
اأعوذ باهلل من ال�س���يطان الرجيم ب�سم 

اهلل الرحم���ن الرحي���م الحم���د هلل رب 

العالمين وال�سالة وال�سالم على جميع 

انبي���اء اهلل والمر�سلين وجميع عباده 

ال�سالحي���ن ال �سيم���ا المبعوث رحمة 

للعالمي���ن �سيدنا ونبين���ا محمد بن 

عبد اهلل علي���ه اأف�سل ال�سالة وال�سالم 

وعلى اآله االطهار و�سحبه المنتجبين 

االأخيار والتابعي���ن لهم باح�سان اإلى 

يوم الدين...

ال�س���الم عليك���م جميع���ا ورحمة اهلل 

وبركاته...

اأق���دم لكم التهان���ي والتبريكات بهذه 

المنا�سبة المباركة منا�سبة والدة خاتم 

االنبياء عليه اأف�س���ل ال�سالة وال�سالم 

�سائ���اًل اهلل تعالى اأن يجع���ل اأيامها 

اأيام خير ويمن وبركة على اللبنانيين 

جميعًا وعلى عموم الم�سلمين .

وبع���د، فقد اعتادت االأمم وال�سعوب اأن 

ومحطات  لعظمائها  منا�سب���ات  تقيم 

للمهم من تاريخها واذا كان من عظيم 

م���ن العظماء، من عظماء الب�سرية فهو 

خاتم االنبي���اء عليه اف�س���ل ال�سالة 

وال�سالم الذي ترك الب�سمات الخالدات 

لي�س في حياة اأمة اأو جماعة واإنما في 

حياة الب�سرية جمعاء.

اعتادوا ان يقيموا لعظمائهم المنا�سبات 

ولذلك جرت الع���ادة ان نقيم الذكرى 

لعظيم العظماء في الب�سرية محمد بن 

عبد اهلل عليه وعل���ى �سائر انبياء اهلل 

اف�سل ال�سالة وال�سالم .

الدرو�س  نجعلها منا�سبة لناخذ منها 

والعب���ر تربي���ة لالأجيال عل���ى تلك 

المعاني والقيم الت���ي ج�سدها ر�سول 

اهلل عليه اأف�سل ال�س���الة وال�سالم في 

حياته وفي اأمته وفي الب�سرية جمعاء.

فهو ل���م يبعث لقومي���ة اأو فئة واإنما 

بعث���ه اهلل تعال���ى رحم���ة للعالمين. 

ولذلك ال يكون مولد العظماء منا�سبة 

تقت�س���ر على فئ���ة دون اأخرى اأو على 

جماع���ة دون اأخرى وانما هي منا�سبة 

للبرية جمع���اء، ولذلك ق���ال ال�ساعر 

القروي رحمه اهلل ر�سيد �سليم الخوري 

في هذه المنا�سبة:

عيد البري���ة عيد المول���د النبوّي 

ف���ي الم�سرقين له والمغربين دوي

عي���د النبي ابن عبد اهلل من طلعت

الُعلوي  الهداية م���ن قراآنه  �سم�س 

بدا م���ن القفر نوراً لل���ورى وهدًى 

م���دن عّم الك���ون من بدوي يا للتَّ

يا �ساحب ال�سيف لم تفلل م�ساربه

الي���وم يقط���ر ذاًل �سيف���ك الدموي 

ي���ا فاتح االر����س ميدان���ًا لقوته

ل���كل قوي  ب���الدك ميدانا  �سارت 

من كان في ريبة من �سخم دولته

فليتُل ما في تواريخ ال�سعوب روي

يا ق���وم ه���ذا م�سيح���ي يذكركم

ال ينه����س ال�سرق اال حبنا االخوي

ف���اإن ذكرت���م ر�س���ول اهلل تكرمة 

فبلغ���وه �س���الم ال�ساع���ر القروي

ه���ذه الكلمات م���ن معان���ي الذكرى 

العام���ة وال�سامل���ة كيف غ���دا النبي 

عظي���م العظماء وكي���ف ا�ستحق ذلك 

الو�س���ام االإلهي الرفي���ع: )واإنك لعلى 

خلق عظي���م(، هذه المكان���ة الرفيعة 

التي و�سل اليها ر�سول اهلل عليه اف�سل 

ال�سالة وال�سالم كانت تواكبها الرعاية 

االلهي���ة والعناية الربانية منذ والدته 

الت���ي �سكلت بداية لم�سيرة النور التي 

انطلقت من جزيرة العرب لتحمل هذه 

الر�سالة الى العالم.

لقد كان���ت معجزته االولى قبل القراآن 

الكري���م، هي تل���ك ال�سي���رة الحميدة 

وتلك االأخالق الرفيعة التي ت�سنع من 

خاللها القيادات التغييَر واال�سالح.

فلي�س التغيير عم���اًل قهريًا، وانما هو 

عمل يبتدئ من القناعة الرا�سخة بتلك 

القيم التي يجب ان تتحلى بها القيادة.

في ظ���ل ذلك المناخ المتخلف اأخالقيا 

وفي ظل ذل���ك االنحطاط القيمي الذي 

كان يعي�سه مجتم���ع القبائل العربية 

اآن���ذاك، يحم���ل النبي �سف���ة ال�سادق 

االأمين. هذه م���ن ال�سفات التي �سكلت 

منطلقًا في عملية االإ�سالح والتغيير. 

مولد �لّنبّي محّمد �صلى �هلل عليه و�آله

وإن سّلمتم على إخوتكم فقط 

فأّي فضل تصنعون! أليس 

العّشارون أيضاً يفعلون ذلك!
]السّيد املسيح عليه الّسالم[

إنّما بعثت ألتّمم 

مكارم األخالق
]النبي محمد صلى اهلل عليه وآله[
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ميالد �لّنبي عي�صى عليه �ل�ّصالم

ب�سم اهلل الرحم���ن الرحيم والحمد هلل 

رب العالمين و�سالة اهلل و�سالمه على 

جميع االأنبياء والمر�سلين وعل جميع 

عباده ال�سالحين وح�سن اولئك رفيقًا. 

اخواني واخواتي ال�سالم عليكم جميعا 

ورحمة اهلل وبركاته.

نحتف���ل بميالد ال�سي���د الم�سيح عليه 

وعل���ى نبّينا اأف�سل ال�س���الة وال�سالم 

النه �سكل محطة م���ن المحطات التي 

غيرت م�سار التاريخ، فقد كان التاريخ 

ف���ي ع�سره متوجهًا نح���و المزيد من 

الظل���م والظ���الم فكان مي���الد عي�سى 

المعج���زة اإيذانًا ببداية مرحلة جديدة 

في تاريخ الب�سرية، تنطلق من المحبة 

والحرية والعدالة.

