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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
  م ، ٢٠٠٧  أكتوبر ١٣ \ ه ١٤٢٨في مناسبة عيد الفطر المبارك سنة 

بنديكتوس  عالماً مسلماً لقداسة البابا ٣٨وذكرى مرور سنة على الرسالة المفتوحة من 
  السادس عشر

 
 :رسالة مفتوحة ونداء من علماء مسلمين إلى

 
 قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر

  
 راسة رئيس أساقفة القسطنطينية وروما الجديدة برثلماوس األول الكلّي الوقاقد

 يا ثيوذوروس غبطة بابا وبطريرك االسكندرية وسائر إفريق
 غبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق اغناطيوس الرابع الكلّي الوقار

 غبطة بطريرك المدينة المقدسة ثيوفيلوس الثالث الكلّي الوقار
  موسكو وسائر روسيا أليكس الثاني الكلّي الوقارغبطة بطريرك

 غبطة بطريرك بلغراد والبالد الصربية بافلوس الكلّي الوقار
 غبطة بطريرك رومانيا دانيال الكلّي الوقار

 غبطة بطريرك بلغاريا مكسيموس الكلّي الوقار
  بطريرك جورجيا الياس الثاني الكلّي الوقار–غبطة كاثوليك 

 ة قبرص خريسوستوموس الكلّي الوقارغبطة رئيس أساقف
 غبطة رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان خريستوذولس الكلّي الوقار

 غطبة متروبوليت فارسوفيا وسائر بولونيا سابا الكلّي الوقار
 غبطة رئيس أساقفة تيرانون وذيراخيو وسائر ألبانيا أنستاسيوس الكلّي الوقار

 خريستوفوروس الكلّي الوقارغبطة متروبوليت تشيكيا وسلوفاكيا 
 

 قداسة وغبطة األنبا شنوده الثالث الكلّي الوقار بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
غبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان األرثوذكس البطريرك اغناطيوس زكـا األول            

 عيواص الكلّي الوقار
 لثاني الكلّي الوقار بطريرك سائر أرمينا كاريكين ا–غبطة كاثوليك 

 األول، بطريرك كرازة مار تومـا ومتروبوليـت         قداسة المفريان باسيليوس مار توما ديديموس     
 ملنكرة الكلّي الوقار

، رئـيس الكرسـي      الكلّي الوقار  قداسة وغبطة األنبا باولص البطريرك الخامس وكاثوليك أثيوبيا       
 البابوي لمار تيكال هيمانوت ورئيس أساقفة أكسوم 

 

 

 غبطة بطريرك الكنيسة األشورية الكاثوليكية الرسولية للشرق مار دنخا الرابع الكلّي الوقار
 

 الكلّي الوقار روان وليامز رئيس أساقفة كانتربري 
هانسون، المطران المترئس للكنيسة اإلنجيلية اللوثرية في أمريكـا،         . الجزيل االحترام مارك س   



 ٢

 ورئيس االتحاد اللوثري العالمي
 فريمان، األمين العام للمجلس الميثودي العالمي . يل االحترام جورج هـالجز

 الجزيل االحترام ديفيد كوفي، رئيس االتحاد المعمداني العالمي 
 ) المصلّحة(الجزيل االحترام سيتري نيومي، األمين العام لالتحاد العالمي للكنائس البروتستانية 

 

 المجلس العالمي للموحدين الخالصيينالجزيل االحترام جوردون أوليفر، رئيس 
 

 الجزيل االحترام الدكتور صامويل كوبيا، األمين العام لمجلس الكنائس العالمي
 

 .…وقادة الكنائس المسيحية في كل مكان
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

  سواء بيننا وبينكمكلمةٌٌ
 )وموجز ملخّص(

 

وال ميكن أن يكون هناك     .  نصف سكان العامل  ن معاً ما يزيد على      ون واملسيحي واملسلميشكّل  
مستقبل العامل يعتمد   اتمعني الدينيني؛ ف  إحالل السالم والعدالة بني هذين      سالم مجٍد يف العامل من دون       

 .  على السالم بني املسلمني واملسيحيني
 

ـ  جزء من صـميم    وهو   أصالً،السالم والتفاهم موجود    الذي ينبين عليه    ألساس  إن ا و ادئ  املب
يف يتكـرر وجودهـا     وهذه املبـادئ    .  حب اإلله الواحد، وحب اجلار    :  وهو التأسيسية هلذين الدينني  

تعتـرب   اجلار،   ةب حم ضرورةوفوحدانية اهللا، وضرورة حبه تعاىل،      .  النصوص املقدسة لإلسالم واملسيحية   
 : ة قليلة على هذاوما يلي ليس إال أمثل.  األرضية املشتركة بني اإلسالم واملسيحية بالنتيجة

 
 }اللَّه الـصمد  . قُلْ هو اللَّه أَحد   {: وحدانية اهللا، يقول سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي       فأما ما يتصل ب   

واذْكُِر اسـم   {: يف القرآن الكرمي  تعاىل  حب اهللا، يقول اهللا      ضرورةوعن  ).  ٢-١ :١١٢،  اإلخالص(
   بِه تلْ ِإلَيتبتو كبمل،   (}ِتيالًراجلار، يقول النيب حممد صلى اهللا عليـه        حمبة  وعن ضرورة   ).  ٨: ٧٣املز

اخللق كلهم عيال اهللا     "". لنفسه بجلاره ما حي  :  ألخيه أو قال   حب ي ال يؤمن أحدكم حىت   : "سلمآله و و
 درواه أبو يعلى والبزار عن أنس، والطرباين عن ابن مسعو" فأحبهم إىل اهللا أنفعهم لعياله

 
.  امسع يـا إسـرائيل    : ")إن أول كل الوصايا هي    ( املسيح عليه السالم  عيسى  ، يقول   العهد اجلديد ويف  

وحتب الرب إهلك من كل قلبك، ومن كلّ نفسك، ومن كلّ فكرك، ومن كل              .  الرب إهلنا رب واحد   
خرى أعظم من   ليس وصية أ  .  هذه هي الوصية األوىل، وثانية مثلها هي حتب قريبك كنفسك         .  قدرتك
 ).٣١-٢٩: ١٢إجنيل مرقس ". (هاتني

 
  

 
أهـل  مـن   اليهود  و (أهل الكتاب  اهللا تعاىل املسلمني أن يتوجهوا إىل        يأمرويف القرآن الكرمي،    

 :  بالدعوة التالية)الكتاب
 



 ٤

عبد ِإالَّ اللّه والَ نشِرك ِبِه      مٍة سواء بيننا وبينكُم أَالَّ ن     لِْكتاِب تعالَواْ ِإلَى كَلِ   قُلْ يا أَهلَ ا   {
  تالَ يئًا وياب   شبضاً أَرعا بنضعـا             اًِخذَ بواْ ِبأَندـهاْ فَقُولُـواْ اشلَّـوووِن اللِّه فَِإن تن دم 
  ).٦٤ : ٣آل عمران،  (}مسِلمونَ

 

أالّ نعبد إال اهللا، تـرتبط      : اتوال نشرك به شيئاً، ترتبط بوحدانية اهللا، والكلم       : الكلماتإن  و
تفاسـري  أقدم  ووفقاً ألحد     .فهي مجيعها ترتبط بالوصية األوىل واألعظم      وهكذا.  باإلخالص التام هللا  

ي ينبغي ألال ’أي، "وال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهللا       " معىن، فإن   مرجعيةأكثرها  والقرآن الكرمي   
وهذا يرتبط بالوصية الثانية ألن العدالة وحرية الـدين         .  ‘فة ألمر اهللا  فيما فيه خمال   اآلخرين   يعطأن ي منا  

 .  اجلارةب حم شأنيف عنصران هامان
 

 ندعو املسيحيني إىل التالقـي      –مسلمني   ك –القرآن الكرمي، فإننا    جاء يف   ملا   استجابةًوهكذا،  
إىل ندعوهم  : ة حياتنا ديننا وممارس بالنسبة ل  جداًمعنا على األسس املشتركة بيننا، واليت هي أيضاً أساسية          

  . احلبوصييت
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 والصالة والسالم على النيب حممد

 

 كلمة سواء بيننا وبينكم

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

}أَح م ِبالَِّتي ِهياِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْمِة وِبالِْحكْم كبِبيِل رِإِلى س عن ادِبم لَمأَع وه كبِإنَّ ر نس
ِدينتهِبالْم لَمأَع وهِبيِلِه ون سلَّ عض{. 

 )١٢٥ :١٦القرآن الكرمي، النحل، (
 

 ب اهللاـح: أوال
 

 حب اهللا يف اإلسالم
 

 هادتانـالش
 

أن أشهد  ، و أشهد أن ال إله إال اهللا     ’ :وهي قول  )١( الشهادتنيالعقيدة يف اإلسالم من     يتألف جوهر   
من ينطق ما يكون مسلماً، ومن      و.   الشرط الالزم الذي ال بد منه لإلسالم       وهو.   ‘حممداً رسول اهللا  

أفضل الذكر : "سلم قالآله وإضافة إىل ذلك، فإن النيب حممد صلى اهللا عليه و.  مها ال يكون مسلماًينكر
 .)٢(...." ال إله إال اهللا

 
 ياءأفضل ما قاله مجيع األنب

 
وخري ما قلت   " : مفهوم أفضل الذكر  أيضاً متوسعاً يف    سلم  آله و  النيب حممد صلى اهللا عليه و      ويقول

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له املُلْك وله احلمد، وهو على كل شـيء                  – أنا والنبيون من قبلي      -
قرآن الكرمي، وتصف كل منها منطاً       مجيعها يف ال   ت اليت تلي الشهادة األوىل، واردة     والعبارا  .)٣(" قدير

 . تعاىل لهمن حب اهللا، واإلخالص 
 

 هللا وحده، ذلك أن اهللا تبارك       ةًلصكون خم  جيب أن ت   )٤(تذكّر املسلمني بأن قلوم     " وحده"وكلمة  



 ٦

واهللا ).  ٤: ٣٣األحزاب،   (}ا جعلَ اللَّه ِلرجٍل من قَلْبيِن ِفي جوِفهِ       م{: وتعاىل يقول يف القرآن الكرمي    
 .خالصاً متاماًتعاىل اإلخالص له  ال بد أن يكون لكولذاملتصف بالكمال املطلق تعاىل هو الصمد 

 
، دون أن يشركوا معه     اهللا باحلب فردوا   عليهم أن ي   ه جيب  املسلمني بأن  تذكّر" ال شريك له  "وعبارة  

 الناِس من يتِخذُ ِمن دوِن اللِّه أَنداداً يِحبـونهم          وِمن{: يف القرآن الكرمي  اهللا  يقول  إذ   يف نفوسهم،    اًأنداد
تِلني جلُودهم وقُلُـوبهم    . .{،  وأيضاً).  ١٦٥: ٢،  البقرة (}... كَحب اللِّه والَِّذين آمنواْ أَشد حبا لِّلّهِ      

 ).  ٢٣: ٣٩، الزمر (}....ِإلَى ِذكِْر اللَِّه
 

 ألن املُلْك جيب أن تكون كلها خملصة هللا،    فهومهمتذكّر املسلمني أن عقوهلم أو      " لْكله املُ  "وعبارة  
بيـد  ذلك     وكل  ؛لعقلا دركهشيء ميكن أن ي    وأيكلَّ شيء يف اخلَلْق أو الوجود،       بشكل دقيق   يعين  

، امللك (}لَى كُلِّ شيٍء قَِدير   تبارك الَِّذي ِبيِدِه الْملْك وهو ع     {: اهللا، إذ يقول جلّ شأنه يف القرآن الكرمي       
١: ٦٧  .( 

 
يتوكلون عليه ثقة به هللا، شاكرين  عليهم أن يكونوا  ه ينبغي تذكّر املسلمني أن  " له احلمد  "عبارة  إن  و

 :تعاىل يف القرآن الكرمياهللا يقول .  كل مشاعرهم وعواطفهمبسبحانه 
 

}     اِت واومالس لَقخ نم مهأَلْتلَِئن سفَكُونَ       وؤى يفَأَن اللَّه قُولُنلَي رالْقَمو سمالش رخسو ضاَألر  .
             ِليمٍء عيِبكُلِّ ش ِإنَّ اللَّه لَه قِْدرياِدِه وِعب اء ِمنشن يِلم قزطُ الرسبي لَ    .  اللَّهزن نم مهأَلْتلَِئن سو

   ياء فَأَحاء ممالس ال                 ِمن مهـلْ أَكْثَـرِللَّـِه ب دمقُِل الْح اللَّه قُولُنا لَيِتهوِد معِمن ب ضا ِبِه الْأَر
 .  )٥()٦٣-٦١: ٢٩، العنكبوت (}يعِقلُونَ

 
 : هللا بإخالصاًدائماً شاكراإلنسان  أن يكونينبغي والكثري غريها، كل هذه النعم، من أجل و

 

 لَّكُم  لسماواِت واَألرض وأَنزلَ ِمن السماء ماء فَأَخرج ِبِه ِمن الثَّمراِت ِرزقاً          اللّه الَِّذي خلَق ا   {
         ارهاَألن لَكُم رخسِرِه وِر ِبأَمحِفي الْب ِريجِلت الْفُلْك لَكُم رخسو  .    رالْقَمو سمالش ر لَكُمخسو

 رخسو نيآِئبد   ارهالنلَ واللَّي اللّـِه الَ             .   لَكُم ـتمواْ ِنعـدعِإن تو وهمأَلْتا سن كُلِّ ماكُم مآتو
كَفَّار انَ لَظَلُوما ِإنَّ اِإلنسوهصح٦() ٣٤-٣٢: ١٤ ابراهيم (}ت( . 

