
أكثر من 110 قتلى 
وجرحى في عملية 
استشهادية بكابل

–هذا  اإلسالمية  الدولة  جنود  شنَّ 

الجيش  عىل  عدة  هجمات  األسبوع- 

أطراف  يف  وميليشياته  النصريي 

عن  أسفر  مما  البوكمال،  مدينة 

صفوفه  يف  وجرحى  قتىل  سقوط 

اآلليات  من  العديد  واغتنام  وتدمري 

والذخائر.  واألسلحة 

اإلسالمية  الدولة  جنود  شنَّ  إذ 

هجوما  األول(  ربيع   /1( األحد 

النصريي  الجيش  مواقع  عىل 

له  الداعمة  الرافضية  وامليليشيات 

أسفر  مما  البوكمال،  مدينة  شمال 

املواقع  من  عدد  عىل  السيطرة  عن 

نصرييا.   14 من  أكثر  ومقتل 

لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 

مفارز  بدك  بدأ  الهجوم  أن  الفرات 

املرتدين  وثكنات  لحواجز  اإلسناد 

والغراد  الكاتيوشا  بصواريخ 

اقتحام  تالها  الهاون،  وقذائف 

املنترشة  للثكنات  الخالفة  جنود 

املدينة  بني  الرابط  الطريق  عىل 

دارت  حيث  )العشاير(،  وقرية 

جنود الخالفة يهاجمون الجيش النصيري في أطراف 
البوكمال ومقتل 14 مرتدا وتدمير عدة آليات

التفاصيل ص 4

مقتل قيادي في 
الحشد الرافضي                                                                             

بعد مداهمة 
منزله

مقتل وإصابة 24 من 
الـ PKK المرتدين

مقتل وإصابة 35 
عنصرًا من الجيش 
ين والحشد الرافضيَّ

شرق وجنوب شرقي 
حقل العمر                                                                

في كركوك

في الفلوجة

78

هذه الصحيفة تحتوي على ألفاظ الجاللة وآيات قرآنية وأحاديث احذر من تركها في مكان مهين6

صحيفة أسبوعية تصدر عن ديــوان 
اإلعـالم المركـزي

12 صفحة

هجوم استشهادي على تجمع لحزب أفغاني 
مرتد يوقع عشرات القتلى والمصابين

العدد 107 ا السنة التاسعة ا الخميس 5 ربيع األول 1439هـ

العدد 107

مقاالت
3

الخميس  الخالفة  جنود  أحد  هاجم 

أفغاني  لحزب  تجمعا  صفر(   /27(

عن  أسفر  مما  كابل،  مدينة  يف  مرتد 

األمن  قوات  من  مرتدا   60 مقتل 

والرشطة وعنارص الحزب، ولله الحمد. 

لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 

مروان  االستشهادي  األخ  أن  خراسان 

هاجم  الله-  -تقبله  الخراساني 

لحزب  تجمعا  الناسفة  سرتته  مرتِديًا 

املرتد  األفغاني  اإلسالمية"  "الجمعية 

بحضور رئيسه )عطا محمد نور( وايل 

والية بلخ للحكومة األفغانية. 

األخ  أن  اإلعالمي  املكتب  وأضاف 

املرتدين  جموع  توسط  االستشهادي 

من  خروجهم  أثناء  كابل  مدينة  يف 

عليهم،  الناسفة  ر سرتته  االجتماع وفجَّ

من  مرتدا   60 مقتل  عن  أسفر  مما 

4

6

5

مقتل عدد من عناصر 
 الجيش والشرطة 

ين                                                المصريَّ
في العريش ورفح

وقفات عند أحاديث 
الفتن والمالحم

أبو صالح العولقي
قائد عسكري أقسم أن ينصر دينه

وأال ينام على ضيم

قصة شهيد
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3االفتتاحية
تكونون غثاًء 
كغثاء السيل

هجوم استشهادي على تجمع 
لحزب أفغاني مرتد

ال شك أن لكل مرض يعرتي األفراد والجماعات أسبابا علمها من علمها وجهلها من جهلها، يوقع عشرات القتلى والمصابين

معرفة  دون  منها  الوقاية  يمكن  ال  كما  عليها،  التعرف  قبل  األمراض  هذه  عالج  يمكن  وال 

األسباب التي تسببها.

عن  يبحثوا  أن  طارئ  عليهم  يطرأ  أو  مصيبة  بهم  تحل  عندما  الناس  من  كثري  عادة  ومن 

أسباب ذلك يف خارج أنفسهم ليُلقوا بالتبعات عىل غريهم من الظروف أو األعيان، كما وصف 

الله -تعاىل- ذلك يف حال أهل النفاق بقوله: }َوإِْن تُِصبُْهْم َحَسنٌَة يَُقولُوا َهِذِه ِمْن ِعنِْد اللَِّه َوإِْن 

تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة يَُقولُوا َهِذِه ِمْن ِعنِْدَك ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد اللَِّه َفَماِل َهُؤاَلِء اْلَقْوِم اَل يََكاُدوَن يَْفَقُهوَن 

ِللنَّاِس  َوأَْرَسْلنَاَك  َفِمْن نَْفِسَك  أََصابََك ِمْن َسيِّئٍَة  َوَما  اللَِّه  َفِمَن  أََصابََك ِمْن َحَسنٍَة  َما  َحِديثًا * 

َرُسواًل َوَكَفى ِباللَِّه َشِهيًدا{ ]النساء: 78 - 79[.

فما يصيب اإلنسان هو من عند نفسه، وتغيريُ حال اإلنسان يكون من عند نفسه، إن شاء الله 

ُوا َما ِبأَنُْفِسِهْم َوإِذَا أََراَد اللَُّه ِبَقْوٍم  ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى يَُغريِّ تعاىل، كما قال سبحانه: }إِنَّ اللََّه اَل يَُغريِّ

ُسوًءا َفاَل َمَردَّ َلُه َوَما َلُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َواٍل{ ]الرعد: 11[، فما تغريَّ حال عبد من حال خري 

إىل غريه أو العكس إال بتغري أصابه يف نفسه، وكذلك األمم والدول، ومن كان له علم بالعمران 

والسياسة عرف ذلك.