وق���د كان���ت المرحل���ة الت���ي �سبقت 

الم�سيح عليه ال�سالم مرحلة امتيازات 

لفئة عل���ى ح�ساب فئة اأخرى ومرحلة 

تالعب بالدي���ن وباأهدافه، كانت هناك 

فئ���ة تجعل الّدين حك���راً عليها فجاء 

الم�سي���ح علي���ه ال�س���الم لينهي ذلك 

ال���دور وليجعل الدين كله هلل وليجعل 

النا����س مت�ساوي���ن اأم���ام �سريعة اهلل 

�سبحانه وتعالى، جاء ليكمل الم�سيرة 

االأنبياء، ج���اء ليكمل  اّلت���ي بداأه���ا 

م�سيرة مو�سى علي���ه ال�سالم في بني 

ال�سالم  الم�سيح علي���ه  اإ�سرائي���ل،الأن 

يقول في االإنجيل: )ال تظنوا اني جئت 

الأنق����س النامو�س اأو االأنبياء بل جئت 

الأكّمل النامو�س(. 

جاء ليكم���ل الم�سي���رة الت���ي بداأها 

االأنبي���اء هي في  االأنبي���اء، وم�سيرة 

اإيجاد االن�سان المرتبط باهلل �سبحانه 

وتعالى، الموحد هلل والموحد لم�سيرة 

الب�سر على االأر�س.

ونفهم من خالل درا�ستنا لكتب اهلل، من 

التوراة واالإنجي���ل والقراآن اأن االأنبياء 

هم خريجوا مدر�سة واح���دة، اأهدافهم 

واحدة، اأهدافهم اأن ي�سعى هذا االن�سان 

اإلى الكمال الأن اهلل الذي في ال�سموات 

كامل كما ج���اء في االإنجي���ل )كونوا 

كاملي���ن كما اأن اأباكم ال�سماوي كامل( 

هدفهم اأن يتكامل بنو الب�سر بالمبادئ 

والقي���م،اأن ي�سبحوا كتلة  واالأخ���الق 

واح���دة، ال اأن تكون بينه���م الحواجز 

وال�سدود،كم���ا ورد ف���ي الق���راآن )كان 

النا�س امة واح���دة فبعث اهلل النبيين 

مب�سرين ومنذرين واأنزل معهم الكتاب 

بالح���ق ليحك���م بي���ن النا����س فيما 

اختلفوا فيه(.

فاله���دف اأن يحكم االأنبياء في اأ�سباب 

ليعمقوها،  ال  ليزيلوه���ا،  االخت���الف 

ليطردوا تل���ك االأ�سباب وليعود النا�س 

اأم���ة واحدة كما اأراده���ا اهلل �سبحانه 

وتعالى.

الت���ي نراها في  التعالي���م  ووح���دة 

االإنجي���ل والت���ي نراه���ا ف���ي القراآن 

وفي العهد القدي���م، تك�سف عن وحدة 

الم�س���در وتك�س���ف لن���ا ع���ن وحدة 

التوجي���ه واله���دف، اإن التعاليم التي 

تجع���ل من االن�سان اإن�سانًا هي واحدة 

في كتب اهلل، ه���ي واحدة في االإنجيل 

وفي القراآن.

اإنن���ا نوؤكد على وح���دة التعاليم، الأن 

التع�سب قد يظهر االإختالف وهو مظهر 

من مظاهر الجهل وعدم المعرفة.

فال يتع�س���ب م�سل���م الإ�سالم���ه، وال 

م�سيحي لم�سيحيته، اإال من خالل عدم 

باإ�سالمه وعدم معرفة  الم�سلم  معرفة 

التعاليم  الأن  بم�سيحيت���ه.  الم�سيحي 

هي تعاليم مدر�سة واحدة كما �سنرى.

ولي�س في هذه التعاليم الم�ستركة من 

ت�ساّد، واإنما في التعاليم االإلهية التي 

حملها االأنبياء حال���ة تكامل تن�سجم 

مع مراحل الوعي الب�سري.

الفق���رات من  �ساأق���راأ عليك���م بع�س 

االإنجيل لنقارنه���ا ببع�س االآيات من 

الق���راآن وببع�س االحاديث الواردة عن 

الر�سول محمد عليه ال�سالة وال�سالم.

في ه���ذا الن�س م���ن االإنجي���ل يقول 

الم�سيح عليه ال�س���الم: )ال تظنوا اني 

جئت الأنق�س النامو�س اأو االأنبياء، ما 

جئت الأنق�س بل الأكّمل(.

قارن���وا ه���ذه القطع���ة م���ن االإنجيل 

والمعروف عن  الم�سه���ور  بالحدي���ث 

النبي محمد )����س(: )اإنما بعثت الأتمم 

مكارم االخالق(. 

ذكرى �لمولد �لنبوي دعوة لجتماع �لكلمة ولنبذ �لإنق�صام و�لفرقة

 كلمة �لعاّلمة �ل�صيد علي �لأمين في مولد �لر�صول �لكرم عليه �ل�صالة و�ل�صالم

ميالد �ل�صيد �لم�صيح و�لتعاليم �لم�صتركة بين �لم�صيحية و�لإ�صالم

 كلمة �لعاّلمة �ل�صيد علي �لأمين في ميالد �ل�صيد �لم�صيح عليه �ل�صالم



تتمة كلمة )ذكرى المولد النبوي(

كيف يمك����ن ان يتحلى بتلك االخالق النبيلة �سخ�س 

ولد في هكذا مجتمع ال يعرف معنى للقيم واالخالق؟ 

هذه هي المعجزة!

عندم����ا ذهب الم�سلم����ون االوائل ف����ي هجرتهم الى 

الحب�سة وفيهم جعفر بن اب����ي طالب ر�سي اهلل عنه 

ي�ساأله النجا�سي مل����ك الحب�سة بعد ان جاء م�سركوا 

قري�����س يريدون ان ي�سترجعوا من����ه الم�سلمين الذين 

هاجروا اإلى بالده ف����راراً بدينهم، قال النجا�سي لهم: 

ما هو هذا الدين وما هي هذه الر�سالة التي اآمنتم بها 

ورف�سها قومكم؟ 

فقال له جعفر ابن ابي طالب:

اأيها الملك: 

اإن����ا كنا قومًا اأه����ل جاهلية جهالء، نعب����د االأ�سنام 

)احج����اراً نعبدها( ون����اأكل الميتة ونقط����ع االرحام 

ون�سئ الج����وار وناأتي الفواح�س، وي����اأكل القوي منا 

ال�سعيف،فكنا على ذل����ك حتى بعث اهلل اإلينا ر�سواًل 

منا نع����رف ن�سبه و�سدقه واأمانت����ه وعفافه، فدعانا 

لنوحد اهلل )قال لنا قولوا ال اله اال اهلل تفلحوا( فدعانا 

لنوحد اهلل ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن واآباوؤنا 

م����ن دونه م����ن الحج����ارة واالوثان، واأمرن����ا ب�سدق 

الحديث واداء االمانة(.

بداأ يذكر جعفر مبادئ الكتاب واأ�س�س الدعوة الجديدة 

التي اآمن بهاالمهاجرون االوائل .