 
 : بدأ حبمد اهللا، ت)٧(  سورة يف القرآن الكرميوهي أعظم،  سورة الفاحتة فإن ،وعالوة على ذلك

 



 ٧

ـَِن الرِحيمِ   {   . مـاِلِك يوِم الديِن  .الرحمـِن الرِحيِم  .الْحمد للِّه رب الْعالَِمني    .ِبسِم اللِّه الرحم
   ِعنيتسن اكوِإي دبعن اكِإي.    ِقيماطَ املُسترـا الصاهِدن.     ع متأَنع اطَ الَِّذينوِب    ِصرغَِري املَغـض لَيِهم

الِّنيالَ الضو لَيِهم٧-١: ١، الفاحتة (}ع .( 
 

، تذكرنا   املفروضة يف صلوام على األقل    مرة يومياً    ة عشر  اليت يتلوها املسلمون سبع    الفاحتةسورة  و
على هـذه    ال تقتصر اليت  ،   اليت ال حتصى ورمحته الواسعة     الواجبني هللا تعاىل على نعمه     والشكرباحلمد  

أن تغفـر   حينـها   نرجو  ف،  يعظم اخلطب ، حيث   )٨(يوم احلساب    تشملنايف اية األمر    احلياة الدنيا، بل    
بدأت به من    من خالل ما     –من أجل أن نكرم      ، واهلداية بالدعاء باإلنعام الفاحتة  تختم   ومن مثّ .  خطايانا

ِإنَّ الَّـِذين آمنـوا وعِملُـوا       {: لقرآن الكرمي تعاىل يف ا  اهللا   إذ يقول    ؛واحلباخلالص  ب – احلمد والثناء 
 ). ٩٦: ١٩ مرمي (}الصاِلحاِت سيجعلُ لَهم الرحمن ودا

 
كونوا على وعـي     عليهم أن ي   ه يتوجب أنبتذكّر املسلمني   " وهو على كل شيء قدير    "عبارة  وإن  

 : هللا تعاىل يف القرآن الكرمييقول ا.  )٩(أن يتقوه فيحملهم ذلك على  اهللا وقدرتهعظمة ب
 

} ...      ِقنيتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعو قُواْ اللّهاتو.         ِديكُملْقُواْ ِبأَيالَ تِبيِل اللِّه وأَنِفقُواْ ِفي سو
ِسِننيحالْم ِحبي اْ ِإنَّ اللّهوِسنأَحلُكَِة وه١٩٥ - ١٩٤: ٢ ،البقرة( }ِإلَى الت(  . 

 ).١٩٦: ٢ البقرة (}واتقُواْ اللّه واعلَمواْ أَنَّ اللّه شِديد الِْعقَاِب... {
 

يقول .  متاماً له سبحانهوقوم خالصةً مهّتهم و أعمال املسلمني  تعاىل تكونتقوى اهللا طريقومن 
 : الباري جلّ وعال يف القرآن الكرمي

 

}...  عم واْ أَنَّ اللّهلَماعوِقنيت٣٦: ٩،  التوبة (}الْم...( 
يا أَيها الَِّذين آمنواْ ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفرواْ ِفي سِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتم ِإلَى اَألرِض أَرِضـيتم             {

ِإالَّ تنِفرواْ يعـذِّبكُم    .  ِإالَّ قَِليلٌ ِبالْحياِة الدنيا ِمن اآلِخرِة فَما متاع الْحياِة الدنيا ِفي اآلِخرِة           
            ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللّهئًا ويش وهرضالَ تو كُمرا غَيمِدلْ قَوبتسيا وا أَِليمذَاب٩،  التوبة (}ع :

٣٩- ٣٨.( 
 
 

 جمتمعة   ما أُخذت  إذا" وهو على كل شيء قدير    "، و   "له احلمد "، و "له املُلْك "عبارات  إن  وهذا  
نفوسهم جيب أن يكون    يف  شيء   ، فإن كلّ   تعاىل سبح اهللا  أنّ كل املخلوقات ت    تذكّر املسلمني بأنه مثلما   



 ٨

 : خالصاً هللا
 

يسبح ِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيٍء {
١: ٦٤، التغابن (}قَِدير.( 

 
 : عنه مسؤولونهم وه اهللا يعلمحقيقةً ألن كلّ ما يف نفوس البشر     

 

 }يعلَم ما ِفي السماواِت والْأَرِض ويعلَم ما تِسرونَ وما تعِلنونَ واللَّه عِليم ِبذَاِت الصدورِ             {
 ).٤: ٦٤، التغابن(

 
صورها القـرآن   يلنفوس كما   اأعاله، فإن    املستشهد ا اآليات  مقاطع  نرى من   ميكن أن   وكما  

 من أجـل    املخلوقة :؛ واإلرادة  احلقيقة  لفهم املخلوق :العقل أو الذكاء  : ة رئيس ثالث ملكات هلا  الكرمي  
أخرى، ميكن القول إن    وبعبارة   . )١٠( مالواجلحب اخلري   من أجل   املخلوقة   :حرية االختيار؛ والعاطفة  

مـن خـالل    حب اهللا تعاىل    ، و اإلرادة من خالل  واخلري،  الفهممن خالل    تدرك احلقيقةَ نفس اإلنسان   
 استـشهد ـا   كاليت  (يف السورة ذاا يف القرآن الكرمي        ملا جاء    ومواصلةً.  الشعورالعواطف الفاضلة و  

أن و،  )قـة احلقيون  يـدرك  بذلكو(أن يستمعوا   وتقوه ما استطاعوا،    أن ي   الناس  تعاىل ، يأمر اهللا  )أعاله
 عنـه   الذي قـال  وهذا   ؛)احلب والفضيلة عيشون  ي بذلكو(أن ينفقوا   و،  )يريدون اخلري  بذلكو( يطيعوا
 –املعرفة، واإلرادة، واحلـب      – يف أنفسنا    كل امللكات ومن خالل إشراك    .   ألنفسنا خري بأنه   سبحانه

 : ميكننا أن نصل إىل التزكية وأن حنقق غاية الفالح
  

 لِّأَنفُِسكُم ومن يوق شح نفِْسِه      اًا وأَِطيعوا وأَنِفقُوا خير   ه ما استطَعتم واسمعو   فَاتقُوا اللَّ {
 ). ١٦: ٦٤، التغابن (}فَأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ

 
 
 

وهو  له املُلك وله احلمد    ،ال شريك له   وحده’ العبارة بكاملها ، عندما تضاف    هكذا وباختصار 
 فإا تذكّر املسلمني أن قلوم ونفوسـهم،        –ال إله إالّ اهللا      –، إىل شهادة اإلميان     ‘ شيء قدير  على كل 
جيب أن تكون خالصة متاماً هللا      ) قلوم ونفوسهم جمامع  أو ببساطة    ( املودعة فيها  قوىاللكات و املومجيع  
 :  سلم يف القرآن الكرميآله و حممد صلى اهللا عليه ويبنويف هذا، يقول اهللا تعاىل لل.   سبحانههب متصلة

 



 ٩

}        الَِمنيالْع باِتي ِللِّه رممو اييحمِكي وسنالَِتي وقُلْ ِإنَّ ص  .     ِبـذَِلكو لَه ِريكالَ ش
   ِلِمنيسلُ الْماْ أَوأَنو تـ           .  أُِمر ِسب قُلْ أَغَير اللِّه أَبِغي ربا وهو رب كُلِّ شيٍء والَ تكْ

 ). ١٦٤ – ١٦٢: ٦ األنعام (}... كُلُّ نفٍْس ِإالَّ علَيها والَ تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى
 

هللا التـام والكامـل   سلم آله وإخالص النيب حممد صلى اهللا عليه وتلخص صورة  اآليات   وهذه
هـذه القـدوة     يتِبعوااهللا حقاً أن     املسلمني الذين حيبون  يف القرآن الكرمي    تعاىل   اهللا   يأمرمن مثّ   و.  تعاىل

 :  اهللا)١٢(، كي حيبهم )١١(
  

}                غَفُـور اللّـهو كُموبذُن لَكُم ِفرغيو اللّه كُمِببحوِني يِبعفَات ونَ اللّهِحبت مقُلْ ِإن كُنت
ِحيم٣١: ٣، آل عمران( }ر ( 

 
، وليس جمـرد   سبحانهكلّي لهخالص التام اليف اإلسالم جزء من اإل تعاىل   فإن حب اهللا     ولذلك

قُلْ ِإنَّ صالَِتي   ’’: يأمر يف القرآن الكرمي   جلّ وعال   اهللا  أعاله، فإن    هو مبين كما  و.  جزئيةعابرة  عاطفة  
     الَِمنيالْع باِتي ِللِّه رممو اييحمِكي وسنو /   لَه ِريكواالرتباط الدعوة لإلخالص التام هللا     إن  و.  ‘‘الَ ش

رد عاطفة أو حالـة نفـسية       جمإىل  دعوة  عن ال أبعد ما تكون      هي ، قلباً ونفساً، واليت    سبحانه كامل به ال
 هـي دعـوة   .   تعاىل حبب كامل متواصل ال ختبو شعلته هللا      يطالب اإلنسان    أمر   احلقيقةمعينة، هي يف    

من  ات الذكاء واإلرادة والشعوريسري يف أعماق القلب والروح والنفس ومبا فيها من ملك بًٍحبلب اتط
   . له سبحانهاإلخالصطريق 

 
 
 

   ليس هناك ما هو أفضل
 

ما قلت، أنا والنبيون من قبلي،       وخري’ – احلديث الشريف     العبارة اجلليلة يف   لقد رأينا كيف أن   
ـ وضح  ت – ‘ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له املُلْك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير                 ضمون م

بد وال.  ستلزمه، عن طريق اإلخالص   توتطلبه  ت، من خالل تبيان ما      ")ال إله إال اهللا   (أفضل الذكر   "عبارة  
شهادة  يف   االتساع نوع من    –مقدس   ابتهالاملباركة هي أيضاً يف حد ذاا       الصيغة  أن هذه   بمن التنويه   

بعضاً  – بعون اهللا – دثحت أن  تكررة تقرباً إىل اهللا   الوا امل لت واليت ميكن    –) ال إله إال اهللا   (اإلميان األوىل   
، مبجـامع قلبـه    هللا تعـاىل     هإخالصأن يشعر املرء ب    و ،احلب خصوصاً،  تطلبها اليت    اإلميانية املشاعرمن  

على سلم  آله و النيب حممد صلى اهللا عليه و      أثىن،  ولذلك.  أحاسيسهو،  عزميتهونفسه، وعقله، وإرادته أو     



 ١٠

 : هذا الذكر بقوله
 

من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له املُلْك وله احلمد وهو على كل شـيء                   "
قدير يف يوٍم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكُتبت له مائة حسنة، ومحيـت                
عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي، ومل يأت أحـد                

 .)١٣(" أكثر من ذلكبأفضل مما جاء به إال أحد عمل
 

ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، له املُلْك ولـه            "،  ةالذكر املبارك صيغة  أخرى، فإن    وبعبارة
 أن يكونوا خملصني    يهمعلجيب  املسلمني   أنّتضمن فقط   تستلزم وت ، ال   "احلمد، وهو على كل شيء قدير     

شـهادة  (كما بدايتها   ،  هلم طريقةً تتيح   بل ،وبكل ما فيها  نفوسهم  ووم  قلمبجامع  متاماً هللا، وأن حيبوه     
 .   مكونات إنسانيتهم لتحقيق هذا احلب بكل – )١٤( تكرارها  من خالل–) اإلميان

 : من آيات القرآن الكرميمن أوائل ما نزل  آيةيف تعاىل يقول اهللا 
 

  ).٨ :٧٣ املزمل (}واذْكُِر اسم ربك وتبتلْ ِإلَيِه تبِتيالً{



 ١١

 حب اهللا باعتباره الوصية األوىل واألعظم يف اإلجنيل
 
 مـن  و ، العهد القدمي  جزء هام جداً من    و، وه ) ٥-٤: ٦(يف سفر التثنية    " السماع"نص  قول  ي

فتحب الرب إهلك من كـل      .  ! /الرب إهلنا رب واحد   .  امسع يا إسرائيل   : "الطقوس الدينية اليهودية  
   .)١٥(" كل قوتكنقلبك، ومن كل نفسك، وم

 
 يف العهد اجلديد أن عيسى املسيح عليه السالم أجاب، عندما سئل عن أعظم              هجند ومثل ذلك 

 : الوصايا، قائالً
 

  وسأله واحد منـهم       /.ون فلما مسعوا أنه أبكَم الصدوقيني اجتمعوا معاً       سييأما الفر  "
 فقال له   / ؟وسة وصية هي العظمى يف النام      يا معلم أي   /"،  وهو ناموسي ليجربه قائالً   

  هذه    /‘. كل نفسك ومن كل فكرك     منحتب الرب إهلك من كل قلبك و      ’  "يسوع
   ـاتني   /‘ . حتب قريبك كنفـسك    ’ : والثانية مثلها  /. هي الوصية األوىل والعظمى   

