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بحث   

نسيت كلمة السر مستخدم جديد  دخول   

  من مصراوى RSSخدمة 
 أخبار تم حفظھا

ارسلتعليق  أضفاطبعالخبر احفظ

 
 اضغط للتكبير

الدكتور محمد سليم العوا 

ىقيم ھذا المحتو

ص  04:51:00 02/09/2010 :بتاريخ genhory:تعليق 

   يققيم ھذا التعل

 ص 01:11:00 02/09/2010 :بتاريخ Jilani:تعليق 

   يقالتعل قيم ھذا

 م 05:54:00 01/09/2010 :بتاريخ mfnsa:تعليق 

 يققيم ھذا التعل

الفاتيكان طلب إقامة كنيسة في مكة والبابا يحذر من خطورة اإلسالم  :العوا
8/31/2010 10:33:00 PM

 وامحمد سليم الع الدكتورأكد  -مصراوي : القاھرة

ن أالمين العام األسبق التحاد علماء المسلمين إ

ة المكرمة بطلب لبناء كنيسة في مك الفاتيكان تقد

.األديان أثناء عقد اللقاءات الخاصة بحوار

المية وأشار العوا خالل اللقاء األسبوعي له مع اإلع

" الحياة والناس مع روال"برنامج  روال خرسا في

 إلى أن الرد عليھم كان واضحا حيث أكد علماء

م المسلمين أن ھذا األمر مرفوض الن المسلمين ل

.بالفاتيكان يطلبوا إنشاء مسجد

ن سألوا أن بعض الكرادلة في الفاتيكا العواوأضاف 

 ا لمعن عدم بناء الكنيسة في مكة وقلنا لھم إنن

بھا  نطلب إقامة مسجد في الفاتيكان وان مكة ليس

انه يجوز و مسيحيين وبالتالي ال يوجد ضرورة لذلك

لنسبة لمكة المكرمة اقتضت الضرورة لكن ذلك ال يجوز با بناء كنائس في أي مكان بشبه الجزيرة العربية بما في ذلك جدة والرياض إذا

.والطائف والمدينة المنورة

يكية بالشرق األوسط برسالة رعوية إلى مؤتمر الكنائس الكاثول وأشار رئيس اتحاد علماء المسلمين السابق إلى أن بابا الفاتيكان بعث

ام بأعمال ھامة لمحاصرة بالقي سبتمبر حذرھم فيھا من خطورة اإلسالم على الكاثوليكية في العالم، وطالبھم أيضا الذي سيعقد بجنيف في

.اإلسالم ونشر الكاثوليكية فئ الشرق األوسط

لصورة الحقيقية توضيح ا  ويمكننا من خالله العوا ما يقوله بابا الفاتيكان بأنه تخريف، مشيرا إلى أن حوار الباديان أمر ھام ووصف

.المسلمين عن اإلسالم لغير

د شيء اسمه لتحقيق العيش المشترك بينھم، مضيفاً أنه ال يوج ورفض العوا مصطلح حوار األديان، وقال انه حوار أصحاب األديان

فة من العيش في المختل أن أناقش شخص في دينه، إنما ما يجب فعله ھو البحث عن سبل تمكن إتباع األديان حوار األديان ألنه ال يجب

.سالم

 ، وأن اإلسالمبين أھل األديان ال تنطبق على إسرائيل مادامت تحتل أراضى المسلمين العيش المشترك  واكد الدكتور العوا أن قاعدة

.شخصا واحدا يفرض علينا احترام أصحاب كل دين مھما كانت أعدادھم في الدولة اإلسالمية حتى لو كان

لخالف السني ا  الضغط على بعض حكام الدول العربية ليستمر وعن الخالف السني الشيعي، قال العوا إن أمريكا وإسرائيل يحاوال

.الشيعي

:أيضا اقرأ

)والناس الحياة(يحلل قضايا األمة اإلسالمية في حلقات خاصة من برنامج  العوا

  جنيه في الشھر 4بتكلفة  9442فاضية إلى  SMSابعت ... أي حد اعرف أھم األخبار قبل
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أضف الخبر الى 

     

تعليقات القراء

) عليق غير الئقعن ت ابلغ(التعليقات غير الالئقة أو البعيدة عن موضوع الخبر عن طريق الضغط على أيقونة  بإمكانك إزالة: ملحوظة

وسيتم حذف التعليق أتوماتيكيا إذا أبلغ عنه عدد معين من الزوار 

  ..حوار أذيال وأندال
مة كل واحد حر كفاية بقى مسخرة وقلة قي))دين لكم دينكم ولى((أتساءل ما معنى كلمة حوار أديان وقد قال هللا تعالى 

 تموتوا كفار  خلوا بالكم بس على دينكم أحسن.. مع ربه

 ابلغ عن تعليق غير الئق

  !استغفر هللا العلى العظيم 
 ! ھذا البلد  السعودية بلد االسالم طبيعى انه ال يوجد وال مسيحى مواطن داخل! وحاشا  

 

  !واساسا مكتوب عند االماكن المقدسة ممنوع دخول غير المسلمين 

 