)...وامرن����ا ب�سدق الحديث واداء االمانة و�سلة الرحم 

وح�س����ن الجوار والكف عن المح����ارم والدماء ونهانا 

عن الفواح�����س وقول الزور واأكل م����ال اليتيم وقذف 

المح�سن����ات وامرنا ان نعب����د اهلل ال ن�سرك به �سيئا 

وامرنا بال�سالة والزكاة وال�سيام ف�سدقناه واآمنا به(.

عندئٍذ ق����ال النجا�سي هذا ما قراأناه في �سيرة ال�سيد 

الم�سي����ح عليه ال�سالم. اإذاً، المالحظة اأنه في ظل ذلك 

المناخ الوبيء من القيم واالخالق، النبي عليه اف�سل 

ال�سالة وال�سالم كان ال�سادق االمين )فبعث اهلل ر�سوال 

منا نعرف ن�سبه و�سدقه وامانته وعفافه(.

اأن يتحل����ى بهذه القيم وبه����ذه المبادئ في ظل ذلك 

الظالم والظل����م الم�ست�سري، هي معجزة قبل معجزة 

القراآن الكريم . يقول احمد �سوقي رحمه اهلل:

ي����ا جاهلي����ن عل����ى اله����ادي ودعوت����ه

ه����ل تجهل����ون مق����ام ال�س����ادق العل����م 

فك����م االأنبي����اء  وف����اق  الب����دور  ف����اق 

بالخل����ق والخل����ق من ح�سن وم����ن ِعَظِم

�سغر ف���ي  ال���ق���وم  اأم���ي���ن  ل��ق��ي��ت��م��وه 

َه����ِم  بمتَّ ق����ول  عل����ى  االأمي����ن  وم����ا 

هذه هي العظم����ة!، اأن ينه�س بتلك االمة التي كانت 

عل����ى �سر حال كما يقول علي اب����ن ابي طالب عليه 

ال�سالم:) بع����ث اهلل محمداً �سلى اهلل عليه واله وانتم 

معا�سر العرب على �سرّ حال يغذو احدكم كلبه ويقتل 

ول����ده...( كانوا يقتلون االوالد،ق����ال اهلل )واذا المووؤدة 

�سئلت باأي ذنب قتلت (...

كانت م����ن احوالهم »ا�سنام معبودة وبنات مووؤودة: 

)وانتم معا�سر العرب على �سر حال يغذو اأحدكم كلبه 

ويقتل ول����ده تاأكلون الميتة والدم، ُيغير اأحدكم على 

غيره فيرجع وقد اأُغير عليه ت�سفكون دماءكم وي�سبي 

بع�سكم بع�سا ُمنيخون على احجار خ�سن »عاكفون 

على هذه االأحجار الخ�سنة تعبدونها« واوثان م�سلة 

تاأكل����ون الج�سب وت�سرب����ون الماء االآج����ن ت�سفكون 

دماءكم وي�سبي بع�سكم بع�سًا فاأّلف اهلل بين قلوبكم 

فاأ�سبحتم بنعمته اإخوانا وكنتم على �سفا حفرة من 

النار فاأنقذكم منها( .

عو�مل �لنه�صة

هذه الحال التي كان عليها العرب، كيف نجحت هذه 

الدعوة؟

يقول الباحثون باأن ح�سول النه�سة في اأمة من االأمم 

وفي اأي مجتم����ع من المجتمعات ه����ي بحاجة الى 

عوام����ل. ال يكفي اأن ترفع �سع����اراً، وانما تحتاج الى 

مجموعة من العوامل لتنه�س باأمتك ومجتمعك.

اأن����ت بحاجة الى الكتاب، الى النظ����ام، الى الد�ستور 

الذي تجتمع عليه الكلمة مرجعًا نرجع اإليه ونحتكم 

عن����د االإختالف اإليه. لذلك عندما قال جعفر نحن كنا 

اأمة بال كتاب بال قيم بال مبادئ بال نظام ننتظم فيه، 

فجاءن����ا ر�سول اهلل عليه اأف�سل ال�سالة وال�سالم بتلك 

التعاليم التي �سكلت نظم����ًا الأمرنا ولجماعتنا التي 

كانت متفرقة ومفككة.

اأ-فالكتاب الذي تنتظ����م به االأمور، ي�سكل اأول م�سدر 

م����ن م�سادر النهو�����س باالأمة والمجتم����ع من حالة 

التفكك .

ب-االأم����ر االآخ����ر هو االإيم����ان بذلك الكت����اب وبتلك 

الر�سال����ة. ال يكفي باأن تنجح اأم����ة بوجود كتاب اأو 

ر�سال����ة اأو نظ����ام اأو د�ستور لها، واإنم����ا تحتاج الى 

االإيمان بذلك الكتاب تحتاج الى االإيمان بذلك النظام.

الأن كتاب����ا بدون اإيمان لن يح����دث �سيئا على �سعيد 

التغيير واال�سالح.

ج-االأمر الثالث هو الوعي. الوعي الأبعاد ذلك الكتاب، 

لمقا�سد تلك الر�سالة، الأهداف تلك ال�سرعة وال�سريعة. 

اأن يكون هناك وعي الأنه بدون وعي لن ينفع االإيمان 

عندئذ �سيئًا.

د-االأمر الراب����ع القيادة... القيادة الت����ي توؤمن بتلك 

الر�سال����ة وبذلك الكتاب وبذلك النظ����ام. اأما اإذا كان 

القائ����د ال يوؤمن بذلك الكتاب ق����واًل اأو عماًل، فعندئذ 

اأي�سا ال يمكن اأن تنه�����س االأمة واأن يتحقق االإ�سالح 

والتغيير،الأنه القدوة.

وهذا م����ا تحقق لالأمة اآنذاك، ه����ذه العنا�سر االأربعة 

وان�س����م اإليها العن�س����ر االآخر وهو �سل����وك االتباع.

اإيمانه����م ووعيهم لم�سامين تل����ك الر�سالة، اإيمانهم 

جعله����م يهاجرون الى الحب�س����ة باإيمانهم، اقتنعوا، 

واإيمانه����م ووعيهم هو الذي اأ�س�س لنه�سة االأمة اآنذاك 

التي تحّولت من اإغ����ارة بع�سهم على البع�س االآخر، 

حرب داح�����س والغبراء، وحرب الب�سو�س وغيرها مما 

يذك����ره التاريخ...تحول هذا المجتم����ع من غزاة اإلى 

حملة ر�سالة ودعاة، و�س����اروا كما جاء و�سفهم في 

اِر  اُء َعَلى اْلُكفَّ �ِسدَّ
ِذيَن َمَعُه اأَ ِ َوالَّ ٌد َر�ُسوُل اهللَّ القراآن )ُمَحمَّ

 ِ اًل ِمَن اهللَّ ًدا َيْبَتُغوَن َف�سْ ًعا �ُسجَّ ُرَحَماُء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُركَّ

ُجوِد َذِلَك  َثِر ال�سُّ
َواًن����ا �ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن اأَ َوِر�سْ

ْوَراِة َوَمَثُلُهْم ِفي االإِْنِجيِل..( فقد ج�سدوا  َمَثُلُه����ْم ِفي التَّ

اإيمانهم بالر�سالة �سلوكًا في حياتهم وفي عالقاتهم.

