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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السادة الحكماء من الغرب ومن الشرق: 

 ؛الم عليكم جميعًا.. وبعدـــالس

في هذاا اللاذاا الذا     ،اليوم فإنه لشرف كبير أن أكون معكم

يتوقذذع عهذذد   ربمذذا ،امشذذدو  اتاريخيذذ لاذذااً  سذذيكون فذذي أنذذهأشذذ  

ي أنصذ  ه فذبأحرف من نذور، ويسذ ل  ليكتبه -يوًما-تاريخ اإلنسانية 

 هللا ببعيد. على وما ذل   ،الصفحات

مل الا  نشدد اليوم أولذى حلااتذه، و  نذدر  شذي ًا إن هاا الع

 األحالم واألماني، حين في عالم م ر ة  ن باية مراحله، كان فكرةً ع

 ؤناأصذذذدقا ،بحذذذي مصذذذر ال ديذذذدة بالاذذذاهرة ،زارنذذذي فذذذي مه لذذذي 

 والسذيد أنذدريا بيتذ و واألستاذة باو  فيتوريو يهار الادامى: األب 

موضذو   حذو ، وكذان الحذديف فيدذا يذدور مها عام أو أكثر ،ترتيهي

ومدى تأثير  في العالقة بين الشذر   ،«حوار األ يان والحضارات»

أو  ،المرجوة في التاريذ  بذين الحضذاراتوالغرب، وهل آتى ثمار  

آلذ   أن دبعذ ،حتاان في عالقة كذل مهدمذا بذا  رتوتر وا تخفيع ال

ذذ-أسذذع   وبكذذل   –فذذي ا ونذذة األ يذذرة ا  العالقذذة هذذ را  إلذذى عالقذذة ص 

في حوارات  ،ةد  سدامات ع  نته عبر إي الا  كو  يكان رأقد و ،خيعم  

، أن هذذا  المحذذاورات لذذم فذذي مختلذذع الاذذارات األ يذذان والحضذذارات

 ا  المعلذن والصذام  بذين تحديذد قضذايا اله  ذ –حتذى ا ن  –تستط  

تفلذذف فذذي  م  ل ذذ م  اإلسذذالمي وبذذين الغذذرب، ومذذن ث ذذوالعربذذي  :ين  مالعذذال  
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صياغة رؤية مستابلية للخروج من هذا  األزمذة العالميذة، التذي إن 

: دا سوف تذدف  ثمهدذافإن البشرية كل  كرة الثلج  رك  تتدحرج مثل  ت  

بذذأكثر ممذذا  فعتذذه فذذي ربمذذا وماا؛ وسذذفًكا للذذد    رابًذذا و مذذاًرا وتخلفًذذا 

ذصذع األو  مذن الاذرن الماضذي. الحربين العالميتين في اله  ورة  ر  ض 

 فذذذي تاهيذذذات األسذذذلحة المذذذدمرة، وتغذذذو   التطذذذور الذذذا    يتوقذذذع

و  السياسات العسكرية وتسارعدا، وال دذو  الغربيذة التذي   ت كذل  

أن يكذذذون لدذذذا تواجذذذد عسذذذكر  مسذذذلف فذذذي مع ذذذم بلذذذدان  ت مذذذل  فذذذي

    الشر .  

هذا سذى علذى عالماألضذباب اإلحبذا  و ركذامومن بين  ،كااــوه

ي مذ   لاذاا  لمعذ  فكذرة  ،ياع علذى حافذة ا نديذار الحضذار  الا 

 اأمذرً يتدارسذون  ،بين نخبة محدو ة من الغرب، ومثلدا مذن الشذر 

علذى –ي ذدون لذه مخرًجذا، أو لعلدذم  ،بالغ الصعوبة، شذديد التعايذد

قذذد الم ـذذـلشذذ رة س «نذذواة» -فذذي  ريذذّ حل ذذه-ونغرسذذي– تاذذدير أقذذل

 من األيام. يوًما ماتثمر 

التفكير ال ا  فذي هذاا المشذرو  مذا مواصلة على  ش عهيثم  

حذر  مذن  ،الذا  أنتمذي إليذه ،حكماا المسلمينم لس  لمسته من

مذن  ذال   - هار  اواشتعل أ   ماأيه –على إ فاا نار الحروب وتصميم 

  .قوافل لهشر السالم، ت وب العالم من أجل هاا الددف المادس.

