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 لسالمرمز ا -إسالم أابد

اخلطاب الذي ألقاه حضرة خليفة املسيح اخلامس أمري املؤمنني مريزا مسرور 
 يف حفل افتتاح املسجد املبارك( أيده هللا تعاىل بنصره العزيز)أمحد 

  

، ألقى إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية العاملية، اخلليفة 29/06/2019 يف
مسرور أمحد، الكلمة الرئيسة يف حفل استقباٍل خاص أقيم اخلامس، حضرة مريزا 

سالم أابد، يف يف إالعاملية مبناسبة افتتاح املقر اجلديد للجماعة اإلسالمية األمحدية 
 تيلفورد، اململكة املتحدة. 

مت افتتاح املقر الرئيس، مبا يف ذلك املسجد املبارك اجلميل واجملمع اإلداري ان قد ك
 . 17/05/2019من العام وابلتحديد يف  سابقٍ  والسكين يف وقتٍ 

 يفالربملان وأعضاء  يف أعضاءمبا فيهم ضيف  300أكثر من  حضر حفل االستقبال
القوات املسلحة وخمتلف الشخصيات األخرى والسكان يف جملس اللوردات وأعضاء 

 احملليني واجلريان. 

ألقى عدد من الضيوف  ،مسرور أمحدالذي ألقاه حضرة مريزا قبل اخلطاب الرئيس 
لسيد رفيق اململكة املتحدة األمحدية يف اجلماعة اإلسالمية أمري ا، مبن فيهم الكلمات

اجمللس وعضو  ،دومينيك غريفالعام السابق إلجنلرتا وويلز السيد  النائبأمحد حياة، و 
 . كيث بودن  السيد شرق هامبشاير عن البلدي

رة مريزا الذي ألقاه يف هذه املناسبة حض سالرتمجة العربية للخطاب الرئيفيما يلي 
 )ايده هللا تعاىل بنصره العزيز( مسرور أمحد
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بعد التشهد والتعوذ والبسملة قال إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية العاملية حضرة 
 مريزا مسرور أمحد:

الفرصة د أن أغتنم هذه أو  بداية   ،، السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتهلضيوف الكرام"ا
 .اليوم ربانمجدعوتنا ل ممجيع ضيوفنا على قبوهل ألشكر

عام ا عندما  35هبذه املنطقة منذ حوايل األمحدية ماعة اإلسالمية اجلبدأ ارتباط 
يف  ."دإسالم أاب"وأطلقنا عليه اسم  Sheephatch Lane اشرتينا هذا املوقع يف

، ظل ، على حد علمنامث 1977عام  خلية مغلقةمدرسة دا ، كان مثة هناالسابق
وبقيت  ،ياتنا يف منتصف الثمانيناملوقع بدون استخدام حىت مت شراؤه من قبل مجاعت

ى حاهلا من ، علومهاجعا دراسية صفوف  يف السابق ، اليت كانت الثكنات اخلشبية
إىل منازل  لتحبيث حتو  مت إجراء بعض التغيريات الداخلية، ولكن الناحية اهليكلية
 سنواتٍ األمحدية لاإلسالمية  العاملني يف اجلماعةبعض بسعادة  افيه صغرية عاش
 طويلة.

لجماعة ل اجللسة السنوية، عقدان وعلى مدار عشرين عام ا تقريب اابإلضافة إىل ذلك، 
 آالف األشخاص سنوي   ، وهو حدث حضرههنا يف إسالم أابداألمحدية اإلسالمية 

مقر اجللسة إىل موقع آخر ، مت نقل فصاعد ا 2005ومن عام  .من مجيع أحناء العامل
 يف كانت هناك مشاكل كبريةالضيوف، و  قد ضاق مع تزايد أعدادألن هذا املوقع 

حركة املرور ومواقف السيارات مما أثر أيض ا على السكان احملليني. فعقدان يف السنوات 
مقيمني هناك على  لس احمللي ولاألخرية جلستنا السنوية يف ألتون، وحنن ممتنون للمجل