تفوقهم يف  إىل  ذلك  يُحيلون  منهم  كثريا  فإن  املسلمني،  من  العدو عىل طائفة  يتغلب  فعندما 

الكمي من  الجانب  العدد والعدة، أو ضعف املسلمني يف هذه األبواب، ويسبب تركيزهم عىل 

القضية تغافال منهم عن نوعية األفراد الذين يشكلون هذا الكم الذي ينظر إليه هؤالء، وهذا 

األمر نجُد مصداقا له يف حديث ثوبان -ريض الله عنه- حني قال: قال رسول الله صىل الله 

عليه وسلم: )يوشك أن تداعى عليكم األمم من كل أفق كما تداعى األكلة عىل قصعتها(، قال: 

كغثاء  غثاء  تكونون  ولكن  كثري  يومئذ  )أنتم  قال:  يومئذ؟  بنا  قلة  أمن  الله  رسول  يا  قلنا: 

الوهن؟  وما  قلنا:  قال:  الوهن(،  قلوبكم  يف  عدوكم، ويجعل  قلوب  من  املهابة  ينتزع  السيل، 

قال: )حب الحياة وكراهية املوت( ]رواه أحمد[.

الوهن، فكرهوا  عليهم  قد تسلط  أفراده  كان  إن  الجيش شيئا  تغني عن  العددية ال  فالكثرة 

القتال، وركنوا إىل الدعة والسالمة التي يحسبونها يف البعد عن الحرب، والعدو وإن كان قليل 

العدد فإنه سيتجرأ عىل املسلمني إن نزعت من نفسه مهابتهم، وصار ال يلقي لهم باال، خاصة 

إذا عرف ما فيهم من وهن، وضعف يف النفوس، وكراهية للقتال.

وإن  تعاىل،  الله  ينرصها  الصابرة  القلة  أن  حالنا  التي سبقتنا ويف  األمم  رأينا يف حال  ولقد 

الجمع املتخاذل ال تغني عنه كثرته شيئا، كما يف قوله سبحانه: }َكْم ِمْن ِفئٍَة َقِليَلٍة َغَلبَْت ِفئًَة 

آيٌَة  َلُكْم  َكاَن  }َقْد  قوله سبحانه:  249[، ويف  ]البقرة:  اِبِريَن{  الصَّ َمَع  َواللَُّه  اللَِّه  ِبِإذِْن  َكِثريًَة 

َواللَُّه يَُؤيُِّد  اْلَعنْيِ  َرأَْي  ِمثَْليِْهْم  َكاِفَرٌة يََرْونَُهْم  َوأُْخَرى  اللَِّه  ِفئٌَة تَُقاِتُل يِف َسِبيِل  اْلتََقتَا  ِفئَتنَْيِ  يِف 

ِه َمْن يََشاُء إِنَّ يِف ذَِلَك َلِعْبًَة أِلُويِل اأْلَبَْصاِر{ ]آل عمران: 13[. ِبنرَْصِ

ولذلك فإن إصالح النفوس وتجديد إيمانها هو أول خطوات العالج ملرض الوهن الذي نتيجته 

تبعده وال  ال  املوت  كراهية  بأن  املسلمني  تذكري  املسلمني، وسبيله  العدو عىل  تسلط  الحتمية 

تؤخر أجله، والفرار منه ال يفيد يف دفعه، وأن النهاية الحتمية لكل حي أن يموت، فريجع إىل 

}ُكلُّ  تعاىل:  قال  يعاقبه عىل قعوده وتوليه، كما  أو  ليجزيه عىل جهاده وثباته  الله –تعاىل- 

ْوَن أُُجوَرُكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد  نَْفٍس ذَاِئَقُة اْلَمْوِت َوإِنََّما تَُوفَّ

نْيَا إاِلَّ َمتَاُع اْلُغُروِر{ ]آل عمران: 185[. َفاَز َوَما اْلَحيَاُة الدُّ

 وكذلك تذكريهم بأن عاقبة الركون إىل متاع الدنيا من زوجة وولد ومال وعشرية وِخيمة يف 

الدنيا واآلخرة، كما قال تعاىل: }ُقْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَبْنَاُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَتُُكْم 

َوأَْمَواٌل اْقرَتَْفتُُموَها َوِتَجاَرٌة تَْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ إَِليُْكْم ِمَن اللَِّه َوَرُسولِِه 

َوِجَهاٍد يِف َسِبيلِِه َفرَتَبَُّصوا َحتَّى يَأِْتَي اللَُّه ِبأَْمِرِه َواللَُّه اَل يَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي{ ]التوبة: 24[.

نفوسكم،  يف  واالستشهاد  الجهاد  حب  وأحيوا  قلوبكم،  يف  اإليمان  جددوا  التوحيد،  أهل  فيا 

الدنيا قبل اآلخرة، نرصا  الجنة، تجدوا نتيجة ذلك يف حياتكم  العىل من  املراتب  الله  واسألوا 

عىل عدوكم، ومهابة لكم يف نفوس العاملني، ومن كان همه اآلخرة فال يأبه ملا يبتليه الله به يف 

الدنيا، والعاقبة للمتقني.

والية خراسان
لحزب  تجمعا  صفر(   /27( الخميس  الخالفة  جنود  أحد  هاجم 

من  مرتدا   60 مقتل  عن  أسفر  مما  كابل،  مدينة  يف  مرتد  أفغاني 

قوات األمن والرشطة وعنارص الحزب، ولله الحمد. 

وأوضح املكتب اإلعالمي لوالية خراسان أن األخ االستشهادي مروان 

الخراساني -تقبله الله- هاجم مرتِديًا سرتته الناسفة تجمعا لحزب 

"الجمعية اإلسالمية" األفغاني املرتد بحضور رئيسه )عطا محمد 

نور( وايل والية بلخ للحكومة األفغانية. 

جموع  توسط  االستشهادي  األخ  أن  اإلعالمي  املكتب  وأضاف 

ر سرتته  املرتدين يف مدينة كابل أثناء خروجهم من االجتماع وفجَّ

األمن  قوات  من  مرتدا   60 مقتل  عن  أسفر  مما  عليهم،  الناسفة 

والرشطة وأعضاء الحزب املرتدين، وإصابة أكثر من 50 آخرين، 

ولله الحمد. 

 وعىل صعيد آخر، اغتالت مفرزة أمنية السبت )29/ صفر( محققا 

يف القضاء األفغاني، إثر إطالق أعرية نارية عليه يف قرية )جمبيل( 

بمنطقة )سوكي( يف كنر، ولله الحمد. 

عنرص  وأُصيب  املرتدة  الباكستانية  الرشطة  يف  ضابط  ُقتل  كما   

آخر إثر هجوم انغمايس لجنود الخالفة يف منطقة )ذكورة( بمدينة 

)رسينكر(. 

مقتل 9 من عناصر الجيش األفغاني 
وميليشيات موالية للحكومة

بني  األول(  ربيع   /4  ( األربعاء  مواجهات  نشبت  ذلك  جانب  إىل 

جنود الدولة اإلسالمية وعنارص الجيش األفغاني املرتد وأخرى بني 

املجاهدين وميليشيات موالية للحكومة األفغانية املرتدة يف منطقتي 

)أشني( و )جبهار( يف ننجرهار ، مما أسفر عن مقتل وإصابة 9 

مرتدين، ولله الحمد.  

