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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مسلّصحبه و حممد وعلى آله وسيدناى اهللا على وصلّ
  

  السادس عشررسالة مفتوحة إىل قداسة البابا بندكت 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

""""������َ	 ��� ������ِ� ���ِ� ِ��َ����ْ� َ��َ	 ��ُ������ُ� �َ���������َ	 ��� ������ِ� ���ِ� ِ��َ����ْ� َ��َ	 ��ُ������ُ� �َ���������َ	 ��� ������ِ� ���ِ� ِ��َ����ْ� َ��َ	 ��ُ������ُ� �َ���������َ	 ��� ������ِ� ���ِ� ِ��َ����ْ� َ��َ	 ��ُ������ُ� �َ���    ".."..".."..        
  )٤٦: ٢٩، العنكبوت الكرميالقرآن (

  
 ١٢ بتاريخ  اليت ألقيتموها يف جامعة رِجنسبورغ يف أملانياتكمحماضر إىل بالنسبة

أن نتناول حنسب أنه من املالئم يف سياق روح النقاش املفتوح ، م٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول
‘ فارسي مثقف’ ملناظرة جرت بني االمرباطور مانويل الثاين باليولوجوس ورجل كماستخدام

على  فيه نثينففي الوقت الذي .  ة بني العقل واإلميان حول العالقكمكنقطة بداية خلطاب
لنا أن بذلوا يف معارضة هيمنة الفلسفة الوضعية واملادية يف حياة اإلنسان، ال بد جهودكم اليت ت

اجلهة اإلسالم على أنه إىل  فيها أشرمتنوه إىل بعض األخطاء اليت وردت يف إطار الطريقة اليت ن
 اليت وردت يف التأكيدات اليتسب للعقل؛ باإلضافة إىل بعض األخطاء املقابلة لالستعمال املنا

  .سقتموها لدعم حجتكم
  

’’’’�"#�� $ %�&'� (�"#�� $ %�&'� (�"#�� $ %�&'� (�"#�� $ %�&'� (.. .. .. .. ‘‘‘‘        
  

) �'&�% $ " مطلعها  فإن اآلية القرآنية اليت"وفقاً ملا يقرره أهل الدراية"لقد ذكرمت بأنه 
، "ن ضعيفاً وحتت التهديدكا"كانت يف بداية أمر النيب عندما ) ٢٥٦: ٢البقرة،  ("..��#"�



٢ 

الترتيل القرآين  ا كان فيهيتال الفترة تعود إىلوالصحيح الثابت أن هذه اآلية .  وهذا غري صحيح
مل تكن آية .  ة السيطرة السياسية والعسكرية لألمة اإلسالمية الفتيتنامي مع متوافقاً ومنسجماً

 راسخني أمام رغبة الذين ظلموهم  أمراً للمسلمني بالبقاء ثابتني‘..) �'&�% $ ��#"�’

وعذبوهم إلرغامهم على التخلي عن دينهم وإميام؛ ولكنها جاءت تذكرياً للمسلمني أنفسهم 

) ’  . أن يرغموا قلوب غريهم على اإلميانال ميكن هلمأنه عندما حتققت هلم أسباب القوة واملنعة 
  ولقد بينت .ة وليس الضعف ختاطب أولئك الذين هم يف حالة القو‘..�'&�% $ ��#"�

بأن املسلمني يف املدينة أرادوا إرغام أبنائهم ) مثل تفسري الطربي(التفاسري األوىل للقرآن الكرمي 
ليتحولوا من اليهودية أو النصرانية إىل اإلسالم، فكانت هذه اآلية جواباً دقيقاً هلم بأال حياولوا أن 

ة  قرآنياتأيضاً توجيه لديهمملسلمني اضافة إىل أن  هذا باإل . اإلسالمعلى يكرِهوا أبناءهم

��9ُ�ِ �67�8�ْ ,�� �2ُ�3�45 ��1َ0 +��* 0َْ/.�-�,�� ��,�� +��* ": مثل هادية يف هذا الصدد
�َ<�=�#��;� � 9ُْ� "�� 	َ"6>�� �0�َ��ْ�&��;�": ؛ وأيضاً)٢٩: ١٨الكهف،  ( .."0َْ/.�ْ�:ُ&� ��, �#�=�?َ	 �َ�  
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ِ�"�� ������ �2ُ��C"��  ).٦- ١: ١٠٩الكافرون،  ("�

  
  اهللا تعاىلترتيه 

  
وهذا  ؛" مطلقاًمنزه ترتيهاً ليم اإلسالمية،ابالنسبة إىل التع ،اإلله: "أيضاً أنقلتم لقد 

 " ..�َ.��+ �D�/ْE�1َ' �F��B*.. ": ن القرآن أنهيفلقد ب.  تبسيط ميكن أن يكون مؤداه مضلالً
: ، وقال)٣٥: ٢٤النور،  (" ..��/���14��� �5�ُ@ �D��� �I����G�5َHِْ": ، وبين أيضاً)١١: ٤٢الشورى، (
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" ..ِ5��ْ�� ِ��=�� ���, �D�.َ�ِ� ���&9َْ	 ���8َ@���#"")  ،وقال)١٦: ٥٠ق ، :" �&���J���� �&�KLْ���� ُM4�َHْ�� ���
���N��=�ْ���.. ")  ،�2ُ.. ": ، وقال)٣: ٥٧احلديد�Cُ' ��, ���"َ	 �2ُ��>�, ���: ٥٧احلديد،  (" ..��

� 42َEَ0 ْ��A���ُ��Dّ/�� �D�P�.. " :، وقال)٤ ��1�C�"َHَ0.. ")  ،ذكر حديث نا نتو؛ وكذلك دع)١١٥: ٢البقرة

فإذا أحببته كنت : ")العبد الصاحل(الذي يبين فيه أن اهللا يقول يف صلى اهللا عليه وآله وسلّم النيب 
" مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا، ورجله اليت ميشي ا

  ).، كتاب الرقاق٦٥٨١صحيح البخاري (
  

املتوىف ( املفكر ابن حزم يعترب، ةوالفلسفم الكالم وعلقائق الراملتعلق بالتعليم جمال يف و
وهو  –وإن كان ذا شهرة  –  هامشية فاضلة ولكن به شخصيةالذي استشهدمت) م١٠٦٩

 وإذا أراد إنسان البحث عن.   الظاهري اليت ال يتبعه أي مسلم يف العامل اليوماملذهبينتمي إىل 
 أهم بكثري من  لدى املسلمنياك شخصياتهننصوص أصيلة بشأن عقيدة الترتيه، فإن عبارات و

املتوىف (مثل اإلمام الغزايل ابن حزم من حيث تأثريهم ومرجعيتهم يف جمال العقيدة اإلسالمية 
  . وكثريين غريه)م١١١١

  
الفلسفة متأثراً بشدة بكان " أنه بسبب أن االمرباطور ا مفادهمناقشة لقد اقتبستم  
لتعاليم ا نّأ، وه بالنسبة ل"هيدأمر ب" "اء الدمضى عن سفكيراهللا ال "فإن فكرة أن " اليونانية

  فقولكم أن إرادة اهللا بالنسبة .ضاد مكنموذج  مقابلهاعرضت ترتيه اإلله اإلسالمية بشأن
.  يعترب تبسيطاً أيضاً ميكن أن يفضي إىل سوء فهم" مقوالتنا من مقولة غري مقيدة بأي"للمسلمني 

الرحيم والعدل والبصري والسميع والعليم والودود : سالم أمساء كثرية منهادين اإليف تعاىل إن هللا 

 "��� �Q�ُ:ُ' �D�� �ُ��" �2َ	B#��َ"وأنه تعاىل   وإن اعتقاد املسلمني التام بوحدانية اهللا .واللطيف
مع (وإىل خلقه، تعاىل  نسبة هذه الصفات إىل اهللا هم مل يؤد إىل إنكار)٤: ١١٢اإلخالص، (

وحيث   ).وهي عبارة حتتاج إىل إيضاح أكثر يف هذا السياق‘ املقوالت’ جانباً اآلن فكرة الوضع
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 ميكن أن يأمرنا مزاجي استنتاجكم أن املسلمني يؤمنون بإله، فيتعلق بإرادة اإللهأمر  هذا أن

��ْ<�#�H�" �D/ّ�� 4;ِ� ِMْ,�&� �ِ": ل قول اهللا يف القرآن أن يغفه، من شأنيأمربالشر أو ميكن أال 
 �2ُ�ُJ�>�" ِ�ْR�=�ْ��� ِ&َ�C�1ْ���� *��S�8َ:�ْ� ِ��? T�<�C�"�� T���&ُU�ْ� V�W *�َ�"ِ��� ِ;�����ِX���

�;��&�'َYَ�'D��ْ:َ@ Tَ/�? �Zَ�َ� .. ": ل قوله تعاىلغفما يك؛ متاماً )٩٠: ١٦النحل،  ("�َ<�/���2ُ 
����1���5�� ��[�<�\� 'ُ�� .. ": ؛ وبأنه قال)٥٤: ٦، انظر أيضاً ١٢: ٦األنعام،  ("..��&�1��4]َ 

وإن كلمة رمحة ميكن أيضاً أن تترجم إىل احلب ).  ١٥٦: ٧األعراف،  (" ..+���*^

ومن كلمة الرمحة جاءت العبارة املقدسة اليت يستعملها املسلمون يومياً، .  واللطف والشفقة
 ؟ك دم بريء يتعارض مع الرمحة والشفقةسف  أنّاً بدهيأليس  .‘بسم اهللا الرمحن الرحيم’
  
 

  التفكري املنطقياستعمال 

  
 اإلله كنه وعالقته باإلنساين الذكاءثها يف طبيعة وا وحباإن التعاليم اإلسالمية غنية بتنقيب  

 بني الفصللكن .  هيدهي وما هو غري بيتضمن ذلك تساؤالت بشأن ما هو بدوإرادته، و
 يف الفكر  ال يوجد بنفس هذا الشكل متاماًمن جهة أخرى‘ اإلميان’ة ومن جه‘ التفكري املنطقي
بتسلسل وحدوده بطريقتهم اخلاصة، مقرين اإلنساين  الذكاءقوة املسلمون أدرك اإلسالمي؛ بل 

املنهج الفكري عمل فان طرتوهناك .  منه جداًهام  يف جزء التفكري املنطقيهرمي للمعرفة يقع 
 على م النهائيكَ العقل التحليلي هو احلَ جعل،األول:  عموماًجتنبهما علىاألصيل اإلسالمي 

واألهم من .   املطلقةالتساؤالتيف تناول اإلنساين  واآلخر، هو إنكار قوة اإلدراك ؛احلقيقة
ورواجاً قد  األكثر نضجاً أمناطهايف خالل العصور ، أن البحوث الفكرية للمسلمني ذلك

ني حقائق الترتيل القرآين ومطالب الذكاء اإلنساين دون التضحية وتوافق بحافظت على انسجام 



٥ 

�2ِ `"�����0 ��C� � �_�َ0L�ْ���0� 	T���� �2ِ<��ُ:@َ ": يقول اهللا تعاىل.  بأحدمها من أجل اآلخر<"ِ&�C�]
67�8�ْ� �D�@َ	 �2�<َ� ��4.�=َ��"..")  ،لتكثريةآيات ني من ب آيةٌ إن العقلَهذا و).  ٥٣: ٤١فص 

  .بداخلنا، دعانا اهللا للتأمل فيها والتأمل ا، كوسيلة ملعرفة احلقيقة
  

  ما احلرب املقدسة؟

  
مصطلح ليس له وجود يف املفردات اإلسالمية؛ " احلرب املقدسة"نود اإلشارة إىل أن   

.   تعاىلااهدة واملناضلة، وخصوصاً اجلهاد يف سبيل اهللايعين اجلهاد أن  بد من التأكيد هناالو
رغم من أن اجلهاد   وبال.إن هذا اجلهاد ميكن أن يأخذ أشكاالً كثرية، مبا يف ذلك استخدام القوة

، إال أنه ليس بالضرورة أن سامية مباركة سبيل غاية مبعىن أن يكون يف مباركاًميكن أن يكون 
يقول بأن وجوس ليولوعالوة على ذلك، جتدر املالحظة إىل أن مانويل الثاين با".  حرباً"يكون 

استعمل العنف ضد صرايف ) عليه السالم( مع طبيعة اإلله، ولكن املسيح نفسه يتعارض" العنف"
ال تظنوا أنين أتيت ألجلب السالم يف األرض، مل آت جللب السالم : "ملعبد، وقالاألموال يف ا

ف وعندما أغرق اهللا فرعون، هل كان يتصر).  ٣٦- ٣٤: ١٠، تىم.." (ولكن جئت بالسيف
على عكس طبيعته؟  رمبا قصد اإلمرباطور القول أن القسوة والوحشية والعدوان ضد طبيعة 

