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العتبَتينْ  َخَدَمُة  اليوم  �صباَح  َع  ودَّ
بطاًل  والعبا�صية  احل�صينية  املقّد�صَتينْ 
فر�صانها  من  وفار�صًا  اأبطالها  من 
وهو  بدمه  م�صّرجًا  �صقط  والذي 
وتربته  الوطن  حيا�ض  عن  ُيدافع 
الدينية  املرجعية  نداء  ملّبيًا  الغالية 
للدفاع عن العراق ومقّد�صاته يف قاطع 
عمليات  �صمن  الدين  �صالح  عمليات 
رفاقه  مع  �صّطر  اأن  بعد  بيجي  حترير 
م�صتلهمي  رائعة  بطوالٍت  املجاهدين 
من ثورة االإمام احل�صي)عليه ال�صالم( 
)طه  ال�صهيد  وهو  والثبات،  العزمية 
اأحمد هنون( الذي ينتمي اىل لواء علي 

االأكرب التابع للعتبة احل�صينية املقّد�صة.
باقي  حاُل  -حاُله  لل�صهيد  اأُجري 
فيه  �صارك  مهيٌب  ت�صييٌع  ال�صهداء- 
من  غفرية  وجموٌع  كربالء  اأهايل 
الزائرين اإ�صافًة اىل منت�صبي العتبتي 
جنازة  على  ال�صالَة  واأّدى  املقّد�صتي، 
للعتبة  العام  االأمُي  الطاهرة  ال�صهيد 
ال�صيخ  �صماحة  املقّد�صة  احل�صينّية 
املرقد  داخل  الكربالئي  املهدي  عبد 
اجلثمان  ُحِمَل  ثّم  ال�صريف،  احل�صينّي 
لواء  حامل  مرقد  اىل  بعدها  الطاهُر 
وقائد  ال�صالم(  احل�صي)عليه  االإمام 
العبا�ض)عليه  الف�صل  اأبي  جي�صه 

اأخرى  مرا�صيُم  عليه  لُتجرى  ال�صالم( 
ورافقته  هذا  والدعاء،  الزيارة  �صملت 
االأخري،  ملثواه  واحل�صود  اجلموُع  هذه 
حيُث اأُهيل عليه الرثى يف مقربة وادي 
�صيُد  يكون  اأن  ع�صى  املقّد�صة  كربالء 
يوم  �صفيَعه  ال�صالم(  ال�صهداء)عليه 

يلقى اهلل.
االأكرب)عليه  علّي  لواء  اأّن  ُيذكر 
احل�صينية  للعتبة  التابع  ال�صالم( 
العديد  حترير  يف  �صاهم  قد  املقّد�صة 
الع�صرات  وقتل  بيجي  يف  املناطق  من 
دارت  التي  املعارك  يف  الدواع�ض  من 

رحاها يف �صالح الدين.

َخَدَمُة �لعتبَتينْ �ملقّد�سَتينْ يوّدعون بطاًل من �أبطالها 
ويزّفونه �ىل جّنات �خللد 
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الُعليا  الدينية  املرجعية  لنداء  ا�صتجابًة 
خماطر  اأّي  لدرء  واال�صتعداد  بالتاأّهب 
حمدقة بالعراق واأهله وا�صتثمار العطلة 
من  الغر�ض  هذا  �صمن  ال�صيفية، 
والقتال  ال�صالح  على  التدريب  خالل 
جامعّيًا  طالبًا   )320( من  اأكرث  �صّكل 
فرقة  باإ�صراف  القاد�صية  حمافظة  من 
العبا�ض)عليه ال�صالم( القتالية ومركز 
الثقايّف  ال�صالم(  احل�صن)عليه  االإمام 
االإمام  با�صم  تو�ّصم  فوجًا  الديوانية  يف 
اأحد  ليكون  ال�صالم(،  احل�صن)عليه 
للقّوات  وال�صاندة  االحتياطية  القّوات 
االأمنية واحل�صد ال�صعبّي املقّد�ض يف حال 

ح�صول اأّي طارئ ال �صمح اهلل تعاىل.
ال�صاير امل�صرف على مركز  ال�صيخ ليث 
الثقايّف  ال�صالم(  احل�صن)عليه  االإمام 
فيها  العليا  الدينية  املرجعية  ومعتمد 
اأعلنت  اأن  »بعد  الكفيل:  ل�صبكة  بّي 
القتالية  ال�صالم(  العبا�ض)عليه  فرقُة 

