
 خطاب رئيس الوزراء الموجه للمنتدى الصوفي العالمي 

 

 

 السيد محمد أشرف، المؤسس ورئيس مجلس علماء ومشايخ الهند، 

 مفتي عام مصر شوقي ابراهيم عادل كريم عالم،

 الشيخ هاشم الدين الجيالني، من بغداد

 

 السيد منهاجي الرحمن من بنغالدش 

 ديوان أحمد مسعود شيستي من باكستان 

 ر شريف يالسيد نيزماي من نظام الدين داغا والسيد شيستي من أجم

 الوزراء،  ئيزمال

 من الهند  حضرات الباحثين والصوفيين

 العالم،  أنحاء ومن المجاورة دولالضيوفنا من 

 

 . عالم أجمعديان الغّذت أمعتقدات والتي تلقت والقديم للتقاليد والنرحب بكم في أرض الينبوع السرمدي للسالم والمصدر 

  

  ".العالم هو عائلة واحدة"فاسوديهايفا كوتومباكام "في  يعتقد الذي شعبنيابة عن النرحب بكم 

 

 . مع رسالة القرآن الكريم بأن الناس كانوا أمة واحدة ومن ثم اختلفوا فيما بينهم يتوافقاعتقاد 

 

 : بأن البشر قد أتوا من مصدر واحد ،المكتوبة في األمم المتحدة في كلماته، سعدي الشيرازي الشيخ الشاعر الفارسي الكبير اعتقاد أنشده

  .نحن عائلة واحدة 

 

  .واالعتقادات والثقافات المختلفة عباقرة الشعوب المختلفة بناهاالقديمة التي  دلهي بكم في مدينة مرحبا

 

  .يتبعها مليارات الناسلتي تتمتع بقليل من األتباع إلى المعتقدات التي ، من االعتقادات اوكشعبنا، هذه المدينة أيضا لديها مكان لكل اعتقاد

 من جميع المعتقدات وجميع التي تجذب الناس  بختيار كاكي  حضرتمحبوب هللا و شيوخ الصوفيين كباروأضرحتها الرائعة تشمل ضريح 

  .العالم أنحاء

 

  .وقٍت حرج لإلنسانيةفي  ،لعالمدى اكبيرة لالهمية باأليتمتع  إن هذا حدث استثنائي

 

  .، أنتم النور أو ضوء األملطويل األمد العنفل فيه ظ يصبح في وقتٍ 

 

  .الصوت الذي يشفيباألسلحة في الشوارع أنتم  األطفال عندما يتم إسكات ضحكة

 

تسامح السالم والارة عن رسالة ألولئك الذين تكون حياتهم عب ه هي جمعيةهذ، والسالم والعدالة تحقيق جلأن يجتمع أليحاول  في عالمٍ 

  .حبالو

 

  .المشترك في اعتقادكم، لكنكم متحدون المختلفة ثقافاتالو البلدان المختلفةلقد جئتم من 

 

  .تندمج معا في رسالة الوئام مختلفة لكنهااللغات بالأنتم تتحدثون 

 

  .ن عظيميلد المتين هي قائمة على األساسوأنتم تمثلون التنوع الغني للحضارة اإلسالمية التي 

 

  .في القرن الخامس عشر لعلوم والطب واألدب والفن والعمارة والتجارةل عاليةالقمم الحضارة وصلت ال هذي هي

 

مصر القديمة وبالد ما بين النهرين وافريقيا  -اإلسالم مع الحضارات المتنوعةارتباط هائلة ألتباعها والمواهب العلى  تعتمد وهذه الحضارة

  .فارس وآسيا الوسطى وبالد القوقاز ومنطقة الشرق األوسط ومع البوذية والفلسفة والعلوم الهنديةوبالد 

 

  .أيضاالعالم  ، قامت بإثراءنفسها قامت بإثراءفكما 

 



احترام وذلك عن طريق االنفتاح وحب المعرفة االرتباط والسعة و. للتاريخ البشري خالدا  الحضارة اإلسالمية درسا   قدمتمرة أخرى، 

  .العالم يزدهرو وتنمو الشعوباإلنسانية التنوع الذي به تتقدم 

 

  .مساهمات اإلسالم للعالمللتصوف الذي هو من إحدى  هذه هي رسالة

 

من األفكار  ومتعلمام القيم اإلنسانية يمان وعل  راية اإل رافعا ،إلى البلدان النائية التصوف مصر وغرب آسيا، سافرفي  بلد منشأهامن 