 ،قائي مذذذن جمعيذذذة سذذذان  إي يذذذديوشذذذ عهي أصذذذدومذذذن قبذذذل  

وإ راجذذه مذذن  ،ماتذذر أظدذذروا اسذذتعدا ًا مشذذكوًرا لرعايذذة هذذاا الو
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 نبذذي إذا كانذذ  تعذذاليمو ..الحاياذذة والواقذذ   نيذذا إلذذىاألحذذالم  م  عذذال  

ذذك ر  اله ذذاس  »مهذذا أنذذه عل   ت   ملسو هيلع هللا ىلصاإلسذذالم  ذذن     ي ش  َ   م  ذذك ر  ا فإنذذه    «   ي ش 

هذذا  ال معيذذة، ال  يذذل للاذذائمين علذذى أتاذذدم بالشذذكر يسذذعهي إ  أن 

زمذذن  ويذذل مذذن أجذذل األ ذذوة اإلنسذذانية والسذذالم  االتذذي تعمذذل مهذذ

بدمذذا إلذذى الهذذاس سذذيدنا  عذذف  التذذي ب   ،والمحبذذة والرحمذذة ،العذذالمي

 يدنا محمد عليدما الصالة والسالم.عيسى وس

 وة الحكماءــأيها اإلخ

 عهذذذياذا يمذذذأ  باحذذذف  درك  أن ي ذذذمذذذن السذذذدل أن كهذذذ  أظذذذن 

    مي  ذيحذد  مذا بيهدمذا مذن فذرو  ت  أن و ،الغذرب اذا يعهذيوم ،الشر 

 بدذام وغمذو ،إيً ا تاًما، وت يل ما بيهدمذا مذن يتم المفدومينبين 

هتداا إلى هذاا المعهذى المحذد  ، حاولة لال  م  م  أو   ن     الولكن  اب 

لدذذاين  –طذذّ المهعلمذذاا كمذذا ياذذو   – مذذان    تعريذذع جذذام   و إلذذى 

 .. تاريخيًا وحضاريًا ا والمتدا لينالمتباعدين جغرافيً الكيانين 

أمام الاهن     ف  ا  ت  رعان ما س   هفإن   «ربـالغ»دأنا بتعريع ـفإذا ب

ل ذ  معدذا    ،ت وتهاقضذاتاـت اذبذمذن  سلسلة ً  «الغذـرب»ي خ   كيانذا

 ف  عذر   ن   أن   -مذثاًل -فذال يكفذي .. «الشذر »أوروبيذاً  الًصذا فذي ماابذل 

الغذرب هذو هذا  »: اذو   نن أ، كذوعرقيذة    يهيذة      خصائب «الغرب»

 ا التعريذذذع  ألن هذذذا« بالمسذذذيحية ين  د  الشذذذعوب األوروبيذذذة التذذذي ت ذذذ

مذن  أن الماليين   حين نأ ا في ا عتباريتفك  رعان ما يضطرب وس  

ا بذارزة يوً ذ   هاجروا إلى أوروبا وأمريكا أصبحوا  نالمسلمين الاي
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 دا  بصذذماتا  الماليذذين ترك ذ، وأن هذفذي الهسذيج ا جتمذذاعي للغذرب

عذا ات وتااليذد وفهذون مذن  ،في شذتى م ذا ت الحيذاة الغربيذة قويةً 

 سلوك أيًضا..و

نا عصذذر   لذذيس وليذذد  والتذذأثير هذذاا التذذأثر أضذذع إلذذى ذلذذ  أن 

مذذن تذذاريخ  مذذاد  م  نعل   ،تذذأثير وتذذأثر قذذديمان بذذل هذذو، هذذاا الحاضذذر  