 ).٤٠-٣٤: ٢٢إجنيل مىت  " (نبياءالوصيتني يتعلق الناموس كله واأل
 

 : وأيضاً
 

 أيـة    " يتحاورون فلما رأى أنه أجام حسناً سـأله        فجاء واحد من الكتبة ومسعهم    "
.   يا إسرائيل  عامس’:  إن أول كل الوصايا هي      " فأجابه يسوع  / "؟وصية هي أول الكل   
  وحتب الرب إهلك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل              /.الرب إهلنا رب واحد   

حتب قريبك  ’  وثانية مثلها هي       /.هذه هي الوصية األوىل   .  ‘فكرك ومن كل قدرتك   
 ).٣١-٢٨: ١٢إجنيل مرقس  " (  ليس وصية أخرى أعظم من هاتني‘.كنفسك

 
ويف .  إن الوصية بأن حتب اهللا بصورة تامة هي األوىل واألعظم بني وصايا اإلجنيـل             وهكذا، ف 

 ١٣: ١١،  ١٢: ١٠،  ٢٩ :٤سفر التثنيـة    : واقع األمر، جندها يف أماكن عديدة يف اإلجنيل مبا يف ذلك          
؛ ٥: ٢٢؛ سفر يشوع    ١٠: ٣٠،  ٦: ٣٠،  ٢: ٣٠،  ١٦: ٢٦،  ٣: ١٣،  )"السماع" كجزء من    وأيضاً(

 . ٢٨-٢٧: ١٠؛ إجنيل لوقا ٣٣-٣٢: ١٢ مرقسإجنيل 
 

.   قلـيالً   خمتلفة يغومع ذلك، ففي هذه األماكن املتنوعة يف اإلجنيل، تأيت العبارات بأشكال وص           
ب إهلك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل   حتب الر  (٣٧: ٢٢فعلى سبيل املثال جند يف إجنيل مىت        



 ١٢

 هـي " النفس"، والكلمة اليت تعىن     "kardiaكارديا   "هي  " القلب"الكلمة اليونانية اليت تعين     ف . )فكرك
بينمـا جنـد يف     ".  dianoiaديانويا  " هي   "العقل" أو   "الفكر"، والكلمة اليت تعىن     "psyche سايكه"

وحتب الرب إهلك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كـل  ( ٣٠: ١٢جنيل مرقس الصيغة الواردة يف إ  
، ترمجـةً للكلمـة   آنفة الذكر ةأضيفت إىل الكلمات الثالث" القدرة"أن كلمة ) فكرك ومن كل قدرتك  

 ". ischusإيسشوس  "اليونانية 
  

جنيـل  إاليت يؤكدها عيسى املسيح عليه السالم يف         (٢٧: ١٠وكلمات الناموسي يف إجنيل لوقا      
وكلمات الكاتب يف   .  ٣٠: ١٢ الواردة يف إجنيل مرقس      ةتشتمل على الكلمات األربع   ) ٢٨ :١٠لوقا  

تشتمل على  ) ٣٤: ١٢عيسى املسيح عليه السالم يف إجنيل مرقس         يوافقهااليت   (٣٢: ١٢إجنيل مرقس   
  ").القدرة" ("إيسشوس"و) "العقل" أو "الفكر" ("ديانويا"و") القلب" ("كارديا"التعابري الثالثة 

 

  .الرب إهلنا رب واحد   .  سرائيلإمسع يا   ا: (٥-٤: ٦الوارد يف سفر التثنية      "السماع"  نص ويف
يف " القلب"والكلمة اليت تعين    ).  فتحب الرب إهلك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل قوتك           

ـ   " nefeshِنِفش  "هي  " النفس"والكلمة اليت تعين    " levليف   "اللغة العربية هي     يت تعـين   والكلمـة ال
 ".   me'odميعود  "هي " القدرة"

 

، يأمر يشوع عليه السالم اإلسرائيليني بأن حيبوا اهللا وخيلصوا له، على            ٥: ٢٢ويف سفر يشوع    
  : النحو التايل
الـرب، أن    الوصية والشريعة اليت أمركم ا موسى عبد       تطبقواوإمنا احرصوا جداً أن     "

من به وتعبدوه    تتمسكواو، وحتفظوا وصاياه،    رقها الرب إهلكم، وتسريوا يف كل ط      حتبو
 ).٥: ٢٢سفر يشوع " (كل قلبكم ونفسكم

 
 بالرغم من االختالفات اللغوية بني العهد القدمي املدون باللغة          –مجيع هذه الصيغ    واملشترك يف   

 اجلديد باللغة    من العهد   فعلياً العربية، والكلمات األصلية لعيسى املسيح عليه السالم باآلرامية، وما نشر         
قلب اإلنسان ونفسه، واإلخالص الكامل له جلّ       يف   هو األمر حبب اهللا بصورة تامة بكل ما          –اليونانية  
 . األوىل واألعظم لبين البشروهذه هي الوصية .  جالله

 
وآلـه  لنيب حممد صـلى اهللا عليـه        قول ا  إليه يف    اًمدعوو اًنمتضمبالضرورة  ويف ضوء ما رأيناه     

 ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له املُلْك وله احلمد،             – أنا والنبيون من قبلي      -وخري ما قلت    ": موسل
وخري ما قلت، أنا والنبيون من      "اليت تقول    العبارةميكننا اآلن فهم    رمبا  ،  )١٦(" وهو على كل شيء قدير    



 ١٣

، وحده، ال شريك له، له املُلْك وله احلمد،         ال إله إال اهللا   " املباركة   الصيغة  بني بدقة تعادلعلى أا   " قبلي
 الـيت   يف قلبه ونفسه،    بكل ما  بأن حيب املرء اهللاَ   " الوصية األوىل واألعظم  "، و "وهو على كل شيء قدير    

سلم آله و أخرى، أن النيب حممداً صلى اهللا عليه و       عبارة  وهذا يعين، ب  .  جندها يف أماكن متعددة يف اإلجنيل     
واهللا أعلـم، ولكننـا   .  إليهايلمح األوىل واإلجنيل  وصية من جديديقول  ،  وحيالرمبا كان، من خالل     

يف  هـو موضـح   كما  (إضافة إىل ذلك، فإننا نعلم أيضاً       .  التشابه الفعال بينهما يف املعىن    رأينا  بالتأكيد  
يف عدد من    ا تردانيتمثل يف الطريقة اليت     : آخر هام  هلما موازٍ  كلتا الصيغتني أن  ) اهلوامش والتعليقات 

 مكان الـصدارة  اليت تؤكد مجيعها، مع ذلك، على       واملختلفة قليالً يف سياقات خمتلفة،       والقوالب النسخ
 .  )١٧(ب اهللا واإلخالص له بصورة تامة حل

 
  

 
 



 ١٤

 حب اجلار: ثانيا
 

 حب اجلار يف اإلسالم
 

بالرمحة جتاهه، واألمهية    يف اإلسالم حول ضرورة حب اجلار والشعور         الوصاياهناك العديد من     
 إميان   ال يف اإلسالم وحب اجلار جزء أساسي ال يتجزأ من اإلميان باهللا وحبه، ألنه            .  لذلكالقصوى  

ال يـؤمن   ": وسلموآله  النيب حممد صلى اهللا عليه      يقول  .   اجلار  حب  دون ،حقيقي باهللا وال تقوى   
 . )١٩( " لنفسهبجلاره ما حي:  حيب ألخيه، أو قالأحدكم حىت

 
 ليـست   – املفروضـة الصلوات  أداء   وحىت   –  معه والتعاطف اجلاربالتلطف   ذلك، فإن    ومع 
 : يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي.   بالذاتكرم وتضحيةذلك   ال بدَ أن يصحب ، إذكافية

 
ولَـِكن الِْبر من آمن ِباللّـِه       )٢٠( لَّيس الِْبر أَن تولُّواْ وجوهكُم ِقبلَ الْمشِرِق والْمغِربِ       {

والْيوِم اآلِخِر والْمآلِئكَِة والِْكتاِب والنِبيني وآتى الْمالَ علَى حبِه ذَِوي الْقُربى والْيتـامى             
        الةَ والص أَقَامقَاِب وِفي الرو آِئِلنيالسِبيِل والس نابو اِكنيسالْموفُـونَ    والْمكَاةَ وى الزآت

ِبعهِدِهم ِإذَا عاهدواْ والصاِبِرين ِفي الْبأْساء والضراء وِحني الْبأِْس أُولَـِئك الَِّذين صدقُوا            
 ).  ١٧٧: ٢البقرة   (}وأُولَـِئك هم الْمتقُونَ

 
 : ويقول تعاىل أيضاً

 
}   تح الُواْ الِْبرنلَن ت             ِلـيمِبـِه ع ٍء فَِإنَّ اللّهينِفقُواْ ِمن شا تمونَ وِحبا تنِفقُواْ ِممآل  (}ى ت

 ).  ٩٢ :٣ عمران
 

 . لجارلودون أن نعطي اجلار ما حنبه ألنفسنا، فإننا ال نكون حمبني بصدق هللا أو 
 
 



 ١٥

 حب اجلار يف اإلجنيل 
 

 حلب اجلار اليت تـأيت يف       القصوىاألمهية   ولحكلمات عيسى املسيح عليه السالم      أوردنا  لقد  
 : حب اهللابعد املقام الثاين 

 
ـاتني  .  ‘حتب قريبك كنفسك   ’.والثانية مثلها  / .هذه هي الوصية األوىل والعظمى    "

 ).٤٠-٣٨: ٢٢ى إجنيل مت" (نبياءتني يتعلق الناموس كله واأليالوص
 
 :أيضاًو

 
إجنيل " (  ليس وصية أخرى أعظم من هاتني       .‘حتب قريبك كنفسك   ’وثانية مثلها هي  "

 ).٣١: ١٢مرقس 
 

 : ويبقى أن نالحظ أن هذه الوصية موجودة أيضاً يف العهد القدمي
 

قم وال  تتن   ال   /.إنذاراً تنذر صاحبك وال حتمل ألجله خطية      .  ال تبغض أخاك يف قلبك    "
-١٧: ١٩  وينيسفر الال " (أنا الرب .  على أبناء شعبك بل حتب قريبك كنفسك       حتقد
١٨.( 

 
اتني الوصيتني "، والذاتبالكرم والتضحية تطالب باألوىل،  مثلوهكذا فإن الوصية الثانية، 

 ". يتعلق الناموس كله واألنبياء
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 الوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكمتع: ثالثا
 

 كلمة سواء
 

 يوجـد   الويف نفس الوقت     –بوضوح    دينني خمتلفني اإلسالم واملسيحية    يعترب فيه يف الوقت الذي    
رضـية  أل  جماالً  تشكالن العظيمتنيالوصيتني   من الواضح أن     –ة بينهما   شكليبعض االختالفات ال  ل لٌيقّلت

ميهد للوصيتني يف التوراة والعهد      الذيإن  و.  وراة، والعهد اجلديد  صلة بني القرآن الكرمي، والت    مشتركة و 
 يف التوراة   "السماع"نص  إذ أن   .  إله واحد أن هناك فقط    ب – منه، هو وحدانية اهللا   ان  نبثقتوما  اجلديد،  

ومثل ذلك، يقول املسيح      ". الرب إهلنا رب واحد    :مسع يا إسرائيل  ا": بعباراتتبدأ  ) ٤: ٦سفر التثنية   (
 امسع يا إسرائيل الـرب إهلنـا رب         :إن أول كل الوصايا هي    "): ٢٩ :١٢إجنيل مرقس   (عليه السالم   

 }اللَّـه الـصمد   .  قُلْ هو اللَّه أَحد   {  :، ما ورد يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل        كويشبه ذل   ".واحد
وحدانية اهللا، وحبه، وحب اجلار، أرضـية مـشتركة          تشكّل   على ذلك و).  ٢-١: ١١٢،  اإلخالص(

 ).  واليهودية(عليها اإلسالم واملسيحية  يتأسس
 

: ٢٢  إجنيل مىت : (ن عيسى املسيح عليه السالم قال      أل ،الف ذلك خب األمروال ميكن أن يكون      
 ذلك، فإن اهللا يؤكـد يف القـرآن         وعالوة على   ".اتني الوصيتني يتعلق الناموس كله واألنبياء     ") ٤٠

مـا  {:  بشيء جديد بصورة أساسية أو جوهرية      سلم مل يأتِ  آله و الكرمي أن النيب حممداً صلى اهللا عليه و       
 من الرسـِل    اًقُلْ ما كُنت ِبدع   {و.   )٤٣ :٤١ فصلت(} ... قَد ِقيلَ ِللرسِل ِمن قَبِلك     يقَالُ لَك ِإلَّا ما   

مال     ولُ ِبي وفْعا يِري ما أَد            ِبنيم ِذيرا ِإلَّا نا أَنمو ى ِإلَيوحا يِإلَّا م ِبعِإنْ أَت ٩ :٤٦،  األحقاف( } ِبكُم  .(
ب احلوحدانية اهللا، وضرورة     بشأناً يؤكد يف القرآن الكرمي أن احلقائق األزلية ذاا          وهكذا فإن اهللا أيض   

بـين  خوانك من   إ، وضرورة حب    )اجتناب الطاغوت  من مثّ و( سبحانه    له التام هللا واإلخالص اخلالص  
 :  برمتهالدين احلقعليه  كل ذلك يرتكز، )العدالةومن مثّ (البشر 

 
لِّ أُمٍة رسوالً أَِن اعبدواْ اللّه واجتِنبواْ الطَّاغُوت فَِمنهم من هدى اللّـه  ولَقَد بعثْنا ِفي كُ {

