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اخلطاب الذي ألقاه أمري املؤمنني حضرة مريزا مسرور أمحد )أيده هللا تعاىل 
انو يف اململكة املتحدة يوم  اتبنصره العزيز( يف اجتماع الواقف

06/04/2019 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا

 أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

 من الشيطان الرجيم بسم هللا الرمحن الرحيمأما بعد فأعوذ ابهلل 

ُد ّلِلَه َربَ  الحَعاَلَمنَي  مح كَ *الرهمححََن الرهَحيَم *"اْلَح َك نَ عحُبُد َوَإَّيه يَن* َإَّيه  َماَلَك يَ وحَم الدَ 
َت َعَليحَهمح غَ  َتَقيَم * َصَراَط الهَذيَن أَن حَعمح َتَعنُي * اهَدََن الصَ َراَط الحُمسح ْيحَ َنسح

 الحَمغحُضوَب َعَليحَهمح َواَل الضهالَ نَي"

و  ممل أخرى االجتماع الوطين للواقفات َن اليوم مرة   عقدتنبفضل هللا تعاىل 
 فيه. ُعقدتأنكن قد استفدتن من الربامج اليت 

يف   كما بقية الفتيات األمحدَّيت األخرَّيت يف اململكة املتحدة   ترعرعنتلقد 
ن أابءكن أواحدة مهمة وهي  من َنحية   عنهنتتميزن لكنكن اجملتمع الغريب  

ودعوا   كنخلدمة دين املستقبلية حياتكنقبل والدتكن وأمهاتكن قد أوقفوا 
 وأن تقمن بدور  رائد يف نشر تعاليمه بنيهللا أن ميكنكن من خدمة اإلسالم 

تمرار السعي ابس ذكرن دائما أن عليكنذلك تعلى ضوء . في والداينالقاص
 .والعمل مبوجبها تعاليم اإلسالمتعلم ل
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إن الواجب األساسي ألي أمحدي  ويف الواقع ألي مسلم  هو الوفاء حبقوق 
ليكن عهو أن األمر األول الذي أود تذكْين به وابلتايل  فإن . عبادة هللا

   كما جيب أداءها إبخالصمس يومي اأداء الصلوات اخلاملواظبة الدائمة على 
تعاىل  وليس بطريقة سريعة حبيث تدعني أنكن أدينت ما  كامل هلل  وخشوع  

 عليكن من التزام.

 نأنك حسبانكنمقدمة دائم ا يف  وضعن  حق الوفاء حبقوق العبادة أوفني
 كن القلبية.ورغبات كنمالآب السميع  وتناجينه تعاىل القويهللا  تسجدن أمام

  ف َنوالوق مشروع  جيب أن يكون الطموح األمسى ألي عضو يف ابلتأكيد
رب ق نيلحياته خلدمة اإلسالم هو وألي مسلم حقيقي أو أي شخص نذر 

 .هللا تعاىل

ا رفع معايْي عبادتك نمن األمهية مبكان أن حتاولف  وابلتايل  .ندائم 
أن  نليكع ن ألفت االنتباه إليها هي أنالنقطة الرئيسية الثانية اليت أود أو 

ا يف القرمن الكرمي علينبه الذي أنعم هللا  ن يف اعتباركن أن التعليم الكاملتضع
بيعة مجيع تعاليم القرمن الكرمي تتوافق مع الط  و عاملي ودائم وخالد هو تعليم  
كثر من أنزل قبل نظر ا ألن القرمن الكرمي قد  وال ميكن القول إنهالبشرية  
 أنه كان صاْل ا للحقبة املاضيةأو  مل يعد ساري املفعولفهو عام  1400

  .فقط
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 ممن اليوم كما كانت يف قابلة للتطبيقال تزال القرمن  كلمات  ل كلمة منكف
بني  نزلد قوال يصح القول إن القرمن   الرسول الكرمي )صلى هللا عليه وسلم(

 فهو ابلتايل للعرب فحسب.  العرب

ففي حني أن تعاليم القرمن الكرمي موجهة للعرب  فهي موجهة أيض ا لشعوب 
 تني ومسيا وإفريقيا ومجيع أحناء العامل.أورواب واألمريك

التباع اب وجديراالنواحي  كما كان القرمن الكرمي مناسب ا  من كافةوابلتايل  و 
 عام فإنه كذلك اليوم أيض ا. 1400قبل  