فذي الحضذارية  المراك من تاريخ وشرقية والغربية، الحضارتين: ال

ا واستضذاات بدذا، ب قذديمً ر  الع ذ التي سذطع  عليدذا شذمس  ، أوروبا

 ذات   «فلورانسذا»ديهذة م   ل  ولع ذ ،األوروبيذة الشذعوب   ونالتدا إلى كل

العريذذذّ فذذذي الحضذذذارة والذذذدين والثاافذذذة والفذذذن، والتذذذي  التذذذاريخ  

هذذذذا  فذذذذي فضذذذذائدا وعلذذذذى أرضذذذذدا  تستضذذذذيفها اليذذذذوم، ونتطذذذذار 

 أهم مراك  التواصل في ذلكم الحين..من كان   ،الاكريات

ماذا يعهي الغذرب بالهسذبة للشذر ل هذل هذو وهكاا   ندر     

لحذذذذا ل هذذذذل هذذذذو الاذذذذوة العسذذذذكرية أو اإل .المسذذذذيحية أو العلمانيذذذذة

الفاشذذية هذذو أو  وا قتصذذا يةل هذذل هذذو التهذذوير وحاذذو  اإلنسذذانل

 !لوالعهصرية

أو  ،ألزيذذااوأحذد  الموضذذات وبيذوت ا الثاافذةوهذل هذو الفذذن 

أسذلحة أو هو العلم والتكهولوجيا ومصذان   ،وا ستدالكهو اإلنتاج 

 قاها اله ر وواصلها البحف والتحليل في  صذائ   ومدما!! الدمار
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شذديد التهذاق  مرك ذ  معا ذد، فإنهذا لذن ن فذر إ  ب ؛الااتية «الغرب»

  .(1)والتضارب 

 ياذا  «الغذرب»غير قليل مما قيل فذي تحديذد مفدذوم  وشيا  

 واضذف  تحديذدًا  قياًذا  ه  مفدومذ ، وتحديذد  «الشذر » يذعتعرفي  همثل  

ة فذي الحضذارة . ذلكذم أن تذأثير الحضذارة الغربي ذات  م  س  والا   المالمف  

باحذف أو  ه عذين  ذخط    ت  بحيف  من الوضو   ة أو اإلسالمية ـرقي  الش  

 «الغذذذ و»التذذذأثير الغربذذذي إلذذذى  رجذذذة  ة  ، وقذذذد وصذذذل  قذذذو  متبصذذذر

 ل  مث  ذذإن  الع ذذال م اإلسذالمي   ي   م  ث ذ ،ألكثذر الذذد و  اإلسذالمي ة كتسذا   وا 

 ارً يذكث هولذبذين   «ةالاومي  » الرابطة  دًا، كما أن ح  و  غرافيًا م  امتدا ًا ج  

ين»من رابطة أقوى  ما تكون   ل مان،  .«الد   س  فالعرا  وإيران بلدان م 

ذذذد ة علذذذى أسذذذاس ه دمذذذا تاذذذاتال سذذذهوات ع  مذذذن ا ذذذتالف الاوميذذذات  ل ك 

كفكع شذي ًا ولذو قلذيالً مذن تأن  ين  الد    هد  رابطة  ت م  ول  والمصالف، 

 . بيهدماحرب الة شراس

ذذذث  ل ذذذم  ت   كمذذذا ذذذة »وين ــذذذـا   بتكـذذذـوات التذذذي ت هـذذذـالد ع  ر م  أ م 

دة  «إسالمي ة وح  ة اإلسالمي ة  يضاف   ب ديد    -م  إلى رصيد وحدة األ م 

مه ـذـاس كيذان   ن ذه   يوجذد  بالبع  إلذى الاذو  بأا مما حد وتضامهدا،

 الغرب الا  يمتلذ  قذوةً     دد      طًرا ي  يمكن اعتبار  »الع ال م اإلسالمي 

 .(2) «وأعهع   رس  ـــوأش أكبر  

 ..   ..  .. 
                                                           

