
0 

﷽  

  

  

  

  كلمة فضيلة ا��مام ا��كــــبر

  يبـد الطـــأحـم/ د.أ
  شــيخ ا��زهــــر 

  رئيس مجلس حكماء المسلمين 

  

  يــــالم العــالمَ ول السَّ ـــفــي مؤتمـــر ح

  »ـــــالمالسَّ ق رُ ــطُ  «:بعنوان

   بألمانیا»مونستر«بمدینة المنعقد 

  

  هـ1438  سنة ذي الحجةمن 21-19: خ��ل الفترة من

 م2017نة ــــــسبر ــبتمــــس من 12-10:قــــــوافـالمــ

  

  

   



1 

����﷽   

 ا��لمانية أنجي�� ميركل المستشارة /دكتورةال 

  !ر الهام من مجلس حكماء المسلمينالقائمون على ترتيب هذا المؤتم

  !ريمـــ الكَ لُ ــفْ الحَ 

 مُ َال ال�سَّ : يَ ِھ�ة كلھ�ا وَ اویَّ مَ ان ال�سَّ یَ�ة األدْ بتحیَّ�وم، َال  اإلْس�ةِ م بتحیَّ�كُ ییحَ أُ 
ؤتمر م ھ��ذا الُم��كُ عل��ى ح��ضور میعً��ام جَ ركُ كُ وأْش��.. ھاتُ��كَ رَ  وبَ  هللاِ ةُ َم��حْ رَ م وَ كُ یْ لَ��عَ 

صاد ر، واالقتِ�ة والِفكْ یاسَ ة السِّ ان وقادَ یَ  األدْ الِ جَ زة من رِ یِّ تمَ  مُ ةً بَ خْ م نُ ضُ الذي یَ 
 ةٍ دَ  واعِ ةٍ قَ رِ شْ  مُ وهٍ م بوجُ وْ ي الیَ امِ  أمَ اهُ رَ اب الذي أَ بَ  ھذا الشَّ ةٍ صَّ م، وبخاَال واإلعْ 

ش یْ الم والعَ��ھ األم��ن وال��سَّ لُ�� یظلِّ  إن��سانّيٍ لٍ قبَ تَ سْ  ُم��عِ نْ  ب��صُ یمٍ مِ  وت��صْ مٍ زْ ف��ي َع��
اواة سَ  والُم�ةِ ریَّ� والحُ لِ دْ ئ العَ�م عل�ى مب�ادِ ل الق�ائِ ادَ تبَ ـف الُم�ع�ارُ ك والتَّ رَ تَ المشْ 

دَّدة حَ دَّة القصیرة المُ المُ م رغم امكُ ي أمَ تِ مَ لِ  كَ  تَِجيءَ  أنْ أرجوس، ھذا وبین النا
عانی�ھ الن�اس، ر وم�ا یُ معاِص�من�ا الُ  عالَ شكالتِ مُ ن  مِ شيءٍ رة عن بِّ عَ  مُ -ھاإللقائِ 

 ،ماء وال�دِّ  ب�األرواحِ ثٍ بَ� وعَ والٍ أھْ ن  مِ مّيِ َال سْ  واإلِ ربّيِ ا العَ نَ رقِ  في شَ وبخاصةٍ 
رنا بُح��ةعَ شِ ورٍة بَ��ة ب��صُ ق اآلدمیَّ��وقُ��وإھ��دار الحُ  نَّ��ا  الماض��ي الت��ي كُ وبِ رُ ، تُ��ذّكِ

ةِ حَ بَ ھا أصْ  أنَّ نُّ ظُ نَ    . اریخ التَّ ت في ِذمَّ
قِ�رِ صْ  وفي عصر التقدُّم العلمي والتِّقني والفَنِّي، وفي َع�..موْ الیَ و ّيِ  الرُّ

م���ات ظَّ  ومن،ة، والجمعی���ات العالمی���ة لحق���وق اإلن���سانیَّ���مِ مَ م���ات األُ نظَّ والمُ 
ة مایَ��قھ��ا حِ الت��ي أخ��ذت عل��ى عاتِ  ،والمواثی��ق الدولی��ة ة المدنیَّ��اتالمجتمع��

���اِم���واألرَ زة َج���اء واألطف���ال والعَ ؤَس���البُ  م���ات األم���ن وِّ قَ  مُ ت بت���وفیرِ دَ ل، وتعھَّ
ماء والُجثَ�ث ،ات ف�ي وادٍ سَ  ھذه المؤسَّ بأغلَ  ثُم تبیَّن أن ؛اِس واألمان للنَّ   وال�ّدِ

 ف�ي -ي واٍد آخ�رالى ف�َك�ى وأن�ین الثَّ تامَ ـال ودموع الیَ�ء وصراخ األطفَال واألشْ 
قنی��ا رة تِ وِّ تطَ وت المُ ع المَ انِ صَ  مَ سببرب ب تغیَّر مفھوم الحَ  الجدید،رِ صْ ھذا العَ 

ح��صد اآلمن��ین ف��ي بی��وتھم وش��وارعھم ب تَ رى الح��َح�� فأص��بحت رَ :می���الْ وعِ 
 م��ن رارِ الفَ�� إل��ى  الكثی��رین وت��ضطرأن��دیتھم،ومدارس��ھم ودنھم، وقُ��راھم وُم��

  ال یعرف�ون عن�ھ ش�یئا، تاركین أوط�انھم إل�ى مجھ�ولٍ ،الفتَّاكةة حَ  األسلِ جحیمِ 
عب والخَ  ھ  لینتھي بھم األمر ف�ي أعماقِ�رِ حْ  البَ وف إلى ركوبِ أو یضطرھم الرُّ

  .ًكاَال قًا وھَ رَ غَ 
  آدم�ّيِ  لھ�ا م�ا ألّيِ ة، ھي شریحة إن�سانیَّ معذَّبةسة الُ ریحة البائِ ھذه الشَّ 

قرار عل��ى االس��تِ   وح��قةیَّ��رالحُ ح��ق  وحی��اة الق م��ن حق��ربِ  والغَ��رقِ شَّ ف��ي ال��
  .ھِ ھ والتمسُّك بوطنِ أرِض 

ق أو رْ ى أو الِع�نَ� والغِ رِ ْق�اٍس من الفَ سَ أ في ھذه الحقوق على قةُ رِ فْ  والتَّ 
 اإللھیَّ��ةاألدی��ان اإلس��الم، ب��ل ف��ي مفھ��وم  ف��ي مفھ��ومِ –ین ھ��و ون أو ال��دِّ اللَّ��
 وال�ذین تربَّ�وا .ن�ىھ ھ�ذه الكلم�ة م�ن معلُ�مِ حْ  ما تَ لِّ بكُ  يإنسان-ال عملاء، معَ جَ 
 و أخ�انَ سَ  اإلْن�م أنَّ لْ  العِ قَّ  حَ ونَ مُ لَ عْ یَ  مھِ وأخالقِ   األنبیاء والرسلةنَّا على مائدمِ 
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ج  م�ن وش�ائِ ش�یجةٌ  وَ ھ�ا، وأنَّ ةِ  ف�ي اإلن�سانیَّ راءُ ظ� نُ  كل بني آدم  وأنَّ ،اإلنسان
 ا ك���انوا أف��راد.الن��استبادل��ة ب��ین  مُ  وواجب��اتٌ وقٌ قُ�� علیھ��ا حُ ى تترتَّ��بُ بَ��القُرْ 
  .باوشعُ  أوماعاتأوج

  !ةادَ ـ والسَّ داتُ ا السيِّ هَ تُ أيَّ 
 ُت بھ�ا كلمت�ي ف�ي م�ؤتمرٍ حْ تَ تَ تي افْ الَّ مة ائِ ة المتشَ  ھذه اللُّغَ ال تستغربوا 

  یَعُ�ج ال�ذيرقِ  م�ن ال�شَّ مٌ فأن�ا ق�ادِ ، لل واألَم�ف�اؤُ دعو إلى التَّ ل ما فیھ یَ  كُ ،كھذا
ًح�ا ھ ون�ساؤه وعج�ائزه وأطفال�ھ ثمنً�ا فادِ  رجالُ�-اآلن– ی�دفعباألسى واأللم، و

