
2017أیلول 10-2، حج الحیاة الحقیقیة في هللا  في موسكو 

لعالم؟كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السالم في ا

الشیخ مصطفى

،بسم هللا الرحمن الرحیم

في ن جسور التفاھم والسالم كانت والزالت بین االدیان وإن الذي نراه الیوم من تباعد وعداء إ
.كثیر من األحیان اسبابھ عدة نذكر ھنا بعضھا

.اھمال المشتركات والتركیز على اإلختالفات-١
المجتمعات والحال أننا في جلّ .لقائھوالرغبة في حب هللا بیننا:ومن اھم المشتركات الجامعة 

.ركزنا على القشور وتركنا ھذا الھدف الذي من أجلھ خلقنا

َ قُْل یَا أَْھَل  ...اْلِكتَاِب تَعَالَْوا إِلَٰى َكِلَمٍة َسَواٍء بَْینَنَا َوبَْینَُكْم أَالَّ نَْعبُدَ إِالَّ �َّ

"حبب إلي لقائك؟" وفي حدیث آخر: "ھل الدین إال الحبولدینا في حدیث دیني: "

.الجھل بعقیدة اآلخر والحكم بغیر تعمق وعلم-٢
:ومن الحلول الحمیدة لھذه المعضلة

.في األدیانوالمنفتحةأ : المطالعة الموضوعیة
المحاضرات عن بعضھم ب: دعوة ذوي التخصص من األدیان في دورات علمیة وتبادل 

.لنكّون معرفة أدق عن األدیان والمذاھبالبعض
.اللقاء الودي بین رجال األدیان والمذاھبج :

.من األحیانترك تمثیل األدیان والمذاھب لغیر أھلھ في كثیر -٣
م إال جھلھبینما ال یمتون بصلة لھذه األدیان وھم ال یمثلون الیوم نجد الكثیر ممن یمثل األدیان -
.لھا

:لھذه المشكلة الكبیرةمن الحلول
في أي بقعة من ،كائنا من كان، یدین الظلم على اإلنسانأ : إیجاد خطاب موحد بین األدیان 

وھذا علي علیھ . وأشدّد على "أي بقعة من األرض" ولیس فقط في الدول المتطورة. األرض
الناس صنفان إما أخ لك في الدین أو نظیر لك في عن االعتناء باالنسانیة: "خطابھ السالم و

."الخلق
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.ب: استثمار فرص الخیر في إیصال الفكر المعتدل ( أي حقیقة الدین ) عبر اإلعالم

.النظري والعمليالتواضع -٤
وقد شاء هللا ان نتواضع .إن أساس العبادة التواضع للخالق عز وجل و السجود منتھاه الظاھري

أحد قصة االمام الصادق وھنا ومن ثم الوالدین.لوسائط فیضھ وھم االنبیاء واألوصیاء واألولیاء
أحفاد النبي محمد. 

جاء تلمیذ اإلمام وسألھ كیف یُعامل امھ المسیحیة، وھو مسلم. فقال لھ اإلمام أن یعاملھا بأفضل 
طریقة ممكنة لمعاملة أّي كان. ومن ثم لدینا قصة النبي عیسى وكیف غسل أرجل تالمیذه، وھو 

مثل عظیم في التواضع. 

كبار السن واألطفال، األم واألب، والنبي محمد یعلّمنا التواضع عندما یسألنا أن نتواضع أمام 
الزوجة والزوج، والفقیر أكثر من الغني...

ومن ھنا یجب علینا ان نتواضع لبعضنا البعض ومن مصادیق التواضع قبول اآلخر وحب 
.الخیر لھ في الظاھر والباطن أي القلب

.أذاقنا هللا حالوة حبھ ولذیذ مناجاتھ
.وشكراً 


