بسم اهلل الرمحن الرحيم
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الســيدات والســـادة!

السَّالمُ عليكُم ورَمحـــة اهلل وبركاته؛

يسعدين يف البداية أن أحييكم جمي ًعا بهذه التحية ،تحية المحبةة ااخوةة
االسةة ، ،اأن أتَّةةد باوةةمم اباوةةم الةرةةد الم ةةا

ة «اخزهةةا ال ةةاي »

ا« جلةةح حكمةةام المسةةلمي » بال ةةكا الجلي ة علةةه هةةذه الةةدعة الكايمةةة
لحضةةة هةةذا اللَّةةام الهةةا بيةةا المسةةبةو ،االةةذ أ جةةة أن يسة ا عة تةةا
احلةل عملية ،تَّةد وطا ا ح المؤ ني باهلل

ختل

أقطا اخ ض حة

تحَّيق آ ال اإل سا ية يف تجااز أز اتها ال،حضا ية التم أاشكت أن تعةةد بهةا
إله عصة الظ ،االجه ا نطق الغاب.
احسنًا رع

جلح الكنا ح العةالمم حةي دعةا إلةه هةذا اللَّةام الةذ

يضم خبة ختا

قاد اخديان السمااية الكباى اعلما ها ،ليلتَّةا يف قلة

أا ابةةا ،ايف جنية

الهاد ةةة الةادعةةة ،اليحملةةةا سةةؤالياتهم أ ةةا مةةما اهم

اأ ا اهلل تعةاله ،يف اإلوةها يف بعةأل اخ ة يف قلةةب الم،يةي ة الخةا ي
االمذعة ي االم ادي  ،اإعاد البسمة إله البؤوام االيتا ه ااخ ا  ِ ،م
شامت لهم أقدا هم أن يدرعةا ثم حااب ُراِمت علةيهم ً
رامةا الةيح لهةم
ريها اقة اال جم كما يَّةل المث العابم.
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اليح

شك يف أن العالم لم يك يف عصا ا

حكمتكم اتدولكم لتخ ي
رهنا العديد

عذاباته ااي،ته ث

العصة بحاجةة إلةه

ا هة عليه الية .

اإلحصامات الدالية التم تك

ع اإل او الماع

إل تاج الس،ح االتكس ِ ببيعه ،اإشعال الحااب بي ال عةب الجا عة لضة
اخ ةال يف اقتصادات أ ظمة عالمية كباى ال ت عا بةول الضميا ،اهم تَّتةات
عله د ام الَّتله اأش ،هم ،اعله صااخ اخط ال اعةي النسام..
اهنا السياوات الجا ا التم تعبأل بمصا ا ال َّاام االبؤوام ،اتعمة
علةةه ت كيةةك جتمعاتهةةا ،اتصةةاد إ اد شةةعةبها ااوتيا اتهةةا ،اتةةااه علةةه
حاماها ا ستَّبلها ،ب لس ات ا ظايات ُ علنةة ا ك ةةرة ،ة أ ثةال صةاا
الحضا ات ا هايةة التةا ي اال ةمةه الخ،قةة ،اكلهةا ظايةات وةرسةطا ية
حديثة ،تذكِّا ا بالنظايات التةم كا ةت تسةعه بةي يةد االوةةةةتعما يف الَّةان
ِ
أيضا -أن هذه الهيمنةة لةم تكة
االمستعماِي
المامم ،لتل ِّي
ً
للمسةت ْعماي – ُ
ُ
قم ،جةام
ً
وطةا عله َّد ات ال عةب ،اإ ما كا ت والة حضا اتمدُّ ن ا ّ
بها الاج اخبيض اآل

إل َّاذ أويه السا م

الجه اال َّا االماض.

