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  الجمعة خطبة
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  بلندن الفتوح بيت مسجد في

�����  

. الّرجيم الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حمّمًدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 اْهدنَا*  َنْسَتعنيُ  َوإياكَ  نـَْعُبدُ  إياكَ *  الدين يـَْوم َمالك*  الرحيم الرْمحَن*  اْلَعاَلمنيَ  َرب  هللا احلَْْمدُ * الرحيم الرْمحَن اهللا بْسمِ �

 ِذينَ  ِصرَاط*  اْلُمْسَتقيمَ  رَاطَ الصنيَ  َوال َعَلْيهمْ  اْلَمْغُضوب َغْري  َعَلْيِهمْ  أَنـَْعْمتَ  الالآمني ،�الض.  
. واليابان وغريهاأسرتاليا ونيوزيلندا وسنغافورة  سابيع املاضية كنت يف جولة لبعض البالد مبا فيهااأل يفكما تعلمون أنين 

 ذلكاول تنفاليوم سأ. اها نازلة على اجلماعة يف أثنائهاوكما هي عاديت أنين أذكر بعد العودة من اجلولة أفضال اهللا اليت نر 
أننا نلنا ما كان مقدرا لنا من األفضال خيلق  ظنّنااحلق أن إحصاء أفضال اهللا تعاىل مستحيل متاما، ألننا كلما . أيضا بإجياز

هي ليست إال ، و ّد وال ُحتصىاهللا تعاىل أسبابا حبيث يزيل سوء فهمنا هذا فورا ويبّني لنا أن ما حتسبونه أفضاال ال تـُعَ 
إًذا، إن عّد أفضال اهللا تعاىل واإلحاطة ا يفوق قدرة اإلنسان، . تعالوا أقدمكم خطوة أخرى: اخلطوة األوىل منها، فيقول

الذي  �لمسيح املوعود لمن وعود اهللا تعاىل  وخاصة إذا كانت تبشرنا بأفضال جديدة يف كل حلظة من حياتنا سلسلةٌ 
  . دع عنك اإلحاطة ا ،ين ال أدري من أين أبدأ بذكر األفضال اإلهليةبل إ. مبجيئه �تنبأ رسول اهللا 

فهناك بعض . سبعة املاضيةالسابيع األعلى أية حال، سأذكر باختصار شديد أفضال اهللا تعاىل اليت شاهدناها خالل 
ويكون بعض اإلخوة قد قرأوها  ،وهي ال تزال تُنشر فيها" الفضل"دة التفاصيل اليت راح الوكيل اإلضايف للتبشري يرسلها جلري

نطباعات الناس اإن . بالكلمات وحىت بياا مستحيل متاما تولكن احلق أن رسم الصورة احلقيقية لبعض االنطباعا. أيضا
ميكن مشاهدا إىل حد ما إال أنه  ،اليت يذكروا عند ذكرهم اجلماعة ال ميكن يل وال لغريي أن يؤدي حقها مئة باملئة

لقد بذل مكتب اإلعالم يف اجلماعة جمهودات مشكورة فكانت . على شاشة امي يت ايه وسرتوا يف األيام القادمة أيضا
. األخبار عن الربامج اهلامة املعقودة أثناء اجلولة تصل إىل امللّمني باإلجنليزية من اجلماعة يف كل أحناء العامل باستمرار

إن كل جولة وكل يوم يف اجلولة يُطلعنا على أفضال اهللا املتجددة و يُرشدنا إىل شكر اهللا تعاىل أكثر من ذي  فباختصار،
  . قبل ويُثبت صدق املسيح املوعود بوضوح أكثر
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حمطتنا األوىل  . فبعد هذا التمهيد الوجيز أذكر اآلن بعض الوقائع للجولة، واألفضال اإلهلية اليت شاهدناها يف أثنائها
أيضا  ماليزيابعض من اإلخوة واملسئولون رجاال ونساء من مجاعة إندونيسا و سنغافورة وقد جاء إىل مطار . سنغافورةكانت 

وجوهم، وال بّد أنكم قد شعرمت ا مبالحظة اللقطات على وكانت عواطفهم بادية على . سنغافورةإضافة إىل أفراد مجاعة 
 قابلُت خالهلا ممثلي اجلماعة القادمني من  لقد امتدت جولة سنغافورة إىل عشرة أيام. ها خطبة اجلمعةامي يت ايه أثناء بث

من  ٢٥٠٠لقد جاء من إندونيسيا قرابة . يتنام، وبابوا نيو غينيا، وميامنارفوبروناي وتايلند وكمبوديا و  ماليزياإندونيسيا و 
بل بعضهم  -غري أم كانوا فياضني باحلب واإلخالص  -هم مل يكونوا ميسوري احلال معلما أن معظ. أفراد اجلماعة

كل ما كان يشغل باهلم هو أن . أخذوا قرضا أو باعوا شيئا أو عقارا هلذا السفر، ولعلين ذكرُم يف إحدى خطبايت املاضية
هم معارضو اجلماعة من بيوم وكانوا مشردين كان منهم الذين أخرج. أدعو هلم لدينهم أن يثبتهم اهللا تعاىل عليه دائما

إضافة إىل مشاغل . منذ سنة أو أكثر وميكثون يف مالجئ مؤقتة ولكنهم مل يتخلوا عن إميام بل زادوا إميانا وإيقانا
االستقبال  حفل أُقيماجلماعة املتنوعة، مبا فيها االجتماعات واملقابالت اخلاصة والدروس واجللسات مع غري األمحديني 

أيضا يف سنغافورة اشرتك فيه غري األمحديني من إندونيسيا أيضا وكان فيهم األساتذة والعلماء ورجال السياسة والشرحية 
التعريف املثقفة بشكل عام والصحفيون، كذلك مراسلون جلريدتني أيضا وقد أجروا مقابلة معي حيث جرى احلديث حول 

إًذا، فقد اشرتك يف احلفل أناس من جماالت احلياة املختلفة من غري . من ظروف قاسية اجلماعة وما تواجهه يف إندونيسياب
وكان بينهم أساتذة اجلامعات، وأعضاء الربملان سابقا ومثانية . شخصا ٤٨األمحديني كما قلت من قبل وكان عددهم 

 -جالسا بقريب فقال بعد مساع خطايب  أحدهم يعمل أستاذا يف اجلامعة وكان". جة العلماء"أعضاء جلماعة دينية امسها 
. نرجوك أن ختطب يف جامعتنا أيضا يف إندونيسيا وحنن سندبر ذلك - علما أنين كنُت قد ألقيت خطابا وجيزا يف احلفل 

حال،   على أية. ولكن لعلك ال تدري أن الناس سيثريون ضجة لو فعلَت ذلك حسنا، إذا كنت تستطيع ذلك،: قلت له
  . جدا، وكذلك رفقاؤه مع أم كانوا أعضاء منظمة املشايخكان شخصا نبيال 

 ٨يف سنغافورة ، وكان قد عمل سفريا ل"يل كون شوئي" لسيداضيف امسه سنغافورة لقد اشرتك يف حفل االستقبال يف 
عندما كنت سفريا يف مصر يف : عاما، وعمل أيضا عضوا يف الربملان ووزير الدولة وهو من بناة البالد، فقال ٢٩إىل  نبلدا

