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 ناصر المحمد األحمد الجابر الصباح / كلمة سمو الشٌخ 
 الغداء التً أقامها على شرف  فً مأدبة

 ٌوحنا العاشر ٌازجً/ غبطة البطرٌرك 
  5142ٌناٌر  41األربعاء فً 

 
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 وصحبه أجمعٌنوعلى آله  سٌدنا محمد والصالة والسالم على أشرف المرسلٌن،
للروم  وسائر المشرق أنطاكٌة ركٌاطربال رك ٌوحنا العاشر ٌازجًٌاطربالغبطة 

 ،رثوذكساألأ 
 المحسن الخرافً جاسم محمد عبد معالً األخ الكرٌم،
 ،5145حتى عام  4111عام من  رئٌس مجلس األمة

 
 األخوة الكرام،واألخوات 

 وبركاته،السالم علٌكم ورحمة هللا  أحٌٌكم بتحٌة اإلسالم،
 

وا﴿ مقال هللا تعالى فً كتابه الكرٌ سأ ٌْ ة   اْلِكَتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َسَواء   لَ ْتلأونَ   /َقائَِمة   أأمَّ اتِ  ٌَ ٌَ  آ
لِ  آَناءَ  للاِ  ٌْ مْ  اللَّ وَن، َوهأ دأ ْسجأ ْومِ  بِاّللَِّ  ٌأْؤِمنأونَ  ٌَ ٌَ ونَ  اآلِخرِ  َواْل رأ أْمأ ٌَ وفِ  َو  بِاْلـَمْعرأ

ْنَهْونَ  ٌَ ْنَكرِ  َعنِ  َو ونَ  اْلمأ ٌأَساِرعأ َراِت، فًِ َو ٌْ الِِحٌَن، ِمنَ  َوأأولَئِكَ  اْلَخ ْفَعلأوا َوَما  الصَّ  ِمنْ  ٌَ
ر   ٌْ وهأ، َفلَنْ  َخ قٌِنَ  م  ــــــــَعلٌِ َوللاأ  ٌأْكَفرأ تَّ  ﴾ِباْلـمأ

 
ة   أَْقَرَبهأمْ  َدنَّ ــــجِ ــتَ ـَولَ ﴿ الكتابفً ُمْحَكِم / كما قال سبحانه وتعالى  آَمنأوا لِلَِّذٌنَ  َمَودَّ

ا َقالأوا الَِّذٌنَ  ٌِسٌنَ  ِمْنهأمْ  بِأَنَّ  َذلِكَ  َنَصاَرى   إِنَّ ا قِسِّ ْهَبان  هأمْ  َورأ ونَ  ال َوأَنَّ ْسَتْكبِرأ ٌَ﴾ 
 

ٌسعدنً أن أستقبلكم فً ضٌفاً على دولة الكوٌت، و ركاالبطرٌأرحب بكم ٌا غبطة 
على مدار  وسٌاسة م  لْ وعِ  ر  كْ وفِ  م  كْ وحُ  دٌن   باستقبال رجالِ  فر  شَ الذي تَ  هذا الدٌوان،

 أغوص فً تارٌخ المشرق السحٌق، وأنا أرحب بكم نفسً وأجدُ  الماضٌة،السنوات 
وعاصمة الفكر  ثالثة الحواضر فً االمبراطورٌة الرومانٌة، ٌوم كانت أنطاكٌة

 ومكث فٌها الرسولفهً التً زارها بولس  الصالحٌن، ةَ ــــلَ ـــبْ ـــوقِ / فً آسٌا، والثقافة
لٌؤسس الكرسً  وهً التً جاء إلٌها بطرس الرسول ر بالدٌن،ــــش  بَ وٌُ  ظـــــعِ ـــٌَ 

أتباع المسٌح علٌه السالم  وصفوهً أول من  مٌالدي، 33عام  الرسولً
إذا  وكان العربُ  مدٌنة هللا العظمى،ب ونـــــــٌـــطـــبها البٌزنوهً التً لق   بالمسٌحٌٌن،
أن  إال   دمشق، فً ركٌة الحالًاٌرالبطْ  ورغم أن مقر   .بوه إلٌهاسَ نَ  أعجبهم شٌئاً 
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 لهذا التارٌخ المهٌب، فإجالالً  تشهد لها بالرٌادة واألسبقٌة، جذورها األنطاكٌة
 .أجمل ترحٌب مأرحب بك وموقعكم ولمكانتكم

