
 

الحمد لله زنة عرشه ومداد كلماته وما ا حصاه كتابه وا حاط به علمه، والحمد لله حمداً يليق بكرم  
الله الذي ا رسله رحمة للعالمين محّمد بن عبد الله وعلى    وجهه وعّز جلاله. والصلاة والسلام على نبيّ 

 ا هل بيته الطاهرين. 
صدق    .٢٨٦  الا ية:  سورة البقرة:   ﴿َلا ُيَكلُِّف اللُه نَْفًسا ا ِلَّا ُوْسَعها﴾ قال الله تعالى في محكم كتابه: 

 العظيم.  الله العليّ 
مام الحّجة )عّجل الله تعالى  لا شّك في ا ّن من ا هّم المسؤوليات وا عظم الا مانات في عصر   غيبة الا 

فتاء   فرجه( تولّي الفقهاء الجامعين للشرائط شؤون الاُّمة وحماية مصالحها عاّمة وخاّصة، من خلال الا 
رشادات والتوجيهات، وكلّ وبيان الا حكام الشرعيّ  ما من شا نه حفظ كيانها وعّزتها ودرء    ة، وا عطاء الا 

 المخاطر عنها. 
د الشهيد محّمد باقر الصدر  تلمذ على يد اُستاذي ا ية الله العظمى السيّ تتعالى لل  وبعدما وفّقني الله

ة وبذلت قصارى جهدي لتحقيق الا هداف التي استشهد  )رضوان الله تعالى عليه( تحّملت هذه المسؤوليّ 
سلاميّ  سلا  من ا جلها بحدود استطاعتي، ورعاية العمل الا  م  في عراق الحسين )عليه السلام( ونصرة الا 
 من مكائد المستعمرين الا جانب. الا صيل، وحماية المؤمنين وخصوصاً المجتمع العراقيّ 

ة العظيمة هو توفّر الصّحة البدنية والقدرة على  ات القيام بهذه المسؤوليّ ومن الواضح ا ّن من ضروريّ 
بالعمر، صرت  متابعة شؤون الاُّمة، ولكن اليوم ا ذ تتداعى صّحتي وقواي البدنية بسبب المرض والتقّدم  

بما    - كما اعتدت على النهوض بها سابقاً -ا شعر با نّها تحول بيني وبين ا داء الواجبات الملقاة على كاهلي  
ة الثقيلة والكبيرة، وا سقاط  ق الكمال والرضى، لذا اُعلن عدم الاستمرار في التصّدي لهذه المسؤوليّ لا يحقّ 

قبل مكاتبنا وعدم استلام ا يّة حقوق شرعيّة من قبل    جميع الوكالات والاُذونات الصادرة من قبلنا ا و من
 وكلائنا وممثّلينا نيابة عنّا اعتباراً من تاريخ ا علاننا هذا. 

 لّي من كلمات ا خيرة اُوصي بها ا بنائي المؤمنين:  ولابدّ 
الوليّ   لاً: ا وّ  ا طاعة  المؤمنين  سلاميّ   على جميع  الا  الثورة  العظمى    ة سماحةقائد  الله    السيّد عليّ ا ية 

الظلم   وا دارة الصراع مع قوى  الاُّمة  قيادة  الا جدر والا كفا  على  فا ّن سماحته هو  الخامنئي )دام ظلّه(، 
سلام المحّمدي الا صيل.   والاستكبار في هذه الظروف التي تكالبت فيها قوى الكفر والشّر ضّد الا 

 اُوصي ا بنائي في عراقنا الحبيب بما يلي:  ثانياً: 
على  -ا   للاستعمار    الحفاظ  المجال  يفسحوا  لا  وا ن  التفرقة،  وعدم  بينهم  فيما  والانسجام  الوحدة 

ة وعملائهم با شعال نار الفتنة والتناحر بين المؤمنين، وا ن يعلموا ا ّن عدّوهم المشترك هو ا مريكا  والصهيونيّ 



