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 لألخوة اإلنسانية   احتفال األزهر الرشيف بايلوم العاليميف  لكمة  

 
 :يلقيها

 حممد دين شمس ادلين  .د.أ
 الرئيس السابق  للجمعية المحمدية)

 ندونيس إلاعلماء  اللمجلس  يستشار الرئيس السابق للمجلس االو

وار واتلعاون بني أتباع  شأن ال المبعوث اخلاص السابق لرئيس مجهورية إندونيسيا لو
 (ضاراتاألديان وال

 

 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

نََثَٰ وََجَعلَْنَُٰكْم ُشُعوًبا َوَقَبآئَِل تِلََعاَرفُوٓا  
ُ
ِن َذَكٍر َوأ َها ٱنلَّاُس إِنَّا َخلَْقَنَُٰكم م  يُّ

َ
َٰٓأ   يَ

ْكَرَمُكمْ   إِنَّ 
َ
ِ   ِعندَ   أ تَْقىَُٰكمْ   ٱهللَّ

َ
َ   إِنَّ   أ  .(١٣  :الجرات)  َخبِي    َعلِيم    ٱهللَّ

 
 
 



 مسؤويلة المؤسسات ادلينية جتاه األخوة اإلنسانية  | 2

 

 .... ما أيها الضور الكر

اإلمام إىل فضيلة  أخلص الشكر وأطيب اتلقدير  أتقدم بأود أن  بداية ذي بدء  يف  
 ة الكريم  ىلع دعوته  شيخ األزهرالطيب  أمحد حممد    /ادلكتور  األستاذاألكرب  

 .لمشاركة يف االحتفال بايلوم العاليم لألخوة اإلنسانيةل

بني  إن   اإلنسانية  األخوة  وثيقة  األكرب  فضيلة  توقيع  األزهر  اإلمام  وبابا  شيخ 
العظيم   أهميته  لدث تارييخ هليف أبو ظىب    2019اير  فرب  4يف  اذلي تم  فرانسيس  

فأصبحت   ,هاأساتتها وم ااإلنسانية أزم   تعاينوذلك حني    مناسبألنه تم يف وقت  
   .ا للحضارة اإلنسانيةا مبهرً ا تاريخي  رصحً وثيقة  هذه ال

 the world of disorder)  (  مانظبدون  اعلم  اعلم الفوىض أو  حتول إىل  اعلمنا ايلوم  ن  إ

يرى   .(the world of uncertainty) يقني   عدموريبة  واعلم   ابلاحثني حىت  بعض 
اإلنسانية  المتخصصني   الضارة  اليف  أن  رسيعا ال  حتو  تتالق ن  راهعرصنا 
السابقني رؤساء ادلول والكومات  ت جمموعة من  الحظكما    .واضطرابا كبيا 

 المرتاكم  العاليمالفساد  يطها  ي أن حياة انلاس يف هذا القرن 

( accumulative global damages). . 

كثي من انلاس يف ى  ها دلنسانية حبطت إىل أدين مستوااإل  قيم ا شاهدنا أن  كم
الليربايلة القيم  شجع  اذلى  الديث  وهذا نتاج من انلظام العاليم  الارض    ناعرص

 .االقتصاد والسياسة واثلقافةاالت  جميف  وفلسفتها  

ل وميإذ هل    هطبعب  ألن اإلنسان مدين  إنسانية وذلك    ةاألخوة اإلنسانية طبيعإن  
العنرص األساىس يف تكوين المجتمع هو  هذا    .بالعالقة واالجتماع مع اآلخرين

وبانلاس  تعاىل  اهلل  خلق  إذ    البرشى وألوانهم  ألسنتهم  جنسياتهم  اختالف 
   :قوهل عز وجلبختالف  ىلع هذا اال  الكريمالقرآن  أشار  قد  و  .وقبائلهم
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ًة َواِحَدةً    مَّ
ُ
الَّ َمن رَِّحَم  إ 118 يََزالُوَن ُُمْتَلِفنِيَ َواَل   َولَْو َشاَء َربَُّك ََلََعَل انلَّاَس أ

َٰلَِك   َربَُّك     (.119-118:هود  )  ۗ َخلََقُهمْ   َولَِذ
 

طبيىع  ختالاف شئء  األديان  الرسالة   ختالفاالبسبب  وذلك  ف  استجابة  يف 
اهلل الوة  يئابلوتأثي    هية اإلل من  اختالف فإن  لك  ذىلع  و  .الهادي  هداية 

وىلع   .لتفرق يف اإلنسانية والمعارشة البرشيةليست داعية لالمعتقدات ادلينية  
ادلياناال أتباع  يرتموا  أن  األخرى  مسلمني  السليم  بت  التسامح  واتلعايش 

  .نهميالمتبادل ب
 

 :  المسلمني يف مواجهة غيهم بقوهل تعاىل  لقد أمر اهلل  
 (.٦  :الاكفرون  )   نُُكْم َوِِلَ دِينِ َلُكْم دِي

 

 , تعدد األديانمع    خاصة افة السالم يف المجتمع المشرتك  قأساس بلناء ثهو  هذا  
والتسامح   اتلعددعرتاف  الزم  تساألخوة اإلنسانية بني أتباع ُمتلف األديان تألن  

هذه القيم الضارية   .فيما بينهم  ليماتلعايش الِس  من أجل  بينهم  ام  وتبادل االحرت
 .الطريق إىل الوار واتلعاون بني أتباع األديان  تمهد

يف حياة نامية  ومغروسة  تكون    ن األخوة اإلنسانية ال بد أنإففضال عن ذلك  
األخوة بتوثيق  تعاىل  قد أمرهم اهلل    فالمسلمون مثال  .أمة داخل دين واحدلك  

