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

يف  ،2019/06/29ألقى إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية العاملية ،اخلليفة
ٍ
استقبال خاص أقيم
اخلامس ،حضرة مريزا مسرور أمحد ،الكلمة الرئيسة يف حفل
مبناسبة افتتاح املقر اجلديد للجماعة اإلسالمية األمحدية العاملية يف إسالم أابد ،يف
تيلفورد ،اململكة املتحدة.
كان قد مت افتتاح املقر الرئيس ،مبا يف ذلك املسجد املبارك اجلميل واجملمع اإلداري
والسكين يف ٍ
وقت ٍ
سابق من العام وابلتحديد يف .2019/05/17
حضر حفل االستقبال أكثر من  300ضيف مبا فيهم أعضاء يف الربملان وأعضاء يف
جملس اللوردات وأعضاء يف القوات املسلحة وخمتلف الشخصيات األخرى والسكان
احملليني واجلريان.
قبل اخلطاب الرئيس الذي ألقاه حضرة مريزا مسرور أمحد ،ألقى عدد من الضيوف
الكلمات ،مبن فيهم أمري اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف اململكة املتحدة السيد رفيق
أمحد حياة ،والنائب العام السابق إلجنلرتا وويلز السيد دومينيك غريف ،وعضو اجمللس
البلدي عن شرق هامبشاير السيد كيث بودن.
فيما يلي الرتمجة العربية للخطاب الرئيس الذي ألقاه يف هذه املناسبة حضرة مريزا
مسرور أمحد (ايده هللا تعاىل بنصره العزيز)

2

بعد التشهد والتعوذ والبسملة قال إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية العاملية حضرة
مريزا مسرور أمحد:
"الضيوف الكرام ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،بداية أود أن أغتنم هذه الفرصة
ألشكر مجيع ضيوفنا على قبوهلم دعوتنا لربانمج اليوم.
بدأ ارتباط اجلماعة اإلسالمية األمحدية هبذه املنطقة منذ حوايل  35عاما عندما
اشرتينا هذا املوقع يف  Sheephatch Laneوأطلقنا عليه اسم "إسالم أابد" .يف
السابق ،كان مثة هنا مدرسة داخلية مغلقة عام  1977مث ،على حد علمنا ،ظل
املوقع بدون استخدام حىت مت شراؤه من قبل مجاعتنا يف منتصف الثمانينيات ،وبقيت
الثكنات اخلشبية ،اليت كانت يف السابق صفوفا دراسية ومهاجع ،على حاهلا من
الناحية اهليكلية ،ولكن مت إجراء بعض التغيريات الداخلية حبيث حتولت إىل منازل
صغرية عاش فيها بسعادة بعض العاملني يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية لسنو ٍ
ات
طويلة.
ابإلضافة إىل ذلك ،وعلى مدار عشرين عاما تقريبا ،عقدان اجللسة السنوية للجماعة
اإلسالمية األمحدية هنا يف إسالم أابد ،وهو حدث حضره سنوي آالف األشخاص
من مجيع أحناء العامل .ومن عام  2005فصاعدا ،مت نقل مقر اجللسة إىل موقع آخر
ألن هذا املوقع قد ضاق مع تزايد أعداد الضيوف ،وكانت هناك مشاكل كبرية يف
حركة املرور ومواقف السيارات مما أثر أيضا على السكان احملليني .فعقدان يف السنوات
األخرية جلستنا السنوية يف ألتون ،وحنن ممتنون للمجلس احمللي وللمقيمني هناك على
كرمهم وتعاوهنم يف هذا الصدد.
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على أية حال ،قبل أن أاتبع ،سأكون مقصرا متاما إن مل أعرب عن شكري اخلال
للسكان احملليني يف هذه املنطقة وللمجلس البلدي الذي مسح لنا بذلك.
ثالثون عائلة أمحدية تعيش هنا.
عالوة على ذلك ،أود االعتذار والتعبري عن أسفي إذا واجه السكان احملليون خالل
تلك الفرتة أية مشاكل أو إزعاج بسبب جلستنا السنوية ،فبالتأكيد ،مل نكن نقصد
ذلك أبدا ،ألن املسلمني احلقيقيني عليهم واجب رعاية جرياهنم والسعي لضمان عدم
إحلاق أي ضرر هبم.