عن ا�صتعدادها ودعمها لكّل َمننْ يرغب 
القتالية  والفنون  الع�صكرّي  بالتدريب 
مركٍز  افتتاح  مّت  اأن  وبعد  املختلفة، 
للت�صجيل والتدريب يف مدينة الديوانية 
العراقية  املحافظات  بقية  حاُل  وحاُلها 
واملحّب لرتاب هذا  املوؤمن  �صباُبها  هّب 
الدينية  مرجعيته  لنداء  وامللّبي  الوطن 
الدرا�صة  ظروف  اأبعدته  اأن  بعد  الُعليا 
عن م�صاركة اإخوته يف جهادهم اىل هذه 
املراكز ومنها مركزنا، حيث و�صل عدُد 

املتدّربي اىل اأكرث من )320( متدّربًا«.
واأ�صاف: »�ُصّكلت من هوؤالء املتدّربي قّوٌة 

احتياطية تتاأّلف من اأربع �صرايا هي:
املجتبى)عليه  االإمام  �صرية   -1

ال�صالم(.
البيت)عليه  اأهل  كرمي  �صرية   -2

ال�صالم(.
.)(3- �صرية ال�صبط االأّول

.)( 4- �صرية االإمام الثاين

متطّور  تدريٍب  برنامِج  اإعداُد  مّت  وقد 
وي�صتمر  خربة  ذوي  اأنا�ٍض  باإ�صراف 
على  التدريب  ويت�صّمن  يومًا  لـ)21( 
 )BKC(والـ الكال�صنكوف  �صالَحينْ 
القاذفة  مثل  ال�صاندة  االأ�صلحة  وبع�ض 
واالأحادية  والقّنا�ض   )RBG7(
تفكيكًا وجتميعًا واإ�صابة الهدف، اإ�صافًة 
ال�صوارع  وقتال  القتالية  الفنون  اىل 
والقتال االأعزل وقتال االأر�ض الزراعية 
االأّولية  واالإ�صعافات  البدنية  واللياقة 

وحما�صرات دينية ’’.
�صرطة  قائد  “اإّن  ال�صاير:  واأو�صح 
االأ�صدي  اجلليل  عبد  اللواء  الديوانية 
كانت له زيارٌة ملقّر مركز التدريب واأ�صاد 
بها  يتمّتع  التي  العالية  املعنوية  بالروح 
يدعم  جناٍح  عامُل  هي  التي  املتدّربون 

عامَل التدريب يف اأّي معركة”.
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�لإمام �حل�سن)عليه �ل�سالم(
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ملرجعيُة �لدينّية �لُعليا� 

على  الُعليا  الدينية  املرجعيُة  اأّكدت 
املقاتلي  اأرواح  على   احلفا اأهمية 
مهما  �صفوفهم  يف  االإ�صابات  وتقليل 
�صّلم  يف   ذل يكون  اأن  ويجب  اأمكن 
هذا  جاء  الع�صكرّيي،  القادة  اأولوّيات 
ل�صالة  الثانية  اطبة  خالل  التاأكيد 
املوافق  143هـ(  )رم�صان  اجلمعة 
اأُقيمت  التي  201م(  لـ)2حزيران 
ال�صريف وكانت  يف ال�صحن احل�صينّي 
الكربالئي  املهدي  عبد  ال�صيخ  باإمامة 

الذي بّي فيها اأمورًا عديدة منها:
قّواُتنا  فيه  حتّقق  الذي  الوقت  »يف 
تقّدمًا  املتطّوعي   ُواأفوا امل�صّلحة 
القتال  جبهات  خمتلف  يف  ملحوظًا 
من  وت�صّعد  داع�ض  ع�صابات  �صّد 
مناطق  لتحرير  ا�صتعداداتها  وترية 
ت�صهد  االإرهابّيي،  �صيطرة  من  اأخرى 
بيجي  ق�صاء  من  املتبقية  املناطق 
من  ال�صتعادتها  �صر�صة  �صوارع  حرب 

