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ره حضرة مريزا مسرور أمحد )أيده هللا تعبىل بنصأمري املؤمنني  الذي ألقبه اطب اخل
 يف يف حفل االستقببل الذي أقيم مبنبسبة افتتبح مسجد بيت العبفية العزيز(

 19/10/2018فيالدلفيب يف الوالايت املتحدة األمريكية بتبريخ 

 الرحيمأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم، بسم هللا الرمحن 

 الضيوف الكرام، السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

بدايًة، أود أن أشكر مجيع ضيوفنا الذين تفضلوا بقبول دعوتنا، وانضموا إلينا هبذه 
هنا حقيقة إ املناسبة اخلاصة واملبهجة حيث نفتتح مسجدان اجلديد يف هذه املدينة.

جتماعية اء بدون التفاعالت االمن حقائق احلياة أن البشر خملوقات ال تستطيع البق
 وبدون إنشاء وتطوير عالقات متبادلة مع اآلخرين.

بغض النظر عن االختالفات يف العرق أو الدين أو اخللفية االجتماعية، حنن مّتحدون  
كبشر، ومن مث فمن األمهية مبكان أن نتفاعل مع اآلخرين، بداًل من عزل أنفسنا أو 

 ا اخلاصة.االختالط فقط مع أبناء مجاعتن

من مجيع النواحي، يعد احلوار أمًرا حامسًا لكسر احلواجز وزايدة الفهم واملعرفة 
واصل، يف اجملتمع، ولتعزيز جٍو من السالم والت املتبادلني. فمن أجل التقدم والتطور

 فإن احلوار والنقاش احملرتم بني الناس، وبني اجلماعات املختلفة أمٌر حيوي.

مجيًعا تقديرًا كبريًا لتخصيصكم بعض الوقت من حياتكم املليئة لذلك، أكّن لكم 
عوتنا فمع أن معظمكم ليسوا مبسلمني، إال أنكم قبلتم د ابملشاغل لتنضموا إلينا اليوم.

ابلتايل، ال و  وانضممتم إلينا يف هذا احلدث الديين البحت حيث يتم افتتاح املسجد.
حيث متثل و  تساحمكم واحرتامكم الكبري.ميكنين متابعة خطايب دون اإلشادة مبستوى 

مشاركتكم عالمة على رغبتكم يف تعزيز عالقاتكم الشخصية مع أبناء مجاعتنا، فإهنا 
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ص ال وهذا يبني أنكم أشخا ترمز أيًضا إىل محاسكم للوصول إىل فهم أكرب لديننا.
ن، ذا الزميف ه ترغبون بقبول اإلشاعات أو املعلومات غري املباشرة بشكل أعمى.

حيث العديد من التقارير غري دقيقة، فال ميكن إال اإلشادة ببحثكم عن حقيقة 
 اإلسالم.

وبداًل من قبول ما تقوله وسائل اإلعالم عن املسلمني، أو ما حتاول القوى املناهضة 
ذا، أان أحييكم هل لإلسالم تصويره، قد جئتم لرتوا أبّم أعينكم ما يعنيه وميثله اإلسالم.

  شكري لكم.وأقدم خالص 
قد تكونون على دراية أبن شعار اجلماعة اإلسالمية األمحدية هو "احلب للجميع، 
وال كراهية ألحد"، إن هذا الشعار ليس جديًدا، وليس شيًئا اخرتعناه فجأة، بل هو 
يستند إىل تعاليم كتاب املسلمني املقدس، القرآن الكرمي، والتعاليم اليت قدمها لنا 

 يب الكرمي حممد )صلى هللا عليه وسلم(. مؤسس اإلسالم، الن
منذ البداية علَّمنا اإلسالُم أن االحرتام والتسامح مها الطريقان األساسيان للبشرية، 

 َواَل َتُسبُّوْا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدونِ من سورة األنعام ] 109على سبيل املثال يف اآلية 
لمني أن ال يتحدثوا  ِعْلٍمي يعلن القرآن الكرمي أن على املساَّللَِّ فَ َيُسبُّوْا اَّللََّ َعْدًوا بَِغرْيِ 

