
 والنصرانية احلوار بني اإلسالم

 
 د. يوسف القرضاوي

 
حلظات فارقة تكون مبثابة منعطفات هامة ميكن استثمارها إلحداث تغيريات  يف حياة اإلنسانية

 أن متر دون إدراك خلصوصيتها، فتصبح مثل بريق ومضة عابرة أضاءت ظلمة السماء مث جذرية، وميكن

  .تبددت

  

 أننا نشهد حلظة كهذه يف أعقاب األحداث الرهيبة اليت بدأت يوم الثالاثء –أعلم  وهللا –ويف يقيين 

  .الدامي يف نيويورك وواشنطن وما تالها من توابع

  

لكم: إن مصداقيتنا الشخصية كمؤمنني، وكزعامات روحية ودينية هي أيًضا يف  وال أابلغ إذا قلت
ينتظر  ى احملك أكثر من أي وقت مضى. وإن العاملوإن فاعلية وأمهية وجودان وجهودان اآلن عل .مفرتق طرق

قول القائل: "أكون  –ما  إىل حد –منا ما يتناسب مع حجم أتثريان املعنوي. وأصدقكم أننا يف حلظة تشبه 
توجيه األحداث إىل الوجهة السليمة مبا يتفق  أو ال أكون". فإما أن نفعل شيًئا له معىن وجدوى يساهم يف

  .هذا، أو تطوينا صفحة اإلمهال والنسيان.. رمبا إىل األبد  ننتسب إليها، إمامع روح العقائد اليت

  

الكثري، وحنن إما أن نكون على مستوى احلدث، فنتجاوب مع أماين املليارات من  إن العامل ينتظر منا
ت، وأخبارًا ابردة االحتفاال بعالقة الدين ابحلياة، وفاعلية دوره فيها، أو نكتفي ابلوجود زخرًفا يزين املؤمنني

  !!يف عناوين الصحف

  

ليس لدينا إشكال يف أن يلتقي علماء اإلسالم، وأحبار املسيحية يف إطار مشرتك  وحنن ـ املسلمني ـ
  .حلول ملشكالت طارئة أو مزمنة ختص العالقة بني العاملني اإلسالمي واملسيحي يبحث عن

  



 كتااًب من كتب هللا اليت جيب اإلميان هبا، ونؤمن ابملسيحاملسلمني ـ نعرتف ابإلجنيل   ذلك ألننا ـ حنن

السيدة مرمي العذراء  – رسواًل من أويل العزم من الرسل، وهم صفوة األنبياء، ونكن تقديرًا خاًصا ألم املسيح
  .العاملني اليت اصطفاها هللا وطهرها واصطفاها على نساء -

   

وال لفاطمة بنت حممد، وال آلمنة أم حممد صلى هللا عليه  سورة خلدجية زوج حممد، ومل يوجد يف القرآن
وعمران  ،"ولكن وجدت سورة ملرمي، وسورة ألسرة املسيح: أمه، وجدته.. تسمى سورة "آل عمران وسلم،

عمران على العاملني" )آل  هذا هو والد مرمي. قال تعاىل: "إن هللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل
  .كثري من األانجيل ننا من آايت عن املسيح ما مل يذكر يف(. ويف قرآ33عمران:

  

 املسلمني ـ مأمورون حبوار من خيالفنا ابحلسىن، وخصوصا أهل الكتاب، وهو الذي يسميه مث إننا ـ حنن

أحسن"  القرآن اجلدال ابليت هي أحسن. كما قال تعاىل: "وال جتادلوا أهل الكتاب إال ابليت هي
  .(46)العنكبوت: 

  

كانت هناك طريقتان للجدال: إحدامها حسنة جيدة، واألخرى أحسن منها وأجود،  على معىن أنه لو
  .مأمور أن يستخدم الطريقة األحسن واألمثل فاملسلم

  

 واتساع خريطة اإلميان املسيحي املنتشرة يف أقطار العامل مجيًعا، وحنن حريصون على أن وحنن ندرك أمهية

  .مني واملسيحيني قائمة على الفهم السليم، واالحرتام املتبادلتكون العالقة بني املسل

  

