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٢٢

�لبال0   n �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة  تعلن 
 Oاضر% n 0Q� �0نتها ملا
�لعربية ��لدياQ �ملقدسة 
�لبابا بنديكت �لسا�0 عشر، بابا �لفاتيكا�، ��ل¾ 8لقاها 
حو/  مغالطا�  �تضمنت  �ألملانية،  �جلامعا�  
حد�   n
�إلسالQ� Jسو/ �إلسالJ صلى �هللا عليه �سلم. كما تستنكر 
�ملنصب  متجاهال حساسية  �لبابا،  �لذ< ¸جه  �لنهج  هذ� 
�لعد/  مقتضيا�  �حلائط  بعر¼  �ضاQبا  يشغله،  �لذ< 
 Jمشوهة لإلسال OQألمانة �لعلمية، �عامال على نقل صو��
��جلهلة. �ملتعصبو�  sا   ��Q لطاملا   ،Jإلسال� �لرسو/ 

لقد كانت تصر¯ا� �لبابا n تلك �ملحاضرO �توضيحاته 
8¸ا على Q0جة كبOa من  تبعتها Æيبة لآلما/، كما  �ل¾ 
8سس  \عزعة  من  مزيد  على  تعمل  
¸ا  حيث   ،OQخلطو�
 n  Oaخط 8\مة  من  يعا½  �لذ<  �لعاملي   Jلسال�� �ألمن 
هذ� �لزمن. 
� هذP �لتصر¯ا� تضع مزيد� من �لعقبا� 
 n لتسامح�� ��لتفاهم   Jالنسجا�� Jلوئا� n طريق حتقيق 
مشاعرهم. �تأجيج  �ملسلمني   Hيذ�
 على  �تعمل  �لعا�، 

�مما ال شك فيه �8 هذP �لتصر¯ا� تنم عن 8حد 8مرين؛ 
�Úا 
ما جهل �لبابا eقيقة �إلسالJ �تعاليمه، �
ما %ا�لة 
تشويه متعمد نابعة من تعصب �ضيق 8فق، �كال �ألمرين 

يليقا� برجل 0ين n هذP �ملكانة �ملرموقة. �
� كا�  ال 
 J؛ بل قدPجهة نظر� Jلبابا قد حا�/ �لتأكيد 8نه � يقد�
�لثا½،  
ميانويل  �لبيزنطي   Qطو�Cإلم� لسا�  على  �قتباسا 
 OQمسلم %ا� فاQسي  0ين  عا�  �بني  بينه   �Q�0 ��لذ< 

ال �8 �لبابا قد 8غفل عمد� �نعد�J �لدقة  ،J١٣١٩ Jعا n
��ملوضوعية n هذP �ملحا�OQ �ل¾ نشرها �إلم�CطوQ �لبيزنطي 
بنفسه، �حا�/ فيها تقوية حجته �
غفا/ حجة خصمه.

من  �sائل  �لكم  �لبابا  جتاهل  فقد  حا/،  كل  �على 
�لكتابا� �ل¾ كتبها �ملنصفو� من �لعلماH �لغربيني بشأ� 
�إلسالQ� Jسو/ �إلسالJ، ��ل¾ �عترفو� من خالsا بعظمة 
شخصية �لنÑ صلى �هللا عليه �سلم �gو تعاليمه �تسا%ه 
�عظمة �لتعاليم �إلسالمية �قوO تأثaها على 8تباعها. �مما 
بلغت حد� يصعب  قد  �القتباسا�   P�8 هذ فيه  ال شك 
 Jقتبا� كال� �
حصرP؛ فكيف يتجاهل كل هذ� �يلجأ 
 aلكث� �لبشرية  8.�قت  �0لة  حكم  متعصب   Qطو�Cإلم
 Qالندثا� على  �8شكت  قد  حينه   n �كانت  �ملظا�  من 
 Qطو�Cإلم� هذ�  يصبح   �8 حقا  �ملؤسف  من  ¸ائيا؟! 
للبابا!! ملهما  �ملظلمة   Qلعصو� تلك   n  Èعا �لذ< 

�القتباسا�   OHقر� خال/  من  �لتركيز،  �لبابا  حا�/  لقد 
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حول 'اضرة البابا بنديكت السادس عشر، بابا الفاتيكان، 
والE تضمنـت مـغالطات Aق اإلسالم ورسول اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم
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��لتعليق عليها، على �8 �إلسالJ 0ين ال مكا� فيه للعقل 
�8نه قد نشر تعاليمه باإلكر�P، �8نه يدعو 
� قتا/ �آلخرين 
باسم �لدين. �كا� جدير� بالبابا 8ال يلجأ 
� قذK �آلخرين 
باحلجاOQ �بيته من \جا�. فقد كانت �لكنيسة عد�� شرسا 
للعقل �قا�مته بكل �لبطش ��لعنف. �تاQيخ 8سالفه من 
 Qعصو n Hق �لعلماe تكبتQ� ¾لبابا��� حافل بالفظائع �ل�
 �8  Jمعلو� �ملقد�.   mلكتا� ºالفو�  8¸م  eجة   Jلظال�
�لكنيسة قد نظر� بعني �لريبة جتاP �لفكر ��لعلم ��لفلسفة 
ما  �ملرعبة  �لتفتيش  %اكم  فإ�  كذلك   .Oبشد �قا�متها 
\�لت ماثلة n �لذ�كرO �إلنسانية، �تاQيخ �حلر�m �لصليبية 
 H�0ا 8سالفه من �لبابا��� ما \�لت بقعة سوs ل¾ حشد�
n تاQيخ �ملسيحية يصعب �لتغاضي عنها. لقد كا� سلفه 
 Qلبابا يوحنا بولس �لثا½ 8كثر تعقال حني حا�/ �العتذ��
�لبابا مصر  �لفظائع، �لكن يبد� �8 هذ�   Pعن بعض هذ
.Pجتديد  �
 يسعى  لعله  بل  �ألسو0،  �لتاQيخ  هذ�  على 