كان����وا دعاة لر�سالة، وما كانوا طالب �سلطة ومكانة. 

والتحّدي االأكبر الذي واجه النبي عليه اأف�سل ال�سالة 

وال�سالم في قومه ه����و تحدي الفرقة واالإنق�سام الذي 

كان �سائداً وموجوداً فيهم.

والقائد هو الذي ي�سنع الوحدة الأمته، القائد هو الذي 

يوق����ف �سفك الدماء في اأمت����ه القائد هو الذي ي�سنع 

الحياة الأمته.

فم����ن االإعج����از اأن توحد ه����ذا المجتم����ع المنق�سم 

والمتفرق والمت�سرذم والمت�سارع، وكيف ت�سنع منه 

اأمة واحدة ومجتمعًا واحداً.

وحدة �لأمة هو �لّتحّدي

ولذلك نقول للحركات االإ�سالمي����ة لي�س التحّدي في 

اإن�ساء اأح����زاب وحركات، التحّدي ال����ذي يواجه هذه 

الحركات هو في قدرتها على توحيد المجتمع واالأمة 

ولي�س على ال�سراعات على ال�سلطة والمكانة.

ف����ي عهد ر�س����ول اهلل كان الموؤمن����ون بر�سالته دعاة 

فجاءتهم المكانة وجاءتهم الدنيا. اأما اأن تت�سف هذه 

الحركة بالدينية او االإ�سالمية اأو غيرها وهي ال ت�سنع 

وحدة حتى الأتباعها اأو لمجتمعها اأو في وطنها هي 

حركة �ساقطة في االإمتحان، الأنها في الحقيقة تكون 

قد تحولت من حركة دعوة واإر�ساد اإلى حركة باحثة 

عن ال�سلطة والوجاهة والمكانة.

ه����ذا ال�سراع ال����ذي نراه ف����ي العالم بي����ن حركات 

ا�سالمي����ة، كما يجري في ال�سوم����ال وفي ايران وفي 

الع����راق وفي افغان�ستان وفي لبن����ان اأي�سًا ،يجعلها 

حركات ت�سنع الفرقة واالإنق�سام في االأّمة والمجتمع. 

اإن التح����دي الحقيقي الذي واجه����ه ر�سول اهلل عليه 

اأف�سل ال�س����الة وال�سالم في اأن ي�سن����ع الوحدة بين 

اأبناء االمة المتباعدة، كم����ا قال اهلل تعالى )واذكروا 

نعمة اهلل عليك����م اإذ كنتم اأعداء فاأل����ف بين قلوبكم 

فا�سبحتم بنعمته اإخوانا(. 

هذه هي العظم����ة قبل االإعج����از القراآني، كيف وّحد 

هذه االأمة، كيف جمعها! كانوا االأعداء االألّداء واإذا بهم 

ي�سبحون اإخوة اأحباء، هذه هي العظمة!.

�لّدعوة هي �لهّم ولي�صت �ل�ّصلطة

لي�ست العظم����ة اأن ت�سبح حاكمًا اأو وزي����راً اأو نائبًا 

اأو م�س����وؤواًل، عظمة القيادة اأن ت�سنع االإنجاز االأ�سمى 

لالأمة، واأ�سمى االإنجازات هو اإبعادها عن االإنق�سامات 

وجعله����ا اأمة واحدة متما�سك����ة ومتعاونة على البر 

والتقوى ومبتعدة عن االإثم والعدوان ، هذه العظمة !

هذا هو الخطاأ الذي وقع����ت فيه الكثير من الحركات 

الدينية. اأنا اأذكر في نعومة االظفار عندما كنا ن�سمع 

بالحركات الدينية، كنا نتذكر حركة ال�سلف ال�سالح 

ف����ي الدعوة واالإر�س����اد والتوجيه. كان ه����مُّ الحركة 

االإ�سالمي����ة اأن تاأمر بالمع����روف، اأن تثقف النا�س، اأن 

ت�سنع لهم الوعي والوحدة واالإلفة. 

اأما االآن، �سار الهم عند بع�س تلك الحركات الو�سول 

اإلى ال�سلطة بكل ثمن، ولو كان هناك �سراع واحتراب! 

لقد اأ�سبحت حركات باحثة عن ال�سلطة، ولي�س هدفها 

االأ�سمى الدعوة الى اهلل.

ولذل����ك عندما يدعو بع�سهم الى ُمُثٍل او الى �سعارات 

وال يكون هو نموذجًا له����ا في حياته كيف يمكن اأن 

يوؤثر في مجتمعه و�سعبه ووطنه.

هذه هي العنا�سر التي يحتاجها كل مجتمع، يحتاج 

الى النظام الذي نرجع اليه ونحتكم اليه كالد�ستور، 

ونحتاج الى االيمان بذلك النظام، ويبتدئ االيمان به 

من الكبار الذين يرفعون �سعاره، وال يكفي ان ترفعه 

�سعاراً دون ان تج�سده عماًل في حياتك وحياة اتباعك 

وان�سارك، عندما تج�سد ذلك تكون النه�سة الحقيقية 

وعندئذ يكون اال�سالح الحقيقي. 

اأ�ساأل اهلل �سبحان����ه وتعالى اأن يجعل هذه المنا�سبة 

منا�سبة الإلفتنا ووحدتنا واإبعاد ال�سرور واالنق�سامات 

عنا ون�ساأله �سبحان����ه وتعالى ان يجعلنا من الذين 

ي�ستمع����ون القول فيتبعون اأح�سن����ه،وكل عام واأنتم 

بخير، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



تتّمة كلمة )ميالد ال�سيد الم�سيح عليه ال�سالم(

في كالم اآخر للم�سيح عليه ال�سالم في االإنجيل: 

)فمن نق�س اإحدى هذه الو�سايا ال�سغرى وعلّم النا�س 

هكذا يدع���ى اأ�سغر في ملكوت ال�سموات واأّن من عمل 

وعلم فهذا يدعى عظيمًا في ملكوت ال�سموات(.

اإق���راأوا معي حديث���ًا اخر عن الر�س���ول عليه ال�سالة 

وال�س���الم:  )من تعل���م هلل وعلم هلل وعمل به دعي في 

ملكوت ال�سموات عظيمًا(.