إىل العالقة بني أصحاب الداينتني الكبريتني يتمثل يف سوء الفهم من أحدمها  ونعتقد أن الذي يسيء
تتخذ من  اآلخر، أو اجلهل أبصول اعتقاده، ومقتضيات إميانه، أو تدخل عناصر خارجية تريد أن ملوقف

ألخطاء البعض، وأحيااًن مبحض إذاعة  دمة أهداف غري دينية، أو القيام بتشويه اجلميع استناًداالدين مطية خل
  .وترويج األكاذيب

  



 ، الذي وقعت فيه التفجريات2001سبتمرب 11الرهيب الذي يعيشه العامل اليوم منذ  ويف هذا الظرف

قد يفسرها البعض ـ  قبها إال هللا، واليتاملؤسفة يف نيويورك وواشنطن، والذي آذن بنشوب حرب ال يعلم عوا
للحروب الصليبية القدمية، اليت خلفت  لسبب أو آلخر ـ أبهنا مواجهة بني اإلسالم واملسيحية، وأهنا إحياء

  .منها إىل اليوم آاثرا وعقدا يف نفوس الفريقني، ال نزال نعاين

  

دون هذه املواجهة، وأن يتدخلوا  ـ وخصوصا علماء الداينتني ـ أن حيولوا والواجب على العقالء
  .إلطفاء النار، اليت قد أتكل اليابس واألخضر ابحلكمة

  

سبتمرب، أصدرت بياان إبنكارها وإدانة فاعليها، أاي  11أين منذ صبيحة أحداث  وأحب أن أؤكد هنا
يف  ـ حىت أو جنسهم أو وطنهم. وشاركين يف هذا كل من أعرفه من علماء املسلمني، فاإلسالم كان دينهم

اإلسالم حممد امرأة مقتولة  حروبه الرمسية اليت تتوالها اجليوش ـ ال جييز قتل من مل يقاتل حبال، وقد رأى نيب
كانت هذه لتقاتل. وهنى عن قتل النساء  يف إحدى املعارك، فغضب وأنكر ذلك على أصحابه، وقال: ما

  .والصبيان والشيوخ

  

 م أال يتعرضوا للرهبان يف الصوامع، وال للحراثني يف احلقول، والفأوصوا قواده وجاء خلفاؤه من بعده

  .للتجار

  

بناء،  املأثورة: "ال تغدروا، وال متثلوا )جبثث األعداء( وال تقطعوا شجرا، وال هتدموا وكان من وصاايهم
  ."وال تذحبوا شاة وال بقرة، إال ملأكلة

  

 قتلها القصاص، وأكد القرآن مع كتب السماء "أنه حرمة النفس اإلنسانية، وشرع يف وقد أكد اإلسالم
أحيا الناس مجيعا"  قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا، ومن أحياها فكأمنا من

  املدنيني ال ذنب هلم؟ (. هذا يف قتل نفس واحدة، فكيف بقتل عدة آالف من32)املائدة: 

  



 خاصة ـ أشد الناس إحساساً مبآسي القتل العدواين، وآاثره على النفسـ والعرب  وحنن املسلمني عامة

القيامة ـ من ِقَبل  واحلياة، وحنن نعاين منه يوميا يف أرضنا املقدسة فلسطني ـ أرض املسجد األقصى وكنيسة
تُيتَّم، ومزارع ُُترق، ومنازل هُتدم، وأطفال  الكيان الصهيوين املتجرب، حيث نصبح ومنسي على أرواح ُتزهق،

  .دائما ألهلنا هناك من املسيحيني واملسلمني حىت أصبحت احلياة يف فلسطني مأمتا

  

أن يقوم هبذا العمل مسلم ملتزم بدينه فاهم له، وهو يعلم أن قتل النفس بغري حق  وإين ألستبعد متاما
السالح على  يشهرون أكرب الكبائر يف اإلسالم، وأن األصل يف الدماء العصمة، إال احملاربني الذين من

تعتدوا إن هللا ال حيب املعتدين" )البقرة:  املسلمني، والقرآن يقول: "وقاتلوا يف سبيل هللا الذين يقاتلونكم وال
190).  