 .كرمهم وتعاوهنم يف هذا الصدد
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ال  اخلشكري  مل أعرب عن متام ا إن سأكون مقصر ا، حال، قبل أن أاتبععلى أية 
 .الذي مسح لنا بذلك وللمجلس البلدييف هذه املنطقة للسكان احملليني 

 .هناة تعيش محديأثالثون عائلة 

والتعبري عن أسفي إذا واجه السكان احملليون خالل ، أود االعتذار الوة  على ذلكع
نكن نقصد مل  ،، فبالتأكيدالسنوية جلستنابسبب  إزعاجمشاكل أو  ةتلك الفرتة أي

ا ذلك لضمان عدم  لسعيواجب رعاية جرياهنم وا ألن املسلمني احلقيقيني عليهم ،أبد 
 .إحلاق أي ضرر هبم

كان خال  تقديري وامتناين جلرياننا وجلميع الس، أود أن أقدم وابالنتقال إىل يومنا هذا
ا وأثبتوا رم ا كبري  الذين أظهروا ك حملليني يف هذه املنطقة، وكذلك ألعضاء اجملالس احمللية،ا

يجة ة تطوير هذا اجملمع. فنت، من خالل متكيننا من إعادأهنم متساحمون ومنفتحون
، ىل ذلكال  سكني ا. ابإلضافة إمنز أكثر من ثالثني مجيل و  متكنا من بناء مسجدٍ  لذلك
 لعقد إباتحتها للمجتمع احمللي، وسنكون سعداء بناء قاعة متعددة األغراض متكنا من
  .ذلك اخلاصة كلما أمكن هبراجم

لتايل تبقى هذه املنطقة واب ،مت بناء اجملمع اجلديد يف نفس منطقة املباين السابقة تقريب ا
بشكل عام مماثلة ملا كانت عليه سابق ا ولكن مت إعادة تطويرها اآلن بطريقة ختدم 

 .احتياجات مجاعتنا بشكل أفضل

ة على ني وجمللس البلدي، أود أن أعرب مرة أخرى عن شكري العميق للسكان احملليلذا
 هم وتعاوهنم يف هذا املشروع.لطفهم وكرم أخالق
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يأيت املصلون املسجد، س لطاقةقلت، مل تعد جلستنا السنوية تعقد هنا، لكن وفق ا  كما
كما قد  حلضور صالة اجلمعة أسبوعي ا، ومن احملتمل أن تزداد أثناء ذلك حركة املرور،

د القادمني إىل هذا املسجد يومي ا بسبب حقيقة أنين أعيش هنا اآلن، اعدأ أيض ا تزاد
 .اهتم هناو ملقابليت وأداء صل لذا أييت أفراد اجلماعة

ا وذات مسار واحد، قد تكون هناك  فنظر ا ألن الطرق يف هذه املنطقة ضيقة جد 
ة عن مجاعتنا، ونيابمناسبات تكون فيها حركة املرور على الطرق أبطأ من املعتاد، لذا، 

ؤكد وأود أن أ، إذا واجه السكان احملليون أي أتخري أو مشاكل أقدم اعتذاران اخلال 
ن سكاحقوق الليتأكدوا من ضمان لكم أنين قد أصدرت تعليماٍت ألبناء مجاعتنا 
لسري نني ادائم ا أبمان وكياسة ووفق ا لقوا احملليني يف مجيع األوقات وأن عليهم القيادة

 .على الطرق

ابلطبع، ستفهمون أنه نظر ا لوجود عدد أكرب من األشخاص هنا، ال ميكن أن أقول  
 الطريق. ولكن ميكنين أنعلى حركة املرور أو  يفأنه لن تكون هناك أية مشاكل 

آاثر األعداد املتزايدة من ا سنعمل على منع أي إزعاج وختفيف أنن لكم أضمن
رار ا واجبنا الديين، ألن اإلسالم يشدد م السيارات اليت متر عرب هذه املنطقة. هذا هو

وتكرار ا على حقوق اجلريان ويطلب من املسلمني مراعاة احتياجاهتم. على سبيل 
  من القيم األخالقيةمن سورة النساء من القرآن الكرمي قانوان   37املثال، تفرض اآلية 