وأوضحت املصادر امليدانية أن مواجهات بني املجاهدين واملرتدين 

اندلعت يف قرية )باغ درة( بمنطقة )أشني( بننجرهار، مما أسفر 

من  آخرون   5 وأصيب  عنرص  قتل  كما  مرتدين،   3 مقتل  عن 

يف  مواجهات  خالل  املرتدة  األفغانية  للحكومة  املوالية  امليليشيات 

قريتي )شوالته( و)كاريزو( بمنطقة ُجبهار، ولله الحمد. 

يُذكر أن جنود الدولة اإلسالمية تمكنوا -األسبوع املايض- من قتل 

14 عنرصا من حركة طالبان املرتدة بينهم قياديان إضافة إىل قتل 

من  عنرص  وقتل  املرتد،  األفغاني  الجيش  من  عنارص   9 وإصابة 

االستخبارات األفغانية، واغتيال ساحر، ولله الحمد.
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أخبــار 4
مواجهات ضد الجيش النصيري في 

)صبيخان(

مقتل وإصابة 24 من 
الـ PKK المرتدين

والية الخير 

الثالثاء  اإلسالمية  الدولة  جنود  تصدَّى 

الجيش  شنه  لهجوم  األول(  ربيع   /3(

جنوب  )صبيخان(  قرية  عىل  النصريي 

من  عدد  مقتل  عن  أسفر  مما  امليادين، 

وآلية  دبابتني  واغتنام  وتدمري  املرتدين 

الحمد. ولله  رشاش،  بمدفع  مزودة 

الخري  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 

والية الفرات 

–هذا  اإلسالمية  الدولة  جنود  شنَّ 

الجيش  عىل  عدة  هجمات  األسبوع- 

أطراف  يف  وميليشياته  النصريي 

عن سقوط  أسفر  مما  البوكمال،  مدينة 

وتدمري  صفوفه  يف  وجرحى  قتىل 

واألسلحة  اآلليات  من  العديد  واغتنام 

والذخائر. 

األحد  اإلسالمية  الدولة  جنود  شنَّ  إذ 

مواقع  عىل  هجوما  األول(  ربيع   /1(

وامليليشيات  النصريي  الجيش 

مدينة  شمال  له  الداعمة  الرافضية 

عىل  السيطرة  عن  أسفر  مما  البوكمال، 

 14 من  أكثر  ومقتل  املواقع  من  عدد 

 . نصرييا

الفرات  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 

اإلسناد  مفارز  بدك  بدأ  الهجوم  أن 

بصواريخ  املرتدين  وثكنات  لحواجز 

الهاون،  وقذائف  والغراد  الكاتيوشا 

للثكنات  الخالفة  جنود  اقتحام  تالها 

بني  الرابط  الطريق  عىل  املنترشة 

دارت  حيث  )العشاير(،  وقرية  املدينة 

والية البركة 

بني  األسبوع-  -هذا  مواجهات  نشبت 

الـ  وعنارص  اإلسالمية  الدولة  جنود 

رشقي  وجنوب  رشق  املرتدين   PKK

مقتل  عن  أسفر  مما  العمر،  حقل 

السامرائي  خليل  أبا  االستشهادي  أن 

املفخخة  بعجلته  هاجم  الله-  -تقبله 

وسطهم،  وفجرها  للمرتدين  تجمعا 

6 عنارص وإصابة  مما أسفر عن مقتل 

واغتنم  دبابة،  إحراق  و  آخرين 

دبابة  الله-  -بفضل  املجااهدون 

بمدفع  مزودة  الدفع  رباعية  وعربة 

الحمد.  ولله   ، رشاش، 

املرتدين  مواقع  هاجموا  الخالفة 

فاستعادوا  الكشمة،  قرية  من  بالقرب 

قتلوا  أن  بعد  عسكرية  نقاط   6

واغتنموا  املرتدين  من  العديد  وأصابوا 

الحمد.  ولله   ،T-90 دبابة 

املجاهدون  ر  دمَّ سبق،  ملا  إضافة 

بصاروخ  النصريي  للجيش  دبابة 

روا  ودمَّ الكشمة،  قرية  غرب  موجه 

بقذيفة  استهدافها  إثر  للمرتدين  آلية 

جنوب  عيل(  )عني  قرية  يف  مدفعية 

الله.  بفضل  امليادين،  غربي 

الدولة  جنود  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

املايض-  –األسبوع  تمكنوا  اإلسالمية 

الجيش  من  عنرصا   14 قتل  من 

وأرس  آخرين  وإصابة  املرتد  النصريي 

وعربتي  دبابات   3 وتدمري  عنرص، 

الحمد.  ولله  الخري،  والية  BMPيف 

الدولة  جنود  هاجم  ذلك  وقبل 

األول(  ربيع   /1( األحد  اإلسالمية 

من  بالقرب  النصريي  للجيش  مواقع 

مما  امليادين،  جنوب  )الكشمة(  قرية 

وقتل  نقاط،  عدة  استعادة  عن  أسفر 

واغتنام  املرتدين،  من  العديد  وإصابة 

دبابة. 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وأوضحت 

وأخرى قرب الكشمة جنوب الميادين

جنود الخالفة يهاجمون الجيش 
النصيري في أطراف البوكمال

ومقتل 14 مرتدًا وتدمير عدة آليات
حرق  عن  أسفرت  عنيفة  اشتباكات 

وإصابة  مرتدا   14 ومقتل  عدة  آليات 

وثكنة  حاجز  عىل  والسيطرة  آخرين، 

أسلحة  واغتنام  القرية  من  وأجزاء 

الحمد.  ولله  متنوعة،  وذخائر 

تدمير دبابتين وآلية للجيش 
النصيري

املجاهدون  ر  دمَّ منفصل،  سياق  ويف 

للجيش  دبابة  صفر(   /28( الجمعة 

بصاروخ  استهدافها  إثر  النصريي 

آلية  رت  ُدمِّ كما  البوكمال،  غرب  موجه 

شمال  الغبة  قرية  يف  الدفع  رباعية 

الله.  بفضل  املدينة، 

املجاهدون  ر  دمَّ ذلك،  إىل  إضافة 

للجيش  دبابة  صفر(   /27( الخميس 

قرية  قرب  موجه  بصاروخ  النصريي 

الحمد.  ولله  الحمدان، 

الخالفة  جنود  أحد  هاجم  ذلك،  وقبل 

بسيارته  صفر(   /26( األربعاء 

النصريي  للجيش  تجمعا  املفخخة 

مدينة  غرب  جنوب  وميليشياته 

أعماق  وكالة  تذكر  ولم  البوكمال، 

التي أوردت الخب مزيد تفاصيل حول 

روا  دمَّ الخالفة  أن جنود  يُذكر  العملية. 

