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 رسالة لمناسبة شھر رمضان وعید الفطر السعید
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 حاضرة الفاتیكان

  

 أیّھا األخوة واألخوات المسلمون األعزاء،

رمضان مكّرس للصوم والصالة والصدقة، فھو أیًضا شھر لتقویة الروابط الروحیة التي باإلضافة إلى أّن شھر 
نتقاسمھا في إطار صداقتنا كمسیحیین ومسلمین. لذلك، یسعدني أن أغتنم ھذه الفرصة ألتمنّى لكم احتفاال برمضان 

 ملؤه السكینة وغنیًا بالثمار.

ء قیم التعارف المتبادَل واألخّوة اإلنسانیة والعیش المشترك، وتكریس التمّسك بقیم السالم وإعال”إّن أدیاننا تدعونا إلى
شباط  4راجع وثیقة األخّوة اإلنسانیة من أجل السالم العالمي والعیش المشترك،أبو ظبي، “(الحكمة والعدل واإلحسان

).2019فبرایر  /  

م واالعتراف بھم كإخوة وأخوات. وھكذا، إننّا، مسلمین ومسیحیین، مدعوون إلى االنفتاح على اآلخرین وإلى معرفتھ
یمكننا ھدم الجدران التي بُنیت بسبب الخوف والجھل، والسعي معًا لتشیید جسور صداقة ھي أمر أساس لخیر 

البشریة جمعاء. وبالتالي، فإننا ننّمي في أُسرنا وفي مؤسساتنا السیاسیة والمدنیة والدینیة طریقة عیش جدیدة یُرفَض 
حتَرم اإلنسان.فیھا العنف ویُ   

لذلك، نُشّجع على مواصلة دفع ثقافة الحوار قُدًُما كوسیلة للتعاون وكطریقة للنمّو في معرفة بعضنا البعض. وفي ھذا 
السیاق، أشیر إلى أن البابا فرنسیس قد أبرز، أثناء زیارتھ القاھرة، ثالثة مبادئ توجیھیة أساسیة لمواصلة الحوار 

كلمة إلى ( “ضرورة الھویّة، وشجاعة االختالف، وصدق النوایا”  الناس من مختلف الدیانات:والمعرفة المتبادَلة بین 
).2017نیسان / أبریل  28المشاركین في المؤتمر العالمي للسالم بمركز مؤتمرات جامعة األزھر،   

دنیة والحّریات یجب أن یسعى الحوار، من أجل احترام التنّوع، إلى تعزیز حق كل شخص في الحیاة والسالمة الب
األساسیة، مثل حّریة الضمیر والفكر والتعبیر والدین. ویشمل ذلك حّریة العیش وفقًا لمعتقدات الفرد على الصعیدین 

من أجل الصالح العام. -كإخوة وأخوات  -الخاص والعام. وھكذا، یمكن للمسیحیین والمسلمین العمل معًا   

ةورسالتھا صدًى في قلوب جمیع من یشغلون مناصب ُسلطة في مجاالت الحیاة أتمنّى أن تجد مبادرة األخّوة اإلنسانیّ  
االجتماعیة والمدنیة لجمیع أفراد األسرة البشریة، وأن یوّجھونا جمیعًا إلى التطبیق العملي لتلك المبادئ، غیر مكتفین 

 بموقف تسامح، بل عاملین على بناء عیش مشترك حقیقي وسلمي.

ل الیكم، باسم المجلس البابوي للحوار بین األدیان، تحیاتي األخویة القلبیة وعظیم تقدیري وختاًما، یسّرني أن أرس
 لصداقتنا، ترافقھا خالص األماني لشھر رمضان وعید الفطر السعید.

2019نیسان  27حاضرة الفاتیكان،   

 
 

 المطران میغیل أنخیل أیوزو غویغسوت
 أمین السرّ 
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