ف���ي تعاليم الم�سيح عليه ال�س���الم في االإنجيل الذي 

ج���اء ليكمل النامو�س يقول لهم : )قد �سمعتم اأنه قيل 

للقدماء ال تقتل ومن قتل يكون م�ستوجب الحكم، واأّما 

اأنا فاأق���ول لكم اإّن كل من يغ�سب عل���ى اأخيه يكون 

م�ستوج���ب الحكم وم���ن قال الأخيه ي���ا اأحمق يكون 

م�ستوج���ب نار جهنم( هذه ف���ي تعاليم عي�سى عليه 

ال�سالم، وف���ي اإنجيل مّتى واإنجي���ل يوحنا وغيرهما 

من االأناجيل )فاإن قّدم���ت قربانك اإلى المذبح وهناك 

تذك���رت اأّن الأخيك �سيئًا عليك، فات���رك هناك قربانك 

قدام المذبح واذه���ب اأّواًل وا�سطلح مع اأخيك وحينئذ 

تعالى وقّدم قربانك( هذه من تعاليم االإنجيل.

ومن تعاليم القراآن:

ن َقْوٍم َعَسٰى أَن َيُكوُنوا  َها الَِّذيَن آَمُنوا َل َيْسَخْر َقْوٌم مِّ )َيا أَيُّ
ْنُهنَّ َوَل  ن نَِّساٍء َعَسٰى أَن َيُكنَّ َخْيرًا مِّ ْنُهْم َوَل ِنَساٌء مِّ َخْيرًا مِّ
َتْلِمُزوا أَنُفَس��ُكْم َوَل َتَناَبُزوا ِباْلَْلَقاِب ِبْئَس اِلْسُم اْلُفُسوُق 
اِلُموَن(، )ول  َبْعَد اْلِيَماِن َوَم��ن لَّْم َيُتْب َفُأوَلِٰئَك ُه��ُم الظَّ
يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً 

فكرهتموه(.

)اإنما الموؤمنون اإخوة فاأ�سلحوا بين اأخويكم(.

في االإنجيل تركيز على الموؤاخاة بين بني الب�سر كما 

في القراآن اأي�سا تركيز على هذا الجانب.

وف���ي الحرية الدينية جاء كالم الم�سيح عليه ال�سالم 

في االإنجيل: ) واإن �سمع اأحد كالمي ولم يوؤمن فاأنا ال 

اأدينه الأني لم اآت الأدين العالم بل الأخل�س العالم(. 

وف���ي القراآن يقول عن الحري���ة الدينية: ) ال اإكراه في 

الدين قد تبين الر�سد من الغ���ّي( )فاإنما عليك البالغ 

وعلين���ا الح�ساب(.وفي بع�س تعالي���م االإنجيل: )واإن 

�سلمتم على اإخوتكم فقط، فاأي ف�سل ت�سنعون؟ األي�س 

الع�س���ارون اأي�سا يفعلون ذلك( فال���ذي يعمل جمياًل 

لي�س هو الذي يعمله مع اإخوانه فقط؟ واإنما هو الذي 

يعمله مع غير اللذين يحبهم اأي�سًا. 

ْل من قطعك واعف عمن ظلمك واعط  وفي االإ�سالم: )�سِ

من حرمك(، ) الم�سلم من �سلم النا�س من يده ول�سانه(، 

من �سلم النا�س، لي�س الم�سلم فقط ! هذه التعاليم من 

اأجل بناء مجتمع توحيدي على االأر�س.

لذلك من هن���ا اأدعو، وكما قلت لبع����س االآباء باأننا 

اإذا اأردنا اأن نبن���ي وطنًا ي�سكل واحة لالإلفة والمحبة 

والمودة، علينا اأن ندر�س بع�سنا جيداً، علينا اأن نن�سئ 

معهداً ندر�س فيه االإ�سالم والم�سيحية معًا لنخرج اإلى 

المجتمع بفكر واحد وبكتاب واحد وحينئذ يمكننا اأن 

ن�سنع الوطن الواح���د القائم على االن�سهار الحقيقي 

بين الم�سلمين والم�سيحيين.

وف���ي الختام اأتقدم بالتهاني م���ن جميع اللبنانيين 

والتمني���ات القلبي���ة ال�سادق���ة، ب���اأن يجعل ذكرى 

المي���الد، يوم يمن وبركة و�سعادة لجميع اللبنانيين، 

م�سيحيين وم�سلمين.

واأ�س���ال اهلل تعالى اأي�سًا اأن يجعل���ه يومًا يكتب فيه 

خال����س وطننا لبنان من محنة االآالم واالأحزان، ويوم 

عودة الوحدة اإلى ربوع���ه والمحبة الى قلوب اأبنائه 

عل���ى قاع���دة العي�س الم�ست���رك بين جمي���ع اأبنائه 

وطوائفه.

وفي ذكرى الميالد ال�سعي���د للم�سيح المخل�س عليه 

ال�سالم ال���ذي تج�سدت بوالدت���ه وبعثته معجزة اهلل 

ورحمت���ه باالإن�س���ان، ال بد من الع���ودة الى �ساحب 

الذك���رى لناأخذ من �سيرته الدرو�س والعبر التي تعود 

بالخير على االإن�سان والوطن.

اإّن الم�سي���ح عليه ال�سالم يذكرنا كيف يجب اأن نعمل 

لتخفي���ف االآالم واالأحزان عن االآخرين، اإّنه يقول لنا ) 

ال تنق�سم���وا على ذواتكم الأن كل مملكة منق�سمة على 

ذاتها تخ���رب وكل مدينة اأو بيت منق�سم على ذاته ال 

يثبت(.

اإن االحتف���ال بذكرى الميالد يك���ون بتمجيد اهلل رّبنا 

وتقدي�سه و�سكره عل���ى عطائه ويكون ب�سلة االرحام 

وبناء االأوطان ويك���ون بالتناف�س على فعل الخيرات 

والبر بالفق���راء وتخفيف اأحزان الثكال���ى واليتامى 

الذين فقدوا اآباءهم واأمهاتهم في حروب لم نجن منها 

�س���وى تدمير ما بنيناه بجهود االأج���داد واالأبناء، اإنه 

ي���وم اإعانة ال�سعفاء والعج���زة والم�ساكين والعاجز 

االأكبر الذي يجب علين���ا م�ساعدته، هو وطننا لبنان 

لينه�س عمالقا من �سنين الحروب العجاف.

فلي����س يوم المي���الد اإال يوم تناف�س عل���ى الف�سائل، 

ولي����س ي���وم تناف�س على األ���وان ال�س���راب والطعام 

والثي���اب الن الم�سيح عليه ال�سالم يقول في االإنجيل: 

) ال تهتم���وا لحياتكم بما تاأكل���ون وبما ت�سربون وال 

الأج�سادكم بما تلب�سون(.

