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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  االنتصار لرسول اهللا حممد أزكى البشرية
אאאאא؟ 

  دفاع عن رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم من استهزاء صحيفة دمنركية

א؟א 

Wאא 
احلمد هللا وحده ، وصلى اهللا وسلم على من ال نيب بعده ، نبينا حممد ، وعلى إخوانه من النبـيني ،                      

  :وآل كلٍّ ، وسائر التابعني إىل يوم الدين ، أما بعد 

مه ذوداً عن   ، وأرقُ  حبيب    عن أحب   نفسي ، أحرره دفاعاً    ةُجه قليب ، ورقعته م    م د هاددفهذا بيانٌ مِ  
 ، فيـارب    رسول رب العاملني ، وخامت األنبياء واملرسلني      ،  حممد بن عبداهللا    : أزكى خملوق وأطهر بشر     

   .تقبل مين إنك أنت السميع العليم

جيالنـدز  ( ركيـة   الـصحيفة الدمن   اف اقتر  ما تناقلته بعض وكاالت األنباء من      قد اطلعت على  ل
أو  ) كاريكاترييـاً (  رمسـاً )  ١٢(  هانشر ب  واحنراٍف فظيع  خلطأ شنيع   ),Jyllands-Posten/بوسنت

صـلى اهللا عليـه     ( تصور الرسـول     ٢٠٠٥ سبتمرب   ٣٠ /هـ  ١٤٢٦ شعبان   ٢٦ الثالثاء   يومساخراً  
   . !!مامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأسه عيف أشكال خمتلفة، ويف أحد الرسوم يظهر مرتدياً) وسلم

   . لنشرها على صفحاا امني التقدم مبثل تلك الرسومالرسطلبت اجلريدة من اً يف غيها وإمعان 

 بنفـسي للنظـر يف    وأحزنين حزناً عظيماً ، وقد عمدت       ، وملا بلغين اخلرب كدرين كثرياً وأصابين م كبري        
 علـى موقـع اجلريـدة       حىت وقفت ،  ) اإلنترنت(موقع الصحيفة املذكورة على شبكة املعلومات العاملية        

)Jyllands-Posten,  (  ا الصادرة بتاريخيف صفحا)29. September 2005 (     فكان اخلـرب لـيس
الـنكري واالسـتهجان    يف  كل مبلـغ    ذلك  وبلغ يب     واقشعر جسمي ،   ،هالين ما رأيته    حيث   كاملعاينة ، 
   . واالمتعاض

حمـل انتقـاد     كان هذا العمل      ، حيث  وهكذا كان الشأن عند عامة أهل اإلسالم ممن بلغهم اخلرب         
   .ريهم من العقالء يف أرجاء األرض  ، ولدى غواستهجان لديهم

غريهم كذلك  و،  يني  رك ومعهم غريهم من املواطنني الدمن     رك ،  يف الدمن  وقد عمد إخواننا املسلمون   
تبت املقـاالت   فكُأشرف إنسان يف التاريخ ،      رك إىل إنكار هذه السخرية اليت نالت        من املقيمني يف الدمن   

مطالبني باالعتذار عن هذا العمل والكَ ،  ركية وإىل الصحيفة املعنية     كومة الدمن جهت الرسائل إىل احل   ووف 



 ٢

وغريهم من املتعاطفني مسلم )  ٥٠٠٠ (أكثر من    املاضي يف شهر أكتوبر   تظاهر    مستقبالً ، وقد   عن مثله 
  .العتذاريف العاصمة كوبنهاجن ضد الصحيفة وطالبوها بامعهم 

 ، وأنه    والتعبري ركية ومسئويل الصحيفة رفضوا ذلك مبربرات حرية اإلعالم       غري أن السلطات الدمن   
  .ال شيء يستثىن من مشوليته وحريته 

واحلزب احلاكم الذي  ( ,Jyllands-Posten/جيالندز بوسنت( وال زال مسئولو صحيفة 
نهجهم املتهجم على الرسول الكرمي الذي قال اهللا تنتمي إليه يرفضون االعتذار ، وينوون االستمرار يف م

  . [١٠٧: األنبياء ) [وما أَرسلْناك ِإال رحمةً لِّلْعالَِمني : (له 

متجاهلني بذلك املواثيق واألعراف الدولية ، غري مبالني باالعتراضات املقدمة إليهم ، فرأيت أن من 
 أمانة البيان والبالغ البيان يف ذلك ، خاصةً وأنين أشرف الواجب علي ، وعلى غريي ممن محلهم اهللا

باالنتساب للمملكة العربية السعودية اليت فيها قبلة املسلمني ، وا مسجد رسول اهللا حممد عليه الصالة 
ب لَتبيننه ِللناِس وِإذَ أَخذَ اللّه ِميثَاق الَِّذين أُوتواْ الِْكتا: ( والسالم الشريف ، وذلك عمالً بقوله سبحانه 

  . [١٨٧: آل عمران )[

אאאאW 
WאW 

وغريهم من أمم األرض أن هذه السخريات مـا  ر الشعب الدمنركي وغريه من الشعوب النصرانية      أذكِّ    
ـ     ، فمحمد   وكذب راءهي إال حمض افت    ذه  رسول اهللا هو أطهر البشرية مجعاء وأزكاها ، ولـن تـضريه ه

  . يف القرآن العظيم نا بذلك ربناالسخرية مهما عظمت أو تكاثرت ، كما أخرب
 ويصرف عنه أذى الناس     مسعة رسوله حممد عليه الصالة والسالم       سيحمي  سبحانه حنن نعتقد أن اهللا   و     

قال رسول اهللا صـلى اهللا      : عن أيب هريرة قال     " الصحيحني"  حىت يف اللفظ ، ففي       وشتمهم بكل طريق ،   
أال ترونَ كيف يصِرف اهللا عني شتم قريٍش ولعنهم ، يشتمون مذَمماً ، ويلعنون مـذَمماً ،                 : " عليه وسلم   
 دمحوأنا م ! ".  