-األسبوع املايض- 6 دبابات و26 آلية 

عنرصا   27 من  أكثر  وقتلوا  عسكرية، 

الحمد. ولله  النصريي،  الجيش  من 

الحمد.  ولله  مرتدا،   24 وإصابة 

اإلسالمية  الدولة  جنود  اشتبك  إذ 

املرتدين  مع  صفر(   /27( الخميس 

أسفر  مما  العمر،  حقل  رشقي  جنوب 

 10 وإصابة  مرتدين،   8 مقتل  عن 

بفضل  اثنني،  عنرَصين  وأرس  آخرين، 

لله.  ا

عنارص  من   6 ُقتل  ذلك،  جانب  إىل 

لهم  آلية  وُدمرت  املرتدين   PKK الـ 

خالل  األول(  ربيع   /28( الجمعة 

واملرتدين  املجاهدين  بني  املواجهات 

العمر.  حقل  رشق 

 PKK 4 من الـ  وعىل صعيد آخر، ُقتل 

عليهم  ناسفة  عبوة  تفجري  إثر  املرتدين 

مدينة  جنوب  )ميرسة(  بلدة  شمال 

الحمد.  ولله  الشدادي، 

تجدر اإلشارة أن أكثر من 100 عنرص 

حتفهم  لقوا  املرتدين   PKK الـ  من 

هجمات   5 جراء  املايض-  –األسبوع 

عبوة  وتفجري  واستشهادية  انغماسية 

مدينة  يف  تجمعاتهم  استهدفت  ناسفة 

ولله  وجنوبها،  ورشقها  الشدادي 

لحمد. ا

شرق وجنوب 
شرقي حقل 

العمر
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مقتل وإصابة 12 عنصرًا من 
الجيش الرافضي قنصًا

في المشاهدة 
والطارمية

مقتل عدد من 
عناصر الجيش 

والشرطة 
ين المصريَّ

مقتل 11 عنصرًا 
من الجيش 

والحشد 
ين الرافضيَّ

والية ديالى 
-هذا  الرافضيَّني  والحشد  الجيش  ُمني 

منهم   11 من  أكثر  بمقتل  األسبوع- 

لجنود  عمليات  جراء  آليات   3 وتدمري 

الخالفة يف مناطق مختلفة من والية دياىل.

ر جنود الدولة اإلسالمية األحد )1/  إذ دمَّ

املرتد  الرافيض  للحشد  عربة  األول(  ربيع 

منطقة  يف  عليها  الصقة  عبوة  بتفجري 

املقدادية شمال رشقي بعقوبة، ولله الحمد.

الرافيض  الحشد  عنارص  من   3 ولقي 

عبوة  تفجري  إثر  آلية  وُدمرت  مرصعهم 

يف  )اإلمامني(  طريق  عىل  عليها  ناسفة 

منطقة العظيم، كما ُقتل عنرص من الحشد 

يف  عليه  نارية  أعرية  إطالق  إثر  الرافيض 

والية شمال بغداد 
الجيش  من  عنرصا   12 وأُصيب  ُقتل 

مناطق  يف  األسبوع-  –هذا  الرافيض 

وُدمرت  بغداد،  شمال  والية  من  مختلفة 

وأُعطبت 3 آليات لهم، ولله الحمد. 

إذ استهدفت مفارز القنص –هذا األسبوع- 

والية سيناء 
اإلسالمية  الدولة  جنود  استهدف 

يف  عنرصا  صفر(   /29( السبت 

لهم  وآلية  املرتدة،  املرصية  الرشطة 

مما  العريش،  مدينة  ووسط  غرب 

)منديل(  ملنطقة  التابعة  )قرطبة(  قرية 

بفضل الله. 

من  عدد  وأُصيب  ُقتل  سبق،  ملا  إضافة 

 /3( الثالثاء  الرافيض  الجيش  عنارص 

ربيع األول(، جراء تفجري عبوة ناسفة عىل 

ولله  املقدادية،  مدينة  قرب  راجلة  دورية 

الحمد. 

فيه، وفجر املجاهدون كذلك منزل ضابط 

برتبة )عقيد ركن( يف الجيش الرافيض يف 

منطقة منديل، ولله الحمد. 

سيارة  -األربعاء-  املجاهدون  ر  دمَّ كما 

الستخبارات الجيش الرافيض وُقتل عنرص 

عليهم، يف  عبوة الصقة  تفجري  إثر  منهم، 

مدينة بعقوبة، بفضل الله. 

املرشكني  الروافض  من  عددا  أن  يُذكر 

عشرية"،  "شيخ  بينهم  أُصيبوا 

الرافيض  الجيش  يف  عنرص  ولِقي 

آليات   3 وأُعطبت  وُدمرت  مرصعه 

هجمات  جراء  املايض-  -األسبوع  لهم 

من  مختلفة  مناطق  يف  الخالفة  لجنود 

الوالية. 

وتدمير 3 آليات 
في ديالى

عنارص  من   6 أن  املصادر  وأوضحت 

عبوة  تفجري  إثر  قتلوا  الرافيض  الجيش 

ناسفة عليهم يف مدينة الوقف، ولله الحمد. 

األربعاء  املجاهدون  ر  فجَّ ذلك  جانب  إىل 

)4/ ربيع األول( منزل أحد أعضاء مجلس 

ضباط  أحد  ومنزل  دياىل"  "محافظة 

الجيش الرافيض، ولله الحمد. 

وأوضحت املصادر امليدانية أن املجاهدين 

فجروا منزل أحد أعضاء املجلس يف مدينة 

كان  من  مقتل  عن  أسفر  مما  شهربان، 

االتحادية  والرشطة  الجيش  عنارص 

ويف  املشاهدة  منطقتي  يف  الرافضيني 

)املرشوع اليابس( قرب الطابي ويف مدينة 

منهم،   7 مقتل  عن  أسفر  مما  الطارمية، 

وإصابة 6 آخرين، ولله الحمد. 

األحد  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  دمَّ كما 

الدفع  رباعية  آلية  األول(  ربيع   /1(

إثر تفجري عبوة ناسفة  الرافيض  للجيش 

عليها عىل طريق )بغداد – سامراء(، ولله 

الحمد. 