  

يف أمريكا أن يقوموا بواجبهم يف إسعاف اجلرحى، والتربع ابلدم، فهو من أعظم  ولقد دعوت املسلمني
  .اجب املواطنة ملن تشهد بالده أحدااثً كهذهعند هللا، وهو جزء من و  الصدقات

  

ننكر عمليات التفجري يف نيويورك وواشنطن ـ ننكر كذلك محالت التحريض والكراهية  وإننا ـ بقدر ما
اإلعالمي املغرض،  املسلمني والعرب، الذين أصبحوا يعيشون يف الغرب، وكأهنم مطاردون نتيجة التهييج ضد

  .األمريكيني على خمتلف أصوهلم العرقية جمتمعهم، مثلهم مثل بقية املواطنني رغم أهنم جزء ال يتجزأ من

  

أن خيرج من منزله، وخصوصًا النساء، ونتطلع أن يرتفع صوت الكنيسة مع  وقد أمسى بعضهم خياف
  .البشرة تقاوم التحريض والكراهية والتميز بني الناس جملرد اختالفهم يف االعتقاد أو لون األصوات اليت

  

 : اإلرهاب نرفض

  

علماء املسلمني نرفض اإلرهاب، الذي يعين ترويع اآلمنني أو قتل األبرايء بغري  إنين ابمسي وابسم كل
وحرماته ومقدساته  ولكنا ال ينبغي أن يدفع البعض ابجتاه اخللط بني اإلرهاب وبني من يدافع عن وطنه .حق



مشروع أمرت به األداين، وأقرته املواثيق  اب، بل هو دفاعضد احملتل الغاصب، فمن الظلم أن يسمى هذا إرها
  .الدولية

  

حنارب اإلرهاب إبرهاب مثله، يستخدم نفس منطقه الغاشم، وأيخذ الربيء بذنب  كما أننا ننكر أن
لو ثبتت اجلرمية  واملظلوم جبريرة الظامل؛ وهلذا حنذر هنا أن يُؤخذ شعب كامل جبرمية أفراد منه، حىت املسيء،

أفعال أفراد منه، وقد سبق ألفراد  عليهم، أو يُتهم دين تتبعه أمة كربى أبنه دين العنف واإلرهاب بسبب
سييت الشهري ـ أن قام به مسيحي أمريكي بدوافع  مسيحيني يف أمريكا نفسها ـ كما يف حادث أوكالهوما

ة املسيحية، رغم انتماء الفاعل جملموعة كلها، وال العامل املسيحي، وال الداين خاصة، فلم تتهم ـ بسببه ـ أمريكا
  .ختفي أتويلها الدموي لبعض االعتقادات الدينية املسيحية ال

  

ومنها  اإلرهاب حقا إمنا تتم مبحاربة أسبابه، ومنها: إزالة املظامل، وحل القضااي املعلقة، كما أن حماربة
واحلرية والدميقراطية عن كثري  اب العدالةقضية فلسطني اليت شرد أهلها، وأخرجوا من دايرهم بغري حق، وغي

للمسلمني حريتهم وحقهم يف أن حيكموا أنفسهم وفق  من البلدان اإلسالمية. ومن ذلك أيضًا أن يرتك
  .عليهم نظام ال يرضونه عقائدهم اليت آمنوا هبا، وال يُفرض

  

هلم: إن اإلسالم يعترب  علماء الدين اإلسالمي، وكل رجال الدين املسيحي وأقول ومن هنا أاندي كل
أمام اجلموع  كلها أسرة واحدة، تشرتك يف العبودية هلل، والبنوة آلدم، وهذا ما أعلنه رسول اإلسالم البشرية

كلكم آلدم وآدم من تراب، ال  احلاشدة يف حجة الوداع: "أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أابكم واحد،
  .(د يف مسندهفضل ألحد على أحد إال ابلتقوى" )رواه أمح

  

 حدد العالقة مع غري املسلمني يف آيتني حمكمتني من كتاب هللا، تعتربان مبثابة مث إن اإلسالم قد