 ة وا ذنابهم، فليكونوا ا شّداء على الكّفار رحماء بينهم. والصهيونيّ 
ة، وخصوصاً القّوات  من ا ّي احتلال ا جنبي ومن ا ّي تواجد لا يّة قّوة ا منية ا و عسكريّ تحرير العراق    -ب

الا مريكية التي جثمت على صدر عراقنا الجريح بحجج مختلفة، وعدم السماح ببقائها في العراق بلد  
 سابقة. المقّدسات، وا ّن ا بقاءهم يعتبر من ا كبر المحّرمات عند الله تعالى، كما بيّنا ذلك في بيانات 

على    -ج الشعب  عاهدوا  والتي  الشرعيّة  بوظائفهم  للقيام  والمسؤوليّات  للمناصب  المتصّدين  ا دعو 
  قة، التي جّرت الويلات على ا بناء الشعب العراقيّ ة والفئوية الضيّ تحقيقها، والابتعاد عن المصالح الشخصيّ 

 المظلوم. ففي ذلك ا مان لهم وعّزة للشعب واستقرار للبلاد.
ة والنخب الثقافية والكتّاب الواعين والمخلصين العمل على توعية  على العلماء وطلبة الحوزة الدينيّ  -د

استغفالهم   يتّم  لا  ولكي  مصالحهم  حقيقة  ويدركوا  والصديق  العدّو  بين  يميّزوا  حتّى  الشعب،  ا بناء 
بهم لا   والاستخفاف  فيما  منهم  الطاعة  الا عداء    ونزع  مكائد  على  يتعّرفوا  وحتّى  ينفعهم،  ولا  يعرفونه 

 ة. ومؤامراتهم فيستا صلونها، ا و على الا قل لا يقعون فريسة لا هدافهم المغرضة والضالّ 
على ا بناء الشهيدين الصدرين )قّدس الله سّرهما( ا ن يعرفوا ا ّن حّب الشهيدين لا يكفي ما لم    -هـ
يمان بنهجهما بالعمل الصالح والاتباع الحقيقيّ يقترن ا  لا هدافهما التي ضّحيا بنفسيهما من ا جلها، ولا    لا 

دعاء ا و الانتساب، ومن يسعى لتفريق ا بناء الشعب والمذهب باسم الشهيدين الصدرين  ايكفي مجّرد ال
باقي الشرائط المشترطة  )رضوان الله تعالى عليهما(، ا و يتصّدى للقيادة باسمهما وهو فاقد للاجتهاد ا و ل

 ليس صدريّاً مهما ادعى ا و انتسب.  -في الحقيقة-ة فهو في القيادة الشرعيّ 
اُوصي جميع المؤمنين بحشدنا المقّدس ولابّد من دعمه وتا ييده كقّوة مستقلّة غير مدمجة في سائر    -و

با من   للمتربّصين  القاهرة  والقّوة  الضاربة  واليد  الحصين  الحصن  نّه  فا  ا لى  القوى،  ا هلها  البلاد ومصالح 
 ة، كما بيّنّا ذلك وا كّدناه مراراً. جانب باقي القّوات المسلّحة العراقيّ 

لابّد من ا بعاد البعثيين المجرمين والمفسدين، والعملاء عن المناصب والمسؤوليات في البلاد،    -ز
ة  سوى مصالحهم الحزبيّ   وعدم تمكينهم با ّي شكل من الا شكال، فا نّهم لا يريدون الخير لكم، ولا تهّمهم

 وخدمة ا سيادهم من المستعمرين والصهاينة وا ذنابهم. 
ْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلَنا َربََّنا  ﴿َربََّنا َلا تَُؤاِخْذنَا ا ِْن نَِسيَنا اَْو اَْخَطا ْنَا َربََّنا َوَلا َتْحِمْل َعَلْيَنا ا ِ 

ْلَنا َما َلا َطاَقَة لََنا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا اَنَْت َمْوَلانَا فَانُْصْرنَا َعَل  سورة    ى الَْقْوِم الَْكاِفِريَن﴾. َوَلا تَُحمِّ
 . ٢٨٦: الا ية: البقرة

 وا خر دعوانا ا ن الحمد لله رّب العالمين. 
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