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 كامــب ديفيد
فــي عصــر الخالفة

إن انهيار الجيش املرصي املرتد يف سيناء واقع ال محالة، قريبا بإذن الله تعاىل، وإن 

ذلك،  عىل  دليل  خري  هي  زويد  والشيخ  والعريش  رفح  يف  األخرية  األسابيع  أحداث 

التحرك بحرية خوفا من  الله- عاجزين عن  باتوا -بفضل  الجيش والرشطة  فمرتدو 

الخالفة  وجنود  يوم،  كل  ومبدرعاتهم  بهم  تفتك  التي  وعبواتهم  املجاهدين  كامئن 

صاروا ينّفذون عملياتهم الجريئة داخل املدن التي يزعم املرتدون السيطرة عليها دون 

أن يجرؤوا عىل الخروج من جحورهم لحامية رفاقهم وعمالئهم، ومن ال يطاله لهيب 

جنود  قوة  زالت  وما  والقذائف،  الصواريخ  تبلغه  االنغامسيني،  ورصاص  العبوات 

الخالفة يف تصاعد، وقوة املرتدين يف هبوط وتراجع، ومن يقارن بني حال سيناء قبل 

انضامم مجاهديها للدولة اإلسالمية، وبني حالها اليوم يدرك الفرق، وتستبني له نعمة 

الله عىل عباده املوحدين يف االجتامع.

بل  فحسب،  آثارها عىل حدود سواحلها  تقف  لن  سيناء  الحادثة يف  التطورات  هذه 

املناطق املجاورة، وعىل رأسها العالقة بني  ستمتد لتؤثر عىل كثري من الظروف يف 

حكومة الطاغوت يف مرص ودولة اليهود يف بيت املقدس وأكنافه، والتي تم تحديدها 

منذ عقود يف إطار حدود ما يُعرف بـ »اتفاقية كامب ديفيد«، وستكون هذه االتفاقية 

وذلك  العامل،  من  الجزء  هذا  يف  الخالفة  دولة  تحطمها  التي  األوثان  أول  املشؤومة 

بإجبار كل من الطرفني املرصي واليهودي عىل تجاوز بنودها، والتعدي عىل حدودها 

يف سبيل وقف الزحف املتصاعد لجنود الخالفة، الذي يهدد الحكومتني الكافرتني عىل 

حد سواء.

فحكومة الطاغوت يف مرص تحاول منذ وصولها إىل الحكم بعد االنقالب عىل حكومة 

الطاغوت اإلخواين املرتد محمد مريس أن تعيد األوضاع يف سيناء إىل سيطرتها مل 

تعد قادرة عىل إخفاء حجم خسائرها عىل يد جنود الدولة اإلسالمية، وال التغطية عىل 

فشل جيشها وأجهزة أمنها املختلفة يف تحقيق أي نرص ولو إعالمي عليهم، ومل تنفعها 

اإلمدادات املتواصلة من الجنود واملدرعات الذين تدفع بهم بشكل متواصل إىل ساحة 

املعركة يف تحقيق أي نجاح عىل األرض، يف الوقت الذي تهدد حالة االستنزاف هذه 

مصري النظام الطاغويت يف مرص كلها يف حال إرصاره عىل الدفع باملزيد من قواته 

إىل سيناء يف ظل الوضع األمني الهش يف مدن مرص كلها، الذي يهدد بانهيار يف أيّة 

لحظة يرتاجع فيها حضور الجيش املرصي قرب املدن الكربى، ويف الوقت نفسه فإن 

الحشد الكبري لقوات الجيش املرصي يف سيناء هو نسف التفاقية »كامب ديفيد« التي 

حرّمت أّي تواجد عسكري لجيش الرّدة املرصي يف سيناء بصورة تهدد الوثن املعبود 

عندهم »أمن إرسائيل«.

الجيش املرصي يف سيناء وهو  انهيار  التي تخىش من  اليهود  بالنسبة لحكومة  أما 

اآلن بكل طاقتها إىل منع حدوث ذلك  فإنها تسعى  يُرعبها،  أسوأ سيناريو لألحداث 

االنهيار عن طريق سامحها بخرق الجيش املرصي لبنود اتفاقية »كامب ديفيد« التي 

تخّص حجم القوات املرصية املسموح تواجدها يف سيناء، واملناطق املسموح انتشار 

الجيش املرصي فيها، بل وزادت عىل ذلك بالتدخل العسكري املبارش إىل جانب الجيش 

مواقع  وتحديد  التجسس  طريق  عن  سواء  الخالفة  جنود  مع  معاركه  يف  املرصي 

املجاهدين باستخدام الجواسيس والطائرات املسرية، أو املشاركة بالهجوم املبارش عىل 

مواقع املجاهدين بالقصف الجوي أو العمليات الربية.

جهودهم  أمام  عائقا  رأيهم-  -حسب  باتت  التي  ديفيد«  »كامب  اتفاقية  تجاوز  إن 

الجيش  انهيار  الله-  -بإذن  لن مينع  اإلسالمية يف والية سيناء،  الدولة  للقضاء عىل 

كربى خالل  ملالحم  الله- ساحة  -بحول  ستكون  سيناء  وإن صحراء  املرتد،  املرصي 

الصليبي  التحالف  وضد  بل  واملرصي،  اليهودي  الجيشني  جنود  ضد  القادمة  الفرتة 

املنطقة  الذي سيكون مجربا عىل دعم حلفائه والدفاع عنهم، خوفا من سقوط هذه 

الحيوية من العامل بالكامل يف يد جنود الخالفة.

إن ما يجري يف سيناء اليوم من أحداث وما سينتج عنها يف املستقبل القريب لهو دليل 

واضح عىل الفشل املحتم لخطة التحالف الصليبي الذي تقوده أمريكا، فالعامل أكرب 

من أن تغطي سامءه طائرات الصليب، وأرضه أوسع من أن تضيق بجنود الله، والله 

غالب عىل أمره ولكن أكرث الناس ال يعلمون. 

مقتــل 10 مــن الجنــود الروس
وعمليــة استشــهادية جديــدة فــي القوقــاز

النبأ – والية القوقاز

يف الوقت الذي أرسلت فيه روسيا قوات جوية وبرية إىل أرض الشام »ملحاربة اإلرهاب« ودعام 

للنظام النصريي وحربا عىل اإلسالم واملسلمني، هزت عمليتان نوعيتان لجنود الدولة اإلسالمية 

الجيش الرويس وعمالءه املرتدين وكبدتهم خسائر يف األرواح واملعدات.

فقد سقط 10 عنارص من الجيش الرويس قتىل األربعاء )20/ جامدى اآلخرة(، يف هجوم لجنود 

الدولة اإلسالمية عىل آلياتهم يف والية القوقاز.

آليتني عسكريتني  الناسفة عىل  بالعبوات  الخالفة شنوا هجوما  أن جنود  أعامق  وكالة  وأفادت 

لعنارص الجيش الرويس يف منطقة كاسبيسك رشق داغستان، مام أدى إىل مقتل 10 وإصابة 3 

آخرين، إىل جانب تدمري اآلليتني.

ويف اليوم ذاته وبعدها بساعات فقط أعلن املكتب اإلعالمي لوالية القوقاز يف بيان رسمي عن 

استهدف جنود الدولة اإلسالمية عنارص القوات الداغستانية املرتدة بهجوم استشهادي.

للرشطة  حاجز  عىل  استشهادية  عملية  نفذ  الخالفة  جنود  أحد  أن  اإلعالمي  املكتب  بيان  وقال 

الداغستانية املرتدة يف قرية رسيتش، مام تسبب مبقتل وإصابة عدد منهم إىل جانب تدمري إحدى 

آليات الحاجز.

يضاف إىل ذلك الجهد األمني لجنود الدولة اإلسالمية، حيث نرش املكتب اإلعالمي لوالية القوقاز 

إصدارا مرئيا يوثق فيه تصفية جاسوس يعمل لصالح الجيش الرويس.

مل تكن هذه العمليات الوحيدة للمجاهدين يف والية القوقاز ضد الجيش الرويس وعمالئه فقد 

سبقها يف )6/ جامدى األوىل( هجوم بسيارة مفخخة يقودها استشهادي رضب حاجزا للرشطة 

يف داغستان وأسفر عن مقتل 5 عنارص وإصابة 5 آخرين.  ويف )18/ جامدى األوىل( هاجم 

ديربينت جنوب  الروسية يف مدينة  املخابرات  فيها عدد من ضباط  يتواجد  املجاهدون منطقة 

داغستان مام أدى إىل مقتل ضابط مخابرات وجرح عدد آخر.

وال تكمن أهمية هذه العمليات يف حجم الخسائر التي تكبدها الروس فقط، بل فيام متثله أيضا 

املتكررة  لترصيحاتهم  وتكذيبا  األمنية  إلجراءاتهم  كبريا  أمنيا  واخرتاقا  للطواغيت  كبري  كتحٍد 

بقضائهم عىل الجامعات »اإلرهابية« يف القوقاز.

يشار إىل أن تصاعد عمليات جنود الدولة اإلسالمية يلقي مزيدا من الضغط عىل الحكومة الروسية 

وأذنابها، التي تعاين من انهيار اقتصادي كبري وال سيام بعد مشاركتها الجوية والربية يف دعم 

النصريية، بصورة ال تدع مجاال للشك بأنها حرب صليبية عىل اإلسالم واملسلمني.

يذكر أن والية القوقاز تشمل كال من داغستان والشيشان وإنغوشيا، وكان املجاهدون يف القوقاز 

قد أعلنوا بيعتهم ألمري املؤمنني أيب بكر البغدادي –حفظه الله- وانضموا لركب الخالفة يف شهر 

رمضان 1436 هـ. 

مجموعة من جنود الخالفة يف والية القوقاز
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النبأ – والية الجنوب – خاص

اآلخرة(،  جامدى   /25( االثنني  اإلسالمية  الدولة  جنود  أعلن 

عملية عسكرية واسعة تحت اسم غزوة )أيب صباح الزوبعي( 

خاللها  قُتل  الجنوب،  والية  يف  الرافيض  الجيش  مواقع  عىل 

العرشات من املرتدين وُدمرت العديد من آلياتهم وثكناتهم.

ثكنات  عىل  هجوما  الخالفة  جنود  شّن  الغزوة  هذه  فضمن 

أن  )النبأ(  لـ  الروافض يف منطقة زوبع، وأفاد مصدر خاص 

منطقة  قرى  بعض  يف  املسلمني  ساموا  املرشكني  الروافض 

املعامري سوء العذاب ومنعوهم من الهجرة إىل أرايض الخالفة، 

فقام املجاهدون بهجوم واسع عليهم بدأ بقصف متهيدي بقنابر 

محوري  من  املنطقة  يف  املرتدين  مقرات  اقتحام  تاله  الهاون 

وقتل  ثكنات  تدمري 10  من  والبوريشة متكنوا خالله  املعامري 

إىل جانب  ونحرهام،  منهم، وأرس عنرصين  العرشات  وإصابة 

تدمري دبابة T72 إثر استهدافها بصاروخ موجه، كام تم اغتنام 

أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر متنوعة.

حاول الجيش الرافيض تقوية نقاط متركزه باستقدام تعزيزات 

مبختلف  الخالفة  جنود  فاستهدفها  املنطقة،  إىل  عسكرية 

األسلحة املتوسطة والثقيلة مام أجربها عىل الرتاجع واالنسحاب.

وعن أهمية منطقتي املعامري والبوريشة أضاف مصدر )النبأ( 

من  قريبتني  كونهام  كبرية  عسكرية  بأهمية  تحظيان  أنهام 

الطريق الرسيع )بغداد - عامن(، والذي يعّد خط اإلمداد الوحيد 

السكنية  الهياكل  يف  املتواجدة  الرافيض  الجيش  لقطعات 

وجامعة الفلوجة ومعسكر طارق ومعسكر املزرعة، وبعد هذا 

أسلحة  مرمى  يف  وإمداداتهم  الروافض  أرتال  باتت  الهجوم 

جنود الدولة اإلسالمية، ولله الحمد.

تواصلت غزوة أيب صباح الزوبعي، فنّفذ أحد جنود الخالفة يف 

اليوم ذاته )االثنني( عملية استشهادية استهدفت تجمعا للحشد 

الرافيض يف منطقة النارصية.

انغمس  العراقي  رسل  أبا  االستشهادي  أن  ذاته  املصدر  وقال 

الرافيض  الحشد  لحافالت  تجمع  وسط  الناسف  حزامه  وفجر 

أثناء تجهزهم للخروج نحو مناطق االشتباكات مع املجاهدين، 

مام أسفر عن مقتل 30 مرتدا وإصابة العرشات منهم.

عمليتــان استشــهاديتان فــي البصــرة والناصرّيــة
الســيطرة علــى مواقــع هامــة للرافضــة فــي المعاميــر والبوريشــة

بينهــم قائد صحوة

53 قتيــاًل وجريحــا مــن الجيــش الرافضــي وصحــوات الــردة جنــوب بغداد

النبأ – والية الجنوب - خاص

سبق غزوة أيب صباح الزوبعي عمليات متنوعة 

األسبوع  هذا  خالل  اإلسالمية  الدولة  لجنود 

وأصيب  قُتل  بغداد  جنوب  مناطق  عدة  يف 

فيها أكرث من 53 عنرصا من الجيش الرافيض 

وامليليشيات املوالية له.

الرافيض  الجيش  من  عنرصا   25 سقط  حيث 

وامليليشيات املساندة له بني قتيل وجريح األحد 

)24/ جامدى اآلخرة(، يف هجوم واسع لجنود 

منطقة  يف  مواقعهم  عىل  اإلسالمية  الدولة 

اليوسفية جنوب بغداد.

بدأ  الهجوم  أن  )النبأ(  لـ  خاص  مصدر  وأكد 

باقتحام ثكنتني للروافض يف منطقة البومفرج 

مع  االشتباك  ثم  ومن  فيهام،  وتفجريهام مبن 

الذين  العنارص  وقتل  وتدمريها  عسكرية  آلية 

كانوا عىل متنها وعددهم 4.

للجيش  ثكنات   9 إىل  التسلل  ذلك  أعقب 

الرافيض يف منطقة الرشدية وتفخيخها ومن 

ثم تفجريها مام أسفر عن مقتل جميع من فيها 

من املرتدين، وبعد استقدام تعزيزات رافضية 

عبوة  بتفجري  الخالفة  جنود  قام  املنطقة  إىل 

همر  عربة  بتدمري  تسبب  مام  عليها  ناسفة 

ومقتل 3 ممن كانوا فيها، كام جرى االشتباك 

مع آلية أخرى مام أدى إىل تدمريها وقتل جميع 

من كان عىل متنها.

املبارك  الهجوم  حصيلة  أن  املصدر  وأضاف 

الجيش  من  مرتدين   10 مقتل  كانت  مبجمله 

والحشد الرافضيني وإصابة 15 آخرين.

إحدى مجموعات االقتحاميني قبل االنطالق إىل الغزوة عىل ثكنات الجيش الرافيض يف زوبع

وبعد هذا الهجوم بساعات سقط 20 عنرصا من الرشطة والحشد 

إثر هجوم استشهادي ثان  البرصة  الرافضيني قتىل يف مدينة 

رضب تجمعات املرتدين، حيث متكن –بفضل الله- االستشهادي 

أبو مجاهد البرصواي من االنغامس بسيارته املفخخة وتفجريها 

يف تجمع الروافض وآلياتهم عند تقاطع الخورة وسط البرصة، 

مام أدى إىل سقوط 20 قتيال، باإلضافة إىل تدمري 6 آليات.

مستمرة  الغزوة  هذه  العسكرية ضمن  العمليات  تزال  وما  هذا 

والتمكني  الفتح  الله  نسأل  التقرير،  هذا  كتابة  لحظة  حتى 

إلخواننا املجاهدين.

منطقة اليوسفية شهدت أيضا عمليتني نوعيتني 

األوىل  العملية  ففي  اإلسالمية،  الدولة  لجنود 

جامدى   /22( الجمعة  أمنية  مفرزة  متكنت 

اآلخرة(، من تصفية قائد صحوة وشقيقه إثر 

اقتحام منزليهام يف منطقة اليوسفية.

األمنية  املفارز  إحدى  أن  )النبأ(  مصدر  وأفاد 

شالل  عيل  محمد  املرتد  منزل  باقتحام  قامت 

قائد صحوة منطقة كراغول التابعة لليوسفية، 

لصالح  جاسوسا  يعمل  الذي  شقيقه  ومنزل 

الجيش الرافيض ومن ثم تنفيذ حكم الله فيهام 

وتفجري منزليهام وآلياتهام.

مفرزة  اقتحمت  فقد  الثانية،  العملية  يف  أما  

منازل  اآلخرة(،  جامدى   /23( السبت  أمنية 

واعتقلت  الرافيض  الحشد  يف  لعنارص  تابعة 

عددا منهم.