  ."ف ذلك إىل من هو مذَمم ، وإن كان املؤِذي إمنا قصد عينه     فنزه اهللا امسه ونعته عن األذى ، وصر
كان الكفار من قريش مـن      " : يشتمون مذَمماً   : " قوله  : احلافظ ابن حجر رمحه اهللا      اإلمام العامل   قال       

شدة كراهتهم يف النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يسمونه بامسه الدال على املدح ، فيعـدلون إىل ضـده ،                     
  . فَعلَ اهللا مبذمم : مذَمم ، وإذا ذكروه بسوء قالوا : يقولون ف

ذَ     ومعرف به ، فكان الذي يقع منهم يف ذلك مـصروفاً             عليه الصالة والسالم    م ليس هو امسه     موال ي ،
  .إىل غريه 



 ٣

، إا قطعاً ال    وهكذا تلك الرسوم اليت دعت اجلريدة الرسامني لرمسها ونشرا على صفحاا            :      أقول  
  :رمزها يف وال ، ، ال يف رمسها صلى اهللا عليه وسلم متثل رسول اهللا حممداً 

أي مالمح الوجه ، فوجه حممد هو الضياء والطهر والقداسة والبهاء ، وجهـه أعظـم                :     ال يف رمسها    
راً ، وجه حممد له طلعةٌ      استنارةً وضياًء من القمر املسفر ليلة البدر ، وجه حممد يفيض مساحةً وبشراً وسرو             

  .آسرة ، تأخذ بلب كل من رآه إجالالً وإعجاباً وتقديراً 
فمحمد صلى اهللا عليه وسلم ما كان عابساً وال مكشراً ، وما ضرب أحداً يف حياته                :        وال يف رمزها    

مـا خيـر    : ها  ، ال امرأة وال غريها ، تقول عائشة زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ورضي اهللا عن                  
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أمرين إال أخذ أيسرمها ، ما مل يكن إمثاً ، فإن كان إمثاً كان أبعد الناس                       

رواه " منه ، وما انتقم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لنفسه ، إال أن تنتهك حرمة اهللا فينـتقم هللا ـا                        
   .البخاري ومسلم 

ة والبؤس على الصحيفة الدمنركية وعلى حكومة الدمنرك أن يكون جمرد علمهم عـن                    وإنه ملن احلسر  
حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو ما استهزؤوا به ، مما أوحت به إليهم األنفس الشريرة ، وصدق                    

   .]٣٠: يس [) تهِزئُون يا حسرةً علَى الِْعباِد ما يأِْتيِهم من رسوٍل ِإالَّ كَانوا ِبِه يس: (اهللا 
     وأدعو هؤالء املستهزئني برسول اهللا حممد عليه الصالة والسالم ، وأدعو غري املسلمني ألن يـشرفوا                
أنفسهم باالطالع على سريته عليه الصالة والسالم ، ليطلعوا على كمال اإلنسانية يف شخصه عليه الصالة                

  :إللكترونية يف هذا اال ، ومنها على سبيل املثال والسالم ، وهناك آالف املراجع واملواقع ا
  )www.islamweb.net/ver2/archive/index2.php?vPart=57&startno=1&thelang=E(   

)www.islamonline.net/English/In_Depth/mohamed/1424/biography/article01.shtml(   
نفح العبري من مشائل البشري النذير ، صلى        " كتايب   :     وقد شرفين اهللا بالتأليف يف هذا اال ، ومن ذلك         

  " .مواقف من بيت النبوة : " وكتايب " اهللا عليه وسلم 
 ، شهدوا    البشر ومثقفوهم ، حىت من أهل امللل األخرى         عليه الصالة والسالم عقالءُ    شهد حملمد قد  و     
   . يف آخر هذا البيانالشهادات بالنبل والطهر والفضائل اجلمة ، وسأورد طرفاً من تلك له

WאאW 
 بغياً وعدواناً    ، ن العامل اليوم يشهد اضطرابات عديدة ، أريقت فيها الدماء وأزهقت األرواح           ال خيفى أ       
الشرائع الـسماوية واحتـرام      وخاصةً احترام     مبا جيعلنا أحوج ما نكون لنشر أسباب السلم والعدل ،          ،

 حفظ ضرورات البشر يف أرواحهم وأعراضهم وأمواهلم ، وغري          يتحقق به األنبياء واملرسلني ، فهذا املسلك      
   .من حقوقهم ومقومات عيشهم الكرمي ذلك 
  لن تزيد العامل إال شقاًء وبؤساً ، ذلك أننـا مجيعـاً             العدائية واالستفزازية  طروحات هذه األ  وإن مثل       

 اهللا عليـه وسـلم ،       حباجة ملصادر الرمحة واهلدى ، واليت يسرها رب العاملني على يدي رسوله حممد صلى             