 . 14-13( الفصل األو     ifa )ان ر الغرب والعالم اإلسالمي، ن رة إسالمية، معدد العالقات الخارجية في شتوت ارت  1

 .14السابّ  (2)  
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-والمتفائلذة أيضذا  - في الت ريد ن ر  المغرقة   ة  جد  ن و  م  و  

 ل  ر  والغرب، والتي تتمث ذلش  المتدا لة بين ا أن ها  العهاصر   أعتاد  

مذا ببذين الحضذارتين، رالعلمية والثاافية والفهية في تبا   العهاصر 

حضذار  ياذوم علذى  تاذارب  ساعد فذي بهذاا ل أرضية مشتركة تك   ش  ت  

وترسذذيخ مبذذا د الديموقرا يذذة والحريذذة ، التكامذذل وتبذذا   المهذذاف 

م  ، آمهة كريمة  حياة  في-الغربيأ يه مثل –اإلنسان الشرقي  ّ   وح  

ع الدو  الاا رة الغهية عن ا سذتبدا  والتحيذ  أن تتوق  أمل كبير في 

والكيذذذذل بمكيذذذذالين: مكيذذذذا  للغذذذذرب وآ ذذذذر للشذذذذر .. وأن تتوقذذذذع 

سياساتدا التسلطية على الضذعفاا والمستضذعفين، هذا  السياسذات 

سذذطا ين: هذذا علذذى تاسذذيم العذذالم إلذذى ف  التذذي يبذذدو أندذذا أجمعذذ  أمر  

واألمذذن والرفاهيذذة والتاذذدم العلمذذي والثاذذافي والفهذذي  ىه ذذللغ   سذذطا   ف  

والخذراب والفاذر  واإلرهاب للحروب والدماا سطا   والحضار ، وف  

 .وال دل والمر 

م ا ن وأعتاد أن حضراتكم تتفاون معذي فذي أن وضذ  العذال  

السوا، وأن ن رة جماهير المسلمين في الشر  إلى  هو وض  بالغ  

فذر  لدذدم إرا ة الشذعوب ليسذ  دا الم  واسذتخدام  ن ام سذيا ة الاذوة 

ه، لكه  م  ذل  ت    بالاو  وباو  م قد ت ع   عتأكيد، ن بكل    ن رة احترام  

اذي والشذعور با صذرة اإلنسذانية ل  قد ت  ريه بسب  غيذاب الب عذد الخ  

بذذين الاذذوة الغاشذذمة  وقذذوة العذذد   واأل ذذوة البشذذرية، وهذذو الفذذار   

 .. والسالم
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أن شذذعور الكراهيذذذة  م  بذذل أذهذذ  إلذذى أبعذذد مذذذن ذلذذ  وأزع ذذ

فًذذا علذذى المسذذلمين فذذي ق  الكاسذذف لله ذذام العذذالمي البذذا   لذذيس و  

ي حب  ذمذن م   تيذار عذري   رك بيهدم وبذين ت  ش  م   ، بل هو شعور   الشر

األ ذذال  اإلنسذذانية فذذي  نذذواز    ، ألن  ة والسذذالم مذذن الغذذربييندال ذذالع  

