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 مكتب اأ�صدرها  التي  والتويهات 
ال�صيد  �صماحة  الأعلى   الديني املرع 
 ل  دا( ال�صي�صتا  احل�صيني علي 
�صاحات  يف  املقاتلني  اىل  الوارف( 
للن�صائح،  ع  املتتب  ارقال  اإن اهاد 
يجدها قد اأارت ملًة من ال�صياات 
ل  ت�صك  فكرية  ملنظومة التابعة  املنهجية 
�س   ص�املو  التكويني  وهرا حقيقتها  يف 
وهي  ال�صريفة،  الدينية  املرعية  لفكر 
 )ال�صال  علي)علي  الإما و�صايا  من 
اىل قادة ي�ص والتي اأ�صبحت د�صتورًا 
اخلزاعي  عقيل  فعن  قوًا،  ومنهجًا 
 )ال�صال  عليًا)علي املومنني  اأمري   اأن
كان اإا ح�صر احلرب يو�صي امل�صلمني 
ال�صالة  )تعاهدوا   ولقيف  بكلمات
وحافظوا عليها، وا�صتكرثوا منها 
 ني ن مو ى املل ع تان ها )كبوا بها، فاإن وتقر
واب  اإىل  ت�صمعون  األ  وًتا(،  ق و م اًبا  ت ك
 يف  م ك كل ص� ا  م لوا  ص� حني  النار  اأهل 
وقد  لني،  ص� امل  ن م  كن     واال ق   ر ق ص�
ها رال من املومنني الذين ل  عرف حق
ة عني من  ول قر متاع ت�صغلهم عنها زينة

ولد ول مال(.
عن   صواعق� يف  حجر   ناب وروى 
 لوا  علي  ا الأكر�(صلى   يبنال
اأمتي عدول  كل خل من  و�صلم( )يف 
الدين  هذا  عن  ينفون  بيتي  اأهل  من 
املبطلني  وانتحال  ال�صالني   ريحت
تكم وفدكم  اأئم اهلني األ واإنوتاأويل ا
توفدون(،  من  فانظروا  تعاىل   ا اإىل 

القائدة  تنا  عيمر اأن ول �صك ول ريب 
 احلدي لهذا   يح  صيد� هي   اليو
ال�صري فيما �صنعت يف هذه الظروف 
الكلمة  هذه   تعني ما   لكب الع�صيبة 
املرعية  هذه  كانت  فقد  معنى،  من 
والقا�صي  ال�صديق  قبل   العدو ب�صهادة 
اأمان لكل العراقيني   صما� قبل الدا
تنتهي  ول  وانتماءاتهم،  األوانهم  بكافة 
 كل يف  القد�صية  التو�صيات   صل�صلة�
للمجاهدين،  خطبة من �صالة امعة 
يف  الطريق  خارطة  لهم  تر�صم  والتي 
وحترير  حلماية  املباركة  كاتهم  حتر

�صات الوطن. الأر�س والعر�س ومقد
 ع الأعلى)دااملر صماحة� نوما بي
من  ع�صر  اخلام�صة  النقطة  يف   )ل
يف  باأدائها   زاتوالل ال�صالة  تعاهد 
 ي بص�وان يا كم نيو عا ههاتاأوق
ر�صول ا)�صلى ا علي وال و�صلم( 
 )ال�صال املع�صومون)عليهم   ة موالأئ
من  اء  فقد  واأتباعهم،  اأ�صحابهم 
للمقاتلني  الكرة  و�صاياه  �صمن 
واملجاهدين يف �صاحات اهاد والوى 

قول ،  والتي اأ�صدرها مكتب
ب�صلواتكم   الهتما يفوتنكم  )ول 
 ا على   روام وفد  فما  املفرو�صة، 
�صبحان بعمل يكون خريًا من ال�صالة، 
ب  يتاأد الذي  الأدب  لهي  ال�صالة   واإن
التي  والتحية   خالق مع   ب الإن�صان 
يها اه، وهي دعامة الدين  دوي

فها  قبول الأعمال، وقد خف ومنا

مقت�صيات  بح�صب   صبحان�  ا
يف  يكتفى  قد  حتى  والقتال،  اخلوف 
حال الن�صغال يف طول الوقت بالقتال 
يكن    ولو  ركعة   لك عن  بالتكبرية 
 عز قال  كما  للقبلة،  م�صتقباًل   رءامل
 ات ول ال�ص لى  ع وا  ظ اف ح  قائل من 
 نيت ان ق     وا  وم ق و ى  ط ص� و ال  ة ال ال�ص و
ا   اإ ف اًنا  ب ك ر  واأ اًل   ر ف  مت ف خ  ناإ ف  
   ا م م ك مل ا ع م ك  وا ا ر ك ا ف منت ماأ