 ٤

ن به عليه الصالة والسالم ، املشوهون حلقيقة حياته ورسالته ممن يصد الناس عـن اخلـري                 ئوفكان املستهز 
:  يف كتابه وندد بـسوء فعـاهلم         ومينع من استقرار العامل وطمأنينته ، وهذا الصنف من الناس توعده اهللا           

الَِّذين يستِحبونَ الْحياةَ الدنيا علَى اآلِخرِة ويصدونَ عن سِبيِل اللِّه ويبغونها ِعوجاً أُولَـِئك ِفي ضـالٍَل                (
  ] .٣: إبراهيم ) [بِعيٍد 

ه من التقدم يف جماالت عديدة من علوم الدنيا ،          ن املؤسف حلال البشرية اليوم ، مع ما وصلت إلي         مل هإن  و  
                    عي التحـضر أصـواتمبا تتضمنه من االكتشافات املبهرة ، مث يأيت يف هذا اخلضم من العواصم اليت تـد

  .بسبب إسقاطات أخالقية حنو املقدسات معها تلك اتمعات مبحوحة وكتابات ساقطة تتردى 
  

WאאW 
الساخرة مـن حممـد   ة التعبري يف نشرها لتلك الرسوم     حري)  Jyllands-Posten(     إن ادعاء صحيفة    

، وعلى  ، ألن مجيع دساتري العامل ومنظماته تؤكد على احترام الرسل       وال مقنع  مرسول اهللا، ادعاٌء غري مسلَّ    
   . الطعن فيهم بال بينة  واحترام اآلخرين وعدماحترام الشرائع السماوية ،

  : ما نصه  الس العاملي للفيدرالية الدولية للصحفينيميثاق شرف وقد جاء يف      
على الصحفي التنبه للمخاطر اليت قد تنجم عن التمييز والتفرقة اللذين قد يدعو إليهما اإلعـالم،                     ( 

ليت قد تكون مبنية على أساس عنصري       وسيبذل كل ما بوسعه لتجنب القيام بتسهيل مثل هذه الدعوات ا          
  . أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو املعتقدات السياسية وغريها من املعتقدات أو اجلنسية أو األصل االجتماعي

االنتحال،التفسري بنيـة   : سيقوم الصحفي باعتبار ما سيأيت على ذكره على أنه جتاوز مهين خطري                 ـ    
ف، االام على غري أساس، قبول الرشوة سواء من أجل النشر أو إلخفـاء              السوء، االفتراء، الطعن، القذ   

  . املعلومات
على الصحافيني اجلديرين بصفتهم هذه أن يؤمنوا أن من واجبهم املراعاة األمينة للمبادئ الـيت مت                    ـ  
   ) .ومن خالل اإلطار العام للقانون يف كل دولة. ذكرها

حلكومة الدمناركية باالعتذار ومبنع تلك اإلساءات الحقاً فإننا نعتمـد               ولذلك حني نطالب الصحيفة وا    
سيقوم الصحايف ببذل أقصى طاقتـه لتـصحيح وتعـديل          : ( أيضاً على ميثاق صحفي شريف ، جاء فيه         

   ) .معلومات نشرت ووجد بأا غري دقيقة على حنو مسيء
مائيت ألـف مـن     ألكثر من    كية مسيءٌ الدمنار ) Jyllands-Posten(    وال شك أن ما نشرته صحيفة       

 ومعهم غريهم مـن املنـصفني مـن         مواطين الدمنارك ، ومسيء ألكثر من مليار وثالمثائة مليون شخص ،          
ذلـك العمـل    يعظمون رسول اهللا حممد عليه الصالة والسالم ، وسيبقى          كلهم   أصحاب امللل األخرى ،   

 إذا مل تعاجل هذه اإلساءةـ رض ، وستبقى الدمنارك  مسيئاً لكل املسلمني ما بقيت هذه احلياة على وجه األ
  . مصدر قرف وامشئزاز من عقليات تقطن فيها ، وتعادي الرسل والشرائع السماوية وتسخر ا ـ



 ٥

     אWאאאאW 
 من األخطار    ن يدركوا كم يف تلك الكلمات واالستفزاز      إن العقالء يف البالد الغربية النصرانية ينبغي أ            

 وأا قد تؤدي ملزيد التوتر ، مبا يتعني          بل ويف بلدام ،    الكبرية على رعاياهم ومصاحلهم يف أقطار األرض ،       
   .  الغي والبهتان هذاالكف عنمعه 

 ، ومئات املاليني يفرحـون أن            فقد تأخذ احلميةُ بعض املتحمسني للثأر ممن وقع يف رسول رب العاملني           
ولكن من ضمن هؤالء من ال يقْـِدر أن يـصفِّي           . ميوتوا دفاعاً عن نبيهم وعن مكانته الشريفة أن متتهن          

قال اإلفك والبهتان لبعده عنه ؛ فيعمد إىل من يراهم يدينون بالنـصرانية حولـه               استهزأ و حسابه مع من    
قد حرمه ومنع منه رسول اهللا      مع أن هذا العمل األخري ال جيوز ، و        فينتقم منهم ومن ممتلكام لقربه منهم ،        

  .واه البخاري ر" من قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة : " فقال حممد صلى اهللا عليه وسلم 
من له عهد مع املسلمني ، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان ، أو أماٍن مـن                   : واملراد باملعاهد        