ربيع   /3( الثالثاء  املجاهدون  وأعطب 

األول( عربة همر للجيش الرافيض، جراء 

مرتد،  ومقتل  اآللية  تدمري  عن  أسفر 

الحمد.   ولله 

ر  فجَّ فقد  امليدانية  للمصادر  ووفقا 

آلية  عىل  ناسفة  عبوة  املجاهدون 

قرب  املرصية  للرشطة  الدفع  رباعية 

العريش،  مدينة  غرب  السبق  بوابة 

تمكن  كما  إعطابها،  عن  أسفر  مما 

مرصي  رشطي  قتل  من  املجاهدون 

العريش(  ثالث  )قسم  قرب  مرتد 

الله.  بفضل  املدينة،  وسط 

من  عدد  وأُصيب  ُقتل  سبق،  ملا  إضافة 

الثالثاء  املرتد  املرصي  الجيش  عنارص 

استهدافهم  إثر  األول(  ربيع   /3(

قرب  واملتوسطة  الخفيفة  باألسلحة 

ولله  غزة،  مع  املصطنعة  الحدود 

 . لحمد ا

أن  امليدانية  املصادر  وأوضحت 

باألسلحة  استهدفوا  املجاهدين 

والقذائف  واملتوسطة  الخفيفة 

في العريش ورفح

املشاهدة  منطقة  يف  بقنبلة  استهدافها 

قرب الطارمية، ولله الحمد. 

وقبل ذلك، أعطب جنود الخالفة األربعاء 

)26/ صفر( عربة همر للجيش الرافيض 

حي  يف  عليها،  ناسفة  عبوة  تفجري  إثر 

الشهداء بمنطقة الطارمية، ولله الحمد. 

الرافيض  الحشد  عنارص  من   4 أن  يُذكر 

آليات عدة لهم – لقوا مرصعهم وُدمرت 

لجنود  عمليات  جراء  املايض-  األسبوع 

من  مختلفة  مناطق  يف  اإلسالمية  الدولة 

الوالية. 

عنارص  الناسفة  والعبوات  الصاروخية 

تجريفهم  أثناء  املرتد  املرصي  الجيش 

الحدود  قرب  املسلمني  ملمتلكات 

عن  أسفر  مما  غزة،  مع  املصطنعة 

الله.  بفضل  منهم،  عدد  مقتل 

الدولة  جنود  من  انغماسيا  أن  يُذكر 

املايض-  -األسبوع  هاجم  اإلسالمية 

مدينة  جنوب  املرصي  للجيش  تجمعا 

مقتل  عن  أسفر  مما  زويد،  الشيخ 

الجيش  عنارص  من  وعدد  ضابط 

الحمد. ولله  املرتد، 
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متفرقة

مقتل قيادي في الحشد 
الرافضي بعد مداهمة منزله 

في الفلوجة
النبأ – والية الفلوجة 

الدولة  جنود  من  أمنية  مفرزة  داهمت 

منزل  األول(  ربيع   /1( األحد  اإلسالمية 

لتتم  املرتد،  الرافيض  الحشد  يف  قيادي 

الحمد.  تصفيته، ولله 

الفلوجة  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 

يف  القيادي  منزل  هاجموا  املجاهدين  أن 

الحشد الرافيض )فراس خلف( ثم قتلوه 

شمال  )الرعود(  منطقة  يف  بيته  داخل 

رشقي مدينة الفلوجة، ولله الحمد واملنة.  

الخالفة  جنود  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

يشنون بني الفينة واألخرى هجمات عىل 

يف  الرافضيَّني  والحشد  الجيش  عنارص 

كافة  الله-  -بفضل  متجاوزين  املدينة، 

اإلجراءات األمنية، ولله الحمد. 

اغتيال شرطي صومالي في 
إقليم )شبيلي السفلى(

النبأ – الصومال 

املجاهدين  من  أمنية  مفرزة  اغتالت 

األول(  ربيع   /1( األحد  الصومال  يف 

السفىل(،  إقليم )شبييل  يف  مرتدا  رشطيا 

الحمد.  ولله 

ووفقا لوكالة أعماق فقد أطلق املجاهدون 

أعرية نارية عىل رشطي صومايل يف مدينة 

)أفجوي( التابعة لإلقليم، مما أسفر عن 

مقتله، ولله الحمد. 

إعطاب عربة عسكرية للحوثة 
في قيفة

النبأ – والية البيضاء 

أعطب املجاهدون األربعاء )26/ صفر( 

يف  الحوثية  للميليشيات  عسكرية  عربة 

الحمد.  ولله  قيفة،  منطقة 

أطلق  فقد  أعماق،  لوكالة  ووفقا 

عربة  عىل  صاروخية  قذيفة  املجاهدون 

يف  )جميدة(  جبل  يف  للمرتدين   BMP

إعطابها،  عن  أسفر  مما  قيفة،  منطقة 

الحمد. ولله 

مفارز  استهدفت  آخر،  جانب  ومن 

يف  املرشكني  الحوثة  مواقع  اإلسناد 

بقذائف  الجرم(  )سبلمة  منطقة 

ولله  دقيقة،  اإلصابات  وكانت  الهاون، 

الحمد.

–األسبوع  قتلوا  املجاهدين  أن  يُذكر 

جبل  يف  مرتدا  حوثيا  عنرصا  املايض- 

الحمد.  ولله  القناص،  بالسالح  جميدة 

مقتل وإصابة 35 عنصرًا من الجيش والحشد 
ين في كركوك الرافضيَّ

والية كركوك 
الدولة  جنود  بني  مواجهات  نشبت 

 /2( االثنني  الرافيض  والحشد  اإلسالمية 

عن  أسفرت  الحويجة  رشق  األول(  ربيع 

مقتل 20 مرتدا. 

ووفقا للمصادر امليدانية فقد سقط ما ال 

االشتباكات  إثر  قتيال  يقل عن 20 مرتدا 

بني جنود الخالفة والحشد الرافيض قرب 

قرية بطمة، ولله الفضل. 

عنرصان  -االثنني-  ُقتل  ذلك  جانب  إىل 

آخرون  الرافيض وأُصيب 5  الجيش  من  

إثر تفجري عبوة ناسفة عليهم، يف منطقة 

الرياض، ولله الحمد.

بني  مواجهات  نشبت  ذاتها  املنطقة  ويف 

جنود الدولة اإلسالمية والجيش الرافيض 

أسفرت عن  األول(،  ربيع  األربعاء )26/ 

مقتل وإصابة 8 مرتدين. 

وذكرت مصادر ميدانية أن مواجهات بني 

اندلعت يف قرية  الخالفة واملرتدين  جنود 

الرياض جنوب غربي  )املِرباط( بمنطقة 

مرتدين   5 مقتل  عن  أسفرت  كركوك، 

وإصابة 3 آخرين، ولله الحمد. 