.228 البقرة  ون مل ع وا ت ون ك ت
 ر ماأ وتعاىل   صبحان�   اأن على 
املومنني باأن ياأخذوا حذرهم 
لل�صالة  يجتمعوا  ول  واأ�صلحتهم 
لهم،  حيطًة  فيها  يتناوبوا  بل  ميعًا 
 تمنني و�صيوقد ورد يف �صرية اأمري املو
 املعت ويف اخل ،بال�صالة لأ�صحاب
 )ال�صال  الباقر)علي اأبي عفر  عن 
املطاردة  عند  اخلوف  �صالة  يف  قال 
منهم  اإن�صان   كل )ي�صلي   واملناو�صة
كانت  واإن   هو كان   حي بالإاء 
 امل�صايفة واملعانقة وتالحم القتال، فاإن
�صلى   )ال�صال  منني)علياملو اأمري 
   الهرير ليلة  وهي  ني  صف� ليلة 
تكن �صالتهم الظهر والع�صر واملغرب 
 اإل  صالة�  لك وقت  عند  والع�صاء 
والتحميد  والت�صبيح  والتهليل  التكبري 
 و �صالتهم،  تلك  فكانت  والدعاء، 

ياأمرهم باإعادة ال�صالة(.

 ام ا و   عال ا يةأما واال ا مو يامو ايال يال 
اأعا و ام نال دعامة  ةم الوا

مقت�صيات  بح�صب   صبحان�  ا
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�صمن �صل�صلة الزيارات امل�صتمرة والدعم 
احل�صد  واأبناء  الأمنية  للقوات  املتوا�صل 
مناطق  يف  املرابطني  الأبطال   ال�صعبي
القتال �صد ع�صابات داع�س الإرهابية، زار 
اًل  صة حمم� من العتبة العبا�صية املقد وفد
العينية  وامل�صاعدات  الغذائية  باملواد 
)عناز(  قرية  الفلوة  عامرية  منطقة 
عن  تقريبًا  )كم(  تبعد  والتي   حتديدًا
 تقد األ  من  الفلوة،  مدينة  مركز 
مقاتلي  اىل   صتي�واللو  املادي الدعم 
تلك  يف  املرابطني  املرعية  اأن�صار  لواء 
املناطق بعد حتريرها من دن�س الع�صابات 
ل من اأبناء مدينة  رامية، والذي ت�صكالإ
اليا�صري  حميد  ال�صيد  بقيادة  الرمية 
 حي فيها  ليا  الع الدينية  املرعية  ل 

ل الوفد بحفاوة وترحيب كبريين. قبا�صت
 اليو يوا العرا اأن فى على اأحدول ي
اإرهابي جمر ل يعرف من   اأعتى هجو
وحدة  ل�صتهداف  �صيًا  والإن�صانية  الدين 
 ن كمت من دول و�صيادة بلدنا العزيز وبدعم
للقا�صي  للعرا و�صعب، كما هر  داء  الع
الع�صابات  هذه  اأهداف  من   اأن  والدا
�صة  الإرهابية هو الو�صول اىل العتبات املقد
 لل امتدادهم  بذلك  علنني  م وهدمها 

العة  ا�صتهدف  الذي   الأموي  الظالمي
الطاهرة، ولكن بكة اأهل البيت)عليهم 
تنا  عيمر وحكمة  ويقظة   )ال�صال
عندما  املططات  هذه  ف�صلت  الر�صيدة 
�صماحة  الأعلى   الديني  عاملر اأ�صدر 
 ل دا( ال�صي�صتا ال�صيد علي احل�صيني
 اأبناء فهب هاد الكفائيالوارف( فتوى ا
ال�صعب العراقي الغيارى لتلبية هذه الدعوة 

.الإلهية ودحر الع�صابات التكفريية
وخ�صو�صًا  �صة  املقد للعتبات  كان  وقد 
والعبا�صية  احل�صينية  �صتني  املقد العتبتني 
بعد  املقاتلني  وهيز  بتدريب  كبري   دور
اىل  ف�صارعت  املباركة،  الفتوى   اإطال
والعدد  ة  العد  كاملة  واألوية  فر ت�صكيل 
تلبيًة لنداء املرعية، و تق عند هذا 
احلد بل الت على نف�صها متابعة املقاتلني 
وزيارتهم  القتال  بهات  يف  املرابطني 
 املادي الدعم   وتقد ًا،  معنوي وتعبتهم 
والطرية  ة  افا  والأرزا  صتي�واللو
للقطعات املرابطة يف مناطق القتال منذ 
يومنا هذا،  املباركة واىل  الفتوى   انطال
 زيارة هي  الزيارات  هذه  اخر  aوكانت 
منطقة )عناز( التي تقع على بعد )كم( 
اه العا�صمة  ة باتقريبًا عن مركز الفلو

الفلوة،  عامرية  حدود  �صمن  بغداد 
الأبطال  الرمية  مدينة  اأبناء   قا والتي 
ال�صيد  بقيادة  اأر�صها  وم�صك  بتحريرها 
اأن�صار  ل )لواء  صك� الذي  اليا�صري  حميد 
الووب  فتوى  اإعالن  بعد  املرعية( 
الكفائي، حي  تقد كمية ل باأ�س بها 
من املواد الغذائية واملوونة لهولء الأبطال 
 ة ال�صاد�صة التي تزور فيها العتبة وهي املر

.عيةاأن�صار املر صة لواء� املقد العبا�صية
 العتبة اللواء   اأبناء �صكر  انبهم  من 
املتوا�صل  دعمها  على  �صة  املقد  العبا�صية
�صاحات  يف  للمجاهدين  والالحمدود 
القتال وعلى اهود الكبرية التي تبذلها 

 .ونما يحتا يف اإي�صال كل
هذا  يف  املجاهدين   اأن بالذكر  ادير 
اللواء يرابطون يف هذه املنطقة منذ ع�صرة 
 وروح ومعنويات ة عون بهماأ�صهر، وهم يتمت
موا  هم قدم من اأنعالية، على الر قتالية
الكري  واأعطوا  الدماء  وبذلوا  الت�صحيات 
لك  ين  م�صتمد وارحى،  ال�صهداء  من 
 د ال�صهداء الإمامن �صجاعة وت�صحية �صي
احل�صني واأخي اأبي الف�صل العبا�س)عليهما 

.)ال�صال

ا اأمية  ولل اللو ادا ادع وا ة ا يةاالع ةالع
اال ام  عال ا
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ك�صفت اللجنة الأمنية يف جمل�س حمافظة 
من  مقاتل   األ  )8( وود  عن  كربالء 
كربالء  حمافظتي  يف  ال�صعبي  احل�صد 
والنج على اأ ال�صتعداد مل�صاندة القوات 
الأنبار  الأمنية يف عملية حترير حمافظة 

من ع�صابات داع�س الرهابية.
وقال رئي�س اللجنة عقيل امل�صعودي “ اإن  
اللجنة الأمنية وم�صوولني اأمنيني يف قيادة 
 تماعا لبحعمليات كربالء �صيعقدون ا
الو�صع الأمني يف حمافظة الأنبار وحماية 
الرهابيني،  ت�صلل  من  كربالء  حمافظة 

بني  امل�صكة  احلدود  حماية  عن  ف�صال 
الأنبار وكربالء املقد�صة ”.

اإراءات  اتذت  كربالء  “اأن   واأ�صاف 
الإدارية،  حدودها  حلماية  م�صددة  اأمنية 
ف�صال عن اهزية مقاتلي احل�صد ال�صعبي 
بني   الطر وتاأمني  الأمنية  القوات  لدعم 

كربالء والأنبار “.
وقت  يف  كربالء  �صحة  مديرية  واأعلنت 
�صابق عن تن�صيقها مع دائرة مكتب نواب 
املحافظة،  يف  الأخرى  والدوائر  كربالء 
 بالد للتع  م�صتمرة  حمالت  خالل  من 

الكربالئي  املجتمع  �صرائح   تل من 
لأبطال  واملدنية  احلكومية  واهات 

احل�صد ال�صعبي والقوات الأمنية .
وكر مدير مكتب حمافظة كربالء التابع 
 الإن�صان حممد ناهي �صال  لوزارة حقو
يف وقت �صابق، اإن عدد ال�صهداء من اأبناء 
  بل �صبايكر  قاعدة  يف  كربالء  حمافظة 
)28( �صهيدا م�صجلني ر�صميا يف مكتب 
، )0( منهم من  ق�صاء  الإن�صان   حقو

الهندية التابع للمحافظة. 

