
 

 

(1 ) 

، ولىم ملسو هيلع هللا ىلصبعض المقاالت ال تخرج عن أن تكون خبًرا أو عاطفة مسلم جياشة ضد االعتداء على  الببى  
ا غير  ىا   -يف أغلبها-  أر   ب  ق  ب  من يقترح المقترحات اإليجابية الستغالل مثل هذا الحىد،، وال شى أ أ ىد سىد سى 

 ات متعددة، لكن ال بأس بجمع هذه المقترحات والزيادة عليها.إل  مقترح
ا أن المسىلمين   -و حن إذ  كره هذا الحد،، لكببا  ظنُّ برببا خيًرا، و توسع أن تسفر عن خيىر، خووًىً

ا.  -وهلل الحمد  سد تفاعلوا مع هذا الحد،، وأسأل اهلل أن  رى ثمار أعمالهم سريًبا جدًّ
فإ ىد سىيلق  جىزاءهال إال أ بىا يجىن أن  زيىد يف  ملسو هيلع هللا ىلصأهىان خليىل اهلل محمىًدا  مىن ولئن كبا على  يقىين أنأ 

 يف كل حين.  ملسو هيلع هللا ىلصالعمل الدؤوب يف  رصة  بيبا  
وكم أحن أن  بتقل إل  العمل اإليجاب  الستغالل هذا الحد،، بداًل من البياحة عليىد، فىا ظر كىم أثمىر 

عمىىاًل بىىين المسىىلمين سبىىل  ئن ال تظىىن مىىبهم فعىىل ذلىى ، أفىىال  سىىت يع أن  ب ىىهىىذا الحىىد، يف اسىىتبكار مىى
 ؟ملسو هيلع هللا ىلصالكافرين لبعيد الباس إل  سيرة حبيببا محمد  

أال ترون أن من المباسن إعادة البظر يف مباهجبا العمليىة يف تربيىة أ فسىبا وأببا بىا ومجتمعاتبىا على  مىا 
 ؟ملسو هيلع هللا ىلصكان عليد رسول اهلل 

 أال ترون أ د يمكن أن   ْحِد، دروًسا للمسلمين كلهم يف األمور اآلتية:
 .ملسو هيلع هللا ىلصآداب البب    (1
 .ملسو هيلع هللا ىلصشما ل البب    (2
 .ملسو هيلع هللا ىلصمعجزات البب    (3
 .ملسو هيلع هللا ىلصخوا ص البب    (4
 .... إلخ مما يمكن أن  فيد فيد أ فسبا وإخوا با من المسلمين. (5

كم أتمب  أن  أخذ بوضع المقترحات يف االستفادة من هذا الحد، لبىا ولىدعوة غير ىا مىن الكفىار الىذين 
دح هتلىىر أو  قىىد المحرسىىة البا يىىة يسىىتعملون الحريىىة يف  قىىد ديببىىا و بيبىىا، وال توجىىد هىىذه الحريىىة يف مىى

لسامية اليهود بولة، فعبد هذه األمور تبعدم الحريىة، ويىأت    المزعومة، أو  قد اليهود أو  قد أي ش ء يمت  
 .المبع، واهلل المستعان 

 ملسو هيلع هللا ىلصمقرتحات حول نصرة النيب 


