ماذا أقول
في يوم ميالدك يا رسول هللا
سو
بقلم :الدكتور احمد عبد هللا ال َح ُّ
*******
ماذا أقول في يوم ميالدك يا رسول هللا،
وأمتنا على ما هي عليه وعالمنا عال ُ
م؟
م ظُ ْل ٍ
انت يا سيدي من جاء ليتمم مكارم االخالق..
وانت من حمل الى البشر قانون الحياة في قوله تعالى ،مخاطبا الناس
اجمعين:

ارفُوا
اس ِإنَّا َخلَ ْقنَاكُم ِمن ذَك ٍَر َوأُنثَ ٰى َو َجعَ ْلنَا ُك ْم ُ
شعُوبًا َوقَبَائِ َل ِلتَعَ َ
يَا أَيُّ َها النَّ ُ
َّللا أَتْقَا ُك ْم
ِإنَّ أَك َْر َم ُك ْم ِعن َد َّ ِ
ج َّ
وفي قوله َ
ل شانُه مؤكدا على كرامة االنسان:

...ولَقَ ْد ك ََّر ْمنَا بَنِي آ َد َم َو َح َم ْلنَاهُ ْم فِي ا ْلبَ ِر َوا ْلبَحْ ِر
َ
وقوله في الحفاظ على النفس البشرية:
( ...من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض ،فكأنما قتل الناس
جميعا ،ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)
وقوله في البر والعدل مع غير المسلمين

اس َج ِميعًا
سا بِغَي ِْر نَ ْف ٍس أَ ْو فَ َ
سا ٍد فِي ْاْلَ ْر ِ
َمن قَتَ َل نَ ْف ً
ض فَكَأَنَّ َما قَتَ َل النَّ َ
اس َج ِميعًا
َو َم ْن أَحْ يَا َها فَ َكأَنَّ َما أَحْ يَا النَّ َ
وانت يا سيدي يا رسول هللا من خاطب الناس فقال:

(يا أيها الناس ،إن ربكم واحد ،وان أباكم واحد .كلكم آلدم ،وآدم من تراب.
أكرمكم عند هللا اتقاكم).
وأنت من أوصيت بالنساء خيرا ..وأنت وأنت وأنت..
وها أن كلمات هللا وكلماتك توضع اليوم في غير موضعها،
وينسب اليك ما انت نقيض له،
أفنكتفي في يوم ميالدك بكلمات نقولها في حقك وعبارات تهنئة
نتبادلها؟

أفال يدعونا هذا الى ان نحتفل بيوم ميالدك َ
ف ُن ْ
م َ
ل عقولَ َنا في التفقه
ع ِ
السليم بما جئت به؟
أفال يدعونا هذا الى ان يوازي جهدنا في ايضاح الحقيقة ،الجهد الذي
يبذله اآلخرون؛ تشويها لها؛ جهال أو عمدا؟
أفال يدعونا هذا الى أن نخلص كلماتك مما أُ ْلص َ
ِق بها عبر قرون وقرون
لقد كانت كلمة (إقرأ) اول ما أمرك هللا به وكان من ثمارها ،إنجاز
حضاري علمي ثقافي كبير ،أكبر من أن يتجاهله أحد؟
نحن اليوم  -مع األسف  -امة تقرأ وال تعي
فهل من عودة الى روح وجوهر الكلمة االولى :فنكون امة تقرأ وتتفقه
وترسخ حرية الفكر ،وتُ ْ
م ُ
ل العقل ،وتظل  -كما اراد لها رسول هللا -
ع ِ
َ
أمة محبة وسالم
صلى هللا عليه وسلم -

