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احلمد هلل زبِّ العاملني َالصالٔ َالطالم علٖ ضِّّدنا ذلمد َآلٌ الطّبني الطايسِو .

بّاى (السقُط)
قال تعاىل  :رإى ميسسكُم قسحٌ فقد مَسَّ القُمَ قسحٌ مث ُلٌُ َتلك األِام نداَهلا بني الهاا
الرِو آمهُا َِتدر مهكم شًُداء َا

َلاّملم ا

ال ُِحبُّ الظاملنيد آل عمساى. 140/

ى الدَزٔ احلّاتّٕ يف عامل الدنّا تهقلب
إ َّ

يف سطبازاتًا َ بأل ااضبباب الطبّعّبٕ للقبُكٔ احلسشّبٕ لهػبا

العاسلني علًّا ضبُا٘ يف املهبايا الريسِبٕ العقاٙدِبٕ َ الطبلُشّٕ الططبّقّبٕ و َِيططب

يبرا العمبا يبسا

َضلُشا َقّادٔ سػسَعّطٌ بالهص َالطعّني شما يف اجلعا اإلهلْ للهبُٔ َالسضالٕ َاإلساسٕ َ بالهص العام
الرٓ جيسٓ االنطباق ٌّ علٖ عهاصس سطعبددٔ َسطدبددٔ باضبطمساز علبٖ ابُل الصسباى بّمو تطبُ س بًّم
الػسَ الػسعّٕ لقّادٔ ااسٕ باعطبازيم االسطداد الطبّعْ ملهًا َضرئ املعصُسني (َ )حسشطًم علٖ
اازض و َلرا قال السضُل ( )عهًم يف َصّطٌ ابْ ذز  :راملتقاُى ااا و َالهقًااء قاا ود و َ ِطبا
ّما زَٓ عو اإلسام الصادق ( : )رفأما مو كاى مو الهقًاء صائهاً لههسٌ حافظاً لدِهٌ خمالهاً هلُاٍ
مطّماً ألمس مُالٍ فللمُام أى ُِقلدٍَ َ ،ذلك ال ِكُى إالّ بمض فقًااء الياّمال ال كلًّام  ،فانى ماو زكاب
مو القبائح َالهُاحش مساكب علماء المامال فال تقبلُا مهًم عهّاا شاًّاً َال كساماال

د و َ ِطبا الطُقّب

الػسِف املػبًُز الصبادز سبو اإلسبام احلدبٕ ( : )رَأماا اواُا ث الُاقماال فاازومُا فًّاا إو زَاو
حدِثها فننًم حجيت علّكم َأنا حجال ا د .
َيببرٍ القّببادٔ املػببسَعٕ ِهبتببْ ى تاًببس علببٖ الطبباحٕ بطراعلببًا سب ااحببدا
َاملعطقد َزسُشٍ السضالّني َد

َد اعًببا عببو الببدِو

الػبًات َالبدع َتبهًّا املهًا الططبّقْ الطلّم املُا أل للػبسع يف حسشبٕ

سّدانّٕ ناغطٕ للعما اإلضالسْ الداعُٓ َالططبّقْ .
يرٍ سقدسٕ رلطصسٔ نعلم سو خالهلا ىك املطرئ اإلنطانّٕ تهقطم إىل خطني سطُاشِني ال ِلطقّباى َيمبا
خط ِستبط باهلل اخلالأل َخط ِطمسد علبٖ اخلبط اإلهلبْ لريتببط بالػبّطاى املدلبُق لططدطبد لبدِها صبُزا
َاضخٕ لعهُانْ اخلري َالػس ّيُى اإلنطاى حّهٚر باخلّاز بّهًما ّطدر اسِقٌ َِطخما سطؤَلّٕ ذلك يف
الدنّا َاآلخسٔ .
َالُاقب الببدنُّٓ ببسش يف سطببريتٌ زسبباال ِطدطكببدَى اخلطببني يف انطمببا٘اتًم َخطببُ حببسشطًم َ ببأل
ضباب ابّعّٕ تصا إىل نطاٙا ذلددٔ سو اخلري َ الػس لّيُى غايدا علٖ املطاز احلقّقْ يف ابّعٕ تُسًٌ
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َانطما. ٌٙ
ى اخلبط
َعلٖ شا حبال ننكهبا نذخبر غبايدا علبٖ يبرِو اخلطبني املطهاقطبني يف الريبس َالطبلُخل و بن َّ
اإلهلْ الرٓ سثلطٌ املسسعّٕ القّادِٕ السبكانّٕ للػًّد الطعّد الطّد ذلمد بباقس الصبدز (ِ )طهباق

