ن�سرة اإ�سبوعية تخت�ش بر�سد الإعالم احلربي لل�سد ال�سعبي ت�سدر عن ق�سم ال�سوؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العبا�سية املقد�سة
العدد الرابع–/21ذو احلجة1435/ه�–2014/10/16م

بايةاة ااسة ادسة
ب ادة اأ م ااما احل�سني ي مدين
اأا  ي  ب


اة ادينة اا
اسد  ا ااب ني م�س 
ة ا  اا
يدا  ما م اأ احلا
ا�ساس ني اأ 
 د اد سا ا    ا م ا أ
اة د  اس ا�ساية


ب � ّي �ن��ت امل��رج �ع �ي � ُة ال��دي �ن �ي � ُة ال ُعليا
اأنّ الت�سدّ ل �الإره��ا والإره��اب� ّي��ني
م�سوؤولي ُة اجلميع ،جاء هذا يف خطبة
�سالة اجلمعة الثانية (15ذو احلجة)
ال�ت��ي اأق�ي�م��ت يف ال�سن احل�سيني
ا�سريف باإمامة ال�سيد اأحمد ال�سايف،
والتي ّبني فيها الة اأمور مه ّمة:
اأم اأ ل
ذك��رن��ا اأنّ اخلطر احلقيقي ال��ذ
يهدّد بلدنا هو الإره��ا والإرهاب ّيون،
واأنّ الت�سد له هو م�سوؤولية اجلميع
لأنّ امل�ستهدف هو اجلميع ،ونوؤ ّكد هنا
اأنّ القوات الأمنية مع اأبنائنا املتط ّوعني
هم الذراع ال�ساربة لأبناء ال�سعب �س ّد
الإره��اب� ّي��ني واملامية عن ال�ع��را يف
مقابل هجماتهم ال�سر�سة ،فالإخفا
ل قدّر ا غري م�سموح به اإطالق ا
لأنّ امل�ساألة ل تتّ مل ذل ،وعليه فالب ّد
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من زيادة الوجود الع�سكر يف اأماكن
ال�سراع مع الإرهاب ّيني وتهية جميع
الإمكانيات واحل�سور امليدا من قبل
القادة املهن ّيني الكفوئني وب�� ّال��روح
القتالية والبطولية يف نفو�ش املقاتلني
ال�سجعان حتى تنجلي هذه الّ مة .
اأم اا
على القادة ال�سيا�س ّيني املُت�سدّين
يوحدوا كلمتهم ومواقفهم يف الأمور
اأن ّ
تام من ا ّأ
اخلطرية وليكونوا على حذ ر 
ّ
للتدخل يف ال�سوؤون ال�سيادية
حماول ة
بدوافع مع ّينة ،ففي الوقت الذ يهدّد
الإرها املجتمع الدو باأ�سره و ُياول
اأن يتمدّد ما ا�ستطاع اىل ذل� سبي ال
قدم هنا وهنا،
وي�سل على موط 
ا ّإل اأنّ هذا ل يعني ّ
التدخل ال�سلبي يف
ي�سح اأن ُي�ستجا
� �س �وؤون البلد ول
ّ
لبع�ش ال��ذرائ��ع يف امل�سا�ش ب�سيادته،

على احلكومة ال��س�ت�ف��ادة م��ن جميع
الإم�ك��ان��ات املتاحة ع عالقاتها مع
ال��دول ال�سقيقة وال�سديقة يف �س ّد ما
نق�ش يف املفا�سل الأمنية
يوجد من 
املختلفة ،ولكن مع املافظة على كون
ال�ق��رار عراقي ا يف جميع ذل�� ،وهذا
يتط ّلب م� ّد ج�سور الثقة بني الفرقاء
ال�سيا�س ّيني وال�سعي اجل��ا ّد من قبلهم
لتوحيد املواقف من اأجل احلفا على
وحدة البلد و�سيادته.
اأم اا
ن� �وؤ ّك ��د ال��ق��ول اأن ع �ل��ى احل�ك��وم��ة
الإ�� �س ��راع يف ت��وف��ري اأم��اك��ن منا�سبة
للنازحني ول�س ّيما اأنّ البع�ش منهم
��س�ك�ن��وا يف امل ��دار� ��ش واحل���س�ي�ن�ي��ات
واأمثالها ،واأ�سبوا ُيطا لبون باإخالئها
حل �ل��ول امل��و� �س��م ال��درا� �س��ي واق���ا
مو�سم عا�سوراء،