            كَذِِّبنيةُ الْماِقبكَانَ ع فواْ كَيِض فَانظُرواْ ِفي اَألراللَةُ فَِسريِه الضلَيع قَّتح نم مهِمنو{ 
 ) ٣٦: ١٦ النحل(
} لْنسأَر طِ          لَقَدِبالِْقـس اسالن قُومانَ ِليالِْميزو ابالِْكت مهعا ملْنأَنزاِت ونيا ِبالْبلَنسا ر ...{ 
 .)٢٥: ٥٧ ،احلديد(
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 !تعالوا إىل كلمة سواء

 
 –واليهـود   (الدعوة التالية للمسيحيني    يعلنوا  أن  بيف القرآن الكرمي     تعاىل املسلمني    اُهللاخياطب   
 ):لكتابأهل ا

 
نشِرك ِبـِه   سواء بيننا وبينكُم أَالَّ نعبد ِإالَّ اللّه والَ         مٍة  كَِلقُلْ يا أَهلَ الِْكتاِب تعالَواْ ِإلَى       {
 }أَنا مسِلمونَ  من دوِن اللِّه فَِإن تولَّواْ فَقُولُواْ اشهدواْ بِ        اًِخذَ بعضنا بعضاً أَرباب    والَ يت  اًشيئ

 ).٦٤: ٣، آل عمران(
 

ومن الواضـح   .   ترتبط بوحدانية اهللا   "وال نشرك به شيئاً   "ومن الواضح أن الكلمات املباركة       
بالوصـية األوىل   ترتبط  هي  فمثّ   باإلخالص التام هللا تعاىل، ومن        ترتبط "أالّ نعبد إالّ اهللا    "أيضاً أن عبارة    

 جامع البيان يف تأويل القرآن     وهو   ،وأكثرها مرجعية تفاسري القرآن الكرمي     أقدمووفقاً ألحد   .  واألعظم
وال يتخـذ   ": معىن فإن   –)  ميالدية ٩٢٣/ هجرية   ٣١٠  سنة تويف(أليب جعفر حممد بن جرير الطربي       

وأن  ،‘ منا أن يطيع اآلخرين فيما فيه خمالفة ألمر اهللا         ال ينبغي ألي  ’أي،  "بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهللا     
 املـسلمني،   أخـرى، إن   وبعبـارة .  ‘ تعـاىل  هللا السجود بأن خنر ساجدين أمامهم كما       همال نعظّم 

به، اهللا  منهم ما أمرهم  يتبع كلّاالستجابة ألمر اهللا بأن  واملسيحيني، واليهود، جيب أن يكونوا أحراراً يف        
 يقول يف مكان آخر يف القـرآن        ، ذلك أن اهللا تعاىل    )٢١(‘ خيروا ساجدين أمام امللوك وأشباههم    ال  أن  و

ضحة بالوصـية الثانيـة     وهذا يرتبط بصورة وا   ).  ٢٥٦: ٢،  البقرة (}...الَ ِإكْراه ِفي الدينِ   {: الكرمي
يقـول اهللا يف القـرآن      .    منهما  وحرية الدين جزءاً أساسياً هاماً     )٢٢(تشكل العدالة    حيثوحبب اجلار   

 : الكرمي
 

}   ع اللَّه اكُمهنأَن              ال ي ـاِركُمـن ِديـوكُم مِرجخي لَميِن وِفي الد قَاِتلُوكُمي لَم ِن الَِّذين
قِْسِطنيالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه ِهمقِْسطُوا ِإلَيتو موهرب٨: ٦٠املمتحنة  (}ت.( 

 
  

 
عليه السالم  سيحامل عيسى ندعو املسيحيني إىل أن يتذكروا كلمات   نيمسلمعشر امل فإننا  وهكذا  



 ١٨

 :  أن، وهي)٣١-٢٩: ١٢إجنيل مرقس، (يف اإلجنيل 
 

 وحتب الرب إهلك من كل قلبك ومن كل نفسك ومـن            /. الرب إهلنا رب واحد   "....
حتب قريبك ’   وثانية مثلها هي  /. هذه هي الوصية األوىل   .  كل فكرك ومن كل قدرتك    

 ".ليس وصية أخرى أعظم من هاتني.   ‘كنفسك
 

 ال   مـا دامـوا    –لمني، نقول للمسيحيني إننا لسنا ضدهم، وإن اإلسالم ليس ضدهم           وكمس
وفقاً لآلية الكرمية    (،م من ديارهم  بسبب دينهم، أو يضطهدوم وخيرجو     احلرب ضد املسلمني     يشنون

 إضافة إىل ذلك، يقـول اهللا تعـاىل يف        ).  أعاله املستشهد ا  – ٨: ٦٠،  املمتحنة –يف القرآن الكرمي    
 :القرآن الكرمي

 

.  لَيسواْ سواء من أَهِل الِْكتاِب أُمةٌ قَآِئمةٌ يتلُونَ آياِت اللِّه آناء اللَّيِل وهم يـسجدونَ              { 
 يؤِمنونَ ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر ويأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر ويـساِرعونَ ِفـي            

   اِلِحنيالص ِمن لَـِئكأُواِت وريالْخ  .           ِلـيمع اللّـهو هوكْفَـرٍر فَلَن ييخ لُواْ ِمنفْعا يمو
ِقنيت١١٥-١١٣: ٣، آل عمران (}ِبالْم( 

 
 :  يقول عيسى املسيح عليه السالم يف اإلجنيل املسيحية بالضرورة ضد املسلمني؟الديانة هل و

 
 )٣٠: ١٢ إجنيل متى" ( فهو علي ومن ال جيمع معي فهو يفرقمن ليس معي"
 )٤٠: ٩إجنيل مرقس، " ( من ليس علينا فهو معناألنَّ"

 ) ٥٠: ٩إجنيل لوقا، " (ألنَّ من ليس علينا فهو معنا"....
 

ليست متناقـضة، ألن     العبارات، فإن هذه    )٢٣(ثيوفيالكت  ألسقف  غبطة ا ل لعهد اجلديد اشرح  لووفقاً  
الثانيـة   العباراتان بينما تشري    ؛ الشياطني تشري إىل )  الفعلي للعهد اجلديد   يف النص اليوناين  (األوىل   عبارةال

بعيسى عليه   يؤمنونواملسلمون  .  والثالثة إىل الناس الذين اعترفوا باملسيح، ولكنهم مل يكونوا مسيحيني         
 يتفـق   مل،   حال كلعلى  إال أنه   (ملسيحيون   ا ا يؤمنبالطريقة ذاا اليت    ليس  السالم باعتباره املسيح،    

بالطريقـة  إميان املسلمني به    ، وإمنا   )على طبيعة عيسى املسيح عليه السالم     أبداً  مجيعاً  ن أنفسهم   واملسيحي
، النساء( }...نهِإنما الْمِسيح ِعيسى ابن مريم رسولُ اللِّه وكَِلمته أَلْقَاها ِإلَى مريم وروح م             ...{: التالية
، وفقـاً   معهميعتربوم  بل   ضدهم يعتربوا املسلمني     ال وهلذا فإننا ندعو املسيحيني إىل أن     ).  ١٧١: ٤
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 . مات عيسى املسيح عليه السالم اليت أوردناهالكل
 

 على  ،يلتقوا معنا للقرآن الكرمي، أن    استجابة   ،نطلب من املسيحيني  ، فإننا كمسلمني،    ويف اخلتام 
  والَ يتِخذَ بعضنا بعضاً أَربابـاً      اًللّه والَ نشِرك ِبِه شيئ    أَالَّ نعبد ِإالَّ ا   ... {... يناسيات املشتركة لدين  األسا

 .)٦٤ :٣، آل عمران (}...من دوِن اللِّه
 

فيما  اجتماعات احلوار بني األديان يف املستقبل     مجيع  أساس  هي  ولتكن هذه األرضية املشتركة     
).  ٤٠: ٢٢إجنيـل متـى     " ( الناموس كله واألنبياء   يتعلق"ا  هي اليت    املشتركة   ةي، ألن هذه األرض   بيننا

 : يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي
 

ب قُولُواْ آمنا ِباللِّه ومآ أُنِزلَ ِإلَينا وما أُنِزلَ ِإلَى ِإبراِهيم وِإسماِعيلَ وِإسـحق ويعقُـو              {
          مهـنٍد مأَح نيب قفَرالَ ن ِهمبونَ ِمن رِبيالن ا أُوِتيمى وِعيسى ووسم ا أُوِتيماِط وباألسو

فَِإنْ آمنواْ ِبِمثِْل ما آمنتم ِبِه فَقَِد اهتدواْ وِإن تولَّواْ فَِإنما هـم ِفـي               .  ونحن لَه مسِلمونَ  
 ).  ١٣٧ – ١٣٦: ٢، البقرة (}قَاٍق فَسيكِْفيكَهم اللّه وهو السِميع الْعِليمِش
 
 

 بيننا وبينكم
 

 مهـذب   ‘مسكوين’إن إجياد أرضية مشتركة بني املسلمني واملسيحيني ليس جمرد مسألة حوار            
ل والثاين من حيـث عـدد       األو نيالدين مهافاملسيحية واإلسالم   .  الدينيني القادةبني صفوٍة خمتارة من     

حيث يشكل املسيحيون واملسلمون حسب التقارير ما يزيد على ثلـث            ؛يف العامل ويف التاريخ   أتباعهما  
٪ من عدد سكان العامل، مما جيعل حـسن         ٥٥وهم يشكلون معاً أكثر من      .   على التوايل  هالعامل ومخس 

  . يف أرجاء العامل   جمٍدسامهة يف إحالل سالم     العالقة بني جمتمعات هذين الدينني أهم عامل من العوامل امل         
ومـع وجـود    .  وإذا مل يكن املسلمون واملسيحيون يف حالة سالم، فال ميكن للعامل أن ينعم بالـسالم              

مـن   كما مل يعهد      احلديث، ومع تشابك املسلمني واملسيحيني يف كل مكان        األسلحة الرهيبة يف العامل   
 ولـذلك .  وحدهنصراً    واحد جانبحيرز  أن   نصف سكان العامل     بني أكثر من  صراع  يف  قبل، ال ميكن    

 . ورمبا كان بقاء العامل نفسه يف خطر.  فإن مستقبلنا املشترك يف خطر
 
سبون حي، أو  بالرغم من ذلكنقول ألولئك الذين يستسيغون الرتاع والدمار من أجل أهوائهم       و 
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يف خطـر   ذاا  اخلالدة  أرواحنا   إن   :اع والدمار حيققون الفوز يف اية املطاف من خالل الرت       وف  أم س 
 .  بانسجامأيضاً إذا ما أخفقنا يف بذل كل اجلهود املخلصة املمكنة إلحالل السالم وااللتقاء معاً

ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهى عـِن           {: يقول تعاىل يف القرآن الكرمي    
ويقول عيسى املسيح عليـه     ).  ٩٠: ١٦،  النحل( }لْفَحشاء والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ     ا

ألنه ماذا ينتفع اإلنسان لـو       :  "، ويقول أيضاً  )٩: ٥إجنيل متى   "  (...طوىب لصانعي السالم  : "السالم
 ).٢٦: ١٦إجنيل متى " (ربح العامل كلّه وخسر نفسه؟

 
  فيما بيننا  فقطنافس  ولنت.  نا الكراهيةَ والشقاق بيننا   فلنعمل على أن ال تسبب اختالفات     ولذلك  

جتاه بعضنا  ،وديندوو  ولنكن منصفني، وعادلني، ، بعضنا بعضا حترم  ليو.   الفضيلة واخلَيرات   ميادين يف
يقول اهللا تعاىل يف القـرآن      .  لةمتبادونية طيبة    انسجامبوخملص،  ، ولنعش يف ظالل سالم      البعض اآلخر 

 : الكرمي
 

وأَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق مصدقًا لِّما بين يديِه ِمن الِْكتاِب ومهيِمنا علَيِه فَـاحكُم              {
            قالْح ِمن اءكا جمع ماءهوأَه ِبعتالَ تو لَ اللّها أَنزم ِبمهنيةً      بعِشـر ا ِمـنكُملْنعِلكُلٍّ ج

وِمنهاجا ولَو شاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واِحدةً ولَـِكن لِّيبلُوكُم ِفي مآ آتـاكُم فَاسـتِبقُوا               
 ).  ٤٨: ٥، املائدة( }اخلَيراِت ِإلَى اهللا مرِجعكُم جِميعا فَينبئُكُم ِبما كُنتم ِفيِه تختِلفُونَ
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 هوامش وتعليقات
 

_________________ 
 

يف القـرآن   ) منفصلة وإن بصورة (كعبارات  ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا، تردان كلتامها          :  بأنه الشهادتان )١(
 ).، على التوايل٢٩ :٤٨، والفتح ١٩: ٤٧حممد (يف الكرمي 

 
 . ١٢٤٩/٢؛ سنن ابن ماجة، ٣٣٨٣، رقم ٤٦٢/٥مذي، كتاب الدعوات، سنن التر )٢(
 
 ...".  خري الدعاء دعاء عرفة "ويبدأ احلديث بعبارة .   ٣٩٣٤سنن الترمذي، كتاب الدعوات، حديث رقم  )٣(
 

له احلمد، وهو على كل و وحده، ال شريك له، له املُلْك، :  أن العبارات اإلضافية   اجلدير بالذكر من     
.  ن كان ورودهـا يف مقـاطع خمتلفـة        شيء قدير، وردت مجيعها يف القرآن الكرمي، ذا النص املذكور، وإ          

، ٧٠ :٧( جندها قد وردت ست مرات على األقل يف القرآن الكرمي            – إشارة إىل اهللا جلّ جالله       –" وحده"
جندها ذا النص ذاته مرة واحـدة       " ال شريك له  ).  "٤ :٦٠،  ٨٤ :٤٠،  ١٢ :٤٠،   ٤٥ :٣٩،  ٤٠ :١٤

هكذا متامـاً   جندها  " وهو على كل شيء قدير    "و  " له احلمد "و  " له املُلْك ).  "١٧٣ :٦األنعام  (على األقل   
على سـبيل  ( يف عدد من املرات األخرى ها، وأجزاء منها جند )١ :٦٤التغابن  (مرة واحدة يف القرآن الكرمي      

، ٥٠ :٣٠،  ٤ :١١،  ١٢٠ :٥جندها على األقل مخس مرات،      " وهو على كل شيء قدير    "املثال، الكلمات   
٢ :٥٧، ٩ :٤٢(.  