  .اخلاص باجلهاد يف اإلسالم األصيل يتوافق متاماً مع التشريع ويف هذه احلالة، فإن ذلكاإلله، 
  

 قرآنم بالطبع التعليمات اليت طُورت فيما بعد ودونت يف اللاإلمرباطور ع"بأن  لقد قلتم  
فإن ‘  ..ال إكراه يف الدين’، ولكن كما أشرنا أعاله خبصوص "فيما يتعلق باحلرب املقدسة

 أقوالفإن وعالوة على ذلك، .  التعليمات آنفة الذكر مل تكن فيما بعد على اإلطالق
أنه مل يكن يدري ما هي هذه التعليمات وكيف تبين  الدين بالعنف اعتناقاإلمرباطور حول 

  .اًكانت دائم
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  :وميكن تلخيص القواعد اإلسالمية األصيلة املعتمدة اخلاصة باحلرب يف املبادئ التالية  
  

 مراراً وبشكل  على هذاولقد مت التأكيد.  شرعيةجائزة أو غري املقاتلني ليسوا أهدافاً  .١
منذ  أهل العلم ومن قبل صحابهأوصلى اهللا عليه وآله وسلّم واضح من قبل النيب 

 .ذلك احلني
فاتمع اإلسالمي األول .  االعتقاد الديين لوحده ال جيعل أي إنسان هدفاً للنيل منه .٢

 هم وسفكبِيعذتهم وهم من ديارهم وظلموثنيني قاموا بطرد ونيقاتلأفراده  كان
 .ذات طبيعة سياسيةوبعد ذلك كانت الفتوحات اإلسالمية .  همدمائ

���ِ; ".  املسلمون ميكنهم أن يعيشوا بسالم مع جريام وينبغي عليهم ذلك .٣
�D/ّ�� Tَ/�? �ْ�'��َ��� ��<َ� �a�C�P�َ0 ِ2/ْ4�/�� ْ���8�C�P.. ")  ،ومع ذلك، فهذا ).٦١: ٨األنفال  

 . حقهم الشرعي يف الدفاع عن أنفسهم واحلفاظ على سيادم واستقالهلميستبعدال 
  

وإذا .  سرقة والزنا الباجتنابزمون متاماً بالتقيد ذه القواعد كالتزامهم واملسلمون ملت
، فذلك ال جيعل هذا يةً وعادلة ضروراالظروف اليت جتعلهحدد تشريعاً للحرب والدين  نظم

 فإن ذلك ال جيعل ةالدين ديناً عدوانياً، كما لو أن الدين وضع نظاماً خاصاً بالعالقة اجلنسي
 من بقوة وعلى مدى طويلبالتعاليم واملبادئ الراسخة البعض استخف وإذا .  وانياًالدين ديناً شه

والرغبة اخلاصة  وىاهل من قبيليكون فعلهم  فإنّ أجل أحالم يوطوبية حيث الغاية تربر الوسيلة،
يقول اهللا .  عن أهل العلمأو صلى اهللا عليه وآله وسلّم عن نبيه أو صادر عن اهللا  تشريعبوليس 

��� 	b��ْU��/�� ���&9َْ.. ": الكرميالقرآن يف  ْ��ُ��#�?� ْ��ُ��#�>َ� �(َ	 Tَ/�? ٍd��َ9 �;L�C�+ �2ُ�4C�,ِ&���" َ(�� 
  يف الصومال أن جرمية القتل اليت وقعت  ويف هذا السياق، ال بد من بيان).٨: ٥املائدة،  ("..

خمزية  وأية أعمال عنف فردية –ة  وراح ضحيتها راهبة كاثوليكية بريئ١٧/٩/٢٠٠٦بتاريخ 
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 يف جامعة رِجنسبورغ، هي ال متت بصلة إىل تكم كردة فعل حملاضر–وشائنة مماثلة أخرى 
  .اإلسالم أبداً، وحنن ننكر مثل هذه األفعال متاماً

  
  اعتناق الدين باإلكراه

  
م يف أن اإلسالو" بالسيف"إن الفكرة اليت مفادها أن املسلمني مأمورون بنشر دينهم   

وحقيقة األمر أن .   التدقيق وإمعان النظرتتهاوى أمام "بالسيف "بشكل هائلالواقع انتشر 
اإلسالم من حيث كونه كياناً سياسياً فقد انتشر بشكل جزئي نتيجة للفتوحات، لكن اجلزء 