ات كانت ظروف مصر والبالد العربية كلها جيدة إذ كان األمن مستتبا فيها، أما اآلن فقد تالشى األمن منها منذ يالستين
 وقال بأين مسرور جدا مبساعي زعيم اجلماعة اإلسالمية األمحدية وأشيد. وهةبضعة أعوام ماضية وتقدم صورة اإلسالم مش

 َا بشدة ألنه يقدم أمام العامل اإلسالم  ويقدم صورته الصحيحة متاما احلقيقي .  
  . الذين حيرتمهم اجلميع كثريا ويقدروم أميا تقديرسنغافورة إنه متقاعد اآلن وهو من مواطين 

قسم  - خطايب، رئيُس فرع املنظمة اإلسالمية يف إندونيسيا ورئيس اجلامعة الوطنية اإلسالمية  كذلك قال بعد مساع
 النامية، البالد إىل وفنوَا الراقية البالد علوم تنقل أن اجلماعة على جيب": مسرت ايدا روز يادا: "يف جكارتا امسه -النساء 
 األوضاع عن اإلسالم تعليم" هنا خطايب موضوع كان العامل، يف السائد والفقر اإلنصاف عدم حملاربة اجلميعَ  تقود وبذلك

 نظامٌ  احلاضر العصر يف العامل يف منظمة أو مجعية أي عند يوجد ال أنه تعليًقا قدم اخلصوص هذا ويف" العامل يف االقتصادية
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 اجلامعة يف أستاذ هذا. صحيحة إسالمية قدوةً  اليوم متثل اليت الوحيدة هي األمحدية اإلسالمية فاجلماعة. مثلكم قيادة أو
  . هناك اإلسالمية

 مجيع إىل يوصل أن جيب إنه اخلطاب مساع بعد فقال ،"ماليا تاسك" يف الشباب حركة عضو الضيوف بني من كان مث
  . والتسامح األمن عن اإلسالم تعاليم يدركوا لكي اإلندونيسيني،

 من األمحديني يعارضون الذين يقابل أن أحب: هناك اجلامعة يف أستاذ وهو" صوفيانتو صوفيانو ِمسرت" الدكتور قال مث
 الذي الوحيد هو األمحدية اإلسالمية اجلماعة خليفة إن. قلوم تنفتح لكي إليه ويستمعوا املسيح خليفةَ  إندونيسيا سكان
  . لسالمل حمب كدين العامل يف اليوم اإلسالم يقدم
 تعاليم إن فقال األمحدية، موضوع يف لدكتوراهل ُحيضر وهو اإلندونيسية،" جاوا تريبيون" جلريدة صحفي هناك مث

  . كثريا يف  أثرت قد املسيح خليفة بينها اليت والسالم واإلنصاف اإلنسانية املبادئ على احملتوي االقتصاد نظام عن اإلسالم
 عن مسعت عندما: فقال هناك، شركة يف ويعمل أسلم قد وهناك عاما ٢٧ منذ سنغافوره يف مقيم إجنليزي شاب هناك

 وقالوا - مسلما الشركة صاحب يكون أن ميكن-  مرة، من أكثر الشركة يف املسئولون اين أحضره أن وقررت الربنامج هذا
 تعليم لكن سلفا، مسلم أين صحيح انطباعاته يف قال مث .الربنامج حضرتُ  ذلك مع لكنين سيسرحونين، إم أيضا

 عندما قال مث. مرة أول هذه اإلسالم صورة ورأيت حيايت، يف مرة أول مسعته اليوم مسعته الذي واحلقيقي الصحيح اإلسالم
 يف رغبة أبدى فقد الصحيح؛ اإلسالم على ألطلع أكثر ماإلسال عن املعلومات آخذ فسوف بريطانيا يف هنا إىل سآيت

  . صدره يشرح أن � اهللا نسأل األمحدية، اإلسالمية اجلماعة إىل االنضمام
 بعد يل فقال ،هناك اجلامعة يف واآلسيوية اإلسالمية الدراسات أستاذ بينهم من أيضا فلبنيال من الضيوف بعض كان

 من أقدر: كثريا معي وحتدث جبانيب جيلس كان حيث للمقابلة، الفرصة وإتاحة الربنامج هذا إىل دعوته على الشكر إبداء
 جلمعهم الطريق وإن املسلمني، جتمع أن ميكن اليت الوحيدة هي األمحدية اإلسالمية اجلماعة أن الكالم هذا مساع خالل

  . الكرمي والقرآنِ  � هللا احلقيقي التعليم إىل عودم وهو عنه، تكلمتَ  ما هو
 قال مث. سَتغلب اجلماعة أن على أشهد: - مسلم وهو-  فقال فلبني،ال يف السابق الرتبية وزير الضيوف من كان وكذلك

 العصر يف الفتح نال اإلسالم كان فكما ،� النيب زمن يف ُيضطَهدون املسلمون كان كما اليوم ُيضطهدون األمحديني إن
 ستكون العظيم الفتح اجلماعة حترز وعندما. أعيننا بأم ونراه مؤكد وهو أيضا، األمحدية اإلسالمية اجلماعةُ  اليوم ستناله األول

. هناك التنظيمات بعض من خوفا ذلك يعلنون ال لكنهم فؤادهم صميم من تقريبا أمحديون وبعضهم. أيضا مسامهتنا فيه
  . اجلمعة وصالة لقاءات كانت ذلك عدا وما هذا االستقبال حفل هو البارز الربنامج كان سنغافورة ففي

 بعد على تقع وهي ملبورن، مدينة إىل توجهت أيام بضعة سيدين يف املكوث فبعد أسرتاليا، إىل اجلولة بدأتُ  بعد ذلك
 princess األمريي االستقبال مركز يف االستقبال حفل أقيم قد أيضا وهناك سيدين من تقريبا ميل ٩٠٠

reception centre وكبار الربملان أعضاء فيهم مبن احلياة، جماالت شىت من ضيفا ٢٢٠ يقارب ما حضر حيث 
 والقناصل املركزية، الشرطة وضباط املختلفة، البالد وقناصل لواء، برتبة اجليش أركان رئيس ممثل ومنهم اجليش يف املسئولني
 األسرتايل الشعب مجيع إن": إجنابولش مس ين فكتوريا" الربملان أعضاء أحد قال. آخرون وضيوف والربوفيسورات احملليون
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 ونقدم السامية، الرسالة هذه نتبىن أن أسرتايل كشعب ونريد رسالتكم، يؤيد املختلفة واحلضارات األمم من املتشكل
  ". والسالم األمن عن اإلسالم رسالة" خطايب موضوع كان أيضا هنا. الرسالة هذه ينشرون الذين ألمثالكم الشامل التعاون
 وعلينا الدين، على مقصورة وليست اإلنسانية، رسالة هي اليوم قدمَتها اليت الرسالة: الربملان أعضاء إحدى قالت مث
 والتسامح واإلنصاف األمن مثل املزايا األمحدية اإلسالمية اجلماعة إمام لنا بني فقد. الرسالة هذه نتبىن أن اجلميع حنن

