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أيده هللا تعاىل بنصره  حضرة مريزا مسرور أمحد اخلطاب الذي ألقاه أمري املؤمنني
العزيز مبناسبة افتتاح مسجد "دار السالم" يف ساوث هول يف اململكة املتحدة 

 23/02/2020بتاريخ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، :السادة الضيوف
ساوث بفضل هللا تعاىل تفتتح اجلماعة اإلسالمية األمحدية اليوم أول مسجد هلا يف 

ن مجاعتنا قد أتسست هنا منذ ما يقارب الستني عاًما. مل يكن ، على الرغم من أهول
لذا كان على املسلمني األمحديني احملليني الصالة وإقامة  ،لدينا سابقا مسجد رمسي

حملي جلماعتنا لسنوات   مركز  مبنزلة ان استخدم هلذا الغرض حيث ك براجمهم يف منزل  
سبة لنا وإن قلوبنا عامرة حبمد هللا تعاىل ابلن فرح  عظيمعديدة. وابلتايل فإن اليوم يوم 
 الذي وفقنا لبناء هذا املسجد.

نتقدم خبالص الشكر للبلدية احمللية، واملسؤولني والسكان احملليني. ويف الوقت ذاته، 
فإن عدد  ،عدد كبري من الناس القادمني من جنوب آسيا ساوث هولحيث يقطن و 

السكان، وبني جمموع % من 25املسلمني الذين يسكنون فيها يصل إىل حوايل 
اجلالية املسلمة تعترب اجلماعة األمحدية احمللية صغرية جدا، لذلك حنن يف غاية االمتنان 

 على دعم وكرم اجملتمع احمللي.
ات من نرى أنه كان هناك فت سيف العقود املاضية،  ساوث هولإذا نظران يف اتريخ 

بشكل عام قد  ساوث هولالتوتر العنصري وأعمال الشغب، ومع ذلك فإن جمتمع 
االحتام املتبادل. إنه جمتمع  يسودهقدم مثاال إجيابيا على جمتمع متعدد الثقافات 

 مًعا. يعيش فيه الناس من خمتلف العرقيات واألداين واملعتقدات بوائم
واجبنا أن نشكر الناس احملليني وأبناء خمتلف اجلاليات، بعد محد هللا تعاىل، من و لذا 

على كرمهم  ،سواًء كانوا من اجلالية السيخية، أو اهلندوسية، أو املسيحية أو أاًي كان
 وسعة صدرهم ونشرهم جوا من احملبة والتعاون بني اجلماعات املختلفة القاطنة هنا.
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ن يكون هناك تعاون مشتك بال شك فإن تعاليم اإلسالمية األساسية حتض على أ
واحتام بني الناس من خمتلف األداين واملعتقدات، وقد قدم مؤسس اإلسالم الرسول 

فبعد أن هاجر إىل ،  الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلم مثاال ال نظري له يف هذا الصدد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميثاق السالم املعروف ابسم "ميثاق  أبرماملدينة، 

 دينة" مع بقية اجلاليات الدينية والقبائل القاطنة هناك.امل
وحبسب شروط املعاهدة، مت تشكيل حكومة إدارية واختري نيب اإلسالم صلى هللا عليه 

 وسلم قائًدا للدولة.
ويف موقعه هذا، مل يدخر جهدا، يف ضمان حقوق مجيع الناس واجلماعات بغض 

وقد اتبعوا مجيعهم  .أو من أبناء القبائل النظر عما إذا كانوا يهوًدا، أو مسيحيني
 عاداهتم اخلاصة اليت مت صوهنا ومحايتها.

لقد التزم مؤسس اإلسالم صلى هللا عليه وسلم دائًما بشروط املعاهدة وأمر املسلمني 
بذلك أيًضا، مل يقم يوًما إبساءة استخدام سلطته أو بنقض شروط االتفاق أبي 

التمييز ومل يبد أي نوع من شكل من أشكال الظلم أو  أبًدا أيظهر طريقة، كما مل ي  
لقد واسى غري املسلمني وراعى احتياجاهتم وعاداهتم.   التحيز أو احملاابة جتاه املسلمني.

وحىت عندما نقضت األطراف األخرى شروط االتفاقية، أظهر حلما وضبطا للنفس 
 منقطع النظري.

فة احلدود، عندها فقط كان نيب اإلسالم اجلماعات كاإحدى  إذا جتاوز أحد األفراد أو  
 صلى هللا عليه وسلم أيذن، بصفته رئيًسا للدولة، ببعض العقوابت احملدودة واملتناسبة.

