
مقتل وإصابة 
92 مرتدًا

والية  يف  اإلسالمية  الدولة  جنود  ذ  نفَّ

من  عددا  األسبوع-  –هذا  دياىل 

عىل  والكمائن  األمنية  العمليات 

الجيش والحشد، يف  الرافضة وعنارص 

أسفر  الوالية، مما  مناطق مختلفة من 

عن مقتل وإصابة أكثر من 13 مرتدا، 

وتدمري آليتني، ولله الحمد. 

االثنني  املجاهدين  من  عدد  كمن  إذ 

لعنارص  األوىل(  جمادى   /19(

منطقة  أطراف  يف  الرافيض  الجيش 

السعدية، مما أدى إىل مقتل وإصابة 

عدد منهم. 

وذكرت املصادر امليدانية أن عددا من 

جنود الخالفة كمنوا لقوة من الجيش 

الرافيض يف قرية )الحفاير( بأطراف 

السعدية شمال رشقي دياىل،  منطقة 

املجاهدين  بني  اشتباكات  ودارت 

واملرتدين أسفرت عن هالك 5 منهم، 

أسلحتهم. واغتنام 

جنود  من  عدد  كمن  ذلك،  وقبل 

جنود الخالفة في ديالى يباغتون الرافضة 
بالكمائن في مختلف مناطق الوالية

التفاصيل ص 6

تدمير 5 دبابات 
للجيش النصيري

مقتل عنصري 
حرس حدود

وتدمير نقطتين للجيش 
النصيري في مدينة 

البوكمال

ويباغتونهم بعمليات 
أمنية في كركوك 

وتدمير آليتين للجيش 
الرافضي في والية 

األنبار

صولتان على ثكنات 
الـ PKK المرتدين  

جنود الخالفة 
يفجرون منازل الحشد 

الرافضي

في ريف إدلب 
ومقتل 7 من 

عناصره في ريف 
السلمية بحماة

79

هذه الصحيفة تحتوي على ألفاظ الجاللة وآيات قرآنية وأحاديث احذر من تركها في مكان مهين8

صحيفة أسبوعية تصدر عن ديــوان 
اإلعـالم المركـزي

12 صفحة

هجومان استشهاديان في محيط البحرة
وعمليات أمنية في والية البركة 

العدد 118 ا السنة التاسعة ا الخميس 22 جمادى األولى 1439هـ

العدد 118

مقاالت
4

–هذا  اإلسالمية  الدولة  جنود  شنَّ 

عىل  الهجمات  من  عددا  األسبوع- 

قرية  يف  املرتدين   PKK الـ  عنارص 

غرانيج،  بلدة  ومحيط  )البحرة( 

كما  استشهاديان،  هجومان  تخلَّلها 

عدة  عمليات  األمنية  املفارز  نفذت 

مما  الوالية،  من  مختلفة  مناطق  يف 

 92 من  أكثر  وإصابة  مقتل  عن  أسفر 

الحمد.  ولله  آليات،   8 وتدمري  مرتدا، 

جنود  من  استشهاديان  هاجم  إذ 

 /16( الجمعة  اإلسالمية  الدولة 

 PKK للـ  تجمعا  األوىل(  جمادى 

مما  البحرة،  قرية  محيط  يف  املرتدين 

مرتدا.   15 وإصابة  مقتل  عن  أسفر 

أن  الربكة  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

االستشهاديَّني أبا سيف الشامي وأبا يزن 

الشامي -تقبلهما الله- هاجما بعجلة ... 

5

5

6

إن هللا معنا
المشروع الرافضي في 
خراسان وجهود جنود 
الخالفة للتصدي له )1(

خاص
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3االفتتاحية
بعد 40 شهرًا من االنشغال عنها

أمريكا تعود إلى خراسان من جديد
هجوم واسع على ميليشيا 

"عسكر اإلسالم" المرتدة
و30 عنصرًا منهم يعلنون 

لنئ كان وجود أمريكا يف خراسان مصدر رعب حقيقي لكل من الصني وروسيا وإيران وباكستان، ملا توبتهم

فيه من تهديٍد ملصالح كلٍّ منها، التي قد تحدُّها السيطرة األمريكية عىل جانب من جوانب حدودها، 

فإن هذه الدول كانت وال تزال عىل يقني أن الوجود األمريكي هنا ليس بدائم، وأن باإلمكان اقتالعها 

منه تحت تأثري الخسائر املتزايدة واالستنزاف املستمر القتصادها وجيشها يف هذه الحرب الالمنتهية.

ولذلك كان الخيار االسرتاتيجي بالنسبة إليها، هو العمل بكل وسيلة عىل دفع أمريكا للخروج من 

الرشيعة،  إسالمية" وتحكيم  "إمارة  بإقامة  رغبتها  تزعم  دعم حركة  ولو عن طريق  أفغانستان، 

خاصة أن هذه الحركة أكدت أن هذه "اإلمارة" املأمولة بالنسبة لها، هي "إمارة وطنية" تلتزم بحدود 

"الوطن األفغاني" الذي تُقرُّ الحركة بحدوده املتفق عليها مع الدول الكافرة، وكذلك فإنها تؤكد أن 

"تحكيمها للرشيعة" سيكون تحكيما جزئيا، ال مكان فيه ألي من األحكام التي تغضب دول الجوار 

الكافرة، بل ستقوم تعامالتها معهم عىل "أصول االحرتام املتقابل، واملساواة، وعدم التدخل يف األمور 

الداخلية مع دول املنطقة والعالم املختلفة"، كما تردد حركة طالبان الوطنية يف بياناتها ورسائلها 

إىل الدول الكافرة.

إن موقع أفغانستان املفصيل بني حدود ومناطق نفوذ أربع من الدول الكافرة التي تتنازع فيما بينها 

ملد هيمنتها يف محيطها اإلقليمي، يجعل مصلحة هذه الدول تجاهها تقوم عىل إخراج أمريكا منها، 

ثم وجود حكومة ضعيفة مريض عنها فيها، بحيث تعود أفغانستان إىل مكانها األصيل يف النظام 

الدويل، كدولة حاجزة بني القوى املتصارعة، تؤدي سيطرة أي منها عليها إىل تهديد كبري لآلخرين، قد 

يستدعي تدخلهم إلبعاد هذا الخطر، كما حدث عندما تجرأ االتحاد السوفيتي عىل إدخال قواته إليها 

مطلع هذا القرن الهجري.

وليست أمريكا بالطبع غافلة عن جهود خصومها املبذولة إلخراجها من خراسان، كما أنها ليست غافلة 

عن الثروات البكر ألرضها، وال مليارات الدوالرات املمكن لرشكاتها جنيها من املرشوعات املستقبلية 

فيها، ولكنها رغم ذلك تجد نفسها مجربة كل فرتة لسحب جزء مهم من عديد جيشها وعدته يف سبيل 

انهيار األوضاع يف مناطق أخرى ال تقل أهميتها عن خراسان، كما حدث مرتني عىل األقل  تدارك 

تجاه العراق؛ األوىل بعد معركة الفلوجة الثانية، حيث بات استمرار االحتالل األمريكي للعراق مهددا، 

بفعل تجاوز خسائر األمريكان لعتبة التحمل األمريكية تحت عمليات املجاهدين املتتالية، والثانية 

عندما أوشك املجاهدون عىل إسقاط حكومتي بغداد وأربيل املرتدتني بعد سيطرتهم عىل املوصل، 

ويف الحالتني أضعَف نقُل الثقل إىل العراق قبضَة الصليبيني يف خراسان، واستفادت من ذلك حركة 

طالبان الوطنية يف إعادة ترتيب صفوفها، وتوسيع نفوذها.

واليوم يخطط الجيش األمريكي إلعادة تقوية جيشه يف خراسان، حماية لوجوده يف هذه املنطقة 

بالغة األهمية من حيث املوقع والثروات، ووقاية للحكومة التي صنعها بيده كواجهة للحكم يف كابل 

من االنهيار الذي ليست الرضبات الكربى التي وجهها لها جنود الخالفة خالل األشهر األخرية بالدليل 

الوحيد عىل هشاشته.

ويأتي هذا بعد أن انشغلت القيادة األمريكية الوسطى املخصصة إلدارة الحرب يف بُلدان املسلمني 

ألكثر من 40 شهرا يف قتال الدولة اإلسالمية يف واليات العراق والشام وليبيا، الذي استنزف قسما 

كبريا من إمكانيات الجيش األمريكي يف الحرب الجوية، واالستخبارات، والدعم للقوات املتحالفة معه. 

وإن جنود الخالفة يف والية خراسان يدركون –بفضل الله تعاىل- العبء امللقى عىل عاتقهم، وحجم 

الثمن  الله- لدفع  التي ينبغي عليهم محاربتها والتصدي لها، وهم مستعدون -بإذن  قوى الكفر 

املطلوب إلقامة الدين وتحكيم رشيعة رب العاملني.

وهم مستمرون -بحول الله- يف قتال الجيوش الصليبية حتى هزيمتها، واستهداف حكومة كابل 

املرتدة، وأي حكومة طاغوتية ينالها بأسهم، حتى إسقاطها، ثم منع قيام أي حكومة تحكم بغري 

رشيعة الله تعاىل، أو تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، مع محاربة الطوائف املمتنعة عن تحكيم 

الرشيعة، وعىل رأسها حركة طالبان املرتدة، وهم عازمون عىل مدِّ سلطان الرشيعة إىل أي أرض 

يمكِّنهم الله من فتحها، غري عابئني بالحدود املصطنعة، ساعني إىل نرصة املسلمني املستضعفني، 

إلخراجهم من حكم الطواغيت، حتى ال تكون طاعتهم إال لله، وال يكون والؤهم لغري دين اإلسالم، 

ُه إِنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز{ ]الحج: 40[. نَّ اللَُّه َمْن يَنرُْصُ }َوَليَنرُْصَ

والية خراسان 
األوىل(  جمادى   /18( األحد  اإلسالمية  الدولة  جنود  شنَّ 

اإلسالم"  "عسكر  ميليشيا  تجمعات  عىل  واسعا  هجوما 

الحمد.  ولله  منهم،   7 مقتل  عن  أسفر  مما  املرتدة، 

الدولة  جنود  أن  خراسان  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

)باندر،  منطقتي  يف  الحركة  تجمعات  هاجموا  اإلسالمية 

منهم   7 قتل  من  الخالفة  جنود  وتمكن  ونازيان(، 

أنفسهم  منهم  عنرصا   30 نحو  سلَّم  فيما  آخرين،  وإصابة 

الحمد.  ولله  للمجاهدين، 

تحكيم  عن  بشوكة  )ممتنعة  الحركة  أن  املكتب  وأوضح 

الله عزوجل( واملواجهات مستمرة مع بعض جيوبها  رشع 

الله.  حتى تفيء إىل رشع 

 مقتل عنصري استخبارات وضابط 
وجاسوس للجيش األمريكي الصليبي

املفارز  تمكنت  فقد  األمنية،  العمليات  صعيد  وعىل 

االستخبارات  قتل عنرصين يف  األسبوع- من  األمنية –هذا 

يف  وضابط  الصحوات،  يف  وقيادي  املرتدة،  األفغانية 

ولله  الصليبي،  األمريكي  للجيش  وجاسوس  الرشطة، 

 . لحمد ا

الدولة  جنود  اغتال  فقد  امليدانية  للمصادر  ووفقا 

يف  عنرصا  األوىل(  جمادى   /14( األربعاء  اإلسالمية 

عليه  نارية  أعرية  بإطالق  املرتدة،  األفغانية  االستخبارات 

من  آخر  عنرص  وُقتل  بننجرهار،  أباد(  )جالل  مدينة  يف 

يف  بأعرية  األوىل(  جمادى   /19( االثنني  االستخبارات 

الحمد.  ولله  أباد،  جالل 

جمادى   /15( الخميس  اإلسالمية  الدولة  جنود  وتمكن 

املرتدين وعنرص آخر  الصحوات  األوىل( من قتل قيادي يف 

الحمد.  ولله  ننجرهار،  يف  دره(  )مهمند  منطقة  يف  معه 

األوىل(  جمادى   /18( األحد  أمنية  مفرزة  استهدفت  كما 

يف  نارية  بأعرية  املرتدة  األفغانية  الرشطة  يف  ضابطا 

مدينة جالل أباد، مما أدى إىل مقتله، ولله الحمد، واغتال 

األوىل( جاسوسا يعمل  األربعاء )21/ جمادى  املجاهدون 

أعرية  إطالق  إثر  الصليبي،  األمريكي  الجيش  لصالح 

الله.  بفضل  أباد،  جالل  مدينة  يف  عليه  نارية 

جمادى   /20( الثالثاء  املجاهدون  ر  فجَّ آخر،  جانب  ومن 

مطار  إىل  النفط  لنقل  صهريج  عىل  الصقة  عبوة  األوىل( 

الحمد.  ولله  أباد(،  )جالل 

خراسان  يف  الخالفة  جنود  من   5 أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

عسكرية  أكاديمية  األوىل(  جمادى   /12( االثنني  هاجموا 

مما  كابل،  مدينة  يف  صليبية  أمريكية  وقاعدة  أفغانية 

ولله  ضباط،  بينهم  عسكري   100 وإصابة  مقتل  إىل  أدى 

. لحمد ا
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والية البركة 

–هذا  اإلسالمية  الدولة  جنود  شنَّ 

األسبوع- عددا من الهجمات عىل عنارص 

)البحرة(  قرية  يف  املرتدين   PKK الـ 

هجومان  تخلَّلها  غرانيج،  بلدة  ومحيط 

األمنية  املفارز  نفذت  كما  استشهاديان، 

عمليات عدة يف مناطق مختلفة من الوالية، 

مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 92 

مرتدا، وتدمري 8 آليات، ولله الحمد. 

هجوم استشهادي ثنائي

الدولة  جنود  من  استشهاديان  هاجم  إذ 

األوىل(  جمادى   /16( الجمعة  اإلسالمية 

تجمعا للـ PKK املرتدين يف محيط قرية 

البحرة، مما أسفر عن مقتل وإصابة 15 

مرتدا. 

أن  الربكة  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

االستشهاديَّني أبا سيف الشامي وأبا يزن 

بعجلة  هاجما  الله-  -تقبلهما  الشامي 

مفخخة مزودة بسالح رشاش تجمعا للـ 

إن  وما  البحرة،  قرية  يف  املرتدين   PKK

را عجلتهما، ما  توسطا جموعهم حتى فجَّ

أسفر عن هالك وإصابة 15 مرتدا، ولله 

الحمد. 

 سقوط 16 مرتدًا في 
محيط البحرة

اإلسالمية  الدولة  جنود  عمليات  تواصلت 

قرية  يف  األوىل(  جمادى   /18( األحد 

البحرة، مما أسفر عن مقتل وإصابة 16 

مرتدا، وتدمري آلية، ولله الحمد. 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

روا عبوة ناسفة عىل  الدولة اإلسالمية فجَّ

استهدافها  إثر  متنها  عىل  كان  من  وُقتل 

من  عنارص   9 ُقتل  كما  موجه،  بصاروخ 

العدو وأُصيب 3 آخرون يف اليوم ذاته إثر 

تفجري عبوات ناسفة عليهم، ولله الفضل. 

 PKK الـ  من  عنرص  ُقتل  ذلك،  وقبل 

 /15( الخميس  آخر  وأُصيب  املرتدين 

لهم  تجمع  استهداف  إثر  األوىل(  جمادى 

بصاروخ موجه يف محيط قرية )البحرة(، 

ولله الحمد. 

املرتدين   PKK الـ  من  عنرصان  ولِقَي 

األوىل(  جمادى   /17( السبت  حتفهما 

هجومان استشهاديان 
في محيط البحرة

مقتل وإصابة
 92 مرتدًا

وعمليات أمنية 
في مناطق 
مختلفة من 
والية البركة

مرتدا،   14 وإصابة  مقتل  عن  أسفرت 

وتدمري آليتني واغتنام ثالثة. 

إذ استهدفت مفرزة أمنية األربعاء )14/ 

املرتدين   PKK للـ  آلية  األوىل(  جمادى 

قرية  يف  عليها  ناسفة  عبوة  بتفجري 

)درنج( مما أسفر عن تدمريها، كما ُقتل 

اثنان من املرتدين إثر تفجري عبوة ناسفة 

عليهما يف بلدة )البصرية(، إضافة إىل ذلك 

األسايش  من  عنرصا  املجاهدون  اغتال 

يف  عليه  نارية  أعرية  بإطالق  املرتدة 

محيط مدينة الشدادي، بفضل الله. 

محيط  يف  املرتدين  من  عنارص  تُِقل  آلية 

القرية، مما أسفر عن تدمريها، ومقتل 4 

 PKK عنارص، كما ُقتل 4 عنارص من الـ

املرتدين وأُصيب 8 آخرون إثر استهداف 

تجمع لهم بصاروخ موجه يف القرية، ولله 

الحمد. 

هجوم استشهادي ثاٍن 
ومقتل وإصابة 15 عنصرًا

قرية  محيط  يف  ثاٍن  استشهادي  هجوم 

األوىل(  جمادى   /19( االثنني  البحرة 

مرتدا،   15 وإصابة  مقتل  عن  أسفر 

وتدمري 4 آليات. 

األخ  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

-تقبله  الحلبي  خليل  أبا  االستشهادي 

الله- انطلق نحو مقر للـ PKK املرتدين 

سيارته  ر  وفجَّ البحرة،  قرية  محيط  يف 

هالك  عن  أسفر  ما  جمعهم،  يف  املفخخة 

وإصابة 15 مرتدا، وتدمري عربة همر و3 

آليات أخرى، ولله الفضل واملنة. 

يومي  اإلسالمية  الدولة  جنود  واستهدف 

جمادى   /21-20( واألربعاء  الثالثاء 

املرتدين   PKK الـ  عنارص  األوىل( 

باألسلحة  ومحيطها  البحرة  قرية  يف 

وبالعبوات  موجهني،  وصاروخني  الثقيلة 

الناسفة، مما أدى إىل مقتل وإصابة أكثر 

من 17 مرتدا، وتدمري آلية. 

عنرص  ُقتل  فقد  الواردة،  لألنباء  ووفقا 

إثر  آخر –الثالثاء-  املرتدين وأُصيب  من 

استهداف تجمع لهم بالرشاشات الثقيلة، 

ُقتل 3 عنارص آخرون وُدمرت عربة  كما 

همر لهم إثر استهدافهم بصاروخ موجه، 

ولله الحمد. 

–األربعاء-  ُدمرت  أخرى  همر  عربة 

قرية  يف  عليهما،  ناسفة  عبوة  تفجري  إثر 

البحرة، ولله الحمد. 

قنص         مفرزة  استهدفت  جانبها  ومن 

–األحد- عنارص من الـ PKK املرتدين يف 

قرية البحرة، مما أسفر عن مقتل عنرص 

منهم، ولله الحمد. 

جنود  ر  فجَّ )غرانيج(،  بلدة  محيط  ويف 

جمادى   /13( الثالثاء  اإلسالمية  الدولة 

األوىل( سلسلة عبوات ناسفة عىل عنارص 

الـ PKK املرتدين، مما أسفر عن مقتل 9 

منهم، ولله الحمد. 

 مقتل 14 مرتدًا 
بعمليات أمنية

والية  يف  األمنية  العمليات  صعيد  وعىل 

ذ جنود الخالفة عددا منها  الربكة، فقد نفَّ

 /15( الخميس  املجاهدون  ر  وفجَّ

للـ  آلية  جمادى األوىل( عبوة ناسفة عىل 

جنوب  )ميرسة(  بلدة  يف  املرتدين   PKK

مدينة الربكة، مما أسفر عن مقتل عنرص 

وإصابة 4 آخرين، ولله الحمد. 

االثنني  اإلسالمية  الدولة  جنود  وكمن 

الـ  من  لعنارص  األوىل(  جمادى   /19(

PKK املرتدين قرب حقل التنك النفطي، 

مما أسفر عن مقتل 6 مرتدين، واغتنام 

عربة رباعية الدفع، ولله الحمد. 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

باألسلحة  املرتدين  باغتوا  الخالفة 

الرشاشة قرب الحقل النفطي، مما أسفر 

إىل  املجاهدون  وعاد  منهم،   6 مقتل  عن 

املواقع التي انطلقوا منها ساملني وغانمني 

ولله  خفيفة،  وأسلحة  الدفع  رباعية  آلية 

الحمد. 

للـ  جرافة  -االثنني-  املجاهدون  ر  ودمَّ

بصاروخ  استهدافها  إثر  املرتدين   PKK

الشدادي(،   - )الصور  طريق  عىل  ه  موجَّ

ولله الحمد. 

شنُّوا  اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  يذكر 

عىل  عدة  هجمات  املايض-  -األسبوع 

ضمن  املرتدين   PKK الـ  ميليشيات 

غزوة )الثأر للعفيفات( يف بلدتي غرانيج 

وإصابة  مقتل  عن  أسفر  مما  والبحرة، 

أكثر من 75 مرتدا، وأرس 7 آخرين، ولله 

الحمد.
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5أخبــار
 صولتان على ثكنات
 الـ PKK المرتدين  

وتدمير نقطتين للجيش النصيري 
في مدينة البوكمال

والية الفرات 
–هذا  اإلسالمية  الدولة  جنود  شنَّ 

 PKK األسبوع- هجمات عىل عنارص الـ

واستهدفوا  هجني،  بلدة  جنوب  املرتدين 

يف  وآلياته  النصريي  الجيش  نقاط 

البوكمال ومحيطها، مما أسفر عن مقتل 

وإصابة العديد من املرتدين، ولله الحمد. 

إذ سقط 6 من عنارص الـ PKK املرتدين 

جمادى   /20( الثالثاء  آخر  وأرُس  قتىل، 

شمال  للمجاهدين  صولة  جراء  األوىل( 

قرية الباغوز. 

أن  الفرات  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

ثكنات  هاجموا  اإلسالمية  الدولة  جنود 

املرتدين شمال الباغوز، ودارت اشتباكات 

عنيفة بمختلف أنواع األسلحة، مما أسفر 

واغتنم  آخر،  وأرس  منهم،   6 مقتل  عن 

املجاهدون نواظري ليلية وأسلحة وذخائر 

متنوعة، ولله الحمد. 

الخالفة  عدد من جنود  ذلك، صال  وقبل 

الجمعة )16/ جمادى األوىل( عىل مواقع 

PKK املرتدين شمال رشق قرية أبو  الـ 

لهم،  ثكنة  إحراق  عن  أسفر  مما  حسن، 

ولله الحمد. 

اشتباكات  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

بني  دارت  األسلحة  أنواع  بمختلف 

بإحراق  انتهت  واملرتدين،  املجاهدين 

إىل  املجاهدين  وعودة  للمرتدين،  ثكنة 

املواقع التي انطلقوا منها ساملني، بفضل 

الله. 

املجاهدون  استهدف  متصل،  سياق  ويف 

 SPG9 املرتدين بقذيفة   PKK للـ  ثكنة 

الباغوز، ما أسفر عن مقتل  شمال قرية 

والية األنبار 
اإلسالمية            الدولة  جنود  استهدف 

وعنارص  آليات  األسبوع-  –هذا 

قرب  الرافضيَّني  والرشطة  الجيش 

والشام  العراق  بني  املصطنعة  الحدود 

مقتل  إىل  أدى  مما  الرطبة،  مدخل  ويف 

ولله  املرتدين،  من  عدد  وإصابة 

 . لحمد ا

 /15( الخميس  املجاهدون  ر  فجَّ فقد 

آلية  عىل  ناسفة  عبوة  األوىل(  جمادى 

الحدود  قرب  املرتدة  الحدود  لرشطة 

مما  والشام  العراق  بني  املصطنعة 

والية شمال بغداد 
من  عنارص  األوىل(  جمادى   /19( االثنني  اإلسالمية  الدولة  جنود  استهدف 

ولله  منهم،   4 مقتل  إىل  أدى  مما  الطارمية،  منطقة  يف  الرافيض  الجيش 

الحمد. 

عربة  عىل  ناسفة  عبوة  روا  فجَّ الخالفة  جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

الرافيض بمنطقة )الغزيلية( يف الطارمية، مما أدى إىل تدمريها  همر للجيش 

الحمد.  ولله  متنها،  عىل  كانوا  ممن   4 ومقتل 

الرافيض  الجيش  وعنارص  اإلسالمية  الدولة  جنود  بني  مواجهات  نشبت  كما 

ولله  مرتد،  مقتل  عن  أسفر  مما  بالطارمية،  األزري  منطقة  يف  –االثنني- 

الحمد. 

من  عنارص  املايض-  -األسبوع  هاجموا  اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  يذكر 

وتدمري  منهم،   3 مقتل  عن  أسفر  مما  املشاهدة  منطقة  يف  الرافيض  الجيش 

الحمد. ولله  آلية، 

2 من عنارصهم، ولله الحمد. 

اإلسناد  مفارز  استهدفت  ذلك  جانب  إىل 

رشقي  شمال  املرتدين   PKK الـ  ثكنات 

الكاتيوشا  بصواريخ  حسن  أبو  قرية 

اإلصابات  وكانت  الهاون،  وقذائف 

دقيقة، ولله الحمد. 

جمادى   /19( االثنني  املجاهدون  ر  ودمَّ

 PKK للـ  الدفع  رباعية  عربة  األوىل( 

املرتدين إثر استهدافها بصاروخ موجه، 

شمال رشقي الشعفة، بفضل الله. 

مقتل 5 من عناصر مقتل عنصري حرس حدود
 الجيش الرافضي 

وتدمير آليتين للجيش الرافضي  في الطارمية
في والية األنبار

تدمير نقطتين وجرافة 
للجيش النصيري قرب 

البوكمال
النصريي  الجيش  استهداف  وعىل صعيد 

ر  دمَّ فقد  ومحيطها،  البوكمال  يف 

األوىل(  جمادى   /18( األحد  املجاهدون 

نقطتني للمرتدين يف مدينة البوكمال إثر 

استهدافهما بقذائف SPG9، ولله الحمد. 

 /19( االثنني  املجاهدون  واستهدف 

النصريي  للجيش  نقطة  األوىل(  جمادى 

وإصابة  منهم،   2 مقتل  عن  أسفر 

الحمد.  ولله  آخرين، 

 /17( السبت  املجاهدون  واستهدف 

الرافيض  للجيش  رتال  األوىل(  جمادى 

إىل  أدى  مما  الرطبة،  مدخل  قرب 

الحمد.  ولله  آليتني،  تدمري 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

عبوات  سلسلة  روا  فجَّ اإلسالمية  الدولة 

قرب  الرافيض  للجيش  رتل  عىل  ناسفة 

تدمري  عن  أسفر  مما  الرطبة،  مدخل 

من  ومقتل  الدفع،  رباعيتي  عربتني 

الحمد. ولله  متنهما،  عىل  كان 

 ،SPG9 بقذيفة  البوكمال  مدينة  قرب 

وكانت اإلصابة دقيقة، ولله الحمد.

ر املجاهدون –األحد-  وبصاروخ موجه دمَّ

الغربة،  قرية  النصريي يف  للجيش  جرافة 

شمال مدينة البوكمال، بفضل الله. 

 /20( الثالثاء  املجاهدون  استهدف  كما 

النصريي  للجيش  نقطة  األوىل(  جمادى 

 ،SPG9 بقذائف  البوكمال  جرس  قرب 

وكانت اإلصابات دقيقة، ولله الحمد. 

قنص  مفرزة  استهدفت  جانبها  ومن 

عنارص  األوىل(  جمادى   /17( السبت 

مدينة  أطراف  يف  النصريي  الجيش  من 

عنرص  مقتل  إىل  أدى  مما  البوكمال، 

وإصابة آخر، ولله الحمد. 

-األسبوع  شنُّوا  الخالفة  جنود  أن  يذكر 

للعفيفات(  )الثأر  غزوة  وضمن  املايض- 

املرتدين   PKK الـ  مواقع  عىل  هجوما 

شمال رشق بلدة الشعفة، مما أسفر عن 

مقتل وأرس 12 مرتدا، ولله الحمد. 
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أخبــار 6

والية ديالى 

والية  يف  اإلسالمية  الدولة  جنود  ذ  نفَّ

دياىل –هذا األسبوع- عددا من العمليات 

وعنارص  الرافضة  عىل  والكمائن  األمنية 

من  مختلفة  مناطق  يف  والحشد،  الجيش 

وإصابة  مقتل  عن  أسفر  مما  الوالية، 

آليتني، ولله  أكثر من 13 مرتدا، وتدمري 

الحمد. 

إذ كمن عدد من املجاهدين االثنني )19/ 

جمادى األوىل( لعنارص الجيش الرافيض 

يف أطراف منطقة السعدية، مما أدى إىل 

مقتل وإصابة عدد منهم. 

من  عددا  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

الجيش  من  لقوة  كمنوا  الخالفة  جنود 

بأطراف  )الحفاير(  قرية  يف  الرافيض 

دياىل،  رشقي  شمال  السعدية  منطقة 

والية كركوك 

يف  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  فجَّ

من   4 األسبوع-  -هذا  كركوك  والية 

الرافيض،  الحشد  عنارص  منازل 

األمنية،  العمليات  من  العديد  ذوا  ونفَّ

من  أكثر  وإصابة  مقتل  عن  أسفرت 

ولله  آليات،   4 وتدمري  مرتدين   10

 . لحمد ا

 تفجير وإحراق 4 منازل
 للحشد الرافضي

 /18 ( األحد  الخالفة  جنود  ر  فجَّ إذ 

مجلس  عضو  منزل  األوىل(  جمادى 

يف  والقيادي  الحويجة"  "بلدية 

حسني  )خلف  املرتد  الرافيض  الحشد 

رشق  )املدينة(  قرية  يف  اروان( 

. لحويجة ا

من  -األحد-  الخالفة  جنود  وتمكن 

من  لعنارص  وعربة  منزلني  إحراق 

)العضيبة(  قرية  يف  الرافيض  الحشد 

غربي  جنوب  الرياض  منطقة  رشق 

الحمد.  ولله  كركوك، 

 /20 ( الثالثاء  الخالفة  جنود  ر  وفجَّ

من  عنرص  منزل  األوىل(  جمادى 

)العاكولة(  قرية  يف  الرافيض  الحشد 

الحمد.  ولله  الحويجة،  رشق 

جنود الخالفة في ديالى

رون  جنود الخالفة يفجِّ
منازل الحشد الرافضي

ويباغتونهم بعمليات أمنية 
 في مختلف مناطق 

والية كركوك

يباغتون الرافضة بالكمائن 
في مختلف مناطق الوالية  

املجاهدين  بني  اشتباكات  ودارت 

منهم،   5 هالك  عن  أسفرت  واملرتدين 

أسلحتهم. واغتنام 

الخالفة  جنود  من  عدد  كمن  ذلك،  وقبل 

آللية  األوىل(  جمادى   /17( السبت 

املرشكني  الرافضة  من  أفراد  يستقلُّها 

عن  أسفر  مما  )كنعان(،  منطقة  جنوب 

مقتل وإصابة عدد منهم، ولله الحمد. 

األحد  للمجاهدين  أمنيَّتني  عمليتني  ويف 

وأُصيب  ُقتل  األوىل(،  جمادى   /18(

واغِتيل  الرافيض،  الجيش  من  عنرصان 

مختار قرية مرتد يف منطقتي )الكاطون( 

غرب بعقوبة، وأطراف منطقة السعدية، 

ولله الحمد.

دياىل  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 

باألسلحة  هاجموا  املجاهدين  أن 

 إصابة قائد 
 في الحشد الرافضي 

ومقتل 4 عناصر

–األحد-  الخالفة  جنود  هاجم  كما 

)البوسيف(  قرية  حشد  قائد  منزل 

مما  الرياض،  منطقة  غرب  جنوب 

واستهدف  إصابته،  عن  أسفر 

بصاروخي  الصولة  خالل  املجاهدون 

عادوا  ثم  للمرتدين،  نقطتني   SPG9

ساملني،  منها  انطلقوا  التي  املواقع  إىل 

الحمد.  ولله 

املجاهدون  اغتال  كاتم  وبمسدس 

قرية  يف  الرافيض  الحشد  من  عنرصا 

ولله  الرياض،  منطقة  غرب  النرص 

 . لحمد ا

اإلسالمية  الدولة  جنود  واستهدف 

آلية  األوىل(  جمادى   /19 ( االثنني 

منطقة  جنوب  الرافيض  للحشد 

تدمريها.  إىل  أدى  مما  داقوق، 

الدولة  أن جنود  أعماق  وكالة  وذكرت 

عىل  ناسفة  عبوة  روا  فجَّ اإلسالمية 

الرافيض  للحشد  الدفع  رباعية  عربة 

أدى  مما  )سعد(،  قرية  محيط  يف 

ولله  عنرصين،  ومقتل  تدمريها  إىل 

 . لحمد ا

/17 ( السبت  املجاهدون  ر  ودمَّ

للحشد  كوجار  عربة  األوىل(  جمادى 

عليها،  ناسفة  عبوة  بتفجري  الرافيض 

منطقة  جنوب  الصمود  قرية  يف 

الحمد.  ولله  داقوق، 

الدولة  جنود  تمكن  ذلك  وقبل 

جمادى   /14 ( األربعاء  اإلسالمية 

الحشد  من  عنرص  تصفية  من  األوىل( 

)تل  قرية  يف  أمنية  بعملية  الرافيض 

ولله  الرشاد،  منطقة  غرب  خديجة( 

 . لحمد ا

 تدمير آلية 
ومقتل 6 عناصر

اإلسالمية  الدولة  جنود  وتمكن 

من  األوىل(  جمادى   /13 ( الثالثاء 

الحشد  عنارص  من   6 وقتل  آلية  تدمري 

الحمد. ولله  الرافيض، 

الخالفة  جنود  أن  املصادر  وذكرت 

للحشد  آلية  عىل  ناسفة  عبوة  روا  فجَّ

)السلماني(  قرية  قرب  الرافيض 

ما  الرياض،  منطقة  غربي  جنوب 

أحد  وإصابة  تدمريها  عن  أسفر 

منزال  املجاهدون  ر  فجَّ كما  املرتدين، 

الرافيض  للحشد  دورية  عىل  مفخخا 

مما  الحويجة،  رشق  )كواز(  قرية  يف 

 3 وُقتل  مرتدين،   3 مقتل  إىل  أدى 

الرافيض  الحشد  عنارص  من  آخرون 

مع  اشتباكات  جراء  ذاته  اليوم  يف 

قرية  من  بالقرب  الخالفة  جنود 

الحمد. ولله  الرياض،  رشق  )الدبس( 

والرشطة  للجيش  مشرتكة  ثكنة  الكاتمة 

مرتد  مقتل  عن  أسفر  مما  الرافضيَّني، 

مفرزة  هاجمت  كما  آخر،  وإصابة 

)العساكرة( يف  قرية  منزل مختار  أمنية 

رشقي  شمال  السعدية  منطقة  أطراف 

بعقوبة، وتمكَّنت من قتله بفضل الله. 

الثالثاء )20/ جمادى  ر املجاهدون  ودمَّ

عىل  املرتدة  الحدود  لرشطة  آلية  األوىل( 

ولله  خانة(،  نفطة   – )منديل  طريق 

الحمد. 

جنود  كمن  فقد  الواردة  لألنباء  ووفقا 

الطريق  عىل  للمرتدين  اإلسالمية  الدولة 

ونفط  منديل  منطقتي  بني  الحدودي 

منهم،   2 إصابة  عن  أسفر  مما  خانة، 

واغتنام  الدفع  رباعية  عجلة  وإحراق 

سالح رشاش، ولله الحمد. 

ر املجاهدون –الثالثاء- عبوة ناسفة  وفجَّ

منطقة  يف  املرشكني  للرافضة  تجمع  عىل 

إىل  أدى  مما  املقدادية،  رشق  البينكاني 

إصابة 5 منهم، ولله الحمد. 

رباعية  آلية  املجاهدون  ر  دمَّ ذلك،  وقبل 

عبوة  بتفجري  الرافضية  للرشطة  الدفع 

بمنطقة  )شيخي(  قرية  يف  عليها  ناسفة 

الوقف شمال رشقي بعقوبة، ولله الحمد. 
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7تقارير
المشروع الرافضي في خراسان 

وجهود جنود الخالفة 
للتصدي له )1(

والية خراسان – خاص

عملهم  خالل  من  الخالفة  جنود  أثبت 

العسكري املتصاعد بقوة –بفضل الله- أنهم 

جيدا،  والشام  العراق  دروس  استوعبوا  قد 

وباتوا من أفضل من يطبق تلك الدروس يف 

طريقهم لتحقيق التمكني لدينهم عىل أرض 

خراسان.

العميق  الفهم  هذا  معالم  أبرز  من  ولعل 

الله،  سبيل  يف  الجهاد  مفهوم  لحقيقة 

أهل  بني  التدافع  لسنن  الصحيح  واإلدراك 

اإلسالم وأهل األوثان ما نراه من استهدافهم 

املستمر للروافض، والذين يسابقون الزمن 

عوامل  من  مستفيدين  نفوذهم،  لتعزيز 

عديدة تخدمهم.

فقد مكَّن الله تعاىل جنوده يف خراسان من 

توجيه رضبات موجعة إىل أتباع دين الرافضة 

االثني عرشية، وقتل املئات منهم، واغتيال 

واستهداف  معابدهم،  وتدمري  رؤوسهم، 

مصالحهم ومصادر قوتهم، وذلك تحقيقا 

ألمر الله بقتلهم وقتالهم لرشكهم وامتناعهم 

عن أحكام الدين، وعمال عىل كرس شوكتهم 

التي قويت كثريا يف ظل االحتالل الصليبي 

للبالد املستمر منذ 16 عاما.

رافضة إيران من كتلة معزولة 
إلى مركز قوة

الروافض  كان  األمريكي،  االحتالل  قبل 

يف  املنترشة  األقوام  باقي  عن  معزولة  فئة 

البالد والتي يغلب عىل سكانها االنتماء إىل 

أهل السنة والجماعة، رغم انتشار خرافات 

أهل  وعقائد  املذهبيِّني  وتعصب  الصوفية 

بينهم،  وماتريدية  أشاعرة  من  الضالل 

والغالبية العظمى من روافض خراسان هم 

مناطق  التي تستوطن  )الهزار(  قبائل  من 

وسط وغرب أفغانستان.

وكان للروافض نشاط إبان الغزو الشيوعي 

للبالد، من خالل األحزاب والفصائل املقاتلة 

الرافضية املدعومة من إيران، والتي شاركت 

األفغانية  الفصائل  جانب  إىل  الحكم  يف 

الشيوعي،  الحكم  سقوط  بعد  املتنازعة 

أحزاب  بني  الرصاع  من  كثريا  واستفادت 

اإلخوان املرتدين عىل الحكم يف تقوية نفوذها 

البالد عىل وجه  يف مناطق سيطرتها غرب 

حركة  أسقطت  حتى  وذلك  الخصوص، 

وجودها  وأنهت  الحكومات  تلك  طالبان 

ودخلت يف رصاع مع أحزابها، وتمكنت من 

فرض سيطرتها عىل مناطق الرافضة، بعد 

هزيمة األحزاب الرافضية املدعومة من إيران.

البالد،  إىل  األمريكية  القوات  دخول  ومع 

األفغانية  الحكومات  بأحزاب  مستعينة 

السابقة، ومن بينها األحزاب الرافضية، التي 

إنهاء وجود  يف  إيران  من  بتوجيه  ساهمت 

حركة طالبان يف مناطق الرافضة، صارت 

الذي  الحكم  نظام  من  جزًء  األحزاب  تلك 

شكَّله الصليبيون بزعامة الطاغوت )كرزاي( 

ومن ثم عقبه )أرشف غني( الذي ال يقل عن 

سلفه سوًء وكفرا.

ويف ظل تصارع أحزاب )تحالف الشمال( 

ومن معهم من مرتدي البشتون عىل األموال 

يبدو  األخرى،  واألقاليم  كابل  يف  والسلطة 

أن األحزاب الرافضية تحاول االستفادة من 

الوضع الحايل يف تعزيز نفوذها وترسيخه 

بشكل دائم، والسعي لتكرار تجربة إخوانهم 

عىل  السيطرة  يف  والعراق  واليمن  لبنان  يف 

الحكم من خالل مخطط طويل األمد، خطَّط 

له طواغيت إيران، ويرشف عىل تنفيذه وال 

الثوري  والحرس  اإليرانية  املخابرات  شك 

املكلف بإدارة مثل هذه امللفات يف الحكومة 

اإليرانية املرتدة.

على خطى الرافضة في 
العراق والشام

خراسان،  يف  الرافضة  نفوذ  واقع  وعن 

عليها  يعتمدون  التي  قوتهم  ومرتكزات 

البالد،  عىل  للسيطرة  مخططهم  تنفيذ  يف 

وإلحاقها بسلسلة البلدان التي تتبع لحكم 

إيران )عيل خامنئي(،  الرافضة يف  طاغوت 

سألنا أحد جنود الخالفة يف والية خراسان.

وبنيَّ األخ املتابع لنشاط الروافض يف املنطقة 

أفغانستان  وأتباعها من روافض  إيران  أن 

سَعوا لتحقيق االستفادة القصوى من واقع 

زيادة  سبيل  يف  للبالد  األمريكي  االحتالل 

وتقوية  نفوذهم،  وتعزيز  قوتهم،  مصادر 

شوكتهم، ما يؤهلهم لتحصيل منافع تفوق 

بكثري حجمهم الحقيقي لكونهم ال يمثلون 

سوى أقلية معزولة من سكان أفغانستان.

وأكد أن لهم نفوذا كبريا يف مختلف جوانب 

واالقتصاد  السياسة  يف  البالد،  يف  القوة 

الجانب  يف  وحتى  بل  والدين،  واإلعالم 

العسكري مؤخرا.

حضور مؤثر في الحكومة 
المرتدة

يف  دور  للروافض  السياسة،  صعيد  فعىل 

القرارات داخل الربملان األفغاني الطاغوتي، 

مهم  ولهم عدد  الحكم،  وهم مشاركون يف 

من الوزراء داخل الحكومة األفغانية املرتدة، 

كما أن لهم عددا من نواب الوزراء، وحكاما 

الواليات ذات األهمية، مثل )هرات،  لبعض 

ولهم  ودايكوندي(،  وسمنجان،  وباميان، 

قاض يف املحكمة العليا يف كابول.

عىل  مؤثرة  سياسية  أحزاب  وللروافض 

قرارات حكومية، مثل )حزب الوحدة، وحزب 

الوطني،  االقتدار  وحزب  الشعب،  وحدة 

وحزب الحركة اإلسالمية للشعب األفغاني(.

التي  الدول  مع  قوية  عالقات  لهم  أن  كما 

وإيران  العراق  مثل  الروافض  يحكمها 

والشام، والتي تضغط وال شك عىل الحكومة 

األفغانية لتحقيق مصالح الروافض يف البالد.

نفوذ اقتصادي متزايد

يمتلكون                    فُهم  االقتصاد،  مجال  يف  وأما 

مثل  لالتصاالت،  رشكات  عدة  –مثال- 

الطائفة  زعيم  يملكها  التي  )روشن( 

الله-،  -أخزاه  خان(  )أغا  اإلسماعيلية 

ورشكة )أفغان بيسيم( التي يملكها الرافيض 

الخبيث )إحسان الله بيات( والتي هاجمها 

جنود الخالفة مؤخرا، ورشكة )أريبا( التي 

عىل رأسها مستثمرون رافضة. 

وعىل الصعيد اإلعالمي، فإن لهم عدة قنوات 

تلفزيونية مثل قناة )طلوع(، وقناة )ملر(، 

وقناة  والدولية،  الوطنية  )آريانا(  وقناة 

)تمدن( التي عىل رأسها "املرجع" الرافيض 

آصف محسني، ولهم تقريبا نصف الجرائد 

واملجالت التي تصدر يف السوق، وهذا فيض 

من غيض. 

 حرية في الدعوة 
إلى دينهم الباطل

واألخطر من ذلك كله -كما أضاف األخ- هو 

الحرية الكاملة لهم يف نرش دينهم الباطل 

هو  الرافضة  دين  أن  كما  األفغان،  بني 

الدين الرسمي الثاني يف الدستور الكفري 

األفغاني.

املدارس  إنشاء  يف  الكبري  دورهم  وكذلك 

والجامعات واملراكز التعليمية مثل )جامعة 

املصطفى العاملية( و)جامعة خاتم النبيني 

إىل  العرصية والدينية(، وأضف  للدراسات 

ذلك الحوزات الرافضية التي ال تحىص...

وكل ذلك طبعا بتمويل ودعم من رافضة 

وجهت  التي  اإليرانية  والحكومة  إيران، 

أتباعها إىل رشاء األرايض يف مختلف مناطق 

البالد، وإنشاء املعابد والحسينيات يف قلب 

إىل  الدعوة  وتنشيط  السنة،  أهل  مناطق 

خصوصا،  الشباب  وسط  الباطل  دينهم 

عدد  بزيادة  خاص  اهتمام  مع  وذلك 

من  والخريجني  دينهم،  ألصول  املتعلمني 

الحوزات التي تُعلمه.

حيث يجري استدعاء عدد كبري من شباب 

الرافضة إىل إيران، واستضافتهم هناك لتعلُّم 

أصول دين الرافضة، ثم يعاد الخريجون إىل 

داخل أفغانستان للمساهمة يف نرش دينهم 

الرشكي، واإلرشاف عىل الدعوة إليه.

توجه متصاعد نحو العسكرة

الرافضة يف خراسان  لدى  أن  األخ  وكشف 

العسكرية  قوتهم  لتعزيز  قوي  توجه 

واالستفادة من تجربة امليليشيات الرافضية 

يف العراق والشام يف ذلك.

التي  )فاطميون(  بميليشيا  مثاال  ورضب 

تشكل اليوم أحد مرتكزات إيران يف حربها 

ضد أهل السنة يف الشام، والتي أغلب أفرادها 

إيران  يف  املقيمني  )الهزار(  الرافضة  من 

كالجئني منذ أيام االحتالل الشيوعي، حيث 

لقيادتهم،  تتبع  كتائب  يف  إيران  جندتهم 

أشارت  حيث  الشام،  يف  للقتال  وأرسلتهم 

بعض الترصيحات من قادتهم أن عدد من 

ُقتل منهم فقط بلغ أكثر من 2000 مقاتل، 

وأن عدد الجرحى منهم بلغ أكثر من 8000، 

منذ بداية دخولهم إىل املعارك يف الشام قبل 

األرقام حول  5 سنوات، يف حني تتضارب 

من  املقاتلني  ملجموع  الحقيقية  األعداد 

)الهزار( املتوزعني اليوم يف جبهات القتال يف 

العراق والشام.

تجنيد  عمليات  هناك  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

يف  الرافضة  مناطق  داخل  اآلن  تجري 

أفغانستان ملثل هذه امليليشيات بحيث يُرَسل 

العراق  أو  إيران  يف  للتدريب  املتطوعون 

والشام، ومن ثم القتال يف صفوف ميليشيا 

)فاطميون( أو غريها من الفصائل املرتبطة 

بالحرس الثوري اإليراني، كما تقوم األحزاب 

الرافضية بنشاط داعم لتلك امليليشيات من 

خالل جمع التربعات املالية، وحمالت التربع 

الرافضة يف معارك  بالدم، لصالح جرحى 

العراق والشام، وربما اليمن أيضا.

وبني األخ أن خطر هذا التوجه لن يقف عند 

حدود العراق والشام فحسب بل إنه يمتد إىل 

خراسان أيضا، خاصة يف ظل الدعم املتزايد 

لهذا التوجه من قبل الصليبيني والحكومة 

حركة  قبل  من  واضح  وتواطؤ  املرتدة، 

طالبان الوطنية.

للتصدي  الخالفة  جنود  جهود  وسنتناول 

لهذا النفوذ الرافيض يف تقرير قادم، بإذن 

الله تعاىل.



العدد 118 
الخميس 22 جمادى األولى 1439هـ

أخبــار 8

أخبـار
متفرقة

 تدمير 5 دبابات
  للجيش النصيري 

في ريف إدلب
االثنني  اإلسالمية  الدولة  جنود  تصدى 

)19/ جمادى األوىل( للجيش النصريي 

 5 روا  ودمَّ الجنوبي،  إدلب  ريف  يف 

دبابات و3 آليات. 

إدلب  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

أنواع  بمختلف  عنيفة  مواجهات  أن 

الخالفة  جنود  بني  دارت  األسلحة 

بلدة  قرب  النصريي  الجيش  وعنارص 

5 دبابات  سنجار، مما أسفر عن تدمري 

BMP، ولله الحمد.  و3 عربات 

املجاهدون  أعطب  سبق،  ملا  إضافة 

إثر  النصريي  للجيش  دبابة  -االثنني- 

بلدة  رشق  موجه  بصاروخ  استهدافها 

الحمد. ولله  سنجار، 

مقتل 7 من الجيش النصيري
في ريف السلمية بحماة 

النبأ – والية حماة 

الدولة  جنود  بني  مواجهات  نشبت 

األربعاء  النصريي  والجيش  اإلسالمية 

مدينة  ريف  يف  األوىل(  جمادى   /21(

السلمية، مما أسفر عن مقتل 7 مرتدين 

دبابة.  وتدمري 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

 7 قتل  من  تمكنوا  اإلسالمية  الدولة 

خالل  النصريي  الجيش  عنارص  من 

السعن،  بلدة  رشقي  شمال  مواجهات 

للجيش  دبابة  املجاهدون  ر  دمَّ كما 

بصاروخ  استهدافها  إثر  النصريي 

الحمد.   املنطقة ذاتها، ولله  موجه يف 

تدمير عربة همر للحشد 
الرافضي غرب تلعفر

النبأ – والية البادية 

السبت  اإلسالمية  الدولة  جنود  استهدف 

للحشد  عربة همر  األوىل(  )17/ جمادى 

تلعفر،  غرب  ربيعة  منطقة  يف  الرافيض 

مما أسفر عن تدمريها. 

الدولة  جنود  أن  أعماق  وكالة  وذكرت 

روا عبوة ناسفة عىل العربة  اإلسالمية فجَّ

يف منطقة ربيعة غرب املوصل، األمر الذي 

أدى إىل تدمريها، ولله الحمد.

مقتل عنصر من الصحوات 
قنصًا جنوب دمشق

النبأ – والية دمشق 

األحد  اإلسالمية  الدولة  جنود  استهدف 

من  عنرصا  األوىل(  جمادى   /18(

الريموك  مخيم  يف  املرتدين  الصحوات 

جنوب دمشق، مما أسفر عن مقتله. 

وذكرت وكالة أعماق أن امُلستهدف عنرٌص 

وُقتل  املرتدة،  الشام"  تحرير  "هيئة  يف 

اإلسالمية،  الدولة  جنود  أيدي  عىل  قنصا 

ولله الحمد.

مقتل 3 عناصر من الحوثة 
المشركين قنصًا في قيفة

النبأ – والية البيضاء 

–هذا  اإلسالمية  الدولة  جنود  استهدف 

يف  املرشكني  الحوثة  عنارص  األسبوع- 

 3 مقتل  عن  أسفر  مما  قيفة،  منطقة 

منهم، ولله الحمد. 

البيضاء،  لوالية  اإلعالمي  للمكتب  ووفقا 

 /18( األحد  املجاهدون  استهدف  فقد 

جمادى األوىل( باألسلحة القناصة عنارص 

يف  )الظهرة(  منطقة  يف  املرشكني  الحوثة 

كما  منهم،   2 مقتل  إىل  أدى  مما  قيفة، 

الرافضية قنصا  امليليشيا  ُقتل عنرص من 

جبل  يف  األوىل(  جمادى   /20( الثالثاء 

غربي  شمال  قيفة  بمنطقة  )العليب( 

البيضاء، ولله الحمد واملنة.

بالعبوات 
الناسفة

تدمير آليات للجيش والشرطة 
المصريين ومقتل العديد من 

عناصرهما
والية سيناء 

الثالثاء  اإلسالمية  الدولة  جنود  كمن 

للرشطة  آلليتني  األوىل(  جمادى   /20(

أسفر  مما  رفح،  بمدينة  املرتدة  املرصية 

من  عدد  وإصابة  ومقتل  تدمريهما،  عن 

الحمد.  املرتدين، ولله 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

الدولة اإلسالمية فجروا عبوتني ناسفتني 

حي  يف  املرصية  للرشطة  آليتني  عىل 

عن  أسفر  مما  رفح،  بمدينة  )األحراش( 

تعزيزات  قدوم  ذلك  أعقب  تدمريهما، 

معهم  فاشتبك  املنطقة،  إىل  للمرتدين 

مما  الرشاشة،  باألسلحة  الخالفة  جنود 

أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم، وفر 

الباقون خائبني مدحورين، ولله الحمد. 

الدولة  جنود  ر  فجَّ متصل  سياق  ويف 

 M60 آلية  عىل  ناسفة  عبوة  اإلسالمية 

وكانت  رفح،  شمال  )بلعا(  منطقة  يف 

اإلصابة مبارشة، ولله الحمد. 

اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  فجَّ ذلك  وقبل 

سلسلة  األوىل(  جمادى   /18( األحد 

آليات  من  عدد  عىل  ناسفة  عبوات 

والية  شمال  املرتدة  املرصية  الرشطة 

آلية ومقتل  سيناء، مما أسفر عن تدمري 

وإصابة عدد من املرتدين، ولله الحمد. 

أن  سيناء  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

عبوة  روا  فجَّ اإلسالمية  الدولة  جنود 

مزارع  تجرف  كانت  جرافة  عىل  ناسفة 

مما  العريش،  مدينة  جنوب  املسلمني 

أسفر عن تدمريها بالكامل، ولله الحمد. 

جند  ناقلة  املجاهدون  استهدف  كما 

بني  متشظية  بعبوة  املرتدة  للرشطة 

أدى  مما  وليد(،  وأبو  )الشونة  كميني 

ر  إىل مقتل وإصابة من كان فيهما، وفجَّ

املجاهدون عبوة ثالثة عىل دورية راجلة 

للرشطة املرتدة يف املكان ذاته، مما أدى 

بفضل  منهم،  عدد  وإصابة  مقتل  إىل 

الله. 

قنص–األحد-  مفرزة  واستهدفت 

يف  املرتد  املرصي  الجيش  من  عنرَصين 

مما  العريش،  غرب   )17 )الكيلو  كمني 

أدى إىل مقتلهما، ولله الحمد.

وقبل ذلك استهدف املجاهدون الخميس 

من  عنرصا  األوىل(  جمادى   /15(

العريش  مدينة  جنوب  املرصي  الجيش 

باألسلحة  والبتية(  )الزهور  كميني  بني 

القناصة مما أدى إىل مقتله، ولله الحمد. 

يذكر أن أحد جنود الدولة اإلسالمية شنَّ 

استشهاديا  هجوما  املايض-  -األسبوع 

جنوب  املرتد  املرصي  للجيش  رتل  عىل 

مقتل  عن  أسفر  مما  العريش،  مدينة 

وإصابة عدد منهم، ولله الحمد.

في سيناء
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9مقاالت

ه إن اللَّ

الكمال  نعوت  له  الذي  لله  الحمد 

وأوصاف الجالل، والصالة والسالم عىل 

عبده ورسوله املعظم لربه حق التعظيم، 

بإحسان  تبعهم  ومن  وصحبه  آله  وعىل 

ال  أن  وأشهد  املنان،  ربهم  يف طلب رضا 

إله إال الله وحده ال رشيك له، وأشهد أن 

محمداً عبده ورسوله، أما بعد...

ظواهر  عىل  يحكمون  الناس  أكثر  فإن 

األمور ويغفلون عن الحقائق التي أخربنا 

الله بها، فريون األعداء يفوقوننا يف العدد 

والعتاد، وال يستشعرون أن الله العظيم 

فلن  أحد  نرص  أراد  إن  الذي  معنا،  هو 

يغلبه أحد، وإن خذل أحداً فال نارص له 

الحقيقة  عن  الناس  يغفل  الله،  بعد  من 

الكربى أن الكفار شواذ عن باقي الخليقة 

العيوب  عن  وتنزيهه  بالله  اإليمان  يف 

اللََّه  أَنَّ  تََر  }أََلْم  تعاىل:  قال  والنقائص، 

َماَواِت َوَمْن يِف اأْلَْرِض  يَْسُجُد َلُه َمْن يِف السَّ

َواْلِجبَاُل  َوالنُُّجوُم  َواْلَقَمُر  ْمُس  َوالشَّ

َوابُّ َوَكِثريٌ ِمَن النَّاِس َوَكِثريٌ  َجُر َوالدَّ َوالشَّ

َلُه  َفَما  اللَُّه  يُِهِن  َوَمْن  اْلَعذَاُب  َعَليِْه  َحقَّ 

ِمْن ُمْكِرٍم إِنَّ اللََّه يَْفَعُل َما يََشاُء{ ]الحج: 

18[، فهذه املخلوقات العظيمة والكثرية 

له  وتخشع  الله  تُعظِّم  كلها  واملتنوعة 

وتسجد له وتُِقر له بالربوبية وباأللوهية 

وبأنه خالقها القيوم عليها، الذي ال قيام 

لها وال بقاء إال به، فنرى الكون وما فيه 

إال  الله،  عبادة  يف  متشابهاً  متناسقاً  كله 

أبت  التي  الخبيثة  املهانة  املخلوقات  هذه 

وظنَّت  ألوامره،  والخضوع  الله  عبادة 

إطفاء  أنها تستطيع عىل ضعفها وذلتها 

الله؟  قوة  أمام  لها  قوة  فأي  الله،  نور 

ويجري  والقوة،  الحول  أعطاها  الذي 

قضاؤه عليها رضيت أم كرهت.

كل شيء يسبح الله ويحمده

أسمائه  فكل  كلها،  املحامد  –تعاىل-  لله 

وكل  محمودة،  صفاته  وكل  محمودة 

حمد  ولذلك  محمودة،  وأحكامه  أفعاله 

الَِّذي  ِللَِّه  }اْلَحْمُد  نفسه:  –تعاىل-  الله 

َماَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَل الظُّلَُماِت  َخَلَق السَّ

َوالنُّوَر{ ]األنعام: 1[.

وينزهونه  خلقه  من  املطيعون  ويحمده 

بالكمال  له  ويقرون  عيب  كل  عن 

بني  يجمعون  ولهذا  والجمال،  والجالل 

تعاىل:  قال  كما  وحمده،  الله  تسبيح 

َواأْلَْرُض  بُْع  السَّ َماَواُت  السَّ َلُه  }تَُسبُِّح 

يَُسبُِّح  إاِلَّ  ٍء  َشْ ِمْن  َوإِْن  ِفيِهنَّ  َوَمْن 

َُّه  إِن تَْسِبيَحُهْم  تَْفَقُهوَن  اَل  َوَلِكْن  ِبَحْمِدِه 

َكاَن َحِليًما َغُفوًرا{ ]اإلرساء: 44[، كلهم 

إال كفار اإلنس والجن، ومع  عىل طاعته 

فهو  طوعاً  لله  السجود  يأبى  فمن  ذلك 

أحكام  عليه  فتميض  كرهاً،  له  يسجد 

الله القدرية والجزائية شاء أم أبى، قال 

َماَواِت  السَّ يِف  َمْن  يَْسُجُد  }َوِللَِّه  تعاىل: 

ِباْلُغُدوِّ  َوِظاَللُُهْم  َوَكْرًها  َطْوًعا  َواأْلَْرِض 

َواآْلَصاِل{ ]الرعد: 15[.

أساس الدين تعظيم الله

دين  قام  الله  تعظيم  أساس  وعىل 

مبرشين  رسله  الله  وبعث  اإلسالم 

– الله  تعظيم  أجل  ومن  ومنذرين، 

تعاىل- قام الجهاد يف سبيل الله ملحاربة 

من لم يقدروا الله حق قدره من الكفار 

كفروا  الذين  واملنافقني،  واملرشكني 

لغريه  نسبوها  أو  نعمه  وجحدوا  بالله 

وادعوا  والولد  الصاحبة  لله  نسبوا  أو 

من  هناك  وأن  العبادة  يف  لله رشكاء  أن 

الجهاد  وقام  إذنه،  بال  الله  عند  يشفع 

عىل  اعتدوا  الذين  الطواغيت  ملحاربة 

حق  يف  الله  ونازعوا  الله،  حقوق  أعظم 

هو  الذي  والتحريم  والتحليل  الترشيع 

عنها  ونتج  الربوبية،  خصائص  من 

منازعة الله يف حق الطاعة املطلقة وهي 

من خصائص الربوبية واأللوهية، ولذلك 

هي  إنما  وتوفيقه  وتأييده  الله  فمعية 

الدين،  له  أخلصوا  الذين  لله  للمعظمني 

الذين يحبهم ويحبونه، الذين يوالون يف 

الله ويعادون فيه، ويجاهدون إلرضائه 

فضل  ذلك  الالئمني،  بلوم  مبالني  غري 

الفضل  ذو  والله  يشاء،  من  يؤتيه  الله 

العظيم.

ال تحزن إن الله معنا

العظيم مواقف عظيمة  القرآن  لنا  حفظ 

الخالد  املوقف  هذا  منها  وكان  كثرية، 

عليه  الله  -صىل  ورسوله  الله  عبد  من 

وجل،  عز  الله  إىل  هجرته  أثناء  وسلم- 

أهل  من  مطاردا  ودعوته،  بدينه  هاربا 

ثور  غار  إىل  فيلجأ  املرشكني،  مكة 

ومكانه ليس عىل طريق املدينة، ولكنهم 

باب  فوق  وقفوا  حتى  اآلثار  تتبعوا 

خائف  وهو  الصديق  قال  حتى  الغار، 

نظر  املرشكني  من  أحداً  أن  "لو  مهموم 

النبي  له  فقال  ألبرصنا"،  قدميه  إىل 

أنزل  وقد  وسلم-  عليه  الله  -صىل 

الطمأنينة  وهي  السكينة،  عليه  الله 

)يا  اإللهية:  والعناية  باألمان  والشعور 

ثالثهما؟(  اللُه  باثنني  ظنُّك  ما  بكر،  أبا 

البخاري ومسلم[. ]رواه 

ومعاجم  السري  كتب  لنا  وتذكر 

-ريض  مالك  بن  رساقة  قصة  الصحابة 

-صىل  النبي  له  قال  الذي  عنه-  الله 

بعد  الهجرة  طريق  يف  وسلم-  عليه  الله 

عليه  الله  -صىل  النبيَّ  يطارد  كان  أن 

وسلم- طامعاً يف أن يحصل عىل جائزة 

الله  -صىل  بالنبي  أتى  هو  إن  املرشكني 

إِذا  أو ميتاً: )كيف بك  عليه وسلم- حياً 

عمر  أُِتَي  فلّما  كرسى(،  ِسواَرْي  َلبسَت 

بسواَرْي  عنه-  الله  -ريض  الخطاب  بن 

بن  دعا رساقة  وتاِجه،  وِمنَْطَقِتِه  كرسى 

مالك، فألبسه إياهما. وكان رساقة رجال 

عمر:  له  فقال  الساعدين،  شعر  كثري 

لله  الحمد  أكرب،  الله  فقال:  يديك،  ارفع 

الذي كان  الذي سلبها كرسى بن هرمز 

رساقَة  وألبسهما  الناس،  َربُّ  أَنا  يقول: 

بني  من  أعرابي  ُجْعُشم،  بن  مالك  بن 

ُمْدِلج، ورفَع لها عمُر صوتَه.

ُرسل الله وهم يستشعرون 
معية الله

-عليه  موىس  وجل  عز  الله  أرسل  ملا 

وأخوه  هو  قال  فرعون  إىل  السالم- 

هارون، عليهما السالم: }َربَّنَا إِنَّنَا نََخاُف 

اَل  َقاَل   * يَْطَغى  أَْن  أَْو  َعَليْنَا  يَْفُرَط  أَْن 

]طه:  َوأََرى{  أَْسَمُع  َمَعُكَما  إِنَِّني  تََخاَفا 

45 - 46[، فوقف موىس -عليه السالم- 

ومجادالً  ومذكراً  داعياً  فرعون  أمام 

بالحق، يجيب عىل أسئلة فرعون باألدلة 

فرعون  لتهديدات  آبه  غري  والرباهني، 

َغرْيِي  إَِلًها  اتََّخذَْت  َلنِئِ  }َقاَل  الذي 

]الشعراء:  اْلَمْسُجونِنَي{  ِمَن  أَلَْجَعَلنََّك 

يوم  وقومه  فرعون  واعد  ثم   ،]29

فيه  لهم يجتمعون  الزينة وهو يوم عيد 

الوقفة  وقف  وهناك  مبتهجني،  بزينتهم 

}َسَحُروا  الذين  السحرة  أمام  العظيمة 

أَْعنُيَ النَّاِس َواْسرَتَْهبُوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر 

فألقى عصاه   ،]116 ]األعراف:  َعِظيٍم{ 

وعصيهم،  السحرة  حبال  فالتقمت 

فهددهم  بفرعون،  وكفروا  بالله  فآمنوا 

والتقطيع،  والتعذيب  بالقتل  الطاغوت 

الذين  إىل  السالم-  -عليه  موىس  فانتقل 

ويدعوهم  ويُصربهم  يثبتهم  بالله  آمنوا 

إىل التوكل عىل الله، }َوَقاَل ُموىَس يَا َقْوِم 

إِْن  تََوكَّلُوا  َفَعَليِْه  ِباللَِّه  آَمنْتُْم  ُكنْتُْم  إِْن 

ويأمرهم   ،]84 ]يونس:  ُمْسِلِمنَي{  ُكنْتُْم 

التي  بالصالة  السالم-  -عليه  موىس 

ويبرشهم  أمورهم،  جميع  عىل  تعينهم 

فرعون  من  بالنجاة  الله  بموعود 

اإلسالم،  دين  عىل  ثبت  ملن  وبالجنة 

آ  تَبَوَّ أَْن  َوأَِخيِه  ُموىَس  إىَِل  }َوأَْوَحيْنَا 

بُيُوتَُكْم  َواْجَعلُوا  بُيُوتًا  ِبِمرْصَ  ِلَقْوِمُكَما 

اْلُمْؤِمِننَي{   ِ َوبرَشِّ اَلَة  الصَّ َوأَِقيُموا  ِقبَْلًة 

]يونس: 87[. 

إن معي ربي سيهدين

صرب موىس -عليه السالم- وقومه حتى 

أمرهم  ملا  –تعاىل-  الله  من  الفرج  جاء 

نبيه  وأخرب  ليالً  مرص  من  بالخروج 

-عليه السالم- أن فرعون سيتبعهم، وقد 

إرسائيل  بنو  ظن  حتى  بجنوده  لحقهم 

محارصين  صاروا  فقد  سيدركهم،  أنه 

قال  فرعون،  جيش  وبني  البحر  بني 

َقاَل  اْلَجْمَعاِن  تََراَءى  ا  }َفَلمَّ تعاىل: 

َقاَل   * َلُمْدَرُكوَن  َّا  إِن ُموىَس  أَْصَحاُب 

]الشعراء:  َسيَْهِديِن{  َربِّي  َمِعَي  إِنَّ  َكالَّ 

وزجر  نفي  كلمة  "كال":   ،]62  -  61

بالنجاة  لهم  الله  وعد  أن  يظنوا  أن  لهم 

والنرص ال يتحقق، وأكد كالمه بـ "إن"، 

ولن  معه  الله  بأن  بيقينه  وأخربهم 

يتخىل عنه بل سيهديه للمخرج من هذا 

رسيعاً  الوحي  فجاء  العصيب،  املوقف 

ورسوله  عبده  إىل  وجل-  -عز  الله  من 

اْلبَْحَر  ِبَعَصاَك  ْب  ارْضِ }أَِن  إليه:  املقرب 

اْلَعِظيِم  َكالطَّْوِد  ِفْرٍق  ُكلُّ  َفَكاَن  َفانَْفَلَق 

َوأَنَْجيْنَا ُموىَس  اآْلَخِريَن *  َوأَْزَلْفنَا ثَمَّ   *

َوَمْن َمَعُه أَْجَمِعنَي * ثُمَّ أَْغَرْقنَا اآْلَخِريَن{ 

]الشعراء: 63 - 66[.

الله وأنبياؤه وأتباعهم  لقد أحسن ُرسل 

وأحسنوا  الله  بموعود  قوا  وصدَّ العمل، 

رجاءهم،  ربهم  يُخيِّب  فلم  بالله،  ظنهم 

بالتوفيق  وعدهم  كما  معهم  كان  بل 

عىل  والنرص  والتسديد  والهداية 

العاملني. لله رب  الكافرين، والحمد 

معنا
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منوعات

استبشر بطريق الجهاد
ورحمًة  هدًى  الكتاب  أنزل  الذي  لله  الحمد 

للمؤمنني، والصالة والسالم عىل نبيه نبي الرحمة 

ال  وحده  الله  إال  إله  ال  أن  وأشهد  امللحمة،  ونبي 

أما  ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  رشيك 

بعد...

املؤمنني  عباده  برشَّ  قد  –تعاىل-  الله  فإن 

بشارات كثرية تُقوِّي عندهم جانب الرجاء وترفع 

فحني  أعداءهم،  واجهوا  إذا  خاصة  معنوياتهم، 

هم  أمرهم –سبحانه- بالثبات يف قتال عدوهم برشَّ

َلِقيتُْم  إِذَا  آَمنُوا  الَِّذيَن  }يَاأَيَُّها  الصابرين،  بأنه مع 

 * تُْفِلُحوَن  َلَعلَُّكْم  َكِثريًا  اللََّه  َواذُْكُروا  َفاثْبُتُوا  ِفئًَة 

َوأَِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َواَل تَنَاَزُعوا َفتَْفَشلُوا َوتَذَْهَب 

اِبِريَن{ ]األنفال:  ِريُحُكْم َواْصرِبُوا إِنَّ اللََّه َمَع الصَّ

تختلف  ألوليائه،  خاصة  معية  وهي   ،]46  -  45

واإلحاطة  بالعلم  خلقه  لعموم  العامة  املعية  عن 

الَِّذي  }ُهَو  تعاىل:  قوله  يف  كما  عليهم،  والقدرة 

اْستََوى  ثُمَّ  أَيَّاٍم  ِستَِّة  يِف  َواأْلَْرَض  َماَواِت  السَّ َخَلَق 

يَْخُرُج  َوَما  اأْلَْرِض  يِف  يَِلُج  َما  يَْعَلُم  اْلَعْرِش  َعىَل 

َوُهَو  ِفيَها  يَْعُرُج  َوَما  َماِء  السَّ ِمَن  يَنِْزُل  َوَما  ِمنَْها 

بَِصريٌ{  تَْعَملُوَن  ِبَما  َواللَُّه  ُكنْتُْم  َما  أَيَْن  َمَعُكْم 

]الحديد: 4[، وأمر –تعاىل- عباده بأن يستبرشوا 

ببيعهم أنفسهم وأموالهم لله عز وجل، مقابل أن 

يدخلهم جنة الخلد، }إِنَّ اللََّه اْشرَتَى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي 

يِف  يَُقاِتلُوَن  اْلَجنََّة  َلُهُم  ِبأَنَّ  َوأَْمَواَلُهْم  أَنُْفَسُهْم 

عن  عليه وسلم-  الله  الله -صىل  حديث رسول 

قوله:  وهو  الناس  بني  مشهور  معلوم  الغش 

نا  )من غشَّ فليس منِّي(، ويف رواية: )ومن غشَّ

مسلم.  صحيح  يف  الروايتني  وكال  منَّا(،  فليس 

أبي  فعن  ذاتها،  الرواية  تُبيِّنها  وللحديث قصة 

الله –صىل  أن رسول  الله عنه-  هريرة -ريض 

فأدخل  مرَّ عىل ُصربة طعاٍم،  عليه وسلم-  الله 

هذا  )ما  فقال:  بلالً،  أصابُعه  فنالت  فيها،  يده 

يا  السماء  أصابته  قال:  الطعام؟(،  صاحب  يا 

الطعام  فوق  جعلته  )أفال  قال:  الله!  رسول 

]رواه  مني(  فليس  غش  من  الناس،  يراه  كي 

مسلم[.

الله عليه وسلم-  الله -صىل  واملعنى أن رسول 

مبلال،  أسفله  فوجد  طعام  كومة  يف  يده  أدخل 

صاحب  سأل  وملا  ذلك،  غري  ظاهره  أن  مع 

عليه،  نزل  املطر  بأن  أخرب  األمر  عن  الطعام 

فأنكر عليه رسول الله -صىل الله عليه وسلم- 

للناس  ذلك  يظهر  أن  عليه  أن  وأعلمه  فعله، 

من  ذلك  بأن  وأعلمه  بضاعته،  عيب  يخفي  وال 

الله،  رسول  من  فليس  َفَعَلُه،  َمْن  الذي  الغش 

الله ونهجه. أي ليس عىل هدي رسول 

صور  من  صورة  عن  يتحدث  الحديث  وهذا 

صور  وللغش  انتشارها-  أعظم  -وما  الغش 

يقول  أن  بهذه  اتصف  من  يرىض  فهل  كثرية، 

لست  وسلم-  عليه  الله  -صىل  الله  رسول  له 

ويجدد  نفسه،  امرئ  كل  لرياجع  إذن  مني؟ 

لربه. التوبة 

أخـــــــــــي 
المجاهد 

قصة حديث
)من غشَّ فليس منِّي(

يِف  ا  َحقًّ َعَليِْه  َوْعًدا  َويُْقتَلُوَن  َفيَْقتُلُوَن  اللَِّه  َسِبيِل 

التَّْوَراِة َواإْلِنِْجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن أَْوَف ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه 

وا ِببَيِْعُكُم الَِّذي بَايَْعتُْم ِبِه َوذَِلَك ُهَو اْلَفْوُز  َفاْستَبرِْشُ

يبتليهم  حني  وحتى   ،]111 ]التوبة:  اْلَعِظيُم{ 

بعض  الكفار  منهم  ينال  بأن  وجل-  -عز  الله 

–تعاىل-  أمر  األرس،  أو  بالجراح  أو  بالقتل  النيل 

املجاهدين بأن يستشعروا العلو عىل الكافرين وال 

}َواَل  أصابهم،  ملا  يحزنوا  قتالهم وال  يضعفوا عن 

إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِننَي{  اأْلَْعَلْوَن  تَِهنُوا َواَل تَْحَزنُوا َوأَنْتُُم 

يف  بالخري  مبرش  واملؤمن   ،]139 عمران:  ]آل 

الرساء والرضاء، إذا كان شاكراً ألنعم الله صابراً 

عند االبتالء، قال صىل الله عليه وسلم: )َعَجباً ألمر 

إال  له خري، وليس ذلك ألحد  كّله  أمره  إّن  املؤمن! 

للمؤمن، إن أصابته رّساء شكر، فكان خريا له، وإن 

أصابته رّضاء صرب، فكان خريا له( ]رواه مسلم[، 

وكل ما يصيب املسلم من بالء صُغر أو كرُب فهو 

وسلم:  عليه  الله  صىل  قال  سيئاته،  لتكفري  سبب 

)ما يصيب املسلم من نصب وال وصب وال هم وال 

إال  يشاكها،  الشوكة  حتى  غم،  وال  أذى  وال  حزن 

ر الله بها من خطاياه( ]رواه البخاري ومسلم[. َكفَّ

واملال،  بالنفس  جهاد  من  املؤمن  يعمله  ما  وكل 

يناله  نيل  وكل  الكفار  يغيظ  يطأه  موطئ  وكل 

هذه  عىل  مثاب  فهو  يصيبه،  أذى  وكل  منهم، 

األعمال أعظم الثواب، فاحتسب األجر أخي املجاهد 

يف العرس واليرس، وأحسن ظنك بالله –تعاىل- ويل 

فاستجابوا،  أعدائه  بجهاد  أمرهم  الذي  املؤمنني، 

وأمرهم بتحكيم رشيعته وعدم اتباع أهواء الناس 

لم  إن  عذابه  فامتثلوا طالبني رضاه، خائفني من 

أبرش  رشعه،  يحكِّموا  لم  أو  أعدائه  لقتال  ينفروا 

أخي املجاهد بكفاية الله للمتوكلني عليه املفوضني 

كنا  لهذا وما  الذي هدانا  لله  والحمد  إليه،  أمرهم 

لنهتدي لوال أن هدانا الله.
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11أخبــار

حدث في 
أسبــوع

صالح عبد السالم للمحكمة البلجيكية:
"إن الحكم إال لله"

نقلت وسائل إعالم عن األخ )صالح عبد السالم( امتناعه عن 

حضور جلسات املحكمة الطاغوتية التي تقوم بمحاكمته، 

معلنا كفره بها، وال مباالته بما يصدر عنها من أحكام.

وقال املحامي الذي عيَّنه الصليبييون للرتافع بالنيابة عن 

األخ صالح أنه ال يعرتف برشعية املحكمة املنعقدة للحكم 

ح أنه ال حكم إال لله تعاىل،  عليه، وأنه –فك الله أرسه- رصَّ

معلنا بذلك كفره بالطاغوت الذي يحاكمه وكل القوانني التي 

تحكم املحكمة بموجبها.

كما نقل عنه تحديه لحكومة بلجيكا الصليبية ومحاكمها، 

بقوله: "إني أضع ثقتي بالله تعاىل، ال أخاف منكم وال من 

حلفائكم، أضع ثقتي بالله تعاىل وحده".

وأشارت وسائل اإلعالم إىل مشهد آخر من مشاهد تعامل 

األخ –فرَّج الله عنه- مع املحكمة، من خالل رفضه الوقوف 

عندما طلب منه القايض ذلك لإلجابة عن سؤال وجهه له، 

متعلال باإلرهاق والتعب، وذلك يف جلسة سابقة من جلسات 

فرنسا  يف  كبرية  إعالمية  بتغطية  تحظى  التي  املحاكمة 

وبلجيكا عىل وجه الخصوص.

وبامتناعه عن حضور جلسات املحاكمة، فإن ذلك يعني 

استمرارها والحكم عليه غيابيا، ومنعه من االستئناف عىل 

الحكم الصادر بحقه من قبل الطواغيت، نسأل الله أن يثبته 

ويفرِّج عنه، وسائر أرسى املسلمني.

واألخ صالح عبد السالم متهم من قبل الصليبيني باملشاركة 

ذها جنود الخالفة يف  يف التخطيط واإلعداد لعدة هجمات نفَّ

فرنسا وبلجيكا خالل األعوام املاضية، ُقتل وأُصيب فيها 

املئات من املرشكني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منفذ هجوم فنلندا قال إنه جندي للدولة 
اإلسالمية

شخصني  قتل  مغربيا  رجال  إن  الفنلندية  الرشطة  قالت 

وأصاب تسعة آخرين بسكني يف فنلندا قبل 6 أشهر، كان 

يعترب نفسه جنديا للدولة اإلسالمية وأشار إىل أن الرضبات 

الجوية التي تقودها الواليات املتحدة يف سوريا أحد أسباب 

هجومه.

واعرتف عبد الرحمن بوعنان، البالغ من العمر 22 عاما يف 

ذلك الحني، بالهجوم الذي تعتربه الرشطة األول من نوعه 

الذي يتصل باإلرهاب يف البلد الواقع شمال أوروبا.

وأضافت الرشطة أن بوعنان قد وصل إىل فنلندا يف 2016 

وعاش يف مركز استقبال يف توركو ورُفض طلبه للحصول 

عىل اللجوء.

قبل  اإلسالمية  الدولة  يتعرف عىل  بدأ  أنه  الرشطة  وأبلغ 

ثالثة أشهر من الهجوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التحالف الصليبي يقتل العشرات من 
عناصر النصيرية شرق "سوريا"

الدولة  أمريكا ضد  تقوده  الذي  الصليبي  التحالف  أعلن 

اإلسالمية أنه شنَّ -األربعاء- غارة جوية عىل قوات موالية 

للنظام النصريي املرتد إثر هجوم قامت به األخرية يف دير 

الزور عىل وحدات من الـ PKK التي يدعمها التحالف.

وقال التحالف يف بيان أن "قوات موالية للنظام السوري 

أنه  مراقبة معروف  مركز  له ضد  ال مربر  شنَّت هجوما 

لقوات سوريا الديموقراطية".

وأضاف البيان أن "جنودا من التحالف يعملون مع قوات 

ومرافقة  ودعم  استشارة  مهمة  يف  الديموقراطية  سوريا 

كانوا مع رشكائهم يف قوات سوريا الديموقراطية حني وقع 

الفرات  هذا الهجوم عىل بعد ثمان كيلومرتات رشق نهر 

الذي يمثل الخط الفاصل ملنطقة خفض التصعيد" املتفق 

عليها مع روسيا الصليبية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعادة جثة طيار روسي ُأسقطت طائرته 
في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الصليبية السبت عن سقوط 

بصاروخ   "25 "سو-  طراز  من  روسية  حربية  طائرة 

السورية،  إدلب  محافظة  يف  للطائرات  مضاد  محمول 

مشرية إىل مقتل الطيار بعد وصوله إىل األرض بمظلته.

وأعلنت الوزارة الثالثاء عن وصول جثة الطيار الصليبي، 

إسقاط  بعد  ُقتل  الذي  الحربي  الطيار  جثة  إن  وقالت 

طائرته يف سوريا وصلت إىل موسكو، مشرية إىل أن الجثة 

أعيدت بمساعدة السلطات الرتكية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طواغيت الجزيرة يفتحون طريقًا جويًا
 إلى دولة يهود

شهدت  اليهود  دولة  إن  يهودية  إعالم  وسائل  قالت 

بقرار  األربعاء،  املسبوق  غري  واالحتفاء  الفرح  من  حالة 

السلطات السعودية املرتدة فتح مجالها الجوي لطائرات 

الخطوط الجوية الهندية املتنقلة بني نيو دلهي وتل أبيب.

الهند  طريان  لخطوط  سمحت  "السعودية"  إن  وقالت 

الجديدة بالعبور إلرسائيل عرب مجالها الجوي، مضيفة: 

مع  "الدافئة"  اململكة  بعالقات  علني  اعرتاف  أول  هذا 

دولة اليهود.

الهند  لطريان  موافقة  منحت  السعودية  أن  إىل  وأشارت 

وهي  أبيب،  تل  إىل  دلهي  من  جوية  رحالت  لتشغيل 

املرة األوىل التي يسمح فيها الطواغيت عالنية بالرحالت 

الجوي،  إىل إرسائيل باستخدام مجالهم  املتجهة  الجوية 

النصف،  إىل  الرحالت  مسافة  تخترص  أن  يعني  وهذا 

الجديد  املسار  وهذا  حاليا،  امُلستخدم  باملسار  مقارنة 

سيسمح باستهالك أقل للوقود، ما يعني خفض أسعار 

التذاكر للركاب.

الحكومة الدنماركية تعتزم حظر النقاب
قالت الحكومة الدنمركية الصليبية يوم الثالثاء إنها تعتزم 

لتنضم  العامة،  األماكن  يف  وجوههن  يَغطني  من  تغريم 

ارتداء  حظرت  التي  الدول  من  وغريها  فرنسا  إىل  بذلك 

الربقع والنقاب.

تصل  غرامة  يفرض  ترشيعا  ستطرح  أنها  إىل  وأشارت 

لتكرار  دوالرا(   1658( دنمركية  كرونة  آالف  عرشة  إىل 

املخالفة، وأنه سيغرم أي شخص يغطي وجهه ألف كرونة 

)165 دوالرا(.

أو  العامة  االحتفاالت  الوجه يف  إن تغطية  الوزارة  وقالت 

األنشطة الرياضية مسموح به.

وفرضت فرنسا وبلجيكا وهولندا وبلغاريا ووالية بافاريا 

األملانية بعض القيود عىل تغطية الوجه يف األماكن العامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تهاوي أسواق المال العالمية متأثرة 
بالبورصات األمريكية

األسبوع  مطلع  العاملية  املال  أسواق  مؤرشات  هَوت 

الحايل مسجلة هبوطا زاد عىل 4.6 باملئة.

وهَوت األسهم األمريكية يف تعامالت متقلبة يوم االثنني 

 1600 حوايل  الصناعي  جونز"  "داو  املؤرش  وهبط 

نقطة عند أدنى مستوياته، منخفضا بنسية 4.6 باملئة، 

يف حني هبط املؤرش "ستاندرد آند بورز" 4.10 باملئة.

بعد  باملئة   5 من  أكثر  طوكيو  بورصة  خرست  بينما 

ساعة فقط عىل بدء جلسة التداوالت الثالثاء.

األوروبية  األسواق  واصلت  متشابهة،  وترية  وعىل 

الهبوط  وقع  تحت  الثالثاء  نهار  منتصف  يف  تراجعها 

كذلك  طالت  صدمة  شكَّل  ما  سرتيت،  وول  يف  الحاد 

األسواق اآلسيوية، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 2.31 

باملئة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 قتلى و60 مفقودا بزلزال في تايوان
بقوة  زلزال  مفقودا جراء   60 من  وأكثر  قتىل   5 سقط 

6.4 درجات رضب تايوان ليل الثالثاء، وأدى إىل سقوط 

وانهيار أبنية سكنية.

املدينة  قرب  وقع  الذي  الزلزال  إن  مسؤولون  وقال 

أصاب  املحيل  بالتوقيت  الليل  منتصف  قبيل  الساحلية 

ر أربعة مبان. أيضا 243 شخصا ودمَّ

وقال رئيس بلدية "هوا لني" إن عدد املفقودين يقرتب 

حاليا من 60 دون أن يذكر رقما محددا، كانت تقارير 

سابقة تشري إىل فقد ما يصل إىل 150 شخصا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحطم حوامتين عسكريتين فرنسيتين 
ومقتل 5

قالت السلطات الفرنسية الصليبية إن طائرتي هليكوبرت 

تابعتني لكلية عسكرية للتدريب عىل الطريان تحطمتا يف 

منطقة فار جنوب رشق البالد يوم الجمعة.

إن  املحلية  السلطات  يف  ومسؤول  أمني  مصدر  وقال 

خمسة أشخاص قتلوا يف الحادث، ولم ترد تفاصيل عن 

سبب تحطم الطائرتني.




