
اخوة ابراهيم

جمع كل الذین، بصفات مختلفة ھم مستمسكون بالقیم الروحیة و االخالقیة و الثقافیة القائمة على التقالید التي 
و الذین ھم عازمون على أن یجدوا مخلصین في سبیل تعزیز شعور التفاھم یرجع مصدرھا إلى ابراھیم الخلیل،

و السلم و المتبادل و أن یسھموا مجتمعین في سبیل توفیر أسباب العدل االجتماعي و الذود عن القیم االخالقیة
اخوة "م الحریة نشدانا لخیر االسرة االنسانیة جمعاء، ذلك ھو ھدف الجمعیة و الحركة التي اتخذت لھا اس

."ابراھیم

ھناك ثالث دیانات كبرى شیدت على مبادئ التوحید تنتسب صراحة إلى ابراھیم الخلیل ھي الیھودیة و 
.المسیحیة و اإلسالم

كما ھي الحال في ما یتعلق بأبناء اسماعیل و اسرائیل أو كان حكم صالت النسب الفعلي،و سواء أكان ذلك ب
ن یعتبران أنفسھما كأنھما أسباط یذلك بحكم الساللة الروحیة كما ھي الحال فیما یتعلق بالمسیحیین، فإن الجانبی

.ابراھیم، و قد قال القدیس بولس بأن جمیع الذین یتحلون باإلیمان ھم أبناء ابراھیم

ھكذا یلتقي المال
الذي ھو العنصر الجوھري في عقیدة كل من أبناء األدیان السماویة، و قد رأى القرآن الكریم في ابراھیم الخلیل 

."من المشركین"

ناسبا أكثر من أي زمن آخر في ھذا العالم المنقسم الذي یعیش في تھدید على ھذا األساس أصبح الوقت م
مستمر، و الذي تمزقھ في أغلب األحیان المنافسات و العداوات، لكي یتحد في عصبة أخویة سلمیة، جمیع الذین 

عندما قال رثاء للوعد الذي قطعھ هللا في التوراة نفسھم أبناءه، وأیؤمنون بما آمن بھ ابراھیم، و یعتبرون
."ستتبارك بذریتك جمیع أمم األرض:" ابراھیم

االب االول "ابراھیم المؤمن "و على ھذا األساس المشترك، یصبح من الممكن أن یتحد جمیع الذین یرون في 
و ھم الذین و لماذا ال یتعاون الیھود،و المسیحیون، و المسلمون على انشاء عالم أخوي،.لدینھم بل لساللتھم

ال 
جمل شھادة یمكن أن یؤدوھا لسائر الناس على صدق ایمانھم و صحة عقیدتھم برب ابراھیم، و اسحاق، و 

."افیون الشعب"ن الدین ھو یعقوب، و في ھذا التعاون ألحسن جواب على الذین یعلنون بأ

ألیس بظھور االخوة التي تربط بین جمیع الذین ھم على دین ابراھیم في جماھیر ھذا الجیل، كأنھا نواة للسلم و 
الحقة، ألبلغ دلیل على ما ینتظر للتعاون، قادرة على اثارة الحماس و الكرم في خدمة جمیع األھداف االنسانیة 

العالم منھم؟

یتألف منھ لھذه األسباب قرر بعض من الیھود، و المسیحیین و المسلمین أن یتحدوا، تعزیزا لشعورھم بجمیع ما
تراثھم الروحي و الثقافي المشترك منذ عھد ابراھیم، و لكي یعملوا أیضا متعاونین في سبیل مصالحة فعلیة، تتم 

ھیم، و بذلك یسھمون في انقاذ العالم من ویالت بین جمیع الذین، بصورة من الصور، یشكلون الیوم أسرة ابرا
ر االصیلة و اآللھیة لثقافة انسانیة شعارھا دالحقد، و التعصب العنیف، و الكبریاء العنصري،بابراز المصا

.االخاء