ماء والُجثَث والمقابِ  رَ  دَ ةٍ  وعالمیَّ ةٍ  إقلیمیَّ ة، لسیاساتٍ ر الجماعیَّ من الّدِ ت بھا مَّ
رت في ساعات مح�دودة،: ریقةوبًا وحضارات عَ عُ شُ    تُرك�تمَّ  ثُ�ومنھا دول ُدِمّ

 فیھا حضراتكم، ومنھ�ا دول الت�زال ثُ دِّ حَ ة التي أُ ظَ حْ ركاًما ھامًدا حتى ھذه اللَّ 
ل فی�ھ ھ�ذه َم�عْ ، ب�ل منھ�ا م�ا تَ رِ َج� والحَ رِ شَ ل ف�ي البَ�مَ عْ دمیر تَ ل والتَّ تْ ماكینة القَ 

ھنَِّمیَّة قریبً�ا م�ن خم�سة ع�شر عاًم�ا، ومنھ�ا م�ا ان�ضافت إل�ى قائم�ة الجَ اآللة 
  .لفتَّاكةمار فیھا قائمة األوبئة واألمراض االقتل والدَّ 

م وْ ث الیَ�دُ ْح� م�ا یَ ؛رقِ ـة ف�ي ال�شَّ  العبثیَّ اترحیَّ ـوأحَدث فصول ھذه المس
 زَ َج�، وعَ رّيٍ سْ  قَ ھجیرٍ  وتَ ةٍ  جماعیَّ ینجا من المسلمین من إبادةٍ وھِ ي الرُّ لمواطنِ 

 ازلفَ ھ لنا شاشات التِّ لَ ا تنقِ مَّ مھ الجمیع ومِ لَ عْ ا یَ مَّ  عن إنقاذھم مِ جتمع الدولّيِ المُ 
 إن ك�ان ق�د ة اإلن�سانیَّ  ض�میرُ قع التواصل االجتماعي من مآٍس ی�ئن لھ�اوموا

   .بقي لإلنسانیة ضمیر في الشرق أو الغرب
ھ�ا فُ رِ عْ  نَ نُ ْح�ًدا، ونَ یِّ�ونھ�ا جَ فُ رِ عْ تَ -ةادَ  وال�سَّ داتُ یِّ ا ال�سَّ ھَ تُ أیَّ –ھذه المآسي 

م تعد تستحق من وألفناھا ولعنا ت على مسامِ ما تردَّدَ  المعرفة، وربَّ قَّ م حَ كُ عَ مَ 
، وم��ن ھ��ذا اھتماماتن��ا ش��یئا ی��ذكر م��ن كث��رة م��ا س��عمنا عنھ��ا ورأین��ا منھ��ا

  ع�ن األزھ�رِ  ص�درَ  ف�ي بی�انٍ تُ ْل�، وق�د قُ أنِ  في ھذا الشَّ  أكرر القولق الَ لَ طَ نْ المُ 
 بیان�ات اإلدان�ة وھینجا أنَّ ة المواطنین المسلمین في الرُّ ل عن قضیَّ أمس األوَّ 

  .اقةِ  للطَّ  وإھدارٌ  للوقتِ  معنى، وھي تضییعٌ عُد ذاتَ  تَ مْ  لَ ارنكَ جب واالستِ والشَّ 
ه القی�ادات الكبی�رة لكن ال أس�تطیع أن أف�ارق ھ�ذا الم�ؤتمر الغن�ي بھ�ذ 

المفع���م باألم���ل والعزیم���ة ل���شباب االم���ستقبل م���ن ھ���ذا قی���ادات الم���وقرة، وب
سانیة  آماًال عریضة في إنقاذ اإلن-بعد هللا تعالى– الذي نعقد علیھو واإلصرار

ص - وإحباط مما ألمَّ بھا من رعب ال أستطیع أن أترك مكاني ھذا دون أن ألّخِ
 األزم��ة، وأعت��رف أن منھ��ا رؤى  ع��ن ھ��ذهم��ا ی��دور ف��ي ذھن��ي م��ن خ��واطرَ 

 ك�ل ، وع�ذري أن األح�الم ھ�يوأحالم یقظة من قسوة الواقع الذي نعیش فی�ھ
  . حیلةما یتبقى للعاجز من

