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 اتيكانفحاضرة ال
  



 اء،خوة واألخوات المسلمون األعزّ إلأيّها ا

ية ياتنا األخوّ للحوار بين األديان أن نقّدم لكم تمنّ  يسّرنا في المجلس البابويّ   

دقة وغيرها الة والصّ وم الذي ترافقه الصّ . فالصّ الروحيّ  نموّ ة واللهيّ إلغنّي بالبركات ا لشهر

ساعدنا على يه كما أنّ  ،ذين نعيش معهمالّ  قّربنا من هللا خالقنا ومن كلّ ية من األعمال التقويّ 

 طريق األخّوة.ير على ستمرار في السّ الا

ة خالل فترات وبخاصّ  ،المنصرمة شعرنا خالل أشهر األلم والقلق والحزن الطويلة 

: أخويّ  رات تعاضد  ومؤشّ  اتتعبيرإلى  ولكن أيضا ،لهيّ لى العون اإلإبالحاجة  ،غالقاإل

 ،نصيحة ،شراء أدوية أو طعام في مساعدة   ،صالة ،وتعزية رسالة دعم   ،هاتفيّ  صال  اتّ 

 .ةجاحلاعند لمساعدتنا  اا شخص  هناك دوم   ختصار حاجتنا الى أن نعرف أنّ الوبا

ة عن مة في ظروف كتلك الناجوبخاصّ  ،متعّدد الذي نحتاجه ونبحث عنه العون االلهيّ  

ية. ة والمادّ وحيّ عنايته وغيرها من الهبات الرّ و غفرانهو رحمة هللا نحتاج إلى :ةالجائحة الحاليّ 

ء. ولهذا السبب رأينا من المناسب أن جافي أوقات مثل هذه هو الرّ  إليه أكثر ما نحتاج ،ولكن

 هذه الفضيلة.حول نشارككم بعض األفكار 

ه يتجاوزه. فبينما التفاؤل هو نّ إف ،اته التفاؤله يحوي في طيّ جاء مع أنّ الرّ  نعي أنّ  

من خالل عنايته. وهو ذلك يرعانا ولا هللا يحبنّ ة: دينيّ  جاء مرتكزات  للرّ  نّ إف ،موقف انسانيّ 

 أطفاال  نشبه لنا. فنحن في مثل هذه األحوال  ة التي ليست دوما مفهومة  يفعل هذا بطرقه الخفيّ 

  رغم عدم قدرتهم على فهمها بالكامل. ،ة  دين من عناية والديهم المفعمة محبّ متأكّ 

مهما  ،مشكالتنا ومحننا هي ذات معنى وقيمة وهدف كلّ  يماننا بأنّ إجاء من ينبع الرّ  

 ا للخروج منها.أن نفهم سببها أو أن نجد طريق  ى من المستحيل عب أو حتّ كان من الصّ 

نسان. إ الموجود في قلب كلّ  الحصّ يمان بالإلمعه ايحمل الرجاء  ،لى هذاإوباإلضافة  

كانوا  ن أناس  ن رجاء م  قد يأتينا العون وما يحمله م   ،ويأس بة  صع ظروف  في  كثيرة   فمّرات  

 ا ننتظره منهم. ن كنّ ر م  آخ  

ذين هم لّ لة وبخاصّ  ،مصدر رجاء للجميع ،دةياتها المتعدّ بتجلّ  ،ةنسانيّ إلوتصبح األخّوة ا 

ستجابة الالحمد هلل خالقنا والشكر إلخوتنا وأخواتنا على امن أشكال الحاجة.  شكل   في أيّ 

 بة دون أيّ رادة طيّ إ ذوي ن أشخاص  م  كذلك مؤمنين والذي بدا من  السخيّ ريعة والتكاتف السّ 

راعات كالصّ  ،نسانإلة أو من صنع اسواء كانت طبيعيّ  ،في زمن الكوارث انتماء دينيّ 

 ةروح األخّوة عالميّ  رنا نحن المؤمنين بأنّ ذكّ يهم صالحشخاص وألهؤالء ا والحروب. فكلّ 

 هة. وعندما نتبنّى هذقتصاديّ الة واجتماعيّ الة واة والدينيّ الحدود العرقيّ  لكلّ  ة  عابر هاوأنّ 

وإلى  هة خالئقوإلى بقيّ  ،ة التي خلقهاإلى اإلنسانيّ  حنانا نقتدي باهلل الذي ينظر بفإننّ  ،وحالرّ 

تعبير  على حدّ  ،"بيتنا المشترك" ،العناية المتنامية بكوكبنا بب فإنّ . ولهذا السّ الكون بأسره

  للرجاء. ة  إضافيّ  عالمة   يه ،البابا فرنسيس



قة بإخوتنا فقدان الثّ  ؛ة هللا وبعنايتهبمحبّ  ناقص   جاء أعداؤه: إيمان  للرّ  وندرك كذلك أنّ  

 ؛ةالسلبيّ  ةعلى الخبرات الفرديّ  التعميم المبنيّ  ؛عاءدّ الاأي  ،ونقيضهاليأس  ؛التشاؤم ؛وأخواتنا

من  ،ملموس. ولهذا من الواجب مقاومة هذه األفكار والمواقف ورود الفعل بشكل لكوغير ذ

 خوتنا وأخواتنا.إأجل تقوية رجائنا باهلل وثقتنا ب

 Fratelli tutti ةعامّ ا في رسالته الجاء مرار  ضوع الرّ وتناول البابا فرنسيس موقد  

يخبرنا عن واقع ’يالرجاء الذأدعو إلى لنا: " ّكديؤحيث  التي صدرت حديث ا، إخوة( نا)كلّ 

متجّذر في أعماق اإلنسان، بغّض النظر عن الظروف الواقعيّة والتاريخيّة التي يعيش فيها. 

غبة في لمس وق إلى الملء، والحياة المكتملة، والرّ يخبرنا عن التعطّش، والطموح، والشّ 

الح والجمال، يقة والصّ عظيمة، مثل الحق مة، التي تمأل القلب وتسمو بالروح نحو أشياء  العظ  

ة، خصيّ احة الشّ جاء جريء، فهو يعرف كيف ينظر إلى ما وراء الرّ الرّ  ..ة.والعدل والمحبّ 

ليا التي ثل الع  ق، حتى ينفتح على الم  ضيّق األف  ويضات التي ت  والضمانات الصغيرة والتعّ 

 .(1 ،فرح ورجاء وثيقة المجمع الفاتيكاني الثاني )راجع‘ ’تجعل الحياة أكثر جماال  وجالال  

 .(55" )رقم تعالوا نسير في الرجاء

لهذه الحياة كما للحياة  لة رجاء  م  ألن نكون ح   ،نين ومسلميمسيحيّ  ،مدعوون نحن

 عوبات ومن اليأس.لذين يعانون من الصّ لة وبخاصّ  ،اآلتية

إليكم أفضل رسل ون ،نصلّي من أجلكمنا نّ أنؤّكد لكم  ،ةعلى أخّوتنا الروحيّ  وعالمة   

 سعيد. ومن أجل عيد فطر   ،كينة تسوده السّ في شهر رمضان مثمر  األماني من أجل صوم  
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