 الرسالة هذه ينشرن ال األمحديات السيدات أن أعرف أنا: قالت مث احملاسن، هذه نتبىن أن علينا. اإلنسانية وخدمة
 حنن فعلينا واالحرتام، واألدب والعلم باألخالق يتحلون األمحديني األوالد أن أعرف أنا أيضا، عمليا ينفذا بل فحسب
  . اخلصال هذه نتبىن أن اجلميع

 ذلك يقول أخرى بالد إىل أو أملانيا إىل أذهب فعندما العامل، بالد أغلب يف سائد األمحديني عن االنطباع فهذا
 التقدم إىل دوما ويتطلع أكثر، االنطباع هذا نطاق يوسع أن أمحدي وطفل أمحدية امرأة كل فعلى. اآلخرون الضيوف
 حيبونه، بل فحسب ذلك وليس كالمنا، إىل لالستماع جاهزون هؤالء. دوين شعور ألي للخضوع داعي وال والرفعة،
  . يتبنوه أن ويريدون
 موضوع األمحدية اإلسالمية اجلماعة إمام بني لقد: فقال كريست تشريج من مري لوبلي األستاذ الضيوف من كان
 إنسان كل نداء كان اليوم. سهولة بكل أسرتاليا سكان من واحد كل يفهمها سهلة وبكلمات سلس بأسلوب السالم
  . مجاعاتنا إىل معنا الرسالة هذه حنمل لو وحبذا فقط، احلب هو السالم إلنشاء الوحيد الطريق أن القاعة هذه يف موجود
 وكان الصدق، غري فيه يكن مل اليوم مسعناه ما وإن عاما ١٨ منذ احلق ننشد كنا وزوجيت أنا إين: الضيوف أحد قال مث

 إن قلوبَنا، ا ونزين ا نعمل أن هي وحيدة حاجة وهناك وشامال، كامال األمحدية اإلسالمية اجلماعة إمام خطاب
  . السالم يستتب مل إذا أيضا النتائج من حذرنا قد بل السالم يستتب كيف فقط خيربنا مل املسيح خليفة

 أي ABC (Australian Broadcasting Corporation) مشهورة حكومية تلفزيونية قناة هناك وكذلك
 دقيقا األمحدية اإلسالمية اجلماعة إمام خطاب كان: انطباعاته ضمن فيها الصحفيني أحد قال األسرتالية، التلفزة هيئة

  . قلوبنا فتح قد اخلطاب وهذا احلقائق، على ومبنيا ومنصفا ومتناسقا ومتوازنا
 مبا جدا متأثرة وأنا عظيم برنامج يف مبشاركيت أفتخر إنين: Adrienne Green السيدة الضيفات إحدى قالت مث
 بلدي سكان ا يتمسك أن وأمتىن جدا، قَيمكم أحب أين املأل على أعلن اليوم وأنا العامل، يف األمن إقامة عن حضرته قال

  . بالدموع تفيض عيناها كانت تتكلم كانت عندما. إليها حباجة فنحن حتما، رسالتكم الناس يف تنشروا أن وأحب أسرتاليا،
 أمرٌ  األمحدية اإلسالمية اجلماعة إمام خطاب من اتضح لقد): ِسيت ناكس( Knox city مدينة بلدية رئيس قال مث
 اجلماعة إمام قاله ما كان فقد واألمن، السالم دين أي احلقيقة، يف تتبنوها اليت الدينية األفكار تنشرون أنكم هو واحد

 يرجع إىل البلد هذا تاريخ إن. دوء املشاكل حل على فقط تتوقف األمن إقامة نأ وهو الصواب عنيَ  األمحدية اإلسالمية
 هلا احلقيقيون املالكون هو الذين) Aboriginals( أي األرض هذه يف األصليني السكان إىل باإلضافة أي سنة، مائيت

 والعظيمة اجلميلة الرسالة هذه ينشر ديين قائد مشاهدة عند اليوم. فقط سنة مائيت قبل اخلارج من هنا إىل الناس جاء قد
 الناشئ اجلماعة أفراد حب إن أيضا، لزوجيت نفسه الكالم هذا قلت لقد :قال مث. أسرتاليا يف جديدة باردة بنسمة شعرتُ 
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 والسالم احلب رسالة لتوصل أكثر اجلماعة هذه انتشرت لو أمجل ما وعواطفهم، وجوههم من يتدفق فؤادهم صميم من
   .الرسالة هذه حاملني يتقدموا أن أسرتاليا يف األمحديني مسئولية من فاآلن. الناس إىل هذه

 يف رؤيته يل تسبق مل الربنامج هذا يف هنا الحظُته الذي الوقار إن أقول أن أود فقال أيضا باكستاين مسلم هناك كان
  . أخرى مناسبة أي

 وتأثرت باماك خطابك من كلمة كل إىل استمعت لقد: فقال أيضا، العام الصومايل القنصل الضيوف بني من كان
  . كثريا به

 موجها وقال العريب، الربيع عن حتليلك من جدا تأثرت لقد: فقال الكويت من جابر غالب األستاذ هناك كان كما
 كامال التحليل يكون أن أتوقع أكن فلم. احلق على مبين هو قلَته ما وكل جدا، شجاعا تبدو كنتَ  إنك إيل اخلطاب
  .الدرجة هلذه وواضحا

 بعضا اخرتت وأنا انطباعاته أبدى منهم واحد وكل ضيفا، ٢٢٠ قرابة حضر إذ كبريا كان قلت كما احلضور عدد إن
 اإلخالص يُبدون ال أم والحظت جدا، خملصون البالد هذه سكان أن والحظت ،اللقاءات تكان الربنامج وبعد. منها

  . أيضا اللقاء أثناء مثلها أبدوا قد اخلطية االنطباعات إىل وباإلضافة جدا، خبطايب تأثروا قد بل فقط الظاهر
 فمساحته خطبة، أي يف ذكره يرِد مل ألنه أيضا عنه شيئا أخربكم أن وأود ملبورن، مدينة يف لجماعةل مركز شراء مت لقد
 فيها مبا مربع، مرت ٢٥٠٠ العلوي الطابق يف البناية ومساحة سلفا، موجودة البناية وكانت فدان، ونصف فدانات سبعة
 أن فيمكن البناية يف أخرى قاعة إليها أضفنا وإذا القبلة، اجتاهب متجهة باملصادفة وهي تقريبا مصل  آالف لثالثة تتسع قاعةٌ 

 اودار  لجماعةل امركز  البناية حتتوي القاعتني هاتني إىل باإلضافة. تقريبا مصل  آالف أربعة إمجاال البناية هذه يف يصلي
 أيضا، للسيارات مواقف ثالثة للبناية. صغرية وقاعة اوخمزن اومطبخ للمطالعة، وقاعة ومكتبة سكنيتني ووحدتني ضيافةلل

 كثريا اجلريان فاعرتض البناية هذه لشراء ٢٠٠٧ أغسطس يف الطلب قدمت اجلماعة كانت. سيارة مائيت من ألكثر تتسع
 تسمح أن تقريبا ونصف سنة انتظار بعد البلدية قررت � اهللا بفضل لكنه املسجد، ببناء ُيسمح ال أن ينبغي أنه