قامت  األمنية  املفرزة  أن  ذاته  املصدر  وأكد 

اعتقالهم  تم  الذين  األربعة  العنارص  بتصفية 

بعد اقتحام منازلهم يف منطقة الرشدية التابعة 

لدوريتي  املرتدين  استقدام  وبعد  لليوسفية، 

إسناد إىل املوقع، دارت اشتباكات بني املفرزة 

عن  أسفر  مام  الدوريتني  إحدى  وبني  األمنية 

مقتل جميع عنارص الدورية، من بينهم ضابط 

آليتهم واغتنام  برتبة مالزم، إىل جانب تدمري 

عىل  ناسفة  عبوة  تفجري  تم  فيام  أسلحتهم، 

الدورية الثانية مام أدى إىل تدمري عربة همر 

ومقتل 4 عنارص، من بينهم ضابط برتبة نقيب.

ويف منطقة عرب جبور حيث شّن جنود الدولة 

اآلخرة(،  جامدى   /22( الجمعة  اإلسالمية 

عىل  ناسفتني  بعبوتني  منفصلني  هجومني 

عنرصين من صحوات الردة، مام تسبب مبقتل 

أحدهام وإصابة اآلخر إصابة بليغة.

للجيش  تابعتان  دوريتان  استُهدفت  كام 

عن  أسفر  مام  ناسفتني،  بعبوتني  الرافيض 

مقتل 3 عنارص. ويف منطقة السيافية التابعة 

لعرب جبور أيضا هاجم جنود الدولة اإلسالمية 

عربتي همر للجيش الرافيض، فدارت اشتباكات 

أن يتسنى  الخفيفة واملتوسطة دون  باألسلحة 

معرفة نتائج ذلك.

الجيش  عنارص  من   3 قتل  ذلك  عىل  عالوة 

استهداف  عمليات  آخر، يف  الرافيض وأصيب 

لتجمعاتهم باألسلحة القناصة يف مناطق تابعة 

لعرب جبور كذلك.

وباألسلحة القناصة أيضا أردى جنود الخالفة 

نتيجة  قتىل  الرافيض  الجيش  عنارص  من   8

الهجوم عىل تجمعاتهم يف منطقة زوبع، التي 

الرافيض  للجيش  آلية  استهداف  أيضا  شهدت 

بسالح قناص 12.5 ملم، وكانت اإلصابة دقيقة 

كان  من  وإصابة  ومقتل  تدمريها  إىل  وأدت 

فيها.

أخريا وليس آخرا هاجم جنود الدولة اإلسالمية 

بعبوة ناسفة عنارص من الحشد الرافيض يف 

منطقة هور رجب، مام أدى إىل إصابة أحدهم 

إصابة بليغة حيث برتت إحدى ساقيه.
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النبأ – والية الفلوجة - خاص

ثكنات  عىل  اإلسالمية  الدولة  جنود  سيطر 

للجيش الرافيض شامل رشق الفلوجة االثنني 

هجوما  شنهم  إثر  اآلخرة(،  جامدى   /25(

عملية  ضمن  املرتدين،  مواقع  عىل  واسعا 

اإلعالمي  )غزوة  اسم  عليها  أطلقوا  عسكرية 

أيب براء الفلوجي(.

املجاهدين  أن  )النبأ(  لـ  خاص  مصدر  وأكد 

أطراف  عند  للمرتدين  ثكنات   10 اقتحموا 

الكرمة،  ملنطقة  التابعة  اللهيب  منطقة 

الهاون  بقذائف  متهيدي  قصف  بعد  وذلك 

والصواريخ محلية الصنع.

األسلحة  مبختلف  عنيفة  اشتباكات  وبعد 

سيطر جنود الخالفة -بفضل الله- عىل كامل 

الثكنات، ومتكنوا من قتل نحو 20 مرتدا من 

الجيش الرافيض وميليشياته وتدمري وإحراق 

عدد من آلياته.

اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  املصدر  أضاف 

متنوعة  آلية   15 الهجوم  هذا  خالل  اغتنموا 

وكميات من األسلحة والذخائر.

الغزوة  ضمن  الخالفة  جنود  استهدف  كام 

بسيارة  الرافيض  للجيش  تجمعا  أيضا، 

مفخخة رشق مدينة الفلوجة.

حيث انطلق االستشهادي أبو حمزة األنصاري 

أمام  للروافض  املفخخة نحو تجمع  بسيارته 

الفلوجة وفجرها  بوابة معسكر طارق رشق 

وسطه، مام أسفر عن مقتل عدد من املرتدين 

وتدمري عدة آليات عسكرية متنوعة.

ويف سياق آخر متكنت املفارز الجوية التابعة 

جامدى   /20( األربعاء  اإلسالمية  للدولة 

اآلخرة(، من إسقاط طائرة استطالع للجيش 

تم  وقد  الفلوجة،  مدينة  شامل  الرافيض 

استهدافها باملضادات األرضية أثناء تحليقها 

فوق منطقة الزغاريد شامل الفلوجة مام أدى 

إىل إسقاطها.

أسقطوا  قد  اإلسالمية  الدولة  جنود  وكان 

منطقة  فوق  رافضية  استطالع  طائرة 

عدد  لريتفع  الفلوجة،  شامل  البوشجل 

املجاهدون  أسقطها  التي  املسرية  الطائرات 

إىل طائرتني خالل أسبوع واحد.

ويف سياق آخر هاجم جنود الدولة اإلسالمية 

عنارص  اآلخرة(،  جامدى   /19( الثالثاء 

شامل  الرافضيني  والحشد  الجيش  وآليات 

مدينة الفلوجة.

تقدم جديد شــرق الفلوجة

جنــود الخالفــة يســيطرون علــى 10 ثكنــات للرافضــة فــي اللهيــب

ســاحتها غرب األنبار

عمليــات انغماســية واستشــهادية للمجاهديــن وهجمــات فاشــلة للروافــض
النبأ – والية األنبار

العسكرية  العمليات  من  بعدد  اإلسالمية  الدولة  جنود  قام 

تنوعت بني عمليات  األنبار  الرافيض يف والية  الجيش  ضد 

انغامسية واستشهادية وعمليات أخرى، متكنوا خاللها من 

األرواح  يف  خسائر  وتكبيدهم  املرتدين  لهجامت  التصدي 

واملعدات.

ففي يوم السبت )23/ جامدى اآلخرة(، نّفذ عدد من جنود 

الجيش  مواقع  استهدفت  انغامسية  عملية  اإلسالمية  الدولة 

والحشد الرافضيني غرب والية األنبار.

وقال املكتب اإلعالمي للوالية أن 5 من جنود الخالفة )وهم أبو 

طلحة األنصاري وأبو رقية األنصاري وأبو داود األنصاري 

وأبو عمرية األنصاري وأبو املقدام الشامي( متكنوا –بفضل 

كبيسة  بلدة  يف  املرتدين  مواقع  واقتحام  التسلل  من  الله- 

غرب األنبار، فدارت اشتباكات عنيفة بني الجانبني باألسلحة 

الخفيفة، انتهت بتفجري االنغامسيني أحزمتهم الناسفة تباعا 

وسط تجمعات الروافض.

الخمس  للمجاهدين  االنغاميس  الهجوم  أن  املكتب  وأضاف 

والحشد  الجيش  من  كبري  عدد  وإصابة  مقتل  عن  أسفر 

الرافضيني.

والحشد  الجيش  مرتدي  مواقع  له  تعرضت  آخر  هجوم 

استهدف  حيث  األنبار،  والية  غرب  السبت  يوم  الرافضيني 

الرافيض وميليشياته  للجيش  الدولة اإلسالمية تجمعا  جنود 

بسيارة مفخخة يقودها استشهادي.

إسالم  االستشهادي  أن  األنبار  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأكد 

املهاجر متكن –بفضل الله- من الوصول إىل تجمع للروافض 

عىل أطراف منطقة املعمورة غرب مدينة هيت وتفجري سيارته 

املفخخة وسطه، مام أوقع قتىل وجرحى يف صفوفهم، ولله 

الحمد.

جامدى   /21( الخميس  وتحديدا  العمليات  هذه  سبق  وقد 

هيت  مدينة  قرب  الرافيض  للجيش  هجوم  إحباط  اآلخرة(، 

غرب والية األنبار أيضا.

املعمورة  منطقة  من  بالقرب  عنيفة  اشتباكات  دارت  حيث 

الرافيض  الجيش  محاولة  بعد  هيت(  غريب  جنوب  كم   2(

رباط  نقاط  نحو  كبري  عسكري  برتل  التقدم  وميليشياته 

األوىل  الصباح  ساعات  منذ  املواجهات  وامتدت  املجاهدين، 

الخالفة من  الخميس، متكن خاللها جنود  وحتى مساء يوم 

بصاروخني  أبرامز  طراز  من  ودبابة  همر  عربة  استهداف 

وقتل  الدبابة  وإعطاب  الهمر  تدمري  إىل  أدى  مام  موجهني 

وإصابة عدد من املرتدين، كام أعطبوا عربتي همر كذلك بعد 

تفجري عبوتني ناسفتني عليهام.

الرافيض  العسكري  الرتل  بقية  أن  ميدانية  مصادر  وذكرت 

مني  التي  الخسائر  تلك  بعد  واالنسحاب  الرتاجع  عىل  أجرب 

بها.

فرتة  هيت  مدينة  من  القريبة  املواجهة  خطوط  شهدت  ثم 

الرافيض  الجيش  قطعات  وقوف  إثر  النسبي  الهدوء  من 

وعجزها عن إحراز تقدم نحوها، شّن خاللها الطريان الحريب 

االشتباكات  لتعود  الغارات،  من  العديد  والرافيض  األمرييك 

مجددا بني جيش الخالفة والجيش الرافيض وبشكل عنيف 

التقدم من  األحد )24/ جامدى اآلخرة( بعد محاولة األخري 

املحور الشاميل الغريب للمدينة، استطاع املجاهدون أثناءها 

بعد  فيهام  كانوا  ممن  عدد  وقتل  همر  وعربة  دبابة  تدمري 

استهدافهام بصاروخني موجهني.

يشار إىل أن جنود الخالفة متكنوا األسبوع املنرصم من قتل 

ربيع  يوسف  املرتد  هيت  مدينة  يف  الرافيض  الحشد  قائد 

النمراوي مع عدد من مرافقيه إثر تفجري منزل مفخخ لدى 

دخولهم إليه يف بلدة كبيسة جنوب غرب هيت.

قام  الرمادي  مدينة  رشقي  شامل  ويف  أخرى  جهة  من 

للجيش  تابعة  باستهداف عربة همر  اإلسالمية  الدولة  جنود 

الرافيض عىل الطريق الرسيع بالقرب من الحامضية مبدفع 

رشاش مام أدى إىل إعطابها.

وتجمعات  مواقع  اإلسناد  مفارز  استهدفت  الهاون  وبقنابر 

الروافض يف منطقة البوعلوان داخل مدينة الرمادي، وكانت 

اإلصابات دقيقة.

وذكر مصدر )النبأ( أن   هجامت املجاهدين 

الرشاشة  واملدافع  القناصة  باألسلحة  متت 

وصواريخ القعقاع، وذلك بالقرب من املعهد 

إىل مقتل عنرصين وتدمري  أدى  الفني، مام 

عربتي همر.

الخط  عىل  تدمريها  تم  أخرى  همر  عربة 

إثر  الفلوجة،  الحامضية شامل  قرب  الرسيع 

استهدافها بقناص 23 ملم، ولله الحمد.
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عمليــة استشــهادية تضــرب مقــرًا للصحــوات فــي اللجــاة
ومواجهــات عنيفــة مــع حــزب الــالت والنصيريــة فــي القلمونيــن الغربــي والشــرقي

النبأ – والية دمشق

اندلعت اشتباكات عنيفة االثنني )25/ جامدى اآلخرة(، بني جنود 

الدولة اإلسالمية وعنارص من حزب الالت اللبناين إثر محاوالت 

األخري التقدم نحو مواقع املجاهدين يف القلمون الغريب.

استعادة  من  متكنوا  الخالفة  جنود  أن  أعامق  وكالة  وأفادت 

السيطرة عىل 3 جبال بعد سيطرة عنارص حزب الالت عليها، كام 

املرتدون من محور حاجز  إحباط هجوم شنه  من  أيضا  متكنوا 

)شعبة عوض( نحو منطقة زوتينة، حيث دارت مواجهات عنيفة 

بالرشاشات الثقيلة ومدافع الهاون أُجرب عىل إثرها عنارص حزب 

الالت عىل الرتاجع واالنسحاب.

قتيل  بني  سقطوا  الحزب  عنارص  من  عددا  أن  الوكالة  وأكدت 

وجريح نتيجة االشتباكات دون الحصول عىل إحصائية دقيقة.

إىل جانب ذلك شّن جنود الدولة اإلسالمية الثالثاء )19/ جامدى 

وميليشياته  النصريي  الجيش  مواقع  عىل  هجوما  اآلخرة(، 

الرافضية بالقرب من مدينة القريتني، قُتل عىل إثره 31 مرتدا.

مباغتة  من  متكنوا  الخالفة  جنود  أن  امليدانية  املصادر  وأفادت 

إثر  متركزهم  نقاط  عىل  بهجوم  وميليشياته  النصريي  الجيش 

عملية تسلل يف محيط جبل جبيل غرب مدينة القريتني، واشتبكوا 

معهم مستخدمني مختلف أنواع األسلحة.

الصولة املباركة لجنود الدولة اإلسالمية أسفرت عن مقتل 31 مرتدا 

من النصريية وميليشياتهم وإصابة عدد آخر، إىل جانب تدمري 

التي  املعارك  فوزديكا، كام متكنوا يف  نوع  من  ومدفع  دبابتني 

دارت قبل يوم يف محيط املدينة من تدمري عربة شيلكا وتدمري 

وإعطاب دبابتني.

وجاء هذا الهجوم قبل أن ينحاز جنود الدولة اإلسالمية األحد )24/ 

النصريي  الجيش  شّن  أن  بعد  )القريتني(  من  اآلخرة(،  جامدى 

حملة عسكرية كبرية عليها، حيث استقدم أعدادا كبرية من الجيش 

القتال  البالد مستغال هدنة وقف  النصريي من مختلف مناطق 

املربمة مع صحوات الردة، ومبساندة امليليشيات الرافضية املختلفة 

الروسية واملروحية  الحربية  الطائرات  وبغطاء جوي كثيف من 

النصريية وإسناد من راجامت الصواريخ واملدفعية الثقيلة.

الدولة  جنود  استهدف  دمشق  جنوب  ويف  أخرى  جهة  من 

اإلسالمية الجمعة )22/ جامدى اآلخرة(، مقرا لفصائل صحوات 

الردة التابعة لـ »املجلس العسكري« املرتد بعملية استشهادية يف 

قاطع اللجاة.

سعيد  أبا  االستشهادي  أن  دمشق  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأكد 

دراجته  وتفجري  االنغامس  من  الله-  –بفضل  متكن  األنصاري 

لـ  التابع  العمرية«  »ألوية  فصيل  مقر  داخل  املفخخة  النارية 

من  عددا  أوقع  قرية جبيب، مام  املرتد يف  العسكري«  »املجلس 

القتىل والجرحى يف صفوف صحوات الردة.

استهداف ثان طال عنارص من صحوات »ألوية العمري«، وذلك 

الطريق  إىل  بالتسلل  الخالفة  قامت مجموعة من جنود  أن  بعد 

الواصل بني منطقتي املدورة والعاليل يف منطقة اللجاة، ونصب 

كمني لهم واالشتباك معهم وقتل عنرص منهم عىل األقل.

يذكر أن جنود الخالفة كانوا قد أحبطوا األسبوع املنرصم هجومني 

التقدم نحو نقاط رباط  لعنارص جبهة الجوالين، حيث حاولوا 

املجاهدين يف وادي الزمراين ووادي مرطبية، فدارت مواجهات 

مسلحة بني الطرفني أسفرت عن مقتل 17 عنرصا منهم وإصابة 

عدد آخر، مام أجربهم عىل الرتاجع دون تحقيق أي تقدم.

غــزوة جديدة على أطــراف مدينة الخير
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اآلخرة(،  جامدى   /25( االثنني  اإلسالمية  الدولة  جنود  شّن 

وامليليشيات  النصريي  الجيش  مواقع  عىل  واسعا  هجوما 

املوالية له يف والية الخري.

بدؤوا  الخالفة  جنود  أن  )النبأ(  لـ  خاص  مصدر  وأفاد 

هجومهم الذي استهدف مطار املدينة العسكري واللواء 137، 

النصريي يف  الجيش  مواقع  استشهاديتني رضبتا  بعمليتني 

ثالثة محاور؛  من  املنطقة  اقتحام  ذلك  أعقب  الجفرة،  محور 

)مزارع  رشقي  جنويب  ومحور  الجفرة  وهو  شاميل  محور 

أبو الوليد( ومحور جنويب غريب اللواء 137، ليتمكن جنود 

الخالفة عىل إثر ذلك من تحقيق تقدم والسيطرة عىل نقاط 

للمرتدين يف محور الجفرة.

