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 أيّها اإلخوة واألخوات المسلمون األعزّاء، 

لكم تمنّياتنا األخوّية لشهر يسرّنا في المجلس البابوّي للحوار بين األديان أن نقّدم                 
لهيّة والنموّ الروحّي. فالصّوم الذي ترافقه الصّالة والصّدقة وغيرها من األعمال إلغنّي بالبركات ا

كما أنّه يساعدنا على االستمرار في  ٬التقويّة يقرّبنا من هللا خالقنا ومن كّل الّذين نعيش معهم

 الّسير على طريق األخوّة.

 ٬وبخاصّة خالل فترات اإلغالق ٬خالل أشهر األلم والقلق والحزن الطويلة المنصرمةشعرنا         
رسالة  ٬ولكن أيضا إلى تعبيرات ومؤّشرات تعاضٍد أخوّي: اتّصاٌل هاتفيّ  ٬بالحاجة إلى العون اإللهيّ 

أّن  وباالختصار حاجتنا الى أن نعرف ٬نصيحة ٬مساعدٌة في شراء أدوية أو طعام ٬صالة ٬دعٍم وتعزية

 هناك دوًما شخًصا لمساعدتنا عند الحاجة.

العون االلهّي الذي نحتاجه ونبحث عنه متعّدد، وبخاصّة في ظروف كتلك الناجمة عن         
 ٬الجائحة الحاليّة: نحتاج إلى رحمة هللا وغفرانه وعنايته وغيرها من الهبات الرّوحيّة والمادّية. ولكن

ل هذه هو الرّجاء. ولهذا السبب رأينا من المناسب أن نشارككم أكثر ما نحتاج إليه في أوقات مث

 بعض األفكار حول هذه الفضيلة.

فإنّه يتجاوزه. فبينما التفاؤل هو موقف  ٬نعي أّن الرّجاء مع أنّه يحوي في طيّاته التفاؤل        
يته. وهو يفعل هذا بطرقه انسانّي، فإّن للرّجاء مرتكزاٌت دينيّة: هللا يحبنّا ولذلك يرعانا من خالل عنا

الخفيّة التي ليست دوما مفهومًة لنا. فنحن في مثل هذه األحوال نشبه أطفاالً متأكّدين من 

 عناية والديهم المفعمة محبًّة، رغم عدم قدرتهم على فهمها بالكامل.

ما كان مه ٬ينبع الرّجاء من إيماننا بأّن كّل مشكالتنا ومحننا هي ذات معنى وقيمة وهدف        

 من الصّعب أو حتّى من المستحيل أن نفهم سببها أو أن نجد طريًقا للخروج منها.

يحمل الرجاء معه اإليمان بالصّالح الموجود في قلب كّل إنسان. فمرّاٌت  ٬وباإلضافة إلى هذا        

ر َمن كنّا قد يأتينا العون وما يحمله ِمن رجاء ِمن أناسٍ كانوا آخِ  ٬كثيرٌة في ظروٍف صعبٍة ويأس

 ننتظره منهم.

وبخاصّة للّذين هم في  ٬مصدر رجاء للجميع ٬بتجلّياتها المتعّددة ٬وتصبح األخوّة اإلنسانيّة        
أّي شكٍل من أشكال الحاجة. الحمد هلل خالقنا والشكر إلخوتنا وأخواتنا على االستجابة الّسريعة 

شخاصٍ ذوي إرادة طيّبة دون أّي انتماء دينّي والتكاتف السخّي الذي بدا من مؤمنين وكذلك ِمن أ

كالصّراعات والحروب. فكّل هؤالء  ٬سواء كانت طبيعيّة أو من صنع اإلنسان ٬في زمن الكوارث
األشخاص وصالحهم يذكّرنا نحن المؤمنين بأّن روح األخوّة عالميّة وأنّها عابرٌة لكّل الحدود العرقيّة 

فإننّا نقتدي باهلل الذي ينظر بحنان  ٬يّة. وعندما نتبنّى هذه الّروحوالدينيّة واالجتماعيّة واالقتصاد

وإلى بقيّة خالئقه وإلى الكون بأسره. ولهذا الّسبب فإّن العناية  ٬إلى اإلنسانيّة التي خلقها

 هي عالمٌة إضافيٌّة للرجاء. ٬على حّد تعبير البابا فرنسيس ٬"بيتنا المشترك" ٬المتنامية بكوكبنا

ندرك كذلك أّن للرّجاء أعداؤه: إيماٌن ناقٌص بمحبّة هللا وبعنايته؛ فقدان الثّقة بإخوتنا و        
أي االدّعاء؛ التعميم المبنّي على الخبرات الفرديّة السلبيّة؛  ٬وأخواتنا؛ التشاؤم؛ اليأس ونقيضه



من أجل  ٬وغير ذلك. ولهذا من الواجب مقاومة هذه األفكار والمواقف ورود الفعل بشكل ملموس

 تقوية رجائنا باهلل وثقتنا بإخوتنا وأخواتنا.

)كلّنا إخوة(  Fratelli tutti وقد تناول البابا فرنسيس موضوع الرّجاء مراًرا في رسالته العاّمة        

يخبرنا عن واقع متجّذر في أعماق ’التي صدرت حديًثا، حيث يؤكّد لنا: "أدعو إلى الرجاء الذي
عن الظروف الواقعيّة والتاريخيّة التي يعيش فيها. يخبرنا عن التعطّش، اإلنسان، بغّض النظر 

والطموح، والّشوق إلى الملء، والحياة المكتملة، والرّغبة في لمس العظَمة، التي تمأل القلب 
وتسمو بالروح نحو أشياٍء عظيمة، مثل الحقيقة والصّالح والجمال، والعدل والمحبّة... الرّجاء جريء، 

كيف ينظر إلى ما وراء الرّاحة الّشخصيّة، والضمانات الصغيرة والتّعويضات التي ُتضيّق  فهو يعرف
)راجع وثيقة المجمع ‘ ’األُفق، حتى ينفتح على الُمثل الُعليا التي تجعل الحياة أكثر جمااًل وجالالً 

 (.55(. تعالوا نسير في الرجاء" )رقم 1، فرح ورجاء الفاتيكاني الثاني

مسيحيّين ومسلمين، ألن نكون َحَملة رجاٍء لهذه الحياة كما للحياة اآلتية، نحن مدعوون، 

 وبخاصّة للذين يعانون من الصّعوبات ومن اليأس.

وعالمًة على أخوّتنا الروحيّة، نؤكّد لكم أنّنا نصلّي من أجلكم، ونرسل إليكم أفضل األماني         

 ، ومن أجل عيد فطٍر سعيد.من أجل صوٍم مثمر في شهر رمضان تسوده الّسكينة 
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