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3االفتتاحية
 َأَيْحَسُب َأْن َلْن َيْقِدَر 

َعَلْيِه َأَحٌد
 السيطرة على قريتين 

في جوزجان
 ومقتل وإصابة 70 رافضيًا 

في بلوشستان
الكرب والعجب،  اليوم بمختلف مللهم ونحلهم، يرى فيهم  الكفار  النَّاظر يف حال  إن 

يف  يألون  وال  ُوجدوا،  أينما  املسلمني،  عىل  حقدهم  ِحمم  بون  يصُّ والخيالء،  والبطر 

وردِّ  الله،  نور  إلطفاء  والنفيس  الغايل  يبذلون  ُوسعا،  فيه  يدَّخرون  وال  جهدا،  ذلك 

للعالم  حني  أنهم عىل ذلك قادرون، وله منجزون، مرصِّ املسلمني عن دينهم، حِسبوا 

وكفرا  وعنادا،  ا  تجربُّ قلوبهم  ُملئت  وقد  قالوها  قوة"،  منا  أشد  "من  بقولهم:  أجمع 

وإلحادا، ظانِّني أنهم ُمعِجزو الله، وأن لن يقدر عليهم أحد، }أََوَلْم يََرْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي 

الَِّذيَن ِمن َقبِْلِهْم َقْوِم نُوٍح  ًة{ ]فصلت: 15[، }أََلْم يَأِْتِهْم نَبَأُ  َخَلَقُهْم ُهَو أََشدُّ ِمنُْهْم ُقوَّ

َوَعاٍد َوثَُموَد َوَقْوِم إِبَْراِهيَم َوأَْصَحاِب َمْديََن َواْلُمْؤتَِفَكاِت{ ]التوبة: 70[،} أََوَلْم يَِسريُوا 

ًة  ُقوَّ ِمنُْهْم  أََشدَّ  ُهْم  َكانُوا  َقبِْلِهْم  ِمن  َكانُوا  الَِّذيَن  َعاِقبَُة  َكاَن  َكيَْف  َفيَنُظُروا  اأْلَْرِض  يِف 

َن اللَِّه ِمن َواٍق{ ]غافر: 21[.  َوآثَاًرا يِف اأْلَْرِض َفأََخذَُهُم اللَُّه ِبذُنُوِبِهْم َوَما َكاَن َلُهم مِّ

األنبياء  قاتل  عادا وثمود، وفرعون وهامان وجنودهما، وكلَّ من  أهلك  الذي  الله  إن 

مالحدة  وال  والنصريية،  الروافض  وال  وروسيا،  أمريكا  تُعجزه  لن  الرُّسل،  وعادى 

األكراد ومرتدو الصحوات، بل وال كفار األرض مجتمعني، فإن إهالكهم عليه يسري، 

]األنفال:  يُْعِجُزوَن{  اَل  َُّهْم  إِن َسبَُقوا  َكَفُروا  الَِّذيَن  يَْحَسبَنَّ  }َواَل  لقدير،  عليهم  وإنه 

59[، كيف ال، وهم ال يشاؤون إال أن يشاء، وال يقدرون إال أن يأذن، فإن طائراتهم 

تطري بقدر الله، وهو قادر عىل إسقاطها إن شاء، وإن سفنهم تجري بأمر الله، وهو 

قادر عىل إغراقها إن شاء، وإن آلياتهم تميش بإذن الله، وهو قادر عىل تدمريها إن 

ِفيِه  تَْشَخُص  ِليَْوٍم  ُرُهْم  يَُؤخِّ إِنََّما  الظَّاِلُموَن  يَْعَمُل  ا  َعمَّ َغاِفاًل  اللََّه  تَْحَسبَنَّ  }َواَل  شاء، 

اأْلَبَْصاُر{ ]إبراهيم: 42[.

الله  وأن  ظاهر،  عليهم  ودينه  قاهر،  للكافرين  الله  بأن  تيقنوا  إذا  املسلمني  وإن 

سألوه  التوكل،  حق  خالقهم  عىل  توكلوا  بهم،  الكافرين  ويبتيل  بالكافرين،  يبتليهم 

وسلم:  عليه  الله  صىل  نبيهم  قول  حاديهم  الحرب،  غمار  وخاضوا  وحده،  النرص 

)واعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء لم ينفعوك إال بيشء قد كتبه الله 

لك، ولو اجتمعوا عىل أن يرضوك بيشء لم يرضوك إال بيشء قد كتبه الله عليك( ]سنن 

الرتمذي[، فإن الله نارص جنده، ومعزُّ عباده، وهو قاهر أعدائه، }َواَل يَُردُّ بَأُْسُه َعِن 

َغرْيَ  ِباللَِّه  }يَُظنُّوَن  ]األنعام: 147[، وإن من ظنُّوا غري ذلك فإنما  اْلُمْجِرِمنَي{  اْلَقْوِم 

نْيَا  ُه اللَُّه يِف الدُّ اْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة{ ]آل عمران: 154[، }َمن َكاَن يَُظنُّ أَن لَّن يَنرُصَ

يَِغيُظ{  َما  َكيُْدُه  يُذِْهبَنَّ  َهْل  َفْليَنُظْر  ْليَْقَطْع  ثُمَّ  َماِء  السَّ إىَِل  ِبَسبٍَب  َفْليَْمُدْد  َواْلِخَرِة 

]الحج: 15[.

ما  منجزنا  الله  بأن  يقينا  ازددنا  الخطوب،  وعظمت  الكروب،  اشتدت  كلما  وإننا 

وعدنا، وأن نرصه لنا قد اقرتب، وأن الله لن يخذلنا، وأنه جاعل لنا من هذا الضيق 

الخبث،  به  يخرج  الذي  واالمتحان  الصف،  به  يُنقى  الذي  االبتالء  هو  إنما  مخرجا، 

لم  نزل،  النرص  بنزول  أذن  إذا  حتى  أشد،  هو  بما  قبلنا  كان  من  ابتىل  قد  الله  وإن 

يمنعه عدد الكفار وعتادهم، وال قوتهم وجربوتهم، }َحتَّٰى إِذَا اْستَيْأََس الرُُّسُل َوَظنُّوا 

اْلُمْجِرِمنَي{  اْلَقْوِم  َعِن  بَأُْسنَا  يَُردُّ  َواَل  نََّشاُء  َمن  َي  َفنُجِّ نَا  نرَْصُ َجاَءُهْم  ُكِذبُوا  َقْد  َُّهْم  أَن

]يوسف: 110[.

مىض،  وقت  أي  من  أقرب  النرص  من  بتنا  اليوم  أننا  قاطبة،  الكفر  ألمم  نعلن  وإننا 

قربا  الله  من  يوم  كل  يف  ونزداد  الخبث،  صفوفنا  من  وخرج  الشدائد،  صقلتنا  فقد 

إال مسألة وقت حتى تخور  التجاًء، وتزدادون منه بعدا وعنه نفورا، فما هي  وإليه 

ثُمَّ  َقِليٌل  َمتَاٌع   * اْلِباَلِد  يِف  َكَفُروا  الَِّذيَن  تََقلُُّب  يَُغرَّنََّك  }اَل  كربياؤكم،  ويُكرس  قواكم 

أن  بنا  ترتبصون  فأنتم   ،]197-196 عمران:  ]آل  اْلِمَهاُد{  َوِبئَْس  َجَهنَُّم  َمأَْواُهْم 

ِعنِدِه  ْن  مِّ ِبَعذَاٍب  اللَُّه  يُِصيبَُكُم  أَن  ِبُكْم  نرََتَبَُّص  }َونَْحُن  األخرية هذه،  تُفنينا حملتكم 

أَيَّ  َظَلُموا  الَِّذيَن  }َوَسيَْعَلُم   ،]52 ]التوبة:  رَتَبُِّصوَن{  مُّ َمَعُكم  إِنَّا  َفرَتَبَُّصوا  ِبأَيِْدينَا  أَْو 

ُمنَقَلٍب يَنَقِلبُوَن{ ]الشعراء: 227[.

والية خرسان
عىل  محرم(   /15( الخميس  اإلسالمية  الدولة  جنود  سيطر 

جوزجان  منطقة  يف  املرتدة  طالبان  لحركة  خاضعتني  قريتني 

من  عدد  مقتل  عن  أسفرت  اشتباكات  بعد  خراسان،  شمال 

املرتدين. 

الخالفة  جنود  أن  خراسان  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 

)قوشتبة(  منطقة  يف  الوطنية  طالبان  لحركة  مواقع  هاجموا 

املجاهدين  بني  اشتباكات  ودارت  الوالية،  شمال  جوزجان  يف 

)كردن(  قريتي  عىل  السيطرة  عن  أسفرت  واملرتدين 

بيوتهم.  وحرق  مرتدين   8 ومقتل  و)شريبيك(، 

إثر  املرتد  األفغاني  للجيش  مدرعة  املجاهدون  ر  دمَّ كما 

ننجرهار،  يف  )مامند(  منطقة  يف  عليها  ناسفة  عبوة  تفجري 

الحمد.  ولله 

الدولة  جنود  من  استشهادي  هاجم  آخر،  صعيد  وعىل 

ر سرتته  وفجَّ املرشكني،  للرافضة  معبدا  -الخميس-  اإلسالمية 

70 مرشكا، ولله  الناسفة فيهم، مما أسفر عن مقتل وإصابة 

الحمد. 

بكر  أبا  االستشهادي  األخ  أن  امليدانية  املصادر  وأوضحت 

املرشكني  الرافضة  معبد  هاجم  الله-  -تقبله  الخراساني 

يف  مكىس(  )جهل  منطقة  يف  رشيف(  بور  )فتح  ى  املسمَّ

دخول  له  الله  يرسَّ  حيث  باكستان،  غربي  جنوب  بلوشستان 

عن  أسفر  مما  املرتدين،  جموع  وسط  سرتته  ر  وفجَّ املعبد 

الحمد.  ولله  70 مرشكا،  من  أكثر  وإصابة  مقتل 

هاجم  اإلسالمية  الدولة  جنود  أحد  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

املرشكني  للرافضة  معبدا  املايض-  -األسبوع  الناسفة  بسرتته 

50 مرشكا. أكثر من  أسفر عن مقتل  كابل مما  يف مدينة 
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أخبــار 4
غزوة الشيخ أبي محمد العدناني -تقبله 

الله- في أسبوعها الثاني 

مقتل وإصابة العشرات من الـ PKK والنصيرية 
المرتدين في البركة

وهجوم انغماسي في قلب دمشق

واليتا البركة ودمشق  
خالل  اإلسالمية  الدولة  جنود  تمكَّن 

النصريي،  الجيش  مع  معاركهم 

أبي  املجاهد  الشيخ  غزوة  وضمن 

والية  يف  الله-  –تقبله  العدناني  محمد 

قرية  عىل  السيطرة  استعادة  من  الربكة 

ضابط  وقتل  الوالية،  غرب  )حطلة( 

عرشات  وجرح  قتل  إىل  إضافة  رويس 

النصريي  الجيش  عنارص  من  املرتدين 

هاجم  دمشق  ويف  املرتدين،   PKK والـ 

وقتلوا  الرشطة،  قيادة  مقر  انغماسيون 

املرتدين.  وأصابوا عرشات 

استعادة السيطرة على قرية 
حطلة

إذ سيطر جنود الدولة اإلسالمية الثالثاء 

)حطلة(،  قرية  عىل  محرم(،   /20(

وقتلوا ما يزيد عىل 15 عنرصا من جنود 

لله  روسيا،  وضابطا  النصريي،  الجيش 

واملنة. الحمد 

وكان جنود الخالفة قد تصدوا الخميس 

للجيشني  تقدم  ملحاولة  محرم(،   /15(

املرتد  والنصريي  الرويس  الصليبي 

من  مكثف  قصف  بعد  القرية  باتجاه 

واملدفعية،  واملروحي  الحربي  الطريان 

عبد  أبو  االستشهادي  األخ  انربى  حيث 

بسيارته  الله-  -تقبله  الرتكي  الله 

للصليبيني  تجمع  نحو  املفخخة 

فيهم  فانغمس  محيطها،  يف  واملرتدين 

تدمري  إىل  أدى  ما  وسطهم،  رها  وفجَّ

وفرار  منهم  عدد  وإصابة  دبابة وهالك 

الحمد. ولله  الباقني، 

السيطرة على  استعادة 
الجفرة  حقل 

اإلسالمية  الدولة  جنود  تصدى  كما 

تقدم  ملحاولة  محرم(   /21( األربعاء 

للـ PKK املرتدين جنوب حقل الجفرة، 

العديد  قتل  من  الله  بفضل  وتمكَّنوا 

ولله  النفطي،  الحقل  واستعادة  منهم، 

الحمد. 

الربكة  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 

للمرتدين  وا  تصدَّ الخالفة  جنود  أن 

 17 وقتلوا  الوالية  غرب  الحقل  جنوب 

وذخائر  أسلحة  واغتنموا  منهم،  مرتدا 

حقل  عىل  السيطرة  واستعادوا  متنوعة، 

الحمد.  ولله  الجفرة، 

جرافة  -األربعاء-  املجاهدون  ر  دمَّ كما 

بفضل  النفطي،  الحقل  قرب  للمرتدين 

الله. 

هجوم انغماسي قرب حقل 
الكونيكو

محمد  أبي  الشيخ  غزوة  وضمن 

 4 انطلق  الله-  -تقبله  العدناني 

نحو  محرم(،   /18( األحد  انغماسيني 

املرتدين   PKK والـ  للصحوات  ثكنة 

الوالية،  غرب  )الكونيكو(  حقل  قرب 

حيث دارت اشتباكات بمختلف األسلحة 

هلك إثرها 3 مرتدين وفرَّ الباقون.

وأضاف املكتب اإلعالمي للوالية أن جنود 

زرعها  بعد  ناسفة  عبوة  روا  فجَّ الخالفة 

عىل طريق ثكنة املرتدين عىل آلية كانت 

تُِقلُّ عددا منهم، فهلك 8 مرتدين، وعاد 

الخالفة إىل مواقعهم ساملني. جنود 

وأوضح املكتب أنه ويف اإلطار ذاته قتل 

اثنني  قياديَّني  اإلسالمية  الدولة  جنود 

PKK املرتدين، بعد تفجري أحد  الـ  من 

املفخخة  الدولة اإلسالمية سيارته  جنود 

)صغري  قرية  يف  لهم  تجمع  وسط 

أدى  ما  الوالية،  غربي  شمال  جزيرة(، 

القياديان،  العديد منهم بينهم  إىل هالك 

لله. والحمد 

وضمن غزوة الشيخ أبي محمد العدناني 

–تقبله الله- كذلك، سيطر جنود الدولة 

اإلسالمية -األحد- عىل قرى )محيميدة، 

بومصعه(  وحوائج  ذياب،  وحوائج 

مباغت  هجوم  بعد  الربكة،  والية  غرب 

لجنود الخالفة عىل مواقع املرتدين فيها 

األسلحة. أنواع  بمختلف 

من  عددا  إن  اإلعالمي  املكتب  وقال 

املرتدين  باغتوا  اإلسالمية  الدولة  جنود 

من  وتمكَّنوا  القرى  بتلك  مواقعهم  يف 

اشتباكات  اندالع  بعد  عليها  السيطرة 

العرشات  وإصابة  مقتل  إىل  ت  أدَّ عنيفة 

املرتدين. من 

مزدوجة  استشهادية  عملية 
توقع 32 مرتدًا 

أن  املكتب  أضاف  ذاته،  اإلطار  ويف 

انطلقا  الشهادة  فرسان  من  فارسني 

قريتي  يف  املرتدين  مواقع  نحو  -األحد- 

والية  غرب  ذياب(  و)حوائج  )الصعوة( 

املرتدين  جموع  يف  وانغمسا  الربكة، 

وسطهم،  املفخختني  سيارتيهما  را  وفجَّ

وإصابة  مرتدا   32 هالك  إىل  أدى  ما 

آخرين.