 
 بـالقل                                                 )٤(

 
.  عـضو إدراك املعرفـة الروحيـة وامليتافيزيقيـة        ) الروحي، ال املادي  (يف اإلسالم، يعترب القلب        
مـا  :  "سلم، يقول اهللا يف القرآن الكرمي     آله و واحدة من أعظم رؤى النيب حممد صلى اهللا عليه و          خبصوصو

 ادالْفُؤ أَى  كَذَبا ريقول اهللا تعاىل يف مكان آخر يف القـرآن الكـرمي           وأيضاً).... ١١ :٥٣،  النجم" ( م ، : 
نظر اآليـة كاملـة،     ا ،٤٦ :٢٢ احلج( " تعمى الْأَبصار ولَِكن تعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصدورِ         ال فَِإنها"....

ويف الواقـع   .  ) وما بعدها  ١٤ :٨٣،  ٤ :٤٨ ،٨٩-٨٨ :٢٦،  ٢٤ :٨،  ٧٤ :٢،  ١٠-٩ :٢نظر أيضاً،   او
 .  )هناك أكثر من مائة مرة ذكر فيها القلب ومرادفاته يف القرآن الكرمي

 

مقابـل احلقـائق     ( تعاىل  فيما يتعلق بالرؤية املباشرة هللا     نيم هناك أوجه فهم خمتلفة بني املسل      واآلن   
يـوم  عـن   ( يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي        – اآلخرة   سواء يف هذه احلياة الدنيا أو     ،  )حد ذاا الروحية يف   

 ) ٢٣-٢٢: ٧٥، القيامة" (ِإلَى ربها ناِظرةٌ.  وجوه يومِئٍذ ناِضرةٌ" ):القيامة
 :  ومع ذلك، يقول اهللا أيضاً يف القرآن الكرمي

الَّ .   فَاعبدوه وهو علَى كُلِّ شـيٍء وِكيـلٌ        ذَِلكُم اللّه ربكُم ال ِإلَـه ِإالَّ هو خاِلق كُلِّ شيءٍ         "
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       ِبريالْخ اللَِّطيف وهو ارصاَألب ِركدي وهو ارصاَألب ِركُهدت  .       ـنفَم كُمبِمن ر آِئرصاءكُم بج قَد
 ). ١٠٤ - ١٠٢ :٦ ،األنعام" (حِفيٍظأَبصر فَِلنفِْسِه ومن عِمي فَعلَيها وما أَناْ علَيكُم ِب

 

عن املفهـوم   كثرياً  ال خيتلف   ) الروحي(من الواضح أن املفهوم اإلسالمي للقلب       ف ومهما يكن، 
طـوىب ألنقيـاء    : "يدد، كما يتضح من كلمات عيسى املسيح عليه السالم يف العهد اجل           هاملسيحي ل 
فإننا ننظر اآلن يف مرآٍة     : "مات القديس بولس  ، وكل ) ٨: ٥ إجنيل متى " ((ألم يعاينون اهللا  القلب،  

رسالة " (فتاملعرفة لكن حينئذ سأعرف كما عر     اآلن أعرف بعض    .  يف لغز لكن حينئذ وجهاً لوجه     
 ).١٢: ١٣بولس الرسول األوىل إىل أهل كورنثوس، االصحاح 

 

 .٢٥: ٣١، لقمان: نظر أيضاًا )٥(
 
 .١٨-٣: ١٦، لالنح: نظر أيضاًا )٦(
 
صـحيح  : ؛ أيـضاً  )١احلديث رقم   (تاب تفسري القرآن، باب ما جاء يف فاحتة الكتاب          صحيح البخاري، ك   )٧(

 .٥٠٠٦، رقم )٩احلديث رقم (البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل فاحتة الكتاب، 
 
 : سلمآله وقال النيب حممد صلى اهللا عليه و )٨(

ئم واهلـوام، فبـها     ا رمحة واحدة بني اجلن واإلنس والبـها       هأنزل من .  إن هللا مائة رمحة   " 
 اهللا تسعاً وتسعني رمحة     وأخر.   وا تعطف الوحش على ولدها     يتعاطفون وا يترامحون،  

 ؛  ٢٧٥٢/١٩ ؛   ٢١٠٨/٤صحيح مسلم، كتاب التوبـة،    "  (يرحم ا عباده يوم القيامة    
  ).٦٤٦٩نظر أيضاً صحيح البخاري، كتاب الرقاق، رقم ا

 
 اهللا هي بداية احلكمة خمافة                                  )٩(

؛ ١٠٠/١ مسند الشهاب " (رأس احلكمة خمافة اهللا   : "نه قال وسلم أ وآله   صلى اهللا عليه     يروى عن النيب حممد    
؛ ٨٤/٣  الرسـول  عرفـة صول يف أخبار م   نوادر األ ؛ احلكيم الترمذي،    ٢٧٠/٢ مسند الفردوس، الدليمي،  
 ).   الل، املكارم؛ األشعري، األمثال، وغريها، الدالئل، والبيهقي شعب اإلميان؛ ابنالبيهقي

: ٩األمثال  ." (..بدء احلكمة خمافة الرب   : "كلمات النيب سليمان عليه السالم يف اإلجنيل      بوضوح   يشبهوهذا   
 )٧: ١األمثال " (املعرفة بدايةخمافة الرب "، و )١٠

 
 الذكاء واإلرادة والعاطفة يف القرآن الكرمي                     ) ١٠(

 أو العقـل وذا يستعملون   (أن يؤمنوا به ويدعونه     بالبشر، يف القرآن الكرمي،     اطب  خيإن اهللا تعاىل    هكذا ف و
 ): العاطفةومن مثّ (مل األ، و)واليت حتفز اإلرادة( مستصحبني الرهبة، )الذكاء

 .بحوا ِبحمِد ربِهم وهم ال يـستكِْبرونَ       وس اً ذُكِّروا ِبها خروا سجد    ِإنما يؤِمن ِبآياِتنا الَِّذين ِإذَا    {
   ضِن الْمع مهوبنافَى ججتف   توخ مهبونَ رعدع اًاِجِع يطَمنِفقُونَ   اً وي ماهقْنزا رِممفَال.  و  فْـسن لَمعت 
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عوا يا كَاناء ِبمزٍن جيِة أَعن قُرم ملَه ِفيا أُخلُونَم١٧-١٥: ٣٢ ،السجدة (}م(. 
 ِإصـالَِحها   والَ تفِْسدواْ ِفي اَألرِض بعـد     .   وخفْيةً ِإنه الَ يِحب الْمعتِدين     اًادعواْ ربكُم تضرع  {

 .)٥٦-٥٥: ٧ ،األعراف (} ِإنَّ رحمت اللِّه قَِريب من الْمحِسِننياً وطَمعاًوادعوه خوف

 

ومـن مثِّ   (ظهر املعرفة   بعبارات ت سلم  آله و يب حممداً صلى اهللا عليه و     النيصف القرآن الكرمي    ،  أيضاًو
فـز  حتومـن مثَّ    (تطبع فيها الرهبة واخلـشية      و) ومن مثَّ العاطفة  (األمل  يف النفس    تبعثو) الذكاءالعقل أو   
 ):اإلرادة

 )٤٥: ٣٣ ،األحزاب (}اً ونِذيراً ومبشراًشاِهدي ِإنا أَرسلْناك أَيها النِبيا {
 )٨ :٤٨ ،الفتح (}اً ونِذيراً ومبشراًِإنا أَرسلْناك شاِهد{
 

 أسوة حسنة                                      ) ١١(
ـ القـدوة   مني  سلم هللا تعاىل وإخالصه التام له، ميثّل بالنسبة للمسل        آله و إن حب النيب صلى اهللا عليه و        يتال

 :  تعاىل يف القرآن الكرمي اهللايقول.  التأسي ايسعون إىل 
}                 اللَّـه ذَكَرو الْآِخر موالْيو و اللَّهجرن كَانَ يةٌ لِّمنسةٌ حووِل اللَِّه أُسسِفي ر كَانَ لَكُم لَقَد

 .)٢١ :٣٣ ،األحزاب (}كَِثرياً
.   لدى املـسلمني وأثرييف حد ذاته مجيل  هوو، اإلخالد إىل الدنيا وحب الذات    مع يتناىف   بكليته  وهذا احلب   
 :  يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي. لدى املسلمنيأثري حب اهللا يف حد ذاته 
}            لَِكنو مِنتِر لَعالْأَم نِفي كَِثٍري م كُمِطيعي ولَ اللَِّه لَوسر وا أَنَّ ِفيكُملَماعو    كُمِإلَي ببح اللَّه 

 }الِْإميانَ وزينه ِفي قُلُوِبكُم وكَره ِإلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والِْعصيانَ أُولَِئك هم الراِشـدونَ            
 .)٧ :٤٩ جراتاحل(

 
 }. .. شـيءٍ   وِسعت كُلَّ  ...{اليت   العامة رمحة اهللا    هو عالوة على ذلك من    " احلب اخلاص "هذا   ) ١٢(

 .  واهللا أعلم؛)١٥٦: ٧، األعراف(
 
 . ٣٣٢٩ صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق، باب صفات إبليس وجنوده؛ احلديث رقم ) ١٣(

 
 صيغ أخرى للحديث الشريف

املروية عـن   ( األحاديثسلم، موجود يف عشرات     آله و إن هذا احلديث الشريف للنيب حممد صلى اهللا عليه و         
 .  يف سياقات خمتلفة وبصيغ ختتلف قليالً عن بعضها بعضاً)  وسلميه وآله اهللا علالنيب حممد صلى

ال إله إال اهللا وحده، ال شريك له، له املُلْك وله احلمـد،             ( هنايف أماكن خمتلفة     الذي استشهدنا به  واحلديث  
تـاب األذان   ك:  واحلديث موجود يف صحيح البخاري    .  الصيغة األقصر   األمر هو يف واقع  ) وهو على كل شيء قدير    

؛ كتـاب   )٣٣٢٩رقم  (؛ كتاب بدء اخللق     )١٨٢٥رقم  ( العمرة   اب؛ كت )١١٦٣رقم  (؛ كتاب التهجد    )٨٥٢رقم  (
رقـم  (؛ كتـاب االعتـصام بالكتـاب        )٦٥٥١رقم  (؛ كتاب الرقاق    )٦٤٧٧،  ٦٤٥٨،  ٦٤٠٤األرقام  (الدعوات  
؛ كتـاب احلـج     )١٣٨٠،  ١٣٧١،  ١٣٧٠،  ١٣٦٨،  ١٣٦٦األرقام  (كتاب املساجد   : ؛ ويف صحيح مسلم   )٧٣٧٨
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: ؛ ويف سنن أيب داود    )٧٠٨٤،  ٧٠٨٢،  ٧٠٢٠،  ٧٠١٨األرقام  (؛ كتاب الذكر والدعاء     )٣٣٤٣،  ٣٠٠٩الرقمان  (
، كتاب  )٢٩٨٩رقم  (، كتاب اخلراج    )٢٧٧٢الرقم  (، كتاب اجلهاد    )١٥٠٨،  ١٥٠٧،  ١٥٠٦األرقام  (كتاب الوتر   

األرقـام  (كتاب الدعوات   ،  )٩٦٥رقم  ( كتاب احلج    :؛ ويف سنن الترمذي   )٥٠٧٩،  ٥٠٧٣،  ٥٠٦٢األرقام  (األدب  
، )١٣٥١،  ١٣٥٠،  ١٣٤٩،  ١٣٤٨،  ١٣٤٧األرقام  (كتاب السهو   : ؛ ويف سنن النسائي   )٣٩٨٤،  ٣٧٤٣،  ٣٧١٨

كتـاب  : ؛ ويف سنن ابن ماجـة     )٣٧٩٣رقم  (، كتاب اإلميان والنذور     )٢٩٩٧،  ٢٩٨٥األرقام(كتاب مناسك احلج    
، ٤٩٢ الرقمـان (كتاب القرآن   : ؛ ويف موطأ مالك   )٤٠١١،  ٤٠٠٠ لرقمانا(، كتاب الدعاء    )٣٩٣٠رقم  (األدب  
 ).٨٣١رقم (، كتاب احلج )٤٩٤

ال إله إال اهللا، وحده، ال شريك له، له املُلْك،      (–" يحيي ويميت  "وهناك صيغة أطول تشتمل على الكلمتني       
؛ ويف )١٩٠٧رقـم  (كتاب املناسـك  :  جندها يف سنن أيب داود–) وله احلمد، حيىي ومييت وهو على كل شيء قدير 