�أبطال مدينة احل�سني
يوا�صلون تدريباتهم القتالية يف مهمة حمكمة للق�ضاء على (داع�ش)
يوا�صل �أبناء مدينة احل�سني (عليه
ال�سالم) كربالء املقد�سة بالإ�ضافة
�إىل املدن العراقية الأخرى تدريباتهم
القتالية ا� �س �ت �ع��دادا مل�ه�م��ات خا�صة
وحم���ددة حت�ق��ق ال �ه��دف امل�ن���ش��ود يف
الق�ضاء على (داع����ش) وجميع الب�ؤر
واخلاليا النائمة.
ويف ا�� �س� �ت� �ط�ل�اع ل �ب �ع ����ض �آراء
ال�شخ�صيات الكربالئية واملواطنني
و�ضباط من اجلي�ش وامل�شرفني على
تدريب مقاتلي احل�شد ال�شعبي حول
ت��وا��ص��ل أ�ب �ن��اء م��دي�ن��ة احل�سني
تدريباتهم القتالية ملهمة حمكمة يف
الق�ضاء على اجل �ه��ات والتنظيمات
التكفريية.
�أكد ان الع�شق لل�شهادة هو غاية كل

متطوع امتثل ل�ن��داء املرجعية العليا
وفعال ما ي�شاع بني املواطنني وامل�ؤمنني
�أحيانا فيه الكثري من امل�صداقية وهذا
ما مل�سناه يف �ساحات التدريب من همم
وت�سابق لتنفيذ أ�ي��ة مهمة �أينما كانت
يف عمق تواجد العدو من التكفرييني
والظاملني
وه ��ؤالء املتطوعون فعلوا فعلتهم يف
امل�ن��اط��ق ال�ساخنة وغ�ي�رت توجهات
اجل �ي ����ش ال �ع��راق��ي و أ�� �ص �ب��ح اجل �ن��ود
يت�سابقون مع متطوعي احل�شد ال�شعبي
للقتال ومنازلة العدو دون خ��وف من
امل��وت ،لأن �صوت املرجعية العليا كان
مبثابة �صمام �أمان لنيل ال�شهادة.
كما �إن �ساحات التدريب يف كربالء
املقد�سة خ ّرجت نخبة من املقاتلني

املتميزين للقتال ويتم ت�شكيل قوة منهم
لتنفيذ واج �ب��ات املرجعية الر�شيدة
و �إ�سناد املقاتلني يف جبهات القتال
ودعمهم بكافة امل�ع��دات ال�لازم��ة من
عدة و�سالح وجتهيزات �أخرى.
فيما ق��ال (اح�م��د �شهيل �سلمان)
عريف ف�صيل � :إن ال��دورات جميعها
ك��ان��ت ل�ه��ا م�ه�م��ات خ��ا��ص��ة ُن �ف��ذت يف
ار�ض املعركة وكانت متميزة ومنوذجية
من خالل التدريبات احلديثة واندفاع
الإخ� ��وة امل�ت�ط��وع�ين لتنفيذ ال��واج��ب
وااللتزام واالن�ضباط و�أداء احلركات
الع�سكرية وحتمل ارتفاع احلرارة.

/21ذو احلجة1435/هـ–2014/10/16م

3






قتلت الت�سكيالت املدافعة عن
ق�ساء بلد باإ�سناد مدفعية كتائب
ح��ز ا الع�سرات من عنا�سر
داع�ش الوهابي يف مناطق متفرقة
بق�ساء بلد جنوبي مدينة تكريت .
ان الت�سكيالت املدافعة عن بلد
ا��س�ت�ه��دف��ت وب �اأ� �س �ن��اد مدفعي
جتمعات لداع�ش الوهابي
4
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يف مناطق اجل��وي��زرات والروا�سد
وعزيز بلد �سما الق�ساء  ،ما ا�سفر
عن مقتل وا�سابة الع�سرات منهم .
فيما ا�سافت امل���س��ادر ان قوة
امنية اخرى من ت�سكيالت احل�سد
ال�سعبي ا�ستهدفت م��واق��ع تابعة
ل��داع ����ش يف م �ن��اط��ق ت��ل ال��ذه��ب
والحبا والبو جيلي �سمال و�سر

بلد م��ا كبدهم خ�سائر ب ��الرواح
واملعدات
كما ب��ني م�سدر ع�سكر :اأن
ق ��وات احل���س��د ال�سعبي ق�سفت
مقرات تنظيم ع�سابات داع�ش يف
منطقة النباعي ما ا�سفر عن حر
عجالت ومقتل العديد منهم قر
ق�ساء الدجيل.