الثالثاء  )محيميدة(  بلدة  أطراف  ويف 

)20/ محرم( تمكَّن أحد جنود الخالفة 

كان  مدرسة  داخل  االنغماس  من 

يتمركزون  املرتدون   PKK الـ  عنارص 

فيها، فقتل قرابة 13 مرتدا منهم وأرس 

الردة وعاد به إىل  أحد عنارص صحوات 

الله. موقعه ساملا بحول 

جنود  أحد  ذ  نفَّ البلدة،  صحراء  ويف 

عملية  الله-  –تقبله  اإلسالمية  الدولة 

 PKK استشهادية استهدفت تجمعا للـ 

املرتدين  جميع  لقتل  أدت  املرتدين، 

عربة  وتدمري  التجمع،  يف  كانوا  الذين 

إىل  إضافة  الدفع،  رباعية  وسيارة  همر 

 PKK للـ  هجوما  الخالفة  جنود  صد 

فقتلوا  نفسها،  البلدة  عن  املرتدين 

خائبني  فاندحروا  منهم  عددا  وأصابوا 

الله. بفضل 

نصيريين  عنصرين  قنص 
في محيط قرية مظلوم

القنص  مفارز  تمكَّنت  أخرى،  جهة  من 

قتل  من  محرم(،   /16( الجمعة 

عنرصين من الجيش النصريي يف محيط 
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 PKK مقتل 5 وأسر اثنين من الـ
المرتدين في الرقة

هجوم استشهادي على موقع 
للجيش المصري وسط سيناء

والية الرقة  

خاض جنود الخالفة الخميس )15/ 

محرم(، اشتباكات ضارية مع عنارص 

النهضة  حي  يف  املرتدين   PKK الـ 

إعطاب  عن  أسفر  مما  الرقة،  بمدينة 

3 آليات وقتل عدد من املرتدين وأرس 

آخرين. 

الرقة،  لوالية  اإلعالمي  للمكتب  ووفقا 

مع  اشتباكات  املجاهدون  فقد خاض 

مختلف  فيها  استخدمت  املرتدين 

والية سيناء 
اإلسالمية  الدولة  جنود  أحد  هاجم 

بسيارته  محرم(   /20( الثالثاء 

املفخخة موقعا للجيش املرصي املرتد 

مقتل  عن  أسفر  مما  سيناء،  وسط 

وإصابة عدد من عنارصه. 

سيناء  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

القعقاع  أبا  االستشهادي  األخ  أن 

األنصاري -تقبله الله- تمكَّن -بفضل 

املرتدين  حواجز  تخطي  من  الله- 

الحاجز  عند  عهم  تجمُّ إىل  وصوال 

الصاروخية،  والقذائف  األسلحة  أنواع 

ما أسفر عن إعطاب عربة من نوع همر 

وجرافتني، وقتل 5 مرتدين وأرس اثنني 

آخرين، ولله الحمد عىل توفيقه. 

املرتدين   PKK الـ  عنارص  أن  يُذكر 

ُمنوا خالل معاركهم مع جنود الخالفة 

قتيال   70 بسقوط  املايض-  -األسبوع 

قيادي،  بينهم  صفوفهم  يف  ومصاباً 

الهمر  عربات  من  عدد  وإعطاب 

والجرافات والليات العسكرية. 

ر عجلته  وفجَّ اإلسمنت  الرئييس ملصنع 

من  عددا  ليوقع  وسطهم،  املفخخة 

القتىل واملصابني يف صفوفهم. 

من  مجموعة  تقدَّمت  ذلك،  وعقب 

تبقى  من  عىل  وأجهزوا  االقتحاميِّني 

روا 3 آليات، ولله  حيا من املرتدين، ودمَّ

الحمد. 

يُذكر أن جنود الدولة اإلسالمية هاجموا 

اإلسمنت  معمل  املايض-  -األسبوع 

روا  ودمَّ املرتد،  املرصي  للجيش  التابع 

معداته وآلياته، ولله الحمد. 

إسقاط مروحية 
روسية في ريف 

والية حماة

واليتا حماة وحمص 

 /16( الجمعة  الخالفة  جنود  تمكَّن 

إسقاط  من  وحده  الله  بفضل  محرم(، 

مروحية روسية يف ريف حماة الرشقي.

مفارز  أن  امليدانية  املصادر  وأوضحت 

مروحية  لطائرة  تصدَّت  الجوي  الدفاع 

روسية جنوب قرية )الشيخ هالل(، مما 

أسفر عن إسقاطها، بفضل الله. 

الخالفة  جنود  خاض  حمص،  والية  ويف 

الجمعة )16/ محرم(، مواجهات عنيفة 

رشق  النصريي،  الجيش  عنارص  مع 

الرشقي،  حمص  بريف  السخنة  مدينة 

أنواع  مختلف  خاللها  استخدمت 

مرتدين   5 هالك  عن  أسفرت  األسلحة، 

وتدمري آليتني مزودتني برشاشني ثقيلني، 

ولله الحمد واملنة. 

شنُّوا  اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  يذكر 

مواقع  عىل  هجومني  املايض-  -األسبوع 

الحشد الرافيض، مما أسفر عن مقتل 17 

مرتدا، وإحراق 9 ثكنات، ولله الحمد. 

وأعطب  الوالية،  غرب  )مظلوم(  قرية 

املجاهدون الثالثاء )20/ محرم( دبابة 

قرب  موجه  بصاروخ  استهدافها  إثر 

الله.  ذاتها، بفضل  القرية 

هجوم انغماسي على مقر 
قيادة الشرطة في قلب 

دمشق

انغماسيني من   3 أغار  ويف والية دمشق 

 /21( األربعاء  اإلسالمية  الدولة  جنود 

العامة  الرشطة  قيادة  مقر  عىل  محرم( 

وعىل  دمشق،  مدينة  وسط  املرتدة 

عت عىل أحد الطرق املؤدية  مؤازرة تجمَّ

للمقر، مما أسفر عن سقوط العديد من 

بينهم ضابط.  والجرحى  القتىل 

إن  دمشق  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وقال 

وأبا  األنصاري  الله  عبد  أبا  االنغماسيِّني 

عمر الشامي وأبا بكر األنصاري –تقبلهم 

الناسفة  سرتهم  ملتحفني  انطلقوا  الله- 

ومسلحني بالرشاشات الخفيفة نحو مقر 

شارع  يف  املرتدة  العامة  الرشطة  قيادة 

)خالد ابن الوليد( وسط مدينة دمشق.

اقتحما  االنغماسيني  من   2 أن  وأضاف 

املتواجدين  املرتدين  مع  واشتبكا  املقر 

فقتال  والنصف  الساعة  قرابة  فيه 

را  فجَّ ثم  املرتدين  من  عددا  وأصابا 

جموع  عىل  تباعا  الناسفتني  سرتتيهما 

املرتدين، بينما رصد األخ الثالث مفرزة 

القيادة،  مقر  املرتدين يف  ملؤازرة  جاءت 

وكانت  فيهم،  الناسفة  سرتته  ر  وفجَّ

حصيلة العملية مقتل وإصابة العرشات 

الحمد.  ولله  بينهم ضابط،  منهم 

يُذكر أن جنود الدولة اإلسالمية، وضمن 

العدناني  محمد  أبي  الشيخ  غزوة 

املايض-  -األسبوع  شنُّوا  الله–  -تقبله 

 PKK هجوما عىل مواقع الصحوات والـ

بلدة  جنوب  )السعد(،  قرية  يف  املرتدين 

عىل  هلك  اشتباكات  فدارت  )الصَور(، 

بالفرار،  الباقون  4 مرتدين، والذ  إثرها 

القرية، ويف دمشق  املجاهدون  واستعاد 

بأسلحة  الخالفة  جنود  من   3 انطلق 

رشاشة وقنابل يدوية نحو مركز رشطة 

فقتلوا  دمشق،  بمدينة  )امليدان(  حي  يف 

الحمد.  املرتدين. ولله  وأصابوا عرشات 

هجوم 
استشهادي

ومقتل عشرات 
عناصر الجيش 
النصيري على 

أطراف الميادين

والية الخير  
اإلسالمية  الدولة  جنود  أحد  هاجم 

مفخخة  بسيارة  محرم(   /21( األربعاء 

جنوب  املرتد  النصريي  للجيش  تجمعا 

امليادين.  مدينة 

وذكر املكتب اإلعالمي لوالية الخري أن األخ 

-تقبله  األنصاري  أيوب  أبا  االستشهادي 

تجمعا  املفخخة  بسيارته  هاجم  الله- 

وميليشياته  املرتد  النصريي  للجيش 

الطيبة  بلدتي  بني  الرابط  الطريق  عىل 

عرشات  مقتل  عن  أسفر  مما  ومحكان، 

املرتدين، وتدمري 4 آليات، ولله الحمد.  

الخالفة  جنود  من  عدد  صال  ذلك  وقبل 

األحد )18/ محرم(، عىل مواقع لعنارص 

املرتد يف محيط مدينة  النصريي  الجيش 

)امليادين(، وقتلوا عددا منهم. 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وأوضحت 

الجيش  عنارص  مع  اشتبكوا  الخالفة 

النصريي عىل أطراف امليادين، مما أسفر 

عن مقتل 13 مرتدا بينهم ضابط. 

دبابة  املجاهدون  ر  دمَّ ذلك،  إىل  إضافة 

إثر استهدافها بصاروخ موجه يف محيط 

املدينة من الجهة الغربية، ولله الحمد.
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استشهادية 
على الحشد 

الرافضي

مقتل 4 من عناصر الشرطة االتحادية 
الرافضية في )جرف الصخر(

تصفية شرطي رافضي واغتيال 
مختار قرية في والية ديالى

مقتل عنصر 
من األمن 
الوطني 

الرافضي 
داخل منزله
في الطارمية

والية كركوك   
اإلسالمية  الدولة  جنود  من  ثالثة  شنَّ 

هجمات   3 محرم(   /19( االثنني 

الرافيض  الجيش  استهدفت  استشهادية 

جنوب  الرياض  بلدة  رشق  وميليشياته 

مقتل  عن  أسفر  مما  الحويجة،  مدينة 

وإصابة العرشات وتدمري عدة آليات. 

أن  لوالية كركوك  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

انطلقوا  اإلسالمية  الدولة  جنود  من   3

والية ديالى    

ذت املفارز األمنية يف والية دياىل -هذا  نفَّ

مقتل  عن  أسفرتا  عمليتني  األسبوع- 

يف  مرتد  قرية  ومختار  رافيض  رشطي 

مدينة بعقوبة، وشمالها. 

الجمعة )16/  أمنية  اغتالت مفرزة  فقد 

محرم( رشطيا رافضيا يف مدينة بعقوبة. 

دياىل  لوالية  اإلعالمي  للمكتب  ووفقا 

والية شمال بغداد     

جنود  من  أمنية  مفرزة  هاجمت 

محرم(   /18( األحد  الخالفة 

الوطني"  "األمن  يف  عنرص  منزل 

الطارمية،  منطقة  يف  الرافيض 

الله.  قتله، بفضل  وتمكَّنت من 

فقد  امليدانية  للمصادر  ووفقا 

املرتد  العنرص  املجاهدون  قتل 

الزور،  منطقة  يف  منزله  داخل 

ولله  الطارمية،  ملنطقة  التابعة 

الحمد. 

من  عنارص  و4  قياديا  أن  يُذكر 

مرصعهم  لقوا  الرافيض  الحشد 

جنود  يد  عىل  املايض-  –األسبوع 

منطقة  قرب  اإلسالمية  الدولة 

الدجيل.

والية الجنوب    
وتدمري سيارة  عنارصه  من   4 بمقتل  األسبوع-  -هذا  الرافيض  الحشد  ُمني 

بابل،  الصخر شمال  لهم ومقتل جميع من كان عىل متنها يف منطقة جرف 

ولله الحمد. 

إذ استهدف جنود الدولة اإلسالمية السبت )17/ محرم( آلية رباعية الدفع 

كانت تُقل عنارص من الحشد الرافيض بتفجري عبوة ناسفة عليها يف منطقة 

جرف الصخر شمال بابل، مما أسفر عن تدمريها، ومقتل جميع من كان عىل 

متنها، ولله الحمد. 

يف  الرافيض  الحشد  عنارص  -السبت-  القنص  مفارز  استهدفت  ومن جهتها 

منطقة جرف الصخر، مما أسفر عن مقتل 4 منهم، وإصابة خامس، بفضل 

الله. 

مقتل  املايض-  –األسبوع  شهدت  الصخر(  )جرف  ذاتها  املنطقة  أن  يذكر 

إثر  لهم  آليتان  وأُعطبت  وُدمرت  الرافضية،  االتحادية  الرشطة  من  عنرص 

هجوم لجنود الدولة اإلسالمية، ولله الحمد.

تجمعات  نحو  املفخخة  بسياراتهم 

روا  وفجَّ الرافضيَّني  والحشد  الجيش 

أسفر  مما  وسطهم،  املفخخة  عجالتهم 

املرتدين  عرشات  وإصابة  مقتل  عن 

أخرى،  وآليات  أبرامز  دبابة  وتدمري 

الحمد.  ولله 

الدولة  جنود  من  اثنان  شنَّ  ذلك  وقبل 

محرم(   /14( األربعاء  اإلسالمية 

تجمع  عىل  استشهاديَّني  هجومني 

غربي  جنوب  الرافيض  الحشد  مليليشيا 

داقوق. 

الهجومني  أن  أعماق  وكالة  وذكرت 

وقعا يف قرية )ارسيم درب(، ولم تذكر 

حول  التفاصيل  من  مزيدا  الوكالة 

العملية. 

وميليشياته  الرافيض  الجيش  أن  يُذكر 

التحالف  من  بدعم  حملة  يشنُّون 

يف  اإلسالمية  الدولة  جنود  عىل  الصليبي 

والية كركوك.

رشطة  يف  عنرصا  املجاهدون  اغتال  فقد 

كاتم  سالح  باستخدام  دياىل  طوارئ 

منطقة  يف  للمرتدين  تابعة  نقطة  داخل 

الكاطون بمدينة بعقوبة. 

من  أخرى  أمنية  مفرزة  تمكَّنت  كما 

)قرة  ملنطقة  تابعة  قرية  مختار  تصفية 

تبة( شمال بعقوبة. 

داهم  فقد  امليدانية،  للمصادر  ووفقا 

عطية  )عدنان  املرتد  منزل  املجاهدون 

)سيف  قرية  مختار  الكروي(  فدعم 

وبعد  تبة(،  )قرة  ملنطقة  التابعة   ) سعد 

ثم  املجاهدون  اعتقله  منزله  مداهمة 

ولله  للمسلمني،  حرابته  جزاء  نحروه 

الحمد عىل توفيقه. 

والية  مناطق  من  العديد  أن  يذكر 

شهدت  العظيم  منطقة  سيما  وال  دياىل 

لجنود  عدة  عمليات  املايض-  -األسبوع 

 20 وإصابة  مقتل  عن  أسفرت  الخالفة 

مرتدا بينهم ضابط برتبة نقيب، وتدمري 

وإعطاب عدة آليات لهم، ولله الحمد.

مقتل وإصابة 5 جنود 
ين أمريكيين صليبيِّ

والية صالح الدين     

أمريكيني  جنود   5 وأُصيب  ُقتل 

إثر  محرم(   /15( الخميس  صليبيِّني 

كانت  آلية  عىل  ناسفة  عبوة  تفجري 

بيجي(.   – )تكريت  طريق  عىل  تُِقلهم 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وأوضحت 

ناسفة  عبوة  زرعوا  اإلسالمية  الدولة 

للجيش  كوجار  عربة  عىل  روها  وفجَّ

الطريق  عىل  الصليبي  األمريكي 

اللية  تدمري  إىل  أدى  مما  املذكور، 

 3 وإصابة  أمريكيَّني  جنديَّني  ومقتل 

على طريق 
)تكريت – بيجي(

الحمد.  ولله  آخرين، 

السبت  القنص  مفارز  استهدفت  كما 

)17/ محرم( عنارص الحشد الرافيض 

مما  حديثة(،   – )بيجي  طريق  عىل 

ولله  منهم،  عنرص  مقتل  عن  أسفر 

 . لحمد ا

اإلسناد  مفارز  استهدفت  جهتها  ومن 

الحشد  ثكنات  األسبوع-  -هذا 

وعىل  السكريات  تقاطع  يف  الرافيض 

وشمال  حديثة(،   - )بيجي  طريق 

املخازن  وجرس  الشويرتان،  قرية 

 ،B10 وصواريخ  الهاون  بقذائف 

ولله  دقيقة،  اإلصابات  أغلب  وكانت 

 . لحمد ا

الدولة  جنود  إىل  اإلشارة  تجدر 

شنُّوا  الدين  صالح  والية  يف  اإلسالمية 

عىل  عدة  هجمات  املايض-  -األسبوع 

الرافيض  للجيش  الخلفية  الخطوط 

الخالفة  جنود  عىل  حملة  يُشنُّ  الذي 

وكبَّدوه  وكركوك،  دجلة  واليتي  يف 

األرواح  يف  خسائر  الله-  -بفضل 

الحمد. ولله  واملعدات، 
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هجوم انغماسي جنوب )عنة( 

النبأ تكشف مزيدًا 
من التفاصيل حول 

حملة الجيش 
المصري غرب رفح

تدميٌر للبيوت 
وتجريٌف 

للمزارع وسرقٌة 
لألموال

وآخر استشهادي في مدينة هيت 
واليتا الفرات واألنبار    

-هذا  اإلسالمية  الدولة  جنود  شنَّ 

مواقع  عىل  انغماسيا  هجوما  األسبوع- 

)عنة(،  مدينة  جنوب  الرافيض  للجيش 

روا آلية لهم قرب بلدة عكاشات.  ودمَّ

السبت  االنغماسيني  من  عدد  هاجم  إذ 

)17/ محرم( موقعا للجيش الرافيض يف 

والية سيناء ۱ خاص
شهر  أواخر  املرتد  املرصي  الجيش  شن 

ذي القعدة املايض حملة عىل مناطق غرب 

رفح )رشق منطقة بلعا( وفرض حصارا 

دخول  خالله  منع  املنطقة  عىل  خانقا 

كافة املواد الغذائية واملحروقات، ليتبعها 

بحملة تدمري ممنهجة للمنطقة.