حتاول  التي  الع�صابات  هذه  �صيطرة 
وغريهم  االنتحارية  عنا�صرها   ّز
بعد  الكبرية  خ�صائرهم  عن  للتعوي�ض 
ويف  الق�صاء،  مناطق  اأغلب  حترير 
ال�صهداء  قوافُل  ت�صتمّر  الوقت  نف�ض 
امل�صّلحة  القّوات  اأبطال  من  واجلرحى 
قرابي  ي�صقطون  الذين  واملتطّوعي 
العراق   حلف الت�صحية  درب  على 
نوؤّكد  اأن  نوّد  وهنا  ومقّد�صاته،  و�صعبه 
على القيادات الع�صكرية كافة �صرورة 
حتقيق اأعلى درجات التن�صيق امليدايّن 
بي املجاميع امل�صاركة يف القتال ولزوم 
لطبيعة  منا�صبٍة  ع�صكريٍة  خطٍط  اّتباع 
اعتماد  وعدم  املدن  داخل  القتال 
بتدريب  واالهتمام  التقليدية  الطرق 
املعارك  من  النحو  هذا  على  املقاتلي 
 ذل فاإّن  الوقت،  بع�ض  ا�صتلزم  واإن 
وتقليل  الن�صر  ي�صاهم يف حتقيق  ّا 
 صائر الب�صرية واملادية، اإّن احلفا�ا

االإ�صابات  وتقليل  املقاتلي  اأرواح  على 
يف �صفوفهم مهما اأمكن يجب اأن يكون 
الع�صكرّيي،  القادة  اأولوّيات  �صّلم  يف 
اال�صتعانة  من  الُبّد  الغر�ض  ولهذا 
املتاحة  واربات  االإمكانات  بكّل 
املنا�صبة  والربامج  اطط  لو�صع 
فيها،  او�ض  يريدون  معركٍة  لكّل 
و�ض  االأبطال  املقاتلي  اندفاع  اإّن 
من  تطّلبت  مهما  معركة  اأّي  غمار 
الع�صكرية  القيادات  يعفي  ت�صحيات ال 
اّتخاذ  يف  اجل�صيمة  م�صوؤولياتها  عن 
االنت�صار  لتحقيق  الكفيلة  االإجراءات 
على العدّو باأقّل ا�صائر واالإ�صابات«.

�لإسابات   وتقلي �ملقاتلي   �وأ�  عل  احل�
 سّل�   يكون �أن   أمكن ي�  سوفه مها 

لع�سكرّيي� أولوّيات �لقاد�

اهل الثغور 4



العراقّيي  جميع  اأمام  الفر�صة  الإتاحة 
يف  للم�صاهمة  املحافظات  كّل  يف 
ملقاتلة  الوطنّي  احلربّي  املجهود  دعم 
والإعانة  االإرهابية،  داع�ض  ع�صابات 
اأيتامًا  املقّد�ض  اجلهاد  �صهداء  عوائل 
اجلهاد  جرحى  ومعاجلة  واأرامل 

والنازحي.
�صناديق  فتح  جتربة  لنجاح  ونتيجًة 
ال�صهداء  وعوائل  املجاهدين  دعم 
تقّرر  املقّد�صة  العبا�صّية  العتبة  داخل 
باقي  يف  الترّبعات  ع  جَلمنْ مراكز  فتُح 
املحافظات وبتوجيٍه مبا�صٍر من ال�صيد 
�صماحة  املقّد�صة  للعتبة  العام  االأمي 
ح�صلت  كما  ال�صايف،  اأحمد  ال�صيد 
للعتبة  العام  االأمي  ال�صيد  موافقُة 
احل�صينية املقّد�صة �صماحة ال�صيخ عبد 
امل�صروع  هذا  على  الكربالئي  املهدي 
جمع  �صناديق  تكون  بحيث  اريّي 
ورعايٍة  واإ�صراٍف  با�صرٍة  الترّبعات 
املقّد�صتي  العتبتي  قبل  من  م�صرتكٍة 
من  وباركٍة  والعبا�صية  احل�صينية 
يف  الُعليا  الدينّية  املرجعية  مكتب 

النجف االأ�صرف.
بف�صيلة  التقت  العاملية  الكفيل  �صبكُة 
الكربالئي  افاجي  �صالح  ال�صيخ 
العتبة  يف  الدينية  ال�صوؤون  ق�صم  رئي�ض 
عن  ليحّدثنا  املقّد�صة  العبا�صّية 
لنا  ويبّي  الق�صُم  تبّناه  الذي  امل�صروع 
التفا�صيل، فقال: »بتوجيٍه من �صماحة 
ال�صيد اأحمد ال�صايف �صيتّم فتُح مراكز 
ة بدعم  ع الترّبعات اا�صّ رئي�صية جَلمنْ
ال�صعبّي  واحل�صد  احلربّي  املجهود 
املقّد�ض وعوائل ال�صهداء واجلرحى يف 
اإمكانّية  مع  العراق  حمافظات  عموم 
واإن�صاء  اأخرى  فرعية  مراكز  فتح 
املناطق  يف  ون�صرها  للدعم  �صناديق 