ﻣﻘﺗﻝ  ٤٥ﺇﺭﻫﺎﺑﻳﺎً ﺩﺍﻋﺷﻳﺎً
ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ  ٦۰ﺁﺧﺭﻳﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺿﻠﻭﻋﻳﺔ
ﺟﻧﻭﺏ ﺗﻛﺭﻳﺕ

اعلنت وزارة ال��دف��اع ال�ي��وم مقتل
 45اإره��اب �ي � ا م��ن ع���س��اب��ات داع����ش
الرهابية يف قاطع ال�سلوعية جنو
ت �ك��ري��ت مب ���اف �ظ��ة � �س��الح ال��دي��ن.
وذك���ر ب �ي��ان مل��دي��ري��ة ال��س�ت�خ�ب��ارات
الع�سكرية التابعة للوزارة ان ”القوات
الأمنية كنت من قتل ( )45ارهابي ا
م ��ن ع �� �س��اب��ات داع� �� ��ش الره��اب��ي��ة
واإ� �س��اب��ة ( )60اخ��ري��ن يف عمليات

ع�سكرية يف قاطع ال�سلوعية جنو
تكريت“وكانت ال �ق��وات الأم�ن�ي��ة قد
كثفت ق�سفها ملقرات داع�ش يف تكريت
مركز حمافظة �سالح الدين باملدفعية
عدد منهم .
الثقيلة ا ادى اىل قتل 
ك �م��ا اأع �ل �ن��ت ال� � ��وزارة ع��ن ه��ال
ال �ق �ي��اد امل �ج��رم حم�م��د ب��رج����ش يف
الرماد.

وال��ذُ ي ّعد قيادي ا ب��ارز ا يف تنظيم
ع�سابات ”داع�ش“ و قتله بعملية
امنية نوعية يف مدينة الرماد غر
النبار.
وا�ساف اأن ”مداهمة وكر القياد
��ت وف���ق ع�م�ل�ي��ة ام �ن �ي��ة ن��وع �ي��ة يف
الرماد مبنية على ا�سا�ش معلومات
ا�ستخباراتية دقيقة“.
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بايةاة ااسة ادسة
ب ادة اأ
اأا  ي  ب

م ااما احل�سني ي مدين

�سهدت حمافظة ك��رب��الء املقد�سة
ا�ستعرا�س ا ع�سكر ّي ا للدورة الأوىل من
لواء الإم��ام احل�سني( دورة نبي
ا يون�ش  )لترير مدينة تلعفر
املت�سبة ،والتي ُ�س ّكلت من نازحيها يف
مدينة كربالء املقد�سة واأ�سرف على
متخ�س�ش من فرقة
تدريبهم فري ق
ّ
العبا�ش القتالية وبرعاي ة تام ة
م��ن قبل العتبة العبا�سية املقد�سة،
وح�سر هذا ال�ستعرا�ش الذ ا�س ُتهّ ل
آيات من الذكر احلكيم ّ ثلون
بتالوة ا 
عن احلكومة امللية ملافظة كربالء
املقد�سة وب�س ّقيها الت�سريعي والتنفيذ
وقياداتها الأمنية ،ف�س ال عن ّ ثلني
من العتبة العبا�سية املقد�سة وقيادة
ع�م�ل�ي��ات ال� �ف ��رات الأو�� �س �� وق �ي��ادة
ّ
التدخل ال�سريع.
وكانت للعتبة العبا�سية املقد�سة كلم ة
يف ه��ذا احلفل األقاها ف�سيلة ال�سي
عادل الوكيل من ق�سم ال�سوؤون الدينية
6
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فيها ،والتي ابتداأها بقول ا تعاىل:
ا�ست ط عت ُم منُ ق و ة
﴿ واأ ع� �دوا ل ُه م ما 
اط  
ا
اخل ي ل ُت ر ه ُبون ب ه ع ُد و  
و من ر ب 
و ع � ُد و ُك� �م﴾ ،ونن يف ه��ذه الظروف
التي ّ �ر بها بل ُد الأنبياء والأو�سياء
العرا باختبار �سعب ،ولب ّد اأن نكون
اأه � ال لهذا الختبار واأن تازه بقوة
واق��ت��دار ،ك��ون ال �ع��را ي�ت�ع� ّر���ش اىل
هجمة �سر�سة من قبل اأع��داء الدين
والإن�سانية التي تكالبت عليه وترجمت
اأفعالها البهيمية على اأر���ش الواقع،
وهذا ما يوجب علينا ال�س والثبات
كما طالبتنا مرجعيتنا الدينية ال ُعليا
املتمثلة ب�سماحة اآي ��ة ا العظمى
ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستا(دام
له ال��وارف) ،وهذه الدفعة اجلديدة
من اأها تلعفر �ستليها دفعات اأخرى
ل�ت���ري��ر اأر� �س �ه��م ال �ت��ي اغت�سبتها
وا�ستباحتها الع�سابات التكفريية
والإج��رام �ي��ة ،وق��د ت�ل� ّق��وا خ��الل هذه