ك ال ا( ( األ ما للاكة
  اأنا   
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الدين  �صالح  حمافظة  جمل�س  ع�صو  قال 
عائلة   )2500( من  اأكرث  اإن  تقي  مهدي 
نازحة عادت اإىل مناطقها يف ناحية العلم 
يف  اأخرى  مناطق  عن  ف�صاًل  واأطرافها، 

املحافظة.
اأهايل  من   )  %  80( تقي “اأن  واأ�صاف 

ناحية العلم النازحني عادوا اإىل مناطقهم، 
ونعمل على توفري اخلدمات لهم بالتن�صيق 

مع دوائر وزارة البلديات واملحافظة”.
واأو�صح اأن “مناطق وقرى قريبة من مدينة 
الأ�صر  اإليها  والدور عادت  والعلم  �صامراء 
النازحة بن�صبة ) 70 %( من الذين تركوا 
منازلهم 

ب�صبب 
ة  �صيطر

هذه  على  الرهابية  داع�س  ع�صابات 
القوات  يد  على  حتريرها  اأن  اإل  املناطق، 
الأمنية واحل�صد ال�صعبي عجل من عودتهم 
يف  الع�صائر  اأبناء  من  الأر�س  م�صك  بعد 
املناطق نف�صها وا�صتقرار الأو�صاع الأمنية 

فيها”.
العامة  والأ�صغال  البلديات  وزارة  واأر�صلت 
يف وقت �صابق، )50( �صيارة حو�صية اإىل 
تكريت  مدينة  يف  والعلم  الدور  منطقتي 
منازلهم  اإىل  العائدين  النازحني  لتجهيز 

باملاء ال�صالح لل�صرب.

عودة اأكرث من)2500( عائلة نازحة اإىل ناحية العلم
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اللواء  ال�صابعة  الفرقة  قائد  وقال 
“جمموعة  اإن   الزوبعي نومان  الركن 
من ع�صابات داع�س الرهابية حاولت 
البغدادي  ناحية  حدود  اىل  الت�صلل 
ب�صربها  المنية  القوات  قامت   حي
بقوة ا ا�صفر عن مقتل 2  ارهابيا 

بينهم قياديون ع�صكريون يف داع�س”.
واأ�صاف اأن “قطاعات الفرقة ال�صابعة 

وحدية  هيت  مناطق  يف  تنت�صر 
والبغدادي”.

حمل  البو  ع�صرية   صيو� احد  وقال 
عا�صور احلمادي ، اإن ناحية البغدادي 
من  ا�صافية  تعزيزات  اىل  بحاة 
حترير  من  لتتمكن  ال�صعبي  احل�صد 
وطرد  الناحية  من  القريبة  املناطق 

ع�صابات داع�س.

ال�صعبية  املطالبات  دائرة  وات�صعت 
قوات  بدخول  النبار  حمافظة  يف 
لدعم  املحافظة  اىل  ال�صعبي  احل�صد 
بعد  الرهابيني  وطرد  المنية  القوات 
النت�صارات التي حققتها قوات احل�صد 

يف حمافظتي دياىل و�صالح الدين.

وة اعة اىل الة الاعة 2( ( عا من عاا داع ااية
)انا  كم 0( اداىل ناحية ال للوا الحا 

ال�صرطة  يف   )( اللواء  امر  قال 
مدينة  يف  كام  حت�صني  الحتادية 
اأطراف  اإنها ن�صرت قواتها يف  �صامراء 

منطقة ازيرة ربي �صامراء 
)0 كم �صمال بغداد(، حلمايتها من 

هجمات ع�صابات داع�س الرهابية.
اخلام�صة  “الفرقة  اأن  كام  واأ�صاف 

ن�صرت  �صامراء  يف  الحتادية  لل�صرطة 
عبا�س   ال�صري مناطق  يف  قواتها 
والتعاون  عطروز  و�صمري  والنوة 
و�صارع اخلزي، حلماية هذه املناطق 
من ع�صابات داع�س الرهابية، ونفذت 
فيها  كبدتهم  الدواع�س  �صد  هجمات 

خ�صائر كبرية بالأرواح واملعدات”.