 
 صاحب الغبطة

ذلك  الذي نعٌشه هذه األٌام، زمننا هذا أنسب من ج فٌه إلى أمثالكم،نحتا اً زمن ال أجدُ 
تنحدر فٌه إلى  لكنها فً نفس الوقت المعرفة، ىرَ ذُ  الذي ترتقً فٌه اإلنسانٌة الزمن

ضد  ٌنحازون لإلنسان حتاج إلى عقالءٌ إنه زمن   .وهمجٌة اإلقتتال وحشٌة العدوان
 آفاقهإلى  وٌفتحون أفق الحوار الهالك، ضدّ  حابون الحٌاةٌُ  وحكماء العنصرٌة،
 ، فً عالمنا،إننا .القاتل والتعصب واالنغالق وٌحطمون جدران اإلنزواء الواسعة،

كلها  ،والقسوةُ  والفتكُ  فالعنفُ  ؛الدٌن وعلماءِ  رجال   من أهل اإلعتدالنحتاج إلى 
 بلباسِ  ناسهر لنا أُ وٌظ ،للدٌن خاطئة   ات  تفسٌرب ةً ـــفَ ـــــل  ــغَ ـــمُ  ،من كل جانب تحوطنا
وفً  ل  مَ فً وجهه حَ " الالتٌنٌة تقول الحكمةُ  مثلما وحالُهم المجرمٌن وأخالق الدٌن
  "ذئب هِ قلبِ 
 

عن  منحرفة   بدوافعَ  ةً رَ ر  بَ مُ  ،نقطاعبال ا واإلهالك والتشرٌد القتلأخبار كما ُتساق إلٌنا 
ًَ  بِالَّتًِ ْدَفعْ إ﴿ فً كتابه الكرٌم، وجل   الباري عز  قول إلى  ًصغال تُ  وكأنها ،لدٌنا  ِه

َنكَ  الَِّذي َفإَِذا أَْحَسنأ  ٌْ َنهأ  َب ٌْ هأ  َعَداَوة   َوَب ً   َكأَنَّ  عن قوله هاآذانَ  م  صُ كأنها تَ و ،﴾َحِمٌم   َولِ
ًَ  بِالَّتًِ َوَجاِدْلهأمْ  اْلَحَسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  بِاْلِحْكَمةِ  َربِّكَ  َسبٌِلِ  إَِلى اْدعأ ﴿ ،سبحانه وتعالى  ِه

اــــــجـــال تأ " ،المقدس الكتابِ  عن قولِ  كأنها غافلة  و ،﴾أَْحَسنأ  ، "بشر   عن شر   ازوا أحد 
إن  ،وفق طاقتكم ،جمٌعا   النَّاس َسالِمأوا" ةـــٌـــــــــمــــــالسل هُ دعوتَ ال تعً  أو كأنها

ْغلَِبنَّكَ  ال" هِ غاضى عن قولِ ــــتـــــأو ت ،"أمكن ر   ٌَ رَّ  اْغلِبِ  َبلِ  ،الشَّ رِ  الشَّ ٌْ  ".بِالَخ
 

 صاحب الغبطة
 من أجلِ  بل كذلك فحسب، اآلخرةِ  لٌس من أجلِ  بها التً نطالبُ  التسامح إن روحَ 
 للمسلمِ  ضرورٌة   فً األوطان، اإلجتماعًِ  للسلمِ  حتمٌة   فهً ضرورة   الدنٌا، الحٌاةِ 

بٌن  الذي ٌعٌشُ  األلمانً للمسلمِ  وضرورٌة   كاثولٌكٌة، بٌن أغلبٌة   الذي ٌعٌشُ  الفرنسً
 أنجلٌكانٌة، بٌن أغلبٌة   الذي ٌعٌشُ  اإلنجلٌزي للمسلمِ  وضرورٌة   بروتستانٌة، أغلبٌة  

 غٌر أنها ضرورٌة   رذوثكسٌة،أُ  بٌن أغلبٌة   الذي ٌعٌشُ  الروسً للمسلمِ  وضرورٌة  
 وطنُ  هُ هو نفسُ  هُ وطنُ و ،مسلمة   بٌن أغلبٌة   هِ فً وطنِ  وهو ٌعٌشُ  العربًِ  للمسٌحًِ  أكثر

