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خطبة النصر من الصحن احلسيين الشريف ملمثل املرجعية الدينية العليا  يف كربالء 
هـ(  9341/ربيع األول/62يف ) املهدي الكربالئيالشيخ عبد فضيلة العاّلمة املقدسة 

 :  م(91/96/6192) املوافق

 اهلل الرمحن الرحيمبسم 

 : أيها األخوة واألخوات

قبل ايام أعلن رمسيًا عن حترير آخر جزء من االراضي العراقية من سيطرة تنظيم داعش االرهابي، وبهذه 
 :لقي على مسامعكم هذه الكلمةاملناسبة ن

  ايها العراقيون الشرفاء

بعد ما يزيد على ثالثة أعوام من القتال الضاري وبذل الغالي والنفيس ومواجهة خمتلف الصعاب والتحديات 
انتصرمت على اعتى قوة ارهابية استهدفت العراق مباضيه وحاضره ومستقبله، انتصرمت عليها بإرادتكم الصلبة 

لراسخة يف احلفاظ على وطنكم وكرامتكم ومقدساتكم، انتصرمت عليها بتضحياتكم الكبرية حيث وعزميتكم ا
قدمتم انفسكم وفلذات اكبادكم وكل ما متلكون فداًء للوطن الغالي فسطرمت امسى صور البطولة وااليثار 

م وصربكم وكتبتم تاريخ العراق احلديث بأحرف من عّز وكرامة، ووقف العامل مدهوشًا امام صالبتك
واستبسالكم واميانكم بعدالة قضيتكم حتى حتقق هذا النصر الكبري الذي ظن الكثريون أنه بعيد املنال ولكنكم 
جعلتم منه واقعًا ملموسًا خالل مدة قصرية نسبيًا، فحفظتم به كرامة البلد وعزته وحافظتم على وحدته ارضًا 

 .وشعبًا، فما اعظمكم من شعب

 مني.. ايها املقاتلون امليا
  ..يا ابطال القوات املسلحة مبختلف صنوفها وعناوينها

املرجعية الدينية العليا صاحبة فتوى الدفاع الكفائي اليت سّخرت كل امكاناتها وطاقاتها يف سبيل إسناد  ّنإ
ات بنائها من اساتذة وطالب احلوزة العلمية اىل اجلبهات دعمًا للقوأاملقاتلني وتقديم العون هلم، وبعثت خبرية 

حٍد فضاًل يداني فضلكم وال جمدًا يرقى اىل شهداء يف هذا الطريق... ال ترى ألاملقاتلة وقدمت العشرات منهم 
جمدكم يف حتقيق هذا االجناز التارخيي املهم .. فلوال استجابتكم الواسعة لفتوى املرجعية وندائها واندفاعكم 

 .يزيد على ثالثة اعوام ملا حتقق هذا النصر املبني البطولي اىل جبهات القتال وصمودكم االسطوري فيها مبا
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فالنصر منكم ولكم واليكم وأنتم أهله وأصحابه فهنيئًا لكم به، وهنيئًا لشعبكم بكم، وبوركتم وبوركت تلك 
السواعد الكرمية اليت قاتلتم بها وبوركت تلك احلجور الطاهرة اليت رّبيتم فيها. أنتم فخرنا وعّزنا ومن نباهي 

  .ئر االممبه سا

ما أسعد العراق وما أسعدنا بكم لقد اسرتخصتم أرواحكم وبذلتم مهجكم يف سبيل بلدكم وشعبكم 
أن  اّلإوفى، وليس لنا كن اهلل تعاىل سيوفيكم اجلزاء األومقدساتكم ، اننا نعجز عن أن نوفيكم بعض حقكم ول

  .ندعوه بأن يزيد يف بركاته عليكم وجيزيكم خري جزاء احملسنني

  ..االخوة واالخواتايها 

اننا اليوم نستذكر مبزيد من اخلشوع واالجالل شهداءنا االبرار الذين رّووا ارض الوطن بفيض دمائهم الزكية، 
 .فكانوا مناذج عظيمة للتضحية والفداء

ونستذكر معهم عوائلهم الكرمية : آباءهم وامهاتهم وزوجاتهم واوالدهم واخوتهم واخواتهم ، اولئك االعزة 
  .فجعوا بأحبتهم فغدوا يقابلون أمل الفراق مبزيد من الصرب والتحمل الذين