اخلبط

الػّطانْ الرٓ سثلطٌ القّادٔ االضطبدادِٕ املهخس ٕ بػدص (صدام) َنااسبٌ القمعبْ و َحّبن ىِّ الطبهو
اإلهلّٕ يف حصبُل املداَلبٕ يف َضباع ااسبم َالػبعُب سبو القبُٔ َالطبعف َالهصبس َاهلص بٕ َاإل باى
َالهراق َاليرس تعطمد ااضباب الطبّعّٕ حلسشبٕ اإلنطباى البص تصبا ببٌ إىل يبرٍ الهطباٙا احلطبابّٕ إال إذا
تُقف بقا٘ السضالٕ الطمإَِ َالسضالّني علٖ الططدِد املباغس هلا سبو اهلل ضببخانٌ َتعباىل شمبا يف يدبسٔ
السضُل ( )إىل املدِهٕ املهُزٔ َسبّت علْ بو بْ اال

( )علٖ ساغبٌ حّهمبا َضبعت وػبأَ

علٖ عني املػسشني الرِو حاصسَا الداز َمل ِطػايدَا السضُل (َ )يُ خيسج سو بّهًم قبال تعباىل:
رَوملها مو بني أِدًِم اداً َمو خلهًم اداً فأغيّهايم فًم ال ُِبصاسَىد ِبظ 9/و َ ِطبا يف َاقعبٕ
بدز قال تعاىل  :رَلقد نصسكم ا

ببدز َانتم أذلّالد آل عمساى123/و َيرا الطدخا املباغس سبو اخلبالأل

يُ سو االضطثها٘ َلّظ بقاعدٔ عاسٕ و اىك سسس الطهو مجّعًا إىل ااضبباب الطبّعّبٕ شمبا يبُ َاضبذ
َِهبتْ الرًم نكٌ نطّدٕ ضعف ااسكٕ يف عصسنا َترييًا اتٖ َاضطبدَّ صدكام َ سثالٌ يف احليم حطبٖ بباد
اجملاسّ املؤسهٕ الصاحلٕ سو الػع

َاعدم زسُشيا السضالّني َشباى علبٖ ز ضبًم الػبًّد الصبدز ()

بطازِذ  1999 / 4/9م و َظلت يرٍ اجلساٙم الدسُِٕ الص اقرت ًا َاملهايا السضالّٕ تطالحأل الطاوّٕ حطبٖ
ضقط س نااسبٌ َذيببُا إىل سصبلبٕ الطبازِذ لّخصبا ذلبك بطبازِذ 2003 /4/9م َيبرا الططبابأل يف الّبُم
َالػ ًس ٌّ حيمٕ زبكانّٕ بذىَّ (دم الطّد) َالقصاص لٌ ال ِطقابلٌ إال إشالٕ يرا الهاام الراضد بسسكطٌ ليبُى
الطّد (ِ )طمثا سدزضٕ َسهًا زضالْ سطياسا يف قبال
سدزضٕ الػّطاى املطمثلٕ يف ناام البعن لطذخر العدالٕ دلسايا يف اجلمّ (شما تدِو تطبداى ) و رَتلبك
ااِام نداَهلا بني الهاعد و س اإللطرات إىل ىَّ اإلضالم ِؤشد علٖ َسُب احلراظ علبٖ القبُكٔ اإل انّبٕ
اخلالصٕ يف مجّ دلسِات حُاد

الصساى انًا ااضاع َالدا

للهصس َالداعْ للطمطك خبط اإلضالم

الصخّذ َالطازد ليا عُاسا الطعف َالرػا َاهلص ٕ لّهطصس داٙمبا اخلبري علبٖ الػبس و َِعلبُ حّهٚبر
اإلضالم َال ِطعلٖ علٌّ سًما حصلت انطياضات يف املطرئ بطب

