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٢٤

التقوى

� خضم ما يشهدs �لعا{ من �ضطر�با< 
-�لسياسـي  �القتصا�^  �لصعيدين  على 
-جـه حضر� 2مE �ملؤمينـن -2يدs �هللا- 
 Jبنديكت �لسا� �لبابا  �سالة �t قد�سة 
عشـر،  ��2' حضرته من خال�ا �ملبا�� 
باإلسـال: -�لد-�  ُتلصق   vلـ� �خلاطئة 
�حلسـاJ �لذ^ يلعبه �لديـن �حلنيف � 
حتقيق �ألمن -�لسـال: �لعاملي. كما �كز 
حضرته على خطو�� �ملوقف �لذ^ يعيشه 
�لعا{ �ليو: -�ملساعي �لv �ب ��ا,ها كي 
تتفا�� �لبشرية حربا عاملية ثالثة. -قد سلَّم 
2مE �جلماعة � �لديا� �ملقدسـة �ألستا, 
�مد شـريف عو�� �سالة حضرته باللغة 
�الجنليزية �t قد�سـة �لبابا � �لفاتيكا1. 
-قد قامت �لسيد� �مي شريقي بتر�تها 
�t �للغـة �لعربية. -� مـا يلي نصها:
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بسم �هللا �لرuن �لرحيم  
Ãمد« "نصلى على �سوله �لكرمي 

 "على عبد« �ملسيح �ملوعو�
بفضل �هللا  "�-ته    هو �لناصر


كتوبر ٢٠١١ ٣١ Zلند

}z قد�سِة �لبابا بنديكت �لسا�� عشر 
                       �لسالُ[ عليكْم "�-ُة �ِهللا  "بركاُته

بصف» }ماَ[ �جلماعِة �إلسالميِة �أل-ديِة �لعامليِة 
نقُل }z قد�سة �لبابا 
َسَو��  َكَلَمٍة  }َلى  َتَعاَلْوْ�  �ْلِكَتاِ§  
ْهَل َ َيا  �لكرِمي: ﴿ُقْل   Zِßلقر� �سالَة 
َبْيَنَنا َ"َبْيَنُكْم َ
الَّ َنْعُبَد ِ}الَّ �هللا َ"َال ُنْشِرَ� ِبِه َشْيًئا َ"َال َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا 


ْ�َباًبا مِّن ُ�"Zِ �هللا﴾.َ
يتعرÏُ �إلسالُ[ ¬ هذ« �ألياِ[ لتهٍم سخيفة حتت مر
� �لعاِ± "مسمِعه. 
 Zّفإ �لشديِد  "لألسِف  �حلقيقيَة.  تعاليَمه   Zَسو�يد ال  يثN"¾ا  "�لذين 
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حضر� مر�� مسر-� u2د (2يدs �هللا)

متكاتفني  نقُف  فسو¼  -اية،   z{ Æاجٍة 
�فاًعا عنها، "}Zْ صعد صد� 
ّيِة �سالة من 
مساجدنا فلن يكوZ }ال قولنا: "�هللا 
ك�" 
 � Jمًد�   Z
" �هللا  }ال  }له  ال   Z
 "شها�� 

�سوj �هللا.
 Nِئيسًيا ¬ تدم� ��لعامَل �لذ� يلعب �"ً� َّZ{
�ألشخاِ÷  بعَض   َّZ
 هو  �لعاِ±   ¬ �لسالِ[ 
لذ�  
حر�ٌ�، "  Zمثقفو" 
�كياُ�  
¾م   Zيظنو
Ëقُّ %م �الستهز�ُ� "�لسخريُة من مؤسسي 
�أل�ياZ. "�حلق 
نه للحفاõِ على �لسالِ[ ¬ 
�ملجتمِع ال بد من }�Åلِة كلِّ مشاعِر �لعد�ِ� 
فيما  �لتسامُح  ليز��َ�  �لناِ�،  قلوِ§  من 
للدفاِ�  للوقوِ¼  بينهم. هنا� حاجٌة ماسٌة 
ميرُّ  فالعاُ±   .Zأل�يا� كل  
نبيا�  �حتر�[  عن 

ُ[ صو�ً� مشوهة لإلسالِ[  بعَض �جلماعاِ� �إلسالميِة �ملغرضِة تقدِّ
¿تلفًة متاما عن صو�تِه �حلقيقيِة. "نتيجًة لذلك قد تالشت �لثقُة 
جتا«  �ملسلمِة   Nِغ "�لشعوِ§  �لغربيِة   jِ"لد� قلوِ§ شعوِ§  من 

