الســـالم عليــكم و رحمــة ﷲ وبــركاته...
سماحة المفتي الجليل،
السيد مدير المنطقة المحترم،
حضرات الشيوخ واآلباء األفاضل،
السادة رجال الدولة الكرام،
السيدات والسادة المحترمين،
األخوة األعزاء جميعا ً،
ّ
أعتز به ،للمشاركة بـ ِ
للمرة الثانية أتش ّرف بالوقوف بينكم ،في مسقط رأسي النبك ،الذي
" ذكرى المولد النبوي الشريف "
ببسملتي المؤمنين  -مسلمين و مسيحيين  -رمز إيماننا جميعا ً بوحدانية
فأستھل كلمتي ھذه
ْ
" ﷲ األحد  ،ﷲ الصمد ،لم يلد و لم يولد ولم يكن له كفوا ً أحد " )(1
و أقول عاليا ً:
بسم ﷲ الرحمن الرحيم إله واحد آميــــن

باسم كلﱢ من ّ
يكن المودة للذين أمنوا ،أقدم التھاني والتبريكات بھذه المناسبة السعيدة على قلوبنا جميعا ً وبعد :
" الحمد الذي لم يكن شيء قبله
الـــذي ليس شيء بعده
نسألك ألھّم برحمتك وقدرتك
ويتبع رضاك ويتجنـّب سُخطك
ويتكلـّم بأمثالك العليا
على العرش استويت
فأنت ألھّم ربﱡ كل شيء
افتح أفواھنا و أن ُشر ألسنتنا
لتسبيح اسمك الكريم
فإنّه ال إله قبلك
إليك المصير

وكان قبل كل ِ شيء
وﷲ مصير كل شيء...
أن تجعلنا ممـّن يعرف حّقك
ويسبّح بأسمائك الحسنى
أنت الراحم ،الرحمن الرحيم
و على الخالئق عَليت...
وإله كل شيء وخالق كل شيء
وليّن قلوبنا واشرح صدورنا
العلي العظيم ،المبارك المقدس
وال إله بعدك
وأنت على كل شيء قدير"(2)...

بعد ھذا الدعاء الرائع الذي استقيته من أقدم نصﱟ عربي مسيحي ،وبھذه المناسبة السعيدة  :ذكرى مولد النبي القرشي العظيم :
محمد بن عبد ﷲ  -صلـّى ﷲ عليه وسلم -

ّ
ّ
أعتز
وعزز في نفوس أبنائھا الكرامة واإليمان  ...أوّ د التأكيد ،لحفلكم الكريم ،أني
الذي وحّد الجزيرة على اإليمان بوحدانية ﷲ
بانتمائي إلى القلمون الذي جعل منه كبا ُره الحكماء وأبناؤه األوفياء رمزا للتعايش والتسامح والمحبة بين مسلميه ومسيحيه.
من أفواه رجال الدين والشيوخ تعلمنّا الكثيرعن حياة النبي ،لذا أوّ د التركيزعلى حياته قبل رسالته وعن البيت الذي نشأ فيه :

" نحو عام 570م – وھو عا ُم الفيل– ُولِ َد في مكة لرجل يدعى عبد ﷲ بن عبد المطلب من آل ھشام من قبيلة قريش ،من زوجته
آمنة  ،طفل دُع َي محمدا ً ،وھو نبي اإلسالم(3)...".
وقبيلة ُ قريش ھي أولى القبائل العربية شرفا ً وجاھا ،إذ كان لھا حصر الحجابة ،القيادة ،السقاية ،الرفادة ،دار الندوة ،اللواء(4).
إذا ً كانت عائلة النبي تتوّ لى أمور الكعبة .ويؤكد مف ّسرو القرآن الكريم أن والديه كانا على الصراط المستقيم ،حنيفين مؤمنين
بوحدانية ﷲ ،عز وجل .توّفى ﷲ وال َده وھو ال يزال في المھد  ،تاركا ً له خمس نوق ومربية ً نصرانية اسمھا " بركة الحبشية "
وكنيتھا " أم أيمن " وكان النبي يحبّھا كثيرا ً حتى أنه كان يقول لھا :
س ﱠرهُ أن يتزوج من أھل الجنة فليتزوج أ ّم أيمن ")(6
ت أمي بعد أمي" (5)...كما قال  :من َ
" أن ِ