  توجههم حنوحيث ا هعيش حياهتم مبوجباليت جيب على املسلمني احلقيقيني تبنيها و 
 .كيفية التفاعل مع أفراد اجملتمع اآلخرين

ئ ا َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساان  َوِبِذي اْلُقْرََب َوا" َ َوالَ ُتْشرُِكواْ بِِه َشي ْ ْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواْعُبُدواْ اَّلله
سهِبيِل َوَما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم ْبِن الَواجْلَاِر ِذي اْلُقْرََب َواجْلَاِر اجْلُُنِب َوالصهاِحِب اِبجلَنِب َوا

 "ِإنه اَّللهَ اَل ُيُِبُّ َمن َكاَن خُمَْتاال  َفُخور ا
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حده وال يشركوا و  حيث تن  اآلية، من انحية أن على املسلمني أن يعبدوا هللا تعاىلف
ا فإهنا أت آلية املسلمني امرهم أيض ا مبواساة وحمبة البشرية مجعاء. بداية ، تدعو به أحد 

 ال بال أاننية وقدموا تضحياتٍ  من أحبوان، ألن آابءان هم إىل الوالدين اإلحسان إىل
بني وخملصني مت تعليم املسلمني أن يكونوا حمر هلا من أجل مصلحتنا. بعد ذلك، حص

ستضعفني أبي املواملساكني و  تعليمهم أن ُيسنوا ليأيتام ألقارهبم وأصدقائهم، كما مت
  ألشكال.شكل من ا

انت ك  مث تن  اآلية بشكل قاطع أن على املسلمني الوفاء حبقوق جرياهنم، سواء 
إن الوفاء حبقوق اجلريان يعين أن على املسلمني  .ال تربطهم هبم عالقات شخصية أم

أن يعاملوا جرياهنم ابملواساة والرمحة وأن يكونوا على استعداد دائم ا ملساعدهتم يف 
وهذا يعين  ،يف أوقات حزهنم يكونوا الكتف اليت يبكون عليهاأوقات حاجتهم وأن 

ا تقدير.  احرتامهم وتقديرهم أميم

ا س لقد قال مؤس، عالوة على ذلك، وفقا لإلسالم، تعريف اجلار بعيد املدى جد 
إن اجلريان ليسوا أولئك الذين يعيشون يف املنطقة اجملاورة  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم، النيب حممد 

ن يسكنون على امتداد أربعني منزال  من منزلك. إضافة لك مباشرة فحسب، بل م
 إىل ذلك، يعلمنا القرآن الكرمي أن اجلريان يشملون زمالء العمل ورفقاء السفر.

ويف ضوء ذلك، فإننا نعترب مجيع من يعيش يف هذه املنطقة وحىت أولئك الذين يسافرون 
  .لنا على الطرق القريبة من هذا املوقع جرياان  

وابلتايل، يتحتم على مجيع املسلمني األمحديني، سواء كانوا يعيشون هنا يف إسالم أابد 
أو يف املناطق احمليطة هبا أو حىت إذا كانوا يسافرون إىل هنا ألداء الصلوات فقط، اتباع 
القوانني واحرتام اآلخرين يف مجيع األوقات، والوفاء حبقوق دائرتنا الواسعة من اجلريان 

   من عدم حدوث ما يضايقهم أو يزعجهم.والتأكد 
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على العناية بكم مجيع ا وسأحث أان شخصي ا أتعهد أبن أؤدي حقوقكم وسأحرص 
 اء مجاعتنا ابستمرار على أن ُيذوا حذوي.أبن

 أننا متكنا من بناء هذا املسجد اجلديد، حيث ميكننا أنإهنا نعمة كبرية ابلنسبة لنا  
م علينا نعتقد اعتقادا راسخا أن افتتاح املسجد ُيتحنن و  .ننضم مع ا لعبادة هللا تعاىل

يف الواقع، حنن نؤمن إمياان  كامال  أنه ال  أداء حقوق الناس أكثر من أي وقت مضى.
قوق حب ما مل نفِ حقوق هللا سبحانه وتعاىل نؤدي هذا املسجد و  ننصفميكننا أن 
األخالق  مستويت أيمران ديننا أن نظهر ومنارس أعلىبكل أتكيد،  اإلنسان.