خيرجوكم من دايركم أن  الدستور يف ذلك، يقول تعاىل: "ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل
عن الذين قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من  هاكم هللاتربوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطني. إمنا ين

  .(9 – 8يتوهلم فأولئك هم الظاملون" )املمتحنة:  دايركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن

  



 نزلتا يف شأن املشركني. ولكن اإلسالم أفرد )أهل الكتاب( مبعاملة خاصة، حىت أجاز وهااتن اآليتان

حياته، وأم أوالده   ، ومعىن هذا أنه أجاز للمسلم أن تكون زوجته وشريكةمصاهرهتم والتزوج من نسائهم
وهم كذلك أجداد أوالده وجداهتم،  كتابية )مسيحية أو يهودية(. ومقتضى هذا أن يكون أهلها أصهاره،

ز وهؤالء هلم حقوق أويل األرحام وذوي القرىب، وبذلك فقد ميَّ  وأخواهلم وخاالهتم، وأوالد أخواهلم وخاالهتم،
  .الكفار واملشركني وبني أهل الكتاب اإلسالم بوضوح بني

  

اعترب النصارى أقرب مودة للمسلمني من غريهم، يقول تعاىل: "لتجدن أشد الناس  كما أن اإلسالم
إان نصارى، ذلك أبن  :للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذين قالوا عداوة

نيب اإلسالم صلى هللا عليه وسلم يف  (، كما قال82يسني ورهباان وأهنم ال يستكربون" )املائدة: منهم قس
  ."مرمي يف الدنيا واآلخرة احلديث املتفق عليه: "أان أوىل الناس بعيسى ابن

  

 : ابحلوار نؤمن

  

 وارات بني رسل هللاـ نؤمن ابحلوار؛ ألننا مأمورون به شرعاً. وقرآننا مليء ابحل إننا ـ حنن املسلمني

والقرآن خياطب الرسول  .وقومهم، بل بني هللا تعاىل وبعض عباده، حىت إنه سبحانه حاور شر خلقه: إبليس
عليهم مبسيطر.. إال من توىل وكفر فيعذبه هللا  صلى هللا عليه وسلم قائاًل: "فذكر.. إمنا أنت مذكر.. لست

  .(24 - 21العذاب األكرب" )الغاشية: 

  

بثقافة )احلوار( بدل ثقافة )الصراع( سواء بني احلضارات أم بني الدايانت. وقد  وهلذا حنن نرحب
من األخ  بفاعلية يف أن يكون هذا العام هو عام "حوار احلضارات"، وأصل االقرتاح جاء مببادرة سامهنا

  .رئيس اجلمهورية اإليراين حممد خامتي يف كلمته أمام األمم املتحدة

  

بعض املثقفني األمريكيني مثل "هانتنجتون" الذين يؤمنون حبتمية الصدام بني  افق على منطقوال نو 
وتتكامالن،  وخصوصًا بني احلضارة اإلسالمية واحلضارة الغربية. فلماذا ال تتفاعل احلضاراتن احلضارات،

  ويقتبس كل منهما من اآلخر ما تفوق فيه؟ وماذا نريد حنن من الغرب؟



  

أن يتحرر من عقدة اخلوف من اإلسالم، واعتباره اخلطر القادم، )اخلطر األخضر(   من الغربإننا نريد 
رجيان" إمرباطورية " مساه بعضهم، وترشيحه ليكون العدو البديل بعد سقوط االُتاد السوفييت الذي مساه كما
  .الشر

  

 (اليت مساها الغرب )صليبية أن يتحرر من عقدة احلقد القدمية املوروثة من احلروب كما نريد من الغرب

بدأان هذه احلروب، بل حنن  ومساها مؤرخوان )حروب الفرجنة(. فنحن أبناء اليوم ال بقااي األمس، ولسنا الذين
  .الذين شنت عليهم

  

 يتحرر من نظرة االستعالء، اليت ينظر هبا إىل العامل نظرة السيد إىل عبده، فهذه ونريد منه كذلك أن

  .ا أن تثري اآلخرين وتستفزهمالنظرة من شأهن

  