الدورة تدريبات خا�سة لهذا الر�ش،
ومقارعة الظلم اليزيد ،حي هنا
جبهتان :جبهة ت�ستم ّد عقيدتها وباتها
من الإمام احل�سني واأخيه اأبي الف�سل
العبا�ش ،وجبهة �سا ّلة ت�ستم ّد
ح�ق��ده��ا الإج ��رام ��ي وال �ت �ك �ف��ري من
يزيد.
ويف اخل �ت��ام ب� ّ�ني ال��وك �ي��ل” :ندعو
ا تعاىل اأن ّ د هذه الثلة بالعزة
والإ�� �س ��رار وال �ث �ب��ات مل�ق��ارع��ة اأع ��وان
ال�سيطان واأذنابه وا�سجاع اأرا�سيهم
باأ�سرع وقت كن.
ت�ل�ت�ه��ا ك�ل�م��ة ف��رق��ة العبا�ش
القتالية وه��ي اجل�ه��ة امل���س��رف��ة على
تدريب دورات لواء الإمام احل�سني
األ�ق��اه��ا الأ��س�ت��اذ ميثم ال��زي��د وب� ّ�ني
فيها” :ن�سهد يف ه��ذا اليوم املبار
تخ ّر دورة تُعت ن��وا ة اأولية لت�سكيل
ل ��واء الإم� ��ام احل�سني لترير
مدينة تلعفر ،م��ن ال�ن��ازح��ني الذين

جلاأوا ملدينة كربالء املقد�سة ،ووجدنا
فيهم العزة والإ� �س��رار وال�سجاعة
العالية املمزوجة بالعقيدة ،وه��ذا ما
�سجعنا على ت�ق��د ك � ّل الإمكانيات
ّ
وت�سخريها لهم ،حي جرت تدريباتهم
باإ�سراف فرقة العبا�ش القتالية،
وهي اإحدى ت�سكيالت احل�سد ال�سعبي
واملُ����س� ّك�ل��ة ب �اإ� �س��راف حكومة كربالء
امللية وب��رع��اي � ة م�ب��ا��س��رة م��ن قبل
الأمانة للعتبة العبا�سية املقد�سة.
ب �ع��ده��ا ا��س�ت�ع��ر���ش ال ��زي ��د اأه � ّ�م
الواجبات املناطة بالفرقة من م�س
الأر�� ��ش للمناطق احل��دودي��ة ملدينة
ك��رب��الء وب��اإ���س��راف ق �ي��ادة عمليات
ال�ف��رات الأو� �س�� ،اإ�ساف ة مل�ساركتها
ب�اإي���س��ال ال��دع��م اللوج�ستي لبع�ش
ق�ط�ع��ات اجل�ي����ش واحل���س��د ال�سعبي،
ف�س ال عن ت�سكيلها لأكادية ع�سكرية
لتدريب املقاتلني ،وه��ذه ال ��دورة هي
اإح � ��دى � م��اره��ا ،ك �م��ا ب � ّ�ني ال��زي��د

