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 االنتصار للرسول المختار
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وسلم  
 :أما بعد  
نشرت وسائل اإلعالم من صحف وغريها تلك األنباء املؤملة الدامية اليت تصدر منن أعنداء اإلسنالم فلقد  

 .الم احلاقدين املوتورين على اإلسالم ونيب اإلس
تلننك الرصننرفات الننيت طمننل ا طيا ننا ال عننن ا رسننول اهلل همنند صننلى اهلل عليننه وسننلم والرشننويه لرسننالره  

مننننن قبننننل أفننننرار ومة مننننات نصننننرانية حاقنننندة ومننننن قبننننل بعنننن  ال رننننا  احلاقنننندين املسننننر  ين م ننننل  رننننا  
لرسنننل همننند علينننه النننيت سنننهبر  راأنننا منننن أفمنننل البشنننر وأ منننل ا( جيالنننندو بوسننن  )الصنننحياة الداير ينننة 

الصالة والسنالم الن م منا عرفنر األرب أنبنل وم أ نرم مةنه أعالقناو وعندمو ورمحنة وم عرفنر رسنالة أ منل 
وأمشننننل وأعنننندل وأرحننننم مننننن رسننننالره ا تمننننمةر هنننن   الرسننننالة اإل ننننا   مينننن  األنبينننناء والرسننننل واحنننن ام م 

سنى فمنن  انر دحمند وانرقصنه ومحاير م من ال عن والرةقص وحا ر حقيقنة تنارم م ومنة م عيسنى ومو 
 .فقد  ار أم وانرقص م مجيعاو 

  .ا حيث صّورو  ا صور شىت ولقد سهبر مةه األوغار املروحشو   
صورة مزرية وأحدى تلك الصور ت  ر همنداو صنلى اهلل علينه وسنلم مرتندياو عمامنة تشنبه قةبلنة فنو  ( 21)

 . رأسه
 " .رمرين بدائ ا وانسلر " دين ا أوروبا وأمري ا ونقول هلؤمء اجملرمني وملن وراءهم من احلاق 
ا مصننان  حننىت لةسننلحة و فمحمنند صننلى اهلل عليننه وسننلم وعلاننان  الراشنندو  وصننحابره األ رمننو    يةشننؤ  

البدائيننة مننن السننيوم والرمننان فمننالو عننن القةابننل ال ريننة والصننواريو العننابرة للقننارات وسننائر أسننلحة النندمار 
 .الشامل 

صلى اهلل عليه وسلم مصةعاو واحداو ألنه بعث رمحة للعناملني وهلداينة البشنر أمجعنني ا  منا   يةشيء همد  
يسننننعدهم ا رنينننناهم وأعننننراهم وليقومننننوا لننننل عننننالق م النننن م علق ننننم لعبارتننننه فمننننن أ   لننننك ف ننننو  ننننرم 

 .يسرحل العقوبة ا الدنيا واآلعرة من ر  العاملني سيد ه ا ال و  وعالقه
 أما أنرم أي ا الغ 

م
ا  لندي م الدسناتري والقنوانني النيت تندمر األعنال  وتبني   :عو  للحمنارة فةقنولدّ ربيو  امل

ألوا  احملرمات ومة ا الزننا والشن و  اسةسني ومة نا الربنا الن م يندمر اقرصنار األمنم ومة نا اباحنة أ نل امليرنة 
ا أ  تنز  وانار  منن شناءت وحلوم اخلةاوير اليت تورث الدياثة فال يغار الرجل على ووجره وأعره وبةرنه فل ن

 .وه   من وسائل الدمار اليت حرمر ا  ل الرسامت 
أما القةابل وسائر أسلحة الدمار ووسنائل ا منن طنائرات حربينة وربابنات وصنواريو عنابرات القنارات فن نرم  

غيننا  وال والننب    اع ا بعقننول م الشنني انية الننيت م تا ننر ام ا البغنني والعنندوا  وال لننمةّ م ةدسننوها وصمنن
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وامسنننرعالء علنننى أصنننةام البشنننر واسنننرعبارهم وسننناك رمنننائ م وابرنننزاو ثنننروا م وم تا نننر ام ا ابنننارة منننن 
م و ننل  لننك مغلننف باسننم احلمننارة وحقننو  اإلنسننا   م وعنندوان م وبغنني م ووقننف ا وجننه م ننامع ننناوأ

 . واحلرية والعدالة
الوحشية واإلرهابينة  ل نم الرناريو  مال و ل عقالء البشر يعرفو  ه ا عة م وتارم م األسور واعر ب عم 

 . ال م سجله علي م العدو والصديل 
ومنن م يعنرم  لنك فليقننرأ تناريو اسنرعمار م لةمننم وليندر  علنى األقنل تنناريو حنربي م العنامليرني وبعنن   

  .نرائج ا 
مالينني  نانوا وهنرة أ  نر منن عشنرة " اليت مة ا أنه قند بلنع عندر القرلنى ا احلنر  العاملينة األو  ا أوروبنا  

عا م  ا  قد سقط جرحياو و رن  علينه أ  يعني  مقعنداو أو عناجزاو حنىت آعنر شبا  روهلم ا وأ  ر من ض  
 ( . 505ص)ان ر الراريو املعاصر أوروبا من ال ورة الارنسية ا  احلر  العاملية ال انية " حياته 