؛ ويف سنن   )٣٩٠١،  ٣٨٧٧،  ٣٨١١،  ٣٨٠٤األرقام  (، كتاب الدعوات    )٣٠٠رقم  (كتاب الصالح   : سنن الترمذي 
رقـم  (كتـاب املناسـك     : ؛ ويف سنن ابن ما جـة      ٢٩٩٨،  ٢٩٨٧،  ٢٩٧٤األرقام  (كتاب مناسك احلج    : النسائي
٣١٩٠.( 

ال إله إال اهللا، وحده، ال شريك لـه، لـه            (–" بيده اخلري "  وهناك صيغة أخرى أطول تشتمل على الكلمتني      
، )٣٩٣١رقـم   (كتاب األدب   :  جندها يف سنن ابن ماجة     –) املُلْك، وله احلمد، بيده اخلري وهو على كل شيء قدير         

 ).٣٩٩٤رقم (كتاب الدعاء 
ال إله إال اهللا،  (-رييحيي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخل        (:وأطول صيغة، وهي اليت تشتمل على الكلمات      

 –) ت وهو حي ال ميوت، بيده اخلري وهو على كل شيء قـدير             املُلْك وله احلمد، يحيي وميي     وحده، ال شريك له، له    
 مـع   ،)٢٣٢٠رقم  (كتاب التجارات   :  ويف سنن ابن ماجة    ،)٣٧٥٦رقم   (كتاب الدعوات : جندها يف سنن الترمذي   

 ".بيده اخلري كله : "فيهوجود اختالف يف أن هذا احلديث األخري 
) األقـصر (سلم وصف الصيغة األوىل     آله و  صلى اهللا عليه و    اًومن املهم أن نالحظ، مع ذلك، أن النيب حممد        

ومل : "سلمآله و ، وعن تلك الصيغة فقط قال النيب صلى اهللا عليه و          "وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلى      "فقط على أا    
 ". أحد عمل أكثر من ذلكيأت أحد بأفضل مما جاء به إال

 نبثقـة امل)  واألسانيد  األحاديث مجع جوامع (تشري إىل نظام الترقيم يف موسوعة احلديث         ستشهاداتاالهذه  (
شمل صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن      تبالتعاون مع علماء األزهر، و     امت إعداده وهي قد    ،عن مشروع السنة  

 ). نن ابن ماجة، وموطأ مالكأيب داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وس
 

 الذكر املتكرر هللا يف القرآن الكرمي                            ) ١٤(
 : متكررشكل بتسبيح اهللا أو ذكره بإن القرآن الكرمي مليء باألمر 

 )٢٥: ٧٦، اإلنسان (}واذْكُِر اسم ربك بكْرةً وأَِصيالً{
 )١٠٣: ٤، النساء (}  ... وعلَى جنوِبكُماًود وقُعاًفَاذْكُرواْ اللّه ِقيام...  {
واذْكُر ربك ِفي نفِْسك تضرعاً وِخيفَةً ودونَ الْجهِر ِمن الْقَوِل ِبالْغدو واآلصاِل والَ تكُن              {

اِفِلنيالْغ ن٢٠٥: ٧، األعراف (}م( 
 )٤١ :٣، آل عمران (}عِشي واِإلبكَاِرواذْكُر ربك كَِثريا وسبح ِبالْ. ..{



 ٢٥

: ٣٣،  األحـزاب  (}وسبحوه بكْرةً وأَِصيالً    . كَِثرياً يا أَيها الَِّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ِذكْراً      {
٤٢-٤١(. 

، ٩١ : ٦،  ١٩١-١٩٠: ٣،  ٢٣٩-٢٣٨: ٢،  ٢٠٣: ٢،  ٢٠٠-١٩٨: ٢وانظر أيضاً   (
٢٢٧: ٢٦،  ٣٨-٣٥: ٢٤،  ٤١-٢٧: ٢٢،  ١١٠: ١٧،  ٤٥ :٨ ،١٨٠: ٧،  ٥٥: ٧ ،
 ).، وغريها١٧-١: ٨٧، ١٠-٩: ٦٢

 

نظر ا(، فإن القرآن الكرمي مليء باآليات اليت تؤكد على األمهية القصوى لذكر اهللا              على حنو مشابه  و
١٤: ٢٠،  ٢٧-٢٤: ١٤،  ٢٨-٢٦: ١٣،  ٤-٢: ٨،  ٢٠١: ٧،  ١١٨ :٦،  ٤ :٥،  ١٥٧-١٥١: ٢ ،
: ٣٣، و   ٥٨-٥٥: ٥١،  ٣٧: ٥٠،  ٩: ٣٩،  ١٠: ٣٥،  ٣٥: ٣٣،  ٤٥: ٢٩،  ١: ٢٤،  ٣٤-٣٣: ٢٠
 على النتائج الوخيمة اليت تترتب على    أيضاً  ، و )، وغريها استشهدنا ا  كما   ٩-٨: ٧٣و  ،  ٢٣-٢٢: ٣٩،  ٢

: ٢٠،  ١٠١-١٠٠: ١٨،  ٢٨: ١٨،  ١٨٠-١٧٩: ٧،  ١٤٢: ٤،  ١١٤: ٢نظـر   ا(عدم ممارسة الـذكر     
٧٢،  ٩: ٦٣،  ١٩: ٥٨،  ٢٩: ٥٣،  ٣٦: ٤٣،  ٢٩: ٢٥،  ١٨: ٢٥،  ١٢٧-١٢٤: ٢٠،  ١٠١-٩٩ :
 : القرآن الكرمييف  األمراية ومن مثَّ يقول اهللا تعاىل يف ).  ٦-٤: ١٠٧نظر أيضاً ا وغريها؛ ١٧

 )١٦ :٥٧ ،احلديد (}... أَلَم يأِْن ِللَِّذين آمنوا أَن تخشع قُلُوبهم ِلِذكِْر اللَِّه{
 )٤٢: ٢٠ ،طه (}ي تِنيا ِفي ِذكِْروال ...{و 
 ). ٢٤: ١٨ ،الكهف (} ...واذْكُر ربك ِإذَا نِسيت ...{و 
 

 نـسخ   ، حقـوق  "نسخة امللك جيمس اجلديدة   "من   هنا مأخوذة  اإلجنيلية املستشهد ا  إن مجيع النصوص     ) ١٥(
 . ، وقد استعملت بإذن، ومجيع احلقوق حمفوظة"توماس نيلسون" نشرا دار ،١٩٨٢

 
 املـصدر   ،..."خري الدعاء دعـاء عرفـة      "حديث.  ٣٩٣٤اب الدعوات، احلديث رقم     سنن الترمذي، كت   ) ١٦(

 . السابق
 
 يف أحسن تقومي                                               ) ١٧(

ورد .   وأن اهللا نفخ فيه من روحه      ده أن اإلنسان خلق يف أحسن تقومي       مفا املسيحية واإلسالم يف فهم   تشابه  ت
 :  يف سفر التكوين

 ". ذكراً وأنثـى خلقهـم    .  على صورة اهللا خلقه   .  فخلق اهللا اإلنسان على صورته    ") ٢٧: ١سفر التكوين   (
 : أيضاًو
فصار آدم  نفساً    . ونفخ يف أنفه نسمة حياة    .  اإلله آدم تراباً من األرض     الرب لوجب") ٧: ٢سفر التكوين   (

 ."حية
كتـاب  : صـحيح البخـاري   " ( آدم على صـورته    خلق اهللا ":  وسلم  وآله وقال النيب حممد صلى اهللا عليه     

، ....، إخل ٣٢٣،  ٣١٥،  ٢٥١،  ٢٤٤: ٢،  مسند ابن حنبل  ؛  ١١٥ صحيح مسلم، كتاب الرب   ؛  ١ االستئذان،
 ). وغريها

 



 ٢٦

}           ِليسواْ ِإالَّ ِإبدجفَس مواْ آلددجآلِئكَِة اسا ِللْمقُلْن ثُم اكُمنروص ثُم اكُملَقْنخ لَقَدو    اِجِدينالس نكُن مي األعراف (} لَم ،
١١: ٧( 
.  ثُم رددناه أَسفَلَ ساِفِلني   .  لَقَد خلَقْنا الِْإنسانَ ِفي أَحسِن تقِْوميٍ       .وهذَا الْبلَِد الْأَِمنيِ    .وطُوِر ِسيِنني .  والتِني والزيتونِ {

 }أَلَيس اللَّه ِبأَحكَِم الْحـاِكِمني    .  فَما يكَذِّبك بعد ِبالدينِ   .  وا الصاِلحاِت فَلَهم أَجر غَير ممنونٍ     ِإلَّا الَِّذين آمنوا وعِملُ   
 ). ٨-١: ٩٥التني، (
}          كُمروص نسفَأَح كُمروصاء واء ِبنمالسا وارقَر ضالْأَر لَ لَكُمعالَِّذي ج اللَّه        كُـمبر اللَّه اِت ذَِلكُمبالطَّي نقَكُم مزرو 
 ). ٦٤: ٤٠، غافر (}رك اللَّه رب الْعالَِمنيفَتبا

 

}               اِصِرينن نم ما لَهمو لَّ اللَّهأَض نِدي مهن يِر ِعلٍْم فَميم ِبغاءهووا أَهظَلَم الَِّذين عبِل اتب .  و ِنيفًـا     فَأَِقميِن حِللد كهج
-٢٩: ٣٠الروم،   (}ِفطْرةَ اللَِّه الَِّتي فَطَر الناس علَيها لَا تبِديلَ ِلخلِْق اللَِّه ذَِلك الدين الْقَيم ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ                 

٣٠ .( 
 )٧٢ : ٣٨ص،  (}عوا لَه ساِجِدينفَِإذَا سويته ونفَخت ِفيِه ِمن روِحي فَقَ{
 

}                    حبـسن نحناء ومالد ِفكسيا وِفيه فِْسدن يا ملُ ِفيهعجِليفَةً قَالُواْ أَتِض خاِعلٌ ِفي اَألري جالَِئكَِة ِإنِللْم كبِإذْ قَالَ رو
وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْمالَِئكَِة فَقَالَ أَنِبئُـوِني           .   تعلَمونَ ِبحمِدك ونقَدس لَك قَالَ ِإني أَعلَم ما الَ       

    اِدِقنيص مالء ِإن كُنتـؤاء همِبأَس  .           ِكيمالْح ِليمالْع أَنت كا ِإننتلَّما عا ِإالَّ ملَن الَ ِعلْم كانحبـ   .قَالُواْ س الَ يـا آدم    قَ
 ما كُنتمونَ ودبا تم لَمأَعِض واَألراِت واومالس بغَي لَمي أَعِإن أَقُل لَّكُم قَالَ أَلَم آِئِهممِبأَس مأَها أَنبفَلَم آِئِهممم ِبأَسأَنِبئْه

 وقُلْنا يا آدم اسكُن     . سجدواْ ِإالَّ ِإبِليس أَبى واستكْبر وكَانَ ِمن الْكَاِفِرين       وِإذْ قُلْنا ِللْمالَِئكَِة اسجدواْ آلدم فَ     .  تكْتمونَ
              الْظَّاِلِمني ا ِمنكُونةَ فَترجـِذِه الشا هبقْرالَ تا ومثُ ِشئْتيغَداً حا رهكُالَ ِمنةَ ونالْج كجوزو ٣٠: ٢ ،البقرة (}أَنت-

٣٥ .( 
 

 . ١٣صحيح البخاري، كتاب اإلميان، احلديث رقم  ) ١٨(
 
 . ٤٥، احلديث رقم ١- ٦٧صحيح مسلم، كتاب اإلميان،  ) ١٩(
 

على أن هذه إشـارة     ) تفسري ابن كثري، تفسري اجلاللني    : نظرا( عموماًللقرآن الكرمي    القدامىيتفق املفسرون    ) ٢٠(
 . املسلمنيصالة يف  )احلركات األخرية(إىل 

 

دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة      ( بن جرير الطربي، جامع البيان يف تأويل القرآن،          أبو جعفر حممد   ) ٢١(
 .٣٠٢-٢٩٩، ص ٣؛ الد ٦٤: ٣آل عمران، سورة  ، تفسري)هـ١٤١٢/م١٩٩٢األوىل، 

 

" ء بيننا كلمة سوا "يف عبارة   " سواء"فإن كلمة   ) املصدر السابق نفسه  (وفقاً للنحويني الذين ذكرهم الطربي       ) ٢٢(
 ".صفمن"و، "عادل"تعين أيضاً 

 



 ٢٧

يف (ريـد   كأويف  كان رئيس األساقفة األرثـوذكس      )  ميالدية ١١٠٨-١٠٥٥(ثيوفيالكت  األسقف  ة  بطغ ) ٢٣(
.  األم اليونانية اليت كتب ـا العهـد اجلديـد         لغته  كانت  ).   ميالدية ١١٠٨ -١٠٩٠(وبلغاريا  ) مقدونيا

 ". سكريسوستوم بر"وشرحه متوفر حالياً باإلجنليزية من 



 ٢٨

 
 )وفق الترتيب األبجدي ( الموقعون    

 عطوفة األستاذ إبراهيم أمحد شبوح .١
 املدير العام ملؤسسة  آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي؛ رئيس مجعية صيا�ة مدينة القريوان، تو�س