لتايل، وابضد أصنام املشركني ألن هذا قد يستفزهم للحديث ضد هللا عز وجل، 
لضمان عدم اشتعال التوترات ومحاية اجملتمع من دائرة الكراهية والعداء، مت إصدار 

 األوقات.تعليمات للمسلمني إبظهار ضبط النفس والصرب يف مجيع 
يف حني يُزَعم مرارا أن املسلمني ال حيرتمون األداين األخرى أو شخصياهتا الدينية، 
فال شيء أبعد من احلقيقة عن هذا، يف الواقع، وبناًءا على تعاليم القرآن الكرمي، يؤمن 
املسلمون أن أنبياء هللا قد أُرسلوا إىل مجيع األمم من أجل توجيه وإصالح الناس يف 

ناطق. حنن نؤمن إمياان راسخا بصدق مجيع األنبياء ونعتقد أهنم أُرِسلوا لتوجيه تلك امل
ثل حرية مالعاملية نسانية القيم اإلقامة ق وإألخالا البشرية حنو هللا تعاىل، ولتعليم



3 
 

ابلنظر إىل ذلك، كيف ميكننا أال  واملواساة بني البشر.لتعاطف والة العدوالضمير ا
 من هنا، حنن املسلمني األمحديني سيء هلا أو ألتباعها؟حنرتم األداين األخرى أو ن

خملصون يف إدعائنا أبننا ال نكره أحدا. وعالوة على ذلك، حنن حنب بصدق مجيع 
 الناس وعلى استعداد دوًما ملد يد الصداقة لآلخرين.

  

وإلعطاء مثاٍل صغري فقط، عندما هومجت يف العام املاضي مقربة يهودية حملية هنا يف 
دلفيا، ومت تدنيس شواهد قبورها، ذهب أبناء اجلماعة اإلسالمية األمحدية احمللية فيال

 على الفور لتقدمي دعمهم للجالية اليهودية والتضامن معهم بعد هذه اجلرمية الدنيئة.

حنن ال نسعى إىل مكافأة أو امتنان على مثل هذه األمور ألننا نتبع فقط ما علمنا 
نبا إىل جنب مع أهل األداين واملعتقدات األخرى يف أوقات إايه ديننا، وهو الوقوف ج

حنن ندافع عن حق مجيع الناس يف أن يعيشوا حياهتم خالية من  احلاجة أو الضيق.
 التمييز أو التحيز. 

إن أي شخص يرغب ابلنظر يف التاريخ اإلسالمي مبوضوعية وأمانة، سوف يرى أن 
إن املظهر يف الواقع، ف العقيدة األساسية لإلسالم.حرية املعتقد العاملية كانت دائًما 

ة العظيم هلذه التعددية والتسامح كان يف احلكومة اليت تشكلت يف املدينة العربية "املدين
املنورة" اليت هاجر إليها الرسول الكرمي حممد )صلى هللا عليه وسلم( مع العديد من 

فإىل جانب قادة الدايانت  سنوات من االضطهاد يف مكة. أتباعه بعد أن واجهوا
واجلماعات األخرى، أسس رسول اإلسالم )صلى هللا عليه وسلم( ميثاقًا كان مبنزلة 

يع حيث ضمن أن يتمكن مج القاعدة األساسية للحاكمية يف تلك املدينة املتنوعة،
أفراد اجملتمع من العيش بسالم، دون أي اضطهاد. كما كانوا أحرارًا يف ممارسة دايانهتم 

عالوة على ذلك، ووفقا لعادات العصر، كانت كل مجاعة ملزمة بقوانينها  معتقداهتم.و 
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المية، وهكذا، اتبع املسلمون قوانني مبنية على الشريعة اإلس الدينية أو عاداهتا القبلية.
واتبع اليهود قوانني مبنية على التوراة، واتبعت اجلماعات األخرى قوانني عاداهتم 

ة وقت نفسه، كان اجلميع بغض النظر عن دينهم يتحملون مسؤوليويف ال ومعتقداهتم.
كفل لقد عزز هذا امليثاق السالم و  احلفاظ على سالم الدولة ومعاملة اآلخرين ابحرتام.