هاجموا  اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  يُذكر 

الجيش  عنارص  املايض-  -األسبوع 

الرياض يف منطقة  الرافيض رشق مدينة 

منهم،   6 مقتل  عن  أسفر  مما  الحويجة، 

ولله الحمد.
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التواضع،  شديد  الكالم،  قليل  كان 

السجايا،  طيب  النفس،  كريم 

عفيفا، شهد له إخوانه بُرقيّه وسمو 

أخالقه، مع ما اكتىس به من شجاعة 

وأال  دينه  ينرص  أن  أقسم  مفرطة، 

ينام عىل ضيم، ُعرض عليه أن يأخذ 

يرض  فلم  الدولة  من  مالية  كفالة 

أن  يجب  الدولة  نبني  لكي  وقال: 

نقدم لها ال أن نأخذ منها.

أبو  العسكري  والقائد  املجاهد  األخ  إنه 

قبيلة  من  الله،  تقبله  العولقي،  صالح 

شبوة  والية  قبائل  أكب  إحدى  العوالق، 

من  كثريا  القبيلة  هذه  خرَّجت  اليمن،  يف 

العصور،  مر  عىل  األبطال  املجاهدين 

نصيٌب  منهم  اإلسالمية  للدولة  وكان 

بالقليل. ليس 

اليمن وجلس  أرض  أبو صالح يف  تزوج 

متجهاً  األرض  يف  رضب  ثم  فرتة،  فيها 

يف  فعمل  للرزق،  طلبا  الحرمني  لبالد 

أسلوب  من  به  تميز  ملا  التسويق،  مجال 

يف  رزينة  وشخصية  اإلقناع  يف  قوي 

إذ  كذلك  هو  وبينما  والتعامل،  اإللقاء 

أراد الله له الخري فساقه له سوقاً.

الدولة  أخبار  يتابع  شقيقه  كان 

بالخري  اإلسالمية، ويحدثه عنها ويبرشه 

العظيم الذي تحمله وما يناله من ينتسب 

من  لها  ونارصا  مؤيدا  يكون  ومن  إليها 

يبحث  بات  أن  طفق  ما  ثم  وثواب،  أجر 

ويواكب  ويتابع  املجاهدين،  أخبار  عن 

وتحركاتها  اإلسالمية  الدولة  أحداث 

قلبه  تعلق  حتى  العالم،  بقاع  جميع  يف 

أن  اهتمامه  جل  وصار  كبريا،  تعلقا  بها 

كل  ويقدم  صفوفها،  يف  مجاهداً  يكون 

ونرصة  نرصتها  سبيل  يف  يستطيع  ما 

جنودها.

التحاقه بالركب
بخلجات  يموج  صالح  أبي  فؤاد  أصبح 

الخالفة،  جيش  بركب  وااللتحاق  النفري 

"جند  إصدار  ظهر  التماوج  هذا  وأثناء 

الدنيا  يف  اليمن" فرتك سعيه  يف  الخالفة 

بالد  يف  منها  الله  رزقه  بما  واكتفى 

الحرمني وعاد إىل اليمن باحثاً عن سبب 

فيرس  الخالفة،  بجند  يربطه  سبيل  أو 

إخوانه  إىل  وهداه  األمر  له  –تعاىل-  الله 

وانضم إليهم.

الدولة  ِقبل  من  الخالفة  إلعالن  كان  لقد 

اإلسالمية األثر الكبري يف انتشار منهجها، 

التي  العظيمة  الهمة  عىل  كبريا  ومؤرشا 

الجيل  من  وأمراؤها  الدولة  قادة  حملها 

دينهم  فداء  دماءهم  قدموا  الذين  األول 

وتقبلهم،  منهم  الله  تقبل  أمتهم،  وفداء 

ُقتل منغمسًا بالمشركين الحوثة 
في الصف األول

أبو صالح العولقي:

وملوا  عاتقهم  عىل  األمة  هّم  حملوا  لقد 

األعوام،  ملئات  استمر  ضياع  بعد  شملها 

وأقاموا  صفها  ووحدوا  األمة  فجمعوا 

الفريضة املغيبة، فريضة الخالفة، ففرح 

بها وأحبها كل مؤمن، وكذلك فعلت بأبي 

العولقي، واغتاظ منها وعارضها  صالح 

وكرهها كل كافر ومنافق.

يف  بإخوانه  والتحق  صالح  أبو  نفر 

الله–  –تقبله  تميزه  وظهر  املعسكر، 

وجهاده،  نفريه  بداية  منذ  إخوانه  بني 

والكتائب،  واملعسكرات  املضافات  يف 

والسمت  الصالح  إخوانه  منه  ورأى 

إخوانه  بني  ثقة  محل  جعله  ما  والوقار، 

املهام،  تلو  املهام  إليه  فأسلموا  وأمرائه، 

وخادما  عليهم  وأمريا  إلخوانه  معينا 

كتيبة  إمارة  سلموه  حتى  لهم،  وناصحا 

خري  فصار  وأحسن  فأجاد  "الصديق"، 

وإن  أحبوه،  جالسهم  إن  لجنده،  أمري 

مشكلة  إليه  شكوا  إن  أطاعوه،  أمرهم 

أذناً  إال  منه  يجدوا  لم  هماً  إليه  بثوا  أو 

الجانب  لني  ومع  عطوفاً،  وقلباً  مصغية 

أعداء  عىل  شديداً  كان  أنه  إال  إلخوانه 

حمالت  صد  يف  يشارك  ما  كثرياً  الله، 

الحوثة املرشكني، فتجده أول الحارضين 

للصف، وكثريا ما كان يخرج مع إخوانه 

الحوثة  الصطياد  القنص  مفارز  يف 

املرشكني، ويرابط عىل ثغور املسلمني.

أن  جديراً  كان  صفاته  هذه  كانت  ومن 

إداريا  بعدها  فُعنيِّ  رفعة،  الله  يزيده 

للجيش. عسكريا 

من أشد ما مّر به
ملا  أنه  الله-  -تقبله  به  مّر  ما  أشد  ومن 

ذلك  عىل  وبقي  بذرية  يُرزق  لم  تزوج 

يتعاطى  أن  حاول  وقد  طويلة،  مدة 

لذلك  وسعى  بمولود  يُرزق  عّله  العالج 

سعياً حثيثاً، لكن دون جدوى، وملا وفقه 

أتاه خب بأن امرأته  الله للنفري والجهاد 

حتى  معدودة  أشهر  إال  هي  وما  حامل، 

وحمده،  الله  فشكر  مولوداً،  له  وضعت 

تزيّنت،  الدنيا  وأنها  له  فتنة  أنه  وعرف 

ولم يكن ضعيفاً أو مفتوناً فيرتك الجهاد 

الله  عند  األمر  احتسب  بل  يستأذن،  أو 

ألعداء  وقتاله  ورباطه  جهاده،  وواصل 

الله.