ين د أبن اإلسالممتاما  اقفات َنو أن يزلن من عقوهلنو المجيع لذلك  على 
إمنا لليوم و  فقط ليس دين ا للماضي . إنه يف الواقعما إىل حد   رجعيقدمي أو 

   وسيبقى حىت مخر الزمان مبشيئة هللا.للغد

جيب أال   واالنتقادات املوجهة ضد اإلسالم بغض النظر عن املزاعموابلتايل  و 
ا أبي حرجتشعر   نقد أي اعرتاض أوال يوجد  عقدة بسبب دينكن.أو  ن أبد 

 يفواْلقيقة هي أن هللا سبحانه وتعاىل قد قدم  .ال ميكن دحضه يف اإلسالم
كان م سواء  إلساله لج  اعرتاض  أو اهتام وُ  اجلواب على كلالقرمن الكرمي نفسه 

 .على السواء من قبل غْي املسلمني أو غْي املتديننيذلك 

ا أبنه يف هذا العصر قد أوضح لنا املسيح  سعداءعالوة على ذلك فإننا  جد 
دَن ة والسالم( املع ى والتفسْي اْلقيقي للقرمن الكرمي ومو املوعود )عليه الصال

ابألسلحة الفكرية للرد على أولئك الذين يعارضون اإلسالم أو يثْيون الشكوك 
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حوله. وابلتايل  لفهم املع ى األعمق للقرمن الكرمي  من الضروري أن تقرأن  
. أيض ا رىكتب اجلماعة األخعود )عليه الصالة والسالم( و كتب املسيح املو 

من خالل قراءة كتب املسيح املوعود  إالميكننا ال بال شك  يف هذا العصر 
 الهتاماتايوجهون  من)عليه الصالة والسالم( وخلفائه فهم ديننا والرد على 

 الكاذبة ضد اإلسالم. 

ينما وصلت ب  الكثْيات منكن اآلن يف سن املراهقة كما هو مذكور يف التقرير
هم ن ابلذرية. وحيث وصلنت إىل سن الفالرشد وتبارك سنإىل بعضكن اآلن 

كتاابت   لقراءة كتب أو يومي وقت   ختصيص عليكن أن تتخذن عادةوالنضج  
ممة للدفاع ابلوسائل الال نألهنا ستزودكاملسيح املوعود )عليه الصالة والسالم( 

 ن. عن دينك

ا. و تعاليم اإلسالم شاملة  عديدة عن كيف أن يف مناسبات   حتدثتُ  بليغة جد 
ة ملعرفمليء اب القرمن الكرمي من الغالف إىل الغالف فإن  يف الواقع
 .جملتمع األوسعجبميع جوانب حياتكن وا ات املتعلقةوالتوجيه

بدء ا من األسرة والبيت حىت نطاق العالقات الدولية.  البشريةالقرمن يرشد 
ا علمنا ال  كموابملثل علمنا اإلسالم حقوق الفرد مبا يف ذلك حقوق األطف

 عوام. اْلقوق اجلماعية مبا يف ذلك حقوق اْلكومة وال

مكن املوعود )عليه السالم( هذه التعاليم حىت يت كما قلت  فقد أوضح املسيحو 
  ابلتايلأو هتمة مائفة. و  د  أي نق ضدوالدفاع عنه  دينهماجلماعة من فهم  أبناء



5 
 

 بصدقَ  ناع  واقت بثقة   نوأن تقف تساوركن خماوفأو  تردد   تطردن أيجيب أن 
 . ةك الذين يسعون إىل تشويه تعاليمه األصيلعلى أولئ نوأن ترد   دينكن

 نكامل للجماعة أم ال. بصفتك  بدوام   نتعمل بغض النظر عما إذا كننت
يقية نشر تعاليم اإلسالم اْلق نمن واجبكَنو  فإن  الوقف مشروعيف عضوات 
اليم اإلسالم تعا أنه عندما يتم تقدمي دائم   شهدت. لقد قوال  وفعال  والسلمية 

م ألشخاص الدنيويني أو املاديني الذين يعتربون أنفسهاْلقيقية واجلميلة ل
ا فمتقدمني و  يما يتعلق السيما ف  هبا اإلعجابإبداء ال يسعهم إال مثقفني جد 

عاليم اإلسالم ت عندما نقدم  اليوم واالنقسامات املستعرة يف العامل اتلصراعاب
شة ذا أتثْي غْي عادي  ويشعر الكثْيون ابلدهيكون هلالسلمية والشفوقة  ف