 :بقوهل تعاىلبينهم  اإليمانية 
َ َلَعلَُّكْم تُرمَْحُْوَن   اِنََّما الُْمْؤمِنُْوَن اِْخَوة  فَاَْصلُِحوْا بنَْيَ اََخَويُْكْم َواتَُّقوا اهلله

 (.١٠:الجرات  )
ا  فالمؤمنون يتآخون بعضهم بعضً   .وأمانتلاألخوة اإلنسانية  واألخوة اإليمانية  إن  

واحدة  ب  مؤمنونألنهم   أعقيدة  األخوة إن    .واحدة  إنسانيةداخل  بنهم  كما 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya118.html
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لرتاحم واتلعاون ىلع الرب واتلقوى ألجل األخوة اإلنسانية تهديان إىل اواإليمانية  
  .نسانيةاإل

بني المعتقدين وإما  إما بني أتباع ُمتلف األديان  --فالمبادئ لألخوة اإلنسانية
هذه المبادئ تؤدى إىل المبدأ    .ىه الرتاحم واتلعارف واتلعاون--بعقيدة واحدة

 .وة اإلنسانيةعليا لألخظاهرة  وهذه القيمة األخية تكون    .الرابع وهو اتلضامن
 

من رموز  رمز  بمثابة  وثيقة األخوة االنسانية    توقيع   نرى أن فإننا  المناسبة  وىف  
 خاصة بني المسلمني والمسيحيني   تباع األديان اإلبراهيميةأتوحيد الفكرة بني  

َ ادلين  إن    .اإلنسانيةالقيم  حقيقة األديان السماوية تقع يف  وذلك ألن   اهلل   نَ مِ ل
المتدين القييق هو اذلي خيدم كما أن    .ولإلنسانيةمجعاء  ولكنه للناس  تعاىل  
  وإخالصصحة إيمانه  فإنما يدل ىلع  ذلك ىلع يشء    ل  دوإن  ,  مجعاءلناس  نفسه ل
 .خيدم انلاس حق عبادته  من يعبد اهلل  ف .لربهته  عباد

للمؤسسات   إن ذإلها أن تتحم مؤسسات ادلينيةالىلع الىت البد ىه هذه القيمة 
أن و  ةرصاعمالقضايا اإلنسانية ومشالكت الضارة ال  ادلينية مسؤويلة كبية لل  

واحدة لعملة    نيكوجه  لموسسات ادلينية ذات جانبني متجاورينل  اتيلوؤمسال
 .يف وقت واحدنسانية  إولة  ؤة دينية ومسيلؤومس  : هما

ىف و--تلفةُمذات وجوه    اتأزم فيها  عاين  ن الىت  األخية    اآلونة والسيما يف هذه  
أخالقية أزمة  امما  --رأسها  ظهور  يفعلها  سبب  الفاسدة  اإلنسانية  لضارة 

أن    .المفسدون ادلينية  كما  يف  المؤسسات  كبية  مسؤويلة  اللول  جياد  إلها 
األزمات   أبنائها  تللك  ابلديلة بمبادرة  المصلحني  من خالل  الضارة  إقامة 
  .الفاضلة اَلديدة

تاريخ اإلنسانية فجر    ذالرصاع بني القوة الصالة والقوة الفاسدة قد بدأت منإن  
ألن   سرتاتيجية م واانظفالقوة الصالة حتتاج إىل    .ساعةإىل أن تقوم المر  ستيس و
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فال   ةابلاطلالقوة  ىلع  أن نتغلب    ناد أر  ذاإ و  .الق بال نظام يغلبه ابلاطل بنظام
عدم اتلنظيم كما أن    .لها  نارشطألنهما  واالسرتاتيجية    ية اتلنظيمقوة    بد من

 تها  راخسأدى إىل  المؤسسات ادلينية  دلى  وسوء اتلدبي وضعف االسرتاتيجية  
أن    وأننا  .ةمستمرال اال  19- كوفيدوباء  جاحئة  نرى  أحناء  مجيع  يف    ت نترشىت 

وذلك من المسؤويلة اإلنسانية  تلحقيق  فرصة مفتوحة    ت أتاح  ,امؤخرً العالم  
 .لإلنسانية  ةالمفيد  ت اإلبدااعخالل  

انلبيلة   الغاية  افولهذه  والضاراتإن  األديان  أتباع  بني  ماسَّ   تلعاون    اأصبح 
ل  اعمأإجياد  المؤسسات ادلينية  فعىل  هذه المسؤويلة  ومن أجل حتقيق    .اح  لِ ومُ 

من أجل ا  ات ادلينية أن تشد بعضها بعضً للمؤسسآن األوان  لقد    .بينها  ةمشرتك
المؤسسات األعمال المشرتكة فإن  ومن خالل تلك    .اإلنسانية العامة  لحالمصا

مجعاء  ن ادلين من اهلل ولكنه للناس  إ"قيمة    قيحتق ستكون قادرة ىلع  ادلينية  
باذلكر    ."إلنسانيةلو اإلهنا  وأخص  ادلينية  تتحمل ة  يم سالالمؤسسات  الىت 

إفشاء السالم ونرش    وىهأال  خالفة انلبوة يف تطبيق الرسالة المحمدية  مسؤويلة  
  .الرمحة للعالمني

ما   أن ال تكون ذكرى  أهذا  آمال  اإلنسانية   اليمالعوم  ايلقوهل لكم  لألخوة 
قافة إىل تعميم ث  زاالمراسم والمؤتمرات والمناقشات فحسب بل تتجيف  متوقفة  

  . الميف مجيع أحناء الع  يةرشبال ياة  ال ية يفالسالم واإلنسانية الضار

 

 .بالصوابأعلم  أىلع وواهلل  
 