 يف البناية كانت. باإلمجاع اجلماعة حق يف صوتوا البلدية أعضاء مجيع أن بالذكر واجلدير البناية، هذه بشراء للجماعة
 مسعتم ذلك وبعد. االسم ذا وُسجلت للجماعة مركزا ُجعلت قد مظهرها يف التعديل فبإجراء حديقة ومعه اناديً  السابق
 كلفت ذلك وبعد دوالر، ألف ٨٠٠ البناية هذه مثن كان. اجلماعة عن متاما األغلبية آراء تغريت كيف أيضا، اآلراء

 كما دوالر، ألف وثالمثائة مليون البناية هلذه اإلمجالية التكلفة كانت وبذلك دوالر مليون نصف والتجديد الرتميم أعمال
 السوق يف أما. اجلماعة يف معروف هو كما التطوعي اجلماعي العمل نتيجة تقريبا دوالر مليون نصف مبلغ اجلماعة وفرت
. رخيصةً إنه ملن فضل اهللا تعاىل على اجلماعة أنه يهيئ هلا األشياء . األقل على دوالر ماليني مخسة البناية هذه مثن فيقدر

ية يف هذه البنا تمصل، وقد شيد ١٤٠٠سع لـ توافتتحُت هنالك قاعة اليوبيل، وهي ت" سيدين"مث ُعدنا إىل مدينة 
مكاتب اجلماعة يف طابَقني مبا فيها مكتب للجنة إماء اهللا ومكاتب املنظمات الفرعية األخرى باإلضافة إىل قاعة 

وقد حضر حفل االفتتاح . االجتماعات ومطبخ واسع ظل قيد االستعمال يف أثناء اجلولة، واأللعاب الداخلية أيضا ممكنة
ممثلة لرئيس وزراء أسرتاليا، كذلك جاء عضو آخر يف  )Fierravanti Wells) Concetta عضوة الربملان امسها
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الربملان ويشغل منصب وزير التجنيس، وكذلك زعيم املعارضة باإلضافة إىل كثري من أعضاء الربملان اآلخرين، وسكرتري 
بّينت يف هذا . ياةالربملان للعدل والقانون، وضابط الشرطة يف املنطقة والقناصل وكبار الرجاالت من خمتلف جماالت احل

مواضيع إسالمية خمتلفة مبا فيها تعليم اإلسالم واجلماعة اإلسالمية األمحدية، ودور  اليوبيلاحلفل مبناسبة افتتاح قاعة 
  . اخلالفة يف اجلماعة، وقد ترك خطايب تأثريا طيبا وإجيابيا جدا بفضل اهللا تعاىل

يقول بأن املتطرفني قد شّوهوا مسعة اإلسالم، وقد تأثّرُت ذا الكالم  إمام اجلماعة األمحدية إنقال ضابط الشرطة 
كان ": اِندرا ديوي"ضيفة أخرى امسها  توقال. وإن رّده على هذا النقد بواسطة رسالة األمن أمر عظيم جدا. جدا

فهم اإلسالم  اخلطاب جيدا جدا يتضمن معلومات قّيمة، وأود أن أحصل على كتاب عن اإلسالم أمتكن بواسطته من
  . إنين مرتددة يف موضوع اإلسالم ولكن أرى دعوتكم إياي يف هذا احلفل شرفا يل. بشكل أفضل بقراءته

إن تردّدها بعد االطالع على تعليم اإلسالم يعود إىل تصرفات شرحية كبرية من املسلمني الذين يعملون على : أقول
. ماعة هناك أن يبقوا على اتصال معها ويهيئوا هلا كتب اجلماعةعلى أية حال، أقول ألفراد اجل. عكس هذه التعليمات

  .كذلك أظهر الضيوف اآلخرون أيضا انطباعات جيدة
أيضا حفل االفتتاح  كوُعقد هنا. قد مسعتم عنه يف إحدى اخلطب أيضاو مث افتتحُت مسجدا يف برزبن يف أسرتاليا،  

الت احلياة مبن فيهم أعضاء الربملان، ضباط الشرطة، األطباء، من خمتلف جما الشخصياتاشرتك فيه كثري من كبار الذي 
 Mrكان من بينهم جاٌر يهودي امسه . واجلريانُ  الكنيسةاألساتذة، املهندسون، أعضاء منظمات خمتلفة، أعضاء 

Claus Grimm سلوُكه متاما بعد أن رأى سلوك األ محديني بعد وكان يعارض بناء املسجد بشدة متناهية ولكن تغري
كان من قبل معارضا شديدا ولكن عندما زال   Mr. Ralph Grimmكذلك هناك جار آخر امسه . بناء املسجد

كذلك هناك آخرون أيضا مبن فيهم نائب عمدة بلدية . سوء فهمه صار صديقا للجماعة بل بدأ يرفع صوته تأييدا هلا
إن اجلماعة اإلسالمية األمحدية سباقة كثريا يف خدمة البشرية، وإن خدماا العفيفة متّيزها عن : قال Loganمدينة 

العامة يف أسرتاليا، ومجعهم التربعات  النظافةيف أثناء محلة  بأعمال النظافةومن بني خدماا قيام أفرادها . منظمات أخرى
كذلك خدم مخسون فردا من أفراد اجلماعة إىل أسبوعني . ، واألعمال اخلريية األخرىوالتربع بالدمملنظمة الصليب األمحر، 

يقال عادة أن املهاجرين إىل هنا من بالد أجنبية ال . ينـز ليند يف بداية العام اجلارييف مناطق تضررت بالفيضانات يف كو 
بل األمحديون حيبون . هذا القول ال يصح عن اجلماعة اإلسالمية األمحديةيندجمون يف اتمع احمللي ولكنين أقول علنا أن 

  . أسرتاليا ويقدمون للبالد خدمات جديرة باإلشادة، وهذا هو احلب والوئام الذي حيتاج إليه العامل اليوم
اون معنا لقد حضر احلفل ضابط الشرطة اإلقليمي أيضا وقد أشاد خبدمات اجلماعة وقال بأن اجلماعة تعمل بالتع

  . إنكم تبدون قوة أخالقية عظيمة. دائما وحترتم اجلميع
إن ضابط الشرطة حيتل يف جمتمعنا منصبا مرموقا جدا، : بعد أن أى خطابه قال عضو الربملان الذي كان جالسا معي

  . حفلكموالضباط احلائزون على هذا املنصب ال يشرتكون يف احلفالت عادة، وإنين أستغرب جدا كيف حضر هو يف 
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اق مإنين مغلوب بالعواطف وقد تأثرت باخلطاب كثريا إذ كان نابعا من أع: وقال عضو آخر للربملان بعد مساع خطايب
وجوه غري األمحديني وشعرُت أم لقد عاينُت يف أثناء خطاب إمام اجلماعة األمحدية . القلب، وطمأن اجلميَع عن املسجد

  . يشيدون به بكل محاس
. حلديث معه حول موضوع تبليغ الدعوة وما يقوله القرآن الكرمي وما يقوله الكتاب املقدس حول العلوملقد جرى ا