سيدات مسلمات و فتيات  نبصفتك . وابلتايل من روعة تعاليم اإلسالم والتأثر
ي أب شعرن  جيب أال توكعضوات يف خمطط الوقف َنوخملصات أمحدَّيت 

اأب ن. ال تفكر نشكل من أشكال الدونية حول دينك تخلف م نيف أن دينك د 
 ن  كلما ماد اعتزامكاْلديث. على العكس من ذلك اليوم عاملأو بعيد عن 

 مكناحرت كلما   وفق ا لتعاليم اإلسالم  نن وكلما أمضينت حياتكبدينك
 يف العامل.  نوكرامتك سترتسخ عزتكنالطريقة وهبذه  .آلخرونا

ي ظهور أبسبب يت يف اإلسالم من شأنه أنليم ابلتأكيد  ال يوجد أي تع
د لثانية واحدة من أن اآلخرين قن وال . ال تقلقعقدة أو ختوف يف عقولكن

ة. إذا سخروا الديني بسبب معتقداتكن ن أضحوكةأو يعتربونك نيسخرون منك
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! بعض الناس ينتقدون أو يسخرون من اْلجاب بينما يستخف فليفعلوا
 أداء الصالة.اآلخرون بطريقتنا يف 

 

 لدونية أواب ض الشباب األمحديني وخاصة املراهقني يشعرونفإن بع لألسف 
تهزىء على أية حال  إذا اسسخرية. هنم منبوذون بسبب مثل هذه الأبواإلهانة 

 هانة شخصيةإ ن  فال تعتربن ذلكينكبكن بسبب قيامكن مبا ميليه عليكن د
ا  ن أنكن قدم أن تشعرن ابلفخرو   شرف وسام ن هذاأن تعترب   بل جيب أبد 

ْلفاظ على إن إظهار الصرب وا الشدائد.مواجهة يف  على اإلميان  بابتات  بقينت
 كنهو الوسيلة اْلقيقية إلثبات عزت يف مثل هذه الظروف رؤوسكن مرفوعة

 يف العامل. نلذاتك نواحرتامك

يف  سيماالمعظم الناس و اليوم فقد   بينما قيمنا ألننا مل ننسَ حنن هم السعداء 
 اتباع الدين  حىت أولئك الذين يزعمونو يتهم الدينية اْلقيقية. العامل الغريب هو 

الشباب  يف حني ال يزال العديد منو . دينهميعيشون حياة ال عالقة هلا بفإهنم 
منهم يف الواقع ظمى الغالبية الع عر فون أبهنم مسيحيون  فإنيف اجملتمع الغريب يُ 

يف الواقع يسة. صلة ابلكنعالقة أو  أيال يتبعون تعاليم املسيحية وليس لديهم 
يل األكرب و أن اجلهابلدين شباب اليوم اهتمام عدم من فإن النتيجة املنطقية 

 وتركوهاس الكنائ كثْي  من  ملكية نختلوا عقد  للدين سنا الذي كان أكثر ميال
قد فشلوا ف  ملن يقدم العرض األكربيف السوق  عوهنايغْي مأهولة لدرجة أهنم يب

 .يةصغْية أو عاد للعبادة ليس مسألة   خمصص   أن بيع مكان مقدس   دراكإب
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قدم ا   يعترب جمتمع اليوم نفسه متعالوة على ذلك  وابسم ما يسمى ابْلرية
ا ويعتقد أنهومتطور ا  حيث و إىل ذروة اْلضارة. لكن يف الواقع  وصل  قد جد 

وفيما راجعت. د تقابملقابل املعايْي األخالقية  فإن  ابتعد اجملتمع عن الدين
  عاين من تدهور  اْلديثة تاملتقدمة و  اجملتمعاتإن   فألخالق والفضيلةيتعلق اب

ملعايْي بسرعة عن ا تبتعد نسانيةاإلإن   فوبسبب االبتعاد عن هللا تعاىل كبْي.
من الطبيعي   األساسية للحشمة العامة. على سبيل املثال  يف اجملتمع اْلديث

ا أن وى كما بدأ حىت املستإليهم.   أال يصغواو  مابءهمحيرتم األطفال  ال جد 
ن كبار السيكنه األطفال آلابئهم و من االحرتام الذي جيب أن  املبدئي