يتم فالتعاليم اإلسالمية مل تنص على أن .  األكرب من توسعه قد حتقق نتيجة للنشاط الدعوي
ويف الواقع، إن كثرياً من املناطق األوىل .  اإلسالمعلى سكان البالد املفتوحة أو إكراههم ام إرغ

ولو أن املسلمني .  اليت فتحها املسلمون بقيت أغلب أجزائها غري مسلمة لقرون من الزمان
 يعتنقوا دينهم، ملا بقي هناك كنيسة واحدة أو معبد يهودي يف حىت  مجيعهمرغبوا بإكراه الناس

 ) �'&�% $ ��#"�"وإن األمر اإلهلي الذي تتضمنه آية .  أي مكان من العامل اإلسالمي
مربراً مل يكن جمرد كون الشخص غري مسلم   وإن . تعين اآلن ما عنته يف ذلك الوقت"..

 بديوبالنسبة لقوانني احلرب، ي.   ال يف الشريعة وال يف العقيدة اإلسالميةقطشرعياً للحرب 
إكراه غريهم على اعتناق أن بعض املسلمني قد خرقوا املبادئ اإلسالمية فيما يتعلق بالتاريخ 

األديان األخرى، ولكن التاريخ يبدي أيضاً بأن هذه التصرفات بال أدىن أقوام الدين ومبعاملة 
 على أن إكراه اآلخرين على بالتأكيدوإننا نوافق .   ويربهن عليهاريب هي استثناء يثبت القاعدة

ال أن اهللا و ،اهللا  عنديضر م غري هو أمر-  من األحوالالحب ممكناً إن كان ذلك –العتقاد ا
:  املسلمون دائماً بقول اهللاكما آمننؤمن حقيقة األمر وحنن يف .   الربيئةيرضى عن سفك الدماء

" ..�1�@َHَ�َ0 ِG�5َe� ��0 ^����َ0 ��َ	 ٍFْ:َ@ ِ&�.َRِ� �Q�ْ:َ@ َ�َ�َ9 ��,�Q>.�1�P �f�4C�� َ�َ�َ9 �.. ")  ،٥املائدة :

٣٢.(  
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  شيء جديد؟

  
شريراً وال " النيب كان جاء به" أي شيء جديد"لقد ذكرمت تأكيد اإلمرباطور بأن   

هذا وإن األمر الذي فشل ".  الدين الذي يدعو إليه بالسيفإنسانياً، مثل أمره املزعوم بنشر 
ليس له ) كما ذُكر أعاله( أن واقع مثل هذا األمر  عنعدا –اإلمرباطور يف إدراكه ومعرفته 

 مل يدعِ أنه جاء بشيء جديد  صلى اهللا عليه وآله وسلمهو أن النيب -وجود يف اإلسالم مطلقاً 

 ",�� "��g�/�=َ9 ��, ِ��]6&/�� َ�.�9 �#َ9 ��, ���ِ� �gَ� ُM�َU":  يقول اهللا تعاىل يف القرآن العظيم .من األساس
��Vِ5 ,�� "�:ْ<��ُ �ِ� ":  أيضاًيقول، و)٤٣: ٤١، فُصلت(َ	 ��,�� ِ��]��3 ��&6, �Q?�#ِ� �\Cُ' ��, �ُْ9

Bhِ=6, B&"�Yَ@ ���ِ� �َ@َ	 ��,�� 4�َ�ِ� T����" ��, ���ِ� �iِ=�� ). ٩: ٤٦األحقاف،  ("���َ� ��2ُ�ِ �ِ;� 	َ

  و وفقاً للعقيدة .ا دون غريه لوحدهاملّةن اإلميان باهللا الواحد ليس من خصائص أي فإ وهكذا
كانوا يدعون أقواماً خمتلفني يف أزمنة ) عليهم السالم(اإلسالمية فإن مجيع األنبياء احلقيقيني 

  .  من املمكن أن تكون الشرائع خمتلفة، ولكن احلقيقة ال تتغيرف.  خمتلفة إىل احلقيقة ذاا
  
  "أهل الدراية"

  
أيضاً  قمتم فعلياً، و)بشأن اإلسالم" (أهل الدراية"د إىل دون حتديمن  مرةلقد أشرمت   

) املشاركاألستاذ (تيودور خوري و) عادل(ني باالسم، األستاذ  كاثوليكينيباحثَبنقل كالم 
 من املسلمني أن هناك منصفني من غري عترب كثري يبينماأنه هنا القول ويكفي .  روجر أرنالدز