فقلت له أن يقرأ القرآن الكرمي بنفسه، . أعرتف أن تعليم القرآن الكرمي أعلى وأمسى من تعليم الكتاب املقدس: فقال
نية حول هذا املوضوع، مث أعطيناه تفسري القرآن الكرمي وطلبُت من األمحديني احملليني أن يستخرجوا له اآليات القرآ

 . إًذا، ذا األسلوب يفتح اهللا تعاىل أبواب تبليغ دعوة اإلسالم. جملدات ةباإلجنليزية يف مخس

لسُت مسلما، ومل أدرك كنُت قلقا قبل ايء إىل هنا هذه الليلة ألين : قال Dr. Johnكان هناك ضيف آخر امسه 
  .ولكن املرزا مسرور أمحد أزال ُجّل خماويف اليوم. هنال كيف سُأعام

وقبل افتتاح ". بيت املقيت"وافتتحُت أول مسجد ُبين هناك باسم  نيوزيلندامث سافرنا إىل . هذا عن أسرتاليا بإجياز
لى كما يعقده ع  -وهي قبيلة حملية عريقة  - Maoriاملسجد اشرتكُت يف حفل االستقبال الذي عقده ملك القبيلة 

من . راية احملليةاللقد توىل ترتيبات احلفل بنفسه ورفع َعلم اجلماعة أيضا بنفسه إىل جانب . شرف رؤوساء البالد عادة
بعد هذا احلفل الذي يـَُعّد حفال رمسيا عندهم . عادة امللك أن ال حيضر بنفسه يف مثل هذه احلفالت ولكنه حضر حفلنا

ذه املناسبة قّدمنا له ترمجة معاين القرآن الكرمي يف اللغة احمللية، . ديث هناكاحل أخَذنا إىل قاعة كبرية وجتاذبنا أذيال
Maori .فحضر هو وزوجته مع أنه قد قيل . وبعد هذا احلفل الوقور مت افتتاح املسجد فدعوناه لالشرتاك يف هذا احلفل

  . حضرت شخصيات مرموقة أخرى كذلك. لنا من قبل بأا لن حتضر ولكنها أظهرت رغبتها يف احلضور فحضرت
. كيل أمحد منري احملرتم، اليت قام ا السيد شMaoriأريد هنا أن أقول شيئا عن ترمجة معاين القرآن الكرمي يف اللغة 

مل يكن هذا األخ عاملا . جزءا من هذه الرتمجة من قبل، أما اآلن فقد تُرجم القرآن الكرمي كله، وُنشر ١٥ لقد ُنشر
هو يبلغ من . و أستاذ فيزياء، ولكنه تعّلم هذه اللغة بإرشاد من اخلليفة الرابع رمحه اهللا وبدأ برتمجة القرآنباللغات بل ه

يقول هذا األخ بأنه . تعّلم اللغة أوال مث ترجم معاين القرآن الكرمي عاما إذ ۲٥عاما، وقد بذل يف هذا العمل  ٨١العمر 
ويقول بأن . يف هذه اللغة صعبة وقد استغرق فهُمها وقتا طويال اجلمعغ يطويال يف هذا العمل  خاصة أن صِ بذل وقتا 

على أية حال، قام بالعمل جبهد جهيد . وهذا ما ذكرته إحدى اجلرائد أيضا. عمره املتقدم كان عائقا آخر يف التعّلم
حص الرتاجم اليت قام ا غري ومتواصل وإىل فرتة طويلة، ويف هذه األثناء واجه بعض املشاكل والعراقيل أيضا، منها أنه ف

  . األمحديني ووجدها دون املستوى املطلوب، وهذا حدى به إىل أن يقوم ذه املهمة بنفسه، فجزاه اهللا خريا
لقد سألين أيضا الصحفيون بأن هذه القبيلة ليست كبرية جدا . لقد عّلقت اجلرائد على هذه الرتمجة وأشادت ا كثريا

إن مهمتنا هي أن نرتمجه إىل كل اللغات ألن علينا أن نبّلغ دعوة القرآن : لكرمي إىل هذه اللغة؟ قلتُ فلماذا ترمجتم القرآن ا
قد بايع أحد السكان احملليني بفضل اهللا تعاىل وهناك ل. ال يقرأون العربية وال يفهمواالذين  ، وإىلالكرمي إىل الناس كافة

ء الصحفيني بأننا نشرنا ترمجة القرآن الكرمي وسيقرأها الناس فقلُت هلؤال. شخص أو شخصان آخران جاهزان للبيعة
  . وسينضمون إىل اإلسالم بواسطة اجلماعة اإلسالمية األمحدية بإذن اهللا
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وزوجته كما قلت من قبل، باإلضافة إىل  Maoriلقد ُعقد احلفل مبناسبة افتتاح مسجد بيت املقيت، وحضره امللك 
ضيفا  ۱۰۷ممثلو وسائل اإلعالم املطبوعة واإللكرتونية، وكان عدد احلضور قرابة شخصيات بارزة أخرى، وجاء كذلك 

أن شي مجيع األديان جنبا إىل جنب دون متقال قسيس كان ميثل الكنيسة األجنليكانية بأنه جيب أن . وبّينوا انطباعام
وسائل اإلعالم تشّوه صورة اإلسالم فهذا صحيح اإلسالمية األمحدية بأن ما قاله إمام اجلماعة : مث قال. يتصدى دين لغريه

علما أنين كنت قلُت يف حماضريت هنالك أن وسائل اإلعالم تشوة صورة اإلسالم، وتشيع انطباعا خاطئا بني غري . متاما
الم فهذا تشّوه صورة اإلس ما قاله إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية أن وسائل اإلعالم: فعّلق عليه القسيس وقال. املسلمني

كلما حيدث ما ينّم عن التطرف واإلرهاب ُتظهر وسائل اإلعالم مسجدا من املساجد واملسلمني وهم . صحيح متاما
 رهابواحلق أنه ال عالقة لإلسالم بالتطرف واإل. يصّلون فيزعم غري املسلمني أن للمسلمني ضلعا يف التطرف واإلرهاب

   .قط وهذا ما أثبته إمام اجلماعة يف خطابه
  . لقد غطت وسائل اإلعالم احمللية حفل افتتاح املسجد على نطاق واسع

وقد دبّره هنالك عضو الربملان وهو " أوكالند"ميل من العاصمة  ۸۰۰وذلك على بُعد  نيوزيلندالقد ُعقد حفل آخر يف 
َوْل ِجْيْت ِسْنغ"من السيخ اهلنود امسه   الربملان احمللي وهي قاعة هامة جدا فقد ُعقد هذا احلفل يف قاعة كبرية يف مبىن". َكنـْ

قنصل الربيطاين، وضباط الاشرتك يف احلفل أعضاء الربملان والسفراء، مبن فيهم سفري إسرائيل وإيران، ونائب . عندهم
وقد أبدى احلضور انطباعات . حتدثُت بتلك املناسبة عما جيب فعله إلقامة األمن يف العامل. اجلامعات ةالشرطة وأساتذ