وأضاف املصدر أن النظام النصريي تكبد خالل هذا الهجوم 

جنوده،  من  العرشات  وإصابة  مبقتل  متثلت  كبرية  خسائر 

إىل جانب خسارته 4 دبابات )2 تم تدمريهام، و2 اغتنمهام 

.BMP املجاهدون(، وإعطاب عربة

لحظة  حتى  مستمرة  الطرفني  بني  املعارك  تزال  وما  هذا 

كتابة الخرب، نسأل الله أن ميّن عىل عباده املجاهدين بالفتح 

والتمكني.

أخبار وتقارير
حصيلتهمــا 43 قتياًل

هجــوم استشــهادي وضربــة مباغتــة على 
مرتــدي الـــ PKK في ريف الشــدادي

النبأ – والية الربكة

اإلسالمية  الدولة  جنود  بني  رحاها  تدور  مستمرة  معارك 

صحوات  من  حالفهم  ومن   PKK الـ  ومرتدي  جهة  من 

الردة من جهة أخرى يف أرياف مدينة الشدادي، فبعد عدد 

من العمليات التي استهدفت املرتدين األسبوع املايض، قُتل 

استهدف  آلياتهم،  وأُعطبت  إثرها عدد منهم  وأصيب عىل 

جنود الخالفة األحد )24/ جامدى اآلخرة(، تجمعا ملرتدي 

الـ PKK يف ريف مدينة الشدادي الغريب بسيارة مفخخة 

يقودها استشهادي.

أن  الربكة  لوالية  اإلعالمي  املكتب  ذكر  له  بيان  ويف 

الله-  املفخخة ومتكن  –بفضل  االستشهادي قاد سيارته 

من الوصول إىل تجمع كبري للمرتدين يف قرية الحامدات 

 23 مقتل  عن  أسفر  مام  وسطه،  وفجرها  الشدادي  غرب 

مرتدا وإصابة آخرين بجروح بعضها بليغة.

معارك عنيفة اندلعت يف اليوم ذاته يف محور آخر، حيث 

 PKK صال عدد من جنود الخالفة عىل مواقع ملرتدي الـ

جنوب مدينة الشدادي.

وأكد املكتب اإلعالمي أن املجاهدين اقتحموا مواقع املرتدين 

يف قرية العزاوي جنوب املدينة، ودارت مواجهات عنيفة 

مبختلف األسلحة، متكن خاللها جنود الخالفة من قتل 20 

قواعدهم  إىل  ذلك  بعد  لينحازوا  آخر،  عدد  وجرح  مرتدا 

السابقة.

االثنني )18/ جامدى  الخالفة  قام جنود  ذلك  إىل جانب 

من  PKKبالقرب  الـ   ملرتدي  جرافة  باستهداف  اآلخرة(، 

إىل  أدى  مام  الشدادي  مدينة  رشقي  جنوب  البشائر  تل 

إعطابها.

وبقذيفة  الشدادي(  رشقي  )جنوب  ذاتها  الجهة  ويف 

إعطاب سيارة  الدولة اإلسالمية من  SPG-9 متكن جنود 

رباعية الدفع بالقرب من قرية الفدغمي.

صولــة ســريعة علــى حاجــز للجيش 
النصيــري فــي حماة

النبأ – والية حامة

اآلخرة(،  الخميس )21/ جامدى  اإلسالمية  الدولة  شّن جنود 

هجوما خاطفا عىل نقاط الجيش النصريي عىل طريق )سلمية 

– أثريا( يف والية حامة.

وأفادت وكالة أعامق أن اشتباكات اندلعت بني جنود الخالفة 

لهم  املجاهدين حاجزا  اقتحام  إثر  النصريي  الجيش  ومرتدي 

عىل الطريق الواصل بني مدينة َسلَْميَة وبلدة أثريا، مام أسفر 

عن مقتل أحد املرتدين يف الحاجز وفرار من بقي منهم حيا.

وأضافت الوكالة أن جنود الدولة اإلسالمية اغتنموا خالل هذه 

العملية سيارة دفع رباعي مزودة برشاش ثقيل وأسلحة خفيفة 

وكميات من الذخائر املتنوعة.

يذكر أن جنود الخالفة اقتحموا االثنني )18/ جامدى اآلخرة(، 

كتيبة دبابات )املهجورة( بالقرب من مطار الـ T4 العسكري، 

مام أسفر عن مقتل 23 عنرصا من الجيش النصريي، واغتنام 

رشاشات ثقيلة وصواريخ مضادة للدروع وقاعدة إطالق لها 

وكميات من الذخائر املتنوعة.

دك مواقع الجيش النصريي يف محيط مطار مدينة الخري بالرشاشات الثقيلة
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النبأ – والية دجلة – خاص

بعد أكرث من أسبوع عىل إعالن حملتهم العسكرية املزعومة 

مخمور،  غرب  منطقة  يف  بدؤوها  التي  املوصل  مدينة  عىل 

فشل الجيش الرافيض وميليشياته ورغم الحشد الكبري الذي 

يف  الصليبي  الطريان  من  لهم  املقدم  الجوي  والدعم  أعدوه 

الله- عن  أنهم عجزوا –بفضل  يذكر، حتى  تقدم  أي  تحقيق 

عليها،  التي شنوها  الهجامت  دخول قرى صغرية رغم عديد 

كقرى كرمردي وكوديال والنرص، وإن كانوا قد دخلوا جزئيا 

سواء  الخالفة  جنود  عمليات  أن  إال  القرى  تلك  بعض  يف 

الذي  الكبري  الدور  جانب  إىل  االستشهادية،  أو  االنغامسية 

لعبته مفازر اإلسناد أجربتهم عىل الرتاجع واالنسحاب فارين 

بجلودهم.

وبعد أن نجح جنود الدولة اإلسالمية يف إحباط جميع هجامت 

العمليات  من  عددا  وشنوا  املبادرة  زمام  امتلكوا  املرتدين، 

النوعية التي زادت يف حجم خسائر العدو وسببت مزيدا من 

االنهيار النفيس لجنوده.

من  عدد  نّفذ  اآلخرة(،  جامدى   /20( األربعاء  يوم  ففي 

والحشد  الجيش  مواقع  يف  انغامسيا  هجوما  الخالفة  جنود 

الرافضيني قرب قرية تل الريم غرب مخمور.

العملية االنغامسية أسفرت  وأكد مصدر خاص لـ )النبأ( أن 

للمرتدين  مواقع  عىل  والسيطرة  همر،  عربتي  تدمري  عن 

هربوا  التي  مواقعهم  تحصني  وحاولوا  هاربني  ولّوا  الذين 

باستهداف  اإلسناد  مفارز  فقامت  ترابية،  سواتر  بعمل  إليها 

مواقعهم ومتركزات جنودهم وتحركات آلياتهم بقنابر الهاون 

تحركاتهم  شل  إىل  أدى  مام  والكاتيوشا،  الغراد  وصواريخ 

فضال عن تدمري مدفع ثقيل وجرافة، ولله الحمد.

خسائر برشية كبرية مني الجيش والحشد الرافضيان االثنني 

الخالفة  عنيفة مع جيش  إثر معارك  اآلخرة(،  )25/ جامدى 

تخللها هجومان استشهاديان استهدفا تجمعاتهم قرب قرية 

وللمرة  التقدم  الرافضية  القوات  حاولت  أن  فبعد  النرص، 

الرابعة يف أسبوعني نحو قرية النرص دارت مواجهات مسلحة 

مبختلف األسلحة، ثم قام استشهادي باستهداف تلك القوات 

بعربة مفخخة، مام أسفر عن مقتل وإصابة 70 عنرصا منهم 

وتدمري عربتي همر وآلية ناقلة للجند.

هذه الخسائر أجربت القوات الرافضية املهاجمة عىل الرتاجع 

واالنسحاب دون تحقيق أي تقدم يذكر.

بسيارته  األنصاري  عائشة  أبو  االستشهادي  انطلق  كام 

قرية  قرب  املرتدين  تجمع  وسط  بتفجريها  وقام  املفخخة 

كام  آخر،  عددا  وجرح  منهم  عنارص   10 فقتل  أيضا،  النرص 

دمرت عربتي همر.

ويف منطقة مخمور أيضا، استهدف مجاهدو الدولة اإلسالمية 

بسلسلة  البيشمركة  مرتدي  اآلخرة(،  )21/ جامدى  الخميس 

عمليات استشهادية أوقعت عددا كبريا منهم بني قتيل وجريح.

وقال مصدر )النبأ( أن 3 من جنود الخالفة )وهم أبو قتادة 

األنصاري وأبو عيل األنصاري وأبو محمد الشامي( هاجموا 

البيشمركة عىل طريق  بـ 3 سيارات مفخخة ثكنات مرتدي 

أهدافهم  إىل  الوصول  من  الله-  –بفضل  ومتكنوا  مخمور، 

القتىل يف  من  العديد  أوقع  مام  وتفجري سياراتهم وسطها، 

صفوف املرتدين ودمر عدة ثكنات لهم.

استقدم البيشمركة إثر ذلك رتال عسكريا يف محاولة منهم لنقل 

االستشهادية  العمليات  الذين سقطوا جراء  والقتىل  الجرحى 

الثالثة، فقام االستشهادي أبو دجانة األنصاري باستهدافهم 

النبأ – والية دياىل

شّن جنود الدولة اإلسالمية الجمعة )22/ جامدى اآلخرة(، هجوما 

عىل حاجز للجيش الرافيض شامل رشقي منطقة بعقوبة مركز 

والية دياىل.

وذكر املكتب اإلعالمي لوالية دياىل أن الهجوم بدأ بقطع طريق 

اإلمداد واإلسناد املؤدي إىل الحاجز الكائن يف قرية الكبة التابعة 

رسية  قصف  مع  بالتزامن  الناسفة،  بالعبوات  الوقف  ملنطقة 

للجيش الرافيض بالقرب من الحاجز بقنابر الهاون.

أعقب ذلك اقتحام الحاجز واالشتباك مع العنارص املتواجدين فيه، 

املوقع،  إثر ذلك تعزيزات عسكرية إىل  الروافض عىل  فاستقدم 

الناسفة  العبوات  من  عدد  بتفجري  اإلسالمية  الدولة  جنود  فقام 

عليهم واالشتباك معهم باألسلحة الخفيفة واملتوسطة.

وأضاف املكتب اإلعالمي أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد 

من الجيش والحشد الرافضيني وتدمري آلية عسكرية، إىل جانب 

اغتنام أسلحة وذخائر ومعدات اتصال.

ويف سياق آخر قُتل 4 من عنارص الجيش الرافيض وأصيب عدد 

ناسفة  الهجوم بعبوة  إثر  اآلخرة(،  الخميس )21/ جامدى  آخر 

عىل آليتهم العسكرية يف منطقة )محمد ضيفان( يف العظيم.

ويف موقع آخر من منطقة العظيم وتحديدا البووحيد قام جنود 

الرشطة  من  عنارص  تقل  آلية  عىل  بالهجوم  اإلسالمية  الدولة 

الرافضية، مام تسبب مبقتل عنرصين وتدمري اآللية.

إىل جانب ذلك فجر املجاهدون عبوة ناسفة عىل آلية تقل 3 من 

املرتدين يف منطقة بلدروز مام تسبب بتدمريها وإصابة املرتدين 

الرافيض عىل  آلية للجيش  بليغة، كام استهدفت  الثالث بجروح 

طريق )كبايش – السعدية( بعبوة ناسفة، دون أن يتسّنى معرفة 

نتائج ذلك.

اقتحامــات وعبوات في ديالى

هجــوم علــى حاجــز للجيــش الرافضــي فــي منطقــة الوقف
تدمير عربتي همر في حقل عجيل 

النبأ – والية كركوك

آليتني  اآلخرة(  جامدى   /22( الجمعة  الخالفة  جنود  هاجم 

ملرتدي الحشد الرافيض يف حقل عجيل النفطي، مام أسفر عن 

تدمريهام.

وأفاد املكتب اإلعالمي للوالية أن الهجوم الذي استهدف اآلليتني 

وإصابة  مقتل  أيضا  نتائجه  من  ناسفتني، وكان  بعبوتني  تم 

الذين كانوا عىل منت إحداهام.

ويف عملية نوعية لها قامت إحدى املفارز األمنية السبت )23/ 

جامدى اآلخرة(، بتصفية ضابط تحقيق يف الجيش الرافيض 

بالسالح الكاتم وسط مدينة كركوك.

البيشمركة  عنارص  القنص  مفارز  استهدفت  آخر  جانب  من 

املرتدين يف مناطق من والية كركوك موقعة قتىل يف صفوفهم.

وأضاف املكتب اإلعالمي أن 3 عنارص من مرتدي البيشمركة 

حقل  يف  القناصة  باألسلحة  استهدافهم  إثر  مرصعهم  لقوا 

عجيل النفطي ومنطقتي داقوق والرشاد.

الرافضــة والبيشــمركة يحصــدون الفشــل فــي مخمــور

بسيارة مفخخة، حيث يرّس الله له تفجريها وسط الرتل، مام 

تسبب بتدمريه بأكمله مبا فيه من عنارص وآليات عسكرية.

وبسيارة مزودة برشاش ثقيل اغتنمها املجاهدون من مرتدي 

البيشمركة، انغمس أبو عبد امللك الشامي وأبو عبيدة الكردي 

إىل  والوصول  التوغل  واستطاعوا  مخمور،  منطقة  داخل 

رشطة »مديريتها«.

وأضاف املصدر ذاته أن أحد االنغامسيني قام باالشتباك مع 

الثاين  االنغاميس  يقوم  أن  قبل  الرشاش،  بالسالح  املرتدين 

قتل  إىل  أدى  مام  »املديرية«،  مبنى  داخل  السيارة  بتفجري 

وإصابة عدد من البيشمركة املرتدين وانهيار جزء من املبنى.

الرافضية  الحكومة  إقرار  مع  بالتزامن  العمليات  هذه  تأيت 

والعاملني  املوظفني  أجور  دفع  عىل  قدرتها  وعدم  باإلفالس 

يف بعض املناطق، فضال عن خالفات يف صفوفها واتهامات 

عىل  واعرتاضات  ورفض  معينة،  أطراف  وتهميش  بالفساد 

التشكيلة الوزارية الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء الرافيض 

الطاغوت حيدر العبادي.
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املجاهدين  مساعدة  عودته  بعد  تابع 

املهاجرين  استقباله  خالل  من  ومنارصتهم، 

العراق،  إىل  إدخالهم  عىل  والعمل  وإيوائهم 

واستمر عىل هذه الحال حينا من الزمن، حتى 

انقطع اتصاله باملجاهدين.

النظام  ضد  الشام  يف  املظاهرات  خروج  مع 

ومن  نفسه  يعد  عبود  حسان  بدأ  النصريي 

النصرييني،  لقتال  أقاربه وأصحابه  من  معه 

عن طريق جمع ما ميكن من السالح، والتدرب 

من  أوائل  من  فكانوا  العبوات،  تصنيع  عىل 

يف  النصريي  الجيش  وجه  يف  السالح  رفع 

ومع  الشام،  شامل 

اشتداد القتال يف الشام 

مرت املجموعة التي كان 

مراحل  عدة  يقودها يف 

ومسميات، آخرها »لواء داود«.

الحق  عن  يبحث  استمر  الوقت  نفس  ويف 

العراق من معرفة  يتمكن يف  وأهله حيث مل 

الوضع  شدة  بسبب  كامال  املجاهدين  منهج 

عنهم،  انقطاعه  ثم  الشام  إىل  وعودته  هناك 

وقدر الله أن يقرّب إليه بعض اإلخوة الدعاة 

من املهاجرين، فنصحوه ووّجهوه إىل صحة 

االعتقاد وسالمة املنهج، وتزامن ذلك مع إعالن 

فكان  الشام،  إىل  متددها  اإلسالمية  الدولة 

ذلك من أكرب الحوافز التي دعته لالرتباط بها 

والتحالف معها ضد النصريية.

يف  اإلسالمية  الدولة  جيش  مشاركته  وبعد 

مستودعات  غزوة  بينها  من  املعارك  بعض 

الشيخ حسان  أعلن  الحمراء يف ريف حامة، 

البيعة ألمري املؤمنني لينضم  عبود ومن معه 

بجنوده إىل والية إدلب، ويتم تعيينه مسؤوال 

معارك  انطالق  قبل  ذلك  وكان  لها،  عسكريا 

الصحوات ضد الدولة اإلسالمية بثالثة أسابيع 

تقريبا.

بضعة  حينها  إدلب  والية  يف  اإلخوة  كان 

غابة  وسط  املهاجرين  من  معظمهم  مئات 

األمر حتى أعد العدة للهجرة إىل دار اإلسالم.

