
  ورأس السنة امليالديةايد مبناسبة عيد امليالد نئةومسلمة رسالة شكر 
 ٢٠٠٧كانون األول 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حممد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا اللهم صلِّ
    

  السالم عليكم
" والسلَام علَي يوم ولدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حياً ":يقولوالسالم على سيدنا عيسى املسيح الذي 

  ).٣٣: ١٩ ، سورة مرمي،القرآن الكرمي(
  

،  عـن    هذه املناسبة الـسعيدة   يف   جرياننا املسيحيني يف مجيع أرجاء العامل،     ،  نود أن نعرب لكم   
لقيناها، حنن املسلمني، منذ اليوم األول الذي أصـدرنا   اليت ت  واللطيفة خالص الشكر على الردود اجلميلة    

يف  النظريرجى  .  (‘حب اهللا تعاىل وحب اجلار    ’أساس  على   تقوم ‘كلمة سواء ’على  فيه دعوتنا للتالقي    
  ).  الردود عليهاو‘ كلمة سواء’لالطالع على وثيقة  com.acommonword.wwwاإللكتروين  وقعامل

  

مبناسـبة   والـسالم،  بالبهجـة  مزدان عيد ميالد جميد  مجيعاًلكمراجني نشكركم نود أن  كما  
  ).عليه السالم(ذكرى ميالد سيدنا عيسى املسيح 

  

أن ال إله إال اهللا، وحده، ال شريك له، وأن حممداً عبده ورسوله، وأن              : " نشهد ن املسلمني حنو
  ).صحيح البخاري، كتاب األنبياء" (مته ألقاها إىل مرمي وروح منهعيسى عبد اهللا ورسوله وكل

  

 لة عند املسلمني إحياًء ملاحلجمع موسم تتزامن اهللا تعاىل، يف هذه األيام املباركة اليت ندعو  وإننا
  . ينعم بالسالمأن  معاناته وبالتحرر منالسنة اجلديدة  يفعاملنا م يكرِ، بأن )عليه السالم(النيب إبراهيم 

  

 ليعترب ولدهب لكيال يضحي) عليه السالم(سيدنا إبراهيم لتعاىل اهللا الفداء الذي وهبه إن هذا و 
،  السماوية املنبثقة عن ملة إبراهيم أتباع الدياناتميعجلإىل يومنا هذا ضماناً إهلياً ودرساً اجتماعياً بليغاً 

ورعايتها  ، األطفالخصوصاً ،بشريةفس نحفظ كل يف وسعهم يف سبيل يقضي ببذل أقصى ما 
على د  يؤكّ تارخيياًأن علماء مسلمني أصدروا يف هذا العام بياناًكذلك، ومن اجلدير بالذكر  . وتقديرها

يرجى لتفاصيل ل( يف اإلسالم امع عليهجم ةأساسي كوصية -   كل نفس بشرية- حرمة النفس البشرية 
  .)com.duaatalislam.wwwموقع دعاة اإلسالم االطالع على 

  

الـنفس  صون حرمة    يففيها اجلميع   يسعى  سنةً   القادمة   السنةُ أن تكون     تعاىل اهللا لذا فإننا ندعو  
  . هابينفيما  واتتمعضمن ا اً مشتركاًاهللا، وتساحمبني يدي  نصوحاًتوبة أن تشهد و؛  وكرامتهاالبشرية

  

 .رب العاملنيد هللا واحلم