شذذذعورهم  تذذذ ا  علذذذى فطرتدذذذا فذذذي أصذذذحاب هذذذاا التيذذذار و تفكيذذذر

الاذذذوة  بذذذأ ال  - بعذذذد   ومبذذذدئدا اإلنسذذذاني الخذذذال ، ولذذذم تتشذذذو 

ر الوسذذيلة أي ذذا كذذان بذذر   والمصذذلحة والغذذر  وفلسذذفات الغايذذة التذذي ت  

 األ ال . وموازين  دا في حساب الفضيلة ها  الوسيلة وساو    ف  ب  ق  

المسذذذذلمين  –نهذذذذا نحذذذذن قلذذذذ  إ لذذذذووأرجذذذذو أن تصذذذذدقوني 

ها   ط  إلى حضارة الاوة والتسل   نعد نه ر   لم-الشرقيينيحيين والمس

 ،إليذه الهذاس ا ن    دذا الحضذارة األنمذوذج الذا  يتطل ذمن مه ور أن  

رغم صيحات التبشير التي تهطلّ بدا حهاجر  عذاة العولمذة فذي كذل 

.. بل ههذاك تحف ذات كبذرى علذى هذاا الذهمط الحضذار  .بلدان العالم

بذه  ي  ا  ش ذ-بذال ريذ   –ه فإن ذ ؛بذه كثيذرون   د  ع  س ذ ن  إالا  نعترف بأنذه 

 وههاك.من أصحاب الضمائر السليمة هها  األكثرون  

 ّ  عذذات  علذذى تاذ  جدذذو ًا كبيذذرة  إن   :ومذن اإلنصذذاف أن أقذو 

تعذذذديل لأن ياومذذذوا بدذذذا ي ذذذ   ،الشذذذرقيين: مسذذذلمين ومسذذذيحيين

خوف فدهاك شذعور ت ذا  الغذرب بذال ..نن رتدم إلى الغرب والغربيي

 ر  مذا يبذر    بع    ى الشرقيين، وقد يكون لدر   الش      وعدم األمان وتوق  

مذذا ا غ فيذذه، وكثيذذرً مبذذال    ذذوفهذذو  -تأكيذذدبكذذل – هلكهذذهذذاا الخذذوف، 

ا نتاام، وهها الكارثذة التذي  م  حدو  الكراهية وح      تتدا ل حدو 
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سذذوف  فإندذذا   محالذذة   ؛ركذذ  تمضذذي فذذي هذذاا الطريذذّ البذذائسلذذو ت  

 كمذذذا تذذذراهن عليذذذه ،زوا  الحضذذذارة اإلسذذذالمية فاذذط ىإلذذذ   تهتدذذي

ة اإلسذذذالمي  تين الحضذذذارن ريذذذة صذذذرا  الحضذذذارات، بذذذل إلذذذى زوا  

 .. معًاة والغربي  

ا أن يشذعروا بذروابط أكثذر تااربذا رقيين أيضً وي   على الش  

عن اعتبار الحضارة  يتوقفوايترابطون بدا م  الغرب، وأن  ،وتآلفا

و روج على قيم األ يان والفضائل، وأن  ،دا شركل   الغربية حضارةً 

أكثذر تفذاؤً  نستبد  بدا  اله رة المفر ذة فذي السذوا  ن ذرة أ ذرى 

، إن كذان فيدذا بعذ  حضذارة إنسذانيةفيدا الحضذارة الغربيذة،  تبدو

أناات اإلنسانية ونالتدا إلى فدي   ش  حضارة   المثال  والهاائ

السذحيّ،  ذوا  تاريخدذا إليدذا  لتصذل تكذن لذم وتاهيذة آفا  علميذة 

لو  عكوف علماا الغرب على مصا ر المعرفذة األ بي ذة والت ريبيذة 

بذذه الغذذرب ثاوبذذه الروحيذذة  الشذذر  لديذذه مذذا يسذذد  علذذى أن والفهيذذة،  

 ومذذا يذذدف  بذذه عذذن حضذذارته عوامذذل التحلذذل وا نذذدثار، والديهيذذة،

لذع العلمذي والغرب لديه الكثير مما يادمه للشر   نتشاله مذن التخ

 .. والتاهي والصهاعي وغير ذل 

أن يخفع الغذرب مذن  –أيدا الحكماا األجالا – فدل من أمل

ظهونذذه،  وسذذوا  هواجسذذه غلوائذذه وكبريائذذه، ويتخفذذع الشذذر  مذذن 

ذو  ة   ف  تعذار   ر فذي مهتصذع الطريذّ لاذاا  مهدمذا بذا     كل   ليلتاي    وم 

 مهاف !! و برات وتبا   
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..  ..  .. 