بفتح  عليهم  الله  مّن  الهجرة  طريق  يف 

قافلة  النصريي  الجيش  هاجم  حيث  وغنائم 

عوائلهم  أرس  من  يتمكن  أن  وكاد  املهاجرين 

الله  ولكن  حافالت،  يف  معهم  أخذوها  التي 

سلّم، فكرَّ عليهم اإلخوة الذين مكنهم الله من 

وقتل  عليهم  الهجوم  ثم  للمرتدين،  التصدي 

منهم،  مدرعتني  واغتنام  جنودهم  من  كثري 

ثم اجتياز الطريق الواصل بني أثريا وسلمية 

عنوة  النصريي  النظام  عليه  يسيطر  الذي 

إىل  والوصول  وحربا، 

دار اإلسالم، ليلحق بهم 

إخوانهم  من  تبقى  من 

التي  األكرب  القوة  حيث 

للهجرة  تتجهز  كانت 

وعتاد  سالح  من  معها  مبا  الله،  سبيل  يف 

مناطق  إىل  جميعا  بذلك  لتصل  ومدرعات، 

سيطرة الدولة اإلسالمية وتلحق بجيش الدولة 

مالحم  حينها  يخوض  كان  الذي  اإلسالمية 

ضد الجيش النصريي يف عدة واليات.

شارك الشيخ حسان عبود وإخوانه يف معارك 

أن  قبل  النصريي  الجيش  ضد  الرقة  والية 

يوليه أمري املؤمنني عىل والية حمص، ورغم 

قبل  أنه  إال  العسكري  العمل  يفضل  كان  أنه 

)كام  مهند  أبو  ومىض  وطاعة،  سمعا  األمر 

ساحة  إىل  الله(  حفظه  املؤمنني  أمري  كّناه 

قيادته،  بحسن  ذكراه  فيها  خلد  التي  جهاده 

وطيب معرشه، ومبا فتح الله عليه من البالد.

كانت والية حمص تضم مساحات واسعة من 

بادية الشام، وجبهات طويلة ممتدة مع النظام 

النصريي، فكان أول ما عمل عليه الشيخ أبو 

مهند أن بدأ بإعادة ترتيب قواطعها، وتنظيم 

بسبب  كبرية  مشقة  ذلك  يف  وتكبد  جيشها، 

والتنظيم  اإلدارة  أساليب  من  عليه  استجد  ما 

املتّبعة يف الدولة اإلسالمية، ويف نفس الوقت 

مل يكن ليغفل عن قتال النصريية، فقاد بفضل 

الله عدة غزوات ناجحة عىل الجيش النصريي 

الكربى يف والية  الغزوة  يقود  أن  قبل  وذلك 

حمص وهي غزوة فتح تدمر والسخنة.

مهند  أيب  الشيخ  عىل  وقع  الغزوة  هذه  يف 

مزيد من املسؤوليات ففضال عن قيادته لجنود 

يف  إخوانه  عيّنه  الغزوة،  يف  حمص  والية 

هيئة الحرب أمريا عاما للغزوة، التي شاركت 

ودمشق  حامة  واليات  من  كتائب  أيضا  فيها 

باإلضافة إىل كتائب من جيش الخالفة.

مهند  أيب  الشيخ  عز وجل عىل  الله  مّن  وقد 

رسيع،  بفتح  وجنوده 

الجيش  وجود  وأنهوا 

الجزء  يف  النصريي 

من  بهم  الخاص 

من  كل  وهي  الغزوة 

ورشكة  الغازي  الهيل  وحقل  السخنة  بلدة 

إىل  باإلضافة   T3 النفط  ومحطة ضخ  األرك 

مّن  كام  النقاط،  تلك  بني  املنترشة  الحواجز 

القواطع،  بقية  يف  إخوانهم  عىل  تعاىل  الله 

ويغنموا  تدمر  مدينة  أيديهم  عىل  الله  ليفتح 

كميات  منها  القريبة  السالح  مستودعات  من 

هائلة من السالح.

حمص  والية  من  نقله  تم  تدمر  فتح  بعد 

وحامة  حمص  واليات  عن  املسؤول  ليصبح 

معارك  ويقود  الحرب،  هيئة  يف  ودمشق 

التي كان  الواليات،  الدولة اإلسالمية يف هذه 

ومهني،  القريتني  مدينتي  فتح  أهمها  من 

ضد  الرشقي  والقلمون  القصب  برئ  ومعارك 

الصحوات، واملعارك عىل الطريق الرابط بني 

طريق  قطع  معركة  قيادة  ثم  وسلمية،  أثريا 

إمداد النظام يف مدينة حلب، والتي كتب الله 

فقطعوا  لعباده،  الفتح  وتعاىل-  –سبحانه 

عىل  وأجربوه  الوحيد،  النظام  إمداد  طريق 

الدخول يف معركة مل يكن مستعدا لها تكبد 

لديه،  النخبة«  »قوات  من  القتىل  مئات  فيها 

الشيخ  يصاب  أن  الله  قدر  املعركة  هذه  ويف 

الفرصة  تتحني  كان  التي  الفصائل  من 

فصيل  انضامم  فكان  عليهم،  لالنقضاض 

»لواء داود« مبقاتليه الذين يبلغ تعدادهم 700 

قائده  ومبايعة  اإلسالمية  الدولة  إىل  أكرث  أو 

فتحا  املؤمنني  ألمري  عبود  حسان  ومؤسسه 

الشيخ  بدأ  وقد  املجاهدين،  عىل  به  الله  مّن 

حّسان فور استالمه مهّمة املسؤول العسكري 

عىل  كبري  عسكري  لعمل  التخطيط  للوالية 

بها  املحيطة  والحواجز  شيخون  خان  مدينة 

من  وكان  النصريية،  رجس  من  لتطهريها 

املقرر أن يشرتك فيها جنود الدولة اإلسالمية 

يف واليتي إدلب وحامة، 

مل  العملية  هذه  ولكن 

خروج  بسبب  تنطلق 

وقتالها  الصحوات 

الدولة اإلسالمية يف كافة مناطق الشامل، مام 

اضطر جنودها لالنحياز والعمل عىل تجميع 

قواتهم يك ال تستفرد بهم الفصائل كام حدث 

والغريب،  الشاميل  حلب  ريفي  يف  معهم 

األنسب  الخيار  هام  ورسمني  رساقب  فكانت 

وإخوانه  عبود  الشيخ حسان  أّمن  لهم، حيث 

الحامية لهم وأفشلوا كل محاوالت الصحوات 

وعىل رأسهم صقور الشام للدخول عليهم.

لتحصني  الزمن  من  لفرتة  الشيخ  تفرغ 

منطقته من الصحوات التي كانت ترتبص به، 

فتمكن من تفكيك العديد من خاليا الصحوات 

األمنية يف رساقب ورسمني، ومتكن من دعوة 

املؤمنني،  أمري  لبيعة  هناك  الكتائب  بعض 

وبقي يف منطقته بانتظار األوامر له بالتحرك 

الستعادة والية إدلب من أيدي الصحوات.

جنود  لكل  األمر  جاء  الخالفة،  إعالن  بعد 

الدولة يف مناطق الصحوات أن ينحازوا إىل 

أرايض الدولة اإلسالمية، يك يعيشوا يف دار 

عليهم  وخوفا  الرشيعة،  حكم  تحت  اإلسالم 

هؤالء  رأس  عىل  وكان  الصحوات،  غدر  من 

الشيخ حسان عبود وجنوده، الذي ما إن أتاه 

أمــن  الحماية لمجاهدي 
الدولة اإلســالمية في 

الصحوات فترة 

عمل لســنوات في التنسيق 
إلدخــال المهاجرين إلى 

العراق

غزت أمريكا الصليبية أرض العراق، فهب لقتالها اآلالف من الشباب، وخاصة 
الفترة حّسان عبد الجليل عّبود،  من بالد الشام، وكان ممن نفروا في تلك 
الذي كان ُيعرف في بلدته سرمين )في إدلب( بالشجاعة والجرأة والمروءة، 
سافر إلى العراق، وبقي يقاتل فيها، وخالط المهاجرين فيها وأحبهم وأحبوه، 
وكان ممن قدر اهلل أن يلتقي بهم، الشيخ أبو أنس الشامي تقبله اهلل، فقاتل 
إلى جانبه، وحضر معه غزوة تحرير سجن أبو غريب، التي كتب اهلل أن يكشف 
المجاهدين فيقصفوهم، وُيقتل كثير منهم، من  الصليبيون أماكن  فيها 
أبو أنس، إال أن اهلل -تعالى- كتب أن ينجي حسان من القتل،  بينهم الشيخ 

وعاد بعد ذلك بمدة إلى الشام.

أبــو مهند الشــامي
الرجــل الــذي داس الفصائل 

بقدميــن مــن حديد
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أبو مهند الشامي بجروح خطريه، أثناء تقدمه 

يف عمق مناطق النظام.

شخصية  صبغت  التي  البارزة  الصفة  كانت 

بحثه  الله-  -تقبله  الشامي  مهند  أيب  الشيخ 

به،  ومتسكه  ذلك،  يف  واجتهاده  الحق  عن 

قوة،  من  أويت  ما  بكل  سبيله  يف  وجهاده 

ومهام عظمت التكاليف وزادت املشقة.

كان  للنصرييني  جهاده  بدأ  منذ  الذي  فهو 

إقامة  يريد  عمن  يبحث 

اإلسالمية  الرشيعة 

ويقاتل  به،  فريتبط 

ما  وهو  رايته،  تحت 

أوصله يف نهاية مطافه 

املؤمنني  أمري  بيعة  إىل 

بان  بعدما  اإلسالمية  الدولة  إىل  واالنضامم 

التي  الفصائل  قادة  من  األدعياء  كذب  له 

تنتسب لإلسالم وتسعى إلقامة الدميوقراطية 

الذي  الحق  عرف  عندما  الذي  وهو  الرشكية، 

به  متسك  اإلسالمية  الدولة  منهج  يف  وجده 

تلقاها  التي  واإلغراءات  بالعروض  آبه  غري 

ما  وراءه  تاركا  والخارج،  الداخل  مرتدي  من 

يف  كلها  وضعها  وعتاد  وعدد  قوة  من  لديه 

خدمة الدولة اإلسالمية، ال ترهبه كرثة أعدائها 

وتربصهم بها، ثابتا عىل بيعته ألمري املؤمنني 

مثبتا إخوانه الذين معه.

مع  الجلوس  يحب  جهاده  بداية  منذ  وكان 

الدعاة وطلبة العلم، وخاصة املهاجرين منهم، 

الحق،  عن  باحثا  ويستفتيهم  منهم،  يسمع 

إخوة من  أنه كان يصطحب معه دامئا  حتى 

وينصحوه،  بالله  دامئا  ليذكروه  العلم،  طلبة 

وكان عىل رأسهم حبيبه أبو مصعب األردين، 

تقبله الله.

الرشعية  الدروس  حضور  عىل  حريصا  كان 

جنوده  يلزم  وكان  التوحيد،  دروس  وخاصة 

بحضورها، وكأنه يحاول أن يستدرك ما فاته 

قبل  الصحوات  مناطق  يف  احتباسه  مدة 

هجرته.

وكان من أشد الناس اتباعا للحق فكان يسأل 

له  بان  فإذا  املسألة  يف  الرشعي  الحكم  عن 

مبقتىض  ليعمل  وقام  فيها  النقاش  أنهى 

الحكم الرشعي.

ذلك  أدى  ولو  الظلم  الخوف من  وكان شديد 

إىل أن يقتص من نفسه، ومن شدة خوفه من 

السجناء  عىل  بنفسه  يطوف  كان  أنه  الظلم 

كل فرتة، فيلتقي بهم ويسألهم عن قضاياهم، 

خشية أن يكون من بينهم بريء طال حبسه، 

بسبب تأخري يف عرض قضيته عىل القايض 

لينظر فيها.

املسلمني  عامة  من  الرجال  يوقف  وكان 

عن  فيسألهم  يعرفونه  ال  وهم  الطرقات  يف 

عالقتهم بجنود الدولة اإلسالمية، وعن معاملة 

الدواوين املختلفة لهم، مخافة أن  اإلخوة يف 

ممن  أحد  من جنوده عىل  أحد  من  يقع ظلم 

اسرتعاه الله عليه.

املؤمنني.

يجهز  مميز،  عسكري  تفكري  صاحب  كان 

لغزواته بشكل جيد، وتشهد له بذلك معاركه 

الكثرية التي خاضها وفتح الله عليه فيها، قبل 

اإلسالمية، ومنها معارك حاجز  للدولة  بيعته 

حميشو، وحاجز باب الهوى، وكلية الشؤون 

الشبيبة،  ومعسكر  تفتناز،  ومطار  اإلدارية، 

الجديدة،  وحاجز  الجوي،  الدفاع  وكلية 

وأريحا،  إدلب  بني  والحواجز  والسادكوب، 

وغريها.

قاد  وهجرته،  املؤمنني  ألمري  بيعته  وبعد 

وأهمها  العسكري،  باملقياس  كربى  غزوات 

أكرب  التي كانت واحدة من  غزوة فتح تدمر، 

معارك جيش الخالفة عىل اإلطالق من حيث 

وكذلك  القتال،  جبهة  واتساع  القوات  حشد 

إمكاناته  فيها  ظهرت  التي  خنارص  معركة 

األمر  أتاه  إذ  صورها  أوضح  يف  القيادية 

أيام  بخمسة  موعدها  قبل  للغزوة  بالتحضري 

تجهيزها  من  الله  مكنه  ذلك  ورغم  فقط، 

لها، وكان  الالزمة  القوات واإلمكانات  وحشد 

فيها الفتح املبني بفضل الله.

والجنود،  بالجبهات  الشديد  اهتاممه  ورغم 

فإنه تقبله الله مل يكن من النوع الذي يهمل 

باقي مفاصل الوالية ودواوينها، بل كان يكرث 

الجلوس مع أمراء املفاصل ويحثهم عىل مزيد 

يف  ويسعى  الجهد  من 

يحتاجونه  ما  تأمني 

لدرجة  عملهم،  لنجاح 

أن كال منهم كان يشعر 

أن أبا مهند ال يهتم بغري 

مفصله، وكان من عادته 

يسري  أن  هام  ألمر  باإلخوة  االجتامع  أراد  إذا 

عن  لينعزل  بعيدة  مسافات  البادية  يف  بهم 

يتم  االجتامع حتى  أمر  يشغله عن  قد  ما  كل 

إخوانه  يستشري  أنه  عنه  معروفا  وكان  أمره، 

املشاكل  عليهم  فيطرح  فرادى،  أو  مجتمعني 

أما ثباته عىل طريق الجهاد يف سبيل الحق، 

عن  الكلوم  وال  املحن  تزحزحه  مل  الذي  فهو 

أن  الله –تعاىل-  قدر  أول طريقه  ففي  ذلك، 

إطالقه  قبل  الصنع  محيل  صاروخ  ينفجر 

ليستعيض  االثنتني،  قدميه  ببرت  فيتسبب 

مىش  إذا  يضعهام  حديد  من  بقدمني  عنهام 

بهام  خاض  ارتاح،  أو  جلس  إذا  وينزعهام 

–تعاىل-  الله  قدر  كام  املعارك،  عرشات 

ذلك  بعد  يصاب  أن 

إحداها  مرة،  من  أكرث 

طائرة  استهداف  عند 

لسيارته  نصريية 

تدمر،  فتح  غزوة  أثناء 

قدماه  كرست  حيث 

وكذلك  القتل،  من  الله  ونجاه  الحديديتان، 

إحدى  يف  نصريية  دبابة  استهدفته  حني 

شظايا  فأصابته  تدمر،  غرب  الدّوة  معارك 

األردين  مصعب  أبا  وقتلت  بجروح  القذيفة 

كان  ومام  بجواره،  كان  الذي  الله-  -تقبله 

بداء  مريضا  كان  أنه  إصابته  أعباء  من  يزيد 

السكري، فال تشفى جروحه بسهولة.

أما عن والئه للدولة اإلسالمية فإن من يعرفه 

يعلم أنه منذ بيعته ألمري املؤمنني كان حريصا 

الدولة،  مصلحة  شأنه  من  كان  ما  كل  عىل 

متاعه  حزم  بالهجرة  األمر  بلغه  أن  فمجرد 

من  تبعه  مبن  لينطلق  لوائه،  سالح  وجمع 

جنوده إىل دار اإلسالم، ومبجرد وصوله سلّم 

اإلسالمية، ومنها  الدولة  إىل  اللواء  أمالك  كل 

مئات اآلالف من الدوالرات كانت بحوزته مام 

غنمه يف معاركه الطويلة، باإلضافة إىل 12 

واآلليات،  السالح  من  والكثري  ومدرعة  دبابة 

نهائيا  داود(  )لواء  اسم  إنهاء  عىل  عمل  ثم 

االسم  هذا  يستعمل  بقي  من  كل  ومعاقبة 

القديم أو ينسب أحدا ممن بايع أمري املؤمنني 

جميعا  الجنود  قلوب  يف  ليزرع  وذلك  إليه، 

ألمري  والطاعة  اإلسالمية،  للدولة  االنتامء 

استحسن  إذا  الحلول، حتى  ويطالبهم بطرح 

رأيا عرضه عىل باقي إخوانه موضحا أنه رأي 

األخ فالن، يك ال ينسب لنفسه ما ليس منه، 

ثقته  من  ويزيد  أخيه،  شأن  من  يرفع  ويك 

بنفسه.

وإىل جانب ذلك كله كان -رحمه الله- صاحب 

عبادة، حبّب إليه قيام الليل بالصالة، فيوقظ 

أهله يف الثلث األخري من الليل ويصيل بهم، 

وحبّب إليه البكور يف العمل، فيبدأ كل أعامله 

بعد صالة الفجر، ويعقد الكثري من اجتامعاته 

التبكري  إخوانه عىل  الوقت، ويحض  هذا  يف 

يف النوم، والبكور يف العمل بحثا عن الربكة.

أن  املعارك،  اشتدت  إذا  عنه  ُعرف  مام  وكان 

ينزوي يف جانب عن إخوانه يدعو الله، وميرغ 

ويستنرصه،  يستفتحه  الرتاب،  يف  وجهه 

الفتح  الله لهم  ويبقي يكرر ذلك حتى يكتب 

والنرص عىل عدوهم.

أما شجاعته فحّدث وال حرج، فقد شهد إخوانه 

له أنه كان من أشجع األمراء العسكريني يف 

الدولة اإلسالمية، وأنه كان قائدا ميدانيا يدير 

خطوطها  من  بل  املعركة  ساحة  من  معاركه 

قلبه،  أو  الجيش  مؤخرة  من  ال  األمامية 

وشهد من عايشه يف تدمر أنه كان إذا اشتد 

وبقي  األول  الخط  إىل  ذهب  املعارك  وطيس 

ويتقدم  أقدامهم  يثبت  هناك  املجاهدين  مع 

قاعدته  وكانت  بهم، 

معاركه  يف  الرئيسية 

النصريي  الجيش  مع 

وسيلة  خري  الهجوم  أن 

للعدو  يرتك  فال  للدفاع، 

أنفاسه  ليلتقط  فرصة 

أو يحرض للهجوم عليه بشكل جيد، بل يكرر 

نقاط  عليه  وينوع  باستمرار  الهجامت  عليه 

الهجوم فيبقيه يف حالة استنفار دائم.

العدو  أن يستطلع مواقع  وكان حريصا عىل 

بنفسه، ويتقدم إىل آخر نقطة ميكنه الوصول 

املعلومات  من  ممكن  قدر  أكرب  ليجمع  إليها 

عن العدو، حتى أنه يف غزوة خنارص األخرية 

إخوانه  اقتحام  مكان  استطالع  عىل  أرص 

النظام  مواقع  من  كثريا  واقرتب  بنفسه، 

رغم  خنارص  طريق  محيط  عىل  النصريي 

فانفجر  املنطقة،  يف  ألغام  بوجود  معرفته 

عليه أحد األلغام وأصابه إصابة بليغة.

–تعاىل-  الله  أن  إال  اإلصابة،  عىل  أيام  مرت 

كتب أن تفارق روح أيب مهند جسده، بعد أن 

تلفظ بالشهادتني، وقد كان من آخر ما نطق 

به يف دنياه أن قال لوالدته عندما رأى حزنها 

عليه يف مرضه ولهفتها يف الدعاء له بالشفاء 

يف صالتها: امللتقى الجنة بإذن الله.

إنه العبد الذي ألقى الدنيا وراء ظهره، عندما 

وعىل  عليها  وداس  وده،  تخطب  جاءته 

شهواتها بقدميه الحديديتني، وأقبل يرجو ما 

عند الله تعاىل، فنال ما متنى، نحسبه كذلك.

عمل على إنهاء اســم )لواء 
داود( ومعاقبــة كل من 

بقي يســتعمله

كلما اشــتد وطيس 
المعــارك ذهب إلى الخط 

األول وبقــي فيه ليثبت 
المجاهدين إخوانه 
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إثــر هجوم على موقع مشــترك لهم

20 قتيــاًل وجريحــا و3 أســرى مــن حركــة طالبــان والشــرطة األفغانيــة

النبأ – والية خراسان

الوطنية  سقط 20 عنرصا من حركة طالبان 

قتيل  بني  املحلية  األفغانية  الرشطة  ومرتدي 

اآلخرة(، يف  األربعاء )20 /جامدى  وجريح 

البالد، يف هجوم عىل  ننجرهار رشق  مدينة 

موقع مشرتك لهم.

وأكدت وكالة أعامق أن جنود الدولة اإلسالمية 

واملتوسطة  الخفيفة  باألسلحة  هجوما  شنوا 

الوطنية  للحركة  عسكريتني  ثكنتني  عىل 

شدل  منطقة  يف  األفغانية  الرشطة  وملرتدي 

التابعة ملدينة ننجرهار فدارت اشتباكات بني 

الطرفني سيطر عىل إثرها جنود الخالفة عىل 

الثكنتني.

 وأضافت الوكالة أن الهجوم أسفر عن مقتل 

 3 أرس  فيام  آخرين،   11 وجرح  عنارص   9

من عنارص حركة طالبان الوطنية، ومّن الله 

خفيفة  أسلحة  باغتنام  املوحدين  عباده  عىل 

ومتوسطة وكميات متنوعة من الذخائر،  قبل 

أن يقوم املجاهدون بتفجري الثكنتني والعودة 

إىل مواقعهم السابقة.

عملية ثانية لجنود الدولة اإلسالمية استهدفت 

 /24( األحد  املرتدة  األفغانية  املخابرات 

جامدى اآلخرة(، يف مدينة كابول.

وأضاف مصدر ميداين أن عنارص املخابرات 

يف  ناسفة  بعبوة  لهجوم  تعرضوا  املرتدين 

أدى  مام  كابول،  يف  قيمت(  )أرزان  منطقة 

إىل مقتل اثنني منهم وإصابة آخر.

من  أمنية  مفرزة  متكنت  آخر  سياق  ويف 

جنود الخالفة من تصفية أحد رموز الرافضة 

دشت  منطقة  يف  الكاتم  بالسالح  املرشكني 

برجي يف مدينة كابول.

وكانت مواقع للجيش والرشطة األفغانيني قد 

لهجامت  اآلخرة(  جامدى   /6( يف  تعرضت 

 12 مقتل  إىل  أدت  الخالفة،  جنود  قبل  من 

مرتدا )8 من عنارص الجيش و4 من الرشطة 

املرتدة(، ولله الحمد.

عبــوات مجاهــدي ســيناء تجهــد جيــش الــردة المصري
النبأ – والية سيناء

وآلياته  املرصي  الردة  جيش  عنارص  تعرض 

لعدة هجامت شنها جنود الدولة اإلسالمية يف 

مناطق متفرقة من والية سيناء.

الثالثاء )19/ جامدى اآلخرة(، ذكر  ففي يوم 

املكتب اإلعالمي لوالية سيناء أن جنود الخالفة 

املرصي  للجيش  جند  ناقلة  باستهداف  قاموا 

الشيخ  بوابة  تفتيش  نقطة  من  بالقرب  املرتد 

زويد بعبوة ناسفة، مام أدى إىل تدمريها.

همر  عربة  املجاهدون  هاجم  ذلك  جانب  إىل 

كرم  تفتيش  نقطة  من  بالقرب  للمرتدين 

القواديس جنوب منطقة الخروبة، وأكد املكتب 

اإلعالمي أن اإلصابة كانت دقيقة، وأسفرت عن 

تدمري العربة.

بعبوتين ناســفتين
الهجــوم  علــى مركــز للشــرطة 

الســلولية المرتــدة فــي نجد

النبأ – والية نجد

يف عملية نوعية جديدة قام جنود الدولة 

اآلخرة(،  جامدى   /23( السبت  اإلسالمية 

السلولية  للرشطة  مركز  عىل  بالهجوم 

املرتدة جنوب مدينة الرياض.

وأكدت وكالة أعامق أن جنود الخالفة شنوا 

هجومهم عىل مركز الرشطة املرتدة الكائن 

يف منطقة الدمل جنوب الرياض بعبوتني 

ناسفتني مام أسفر عن احرتاق 3 سيارات 

تابعة للرشطة، فيام مل يعرف إن كان مثة 

خسائر برشية يف صفوف املرتدين.

مل تكن هذه العملية األوىل لجنود الدولة 

اإلسالمية باستخدام العبوات، فقد سبقها 

هجوم بعبوة الصقة استهدف سيارة أحد 

 /28( املرتدين  سلول  آل  طواغيت  جنود 

جنوب  العزيزية  حي  يف  اآلخر(،  ربيع 

الرياض.

اســتهداف لمواقــع المرتديــن 
وآلياتهــم فــي درنــة وبنغازي

النبأ – والية برقة

األربعاء  اإلسالمية  الدولة  جنود  قام 

)20/ جامدى اآلخرة(، باستهداف سيارة 

الساحل  منطقة  يف  الردة  لصحوات 

الرشقي يف مدينة درنة، مام تسبب مبقتل 

سائق السيارة.

أحد  باستهداف  الخالفة  جنود  قام  كام 

باب  حي  يف  الردة  صحوات  عنارص 

يف  وذلك  إصابته  إىل  أدى  مام  طربق، 

محور الكرفات.

جنود  قام  فقد  بنغازي،  مدينة  يف  أما 

متركز  نقاط  باستهداف  الخالفة 

الهاون  بقنابر  حفرت  الطاغوت  لجند 

واملحور  األعالف  محور  يف  والصواريخ، 

الغريب وكانت اإلصابات دقيقة، مام أدى 

النقاط،  تلك  بعض  من  املرتدين  فرار  إىل 

ولله الحمد.

وأثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة، استهدف 

يف  متفجرات  خبري  اإلسالمية  الدولة  جنود 

الجيش املرصي املرتد بعبوة ناسفة، مام أرداه 

قتيال يف الحال.

ضد  هجامتهم  اإلسالمية  الدولة  جنود  واصل 

املرتدين يف اليوم التايل، حيث استُهدفت عربة 

قرب مطعم  ناسفة  بعبوة  الردة  جيب لرشطة 

تسبب  مام   ، العريش  مدينة  يف  »كنتايك« 

بتدمريها.

وبالقرب من القسيمة وسط سيناء فجر جنود 

عبوة  اآلخرة(،  جامدى   /23( السبت  الخالفة 

ناسفة عىل سيارة رباعية الدفع للجيش املرصي 

املرتد، مام أدى إىل تدمريها ومقتل وجرح من 

كان فيها من العنارص.

أحد جنود الخالفة أثناء الهجوم عىل الثكنة املشرتكة لحركة طالبان الوطنية والرشطة األفغانية

ويف يوم األحد )24/ جامدى اآلخرة(، هاجم 

جنوب  للمرتدين  ألغام  كاسحة  املجاهدون 

مدينة رفح بعبوة ناسفة مام أسفر عن تدمريها 

تم  كام  العنارص.  من  عدد  وإصابة  ومقتل 

الهجوم عىل عدد من عنارص الجيش املرتد بني 

نقطتي تفتيش العجرة وكرم القواديس بعبوة 

متشظية، دون أن يتسنى معرفة نتائج ذلك.

وكانت القوات املرصية املرتدة قد خرست 10 

عنارصها  من  وعدد  متنوعة  عسكرية  آليات 

الذين قتلوا إثر هجامت متنوعة لجنود الدولة 

اإلسالمية يف مناطق متفرقة من والية سيناء 

األسبوع املايض.

نوا فتبيـّ
ــرب  ــة غ ــي والي ــي ف ــب اإلعالم ــي للمكت ــدار مرئ إص
الدولــة  جنــود  ألحــد  كلمــة  يتضمــن  إفريقيــة، 
يــرّد فيهــا علــى بعــض  الواليــة،  اإلســالمية فــي 
مــكان  كل  فــي  المســلمين  ويوصــي  الشــبهات، 
أن يتثبتــوا مــن األنبــاء التــي يشــيعها الكفــار عــن 
مــا  كل  صحــة  مــن  يتبيّنــوا  وأن  الخالفــة،  جنــود 

يندمــوا. ال  لكــي  يســمعونه، 
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النبأ – واليتا بغداد وشامل بغداد

واليتي  يف  اإلسالمية  الدولة  جنود  شّن 

استشهادية  هجامت   4 بغداد  وشامل  بغداد 

والحشد  الجيش  تجمعات  استهدفت 

من  أكرث  موقعة  وميليشياتهم،  الرافضيني 

112 عنرصا منهم ما بني قتيل وجريح.

الروافض  املرتدين  من   40 قرابة  سقط  فقد 

قتيل  بني  اآلخرة(  جامدى   /19( الثالثاء 

استهدف  استشهادي  هجوم  إثر  وجرح، 

تجمعاتهم يف والية بغداد.

أن  بغداد  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأكد 

متكن  األنصاري  حسان  أبا  االستشهادي 

تجمع  يف  االنغامس  من  الله-  -بفضل 

بغداد  وسط  الطريان  ساحة  يف  للروافض 

وتفجري حزامه الناسف وسط التجمع موقعا 

40 قتيال وجريحا يف صفوفهم.

عصف  الذي  الوحيد  الهجوم  هذا  يكن  مل 

ففي  األسبوع،  هذا  خالل  الرافضة  مبرتدي 

مشرتك  حاجز  عىل  ناسف  بحزام  األنصاري 

من  بالقرب  الرافضيني  والرشطة  للجيش 

جرس املثنى يف منطقة التاجي، مام أدى إىل 

مقتل وإصابة 30 مرتدا منهم.

فقد  بغداد،  شامل  والية  إىل  وباالنتقال 

يوم االثنني )25/ جامدى اآلخرة(، استهدف 

الخالفة تجمعا آخر للروافض يف  أحد جنود 

منطقة التاجي بعملية استشهادية.

للمكتب  -وفقا  االستشهادي  الهجوم 

رضوان  أبو  االستشهادي  نّفذه  اإلعالمي- 

تعرض الجيش والحشد الرافضيان لهجومني 

استشهاديني أديا إىل مقتل وإصابة أكرث من 

42 عنرصا منهم. 

أن  بغداد  لوالية شامل  اإلعالمي  املكتب  وقال 

الهجوم االستشهادي األول نفذه األخ أبو عبد 

الله األنصاري السبت )23/ جامدى اآلخرة(، 

حيث مكنه الله من االنغامس بحزامه الناسف 

وتفجريه وسط تجمع مليليشيا »رسايا السالم« 

بغداد،  شامل  املشاهدة  منطقة  يف  الرافضية 

مام أسفر عن مقتل وإصابة 30 مرتدا منهم، 

إصابة بعضهم بليغة.

بسيارة  الثانية  االستشهادية  العملية  وكانت 

خطاب  أبو  االستشهادي  يقودها  مفخخة 

األنصاري، حيث وصل وفجرها وسط تجمع 

األصايل  وقود  محطة  من  بالقرب  للروافض 

يف منطقة املشاهدة أيضا، ليقتل 12 عنرصا 

رباعيتي  آليتني  ويدمر   آخرا  عددا  ويصيب 

الدفع.

في واليتي بغداد وشــمال بغداد

4 عمليــات استشــهادية تخلــف 112 قتيــاًل وجريحــا مــن الجيــش والحشــد الرافضييــن

االستشهادي أبو رضوان األنصاري -تقبله الله- املغري عىل حاجز الجيش والرشطة الرافضيني يف التاجي

النبأ – والية الفرات

 /25( االثنني  واسعا  هجوما  اإلسالمية  الدولة  جنود  شن 

جامدى اآلخرة(، عىل مواقع الجيش الرافيض وصحوات الردة 

يف منطقة البغدادي، تخلله عمليات استشهادية وانغامسية.

ويف بيان له أوضح املكتب اإلعالمي أن جنود الخالفة بدؤوا 

هجومهم بقصف متهيدي بنحو 70 صاروخا من صواريخ 

ذلك  أعقب  الهاون،  قذائف  وعرشات  والغراد  الكاتيوشا 

يف  املرتدين  وثكنات  مواقع  استشهاديني  ثالثة  استهداف 

املنطقة بثالث سيارات مفخخة.

يف  الخالفة  جنود  من  عدد  انغمس  ذلك  مع  وبالتزامن 

مواقع ومقرات أخرى للجيش الرافيض وصحوات الردة يف 

املنطقة ذاتها، فدارت اشتباكات بني الجانبني، انتهت بتفجري 

االنغامسيني أحزمتهم الناسفة وسط تجمعات املرتدين.

مبجمله  الهجوم  هذا  حصيلة  أن  اإلعالمي  املكتب  وأضاف 

كانت مقتل أكرث من 35 مرتدا من الروافض وصحوات الردة 

و»مسؤول  الرشطة«  »مدير  بينهم  من  العرشات  وإصابة 

املجلس البلدي« وعدد آخر من قياداتهم.

الثالثاء  شنوا  قد  الردة  وصحوات  الرافيض  الجيش  وكان 

الدولة  جنود  مواقع  عىل  هجوما  اآلخرة(،  جامدى   /19(

اإلسالمية قرب مدينة حديثة يف والية الفرات دون أن يتمكنوا 

من تحقيق أي تقدم.

الردة  الرافيض وصحوات  الجيش  أن  الواردة  األنباء  وأكدت 

حاولوا التقدم من منطقة بروانة نحو نقاط رباط املجاهدين 

لهم  فتصدى  حديثة،  مدينة  رشق  األسود(  )العبد  قرية  يف 

مام  والخفيفة،  املتوسطة  األسلحة  مبختلف  الخالفة  جنود 

أجربهم عىل الرتاجع بعد تدمري سيارة رباعية الدفع لهم إثر 

دخولها حقل ألغام تم زرعه سابقا.

يشار إىل أن جنود الدولة اإلسالمية نفذوا األسبوع املنرصم 

قوات  تضم  التي  األسد  عني  قاعدة  يف  انغامسية  عملية 

عن  أسفر  مام  مدينة حديثة،  من  بالقرب  ورافضية  أمريكية 

املتمركزة  القوات  صفوف  يف  كبرية  برشية  خسائر  وقوع 

جانب  إىل  دقيقة،  إحصائية  إىل  الوصول  دون  القاعدة  يف 

إحراق طائرة، يف حني مل يُعرف إن كان مثة قتىل من القوات 

األمريكية.

هجمات استشــهادية وانغماســية فــي منطقة البغدادي

وإحبــاط هجــوم للروافــض والصحــوات قــرب حديثة
بقذائف الهاون والكاتيوشــا

قصــف يطــال مواقــع مرتدي البيشــمركة 
PKK والـ

النبأ – والية الجزيرة

قامت مفارز اإلسناد يف الدولة اإلسالمية باستهداف مواقع 

وتجمعات مرتدي البيشمركة والـ PKK يف مناطق متفرقة 

يف والية الجزيرة.

البيشمركة  مرتدي  ثكنات  أن  للوالية  اإلعالمي  املكتب  وأكد 

املالحة  قرى  ويف  سنجار  مدينة  يف  متركزهم  ونقاط 

وشندوخة والقصري وسينو ويف مفرق قرية الكوالت، طالها 

كذلك  استخدمت  التي  الهاون،  بقنابر  مركز وكثيف  قصف 

إىل جانب صواريخ الكاتيوشا يف قصف مواقع مرتدي الـ 

PKK يف أم الذيبان وباب شلو.

واكتفى املكتب اإلعالمي يف ذكر أن اإلصابات كانت دقيقة 

وطبيعة  حجم  إىل  يرش  أن  دون  الله-  -بفضل  ومسددة 

الخسائر التي مني بها املرتدون إثر ذلك.

مرتدي  عنارص  باستهداف  القنص  مفارز  وقامت  هذا 

مقتل  إىل  أدى  مام  إسمنت سنجار،  معمل  أمام  البيشمركة 

عنرص منهم عىل الفور.

قنــص عنصريــن مــن البيشــمركة فــي نينوى
النبأ – والية نينوى

استهدفت مفارز القنص الجمعة )22/ جامدى اآلخرة(، مرتدي 

البيشمركة يف مناطق من والية نينوى.

وذكر املكتب اإلعالمي للوالية أن اثنني من مرتدي البيشمركة لقوا 

حتفهم يف الحال إثر هجوم عليهم باألسلحة القناصة يف جبيل 

بعشيقة والفاضلية.

من جانب آخر قامت مفارز اإلسناد بدك ثكنات ومواقع مرتدي 

البيشمركة يف مفرق سد املوصل بقنابر الهاون، وكانت اإلصابات 

دقيقة، بفضل الله.

تدميــر آليتيــن و3 ثكنــات للجيــش الرافضــي فــي صــالح الديــن
النبأ – والية صالح الدين

اآلخرة(،  جامدى   /20( األربعاء  اإلسالمية  الدولة  جنود  قام 

بالهجوم عىل آليات الجيش الرافيض وميليشياته عىل الطريق 

الواصل بني مدينتي بيجي وحديثة.

وأكد املكتب اإلعالمي لوالية صالح الدين أن عمليات االستهداف 

متت باألسلحة الثقيلة وأسفرت عن تدمري ناقلة آليات.

الصينية غرب مدينة  ذاته ويف كل من قاعدة  الطريق  وعىل 

بيجي وتقاطع )حديثة – بيجي( هاجمت مفارز اإلسناد مواقع 

وثكنات املرتدين بقنابر الهاون وصواريخ الغراد والكاتيوشا 

الصنع، محققة إصابات دقيقة، حيث تم  والصواريخ محلية 

تدمري 3 ثكنات.

أما عىل طريق )الطوز- تكريت( فقد قام املجاهدون بتفجري 

الرافيض، مام أدى إىل  آلية ملرتدي الحشد  عبوة ناسفة عىل 

تدمريها، ومقتل من فيها بالقرب من تل كصيبة.

الخالفة،  استخدامها يف هجامت جنود  تم  القناصة  األسلحة 

حيث استُهدف بواسطتها مرتدو الجيش الرافيض يف منطقة 

جرس املخازن غرب مدينة بيجي، مام أدى إىل مقتل عنرصين 

منهم عىل الفور.
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1( طاعة لله واتباعا ألمره
قال تعاىل: }كُِتَب َعلَيُْكُم الِقتَاُل{ ]سورة البقرة: 216[، وقال 

َوأنُْفِسُكْم  بأَْمَوالُِكْم  َوَجاِهُدوا  َوثَِقااًل  ِخَفافًا  }انِْفُروا  سبحانه: 

يف َسِبيِل اللِه{ ]سورة التوبة: 41[.

وقال رسول الله، صىل الله عليه وسلم: )أمرت أن أقاتل الناس 

حتى يشهدوا أن ال إله إال الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا 

الصالة، ويؤتوا الزكاة( ]متفق عليه[. 

2( التـأسي برسول الله، صلى الله عليه وسلم
لَِمْن  َحَسَنٌة  أُْسَوٌة  اللَِّه  لَُكْم يِف رَُسوِل  كَاَن  }لََقْد  قال تعاىل:   

َرأَى  َولاَمَّ   )*( كَِثريًا  اللََّه  َوذَكََر  اآلِخَر  َوالْيَْوَم  اللََّه  يَرُْجو  كَاَن 

َوَصَدَق  َورَُسولُُه  اللَُّه  َوَعَدنَا  َما  َهَذا  قَالُوا  األْحزَاَب  الُْمْؤِمُنوَن 

َوتَْسلِياًم{ ]سورة األحزاب:  إِميَانًا  إاِل  َوَما زَاَدُهْم  اللَُّه َورَُسولُُه 

 .]22-21

كبري  أصل  الكرمية  اآلية  »هذه  تفسريها:  يف  كثري  ابن  قال 

أقواله  يف  وسلم-  عليه  الله  -صىل  الله  برسول  التأيس  يف 

وأفعاله وأحواله؛ ولهذا أمر الناس بالتأيس بالنبي -صىل الله 

ومرابطته  ومصابرته  صربه  يف  األحزاب،  يوم  وسلم-  عليه 

ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه، عز وجل«.

وقال رسول الله، صىل الله عليه وسلم: )والذي نفس محمد 

بيده، لوال أن يشق عىل املسلمني ما قعدت خالف رسية تغزو 

يجدون  وال  فأحملهم  سعة  أجد  ال  ولكن  أبدا،  الله  سبيل  يف 

سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده، 

لوددت أن أغزو يف سبيل الله، فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو 

فأقتل( ]رواه مسلم[.

3( نشر التوحيد وطمس الشرك 
يُن كُلُُّه  قال تعاىل: }َوقَاتِلُوُهْم َحتَّى اَل تَُكوَن ِفتَْنٌة َويَُكوَن الدِّ

األنفال:  بَِصرٌي{ ]سورة  يَْعَملُوَن  مِبَا  اللََّه  فَِإنَّ  انْتََهْوا  فَِإِن  لِلَِّه 

.]39

الذين  املرشكني  »وقاتلوا  تفسريها:  يف  الطربي  اإلمام  قال 

يقاتلونكم حتى ال تكون فتنة، يعني: حتى ال يكون رشك بالله، 

واآللهة  األوثان  عبادة  وتضمحل  أحد،  دونه  يعبد  ال  وحتى 

من  غريه  دون  وحده  لله  والطاعة  العبادة  وتكون  واألنداد، 

األصنام واألوثان«.

وقال صىل الله عليه وسلم: )بعثت بني يدي الساعة بالسيف 

صحيح،  ]حديث  له(  رشيك  ال  وحده  تعاىل  الله  يعبد  حتى 

رواه أحمد وغريه[. 

4( إقامة شرع الله وتطبيق حدوده
اَلَة َوآتَُوا  قال تعاىل: }الَِّذيَن إِْن َمكَّنَّاُهْم يِف اأْلَرِْض أَقَاُموا الصَّ

الحج:  ]سورة  الُْمْنَكِر{  َعِن  َونََهْوا  ِبالَْمْعُروِف  َوأََمُروا  كَاَة  الزَّ

 .]41

وقال رسول الله، صىل الله عليه وسلم: )إقامة حد بأرض خري 

ابن  رواه  صحيح،  ]حديث  صباحا(  أربعني  مطر  من  ألهلها 

كلمة  لتكون  قاتل  )من  وسلم:  عليه  الله  وقال صىل  حبان[، 

الله هي العليا، فهو يف سبيل الله( ]متفق عليه[، قال اإلمام 

القرطبي: »يعني بـ )كلمة الله(: دين اإلسالم« ]املفهم[. 

5( الدفاع عن الدين والنفس والعرض والمال 
الله عليه وسلم- فقال: »يا  الله -صىل  جاء رجل إىل رسول 

)فال  قال:  أخذ مايل؟«  يريد  إن جاء رجل  أرأيت  الله،  رسول 

قال:  )قاتله(  قال:  قاتلني؟«  إن  »أرأيت  قال:  مالك(  تعطه 

وقال  مسلم[،  ]رواه  )فأنت شهيد(  قال:  قتلني؟«  إن  »أرأيت 

فهو شهيد، ومن  ماله  قتل دون  )من  عليه وسلم:  الله  صىل 

شهيد،  فهو  دينه  دون  قتل  ومن  شهيد،  فهو  دمه  دون  قتل 

ومن قتل دون أهله فهو شهيد( ]رواه الرتمذي وقال: حديث 

حسن صحيح[.

6( إرهاب الكفار والمرتدين واإلثخان فيهم
َحتَّى  الرِّقَاِب  فرََضَْب  كََفُروا  الَِّذيَن  لَِقيتُُم  }فَِإذا  تعاىل:  قال 

وقال   ،]4 محمد:  ]سورة  الَْوثَاَق{  وا  فَُشدُّ أَثَْخْنتُُموُهْم  إَِذا 

يِف  يُثِْخَن  َحتَّى  أرَْسَى  لَُه  يَُكوَن  أَْن  لَِنِبيٍّ  كَاَن  }َما  سبحانه: 

وا لَُهْم  اأْلَرِْض{ ]سورة األنفال: 67[، وقال جل جالله: }َوأَِعدُّ

اللَِّه  َعُدوَّ  ِبِه  تُرِْهبُوَن  الَْخيِْل  ِربَاِط  َوِمْن  ٍة  قُوَّ ِمْن  اْستَطَْعتُْم  َما 

َوَعُدوَّكُْم{ ]سورة األنفال: 60[.

وقال رسول الله، صىل الله عليه وسلم: )يا معرش قريش! أما 

والذي نفيس بيده لقد جئتكم بالذبح( ]حديث صحيح، رواه 

أحمد وغريه[. 

7( مدافعة المفسدين وكف أذى الكفرة عن المسلمين
لََفَسَدِت  ِببَْعٍض  بَْعَضُهْم  النَّاَس  اللَِّه  َدفُْع  }َولَْواَل  تعاىل:  قال 

َجزَاُء  َا  }إِنَّ البقرة: 251[، وقال جل جالله:  اأْلَرُْض{ ]سورة 

أَْن  فََساًدا  اأْلَرِْض  يِف  َويَْسَعْوَن  َورَُسولَُه  اللََّه  يَُحاِربُوَن  الَِّذيَن 

يَُقتَّلُوا أَْو يَُصلَّبُوا أَْو تَُقطََّع أَيِْديِهْم َوأَرُْجلُُهْم ِمْن ِخاَلٍف أَْو يُْنَفْوا 

ِمَن اأْلَرِْض{ ]سورة املائدة: 33[، وقال جل وعال: }فََقاتِْل يِف 

َسِبيِل اللَِّه اَل تَُكلَُّف إاِلَّ نَْفَسَك َوَحرِِّض الُْمْؤِمِننَي َعَس اللَُّه أَْن 

يَُكفَّ بَأَْس الَِّذيَن كََفُروا{ ]سورة النساء: 84[.

8( نصرة المستضعفين وفك األسارى
قال تعاىل: }َوَما لَُكْم اَل تَُقاتِلُوَن يِف َسِبيِل اللَِّه َوالُْمْستَْضَعِفنَي 

الَِّذيَن يَُقولُوَن َربََّنا أَْخرِْجَنا ِمْن  ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َوالِْولَْداِن 

َهِذِه الَْقْريَِة الظَّالِِم أَْهلَُها َواْجَعْل لََنا ِمْن لَُدنَْك َولِيًّا َواْجَعْل لََنا 

ِمْن لَُدنَْك نَِصريًا{ ]سورة النساء: 75[.

وقال رسول الله، صىل الله عليه وسلم: )فكوا العانـي( ]رواه 

البخاري[، والعاين: هو األسري.

9( الدفاع عن عرض النبي، صلى الله عليه وسلم
نْيَا  قال تعاىل: }إِنَّ الَِّذيَن يُْؤُذوَن اللََّه َورَُسولَُه لََعَنُهُم اللَُّه يِف الدُّ

َواآْلِخرَِة َوأََعدَّ لَُهْم َعَذابًا ُمِهيًنا{ ]سورة األحزاب: 57[.

الله عليه وسلم: )من لكعب بن األرشف فإنه قد  وقال صىل 

آذى الله ورسوله؟(، فقام محمد بن مسلمة -ريض الله عنه- 

فانطلق  )نعم(،  قال:  أقتله؟«  أن  أتحب  الله  »يا رسول  فقال: 

إليه، فتحايل عليه، فقتله ]متفق عليه[.

تشتم  كانت  يهودية  »أن  قال:  عنه-  الله  -ريض  عيل  وعن 

النبي -صىل الله عليه وسلم- وتقع فيه، فخنقها رجل حتى 

ماتت«، وعن ابن عباس، ريض الله عنه: »أن أعمى كانت له أم 

الله عليه وسلم- وتقع فيه، فينهاها  النبي -صىل  ولد تشتم 

فال تنتهى ويزجرها فال تنزجر، فأخذ املغول ]سيف قصري[ 

فوضعه يف بطنها واتكأ عليها فقتلها، فقال النبي صىل الله 

عليه وسلم: )أال اشهدوا أن دمها هدر(« ]رواهام أبو داود[.

10( طلبا لما أعده الله من الثواب للمجاهدين في سبيله
قال تعاىل: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعىَل تَِجارٍَة تُْنِجيُكْم 

ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم )*( تُْؤِمُنوَن ِباللَِّه َورَُسولِِه َوتَُجاِهُدوَن يِف َسِبيِل 

تَْعلَُموَن )*(  كُْنتُْم  إِْن  لَُكْم  َخرْيٌ  َذلُِكْم  َوأَنُْفِسُكْم  ِبأَْمَوالُِكْم  اللَِّه 

اأْلَنَْهاُر  تَْحِتَها  ِمْن  تَْجِري  َجنَّاٍت  َويُْدِخلُْكْم  ُذنُوبَُكْم  لَُكْم  يَْغِفْر 

]سورة  الَْعِظيُم{  الَْفْوُز  َذلَِك  َعْدٍن  َجنَّاِت  يِف  طَيِّبًَة  َوَمَساكَِن 

الصف: 12-10[.

وقال النبي، صىل الله عليه وسلم: )رباط يوم يف سبيل الله 

الجنة  من  أحدكم  سوط  وموضع  عليها،  وما  الدنيا  من  خري 

العبد يف سبيل  الدنيا وما عليها، والروحة يروحها  خري من 

الله تعاىل، أو الغدوة، خري من الدنيا وما عليها( ]متفق عليه[، 

وقال صىل الله عليه وسلم: )مثل املجاهد يف سبيل الله كمثل 

الصائم القائم القانت بآيات الله ال يفرت من صيام، وال صالة، 

حتى يرجع املجاهد يف سبيل الله( ]متفق عليه[، وقال صىل 

فتمسه  الله  عبد يف سبيل  قدما  اغربت  )ما  وسلم:  عليه  الله 

النار( ]رواه البخاري[.

