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 " ماذا يريد األخر من المسلمين "

 

في البداية أشكر اللجنة الشرعية لتعزيز الوسطية والرد على الفكرر 

المتطرررب زررو األو األوورراب والشررموة السررعمية علررى دعو  ررا لرري 

للحضوأل والمشراألةة فري اراا المر  مر وأدعروا اللرر أة يرشرد ا لمرا 

 فير خير مجتمعا نا ...

 -ثعث  قاط : يمكنني أة ألخص الموضوع في 

 

 ( الف م الصحيح : 1) 

 

أفكررراأل أخوا نرررا إة ةثيرررر مرررن المفررراايم الخاطمرررة ورررد  سرررلل  إلرررى 

المسلمين عن فكر الاين يختلفوة عن م في العقيردو وورد زنير  ارا  

 -المفاايم على مصدألين أساسيين اما : 

المعلومرراا المترروا رو وأفكرراأل وفترراوي أ رراص نيررر متخصصررين  –أ 

 ررم الصررحيح لندرررو ديررن م إلررى ي الدألاسررة والفونيررر متعمقررين فرر

 .األخر

مدررراار التحررررأل والزاتيرررة التررري  د رررر علرررى السرررطح فررري  –ب 

المجتمعرراا البرزيررة زينمررا القرريم الروتيررة والمبررادت السررامية الترري 

 زني  علي ا تضاأل  م ال  د ر في الصوألو .
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لررالف فررنحن   يررا زاخوا نررا المسررلمين المتخصصررين األمنررا  فرري 

المفاايم الخاطمة التري  واألثت را المجتمعراا السرعمية فري  صحيح 

  در  ا لألخرين ممن يختلفوة عن م في العقيدو .

 

  ( العتراب زاألخر : 2) 

 

مختلفرة فري اللروة واللبرة إة العالم يتكوة من شعوب ووبائر  وأمرم 

والرردين والعرراداا والتقاليررد والقرريم واألفكرراأل والعقائررد وةرر  الكتررا 

علررن اررا  الحقيقررة زوضررو  . وعلررى الجميرر  أة يعترفرروا السررماوية  

زحررا األخرررين فرري الحيرراو الكريمررة ر فررنحن  شررترن  ميعررا  فرري أ نررا 

ر والعتررراب  أزنررا  أدو وترروا  . فالبشررر مررن اررا  الناتيررة أخررو 

المتبررادف فرري تررا الحيرراو الحرررو الكريمررة دوة   ديررد أو إضررط اد 

اسررية الترري يريررداا زسرربا لرروة أو  ررني أو ديررن مررن المبررادت األس

 . األخر من المسلمين

إة الترةيز على أة البشر متسراووة ر وال فضر  لواترد علرى األخرر 

 إال زالتقوي ةما او معروب لديكم ...

وةلما إوترزنا إلرى اللرر عرز و ر  ر ةلمرا إوترزنرا مرن زعضرنا الربع  

المتبادف وإعطا  ة  ذي تا تقَّر دوة الندرر ألي إعتبراأل  فالتتراو

 أخر اي من ضمن ما يطلبر األخر من المسلمين .

 والكتاب المقدص ياةر في ااا المجاف :
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               " فك  ما  ريدوة أة يفع  الناص زكم إفعلوا اكاا أ رتم أيضرا  ز رم "                

 ( 12:  7) متى                                                               

 

 ( التواص  المستمر : 3) 

 

إة الحررواأل والتواصرر  فرري  ررو مررن األلفررة والمررودو يكسررر الحرروا ز 

لكرر  طرررب ويسررقا األسررواأل ويصررحح المفرراايم ويعطرري الفرصررة 

لإلطعع على  فاصي  الصوألو عن ورب فع  طمري المعمرح زسربا 

إ نا  حتاج أة  جلي معا  و تحاوأل لكري  جرد  البعد والندرو العازرو .

أادافا  مشترةة  تفا علي ا و سعى معا  لتحقيق ا في مجتمعنرا الراي 

 عرريف فيررر . فنحرراألب معررا  اللحرراد ومشرركلة الدمرراة الترري  حصررد 

 أألوا  الكثير من الشباب .

وةالف  تكا ف معا  في مساعدو المنكوزين والمشردين والاين زدوة 

 . ماوي أو عائ 

دعو ا  تواص  و ض  أيدينا معا  و تعاوة علرى أعمراف البرر والخيرر 

 والتقوي . والكتاب المقدص يقوف :

" الديا ررة الطرراارو النقيررة عنررد اللررر اإب ارري اررا  إفتقرراد اليتررامى 

         واألألام  في ضيقت م وتفر  ال سراة  فسرر زرع د ري مرن العرالم "                                            

    (  27:  1) يعقوب                                                            

             القي عما وي  نريا

 ألاعي الكنيسة ال جيلية الوطنية زالكوي 
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