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،الم عليكم و رحمة هللا وبركاتهالس  

 

.إله واحد آمـيـن: بسم هللا الرحمن الرحيم  : البسملة ھي خير ما نبدأ به الكالم  
 

 سماحة المفتي الجليل،                  
السيد مدير المنطقة المحترم،   

 حضرات الشيوخ واآلباء األفاضل،    
ة رجال الدولة الكرام،الساد  

                                                                                                           السيدات والسادة المحترمين،
  ،األخوة األعزاء جميعا

ري البسيطة والصريحة، كي أعّرفكم ـيـتعابلكني فضلت أن أقّدم نفسي ب... الندوة عريفُ  ّدم المحاضرَ ـت العادة أن يقرَ ـلقد جَ 
ّ على خلفي .الذي عشت ونشأت فيه لكم الجّو العائلي تي الفكرية والدينية وأصفَ ـ  

 
ھذه البلدة ... أغلبيتھم من المسلمين سكانھا الخمسة آالف نسمة، منذ نيـّف وسبعين سنة ُولِدت في بلدٍة صغيرة ال يتجاوز عددُ 

ت نشأ... نبك عاصمة ُ القلمون، والتي نفخر بألفة أبناءھا وتعايش سكانھا عبر السنينالھي جميعا نا على قلوبالغالية الصغيرة 
...بتفاھم وتقدير" اآلخر"بمحبة واحترام، متعايش مع " الجار" في بيت مسيحي ومؤمن ومنفتح على  

  
لت إلى جبل لبنان لمتابعة دراستي الثانوية سعيا ً وراء التحصيل العلمي، غادرت بلدتي إلى القدس الشريف، وبعد سنوات انتق

"  لونـيـلـتارين قـون كثيرون والمخـألن المدع "درجة الكھنوت  إلىل لكني لم أصِ ...والتخصص بالفلسفة والالھوت المسيحي
...حسب قول السيد المسيح  

 
قسيس الإذ أني كنت أرى أثناءھا عمي منير دة، ـيـة لكن مفـعـطـقـدتي متـبلأھلي و إقامتي في  تي لِ اوأثناء دراستي كانت زيار

يخ مسجد السوق في ـوري وأشاھد مختار حارة أسد أو شـنديم النفالسيد بصحبة  سطيفور وخالي داود اليا إبراھيم السيد برفقة
ل إلى ـقـتنـالقسيس فكان قد اأمـّا والدي عزيز مھنا ... رحم هللا األحياء منھم واألموات... أبو مشيل منزول عمي يوسف بولس

ه ـكـر رمضان مع شريـمري، وكانت والدتي تروي لنا أن والدي كان يصوم طوال شھـوأنا في السادسة من عتعالى،  تـهرحم
...المسلم في القدس الشريف  

 
لة ـرة من أصدقاء العائـيـإلى مجموعة كب" عمي"ه كلمة ـيـبتوج زّ ـتـشقيق والدي، لكني كنت أع/ كان لي عّم واحدفي سوريا، 

ر النفوري، أبو عدنان عبد الرحيم الغزال، أبو يسار الشيخ عبد الفتاح مالك ـومعارفھا، أذكر منھم أبو حسن النفوري، أبو شاھ
.َرِحَم هللا األحياء منھم والراقدين على اإليمان بالقيامة .وغيرھم كثيرون  

 
موسى وعبدو الحبـّال، صفوح ملحم،  ن عبد الرحمن األبرص، فريز متري، توفيقوحني منھم بشوق ٍأما أصدقاء الشباب فأذكر

.الرحمة الربانية على األحياء منھم والراقدين المؤمنين بالقيامة .موفق النفوري، وغيرھموخلف، محي الدين الخطيب   
 

...لھذه األسباب، إني فخوٌر بانتمائي إلى ھذه البلد العامرة والى أھلھا الطيبين  



د ـمـشكر األخ وابن العم محأسابي إليھا، وـتـقديم طلب انـلم أترّدد لحظة ً في ت"  جميعة أصدقاء مدينة النبك "حين علمت بـ و
. الشكر جزيلُ  جميعا لھم مني. كي أقوم بھذه الخطوة وأقف بينكم عني واألخ سليم بولس أبو شاكرالنفوري أبو حسام الذي شجّ 
. تعاملي مع الناس إخوتيفي وجّوھا المتسامح في حياتي  رّ ـكرية وھذه ھي بلدتي التي أثھذه ھي خلفيتي الدينية والف  

 
تى ـفكان ضعيفا ً ح -الذي أجلّ  -الكريم نفكانت سطحية ومدرسية، وإلمامي بالقرآ - الذي أحترم - أما معرفتي بالدين اإلسالمي

وأوصاني ) 2001كانون األول سنة  4 العدد( "اإليمانصدى "ة ـلـ، حين أھداني صديق عزيز عددا ً من مج2002 أوائل عام

وكان بعد أحداث أيلول "...حوار اإلسالم والمسيحية:"بمطالعة مقالة لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي والمنشورة تحت عنوان 
سالمية، و أشارك في ية اإلـنـوالدراسات الديو موّدة المقاالت  و لشّدة إعجابي بھذه المقالة أخذت أطالع بشغفٍ ...في نيويورك

.كي أحصل ما فاتني من المعارف –وأولھا القرآن الكريم –ندوات الحوار اإلسالمي المسيحي وأقتني المراجع وأّمھات الكتب   
لطوائف المسيحية واإلسالمية، وتعرفت االحوارية الدينية بين مختلف الندوات  أحضر باستمراروأثناء إقامتي في لبنان، كنت 

. ن المفكرين والباحثين في الشأن اإليماني والتواصل بين مختلف المعتقداتعلى العديد م  
 

العالم العربي  مّ ـعـاألحداث التي ت يّ ه علـتـاسمحوا لي أن أقرأ عليكم ما أمل" النصارى في قلب الرسالة "  قبل أن أعرض بحثي
: ت العنوان التاليالكريم في صحف الغرب ، تح ثر اإلھانات الدنيئة بحق النبيّ إواإلسالمي،   

 

"كم من الجرائمِ  ُترتكبُ  باسم الُحرية ِ "   
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             ؤاد عزيز قسـيـسف
 