  . يف ذلك ما له صلةٌ باألعراف الديبلوماسية اليت التزمت ا الدول وتعارفت عليها ، ويدخلمسلم 
وإزهاق األرواح ومزيـد االضـطراب      الدماء       وأعمال التحريض واالستفزاز تلك ستؤدي إىل سفك        

  .والتوتر 
بتـاريخ   ( ملتحـدة ،     جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمـم ا       ونذكر يف هذا املقام بالقرار الذي تبنته               
 ،   تشويه األديان ، السـيما اإلسـالم        إىل حماربة  الداعي)  م   ١٢/٤/٢٠٠٥ املوافق - هـ   ٣/٣/١٤٢٦

   .الذي زادت وترية تشويهه يف األعوام األخرية 

W؟אא 
، أذكرهم مجيعـاً    ن أمم األرض    وغريهم م ،  وغريه من الشعوب النصرانية     ،  أذكِّر الشعب الدمنركي         

باملواقف السابقة ألسالفهم من النصارى ، وكيف كان تعاملهم مع رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم ،                  
فقد كان موقفهم حضارياً حكيماً متعقالً ، بعيداً عن التشنجات النفسية أو االحنرافات األخالقية ، فكانت                

  .أو يف الدنيا واآلخرة  يف الدنيا ، هم إىل خري ،عاقبة أمر
ملك الروم  قيصر  إىل  وملك الفرس   إىل ِكسرى   رسائل   صلى اهللا عليه وسلم          فقد بعث رسول اهللا حممد    

، وكالمها مل يسِلم ، لكن قَيصر أكرم كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأكرم رسوله ، فثَبت ملكُه               
مزق كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ، واسـتهزأ            فسرى  ِكأما   ، و  واستمر يف األجيال الالحقة   ،  

 ق ، ومل يبق لألكاسرة ملكزملكَه كلَّ مق مبرسول اهللا ، فقتله اهللا بعد قليل ، ومز .  
مون ذلك الكتاب الذي بعث به النيب صلى اهللا     وقد ذكر املؤرخون كيف كانت ملوك النصارى يعظِّ

  .عليه وسلم 
ذكر السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب يف قصبة : احلافظ ابن حجر   اإلمام العاملذا يقولويف ه    

من ذهب تعظيماً له ، وأم مل يزالوا يتوارثونه حىت كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة ، مث 
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 اجتمع بذلك امللك كان عند ِسبطه ، فحدثين بعض أصحابنا أن عبد امللك بن سعد أحد قواد املسلمني
  . فأخرج له الكتاب ، فلما رآه استعرب ، وسأل أن ميكِّنه من تقبيله فامتنع 

مصفَّح بذهب   صندوقأطلعه على ملك الفرنج أنسيف الدين فليح املنصوري      مث ذكر ابن حجر عن 
يه ِخرقَة حرير ، ، فأخرج منه مقلمة ذهب ، فأخرج منها كتاباً قد زالت أكثر حروفه ، وقد التصقت عل

هذا كتاب نبيكم إىل جدي قيصر ، ما زلنا نتوارثه إىل اآلن ، وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب : فقال 
" عندنا ال يزال امللك فينا ، فنحن حنفظه غاية احلفظ ، ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم امللك فينا 

  .انتهى 
 ملـك   أسوةٌ بامللك النـصراين النجاشـي  رىلنصاا نصراين وغريهم من للشعب الدمنركي ال      مث أَما     

صدراً من سورة مـرمي بكـى   ـ رضي اهللا عنه  ـ جعفر بن أيب طالب  الصحايب  ، فإنه ملا قرأ عليه احلبشة
النجاشي حىت أخضل حليته ، وبكت أساقفته حىت أخضلوا مصاحفهم ، حني مسعوا ما تال عليهم ، مث قـال   

رواه اإلمـام أمحـد يف   . ذا ـ واِهللا ـ والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة   إن ه: النجاشي 
  ".املسند"

    ولقد نقل رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم ما أوحاه اهللا إليه يف القرآن الكرمي من ثنـاء اهللا جـل             
وِإذَا : (  القرآن الكرمي     ، وهو قول اهللا يف      ويف أمانتهم  وعال على أولئك النصارى الذي صدقوا يف دينهم       

                   عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ ري قالْح فُواْ ِمنرا عِع ِمممالد ِمن ِفيضت مهنيى أَعروِل تسا أُنِزلَ ِإلَى الرواْ مِمعس
 اِهِدين٨٣: املائدة  سورة [) الش[.  