الحايةةة االسةة ،العةةالمم احَّةةةو
احمةةا ُ
اكُن ةا ظ ة أن قةةاد العةةالم ُ
اإل سان ل يسمحةا بمصةاد حَّةةو ال ةعةب يف أن تعةيأ يف أ ةان اوة، ،
ا ا كان للناس أن يخطا هذا عله بالهم بعد أن اجتمعت ُأ م العالم يف أعَّاب
الحاب العالمية الثا ية ،اأوست نظمة اخ م المتحد  ،اأذاعت علةه أوةما
الد يا يف ال او االغاب ا ُيعاف بإع،ن حَّةو اإل سان ،ازعمت لنةا أن هةذا
«اإلع،ن» ،أا «الميثاو» ،إ ما ُا ِمع أجة إ َّةاذ اإل سةا ية احمايةة حَّةةو
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ال ةعةب ،يف اخ ة ايف التَّةد االاراهيةة ،اتك لةت المةاد اخالةه يف يثاقهةا
بح ظ الس ،ااخ

الداليي  ،اتطبيةق بةدأ المسةااا بةي الةدال اخعضةام،

اتحايم اوتخدا الَّة  ،أا جاد التهديد بهةا يف الع،قةات الداليةة ،ااال تنةا
التا ع «التدو يف ال ؤان الداولية للةدال» ..الةم يةد بخلةد جيلةم الةذ
المستضةةع ِ ي ا د
أ تمةةم إليةةه أن هةةذا الميثةةاو العةةالمم الةةذ تعهةةد بحمايةةة ُ
المتس ِّلطي  ،يصبح حبا عله ا و حي يتعلق اخ ةا بال ةعةب النا يةة يف قةا
أرايَّيا ،االعةالمي

العابةم ااإلوة ،م ،اأن هةذه التعهةدات التةم صةيغت يف

عبا ات ا دية ال ك  ،اتعلَّت بها أ ظا اخ م المغلةبة قاابةة وةبعي عا ً ةا-
التلال تعجل ع الَّيا بةاجبها يف الةقةف يف اجه السياوات الجا ا الظالمة،
ا بم أن ثما ية اوتي عا ً ا ات عله هذا الميثاو ،الذ تك

أ ةا حكمةة

الضميا ا حكمة التا ي بمةاجهة تهديدات السة ،العةالمم ،اا ْقة

أعمةال

العداان بي الدال ،ار ْاض االوتَّاا االسلم يف بة العةالم – رةإن الَّةا مي
عله حااوة هذا الميثاو اليلالةن يمنحةن الس،

ي اؤان ايمنعة ه عمة

ي ةةاؤان ،حس ة اخهةةةام االمصةةالح ،اار ًَّةةا لمنطةةق الهيمنةةة االتسةةل  ،ب ة
حس

نه «الظلم» الذ يبا ا ه بالَّاعد ال،أو،قية اهم «أن الغاية تبةا

الةويلة»..
اأظنكم – ُّأيها الساد ال ض،م-تت َّةن عم يف أن آرة اآلرةات يف قضةية
الس ،العالمم الية أن تاتب -اجة ًدا اعد ً ا  -بمَّاصةد السياوةات الداليةة
ا صالحها الج عة ،ا لاجها المتَّلة  ،بعيةدً ا عة مةةاب اخوة،و االَّةيم
الااحية اباياتهةا الثابتةة ،االتةم ةادت بهةا اخديةان السةمااية ،ارامةت علةه
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اللعمام االَّاد االساوة أن يلتل ةا بها إن أ اداا للناس أن يتااحمةةا يف الةد يا
ايسعداا يف اآلوا « ،ايف هذه اآلرة يكم ال او بي رلس ة الاوةاالت اإللهيةة
يف هة «الس ،» ِ ،امةاا ته ك ةاأ أوةاس للعةيأ الم ةتا  ،ابةي

عنةه

الس ،يف هة السياوات المعاصا المتَّلبة حينًةا ،االمتصةا عة حينًةا آوةا،
االظالمة يف أبل اخحايي » . 1
..
( )

..

..

السـيدات والســادة!

ال أقةل جديةدً ا علةه سةا عكم لةة ُ حةت أتحةدن عة
السةة ،يف الاوةةاالت اإللهيةةة ،ا حة يتهةةا يف تةةةزان الكةةةن بكة
إ سةةان احيةةةان ا بةةات اجمةةاد ،اكي ة

اكليةة قضةية
ةةا عليةةه ة

أن كلمةةة السةة ،تةةاددت يف الكتةةاب

المَّدس بعهديه الَّديم االجديد ،ايف الَّةاآن الكةايم ،يف ع ةاات المةامةع
ة أوة ا هةةذه الكتة اإصةةحاحاتها اوةةة ها اآياتهةةا ،اكية