، إال يف دين اإلسالم" أهل دراية"عتربوا حقيقة ن من املمكن أن ي الذيالكاثوليكمن املسلمني و
 اون هلم وال يقراذين أشرمت إليهملال" أهل الدراية"أن املسلمني مل يصادقوا حسب علمنا على 

ما جاء يف ، ٢٥/٩/٢٠٠٦ لقد كررمت بتاريخ  .ن املسلمني أو وجهات نظرهم ميثالابأم
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احلوار بني األديان والثقافات "، أن ٢٠/٨/٢٠٠٥ يف أملانيا بتاريخ بيانكم اهلام يف مدينة كولونيا
، فهو يف ‘الزائد االختياري’فيما بني املسيحيني واملسلمني ال ميكن تقليصه إىل مستوى الشيء 

 فيه كمويف الوقت الذي نوافق".  حيوية يعتمد عليها مستقبلنا مبقدار كبريأساسية الواقع ضرورة 
 احلوار بني األديان يكمن يف أن جناهد من أجل هدفبأن جزءاً كبرياً من بدو لنا متاماً، إال أنه ي

، وليس فقط  االعتبار، وأخذها بعني ألولئك الذين نتحاور معهمالفعليةاإلصغاء إىل األصوات 
  .ولئك الذين ينتمون إىل مجاعتناصوات أأل

  
*  *  *  

  
   واإلسالماملسيحية

    
 يف العامل ويف الدينني األول والثاين من حيث عدد أتباعهما واإلسالم يعتربان املسيحيةإن 

 ثلث العامل ومخس  ما يزيد على واملسلمون حسب التقاريراملسيحيون، حيث يشكل التاريخ
حسن من عدد سكان العامل، مما جيعل % ٥٥أكثر من معاً  يشكلون همو.  العامل على التوايل

مؤثر حول  يف إحالل سالم املسامهةامل من العوامل  هذين الدينني أهم عجمتمعاتالعالقة بني 
وباعتباركم قائداً ألكثر من مليار كاثوليكي ومثاالً أخالقياً لكثريين غريهم يف أرجاء .  العامل

 املضي قدماً يف هذه العالقة باجتاه مواصلةالصوت األوحد واألهم يف ون ، فرمبا تكوناملعمورة
 الرغبة يف إقامة حوار صريح خملص وندرك أمهيته يف عامل وحنن نشارككم.  التفاهم املتبادل

  وعند إقامة حوار خملص صريح فإننا نأمل يف االستمرار ببناء .يشتد الترابط فيه بشكل متزايد
من  جوهرياًعالقات وئام وصداقة مؤسسة على االحترام واالنصاف املتبادلَني وعلى ما جيمعنا 

‘ نييمظْالوصيتني الع’ ؛ وخصوصاً)عليه السالم ( إبراهيمء من ذريةباألنبيااملرتبط املشترك اإلرث 
هلنا إالرب ’) ٤٠-٣٧: ٢٢وبشكل خمتلف يف إجنيل متى،  (٣١- ٢٩: ١٢يف إجنيل مرقص، 

هلك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل إوحتب الرب ، رب واحد
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خرى أب قريبك كنفسك ليس وصية و ثانية مثلها هي حت ؛وىل، هذه هي الوصية األقدرتك
  .‘عظم من هاتنيأ
  

  :الصادرة من جملس الفاتيكان الثايناآلتية إن املسلمني يقدرون الكلمات  فوعلى ذلك،  
  

 الرحيم القيومتكن الكنيسة أيضاً احتراماً عالياً للمسلمني، فهم يعبدون اهللا الواحد احلي 
  وهم جيتهدون يف اخلضوع . أيضاًبشرال، والذي كلّم القادر، خالق السماوات واألرض

 يربط الذيوهو الكامل ألوامر اهللا دون حتفظ، متاماً مثل خضوع إبراهيم لقضاء اهللا، 
  وبالرغم من أم ال يقرون بأن عيسى املسيح إله، إال أم .املسلمون دينهم بدينه بشدة

ا حىت يف أوقات تضرعهم  ويذكرويوقرونه باعتباره نبياً، وهم جيلّون أمه العذراء أيضاً
وهلذا السبب .   يوم القيامة والثواب من اهللا بعد بعث األموات أيضاً ويترقبون؛اخلاشع