من سورة البقرة من  84على سبيل املثال تقول اآلية  والسلوك يف مجيع األوقات.
ُلوْا لِلنهاِس َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساان  َوِذي اْلُقْرََب َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنِي َوُقو " :القرآن الكرمي
 .هتممع احتياجا اأن عليك أن تفتح قلبك لآلخرين وتكون شفوق   ُحْسن ا" أي

لكي و  ،إذا كانت معايري املسلم األمحدي ال ترقى إىل ذلك، فإنه ال يفي مبطالب دينه 
ال  ملسجدجمرد العبادة يف ا لمسلمني أنلوتعاىل  هللا سبحانه أكون واضح ا، قد بني

يف  تاجني.احمللية والسعي ابستمرار ملساعدة احملتكفي وإمنا علينا أيض ا خدمة جمتمعاتنا 
ناس ال قيمة هلا حنو ال من يفشل يف أداء واجباتهاحلقيقة، يقول هللا تعاىل إن صلوات 

ا.ول   ن يقبلها تعاىل أبد 

ابختصار، حيث أن من فروضنا الدينية أن نعبد هللا تعاىل يف هذا املسجد، فمن 
من عبادة هللا أن ننضم مع ا من أجل أداء حقوق  واجبنا الديين أيض ا وهو جزء متأصل
يه ح فتوهذا هو السبب يف أنه يف كل مكان تفت اجملتمع احمللي وخدمة خلق هللا،

ا، أو تتواجد يف مكان ما األمحدية اجلماعة اإلسالمية  فإننا نسعى جاهدين ،مسجد 
 ألداء حقوق جرياننا واجملتمع األوسع.
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 هذا الصدد، من النعم الكبرية أننا متكنا من إنشاء جمموعة من املشاريع اإلنسانية يف
، فنحنيف مجيع أحناء العامل، ال سيما يف  ستهدف بشكل ن البلدان احملرومة اقتصادي 

 فقر،جلياع ومساعدة الغارقني يف الخاص املناطق النائية والفقرية، ونسعى إلطعام ا
طيب اجملاين أو غري املكلف، حيثما كان ذلك ممكن ا، ونسعى لتوفري العالج ال

ليأشخاص الذين بدون ذلك لن ُيصلوا على الرعاية الصحية الكافية أو لن ُيصلوا 
ا. وابلتايل، قمنا ببناء العديد من املستشفيات وأنشأان  والعيادات  عسكراتاملعليها أبد 

 .املالطبية يف إفريقيا وغريها من املناطق احملرومة يف الع

 وابملثل، افتتحنا مدارس ابتدائية واثنوية يف العامل النامي توفر التعليم ليأطفال حىت
يتمكنوا من اكتساب املعرفة واملهارات واملعارف اليت متكنهم من إيقاف احللقة املفرغة 
للفقر وعدم املساواة اليت ابتليت هبا جمتمعاهتم احمللية منذ أجيال... عالوة على ذلك 

هندسون من أبناء مجاعتنا خبدماهتم ابنتظام ويسافرون إىل املناطق النائية من يتطوع م
 .مضخات املياه أو اآلابر اليت توفر مياه الشرب النظيفة لرتكيبالعامل 

وز الشديد مستويت الفقر والعبشكل مباشر يف إفريقيا وشهدت لقد عشت شخصي ا 
ميال أطفاال  يف سن املدرسة ميشون أللقد رأيت .. اليت يعاين منها السكان احملليون

ث ا عن املاء الالزم لالستخدام يومي ا حاملني أوعية كبرية على رؤوسهم حب
على الذهاب إىل املدرسة بسبب هذه املسؤولية وابلتايل  وبعضهم غري قادر األسري،

ُيرمون من التعليم بسبب ظروفهم القاسية، بينما يتحمل آخرون الرحالت الشاقة 
 .ساعات الدوام املدرسيخارج 