طبق إال من أجل ضمان وقد مت تنفيذ هذه العقوابت مبوجب شروط املعاهدة ومل ت  
يه وسلم قد السالم وسالمة اجملتمع. وهكذا فإن نيب اإلسالم صلى هللا عل يةاستمرار 

 لتسامح واحتام معتقدات اآلخرين.على ا ضرب طوال حياته مثاال خالًدا وأبدايً 
إضافة إىل ذلك، فقد أمر القرآن الكرمي مرارًا وتكرارا املسلمني إبظهار املواساة والرمحة 

 واإلحسان لآلخرين وتلبية احتياجات اإلنسانية.
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مي "َوَما َخَلْقت  اجلِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ من سورة الذارايت من القرآن الكر  57يف اآلية 
لِيَ ْعب د وِن" أعلن هللا تعاىل أن الغرض األساسي من خلق اإلنسان هو عبادة هللا تعاىل 

 من خالل التسليم له وطاعته طاعة كاملة.
ومع ذلك جيب أن يكون واضًحا أيًضا أن هللا تعاىل ليس حباجة إىل محدان وال إىل 
صلواتنا، بل يؤدى حق عبادته عندما يقر املرء فقط ويفهم صفات هللا تعاىل، حبيث 
يسعى للتصبغ هبا فيصلح أحواله هبذه الطريقة، وعندها فقط ميكن للمرء أن حيقق 
اهلدف النبيل من خلقه. على سبيل املثال، يؤكد القرآن الكرمي على أن هللا تعاىل هو 

ات كافة البشر ومجيع املخلوقات األخرى أيضا، الرب أي أنه من يرزق ويليب حاج
 كما أنه أيًضا الرمحن والرحيم والغفور.

هنالك العديد من الصفات اإلهلية األخرى اليت ال يتوجب على املسلمني التعرف 
وا هبا قدر اإلمكان. وابلتايل إذا أدى املسلمون حقوق خّلقعليها فحسب بل أن يت

وكرماء ومساحمني، عندها فقط ميكنهم أن يؤدوا حقوق   اآلخرين، وكانوا رمحاء وحمسنني
 عبادة هللا تعاىل.

يف الواقع لقد أعلن القرآن الكرمي أن صلوات الذين ال يؤدون حقوق الناس لن تقبل 
أبًدا عند هللا تعاىل بل على العكس ستكون وسيلة هلالكهم. على سبيل املثال فإن 

ساة لأليتام أو املستضعفني اآلخرين، أو يهددون املسلمني الذين ال يظهرون احملبة واملوا
السلم يف جمتمعاهتم سيجدون أن صلواهتم وأدعيتهم ستفضي هبم إىل اخلزي والعار 

 بدال من النجاح والفالح.
هو الوحيد الذي سيعترب   ،ابختصار، نؤمن أن الشخص الذي يرعى اآلخرين وحيتمهم

ألاننيني والذين ال يرغبون يف قضاء حوائج عبًدا حقيقًيا هلل تعاىل. إن صلوات الناس ا
. لذا فليكن ومراءاة نفاقًا وخداًعا تؤدَّىاآلخرين مردودة عند هللا تعاىل ابعتبارها 

واضحا أن الواجب الديين لكل مسلم هو أن يقضي حوائج الناس وأن يعامل اجلميع 
 بغض النظر عن أصلهم أو دينهم أو لوهنم ابلرفق واحملبة واملواساة. 



4 
 

خدمة اإلنسانية هي ابلطبع السمة املميزة للجماعة اإلسالمية األمحدية. إننا نعتربها 
مهمتنا ألهنا أمٌر من أوامر هللا تعاىل. وبال شك فإن إغاثة اآلخرين وختفيف معاانة 

 الناس املادية واملعنوية جزء ال يتجزأ من ديننا.
السلبية وسوء الظن جتاه اآلخرين   لقد أمران هللا تعاىل أن نطهر قلوبنا من كافة أشكال

وأن نكون مستعدين دوما خلدمة اإلنسانية وأن نقضي حوائج احملرومني واحملتاجني. 
لذا فإننا نرى أبنه شرٌف كبري لنا أننا متكنا من افتتاح وتشغيل العديد من املستشفيات 

الطبية األساسية حيث نقوم بتأمني الرعاية    ،واملدارس يف بلدان فقرية يف إفريقيا وغريها
نتعهد أيًضا مبشاريع خريية واخلدمات التعليمية للسكان احملليني، إضافة إىل ذلك فإننا  

 .وإنسانية أخرى
على سبيل املثال نقوم بتأمني الطعام، ومياه الشرب واألدوات الصحية وغريها من 