 سعادة القاضي ابراهيم كوالبو سولو جامباري .٢
 د كرة القدم النيجرييقاضي حمكمة االستئناف يف �يجرييا؛ �ائب رئيس احتا 

 سعادة الدكتور إبراهيم كالن .٣
 ، أ�قرة، تركيا؛ أستاذ مساعد يف جامعة جورجتاون، الواليات املتحدة األمريكية"سيتا"مدير مؤسسة  

 فضيلة الشيخ أبو بكر أمحد امللباري .٤
 األمني العام لرابطة أهل السنة، اهلند        
 اجيمساحة آية ا السيد أبو القاسم الديب .٥

 إمام مسجد زين العابدين، الكويت 
 سعادة األستاذ الدكتور أمحد شوقي بنبني .٦

 مدير اخلزا�ة احلسنية، املغرب 
 مساحة الشيخ الدكتور أمحد بدر الدين حسون .٧

 املفيت العام للجمهورية العربية السورية
 مساحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي .٨

 مفيت سلطنة عمان 
 د السيابيفضيلة الشيخ أمحد بن سعو .٩

 األمني العام يف مكتب املفيت العام لسلطنة عمان
 فضيلة الشيخ الدكتور أمحد عبد العزيز احلداد .١٠

 كبري املفتني يف دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي يف دبي ، اإلمارات العربية املتحدة
 فضيلة األستاذ الدكتور الشيخ أمحد حممد الطيب .١١

  العام السابق جلمهورية مصر العربيةاملفيترئيس جامعة األزهر؛  
 فضيلة الشيخ الدكتور أمحد الكبيسي .١٢

 مؤسس هيئة العلماء، العراق 



 ٢٩

 فضيلة الشيخ أمحد حممد مطيع متيم .١٣
  ومفيت أوكرا�يا الدينية ملسلمي أوكرا�يارئيس اإلدارة 

 معايل األستاذ الدكتور أمحد مطلوب .١٤
 لعراقي بالوكالة، العراقوزير الثقافة األسبق؛ رئيس امع العلمي ا 

 مساحة األستاذ الدكتور الشيخ أمحد هليل .١٥
 قاضي القضاة يف األردن، وإمام احلضرة اهلامشية؛ وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية السابق، األردن  

 سعادة األستاذ الدكتور أخرت الواسع .١٦
 لة اإلسالمية، اهلندمدير معهد ذاكر حسني للدراسات اإلسالمية، جامعة مجعية امل 

 سعادة السفري األستاذ الدكتور أكرب أمحد .١٧
 أستاذ كرسي ابن خلدون للدراسات اإلسالمية، اجلامعة األمريكية يف واشنطن العاصمة، الواليات  املتحدة  األمريكية 

 معايل األستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي .١٨
 األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي 

 ذ الدكتور أالن جودالس األستا .١٩
" أخبـار الـصوفية   "الرئيس املشارك للدراسات اإلسالمية، جامعة جورجيا، الواليات املتحـدة األمريكيـة؛ رئـيس حتريـر                 
 "صوفيون دون حدود"؛ مدير "التقرير العاملي عن الصوفية"و

 فضيلة شيخ اإلسالم الدكتور ا شكر بن مهت باشا زاده .٢٠
 رئيس إدارة مسلمي القفقاز  ان، واملفيت العام ألذربيج 

 سعادة األستاذة الدكتورة إجنريد ماتسون .٢١
 اإلِسـالمية؛ مـديرة بر�ـامج املـشيخة اإلسـالمية، كليـة هـارتفورد               –استاذة الدراسات اإلسالمية والعالقـات املـسيحية         

 مريكيةللدراسات الدينية؛ رئيسة اجلمعية اإلسالمية ألمريكا الشمالية، الواليات املتحدة األ
 سعادة الدكتور أ�س الشيخ علي .٢٢

رئــيس جملــس أمنــاء مجعيــة علــوم االجتمــاع اإلســالمية ، رئــيس منتــدى مكافحــة العنــصرية ضــد املــسلمني ، مستــشار    
 أكادميي يف املعهد الدويل للفكر اإلسالمي ، اململكة املتحدة

 معايل الدكتور أ�ور إبراهيم .٢٣
 لرئيس الفخري هليئة املُساءلة�ائب رئيس الوزراء السابق يف ماليزيا؛ ا 

 سعادة األستاذ الدكتور أمين فؤاد سيد .٢٤
 مؤرخ وخبري خمطوطات؛ املدير العام السابق لدار الكتب املصرية، القاهرة، مصر

 سعادة األستاذ الدكتور بشار عواد معروف .٢٥



 ٣٠

 الرئيس السابق للجامعة اإلسالمية، العراق 
 احلاج حممد آل غالم ا معايل األستاذ الدكتور بوعبد ا بن  .٢٦

 وزير الشؤون الدينية، اجلزائر 
 مسو القاضي األمري بوال أجيبوال .٢٧

 السابق يف حمكمة العدل العليا العاملية؛ الوزير السابق للعدل يف �يجرييا؛ النائب العام السابق يف �يجرييـا؛ مؤسـس                  القاضي 
 جامعة اهلالل، ومؤسس احلركة اإلسالمية يف إفريقيا

  تيسري رجب  التميمي الدكتورالشيخمساحة  .٢٨
  فلسطني؛ رئيس املركز الفلسطيين حلوار األديان واحلضاراتقاضي قضاة  

 سعادة الدكتور جا�ر دغلي  .٢٩
 أستاذ مساعد، كلية روا�وك، الواليات  املتحدة  األمريكية 

  لوي ميشون–سعادة الدكتور جان  .٣٠
 اليو�سكو، سويسرا؛ باحث إسالمي؛ مهندس معماري؛  خبري سابق بمؤلف 

 فضيلة السيد جواد اخلوئي .٣١
 األمني العام، مؤسسة اإلمام اخلوئي العاملية 

 سعادة الدكتور جوزيف ملبارد .٣٢
 أستاذ مساعد، جامعة برا�ديس، الواليات املتحدة األمريكية 

 فضيلة األستاذ الدكتور احلافظ يوسف كافاكشي .٣٣
؛ مؤسـس ومـدرس يف أكادمييـة  القـرآن  التابعـة  للرابطـة اإلسـالمية        الباحث املقيم، الرابطـة اإلسـالمية لـشمايل تكـساس         

 لشمايل تكساس؛ العميد املؤسس للمعهد الديين  الصوفه، داالس، تكساس، الواليات  املتحدة األمريكية
 سعادة األستاذ الدكتور حسن حنفي .٣٤

 مفكر إسالمي، أستاذ يف قسم الفلسفة، جامعة القاهرة، مصر 
 حسن السقّافد السيفضيلة الشيخ  .٣٥

 مدير دار اإلمام النووي، األردن 
 سعادة املهندس سيد حسن شريعتمداري .٣٦

 زعيم احلزب اجلمهوري الوطين اإليرا�ي 
 فضيلة الشيخ الدكتور حسني حسن أبكر .٣٧

 إمام املسلمني ورئيس الس األعلى للشؤون اإلسالمية يف تشاد 



 ٣١

 مساحة آية ا الشيخ حسني املؤيد .٣٨
 نتدى املعرفة، بغداد، العراقرئيس ومؤسس م 

 سعادة األستاذ الدكتور السيد حسني �صر  .٣٩
 أستاذ الدراسات اإلسالمية، جامعة جورج واشنطن، واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية 

 مساحة آية ا الفقيه السيد حسني إمساعيل الصدر .٤٠
 بغداد ، العراق 

 فضيلة الشيخ محزه  يوسف ها�سون .٤١
 مدير معهد الزيتو�ة، كاليفور�يا، الواليات املتحدة األمريكيةمؤسس  و 

 فضيلة الشيخ راوي عني الدين  .٤٢
 املفيت العام جلمهورية  روسيا 

 معايل األستاذ الدكتور روزمري حممود تشيهاييتش .٤٣
 واهلرسكاألستاذ يف جامعة سراييفو؛ رئيس املنتدى العاملي يف البوسنة؛ �ائب الرئيس السابق حلكومة البوسنة  

 سعادة الدكتور سيد رضا شاه كاظمي .٤٤
 مؤلف  وباحث إسالمي، اململكة املتحدة

 فضيلة األستاذ الدكتور زغلول النجار .٤٥
جامعة امللك عبد العزيز، جدة، اململكة العربية السعودية؛ رئيس جلنة احلقائق العلمية يف القـرآن الكـريم، الـس األعلـى             يفاألستاذ  

 رللشؤون اإلسالمية، مص
 إمام زيد شاكر .٤٦

  كاليفور�يا، الواليات املتحدة األمريكيةعامل مقيم و حماضر يف مؤسسة الزيتو�ة، 
 فضيلة الشيخ سامل يوسف الفالحات  .٤٧

 املراقب العام لإلخوان املسلمني، األردن 
 فضيلة الشيخ سعيد حجاوي .٤٨

  السابق للمملكة األرد�ية اهلامشيةالرئيسي، مؤسسة آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي؛ املفيت العامالباحث  
 سعادة األستاذ الدكتور سعيد هبة ا كاميليف   .٤٩

 مدير معهد احلضارة اإلسالمية، موسكو، االحتاد الروسي 
 فضيلة الشيخ سفكي عمر باستش .٥٠

 مفيت عام كرواتيا 



 ٣٢

 سعادة األستاذ الدكتور سليمان عبدا شاليفر .٥١
 القاهرةأستاذ الشرف، اجلامعة األمريكية يف  

 سعادة األستاذ سهيل �اخودا .٥٢
 رئيس حترير جملة إسالميكا الدولية 

 فضيلة فيهني داتؤ حاج سهيلي بن حاج حميي الدين  .٥٣
 �ائب املفيت العام لسلطنة برو�اي 

 معايل األستاذ الدكتور شاكر الفحام .٥٤
 رئيس جممع اللغة العربية، دمشق؛ وزير الرتبية والتعليم السابق، سوريا 

 سيد الصادق املهديالإلمام دولة ا .٥٥
 رئيس وزراء السودان األسبق؛ رئيس حزب  األ�صار، السودان 

  الدكتور طارق سويدان .٥٦
 مدير عام قناة الرسالة الفضائية 

 سعادة األستاذ الدكتور طه عبدالرمحن  .٥٧
 لعلماء املسلمنيرئيس منتدى احلكمة للمفكرين والباحثني، املغرب؛ مدير جملة األمة الوسط، االحتاد العاملي  

 شريفالالدكتورة طيبة حسن  .٥٨
  احلماية الدولية، مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني التابع لألمم املتحدة، دارفور، السودان مسؤولة

 سعادة السفري عارف كمال .٥٩
 مفكر إسالمي، باكستان 

 سعادة األستاذ الدكتور عارف علي �ايض .٦٠
؛ األســتاذ الــسابق يف املعهــد العــاملي للفكــر )رومــا(دراســات العربيــة واإلســالمية  املعهــد البــابوي لل األســتاذ الــسابق يف 

، اململكـة   الالهـوت  يف كليـة      واحلضارة اإلسالمية، ماليزيا؛ املستـشار الرئيـسي لرب�ـامج حـوار األديـان يف جامعـة كمـربدج                 
 املتحدة

 معايل األستاذ الدكتور عباس اجلراري .٦١
 مستشار صاحب اجلاللة ملك املغرب 

  عبدا بن حمفوظ بن بيه الشيخمعايل األستاذ الدكتور العالمة .٦٢
األستاذ يف جامعة امللك عبد العزيز، اململكة العربية السعودية؛ وزير العدل السابق، ووزير الرتبية والتعليم الـسابق ووزيـر                    

؛ رئيس ومؤسس املركز العـاملي للتجديـد       الشؤون الدينية السابق يف موريتا�يا؛ �ائب رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني          
 واإلرشاد



 ٣٣

 معايل األستاذ الدكتور عبد ا يوسف الغنيم .٦٣
 رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية؛ وزير الرتبية والتعليم السابق، الكويت 

 فضيلة الشيخ الدكتور عبد احلكيم مراد و�رت .٦٤
، جامعة كمربدج؛ مدير الوقـف األكـادميي اإلسـالمي،         الالهوتأستاذ كرسي الشيخ زايد يف الدراسات اإلسالمية، كلية          

 اململكة املتحدة
 معايل الدكتور داتؤ عبد احلميد عثمان .٦٥

 وزير الدولة ومستشار رئيس وزراء ماليزيا للشؤون اإلسالمية 
 معايل األستاذ الدكتور عبد السالم العبادي  .٦٦

 سات اإلسالمية سابقاًرئيس جامعة آل البيت، ووزير األوقاف والشؤون واملقد 
 معايل الدكتور عبد العزيز بن عثمان التوجيري .٦٧

 )إيسيسكو(املدير العام للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة  
 فضيلة الدكتور الشيخ عبد القدوس أبو صالح .٦٨

 اململكة العربية السعوديةرئيس االحتاد العاملي لألخالق اإلسالمية؛ ورئيس حترير جملة األخالق اإلسالمية، الرياض،  
 معايل األستاذ الدكتور عبد الكبري العلوي املدغري .٦٩

 ؛ املدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف، املغربوزير الشؤون الدينية السابق
 عطوفة األستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة .٧٠

 رئيس جممع اللغة العربية األرد�ي؛ الرئيس األسبق للجامعة األرد�ية 
 ادة األستاذ الدكتور عبد الكريم غرايبةسع .٧١

  جملس األعيان، األردن مؤرخ وعضو 
 فضيلة األستاذ عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان .٧٢