البياَنت  ظهروقد ُصنف هذا أيضا على أنه حرية واستقالل. وتُ . ابلتالشي
 تدخل هذا يؤدي إىلني مع أطفاهلم فمتزايد أنه إذا كان الوالدان حاممَ  بشكل  

وحدة جة ذلك نتي تنهارفهلم  الشرطة استدعاء حىت يتم السلطات احمللية أو 
 رعايةدور الأن يؤخذ املزيد من األطفال لهو لنجاح . هل مقياس ااألسرة

وهل م؟ تقدهو الهل هذا ف؟ للتدخللسلطات أن تستدعى لأو  ؟االجتماعية
ا لقد بدأ اجملتمع متأخر  ؟ مالعظيعصرَن إجنام تطور؟ هل هذا هو هو الهذا 
 رؤية دمارعد   بللحرية املطلقة. على سبيل املثالفهم العواقب الضارة باآلن 

جملتمع من الناس يف ا األطفال للكبار  بدأ عدد  الحرتام التام  نعدامواالاألسر 
 .الغريب يف التعبْي عن خماوفهم بشأن هذه القضية

ا أن نتذكر  ذا اجملتمع. ه ُأسرتمع يرتبط مباشرة ابلسالم داخل سالم اجمل دائم 
يعتمد السالم يف املنزل على األخالق اْلميدة واالحرتام املتبادل بني الزوج 
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ا دن يف اعتباركن   ضعني الوالدين وأطفاهلما. وابلتايلوالزوجة وب أنكن  ائم 
ق يف األخالمعايْي أعلى  نمن الضروري أن تظهر  كعضوات يف الوقف َنو 

قات  يف سن الطفولة أو مراه  سواء كننتن مجيع ايع األوقات. جيب عليكمج
خرين. اآل نوأفراد عائلتك أهاليكن وأخوانكنحقوق أو ابلغات أن حترتمن 

أن يوفني و ابحملبة ن وأمواجهن أطفاهل املتزوجات منكن أن يعاملنجيب على 
  سابق ا قلت م. كماتعاليم اإلسالويضمن  أن تكون منامهلن مرمة ل حبقوقهم

ا أن أداءتذكر   ملنصوص عليهاامه تعالي حقوق هللا تعاىل والعمل مبقتضى ن دائم 
ا مثيل له والذي يف الكنز الذي ال  ول أهو القرمن الكرمي جيب أن يكون دائم 

ذي ن القرمن الكرمي  وتفسْي القرمن الحياتنا. ومن هنا جيب أن تقرأأولوَّيت 
 إله  نكن إماء ن حبقيقة أتفخر أن و  هؤ م( وخلفاسالاملسيح املوعود )عليه ال قدمه

إىل  قائمة عاليمهستظل تالذي و )صلى هللا عليه وسلم(  كرمي انبيًّا   نحي وتتبع
النجاح لة وسيمعتقداتكن الدينية هي حبقيقة أن  نفخر . اإن شاء هللااألبد 

 .على السواء ويف اْلياة اآلخرة ه الدنيايف هذ والنجاة

 دنشهستفتعاليم القرمن الكرمي  وفق ا ل نياتك متضني ح  إذا كننتال شكب
 اليومية. نحياتكيف و  ناجلنة داخل بيوتك

مرار يف ن يفكروا ابستعليهم أ أبن َنو أهايل أطفال الوقفأود أيض ا تذكْي  
ا اإلسالم  فإذا مل يقدموا منوذج   خدمة نذروا أطفاهلم يف سبيل حقيقة أهنم

تحقون املالمة وسيس  بواجباهتميف الوفاء سيعدون فاشلني   صاْل ا ألطفاهلم
 هو التزام   كمإن نذَر أطفال. اْلقيقية جلماعةقيم ا يف اتباعفشل أطفاهلم على 
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فإن العديد   ون قدوة هلم. وابملثلحبيث تكون مدى اْلياة برفع مستوى تقواكم
يف  ديةالتفكْي جب ولديهن أطفال  لذا عليهناآلن متزوجات قفات امن الو 

  ذريتهن اخلاصة حبقاآلن  قطعنه أبنفسهن مث  بداية  العهد الذي قطعه أهاليهن 
وأن يسعني ابستمرار لرتبية أطفاهلن أبفضل طريقة ممكنة وأن يقدمن مثاال  

هبذه  نحياتكضني  تقويتعلموا منه. إذا كننته أطفاهلن تقوى ليتبعشخصي ا لل
 هللا.  جلماعتنا إبذناملستمر التقدم واالمدهار  الطريقة فستضمن