ضعف اإلعداد الياسا َ نطّدٕ اخلطبذ

يف الططبّأل و َلرا نىَّ اإل اى باهلل تعاىل َاالزتبا بٌ ِطخُل سبو خاللبٌ اا بساد َاجلماعبات َالػبعُب
إىل عهاصببس قببُٔ ليُنًببا سستبطببٕ بببالقُٔ املطلقببٕ َعلببٕ الُسببُد هلببرا اليببُى َلببرا تستيببص علًّببا داٙمببا يف
خطُات العما اإلضالسْ للهًُض سو سدِد حنُ الدعُٔ إىل اهلل تعاىل َإعال٘ شلمطٌ قبال تعباىل  :رَال
تًهُا َال حتزنُا َانتم األعلُى إى كهاتم مانمهني آل عمبساى 139/و َيبرا ال ِطرًبم سهبٌ االقطصباز علبٖ
اإل اى َالطدلْ عو ااضباب الطبّعّٕ الص ضهًَّا اهلل تعاىل لطخقّأل الهصس َالُصُل بًبا إىل اايبدا ،و
اىَّ الُاق ِرسض علّها ااخر بذضباب الهصس ليْ نهطصس َنبطعد عو ضباب الرػا َاهلص ٕ ليْ ال نق
ًّا و َيرا ِططل

د الثتبسات َد ب نقبا
دزاضٕ َاعّٕ هلرٍ ااضبباب َنطاٙدًبا ليبْ نطبطرّد سهًبا ِلطَب ْ
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الطبعف سببو سبا قّببأل الهصبس و اىَّ اهلل تعبباىل اخلببالأل سًمبا تببدخا يف عهاِطبٌ َ لطا ببٌ َتطببدِداتٌ يف
الببد اع عببو املببؤسهني إال َّنببٌ ال ِطخببازب بالهّابببٕ عببهًم َإال ملبباذا خلقًببم َخلببأل سعًببم الطببهو اليُنّببٕ
َالطػسِعّٕ ؟!!! با ملاذا خلأل ضباب الهصبس َاهلص بٕ ِطبا ؟!!! بمَّ باذا ضبّدط خلقبٌ َ طخبهًم ؟!!!
حصَّ ا ُ الرِو آمهُا َميحقَ الكافسِود  /141آل عمساى .
َيرا سصداق قُلٌ تعاىل  :رَل ُّمَ ِ
َبهرظ الُقت نى الػّطاى ال ِطخازب بالهّابٕ عو تباعبٌ َ نصبازٍ َإال ملباذا ِتبًُِم َ طِطِبلًم ؟!!!
ًُ إذى ِططعملًم شدهُد حملازبٕ اخلري َاإل اى و َخري دلّا سا نساٍ الُّم باحلظِّ َالُسداى يبُ َسبُد
االحطالل تباع الػّطاى الرٓ ضقط ناام الطاوّٕ صدكام لبّظ حبكبا بػبع

العبساق َهلّصبٌ سبو سعانبأ

سساٙمببٌ املهامببٕ يف شببا دلبباالت احلّببأ َإحببا سببا٘ االحببطالل ملطابعببٕ سصبباحلٌ االضببطعمازِٕ اخلاصببٕ
َاضرتاتّدّطٌ املسشصِ ٕ يف الطّطسٔ علٖ سساشص القُٔ يف العامل َمتسِس ضّاضاتٌ الطاوُتّٕ شما يُ رلطبط لبٌ
ت عهُاى (( الػسق ااَضط اجلدِد )) َاضطعمال ضّاضٕ الرُضٖ البهكا٘ٔ لّطم بعديا إعادٔ بها٘ العامل
ا ِطُا أل َسصاحلًم الػّطانّٕ و َليوَّ اهلل تعاىل ِقُل  :رَال حيّق املكاس الساّإ إالّ بأيلاٌد بااس43 /
َقُلٌ تعاىل  :رَما ميكسَى إالّ بأنهسًم َما ِيمسَىد اانعام  123 /و ّيُى إنًا٘ االحطالل َخسَسبٌ
سو البلد يم خطُات َسقدسات الطعْ لطخسِس العساق سو اإلزياب َالرطاد َالطمّّص العسقْ َالطاٙرْ
َلّظ شما ِطُيم البع

بذىَّ قُٗ االحطالل صمكام ساى للعساقّني و َيا الصبمكام خيبسج علبٖ القبانُى

َضُابط البلد ؟!!! َيا الصمكام تطلتٖ ساسٌ شا احلصانات َاالعطبازات شما يُ تعاسلًم س اليثري سبو
و شمببا ىَّ

زسببُش العببساق َضّاضببٌّ ضببُا٘ شببانُا داخببا احليُسببٕ َ خازسًببا و ًببرا طبباد َهسِ ب
اشدَاسّٕ تعاسلًم س مجّ اااساَ ،تعااًّم للرطهٕ بني العساقّني سس سرطُح و ال تطططّ