ابلنظر إىل الفقر املدقع الذي يواجهونه ومستويت معيشتهم اليائسة، ال ميكنك أن  
تتخيل الفرحة والسعادة اليت تظهر على وجوه هؤالء األطفال وعائالهتم عندما نركب 
املضخات اليت تزودهم ابملياه النظيفة واآلمنة واليت ميكنهم الشرب واالستفادة 

 .االحتياجات املنزلية يف منها
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ول مرة ألال ميكنك أن تتخيل فرحتهم الشديدة عندما يرون املاء يتدفق من الصنبور 
 .عند عتبات منازهلم

ب أن أوضح أن مجيع اخلدمات اإلنسانية وخدمات اإلغاثة اليت تقدمها مجاعتنا جي
يحيني مسلمني أو مسم بغض النظر عن الدين أو املعتقد. ال فرق إذا كان الناس قدم تُ 

 .أو ملحدين أو أتباع أي دين أو معتقد آخر اأو سيخ اأو هندوس

موحنا ودافعنا الوحيد هو القضاء على معاانة األبريء واملساملني ومتكينهم من العيش ط
سانية على خدمة اإلنأو مركز ا، فإننا نركز  حياة كرمية. ومن مث فعندما نبين مسجد ا

 .أكثر من ذي قبل

يع ري الراحة والدعم جلممن يعاين، فنحن نعترب أن واجبنا توف نا هويةيهمال  
  احملتاجني..

 .هذا ما أيمران به هللا تعاىلو 

على سبيل املثال، يف سورة البلد من القرآن الكرمي، أيمر هللا تعاىل املسلمني بتحرير 
ة الرق والعبودية. وتدعو املسلمني إلطعام اجلياع وحب ومحاي املقيدين بسالسلمجيع 

. عالوة على ذلك، ين  القرآن 1املعتلني صحي ااملستضعفني واملساكني كاأليتام أو 
الكرمي على أن الذين يفشلون يف إظهار املواساة أو مساعدة احملتاجني، سوف ُييدون 

 .عاىلملجأ هللا سبحانه وتعن طريق الرب وينزلقون إىل طريق مظلم يبعدهم عن 

وابلتايل، فإن طموحنا الصادق هو خدمة اإلنسانية، واآلن بعد أن أصبح لدينا هذا 
، فإننا مصممون على زيدة جهودان لتلبية "يْ رِ سَ "املسجد واملركز اجلديد هنا يف 

                                                           

أَْو ِمْسِكين ا َذا  *يَِتيم ا َذا َمْقرَبٍَة  *أَْو ِإْطَعاٌم يف يَ ْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة  *َفكُّ َرقَ َبٍة  *َوَما أَْدرَاَك َما اْلَعَقَبُة  *}َفاَل اقْ َتَحَم اْلَعَقَبَة 1 
َوالهِذيَن َكَفُروا ِِبَيتَِنا ُهْم  *اُب اْلَمْيَمَنِة أُولَِئَك َأْصحَ  *اِبْلَمْرمَحَِة  مُثه َكاَن ِمَن الهِذيَن آَمُنوا َوتَ َواَصْوا اِبلصهرْبِ َوتَ َواَصْوا *َمرْتَبٍَة 

 (21-12َعَلْيِهْم اَنٌر ُمْؤَصَدٌة { )البلد  *َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة 
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ال تقتصر جهودان اإلنسانية على العامل النامي ولكننا نسعى أيض ا  .احتياجات البشرية
 .إىل املسامهة يف جمتمعاتنا احمللية ورد مجيلها

على سبيل املثال، هنا يف اململكة املتحدة، أنشأت مجاعتنا جمموعة من املشاريع 
لتربعات نقوم ابنتظام بعقد الربامج جلمع او  يف هذا البلد، احملتاجنياملصممة ملساعدة 

، دة املباشرةميكننا تقدمي املساع واألموال لصاحل اجلمعيات اخلريية الربيطانية، فأينما
ذلك، ولكن إذا كانت هناك مناطق معينة ال ميكننا الوصول إليها، فإننا نساعد نقوم ب