نشرت فيه " Check point"هناك شبكة إذاعية نيوزيلندية غري جتارية وهلا برنامج هام جدا امسه . حول ما قيلجيدة 
أي  نيوزيلنداعلى أية حال، لقد ُعقد هذان الربناجماِن يف . سأذكر الحقا تفصيل تغطية اجلرائد لرباجمنا. خربا عن حفلنا

  .حفل افتتاح املسجد والثاين يف الربملان
ضيفا ومن بينهم زعيم  ۱۱۷ابانية أيضا حفل االستقبال، واشرتك فيه يمث سافرنا إىل اليابان وقد ُعقد يف مدينة ناغويا ال 

احلزب االشرتاكي، وأعضاء الربملان، وعمدة مدينة ناغويا، وأعضاء احلزب السياسي اإلقليمي، وممثلو شنتو ازم والبوذية، و 
 Mr. Yoshiakiكذلك كان من بني الضيوف . حملامون وأعضاء منظمات خمتلفةستاذا من جامعات خمتلفة، واأ ١٤

: مرت وقال كيلووهو زعيم احلزب االشرتاكي وعضو برملان املدينة، ومسئول ملخيم املتضررين وقد حضر احلفل بعد قطع ألف  
 لقد .م وبعد تسونامي، ال ميكن نسياا٢٠١١إن خدمات اجلماعة اإلسالمية األمحدية بعد الزلزال الذي ضرب عام 

 وأتباعك مجاعتك أفراد أن ألخربه شخصيا، وإمامهم اجلماعة هذه أفراد زيارة من أمتكن لكي الشكر إلبداء حضرتُ 
 هذا مسعت لقد: قال مث. وتوجيهاتك بتعاليمك عمال البشر، ملواساة حبماس متمتعني اإلنسانية خدمة أعمال يف مشغولون
  . العاملي السالم سر  يكمن األمحدية اإلسالمية اجلماعة إمام تعاليم يف بأن اليقني إىل وتوصلت اخلطاب
 باإلسالم منوط السالم بأن اإلقرار من اد بُ  الطبع نبيل كل جيد فال لإلسالم احلقيقي التعليم على هؤالء أُطِلع فإذا

  . قوم على اعتمادا باطلة أعمال يف ينشغلون الذين أيضا وقادم اإلرهابيون هؤالء ذلك يدرك أن � اهللا نسأل. فقط
 املؤمتر ففي. فؤادي صميم من واحلب الشكر عواطف أبدي أن أود: وانطباعاته كلمته يف قال مشهور حمامٍ  هناك

 باليابان، للجماعة العالقةَ  هذه العظيم خان اهللا ظفر تشودري خطاب أسس قد فرانِسسكو سان يف ١٩٥١ يف املنعقد
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 سوف املستقبل يف اليابان ألن للعامل، جدا مهم اليابان يف السالم وترسيخ اليابان مع العدل إن: قال قد كان حيث
  . العاملية والسياسة العاملي السالم يف مهما دورا يؤدي
 مؤمتر يف اليابان حق يف مؤثرا خطابا خان اهللا ظفر تشودري وألقى الئقة غري معاملة يواجه اليابان كان اآلونة تلك يف
 اجلماعة مع عالقاتنا التقدير هذا وبسبب. نقدره ولذلك اليابان، جتاه املوقفُ  وتغري  هناك الناسُ  به فتأثر فرانسسكو، سان

  . أكثر العالقات هذه نقوي أن ونريد جيدة،
 املدارس يف املقرر من امسه ُشطب حيث األول، ارجيتهخ وزير كان الذي بلده يف يقدر ال أنه بلده شقاوة من لكن
. خاطئة معلومات األوالد يدرس وبذلك ،آخر شخص اسم مكانه وسجل الباكستان، خلارجية وزير كأول االبتدائية
  . شطبوه اآلن هملكن لخارجيةل وزير كأول الكتب يف مكتوبا كان امسه أن بالذكر واجلدير

. والزالزل امينللتسو  اليابان تعّرض عند قدمْتها اليت األمحدية اإلسالمية اجلماعة خدمات ننسى أن نستطيع ال: قال مث
 جيب األمر وهذا. كله العامل يف متميزين جيعلهم فيه يعيشون الذي البلد خلدمة ومحاسهم وطباعهم اجلماعة أفراد سلوك إن
  . دوما احلسبان يف أمحدي كل يضعه أن

 يد فهي ممكنا واحدة يد على العامل ْمجع كان إذا بأنه اليقني إىل وتوصلنا لإلسالم، اجلميل الوجه رأينا اليوم: قال مث
  . إمام هلا اليت فقط األمحدية اإلسالمية اجلماعة
 ستنشر كما اإلجنيليزية باللغة رتُنشَ  وسوف بالتفصيل، أتناوهلا أن أستطيع ال شىت، انطباعات هنالك ذلك ومثل
  . وغريها الفضل مثل اجلماعة جرائد يف باألردية
 اإلسالم رسالة وبلغت االستقبال وحفالت اجلولة، عن األخبار هذه نشرت اليت اجلرائد عن قليال أخربكم اآلن

 أندونيسيا، فأوال: اإلذاعة أو التلفزيون عرب بعضها نشرت اليت معي سجلوها اليت واملقابالت األمحدية، اإلسالمية واجلماعة
 نسخة، ألف مائةُ  هلا وتُنشر جدا مشهورة أسبوعية جملة فهناك اإلندونيسيا، الصحافة ميثالن صحفيان هناك من جاء فقد
  tribun Jabar أي الغربية جاوا من جريدتان هناك مث. أخرى جريدة إىل وباإلضافة مقابليت، نشرت قد
 هي النشر واسعة أخرى جريدة هناك مث. تقريبا األف بسبعني أيضا نسخها عدد ويقدر Khdulatan Rakyatو

  . األخبار هذه َنشرت األخرى
 الوطنية التلفزيونية القناة سجلت فقد جيدا، اجلولة هذه ةوااللكرتوني ةاملطبوع اإلعالم وسائل غطت قد أسرتاليا يف

ABC األسئلة على ردودي ذكروا حيث التفصيل، من بنوع املقابلتني هاتني ونشروا معي مقابلةً  الوطنية واإلذاعة .
 ويقدر أيضا، اهلادئ احمليط جزر يف تسمع اإلذاعة بل كله، البلد يف التلفزيونية القناة هذه وتشاَهد اإلذاعة هذه وُتسمع

 مشاهديها عدد ويقدر بلدا، ٤٦ يف تشاهد وهي لألخبار أسرتالية تلفزيونية قناة وهناك .تقريبا ليوننيمب مستمعيها عدد
 ا واهتموا املقابلة هذه شاهدوا بكثرة الناس أن جدا يستغرب أنه املقابلة سجل الذي الصحفي أخربَنا فقد ماليني، عشرةب

 مقابلة معك أسجل أن فأريد أطول وقتا املستقبل يف تعطيين أن أود: قال مث. املشاهدين من جيدة انطباعات تلقيت فقد
 التلفزيونية ABC لقناة" أون الين نيوز" قصوى أمهية على وحائز مشهور برنامج ضمن املقابلة هذه ُنشرت فقد أخرى،