أن ُ وة اهلل

اأ بيامه إ ما كا ةا و و ،ا حبةة ا ةةد  ،اأن وةاالتهم اشةاا عهم إ مةا
تدا عله إقاا بدأ الس ،بي النةاس ،اكية
االمستكباي بعَّةبات تَّ عا اخبدان
التا ي أن الحضا ات التم تتخذ

أن اهلل تعةاله تةعةد الظةالمي

تأ لها االت كا يف عةاقبهةا ،ايعلمنةا

نهجا اطاي ًَّا  -واعان
الَّة االغطاوة
ً

أثةاا بعةد عةي  ،اال عجة يف ذلةك رالنةاس جمي ًعةا يف
ا تسَّ اتبيد اتصةبح ً
تعاليم اخديان -ولق اهلل اصنعته ،ب عياله ريما يَّةل بم اإلو ،حمد ﷺ،

 -1من كلمة عن السالم العالميُ ،ألقيت يف افتتاح منتدى السلم ،أبو ظبي  10-9مارس 2014م( ،بتصرف).
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«ا ْلخ ْل ُق ُك ُّل ُه ْم ِعي ُال اهللِ ،رأح ُّ ا ْلخ ْل ِق إِله اهلل ِ ْ أ ْحس إِلةه ِعيالِ ِةه»  ، 2اهةةةة
( )

وبحا ه -يغا عله ولَّه ،ايدارع ع المؤ ني به ايدرع عنهم ،اأ ا أعلم أنث ة هةةذه العبةةا ات ال تكةةاد تعنةةم اآلن شةةياًا يف أذهةةان كثيةةاي
ابخاصة
ا أل ةا

ة النةةاس،

أيضةا ،ة كثةا
ال باب يف الغاب احدي ًثا عند البعض يف ال او ً
الغابة ع

نه اهلل ،اآ سةا

سيان تعاليمه ،اتأثااا بسةخايات

الملحدي االمسةتهل ي باخديةان االنةاقمي عليهةا اعلةه أهلهةا ..اأ ةا أعلةم
أيضا أن هذه ال اةة المسةتكبا عة عبةاد اهلل ال ةا ة اجةدهةا ةا دا ال ةا
ً
ةجة ًدا إله جةا الخيا ،ا ا دا لل يطان جنةةد ادعةا لوبةةام االتضةلي ..
االمكل ةةي بن ةةا وةةالة السةة،
الك ة يج ة علينةةا  -ح ة المةةؤ ني بةةاهللُ -
االمحبةة بةي النةةاس أن صةا علةةه ةاجهةة هةةذا ال ةاو قةةد ةا سةةتطيع اأن
تصةةدى لخطةةاب الكااهيةةة بةةي النةةاس ،ااوةةتغ،ل الةةدي يف ةةا الاعةة
االعنة  ،ا طةةا د اإل هةةاب ،بعةةد أن اوةةت ح أ ةةاه اا ت ةةا وطةةاه ،اتطةةايا
اشماال اجنة ًبا.
شا ُ ه شا ًقا ابا ًبا
ً
ا ِ مةا يؤ ِّكةةد علةةه حتميةةة العةةةد إلةةه رلسة ة الةةدي ا ةةا تةةذوا بةةه هةةذه
ال لس ة

عناصةا السة ،االعةيأ اآل ة االم ةتا بةي النةاس ،أن عالمنةا

كثيةاا بالبةدا التةم ظة
المعاصا الذ قا عله أ َّاض العالم الحديأل شَّم ً
أ ها وتغنيه ع الدي اتح

حله ،اأولم لها قيةاد اتصةة اته يف اهلل االكةةن

ااإل سةةان ،اأن هةةذه البةةدا اإن تكةة قةةد حََّّةةت يف يةةدان العلةةم االتَّنيةةة
االعماان

اإليجابيات ةا حََّّةت إال أ هةا أو َّةت تمةا اإلو ةاو يف تةةريا

 -2رواه الطرباين يف الكبير (

) ،واألوسط (

) عن ابن عباس مرفوعًا.
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عنصةةا اخ ةةان االسةةعاد ااالوةةتَّاا لةةدى أبلبيةةة اخ ةةم اال ةةعةب ،السةةت
بحاجة إله أن ُأذكِّةا بةالحابي العةالميتي يف الَّةان المامةم ،ا ةا ول تةاه ة
ث،ثة عَّةد.
د ا اوااب ا ِ أكثا  70لية ً ا الضحايا يف أق
اأن هاتي الحابي لم يك للدي اال خو،قياته اتعاليمه شأن بهما
التنكا للةدي ا ُ
ُ
االتضةييق عليةه هةة ة ا ام هةذه
بةذه
قاي أا بعيد ،ب كان
ُ
الكا ثة التم ال ينساها التا ي