للا�سرين حزمة املبادرات اخلدمية
والأمنية التي اأطلقتها العتبة العبا�سية
املقد�سة واخلا�سة مبدينة اآمر.
ج��اءت بعدها كلمة امل���س��رف على
ال ��دورة العميد ن��زار التميمي والتي
ب� ّ�ني فيها بعد تقد� سكره وامتنانه
للعتبة العبا�سية املقد�سة” :على هذه
اخلطوة والتفاتاتها املدرو�سة هذه يف
احت�سانها لأها مدينة تلعفر ،والعمل
على تهيتهم وامل�ساهمة يف تدريبهم
وتعبتهم تعبة كاملة من اأجل حترير
مدينة تلعفر ،فكانت دور ة ناج ة بك ّل
املقايي�ش الع�سكرية ،ووجدنا اندفاع ا
واإ� � �س� ��رار ا وع��ز��ة ع��ال�ي��ة م��ن قبل
املتد ّربني ،وقد تل ّقوا خالل هذه الدورة
ت�ش
ال�ت��ي ك��ان��ت ب �اإ� �س��راف ك ��ادر
ّ
اأن��واع التدريبات الع�سكرية والفنون
القتالية ،ف�س ال عن التدريبات البدنية
وقتال ال�سوارع واملدن وم�س الأر�ش،
وكيفية التعامل مع الأ�سلة املتو�سطة

واخل�ف�ي�ف��ة وه ��ذه ه��ي ال� ��دورة الأوىل
و�ستتبعها دورات اأخرى.
بعدها األ�ه��ب م�ساعر احلا�سرين
ال�ساعر اأب��و حممد املياحي بق�سيدة
ح �م��ا� �س �ي��ة ع ��ن ال ��وط ��ن وع� ��ن ف�ت��وى
املرجعية الدينية يف الدفاع عن العرا
ومقد�ساته.
بعد ذل�� ق��ام��ت ال �ق��وات امل�ت��د ّرب��ة
با�ستعرا�سها وم�سريها الع�سكر،
وا��س�� يف ه��ذا ال�ستعرا�ش كذل
ب �ع ����ش ق � ��وات ف��رق��ة العبا�ش
القتالية ،و�سهد منها ال�ستعرا�ش بعد
م�سري الكرادي�ش اأم��ام من�سة التية
العديد من الفقرات والفعاليات ،مثل
القتال الأع��زل والتمارين التعبوية يف
مواجهة الإرها وحترير الرهائن.
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قال ا تعاىل:
﴿ يا اأ ي ها ا ل ذين ا آم ُنو ا اإ ذا �س ر بت ُم يف
ا ف ت ب ي ُنو ا و ل ت ُقو ُلو ا مل�� ن اأ ل قى
�س ب يل ّ 
ال�س ال م ل �ستُ موؤ م نا ت ب ت ُون ع ر �ش
اإ ل ي ُك ُم 
ا م� ُ  �

�ا ك ث ري ة
احل� ي��ا ة ال د ن يا فعند ّ 
ك ذ ل ُ كنتُم من ق ب ُل ف منُ ّ 
ا ع ل ي ُك م
ف ت ب ي ُنو ا اإن ّ 
ا كان  مبا ت ع م ُلون خ ب ريا﴾.
اأسا انل
بع النبي اأ�سابه يف �سرية
اإىل بني غطفان ،فلقوا رج ال منهم قد
هر بنم له اإىل جبل ،وكان قد اأ�سلم
فقال لهم”:ال�سالم عليكم ،ل اإله اإل ا،
حممد ر��س��ول ا“فبادروا اإىل قتله،
وا�ستاقوا غنمه ،فنزلت الآية.
س اا

﴿�س ر بت ُم﴾ :هاجر اأو �سافر
التبني مبعنى التمييز
﴿ ف ت ب ي ُنو ا﴾ :من ّ
﴿ع ر �ش﴾ :متاع

اساا اسامني
 1يجب اأن يّ قق املجاهدين من
اإ�سالم اأو كفر القوى املواجهة:ال�سر
هو ال�سري يف .الأر���ش وال�سفر وتقييده
ب�سبيل ا ي� ّ
�دل على اأنّ امل��راد ب��ه هو
والتبني هو التمييز،
اخل��رو للجهاد.
ّ
وامل��راد به التمييز بني املوؤمن والكافر
بقرينة قوله ﴿:و ل ت ُقو ُلو ا مل ن اأ ل قى اإ ل ي ُك ُم