يضا يوّجهوz{ Z مؤسِس �إلسالِ[  Zملثقفو� 
�ملسلمَني Æيث بد

�لرسوjِ �لكرِمي Jمٍد � ִדًما ال 
ساَ� %ا من �لصحِة.  
مما ال شك فيه 
Zّ كلَّ �يٍن يهدُ¼ }z تقريِب �إلنساz{ Zِ �هللا 
تعاz "}�ساِ� �عائم �لقيِم �إلنسانية، "± يعّلم 
�ٌّ من مؤّسسي 
لذ�  ظلِمهم.   "
 �آلخرين  على حقوِ�  �العتد�َ�  
تباَعه   Zأل�يا�
��يعًة  �ملَضلَّلني  �ملسلمِني  من  �لقلِة  تصرفاُ�  ُتستَغلَّ  
ال  ينبغي 
ملها�ِة �إلسالِ[ "مؤسِسه �لكرِمي �. فقد عّلَمنا �إلسالُ[ �حتر�َ[ 

نبياِ� �يِع �أل�ياZِ، "هذ� هو �لسبُب "��َ� ضر"�ِ� }مياZ �ملسلِم 
�ميِع �ألنبياِ� �ملذكو�يَن ¬ �لكتاِ§ �ملقدِ� 
" ¬ �لقرZِß �لكرِمي، 

مبن فيهم �ملسيُح �.
 �Nًزننا كثË مٍد �، لذ�J لكرِمي� jِللرسو Zننا خد�[ متو�ضعو{
�%جماُ� على نبينا �لكرِمي �، "لكننا نر�ُّ عليها باستمر�ٍ� من 
من  �ملزيِد  عن  "�لكشِف  �لعاِ±   z{ �لطيبِة  تقدِمي سNِته   jخال

تعاليِم �لقرZِß �لكرِمي �جلميلِة.
ِ}Zْ ± يّتبع معتنُق �يانٍة ما تعاليمها بصو�ٍ� صحيحٍة مع �ّ�عاِئه 

Z ننسَب �خلطَأ للديانِة بل }z �ملخطئ.   ÅُوÝ اللتز�[ ِبها، فال�
}Z معô كلمة "�إلسال[" هو �لسالُ[ "�ملحبُة "�ألمُن، "}Z مسألَة 
َخه،  عدِ[ �إلكر�ِ« ¬ �لديِن 
مٌر "�ضٌح 
ّكد« �لقرZُß �لكرُمي "�سَّ
�لتضحيِة.   ïَ"�" �َلتصا�" �ملحبَة "�ملو�َ� "�لسالَ[  يعلِّمنا  فهو 
سبل  ينتهُج  ال  من   Z
 "تكر�ً��  مر�ً��  �لكرُمي   Zُßلقر� "يؤكُد 
تعاليم  عن  �لبعد  كل  بعيٌد  
نه " �هللا،  �-ة  من  ُيطر�  �لتقو� 

نه �يُن  �إلسال[. "بالتاv }�� صّو� 
�ُّ شخٍص �إلسالَ[ على 
تطرٍ¼ "عنٍف "
نه �يٌن مليٌ� بتعاليِم سفِك �لدماِ�، فهذ� تصوٌ� 

ال عالقَة له باإلسالِ[ �حلقيقي.
فقط،  �لصحيَح  �إلسالَ[  متا�ُ�  �أل-ديُة  �إلسالميُة  �جلماعُة 
"كلُّ ما تقوُ[ به "تقّدمه من خدماٍ� فهو البتغا� مرضاِ� �هللا 

خر�  عبا�ٍ�   �ِ��  ُّ�
  "
 كنيسٌة  كانت  "كلما  فحسب.   �
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�ليوَ[ Æالة �ضطر�ٍ§ "عدِ[ ��تياï، "إل�Åلة هذ� �لقلق "�خلو¼ Ýب َخْلق جوٍّ من �ملحبة "�ملو��، "
Z ننقل �سالَة 
 Z
�ملحبِة "�لسالِ[ ملن حولنا، "
Zْ نتعلَم �لعيَش بانسجاٍ[ 
كَ� من 
� "قٍت مضى "بطريقٍة 
فضَل من �� قبل، "

خ �لقيَم �إلنسانيَة. نرسِّ
 jَحال{ jُ"ا حتا¾
تندلُع �حلر"ُ§ ¬ �لعا± �ليو[ على نطاٍ� ضّيٍق، بينما تّدعي �لقو� �لعظمى ¬ 
ماكن 
خر� 
�لسال[. "± يعد سًر� 
نه يقاj لنا ¬ �لظاهر شيٌ�، بينما تتّم �لترتيباُ� "�ملخططاُ� �حلقيقيُة سرًّ� "��� �لكو�ليس 
�لسياسية. "�لسؤ�jُ �لذ� يطرïُ نفسه ¬ هذ� �ملقاِ[ هو: هل ميكُن }حالjُ �لسالِ[ ¬ �لعاِ± ¬ مثل هذ« �لظر"¼؟ 

