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المجلس البابوي للحوار بين األدﻳاﻥ

المسيحيون ﻭالمسلمون :ﻣًعا لحماﻳة أﻣاكن العبادة

رسالة لمناسبة شھر رﻣضاﻥ ﻭعيد الفطر السعيد
 1441ھـ  2020 /م

ﺣاﺿرة الفاتيكاﻥ

أﻳّھا األخوة ﻭاألخوات المسلمون األعزاء،
ﻳُعتَبر شھُر ﺭﻣضان ﻣحوﺭﻳًا في دﻳنكم ،ﻭﺑالتالي فھو عزﻳز عليكم على المستوﻳات الشخصيةﻭالعائلية ﻭاالجتماعية .إﻧّه ﻭقت للشفاء
الرﻭﺣي ﻭالنمّو ﻭﻣساعدة الفقراء ،ﻭلتقوﻳة الرﻭاﺑط ﻣع األقاﺭب ﻭاألﺻدقاء.
ﻭﺑالنسبة لنا ،ﻧحن أﺻدقاءكم المسيحيين ،فھو ﻭقت ﻣالئم لتعزﻳز عالقاﺗنا ﻣعكم ،ﻣن خالل لقائكم في ھذه المناﺳبة ﻭالمشاﺭكة ،ﺣيث
أﻣكن ،في إفطاﺭ .ﻭﺑالتالي فإن ﺭﻣضان ﻭعيد الفطر ﻣناﺳبات خا ّ
ﺻة لتعزﻳز األخّوة ﺑين المسيحيين ﻭالمسلمين .ﻭﺑھذه المشاعر ،ﻳقّدم
لكم المجلس الباﺑوي للحواﺭ ﺑين األدﻳان أﻁيب ﺗمنياﺗه ﻭﺗھاﻧيه القلبية ،ﻳرافقھا الدعاء.
ﺗدﻭﺭ الخواﻁر التي ﻧوّد ﻣشاﺭكتكم إﻳّاھا ،كما جرت العادة،ھذا العام ﺣول ﺣماﻳة أﻣاكن العبادة.
ﺗحتّل أﻣاكن العبادة ،كما ﻧعلم جميًعا ،ﻣكاﻧة ھاﻣة في المسيحية ﻭفي اإلﺳالم ،ﻭكذلك في األدﻳان األخرى .فالكنائس ﻭالمساجد ھي،
ﺑالنسبة للمسيحيين ﻭالمسلمين ،أﻣاكن ﻣخ ّ
صصة للصالة الشخصية ﻭالجماعية على ﺣّد ﺳواء .ﻭھي ﻣبنيّة ﻭﻣؤثﱠثة ﺑطرﻳقة ﺗساعد على
الصمت ﻭالتأّﻣل .إﻧھا فضاءات ﻳمكن للمرء أن ﻳتوّجه ﺑفضلھا الى أعماق ﻧفسه ،ﻣما ﻳُھيّئ الفرﺻة لخبرة ﺭﻭﺣية في ﺻمت .فمكان
العبادة ألي دﻳن ھو”ﺑيت للصالة“ )أشعيا .(7 ،56
أﻣاكن العبادة ھي كذلك ﻣساﺣات للضيافة الرﻭﺣية ،ﺣيث ﻳشترﻙ أﺣياﻧًا ﺑعض المؤﻣنين ﻣن دﻳاﻧات أخرى في ﻣناﺳبات خا ّ
ﺻة ،ﻣثل
ﺣفالت الزفاف ﻭالجناﺯات ﻭأعياد اجتماعية ﻭغير ﺫلك .ﻭﺗكون ﻣشاﺭكتھم في ﺗلك المناﺳبات في ﺻمت ﻭﻣع االﺣترام الواجب
لالﺣتفاالت الدﻳنية لمؤﻣني ﺗلك الدﻳاﻧة ،فيتذّﻭقون الضيافة المقﱠدﻣة لھم .ھذه المماﺭﺳة ھي شھادة ﻣمي ﱠزة لما ﻳوّﺣد المؤﻣنين ،دﻭن ﺗقليل
أﻭ إﻧكاﺭ لما ﻳميّزھم.
ﻭﻳجدﺭ التذكير ،في ھذا الصدد ،ﺑما قاله الباﺑا فرﻧسيس عندﻣا قام ﺑزﻳاﺭة ﻣسجد ﺣيدﺭ علييف ،في ﺑاكو )أﺫﺭﺑيجان( ﻳوم األﺣد2 ،
ﺗشرﻳن األﻭل  /أكتوﺑر ” :2016لقاء ﺑعضنا البعض في ﺻداقة أخوﻳّة في ﻣكان الصالة ھذا ھو عالﻣة قوﻳّة ﺗُظھر االﻧسجام الذي ﻳمكن
لألدﻳان أن ﺗَبنيه ﻣًعا ،على أﺳاﺱ العالقات الشخصيّة ﻭُﺣسن ﻧيّة المسؤﻭلين“.
في ﺳياق الھجمات األخيرة على الكنائس ﻭالمساجد ﻭالمعاﺑد اليھودﻳة ﻣن قِبل أﻧاﺱ أشراﺭ ﻳَظھر أﻧّھم ﻳعتبرﻭن أﻣاكن العبادة ھدفًا
ﻣميًّزا لعنفھم األعمى المجنون ،ﺗجدﺭ اإلشاﺭة إلى ﻭثيقة ”األخّوة اإلﻧساﻧية ﻣن أجل السالم العالمي ﻭالعيش المشترﻙ“ ،التي ﻭقّعھا الباﺑا
فرﻧسيس ﻭشيخ األﺯھر الشرﻳف ،الدكتوﺭ أﺣمد الطيّب ،في أﺑو ﻅبي ،في  4شباﻁ  /فبراﻳر ” :2019إّن ﺣماﻳة أﻣاكن العبادة  -المعاﺑد
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ب ﺗضمنه األدﻳان ﻭالقيَم اإلﻧساﻧية ﻭالقواﻧين ﻭاالﺗفاقيات الدﻭلية .كل ﻣحاﻭلة لمھاجمة أﻣاكن العبادة أﻭ
ﻭالكنائس ﻭالمساجد  -ھي ﻭاج ٌ
ﺗھدﻳدھا عن ﻁرﻳق االعتداءات العنيفة أﻭ التفجيرات أﻭ التدﻣير ،ھي اﻧحراف عن ﺗعاليم األدﻳان ﻭكذلك اﻧتھاﻙ ﻭاﺿح للقاﻧون الدﻭلي“.
ﻭﻣع ﺗقدﻳر الجھود التي ﻳبذلھا المجتمع الَدﻭلي على ﻣختلف المستوﻳات لحماﻳة أﻣاكن العبادة في جميع أﻧحاء العالم ،فإﻧنا ﻧأﻣل أن ﻳساعد
ﺗقدﻳُرﻧا المتباَدل ﻭاﺣتراُم أﺣدﻧا اآلخر ﻭﺗعاﻭﻧُنا المشتَرﻙ على ﺗقوﻳة أﻭاﺻر الصداقة الُمخلِصة التي ﺗرﺑِطنا ،ﻭعلى ﺗمكين ﻣجتمعاﺗنا ﻣن
ﺻون أﻣاكن العبادة ﺣتى ﺗُضَمن لألجيال القادﻣة الحرﻳةُ األﺳاﺳية للتعبير كﱞل عن ﻣعتقداﺗه.
ﻭﻣع التحيات األخوﻳّة ﻭﺗجدﻳد ﻣشاعر التقدﻳر ،أﻭّجه لكم ،ﺑاﺳم المجلس الباﺑوي للحواﺭ ﺑين األدﻳان ،التمنيات الُوّدﻳة لشھر ﺭﻣضان
غنّي ﺑالثماﺭ الرﻭﺣية ،ﻭلعيد فطر ﺳعيد.