استشهاده -تقبله هللا-
للغزوة  الخالفة  جنود  إعداد  عند 

املباركة عىل منطقة "حمة لقاح"، كلَّفه 

وتوزيعها،  الرسايا  برتتيب  الجيش  أمري 

من   6 تجهيز  به  أمره  مما  وكان 

ز له 5 أسماء وقدمها  االنغماسيني، فجهَّ

قال:  السادس؟  أين  له:  فقال  له، 

نفسه  سيجعل  أنه  يخبه  ولم  موجود، 

املشاركة  من  يُمنع  أن  مخافة  السادس 

وكلما  أمريه،  يماطل  فكان  الغزوة،  يف 

السادس؟  االنغمايس  األخ  أين  سأله 

موعد  اقرتب  حتى  موجود،  بأنه:  يجيبه 

الغزوة  ستبدأ  األمري:  له  فقال  الغزوة، 

أبو  فقال  السادس؟  من  تخبني  ولم 

األمري  فرفض  سادسهم،  أنا  صالح: 

وبعد  الغزوة،  يف  مشاركته  واإلخوة 

أمري  فكان  وافقوا،  الشديد  إلحاحه 

الجبل.  اقتحام  االنغماسيني يف  رسية 

يحرض  أخذ  الغزوة  ليلة  كانت  وملا 

وحب  والثبات،  القتال  عىل  إخوانه 

إىل  بالترضع  ويذكرهم  الله،  لقاء 

سواه،  دون  وحده  عليه  والتوكل  الله 

عليه،  هموا  الذي  األمر  وتعظيم 

فجر  وملا طلع  عز وجل،  لله  واالنكسار 

الذين  إخوانه  عىل  سّلم  الغزوة،  يوم 

وطلب  فردا  فردا  موجودين  كانوا 

وإخوانه  هو  شد  ثم  السماح،  منهم 

عىل  الجارحة  كالصقور  االنغماسيون 

قتال  فقاتلوا  املرشكني،  الحوثة  مواقع 

بالحوثة  وأثخنوا  الشجعان  األبطال 

شهيداً  الله-  -تقبله  فارتقى  املرشكني، 

يف  مقبالً  حسيبه،  والله  نحسبه  كما 

الصف األول لم يلفت وجهه حتى قتل، 

قادة  أن  بعده  ملن  معنًى  بدمه  مسطراً 

نيل  عىل  الناس  أحرص  املجاهدين 

يتقدمون  الله، وأنهم  الشهادة يف سبيل 

يتأخرون،  وال  إخوانهم  قبل  الصفوف 

وخري  قدوة  خري  يكونون  وبذلك 

وتنكيلهم  إخوانهم  لثبات  محرض 

بأعدائهم.

قائد عسكري أقسم أن ينصر 
دينه وأالَّ ينام على ضيم
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وقفات عند أحاديث 
عىل  للتعرف  البرشية  النفس  تتشوق 

سواء  األيام،  قابل  يف  كائن  هو  ما 

نفسه  اإلنسان  بمستقبل  يتعلق  عما 

إىل  وصوال  كلها  البرشية  بمصري  أم 

الكهنة  انتشار  يف  ولعل  الساعة،  قيام 

دليل  الرشك خري  أمم  كل  والعرافني يف 

كثريا  املرشكون  يُنفق  إذ  ذلك،  عىل 

املستقبل  ملعرفة  طلبا  أموالهم  من 

الدجالون  الكذبة  أولئك  يزعم  الذي 

. معرفته

سبحانه  الله  فإن  نفسه  الوقت  ويف 

أوحى  هو-  إال  الغيب  يعلم  ال  -الذي 

-عليهم  األنبياء  وهم  عباده  بعض  إىل 

إليهم  أوحى  ما  جملة  يف  السالم- 

هم  ما  تخص  الغيب،  من  هي  أمورا 

القادمة،  أيامهم  يف  وأتباعهم  مالقوه 

أوحاه  ما  ذلك،  عىل  مثال  أكب  ولعل 

بعثة  عن  السابقني  للمرسلني  –تعاىل- 

وسلم،  عليه  الله  صىل  محمد،  أخيهم 

هم  ونرصته  به  باإليمان  لهم  وأمره 

عىل  منهم  امليثاق  وأخذ  وأتباعهم، 

ذلك.

