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 حنورنا دون حنرك يا رسول اهلل

       

مبــا نشــر يف صــةيفة دمناركيــة مــن      املســلمون  يًعــا فــوجل 

ومست قلوب وأرواح املسـلمني   سخرية متعمدة طالت ن  الرمحة 

تالم يف أصــــــقاع األرض دون اســــــتثناء بشــــــتى طــــــوائفهم واخــــــ    

انتماءاتهم, إن هذه الرسوم املتعمدة والتهكم الواضح ليس هلـا مـن   

تفســري إال احلقــد الــدفني والكــره للرســول ولكــل مــن ينتمــي هلــذا  

 .  الرسول 

 وقد تسارعت األحداث املرتبطة باحلدث.
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يف الـدمنارك م تعـط    ةاملسـؤول يـثري السـخرية أن اجلهـات     اوي 

لتعـــبري ذا مـــن بـــاب حريـــة ااحلـــدث مـــا يســـتةش فقـــد زعمـــوا أن هـــ

مـن احلريـة حنـن ال نعرفـه ويضـعون       وكرنهم يعطـون أنفسـهم تاًجـا   

ثـل ومـا حيملـون مـن     ال نقدر امُل األنفسهم ومبادئهم, وكرنن احرتاًما

 قيم. 

يتــذرعون بهــا يــدركها  يــع     إن حريــة التعــبري املزعومــة الــع   

هلـا    وغريهم, لكن السخرية باآلخرين باسـم التعـبري لـيس   املسلمني

 مكان بيننا.

حينمــا  عــن املســيح  يف العــام اإلســالمي دافعنــا ســابًقا إننــا 

ســخرت منــه بعــا األفــالم اإلباحيــة األوربيــة, فــدافعنا عنــه كمــا   

 .ندافع اآلن عن حممد 

با وغريها من حرية التعبري حينما يتةدث أين الدمنارك ودول أور

وهـي   ؟ أملانيـا يف النا  عن قضية حمرقة اليهود على أيـدي النـازيني  

قضية تارخيية قابلة للمناقشة, لكن قوانني حرية التعـبري املزعومـة   

متنــع أي مناقشــة للموضــوع أو إلــث علمــي ذي صــلة بالقضــية أمــا     

اإلسـاءة ل سـالم واملسـلمني وبالكاريكـاتري وبـرعز شخصـية لــدى       

املسلمني بل لدى البشر وبرسـوم خياليـة حسـب مـزاج فنـان منةـرم       

 التعبري.فهذا من حرية 
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لني ؤوومبتابعة احلدث جند أن هناك حماولة اعتذار من قبل املس

الدمناركيني على مستوى رئيس الوزراء والوزراء والسفراء لكنهـا  

يف جمملــها وبقراءتهــا تــوحي أن فيهــا تعــالي واســتكبار عــن جمــرد   

االعتذار فكلها تعلن احرتامها لألديان واملعتقدات والرمـوز الدينيـة   

, لكن الواقع أنه ال يوجد فيها مـا يؤكـد االعتـذار    هكذا إ ااًل

لكنهـا إعـالن ملبـادا     عن مـا صـار أو عمـل يف حـش نبينـا حممـد       

ــا حممــد      ــك   عامــة ومــا جــرى ومــا حــدث يف حــش نبين ,ــالف لتل

املبادا املعلنة وكرنه ال يسـتةش اإلشـارة إليـه مباشـرة ومـا عمـل يف       

 أو االعتذار عن ذلك.  حقه

لمني مــع احلــدث تفاعــل اجيــابي وإعــالن حقيقــي   إن تفاعــل املســ

الفضـل  جبزء من حقه علينـا وهـو صـاحب     للدفاع عن رسول اهلل 

اآليـة   ا َرْحَمـًة لِّلالَعـاَلممنيَ  َوَما َأْرَسلالَناَك ِإّل أواًل على اإلنسانية  يًعا

وعلــى مــن آمــن بــه علــى وجــه اخلصــوص وقلــوب  ( ]األنبيــاء , 107)

فهو حيـى  يف قلوبنـا وذكـره     مع رسول اهلل املسلمني دون استثناء 

 َوَرَفْعَنــا َلــَك ذمكالــَرَك مرفــوع كمــا قــال اهلل وهــو الســميع العلــيم

ــَو  أمـــا املســـتهزئني, ( ]الشـــرح 4اآليـــة ) َفَســـَيكالفميَكُهُم الّلـــُه َوُهـ

 ِإن ا َكَفْيَناَك الالُمْسَتْهِزئمنَي ,( ]البقرة 137اآلية ) الس مميُع الالَعلميُم

, وكرن هذه اآليات ال ختص حياتـه مـع قـري     ( ]احلجر 95اآلية )

 . بل متتد بعد وفاته 
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إن التفاعل مع احلدث م يتوقف علـى املسـلمني فقـط بـل بـادرت      

اإلســالمي بــال اءة  عــدد مــن الشــركات األوربيــة العاملــة يف العــام 

اخللــط  ععــن هويتهــا حتــى ال يقــ فيــا حــدث وبــاإلعالن يف الصــة

بني الشـركات الدمناركيـة الـع م متـار  ضـغطها كمـا       بينها و

ــد       ــا حممــ ــدث لنبينــ ــا حــ ــذار يــ ــتخراج االعتــ ــب الســ ــن  جيــ مــ

س املطلوب هو التصريح العـام  ولي ,الدمناركيني وهذا هو املطلوب

 املائع عن احرتامهم لكافة األديان فهذا شـرنهم أمـا حنـن فنبينـا     

 شرننا وروحنا وشعورنا.