  .حياة ورسالة مشايخهبالروحانية للحضارات األخرى وتجذب الناس 

 

 ، قد عكس التصوفالعند أو في إيرانأو آسيا الوسطى في أو جنوب شرق آسيا أو في تركيا أو  إلفريقيا الصحراوية األمكنة المختلفةفي 

  .القدير ية لوحدة أعمق مع هللاوالتعاليم الدين إلى ما وراء الممارساتالرغبة اإلنسانية للذهاب 

 

  :هلل عز وجل العالميةب الصوفيون الرسالة جرّ توفي ذلك البحث الروحي والصوفي، 

 

  .هللا عز وجل إلىالصفات التي هي عزيزة  انعكست فيالكمال في الحياة البشرية  أن

 

  .كل مخلوقاتهأن نحب  فيجب عليناهللا  لو نحبو هو مخلوق هلل؛ كل شيء وأن 

 

 ألجل اإلنسان يحبون الذين وألولئك اإلنسان ألجل عز وجل هللا يحبون الذين ألولئك عزة هللا حملي" كما قال حضرة نظام الدين أولياء 
  ". وجل عز هللا
 

  .هي رسالة وحدانية اإلنسانية، لجميع خلق هللا عز وجل

 

  .ولذا فبالنسبة للصوفيين فخدمة هللا تعني خدمة اإلنسانية جمعاء

 

 .لمتواضعين والمظلوميناهي إغاثة  كثيرا هللا عز وجل رّ من بين جميع العبادات، إن العبادة التي تس ،في كالم خواجا معين الدين شيستيو

 

النهر وضيافة  سخاءالشمس  عاطفةأن يمتلكوا  اإلنسانعلى  إن من الواجبللقيم اإلنسانية،  صورة جميلةقال خواجا معين الدين في 

  .نها تفيدنا جميعا دون تمييز بين البشراألرض، أل

 

  .في المجتمع لمرأةلمكانة مكانا و أيضا لديها وإنسانيتها

 

بأن لكل شخص أولياء نظام الدين  ة الشيخحضر كلمات عنها في، التي تم التعبير احتفال بالتنوع والتعددية وه التصوفوفوق هذا كله، إن 

  .ز اإلجاللمركو اتيمان والمعتقدلإلطريقه الخاص 

 

 

  .ال إكراه في الدين وأن كل إنسان يختار طريقته الخاصة في العبادة :بأنه لرسول هللا صلى هللا عليه وسلميعكس هذا الكالم الرسالة االلهية 

 

تية من التيارات اآلتتدفق هناك البحر الكبير، هنالك  حضن في: " الهندوسي تقليدالحول  "بهاكتي سانت كلماتروح هذا في التوافق مع و

  ."كل جانب تالل منال

 

  ".هللا ممزوج في كل قلب"شاه  بلهيوفي كالم الحكيم 

 

  .عصرنا اليهإيحتاج  م التيالقي هذه هي

 

  .في التنوع الكبير للغابة والوئام المثاليين الذين هما موجودانهذه الحكمة في التوازن  نحن نتعلم. هذه هي واقعية طبيعة

 

األساسية  يةقيم اإلسالمالو وسلم عليه صلى هللا تستمد أصولها من النبي وسعيها الروحي. والمذاهبمدارس خارجة من حدود الفرسالتها 

  .السالمعن حرفيا   هي عبارة والتي

 

من أسمائه عز وجل  األوالن، وأن االسمان ال يوجد منها اسم يرمز الى العنف واإلكراهتعلى هلل  اسما 99حول عندما نفكر أننا وهي تذكرنا 

  .هللا هو رحمن ورحيم .هما الرحمن والرحيم



 

  .ألخوة العالميةإلى ادعوة  ؛والرحمة والمساواة لتعايشصوت السالم وا والتصوف هو

 

 . لتصوفل المراكز المهمةكأحد  ظهر أيضا قد وكما أصبحت الهند مركزا  رئيسيا  للحضارة اإلسالمية، فإن شعبنا

.  
  .متجذر في القرآن الكريم والحديث الشريفحتى بقي وجه اإلسالم في الهند،  التصوف أصبحو 

 

  .سلوكها الهندية الخاصة وقام بتطوير ةها الروحياليدمع تق إنه ارتبط .نفتاح وتعددية الهنداالفي التصوف ازدهر 

 

  .اإلسالمي للهند لتراثوساعدت أيضا  في تشكيل ا

 

  .الجماعيةفي مجاالت الفن والعمارة والثقافة التي هي جزء من نسيج مجتمعنا وحياتنا اليومية  التراثنرى هذا ونحن 

 

  .ونحن نراها في التقاليد الروحية والفكرية للهند

 

  .لنسيج الثقافي لهذا العالمهي مساهمة ضخمة من قبل شعبنا العظيم لالثقافة الشاملة التي  تعزيزفي  التصوفوساعد 

 

  .ننا نمتلك نفس التواصل الروحيأب، نشعر بحاصبابا فريد أو غورو غرانث في قصيدة 

 

 ؛ قد جذبت الفقراء والجوعانالتي  لألولياء المحلييننحن نرى الرحمة في النجرات األضرحة الصوفية وقبور القرية 

 

  .تم التحدث في كالم الهندافي في خانقاة الصوفي

 

  .عميق الموسيقى الهندية يرأثرها على تطوو .في الهند للشعر ضخمة التصوف مساهمةو

  
الموسيقية  ابتكاراتهبعد ثمانية عقود، ال تزال أشعاره و .خوسراو السيد أميروالموسيقي  -المتصوف  من الشاعر أكثرأثر  وما كان هناك

  .بمثل هذه الحماسة التي ساهم بها هو لموسيقى الهنديةساهم في مجال اأحد  ليس هناكو. يةالموسيقى الهند روح تشّكل جزءا  من

 

  :هو عبرولم يعبر أحد عن حبه للهند بشكل جميل كما 

 

 لجنة، لالهند، من رأسها الى قدمها، هي صورة  بل"
 

 الجنة،  قصر آدم منقد جاء و
 

 وهي الهند،  الفواكهى بستان من إلوما أمكن إرساله إال 

 

  ".الجنة؟ طائرالطاووس، إذا لم تكن الهند جنة، كيف أصبحت مأوى  

 

  .مسلمين في الهندهو تعريف لل بالشعببلد والفخر الحب لل، التصوف روح هذه هي
  

 ؛ ايمان بلدنإلللسالم والتنوع والمساواة  الخالدةإنهم يعكسون الثقافة 

 

 . في مستقبل أمتهم استثمرواو ؛مكانهم في البلدبفي التقليد الديمقراطي للهند، واثقين  غارقونإنهم 

 

 واآلن حينما .إنها تدعم المثل العليا لإلسالم وترفض دائما قوى اإلرهاب والتطرف .للهند يتراث اإلسالمالبقيم  تم تشكيلهاوفوق كل هذا، 

  .تقاليد شعبناقيم و، هم سفراء لاألجزاء المختلفة للعالم لىإ يسافرون

 

  .من أجل الحريةوكأمة فإننا نقف ضد االستعمار وفي كفاحنا 

 

السياسة االستعمارية  يتعاملوا مثل ذلك مع أنعليهم أيضا   من الواجب قد أنه كانوأنا أعت واأن يبتعد الناس بعضاختار  في فجر االستقاللو

  .ذلك الوقتل



 

فكرة  العاديين قد رفضوا من المواطنين الماليين، ومدني ينن مثل موالنا حسوالقادة الروحيون المهمو ،قائد من قادتنا كموالنا أزاد وأعظم
 .االنقسام على أساس الدين

 
لشجاعة والمعرفة والمهارات والفن وافتخار كل عضو باعتقاده في تنوعنا وا اتوالتضحي تالنضاال األمام على قوة إلى تتقدم الهندو

  .وشعبنا المتحد
 
 . جميال الحن معا فتشكلولكن حينما تأتي  التي تشكل كل منها لحخظة، كأوتار السيتارو
 
 .هذه هي قوة أمتناو. هذه هي روح الهند 

 
هم جزء ال  وغير المؤمنين والمؤمنين واألقلية الصغرى من الفرس والبوذيين والجينز نووالمسيحي والسيخ والمسلم كل شعبنا الهندوسإن 

 .يتجزأ من الهند
 
 .إلى جميع أنحاء العالم هانتشر منإنه يإلى الهند ،  تصوفجاء ال وبعد أن 

 
 .جنوب آسيا جميعتنتمي إلى التقاليد التي تطورت في الهند هذه ولكن

 
 .لتعزيز وإحياء تاريخ تراثنا المجيد ن في المنطقةيالسبب في أنني أحث اآلخر هو وهذا

 
األرض التي تحدث عنها أمير  ة جنة، ستصبح هذه المنطقإلرهابلقوة العنيفة ال، ال  عبر الحدودعندما يتدفق الحب الروحي للتصوفو