هدف  )النبأ(  لـ  أوضح  خاص  مصدر 

قدمه  وما  ومجرياتها،  املرتدين  حملة 

املجاهدون للمسلمني املترضرين منها. 

املرتد  املرصي  الجيش  أن  املصدر  وذكر 

ذلك  يف  بما  كافة  السيارات  مرور  منع 

سيارات الطعام واألدوية واملحروقات إىل 

بدخول  فقط  وسمح  رفح،  غرب  مناطق 

وخروج الراجلني يف بعض األوقات. 

أواخر  الحصار -مع  وبعد شهر من هذا 

شهر ذي الحجة- بدأ املرتدون بالتضييق 

أكثر عىل السكان املحارصين يف املنطقة، 

فبدأ قناصوهم الذين تمركزوا عند )كمني 

)عنة(،  مدينة  )الفحيمي( جنوب  منطقة 

ولم تذكر املصادر حجم وطبيعة خسائر 

املرتدين جراءها. 

ويف السياق ذاته، استهدفت مفارز اإلسناد 

الردة  وصحوات  الرافيض  الجيش  مواقع 

يف املنطقة ذاتها بصواريخ الغراد، وكانت 

اإلصابات دقيقة، ولله الحمد. 

ر املجاهدون األحد  وعىل صعيد متصل، دمَّ

)18/ محرم( آلية للجيش الرافيض قرب 

بلدة عكاشات شمال غربي الرطبة. 

الدولة  جنود  أن  أعماق  وكالة  وذكرت 

للجيش  همر  عربة  استهدفوا  اإلسالمية 

الرافيض بصاروخ موجه قرب البلدة، مما 

أسفر عن تدمريها، ولله الحمد.

 هجوم استشهادي 
في مدينة هيت 

ليلة  استشهادي  هاجم  األنبار  والية  ويف 

لعنارص  تجمعا  محرم(   /21( الثالثاء 

املرتدة  الرافضية  الجيش واالستخبارات 

مقتل  عن  أسفر  مما  هيت،  مدينة  يف 

وإصابة أكثر من 40 مرتدا. 

أن  األنبار  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

املهاجر  فاروق  أبا  االستشهادي  األخ 

للمرتدين  تجمع  إىل  وصل  الله-  -تقبله 

الرافضية  واالستخبارات  الجيش  من 

وسط  الكورنيش  شارع  يف  واملخربين 

الناسفة  سرتته  وفجر  هيت،  مدينة 

وإصابة  مقتل  عن  أسفر  مما  فيهم، 

أكثر من 40 مرتدا، بينهم ضباط، ولله 

الحمد.

باستهداف  رفح  ساحة  شمال  الغاز( 

عند  طفلة  قنصوا  كما  عشوائيا،  املارة 

محطة الغاز يف رفح.

املرتد  املرصي  الجيش  حملة  تطورت 

السبت  ليلة  املصدر-  به  أدىل  ملا  –وفقا 

الطائرات  شنت  إذ  الحجة(،  ذو   /25(

كثيفة  قصف  حملة  واملدفعية  الحربية 

حملة  السبت  يوم  لتخرج  املنطقة،  عىل 

كبرية للجيش املرصي بـأكثر من 60 آلية 

بزعم محاربة املجاهدين وهدم األنفاق يف 

املنطقة املذكورة. 

ولدى سؤال املصدر عن الهدف الحقيقي 

عزم  عن  وردت  أنباء  أن  أوضح  للحملة 

عىل  م   500 يقارب  ما  هدم  املرتدين 

غرار  عىل  غزة  مع  املصطنعة  الحدود 

1200م هدموها سابقا، وذلك بعد تهجري 

أهايل هذه األحياء. 

بنيَّ  فقد  الحملة  مجريات  عن  عن  وأما 

املصدر أن أهايل املنطقة نزحوا بعد حملة 

القصف املركزة إىل حيي الصفا واألحراش 

املرصي  الجيش  ليدك  رفح،  مدينة  يف 

املرتد بيوتهم بالدبابات يف حملة لم تشهد 

املنطقة مثلها من قبل، واستمرت الحملة 

الرصاص  إطالق  فيها  يتوقف  لم  أيام   6

ودوي القذائف ساعة واحدة.   

ما  روا  َدمَّ املرتدين  أن  املصدر  وأوضح 

إىل  إضافة  املنطقة،  يف  منزال   70 يقارب 

نسف مسجد النوافلة بالكامل وقصف 3 

مساجد بالدبابات. 

عمد  بل  بذلك  املرتد  الجيش  يكتَِف  ولم 

إىل رسقة املحالت وإحراقها للتغطية عىل 

وموايش  وطعام  أثاث  ورسقة  الجريمة، 

من  واسعة  مساحات  وتجريف  السكان، 

املزارع. 

الدولة اإلسالمية لهذه  وقد تصدى جنود 

روا  وَدمَّ برشية  خسائر  وكبدوهم  الحملة 

العديد من آلياتهم، ولله الحمد، وقد سبق 

الحديث عنها يف تقرير سابق لـ )النبأ(.

 6 بعد  الله-  –بفضل  الحملة  وانسحبت 

جنود  أن  املصدر  وأكَّد  بدئها،  من  أيام 

التي  الطرق  فتحوا  اإلسالمية  الدولة 

انسحابه،  بعد  املرتد  الجيش  أغلقها 

ونرشوا األمن فيها، بفضل الله، وساعدوا 

ولله  بيوتهم،  إىل  العوده  عىل  النَّازحني 

الحمد.
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العبوات
الناسفة

عنوان عنوان عنوان عنوان 
عنوان عنوان

القوة  ميزان  كان  فقط،  سنني  بضع 

وِمن  الرافضة  لصالح  امليل  كل  يميل 

العراق  دولة  ضد  األمريكان  خلفهم 

بد  ال  كان  الزمن  ذلك  ويف  اإلسالمية، 

حيث  الجديد،  الوضع  مع  التكيف  من 

معارك  يف  األرض  أغلب  املجاهدون  َفَقد 

القوة  وانحازت   ،2007 طاحنة يف سنة 

األخرية،  نة  السُّ قلعة  إىل  املتبقية  القليلة 

املوصل.

املمكن  غري  من  كان   2008 بداية  ويف 

االستمرار بالقتال التقليدي، وعندها قال 

-رحمه  البغدادي  عمر  أبو  املؤمنني  أمري 

نستطيع  مكان  الن  لنا  يبق  "لم  الله-: 

بد  ال  فكان  ساعة"،  ربع  فيه  الصمود 

لوزير الحرب أبي حمزة املهاجر -رحمه 

الله- أن يغريِّ طريقة القتال للحفاظ عىل 

التغيري  يعني  وهذا  القوة،  من  تبقى  ما 

وزير  وأصدر  يشء،  كل  يف  الجذري 

الحرب أمراً جريئاً غري مسبوق.

قرار جريء:

مفارز  إلغاء  تم  لقد  العبوات، 

وتم  وغريها،  والقناصة  االشتباكات 

العبوات  استخدام  عىل  الجميع  تدريب 

 ،2008 من  الثالث  الشهر  من  بدًء 

املجاهدون  اقتنع  الوقت  من  وبقليل 

االصطدام  فبدل  الجديدة،  بالطريقة 

بالسالح  املدجج  األمريكي  بالجيش 

كان  والعدة،  العدد  قليلة  بقواتنا 

جديداً  شكالً  يأخذ  املدن  داخل  القتال 

أحد  يف  املتفجرات  تصنع  مفرزة  تماماً، 

التفجري،  أجهزة  تصنع  وأخرى  البيوت، 

كيفية  عىل  ثالثة  مفرزة  تدريب  ويتم 

التي  الشوارع  يف  العبوات  وزرع  تمويه 

والصليبيني  املرتدين  مركبات  بها  تمر 

أخرى  مفرزة  تدريب  ويتم  ودورياتهم، 

هؤالء  وكل  العبوة،  وتفجري  الرباط  عىل 

يرابط  أن  ويمكن  الخفاء،  يف  يعملون 

دون  طويلة  أياماً  العبوة  عىل  املجاهد 

أهم  هو  هذا  كان  أحد،  يالحظه  أن 

الجديدة. العمل  املتطلبات يف طريقة 

بالعبوات: االستنزاف 

طويلة  استنزاف  مرحلة  بهذا  وبدأت 

فيها  الطرفان  كان  صعبة،  سنني  دامت 

املجاهدين  ولكن  الوقت،  طول  يأملان 

يرجون من الله ما ال يرجوه الكفرة.

النظري  منقطع  اإلبداع  العالم  شهد  وقد 

والتخفي  الصرب  حرب  يف  للمجاهدين 

أتقن  وقد  الصعبة،  السنني  تلك  طوال 

أيَّما  الحرب  من  النوع  هذا  املجاهدون 

يستخدم  أن  مانع  أي  يوجد  وال  إتقان، 

الحرب  يف  اليوم  القتايل  األسلوب  هذا 

الحاجة  إن  بل  الصليبي،  التحالف  ضد 

موقع  وإخفاء  الطريان  تحت  القتال  إىل 

تحتم  الطريان  عن  املجاهدين  رباط 

استخدام هذا األسلوب يف الدفاع.

بالعبوات: نقاتل  كيف 

إن لهذا األسلوب يف القتال ركنان اثنان، 

الرباط،  عىل  والصرب  التحضري  إتقان 

تحديد  عىل  يقوم  للعمل  والتحضري 

الهجوم  للعدو  يتوقع  التي  األماكن 

العبوات  وحجم  نوع  واختيار  منها، 

فال  تفريط،  أو  إفراط  بال  املطلوبة 

تقدم  لرضب  الضخمة  للعبوات  حاجة 

املصفحة،  غري  السيارات  أو  املشاة 

بسيارات  العدو  تقدم  توقع  وعند 

تحضري  فيجب  دبابات،  أو  مصفحة 

املواضع  يف  ووضعها  املناسبة  العبوات 

العسكري  دور  يأتي  وهنا  الصحيحة، 

وطريقة  العدو،  حركة  لتوقع  املجرب 

العبوات،  نوع  اختيار  وبعد  تقدمه، 

دور  يأتي  زرعها،  مواضع  واختيار 

دور  يأتي  وهنا  املثىل،  التفخيخ  طريقة 

الترشيك  يف  الخبرية  الهندسية  الكتائب 

اإللكرتونيات،  أو  البسيط  امليكانيكي 

والفرق بني األسلوبني كبري، وإن الخطأ 

مكان  امليكانيكي  الترشيك  استخدام  يف 

نتائج  إىل  يؤدي  العكس  أو  اإللكرتوني 

حركة  تقييد  إىل  يؤدي  وقد  سيئة، 

العدو. املجاهدين بدل وقف تقدم 

األنواع الشائعة من 
العبوات:

العبوات  إن  بها:  املتحكم  العبوات 
األنجع هي تلك التي يتحكم بها املجاهد 

عرب  سواًء  بنفسه،  رها  ويفجِّ املرابط 

موصول  سلك  عرب  أو  السلكي  جهاز 

ُوجد،  إن  التشويش  لتجنب  بالعبوة 

توفر  عدم  عند  أيضاً  السلك  ويستخدم 

إخفاء  طبعاً  ويجب  التفجري،  أجهزة 

ومكان  العبوة  بني  الواصل  السلك 

لهذه  والتحضري  املرابط،  املجاهد 

البطارية  اختيار  يتضمن  العبوات 

يمكن  فال  الرباط،  فرتة  لطول  املناسبة 

خالل  تنفد  صغرية  بطارية  استخدام 

عليها  الرباط  يطول  قد  لعبوة  أيام 

بطول  وكذلك  الله،  بإذن  اإلصابة  بدقة 

تنفد  ال  البطارية  فإن  العبوة،  عمر 

األسوأ  هو  النوع  هذا  ولكن  سنني،  ملدة 

املجاهدين  الوقت عىل  نفس  واألخطر يف 

خاطئ،  بشكل  استخدامه  يتم  عندما 

ألنه ال يميز بني العدو والصديق.

املتحكَّم به عن بعد: الترشيك 
هو  العدو  أن  هي  الترشيك  ميزة  إن 

إشارة  مركبته  أو  بجسده  يعطي  الذي 

دقة  يعني  وهذا  للصاعق،  التفجري 

ر  يفجِّ عندما  وأما  الله،  بإذن  اإلصابة 

بُعد  من  بها  املتحكم  العبوة  املرابط 

فإن دقة اإلصابة تعتمد عىل دقة الرؤية 

التفجري  أداة  تأخري  زمن  وعىل  للهدف 

العبوات  ولكن  األجهزة(،  بعض  )يف 

يجب  الرباط  من  النوع  هذا  ويف  شهراً. 

للصرب  نفسه  يحرضِّ  أن  املجاهد  عىل 

وأن  عبوته،  عن  يبتعد  أن  دون  الطويل 

املؤدية  الطرق  وتفكريه  بعينيه  يحتضن 

العمل  وهذا  الوقت،  طول  العبوة  إىل 

بإذن  والذكر  التسبيح  أهل  فيه  ينجح 

عن  املرابط  يتأخر  أالَّ  املهم  ومن  الله، 

للتفجري. املثىل  اللحظة 

"مصائد  ويسمى  الترشيك 
العبوات  عن  عبارة  وهو  املغفلني": 
تلك  أشهرها  ومن  بها  املتحكم  غري 

ومبدؤها  واملسبحة،  باملسطرة  املسماة 

يدوس  عندما  العدو  أن  هي  ببساطة 

من  غريها  أو  املسبحة  أو  املسطرة  عىل 

قطبي  يصل  فإنه  الترشيك  أشكال 

عىل  العبوة  ر  فيفجِّ بالصاعق  البطارية 

يتميَّز  الترشيك  من  النوع  وهذا  نفسه، 

حول  الحركة  حرية  تتيح  بها  املتحكم 

ولذلك  بالخطأ،  تنفجر  أن  بدون  العبوة 

يجمع  أسلوباً  اإلخوة  بعض  اخرتع  فقد 

أن  ببساطة  وهو  الطريقتني،  فوائد 

البطارية  بني  مفتاحان  هناك  يكون 

والصاعق، أحدها يقوم املرابط بتوصيله 

فيقوم  الثاني  وأما  العدو،  اقرتاب  عند 

العدو بتوصيله بنفسه عرب الضغط عىل 

املسبحة أو غريها من أساليب الترشيك، 

أي أن الترشيك هو مفتاح ثاٍن ال يؤدي 

إىل االنفجار إال إذا كان املجاهد قد فعل 

تكون  وبهذا  عنده،  من  األول  املفتاح 

العبوة آمنة بإذن الله طاملا بقي املفتاح 

املرابط مفتوحاً. بيد  الذي 

الخاطئ: الترشيك 
زرع  هي  الترشيك  ممارسات  أسوأ 

األرايض  يف  بها  املتحكم  غري  العبوات 

أهميتها وطرق استعمالها
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وهذا  ألغام،  حقل  لتكون  املفتوحة 

لديه  الذي  الطرف  تفكيك  إىل  يؤدي 

للعبوات  متمرِّسة  هندسية  مفارز 

أول  انفجار  وفور  ببساطة،  وأخذها 

عبوات  العدو وجود حقل  عبوة سيُدرك 

إذا لم  فيبدأ بتفكيكها بحرية، خصوصاً 

املجاهدين  لسيطرة  خاضعاً  املكان  يكن 

الثقيلة  بالرشاشات  أو  بالقنص  النارية 

هذه  نجحت  ما  ونادراً  غريها،  أو 

طويلة.  لفرتة  العدو  صدِّ  يف  العبوات 

غري  العبوات  هذه  مواقع  كانت  إذا  وأما 

املجاهدين  حركة  فإن  بدقة  مسجلة 

إذا كان  عربها ستكون صعبة خصوصاً 

املنطقة  عرب  الحقاً  بالتقدم  قرار  هناك 

املفخخة.