ى تصا

سعًم إىل نطّدٕ َ اقّٕ تعطمديا شدطٕ عما و َلّطت هلم سصداقّٕ يف الطعاسا سب اجلمّب إال ى ِيبُى
العساقببْ عبببدا سطّعببا لطّاضبباتًم الػببّطانّٕ َاسال٘اتًببم الػببسِسٔ َسصبباحلًم اخلاصببٕ املطقلبببٕ بببني احلببني
َاآلخببس و َيببرا ااسببس رلببالف ليببا املعبباِري َااعببسا ،اخلالاقّببٕ َاإلنطببانّٕ َالُاهّببٕ َالػببسعّٕ و إذى
االحطالل ِطػيا َشسَٕ خانقبٕ ليبا العبساقّني و بنذا زدنبا ى نططلب إىل آ باق سدِبدٔ سططبُزٔ َسصديبسٔ
ِهبتْ علّها إنًا٘ االحطالل بالُضاٙا الص تططلبًا شاك سسحلٕ َ ا ِطُا أل س
علمها نكٌ ِطصاح

حيبام الػبسع الػبسِف سب

يرا ااسس َسا بعدٍ اليثري سو املػاشا الص ِطدلرًا االحطالل عو عمبد َببال عمبد إال

نًا َقطّٕ شاٙلٕ َِطميو سعاجلطًا َيبْ يبُى بيبثري عبا علّبٌ الُضب اآلى يف العبساق بت نبري االحبطالل
َتعدد سصادز اإلزياب َالرطاد َالهراق و اىَّ احليُسٕ الُاهّٕ املُحدٔ (القُِٕ َالعادلٕ) َبعد خسَج
احملطببا تطببططّ

ى تؤضببظ وس ببٕ عملّببات خاصببٕ َناّرببٕ َذليمببٕ تطببطميو َتططببّطس سببو خالهلببا علببٖ

اإلزياب بتلأل سها ر تترِطبٌ َسالحقبٕ عهاصبسٍ َإنبصال قصبٖ العقُببات بًبم لّيُنبُا عب ٔ ملبو ِعطب و
َبالطالْ خيطب العساقّبُى لرسبس الُاقب َللمصبلخٕ العاسكبٕ بعّبدا عبو تبدخالت ااسانب

حطبٖ ِطبطقس

الُضب ااسببل َالطّاضببْ َاالقطصببادٓ َاالسطمبباعْ يف عمببُم البلببد و َِببطم يببرا بػببس

ى ال هطب

احليُسببٕ لعُاسببا االبطببصاش َاملطبباَسٕ َالطهبباشالت َالطببتُ اإلعالسّببٕ الداخلّببٕ َاخلازسّببٕ املسَكسببٕ
3

للدعاِات َااشاذِ

ى يرٍ ااسبُز تهبصع يّببٕ احليُسبٕ َِهػبط سبو خالهلبا
َض ّاضٕ احلسب الهرطّٕ ا َّ

ااعدا٘ َِطمعُى شثس يف سض غسَاًم َتطّّ الُقت علٖ احليُسٕ َالػع
سو احلقُق َتصداد اخلال ات َتعبم الرُضبٖ و َلبّعلم اجلمّب

َتطبّ ببرلك اليبثري

ى زضبا الهباع واِبٕ ال تطبدزخل شمبا نًبا
َّ

خصلٌٕ مل ِدخسيا السبُّ لهرطٌ يّف هخًا لآلخسِو َ ِعمبا الهباع علبٖ صبّلًا و َلبرا نطبذل اهلل
تعاىل اللطف َالعهإِ َالططدِد للعباسلني الهاغبطني علبٖ خطبٖ احلبأل و َ ى خيبسج احملطبا َِطقطبٖ علبٖ
اإلزياب َالرطاد َِطخقأل ااسبو َالطبالم َالس ايّبٕ َاالشديباز يف عمبُم بلبدنا احلبّب
الػع

و َ ى ِطعباَى

مجّعا شُحدٔ سطالمحٕ َِسس إىل ااضباب الطبّعّٕ لطخقّأل يرا الهصس العابّم و شمبا َنبدعُا

ى ِطتمد غًداٙها بُاض زمحطٌ َ طبّذ سهاتبٌ َ ى ِيُنبُا غبرعا٘ لهبا يف ِبُم القّاسبٕ سب
اهلل ع كص َسا ْ
يا البّت ( )ننًم قدكسُا الططخّات التالّٕ سو سا قّبأل اايبدا ،الطباسّٕ و َآخبس دعُانبا ى
احلمد هلل زبِّ العاملني َالطالم علّيم مجّعا َزمحٕ اهلل َبسشاتٌ .
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