 .خسر
 

 .اإلرهاب يفّرقنا ويدمرنا: دعوني أعيد صياغة ما قلته سابقا  
 

 .عالميةالهمية األذات  التصوفرسالة ت عصرنا ، أصبحل تدميرا أكثر قوة في الواقع، عندما أصبح اإلرهاب والتطرف
 

 أصبح، منطقتنامن مراكز الصراع في غرب آسيا الى المدن الهادئة في الدول البعيدة ، ومن القرى النائية في افريقيا إلى المدن الكبيرة في 

 .اإلرهاب تهديدا  يوميا  لألبرياء
 

 :كل يوم يأتينا بأخبار فضيعة وصور مريعة
 

 مدارس إلى مقابر األبرياء ؛ال تحولت 
 تحولت إلى مواكب جنائزية،تجمعات الصالة و 
  في صخب االنفجار؛ صوت األذان غرق 
 الدم على الشاطئ، والمجازر في المراكز التجارية والسيارات المحترقة في الشوارع ؛ 
 ؛ ُدمر الثمين والتراث خربت المدن المزدهرة 
  والبحار  المشتعلة النيرانب قد أصيبواالالجئين  من المتشردين والماليين والمجتمعات كلها تم تشريدها يحملون التوابيت اآلباء

 .الهائجة
 

 . الواعد والزاخر بالفرص وصول اإلرهاب وترتفع حصيلته كل عام يزداد في هذا العصر المادي
 
 .العالم فيمحببون لهم في آالف من الحوادث اإلرهابية  ا محبوبينأفراد فقدت عشرات اآلالف من األسرمنذ بداية هذا القرن و
 

 
بلدى يعيشون مع  011اآلباء في . الهجمات اإلرهابيةبلدا قد تجربت  91، أكثر من 5102في السنة الماضية نفسها، أنا أتحدث حول سنة 

 . اآلالم اليومية لفقد أبناءهم في ميادين الحرب لسوريا
 

 . .عدد من البلدان مواطني وفي العالم المعولم، من الممكن لحادثة أن تؤدي إلى خسارة أرواح



 
 .حياة الفقراء بناءفي  التي يجب إنفاقها دوالر من أجل حماية العالم من اإلرهاب، األموال مليار 011 حوالي أكثر منوفي كل عام ننفق 

 
هناك قوي ومجموعات التي هي أدوات لسياسة الدولة .التأثير كليا في اإلحصائيات وحدها، هذا يغير طريقة حياتناقبض  وال يمكن
 .للتعامل مع األشخاص ذوي األفكار المضللةالذين تم توظيفهم خرون اآلوهناك . وللتصميم 

 
 .مهم في عالم بال حدود من الفضاء اإللكترونيإلها يحصلون على أشخاصوهناك . منظمةالمعسكرات التم تدريبهم في  أشخاصهناك 

 .ويستخدم اإلرهاب دوافع وأسباب متنوعة وال يوجد مبرر ألي منها
 

 .هدعموني رهابيون الدين الذيويشوه اإل
 

 .مما يقتلون في أي مكان آخر أكثر الذي يسكنون معه وشعبهم الذي يعيشون فيه يقتلون ويدمرون في بلدهمإنهم 
 

 .ويجعلون العالم األكثر عنفا وغير المحفوظ  بأكملها للخطر ويعرضون مناطق
 

 .دين ، فهذا ال يمكن أن يكون إن مكافحة اإلرهاب ال يعني التصدي ألي
 

 .فهو صراع بين مبادئ اإلنسانية والقوي الوحشية
 

 .بالقوي العسكرية أواالستخبارات أوالوسائل الدبلوماسية فقط يمكن مكافحتهصراع بفهذا ليس 
 
 . ورسالة األديان الحقيقيةقيمنا من خالل قوة االنتصار عليه معركة يجب هي  ههذ
 

 .لألديان  مضادونإلرهاب باسم الدين هم ا ينشرونالذين  وأولئك الذين. وكما قلت سابقا  ، علينا أن نرفض أي صلة بين اإلهاب والدين
 