 املقابالت عادةً  يسجل وهو جدا مشهور املقابلة سجل الذي والصحفي. بلدا ٤٦ يف قلت كما تشاهد وهي األسرتالية،
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 أيضا املقابلة وهذه باهتمام، وتشاَهد تسمع وبراُجمه. ألسرتاليا زيارم أثناء املختلفة للبالد الوزراء ورؤساء البالد رؤساء مع
  . إنسان ماليني عشرة على ما يربو شاهدها قد

" ١ الوطنية التلفزيونية القناة" على" ماوري قبيلة" ملك قبل من االستقبال حفل ُنشر فقد ،نيوزيلنده يف اإلعالم أما
 لألخبار قناة أول هو ١ الوطين والتلفزيون كله، البلد يف يشاهد الربنامج وهذا ،"املاورية التلفزيونية" الربنامج ضمن

 أذيع كما املقيت، بيت مسجد افتتاح خرب نشرتو . ألفا ٦٤٢ بـ يوميا مشاهديها عددُ  ويقدر البلد، يف الراهنة واألوضاع
 البلد يف كبرية جريدة هناك. جوليت وعن املسجد عن األخبار اجلرائد ونشرت. أيضا اإلذاعة يف املاوري امللك مع الربنامج

 ١٦٠ يفوق ما أن ورأيي قارئ، مليون من أكثر ويقرأها تقريبا، سخةن ألف ١٦٠ تنشر اليت" Sunday Star" امسها
 بـ قرائها عدد يقدرو  ألفا ٦٩ هلا وتُنشر ،"ليند آك" من تصدر" كوريري منوكا" جريدة هناك مث. االنرتنت على يقرأوا ألفا

    .ألفا ٩٦بـ قراؤها يقدر اليت" واكاتو تامي" جريدة إىل باإلضافة ألفا، ١٩٤
وهو من املواقع املشهورة جدا على ) Scoop" (سكوب" باسم موقع فهناك اإللكرتونية اإلعالم وسائل إىل وبالنسبة 

تقريًبا، وقد نشر هذا املوقُع أيضا خربًا عن اجلماعة كما نشر خَرب ألف شخص  ٤٥٠مستوى البلد كله وعدد زواره يبلغ 
  .افتتاح املسجد أيضا

وهي جريدة واسعة ) Asahi" (أساهي"أما بالنسبة إىل وسائل اإلعالم املطبوعة يف اليابان فهناك جريدة امسها 
ة صوريت وخربًا عن جوليت وذكرت أنه قدم من االنتشار حيث تـَُوزُع بعدٍد أزيد من عشرين مليونًا، ولقد نشرت هذه اجلريد

لندن إمام اجلماعة األمحدية اليت هي إحدى الفرق اإلسالمية، وأعلن عن بناء أول مسجد هنا، وكان هذا املكان قبل 
وقال إمام اجلماعة إنه ميكن لكل واحد أن يأيت إىل هذا املسجد بغض النظر عن انتمائه . ذلك جممًعا لألنشطة املختلفة

  .لديين أو العرقيا
باختصار، يف احلديث مع الصحفيني وأثناء تسجيل املقابالت ذكرُت التعاليم اإلسالمية الرائعة، وذكرُت الغرض من 

، كما فصّلُت يف التعليم اإلسالمي املتعلق باحلروب، وعّرجُت على طريقة تبليغنا لدعوة اجلماعة، �بعثة املسيح املوعود 
األوضاع الفوضوية السائدة يف البالد اإلسالمية وعن حلوهلا، وعن إمكانية إقامة األمن  إضافة إىل ذلك تكلمُت عن

والسالم يف العامل كله، كما تكلمت عن املكانة احلقيقية لعيسى عليه السالم يف اإلسالم، وعن العالقة بني اخلالفة 
  .واجلماعة

ولو مجعنا مجيع اجلرائد واإلذاعات والقنوات . ي شىتعلى أية حال، قد ّمت التعريف باجلماعة بطرق خمتلفة ومن نواح
 ٣٥٠كلها بلغْت دعوة اجلماعة إىل قرابة هذه  اإلعالم  وسائلالفضائية وبرامج الراديو وغريها، فبحسب تقدير أصحاب 

يف كل  إن اهللا تعاىل بنفسه يعّرف بالتعاليم اإلسالمية. مليون شخص من املستمعني والقراء واملشاهدين هلذه املنطقة
ويف احلقيقة، يتم كل . ة تقدمي التعليم اإلسالمي الصحيحوتُتاح لنا فرص �منطقة، ويعلم الناس عن بعثة املسيح املوعود 

وهذه شهادة فعلية من اهللا تعاىل ." هذا العصر عصر تكميل نشر اهلداية: "اآليت �ا لقول املسيح املوعود ذلك حتقيقً 
مل يكن بوسعنا نشر دعوتنا يف هذه . اإلعالم براجمنا تغطية أكثر بكثري من جهودنا وسائلعلى حتقيق هذا القول إذ تغطي 

بلًدا أخرى أيضا مبا فيها باكستان أيضا ألنين تلقيت من هناك أيًضا خربًا يتعلق بنشر  ٤٦بل من خالهلا إىل  الدول األربع
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بلًدا أيضا، وكفى  ٤٦سالم احلقيقي ودعوة األمحدية إىل على أية حال، لقد وصل التعريف باإل. املقابلة اليت ُسّجلت معي
  .إن كان الناس يعقلون �هذا دليال على صدق املسيح املوعود 

  :�يقول املسيح املوعود 
َوأَما بِِنْعَمِة رَبَك َفَحدْث، ال أرى غضاضة يف البيان أن اهللا تعاىل قد أعطاين مبحض فضله ورمحته حظا : من منطلق"
ومل يرسلين صفر اليدين، ومل يبعثين بغري اآليات، بل أعطاين كل تلك اآليات اليت تظهر وستظهر يف . ا من كل األموروافرً 

  ."وسيظل اهللا تعاىل يظهر هذه اآليات ما مل تتم احلجة بكل وضوح. املستقبل أيضا
  آمني. وفقنا اهللا تعاىل لفهم مسؤولياتنا وأدائها على أحسن وجه

  .بار املؤسفة أيضا إذ سأصلي اآلن بعد صاليت الظهر والعصر على ثالثة مرحومنيوهناك بعض األخ
بكراتشي، " أورنغي تاون"اجلنازة األوىل ألخينا الشهيد السيد بشري أمحد كياين ابن السيد عبد الغفور كياين من سكان 

ع ابن جاره حممد أكرم قريشي البالغ من الذي استشهد يف األول من نوفمرب اجلاري بينما كان ذاهًبا ألداء صالة اجلمعة م
مشًيا على " أورنغي تاون" لقد خرج الشهيد من بيته قرب الساعة الواحدة وكان متوّجًها حنو مسجدنا يف. عاًما ١١العمر 

مرتين فحسب، وملا وصل قرب املسجد جاء من خلفه جمهوالن على كيلو األقدام ألن املسجد ال يبعد عن البيت إال  
بْته طلقٌة واحدة يف صدغه وطلقتان يف صدره، كما أصيب الطفل املرافق له يف ا عليه الرصاص، أصاجة النارية وأطلقالدرا