سنة، مت بنجاح إدارة وتدبري  1400وهكذا، قبل أكثر من  سيادة جمتمٍع متسامح.
 جمتمع متعدد الثقافات يف املدينة املنورة.

أقرتح أنه يف عامل اليوم جيب أن يكون هناك عدد وافر من القوانني املختلفة أان ال 
بساطة أن بل وجهة نظري هي ب للجماعات املختلفة اليت تعيش يف اجملتمع نفسه.

أولويتنا الرئيسة جيب أن تكون دائًما إحالل السالم يف اجملتمع، واحلفاظ على القيم 
 العدالة على مجيع مستوايت اجملتمع.اإلنسانية العاملية وتعزيز األخالق و 

ولشرح األمر أكثر، قد أوضح كٌل من القرآن الكرمي ونيب اإلسالم )صلى هللا عليه 
 وسلم( بشكٍل قاطع أنه ال إكراه يف الدين أبي شكٍل من األشكال.

إلميان ا جيب أن يكون لكل فرٍد احلق يف اختيار املسار الذي يرغب يف السري عليه.
يف الوقت و  مسألة تتعلق بقلب املرء وعقله. -ا جيب أن يبقى عليه دائًماوهذا م -هو 

نفسه، يعلمنا اإلسالم أنه بغض النظر عن االختالفات يف الدين أو املعتقد، فإن من 
ا وأن يضمن عدم اختاذ أي إجراء يهدد مصاحل 

ً
واجب كل مواطن أن يظل مسامل

 اجملتمع.

صني أن يكونوا ملتزمني ابلقانون ومواطنني خملينص اإلسالم على أن مجيع الناس جيب 
 للدولة ويعملون من أجل تقدمها وتطورها.

ومن هنا، إذا كان لدى أي منكم حتفظات حول هذا املسجد اجلديد وخيشى أن 
يستخدمه املسلمون للتخطيط ضد بقية اجملتمع، أو التحريض على الكراهية، دعوين 
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كونوا مطمئنني أنه لن   من هذا القبيل. أؤكد لكم أنه ال داعي ألي قلق أو خوفٍ 
 تظهر من هذا املبىن سوى رسالة احلب واملودة واألخوة.

 اهلدف األساسي يف هذا الصدد، أود أن أشرح ابختصار ما هو الغرض من املسجد.
للمسجد هو متكني املسلمني من االنضمام مًعا بروح احلب املتبادل والوحدة لعبادة 

 اليت علمنا إايها، ويف الوقت نفسه، فإن اهلدف األساس الثاين هللا الواحد ابلطريقة
 يتحمل كل مصلٍّ مسؤولية كبرية ألداء للمسجد هو أن يكون مركًزا خلدمة البشرية.

هر وابلتايل، فإن املسجد احلقيقي هو رمٌز ومظ حقوق مجيع أعضاء اجملتمع اآلخرين.
لى اجلماعة اإلسالمية األمحدية ع يشهد اتريخ للتعاطف واملواساة واإلحسان والوحدة.

حقيقة أنه يف أي مكان يف العامل نفتتح املساجد، فإن أبناء مجاعتنا الذين يصّلون 
ذا  إ هناك يزيدون من مستوايت حبهم وتعاطفهم ومواساهتم ووالئهم جتاه مواطنيهم.

كان مسجدان يعمل على حتريض املسلمني األمحديني، فهذا ليس حنو اإلرهاب أو 
 طرف، بل حنو خدمة اإلنسانية فقط وأن نفتح قلوبنا ألخواننا من بين البشر.الت

إن مساجدان تزيد من تصميمنا على نشر السالم وإقامة روابط األخوة واملودة املتبادلة 
مع الناس من مجيع مشارب احلياة، والقضاء على كافة أشكال الكراهية والتعصب 

 واالنقسام يف اجملتمع.