على الدول يجب متابعتها هذه هي المهمة التي .دعم مبادئ اإلسالم وقيم اإلنسان العلياي ذيال التصوف رسالة بتقديمويجب أن نقوم 
 . اإلرهاب مكافحةعلى  ال تقتصر فقطالتصوف ن رسالةإ، فبالنسبة لي لكن،.والعائالت والحكماء والباحثينوالمجتمعات 

 
 .عادلالمجتمع لوالعطف والمحبة للبشر هي أساس ل الرفاهيةو التوافق إن قيم

 

 ."الجهود الجماعية والنمو الشامل " Kba Sb KbbaS ,Kba Sb aK bbS "وذلك هو المبدأ الكامن وراء اعتقادي بـِ 
 

 .وهذه المبادئ مهمة للحفاظ على وتعريز التنوع في مجتمعاتنا
 

 .فال ينبغي أن يكون سببا للشقاق. ثراء للمجتمعالالتنوع هو الحقيقة األساسية للطبيعة ومصدر 
 

جتماعية لبناء مجتمع سلمي وشامل حيث يضمن كل االقيم ال إلى أيضا   ، بل نحتاجقانونيةالضمانات الأو ال نختاج فقط األحكام الدستورية 

  .مستقبلهب واثقفرد حقوقه و
 

ر النظام العالمي نقطة تحول هامة في التاريخ حيث ظه فكان منتصف القرن. في العالم ينلتدفق والتحول الكبيرل وقد حان الوقت أيضا
 .الجديد ونشأ العديد من الدول

 
 .وفي بداية القرن الجديد، نحن اآلن على نقطقة التحول األخرى على مستوى لم يسبق لها مثيل في تأريخ البشرية

. 
 

 ..شكوٌك حول المستقبل ، وكيفية التعامل معه على مستوى الشعوب والمجتمعاتوفي األجزاء المختلفة للعالم هناك 
 

.للعنف والمشاكل  أكثر ُعرضة العالم في هذه األوقات على وجه التحديد  
 



. لقيم اإلنسانية لمشع النوٍر المن أي وقت مضى ، ويقاوم قوى الظالم ب يقظةيجب على المجتمع العالمي أن يكون أكثر   
 

 . و من أحيا نفسا  فكأنما أحيا الناس جميعا   فلنتذكر تعاليم القرآن الكريم، أن من قتل نفسا  بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا  ،
 

 :حضرة معين الدين شيشتي  دعونا نستأثر بقول
.واأللفة بين البشر  والحرب ونشر النوايا الحسنة والسالم نستطيع من خالل الوازع الداخلي لدينا إجالء غيوم النزاع  

بدون أي تمييز  ا التي تشمل جميع الوجوه البشرية: "ل الدين الرومي جال المتصوفدعونا نستذكر اإلنسانية الالمتناهية في قول الشاعر 

." معهم  

 

. متابعتهماو والسالم الخطبة من الكتاب المقدس التي تدعوا إلى العمل الجيد ولنسمع   
 
.جزء واحد ال يتجزأ  الكبير أن النهر وأمواجه مراقبةالوحدانية في و   

 
 . الناس و يعيشوا في سالم  جميع يزدهر :اللهمدييفجي أيضا   جورو ناناك ودعاء

 
و.ال النزاع  ونداءاته ألجل الناس من مختلف الديانات بأن نرفع راية االنسجام لنستوحي من نداء سوامي فيفيكاناندا ضد االنقسامات  

  

 . دعونا نؤكد أيضا  على الرسالة الخالدة لـِ أهيمسا بوذا و مهافيرا 
 

هذا المنتدى في أرض غاندي، ومن  
 
 : قائلين  ومن الصلوات الخالدة التي دائما ما تنتهي بالتضرع إلى هللا 
 

 .يلف األرض و ما عليها  السالم السالم السالم: شانتي  م شانتي ، شانتيوأ
 

 :رسالة للعالم أجمعنبث و بناء  على ما سبق دعونا
 
 واإلنسانية  الوئام لحن 
 الوحدانية  تقبل التنوع و روح 
 مع العاطفة والسخاء الخدمة  
  لوقوف ضد اإلرهاب و نبذ التطرف على االعزم 
  العزم على تحقيق السالم 
 

.دعونا نتحدى قوى العنف متسلحين بلطافة حبنا والقيم اإلنسانية العالمية   

 

  و أخيرا ،

                                                      .. 
 

 .، شكرا  جزيال الجيد العالم تلعبونه لبناء شكرا  للدور الذيو،  لوقوفكم شكرا  وشكرا  لكونكم هنا ، 
 

*** 