من خالل الصلوات والصدقات هم يعظمون احلياة املستقيمة ويعبدون اهللا خاصة 
  ).٢٣/١٠/١٩٦٥ ،نوسترا إيتاته. (والصوم

  
بابا الراحل يوحنا بولص الثاين والذي املسلمون كلمات اليثمن ، القدركذلك وبنفس   
  : من املسلمنيره كثريحيترمه ويقدكان 

  
وأود .  نعترف بكل سرور بالقيم الدينية اليت نشترك فيها مع اإلسالمحنن املسيحيني 

حنن نؤمن : "اليوم أن أكرر ما قلته لشباب مسلمني يف الدار البيضاء قبل بضعة سنني
"  وأخرج خملوقاته يف أكمل صورةاحلي، اإلله الذي خلق العاملباإلله نفسه، اإلله الواحد 

عظة عامة ، اقتبست من كلمة خالل ٤٩٧، صفحة ]١٩٨٥[، VIII/2يت، نمننسجا(
  ).٥/٥/١٩٩٩بتاريخ 
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  كما يقدر املسلمون أيضاً تعبريكم الشخصي غريكم  املسبوق عن األسف وإيضاح
س الذي استعملتموه ال يعكس رأيكم الشخصي، بأن االقتبا) ١٧/٩/٢٠٠٦يف (كم وتأكيد

 )١٦/٩/٢٠٠٦يف (باإلضافة إىل تأكيد أمني سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال تارشيزيو بريتوين 
وأخرياً، فإن .  الصادرة عن جملس الفاتيكان نوسترا إيتاتهالوفاقية لوثيقة  اعلى ما جاء يف

أمام جمموعة جمتمعة "  والعميق جلميع املسلمنياالحترام الكامل"عن املسلمني يقدرون تعبريكم 
  .٢٥/٩/٢٠٠٦بتاريخ  من سفراء دول إسالمية

  
 املاضي ونتحاشاها ونعيش سوية يف املستقبل أخطاَءمجيعاً نتجنب سوف  نانأمل بأن

  .واحترام متبادلنيتسامح  و،بسالم
  

  .واحلمد هللا وال حول وال قوة إال باهللا  
  
  

  بابا الفاتيكاناملوجهة إىل املوقعون على الرسالة 

  البلد  الصفــــة  االســـم  

  اهلند  األمني العام جلمعية علماء أهل السنة واجلماعة يف اهلند   مساحة الشيخ أبو بكر أمحد املليباري   .١
  العراق  مؤسس هيئة العلماء يف العراق  مساحة الشيخ أمحد الكبيسي   .٢
  سوريا  املفيت العام للجمهورية العربية السورية   حسونأمحد بدر الدين مساحة الدكتور    .٣
  عمان  عام سلطنة عمانالفيت امل   محد اخلليلي بنمساحة الشيخ أمحد   .٤

  أندونيسيا  رئيس ضة العلماء بأندونيسيا  مساحة الشيخ أمحد هاشم موزدي   .٥

  حسني نصر مساحة األستاذ الدكتور السيد   .٦
 جورج واشنطن، أستاذ الدراسات اإلسالمية يف جامعة

  سي .واشنطن دي
  أمريكا

  أمريكا   كاليفورنيا - مؤسس ومدير معهد الزيتونة   الشيخ محزة يوسف هانسن   .٧
  كرواتيا  مفيت كرواتيا  و عمرباشيتشقشيف الشيخمساحة    .٨
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  الكويت  مدير عام قناة الرسالة الفضائية  الدكتور طارق السويدان   .٩

  األستاذ عبد احلكيم مراد ونتر .١٠
رسي الشيخ زايد للدراسات اإلسالمية، كلية أستاذ ك

الالهوت، جامعة كمربدج؛ مدير األمانة األكادميية 
  اإلسالمية، بريطانيا

  بريطانيا

  املغرب  مدير عام املنظمة اإلسالمية للتربية والتعليم والثقافة  مساحة الدكتور عبد العزيز عثمان التوجيري .١١

١٢. 