فجوة هائلة يف اإلدراك الغريب العام لإلسالم، وميكن بسهولة رصد عشرات  لقد كشفت األحداث عن
إىل درجة  الصحفية، والرسائل املتبادلة، واحلوارات الدائرة على شبكة اإلنرتنت، واليت تدهشنا املقاالت

نربئ أنفسنا ابلطبع من املسئولية  ابإلسالم ديًنا وأمة، وحنن الاالنزعاج الشديد لوجود هذا احلجم من اجلهل 
  .عن هذا الوضع

  

 : اإلسالمي املسيحي جماالت مشرتكة للتعاون

  

 مشرتكة ميكننا أن نلتقي عليها، ونتفاهم حوهلا، ونتعاون على توسيعها وتعميقها، وحنن لدينا جماالت

  :وذلك من خالل املسالك التالية

  

 : القواسم املشرتكة لرتكيز علىا -أواًل 



  

 املشرتكة بيننا وبني أهل الكتاب؛ وهلذا قال تعاىل: "وال جتادلوا أهل الكتاب إال الرتكيز على القواسم

له مسلمون" )العنكبوت:  ابليت هي أحسن وقولوا آمنا ابلذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهلنا وإهلكم واحد وحنن
46).  

  

احلوار ابليت هي أحسن: ينبغي ذكر نقاط االتفاق، ال نقاط التمايز واالختالف. و  ففي جمال التقريب
مشرتكة، ما دمنا  من املسلمني املتشددين من يزعم أنه ال توجد بيننا وبني اليهود والنصارى أية جوامع وهناك

القوم. فلماذا للموقف اإلسالمي من  حنكم عليهم ابلكفر، وأهنم حرفوا وبدلوا كالم هللا. وهذا فهم خاطئ
املسلمون حني انتصر الفرس ـ وهم جموس يعبدون النار ـ  أابح هللا تعاىل مؤاكلتهم ومصاهرهتم؟ وملاذا حزن

الكتاب؟ حىت أنزل هللا قرآان يبشر املسلمني أبن الروم سينتصرون يف املستقبل  على الروم، وهم نصارى أهل
  .( كما جاء يف أول سورة الروم5 - 4:ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر هللا" )الروم" القريب

  

الكتاب ـ وإن كفروا برسالة حممد صلى هللا عليه وسلم ـ أقرب إىل املسلمني من  وهذا يدل على أن أهل
  .من اجلاحدين أو الوثنيني؛ ألهنم ابلنسبة لنا أصحاب إميان غريهم

  

 : اإلحلاد واإلابحية التعاون ملواجهة -اثنياً 

  

 الوقوف معا ملواجهة أعداء اإلميان الديين، ودعاة اإلحلاد يف العقيدة واإلابحية يف رمن مثار احلوا

وزواج الرجال  السلوك، من أنصار املادية، ودعاة العري، والتحلل اجلنسي واإلجهاض والشذوذ اجلنسي،
  .املادية يف اإلنسانالنزعة االستهالكية  ابلرجال، والنساء ابلنساء، وسفك الدماء، واستباحة األموال، وتغذية

  

الكتاب يف جبهة واحدة ضد هؤالء الذين يريدون دمار البشرية بدعاواهم  فينبغي أن يقف أهل
اختذ إهله هواه  وسلوكياهتم الغاوية، وأن يهبطوا هبا من أنق اإلنسانية إىل درك احليوانية: "أرأيت من املضللة،

إال كاألنعام بل هم أضل سبيال"  ن أو يعقلون إن همأفأنت تكون عليه وكيال أم ُتسب أن أكثرهم يسمعو 
  .(44 - 43)الفرقان: 



  

 م1994ورابطة العامل اإلسالمي والفاتيكان يقفون يف )مؤمتر السكان( يف القاهرة سنة  وقد رأينا األزهر
وابت وزلزلة الث م يف صف واحد، ملواجهة دعاة اإلابحية، وهدم األسرة،1995ويف مؤمتر املرأة يف بكني 

  .الفطرية اليت أرادها هللا لصالح احلياة اإلنسانية

  

 : العدل والشعوب املستضعفة مناصرة قضااي -اثلثاً 

  