 روحَ  نإ .والسالم الصالةِ  أفضلُ  جمٌعاً علٌهم  ،محمد وطنُ و عٌسى وطنُ و موسى
 السماوٌةِ  للدٌاناتِ  بٌتاً  علٌه الصالة والسالم محمد   سكنَ  جعلت هً التً التسامح
وهً  وعائشة بنت إبً بكر؛ ومارٌة بنت شمعون، صفٌة بنت ناخوم، بٌتُ  الثالث،
 أاَل   نامُ زِ لْ تُ التً  وهً الروحُ  بال أدنى تفرقة، المؤمنٌن أمهاتُ  التً جعلت منهن الروحُ 
 مِ حكَ فً مُ  ٌقولوتعالى  سبحانه اللُ ف ،بالتً هً أحسن إال السماوٌة الدٌاناتِ  أهلَ  نجادلَ 
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ًَ  بِالَّتًِ إاِلَّ  ِكَتابِ لا أَْهلَ  تأَجاِدلأوا َوالَ ﴿ هِ آٌاتِ   بَ تُ كُ  فُ صِ التً تَ  وهً الروحُ ، ﴾أَْحَسنأ  ِه
 الكرٌم هِ فً كتابِ  ٌقول وجل   عز   فاللُ  ،بالهدى والنور المقدسة السماوٌةِ  الدٌاناتِ 

َنا﴿ ٌْ مَ  اْبنِ  ٌَسىبِع آَثاِرِهم َعلَى َوَقفَّ ٌَ قا   َمْر َصدِّ نَ  لَِّما مأ ٌْ هِ  َب ٌْ َد ْوَراةِ  ِمنَ  ٌَ َناهأ  التَّ ٌْ  َوآَت
ى هِ ــــٌـــــفِ  اإلِنِجٌلَ  د  قا   َونأور   هأ َصدِّ نَ  لَِّما َومأ ٌْ هِ  َب ٌْ َد ْوَراةِ  ِمنَ  ٌَ ى التَّ د   َوَمْوِعَظة   َوهأ
قٌِنَ  تَّ  إمرأة   فً بٌتِ  اٌصلّ رادا أن ٌُ أ ٌٌنصحاب لدى تلَ جَ ً تَ تال الروح إنها نفسُ  .﴾لِّْلمأ
 راه  طَ  :فقالت فٌه؟ فنصلً طاهر   مكان   كبٌتِ  فً هل :اهمفقال لها أحدُ  مسٌحٌة،

ًُ  فقال ،اأحببتم ماأٌن ٌالّ صَ  ثم ،اكمٌْ بَ قل  .فقٌه غٌر من هاذْ خُ  :هلصاحبِ  الصحاب
 
 فً حفلِ  ركاٌالبطرٌا غبطة  مكُ تِ ظَ عِ موت فً لَ جَ تَ التً  الروحِ  إنها نفسُ  ،أخٌراً و

ٌَن، نحنُ " مقلتُ  ٌومَ  ،مكُ تنصٌبِ   ٌ ة   كنٌسة   األنطاِك  ٌ  فً ِبُعمق   ضاِرَبة   ُجُذوُرها َمْشِرِق
، َوَمْشِرِقنا ِمنَطَقِتنا ًّ  أراَدنا فٌها األرض، هذه أبناءُ  ْسلِِمٌَن،الم إخوِتنا معَ  ونحُن، الَعَرِب
ب   وس، الِْسِمهِ  لَِنْشَهدَ  الر  ِعٌنَ  نبقى، أن علٌنا َوِفٌها القُد   الكرٌم، شَتَركَ الم الَعٌشَ  ُمَشج 

ٌّاُكمْ  نحنُ  لِموَن،المسْ  األعّزاءُ  أٌها .َوَتعال   َوَخوف   َضِغٌَنة   ُكل   وناِبِذٌنَ   فقط لَسنا وإ
نا نحنُ  صٌِر،الم وفً األِرِض  فً ُشركاءَ  ٌْ  فً وُمشتِرُكونَ  البالِد، هذهِ  حضارةَ  معاً  َبن
 ُشركاءُ  أَّننا كما الغالٌَة، الّتركةَ  هذه معاً  نحفظَ  أن َعلٌَنا ٌجبُ  لذلكَ  والّتارٌِخ، الّثقافةِ 
، اإللهِ  األََحِد، الواحدِ  هللاِ  عبادةِ  فً أٌَضاً   ً  ".واألرِض  السمواتِ  نورِ  الحقٌق

 
 سٌادة المتروبولٌت بمناسبة تنصٌب بخالص التهنئة ٌسرنً أن أتقدم وفً الختام
 .للروم األرثوذكس على بغداد والكوٌت وتوابعهما مطراناً  غطاس هزٌم

 
ركما  وأتباعها  العرٌقة، مكُ كنٌستِ بو مكُ ب ناوترحٌب ناتحٌتٌ ،صاحب الغبطةٌا  ُنَكر 

 .فً كل مكان المؤمنٌن
 

 .والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
  