املهّمة من املحافظات«.
واأ�صاف: »هذه املراكز الرئي�صّية �صوف 
تعمل بالية م�صابهة ملا هو معموٌل به يف 
ت�صليم  يتّم  والنذور حيث  الهدايا  ق�صم 
به،  اإي�صاٌل  للمترّبع  وُيعطى   املبل
)قا�صة(  خزانٍة  يف  االأمواُل   وحُتف
اأحد  يف  اإيداُعها  يتّم  اأن  على  معّينة 
على  امل�صرفة  لّلجنة  ليت�صّنى  امل�صارف 

اأوجه �صرفها ح�صب  بيان  املراكز  هذه 
والت�صّرف،  ال�صرف  موارد  اأ�صبقية 
يوّزع  ُيجمع يف املحافظة �صوف  واإّن ما 
ال�صهداء  وعوائل  ال�صعبّي  احل�صد  على 
واالأيتام والنازحي يف املحافظة نف�صها 
املقّد�صة،  العبا�صّية  العتبة  وباإ�صراف 
طريق  عن  ثقات  �صباٍب  اختياُر  ويتّم 
والوجهاء  املعتمدين  االإخوة  بع�ض 
الذين يتوا�صلون يف هذا املجال �صابقًا، 
واالن �صوف تنّظم العملية ب�صكٍل ر�صمّي 
و�صوف يتّم اختيار االأماكن القريبة من 

مراكز املدن واملجّمعات التجارية«.
وقٍت  يف  �صيتّم  »اأّنه  الكربالئّي:  وبّي 
مراكز  حتديد  اهلل  �صاء  اإن  الحق 
اال�صتالم وفروعها يف جميع املحافظات 
ودميومة  اجلهاد  من حركة  وهي جزٌء 
�صماحة  مكتب   ُاإبال ومّت  الفتوى، 
و�صوف  ظّله(  ال�صي�صتايّن)دام  ال�صيد 
املعتمدين  كّل  على  امل�صروع  هذا  ُيعّمم 
و�صتكون العملية �صاركة بع�ض اأق�صام 

العتبة املقّد�صة«.

سرلأ� لن�  ملرجعّية �لدينّية �لُعليا� من مكت ةبا 
 ّهود �حلربمل� لدع سنادي �ات �لعراف  تلعتبُة �لعبا�سّيُة �ملقّد�سة ت� 

ل�سهد�ء� �دين وعوامل� وجر
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 نانا و من ناو ناو نانا و من
   لن�سية �ل�سعودية و� لوند�ع�سيا ي  عل لقب� �رل� سباة �لتالية تابعة حلر و لق� 

سمدينة �ملو لدو��سة و�س�
وا عسو �حلرة د �لبعاج“�ن رة �لسبا �لر� نت علية نوعية ��سرت عن �عتقا  �سعوديا وسلو� 

”ل�سعودية� س�ادمي من �ل يومي ب إىل منطقة �لدو��سة�
و�أسا �أن “ �ملعلومات �لت سلنا عليها من خال �لتقي معه تود �ن ولء ي�ستقطبه ا با  �لدن 

”�د�ع ساللون ليع
 �سابات د�علع تنت لت� “طيو� نة”  و�عتقل و من رة �لسبا �لر�  و �ساب  يادياً من 

ة نينواف زمر سمدينة �ملو  ابيةل�

 رب نا يومي من �ملعا مد ابية علل� �سابات د�عع تل سيلة أن� حل�سد �ل�سعب�  ياد أعلن� 
��سد  لو�ء  �مر   نا  اوملنطقة� وفرو� من   ر�نهة لج  ترو�  �لابيي  �أن  مبينا   ابيا�    بل  لتق�سي�
�ل�ب من   اولته بعد تلو�  �ملوين   �لدو�ع�“ �إن   ر�ز� اد ل�سعب� �ملنسو  �حل�سد   الل�  �
 ساعة �نته�  من � رتة ��ستعر ةو�ل�سي لبو مط� رو سر �ليابا�� ادمي من جهة لتق�سي� نا
مبينا �ن “ج�  ابيا تر  منطقة �لقتا بعد فر� �لابيي”و�أسا� ز�ر �أن “�لقو�ت   ”�ليلة �م
من  بالقرب  بها  يتسنون   �د�ع �ابيو  ان  معلي   عل  و�ل�سيطر �لتقدم  من  كنو�   ل�سعب� و�حل�سد  �لمنية 
نا �لتق�سي” مبينا �ن “�لوس �لأمن  نا �لتق�سي و�ملنطقة �لقربية منه  �سيطر �لقو�ت �لأمنية و�حل�سد 
 خاللها ��ستعاد  لية ع�سكريةبع ابيةل� �سابات د�عسر� من ععن  مقت  لياتلع� ياد و�أعلن”ل�سعب�

لوجةرب مدينة �ل اس لتق�سي� ىل نا� دملو� لطري� املة عل سوب ل�سيطر�

عت �لقو�ت �لمنية �ساند �حل�سد �ل�سعب عل �أد�� لالأ�سلة رب ملع �لرماد وا �لقياد  �حل�سد 
 ”�سالت د�عت� أجهز� �تكنولوجية لخ د و�ساتعت إن “�لقو�ت �لأمنية و�حل�سد �ل�سعب� اجخل� فال لع�سب�
وكن �لقو�ت �لأمنية و�حل�سد   ”مدينة �لرماد  ات �لأجنبيةسالت من �لللت�  يدملت� للفتا �إىل �أن “�أ
�ل�سعب  و �ساب من رير منطقة �بة رب �لأنبا من دن� عسابات د�ع� �لإابية فيا كن ط�ن 

لقا�  له اناء �جتيادياً د�ع�سياً �أ  ت وية من� لقو�
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لرماد� و�س اأو� ستهد�� مدفع س من خال �دو�ع ع�سر ت من ليات بابع ياد كن 
 )�يا عر ليات لبيع(  تهان م�ساس ليات بابمن ع و“ إن� خليكا� يا لو�ء� ليات بابد عا او
كن بالتن�سي م� هد �ل�ستبا من د �أوا �لدو�ع�  منطقة �مللع و� امعة و�س �لرماد ما �أ�سر 

”التهع رابيي و� ع�سر ت عن
مدينة  لتام   ل�سعب� �حل�سد   و�إبطا �لأمنية  �لقو�ت  ��ستعد�د   طا�    ياأت  ملك�  ملدفع�  سلق�“ �أن   ساو�أ

”ابو�إعالنها مدينة خالية من �ل �ن د�ع�ا من برريرو لرماد�
افة  رب   �د�ع عسابات  من  �لابيي  ع�سر�ت   مقت  دلأ� �ليوم  و�لبادية   زير� عليات   ياد  و�أعلن

لأنبا�

 ت من لقو� كن افي ةتل ة و�أعتدأ�سل� سي �م�ستودعا للدو�ع ليات �لأنباع تابعة لقياد و دمرت 
لرماد� سر ابيي� بعةأ�

نوعية  منطقة  نت علية   لأنبا� “و من عليات  �إن   دمل�  ا�س �لرن  �للو�ء   لأنبا� اد عليات   او
�أن   ساو�أ”و�لأعتد لالأ�سلة   م�ستود  وتدم  �دو�ع �أبعة   ت خاللها  من   كن  لرماد�  سر �لسبيات 
�إر� ال عالت وت من فيها بو��سطة سو�ي ون  منطقة سيبة �ل�سرية  �أيسا عن  �أ�سرت  “�لعلية 
 من خال �دو�ع ع�سر ت من دليوم �لأ� ليات بابع ياد كنو  ”ة �لنبااف زمر لرماد� سر
ع�سر�ت   مقت دلأ� يوم    و�لبادية   زير� لياتع ياد  و�أعلن  لرماد�  و�س  اأو�  ستهد��  مدفع س

ة �لأنبااف رب �سابات د�عابيي من عل�

 �سابات د�عت�سعة من ع تو ابيير لالو ادية مأ� �أعلن ياد عليات �سامر�ء تدم علتي الن   
)جنوب تكري  ( ساء �سامر�ء �أطر�  زير� نطقة

�أ�سلة خية  للدو�ع� الن  �لعليات دمرت علتي   ياد �أمنية من   و“ �إن   لقياد�   أمن�  سدم او
”سامر�ء� جزير  �رمنطقة عي �ل  ابيي� ت�سعة ت سال عنف ومتو�سطة