ونستذكر بعزة ومشوخ اعزاءنا اجلرحى وال سيما من اصيبوا باإلعاقة الدائمة وهم الشهداء االحياء الذين شاء 
  .هاهلل تعاىل ان يبقوا بيننا شهودًا على بطولة شعب واجه اشرار العامل فانتصر عليهم بتضحيات ابنائ

ونستذكر بإكبار وامتنان مجيع املواطنني الكرام الذين ساهموا يف رفد ابنائهم املقاتلني يف اجلبهات بكل ما 
يعزز صمودهم، حيث كانوا خري نصري وظهري هلم، يف واحدة من اروع صور تالحم شعب بكافة شرائحه 

  .ومكوناته يف الدفاع عن عزته وكرامته

ن كان هلم دور فاعل ومساند يف هذه امللحمة الكربى من املفكرين واملثقفني ونستذكر بشكر وتقدير كل الذي
  .واالطباء والشعراء والكّتاب واالعالميني وغريهم

كما نقدم الشكر والتقدير لكل االشقاء واالصدقاء الذين وقفوا مع العراق وشعبه يف حمنته مع االرهاب 
ئلني اهلل العلي القدير أن يدفع عن اجلميع شر االشرار الداعشي وساندوه وقدموا له العون واملساعدة سا

 .وينعم عليهم باألمن والسالم

 : وهناك عدة أمور ال بد من أن نشري اليها 

: إن النصر على داعش ال ميثل نهاية املعركة مع االرهاب واالرهابيني بل ان هذه املعركة ستستمر  أواًل
وا فاعتنقوا الفكر املتطرف الذي ال يقبل صاحبه بالتعايش السلمي مع وتتواصل ما دام أن هناك أناسًا قد ُضّلل

اآلخرين ممن خيتلفون معه يف الرأي والعقيدة وال يتورع عن الفتك باملدنيني االبرياء وسيب االطفال والنساء 
 التعامل مع وتدمري البالد للوصول اىل اهدافه اخلبيثة بل ويتقرب إىل اهلل تعاىل بذلك .. فحذار من الرتاخي يف
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هذا اخلطر املستمر والتغاضي عن العناصر االرهابية املسترتة واخلاليا النائمة اليت ترتبص الفرص للنيل من أمن 
 .واستقرار البلد

ان مكافحة االرهاب جيب ان تتم من خالل التصدي جلذوره الفكرية والدينية وجتفيف منابعه البشرية واملالية 
عمل وفق خطط مهنية مدروسة لتأتي بالنتائج املطلوبة ، والعمل االمين واالعالمية ويتطلب ذلك ال

واالستخباري وإن كان يشّكل االساس يف مكافحة االرهاب اال ان من الضروري أن يقرتن ذلك بالعمل 
التوعوي لكشف زيف وبطالن الفكر االرهابي واحنرافه عن جادة الدين االسالمي احلنيف، متزامنًا مع نشر 

خطاب االعتدال والتسامح يف اجملتمعات اليت ميكن أن تقع حتت تأثري هذا الفكر املنحرف، باالضافة وترويج 
اىل ضرورة العمل على حتسني الظروف املعيشية يف املناطق احملررة واعادة اعمارها ومتكني اهلها النازحني من 

جتنب تكرار االخطاء السابقة يف العود اليها بعزة وكرامة وضمان عدم االنتقاص من حقوقهم الدستورية و
 .التعامل معهم

: إن املنظومة االمنية العراقية ال تزال حباجة ماسة اىل الكثري من الرجال االبطال الذين ساندوا قوات  ثانيًا
اجليش والشرطة االحتادية خالل السنوات املاضية وقاتلوا معها يف خمتلف اجلبهات وأبلوا بالًء حسنًا يف اكثر 

ق وعورًة واشد الظروف قساوًة وأثبتوا أنهم أهٌل للمنازلة يف الدفاع عن االرض والعرض واملقدسات املناط
وحققوا نتائج مذهلة فاجأت اجلميع داخليًا ودوليًا .. وال سيما الشباب منهم الذين شاركوا يف خمتلف 

مثااًل لالنضباط والشجاعة العمليات العسكرية واالستخبارية واكتسبوا خربات قتالية وفنية مهمة وكانوا 
 .. واالندفاع الوطين والعقائدي ومل يصبهم الوهن أو الرتاجع أو التخاذل

ان من الضروري استمرار االستعانة واالنتفاع بهذه الطاقات املهمة ضمن األطر الدستورية و القانونية اليت 
املشاركة يف حفظ البلد وتعزيز أمنه  حتصر السالح بيد الدولة وترسم املسار الصحيح لدور هؤالء األبطال يف