الجيد: الترشيك 
إن زرع العبوات غري املتحكم بها يكون 

مفيداً يف حالتني:

لنا  التفخيخ ملنطقة  األوىل: عندما يكون 

مدى  ضمن  وتقع  نارية،  سطوة  عليها 

نرياننا، وبهذا ال يمكن للعدو أن يفككها 

بشكل  تقدمه  تبطئ  سوف  بل  ويتقدم، 

يمكن  فال  الخسائر،  فيه  وتوقع  هائل 

التفكيك  عىل  العمل  الهندسية  للفرق 

النريان. تحت 

الثانية: عند إرادة منع تقدم العدو من 

للنجاح  يكون  طريق معني محدد، وهنا 

العبوة  موقع  تسجيل  يتم  أن  رشطان: 

لكي نتمكن من إزالتها أو تجنبها الحقاً 

يكون  أن  وكذلك  لذلك،  احتجنا  إذا 

يكون  فال  جداً،  جيداً  العبوات  تمويه 

عىل  سهالً  تجنبها  أو  العبوات  تفكيك 

العدو.

التعامل  أسباب السالمة عند 
العبوات: مع 

املجاهدون  يستخدمها  عبوة  كل  تتكون 

الجهاز  وهو  أوالً،  تفجري  أداة  من 

اإللكرتوني أو املسبحة أو غريها، وتقوم 

لغلق  سلكني  بتوصيل  التفجري  أداة 

يمرر  الذي  هو  وهذا  الكهربائية  الدارة 

الصاعق. تفجري  تيار 

فيه  تدخل  الذي  وهو  الصاعق  ثانياً 

انفجاراً  فينفجر  الكهربائية  اإلشارة 

محدود املسافة ولكن ضغطه عاٍل جداً.

تحيط  التي  وهي  املتفجرة  املادة  ثالثاً 

انفجار  بسبب  وتنفجر  بالصاعق 

خلطات  استخدام  ويمكن  الصاعق، 

من  متعددة  مراحل  أو  مختلفة 

املواد  فنضع  املتوفر،  حسب  املتفجرات 

األكثر حساسية حول الصاعق، ثم األقل 

حساسية بعيداً عن الصاعق.

حبل  األحيان  أكثر  يف  يُستخدم 

فيتم  االنفجار،  شديد  الكوارتكس 

لتعمل  املتفجرة  املواد  داخل  يف  َعقُده 

طرف  إخراج  ويتم  كالصاعق،  العقدة 

العبوة،  من  العقدة  عن  البعيد  الحبل 

حسب  وفكه  الصاعق  ربط  يسهل  وهذا 

حبل  إىل  الصاعق  فتثبيت  الحاجة، 

أما  نسبياً،  سهل  وفكه  الكوارتكس 

عند  وإخراجه  العبوة  يف  الصاعق  وضع 

الخطر  ومن  صعب،  فهو  العبوة  تفكيك 

بل  بها،  موصول  والصاعق  العبوة  نقل 

طاملا  العبوة  عن  الصاعق  إبعاد  يجب 

يف  مستخدمة  غري  خمول  حالة  يف  هي 

الرباط.

يتم تجهيز العبوة بثالث 
خطوات مرتبة ال تقديم وال 

تأخير فيها:

التفجري  أداة  إىل  البطارية  ربط  أوالً: 

وفحصها إن كانت تعمل بشكل جيد أو 

اإللكرتوني  الجهاز  يمرر  أالَّ  ويجب  ال، 

يمرر  بل  العادي،  الوضع  يف  التيار 

إعطاء  حالة  يف  فقط  التيار  الجهاز 

وأما  سلكياً،  أو  السلكياً  التفجري  إشارة 

فقط  التيار  يمرر  أن  فيجب  الترشيك 

املسبحة  أو  املسطرة  عىل  الضغط  عند 

املستعمل. الترشيك  أسلوب  أو 

بالصاعق  التفجري  أداة  تربط  ثانياً: 

بعيداً عن العبوة مرتين إىل ثالثة أمتار، 

إن  العبوة  انفجار  عدم  لضمان  وهذا 

انفجار  يحصل  بل  ما،  خلٌل  هناك  كان 

الصاعق وحده، واألذكياء يهتمون بهذه 

طوله  للصاعق سلكاً  ويجعلون  الخطوة 

ويضعون  جداً،  جيد  نحاس  من  مرتان 

األخ  بني  يفصل  ساتر  خلف  الصاعق 

الصاعق  سلك  ربط  أثناء  والصاعق 

التفجري، وهنا يجب ربط األسالك  بأداة 

عن  املوجب  وعزل  بإحكام  ببعضها 

يفشل  فسوف  وإال  بإتقان،  السالب 

األسالك  تكن  لم  إذا  الحقاً  التفجري 

فيها  كان  أو  جيداً  توصيالً  موصلة 

القطبني. بني  تماس 

بإحكام  الصاعق  ربط  يتم  ثالثاً: 

النهائي  مكانها  يف  وهي  العبوة  إىل 

إن  التفجري  وسيفشل  فيه،  املزروعة 

لحبل  بقوة  مالصقاً  الصاعق  يكن  لم 

العبوة. الخارج من جسم  الكوارتكس 

الله  بإذن  آمن  بأسلوب  العبوة  فك  وأما 

تماماً: السابق  الرتتيب  بعكس  فيتم 

ثم  العبوة،  عن  الصاعق  وإبعاد  فك  يتم 

التفجري،  أداة  الصاعق عن  يتم فك سلك 

وأخرياً يتم فك البطارية عن أداة التفجري.

الخطأ األكبر:

وأخطر املمارسات يف التعامل مع العبوة 

كون  مع  البطارية  تركيب  أو  فك  هي 

قطعها  وجميع  للتفجري  جاهزة  العبوة 

تركيب  أو  فك  فإن  ببعضها،  متصلة 

يف  اإللكرتوني  الجهاز  يُدخل  البطارية 

حالٍة غرِي ُمعروفِة النتيجة للحظٍة زمنيٍة 

فيجب  الخطر،  يكمن  قصريٍة جداً، وهنا 

عندما  إال  البطارية  تفك  أو  تربط  أال 

يكون الجهاز اإللكرتوني منعزال فقط.

من الذي يعمل في 
التفخيخ:

عىل  تُحتم  بالعبوات  الرباط  فائدة  إن 

يوجد  وال  تعلمها،  املجاهدين  جميع 

االستفادة  لها  ويمكن  إال  رباط  نقطة 

لوقف  للعدو  العبوات  زرع  من  الكبرية 

الخسائر به، وإن سهولة  تقدمه وإيقاع 

تجعل  فائدتها  وِعَظَم  العبوات  استخدام 

بها  للعمل  ولكن  للجميع،  مغرياً  تعلَُّمها 

خطوات ال بد من اتباعها بال اجتهاد أو 

تهور.

مثال ناجح على استخدام 
للعبوات: إبداعي 

يف معارك ريف حلب الشمايل قام فريق 

نارية  حفلة  بتحضري  املجاهدين  من 

طوال  عملوا  الصحوات،  ملرتدي  رائعة 

قرية  بتفخيخ  وقاموا  نادر،  بذكاٍء  أيام 

كل  فخخوا  منها،  االنسحاب  قبل  كاملة 

العبوات  بتمويه  وقاموا  القرية،  يف  يشء 

يقترصوا  ولم  تمييزها،  يمكن  ال  بحيث 

الصخور  أو  الشوارع  تفخيخ  عىل 

الجدران  لبنات  بل  كالعادة،  والُحفر 

والعتبات  رج  والدَّ البيوت،  داخل 

والدراجات، وحتى داخل خزائن املالبس 

املرتدون  هجم  وعندما  املنازل،  وأثاث 

بصدهم  اإلخوة  قام  متوقع،  هو  كما 

يف  التي  القرى  إىل  انحازوا  ثم  قليالً 

يعيشون  وهم  املرتدون  ليدخل  الخلف، 

زلنا  ما  مميزة  هزيمة  إىل  النرص  َوهم 

نضحك منها حتى اليوم.

تماماً،  ناجحاً  العبوات  تمويه  كان 

بعد  للعمل  معدة  العبوات  وكانت 

دخول  أول  عند  وليس  ساعات 

بتمشيط  املرتدون  قام  املرتدين. 

انترشوا  ثم  شيئاً،  يجدوا  ولم  القرية 

والتصوير  والّلعب  لالحتفال  املنازل  يف 

الذين  اإلخوة  كان  بعيد  ومن  والنوم، 

ساعة  ينتظرون  العبوات  زرعوا 

الحصاد.

عندما  نائمني  املرتدون  كان  الليل،  يف 

جاهزة  وأصبحت  العبوات،  استيقظت 

أو حركة، وعندما  أي ملسة  للتفاعل مع 

يوماً  كان  الكافرين،  صباح  جاء 

لالنفجار،  قابالً  يشٍء  كل  كان  دامياً، 

يسري  فال  الباب  بعتبة  أحدهم  يمر 

جزءاً  وتجد  واحدة،  خطوة  بعدها 

يفتح  بالسقف،  ملتصقاً  قدميه  من 

من  بعدها  يجدون  فال  الخزانة  أحدهم 

غري  عىل  بالركض  بدؤوا  شيئاً،  جسده 

كل  يف  أنفسهم  يفجرون  وهم  هدى، 

الحفلة  انتهت  قصري  وقت  ويف  حركة، 

الحضور  من  يخرج  ولم  الصاخبة، 

كيف  ُقتلوا  الذين  يعرف  ولم  أحد، 

من  سعة  يجدوا  ولم  أعمارهم،  انتهت 

الذي حصل. عن  أحداً  ليخربوا  الوقت 

النجاح: أسباب 

أهم القواعد هي أن تعلم أن "وقت العمل 

العبوات"، وأما  الحقيقي هو وقت زرع 

وليس  الحصاد  وقت  فهو  ذلك  بعد 

قدر  وقت  بأي  تهتم  فال  الزرع،  وقت 

اهتمامك بوقت زرع العبوة، اخرت املكان 

التفجري  وطريقة  الجيد  والتمويه  الجيد 

جيداً  حصاداً  تحصد  وسوف  املناسبة، 

الله. بإذن 

هذا  يف  الناجحون  العاملون  ويتميز 

بالله،  التعلق  وبشدة  بالذكر  املجال 

وقت  طول  بسبب  هذا  يكون  وربما 

الرباط.

 التعويض عن فرق 
النارية: القوة 

مدججًة  قوًة  فإن  واضح،  هو  كما 

استخدام  تم  إذا  إفناؤها  يمكن  بالسالح 

مجاهداً  فإن  صحيح،  بشكل  العبوات 

ويتقن  عبواته  يرابط بصدق عىل  واحداً 

قوة  أكرب  صدَّ  الله  بعون  يستطيع  عمله 

املجاهد  وإن  دفاعه،  منطقة  إىل  تتقدم 

إذا تمكن من البقاء مختفياً فلن يستفيد 

النارية  قوته  أو  طريانه  من  العدو 

الفرصة  توفر  العبوات  أن  أي  األرضية، 

ويف  يدري،  ال  حيث  من  العدو  لرضب 

املجاهد  يحتاج  ال  القتايل  األسلوب  هذا 

يحتاج  بل  التنفيذ،  بعد  مكانه  لتغيري 

ينساق  ال  وأن  أعصابه  يضبط  أن  فقط 

يطلق  فال  مكانه،  ملعرفة  العدو  لحيل 

النار عىل العدو وال ينىس ما هو سالحه 

فهي  واملسدس  البندقية  وأما  الرئييس، 

إليه  وصل  إذا  الشخيص  للدفاع  فقط 

ال  أن  هو  الطبيعي  والوضع  العدو، 

. يحتاجها
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سلسلة علمية

)3-4(في بيان مسائل منهجية
َتْكِفيُر اْلُمْشـِرِكيَن

الحمد لله رب العاملني، والعاقبة للمتقني، 

ال  أن  الظاملني، وأشهد  إال عىل  وال عدوان 

إله إال الله وحده ال شـريك له امللك الحق 

ورسوله  عبده  محمدا  أن  وأشهد  املبني، 

إمام األولني والخرين، أما بعد:

ففي هذه الحلقة نبدأ الحديث -بعون الله 

وسنتكلم  املشـركني،   تكفري  عن  تعاىل- 

عن مسألتني: 

عىل  فيها  سنجيب  األوىل:  املسألة 

من  التكفري  منزلة  هي  ما  سؤال: 

الدين؟

أو  العلة  فيها  نذكر  الثانية:  املسألة 

يف  املتوقف  كفر  يف  السبب  أو  املناط 

تكفري املشـركني. 

بعض  نذكر  ذلك  يف  الشـروع  وقبل 

يكفر  لم  من  كفر  يف  العلم  أهل  نصوص 

الكافر...

قال أبو الحسني امللطي الشافعي -رحمه 

الله-: "جميع أهل القبلة ال اختالف بينهم 

أن من شك يف كافر فهو كافر". )1(  انتهى 

كالمه.

الله:  -رحمه  عياض  القاضـي  وقال 

ملة  بغري  دان  من  يكفر  لم  من  "نكفر 

املسلمني من امللل، أو وقف فيهم، أو شك، 

ذلك  مع  أظهر  وإن  مذهبهم،  صحح  أو 

اإلسالم واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب 

من  أظهر  ما  بإظهاره  كافر  فهو  سواه، 

خالف ذلك". )2(  انتهى كالمه.

وقال النووي -رحمه الله-: "من لم يكفر 

من دان بغري اإلسالم كالنصارى، أو شك 

فهو  مذهبهم،  صحح  أو  تكفريهم،  يف 
كافر". )3( 

أن  عىل  الله-  -رحمه  الحجاوي  ونص 

اإلسالم؛  بغري  دان  من  يكفر  "لم  من 

أو صحح  أو شك يف كفرهم  كالنصارى، 

مذهبهم... فهو كافر".)4(  انتهى كالمه.

تكفري  عىل  الله-  -رحمه  البهوتي  ونص 

من " لم يكفر من دان بغري دين اإلسالم 

كأهل الكتاب، أو شك يف كفرهم، أو صحح 
مذهبهم".)5( 

وقال الشيخ املجدد محمد بن عبد الوهاب 

-رحمه الله-:  "من لم يكفر املشـركني، 

أو شك يف كفرهم، أو صحح مذهبهم كفر 
إجماعا". ا.هـ)6( 

انتهى كالمهم رحمهم الله.

ونشـرع اآلن في بيان المسألة 
األولى: وهي اإلجابة على 

سؤال: ما هي منزلة التكفير 
من الدين؟

شـرعي  حكم  التكفري  أن  هو  والجواب 

يدخل  وال  فيه،  للعقل  مدخل  ال  محض، 

تحت مسائل ومعاني أصل الدين، والتي 

سبق وأن بيناها يف الحلقة السابقة.

الدين  املشـركني من واجبات  إذن تكفري 

وليس من أصل الدين. 

طيب ما الفرق؟

الفرق أن ما كان من أصل الدين، فإنه ال 

إقامة  تشرتط  وال  بجهل،  فيه  املرء  يعذر 

الحجة عىل تاركه أو تارك بعضه. 

يعذر  قد  شـرعي  حكم  فهو  التكفري  أما 

فيه بالجهل والتأويل.

واحد،  مستوى  عىل  ليس  التكفري  إن  ثم 

من  معلوم  هو  ما  فأعالها  مراتب،  له  بل 

كفرهم  من  كتكفري  بالضـرورة؛  الدين 

التعيني؛ كإبليس  الله تعاىل يف كتابه عىل 

اإلسالم؛  بغري  دان  من  وكل  وفرعون 

كاليهود والنصارى وعباد األصنام.

مرتكبه؛  تكفري  يف  اختلف  ما  وأدناها 

كتارك الصالة وغري ذلك، وبينهما مراتب 

متفاوتة، وهو ما سوف نتناوله يف حلقة 

قادمة بإذن الله تعاىل.

الدين، وأنه  التكفري من واجبات  قلنا: إن 

سوى  مورد  له  وليس  شـرعي،  حكم 

فيه،  للعقل  مدخل  وال  الشـرعية،  األدلة 

ذلك  تقرير  عىل  العلم  أهل  تتابع  وقد 

وتأكيده، وإليكم بعض أقوالهم: 

الله-:  -رحمه  عياض  القاضـي  قال 

"فصل يف بيان ما هو من املقاالت كفر وما 

بكفر:  ليس  وما  فيه،  يختلف  أو  يتوقف 

اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس 

للعقل  مجال  وال  الشـرع،  مورده  فيه 

فيه".)7(  انتهى كالمه.