اإن الم�سي���ح عليه ال�سالم ل���م يقل في االإنجيل طوبى 

لل�ساربين وطوبى لالآكلي���ن اأو طوبى للم�سرفين اإنما 

قال في االإنجيل: )طوبى للرحماء الأنهم ُيرحمون طوبى 

لالأنقي���اء القلب الأنهم يعاين���ون اهلل طوبى ل�سانعي 

ال�س���الم الأنهم اأبن���اء اهلل يدعون(. فتعال���وا يا اأبناء 

الوط���ن الواحد لنرحم بع�سنا بع�س���ا في هذا العيد، 

وتعالوا لنرمي االأحقاد م���ن القلوب وتعالوا لن�سنع 

ال�س���الم في وطننا لبنان وحينئذ نك���ون قد احتفلنا 

حقيقة بعيد ميالد ال�سيد الم�سيح عليه وعلى جميع 

اأنبياء اهلل اأف�سل ال�سالة، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل.

�لتعزية ب�صحايا �لتفجير �لإجر�مي 

في جبل مح�صن

�لعاّلمة   �ل�صيد علي �لأمين : 

اإن مواق���ف الوح���دة الوطني���ة التي ظهرت 

باالأم�س بين اأهلنا في  جبل مح�سن  و   طرابل�س  

اأ�سابت  وتنديدهم بالجريمة النك���راء التي 

المواطنين االآمنين واالأبرياء وتاأكيد الجميع 

على مرجعية   الدول���ة  هو خير �سبيل لقطع 

الطريق على ال�سعاة الإيقاع  الفتنة  العمياء 

بين اللبنانيي���ن ، ونتوجه بالعزاء اإلى اأهل 

ال�سحايا ون�ساأل اهلل اأن يتقّبلهم في ال�سهداء 

واأن يلهم اأهلهم وذويه���م ال�سبر وال�سلوان، 

واأن يمّن على الجرحى والم�سابين بال�سفاء.

المجل�س الأورثوذك�سي 

اللبناني زار العاّلمة الأمين
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الوكالة الوطنية  - النهار

زار وفد المجل�س االرثوذك�سي اللبناني على 

را�س���ه د. روبي���ر االأبي�س �سماح���ة العالمة 

ال�سيد عل���ي االأمين في مكتب���ه في بيروت 

وكان���ت المنا�سب���ة لتهنئته بعي���د المولد 

النب���وي ال�سريف، وخالل الحديث تم التطرق 

اإل���ى ما يح�سل في لبنان والعالم الخارجي 

من عمليات ارهابي���ة وقتل والتي تقوم بها 

مجموعات تدعي االإ�سالم وهو براء منها، وقد 

ا�ستنكر �سماحة ال�سيد علي االأمين العمليات 

االرهابية اأينما كانت ومهما كان م�سدرها.

وحر�س���ًا مّنا على معالج���ة الو�سع ال�سيء 

ومن تداعيات���ه على ال�ساحة اللبنانية التي 

تطال كل المناطق دون ا�ستثناء �سدد �سماحة 

ال�سيد عل���ى اأهمية الحوار والتفاهم بين كل 

التيارات ال�سيا�سي���ة والدينية مما ي�ستدعى 

اإن�ساء موؤ�س�سة جامعة وقد تم االقتراح على 

ت�سميته���ا »اللق���اء الوطن���ي« تجمع فيها 

كل اللبناني���ن دون تفرق���ة، ويكون ن�ساطها  

لقاءات واجتماعات دورية ومتوا�سلة تعك�س 

حقيقة الروابط التاريخية  الوثيقة المميزة 

بين كل �سرائح المجتمع اللبناني  تدعو اإلى 

قبول االآخ���ر وتعمل من اأجل م�سلحة الوطن 

لبنان والتعاي�س الم�سترك. 

واأخيراً ت���م التوافق حول �س���رورة متابعة 

االت�ساالت مع كافة الفرقاء والفعاليات من 

اأجل اإظه���ار اأهمية اإن�س���اء موؤ�س�سة »اللقاء 

الوطن���ي« في ه���ذا الو�س���ع ال�سعب الذي 

يعان���ي منه كل الوطن، وتالفي���ًا للتاأثيرات 

ال�سلبي���ة التي تنعك�س علينا مما يجري في 

محيطن���ا العربي نحن جميع���ًا نخاف على 

الوطن وكلنا للوطن......  

AlAmine.net
Al-Amine.org
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عل���ى هام�س االأح���داث التي اأثارته���ا ال�سحيفة 

الفرن�سية التي ن�سرت الر�س���وم الم�سيئة للر�سول 

االكرم )�س( وما ت�سمنته هذه االحداث من مواقف 

نعي���د التذكير بموقف المرج���ع ال�سيعي �سماحة 

ال�سيد علي االأمين حول هذه االأحداث حيث اعتبر 

�سماحت���ه اأن رّدات الفع���ل اأ�سّد تحريم���ًا واإ�ساءة 

اإل���ى الر�سول علي���ه ال�سالة وال�س���الم من ال�سور 

الكاريكاتوري���ة وقال : اإن االإ�ساءة اإلى الّنبّي )�س( 

���رر باالإ�سالم والم�سلمين، ولكن رّدات  ّ ال توقع ال�سَ

الفعل االآثمة هي التي ت�سيء اإلى االإ�سالم وتلحق 

ال�سرر بالم�سلمين.

وف���ي اإ�سارة قراآنية اإلى ذل���ك اأورد �سماحة ال�سيد 

االأمي���ن قوله تعال���ى : )َوَلَق���ْد ُكِذَّب���ْت ُر�ُسٌل ِمْن 

َبُروا َعَلى َما ُكِذُّب���وا َواأُوُذوا َحَتّى اأََتاُهْم  َقْبِل���َك َف�سَ

ِ َوَلَقْد َجاَءَك ِمْن َنَباإِ  ُرَنا َواَل ُمَب���ِدَّل ِلَكِلَماِت اهلَلّ َن�سْ

اْلُمْر�َسِلين(.

معتبراً اأن كل تل���ك الدعايات الكاذبة على ر�سول 

اهلل محم���د علي���ه ال�س���الة وال�س���الم ترتد على 

ْن ُيْطِفُئوا  اأ�سحابها بدليل قوله تعالى : )ُيِريُدوَن اأَ

ْن ُيِتَمّ ُنوَرُه َوَلْو 
ُ اإِاَلّ اأَ ْفَواِهِهْم َوَياأَْبى اهلَلّ ِ ِباأَ ُن���وَر اهلَلّ

َكِرَه اْلَكاِفُروَن( .

وق���ال �سماحت���ه : اإن الذين ي�سي���وؤون اإلى ر�سول 

اهلل ل���ن تتحق���ق اأهدافهم باالإرتداد ع���ن ر�سالته 

بدعاياته���م الباطلة ولن توؤثر ف���ي عميق اإيمان 

الم�سلمي���ن بنبّوته وال في ازدياد عدد اأتباعه ولن 

ي�ستطيعوا اإطفاء نور اهلل،وال يقوم بتلك االإ�ساءات 

اإال الجاهلون والذين يعمل���ون على زرع العداوة 

والبغ�ساء بين اأتباع المذاهب واالأديان .