 

 سَّادة الحُك م اءالا ه  أي  

ا إلى أمرين   يمكذن تفا يدمذا ه  اسمحوا لي أن ألف  اله ر ه  

مذذن مسذذتوى جذذا   أ  ، وعلذذىبذذين الشذذر  والغذذربتذذال    فذذي أ 

 :مستويات هاا التالقي

رجذذاً  المسذذلمون ا يذذة الارآنيذذة التذذي ير  هذذا األمذذر األو : 

رين كثيذذر مذذن المثافذذين والمفكذذ، بذذل صذذبا  مسذذاا ونسذذاًا وأ فذذا ً 

مذن كثذرة مذا تذر  ت علذى  الغربيين يحف ون فحواها عن ظدر قلذ 

 تعذالى:قولذه هذي ياته، ها  ا ية في محافل الحوار ومهتد مسامعدم

ق ب ائ ذل  » ع ل ه ذاك م  ش ذع وبًا و  ج  أ نث ذى و  ن ذ ك ذر  و  ل ا ه اك م م   ا اله اس  إ ن ا    ي ا أ ي د 

هذ ك م  ع  م  ر  ف وا إ ن  أ ك  ب يذر  ل ت ع ار  َ   ع ل ذيم     َ   أ ت ا ذاك م  إ ن  ا  {،49/13} «د  ا

أن يفدمذذذون مذذذن ا يذذذة   -  يشذذذا مذذذهدم أحذذذد  -والمسذذذلمون جميعًذذذا 

الدذدف أو الغايذة المهصذو  عليذه فذي ا يذة الكريمذة هذو التعذارف 

.. والتعذذارف يعهذذي يذذا التذذي  لذذّ هللا الهذذاس مذذن أجلدذذااإللديذذة العل

التسذذلط،   اإلقصذذاا و  ف ، ولذذيس الصذذرا  والتعذذاون وتبذذا   المهذذا

وإذا كان لااا التعارف البشر  هو الاانون اإللدي للعالقات الدولية 

ذذل  بذذين الهذذاس أفذذال يعهذذي هذذاا أنذذه أمذذر يمكذذن تحاياذذه إذا مذذا       ص 

  لالع ائم    وايا وصح  اله  
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إذا مذا قلذ  لكذم أن شذيوز األزهذر  ا ةدذا الس ذتع بون أي  وقد 

التهبيذه  الماضذي سذباوا ال ميذ  فذي التهبيذه إلذى هات الارنفي أربعي

نا ى الشيخ محمذد مصذطفى الا    حل غير ، حيف  الحل على هاا

م( شذذذيخ األزهذذذر فذذذي ذلكذذذم الوقذذذ  بال مالذذذة 1946المراغذذذي )ت.

، وذلذ   حتذواا صذراعات األمذم والشذعوبالعالمية بين األمذم كافذة 

بلهذذذدن سذذذهة:  عاذذذدا  فذذذي كلمتذذذه أمذذذام مذذذألتمر عذذذالمي ل  يذذذان الذذذ

الشذذيخ محمذذد عرفذذة الذذا   -بعشذذر سذذهين  -م، ثذذم جذذاا بعذذد  1936

 م ماذا  نذا ى1946كت  في م لة األزهر في عامدذا العاشذر سذهة: 

بضذرورة التعذاون بذين اإلسذالم والغذرب، وقذد  فعذه لكتابذة هذاا  فيه

الهذذداا مذذا انتدذذ  إليذذه الحذذرب العالميذذة الثانيذذة آنذذااك مذذن ا تذذرا  

الارية واألسلحة الفتاكة، وقد حذار مذن فهذاا العذالم كلذه، إذا الاهبلة 

مذذن  مفذر وانتدذى إلذذى أن ذه  اسذتعمل المحذاربون هذذا  المخترعذات، 

التاري  بين الشعوب ومذن إزالذة أسذباب الخذالف والبغضذاا، ومذن 

أن تصذذبف األر  كلدذذا مديهذذة واحذذدة، وأن يكذذون سذذكاندا جميعذذا 

 كأهل مديهة واحدة.