هما طال بها الل ..
اخ ظمة السياوية ااالقتصادية ااالجتماعية ا

الَّد جابت اإل سا ية
ا تهه بها إله إوعاد ِقلة قليلةة علةه حسةاب شةَّام أبلبيةة كاوةحة ،لكة هةذه
اخ ظمة لم تحَّق االوةتَّاا للنةاس اال التعةاان بةي ال ةعةب ،ااخدهةه ة
ذلك ا ياصده بعةض حكمةام الغةاب هنةا يف وةيسةاا ة أن هةذه ِ
الَّلةة التةم
أ سكت باقتصاد العةالم بةي يةديها ،اوةيطات علةه أوةةاقه تعةيأ تحةديات
ُ ابِك ًة

«أشةكال السةل الحةديأل اإرة،س العديةد ة المن ةنت االبنةة

اصناديق التةريا ..اطاد ع اات اآلالف
ال،هةةةتم الكبيةةا /هةةا ل كيةةن -عة

ال ُعمةال» مةا يعنةم -ريمةا ينَّة

جلةةة تةةايم جةةازي

«أن بةةدأ العةةاض

االطل ال يؤد بالضاا إله التةازن ،اأن رلس ة السةو ال يمكة أن تحة
ح رلس ة اخو،و ،ا

الم ْ اِح –ريما يَّةل كين  -أن تتلايد اخصةةات يف
ُ

الةاليات المتحد ُ ِّ
حذ

وياوة اخ ا يةة ااال طةةام علةه الةذات ،اج ةع
ِقب اخقلية الثاية» . 3

الكةاد  ،او ه االوته،

( )

 -3هانز كينج ،مشروع أخالقي عالمي ص  ،31ترجمة جوزيف معلوف وأورسوال عساف ،المكتبة البوليسية – لبنان 1998م.
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النا أيها السيدات االساد أن تسامل اذا تةقع ل ةعةب رَّيةا ا ا يةة
أماا بالغةة السةةم حةي ُيجعة أ اهةا يف أيةد وياوةات عالميةة ،عةابا
للَّا ات ال تعاف لأللم االجة ااإل هاو عنه ،اال ت هم اذا يعنم ال َّةا أا
المةةةاض أا الجهةةة  ،د عنةةةك تصةةةة الةةةد ام ااخشةةة،م االيةةةتم اال ةةةاا يف
الصحاام دان بطام اال بذام اال داام .ابيا ذلك مةا يصةع تصةة ه علةه
أبااجهم العاجية بمصا ا ال عةب.

رض ،ع العابثي
المتاري الناعمي ً ،
السيدات والســادة!

يف هذا اإلطا المملةم بالمظالم االمنوم العالمية أ ظا إله لَّا م بكةم،
اأقدِّ أهميته ،ب مةاا ته الَّصةةى يف تحمة المسةؤالية ة أجة تخ ية
عا ا الب اية ،اأ اه عله أهليته للتحا اإليجابم يف االتجاه الصةحيح ،ةع
يَّينم بأن النةايا الحسنة ااإليمان الصادو باهلل تعاله يلي العةا ق بة يلحةلح
الجبال .اقد جام اخزها المهمة بَّضايا السة ،إلةه هةذا المجلةح العةالمم
للتباحأل حةل عم أا با ا
جا

تا بي حكمام المسلمي اعلمةام اخزهةا

 ،احكمام المجلح العالمم للكنا ح

جا

آوةا ،اهةذا اللَّةام

هة اللَّام الثالأل لألزها ا جلةح الحكمةام بةإوةتهم المسةيحيي يف الغةاب،
رَّد كان لنا لَّام يف كنيسة كنتابا بةا يح أوةاق تها يف العةا المامةم ،الَّةام
ثان ع البابا را سيح بال اتيكان يف هذا العا  ،اأو ا اللَّامان ع دعة اخزها
لمؤتما دالم للس ،يعَّد يف أبة ظبم يف بداية العا الَّاد إن شام اهلل ،اكذلك
ةةؤتما للسةة ،يف صةةا يف نتص ة