ي عبد الكبري العلو مساحة الدكتور موالي
  املودغري

 وزير الشؤون مدير عام هيئة بيت مال القدس الشريف،
  اإلسالمية سابقاً، املغرب

  املغرب

  مساحة العالمة عبد اهللا بن حمفوظ بن بيه .١٣
األستاذ جبامعة امللك عبد العزيز يف السعودية، نائب رئيس 
و وزير العدل و وزير التعليم و وزير الشؤون اإلسالمية 

  نياسابقاً يف موريتا
  موريتانيا

  الدكتورة عبلة حممد الكحالوي .١٤
عميد كلية الدراسات اإلسالمية و العربية جبامعة األزهر، 

  بنات 
  مصر

  اإلمارات  مستشار ثقايف بوزارة شؤون الرئاسة باإلمارات  عز الدين إبراهيمالدكتور  .١٥

١٦. 
سامل بن بن بن حممد علي املشهوراحلبيب مساحة 
  حفيظ

س جملس اإلفتاء بترمي ومدير دار املصطفى إمام جامع ترمي ورئي
  للدراسات اإلسالمية وحماضر بكلية الشريعة بترمي سابقاً

  اليمن

  مصر  مفيت مجهورية مصر العربية   مساحة األستاذ الدكتور علي مجعة .١٧

١٨. 

احلبيب علي زين العابدين بن عبد الرمحن 
  اجلفري

  اليمن  مؤسس ومدير عام مؤسسة طابة

١٩. 

احلبيب عمر بن حممد بن سامل بن  مساحة
  حفيظ

عميد دار املصطفى للدراسات اإلسالمية، ترمي، 
  حضرموت 

  اليمن

  جامبيا  أستاذ الفكر واحلضارة اإلسالمية جبامبيا  األستاذ الدكتور عمر جاه .٢٠

٢١. 

غازي بن حممد بن األستاذ الدكتور مسو األمري 
  طالل

  األردن  ميرئيس جملس إدارة مؤسسة آل البيت للفكر اإلسال

  املغرب  أستاذ السنة وعلومها جبامعة حممد اخلامس   األستاذ الدكتور فاروق محادة .٢٢
  أندونيسيا  نائب أمني عام ضة العلماء بأندونيسيا  الشيخ حممد إقبال سلّم .٢٣
  أوزباكستان  مفيت عام أوزباكستان  حممد الصادق حممد يوسف مساحة الشيخ .٢٤
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  حممد العلويين الشريف .٢٥
 األكادميية األوربية للثقافة والعلوم اإلسالمية يف رئيس

  بروكسل 
  بلجيكا

  اليمن  مرجع الزيدية   حممد بن حممد املنصور  السيد .٢٦
  باكستان  نائب رئيس دار العلوم، كراتشي  مساحة مفيت العدل حممد تقي عثماين .٢٧
  روسيا  نائب مفيت روسيا  مساحة الشيخ حممد عبد اهللا قاراتشاي .٢٨

٢٩. 

حممد سعيد رمضان العالمة الدكتور األستاذ 
  البوطي

  سوريا    العقائد و األديان جبامعة دمشقرئيس قسم

  الكويت  األمني العام لألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت  حممد عبد الغفار الشريفاألستاذ الدكتور  .٣٠

  مساحة آية اهللا حممد علي تسخريي .٣١
املذاهب األمني العام للمجمع العاملي للتقريب بني 

  اإلسالمية 
  إيران

  األستاذ الدكتور حممد هاشم كمايل .٣٢
عميد املعهد الدويل للفكر واحلضارة اإلسالمية، أستاذ 

، الشريعة اإلسالمية والفقه، اجلامعة اإلسالمية الدولية
  ماليزيا

  ماليزيا

٣٣. 

مصطفى مساحة األستاذ الدكتور الشيخ 
  تسريتش

  البوسنة واهلرسك  لبوسنة و اهلرسكرئيس العلماء واملفيت العام لدولة ا

  تركيا  مفيت عام استانبول  مصطفى كاجريسي األستاذ الدكتور مساحة .٣٤

  البوسنة واهلرسك  مفيت السنجق  معمر زوكورليتش الشيخمساحة  .٣٥

  سلوفينيا  مفيت سلوفينيا  جناد غرابوسمساحة الشيخ  .٣٦

  كوسوفو  مفيت عام كوسوفو  نعيم ترنافامساحة الشيخ  .٣٧

  نوح حاميم كلر خالشي .٣٨
 يف مرشد من مشايخ الطريقة الشاذلية، وزميل أول

  مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي، األردن
  أمريكا

 
 األمساء حسب الترتيب األجبدي

  
 

 

  