فیم�ا یق�ول – شرق من دم�ار م�نظَّم س�بَبُھ حل بنا في المعظم ما:  فأوالً 
 اإلرھ�اب اإلس�المي، وم�ن ثَ�مَّ  ھو–  واإلقلیمیةلنا منظروا السیاسات الدولیة

إن م كُ  لوقف خطره وإنقاذ ال�شعوب من�ھ، واس�محوا ل�ي ح�ضراتُ وجب التدخلُ 
 أن أقول  الصراحة ووضع النقاط على الحروفشئنا أن نتحدث في شيء من
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  ال���سالح ف���ي الغ���رب، وض���مانُ شرق س���ببھ تج���ارةُ إن م���ا یح���دث ف���ي ال���: –
 ص��راعات  فیھ��ا إذك��اءُ  ی��سھلُ  ع��ن من��اطقَ والبح��ثُ ھ، یِع��ھ وبَ  إنتاِج��اس��تمرارِ 

  .ي إلى صدام دموي مسلحؤدِّ دینیة أو مذھبیة تُ 

ف�ي    ق�صةً محی�رة- حظ�ةللھ�ذه احت�ى  -أما قصة اإلرھاب فإنھا تبقى 
 ف�ال ی�زال اإلرھ�اب ی�شبھ أن ،وعي األغلبیة الكاسحة م�ن الع�رب والم�سلمین

وال أری�د أن .. بوه وال م�ن ھ�ي أم�ھا مجھول النسب ال نعرف من أیكون لقیطً 
 ال�ذي ُول�د ذا الك�ائن العجی�بأسترسل في سرد ب�اقي األس�ئلة المحی�رة ع�ن ھ�

  مخالفا بقدراتھ الخارقة كل قوانین التطور الطبیع�ي،بأنیاب ومخالب جاھزة،
 المن�سوبة حت�ى أعل�ن دولت�ھ المزعوم�ةام حت�ى فھو لم یكد یبلغ مرحلة الفط�

   .التي یتصدر اسمھا نشرات األنباء العالمیة حتى اآلنو لإلسالم

وأنا ال أعفي شرقنا العرب�ي واإلس�المي م�ن أن یتحم�ل ن�صیبھ األوف�ى 
 واإلن��صاف یقت��ضي أن ن��سجل م��ن الم��سؤولیة التاریخی��ة ع��ن ھ��ذا اإلرھ��اب،

عیة، الت�ي س�اعدت جتماالتعلیمیة واالة ودینیالسیاسیة والسباب كثیرا من األ
ال أس�تطیع أن أفھ�م لكن�ي  بشكل أو بآخر في تھیئة المسرح لھذا الالمعقول، 

تف���سیر ل  وح���دھا كافی���ةأن إمكان���ات المنطق���ة العلمی���ة والتقنی���ة والت���سلیحیة
 كم�ا ال أفھ�م سیاس�ة  ق�درات ھ�ذا التنظ�یم  وتوس�عاتھ، فياتالطفرالقفزات و

  . شروره وأخطارهصدي وإنقاذ الناس منلكر والفر في التا
 أزم�اتلشرق الذي یئن أھلھ تحت وط�أة ن ھذا اأ: ثانیة ھذه الخواطر 

 الكثی�ر لح�ضارتھ، ق�دَّم للغ�رب أی�ادي بی�ضاء، وحم�لس�بق أن بالغة التقعی�د، 

 جذوات العلم والثقافة واألدب والفنون، وتكفین�ي اإلش�ارة وأشعل في ربوعھ

أن الثقاف�ة األوروبی�ة «م�ن لماء الغرب المعاصرین السریعة لما یقولھ أحد ع

أن الم��سلمین ح��افظوا عل��ى عل��وم لع��الم اإلس��الم، وت��دین ب��دین ض��خم وھائ��ل 

الیون��ان القدیم��ة وح��سَّنوھا وأض��افوا إلیھ��ا، وأنھ��م وض��عوا أُس��س العل��وم 