  )جيالنـدز بوسـنت    (لرأي واملثقفني فيه والقائمني على صـحيفة             ونذكر الشعب الدمنركي وقادة ا    
وما زال يف النصارى من " : نذكرهم مبا قاله أحد علمائنا ، وهو اإلمام أمحد ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ قال   
وينقاد ،  فيعرف بعض احلق    ،  امللوك والقسيسني والرهبان والعامة من له مزية على غريه يف املعرفة والدين             

كثري منه ، ويعرف من قَدِر اإلسالم وأهله ما جيهله غريه ، فيعاملهم معاملة تكون نافعـةً لـه يف الـدنيا                      ل
  " .واآلخرة 

WאאאאW 
طريقة أصحاب املناهج الشريرة    عن   خترج   مل ) جيالندز بوسنت (  اليت نشرا صحيفة     ةإن تلك اإلساء       
 (: فقال تعـاىل  :  الذي حاربوا األنبياء واملصلحني ، وهذا ما أخربنا اهللا به عنهم يف القرآن الكرمي     لذين ا ،

  . ]١٨٤: آل عمران [) فَِإن كَذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قَبِلك جآؤوا ِبالْبيناِت والزبِر والِْكتاِب الْمِنِري 
)  كُلَّما جاءهم رسولٌ ِبما الَ تهوى أَنفُسهم فَِريقاً كَذَّبواْ وفَِريقاً يقْتلُـونَ              (: وقال سبحانه عن اليهود          

  .. ]٧٠: املائدة [
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نك ولَِكن الظَّاِلِمني ِبآيـاِت     قَد نعلَم ِإنه لَيحزنك الَِّذي يقُولُونَ فَِإنهم الَ يكَذِّبو        : ( وقال اهللا عز وجلَّ          
ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبِلك فَصبرواْ علَى ما كُذِّبواْ وأُوذُواْ حتى أَتاهم نصرنا والَ مبـدلَ                 . اللِّه يجحدونَ 

 ِلنيسرِإ الْمبِمن ن اءكج لَقداِت اللِّه و٣٤  و٣٣ :م األنعا[) ِلكَِلم[.  
  

WאאW 
 يف عافية من دنياهم واماك يف شهوام قبلوحمرروها  )  , Jyllands-Posten(لقد كانت صحيفة      

 وكتبته أيـديهم قـد أدخلـوا        أن يتعمدوا االستهزاء بالرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ولكنهم مبا نشروه           
: الكـوثر   [) بتر  ِإنَّ شاِنئَك هو األَ   ( :  املسطر يف القرآن الكرمي     يف الوعيد اإلهلي    ومن تواطأ معهم   أنفسهم

هو   (إنَّ مبغضك يا حممد ، ومبغض ما جئت به من اهلدى واحلق والربهان الساطع والنور املبني               :  أي   ]٣
  .األقل األذل املنقطع كل ِذكٍر له : ) بتر اَأل

 أو سـعى إللـصاق      صلى اهللا عليه وسلم       فهذه اآلية تعم مجيع من اتصف ذه الصفة من معاداة النيب            
  .التهم الباطلة به ، ممن كان يف زمانه ، ومن جاء بعده إىل يوم القيامة 

ن طعـن   إنَّ اهللا منتقم لرسوله مم    : " شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا       ويف هذا يقول أحد علمائنا وهو           
عليه وسبه ، ومظِْهر ِلِديِنِه وِلكَِذِب الكاذب إذا مل ميكن الناس أن يقيموا عليه احلد ، ونظري هذا ما حدثَناه                    

عما جربوه مراٍت متعددٍة يف حصِر احلصون واملدائن اليت          أعداد من املسلمني العدول ، أهل الفقه واخلربة،       
كنا حنن نحصر اِحلصن أو املدينة       :قالوا املسلمون فيها بين األصفر يف زماننا،     ملا حصر    بالسواحل الشامية، 

حىت إذا تعرض أهلُه ِلـسب رسـوِل اهللا          الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حىت نكاد نيأس منه،           
أو حنو ذلك،مث يفتح املكان عنوة      والوقيعِة يف عرِضه تعجلنا فتحه وتيسر، ومل يكد يتأخر إال يوماً أو يومني              

حىت إن كنا لَنتباشر بتعجيل الفتح إذا مسعناهم يقعون فيـه ، مـع              : ، ويكون فيهم ملحمة عظيمة ، قالوا        
  .    انتهى" امتالء القلوب غيظاً عليهم مبا قالوا فيه 

قبة ، ومن الذي يـضل سـعيه ،         لننظر من تكون له العا    املستهزئني ،   املبطلني      واأليام بيننا وبني أولئك     
 وأين آثارهم   ه وافتراءاته ، فقد قاهلا أمثاهلم ، فلمن كانت العاقبة ؟          ويكذب كالمه ، وتظهر للعاملني أباطيل     

التوبة [)  والَِّذين يؤذُونَ رسولَ اللِّه لَهم عذَاب أَِليم         ( : قال اهللا جل شأنه يف القرآن الكرمي         وأين مثواهم ؟  
ِخرِة وأَعد لَهم عذَاباً    م اللَّه ِفي الدنيا واآل    ِإنَّ الَِّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنه     ( : وقال اهللا سبحانه    ،   ]٦١: 

   .]٥٧: األحزاب [) مِهيناً 
  : شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ اإلمام العامل قال      و
من مل يمكن املؤمنني أن يعذبوه من الذين يؤذون اهللا ورسوله فإنَّ اهللا سبحانه ينـتقم                ومن سنة اهللا أن         " 

 : ( سـبحانه     اهللا منه لرسوله ويكفيه إياه ، كما قدمنا بعض ذلك يف قصة الكتاب املفترى ، وكما قـال                
 ِرِكنيشِن الْمع ِرضأَعو رمؤا تِبم عدفَاص .الْم اكنا كَفَيِإن ِزِئنيهت٩٥و  ٩٤ :احلجر [) س[.  
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  .  معروفة ، قد ذكرها أهلُ السير والتفسرياحداً واحداً و املستهزئني     والقصة يف إهالك اهللا
؛ فكُلُّ من شنأَه أو أبغـضه      ]٣: الكوثر  [) بتر  ِإنَّ شاِنئَك هو األَ   : (     وهذا واهللا أعلم حتقيق قوله تعاىل       

  .   نَّ اهللا تعاىل يقطع دابره ، وميحق عينه وأثرهوعاداه فإ
من عادى يل وليـاً ، فقـد        :  يقول اهللا تعاىل    : " قال  :      ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم         

  .فكيف مبن عادى األنبياء ؟ ومن حارب اهللا تعاىل حِرب "  بارزين باحملاربة 
ذكورة يف القرآن جتد أممهم إمنا أُهلكوا حني آذوا األنبياء وقـابلوهم                 وإذا استقصيت قصص األنبياء امل    

  .بقبيح القول ، أو العمل 
 لقتلـهم    ؛      وهكذا بنو إسرائيل إمنا ضربت عليهم الذِّلة وباؤوا بغِضٍب من اهللا ، ومل يكن هلم نـصري                

  .األنبياء بغري حق ، مضموماً إىل كفرهم ، كما ذكر اهللا ذلك يف كتابه 
  .    ولعلك ال جتد أحداً آذى نبياً من األنبياء مث مل يتب إال وال بد أن يصيبه اهللا بقارعة  

  

WאאאאאW 
 وسـلم مل    إن املنصفني من املشاهري املعاصرين عندما اطلعوا على سرية رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه                   

  :ميلكوا إال االعتراف له بالفضل والنبل والسيادة ، وهذا طرف من أقوال بعضهم 
أردت أن أعرف صفات الرجل الـذي        " : "ينج إنديا "يف حديث جلريدة     ) مهامتا غاندي ( يقول  / ١     

لوسيلة الـيت    كل االقتناع أن السيف مل يكن ا       لقد أصبحت مقتنعاً  .. ميلك بدون نزاع قلوب ماليني البشر     
مع دقته وصدقه يف الوعود،     ،  من خالهلا اكتسب اإلسالم مكانته، بل كان ذلك من خالل بساطة الرسول             

الصفات هي الـيت    هذه  . املطلقة يف ربه ويف رسالته    وتفانيه وإخالصه ألصدقائه وأتباعه، وشجاعته مع ثقته        
ءة اجلزء الثاين من حيـاة الرسـول        بعد انتهائي من قرا   . مهدت الطريق، وختطت املصاعب وليس السيف     

  ". لعدم وجود املزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمةفاًوجدت نفسي أِس
ال ميكن معرفة شخصية حممـد       " " : حممد النيب " كتابه  يف    )ا راو راما كريشن ( يقول الربوفيسور   / ٢     

  .  من صور متتابعة مجيلةولكن كل ما يف استطاعيت أن أقدمه هو نبذة عن حياته. بكل جوانبها
       وحممد احملارب، وحممد رجل األعمال، وحممد رجل السياسة، وحممـد اخلطيـب،             فهناك حممد النيب ،

وحممد املصلح، وحممد مالذ اليتامى، وحامي العبيد، وحممد حمرر النساء، وحممد القاضي، كل هذه األدوار               
  ".  يكون بطالالرائعة يف كل دروب احلياة اإلنسانية تؤهله ألن

إن حممـداً كـان وال      " : الشرق وعاداته   " يف كتابه    ) زومير( الدكتور  يقول املستشرق الكندي    / ٣     
شك من أعظم القواد املسلمني الدينيني، ويصدق عليه القول أيضاً بأنه كان مصلحاً قديراً وبليغاً فـصيحاً                 

إليه ما ينايف هذه الصفات، وهذا قرآنه الذي جاء بـه          وجريئاً مغواراً، ومفكراً عظيماً، وال جيوز أن ننسب         
  .وتارخيه يشهدان بصحة هذا االدعاء
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كان حممد رئيساً   " : الشرقيون وعقائدهم "يف كتابه    ) سانت هيلر برتلي  ( يقول املستشرق األملاين    / ٤     
يـات حـسب    للدولة وساهراً على حياة الشعب وحريته، وكان يعاقب األشخاص الذين جيترحون اجلنا           

         بني ظهرانيها، فكان النيب داعيـاً إىل        أحوال زمانه وأحوال تلك اجلماعات الوحشية اليت كان يعيش النيب 
وكان يف دعوته هذه لطيفاً ورحيماً حىت مع أعدائه، وإن يف شخصيته صفتني مها مـن                ،  ديانة اإلله الواحد    

  . والرمحةالعدالة: ومها ، أجلّ الصفات اليت حتملها النفس البشرية 
إن العـامل   : الذي أحرقته السلطة الربيطانيـة    ، و " حممد"يف كتابه    ) برناردشو( ويقول االجنليزي   / ٥     

، أحوج ما يكون إىل رجٍل يف تفكري حممد، هذا النيب الذي وضع دينه دائماً موضع االحترام واإلجـالل                   
وإين أرى كثرياً من بين قومي قد دخلوا هذا         فإنه أقوى دين على هضم مجيع املدنيات، خالداً خلود األبد،           

  ).يعين أوروبا(الدين على بينة، وسيجد هذا الدين جماله الفسيح يف هذه القارة 
إنّ رجال الدين يف القرون الوسطى، ونتيجةً للجهل أو التعصب، قد رمسوا لدين حممٍد صورةً قامتـةً،                      