 قضااي العدل، وأتييد املستضعفني واملظلومني يف العامل، مثل قضية فلسطني، وقضية الوقوف معا لنصرة

كشمري، وغريها،  وقضية كوسوفا، و قضية اضطهاد السود وامللونني يف أمريكا، وقضية البوسنة واهلرسك،
احلق، الذين يريدون أن يتخذوا عباد هللا  ومساندة الشعوب املقهورة ضد الظاملني واملستكربين يف األرض بغري

  .عباداً هلم

  

الظلم، ويناصر املظلومني، من أي شعب، ومن أي جنس، ومن أي دين. ويرى املسلم  فاإلسالم يقاوم
أية مواجهة  ًوا للوقوف يف صف احلق والعدل واخلري واحلرية، ويعترب نفسه طرفًا أصياًل يفنفسه مدع امللتزم

  .ضد الظلم أينما كانت

  

عليه وسلم ذكر حلف الفضول الذي شارك فيه يف شبابه يف اجلاهلية، وكان حلفا  والرسول صلى هللا
إسحاق أن النيب  وسراهتم. وقد روى ابن املظلومني، واملطالبة حبقوقهم، ولو كانت عند أشراف القوم لنصرة

  ."صلى هللا عليه وسلم قال: "لو دعيت إىل مثله يف اإلسالم أجبت

  

 : التسامح ال التعصب إشاعة روح -رابعاً 

  

 تتضمنه هذه الدعوة: إشاعة روح السماحة والرمحة والرفق يف التعامل بني أهل األداين، ومما ينبغي أن

أرسلناك إال رمحة  والعنف. فقد خاطب هللا تعاىل رسوله حممدًا بقوله: "وما ال روح التعصب والقسوة



إمنا أان رمحة مهداة" )أخرجه احلاكم " :(. وقال صلى هللا عليه وسلم عن نفسه107للعاملني" )األنبياء: 
ي كاحلجارة بقوله يف خماطبتهم "مث قست قلوبكم من بعد ذلك فه ووافقه الذهيب(. وذم هللا تعاىل بين إسرائيل

كما اتفق البخاري ومسلم على أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد قال لزوجه  .(74 :أو أشد قسوة" )البقرة
  ."إن هللا حيب الرفق يف األمر كله" :عائشة

  

وضمائران احرتام خاص لتلك النزعة اإلنسانية الرحيمة اليت تضمنتها سرية املسيح  ولدينا يف معتقدان
  .الذي مل يذكره نبينا إال بقوله: أخي عيسىالسالم،  عليه

  

 : املسلم مع خمالفيه األساس العقائدي لتسامح

  

لقضية حساسة لدى كل ذي دين، فهو يعتقد أنه على حق، وأن غريه على  وأحب أن أعرض هنا
بغي ميلك اهلدى، وهذا االعتقاد قد يؤدي إىل التعصب. ولكن هناك عناصر أخرى ين ابطل، وأنه هو الذي

  .يتضمنها فكر املسلم وضمريه؛ ألهنا من أصول اعتقاده، وشروط إميانه أن

  

 :اختالف البشر يف أدايهنم: واقع مبشيئة هللا تعاىل، املرتبطة حبكمته. كما قال تعاىل أنه يعتقد أن -1

 118: هود) "ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك ولذلك خلقهم"
  .(، أي خلقهم ليختلفوا مادام قد منحهم العقل واحلرية واإلرادة119 -

  

ضالل الضالني، وكفر الكافرين ليس يف هذه الدنيا، ولكن يف اآلخرة، وليس  أن احلساب على -2
قم كما فادع واست إلينا، ولكن إىل هللا احَلَكم العدل، واللطيف اخلبري. كما قال تعاىل لرسوله: "فلذلك موكوال

بينكم هللا ربنا وربكم لنا أعمالنا  أمرت وال تتبع أهواءهم وقل آمنت مبا أنزل هللا من كتاب وأمرت ألعدل
(. "إال من توىل وكفر فيعذبه 15بيننا وإليه املصري" )الشورى:  ولكم أعمالكم ال حجة بيننا وبينكم هللا جيمع