واأعلنت قيادة عمليات �صامراء يف وقت 
حمكمة  اأمنية  خطة  و�صعها  �صابق، 
اإىل  املتوهة  املليونية  الزيارة  لتاأمني 
رب،  �صهر  من   الال يف  �صامراء 
الحتادية  ال�صرطة  مع  بالتن�صيق 

واحل�صد ال�صعبي يف مدينة �صامراء.

اعا من الا اام ااأ  ا علوا  ةادة اال

ازيرة  عمليات  من  اأمنية  قوة  قتلت 
ع�صابات  من  ارهابيني  ت�صعة  والبادية 
ق�صاء  البغدادي، ربي  ناحية  داع�س يف 

هيت.
الركن  اللواء  العمليات  قائد  وقال 
نا�صرالغنا  اإن “قوة اأمنية �صدت هجومًا 

لع�صابات داع�س الرهابية على القطعات 
املتمركزة يف ناحية البغدادي، اأ�صفرت عن 

مقتل ت�صعة ارهابيني وتدمري عجالتهم”.
عا�صور  البغدادي  �صحوة  قائد  واأعلن 
املحالوي  اأن قوات من الفرقة ال�صابعة يف 
اي�س و�صاندة اأبناء �صحوة البغدادي 

ناحية  اأطراف  يف  ماد  �صيطرة  حررت 
داع�س  ع�صابات  دن�س  من  البغدادي 
الرهابية، وقتلت )2( داع�صيًا وا�صتولت 
�صيطرتها  بعد  ومعداتهم  اأ�صلحتهم  على 

على هذا املوقع الأمني املهم.

ادال  مع م اععة د م
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”دال و ااأ“ والع اعال ائ م
حممد  وكالة  الأنبار  عمليات  قائد   ك�ص
 ا�صال “اأبو  الرهابي  مقتل  عن   خل
الكردي” القائد المني لع�صابات داع�س 
نوب  العنكور،  منطقة  يف  الرهابية 
او  “�صالح  اإن     خل وقال  الرمادي. 
لع�صابات  مع  على  نوعية  عملية  نفذ 
الفرقان  مدر�صة  يف  الرهابية  داع�س 

نوب  العنكور  منطقة  �صمن  الواقعة 
مقتل جمموعة  اأ�صفر عن  الرمادي، ا 
لالأ�صلحة  م�صتودع  وتفجري  الدواع�س  من 
“الرهابي  اأن   خل لهم”.واأ�صاف 
للمجاميع  الع�صكري  امل�صوول  يعد  املذكور 
 قيام عن  ف�صاًل  املنطقة،  يف  الرهابية 
بحق  الرامية  الأعمال  من  بالعديد 

من  قوات  هنا”.وحررت  املواطنني 
�صاندة  اي�س،  يف  ال�صابعة  الفرقة 
اأبناء �صحوة البغدادي، �صيطرة ماد يف 
اأطراف الناحية من دن�س ع�صابات داع�س 
الرهابية، وقتلت )2( داع�صيًا وا�صتولت 
�صيطرتها  بعد  ومعداتهم  اأ�صلحتهم  على 

على هذا املوقع الأمني املهم. 

مادية الو  اعة دع م
اأعلن قائد عمليات الأنبار وكالة اللواء 
حممد خل مقتل ع�صرة ارهابيني من 
ع�صابات داع�س �صر مدينة الرمادي.

الأمنية  “القوات  اإن     خل وقال 
املعدة  اخلطة  وفق   تتقد امل�صكة 
لتحرير منطقة ال�صوفية يف الرمادي”.

واأ�صاف خل اأن “العمليات الع�صكرية 
الأنبار  حمافظة  حترير  حتى  م�صتمرة 
الرهابية”،  داع�س  ع�صابات  من 
 )00( من  اأكرث   هنا“ اأن  موكدا 
مع  �صاركوا  الع�صائر  اأبناء  من  عن�صر 
اارية  العمليات  يف  الأمنية  القوات 

باملنطقة املذكورة”.
قد  الذهبية  الفرقة  من  قوة  وكانت  
كنت من قتل نحو )0( ارهابيًا من 
�صيطرتها  وفر�س  داع�س،  ع�صابات 
مدينة   صر� ال�صناعة  منطقة  على 

الرمادي.