من العامل،  الضرورايت للناس الذين يعيشون يف بعض املناطق النائية واألجزاء احملرومة
بغض النظر عن أصلهم وفصلهم ومباذا يؤمنون. لذا أينما بنينا مسجدا فإن خدمة 
اإلنسانية والسعي لتخفيف آالم اآلخرين يسريان مًعا جبانب واجباتنا يف عبادة هللا 
تعاىل. يف الواقع فإن من عالمات املسلمني احلقيقيني أهنم يسعون للتخلق أبخالق 

 هللا تعاىل.
لون منهمكني يف خدمة جمتمعاهتم وتعزيز روح احملبة والتسامح يف اجملتمع. لن إهنم يظ

يسمح املسلمون احلقيقيون أبدا أن يدخل قلوهبم أي شكل من أشكال سوء الطوية 
أو أن يظهر ذلك يف مساجدهم. بل إن قلوهبم ومساجدهم   ،أو التهديد جتاه اآلخرين

 خواهنم من بين البشر.سوف تكون عامرة دوما ابحملبة واملواساة أل
 

عالوة على ذلك ال يكفي أن حيجم املرء عن الكراهية والنفور من اآلخرين فقط. بل 
من واجب املسلمني أن يستعملوا مساجدهم بشكل فعال ليخططوا ويضعوا الربامج 
من أجل خدمة خلق هللا وأن يبذلوا اجلهود املمكنة لتأدية حقوق اآلخرين من أبناء 
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ساجدهم يف تعزيز السالم وتنمية روح احملبة اجملتمع. جيب على املسلمني استخدام م
واملواساة داخل اجملتمع وهلذا تقوم اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف أرجاء العامل برفع 

، إن هذه ليست جمرد كلمات فارغة أو بياانت "احلب للجميع وال كراهية ألحد"شعار  
سالم وانعكاس صممت الستقطاب إعجاب غري املسلمني وإمنا هي جتلّ  لتعاليم اإل

 حقيقي لشخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكرمي واملبارك.
على سبيل املثال لقد أ مر املسلمون يف القرآن الكرمي بكل جالء بضرورة رعاية وأداء 

ن املسلمني أبحقوق جرياهنم. لذلك وقد افت تح اآلن هذا املسجد، أان على ثقة اتمة 
نطقة لن يسعوا فقط ألداء حقوق هذا املسجد من األمحديني القاطنني يف هذه امل

خالل عبادهتم هلل تعاىل بل سيقومون أيًضا برفع مستوايت حمبتهم ومواساهتم جتاه أفراد 
هذا اجملتمع. بكل أتكيد، آمل وأتوقع أن يشهد أفراد هذا اجملتمع ويقروا حبقيقة أن 

ية واألخالقية من مساجدان ليست وسيلة ليقوم األمحديون بتحسني حالتهم الروح
خالل عبادة هللا تعاىل فحسب ولكنها حتضهم أيضا على خدمة اإلنسانية وأن يكونوا 

 جاهزين لكل تضحية ممكنة يف هذا الصدد.
آمل وأدعو أن يعيش مجيع املسلمني األمحديني يف هذه املنطقة حبسب هذه املعايري 

تمع احمللي سيستجيبون حملبتنا إن شاء هللا، وعالوة على ذلك أان على يقني أن أفراد اجمل
أيدي صداقتنا اليت ستظل ممدودة لكم على الدوام. ويف اخلتام آمل  ويقَبلونإبحسان 

وأدعو أن يركز أبناء هذا اجملتمع دوما على التمسك بتلك القيم اإلنسانية املشتكة 
 اليت توحدان مجيعا.

دوما رمزا للسالم والوائم ومثاال جملتمع متنوع يعيش  ساوث هولأن تكون  هللا أدعو
فيه الناس معا يف احتام متبادل مراعني مشاعر بعضهم بعضا. أدعو هللا تعاىل أن 
يوفق هذه املنطقة لتبقى دوما مكاان يتمتع فيه اجلميع حبرية ممارسة معتقده أو دينه 

ه ويعمل من أجل سالم وحيث يسعى كل فرد من أفراد اجملتمع ألداء حقوق مواطني
 وازدهار اجملتمع. 
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من كل قليب أن يربهن هذا املسجد على كونه منارة للنور للمجتمع هللا  ويف اخلتام أدعو  
 آمني. ، بكامله، وأن يصبح رمزًا للوحدة، والتآزر والسالم

هبذه الكلمات أود مرة أخرى أن أعرب عن خالص تقديري لكم مجيعا لالنضمام إلينا 
 اء، شكرا جزيال.هذا املس