والطب والفلك والمالحة الحدیثة، وأنھم ك�انوا الملھم�ین لكثی�ر م�ن إنج�ازات 

  .)1( »ةالغرب الحدیث

ویقرر ھذا الكاتب المنصف أنھ لوال التسامح المتأصل في اإلس�الم م�ع 

غی��ر الم��سلمین داخ��ل الع��الم اإلس��المي ط��وال خم��سة ع��شر قرنً��ا لك��ان م��ن 

المشكوك فیھ بقاء الیھود ككیان ِعرقي ودیني مستقل، ولكان الغرب قد ُحرم 

والت�ي ال س�یقى، من إسھاماتھم الرائعة في الفن والطب والعلم واألدب والمو

 ح�دود لھ�ا عل��ى وج�ھ التقری�ب، وم��ن ھن�ا ف�إن ال��صورة ال�سائدة ف�ي الذھنی��ة

ذو ع�ادات ی�سكنھ ش�عب « ا راكدا عالمالغربیة عن العالم اإلسالمي بحسبانھ 
                                                           

  . م2014، بیروت 155: ترجمة فؤاد عبد المطلب ص..  تیم واالس میرفي، ماذا فعل اإلسالم لنا)1(
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غریب��ة واعتق��ادات مبھم��ة تقریبً��ا، وأن نظ��رة الغ��رب المتح��ضر إل��ى ال��دول 

ق��ة، ومج��رد م��صدر العربی��ة عل��ى أنھ��ا مجموع��ة م��ن محط��ات الوق��ود العمال

 أنھ�ا ، ھذه الصورة ُرغ�م»مزود للمواد الخام التي یعمل بھا االقتصاد الغربي

ال تعك��س واق��ع الع��الم اإلس��المي فإنھ��ا ال یمك��ن أن ت��شكل أساًس��ا ألي تف��اھم 

  .حقیقي بین شعوب ذات ثقافات ومعتقدات مختلفة

س�ع، طالع الواویمضي األستاذ ف�ي اس�تنتاجاتھ المنطقی�ة الموثق�ة ب�اال

إن األمم األوروبیة كلھا مرت بمراحل م�ن االس�تبداد والدیكتاتوری�ة «: فیقول

ر، وأن تحركھا نحو الدیموقراطیة إن ما جاء في القرن األخیر والصراع الُمَدّمِ

 ف��إن الم��شكالت ال��سیاسیة الداخلی��ة لل��دول اإلس��المیة یج��ب أن یت��رك تقریبً��ا،

 مبادئ  أن العالم اإلسالمي یمتلكقد أثبت التاریخ و ،حلُّھا لشعوب ھذه الدول

روحیة وأخالقیة كفیل�ة بت�شجیعھ عل�ى سیاس�ة الت�سامح واألخ�وة الم�شتركة 

ر بم��ا یتف��ق وحاج��ات .. ب��ین جمی��ع األع��راق والم��ذاھب وم��ن حق��ھ أن یتط��وَّ

وقد شاركت أوروب�ا . ت األمم األوروبیة من قَْبلھمثلما فعلشعوبھ وتطلعاتھا، 

ال�ذي  على میثاق تأسیس منظمة األم�م المتح�دة وأمیركا وروسیا في التوقیع

تنص بنوده األولى على أن�ھ ل�یس م�ن ح�ق أي دول�ة أن تت�دخل ف�ي ال�شؤون 

  .)1 (»السیاسیة الداخلیة لدولة أخرى

ع�ن ط�ول ھ�ذا االقتب�اس، ولك�ن أردت أن أُط�ل وأعتذر لكم مرة أخرى 

حج��م التن��اقض ألرى ،عل��ى عالمن��ا اإلس��المي م��ن منظ��ور غرب��ي من��صف 

وكیف أن شرقنا العربي الذي كن�ت .. المسافة البعیدة جد�ا بین القول والعملو

وببن��اء ال��سَّد أتغنَّ��ى وأن��ا طال��ب بالمرحل��ة الثانوی��ة بتح��رره م��ن االس��تعمار، 