اطّلعت على أمر هذا الرجـل، فوجدتـه أعجوبـةً خارقـةً،            لقد كانوا يعتربونه عدوا للمسيحية، لكنين       
          ا للمسيحية، بل جيب أنْ يسمه مل يكن عدوه لو تولّى أمر العامل          وتوصلت إىل أنى منقذ البشرية، ويف رأيي أن

  .اليوم، لوفّق يف حلّ مشكالتنا مبا يؤمن السالم والسعادة اليت يرنو البشر إليها
إننا مل ننصف   " : تاريخ حياة حممد  " أستاذ اللغات السامية ، يف كتابه         )آلسوجيسنرسنت ا ( ويقول  / ٦     

حممداً إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات ومحيد املزايا، فلقد خاض حممد معركة احلياة الصحيحة يف                  
صر املـبني،   وجه اجلهل واهلمجية، مصراً على مبدئه، وما زال حيارب الطغاة حىت انتهى به املطاف إىل الن               

  .فأصبحت شريعته أكمل الشرائع، وهو فوق عظماء التاريخ
ظهر حممد بعد املسيح خبمسمائة    " : ديانة العرب "يف كتابه    ) سنكس(  ويقول املستشرق األمريكي  / ٧     

وسبعني سنة، وكانت وظيفته ترقية عقول البشر، بإشراا األصول األولية لألخالق الفاضلة، وبإرجاعهـا              
  .العتقاد بإله واحد، وحبياة بعد هذه احلياةإىل ا
إن اختياري حممداً، ليكون األول يف أهم       " : مائة رجل يف التاريخ   "يف كتابه   ) مايكل هارت (ويقول  / ٨     

وأعظم رجال التاريخ، قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد يف التاريخ كله الذي جنح أعلى جناح على                 
  .يويالديين والدن: املستويني

فهناك رسل وأنبياء وحكماء بدءوا رساالت عظيمة، ولكنهم ماتوا دون إمتامها، كاملسيح يف املسيحية،                   
أو شاركهم فيها غريهم، أو سبقهم إليهم سواهم، كموسى يف اليهودية، ولكن حممداً هو الوحيد الذي أمت                 

وألنه أقام جانب الـدين دولـة       . اتهرسالته الدينية، وحتددت أحكامها، وآمنت ا شعوب بأسرها يف حي         
جديدة، فإنه يف هذا اال الدنيوي أيضاً، وحد القبائل يف شعـب، والشعوب يف أمة، ووضع هلـا كـل                   

أيضاً يف حياته، فهو الذي بـدأ       . أسس حياا، ورسم أمور دنياها، ووضعها يف موضع االنطالق إىل العامل          
  .الرسالة الدينية والدنيوية، وأمتها



 ١٠

الذي يعد أدبه من أمتع ما كتب يف التراث اإلنساين قاطبة           ) تولستويليف  (ويقول األديب العاملي    / ٩     
يكفي حممداً فخراً أنه خلّص أمةً ذليلةً دمويةً من خمالب شياطني العادات الذميمـة،               : عن النفس البشرية  

قي والتقدم، وأنّ شريعةَ حممٍد، ستسودالر العامل النسجامها مع العقل واحلكمةوفتح على وجوههم طريق .  
إنّ البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، إذ إنـه          :  النمساوي )شربك(ويقول الدكتور   / ١٠     

رغم أُميته، استطاع قبل بضعة عشر قرنا أنْ يأيت بتشريع، سنكونُ حنن األوروبيني أسعد مـا نكـون، إذا                   
  .توصلنا إىل قمته

:  احلائز على جائزة نوبل يقول يف كتابه األبطال          )توماس كارليل ( الفيلسوف اإلجنليزي   ول  ويق/ ١١     
لقد أصبح من أكرب العار على أي فرد متحدث هذا العصر أن يصغي إىل ما يقال من أن دين اإلسـالم                     " 

  .كذب ، وأن حممداً خداع مزور 
لسخيفة املخجلة ؛ فإن الرسالة اليت أداهـا ذلـك          وإن لنا أن حنارب ما يشاع من مثل هذه األقوال ا               

الرسول ما زالت السراج املنري مدة اثين عشر قرناً لنحو مائيت مليون من الناس ، أفكان أحدكم يظـن أن                    
  .!ة احلصر واإلحصاء أكذوبة وخدعة ؟هذه الرسالة اليت عاش ا ومات عليها هذه املاليني الفائق

إننا أهل أوربة جبميع مفاهيمنا ، مل نصل بعد إىل ما وصل إليه حممد ،               : " "اين  جوتة األديب األمل  / ١٢     
… وسوف ال يتقدم عليه أحد، ولقد حبثت يف التاريخ عن مثل أعلى هلذا اإلنسان ، فوجدته يف النيب حممد                  

  ."وهكذا وجب أن يظهر احلق ويعلو، كما جنح حممد الذي أخضع العامل كله بكلمة التوحيد
ك بعض أقوال مشاهري العامل ، يف حممد نيب الرمحة عليه الصالة والسالم ، فلماذا املزايدات اليت تضر                      تل

  .وال تنفع ، ودم وال تبين 
  

אאאאאW 
     W           لية كل واحٍد منكم ، ذكـوراً        اعلموا أن مسعة اإلسالم ومسعة النيب صلى اهللا عليه وسلم مسئو