 ! مش حقنا برضه وال ايه ! ھو فيه ايه 

 ابلغ عن تعليق غير الئق

  ان لم تستحى فأفعل ماشئت
  يجوا اللى زعالنين اوى من كالم القزافى وھو ال رجل دين وال حاجة

ة لو عايزين مالقتوش غير مك يعرفونا وجھة نظرھم لما الفاتيكان تطلب من السعودية انشاء كنيسة فى مكة خالص

 اتيكان خالص وانتو كمان ابنوا جامع فى الف تثيروا الفتن ياريت متوصلوھاش للدرجادى متوصلش لدرجة مكة

نھا تكون فى مكة ألن مكة اطھر ارض على وجة الكرة األرضية واستحالة ا وبرضوا لو حصلت احنا استحالة نعملھا( 

  )لغير المسلمين 

 

 فيديوھات تشاھد اآلن

المزيد من أخبار ھذا القسم

ا مدخل التعليم قضية أمن قومي والوطني يعتبرھ :الشريف

 تحقيق التقدم والديمقراطية

لسل مغربية تشن ھجوما حادا علي مصر بسبب مس صحيفة

 ''العار ''

لعراق األعلى للطاقة يدرس استيراد الغاز من قطر وا المجلس

 لحل أزمة الكھرباء

وى ناشط حقوقية للنائب العام بتحقيق حيادي في شك مطالب

ضد أحد القضاة 

مال ويصف ج'' اللمبي''حسين يشبه جمال زھران بـ  عدلي

 ''نائب السطوح''شحاتة بـ 

ب وقذف يطالبون السلطات المصرية بإسقاط تھم س حقوقيون

 نشطاء 3وتشھير عن 

المنظمة أمريكي على تقاسم رئاسة لجنة برامج -مصري اتفاق

 العالمية للملكية الفكرية

 يعود إلى القاھرة بعد مشاركته في مراسم إطالق مبارك

 المفاوضات المباشرة بواشنطن

ق أحدأبريل ترجئ سحورھا الجماعي لموعد آخر لوفاة شقي 6

 ناشطي الحركة

شرة إلى الوقت لم يحن بعد لنقل المفاوضات المبا: الغيط أبو

 القاھرة

عالما مصريا بجوائز  35التعليم العالي يعلن فوز  وزير

 الھيئات واألفراد في العلوم

نھال يحسم الترشح عن الوطني بالتزكية والطعون ت شھاب

 على أمانات الحزب

ويطلعه  يزور الجاسوس اإلسرائيلي عودة الترابين ليفانون

 عنه على الجھود المبذولة لإلفراج

لين أجازة عيد الفطر بأجر كامل للعام: القوى العاملة وزيرة

 بالدولة

االخبار المزيد من

عمال شركة غزل المحلة احتجاجا على أجازة العيد  تظاھر

غرة مص'' قرى ذكية''اتجاه مصري إلنشاء .. أزمة المياه بعد

 بدول حوض النيل

ة مھاجر اريتري برصاص األمن المصري خالل محاول مقتل

 تسلل إلسرائيل بوسط سيناء

ميجاوات لمواجھة زيادة أحمال 1000إضافة : الكھرباء وزير

 2011الكھرباء قبل صيف 

 تطالب مصر بالتوقف عن مالحقة المقاومة حماس

 مصر واألسئلة المعلقة: شھاب مفيد

ئيس صحفي ستة أشھر وتغريمه بتھمة سب وقذف ر حبس

 تحرير جريدة المصري اليوم

 ألف تذكرة إضافية لتغطية أيام 270الحديد تطرح  السكة

 االنترنت وتتيح الحجز عبر.. العيد

اء أمھات بذور فؤاد تتقدم ببالغ للنائب العام بشأن إختف سكينة

 الزراعة قمح نادرة من وزارة

تغيير  الدفاع عن الحريات بوفد اإلسكندرية تستنكر لجنة

 شھاب الدوائر االنتخابية لصالح مفيد

جديد من مصراوى

واحصل على العديد من  DSL مصراوي إشترك في

المزايا والخدمات

مجاناً " .. 2010 سوبر ھيتس"حمل ألبوم منوعات 

07770101و  DSLلمستخدمي مصراوي 

 

المشروم مع  شوربة

الشيف يسري 

دوام الحال مع برنامج

مدحت شلبي الجزء 

الثالث 

أخرىيةإخبار فيديوھاتمنوعاتسياراتياوتكنولوج علوماحوادث و قضايإقتصادرياضةفنونسياسةيةالرئيس

Page 1 of 3الفاتيكان طلب إقامة كنيسة في مكة والبابا يحذر من خطورة اإلسالم: العوا

4/09/2010http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2010/august/31/awa_pope.aspx?ref=extracli



  