لقد ُأسعفا إىل املشفى حيث استشهد بشري كياين، إنا هللا وإنا . خرىاألناحية الرجله بطلقة واحدة خرقتها وخرجت من 
امسه حممد أمحد واجد، و طلقات نارية إضافة إىل الطفل املرافق للشهيد لقد أصيب شخصان من املارة أيضا ب. إليه راجعون

وقد خرج هذا الطفل من املشفى بعد اإلسعافات األولية وحالته الصحية جيدة اآلن، وندعو اهللا تعاىل أن ميّن عليه 
  .بالشفاء الكامل والعاجل، آمني

غسطس املاضي، مث استشهد على يد األعداء ابنه أ ٢١لقد استشهد زوج بنته الكربى السيد ظهور أمحد كياين يف 
  .بكراتشي" أورنغي تاون"سبتمرب املاضي يف منطقة  ١٨إعجاز أمحد كياين يف 

لقد دخلت األمحدية يف أسرته من خالل اثنني من أعمام الشهيد السيد يوسف كياين والسيد سعيد كياين اللَذين 
الشهيد بشري أمحد كياين جتّند يف اجليش بعد . ث والقراءة عن اجلماعةيف مجاعة املبايعني بعد البح ١٩٣٦دخال يف عام 

كان الشهيد . عاًما عند استشهاده ٦٨، كان عمره يناهز كإىل كراتشي وتقاعد هنا ١٩٧٩الثانوية ونُقل عمله يف عام 
ا، فلم . صةخلوقًا وعاطفًيا جدا، حيب الدعوة إىل اهللا، وكان يبّلغ أصدقاءه األمحدية حيثما وجد الفر  كان شجاًعا جد

إعزاز أمحد  "لقد قال يوم استشهاده البنه . يكن خائًفا بعد استشهاد زوج بنته وابنه، بل كان يوصي أوالده بالصرب والتجلد
  .لن نرتك هذا املكان وال بد أننا سنحافظ على أنفسنا أيضا": كياين

إعجاز أمحد كياين ملا ذهبنا لتوديع عائلة الشهيد إىل بعد استشهاد ابنه : كتب مسؤول عن فروع اجلماعة يف منطقته
املطار طلبنا كرسي املعاقني نظرًا إىل حالة احلزن الشديد اليت أصابت والدة إعجاز أمحد كياين، فلما رأى ذلك بشري أمحد  

رًا جدا أيضا، ال داعي لذلك، مل يستشهد يل إال ابن واحد فقط، هل تريدوننا أن جنلس من اآلن؟ كان غيو : كياين قال
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فلما تقرر إرساله إىل اململكة العربية السعودية أثناء وظيفته يف اجليش، وطُلب منه أال يكتب اسم األمحدية يف جواز سفره، 
  .رفض ذلك الشهيُد وقال لن أفعل ذلك ولو مل أرسل إىل هناك، فلم يقبل هذا الشرط

وابنني إعزاز كياين وشهباز كياين ومخس بنات، أوالهن طاهرة لقد ترك الشهيد خلفه زوجته السيدة فاطمة بشري كياين 
ندعو اهللا . ظهور كياين وهي أرملة الشهيد ظهور أمحد كياين مث ناهيدة طيب وشاهدة بشري وساجدة بشري ووجيهة كنول

  .آمني. تعاىل أن يرفع درجات الشهيد وأهلم ذويه الصرب والسلوان
قلُت له بأنه قد استشهد اآلن يف كراتشي شهيدان من أعز أقاربك، : اينلقد كتبت سيدة من أقارب بشري أمحد كي

ذرفان الدموع، ولكنه عند تلقد قلت ذلك ملا كانت حالة احلزن الشديد سائدة عليه وعيناه . فلماذا ال ترتك هذا املكان
األمحدية إىل أقصى أطراف كيف ميكن ذلك؟ لقد تعهدنا أننا سنبلغ دعوة : مساعه هذا الكالم قوم ظهرَه ووقف قائال
  .إن هذه التضحيات ترفع من مهمنا، وال يسع العدو أن ُيضعف إمياننا. األرض، بينما تقولني يل أن أترك كراتشي

  .آمني. ندعو اهللا تعاىل أن يهيئ أسبابًا للبطش بالعدو يف القريب العاجل
الذي كان من سكان هذه " عبد السميع عمرميان "اجلنازة الثانية قد صلى عليها بعض اجلالسني أمامي، وهي لـ

كان مصابًا بداء يف القلب، وأجريت له عملية جراحية إال أا مل تكن ناجحة فوافته املنية بعدها بأيام قليلة بعمر . املنطقة
  .عاًما، إنا هللا وإنا إليه راجعون ٦٩يناهز 

ويعرفه أعضاء . من جهة أمه �حممد صادق  من جهة أبيه وحفيًدا ملفيت �كان املرحوم حفيًدا للخليفة األول 
كان املرحوم  . جملس أنصار اهللا يف بريطانيا ألنه ظل خيدم بصفته مسؤوال عن التعليم والرتبية بكل جهد وإخالص ووفاء تام

ا، يصل الرحم ويتوكل على اهللا ا عظيًما . كثَري الدعاء حليَم الطبع، شفوقًا ومتواضًعا جدا كان حيب اخلالفة حب ويرتبط
اسُتشهد . كان يتلو القرآن الكرمي بصوت عذب. كان يطلعين دائًما على كل عمل يُقدم عليه. بأواصر اإلخالص والوفاء

رفع اهللا . لقد ترك املرحوم خلفه زوجته وابنة وابنان. بالهور ٢٠١٠مايو  ٢٨يف أحداث " منري عمر"أحُد إخوته السيد 
  .درجاته، آمني

الذي كان طالًبا يف اجلامعة األمحدية بربوة والذي وافته املنية فجأة يف اجلامعة " مزّمل إلياس"لعزيز اجلنازة الثالثة ل
يف حمافظة حافظ آباد " تشك تشتهه"كان من منطقة . تمرب املاضي، إنا هللا وإنا إليه راجعونبس ٩األمحدية عند فجر يوم 
األول يف اجلامعة األمحدية وسجل فيها حبماس وشوق عارم، إال كان طالًبا يف الصف . عاًما ١٧وعمره لدى وفاته يبلغ 

يقول املشرف على السكن اجلامعي أن املرحوم كان مواظًبا على الصلوات وتالوة . أنه حصل ما كان فيه رضى اهللا تعاىل
  .بكل شوق ويستمع إىل خطبايت بكل إصغاء وحمبة �القرآن الكرمي، وكان يطالع كتب املسيح املوعود 

  . كان املرحوم مواظًبا على صالة التهجد: ال جدهق 
 اكبري   اصرب لقد أبدى والداه . يف سبيل اهللا كان املرحوم يتمىن عند تقدميه اخلدمة التطوعية حلراسة املركز أن ُيستشهد

درجات رفع اهللا . على وفاته وقاال بأننا راضون برضى اهللا تعاىل ونشكره على أنه تقبل ذه السرعة رغبة ابننا يف التضحية
  .آمني. وأهلم والديه صربًا مجيالً املرحوم 
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