�كما .كرنا سابقا، فيكفي أل< باحث �8 ينظر n ما 
 Jإلسال� eق  �ملنصفني   Hلعلما� من  �ملسلمني   aغ كتب 
�لعظيم  �لدين  هذ�  حقيقة   Kيعر لكي   Jإلسال� �Qسو/ 
 �8  Qنكا
 فإ�  حا/،  كل  �على  �ألعظم.   Ñلن� �هذ� 
 Qنكا
�إلسالJ ¯ترJ �لعقل �يرفع من منـزلته هو مبنـزلة 
��كبه ¸ضة  قد   Jإلسال�  Jقيا  �8  Jفمعلو حقيقة كونية. 
0عا  فقد  �لوسطى.   Qلعصو�  n ية عظيمةQعلمية �حضا
�إلسالJ منذ بد�يته 
� �لعلم ��لتعلم ��لتفكر ��لتدبر. �قد 
قيو0   ��0 ��لفلسفا�   Jلعلو� على كل  �ملسلمو�  �نفتح 
�قامو� بتطويرها �قدمو� للحضاOQ �إلنسانية كل �ألسس 
 Jإلسال� Qنتشا� �ل¾ تقوJ عليها حاليا. كذلك فإ� ִדمة 
سخيفة  ִדمة  تز�/  �ال  كانت  �لسيف  �eد  بالعنف 
 �8 تشهد  ��حلاضر  �ملاضي   n ��قائع  eقائق   Jتصطد

 P8حبو� Pلنا� فتعشقو� mمنا �ستو� على قلو
هذ� �لدين 
حبا �ا �كانو� مستعدين معه للتضحية بأنفسهم �بكل 
منا.�   Jإلسال� تاQيخ  شهد  �قد  سبيله.   n ميلكو�  ما 
�لباحث  يقف  �لعظيم  �لدين  sذ�   Áإلخال� sذ�  عظيمة 
فلم  �تسا%ه   Jإلسال� عد/   ÁصوÂ 8ما حائر�.  8مامها 
�ملسلمني  بأ�  يعترفو�   �8 
ال  ��ملؤQخو�   Hلعلما� ميلك 
تعاملو�  �قد  �لفاحتني،  Q8حم  كانو�  قوִדم   ��8  n �هم 
مثيال. له  �لتاQيخ  يشهد   � �تسامح  بعد/   Jألقو�� مع 

8¸ا   �
  Pالنتبا�  Qفيجد �لبابا،  تصر¯ا�   �
  O0بالعو�
تشكل عالمة فاQقة على ما يبد� لد�Æ Qتلف للكنيسة 
�لكاثوليكية يريدs Pا n �ملستقبل �لقريب. فبعد �8 تر�جع 
�ضع �ملسيحية بشكل عاn J �لعا�، �بعد �8 8صبحت 
�لكنائس مهجوOQ خا�ية على عر�شها ال يرتا0ها سو� 
للبيع  منها   aكث ُعر¼   �8 �بعد  ��لعجائز،  �لسن   Qكبا
�8صبحت تستخدJ لالحتفاال� ��ملناسبا� �الجتماعية، 
�تاQيخ  باهت  تر�³  §ر0  �ملسيحية  8صبحت   �8 �بعد 
 Êش n aها بشكل كبQ�0 /Hتضا� mبائد لتلك �لشعو
 n بعد �8 �كتفت �لكنيسة �لكاثوليكية� ،Oمناحي �حليا
مر�حلها �ألخOa بأ� تلعب �Q �Q�0حيا، �نأ� بنفسها 
 �8 �لنـز�عا�   n  àQلتو�� �لتدخل  عن   aكب حد   �


ليها. فقد 0�Q8 هذ� �لبابا، �لذ< صر� مر��Q بأ�  Oلدعو�
يعيدها  بأ�  �ملسيحية،   �
 �ملسيحيني   O0عا
 8هد�فه  من 

� عصوQ �لظالJ �°علها §د�0 %رضا للفتنة ��لكر�هية 
 �
 
ال  يؤ0<  لن   Qلد�� �هذ�  
قصائه، � �آلخر  �Qفض 
�حتقا� �توتر قد يؤ0< 
� نتائج n غاية �خلطوOQ على 
بر�ته   @Qيتد�  �8 تعا�  �هللا  نسأ/  �إلنسانية.  مستقبل 
 Jبسال عليهم  �ينعم  �لفتنة،  شر  �يقيهم  �يعا،  �لبشرية 

.Q0ها\�� Qبة �8من ��ستقر�%�




