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التاريخ٢٠١٢/٨/١٧ :

السلم عليكم
عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة يا عراقيي
برغم الاسي التي خلفها الحتلل وفي ظل سلطة ل ترحم شعبها وأمراء طوائف ل زعماء ول قادة يهتمون
بمواطنيهم يجب علينا أن نحتفل بالعيد ونقول لكل عراقية في أي بقعة من الرض داخل وخارج الوطن عيد
مبارك وسعيد وكل عام وأنتم بخير والخير كله إن شاء ال قادم ما دام في العراق رجال ل ينسون أوطانهم
ونساء تعمل ليل نهار صامدة بوجه التحديات منتجة وليست فقط مستهلكة ولها هذه الفكرة التي هي امتداد
للفكار التي دابنا على طرحها منذ بداية خنساء اليوم.
فرحة العيد واجبة لنها بأمر ال وليست بحكم رئيس أو ملك أو أمير أو منة من زعيم ،وفي العيد يتحقق البعد
الديني والروحي للسلم لنه يشمل الجميع أما كيف ذلك فالكل يعرفه هل أنتم مستعدون لصلة العيد يجب
أن يشارك الجميع في صلة العيد ليس فقط الرجال النساء أيضا حتى اللواتي ل يمكن لهن الصلة لعذر
شرعي يعتزلن الصلة ولكن يشهدن الخير ودعوة السلمي أما الخير فهو زكاة الفطر وهنا فكرتنا بما أن عدد
كبير من السلمي سوف يقدم الزكاة إذا ً أليس من الفضل أن تجمع هذه الزكاة وتسلم إلى نساء أمينات عليها
لديهن قوائم بأسماء الحتاجي وتقسم عليهم وطبعا في طليعة هؤلء الحتاجي الرامل واليتامى والعوقي
والهجرين وغيرهم ممن هم في اشد الحاجة إلى أن يفرحوا ولو في يوم واحد في العام أخواتي هذان المران
اللهيان مهمان لننا بكون قد حققنا الجتماع الذي يشعرنا بالمان والحبة والزكاة التي تشعرنا بالفرحة لنها
تلبي جزء من الحاجة الادية.
حتى العيديات التي تقدم في العيد بإمكان تشجيع أطفالنا على اقتسامها مع يتيم آخر ليتعلم فعل الخير.
إذا ً في العيد أهداف كثيرة تتحقق فافرحوا بالعيد واكثروا من الدعاء والتهليل لدخول العيد ول ننسى أن نقول
جميعا:
ال أكبر ،ال اكبر ،ال اكبر ،ال اكبر كبيرا ،والحمد ل كثيرا ،وسبحان ال بكرة وأصيل ،لاله إل ال ول
نعبد إل إياه مخلصي له الدين ولو كره الكافرون ،ل اله إل ال وحده صدق وعده ،ونصر عبده ،وهزم الحزاب
وحده ،ل اله إل ال .....وال اكب
مع تحياتي ......الصيدلنية الغتربة