 عضو هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية  
 سعادة الرئيس عبد الوهاب إيا�دا فوالوييو .٧٣

 ؛ �ائب رئيس مجاعة �صر اإلسالمعضو الس األعلى للشؤون اإلسالمية يف �يجرييا 
 سعادة السفري األستاذ الدكتور عبد اهلادي التازي .٧٤

 عضو أكادميية اململكة املغربية 
 الدكتورة عبله  حممد الكحالوي .٧٥

 اســتاذ الــشريعة اإلســالمية بكليــة الدراســات ؛، بورســعيد للبنــات كليــة الدراســات اإلســالمية والعربيــةلفــه ؛ عميــدمؤ 
  ية ، جامعة األزهراإلسالمية والعرب



 ٣٤

  الشيخ الدكتور عز الدين إبراهيم  سعادة .٧٦
 مستشار للشؤون الثقافية يف رئاسة الوزراء، اإلمارات العربية املتحدة

 مساحة الشيخ عز الدين اخلطيب التميمي .٧٧
ية عــضو جملــس األعيــان؛ قاضــي القــضاة الــسابق يف األردن؛ الــوزير األســبق لألوقــاف والــشؤون واملقدســات اإلســالم   

 واملفيت العام األسبق للملكة األرد�ية اهلامشية
 سعادة األستاذ الدكتور عز الدين عمر موسى .٧٨

 أستاذ التاريخ اإلسالمي، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية 
 معايل الدكتور عصام البشري .٧٩

 يف السوداناألمني العام للمركز العاملي للوسطية، الكويت؛ وزير الشؤون الدينية السابق  
 فضيلة الشيخ الدكتور عكرمة سعيد صربي .٨٠

؛ رئـيس الـس اإلسـالمي األعلـى،         الـسابق  املفيت العام السابق للقدس وعموم فلسطني؛ إمـام املـسجد األقـصى املبـارك              
 فلسطني

 سعادة األستاذ الدكتور علي أوزاك .٨١
 رئيس وقف دراسات العلوم اإلسالمية ، إستا�بول، تركيا  

 األستاذ الدكتور علي مجعة فضيلة الشيخ  .٨٢
 املفيت العام جلمهورية مصر العربية

  الشيخ احلبيب علي زين العابدين اجلفريفضيلة .٨٣
 املدير العام ومؤسس مؤسسة طابة، اإلمارات العربية املتحدة 

 معايل األستاذ الدكتور علي عبدا الشمالن .٨٤
 بق للتعليم العايل، الكويتاملدير العام ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي؛ الوزير األس 

 سيد علي بن عبد الرمحن اهلاشمالمساحة الشيخ  .٨٥
 مستشار مسو رئيس الدولة للشؤون القضائية والدينية ، اإلمارات العربية املتحدة 

  الشيخ احلبيب علي املشهور بن حممد بن حفيظمساحة .٨٦
 مفيت تريم ، اليمن 

 سعادة األستاذ الدكتور عمار الطاليب .٨٧
 سابق يف الربملان اجلزائري؛ أستاذ الفلسفة يف جامعة اجلزائرالعضو ال 

 سعادة الدكتور عمر جاه .٨٨
 أمني سر جملس العلماء املسلمـــني، جامبيــــا؛ أستــــاذ احلضارة اإلسالميــــة والفكر اإلسالمـــي، جامعة جامبيا 



 ٣٥

 الشيخ احلبيب عمر بن حممد بن حفيظمساحة  .٨٩
 ت اإلسالمية، اليمنعميد دار املصطفى للدراسا 

  عمرو خالداألستاذ .٩٠
 داعية إسالمي وواعظ وإعالمي، مؤسس رئيس مؤسسة البداية املوفقة الدولية 

 األستاذ الدكتور صاحب السمو امللكي األمري غازي بن حممد بن طالل .٩١
ة آل البيـت امللكيـة      املبعوث الشخصي واملستشار اخلاص جلاللة امللك عبدا الثا�ي املعظم؛ رئيس جملس أمناء مؤسس             

 للفكر اإلسالمي، األردن
 األستاذ الدكتور فاروق محادة .٩٢

 أستاذ التعليم العايل يف جامعة حممد اخلامس ، املغرب 
 فضيلة اإلمام فيصل عبد الرؤوف .٩٣

مؤسس ورئيس جملس أمناء مبادرة قرطبة، مؤسس  اجلمعية األمريكية  لتطـور مـسلمي أمريكـا، إمـام مـسجد الفـرح  يف                          
 يورك ، الواليات املتحدة األمريكية�يو

 معايل األستاذ الدكتور كامل العجلو�ي  .٩٤
رئيس املركز الوطين للسكري والغدد الصم والوراثة؛ الرئيس املؤسس جلامعة العلوم والتكنولوجيا األرد�ية؛ الوزير السابق                

 للصحة، والعضو السابق يف جملس األعيان، األردن
 فضيلة الشيخ كبري هلمنسكي .٩٥

 شيخ الطريقة املولوية؛ املدير املشارك ملؤسسة الكتاب  يف الواليات املتحدة  األمريكية 
 سعادة الدكتور لطيف أوالدمييجي أدجيبايت .٩٦

 األمني العام بالوكالة واملستشار القا�و�ي، الس األعلى للشؤون اإلسالمية، �يجرييا 
 سعادة الدكتور حممد بشاري .٩٧

سلمي فر�سا؛  واألمني العام للمؤمتر اإلسـالمي األوروبـي، فر�ـسا؛ وعـضو امـع العـاملي  للفقـه                     رئيس الفيدرالية العامة مل    
 اإلسالمي 

 فضيلة العالمه القاضي املفيت حممد تقي عثما�ي .٩٨
 �ائب رئيس دار العلوم، كراتشي، الباكستان 

 صاحب السمو امللكي السلطان حممد سعد أبابكر .٩٩
  مسلمي �يجريياالسلطان العشرون لسوكوتو؛ زعيم 

  حممد سعيد رمضان البوطي الشيخفضيلة األستاذ الدكتور العالمة .١٠٠
 عميد كلية الشريعة ، جامعة دمشق، سوريا 

 الدكتور حممد علوا�ي الشريف .١٠١



 ٣٦

 رئيس األكادميية األوروبية للثقافة والعلوم اإلسالمية، بوركسل ، بلجيكيا 
  الدكتور حممد عبدا لغفار الشريفسعادة .١٠٢

 ام األما�ة العامة لألوقاف ، الكويتأمني ع 
 مساحة آية ا الشيخ حممد علي تسخريي .١٠٣

 األمني العام للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية، إيران 
 فضيلة األستاذ الدكتور حممد عبد الرحيم سلطان العلماء .١٠٤

 العربية املتحدة�ائب عميد البحث العلمي، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، اإلمارات  
 سعادة األستاذ الدكتور حممد سليم العوا .١٠٥

 األمني العام لالحتاد العاملي لعلماء املسلمني؛ رئيس الرابطة املصرية للثقافة واحلوار 
 سعادة األستاذ حممد السماك .١٠٦

 مية، لبنان املسيحية للحوار؛ األمني العام للقمة الروحية اإلسال–األمني العام للجنة الوطنية اإلسالمية  
 سعادة األستاذ الدكتور حممد بن شريفة .١٠٧

 رئيس جامعة وجدة السابق، املغرب؛ عضو أكادميية اململكة املغربية 
 مساحة الشيخ حممد صادق حممد يوسف .١٠٨

ومرتجـم معـا�ي القـرآن      مفسر القـرآن الكـريم        املفيت العام السابق لإلدارة الدينية اإلسالمية آلسيا الوسطى، أوزبكستان؛           
  األوزبكية كريم إىل اللغةال

 فضيلة الشيخ حممد حسن عسريان .١٠٩
 املفيت اجلعفري لصيدا والزهرا�ي، لبنان 

 السيد حممد بن حممد املنصور العالمة  مساحة .١١٠
 مرجع الزيدية ، اليمن 

 ا�ياخل علي سعادة السيد .١١١
 ويب جملة لألصالة واملعاصرة، كندا: مؤسس ورئيس حترير جملة سيكرِيد 

 ستاذ الدكتور حممد املختار ولد أباه األمعايل .١١٢
 رئيس جامعة شنقيط العصرية، موريتا�يا 

 سعادة األستاذ الدكتور حممد فاروق النبهان .١١٣
 املدير السابق لدار احلديث احلسنية، املغرب 

١١٤.   الشيخ حممد �ور عبدا 



 ٣٧

 �ائب رئيس الس الفقهي ألمريكا الشمالية، الواليات املتحدة األمريكية 
 ة األستاذ الدكتور حممد هاشم كمايلسعاد .١١٥

 عميد املعهد العاملي للفكر واحلضارة اإلسالمية، واألستاذ يف املعهد، اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا 
 فضيلة الشيخ حممود املد�ي .١١٦

 األمني العام جلمعية علماء اهلند، وعضو الربملان اهلندي، اهلند 
 الرحيم الطيبسعادة األستاذ الدكتور مدثر عبد  .١١٧

 أستاذ العلوم السياسية والدراسات اإلسالمية يف املعهد العاملي للفكر واحلضارة اإلسالمية، ماليزيا 
 سعادة السفري الدكتور مراد هوفمان .١١٨

 كاتب ومفكر إسالمي، أملا�يا 
 ية�يابةً عن مجيع أعضاء الس الفقهي ألمريكا الشمال/ سعادة األستاذ الدكتور مزمل صديقي  .١١٩

 باحث إسالمي وأستاذ شريعة؛ رئيس الس الفقهي ألمريكا الشمالية، الواليات املتحدة األمريكية 
 فضيلة األستاذ الدكتور مصطفى تسرييتش .١٢٠

 املفيت العام  ورئيس العلماء،  للبوسنة واهلرسك 
 مساحة آية ا األستاذ الدكتور سيد مصطفى حمقق داماد .١٢١

مية، أكادميية العلوم يف إيران؛ أسـتاذ القـا�ون والفلـسفة اإلسـالمية، جامعـة طهـران؛ عـضو                  عميد دائرة الدراسات اإلسال    
 أكادميية العلوم اإليرا�ية؛ املفتش العام السابق يف إيران

 فضيلة األستاذ الدكتور مصطفى شاغرجيي .١٢٢
 مفيت إستا�بول، تركيا 

 معايل األستاذ الدكتور مصطفى الشريف .١٢٣
 بق للتعليم العايل والسفري السابق، اجلزائرمفكر إسالمي؛ الوزير السا 

 فضيلة الشيخ معمر زاكوليتش .١٢٤
 مفيت سنجق، البوسنة 

 معايل الشيخ �زداد جرابوس .١٢٥
 مفيت عام سلوفينيا 

 سعادة األستاذ الدكتور �صر الدين عمر .١٢٦
جامعـة  يف    أصـول الـدين    أستاذ يف كليـة    ؛رئيس املعهد للدراسات القرآ�ية املتقدمة؛  أمني عام جملس شورى هنضة العلماء           

 جاكرتا،  إ�دو�يسيا ؛  املدير العام  للتوجيه اإلسالمي يف وزارة الشؤون الدينية احلكوميةاإلسالميةشريف هداية ا ،  



 ٣٨

 الشيخ �عيم تر�افامساحة  .١٢٧
 مفيت عام كوسوفو 

 سعادة السيد هناد عوض .١٢٨
   اإلسالمية، الواليات املتحدة األمريكية-مريكية املدير التنفيذي الوطين واملؤسس املشارك لس العالقات األ 

 مساحة الشيخ الدكتور �وح علي سلمان القضاة .١٢٩
 املفيت العام للمملكة األرد�ية اهلامشية 

 فضيلة الشيخ �وح حاميم كلر .١٣٠
  الطريقة الشاذلية، الواليات املتحدة األمريكية يف خشي

 معايل األستاذ الدكتور اهلادي البكوش .١٣١
 تو�س األسبق، كاتب ومؤلف رئيس وزراء  

 سيد ها�ي فحصالفضيلة الشيخ  .١٣٢
 املـسيحي،  –عضو اللجنة الشرعية يف الس الشيعي األعلى، لبنان؛ عضو مؤسس يف اللجنة العربية للحوار اإلسالمي        

 واللجنة الدائمة للحوار اللبنا�ي
 سعادة األستاذ الدكتور هشام �شابة .١٣٣

 عميد الرتبية والتعليم يف مجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية، لبنانرئيس جملس إدارة املعاهد العليا و 
 فضيلة األستاذ الدكتور الشيخ وهبة مصطفى الزحيلي .١٣٤

 رئيس قسم الفقه اإلسالمي ومذاهبه، كلية الشريعة، جامعة دمشق، سوريا 
 إمام حييى سريجيو ياهي باالفيشيين .١٣٥

يسيـسكو للرتبيـة والثقافـة يف الغـرب؛ مستـشار الـشؤون اإلسـالمية               �ائب رئيس مجعية كوريس، إيطاليا؛ رئيس جملس اإل        
 لوزير الداخلية اإليطايل

 سعادة األستاذ الدكتور حييى حممود بن جنيد .١٣٦
 األمني العام ملركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، اململكة العربية السعودية 

 معايل احلاج يوسف مايتما سويل .١٣٧
 م يف األمم املتحدة سابقاً؛ وزير اإلرشاد القومي السابق يف �يجرييامندوب �يجرييا الدائ 

 سعادة الدكتور يوسف مرعي .١٣٨
 الباحث اخلاص املقيم يف مؤسسة آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي، األردن 

 
 