دينة ابسم" مدينة احلب األخوي" وابلتأكيد فإن مسجدان اجلديد هو تُعرف هذه امل
عالمة، والتزام منا يف الواقع، ابلتعهد بتكثيف جهودان لنشر احلب واألخوة وحسن 

 النية هنا وفيما هو أبعد من ذلك.

ويف حني أن من السهل تقدمي مثل هذه اإلدعاءات، فإن اترخينا يثبت أن كلماتنا 
ة حنن نسعى جاهدين يف مجيع األوقات ملمارس هلا جوهر حقيقي.ليست ضحلة، بل 

وهكذا، أان واثق متاًما من أن اجملتمع احمللي سيقّدر قريًبا أن هذا املسجد  ما نعظ به.
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الذي أطلق عليه اسم "بيت العافية" والذي يعين حرفًيا "بيت األمن" هو مصدر سالٍم 
م أن أوضح جبالء أن التزامنا ابلسالعالوة على ذلك، أود  حقيقي للمجتمع أبسره.

علن مؤسس أ وتعهدان خبدمة البشرية يرجع كلًيا إىل إمياننا وتعاليمنا الدينية. لقد
اجلماعة اإلسالمية األمحدية الذي نؤمن أبنه املسيح املوعود واإلمام املهدي صراحة 

عليه ) وسىمل أنه هو املسيح احملمدي وأنه يتبع خطى املسيح املسامل الذي كان اتبًعا
لقد بُعث إلعادة  أوالً  وأعلن أن هللا سبحانه وتعاىل قد أرسله هبدفني ابرزين: السالم(،

البشرية إىل خالقها ولفت انتباه الناس حنو أداء حقوقه تعاىل، واثنيًا جاء حلث 
فإنه يتعني  ومن مث اإلنسانية على احرتام القيم اإلنسانية وأداء حقوق بعضهم بعًضا.

يع املسلمني األمحديني الذين قبلوا املسيح املوعود واإلمام املهدي )عليه على مج
 السالم( أن ينتهزوا كل فرصة ليصبحوا أقرب إىل هللا عز وجل وأن خيدموا البشرية.

 هذا ما تعلمناه مرارا وتكرارا من القرآن الكرمي والنيب حممد )صلى هللا عليه وسلم(.

ًئا َواْعُبُدوْا اَّللََّ َواَل ُتْشرُِكواْ "ل القرآن الكرمي: من سورة النساء يقو  37يف اآلية   بِِه َشي ْ
َواجْلَاِر اجْلُُنِب  َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن َوِبِذي اْلُقْرََب َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواجْلَاِر ِذي اْلُقْرََب 

ِبيلِ  اِحِب اِبجلَنِب َواْبِن السَّ بُّ َمن َكاَن خمُْ َوَما َمَلَكْت أميَْ  َوالصَّ َتااًل اُنُكْم إ ِإنَّ اَّللََّ اَل حيُِ
 ". َفُخورًا

هنا طريٌق إ هذه اآلية الواحدة من القرآن الكرمي ميثاٌق رائع لألخالق وحقوق اإلنسان.
، يف هذه اآلية، إضافة إىل عبادته تعاىل ذهيب إىل السالم ووسيلة للحب األخوي.

 آابءهم وأقارهبم ابحملبة واملودة، وأيمرهم بدعم ومواساة أيمر هللا املسلمني أن يعاملوا
لك، مت وبعد ذ أضعف أبناء اجملتمع، كاأليتام أو احملرومني أبي شكل من األشكال.