م 03:37:00 01/09/2010 :بتاريخ saladin :تعليق 

 يقھذا التعل قيم

م 12:35:00 01/09/2010 : بتاريخteko:تعليق 

 يققيم ھذا التعل

م 12:16:00 01/09/2010 :بتاريخ gomangy2009:تعليق 

 يققيم ھذا التعل

ص 08:42:00 01/09/2010 : بتاريخsasa:تعليق 

 يققيم ھذا التعل

ص 08:14:00 01/09/2010 :بتاريخ monaaliza_019:تعليق 

 يققيم ھذا التعل

ص 05:36:00 01/09/2010 : بتاريخ777:تعليق 

 يققيم ھذا التعل

ص 05:16:00 01/09/2010 : بتاريخkoko:تعليق 

 يققيم ھذا التعل

ص 01:16:00 01/09/2010 :بتاريخ mahmoudharb100:تعليق 

 يققيم ھذا التعل

ص 01:13:00 01/09/2010 :بتاريخfakoraa:تعليق 

 يققيم ھذا التعل

ص 12:58:00 01/09/2010 : بتاريخlove:تعليق 

 ابلغ عن تعليق غير الئق

 منطق القوه 
نجس فال  المشركون انما(بيتكلموا من منطق القوه ھو كان يستجري حد يقول الكالم ده للمسلمين االوائل  طبعا ھما

 ) يقربوا المسجد الحرام بعد عامھم ھذا

 ابلغ عن تعليق غير الئق

 ديننا ال يسمح بذلك
 لم ذلك عن الدينوقداسة البابا يع.. ببناء أي معبد غير المساجد في جزيرة العرب  الدين نفسه من خالق الكون اليسمح

ولكنه غير  شيء غير مفھوم وإذا كان يعلم ويطلب طلب كھذا فھناك.. اإلسالمي وإن لم يكن يعلم فيسأل مستشاريه

 . سليم ويدعوا إلي الفتنة

 . وبارك هللا في السعودية وإتباعھا للشريعة اإلسالمية. طبعا وفي اآلخر طلبه غير مقبول

 ابلغ عن تعليق غير الئق

  goodshepherd79الي 
 بتقول العرب استاذة في التحريف؟

 مثال؟؟؟  امال بولس الكذاب كان من قريش

  ....لما قال اذا كان مجد الرب قد ازداد بكذبي فلماذا ال أكذب

 عرفت من ھما استاتذة التحريف؟؟؟؟

 .... رأيك في المقولة التي تقول أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ايه... وعموما يا دكتور العوا

 وتقول ممكن نبني لھم كنيسة في جدة او الرياض؟؟؟؟  تيجي حضرتك

 من مكة؟؟؟؟  جدة اللي علي بعد نص ساعة

 . اللھم اني صائم

 ابلغ عن تعليق غير الئق

4ever  
 السالم عليكم جميعا وكل عام وانتم بخير

فعش نھاجم اى مين.  دة يكون بسبب كالم زعيم ليبيا بس انا بقول خلينا نتاكد من صحة الكالم دة وبعدين نرد ممكن

 حاجة من غير منكون متاكدين من صحتة الكالم

 ابلغ عن تعليق غير الئق

 كده كفايه 
  ھاقول غير حسبى هللا ونعم الوكيل فى كل مفترى ظالم القوى فى اللى اقوى منھم مش

 ابلغ عن تعليق غير الئق

 الخطاء الجسيم جدا
واما . ل منه الدين عند هللا االسالم ومن يبتغى غير االسالم ديننا فلن يقب لفظ اديان فى حد ذاته خطاء جسيم الن

وكفى . نعمة االسالم  على وهللا اكبر و الحمد. موتو بيغظم . فانه يعلم يقينا رفض الطلب فالماذا اذا يطلبه  لبفاتيكان

 بھا نعمه 

 ابلغ عن تعليق غير الئق

 ھھھھھھھھھھھه
 لسؤال دة ھل ھو بيستھيفنا ؟  طبعا دة استحالة بس سؤال اية ال خلة يسأل

 ابلغ عن تعليق غير الئق

  ال جامدة جدااااااااااا
 المرة الجايه ھيطلب قبول النصارى باالزھر الشريف

 ابلغ عن تعليق غير الئق

 جامده 
 االوالنى ده صحيح ايه الفتاكه دى كلھا  حلو اوى التعليق

 ... ھھھھھھھھھھھھھھھھه

 جداا اللى بيقوله العوا  بس كالم منطقى

 ابلغ عن تعليق غير الئق

 ھھھھھھھھه 
 ص ممنوع دخول غير المسلمين كفايه الكلمه دى بس وخال ھو ده اللى ناقص كفايه بس يافطه كبيرررررررة

 ومش ھقول حاجه تانى

بلدك  اضف اخبار. إصنع الخبر بنفسك.. كن مراسالً 

مراسلون مصراوي  او محافظتك على قناة

اتصل بنا بيان الخصوصية اإلعالن على مصراوي
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 ابلغ عن تعليق غير الئق   يققيم ھذا التعل

أرسل التعليق

ونرجو عدم . تإضافة أي تعليق يمس أو يسيء لألديان أو المعتقدات أو المقدسا نرجو من مستخدمي الموقع الكرام عدم: تنويه

لحياء والذوق العامألفاظ تخدش ا كما نرجو أال يتضمن التعليق السباب أو أي. خدمة التعليقات في الترويج ألي إعالنات استخدام

تجاه أي شخصيات عامة أو غير عامة
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