علذى  العالميفي  عوته لداا التعاون  اشيخ كثيرً   العو  قد و

وجذذوب أن يفدذذم الغذذرب اإلسذذالم، وأن يفدذذم اإلسذذالم مدنيذذة الغذذرب، 

وأندمذذا إذا تفاهمذذا زا  مذذا بيهدمذذا مذذن سذذوا ظذذن، وأمكذذن أن يعيشذذا 

و عذا معا متعاونين، يأل   كل مهدمذا نصذيبه مذن  دمذة اإلنسذانية، 

نية الغرب على حاياتدا، يبيهوا مدعلماا المسلمين إلى ضرورة أن 



11 

]م لذذة  ليحذذل التعذذارف محذذل التهذذاكر، ويحذذل السذذالم محذذل الخصذذام.

 [149- 147 صفحة:هـ، 1366، عام: 18األزهر، السهة: 

أما األمر الثاني فدو هاا الخطر الداهم الا  يتدد نا جميعًذا، 

مذذا أيًضذذا كذذل و ،العذذالميدذذد ان  نايلذذال وأعهذذي بذذه اإلرهذذاب والعهذذع

فذي كثيذر - حركذات مسذلحة ترتذد  يمذات وجماعذات وته تهاسل من

وتوظذذع كتبدذذا المادسذذة فذذي ا عتذذداا  ،ر اا األ يذذان -مذذن األحيذذان 

على ا  رين وقتلدم وسذل  أمذوالدم وتشذريدهم مذن بال هذم .. و  

حكمذذاا الشذذر  –مفذذر مذذن التكذذاتع لوقذذع هذذاا الوبذذاا، وحضذذراتكم 

مذن  - ائًمذا-يهطلذّ الذا  أعلم الهاس بأسباب هاا الوباا  –والغرب 

 ميذذااة ع  سياسذذات عالمي ذذسذذة ومذذن اد  مغلو ذذة للكتذذ  الم  قذذرااات 

  يهفذّ عشذر معشذارها لمحاربذة الفاذر هائلذة ، ومذن أمذوا  تدعمه

 وال دل والمر  والتخلع في بلدان العالم الثالف .. 

 وني  رب  ـــاء الغ  م  ك  ا الحُ ه  أي  

دذذا فذذي همذذتكم لاذذد ج هذذاكم بآمذذا  عريضذذة، وبثاذذة   حذذدو  ل

وتصذذميمكم علذذى السذذباحة ضذذد تيذذار عهيذذع يحذذر   ،وإ الصذذكم

 مهذذابًذذا والشذذر  شذذرقًا وأ  يلتايذذا أصذذحابه علذذى أن ي ذذل الغذذرب غر

األمذذل فذذي التاذذاا الشذذر  علذذى أ ذذال  بذذال  يوًمذذا  «كيبلذذهج»نذذا  

الم بذذين الشذذذر     ذذذائر الس ذذغذذر   فدذذل تشذذذاا األقذذدار أن ي  والغذذرب، 

التذذذي تطذذذل علذذذى بحذذذر  فذذذي فلورانسذذذاديذذذد مذذذن جوالغذذذرب ليتالقيذذذا 

ر  والغذذرب، وهذذل آن متوسذذطي تتالقذذى علذذى ضذذفافه شذذعوب الش ذذ
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بسذالم  وتتغهذى  اليذوم فذي الشذر  والغذرب لحكمة الحكمذاا أن تغذر   

أندكته الحروب واله   اعذات، وأمذاًل فذي إسذعا  البشذرية ًما يسو  عال  

لبعيذد، إ   أن شذألمه فذي األفذّ اوإنااذ اإلنسانية من  مذار قذد يلذو  

 .بدحر  إلى األبد ةكفيل ماا وإ الصدمك  ة الح  م  ك  ح  

 م.ـكُ اع  م  است   ـن  س  حُ ــًرا ل  شُك  

 ؛والسَّالُم ع ليُكم جيمعا

 تحريًرا في مشيخة األزهر:

           ه 1436سنـة  شعبان من 19

         م 2015ســنـة يــونيو من  6المــــــــوافـق:  

شـيخ األزهــر                         

        

ــد أحـم   

 ـــي  بالطَّ 

 