وُعّلم املسلمون أن حيبوا جرياهنم ويقوموا  ذكر أداء حقوق اجلريان بشكل خاص،
 ة.حبمايتهم، وأن يكونوا مستعدين ملساعدهتم يف أوقات احلاج
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هو ال ف عالوة على ذلك، ينبغي أن أوضح أن تعريف اجلار يف اإلسالم واسع جًدا،
يشمل فقط األشخاص الذين يعيشون يف اجلوار بل يشمل أيًضا األشخاص الذين 

 يف يعيشون يف أماكن أبعد، كرفيق السفر، وزمالء العمل، واملرؤوسني وغريهم الكثري.
 مجيع األشخاص الذين يعيشون يف مدينة أو بلدةالواقع، لقد أعلن القرآن الكرمي أن 

كما وجه رسول اإلسالم الكرمي )صلى هللا عليه وسلم( املسلمني   املسلمني هم جرياهنم.
مرارا وتكرارا إىل الوفاء حبقوق جرياهنم، ولقد قال يف الواقع، إن هللا سبحانه وتعاىل قد 

ء يجعلهم من ضمن ورثة املر أكد على أمهية أداء حقوق اجلريان حىت ظّن أن هللا س
وابلتايل، إذا قمنا ببناء مسجد هنا يف فيالدلفيا وإذا أقمنا مجاعة من  الشرعيني.

املسلمني األمحديني، فقد فعلنا ذلك بنية تعزيز السالم واالزدهار يف هذه املدينة 
 هذا املسجد مفتوٌح اآلن، وسيعترب املسلمون األمحديون احملليون مجيع وخدمة شعبها.

الناس يف هذه املدينة جريااًن هلم ويعرتفون أبن هلم عليهم العديد من احلقوق، وسيسعون 
عندما يكون أي منكم حباجة للمساعدة، فإننا  جاهدين لتحقيقها أبفضل قدراهتم.

نكون يف أوقات احلزن واليأس، س نتعهد أبن نكون هناك للمساعدة أبي طريقة ممكنة.
 اننا ولدعمهم وطمأنتهم.هناك دائًما لنمسح دموع جري 

وابلتايل، أان على يقني من أنكم سرتون أبنفسكم أن هذا املسجد اجلديد سيكون 
نقطة جذب مادية ومعَلم يف هذه املدينة، واألهم من ذلك، سيعزز وجيّمل روحيا 

وف يثبت وس اجملتمع من خالل نشر احلب واملواساة يف مجيع أحناء املدينة وخارجها.
ور واألمل جلميع الناس احملبني للسالم، بغض النظر عن طائفتهم أو أنه منارة للن

 عقيدهتم أو لوهنم.

هبذه الكلمات، آمل وأدعو أن ينضم معا مجيع الناس يف هذه املدينة بغض النظر 
عمن هم أو عما يؤمنون به، ويعملوا حنو الصاحل العام ويسعوا إىل هتيئة جو من السالم 

الدلفيا أول مدينة استعمارية مسحت حبرية الدين وحرية كانت في  احلقيقي والدائم.



8 
 

إعالن  عالوة على ذلك، إهنا املدينة التارخيية اليت مت فيها توقيع العبادة يف هذا البلد.
وحيث إن هلذه املدينة اتريٌخ غيٌن وجميد، أدعو هللا أن يتمكن شعبها من ، االستقالل

زة ه التقاليد العظيمة عالمة ممياملضي قدما حبسب ماضيه املميز، وأن تبقى هذ
أدعو هللا أن تظل هذه املدينة إىل األبد منارة حلرية املعتقد وأن يلعب  ملستقبلكم.

شعب هذه املدينة أبكمله دوره يف دفع عجلة السالم، ليس فقط يف هذه املدينة، 
 .وإمنا يف مجيع أحناء الوالايت املتحدة ويف مجيع أحناء العامل

ن عددان ال يزال صغريًا هنا يف هذه املدينة، أؤكد لكم أن اجلماعة على الرغم من أ
اإلسالمية األمحدية ستظل على أهبة االستعداد دائًما لدعم هذه اجلهود النبيلة وتقدمي 

 أي مساعدة مطلوبة.

  أدعو هللا سبحانه وتعاىل أن ميكن السالم احلقيقي من أن يعم يف مجيع املدن واألمم.

د أن أعرب عن خالص شكري لكم مجيعا على انضمامكم إلينا هنا ويف اخلتام، أو 
 ابرك هللا فيكم. وشكراً جزياًل لكم. اليوم.

 