�لدو�ع� وتعرسه لقطعاتها �لأمنية  �مل�سة تتسد ب�سك يوم لهات  “�لقو�ت �لأمنية  �أن   سدمل�  ساو�أ
 تل �ملناط مكبد �إيا خ�سار ب بالأو� و�ملعد�ت”وتل �لقو�ت �لأمنية �مل�سة � ابيا من عسابات 
 ياد ت من ساب� و  �تابعة لقو�ت �ل و كن افي )لوجةل� اس( ال� منطقة ب  �د�ع

لية نوعيةبع )لأنبا� رب( منطقة �لقا  د�ع�س
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اىل  النوا�صب   �صيعها  التي  النظرة   
اتكاليون  نا�ض  ال�صيعة  بان   العا
الي�صتطيعون ان يقدموا اأي فعل ان�صاين 
على  يقدرون  وال  عنهم  الظلم   يرد 
اىل  بهم  ادى  لو  امر حتى  كل  مواجهة 
الهالك ،  فهم الميتلكون  �صوى انتظار  
وينتقم  )(ليظهر  الزمان  �صاحب 
دفعت  املباركة  واملرجعية   ، الظلم  من 
و�صعت  الباطلة  التهم  ال�صيعة هذه  عن 
فكانت  ال�صيعي  باالن�صان  ترتقي  ان 
�صرخة  الوجوب الكفائي  مرحلة مهمة 
وكان   ، املبارك  االنتظار  مراحل  من 
يعلن  جريًا  فعاًل  الكفائي  الوجوب 
للعا اأن غياب املهدي املنتظر )عجل 
يحرك  ح�صور  ال�صريف(  فرجه  اهلل 
ت�صتنبط  نيابة  بوا�صطة  والفكر  العقل 
من املتغريات احلياتية مواقف ان�صانية 
ثل الغياب ح�صورًا مزدهيًا بقوة هذا 

الدينية  للمرجعية  املبارك  التمثيل 
عماًل  االنتظار  لي�صبح  ال�صامية، 
�صاحات  اىل  املوؤمنون  به  يثب  جهاديًا 
ورف�ض  والت�صحية،  والبذل  اجلهاد 
تنظيم  من  لالأمة  املوؤذي  التكالب  هذا 
دول  واأعدته  �صاندته  الذي  داع�ض 
واأنظمة عديدة. وهذا يعني ان الوجوب 
االنتظار  ومعنى  حقيقة  اظهر  الكفائي 
ايدي  على  اإال  يتحقق  ال  الذي  املهدوي 
املوؤمني املجاهدين، الذين حملوا راية 
االلهي  الر�صوان  بها  لينالوا  اجلهاد 
اجلليل، واأي تغيري حقيقي مل�صار احلياة 
ال يتم اإال عرب املثابرة اجلادة، فا�صتثمر 
الوجدانية  الفورة  الكفائي  الوجوب 
لتحفز  الذلة،  ياأبون  الذين  للموؤمني، 
فيهم روح الوثوب حلمل رايات اجلهاد 

بروح جهادية.
 فلهذا جتلت القيادة الروحية للمرجعية 

الوقت  هذا  ويف  ال�صريفة،  الدينية 
امل�صتوى  تعميق  يف  ت�صاهم  الع�صيب 
مرحلة  يف  حتقيقه  الالزم  الثقايف 
ي�صاهم  معريف  وا�صتنها�ض  االنتظار، 
تتطلبه  وما  البناء،  التغيري  عملية  يف 
مرحلة التغيري من حت�صي النف�ض �صد 
البدع االعالمية ال�صاللية التي حاولت 
والدول  داع�ض  ع�صابات  زالت  وما 
اال�صتنها�ض  فكرة  ت�صويه  لها  الداعمة 
التح�صيد،  فكرة  وت�صفيه  املرجعي، 
االيجابي  التغيري  م�صرية  وتعطيل 
املادية  قدراتهم  جميع  با�صتخدام 
هو  الكفائي  الوجوب  فكان  واملعنوية، 
يتكفل  الذي  اال�صالحي  املنهجي  الرد 
ببناء تمعات �صليمة قومية، ت�صتقبل 
وهي  املبارك،  احلجة  ظهور  موعد 
 بن�صو االن�صاين  لربناه  �صدة 

وعي، و�صلوك ت�صحوي ر�صيد.

 ملبا� او�لنت الوجوب �لك� 
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