ﺣاﺿرة الفاﺗيكان 17 ،ﻧيسان  /أﺑرﻳل 2020

Miguel Ángel Cardinal Ayuso Guixot,MCCJ
President

Rev. Msgr. Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage
Secretary

ﻳبعث المجلس الباﺑوي للحواﺭ ﺑين األدﻳان ﺑالفاﺗيكان ھذه السنة ،كما في كل عام ،ﺭﺳالة إلى المسلمين ﺑمناﺳبة شھر ﺭﻣضان ﻭعيد
الفطر السعيد الذي ﻳختتمه.
ﺗتناﻭل ﺭﺳالة ھذا العام ،التي ﺗّم إعدادھا قبل اﻧتشاﺭ ﻭﺑاء فيرﻭﺱ كوﺭﻭﻧا ،ﻣوﺿوع اﺣترام أﻣاكن العبادة ﻭﺣماﻳتھا.
لذلك أﻭّد ،ﺑصفتي ﺭئيًسا للمجلس الباﺑوي للحواﺭ ﺑين األدﻳان ،أن أعبّر عن األﻣل في أن ﻳتضاﻣن المسيحيون ﻭالمسلمون ،ﻣتحدﻳن
ﺑرﻭح األخّوة ،ﻣع اإلﻧساﻧية المتألّمة ﺑشّدة ،ﻭﻳرفعوا ﺻلواﺗھم إلى ﷲ ﺗعالى القدﻳر الرﺣيم ،ليشمل ﺑحماﻳته كل إﻧسان ،ﺑحيث ﻳُمكن
التغلّب على ھذه األﻭقات الصعبة.
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