ال�س ال م ل �ستُ موؤ م نا ،﴾...وتكرار لف

﴿ ف ت ب ي ُنو ا﴾مرتني يف الآية للتاأكيد على
والتبني.
م�ساألة الت قق 
 2حرمة قتل اأف��راد العدو يف حال
اإ� �ه ��ار الإ� � �س� ��الم:امل� ��راد من”اإلقاء
ال�سالم“بقرينة“ل�ست موؤمن ا“ ،اإهار
الإ� �س��الم ب�ق��ول ال�سهادتني اأو الكالم
احلاكي عن اإ�سالمه.
وكن اأن ُي�ستفاد من �سبب نزول الآية
حرمة القتل ،لأنّ قول﴿ ل �ستُ موؤ م نا﴾ملن
اأهر اإ�سالمه ،كان مقدّمة لقتله ،وقد
نهي عن هذا الأمر فيها.
 3اكت�سا املا لي�ش من الأهداف
امل�سروعة للجهاد :امل��راد من ﴿ ت ب ت ُون
ع�� ر�� �ش  
احل� � ي ��ا ة ال د ن يا﴾طلب امل��ال
والنيمة.
وبنا ء على دللة هذه الآي��ة ،يجب اأن
ل ي�ك��ون غ��ر���ش امل�سلمني م��ن اجلهاد
حتقيق اأهداف مادية واكت�سا املا،
لأن الهدف من اجلهاد الإ�سالمي لي�ش
التو�سع ،وجمع املا.
ّ
 4ت�سجيع املجاهدين على اكت�سا
املا الأخروية:
ّ
ا م ُ  
ا ك ث ري ة...
جملة﴿ ...فعند 
﴾تعني :اأنّ م��ا عند ا م��ن املا
اأف�سل من منم الدنيا ال��ذ يريدونه

الترير :علي ال�سبتي
التدقيق اللو :لوؤ عبد الرزا ال�سد
الت�سميم والأخرا :منتظر �سا العكاي�سي

لكتها وبقائها ،فهي التي يجب عليهم
اأن يوؤروها.
 5قتل الأ��س�خ��ا���ش لل�سول على
املا من الأ�ساليب اجلاهلية املرفو�سة:
يظهر اأنّ كلمة ”كذل “فيها اإ�سارة اإىل
جملة﴿ ت ب ت ُون ع ر �ش  
احل يا ة ال د ن يا﴾.
﴿من
وعليه :فاملق�سود من قوله تعاىل :
قبل﴾ اأ قبل الإ�سالم الذ هو ع�سر
اجلاهلية ،حي كان النا�ش يقتل بع�سهم
بع�س ا لأجل مال الدنيا وبال اأ م ّر.
 6من النعم الإلهية امتناع املجاهدين
امل�سلمني ع��ن ق�ت��ل الأ� �س �خ��ا���ش بهدف
احل �� �س��ول ع �ل��ى امل� ��� ا :م�ع�ن��ى امل � ّن��ة:
النعمة ال�ك�ب��رية ،ومعنى جملة ﴿ ف من
ُّ
ا ع ل ي ُك م﴾ :اأ اإنّ ا اأعطاكم اإان ا
�سارف ا لكم عن ابتاء عر�ش احلياة الدنيا
اإىل ما عند ا من املا الكثرية ،فاإذا
كان كذل فيجب عليكم اأن تتب ّينوا الفر
بني الأمرين.
 ال�ت���ذي��ر الإل��ه��ي للمجاهدين
لالإلتزام بالأوامر والنواهي الإلهية:يظهر
م��ن جملة﴿ إان ّ 
ا ك��ان  مب��ا ت ع م ُلون
بالتبني والت قق،
خ ب ريا﴾ بيان ع ّلة الأمر 
والنهي عن الهجوم على العدو يف حال
اأهر اإ�سالمه ،وه��ذا حتذير ملجاهد
الإ� �س��الم م��ن اأج ��ل الل �ت��زام ب��الأوام��ر
والنواهي الإلهية.