 ..حاضرًا ومستقباًل، والوقوف بوجه أي حماوالت جديدة لإلرهابيني بغرض النيل من العراق وشعبه ومقدساته

: إن الشهداء االبرار الذين سقوا ارض العراق بدمائهم الزكية وارتقوا اىل جنان اخللد مضرجني بها لفي  ثالثًا
يف مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولكن من أدنى درجات الوفاء هلم هو العناية غنًى عنا مجيعًا، فهم 

بعوائلهم من االرامل واليتامى وغريهم، ان رعاية هؤالء وتوفري احلياة الكرمية هلم من حيث السكن والصحة 
أمة ال والتعليم والنفقات املعيشية وغريها واجب وطين واخالقي وحق الزم يف اعناقنا مجيعًا، ولن تفلح 

ترعى عوائل شهدائها الذين ضحوا حبياتهم وبذلوا ارواحهم يف سبيل عزتها وكرامتها، وهذه املهمة هي 
بالدرجة االوىل واجب احلكومة وجملس النواب بان يوفرا خمصصات مالية وافية لتأمني العيش الكريم لعوائل 

  .خرى للميزانية العامةشهداء االرهاب الداعشي باخلصوص، مقدمًا على كثري من البنود األ
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: إن احلرب مع االرهابيني الدواعش خّلف عشرات اآلالف من اجلرحى واملصابني يف صفوف االبطال  رابعًا
املشاركني يف العمليات القتالية، وكثري منهم حباجة اىل الرعاية الطبية وآخرون اصيبوا بعوق دائم، والعوق يف 

صر وبرت االطراف، وهؤالء االعزة هم االحق بالرعاية والعناية ممن بعضهم بالغ كالشلل الرباعي وفقدان الب
سواهم، ملا هلم من الفضل على مجيع العراقيني ، فلوالهم ملا حتررت االرض وما اندحر االرهاب وما 

حفظت االعراض واملقدسات، ومن هنا فان توفري العيش الكريم هلم وحتقيق وسائل راحتهم باملقدار املمكن 
ملعاناتهم واجٌب وأّي واجب، ويلزم احلكومة وجملس النواب أن يوفرا املخصصات املالية الالزمة ختفيفًا 

  .لذلك، وترجيحه على مصاريف أخرى ليست بهذه االهمية

: إن معظم الذين شاركوا يف الدفاع الكفائي خالل السنوات املاضية مل يشاركوا فيه لدنيًا ينالونها أو  خامسًا
دفعهم  ، فقد هّبوا اىل جبهات القتال استجابة لنداء املرجعية واداًء للواجب الديين والوطين،مواقع حيظون بها

اليه حبهم للعراق والعراقيني وغريتهم على اعراض العراقيات من أن تنتهك بأيدي الدواعش وحرصهم على 
ب دنيوية، ومن هنا صيانة املقدسات من أن يناهلا االرهابيون بسوء، فكانت نواياهم خالصة من أي مكاس

حظوا باحرتام بالغ يف نفوس اجلميع واصبح هلم مكانة سامية يف خمتلف االوساط الشعبية ال تدانيها مكانُة أي 
حزب او تيار سياسي، ومن الضروري احملافظة على هذه املكانة الرفيعة والسمعة احلسنة وعدم حماولة 

ىل أن حيّل بهذا العنوان املقدس ما حّل بغريه من العناوين استغالهلا لتحقيق مآرب سياسية يؤدي يف النهاية ا
 .احملرتمة نتيجة لألخطاء و اخلطايا اليت ارتكبها من اّدعوها

: ان التحرك بشكل جدي وفعال ملواجهة الفساد واملفسدين يعّد من اولويات املرحلة املقبلة، فال بد  سادسًا
وة من خالل تفعيل االطر القانونية وخبطط عملية وواقعية من مكافحة الفساد املالي واالداري بكل حزم وق

 .بعيدًا عن االجراءات الشكلية واالستعراضية

إن املعركة ضد الفساد ـ اليت تأخرت طوياًل ـ ال تقّل ضراوة عن معركة االرهاب إن مل تكن أشد وأقسى، 
هلل ـ على خوض غمار معركة الفساد والعراقيون الشرفاء الذين استبسلوا يف معركة االرهاب قادرون ـ بعون ا

  .واالنتصار فيها أيضًا إن أحسنوا ادارتها بشكل مهين وحازم
 

 .نسأل اهلل العلي القدير أن يأخذ بأيدي اجلميع اىل ما فيه خري العراق وصالح أهله إنه مسيع جميب

 