واعتبر �سماحة ال�سي���د االأمين اأن اأعظم ما ي�سيء 

اإلى االإ�سالم ويلحق ال�سرر بالم�سلمين المنت�سرين 

في البالد هي ردات الفعل االآثمة التي ت�سفك فيها 

الدم���اء ويروع بها االآمن���ون والتي ال تن�سجم مع 

الغاي���ة التي بعث الر�س���ول لتحقيقها والتي عبر 

عنها بقوله )اإنما بعثت الأتمم مكارم االأخالق( وقد 

رف�س ر�سول اهلل عليه ال�س���الة وال�سالم قتل عبد 

اهلل ب���ن اأَُبّي الذي اأ�ساء اإل���ى الر�سول بقوله : لئن 

رجعنا اإل���ى المدينة ليخرجن االأع���زّ منها االأذّل، 

وبلغ قوله ه���ذا اإلى النبّي ، فق���ام عمر فقال: يا 

ر�سول اهلل دعني اأ�سرب عن���ق هذا المنافق! فقال 

النبي �سلّى اهلل عليه واآله: دعه،ال يتحدث النا�س 

اأن محّمداً يقتل اأ�سحابه.

 واإن اأعظم ما ينفع الدعوة اإلى االإ�سالم هي تطبيق 

تلك القي���م االأخالقية ومبادئ االأخ���وة والعدالة 

والت�سامح بي���ن الم�سلمين اأنف�سهم ومع �سركائهم 

ف���ي اأوطانهم وفي عالقاتهم م���ع االأمم وال�سعوب 

االأخرى في العالم.

واأكد �سماحته على �سرورة اأن يكون الم�سلم داعية 

اإل���ى اال�سالم بمواقفه، وق���ال: اإن االإ�سالم يريد مّنا 

اأن نكون دع���اة له كما ق���ال اهلل مخاطبًا ر�سوله: 

)اأُْدُع اإل���ى �سبيل رّبك بالحكمة والموعظة الح�سنة( 

واأن نقول للم�سيئي���ن )�سالمًا( كما قال اهلل تعالى: 

)واإذا خاطبهم الجاهلون قالوا �سالمًا( وبذلك نقطع 

الطري���ق على ال�ساعي���ن من وراء ه���ذه االإ�ساءات 

للرم���وز الدينّية اإلى تاأجي���ج ال�سراعات وتعميق 

االإنق�سامات بين اأتباع المذاهب والديانات،قال اهلل 

وا َوَيْلَعُبوا َحَتّى ُياَلُقوا َيْوَمُهُم اَلِّذي  :) َفَذْرُهْم َيُخو�سُ

ُيوَعُدوَن( ولذلك يجب االإبتعاد عن اعتماد االأ�ساليب 

المرفو�س���ة باالإحتجاج التي توؤدي اإلى التجاوزات 

واالإعتداءات و�سحن النفو�س بالكراهية واالأحقاد.

وراأى �سماحته �سرورة العمل في مثل هذه الحاالت 

على اإف�سال تلك االأهداف والغايات بالتركيز على 

ما دعت اإلي���ه الر�ساالت بالتناف�س والت�سابق اإلى 

فعل الخيرات التي تع���زز الروابط االإن�سانية بين 

االأم���م والجماعات قال اهلل: ).. ِل���ُكٍلّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم 

ًة َواِحَدًة  َمّ
ُ َلَجَعَلُكْم اأُ �ِسْرَع���ًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو �َساَء اهلَلّ

َتاُك���ْم َفا�ْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت  َوَلِك���ْن ِلَيْبُلَوُكْم ِفي َما اآَ

ِ َمْرِجُعُكْم َجِميًع���ا َفُيَنِبُّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم ِفيِه  اإَِلى اهلَلّ

َتْخَتِلُفوَن(.

وحول الدعوات الى التظاه���ر �سد هذه االإ�ساءات 

لنب���ي اال�سالم )�س( راأى �سماحة ال�سيد االأمين في 

مقابلة له مع �سحيف���ة الم�ستقبل عام 2012 اأن 

»االإ�ساءة الى ر�س���ول اهلل وكل الرموز الدينية اأمر 

مرفو����س وم�ستنكر ويجب اأن نق���وم باالإحتجاج 

واالإ�ستن���كار بطريق���ة ح�ساري���ة، ال اأن ن�ستغ���ل 

المنا�سب���ة من اأجل تجمع���ات �سيا�سية«. وتابع 

»ر�سول اهلل له من االأتب���اع ما يزيد على المليار 

ون�سف الملي���ار، وال يحتاج الى اأن نقوم باأعمال 

من اأجل اأن نظهر ر�سالته بغير ال�سكل الالئق بها، 

التي كانت رحمة للعالمين«.

ولف���ت االأمين الى اأنه »علينا اأن ناأخذ درو�سا من 

�ساح���ب الر�سالة الذي واج���ه كل االإ�ساءات وكل 

االإ�سته���زاءات بثبات اإيمانه باهلل الذي قال له باأن 

من ي�ستهزئون بك وبر�سالت���ك يريدون اأن يطفئوا 

نور اهلل »واهلل مت���مُّ نوره ولو كره الكافرون«وما 

هو دور فرق التخطيط والعمل في الرّد على الفيلم 

الم�سيء؟ يجي���ب االأمين »ال عالق���ة لهذه الفرق 

باالإ�ساءة الى ر�سول اهلل، وهذه محاولة الإ�ستغالل 

المنا�سب���ة الأعمال حزبية وتعبئة �سعبية باتجاه 

تنظيمات واأح���زاب وقيادات«.وي�سيف »كل الذين 

يقوم���ون بهذه االإ�س���اءات يري���دون تعكير �سفو 

العالقات بين اأتباع المذاهب والديانات«.

وما عالقة ذلك بالعي�����س الم�سترك والتعاي�س بين 

الم�سلمين والم�سيحيي����ن؟ يرّد االأمين باأن »العي�س 

الم�سترك يكون بتالقي الم�سلمين والم�سيحيين على 

م�ستويات رفيعة وواعية من النخبة على بيان يندد 

بهذه المنا�سب����ة، واأن تعبئة ال�س����وارع وا�ستقطاب 

النا�����س وتحريك الع�س����ب الدين����ي اأو المذهبي اأو 

الطائف����ي ال يخدم العي�����س الم�ست����رك والعالقات 

ال�سلمية بين الم�سيحية واالإ�سالم في العالم«. 

ويختم االأمين مقّدما الحلول المجدية »المطلوب 

اأن نتجاهل مثل هوؤالء الم�سيئين واأن ن�سلك الطرق 

المتع���ارف عليها ف���ي اإقامة الدع���اوى في هذه 

الق�سية من دون ا�ستغاللها من اأجل تجميع اأحزاب 

واختراع منا�سبات تهدف الى ا�ستقطاب الجماهير، 

ويجب اأن نتعلم من الر�سول اأن الدين هو المعاملة 

وهو الخل���ق الكريم وهذا ظاهر ف���ي قوله »اإنما 

بعثت الأتمم م���كارم االأخالق«، مذكرا بقول االإمام 

عل���ي بن اأبي طالب »رويدا، اإنما هو �سّب ب�سّب اأو 

عفو عن ذنب«.