ساَ� حرٍ§ عامليٍة 
خر� قد ُ"ضع  Z
مع �ألسف فإننا }Zْ ��سنا �لظر"َ¼ �لر�هنَة ¬ �لعا± عن كثب فسنجُد 
مسبقا. "لو متَّ �ّتباُ� مساِ� �لعد�لِة بعَد �حلرِ§ �لعاملية �لثانية ملا شهدنا �لوضَع �حلاv ¬ �لعا± Æيث Ëيُق به %يب 
�حلر§. "ألZ �لعديد من بلد�Z �لعاِ± متلك �ليو[ �ألسلحَة �لنو"ية، "جند �ألحقاَ� "�لعد�"�ِ� ¬ تز�يٍد مستمر، 
فقد 
صبح �لعاُ± على حافة �لدما�. "لو �سُتخدمْت 
سلحة �لدما� �لشامل، فإZ �ألجياj �لقا�مة لن تساJنا على 
ما ستسببه من �لعاهاِ� �لد�ئمِة �ل» ستلحُق ֲדا. ال j�Å هنا� "قٌت 
ماَ[ �لعاِ± إليالِ� �هتماٍ[ خاٍ÷ حلقوِ� �خلالِق 

� "حقوِ� ¿لوقاِته.

هم ما علينا فعله �آلZ بل �ألمر �لبالُغ �أل¶ية هو 
Z نكثَف جهوَ�نا عاجًال إلنقا� �لعا± من هذ� �لدماِ�  Z

عتقد 
بدًال من �لتركيِز على تقدِ[ �لعا±. هنا� حاجٌة ملحٌة للبشريِة ملعرفة خالِقها �، ألZ هذ� هو �لكفيُل �لوحيد لبقاِ� 

��� �إلنساZُ �ليوَ[ �لنجاïَ ¬ }�سا� �عائِم �لسال[  Zْنفسه. فإ Nو تدمÃ لعاَ± يتحرُ� بسرعٍة� َّZلبشريِة، "}ال فإ�
فعًال، فعليه 
Ë Zا"jَ �لسيطرَ� على �لشيطاZ بد�خله بدًال من �لبحث عن 
خطاِ� �آلخرين. على �ملرِ� 
Z يقد[ مثاًال 
��ئًعا للعد�لة بالقضا� على شر"� نفسه. "
�ّكُر �لعاَ± باستمر�ٍ� 
Zّ هذ« �لعد�"�ِ� �ملفرطِة جتا« �آلخرين جتتثُّ �لقيَم 

�إلنسانية كليا، "بالتاv تقو� �لعا± Ãو �إلبا��.

هيب بكم 
Z تبّلغو� �لعا± "على نطا� "�سع بأZّ َ"ْضَع �لعر�قيِل  Éنفو� ¬ �لعا±، فإن" Nلصوتكم تأث Zملا كا"
¬ طريِق �لتو�ZِÅ �لطبيعي �لذ� خلقه �ُهللا تعاz، يدفعهم بسرعة Ãو �لفنا�. هنا� حاجة ملحة لنقِل هذ« �لرسالِة 

.Nكَ� بكث
على نطاٍ� 
"سَع ِمن 
� "قٍت مضى "باهتماٍ[ 
}Z �يع �لديانا� ¬ �لعا± Æاجِة }z �النسجاِ[ "�لوئاِ[ �لديÉ، "�يع شعوِ§ �لعاِ± Æاجة }z خلق �"ïِ �ملو�ِ� 

"�ملحبَِّة "�ألخو� �ملتبا�لة.
خالِقنا  "معرفِة  "�ملحبة،  �لسالِ[  }�ساِ�   ¬ بد"�نا  "نشعَر  مسؤ"لياِتنا  �يًعا  نعَي   Zأل يوفقنا   Z
 �هللا  
�عو   
ßمني. بنا.  �ملحِد�  �لعاملي  �لدماَ�  هذ�  Ýّنبنا   Z
  zتعا �هللا   z{ "نتضرَُّ�  صالِتنا   jَخال ��ئما  ندعو  }ننا   .�

�ملخلص
ميـر��   مسـر-� 2حـمد

خليفة �ملسيح �خلامس
}ما[ �جلماعة �إلسالمية �أل-دية �لعاملية
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مN �جلماعة بالديا� �ملقدسة �ألستا� Jمد شريف عو�� ُيهد�
  �لتر�ة �إليطالية للقرZß �لكرمي لقد�سة �لبابا بنديكت �لسا�� عشر

هدية �لبابا لألستا� Jمد شريف عو�� 

مع �لكا��يناj ليونا��" ساند��،
.Zئيس �ملجمع �لشرقي - �لفاتيكا� 

صو�� للصفحة �أل"z من �سالة حضر� 
مN �ملؤمنني   