عنا إال الشـكر والـدعاء لكـل مـن سـاهم      ويف هذا املوقف ال يس

من السـفراء املسـلمني واجلاليـات املسـلمة      يف الدفاع عن الرسول 

يف الـدمنارك, كمـا ال ننسـى تصـرحيات جملـس الشـورى وجملـس        

الوزراء يف اململكة العربية السعودية الذين ع وا عن ضمري وطـنهم  

 أتباعه.و مهد الرسالة ومواطنيهم محلة اإلسالم وأهل الن  

ب كنــا يف اجتمــاع خـــاص ضــم عــدًدا مـــن املــثقفني مــن مشـــار      

غـري   ,تلفة أتضـح أن بعضـهم حـني احلـديث عـن اإلسـاءة للـن         

مكــرتث يــا حــدث وأنــه وأمثالــه ال يريــدون ردة الفعــل الــع متــس   

ــاحل  ــرب ومصـــ ــى    هالغـــ ــة علـــ ــخص احلملـــ ــتنكر ذاك الشـــ , واســـ

مـات الدوليـة مثـل    الدمنارك, وأملح أنها رمبا تستخدم مـن قبـل املنن  

ــارة     ــة  ـ ــبب مقاطعـ ــة بسـ ــة اململكـ ــة ملعاقبـ ــارة العامليـ ــة التجـ مننمـ
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الدمنارك, فرد عليه بعا احلضور بـرن املقاطعـة هـي شـعبية وهـي      

ــا       ــع بهـ ــع يتنطـ ــط الـ ــبري فقـ ــة التعـ ــت حريـ ــا  وليسـ ــة النـ ــن حريـ مـ

ــ ــرب  ؤواملسـ ــوع, وأن الغـ ــتهم للموضـ ــدمناركيني يف مناقشـ  ينيلني الـ

الشـــعوب املســـلمة أكثـــر منـــك   عبية, وأنيـــدركون املقاطعـــة الشـــ

 للةدث. إدراًكا

وإذا كان هذا وأمثاهلم ين ينتمون لنا يسلبوننا حش الدفاع عن 

ألننـا   ,بل ويف ننرهم رمبـا خيـافون علينـا مـن غضـب الغـرب       ,نبينا

م مهـ نبينـا ويتعلقـون بـذلك وحيـاولون أن ينهـروا فه      غضبنا من سب 

أفهـم  ا أواًل قبـل أن تزعمـوا أنكـم    مونـ أفه :فنقول ,للقوانني الدولية

أين أنتم مـن   ,علينا اكونوا معنا وال تكونو ,يف العالقة مع الغرب

فهم جمـتمعكم الـذي أرضـعكم الّلـو, ووطـنكم الـذي غـذاكم        

عنــد أهــل هــذا  ومحــاكم وحتــى اآلن ال تعرفــون مكانــة حممــد 

ــام اإلســالمي       ــد شــعوب الع ــه وعن ــون إلي ــذي تنتم ــوطن ال ــا  ,ال فرم

ِإالَّ َتنُصـُروُه َفَقـْد   ال تفهمـون أو تتجـاهلون واألخـرى أعنـم,    أنكم 

ــُه ــَرُه الّلـ ــة ) َنَصـ ــة .40اآليـ ــعور  ( ]التوبـ ــن شـ ــتم مـ ــن أنـ ــائكم  أيـ آبـ

وأمهاتكم وإخوانكم, وجريانكم وأهلكم,أين أنتم ين حيبون 

 .الرسول 
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إن كنــتم ال تشــعرون وأنــتم تعيشــون بــني املســلمني وحمســوبون    

ــم وم حيــرك فــ   ســاكنًا وســاولون    يكم ســب رســول اهلل  معه

 الدفاع عن موقف الدمنارك, كما قال حسان بن ثابت:

 أمن يهجو رسول اهلل منكم    

 وندحه وينصره ســـــــواء

 ــرضي ـفإن أبي ووالده وعــــــ

 لعرض حممد منكم فداء 

 وكما قالت عاتكة بنت عبد املطلب:

 سيكفي الذي ضيعتم من نبيكم 

 )تقصد األنصار( حليان عمرو وعامروينصره ا

 : وأقول كما قال حسان بن ثابت شاعر الرسول 

 فيا ويح من أمسى عدو حممد 

 لقد جار عن قصد اهلوى وختريا

 وكما قال كعب بن مالك:

 شهدنا برن اهلل ال رب غريه 

 رـــــــوأن رسول اهلل باحلش  اه     

 .حنورنا دون حنرك يا رسول اهلل وأكرر دائًما
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