رضع في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية ،وكانت نصرانية ،ولما نمى
إثر وفاة والد النبي تكفلـّه جده ألبيه عبد المطلب ،واستُ ِ
و ترعرع ردته إلى أمه التي تـُوفيت بعد فتر ٍة وجيزة ،فعاد يتيم ُ الوالدين إلى عمه أبو طالب ،السيد المطاع ذي الھيبة والوقارفي
عشيرته لِما تحلـّى به من صفات حميدة ومعتقدات سديدة وأحكام رشيدة ،ومعروف عنه تحنثـُه في غار حراء مع ابن عمه القس
ورقة بن نوفل وأبي أمية بن المغيرة وابنه علي وابن اخيه محمد وكان ابوطالب معروفا ً بمكارم ِ األخالق وإطعام ِ المساكين
ووفاء النذر ِ وتحريم ِ الخمر ومنع الزنى ومحاربة ِ األوثان ِ واإليمان بالقيامة ِ والحساب (7) ...فـ َ "نھض أبو طالب بح ّ
ق ابن
بفضل واحترام  ،وظ ّل فوق أربعين سنة يُ ِع ّز جانبه ويبسط عليه
أخيه على أكمل وجه  ،وضمه إلى ُول ِده وق ّدمه عليھم وخصّ ه
ٍ
حمايته ويصاد ُ
ق ويخاصم ُ من اجله " (8)...ھذه عائلة النب ّي ذات األخالق الكريمة واإليمان...
َع ِمل الرسول في حداثته مع ع ّمه أبي طالب في رعاية الماشية وتعلـّم منه الصيد والقتال والتجارة ورافقه في أسفاره إلى اليمن
السعيد وبالد الشام ،وخالط مختلف الشعوب واضطلـّع على النصرانية بطوائفھا )أريوسية ،نسطورية ،منوفيزية و خلقيدونية (
وتعرّ ف على رھبانھا وقسيسيھا و أحبھم  ،ونزلت اآلية الكريمة :
" ولتجدّن أقربھم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا إنـّا نصارى ،ذلك بان منھم قسيسين و رھبانا ً وإنھم ال يستكبرون "(9)...
وھؤالء الرھبان والقسيسون ھم أيضا ً أحبّوه ،وموسوعة األديان تفيدنا بما يلي  " :وفي سفره ھذا رآه الراھب بحيرا قرب
يحذر عليه من اليھود(10) "...
الشام ،فسأل أبا طالب أن يرده إلى بلده وأن
َ
ــ ول ّما كانت عائلة ُ النبي على التوحيد كما جاء في القرآن
" ولئن سألتھم من خلق السموات واألرض وليقولـُنّ  :ﷲ " )(11
" ولئن سألتھم من نزّل من السماء ماءا ً فأحيا به األرض من بعد موتھا ليقولـُنّ  :ﷲ "(12) .

ــ ول ّما كانت عائلة النبي وعشيرته سدنة َ الكعبة موحدين عابدين متحنثين،
ــ ول ّما كان ﷲ سبحانه قد صانه وطھّره من دنس الجاھلية ومنحه ُخلقا ً جميال ً حتى لم يكن يُعرف إال بـ " األمين "(13)...
جو مفعم باإليمان والھداية والمليء بعبّاد ﷲ الواحد األحد و خائفيه أن يكون
ــ كان البد لھذا الشاب المعجزة الذي ُولِ َد ونشأ في ﱟ
أھال ً لرسالته التي وحّد حولھا الجزيرة العربية وعلـّم منذرا ً مب ّشرا :
" ليس الب َر أن ت ّولوا وجوھكم قَبـ َ َل المشرق والمغرب ،لكن الب ّر من آمن با واليوم األخر والمالئكة والكتب والنبيين
وآتى المال على حبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ،وأقام الصالة وآتى الزكاة والموفون بوعدھم إذا عھدوا،
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ،أولئك الذين صدقوا وأولئك ھم المتقون "(14)...

وختاما ً أتمنى عليكم المشاركة في رفع ھذا "االسترحام" إلى من على العرش استوى  " :يـــــــا رّب "

يا أرحم َ الراحمين نتوّ سل إليك ضارعين أن تقوّ م سبلنا
وتطھّر أعمالنا
وتثبـّت أقدامنا
وتعين َ ضعفنا
وتق ّدس نفوسنا
وتمحي أوزارنا
وتنق ّي ضمائرنا
و تسن َد شيوخنا
وتستر أعراضنا وتشفي مرضانا
وترّد غيّابنا
وتربّي أطفالنا
وتعضد شبابنا
وتحفظ الحاضرين
وتصبّر المحزونين وتشبع الجائعين
وتبعد جور الظالمين وترزقنا يا كريم(15)...
وتعيد المفقودين
" يـــــــا رّب "
يا أرح َم الراحمين نتوسل إليك ضارعين
وتحفظ كرامة شعبنا وتحصن ع ّزة وطننا
وتثبتنا في تعايشنا إلى أب ِد اآلبدين

أن تحمي رئيسنا
وتوحد قلوبنا
آميــــــــــــن...
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