مليونننناو منننن املننندنيني قننند قرلنننوا  21مليونننناو منننن اسةنننور و 21" وبلنننع عننندر القرلنننى ا احلنننر  العاملينننة ال انينننة  
ملينار رومر  2200عالل مخسة أعوام ونصف ا اخلرباء يقولو  ا  الةاقات العس رية وحندها قند بلغنر 

لننننك املنننند  املهبربننننة يمننننام ا    مليننننار رومر ا1200 ا أمننننا اخلسننننائر الننننيت سننننببر ا احلننننر  فقنننند بلغننننر
واألراضي احملروقة واحلقنول املغمنورة باملينا  واملصنان  واملةناجم النيت توقنف العمنل في نا مل ق عنا  املاشنية النيت 

 ( .444-441ص/  انية لنرمما  منداحلر  العاملية ال ) .  اهن"  متزقر وتبدرت
 قنبلة هيروشيما  
وقنند ي ننو  مننن املةاسنن  أ  نرحنندث ( : " 441-444/ ص) لننف  رننا  احلننر  العامليننة ال انيننةقننال مؤ  

ا ا حدي نه من  مارسنيل جوننو  اليابنانينيقليالو عن ه   القةبلة ال رية األو  فةررر ما ورر على لسا  أحد 
وفجننن ة   نننر ا السنننماء ضنننياء وررم : عنننن ماهينننة هننن ا امناجنننار الرهيننن  قنننال ا مم نننل الصنننلي  األمحنننر 

رننزاو غننري طبيعنني مل حلقننر بننه مباشننرة موجننة مننن احلننرارة اخلانقننة وريننان يرافقننه اها باهننر اللننو  شننديد جننداو 
 .اة  انر جتران  ل ما جتد  أمام اعاص

أو جيلسننو  ا الشننوار  العامننة  وا ثننوا  قليلننة أحنن   اآلمم مننن الةننا  النن ين  ننانوا يسننريو  ا الشننوار  
شنرت ا  نل م نا  وآعنرو   نانوا يبقنو  فنو  القائمة ا وسط املديةة   ريو  قرلنوا بناحلرارة اهلائلنة النيت انر

مننننا  نننا  قائمنننناو فنننو  مة قننننة  األرب صنننارعني منننن األ  وقنننند انرشنننرت ا أجسننننارهم حنننرو  مميرننننة ا  نننل
قنند أبينند ابننارة تامننة ا واننندف  فرننات هنن   األشننياء  –جنندرا  ا مةنناول ا مصننان  وأبةيننة أعننرى  -امناجننار 

بائينة انرزعنر منن ع وط نا احلديدينة وانقن فر  منا أ نا لنو حننو الامناء ا روامنة رهيبنة ا احلنافالت ال  ر 
أ ننا فقنندت وو ننا ومتاسنن  ا ا الق ننارات هنني ارتاعننر بنندورها و   ننا  موعننة مننن لعنن  األطاننالا اخليننول 
وال ننال  واملاشننية أصنناأا مننا أصننا  البشننر ا  ننل مننا  ننا  مننن األحينناء قنند فقنند حياتننه ا وضنن  مننؤ  يعننز 
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ا الل ينن  وفقنندت شننرالت األرو عمنننر ا واحنن   العشنن  األعمنننر   علننى الوصننف واعراننر األشنننجار
 . ما حي   الق  اليابس 

أمننا مننا وراء مة قننة املننوت فقنند ا ننارت املةنناول وأصننبحر أ وامنناو مننن األلننوان اخلشننبية والقننرميط واألعمنندة  
أما الن ين  ربنر  احلجرية ا لقد ا ار  ل شيء  ما تة ار بيوت ال رتو  ا رائرة ق رها عشرة  يلو م  ا

هلم الةجاة من املوت فقد وجدوا أناس م هاطني بسرار من الل   ا أما األفرار القليلو  الن ين اسنر اعوا 
" غامننا " اللجننوء ا  أبنن  مننن املهبننااء فقنند منناتوا بعنند عشننرين أو ثالثننني يومنناو مننن األ  برنن ثري اشننعاعات 

لقننند ا ا    يعننند هةنننات شنننيء ت  لنننه هننن   الةنننريا  ا بننندأت الةنننريا  تنننةهبا  مل ماتنننر  وا املسننناء املميرنننة
 .اهن " انرقلر هريوشيما ا  العدم 

ه   بع  معا  حمارت م اليت ترغةو  وترباهو  أا وتر اولو  أا على اإلسالم وعلى نيب اإلسنالم ومنا  
واهلننالت النندمار  ا اوريننار مننن اعنن ا  وسننائل تزالننو  ا اموريننار مننن  ننل ألننوا  ال لننم واإلفسننار ومننا تزالننو 

أَْم َطَْسن م أَ   َأْ  َننَرهمْم َيْسنَمعموَ  أَْو ): واإلهالت والبوار وتلك واهلل هي  اية الوحشية واحليوانية قنال تعنا  
 . (44:الارقا ( )َعام  َبْل همْم َأَضلُّ َسب يالو ننْ يَنْعق لموَ  ا ْ  همْم ا م َ األ

وأعوا ننا تيجاننناو ل ننم ولزعمننائ م واجعلننوا سننائر أسننلحة النندمار ومة ننا قةبلننة هريوشننيما   مفنناجعلوا قةننابل 
 .أنياباو وأال  ل م تا سو  أا الوحوش والبشر الشامل 

 . (وسيعلم ال ين  لموا أّم مةقل  يةقلبو  ) 
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