العةةا الَّةةاد إن شةةام اهلل ،يحضةةاه البابةةا

را سةةيح ،ايسةةعدين أن ُأقةةدِّ دعةةةتم لمجل ةح الكنةةا ح العةةالمم للم ةةا كة
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بالحضةةة  ،يف هةةذي المةةؤتماي  ،اأتمنةةه أن يكةةةن ل ةةباب المجلةةح ةة
الجنسي صي

عتبا يف الةرد الم ا  ،رَّد تاكةت زيةا شةبابكم الناجحةة

التم قا بها إله اخزها و،ل ال تةا ة  22-18أبسةطح  ، 2016االتَّا ةه
أثةاا عمي ًَّةا يف الَّةاها ايف اإلعة ،المصةا االعابةم،
ببعض ط،به اطالباتةه ً
كثياا بما أبداه هةؤالم ال ةباب
اكذلك اوا التةاص االجتماعم .اوعدت ً
ة اوةةتعداد للم ةةا كة -قةةد المسةةتطا – يف

ةةا يع السةة ،العالميةةة ،ايف

بدي ،ع وطاب الكااهية..
التب يا بخطاب المحبة ً
بناتي وأبنائي الشباب!

أ جة أال تُسلمةا عَّةةلكم ات كيةاكم لهةذه الةدعةات التةم تةاب
واطاًا بي اإل هاب ااإلو ، ،رأ تم أعاف الناس بأن الةدي االعنة

ب ًطةا
َّيضةان

ال يجتمعان أبدً ا اال يستَّيمان يف ذه عاق  ،اأ ا ال أشك لحظة يف أ كةم علةه
يَّي بأن اخديان السمااية ةا للةت إال لتسةعد اإل سةان ،اتنت ةله ة الضةيا
االض،ل ،اتحةا ه ة االوةتعباد االظلةم االطغيةان ،اأن الجماعةات الدينيةة
المسلحة التم تارع الرتة الدي هم وا نة لدينها قب أن تكةن وا نةة خ سةها،
ااعلمةا أن رع الرتات اخديان عله ما وات الَّت االذبح االت جيا جةاا م
ال يتحم الدي از ها ،اأ تم تعلمةةن أن جةاا م اح ةية ا تكبةت يف التةا ي
باوةةةم الصةةةلي  ،ابتةةةأاي،ت راوةةةد لنصةةةة ،الكتةةةاب المَّةةةدس ،ادرةةةع
المسلمةن ريها ثمنًا باه ًظةا ة د ةا هم اأهلةيهم ،ا ةع ذلةك لةم يجةاؤ سةلم
يحم المسةيحية ،الةة بجملةة ااحةد  ،سةؤالية هةذه الجةاا م
ااحد عله أن ِّ
التم ا تكبت باومها.
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اأ جة أن تنبهةا إله أن هةذا اإل هةاب بكة أوةما ه األَّابةه االرتاتةه ال
يعاف اإلو ،اال يعارةه اإلوة ، ،اأن البحةأل عة أصةةل هةذا اإل هةاب يف
الَّةةاآن اشةةايعته تضةةلي للنةةاس ،اا حةةااف ع ة

ةةنه االوةةتدالل المنطَّةةم

الصحيح ..اأاله بهؤالم المض ِّللي الذي ين اان هذا اإلرةك أن يبحثةةا عة
أوباب اإل هاب ريمةا أشةا ا إليةه ة السياوةات المتسةلطة التةم تكية بةأل
كيال ا كيال ،ايف اخطما الدالية ااإلقليمية ،ايف صةا ع السة،ح اأوةةاو
التسليح اقب كة شةمم سةيان اهلل تعةاله ،االتنكةا لةه ،االسةخاية ة أ بيا ةه
اكتبه ا وله.

شةةةةكاا لحس اوتماعكم.
ً
حتريرً يف مشيخة األزهر:

والسَّالمُ عليكُم ورَمحـــة اهلل وبركاته؛

 26من ذو احلجة ســـنة 1437ه

أمحـــد الطـيب

املـــــــوافــق 27 :من سبتمرب ســنة  2016م

شـــيخ األزهــر
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