بيلة ندرجة أنه من خالل جهودها الليف اإلسالم هي املرموقة إن مكانة املرأة 
 ين.ابلد  سيبقى اجليل القادم مرتبط ا فقط

ميكن أن تظل القيم عندها فقط   اْلامسة ندوارهأب مهاتاأل تفإذا قام
ه املصْي الذي وصلت وإال سنواج .العظيمة لديننا راسخة يف أجيالنا املقبلة

 .ات الدينية األخرى اليت فقدت تقاليدها وقيمها مع مرور الوقتإليه اجلماع
اليات اليهودية بعض اجل تقوم   فإن املسيحيني يبيعون الكنائس بينماقلتكما 

 ا.ذاته فيما يتعلق بكنسه ابألمر

  ألجيال القادمةلديننا ومل نقدم أمثلة إجيابية نواصل االلتزام بوابلتايل  إذا مل 
دَّيَنت لاعبادة حال الكنائس وأماكن ك  وخاويةفإن مساجدَن ستصبح فارغة 

ا ألنمبشيئة هللا لكن .خرىاأل أن يظل  عدقد و  هللا تعاىل   لن حيدث هذا أبد 
 .اإلسالم دين ا حي ا حىت يوم القيامة
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م عالي( إلحياء تعليه الصالة والسالماملسيح املوعود )بعث السبب  هلذاو 
 وفاته  أعاد هللا تعاىل أتسيس مؤسسة اخلالفة.وبعد  .اإلسالم اْلقيقية

 .وابلتايل  لن تباع مساجدَن ولن يتوقف تقدم مجاعتنا

ومع ذلك  فإن حياة هؤالء األمحديني الذين يهملون واجباهتم والذين ال 
 يواظبون على االلتزام بتعاليم دينهم  سُتبدد وستضيع أجياهلم املستقبلية يف

 .العامل املادي

 دَّيت  كأمهات وكبنات وكواقفات  وابلتايل  عليكن كنساء وفتيات أمح
 .كنواجباتخلدمة الدين  أن تفهمن  هتنياْل

ع ا واقفات مجي ال تعملن بدوام كامل يف أقسام اجلماعة  فأننت حىت إذا كننت
للحياة خلدمة الدين وعليكن ابلتايل أن تسعني جاهدات لزَّيدة معرفتكن 

تعاليم دينكن ومن غرس القيم عمل مبوجب من الالدينية حىت تتمكن  
 اإلسالمية يف أطفالكن.

ا ابلصدق   كن تقيات  والتزمن أبعلى مستوَّيت األخالق  والتزمن دائم 
 مسلمات  أفضل كل يوم يف لتكن   سعنيَ ومتسكن ابملبادئ اإلسالمية  وا

 .نحياتك
وأهنم مينة أ يف أيد   د من أن أطفالنا واألجيال القادمةعندها فقط ميكننا التأك

 .مصدر فخر جلماعاتنا واليكون سيكربون
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ا أن تذكر   وايضعأن  على السواء للمؤمنني واملؤمنات من الضرورين دائم 
شكال أ عليهم السعي حنو حتقيق كافةمبع ى أن   التقوى يف صدارة عقوهلم

 .والفضيلة الصالح

اجتهاد ا وأخلص  هنأكثر و   أصدق الصادقات تكن وابلتايل  حاولن أن
 .لإلسالم خادمات  

 .يةنشر رسالة اإلسالم اْلقيق هومدى اْلياة  نواجبك ضعن يف االعتبار أن

لن قرب تنأدعو هللا أن ميكنكن مجيع ا من عيش حياة الصالح والتقوى وأن 
يال اليت جاأل من تربيةمره تعاىل  واحبسب أ   وأدعو هللا أن تتمكن  خالقكن

استمرار معايْي اجلماعة الروحية واألخالقية  يف أحضانكن بطريقة تضمن
يع ضحىت ال تأمحدي عن تعاليم اإلسالم وعدم خروج أي طفل والفكرية 

 .حياته
م اْلقيقية وفقا للتعالي العملأن ميكنكن مجيعا من هللا سبحانه وتعاىل  أدعو

 واصل  مت مصدر فخر  تكن جنمات  ساطعات يف مساء األمحدية و لإلسالم وأن 
 ممني .جلماعاتنا

 .انضممن معي اآلن يف الدعاء الصامت

 