وابالنتقال إىل يومنا هذا ،أود أن أقدم خال

تقديري وامتناين جلرياننا وجلميع السكان

احملليني يف هذه املنطقة ،وكذلك ألعضاء اجملالس احمللية ،الذين أظهروا كرما كبريا وأثبتوا
أهنم متساحمون ومنفتحون ،من خالل متكيننا من إعادة تطوير هذا اجملمع .فنتيجة
ٍ
مسجد مجيل وأكثر من ثالثني منزال سكنيا .ابإلضافة إىل ذلك،
لذلك متكنا من بناء
متكنا من بناء قاعة متعددة األغراض ،وسنكون سعداء إباتحتها للمجتمع احمللي لعقد
براجمه اخلاصة كلما أمكن ذلك.
مت بناء اجملمع اجلديد يف نفس منطقة املباين السابقة تقريبا ،وابلتايل تبقى هذه املنطقة
بشكل عام مماثلة ملا كانت عليه سابقا ولكن مت إعادة تطويرها اآلن بطريقة ختدم
احتياجات مجاعتنا بشكل أفضل.
لذا ،أود أن أعرب مرة أخرى عن شكري العميق للسكان احملليني وجمللس البلدية على
لطفهم وكرم أخالقهم وتعاوهنم يف هذا املشروع.
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كما قلت ،مل تعد جلستنا السنوية تعقد هنا ،لكن وفقا لطاقة املسجد ،سيأيت املصلون
حلضور صالة اجلمعة أسبوعيا ،ومن احملتمل أن تزداد أثناء ذلك حركة املرور ،كما قد
زادت أيضا أعداد القادمني إىل هذا املسجد يوميا بسبب حقيقة أنين أعيش هنا اآلن،
لذا أييت أفراد اجلماعة ملقابليت وأداء صلواهتم هنا.
فنظرا ألن الطرق يف هذه املنطقة ضيقة جدا وذات مسار واحد ،قد تكون هناك
مناسبات تكون فيها حركة املرور على الطرق أبطأ من املعتاد ،لذا ،ونيابة عن مجاعتنا،
أقدم اعتذاران اخلال إذا واجه السكان احملليون أي أتخري أو مشاكل ،وأود أن أؤكد
ٍ
تعليمات ألبناء مجاعتنا ليتأكدوا من ضمان حقوق السكان
لكم أنين قد أصدرت
احملليني يف مجيع األوقات وأن عليهم القيادة دائما أبمان وكياسة ووفقا لقوانني السري
على الطرق.
ابلطبع ،ستفهمون أنه نظرا لوجود عدد أكرب من األشخاص هنا ،ال ميكن أن أقول
أنه لن تكون هناك أية مشاكل يف حركة املرور أو على الطريق .ولكن ميكنين أن
أضمن لكم أننا سنعمل على منع أي إزعاج وختفيف آاثر األعداد املتزايدة من
السيارات اليت متر عرب هذه املنطقة .هذا هو واجبنا الديين ،ألن اإلسالم يشدد مرارا
وتكرارا على حقوق اجلريان ويطلب من املسلمني مراعاة احتياجاهتم .على سبيل
املثال ،تفرض اآلية  37من سورة النساء من القرآن الكرمي قانوان من القيم األخالقية
اليت جيب على املسلمني احلقيقيني تبنيها وعيش حياهتم مبوجبها حيث توجههم حنو
كيفية التفاعل مع أفراد اجملتمع اآلخرين.
اَّلل والَ تُ ْش ِرُكواْ بِِه َشْي ئا وِابلْوالِ َديْ ِن إِ ْحساان وبِ ِذي الْ ُقرََب والْيَ تَ َامى والْمساكِ ِ
ني
ْ َ
َ َ
" َو ْاعبُ ُدواْ هَ َ
َ َ
َ ََ
صِ
ب ِابجلَ ِ
اح ِ
اجلُنُ ِ
ت أَْميَانُ ُك ْم
اجلَا ِر ْ
اجلَا ِر ِذي الْ ُقْرََب َو ْ
َو ْ
ب َوال ه
نب َوابْ ِن ال هسبِ ِيل َوَما َملَ َك ْ
ب َمن َكا َن خمُْتَاال فَ ُخورا"
إِ هن ه
اَّللَ الَ ُُِي ُّ
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فحيث تن اآلية ،من انحية أن على املسلمني أن يعبدوا هللا تعاىل وحده وال يشركوا
به أحدا فإهنا أتمرهم أيضا مبواساة وحمبة البشرية مجعاء .بداية ،تدعو اآلية املسلمني
ٍ
تضحيات ال
إىل اإلحسان إىل الوالدين ،ألن آابءان هم من أحبوان بال أاننية وقدموا
حصر هلا من أجل مصلحتنا .بعد ذلك ،مت تعليم املسلمني أن يكونوا حمبني وخملصني
ألقارهبم وأصدقائهم ،كما مت تعليمهم أن ُيسنوا ليأيتام واملساكني واملستضعفني أبي
شكل من األشكال.
