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أيّها اإلخوة واألخوات المسلمون األع ّزاء،
كما نعلم جميعًا ،فقد تسبّبت جائحة كوفيد 19-في مقتل ماليين األشخاص حول العالم،
بما في ذلك بعض أفراد عائالتنا .كما مرض آخرون وت ّم شفاؤهم ،ولكنّهم عانوا الكثير لفترة
طويلة من عواقب العدوى .وبينما تحتفلون بشهر رمضان الذي يختمه عيد الفطرّ ،
فإن
أفكارنا تتّجه باالمتنان إلى هللا القدير الّذي بعنايته حفظنا جميعًا سالمين .كما نصلّي بحز ٍن من
أجل الموتى ،وبرجا ٍء من أجل المرضى .
ب من جوانب الحياة البشريّة انتباهنا
لقد جذبت الجائحة وآثارها المأساويّة على ك ّل جان ٍ
هام من أبعاد الحياة :المشاركة .لهذا ال ّسبب اعتقدنا أنّه من المناسب أن نتناول
مجددًا إلى بُع ٍد ٍ
هذا الموضوع في ال ّرسالة التي يسعدنا توجيهها إلى ك ّل واح ٍد منكم وإليكم جميعًا.
نتشارك جميعًا في عطايا هللا :الهواء والماء والحياة والغذاء والمأوى وثمار تق ّدم
اإلنسان في المجاالت الطبيّة والدوائية ونتائج تق ّدم العلوم والتكنولوجيا في مختلف المجاالت
وتطبيقاتها واالكتشاف المستم ّر ألسرار الكونّ ...
إن إدراك طيبة هللا وكرمه يمأل قلوبنا
باالمتنان تجاهه تعالى ،ويش ّجعنا في الوقت نفسه على تقاسم هباته مع إخوتنا وأخواتنا الّذين
نوع من أنواع االحتياجّ .
هم في أ ّ
إن الفقر والظروف المحفوفة بالمخاطر التي يجد العديد
ي
ٍ
من األشخاص أنفسهم فيها ،بسبب فقدان الوظائف والمشاكل االقتصاديّة واالجتماعيّة المتعلّقة
بالجائحة ،تجعل واجبنا في المشاركة أكثر إلحاحًا.
يكمن الدافع األعمق للمشاركة في إدراكنا أنّنا جميعًا ،وك ّل ما لدينا ،عطايا من هللا.
ونتيجةً لذلك ،علينا أن نضع مواهبنا في خدمة جميع إخوتنا وأخواتنا ،وأن نتقاسم معهم ما
بين أيدينا.
تنبع المشاركة في أفضل تجلّياتها من التعاطف الحقيق ّي والشفقة الف ّعالة تجاه اآلخرين.
ى في العهد الجديدَ " :من كانت له خيرات ال ّدنيا ورأى
ونجد ،في هذا ال ّسياق ،تح ّديًا ذا مغز ً
بأخيه حاجةً فأغلق أحشاءه دون أخيه ،فكيف تقيم فيه َمحبّة هللا؟ يا بَني ،ال تكن َمحبّتنا بالكالم
وال باللّسان بل بالعمل والح ّ
ق" ( 1يوحنا .)18-17 ،3
إال ّ
أن المشاركة ال تقتصر على الخيرات الما ّدية ،بل هي قبل ك ّل شيء مشاركة أفراح
وأحزان بعضنا البعض ،والّتي هي جزء من كل حياة بشريّة .أوصى الق ّديس بولس مسيحيّي
روما أن يفرحوا مع الفرحين ويحزنوا مع َمن هم في حزن (راجع روما  .)15 ،12وفي هذا
ال ّسياق أ ّكد البابا فرنسيس ّ
أن األلم المشت َرك يتناصف ،وأ ّما الفرح المشت َرك فيتضاعف (راجع
اللقاء مع تالميذ  11 ،Scholas Occurrentesأيّار  /مايو .)2018

من التعاطف تنبع المشاركة في المواقف والمشاعر خالل األحداث الها ّمة ،سعيدةً
كانت أو حزينةً ،ألقاربنا وأصدقائنا وجيراننا ،بما فيهم أولئك المنتمين الى أديا ٍن أخرى:
تصبح أفرا ُحهم أفرا َحنا ،وأحزانُهم أحزانَنا أيضًا.
من بين األفراح المشت َركة والدة طفل وال ّشفاء من مرض والنّجاح في ال ّدراسة
فر ومناسبات أخرى بالتّأكيد .هناك
والتّوفيق في الوظائف أو األعمال والعودة اآلمنة من َس ٍ
أيضًا فرح خاص بالمؤمنين :االحتفال بأعيادهم الدينيّة الكبرى .عندما نزور أصدقاءنا
وجيراننا من أتباع ال ّديانات األخرى أو نهنّئهم في تلك المناسبات ،فإنّنا نشاركهم فرحتهم
ي للمناسبة التي يحتفلون بها وكانّه خاصّ
باالحتفال بعيدهم ،دون أن يعني هذا تبنّي البُعد ال ّدين ّ
بنا.
عزيز ومرض أحد أفراد
شخص
ومن بين األحزان المشت َركة ،في المقام األول ،وفاة
ٍ
ٍ
مشروع أو عم ٍل تجاري وأزمة في األُسرة ينتج عنها أحيانًا
األُسرة وفقدان الوظيفة وفشل
ٍ
تف ّككها .من الواضح أنّنا بحاج ٍة إلى التقارب والتضامن مع أصدقائنا في أوقات األزمات
والحزن أكثر منه في أوقات الفرح وال ّسالم.
نأمل ،أيها اإلخوة واألخوات المسلمون األعزاء ،أن نستم ّر في مشاركة جميع جيراننا
وأصدقائنا أفراحهم وأحزانهمّ ،
ألن محبّة هللا تشمل البشريّة جمعاء والكون بأسره.
وعالمةً على إنسانيّتنا المشت َركة واألخ ّوة الناتجة عنها ،نتمنّى لكم شهر رمضان يع ّمه
ً
واحتفاال بهيجًا بعيد الفطر.
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