11( طلبا لما أعده الله للشهداء من منازل
قال الله تعاىل: }َواَل تَْحَسَبَّ الَِّذيَن قُِتلُوا يِف َسِبيِل اللَِّه أَْمَواتًا 

بَْل أَْحيَاٌء ِعْنَد َربِِّهْم يُْرزَقُوَن{ ]سورة آل عمران: 169[، وقال 

سبحانه: }َوالَِّذيَن قُِتلُوا يِف َسِبيِل اللَِّه فَلَْن يُِضلَّ أَْعاَملَُهْم )*( 

لَُهْم{  َعرَّفََها  الَْجنََّة  َويُْدِخلُُهُم   )*( بَالَُهْم  َويُْصلُِح  َسيَْهِديِهْم 

ِمَن  اْشرَتَى  اللَه  }إنَّ  ]سورة محمد: 4-6[، وقال جل جالله: 

الَجنََّة يَُقاتِلُوَن يِف َسِبيِل  لَُهُم  ِبأَنَّ  َوأَْمَوالَُهْم  أنُْفَسُهْم  املُْؤِمِننَي 

اللِه فَيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن{ ]سورة التوبة: 111[.

الله سبع خصال؛  )للشهيد عند  الله عليه وسلم:  وقال صىل 

الجنة،  من  مقعده  ويرى  دمه،  من  دفعة  أول  يف  له  يغفر 

ويحىل حلة اإلميان، ويزوج اثنني وسبعني زوجة من الحور 

األكرب،  الفزع  من  ويأمن  القرب،  عذاب  من  ويجار  العني، 

الدنيا  من  منه خري  الياقوتة  الوقار،  تاج  رأسه  ويوضع عىل 

]حديث  بيته(  أهل  من  إنسانا  ويشفع يف سبعني  فيها،  وما 

لمــاذا نقاتل؟
ــات علــى المســلمين فــي  ــن مــن أوجــب الواجب ــال المشــركين، وقمــع أعــداء الدي إن قت
كل عصــر، وقــد أعــد اهلل لمــن يقــوم بهــذه العبــادة األجــر الجزيــل جــزاء علــى جهدهــم 
ــة بمــن كان جهــاده فــي ســبيل اهلل  وجهادهــم، ولكنــه -تعالــى- حصــر األجــر والمثوب
فقــط، أي بمــن خــرج يقاتــل لتكــون كلمــة اهلل هــي العليــا، ولكــي يعــرف المجاهــد فيــم 
يجاهــد، والراغــب بالشــهادة ودرجتهــا الرفيعــة فيــم يبــذل دمــه، فمــن الواجــب عليــه أن 

يعــرف المقاصــد الشــرعية للجهــاد فــي ســبيل اهلل، وهــذه أهمهــا...

أهــم مقاصــد الجهــاد فــي ســبيل الله



العدد الخامس والعشرون  | 1437/6/26 هـ13
مقاالت

»والله ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة، والله لو منعوين 

عليه وسلم-  الله  الله -صىل  إىل رسول  يؤدونه  كانوا  عقاال 

لقاتلتهم عىل منعه« ]رواه مسلم[.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »وقد اتفق علامء املسلمني عىل 

اإلسالم  واجبات  بعض  عن  امتنعت  إذا  املمتنعة  الطائفة  أن 

بالشهادتني  تكلموا  إذا  قتالها،  يجب  فإنه  املتواترة  الظاهرة 

أو حج  أو صيام شهر رمضان  الصالة والزكاة  وامتنعوا عن 

عن  أو  والسنة  بالكتاب  بينهم  الحكم  عن  أو  العتيق  البيت 

عن  أو  املحارم  ذوات  نكاح  أو  الخمر  أو  الفواحش  تحريم 

أو  امليرس  أو  الربا  أو  حق  بغري  واألموال  النفوس  استحالل 

وسلم:  عليه  الله  صىل  وقال  وغريه[،  أحمد  رواه  صحيح، 

)ما أحد يدخل الجنة، يحب أن يرجع إىل الدنيا، وله ما عىل 

األرض من يشء، إال الشهيد، يتمنى أن يرجع إىل الدنيا فيقتل 

عرش مرات، ملا يرى من الكرامة( ]متفق عليه[.

12( اجتناب عاقبة المتخلفين عن الجهاد في الدنيا
قال تعاىل: }قُْل إِْن كَاَن آبَاُؤكُْم َوأَبَْناُؤكُْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم 

كََساَدَها  تَْخَشْوَن  َوتَِجارٌَة  اقرَْتَفْتُُموَها  َوأَْمَواٌل  َوَعِشريَتُُكْم 

يِف  َوِجَهاٍد  َورَُسولِِه  اللَِّه  ِمَن  إِلَيُْكْم  أََحبَّ  تَرَْضْونََها  َوَمَساكُِن 

الَْقْوَم  يَْهِدي  اَل  َواللَُّه  ِبأَْمرِِه  اللَُّه  يَأيِْتَ  َحتَّى  فرََتَبَُّصوا  َسِبيلِِه 

الَْفاِسِقنَي{ ]سورة التوبة: 24[.

غازيا،  يجهز  أو  يغز،  مل  )من  وسلم:  عليه  الله  صىل  وقال 

قبل  بقارعة  الله  أصابه  بخري،  أهله  يف  غازيا  يخلف  أو 

صىل  وقال  داود[،  أبو  رواه  صحيح،  ]حديث  القيامة(  يوم 

البقر  بأذناب  وأخذتم  بالعينة  تبايعتم  )إذا  وسلم:  عليه  الله 

ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذال ال ينزعه 

حتى ترجعوا إىل دينكم( ]حديث صحيح، رواه أبو داود[.

 13( النجاة من عذاب الله الذي أعده للقاعدين 

عن الجهاد
اللَِّه  رَُسوِل  ِخاَلَف  مِبَْقَعِدِهْم  الُْمَخلَُّفوَن  }فَِرَح  تعاىل:  قال 

وَكَرُِهوا أَْن يَُجاِهُدوا ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنُْفِسِهْم يِف َسِبيِل اللَِّه َوقَالُوا 

اَل تَْنِفُروا يِف الَْحرِّ قُْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرًّا لَْو كَانُوا يَْفَقُهوَن{ 

]سورة التوبة: 81[.

وقال تعاىل: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمُنوا َما لَُكْم إَِذا ِقيَل لَُكُم انِْفُروا 

نْيَا  يِف َسِبيِل اللَِّه اثَّاقَلْتُْم إِىَل اأْلَرِْض أَرَِضيتُْم ِبالَْحيَاِة الدُّ

نْيَا يِف اآْلَِخرَِة إاِلَّ قَلِيٌل  ِمَن اآْلَِخرَِة فاََم َمتَاُع الَْحيَاِة الدُّ

بُْكْم َعَذابًا أَلِياًم َويَْستَبِْدْل قَْوًما  )*( إاِلَّ تَْنِفُروا يَُعذِّ

ٍء  يَشْ كُلِّ  َعىَل  َواللَُّه  َشيْئًا  ترَُضُّوُه  َواَل  َغرْيَكُْم 

اللَُّه{  نرََصَُه  فََقْد  تَْنرُصُوُه  إاِلَّ   )*( قَِديٌر 

]سورة التوبة 40-38[.

مل  )من  وسلم:  عليه  الله  صىل  وقال 

مات  بالغزو،  نفسه  يحدث  ومل  يغز، 

عىل شعبة من النفاق( ]رواه مسلم[.

14( قتال المرتدين الممتنعين عن 

بعض شرائع الله 
قال تعاىل: }َوقَاتِلُوُهْم َحتَّى اَل تَُكوَن ِفتَْنٌة َويَُكوَن 

يُن كُلُُّه لِله{ ]سورة األنفال: 39[.  الدِّ

 وقال أبو بكر الصديق، ريض الله عنه: 

الجهاد للكفار أو عن رضبهم الجزية عىل أهل الكتاب ونحو 

ذلك من رشائع اإلسالم فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين 

كله لله« ]الفتاوى الكربى[. 

15( كشف المنافقين وتمييز المؤمنين
قال تعاىل: }إِْن مَيَْسْسُكْم قَْرٌح فََقْد َمسَّ الَْقْوَم قَْرٌح ِمثْلُُه َوتِلَْك 

اأْلَيَّاُم نَُداِولَُها بنَْيَ النَّاِس َولِيَْعلََم اللَُّه الَِّذيَن آََمُنوا َويَتَِّخَذ ِمْنُكْم 

َص اللَُّه الَِّذيَن آََمُنوا  ُشَهَداَء َواللَُّه اَل يُِحبُّ الظَّالِِمنَي )*( َولِيَُمحِّ

َومَيَْحَق الَْكاِفِريَن )*( أَْم َحِسبْتُْم أَْن تَْدُخلُوا الَْجنََّة َولاَمَّ يَْعلَِم 

اِبِريَن{ ]سورة آل عمران:  اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويَْعلََم الصَّ

140-142[، وقال سبحانه: }َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا 

ا  يِف َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن آَوْوا َونرََصُوا أُولَِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنوَن َحقًّ

لَُهْم َمْغِفرٌَة َوِرزٌْق كَِريٌم{ ]سورة األنفال: 74[. 

وعن سعيد بن جبري -ريض الله عنه- قال: »سألت ابن عباس 

-ريض الله عنه- عن سورة التوبة فقال: »هي الفاضحة، ما 

أحدا  تبق  مل  أنها  ظنوا  حتى  }َوِمْنُهْم{،  }َوِمْنُهْم{  تنزل  زالت 

منهم«« ]متفق عليه[.

16( رد البغاة )الخارجين على اإلمام(
فَأَْصلُِحوا  اقْتَتَلُوا  الُْمْؤِمِننَي  ِمَن  طَائَِفتَاِن  }َوإِْن  تعاىل:  قال 

تَبِْغي  الَِّتي  فََقاتِلُوا  اأْلُْخَرى  َعىَل  إِْحَداُهاَم  بََغْت  فَِإْن  بَيَْنُهاَم 

َحتَّى تَِفيَء إِىَل أَْمِر الله{ ]سورة الحجرات: 9[.

إماما  بايع  )من  وسلم:  عليه  الله  صىل  وقال 

ما  فليطعه  قلبه،  ومثرة  يده،  صفقة  فأعطاه 

ينازعه فارضبوا  آخر  فإن جاء  استطاع، 

عنق اآلخر( ]رواه مسلم[. 

17( كسب أموال الكفار )الغنائم 

والفيء(
قال تعاىل: }َوَعَدكُُم اللُه َمَغانَِم كَِثريًَة 

وقال  الفتح: 20[،  تَأُْخُذونََها{ ]سورة 

سبحانه: }فَُكلُوا ِمامَّ َغِنْمتُْم َحاَلاًل طَيِّبًا{ 

]سورة األنفال: 69[.

وقال رسول الله، صىل الله عليه وسلم: )جعل 

رزقي تحت ظل رمحي( ]حديث صحيح، رواه 

وسلم:  عليه  الله  صىل  وقال  وغريه[،  أحمد 

فذكر  قبيل(،  أحد  يعطهن  مل  خمسا  )أعطيت 

منها: )وأحلت يل املغانم ومل تحل ألحد قبيل( 

]متفق عليه[.
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الكعبة  الحبيش مع  أبرهة  تكون قصة  ورمبا 

يف  كنيسته  بنى  إذ  ذلك،  عىل  مثال  خري 

وبالتايل  تعظيمها  إىل  العرب  ليجذب  اليمن 

إخضاعهم لسطوته، فلام رأى إعراضهم عنها 

وارتباطهم بالكعبة وما فيها من أوثان يف ذلك 

الحني، جرد جيشا جرارا لهدمها وإزالة األوثان 

التي فيها املنافسة لوثنه املعبود من دون الله 

تعاىل.

الصالة  -عليه  رسوله  تعاىل  الله  أرسل  وقد 

كل  عبادة  عن  الناس  لينهى  بالحق  والسالم- 

تلك األوثان ويدعوهم إىل عبادة الله وحدة ال 

رشيك له، سبحانه، ويف دعوته إىل نبذ الرشك 

تستوي عبادة كل ما ُعبد من دون الله تعاىل، 

عبدا  أم  مقربا  ملكا  أم  نبيا مرسال  كان  سواًء 

أم  كذابا  كاهنا  أم  متجربا  حاكام  أم  صالحا 

قانونا متبعا أم قربا معظام أو شجرة أو صخرة 

متربك بهام أو شيطانا مخوفا وما شابه.

التي  األمم  الله –سبحانه- يف  وكام هي سنة 

إذا طال  يلبثون  ال  الناس  فإن  قبل،  من  خلت 

عليهم األمد أن يَخلَق عندهم التوحيد فيعودوا 

إىل تجديد الرشك ونصب الطواغيت، وعبادتهم 

إىل  الناس  ودعوة  بل  تعاىل،  الله  دون  من 

عبادتها.

اتخاذهم  املرشكني  رشك  صور  أبرز  ومن 

آلهة،  الزّهاد  العبّاد  الخري من  من يرون فيهم 

بتصوير  أوال  يبدؤون 

كأصنام  العبّاد  هؤالء 

تذكر  صورهم  باعتبار 

الزّهاد  بعبادة  الناس 

وتثبت  –تعاىل-  لله 

الطريق  عىل  يراها  من 

الذي سلكوه، ثم يتحول 

املعظَّمني إىل أوثان تُعبد 

الشفاعة  منهم  تُطلب  سبحانه،  الله  دون  من 

ويُذبح لهم ويُنذر لهم إلخ، ويف ظن املرشكني 

أنهم يتقربون بذلك إىل الله تعاىل، ويرفضون 

تسمية أفعالهم رشكا بالله، كام يف قولهم: }َما 

لِيَُقرِّبُونَا إىَِل اللَِّه زُلَْفٰى{، وقولهم:  إاِلَّ  نَْعبُُدُهْم 

رمــوز .. أم أوثان

عن  ويدافعون  اللَِّه{،  ِعنَد  ُشَفَعاؤُنَا  ؤاَُلِء  }َهٰ

معبوداتهم هذه أشد الدفاع ويرفضون كل من 

ينهاهم عنها، كام يف قولهم: }اَل تََذُرنَّ آلَِهتَُكْم 

َويَُعوَق  يَُغوَث  َواَل  ُسَواًعا  َواَل  َودًّا  تََذُرنَّ  َواَل 

َونرَْسًا{، بل ويتبعهم يف ذلك من أتباعهم من 

ازدادوا كفرا بجعلهم اتباع اآلباء وطاعتهم دينا 

الله  الله عز وجل، كام قال  ينهاهم عن طاعة 

َما  إىَل  تََعالَْوا  لَُهْم  ِقيَل  }َوإِذَا  فيهم:  –تعاىل- 

أَنْزََل اللَُّه َوإىَِل الرَُّسوِل قَالُوا َحْسبَُنا َما َوَجْدنَا 

َعلَيِْه آبَاَءنَا{، وقد أبطل الله دعواهم تلك بقوله: 

}أََولَْو كَاَن آبَاُؤُهْم اَل يَْعلَُموَن َشيْئًا َواَل يَْهتَُدوَن{، 

قال ابن العريب يف تفسري هذه اآلية: »قولهم: 

يف  بهم  نقتدي  فنحن  آباءنا،  عليه  وجدنا 

أفعالهم، ونتثل ما شاهدناه من أعاملهم، ومل 

يثبت عندهم أن آباءهم بالهدى عاملون، وعن 

غري الحق معصومون، ونسوا أن الباطل جائز 

عليهم« ]أحكام القرآن[.

وإننا نجد اليوم أن أفراد كثري من التنظيامت 

والفصائل واألحزاب التي تزعم السعي إلقامة 

من  حذو  حذوا  قد  الرشيعة،  وتطبيق  الدين 

الله  عباد  من  يرونه  من  تعظيم  يف  قبلهم 

الصالحني، لعلمه بالرشيعة، أو حسن جهاده، 

أو لصربه عىل مالقيه من البالء من الطواغيت، 

أو لفصاحة خطابه وحسن التعبري يف كتاباته، 

أو حتى ملجرد شهرته وشيوع اسمه بني الناس، 

توقريهم  يف  والزيادة 

رشعا،  الجائز  الحد  عن 

برفع صورهم، وتلقيبهم 

املبالغ  التعظيم  بألقاب 

كالمهم  وجعل  فيها، 

كالم  فوق  وأحكامهم 

صىل  ورسوله،  الله 

وإن  وسلم،  عليه  الله 

بل  عليهام،  مبني  كالمهم  أن  يّدعون  كانوا 

وإطالق مسمى »املنهج« عىل أقوالهم وأفعالهم 

وأحكامهم، وتدوين هذه »املناهج« وتدريسها 

أنها  عىل  األحزاب  هذه  يف  املتعاقبة  لألجيال 

لتحصيل  القويم  والسبيل  املستقيم،  الرصاط 

هؤالء  تسمية  نسمع  وبتنا  العاملني،  رب  رضا 

تلك،  أو  الحركة  لهذه  »رموزاً«  األشخاص 

االستنكار  نرى  ورصنا 

ألي نقد لهؤالء »الرموز« 

االستنكار  تفوق  بدرجة 

عىل من يطعن يف دين 

حتى  وشعائره،  الله 

»الرموز«  هؤالء  لكأن 

واألموات  األحياء  من 

حلّوا عند أولئك الضالني 

مكان الكتاب والسنة، فمن ينتقص من قدرهم 

أو يرد كالمهم، فهو الذي يريد أن ينقض عرى 

اإلسالم.