مث تن اآلية بشكل قاطع أن على املسلمني الوفاء حبقوق جرياهنم ،سواء كانت
تربطهم هبم عالقات شخصية أم ال .إن الوفاء حبقوق اجلريان يعين أن على املسلمني
أن يعاملوا جرياهنم ابملواساة والرمحة وأن يكونوا على استعداد دائما ملساعدهتم يف
أوقات حاجتهم وأن يكونوا الكتف اليت يبكون عليها يف أوقات حزهنم ،وهذا يعين
احرتامهم وتقديرهم أمميا تقدير.
عالوة على ذلك ،وفقا لإلسالم ،تعريف اجلار بعيد املدى جدا ،لقد قال مؤسس
اإلسالم ،النيب حممد ﷺ إن اجلريان ليسوا أولئك الذين يعيشون يف املنطقة اجملاورة
لك مباشرة فحسب ،بل من يسكنون على امتداد أربعني منزال من منزلك .إضافة
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
على الطرق القريبة من هذا املوقع جرياان لنا.
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
والتأكد من عدم حدوث ما يضايقهم أو يزعجهم.
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أان شخصيا أتعهد أبن أؤدي حقوقكم وسأحرص على العناية بكم مجيعا وسأحث
أبناء مجاعتنا ابستمرار على أن ُيذوا حذوي.
إهنا نعمة كبرية ابلنسبة لنا أننا متكنا من بناء هذا املسجد اجلديد ،حيث ميكننا أن
ننضم معا لعبادة هللا تعاىل .وحنن نعتقد اعتقادا راسخا أن افتتاح املسجد ُيتم علينا
أداء حقوق الناس أكثر من أي وقت مضى .يف الواقع ،حنن نؤمن إمياان كامال أنه ال
ميكننا أن ننصف هذا املسجد ونؤدي حقوق هللا سبحانه وتعاىل ما مل ِ
نف حبقوق
اإلنسان .بكل أتكيد ،أيمران ديننا أن نظهر ومنارس أعلى مستويت األخالق
والسلوك يف مجيع األوقات .على سبيل املثال تقول اآلية  84من سورة البقرة من
القرآن الكرمي" :وِابلْوالِ َديْ ِن إِ ْحساان وِذي الْ ُقرََب والْيَ تَ َامى والْمساكِ ِ
ني َوقُولُواْ لِلن ِ
هاس
ْ َ
َ َ
َ َ
َ ََ
ُح ْسنا" أي أن عليك أن تفتح قلبك لآلخرين وتكون شفوقا مع احتياجاهتم.
إذا كانت معايري املسلم األمحدي ال ترقى إىل ذلك ،فإنه ال يفي مبطالب دينه ،ولكي
أكون واضحا ،قد بني هللا سبحانه وتعاىل للمسلمني أن جمرد العبادة يف املسجد ال
تكفي وإمنا علينا أيضا خدمة جمتمعاتنا احمللية والسعي ابستمرار ملساعدة احملتاجني .يف
احلقيقة ،يقول هللا تعاىل إن صلوات من يفشل يف أداء واجباته حنو الناس ال قيمة هلا
ولن يقبلها تعاىل أبدا.
ابختصار ،حيث أن من فروضنا الدينية أن نعبد هللا تعاىل يف هذا املسجد ،فمن
واجبنا الديين أيضا وهو جزء متأصل من عبادة هللا أن ننضم معا من أجل أداء حقوق
اجملتمع احمللي وخدمة خلق هللا ،وهذا هو السبب يف أنه يف كل مكان تفتتح فيه
اجلماعة اإلسالمية األمحدية مسجدا ،أو تتواجد يف مكان ما ،فإننا نسعى جاهدين
ألداء حقوق جرياننا واجملتمع األوسع.
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يف هذا الصدد ،من النعم الكبرية أننا متكنا من إنشاء جمموعة من املشاريع اإلنسانية
يف مجيع أحناء العامل ،ال سيما يف البلدان احملرومة اقتصادي ،فنحن نستهدف بشكل
خاص املناطق النائية والفقرية ،ونسعى إلطعام اجلياع ومساعدة الغارقني يف الفقر،
ونسعى لتوفري العالج الطيب اجملاين أو غري املكلف ،حيثما كان ذلك ممكنا،
ليأشخاص الذين بدون ذلك لن ُيصلوا على الرعاية الصحية الكافية أو لن ُيصلوا
عليها أبدا .وابلتايل ،قمنا ببناء العديد من املستشفيات وأنشأان املعسكرات والعيادات
الطبية يف إفريقيا وغريها من املناطق احملرومة يف العامل.