  .(24 - 21نا حساهبم" )الغاشية: إن إلينا إايهبم.. مث إن علي ..هللا العذاب األكرب

  



بكرامة اإلنسان من حيث هو إنسان. ويف هذا روى البخاري عن جابر: أن النيب  اعتقاد املسلم -3
يهودي! فقال:  عليه وسلم مروا عليه جبنازة، فقام هلا واقفا، فقالوا: اي رسول هللا، إهنا جنازة صلى هللا

  !ما أروع التعليل"أليست نفسا؟" بلى فما أعظم املوقف، و 

  

عدل هللا جلميع عباد هللا، مسلمني وغري مسلمني، كما قال تعاىل: "وال جيرمنكم  إميان املسلم أبن -4
احلق ملن حيب، وال  (، وهبذا ال يتحيز املسلم8قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى" )املائدة:  شنآن

  .صديقاً أم عدواً  ماً أو غري مسلم،حييف على من يكره. بل يؤدي احلق ألهله، مسل

  

 : والضيوف أيها السادة األحبار 

  

 واملتطرفني موجودون يف كل أمة، وبني ظهراين أتباع كل دين. وقد يكون وجودهم رد فعل إن الغالة

مواجهة جنون القوة  لتطرف أو غلو معاكس، فكثريًا ما يكون الغلو الديين نتيجة الغلو الالديين، وواجب
  .لتعصب هو واجب عام ينبغي أن نتعاون فيه مجيًعاوا

  

أمة كربى أو حضارة عظمى، بوجود بعض الغالة أو دعاة العنف فيها، وإال  وال ميكن أن ُتاكم
فيها عشرات  احلضارة الغربية بوجود النازية والفاشية والثورة البلشفية فيها، وابحلروب اليت سقط حلاكمنا

  .ل أو منطقاملاليني، وال يقر هذا عق

  

غالة، وهؤالء ال ميكن أن يلتقوا أو يتحاوروا، فهم ال يؤمنون جبدوى احلوار، بل  عندان غالة وعندكم
  .مبشروعية احلوار؛ ألهنم يعبدون القوة، ويؤمنون بلغة العداء والكراهية وال

  

 ء واحلوار والتفاهماالعتدال من الفريقني، فهم الذين يناط هبم األمل يف اللقا إمنا العمدة هم أهل

  .والتعاون يف املتفق عليه، والتسامح يف املختلف فيه

  



 : السادة أيها 

  

  .(وتقارب حىت مساه بعضهم )قريتنا الكربى إن العامل قد تقارب 

  

قرية صغرى. وواجب أهل هذه القرية أن يلتقوا ويتحاوروا ويتعاونوا على الرب  وأان أقول: إنه أصبح
وبينكم، دعا إليها نبينا  اإلمث والعدوان، هاحنن مند أيدينا إليكم لندعوكم إىل كلمة سواء بيننا ال على والتقوى

  .(شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أراباب من دون هللا حممد أهل الكتاب عامة: )أال نعبد إال هللا، وال نشرك به

  

على الضعيف، واليت تدفع فيها مجيعا ضد احلروب الظاملة، اليت يطغى فيها القوي  كما جيب أن نقف
  .احلرب الثمن من دمائها وحرماهتا وضرورايت حياهتا، وكفى البشرية ما قدمت من ماليني يف أتون الشعوب

  

واإلميان أن يقفوا ويناضلوا مع قضااي العدل ضد الظلم، وأن يقفوا مع اإلنسانية  جيب على أهل الدين
ومع  ة، ومع احلق األعزل ضد الباطل املدجج ابلسالح،العنصرية، ومع األخالقية ضد اإلابحي ضد

فقط ميكن أن يكونوا أوفياء  املستضعفني يف األرض ضد املتأهلني املستكربين، ومع احلق واخلري واحلرية.. وهبذا
  .فلنستعد مجيًعا هلذا اليوم إلمياهنم يوم يقفون أمام هللا ليحاسبهم فرًدا فرًدا،

  

  .هلل رب العاملني حلمدوآخر دعواان أن ا       

 