ورصنا نرى من حال هؤالء »الرموز« املعبودين، 

أن لكل حزب »رمزا« أو مجموعة من »الرموز«، 

كام كان لكل قبيلة من قبائل الجاهليني وثن أو 

مجموعة من األوثان، وكل حزب يسعى جهده 

لتعظيم »رموزه« يف أعني الناس، وهو يرى أنه 

سيزيد من أتباعه مبقدار ما يزيد من تعظيم 

الناس »لرموز« حزبه وتنظيمه، لذلك يكرثون 

من إضفاء األلقاب واألوصاف لهؤالء »الرموز«، 

يريدون  ما  كل  عىل  بأفعالهم  واالستدالل 

اتخاذه من قرارات، فيكفيهم لذلك أن شيخهم 

أو رأسهم قد فعل ذلك أو أقره أو أمر به، ليكون 

به  يُحتج  فيام  النظر  دون  واجبا،  أو  مباحا 

من األدلة الرشعية، بل وبات الحال أن يتنازع 

منهم  وكل  ذاك  أو  »الرمز«  هذا  عىل  الناس 

يزعم أنه الوارث إلرثه، واملتبع لسنته، والسائر 

عىل نهجه، واألمني عىل رسالته، فوصل األمر 

ببعضهم إىل »بابيّة« معارصة، شبيهة مبا لدى 

الرافضة والباطنية -أخزاهم الله تعاىل- الذين 

يقدسون بعض شيوخهم وعلامئهم بزعم أنهم 

األبواب إىل أمئتهم من آل البيت الذين يزعمون 

الناس  مع  يتواصلون  موتهم  بعد  أحياء  أنهم 

يعلن  بأن  وذلك  األبواب،  هؤالء  طريق  عن 

بعض أفراد هذه األحزاب أن الويص عىل منهج 

»الرمز« والحامي للحزب أو التنظيم أو الفصيل 

من االنحراف عن منهجه.

الفصيل  أو  التنظيم  أو  الحزب  ارتباط  إن 

بشخصيات »الرموز« وحرصه عىل االستقواء 

عامة  هو سمة  إنا  بهم 

ألهل الضالل، ألن املسلم 

والسنة  الكتاب  أن  يعلم 

الذي  الشديد  الركن  هام 

إثبات  يف  إليه  يُلجأ 

صحة دعواه، فمن أعياه 

إيجاد  الضالل  أهل  من 

لجأ  الرشعي  الدليل 

منهجه،  »صحة«  عىل  البدعي  االستدالل  إىل 

باستنادها  اليوم  الضالة  األحزاب  تفعل  كام 

من  باملشاهري  منهجها  »صحة«  إثبات  يف 

»رموزها«، الذين لو بحثنا يف حقائقهم لوجدنا 

تلبس  من  منهم  بل  الضال،  املبتدع  منهم  أن 

برّدة رصيحة، أو تستدل عىل »صحة« منهجها 

بحجم تضحيات السابقني من أفرادها، وعدد 

من قتل وسجن منهم، أو بعدد أتباعها وحجم 

انتشار أفكارها، وكل هذه األمور ال تغني من 

الحق شيئا.

وال  الدين،  مبقياس  »الرموز«  يقيس  فاملسلم 

ويعرف  »الرموز«،  مقياس  عىل  دينه  يقيس 

أن  ال  للحق،  اتباعهم  مبقدار  »الرموز«  قدر 

يبحث عن الحق يف أقوال »الرموز« وأفعالهم، 

ويسعى ألن يكون عبدا لله-عز وجل- ال عبدا 

لرسول  وتابعا  و«رموزهم«،  والتنظيم  للحزب 

الله -صىل الله عليه وسلم- ال ملنهج الفصيل 

والحركة.

من  أكرث  وباتت  اليوم،  »الرموز«  كرثت  لقد 

الناس  الجاهلية، وكٌل من  أوثان املرشكني يف 

يدعو إىل »رمزه« كام كان الجاهليون يدعون 

أو  األحزاب  فكل  أوثانهم،  لعبادة  الناس 

ورؤوس  وقادة  »رموزا«،  صارت  التنظيامت 

كل منها »رموز«، وكتبها ومناهجها »رموز«، 

فإىل أّي منها مييل املسلم، وبأيها يرتبط، وأيها 

يتبع؟

سيجيب الجميع: ما وافق منها الكتاب والسنة.

إذن فلنتبع الكتاب والسنة، ولندع »الرموز«.

إن مــن أهــم صفــات أهــل الجاهليــة فــي كل العصــور أن تجــد أن لــكل قبيلــة 
مــن القبائــل أو جماعــة مــن النــاس وثنــا خاصــا بهــا تتميــز بــه عــن غيرهــا مــن 
الجماعــات، فتعظمــه وتنتســب إليــه مــن دون أوثــان ســواها، وتتفاخــر بــه علــى 
أوثــان أعدائهــا، وتصــل بهــم الحــال أن يكــون شــعار االنتمــاء إلــى هــذه الجماعــة 
ــن  ــب كل م ــل، فيكتس ــز وج ــن دون اهلل، ع ــن م ــذا الوث ــم ه ــر تعظي ــن البش م
الوثــن والجماعــة مــن اآلخــر قوتــه وتعظيمــه بيــن النــاس، فإمــا أن يكــون هــذا 
الوثــن معظمــا بيــن كــم كبيــر مــن الجماعــات، فتكتســب الجماعــة التــي تقوم 
علــى خدمتــه أو يرتبــط بهــا ذكــره الكثيــر مــن القــوة والســلطة بذلــك، أو تكــون 
الجماعــة مــن القــوة بحيــث تفــرض تعظيــم وتقديــس وثنهــا علــى بقيــة 
الجماعــات، وهــو الغالــب إذ إن تقديــس هــذا الوثــن يحمــل فــي جوانبــه غالبــا 
ــم  ــي تزع ــة الت ــا للجماع ــه خضوع ــوع ل ــون الخض ــث يك ــية بحي ــا سياس أهداف
ــب  ــرار التخاط ــه، وأس ــذي يمثل ــم ال ــازة الصن ــره، وحي ــام بأم ــه، والقي ــاط ب االرتب
المزعــوم معــه مــن قبــل كهانهــا، ولذلــك نجــد أن مــا مــن أمــة مــن األمــم يزول 
ملكهــا إال زالــت مــع الملــك أوثانهــا واندثــرت أصنامهــا ليعبــد الجاهليــون وثنــا 

آخــر يكــون فــي الغالــب وثــن األمــة التــي ورثــت الغلبــة والظفــر.

صــار لكل حزب »رمز« أو 
مجموعــة من »الرموز«، 

كما كان لــكل قبيلة من 
قبائــل الجاهليين وثن أو 

مجموعــة من األوثان

إن النــاس إذا طال عليهم 
األمــد َيخَلق عندهم 

التوحيــد فيعودون إلى 
تجديد الشــرك ونصب 

الطواغيت



العدد الخامس والعشرون  | 1437/6/26 هـ15
مقاالت

القــول علــى اللــه بغيــر علم
الحمد لله، والصالة والسالم عىل رسول الله، 

أما بعد:

الفتوى  يف  الزمان  هذا  الناس  ترّسع  فقد 

مام  وإنه  املستعان،  والله  علم،  وبدون  بعلم 

ويتكلم  علم  بغري  يقول  أن  املرء  عىل  يعاب 

غري  يف  لسانه  ويطلق  نفسه،  حيثيات  من 

تكلم  ومن  يدلّه،  علم  وال  تُقلّه  جاّدة  بال  فّنه 

بغري فّنه أىت بالعجائب! نسأل الله أن يعصم 

من  ألسنتهم  يحفظ  وأن  الزلل  من  املسلمني 

العيب والخطل.

الدين،  الجهل يف  نّفرت من  قد  الرشيعة  إن 

وحضت عىل العلم وطلبه، وبينت الفرق بني 

َهْل  }قُْل  تعاىل:  الله  فقال  والجاهل،  العامل 

يَْعلَُموَن  اَل  َوالَِّذيَن  يَْعلَُموَن  الَِّذيَن  يَْستَِوي 

اأْلَلْبَاِب{ ]سورة الزمر: 9[،  أُْولُوا  يَتََذكَُّر  َا  إِنَّ

الدين  يف  الجهل  آثار  لخطورة  إال  ذاك  وما 

الله بغري ما رشع،  وما ينتج عنه من عبادة 

وإنشاء البدع واملحدثات.

الَْفَواِحَش   َ َريبِّ َحرََّم  َا  إِنَّ }قُْل  تعاىل:  قال 

ِبَغرْيِ  َوالْبَْغَي  َواإْلِثَْم  بَطََن  َوَما  ِمْنَها  ظََهَر  َما 

الَْحقِّ َوأَن ترُْشِكُوا ِباللَِّه َما لَْم يَُنزِّْل ِبِه ُسلْطَانًا 

]سورة  تَْعلَُموَن{  اَل  َما  اللَِّه  َعىَل  تَُقولُوا  َوأَن 

الله  صىل  الله،  رسول  وقال   ،]33 األعراف: 

فليتبوأ  متعمدا  عيّل  كذب  )من  وسلم:  عليه 

ومن  البخاري[،  ]رواه  النار(  من  مقعده 

هذا: القول عىل الله بغري علم.

عجبت إلدالل العيّي بنفسه 

 وصمُت الذي قد كان بالقول أعلام

ويف الصمت سرت للعيّي وإنا 

 صحيفة لب املرء أن يتكلام

وأشد من عي اللسان عي الجهل وقلة العلم، 

وال حول وال قوة إال بالله.

هو  مركبا،  جهال  الجاهل  أن  العلامء  وذكر 

الرجل الذي ال يعلم ويجزم أنه يعلم! وآخرون 

بجهلهم،  مقرون  وهم  يجهلون  الرجال  من 

ما  يحملونها  فال  أنفسهم،  قدر  عرفوا  وقد 

قوله  عن  رجع  أحدهم  زل  وإن  تطيق،  ال 

أهل  يسميه  ما  هو  وهذا  بخطئه،  علمه  بعد 

الذي  الجاهل  وهو  البسيط  بالجاهل  العلم 

به  تتقدم  ما  أنه جاهل، وهذا رسعان  يدري 

املعرفة والعلم ويرتفع عن جهله شيئا فشيئا 

بن  الخليل  قال  ولقد  حاله،  هذه  دامت  ما 

أحمد: الناس أربعة: رجل يدري ويدري أنه 

وال  يدري  ورجل  فالزموه،  عامل  فهذا  يدري 

فنبهوه، ورجل  غافل  فهذا  يدري،  أنه  يدري 

مائق  فهذا  يدري  ال  أنه  يدري  وال  يدري  ال 

ال  أنه  ويدري  يدري  ال  ورجل  فاحذروه، 

يدري فهذا جاهل فعلموه؛ وقد قال الشاعر:

ملا جهلَت جهلَت أنك جاهل 

 جهال وجهُل الجهل داء معضل

وقال اآلخر:

ومن أعجب األشياء أنك ال تدري 

 وأنك ال تدري بأنك ال تدري

اإلفتاء بغري علم، قال عز  األمور  أعظم  ومن 

أَلِْسَنتُُكُم  تَِصُف  لاَِم  تَُقولُوا  }وال  قائل:  من 

َعىَل  لِتَْفرَتُوا  َحرَاٌم  َوَهَذا  َحالٌل  َهَذا  الَْكِذَب 

اللَِّه الَْكِذَب إِنَّ الَِّذيَن يَْفرَتُوَن َعىَل اللَِّه الَْكِذَب 

وقال   ،]116 النحل:  ]سورة  يُْفلُِحوَن{  ال 

إِنَّ  ِعلٌْم  ِبِه  لََك  لَيَْس  َما  تَْقُف  }َوال  تعاىل: 

َعْنُه  كَاَن  أُولَِئَك  كُلُّ  َوالُْفَؤاَد  َوالْبَرَصَ  ْمَع  السَّ

َمْسُؤوالً{ ]سورة اإلرساء: 36[.

عنهم  الله  -ريض  الصالح  السلف  يف  ولنا 

كام  كانوا  فقد  وقدوة،  أسوة  أجمعني- 

الصحابة  من  السلف  القيم: وكان  ابن  يقول 

الفتوى،  يف  الترسع  يكرهون  والتابعني 

ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غريه.

الناس يف كل  أفتى  ابن عباس: كل من  قال 

ما يسألونه عنه ملجنون.

أدري،  ال  فقال:  مسألة  عن  الشعبي  وسئل 

فقيل له: أال تستحي من قولك ال أدري، وأنت 

مل  املالئكة  لكن  فقال:  العراق؟  أهل  فقيه 

تستِح حني قالوا: }اَل ِعلَْم لََنا إِالَّ َما َعلَّْمتََنا{.

ما  كثريا  أحمد:  اإلمام  بن  الله  عبد  ويقول 

ال  فيقول:  املسائل  عن  أحمد  اإلمام  يُسأل 

أدري، ويقف إذا كانت مسألة فيها اختالف، 

وكثريا ما يقول: سل غريي، فإن قيل له: من 

نسأل؟ قال: سلوا العلامء.

أحيص  ما  مسائله:  يف  داود  أبو  وقال 

فيه  مام  كثري  عن  ُسئل  أحمد  سمعت  ما 

قال:  أدري،  ال  فيقول:  العلم  يف  االختالف 

عيينة يف  ابن  مثل  رأيت  ما  يقول:  وسمعته 

وكان  منه-  أحسن  رأيت  ما  -أي  الفتوى 

أهون عليه أن يقول: ال أدري.

الناس عىل  أجرس  بن سعيد:  وقال سحنون 

الباب  الرجل  عند  يكون  علام،  أقلهم  الفتيا 

الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه.

يقول:  أن  أحدكم  ليتق  السلف:  بعض  وقال 

أحل الله كذا وحرم كذا، فيقول الله له: كذبت 

مل أحل كذا ومل أحرم كذا.

الناس من سئل عن  أيها  ابن مسعود:  وقال 

علم يعلمه فليقل به، ومن مل يكن عنده علم 

فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول ملا ال 

يعلم: الله أعلم.

أدركت  قال:  ليىل  أيب  بن  الرحمن  عبد  وعن 

عرشين ومائة من أصحاب رسول الله -صىل 

الله عليه وسلم- فام كان منهم محدثا إال ود 

أن أخاه قد كفاه الحديث وال مفتيا إال ود أن 

أخاه كفاه الفتيا.

وقال الهيثم بن جميل: شهدت مالك بن أنس 

يف  فقال  مسألة  وأربعني  مثان  عن  ُسئل 

اثنتني وثالثني منها: ال أدري.

وقال القاسم وابن سريين: ألن ميوت الرجل 

جاهال خري له من أن يقول ما ال يعلم.

ال  ملا  يقول  ملن  ويل  جبري:  بن  سعيد  وقال 

يعلم إين أعلم.

الله  بني  يدخل  املفتي  املنكدر:  ابن  ويقول 

فعليه  يفعل  كيف  فلينظر  خلقه،  وبني 

التوقف والتحرز لعظم الخطر.

-صىل  النبي  كان  ما  باب  البخاري:  وبّوب 

عليه  ينزل  مل  مام  يسأل  وسلم-  عليه  الله 

الوحي، فيقول: )ال أدري(، أو مل يجب حتى 

ينزل عليه الوحي، ومل يقل برأي وال بقياس.

وما يضريك أن تقول: ال أدري، وقد كرث يف 

أجوبة األمئة قول: ال أدري، بل قد كان النبي 

-عليه الصالة والسالم- املؤيد بالوحي يُسأل 

إذا  الناس  وبعض  الوحي،  ينتظر  فيسكت، 

سئل ال يرتك السائل يكمل سؤاله، بل يبادر 

بالجواب قبل إكامل السؤال، وقد قال رسول 

سنن  يف  كام  وسلم-  عليه  الله  -صىل  الله 

رسول  قال  قال:  هريرة  أيب  عن  داود  أيب 

بغري  أفتي  )من  عليه وسلم:  الله  الله، صىل 

علم كان إمثه عىل من أفتاه(.

والله أعلم وصىل الله عىل نبينا محمد.