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
يتطوع مهندسون من أبناء مجاعتنا خبدماهتم ابنتظام ويسافرون إىل املناطق النائية من
العامل لرتكيب مضخات املياه أو اآلابر اليت توفر مياه الشرب النظيفة.
لقد عشت شخصيا يف إفريقيا وشهدت بشكل مباشر مستويت الفقر والعوز الشديد
اليت يعاين منها السكان احملليون ..لقد رأيت أطفاال يف سن املدرسة ميشون ألميال
يوميا حاملني أوعية كبرية على رؤوسهم حبثا عن املاء الالزم لالستخدام
األسري ،وبعضهم غري قادر على الذهاب إىل املدرسة بسبب هذه املسؤولية وابلتايل
ُيرمون من التعليم بسبب ظروفهم القاسية ،بينما يتحمل آخرون الرحالت الشاقة
خارج ساعات الدوام املدرسي.
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
منها يف االحتياجات املنزلية.
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ال ميكنك أن تتخيل فرحتهم الشديدة عندما يرون املاء يتدفق من الصنبور ألول مرة
عند عتبات منازهلم.
جيب أن أوضح أن مجيع اخلدمات اإلنسانية وخدمات اإلغاثة اليت تقدمها مجاعتنا
تُق مدم بغض النظر عن الدين أو املعتقد .ال فرق إذا كان الناس مسلمني أو مسيحيني
أو هندوسا أو سيخا أو ملحدين أو أتباع أي دين أو معتقد آخر.
طموحنا ودافعنا الوحيد هو القضاء على معاانة األبريء واملساملني ومتكينهم من العيش
حياة كرمية .ومن مث فعندما نبين مسجدا أو مركزا ،فإننا نركز على خدمة اإلنسانية
أكثر من ذي قبل.
ال يهمنا هوية من يعاين ،فنحن نعترب أن واجبنا توفري الراحة والدعم جلميع
احملتاجني..
وهذا ما أيمران به هللا تعاىل.
على سبيل املثال ،يف سورة البلد من القرآن الكرمي ،أيمر هللا تعاىل املسلمني بتحرير
مجيع املقيدين بسالسل الرق والعبودية .وتدعو املسلمني إلطعام اجلياع وحب ومحاية
املستضعفني واملساكني كاأليتام أو املعتلني صحيا .1عالوة على ذلك ،ين القرآن
الكرمي على أن الذين يفشلون يف إظهار املواساة أو مساعدة احملتاجني ،سوف ُييدون
عن طريق الرب وينزلقون إىل طريق مظلم يبعدهم عن ملجأ هللا سبحانه وتعاىل.
وابلتايل ،فإن طموحنا الصادق هو خدمة اإلنسانية ،واآلن بعد أن أصبح لدينا هذا
املسجد واملركز اجلديد هنا يف " َس ِر ْي" ،فإننا مصممون على زيدة جهودان لتلبية
ك َرقَبَ ٍة * أ َْو إِطْ َع ٌام ِيف يَ ْوٍم ِذي َم ْسغَبَ ٍة * يَتِيما ذَا َم ْقَربٍَة * أ َْو ِم ْس ِكينا ذَا
{1فَ َال اقْ تَ َح َم الْ َع َقبَةَ * َوَما أ َْد َر َاك َما الْ َع َقبَةُ * فَ ُّ
ِ هِ
ِ هِ
ٍ
ين َك َفُروا ِِب َيتِنَا ُه ْم
اص ْوا ِابل ه
اص ْوا ِابلْ َم ْر َمحَِة * أُولَئِ َ
كأ ْ
ص ِْرب َوتَ َو َ
ين َآمنُوا َوتَ َو َ
َص َح ُ
اب الْ َمْي َمنَة * َوالذ َ
َم ْ َرتبَة * مثُه َكا َن م َن الذ َ
ِ
ص َدةٌ } (البلد )21-12
أْ
اب الْ َم ْشأ ََمة * َعلَْي ِه ْم َانٌر ُم ْؤ َ
َص َح ُ
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احتياجات البشرية .ال تقتصر جهودان اإلنسانية على العامل النامي ولكننا نسعى أيضا
إىل املسامهة يف جمتمعاتنا احمللية ورد مجيلها.