ادال  يةة اأمي  ياداع )2(  يةأما واال
عا�صور  البغدادي  �صحوة  قائد  قال 
املحالوي اإن قوات من الفرقة ال�صابعة يف 
اأبناء �صحوة البغدادي  اي�س و�صاندة 
ناحية  اأطراف  يف  ماد  �صيطرة  حررت 
داع�س  ع�صابات  دن�س  من  البغدادي 
الرهابية، وقتلت )2( داع�صيًا وا�صتولت 
�صيطرتها  بعد  ومعداتهم  اأ�صلحتهم  على 

على هذا املوقع الأمني املهم.

ال�صيطرة،  “هذه  اأن    املحالوي  واأ�صاف 
داع�س  ع�صابات  عليها  ا�صتولت  التي 
ا�صاعها    يومني،  قبل  الرهابية 
الع�صائر  واأبناء  الأمنية  القوات  قبل  من 
وال�صحوة، يف عملية اأمنية كبدت ارهابيي 

داع�س خ�صائر بالأرواح واملعدات”.
القوات  من  كبرية  “تعزيزات  اأن  واأو�صح 
الأمنية وال�صالح والعتاد اأر�صلتها احلكومة 

معنويات  من  عزز  ا  البغدادي،  اإىل 
حماية  على  ت�صرف  التي  ال�صابعة  الفرقة 

ناحية البغدادي واأطرافها”.
ربي  قاطع  ربي  �صحوة  قائد  واأكد 
الرمادي عا�صور احلمادي يف وقت �صابق، 
ميع  من  مومنة  البغدادي  ناحية  اإن 
 كدًا اأن التحذيرات من �صقوهات، موا

الناحية مبال فيها.
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 اأا اائ من ا  اليةال )ال علي(ا الع ة
ال لا اعية الون

تلني  ل   ةوعز  واعتزاز  رف  بكل
�صها  ص�ا�س ال�صهادة وموة من ن م�صتمد
�صيع   )ال�صال  احل�صني)علي  الإما
 )ال�صال  العبا�س)علي فرقة   اأبناء
الأبرار  �صهدائها  من  انني  القتالية 
�صعد   صي�(( ال�صهيد  من   كل وهما 
))زياد  وال�صهيد  القي�صي((  حممد 
وا  لين�صم ال�صيالوي((  حم�صن   طار
وا  صح� الذين  ال�صهداء  كوكبة  اىل 
يدافعون  وهم  الطاهرة،  بدمائهم 
الغايل  الوطن  هذا  وتربة  حيا�س  عن 
ال�صالل  قوى  يقارع  وهو   عن والذود 
مرعيتهم  لأمر  امتاًل  والتكفري 

 العرا عن  الدفاع  يف  الدينية 
�صات، وباأنف�س اأبت اإل اأن توا�صي  ومقد
بالدماء �صيد ال�صهداء واأخاه اأبا الف�صل 

 .)العبا�س)عليهما ال�صال
قرية  يف  ال�صهادة  �صرف  نال  وقد 
الب�صري من قاطع امريل بعد اأن قارعا 
 املعار األب  يف   وع�صابت داع�س 
 العبا�س)علي فرقة  خا�صتها  التي 
الهزة  واأاقاه  القتالية   )ال�صال
الأها   بقلوب املوت  وواها  والإلل 
 وعقيدة وبقدره،  تعاىل   با الإان 
�صة  املقد الأر�س  لهذه   ة وحمب را�صة 
مرا�صيم  لهما  واأريت  والطاهرة، 

يف  ابتداًء  انازة  و�صالة  الزيارة 
بعدها   ال�صري  احل�صيني ال�صحن 
 اأك على  الطاهرة  اامني  لت  م ح
الف�صل  اأبي  مرقد  اىل  امل�صيعني 
ب�صاحة  مرورًا   )ال�صال  العبا�س)علي
 حي ال�صريفني،  احلرمني  بني  ما 
 الف�صل)�صال اأبي  زيارة  قراءة  رت 
 الإما لزيارة  اإ�صافًة   )علي  ا
�صاحب  وزيارة   )ال�صال  الر�صا)علي
 )ال�صري  فر  ا الزمان)عجل 
لك  بعد  بهما  هوا  ليتو عنهما،  نيابًة 
وادي  مقة  يف  الأخري  مواهما  اىل 

�صة. يف كربالء املقد ال�صال

التحرير علي ال�صبتي
التدقيق اللغوي لوي عبد الرزا ال�صدي

الت�صميم والأخرا منتظر �صا العكاي�صي