-رحمه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  وقال 

يرجع  شـرعي،  حكم  "التكفري   : الله- 

والحكم  الدماء،  وسفك  املال،  إباحة  إىل 

سائر  كمأخذ  فمأخذه  النار،  يف  بالخلود 
األحكام الشـرعية".)8( 

وقال -رحمه الله-:  "فإن الكفر والفسق 

األحكام  من  ذلك  ليس  شـرعية،  أحكام 

التي يستقل بها العقل؛ فالكافر من جعله 

جعله  من  والفاسق  كافرا،  ورسوله  الله 

الله ورسوله فاسقا، كما أن املؤمن واملسلم 

الله ورسوله مؤمنا ومسلما..- من جعله 

ثابتة  كلها  املسائل  فهذه    - قال:  أن  إىل 
بالشـرع".)9( 

وقال -رحمه الله-:  "اإليمان والكفر هما 

من األحكام التي ثبتت بالرسالة، وباألدلة 

ال  والكافر،  املؤمن  بني  يميز  الشـرعية 

بمجرد األدلة العقلية". )10( انتهى كالمه.

وقال العالمة ابن القيم -رحمه الله- :

الكفر حق الله ثم رسوله 

بالنص يثبت ال بقول فالن

من كان رب العاملني وعبده
قد كفراه فذاك ذو الكفران)11( 

وقال ابن الوزير الصنعاني -رحمه الله:  

يكون  ال  والفسق  الكفر  عىل  الدليل  "أن 

ذلك".)12(   يف  نزاع  وال  قطعيا،  سمعيا  إال 

انتهى كالمه

الشـرع  إن من جهل حكم  نقول:  وعليه 

إحدى  أو  املشـركني  أو  الكفار  أحد  يف 

من  كحكم  حكمه  يكون  ال  طوائفهم: 

أصل  نقض  أشـرك  الذي  ألن  أشـرك، 

السابقة،  الحلقة  يف  ذكرنا  كما  الدين؛ 

وإنما حكمه كحكم كل من جهل شـريعة 

أو فريضة من فرائض اإلسالم، فمن قامت 

ومن  كفر،  ذلك  يف  الرسالية  الحجة  عليه 

فليس  ذلك  يف  الرسالية  الحجة  تبلغه  لم 

الذي  التوحيد؛  جهل  من  بخالف  بكافر، 

هو أصل الدين؛ فإنه كافر كفر جهل. 

تقرير  عىل  العلم  أهل  تتابع  وقد  هذا 

والجهل  الدين  بأصل  الجهل  بني  الفرق 

بالواجبات الشـرعية:

فقد نقل اإلمام محمد بن نصـر املروزي 

عن طائفة من أهل الحديث قولهم: "وملا 

كان العلم بـالله إيمانا والجهل به كفرا، 

وكان العمل بالفرائض إيمانا والجهل بها 

قالوا:    أن  إىل    ... بكفر  ليس  نزولها  قبل 

وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خرب الله، 

ولو لم يأت خرب من الله ما كان بجهلها 

يسمع  لم  من  الخرب  مجيء  وبعد  كافرا، 

بجهلها  يكن  لم  املسلمني  من  بالخرب 

كفر،  حال  كل  يف  بـالله  والجهل  كافرا، 

قبل الخرب وبعد الخرب". )13(  انتهى كالمه 

-رحمه الله-

تحقيق  وكيفية  الحجة  قيام  صفة  وأما 

ذلك  فإن  التكفري،  قبل  الشـرط  هذا 

وخفائها،  املسألة  ظهور  بحسب  يختلف 

املتوقف  وجود  بمجرد  الحجة  تقوم  فقد 

العلم، بحيث يكون  التكفري يف مظنة  عن 

بتوقفه معرضا ال جاهال، وبحيث ال يعذر 

نشأ  أو  بإسالم،  عهد  حديث  كان  من  إال 

الحجة  إقامة  تكون  بعيدة، وقد  بادية  يف 

بتبيني النص الشـرعي الدال عىل كفر من 

بمجرد  يكتفى  وال  كذا،  قال  أو  كذا  فعل 

إقامة  تكون  وقد  للقرآن،  العام  البلوغ 

الشبهة  إزالة  مع  الدليل  بتبيني  الحجة 

وسيأتي  املعارض،  الدليل  عن  واإلجابة 

الحديث  عند  املسألة  لهذه  توضيح  مزيد 

عن مراتب املتوقفني.

ويستدل على التفريق بين 
الجهل بالشـرائع والجهل 

بأصل الدين أو على أن تكفير 
المشـركين من الشـرائع 

ليس من أصل الدين بعدة 
من األدلة، أذكر منها:

بدءوا  السالم  عليهم  األنبياء  جميع  إن 

ال  وحده  الله  عبادة  إىل  بالدعوة  أقوامهم 

شـريك له، ولو أن الجهل بأحكام التكفري 

كفر ملا تأخر بيانها عن بيان أصل الدين 

لحظة واحدة.

ومن األدلة أيضا  عىل التفريق أن التكفري 

شـرعي  حكم  وأنه  الدين  واجبات  من 

من  أن  ثبت  ما  الدين  أصل  من   وليس 

توقف  من  عنهم،  الله  ريض  الصحابة 

)1( التنبيه والرد عىل أهل األهواء والبدع 

)ص40(-بتصـرف-.

)2( الشفا بتعريف حقوق املصطفى 

)286/2(

)3( روضة الطالبني )70/10(. 

)4( اإلقناع )298/4( –بترصف يسري-. 

)5( شـرح منتهى اإلرادات )395/3(.

)6( الدرر السنية )91/10(.

)7( الشفا بتعريف حقوق املصطفى 

.)282/2(

)8( بغية املرتاد يف الرد عىل املتفلسفة 

والقرامطة والباطنية )ص345(.

)9( منهاج السنة النبوية )92/5( 

بتصـرف.

)10( مجموع الفتاوى )328/3(.

)11( الكافية الشافية )ص858(.

)13( تعظيم قدر الصالة )520/2(.)12( العواصم والقواصم )179/4(.
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11مقاالت
وسموهم  الردة،  يف  وقعوا  قوم  تكفري  يف 

مسلمني، وملا نزلت اليات التي بينت كفر 

توقفهم،  من  يستتابوا  لم  القوم  هؤالء 

يف  وقع  الصحابة  أحد  أن  ثبت  بينما 

الشـرك جاهال، ومع ذلك كفره الصحابة، 

وأمره النبي صىل الله عليه وسلم بتجديد 

من  بني  الفرق  عىل  يدل  وهذا  إسالمه، 

جهل  من  وبني  جاهال،  الشـرك  يف  وقع 

الشـرائع.

عنهما-  الله  -ريض  عباس   ابن  فعن 

أسلموا،  مكة  أهل  من  قوم  "كان  قال: 

فأخرجهم  باإلسالم،  يستخفون  وكانوا 

فأصيب  بدر،  يوم  معهم  املشـركون 

املسلمون:  فقال  بعض،  وقتل  بعضهم 

وأكرهوا  مسلمني  هؤالء  أصحابنا  "كان 

الَِّذيَن  }إِنَّ  فنزلت:  لهم"،  فـــاستغفروا 

َقالُوا  أَنُْفِسِهْم  َظاِلِمي  اْلَماَلِئَكُة  اُهُم  تََوفَّ

ِفيَم ُكنْتُْم َقالُوا ُكنَّا ُمْستَْضَعِفنَي يِف اأْلَْرِض 

َقالُوا أََلْم تَُكْن أَْرُض اللَِّه َواِسَعًة َفتَُهاِجُروا 

َوَساَءْت  َجَهنَُّم  َمأَْواُهْم  َفأُوَلِئَك  ِفيَها 

فكتب  قال:   ،]98  ،97 ]النساء:  َمِصريًا{ 

الية،  بهذه  املسلمني  من  بقي  من  إيل 

فلحقهم  فخرجوا  قال:  لهم،  عذر  ال  وأنه 

املشـركون فأعطوهم الفتنة، فنزلت فيهم 

آَمنَّا  يَُقوُل  َمْن  النَّاِس  {َوِمَن  الية:  هذه 
ِباللَِّه}]العنكبوت: 10[ اْليََة".)14( 

عبد  بن  محمد  بن  الله  عبد  الشيخ  قال 

هذه  الله  "فأنزل   : الله  رحمهم  الوهاب  

املشـركني،  هؤالء  حكم  فيها  وبني  الية، 

وأنهم من أهل النار مع تكلمهم باإلسالم".

)15(  انتهى كالمه.

وعن سعد بن أبي وقاص -ريض الله عنه- 

حديث  وأنا  األمر،  بعض  نذكر  كنا  قال: 

والعزى،  بالالت  فحلفت  بالجاهلية،  عهد 

الله  صىل  الله  رسول  أصحاب  يل  فقال 

عليه وسلم: بئس ما قلت، ائت رسول الله 

صىل الله عليه وسلم فأخربه؛ فإنا ال نراك 

إال قد كفرت، فلقيته فأخربته، فقال: »قل: 

ال إله إال الله وحده ثالث مرات، وتعوذ من 

واتفل عن شمالك  مرات،  ثالث  الشيطان 
ثالث مرات، وال تعد له«.)16( 

الصنعاني-رحمه  الوزير  ابن  وقال 

الله- معلقا عىل هذا الحديث: "وهذا أمر 

بتجديد اإلسالم".)17(  انتهى كالمه.

الله-   -رحمه  املالكي  العربي  ابن  وقال 

والالت  يمينه  يف  اإلسالم  يف  قال  "فمن 

معنى  عىل  بذلك  ليمينه  مؤكدا  والعزى 
التعظيم فيه: كافر حقيقة". ا.هـ)18( 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله -رحمه 

سعد  حديث  -يعني  به  "أخذ   : الله- 

-ريض الله عنه-طائفة من العلماء فقالوا 

شـرك،  كفر  الله  بغري  حلف  من  يكفر 

عليه  الله  صىل  النبي  أمره  ولهذا  قالوا: 

إال  إله  ال  بقول  إسالمه  بتجديد  وسلم 

الله، فلوال أنه كفر ينقل عن امللة لم يؤمر 

بذلك، وقال الجمهور: ال يكفر كفرا ينقله 

امللة، لكنه من الشـرك األصغر".)19(   عن 

انتهى كالمه.

فلم يعذر- ريض الله عنه- يف ذلك مع أنه 

حديث عهد بجاهلية..

ومن األدلة أيضا  عىل التفريق أن التكفري 

شـرعي  حكم  وأنه  الدين،  واجبات  من 

الذي ال يعذر فيه  الدين  وليس من أصل 

الله  -ريض  الصحابة  أن  روي  ما  أحد: 

عنهم-   اختلفوا يف تكفري بعض املرتدين، 

لم  القوم  هؤالء  كفر  تعاىل  الله  بني  فلما 

يأمر من توقف فيهم بتجديد إسالمه.

فقد قال الله تعاىل: }َفَما َلُكْم يِف اْلُمنَاِفِقنَي 

أَتُِريُدوَن  َكَسبُوا  ِبَما  أَْرَكَسُهْم  َواللَُّه  ِفئَتنَْيِ 

اللَُّه  يُْضِلِل  َوَمْن  اللَُّه  أََضلَّ  َمْن  تَْهُدوا  أَْن 

تَْكُفُروَن  َلْو  وا  َودُّ  * َسِبياًل  َلُه  تَِجَد  َفَلْن 

تَتَِّخذُوا  َفاَل  َسَواًء  َفتَُكونُوَن  َكَفُروا  َكَما 

ِمنُْهْم أَْوِليَاَء َحتَّى يَُهاِجُروا يِف َسِبيِل اللَِّه{ 

]النساء: 88 - 89[

وصح يف سبب نزولها أن النبي صىل الله 

عليه وسلم خرج إىل أحد، فرجع ناس ممن 

كان معه، فكان أصحاب النبي صىل الله 

بعضهم:  قال  فرقتني،  فيهم  وسلم  عليه 

"نقتلهم"، وقال بعضهم: "ال".)20(  

وصح عن مجاهد -رحمه الله-  أنه قال: 

املدينة  أتوا  حتى  مكة  من  خرجوا  "قوم 

ارتدوا  ثم  مهاجرون،  أنهم  يزعمون 

الله  صىل  النبي  فـاستأذنوا  ذلك،  بعد 

لهم  ببضائع  ليأتوا  مكة؛  إىل  وسلم  عليه 

املؤمنون،  يتجرون فيها، فـاختلف فيهم 

وقائل  منافقون"،  "هم  يقول:  فقائل 

يقول: "هم مؤمنون"، فبني الله نفاقهم، 
فأمر بقتالهم".)21( 

وقد روي بهذا املعنى عن عبد الرحمن بن 

)18( عارضة األحوذي )28/1(.

)19( تيسري العزيز الحميد )ص529(.

)20( متفق عليه، صحيح البخاري 

)1399/105/2(، صحيح مسلم 

.)781/5/2(

)21( رواه الطربي يف تفسريه 

)10052/9/8( بسند صحيح.

)14( رواه الطربي يف تفسريه )102/9( 

بسند صحيح.

)15( الدرر السنية )241/10(.

)16( رواه النسائي يف سننه 

)3776/7/7( بسند جيد.

)17( إيثار الحق عىل الخلق )ص380(.

)22( تفسري الطربي )7/8(.

)23( تفسري الطربي )13/8(.

)24( تفسري القرآن العزيز البن أبي 

زمنني )393/1(.

)25( متفق عليه، صحيح البخاري 

)1884/22/3(، صحيح مسلم 

.)7132/121/8(

)26( نقله ابن أبي يعىل يف طبقات 

الحنابلة )414/1( عن كتاب الخالل، 

وإسناده جيد.

)27( رواه الخطيب البغدادي يف تاريخ 

بغداد )421/13( بسند صحيح.

)28( مجموع الفتاوى )106/1(.

عنهم-،  الله  -ريض  عباس  وابن  عوف، 

وصح بنحوه مرسال عن عدة من التابعني 

ومحمد  وقتادة،  والسدي،  عكرمة،  وهم: 

بن كعب القرظي رحمهم الله.

وقال اإلمام الطربي -رحمه الله- يف تأويل 

ِفئَتنَْيِ  اْلُمنَاِفِقنَي  يِف  َلُكْم  قوله تعاىل: }َفَما 

َواللَُّه أَْرَكَسُهْم ِبَما َكَسبُوا } ]النساء: 88[، 

قال: "يعني بذلك: والله ردهم إىل أحكام 

وسبي  دمائهم،  إباحة  يف  الشـرك  أهل 

ذراريهم". )22(  انتهى كالمه.

الية  هذه  أن  الطربي  اإلمام  رجح  وقد 

نزلت يف قوم ارتدوا عن اإلسالم، حيث قال 

بعدما ذكر أقوال السلف يف سبب نزولها: 

ذلك:  يف  بالصواب  األقوال  هذه  "وأوىل 

قول من قال: نزلت هذه الية يف اختالف 

أصحاب رسول الله صىل الله عليه وسلم 

بعد  اإلسالم  عن  ارتدوا  كانوا  قوم  يف 

إسالمهم من أهل مكة".)23(  انتهى كالمه.

الله-: "هم  أبي زمنني -رحمه  ابن  وقال 

قوم من املنافقني كانوا باملدينة؛ فخرجوا 

إىل  مكة  من  خرجوا  ثم  مكة،  إىل  منها 

اإلسالم،  عن  فـارتدوا  تجارا  اليمامة 

الشـرك،  من  قلوبهم  يف  ما  وأظهروا 

فلقيهم املسلمون، فكانوا فيهم فئتني؛ أي 

فرقتني، فقال بعضهم: قد حلت دماؤهم؛ 

هم مشـركون مرتدون، وقال بعضهم: لم 

تحل دماؤهم؛ هم قوم عرضت لهم فتنة، 

اْلُمنَاِفِقنَي  يِف  َلُكْم  }َفَما  تعاىل:  الله  فقال 

{".)24(  انْتََهٰى َكاَلُمُه رحمه الله.  ِفئَتنَْيِ

من  طائفة  رجحه  ما  أيضا:  األدلة  ومن 

الله  -ريض  الخطاب  بن  عمر  أن  العلماء 

يف  الزكاة  مانعي  تكفري  يف  توقف  عنه- 

أبو بكر -ريض  له  بادئ أمرهم، وملا بني 

الله عنه- كفرهم وافقه، ولم يستتبه عىل 

توقفه فيهم.