 دين اإلسالم ، وحقيقة دعوة      وإناثاً ، فينبغي على كل أحد أن يكون سفري خري ومنرب هدى يف بيان حقيقة              
  . عليه الصالة والسالم نبينا حممد

     W                 أتوجه للتجار ورجال األعمال أن يكون هلم موقفهم احلازم غرية على نبيهم حممد صـلى اهللا 
وسلم ، فينبغي أن يوقفوا كل التعامالت التجارية مع الدمنارك ، حىت يتم االعتذار وبـشكل علـين                  عليه  

روا أن املال زائل ،  ، وليتذك ) ,Jyllands-Posten(ورمسي من ذلك العمل الذي أقدمت عليه صحيفة 
 وسلم واالنتصار له    باقية مشكورة يف الدنيا واآلخرة ، وأعظمها حب رسول اهللا صلى اهللا عليه            لكن املآثر   

 يف موقفه احلازم من أبيه ، عنـدما آذى           عبداهللا بن عبداهللا بن أيب سلول ،       ، وهلم أسوة يف الصحايب اجلليل     
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكيف أنه أجرب أباه على االعتذار من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،                     



 ١١

يقُولُونَ لَِئن رجعنا ِإلَـى الْمِدينـِة       : ( يت سجلها القرآن الكرمي     وإال منعه من دخول املدينة ، يف احلادثة ال        
  . ]٨: املنافقون [) لَيخِرجن الْأَعز ِمنها الْأَذَلَّ وِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمؤِمِنني ولَِكن الْمناِفِقني لَا يعلَمونَ 

املنافق عبداهللا بن أُيب بن سلول تكلم على رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم                  يف الصحيحني أنَّ      وثبت  
احلـديث ، وفيـه يف      "  واهللا لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل           : "بكالم سيء ، حيث قال      

 تقر أنـك الـذليل     واهللا ال تنفلت حىت   : " قال ألبيه   عبد اهللا بن عبد اهللا      الصحايب   ابنه    رواية الترمذي أنَّ  
 ، ومل يأذن ألبيه بدخول املدينة حىت اعتذر ورجع عنه قوله، وقال              العزيز صلى اهللا عليه وسلم   ورسول اهللا   

  .إنه الذليل ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو العزيز : 
، وهل  سالم  عليه الصالة وال   الواجب يف الغرية على نبيهم       ستجيب رجال األعمال املسلمني هلذا         فهل ي 

واشتراط عدم تكـرار هـذه      ،  يكفُّون عن التعمل التجاري مع الدمنارك حىت يتم تقدمي االعتذار الرمسي            
  .اجلرمية 

     W   إىل إرسال استنكارهم واملطالبة باالعتذار إىل اجلريدة على          يف كل مكان    أدعو إخواين املسلمني 
  :اليةعناوينها الت

   ) .Jyllands - Posten(حيفة     ـ مملكة الدمنرك ، ص
   . )30 30 30 33 45+( و )  38 38 38 87 45+( :     ـ اهلاتف والفاكس 
   . )jp@jp.dk : (    ـ الربيد اإللكتروين 

  

     אW           ا باالمتعاض   جيدر التواصل من قبل الشعوب اإلسالمية مع وزارة اخلارجية الدمنركية إلشعاره
 وبيان أن ذلك لن خيدم تطور العالقات القائمـة علـى            .واالستنكار ملساس الصحيفة املذكورة مبقدساتنا      

  .االحترام فيما بني الشعوب اإلسالمية والشعب الدمنركي 
  :)اإلنترنت(املعلومات العاملية لخارجية الدمنركية على شبكة العنوان الربيدي واإللكتروين ل      وهذا هو 
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W         ن اليت وجهت إلـيهم ، وبـالنظر         ملا كان املسئولون بالدمنارك غري مبالني بدعوات السالم والبيا
لإلصرار على احلرية املزعومة يف االستهزاء واإلساءة برسول اهللا حممد عليه الصالة والسالم ، أو بأي من                 
إخوانه النبيني ، عليهم الصالة والسالم ، فأرى أنه من غري الالئق أن يتوجه الناس القتناء أي سلعة منشأها                   

ر ، حىت يكفوا عن هذه السخرية ويعتذروا منها علناً ، ويتعهـدوا بعـدم             الدمنرك ، وهم جيدون بديالً آخ     
  .تكرارها 



 ١٢

  

W 
ال تؤاخذين  خلامت رسلك حممد عليه الصالة والسالم ،          يف الدفاع واالنتصار    جهدي القليل ،       فيارب هذا 

 وليكون مقرباً يل ملرضـاتك ،       نك ليكون نافعاً للناس ،    وبارك فيه بفضلك وم   . مبا فيه من خلل أو تقصري       
  .وسبباً يف صحبة نبيك يوم القيامة 

والعمل مبا دلَّنا عليـه ،          ويارب ال تعاقبنا بتقصرينا يف حق خليلك ورسولك حممد ، ووفقنا لإلميان به              
  .الذود عنه وعن شريعتهوإىل 

لمـا  لِّ اللهم عليه وسـلِّم ك     نهار ، وص       اللهم وصلِّ وسلِّم عبدك ورسولك حممد ما تعاقب الليل وال         
  .ذكره الذاكرون األبرار ، مبنك وكرمك ، وآخر دعوانا أِن احلمد هللا رب العاملني 
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