من خالل الشراكة مع اجلمعيات اخلريية أو منظمات اإلغاثة اليت لديها القدرة على 
 .الوصول إىل األماكن اليت ال ميكننا الوصول إليها

ات ر مساعدتنا على أشخاص أو جمموعصُ وال نق أي ثناء،لنيل  يف هذا ال نسعىوحنن 
 .بعينها
الجتماعية ابغض النظر عن الطبقة هذه جهودان ، فليكن واضح ا أننا نقدم وابلتايل

 .أو العقيدة أو اللون

 ...هذه هي مهمتنا

 ..هذا حنن

 .هذا هو اإلسالم

 ، يف حني قد يكون بعضكم على دراية مبعتقداتنا، فلفائدة غري املطلعنينهاية اليف
قبل  أتسستاألمحدية قد ماعة اإلسالمية اجلعليها، أود أن أذكر ابختصار شديد أن 

عد تنبأ أنه ب، حيث ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول الكرمي نبوءة مؤسس اإلسالمعام ا حبسب  130
بني  املوعود واإلمام املهدي املسيحهللا سبحانه وتعاىل  سيبعثعام  1400حوايل 

 .أتباعه إلحياء التعاليم احلقيقية والسلمية لإلسالم
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صداق ا هلذه مهللا تعاىل  املسلمني األمحديني، نؤمن أن مؤسس مجاعتنا قد بعثه، وحنن
 .ةءالنبو 
ل مطرد بشك نمتفيف قرية صغرية انئية يف اهلند،  1889عام  اجلماعةأسس وقد 

دولة  212 يف اليوم األمحديةماعة اإلسالمية تنتشر اجل، وبفضل هللا ،منذ ذلك احلني
 .يف مجيع أحناء العامل

قوق هللا ح فإهنم حيث يسعون إىل أداء، بغض النظر عن مكان تواجد أبناء مجاعتناو 
دمة البشرية خسبحانه وتعاىل من خالل عبادته وبناء املساجد، فإهنم يعتربون أيض ا 

 .من عقيدهتم اأساسي اجزء

 ،سعينا منذ أن جئنا إىل هناموقع إسالم أابد، حيث أسسنا هنا منذ أن  واألمر ذاته
، وقد ثبت ذلك من خالل حقيقة أن الكثري منكم إىل االندماج يف اجملتمع احمللي

وكذلك من خالل حقيقة أن اثنني من املسلمني األمحديني الذين  أصدقاء قدامى لنا
ن نعيش نا رغبة أبي، ليست لدفبالتأكيد .بلدية ويفريل جملس يعيشون هنا عضوان يف

 تمع احمللياجملخندم ، بل نرغب يف االندماج وأن نكون مواطنني مسؤولني حياة معزولة
 .ونفيده

ام ا لبلد أن تكون خملص ا مت -يف الواقع، هذا ما أعتقد أنه تعريف االندماج احلقيقي 
ك تملكا خدموتستدمة جمتمعك احمللي تقوم خب، و إقامتك، وأن تلتزم بقوانني البلد

 .بلدك حتسنيوقدراتك من أجل 

امتناننا لتمكننا من إعادة ختام ا، أود أن أؤكد من جديد أن من وسائل التعبري عن 
ى مجيع ، سيسعومقر رئيس هلا اآلن كمركز جلماعتنا الذي خيدمهذا املوقع  تطوير
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م وأداء كب املناطق احمليطة لالعتناءيف ، و لمني األمحديني الذين يعيشون هنااملس
 مضى. حقوقكم أكثر من أي وقتٍ 

ا سيكوانن رمز ا رائع  أن هذا املسجد واملركز  م سرتون أبم أعينكمأان متأكد من أنك
احلب  من روحٍ ب االسماء أعاله، وسيثبت أنه منارة للنور تنري دمة اإلنسانيةللسالم وخل

 واالحرتام املتبادل واملواساة.

ذه إلينا يف ههبذه الكلمات، أختتم خطايب بشكركم مرة أخرى على انضمامكم 
 .املناسبة البهيجة

 ".شكرا جزيال، و كم مجيعاابرك هللا ب