أنه  عنه-  الله  -ريض  عمر  عن  صح  فقد 

شأن  يف  عنه-  الله  -ريض  بكر  ألبي  قال 

"املرتدين" : كيف تقاتل الناس؟ وقد قال 

الله عليه وسلم: »أمرت  الله صىل  رسول 

أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال الله، 

فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إال  
بحقه، وحسابه عىل الله «.)25( 

وقد توقف بعض أئمة السلف -يف بادئ 

األمر- كفر من قال بخلق القرآن، ومنهم 

من  الرغم  عىل  الجهمية  كفر  يف  توقف 

شدته، فلم يكونوا بذلك كفارا، وملا تبني 

لهم الدليل عىل كفرهم لم يتوقفوا فيهم، 

من  ما سبق  إسالمهم ألجل  يجددوا  ولم 

توقفهم.

قال:  الدورقي،  إبراهيم  بن  يعقوب  فعن 

يقول:  عمن  حنبل  بن  أحمد  "سألت 

أكفرهم  ال  "كنت  فقال:  مخلوق،  القرآن 

}َوَلِئِ  القرآن:  من  آيات  قرأت  حتى 

ِمَن  َجاَءَك  َما  بَْعِد  ِمْن  أَْهَواَءُهْم  اتَّبَْعَت 

}بَْعَد  َوَقْوَلُه:   ،]145 ]البقرة:  اْلِعْلِم{ 

]البقرة: 120]"  اْلِعْلِم{  ِمَن  َجاَءَك  الَِّذي 

]النساء: 166["   } ِبِعْلِمِه  }أَنَْزَلُه  وقوله: 
 )26(.

الله-   -رحمه  املوصيل  عمار  ابن  وعن 

قال: "يقول يل ابن املديني: ما يمنعك أن 

تكفرهم؟! -يعني: الجهمية- قال: وكنت 

ابن  قال  أكفرهم حتى  أن  أمتنع  أوال  أنا 

املحنة،  إىل  أجاب  فلما  قال،  ما  املديني 

ما  وأذكره  الله،  أذكره  كتابا  إليه  كتبت 
قال يل يف تكفريهم".)27( 

املسألة  من  انتهينا  قد  نكون  وبذلك 

األوىل...

ونشـرع اآلن في بيان 
المسألة الثانية: وهي ما هو 

المناط أو العلة أو السبب 
في كفر المتوقف في تكفير 

المشـركين. 

الجواب: هو تكذيب الشـرائع وردها.

هذا  يف  العلم  أهل  نصوص  إىل  فبالنظر 

أن  من  قرروه  ما  جليا  يظهر  الناقض 

يرجع  الكافر  املتوقف يف  الكفر يف  مناط 

إىل تكذيب الشـرائع وردها، ال من جهة 

انتقاض أصل الدين.

هذا  ذكر  العلم عىل  أهل  أكثر  تتابع  وقد 

يكون  إنما  الكفر  أن  عىل  بناء  املناط 

عليها،  املجمع  املتواترة  األحكام  بإنكار 

أو بإنكار املعلوم من الدين ضـرورة.

-رحمه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 

الله-:  "والكفر إنما يكون بإنكار ما علم 

األحكام  بإنكار  أو  ضـرورة،  الدين  من 

ذلك".  ونحو  عليها  املجمع  املتواترة 
ا.هـ)28( 
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)29( الشفا بتعريف حقوق املصطفى 

.)280/2(

)30( الروض الباسم )509/2(.

)31( الدرر السنية )250/10(.

)32( الدرر السنية )291/9(.

)1( بغية املرتاد يف الرد عىل املتفلسفة 

والقرامطة والباطنية )ص345(.

)2( الدرر السنية )52/10(.

)3( الداء والدواء )ص144(.

)4( مختصـر الصواعق املرسلة 

)ص186(.

)5( مجموع الفتاوى )125/2(.

)6( مجموع الفتاوى )128/2(.

)7( الروض الباسم )509/2(.

* وإليكم بعض ما وقفنا 
عليه من أقوال أهل العلم 
الذين نصوا على مناط كفر 

المتوقف في الكافر:
 فقد علل القاضـي عياض تكفري املتوقف 

دين  فارق  ومن  والنصارى  اليهود  يف 

اإلسالم بما نقله عن الباقالني، قال: "ألن 

التوقيف واإلجماع اتفقا عىل كفرهم، فمن 

وقف يف ذلك فقد كذب النص والتوقيف، 

أو شك فيه، والتكذيب أو الشك فيه ال يقع 

إال من كافر".)29(  انتهى كالمه.

 وقال ابن الوزير الصنعاني -رحمه الله- 

لم  ومن  الصنم  عابد  يف  الشاك  تكفري  يف 

يكفره: "وال علة لذلك إال أن كفره معلوم 

من الدين ضـرورة". )30(  انتهى كالمه.

عبد  بن  محمد  بن  الله  عبد  الشيخ  وعلل 

الوهاب -رحمه الله- تكفري من قال: )أن 

من شهد الشهادتني ال يجوز تكفريه ولو 

عبد غري الله(، فقال: "ألن قائل هذا القول 

املسلمني".  وإجماع  ورسوله،  لله  مكذب 

)31(  انتهى كالمه

"فإن  النجدية:  الدعوة  أئمة  بعض  وقال 

مصدق  غري  املشـركني  يكفر  ال  الذي 

املشـركني،  قد كفر  القرآن  فإن  بالقرآن، 
وقتالهم".)32(  وعداوتهم  بتكفريهم،  وأمر 

انتهى كالمهم.

يف  آخر  لقاء  وإىل  القدر،  بهذا  ونكتفي 

حلقة قادمة إن شاء الله تعاىل...

والتوفيق  العون  تعاىل  الله  ونسأل 

عىل  وبارك  وسلم  الله  وصىل  والسداد، 

وصحبه  آله  وعىل  محمد،  ورسوله  عبده 

وسلم تسليما كثريا...

اْلَحَلَقُة الرابعة

والعاقبة  العاملني،  رب  لله  الحمد 

الظاملني،  عىل  إال  عدوان  وال  للمتقني، 

ال  وحده  الله  إال  إله  ال  أن  وأشهد 

وأشهد  املبني،  الحق  امللك  له  شـريك 

األولني  إمام  ورسوله  عبده  محمدا  أن 

بعد: أما  والخرين، 

الحديث  فيها  نتناول  حلقة  فهذه 

مسألتني:  عن  تعاىل-  الله  -بعون 

عىل  كله  املشـركني  تكفري  هل  األوىل: 

مراتب... عىل  أم  واحدة  مرتبة 

املتوقفني  مراتب  فيها  نذكر  والثانية: 

املشـركني... تكفري  يف 

المسألة  في  اآلن  ونشـرع 
تكفير  هل  األولى: 

على  كله  المشـركين 
على  أم  واحدة  مرتبة 

مراتب؟

أن  عىل  العلم  أهل  نص  والجواب:   •

مراتب  له  شـرعي  حكم  التكفري 

أمرين:  بحسب 

أي  الشـرع؛  يف  ثبوته  قوة  فاألول: 

الشـرعي  الدليل  وظهور  وضوح 

ما  وهو  الناس،  من  فالن  كفر  عىل 

الحكم...  بمعرفة  يعرف 

الذي  املعني  عىل  ثبوته  قوة  والثاني: 

ما  وهو  الكفر،  أو  الشـرك  يف  وقع 

من  ويكون  الحال،  بمعرفة  يسمى 

شهادة  أو  السماع  أو  الرؤية  خالل 

.. لشهود. ا

تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال  فقد 

شـرعي،  حكم  "التكفري  الله:  رحمه 

الدماء،  وسفك  املال،  إباحة  إىل  يرجع 

فمأخذه  النار،  يف  بالخلود  والحكم 

الشـرعية،  األحكام  سائر  كمأخذ 

يدرك  وتارة  بيقني،  يدرك  فتارة 

ومهما  فيه،  يرتدد  وتارة  غالب،  بظن 

التكفري  عن  فالتوقف  تردد  حصل 

تغلب  إنما  التكفري  إىل  واملبادرة  أوىل، 

الجهل  عليهم  يغلب  من  طباع  عىل 

الله. رحمه  كالمه  انتهى   )1 (."

جميع  أن  زعم  من  بخالف  وذلك 

مرتبة  عىل  الشـرك  أو  الكفر  صور 

إدراكها  يف  يستوي  بحيث  واحدة؛ 

بطالن  يف  شك  وال  والجاهل،  العالم 

أهل  قرره  ملا  ومخالفته  القول،  هذا 

ومخالفته  بل  الشأن،  هذا  يف  العلم 

الكفر  أن  عىل  دلت  التي  للنصوص 

بعض. من  أشد  بعضه 

أَْقَرُب  يَْوَمِئٍذ  ِلْلُكْفِر  }ُهْم  تََعاىَلٰ:  َقاَل 

 ،]167 عمران:  ]آل  يَماِن{  ِلْلِ ِمنُْهْم 

بَْعَد  َكَفُروا  الَِّذيَن  }إِنَّ  تََعاىَلٰ:  َوَقاَل 

]آل  ُكْفًرا{  اْزَداُدوا  ثُمَّ  إِيَماِنِهْم 

}اأْلَْعَراُب  تََعاىَلٰ:  َوَقاَل   ،]90 عمران: 

.]97 ]التوبة:  َوِنَفاًقا{  ُكْفًرا  أََشدُّ 

مراتب  وهي  الثانية:  املسألة  أما 

املشـركني... تكفري  يف  املتوقفني 

املشـركني  يف  للمتوقفني  إن  فنقول: 

الدليل  قوة  فيها  يؤثر  مراتب 

أو  الكفر  وظهور  الشـرعي، 

 . . لشـرك. ا

بن  محمد  املجدد  الشيخ  قال 

"فهؤالء  الله:  رحمه  الوهاب  عبد 

فيهم  الناس  يعتقد  الذين  الطواغيت 

مشهورون  وغريهم  الخرج  أهل  من 

وأنهم  بذلك،  والعام  الخاص  عند 

الناس:  به  ويأمرون  له،  يرتشحون 

اإلسالم،  عن  مرتدون  كفار  كلهم 

من  عىل  أنكر  أو  عنهم،  جادل  ومن 

لو  هذا  فعلهم  أن  زعم  أو  كفرهم، 

الكفر:  إىل  يخرجهم  فال  باطال  كان 

فاسق،  أنه  املجادل  هذا  أحوال  فأقل 

يصىل  وال  شهادته،  وال  خطه  يقبل  ال 

الله. رحمه  كالمه  انتهى   )2 ( خلفه". 

جعل  أنه  كيف  كالمه؛  فتأمل 

أحواال  الطواغيت  هؤالء  يف  للمتوقف 

أن  عىل  يؤكد  وهذا  الفسق،  أقلها 

أحواال  املشـركني  يف  للمتوقفني 

ومراتب.

قوة  فيها  يؤثر  املراتب  وهذه   *

الكفر  وظهور  الشـرعي،  الدليل 

شدته؛  عن  النظر  بغض  الشـرك  أو 

من  حال  يف  أشد  الشـرك  يكون  فقد 

مما  أقل  الظهور  يف  ولكنه  األحوال، 

شدة.  منه  أخف  هو 

األصنام  عباد  شـرك  ذلك:   مثال 

بتكفري  فالحكم  الجهمية؛  شـرك  مع 

من  أقوى  األصنام  عباد  يف  املتوقف 

الجهمية؛  يف  املتوقف  بتكفري  الحكم 

ظهورا  أشد  األصنام  عبادة  ألن  وذلك 

أشد  التجهم  أن  مع  التجهم،  من 

. شـركا

الله:  رحمه  القيم  ابن  العالمة  قال 

الرب  بصفات  املقر  املشـرك  "فإن 

لصفات  الجاحد  املعطل  من  خري 

صفات  يف  القدح  فأين  كماله... 

عبادة  من  لها  والجحد  الكمال 

وبني  الحق  املعبود  بني  واسطة 

تلك  بعبادة  إليه  يتقرب  العابد، 

فداء  وإجالال؟  له  إعظاما  الواسطة 

ال  الذي  العضال  الداء  هذا  التعطيل 
)3 له".) دواء 

"فشـرك  الله:  رحمه  أيضا  وقال 

والشمس  واألوثان  األصنام  عباد 

توحيد  من  خري  والكواكب  والقمر 

اإللهية  يف  شـرك  فإنه  بكثري،  هؤالء 

وصفاته  العالم  صانع  إثبات  مع 

وعلمه  ومشيئته  وقدرته  وأفعاله 

هؤالء  وتوحيد  والجزئيات،  بالكليات 

وسائر  وإلهيته  لربوبيته  تعطيل 

ألعظم  مالزم  التوحيد  وهذا  صفاته، 

كان  كلما  ولهذا  الشـرك،  أنواع 

أعظم  كان  تعطيال  أعظم  الرجل 

الله. رحمه  كالمه  انتهى   )4 شـركا".)

مراتب  سنذكر  سبق؛  ما  عىل  بناء 

الكفار  أو  املشـركني  يف  املتوقفني 

كفرهم  عىل  األدلة  ظهور  عىل  بناء 

نصوص  عىل  معتمدين  وشهرتها، 

ذلك: يف  العلم  أهل 

من  األولى-  المرتبة 
كفره  علم  فيمن  توقف 
أهل  دين  من  بالضـرورة 

ذلك: فمن  الملل، 

فرعون  أو  إبليس  يف  توقف  من  أوال: 

لغريه. أو  لنفسه  اإللهية  مدع  أو 

رحمه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 

فرعون:  يكفر  لم  من  تكفري  يف  الله 

أهل  دين  من  باالضطرار  علم  "وقد 

والنصارى:  واليهود  املسلمني  امللل؛ 

بـالله".  الخلق  أكفر  من  فرعون  أن 

الله. رحمه  كالمه  انتهى   )5 (

األصنام،  عباد  يف  توقف  من  ثانيا: 

للسالم. انتسبوا  ولو 

رحمه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 

عبادة  صحح  من  تكفري  يف  الله 

فهو  يكفرهم  لم  "ومن  األصنام: 

فإن  والنصارى؛  اليهود  من  أكفر 

عباد  يكفرون  والنصارى  اليهود 

كالمه. انتهى   )6 األصنام".)

رحمه  الصنعاني  الوزير  ابن  وقال 

كفر  يف  شك  من  أن  شك  "وال  الله: 

لم  ومن  تكفريه،  وجب  األصنام  عابد 

كفره  أن  إال  لذلك  علة  وال  يكفره، 

 )7 ضـرورة".) الدين  من  معلوم 

كالمه. انتهى 

الكفر،  املرتبة  هذه  يف  املتوقف  وحكم 

من  كل  ذلك  يف  بالجهل  يعذر  وال 

الرسالية. الحجة  بلغته 

من  الثانية-  المرتبة 
علم  فيمن  توقف 
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)11( الدرر السنية )160/8(.

)12( طبقات الحنابلة )286/1(.

)13( مجموع الفتاوى )368/2(.

)14( مجموع الفتاوى )162/35(.

)8( الشفا بتعريف حقوق املصطفى 

.)286/2(

)9( مجموع الفتاوى )464/27(.

)10( مجموع الفتاوى )132/2(.

)15( مجموع الفتاوى )133/2(.

)16( مجموع الفتاوى )486/12(.

)17( املصدر السابق )34/24/2(.

)18( اإلنصاف يف معرفة الراجح من 

الخالف )324/10( –بتصـرف يسري-.

)19( مجموع الفتاوى )351/3(.

)20( رواه الطربي يف تفسريه )102/9( 

بسند صحيح.

)21( الدرر السنية )241/10(.

من  بالضـرورة  كفرهم 
خاصة؛  المسلمين  دين 

اليهود  في  توقف  كمن 
فارق  من  كل  أو  والنصارى، 

اإلسالم. دين 
الله:  رحمه  عياض  القاضـي  قال 

بغري  دان  من  يكفر  لم  من  "نكفر 

وقف  أو  امللل،  من  املسلمني  ملة 

مذهبهم". صحح  أو  شك،  أو  فيهم، 

كالمه. انتهى   )8 (

تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  وقال 

التدين  يحرم  لم  "ومن  الله:  رحمه 

وسلم  عليه  الله  صىل  مبعثه  بعد 

لم  من  بل  والنصارى،  اليهود  بدين 

بمسلم  فليس  ويبغضهم  يكفرهم 

كالمه. انتهى   )9 ( املسلمني".  بـاتفاق 

الكفر،  املرتبة  هذه  يف  املتوقف  وحكم 

من  كل  ذلك  يف  بالجهل  يعذر  وال 

الرسالية. الحجة  بلغته 

من  الثالثة-   المرتبة 
ينتسب  فيمن  توقف 

شـرك  في  ووقع  لإلسالم 
كفر  على  مجمع  كفر  أو 

على  وهؤالء  فيه،  وقع  من 
مراتب:

من  الثالثة:  املرتبة  من  األول 

أن  إما  فإنه  تأويل؛  له  يكن  لم 

وإما  له،  الحال  تبيني  عىل  يقتصـر 

الشـرع  حكم  تبيني  عىل  يقتصـر  أن 

ويبني  حالهم  له  تبني  أن  وإما  فيهم، 

بناء  وهذا  فيهم،  الشـرع  حكم  له 

حال  وظهور  الشـرك  ظهور  عىل 

ذلك  بعد  توقف  فإن  فيهم؛  املتوقف 

حالهم  كان  إن  وأما  كافر،  فهو 

ظاهرا؛  فيهم  الشـرع  وحكم  ظاهرا، 

تبيني. غري  من  املتوقف  بكفر  فيحكم 

رحمه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 

"ومن  الباطنية:  من  طائفة  يف  الله  

أنه  وادعى  بهم،  للظن  محسنا   كان 

فإن  حالهم؛  عرف  حالهم:  يعرف  لم 

وإال  اإلنكار  لهم  ويظهر  يباينهم  لم 

انتهى   )10 منهم".) وجعل  بهم  ألحق 

. كالمه

شيخ  اقتصـر  كيف  هنا  فـانظر   *

هذه  يف  املتوقف  تكفري  يف  اإلسالم 

بحالهم. تعريفه  عىل  الطائفة 

الله  عبد  بن  سليمان  الشيخ  وقال 

زمانه:  مرتدي  بعض  يف  الله  رحمهما 

جاهال  أو  كفرهم  يف  شاكا  كان  "فإن 

كتاب  من  األدلة  له  بينت  بكفرهم، 

عليه  الله  صىل  رسوله  وسنة  الله 

ذلك  بعد  شك  فإن  كفرهم،  عىل  وسلم 

العلماء  بإجماع  كافر  فإنه  تردد،  أو 

فهو  الكافر  كفر  يف  شك  من  أن  عىل: 

الله. رحمه  كالمه  انتهى   )11 كافر".)

سليمان  الشيخ  أن  هنا  نالحظ   *

الشـرعي  الحكم  تبيني  اشرتط 

تكفريه. قبل  للمتوقف 

رحمه  الرازي  حاتم  أبو  اإلمام  وقال 

"ومن  القرآن:  بخلق  قال  فيمن  الله 

يجهل  وال  يفهم  ممن  كفره  يف  شك 

علم؛  جاهال  كان  ومن  كافر،  فهو 

ألزم  وإال  بتكفريه  بالحق  أذعن  فإن 

الله. رحمه  كالمه  انتهى   )12 ( الكفر". 

حاتم  أبو  اشرتط  الصورة  هذه  يف   *

تكفريه. قبل  املتوقف  تعليم 

رحمه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  وقال 

كفر  يف  شك  "ومن  الحلولية:  يف  الله 

دين  ومعرفة  قولهم  معرفة  بعد  هؤالء 

كفر  يف  يشك  كمن  كافر؛  فهو  اإلسالم 

 )13 واملشـركني".) والنصارى  اليهود 

كالمه. انتهى 

اشرتط  فقد  الصورة  هذه  يف  أما   *

الشـرعي  والحكم  الحال  تعريف 

. معا

رحمه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  وقال 

"كفر  الدروز":  "طائفة  يف  الله 

املسلمون؛  فيه  يختلف  ال  مما  هؤالء 

كافر  فهو  كفرهم  يف  شك  من  بل 

كالمه. انتهى   )14 ( مثلهم". 

لم  أنه  الصورة  هذه  يف  ونالحظ   *

تبيني  املتوقف  تكفري  يف  يشرتط 

وذلك  الحكم؛  تبيني  وال  الحال، 

وظهور  الطائفة،  تلك  حال  لظهور 

كفرهم. عىل  األدلة 

الثالثة:  املرتبة  من  الثاني  والقسم 

فتأول؛  فاسدة  أصول  له  كانت  من 

ظهور  شدة  عليه  الحكم  يف  فيؤثر 

حال  ففي  الطائفة،  أو  املعني  كفر 

كافرا  يعترب  الكفر  ظهور  شدة 

حاالت  ويف  بتأويله،  متسرتا  معاندا 

وتكفريه. تفسيقه  بني  اختلف  أخرى 

رحمه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 

"وأما  الباطنية:  من  طائفة  يف  الله 

يوافق  تأويل  )لكالمهم  قال:  من 

رءوسهم  من  فإنه  الشـريعة(؛ 

فإنه  ذكيا  كان  إن  فإنه  وأئمتهم؛ 

وإن  قاله،  فيما  نفسه  كذب  يعرف 

وظاهرا  باطنا  لهذا  معتقدا  كان 

لم  فمن  النصارى؛  من  أكفر  فهو 

تأويال،  لكالمهم  وجعل  هؤالء،  يكفر 

بالتثليث  النصارى  تكفري  عن  كان 
)15 أبعد".) واالتحاد 

-أي  "وعنه  الله:  رحمه  أيضا  وقال 

يكفر  ال  من  تكفري  يف  أحمد-  اإلمام 

لم  من  تكفري  يف  -يعني  روايتان؛ 

يكفر". ال  أصحهما  الجهمية-  يكفر 

كالمه. انتهى   )16 (

الله:  رحمه  البخاري  اإلمام  وقال 

والنصارى،  اليهود،  كالم  يف  "نظرت 

يف  أضل  قوما  رأيت  فما  واملجوس، 

الجهمية-،  -يعني  منهم  كفرهم 

إال  يكفرهم،  ال  من  ألستجهل  وإني 

انتهى   )17 كفرهم".) يعرف  ال  من 

الله. رحمه  كالمه 

البخاري  اإلمام  قول  من  والظاهر 

املتوقف  تكفري  عدم  إىل  يذهب  أنه 

عن  الروايتني  كإحدى  الجهمية؛  يف 

. حمد أ

"وذكر  الله:  رحمه  املرداوي  وقال 

الخوارج  كفر  أصوله  يف  حامد  ابن 

وقال:  واملرجئة،  والقدرية  والرافضة 

فسق  كفرناه  من  يكفر  لم  "من 

والذي  وجهان"،  كفره  ويف  وهجر، 

املروذي،  رواة  من  وغريه  هو  ذكره 

أنه  وغريهم:  ويعقوب،  طالب،  وأبي 

إنكار  أن قال:- وقال يف  ال يكفر -إىل 

الله  صىل  قلبه  استخراج  املعتزلة 

وإعادته:  اإلسـراء  ليلة  وسلم  عليه 

أصله  عىل  بناء  وجهان،  به  كفرهم  يف 

الله  علم  ينكرون  الذين  القدرية  يف 

أكفر  ال  قال:  من  وعىل  له،  صفة  وأنه 

انتهى   )18 الجهمية".) يكفر  ال  من 

الله. رحمه  كالمه 

رحمه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  وقال 

فلم  واألئمة  السلف  "وأما  الله: 

املرجئة  تكفري  عدم  يف  يتنازعوا 

الذين  -يعني  املفضلة  والشيعة 

الصحابة  سائر  عىل  عليا  يفضلون 

ولم  ذلك،  ونحو  فيهم-  طعن  بال 

ال  أنه  يف  أحمد  نصوص  تختلف 

أصحابه  من  كان  وإن  هؤالء،  يكفر 

البدع  أهل  جميع  تكفري  يف  حكى  من 

أو  عنه  خالفا  وغريهم-  هؤالء  -من 

تخليد  بعضهم  أطلق  حتى  مذهبه،  يف 

مذهبه  عىل  غلط  وهذا  وغريهم،  هؤالء 

كالمه  انتهى   )19 ( الشـريعة".  وعىل 

الله. رحمه 

الثالثة:  املرتبة  من  الثالث  والقسم 

فتأول؛  صحيحة  أصول  له  كانت  من 

الصحابة  بعض  خطأ  يف  جاء  كما 

بعض  تكفري  يف  عنهم  الله  ريض 

خطأ  تعاىل  الله  بني  حيث  املرتدين؛ 

بكفر. عليهم  يحكم  ولم  توقف،  من 

عنهما  الله  ريض  عباس  ابن  فعن 

مكة  أهل  من  قوم  "كان  قال: 

باإلسالم،  يستخفون  وكانوا  أسلموا، 

معهم  املشـركون  فأخرجهم 

وقتل  بعضهم  فأصيب  بدر،  يوم 

"كان  املسلمون:  فقال  بعض، 

وأكرهوا  مسلمني  هؤالء  أصحابنا 

}إِنَّ  فنزلت:  لهم"،  فـــاستغفروا 

َظاِلِمي  ْلَماَلِئَكُة  ا اُهُم  تََوفَّ الَِّذيَن 

ُكنَّا  َقالُوا  ُكنْتُْم  ِفيَم  َقالُوا  َنُْفِسِهْم  أ

ََلْم  أ َقالُوا  اأْلَْرِض  يِف  ُمْستَْضَعِفنَي 

َفتَُهاِجُروا  َواِسَعًة  اللَِّه  أَْرُض  تَُكْن 

َوَساَءْت  َجَهنَُّم  َمأَْواُهْم  َفأُوَلِئَك  ِفيَها 

فكتب  قال:   ،]97 ]النساء:  َمِصريًا{ 

الية،  بهذه  املسلمني  من  بقي  من  إيل 

فخرجوا  قال:  لهم،  عذر  ال  وأنه 

فأعطوهم  املشـركون  فلحقهم 

الية:  هذه  فيهم  فنزلت  الفتنة، 

ِباللَِّه{  آَمنَّا  يَُقوُل  َمْن  النَّاِس  }َوِمَن 

  )20 الية".)  ]10 ]العنكبوت: 

بن  محمد  بن  الله  عبد  الشيخ  وقال 

"فأنزل  الله:  رحمهم  الوهاب  عبد 

هؤالء  حكم  فيها  وبني  الية،  هذه  الله 

مع  النار،  أهل  من  وأنهم  املشـركني، 

كالمه. انتهى   )21 باإلسالم".) تكلمهم 

عنهم  الله  ريض  الصحابة  أن  وروي 

املرتدين،  بعض  تكفري  يف  اختلفوا 

القوم  هؤالء  كفر  تعاىل  الله  بني  فلما 

بتجديد  فيهم  توقف  من  يأمر  لم 

. إسالمه
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يِف  َلُكْم  تعاىل:}َفَما  الله  قال  فقد 

ِبَما  أَْرَكَسُهْم  َواللَُّه  ِفئَتنَْيِ  ِفِقنَي  ْلُمنَا ا

أََضلَّ  َمْن  تَْهُدوا  أَْن  أَتُِريُدوَن  َكَسبُوا 

َلُه  تَِجَد  َفَلْن  اللَُّه  يُْضِلِل  َوَمْن  اللَُّه 

.]88 ]النساء:  َسِبياًل{ 

صىل  النبي  أن  نزولها  سبب  يف  وصح 

فرجع  أحد،  إىل  خرج  وسلم  عليه  الله 

أصحاب  فكان  معه،  كان  ممن  ناس 

فيهم  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي 

"نقتلهم"،  بعضهم:  قال  فرقتني، 

 )22 "ال".) بعضهم:  وقال 

أنه  الله،  رحمه  مجاهد  عن  وصح 

حتى  مكة  من  خرجوا  "قوم  قال: 

مهاجرون،  أنهم  يزعمون  املدينة  أتوا 

فـاستأذنوا  ذلك،  بعد  ارتدوا  ثم 

مكة  إىل  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي 

فيها،  يتجرون  لهم  ببضائع  ليأتوا 

فقائل  املؤمنون،  فيهم  فـاختلف 

يقول:  وقائل  منافقون"،  "هم  يقول: 

نفاقهم،  الله  فبني  مؤمنون"،  "هم 
)23 بقتالهم".) فأمر 

الله  ريض  عباس  ابن  عن  وروي 

فئتني  كذلك  "فكانوا  قال:  عنهما 

من  واحدا  ينهى  ال  عندهم  والرسول 

}َفَما  فنزلت:  شـيء،  عن  الفريقني 

]النساء:   } ِفئَتنَْيِ ِفِقنَي  ْلُمنَا ا يِف  َلُكْم 
)24 ( الية".   ]88

يف  الله  رحمه  الطربي  اإلمام  وقال 

يِف  َلُكْم  }َفَما  تعاىل-:  قوله  تأويل 

ِبَما  أَْرَكَسُهْم  َواللَُّه  ِفئَتنَْيِ  ِفِقنَي  ْلُمنَا ا

"يعني  قال:   ]88 ]النساء:  َكَسبُوا{ 

أهل  أحكام  إىل  ردهم  والله  بذلك: 

وسبي  دمائهم،  إباحة  يف  الشـرك 

رحمه  كالمه  انتهى   )25 ذراريهم".)

. لله ا

وقد رجح اإلمام الطربي أن هذه الية 

اإلسالم،  عن  ارتدوا  قوم  يف  نزلت 

السلف  أقوال  ذكر  بعدما  قال  حيث 

األقوال  هذه  "وأوىل  نزولها:  سبب  يف 

قال:  من  قول  ذلك:  يف  بالصواب 

أصحاب  اختالف  يف  الية  هذه  نزلت 

يف  وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول 

بعد  اإلسالم  عن  ارتدوا  كانوا  قوم 

انتهى   )26 مكة".) أهل  من  إسالمهم 

الله. رحمه  كالمه 

الله  رحمه  َزَمِنني  أبي  ابن  وقال 

"هم  السنة-:  أهل  أئمة  من  -وهو 

باملدينة؛  كانوا  املنافقني  من  قوم 

خرجوا  ثم  مكة،  إىل  منها  فخرجوا 

فـرتدوا  تجارا  اليمامة  إىل  مكة  من 

قلوبهم  يف  ما  وأظهروا  اإلسالم،  عن 

املسلمون،  فلقيهم  الشـرك،  من 

فرقتني،  أي  فئتني؛  فيهم  فكانوا 

هم  دماؤهم؛  حلت  قد  بعضهم:  فقال 

بعضهم:  وقال  مرتدون،  مشـركون 

عرضت  قوم  هم  دماؤهم؛  تحل  لم 

}َفَما  -تعاىل-:  الله  فقال  فتنة،  لهم 

]النساء:   } ِفئَتنَْيِ ِفِقنَي  ْلُمنَا ا يِف  َلُكْم 

الله. رحمه  كالمه  انتهى   )27 (."]88

عمر  أن  العلماء  من  طائفة  ورجح 

توقف  عنه  الله  ريض  الخطاب  بن 

بادئ  يف  الزكاة  مانعي  تكفري  يف 

ريض  بكر  أبو  له  بني  وملا  أمرهم، 

يستتبه  ولم  وافقه،  كفرهم  عنه  الله 

عمر  عن  صح  فقد  فيهم؛  توقفه  عىل 

بكر  ألبي  قال  أنه  عنه،  الله  ريض 

"املرتدين":  شأن  يف  عنه  الله  ريض 

رسول  قال  وقد  الناس؟  تقاتل  كيف 

أن  »أمرت  وسلم:  عليه  الله  صىل  الله 

إال  إله  ال  يقولوا  حتى  الناس  أقاتل 

ماله  مني  عصم  فقد  قالها  فمن  الله، 

الله  عىل  وحسابه  بحقه،  إال  ونفسه 
)28 (.»

أن  الحال:  هذه  يف  والحكم   *

يحكم  بل  ابتداء،  يكفر  ال  املتوقف 

عىل  مبني  الحكم  وهذا  بالخطأ،  عليه 

الشـرعية،  األحكام  من  التكفري  أن 

فيه  املخطئ  املجتهد  حكم  وأن 

املسائل  يف  أخطأ  ممن  غريه  كحكم 

األدلة  له  بينت  فإذا  الشـرعية، 

ذلك  بعد  توقف  ثم  تأويله  وانقطع 

كافر.  فهو 

تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 

بوجوب  اإليمان  "فإن  الله:  رحمه 

وتحريم  املتواترة  الظاهرة  الواجبات 

من  هو  املتواترة:  الظاهرة  املحرمات 

الدين  وقواعد  اإليمان  أصول  أعظم 

مع  باالتفاق  كافر  لها  والجاحد 

بكافر  ليس  بعضها  يف  املجتهد  أن 

انتهى   )29 خطئه".) مع  باالتفاق 

الله. رحمه  كالمه 

سحمان  بن  سليمان  الشيخ  وقال 

من  أحدا  أن  قدر  لو  "ثم  الله:  رحمه 

أحد  بكفر  القول  عن  توقف  العلماء 

للجهمية،  املقلدين  الجهال  هؤالء  من 

القبور،  لعباد  املقلدين  الجهال  أو 

مخطئ  بأنه  عنه  نعتذر  أن  أمكن 

لعدم  بكفره  نقول  وال  معذور، 

ذلك  يف  واإلجماع  الخطأ،  من  عصمته 

كالمه. انتهى   )30 قطعي".)

من  الرابعة-  المرتبة 
في  وقع  فيمن  توقف 

سبب  وكان  شـرك،  أو  كفر 
مباحا،  شـرعيا  غرضا  توقفه 

ذلك: فمن 

نوع  يف  وقع  فيمن  توقف  من   -1

مخرج  أنه  يف  مختلف  كفر  أو  شـرك 

الصالة. كرتك  امللة؛  من 

انتسب  فيمن  توقف  من  ذلك  ومن   -2

عن  الدفع  بغرض  الشـرعي  للعلم 

املسلمني. علماء  تكفري 

الصورتني  هاتني  يف  املتوقف  وحكم 

إن  الله؛  بإذن  مأجور  مجتهد  أنه 

فله  أخطأ  وإن  أجران،  فله  أصاب 

واحد. أجر 

رحمه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 

املسلمني  علماء  عن  التكفري  دفع  الله: 

األغراض  أحق  من  هو  أخطئوا  وإن 

دفع  أن  فرض  لو  حتى  الشـرعية؛ 

ليس  أنه  يعتقد  القائل  عن  التكفري 

ألخيه  ونصـرا  له،  حماية  بكافر 

شـرعيا  غرضا  هذا  لكان  املسلم: 

ذلك  يف  اجتهد  إذا  وهو  حسنا، 

فيه  اجتهد  وإن  أجران،  فله  فأصاب 

انتهى   )31 ( واحد".  أجر  فله  فأخطأ 

. كالمه

* وههنا سؤال مهم، وهو: أين مرتبة 

هذه  من  القبور  عباد  يف  املتوقف 

املراتب؟

يف  املتوقف  مرتبة  أن  والجواب   •

ظهور  بحسب  تختلف  القبورية 

القرب،  صاحب  يف  االعتقاد  أو  الشـرك 

عبادة  يماثل  ما  منها  أن  شك  وال 

ما  ومنها  عليها،  يزيد  أو  األصنام 

عىل  يقتصـر  ما  ومنها  ذلك،  دون  هو 

الشـرك. يبلغ  وال  الدين  يف  االبتداع 

رحمه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 

ثالث:  الباب  هذا  يف  "واملراتب  الله: 

ميت  وهو  الله  غري  يدعو  أن  إحداها: 

األنبياء  من  كان  سواء  غائب،  أو 

يا  فيقول:  غريهم  أو  والصالحني 

أستجري  أنا  أو  أغثني،  فالن  سيدي 

انصـرني  أو  بك،  أستغيث  أو  بك، 

هو  فهذا  ذلك  ونحو  عدوي،  عىل 

بالله...  الشـرك 

اغفر  يقول:  أن  ذلك  من  وأعظم   *

من  طائفة  يفعله  كما  عيل؛  وتب  يل 

املشـركني.. الجهال 

لقربه  يسجد  أن  ذلك:  من  وأعظم   *

من  أفضل  الصالة  ويرى  إليه،  ويصيل 

بعضهم:  يقول  حتى  القبلة،  استقبال 

قبلة  والكعبة  الخواص،  قبلة  هذه 

العوام..

السفر  يرى  أن  ذلك:  من  وأعظم   *

يقول:  حتى  الحج،  جنس  من  إليه 

حجة(،  يعدل  مرات  إليه  السفر  )إن 

مرة  إليه  )الزيارة  يقولون:  وغالتهم 

متعددة(،  مرات  البيت  حج  من  أفضل 

وإن  بهم،  شـرك  فهذا  ذلك؛  ونحو 

بعضه.. يف  الناس  من  كثري  يقع  كان 

الغائب  أو  للميت  يقال  أن  الثانية: 

يل،  الله  ادع  والصالحني:  األنبياء  من 

لنا؛  الله  اسأل  أو  ربك،  لنا  ادع  أو 

وغريها؛  ملريم  النصارى  تقول  كما 

غري  أنه  عالم  يسرتيب  ال  أيضا  فهذا 

يفعلها  لم  التي  البدع  من  وأنه  جائز، 

األمة...  سلف  من  أحد 

امليت  يسأل  أن  يجوز  ال  أنه  فعلم 

له  الله  يدعو  أن  منه  يطلب  ال  شيئا: 

يشكى  أن  يجوز  وال  ذلك،  غري  وال 

الدنيا  مصائب  من  شـيء  إليه 

إليه  يشكى  أن  جاز  ولو  والدين؛ 

ال  حياته  يف  ذلك  فإن  حياته؛  يف  ذلك 

يفضـي  وهذا  الشـرك،  إىل  يفضـي 

الشـرك.. إىل 

أو  بفالن  أسألك  يقال:  أن  الثالثة: 

الذي  ذلك  ونحو  عندك  فالن  بجاه 

يوسف  وأبي  حنيفة  أبي  عن  تقدم 

انتهى   )32 عنه".) منهي  أنه  وغريهما 

الله. رحمه  كالمه 

الله  ونسأل  القدر،  بهذا  ونكتفي 

والسداد،  والعون  التوفيق  تعاىل 

محمد  ورسوله  عبده  عىل  الله  وصىل 

أجمعني. وصحبه  آله  وعىل 

)22( متفق عليه، صحيح البخاري 

)1399/105/2(، صحيح مسلم 

.)781/5/2(

)23( رواه الطربي يف تفسريه 

)10052/9/8( بسند صحيح.

)24( تفسري الطربي 

.)10054/10/8(

)25( تفسري الطربي )7/8(.

)26( تفسري الطربي )13/8(. 

)27( تفسري القرآن العزيز البن أبي 

زمنني )393/1(.

)28( متفق عليه، صحيح البخاري 

)1884/22/3(، صحيح مسلم 

.)7132/121/8(

)29( مجموع الفتاوى )496/12(.

)30( كشف األوهام وااللتباس )ص70(. 

)31( مجموع الفتاوى )103/35(.

)32( مجموع الفتاوى )350/1( 

-بتصـرف-.
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حدث في 
أسبــوع

كيف أحبط منفذ هجوم )الس فيجاس( 
خطة ُمحكمة لـ "مكافحة اإلرهاب"

مدينة  إن  أمنيون  وخرباء  محليون  مسؤولون  قال 

ألسوأ  تخطط  سنوات  قضت  فيجاس(  )الس 

الخاصة  األمن  قوات  فدرَّبت  اإلرهابية،  الهجمات 

اعتمدته  الذي  اإلرهاب  ملكافحة  لربنامج  وفقا  بها 

بشكل  النار  إطالق  عمليات  ملواجهة   2009 عام 

واقتحام  والتفجريات  الكيماوية  والهجمات  عشوائي 

للمباني. الطائرات 

ليل  هجوم  وقع  حني  إنه  يقولون  املسؤولني  لكن 

املصابني  قتيال ومئات   58 الذي سقط ضحيته  األحد 

وجدت  املدينة،  يف  الطلق  بالهواء  موسيقي  حفل  يف 

املسلح  لوقف  محدودة  خيارات  أمام  نفسها  الرشطة 

التي  الصعوبات  عىل  الضوء  هذا  ويسلط  رسيعا، 

الصليبيني  رعاياها  لحماية  األمريكية  املدن  تواجهها 

توقعها.  يمكن  ال  أشكاال  تأخذ  أن  يمكن  من هجمات 

بادوك  املسلح ستيفن  إطالق  أن  املسؤولون  وأضاف 

من  النار  الله-  –تقبله  األمريكي(  الرب  عبد  )أبو 

يف  للسهر  منطقة  أشهر  قرب  بفندق   32 الطابق 

وبرتسانة  مرت،   500 مسافة  عىل  من  باملدينة  العالم 

برسعة،  الرصاص  لتطلق  معدلة  آلية  نصف  أسلحة 

دون  يريده  ما  يفعل  جعله  كابوس  يف  املدينة  وضع 

الرشطة  تتمكن  لم  إذ  حاسمة  دقائق  لعدة  مقاومة 

بأمان. النار  بإطالق  الرد  من 

آالف  ووجود  واملسافات  الزوايا  إن  الرشطة  وتقول 

مستحيال. له  التصدي  جعلت  الناس 

 32 ارتفاع  عىل  من  النار  تطلق  "أنت  وأضافت: 

طلقاتنا...  مسار  مرت،   500 مسافة  عىل  من  طابقا 

إىل  ثم  السقف  إىل  ستصعد  بدقة  بنا  صوَّ لو  حتى 

التايل". الطابق 

أسلم  وقد  عاما   64- األمريكي  الرب  عبد  أبو  وأطلق 

الجمهور  عىل  توقف  دون  الرصاص  أشهر-   6 قبل 

 22 عدده  وبلغ  املوسيقي  الحفل  يحرض  كان  الذي 

ذكره  ملا  وفقا  دقائق،   10 يقارب  ملا  صليبي  ألف 

كالرك.  مقاطعة  رشطة  قائد 

تواجد  عّقد  األحد،  لهجوم  بالنسبة  أنه  وأضاف 

بادوك عىل ارتفاع يف فندق مزدحم اتخاذ اإلجراءات 

من  كان  ألنه  أوال  جيدا،  الضباط  عليها  تدرب  التي 

الذي  الخطر  بسبب  وثانيا  موقعه  تحديد  الصعب 

بإطالق  الرشطة  ردت  إذا  املارة  له  سيتعرض  كان 

النار.

يطلق  "شخص  املدينة:  مجلس  عضو  وقال 

بالطبع  تحته،  حشد  عىل  ارتفاع  عىل  من  الرصاص 

يمكن  كيف  يصبح:  السؤال  لكن  ذلك،  درسنا 

ذلك؟" من  الوقاية 

وعربَّ عن أسفه لطول املدة التي أطلق فيها النار عىل 

تتعرض  حني  دهرا  تصبح  دقائق   9" وقال  الحشد 

الرصاص".  إلطالق 
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طواغيت وصليبيو العالم يتباكون على 
قتالهم في )الس فيغاس(

محرم(،   /19( االثنني  يوم  األبيض  البيت  قال 

النار  بإطالق  علما  أحيط  األمريكي  الطاغوت  إن 

م  قدَّ وإنه  فيجاس(  )الس  شهدته  الذي  الجماعي 

الضحايا. ألهل  تعازيه 

الحارة  "تعازيَّ  ترامب:  الصليبي  الطاغوت  وقال 

النار  إطالق  يف  وأرسهم  الضحايا  مع  وتعاطفي 

فيجاس". املروع يف الس 

الصليبي  الربيطاني  الخارجية  وزير  قال  جهته  من 

حفل  يف  وقع  الذي  الهجوم  من  بالصدمة  يشعر  إنه 

وخلَّف  األمريكية  فيجاس(  )الس  بمدينة  موسيقي 

أن  إىل  مشريا  الجرحى،  ومئات  قتيال   50 من  أكثر 

ممكنة.  طريقة  بأي  املساعدة  لتقديم  مستعدة  بالده 

يف  "البشع"  الهجوم  من  بالصدمة  "أشعر  وأضاف 

الصباح...  هذا  فيجاس(  مهرجان موسيقي يف )الس 

ضد  األمريكي  الشعب  مع  تقف  املتحدة"  "اململكة 

تأثروا  من  كل  مع  مشاعري  العشوائي،  العنف 

بالحادث".

الحادث  فرنسيس  الصليبي  "البابا"  وصف  بدوره 

لها". منطق  ال  "مأساة  بأنه 

وأرسل  عميق،  بحزن  الخرب  "أصابني  وأضاف 

منطق  ال  التي  املأساة  بتلك  تأثروا  من  لكل  تعازّي 

لها".

إن  بيان  يف  الصليبي  الكرملني  قال  جانبه  من 

األمريكي  نظريه  إىل  تعازيه  أرسل  الرويس  الطاغوت 

األقل  عىل  شخصا   58 مسلٌح  قتل  بعدما  االثنني  يوم 

فيجاس(. )الس  يف  الريف  ملوسيقى  حفل  يف 

أسفرت  التي  الجريمة  "هذه  برقيته  يف  البيان  ونقل 

يف  صادمة  املساملني  املواطنني  عرشات  مقتل  عن 

. " وحشيتها
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الدانمارك ترسل 55 جنديًا إلى 
أفغانستان بعد هجوم دموي على قافلة

العسكرية  املهمة  -التي تشارك يف  الدانمارك،  ذكرت 

يف  الصليبي  األطليس  شمال  حلف  يقودها  التي 

إىل  إضافيا  جنديا   55 سرتسل  أنها  أفغانستان- 

من  عدد  مقتل  بعد  األمن  جهود  لتعزيز  البالد 

لسيارة  قافلتهم  تعرض  إثر  الدانماركيني  الجنود 

املايض.  األسبوع  ملغومة 

 /19( االثنني  الدنماركية  الدفاع  وزارة  وقالت 

جنديا   97 سيساعدون  الجنود  إن  محرم(، 

لحماية  أفغانستان  يف  بالفعل  منترشين  دنماركيا 

األكاديمية  وإىل  من  يسافرون  الذين  املستشارين 

كابول.  قرب  األفغانية  العسكرية 

األفغانية  الحكومة  فقدت  "إذا  البيان  يف  وجاء 

مالذا  أخرى  مرة  أفغانستان  فستصبح  السيطرة 

عرضة  نكون  بأن  وسنجازف  اإلرهابية  للجماعات 

والدنمارك". أوروبا  إىل  الالجئني  من  جديدة  ملوجة 
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 ليس من المؤكد نجاح ضربة عسكرية 
على كوريا الشمالية

عسكرية  رضبة  إن  الصليبي  الرويس  الطاغوت  قال 

النووية  برامجها  تدمري  بهدف  الشمالية  كوريا  عىل 

ربما  يانج(  )بيونج  ألن  تنجح  ال  قد  والصاروخية 

شيئا. عنها  أحد  يعرف  ال  عسكرية  منشآت  تخفي 

رضبة  فكرة  بشدة  الصليبية  روسيا  وتعارض 

من  مزيجا  ذلك  من  بدال  وتؤيد  القبيل  هذا  من 

االقتصادية. والحوافز  الدبلوماسية 

ضد  عاملية  رضبة  توجيه  اإلمكان  يف  "هل  وقال: 

ستحقق  هل  نعم،  سالحها؟  لنزع  الشمالية  كوريا 

وأين،  لديهم هناك  ماذا  يعرف  نعلم، من  ال  هدفها؟ 

مغلق".  بلد  فهو  باملئة  مئة  بنسبة  يعرف  أحد  ال 
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 مقتل 4 جنود أمريكيين في كمين 
قرب مالي

 5 إن  املتحدة  والواليات  النيجر  من  مسؤولون  قال 

الخاصة  األمريكية  القوات  من  و4  النيجر  من  جنود 

نُصب  كمني  يف  آخران  اثنان  وأصيب  مرصعهم  لُقوا 

األربعاء. يوم  النيجر  غربي  جنوب  مشرتكة  لدورية 

أمريكيني  جنود   5 إن  أمريكي  مسؤول  وقال 

اعتيادية  بدورية  قيامهم  أثناء  هوجموا  صليبيني 

بينهم  ومن  فيها  مقاتلني  بوجود  تعرف  منطقة  يف 

اإلسالمية. الدولة  مقاتلوا 

التي  الجهة  من  بعد  التأكد  يتم  لم  أنه  وأضاف 

التي  والقوات  األمريكيني  الجنود  عىل  النار  أطلقت 

هذه  إن  قائال  وتابع  الصليبية،  أمريكا  تدعمها 

محدد. بهدف  املنطقة  تجوب  تكن  لم  القوات 

أفريقيا  يف  األمريكية  القيادة  باسم  متحدث  وأكد 

نبأ  الدويل  فرنسا  راديو  أذاع  أن  بعد  الهجوم 

ومايل. النيجر  بني  الحدود  قرب  دام  هجوم  حدوث 

تعرض  عن  التقارير  تأكيد  "يمكننا  املتحدث  وقال 

معادية  لنريان  وأمريكا  النيجر  من  مشرتكة  دورية 

النيجر". غرب  جنوب  يف 

بدور  اإلسالمية  الدولة  لقيام  تأكيد  أي  أن  وأضاف 

من  اسرتاتيجي  تحول  إىل  سيؤدي  الهجوم  هذا  يف 

سينتقل  الرتكيز  وأن  الساحل،  منطقة  باتجاه  ليبيا 

الجنوب. إىل  الن 