الع��الي ف��ي أس��وان، وباألنظم��ة ال��سیاسیة واالقت��صادیة الجدی��دة، وبحرك��ات 

ر التي كانت تتنقل بین أقطاره بصورة متال  ، كیف ع�اد ھ�ذا ال�شرق حقةالتحرُّ

والمط��امع اإلقلیمی��ة والدولی��ة، وأن راع األس��لحة وال��سیاسات ـرًحا ل��صـم��س

ال��شعوب الفقی��رة البائ��سة الت��ي أنتم��ي إلیھ��ا مول��ًدا ون��شأة وتعلیًم��ا ھ��ي الت��ي 

دفعت، والزالت ت�دفع ثم�ن ھ�ذا العب�ث اإلقلیم�ي وال�دولي، وأنھ�ا تنف�ذ حروبً�ا 

  .كما یقول المثل العربيجمل، بالوكالة ال ناقة لھا فیھا وال 

��ل–أرى : ثالثً��ا وأخی��ًرا أن  -م��ن وجھ��ة نََظٍرأعیاھ��ا ُط��وُل البح��ث والتأمُّ

ھا ولَ�ـْجمِ مكمن الداء ھو ضعف العنصـر األخالقي في توجیھ حضارتنا الی�وم 

ح��ین ت��ستبد بھ��ا ال��شھوات واألغ��راض، ول��یس الح��ل ف��ي مزی��د م��ن التط��ور 
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. تھما لحی�اة أف�ضل وأكث�ر رقی��ارورتھا وض�العلمي والتقدم التقني، رغم أھمی

 وم�ا إلیھ�ا م�ن توجھ�ات علمانی�ة،  الت�ي ف�ي الفل�سفات المادی�ة–ولیس الحل 

ب النفعی�ة وال الم�ذاھب خ�الق، ول�یس الح�ل ف�ي الم�ذاھأل تنكَّر � ولألدیان و

ھ شخًصا، ول�یس باعتب�اره سباناإلنسانیة، فكلھا فلسفات تدور حول الفرد بحُ 

فسدت  وإال تجب مراعاتھا حقوق یرتبط بھا ولھا إنسانیة اعة عضًوا في جم

  .الجمعیة اإلنسانیة وأصبح باسھا بینھا شدیًدا

 ُمْجم�ع ،أخالق إنسانیة عامة عابرة للق�اراتفي فیما أرى ھو –والحل 

 ت��سود عالمن�ا المعاص��ر وتحك�م م��سیرتھ، وتك�ون ب��دیًال ،علیھ�ا ش��رقًا وغربً�ا

ة التي دفعت عالمنا المعاصر إلى ما یشبھ حالة لألخالق المتناقضة المتضارب

فیما یق�ول –االنتحار الحضاري، ولیس من سبیل إلى برنامج أخالقي عالمي 

 ب�ین كن ذلك مشروط بإقامة سالمول. إال مائدة األدیان واألدیان وحدھا -كینج

الً األدیان نفسھا    :أوَّ

ھ جمی�ع   على طریق ال�سالم ال�ذي ت�دعوا إلی�خطوةومن أجل تحقیق   

المؤسَّ��سات الدینی��ة الكب��رى ف��ي أوروب��ا،  س��عى األزھ��ر لیتع��اون م��ع األدی��ان

الت��ي أح��ضر مؤتمرھ��ا لل��سالم للم��رة و »س��انت إیجی��دیو«وبخاص��ة جمعی��ة 

  اس�تعداده ل�صنع س�الم الرابعة، لیؤك�د األزھ�ر ال�شریف م�ع ھ�ذه المؤس�سات

  .دیان والمذاھب األمع كافة

 لك��ل مح��ب – ب��صفتي م��سلما – أم��د ی��دي وم��ن أج��ل ذلك��م جئ��ت !نع��م

لل��سالم كائن��ا م��ا ك��ان دین��ھ، وكائن��ا م��ا ك��ان عرق��ھ، ع��ذرا لإلطال��ة ، وش��كر ا 

   .لحسن استماعكم

  .ِلُحسِن استماعكمُشـكْــرًا 

��ُم عَ  ـلوالسَّ
َ
  ه؛اتُ كَ َر  وبَ  هللاِ ـةُ مَ ُكم وَرحْ يْ ــ

  :  تحريراً في مشيخة ا��زهر
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ـيخ ــش                              م2017 ســـنة ســـبتمبر من 9: المــــــوافـق                   

      ــرـا��زه

  
  