حو�ر حزب �هلل وتيار �لم�صتقبل

-ق���ال العالمة ال�سيد عل���ي االأمين عن الح���وار الجاري بين 

»ح���زب اهلل وتيار الم�ستقبل« اإن الحوار الداخلي كان مطلبنا 

من���ذ �سنين، وقد توّجهن���ا بالن�سيحة اإل���ى الطرفين باإدخال 

عنا�س���ر اأخرى منهم���ا عليه الإعطاء الح���وار ال�سفة الوطنية 

واإبعاد ال�سفة الطائفّية عن���ه. وناأمل من هذا الحوار الداخلي 

اأن يك���ون بداية للتراجع عن تلك المواق���ف وممار�سات القوة 

التي اأعاقت قيام الدولة بدورها في تطبيق القانون والد�ستور، 

وعطلت فيها الموؤ�س�سات واأو�سلتها اإلى حاالت من ال�سلل �سبه 

التام كم���ا ي�سهد لذلك الفراغ الحا�سل اليوم في موقع رئا�سة 

الجمهورية. وقد رف�سنا في الفت���رة الما�سية خطاب التطرّف 

ومنط���ق االإ�ستق���واء وعملنا على اإبقاء ج�س���ور التوا�سل بين 

الطوائ���ف اللبنانية من خالل اآرائنا الدينية ومواقفنا الوطنّية 

الت���ي دعونا فيها اإلى نبذ االإحتكام اإلى ال�سالح، والعودة اإلى 

الح���وار والتفاهم واعتماد مرجعّي���ة الدولة اللبنانية وحدها 

واالإنخ���راط في موؤ�س�ساتها. وقد دفعنا وم���ا زلنا حتى اليوم 

ندفع ثم���ن رف�سنا لذل���ك الخط���اب واالأداء اإق�س���اًء واإبعاداً 

وتهجيراً م�ستمرّاً من تل���ك الواجهة ال�سيا�سية الراعية للحوار 

اليوم والمندمجة فيه وهي التي كانت راف�سة له فيما م�سى!.  

وفيما يلي بع�ض مما قاله �صماحته في �ل�صنو�ت �لما�صية 
لمختلف �لأطر�ف عند �حتالل �ل�صاحات و�ل�صو�رع : 

�لعاّلمة �ل�صيد علي �لأمين : 

 �لحو�ر هو �ّلذي يوّحد �صملنا - �لخروج �لى �ل�صارع
ل َيجمُع �للبنانيين و ل ُيجِمع عليه �للبنانيون

..... اإني اأخاطب كل اللبنانيين وخ�سو�سًا القيادات ال�سيا�سية في هذه 

المرحلة التي يمر بها الوطن والتي تتطلب منا جميًعًا اأن نكون على 

درجٍة عالية من الوعي والت�سامن والر�سد والتعاون لمواجهة االأحداث 

التي يوؤدي ا�ستمرارها اإلى زعزعة اال�ستقرار في بالدنا وتهدد وحدتنا 

االجتماعي����ة والوطنية وخياراتنا ال�سيا�سية وقد ع�سنا في هذا الوطن 

قرونًا عائلة واحدة ال فرق بين طائفة واأخرى وال فرق بين مذهب واآخر 

تجمعنا راية العي�س الم�سترك التي �سكلت تجربة ح�سارية رائعة في 

�سرقنا العظيم الذي كان مهبط االأنبياء ومنطلق الر�ساالت اإلى العالم 

وقد غ����دا لبنان بفعل تجربة التعاي�س هذه ر�سالة ور�سواًل يحمل اإلى 

العالم ب�سارة تالقي الح�سارات والديانات بكل طوائفها ومذاهبها وقد 

حمل االب����اء واالجداد هذه الر�سالة ب�سدق واخال�س وقد و�سلت اإلينا 

هذه االمانة وعلينا جميعًا اأن نحف����ظ لبنان االأمانة ولبنان الر�سول 

والر�سالة ولبنان العي�����س الم�سترك الذي يجعلنا جميعًا اأخوة �سمن 

عائل����ة الوطن الكبرى مهما تعددت طوائفن����ا ومذاهبنا. وهذه االأخوة 

وهذا الرب����اط الوطني وهذا النموذج من العالق����ات هو الق�سية التي 

ت�ستح����ق من اللبنانيين اليوم ومن القي����ادات ال�سيا�سية اأن يحافظوا 

عليها الأن فيها الحفاظ على لبنان، ولي�س المهم عند اللبنانين ق�سية 

الحك����م والحكومة فهي ال ت�ستحق كل هذا ال�سجيج وكل هذا ال�سراخ 

وكل هذا التعطيل لحرك����ة االقت�ساد واغالق المدار�س والجامعات وال 

ت�ستحق ق�سي����ة الحكم كل هذه الخطابات والتجمعات التي تجاوزت 

االإختالف ال�سيا�سي اإلى الفرز الطائفي الم�سر ب�سورة العي�س الم�سترك 

وال����ذي يعر�س �سالمة البالد والعباد اإلى االأخطار. اإن ق�سية المطالبة 

بالحكم وال�سلط����ة واإن كانت على حق ولكن كل الق�سايا ت�سقط اأمام 

الق�سي����ة االأ�سا�سية وهي ق�سي����ة �سالمة الوط����ن وال�سعب ولنا خير 

ق����دوة واأبلغ در�س وعبرة في كالم االإمام علي عليه ال�سالم الذي قاله 

عندم����ا طلب بع�س اأن�ساره منه الخ����روج للمطالبة بحقه في الحكم 

والخالف����ة فاأعتبر االإمام علي اأن الق�سية االأ�سا�س التي ت�سقط اأمامها 

كل المطالب والق�سايا هي �سالمة االأمة في عالقاتها االأخوية وانتظام 

اأموره����ا الدينية والدنيوية فقال عليه ال�سالم )اأيها النا�س عرجوا عن 

ط����رق المنافره واخلعوا تيجان المفاخ����ره و�سقوا اأمواج الفتن ب�سفن 

النجاة (وقال)الأ�سلّمّن م����ا �سلمت اأمور الم�سلمين( وبذلك حفظ وحدة 

االأمة و�سالمتها. ولذلك فاإننا ننا�سد الجميع االبتعاد عن ال�سوارع واأن 

نبحث عما يجمع بيننا ويوح����د �سملنا وهو التفاهم والحوار ونقول 

للقيادات ال�سيا�سي����ة اأن الخروج اإلى ال�سارع ال يجمع اللبنانيين وال 

يجمع علي����ه اللبنانيون والخروج من ال�س����ارع لي�س انت�ساراً لفريق 

على اآخر ولكنه اإنت�سار على الفرقة وانت�سار لكل لبنان .
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�لإ�صاءة �إلى �لنبي م�صتنكرة ورد�ت �لفعل �لآثمة