على سبيل املثال ،هنا يف اململكة املتحدة ،أنشأت مجاعتنا جمموعة من املشاريع
املصممة ملساعدة احملتاجني يف هذا البلد ،ونقوم ابنتظام بعقد الربامج جلمع التربعات
واألموال لصاحل اجلمعيات اخلريية الربيطانية ،فأينما ميكننا تقدمي املساعدة املباشرة،
نقوم بذلك ،ولكن إذا كانت هناك مناطق معينة ال ميكننا الوصول إليها ،فإننا نساعد
من خالل الشراكة مع اجلمعيات اخلريية أو منظمات اإلغاثة اليت لديها القدرة على
الوصول إىل األماكن اليت ال ميكننا الوصول إليها.
صر مساعدتنا على أشخاص أو جمموعات
وحنن ال نسعى يف هذا لنيل أي ثناء ،وال نق ُ

بعينها.

وابلتايل ،فليكن واضحا أننا نقدم جهودان هذه بغض النظر عن الطبقة االجتماعية
أو العقيدة أو اللون.
هذه هي مهمتنا...
هذا حنن..
هذا هو اإلسالم.
يف النهاية ،يف حني قد يكون بعضكم على دراية مبعتقداتنا ،فلفائدة غري املطلعني
عليها ،أود أن أذكر ابختصار شديد أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية قد أتسست قبل
 130عاما حبسب نبوءة مؤسس اإلسالم ،الرسول الكرمي ﷺ ،حيث تنبأ أنه بعد
حوايل  1400عام سيبعث هللا سبحانه وتعاىل املسيح املوعود واإلمام املهدي بني
أتباعه إلحياء التعاليم احلقيقية والسلمية لإلسالم.
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وحنن ،املسلمني األمحديني ،نؤمن أن مؤسس مجاعتنا قد بعثه هللا تعاىل مصداقا هلذه
النبوءة.
وقد أسس اجلماعة عام  1889يف قرية صغرية انئية يف اهلند ،فنمت بشكل مطرد
منذ ذلك احلني ،وبفضل هللا ،تنتشر اجلماعة اإلسالمية األمحدية اليوم يف  212دولة
يف مجيع أحناء العامل.
وبغض النظر عن مكان تواجد أبناء مجاعتنا ،فإهنم حيث يسعون إىل أداء حقوق هللا
سبحانه وتعاىل من خالل عبادته وبناء املساجد ،فإهنم يعتربون أيضا خدمة البشرية
جزءا أساسيا من عقيدهتم.
واألمر ذاته هنا منذ أن أسسنا موقع إسالم أابد ،حيث سعينا منذ أن جئنا إىل هنا،
إىل االندماج يف اجملتمع احمللي ،وقد ثبت ذلك من خالل حقيقة أن الكثري منكم
أصدقاء قدامى لنا وكذلك من خالل حقيقة أن اثنني من املسلمني األمحديني الذين
يعيشون هنا عضوان يف جملس بلدية ويفريل .فبالتأكيد ،ليست لدينا رغبة أبن نعيش
حياة معزولة ،بل نرغب يف االندماج وأن نكون مواطنني مسؤولني خندم اجملتمع احمللي
ونفيده.
يف الواقع ،هذا ما أعتقد أنه تعريف االندماج احلقيقي  -أن تكون خملصا متاما لبلد
إقامتك ،وأن تلتزم بقوانني البلد ،وتقوم خبدمة جمتمعك احمللي وتستخدم ملكاتك
وقدراتك من أجل حتسني بلدك.
ختاما ،أود أن أؤكد من جديد أن من وسائل التعبري عن امتناننا لتمكننا من إعادة
تطوير هذا املوقع الذي خيدم اآلن كمركز جلماعتنا ومقر رئيس هلا ،سيسعى مجيع
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املسلمني األمحديني الذين يعيشون هنا ،ويف املناطق احمليطة لالعتناء بكم وأداء
حقوقكم أكثر من أي ٍ
وقت مضى.
أان متأكد من أنكم سرتون أبم أعينكم أن هذا املسجد واملركز سيكوانن رمزا رائعا
روح من احلب
للسالم وخلدمة اإلنسانية ،وسيثبت أنه منارة للنور تنري السماء أعالها ب ٍ
واالحرتام املتبادل واملواساة.
هبذه الكلمات ،أختتم خطايب بشكركم مرة أخرى على انضمامكم إلينا يف هذه
املناسبة البهيجة.
ابرك هللا بكم مجيعا ،وشكرا جزيال".