الصالة  -عليه  نبينا  فإن  وكذلك 

عن  بلَّغه  ما  جملة  من  بلَّغ  والسالم- 

تحصل  أمورا  العلم  من  –تعاىل-  ربه 

هو  ما  منها  الساعة،  وقيام  بعثته  بني 

تكون  التي  واملالحم  الفتن  أخبار  من 

من  هو  ما  ومنها  الزمان،  آخر  يف 

– الله  يجعلها  التي  الساعة  أرشاط 

قيامها،  اقرتاب  عىل  عالمات  سبحانه- 

األرشاط. بعد ظهور هذه  إال  تقوم  فال 

عرص  كل  يف  املسلمون  زال  وال 

االهتمام  األحاديث  هذه  يولون 

العلم،  من  فيها  بما  فيؤمنون  الكبري، 

للذي  قرن  كل  ويبلِّغها  ويعلِّمونها، 

مسائل  من  مسألة  كل  يف  وكما  يليه، 

أقوام،  فيها  ضل  التي  الكثرية  الدين 

قد  الناس  من  كثرية  طوائف  فإن 

فغلوا  الهامة،  القضية  هذه  يف  ضلت 

متعلق  بني  تفريطا،  أو  إفراطا  فيها 

ما  كل  يُسقط  أن  يريد  التعلق  أشد  بها 

املعاش،  واقعه  عىل  أنبائها  من  يسمعه 

يف  طمعا  أو  عليه  ضغوط  من  هربا 

أن  يريد  قاٍل  وبني  إليه،  يطمح  مصري 

بها،  ويكفر  كلها،  األحاديث  هذه  يرّد 

أمور  من  فيها  ورد  بما  يعتقد  ال  ألنه 

القارص. عقله  مع  تتوافق  ال 

أراد  كما  باملسألة  يعمل  واملؤمن 

من  عالم  يف  يندفع  فال  سبحانه،  الله 

يعرف  ال  كلمة  كل  يتتبع  الجهل، 

الدين،  محكمات  من  فيجعلها  صدقها 

الذي  العلم  من  الباب  هذا  يف  يزهد  وال 

رب  لدن  من  األمني  الروح  به  نزل 

الكريم،  رسولنا  إىل  وبلغه  العاملني، 

عنه  ونقله  والسالم،  الصالة  عليه 

والتابعني،  الصحابة  من  الناس  خيار 

من  له  وتعليم  اهتمام  مدار  زال  وال 

أسس  أهم  ومن  الراسخني،  العلم  أهل 

الباب: هذا  يف  النبوي  املنهج 

اإليمان بكل ما جاء في 
والسنة الكتاب 

أن  اإليمان  أهل  أصول  أن من  فال شك 

عليه  النبي،  من  جاءنا  ما  بكل  يؤمنوا 

بما  اإليمان  الصالة والسالم، ومن ذلك 

أحاديث  من  والسنة  الكتاب  يف  ورد 

مما  كثري  ورد  فقد  واملالحم،  الفتن 

الذي  الله  كتاب  يف  الباب  بهذا  يتعلق 

من  وال  يديه  بني  من  الباطل  يأتيه  ال 

يؤمن  ال  امرئ  إيمان  يصح  وال  خلفه، 

الله  من  وأنه  حق،  فيه  ما  كل  أن 

اإليمان بكل ما صح عن  تعاىل، وكذلك 

لم  وإن  والسالم،  الصالة  عليه  النبي، 

يكون  ال  وأن  مغزاه،  يدرك  أو  يعقله، 

تعاىل:  قال  كما  منه،  حرج  صدره  يف 

َوَما  إَِليْنَا  أُنِْزَل  َوَما  ِباللَِّه  آَمنَّا  }ُقولُوا 

إِْسَحاَق  َو إِْسَماِعيَل  َو إِبَْراِهيَم  إِىَل  أُنِْزَل 

ُموَس  أُوتَِي  َوَما  َواأْلَْسبَاِط  َويَْعُقوَب 

َربِِّهْم  ِمْن  النَِّبيُّوَن  أُوتَِي  َوَما  َوِعيَس 

َلُه  َونَْحُن  ِمنُْهْم  أََحٍد  بنَْيَ  ُق  نَُفرِّ اَل 

.]136 ]البقرة:  ُمْسِلُموَن{ 

جعلوا  السلف  أئمة  أن  نجد  ولذلك 

أنبأ  التي  الغيبية  باملسائل  اإليمان 

والسالم-  الصالة  -عليه  النبي 

كتب  يف  الزمان  آخر  يف  بحدوثها 

مبينني  للناس،  كتبوها  التي  العقيدة 

السنة  أهل  اعتقاد  خاللها  من 

عقيدتهم  عن  يزيغ  ال  الذين  والجماعة 

الكبري  اهتمامهم  كان  وما  هالك،  إال 

عىل  خوفا  إال  املسائل  هذه  بإبراز 

الضالل  أهل  يفتنهم  أن  من  املسلمني 

ما  ببعض  الكفر  إىل  ويدفعوهم  عنها، 

ورد عن النبي -عليه الصالة والسالم- 

يعلمون. ال  الذين  ألهواء  اتباعا 

االعتقاد:  ملعة  يف  قدامة  ابن  قال 

"ويجب اإليمان بكل ما أخب به رسول 

به  وصح  وسلم-  عليه  الله  -صىل  الله 

عنا،  غاب  أو  شهدناه  فيما  عنه  النقل 

ذلك  يف  وسواء  وصدق،  حق  أنه  نعلم 

عىل  نطلع  ولم  وجهلناه  عقلناه  ما 

اإلرساء  حديث  مثل:  معناه،  حقيقة 

الساعة،  أرشاط  ذلك  ومن  واملعراج، 

بن  عيس  ونزول  الدجال،  خروج  مثل 

وخروج  فيقتله،  السالم-  -عليه  مريم 

الدابة،  وخروج  ومأجوج،  يأجوج 

وأشباه  مغربها،  من  الشمس  وطلوع 

انتهى كالمه  النقل"،  به  ذلك مما صح 

الله. رحمه 

لوجوب  األحاديث  تواتر  يشرتط  وال 

عند  الحديث  صح  إذا  بل  بها،  اإليمان 

ونعمل  نؤمن  فإننا  الحديث  علماء 

اشرتطوا  الذين  البدع  ألهل  خالفاً  به، 

العقائد،  أمور  إلثبات  الحديث  تواتر 

ال  املتواتر  غري  الحديث  أن  وادعوا 

اليقيني. العلم  يفيد 

األخبار  بعض  أن  اعتقاد  يجوز  وال 

يكون  النسخ  ألن  نسخ،  قد  املستقبلية 

الله  عنه  أخب  فما  لألخبار،  ال  لألحكام 

عليه  الله  -صىل  ورسوله  وجل-  -عز 

تعاىل:  قال  وصدق،  حق  كله  وسلم- 

]النساء:  ِقياًل{  اللَِّه  ِمَن  أَْصَدُق  }َوَمْن 

عليه  الله  صىل  نبيه،  عن  وقال   ،]122

إِْن   * اْلَهَوى  َعِن  يَنِطُق  }َوَما  وسلم: 

.]4  - 3 ]النجم:  يُوَحى{  َوْحٌي  إِالَّ  ُهَو 

األحاديث  الحذر من 
والتأويالت  المكذوبة 

الفاسدة
بما  تتعلق  هنا  القضية  كانت  وملا 

وسلم،  عليه  الله  صىل  النبي،  عن  ورد 

إليه،  األقوال  نسبة  من  التأكد  وجب 

عند  إليه  نسبتها  أو  بها  اإليمان  قبل 

باب  أن  وخاصة  للناس،  تبليغها 

كثر  التي  األبواب  من  واملالحم  الفتن 

الذين  الضالل  أهل  من  فيها  الكذب 

هذا  من  لضاللهم  االنتصار  حاولوا 

املالعني  الروافض  وخاصة  الطريق، 

النبي  عىل  الكذب  من  أكثروا  الذين 

بيته،  وآل  والسالم-  الصالة  -عليه 

يزعمون  كثرية  قصصا  ووضعوا 

آخر  يف  ضاللهم  انتصار  خاللها  من 

الزمان.

الفتن  أحاديث  من  كثريا  فإن  وكذلك 

ال  ضعيفة  طرق  من  وصلتنا  واملالحم 

الضعيف  فالحديث  دين،  بها  يقوم 

ال  فهو  الضعف  شديد  يكن  لم  وإن 

الظن،  يفيد  بل  اليقيني،  العلم  يفيد 

ولكن  شيئاً،  الحق  من  يغني  ال  والظن 

املسلم  يُكذب  ال  األخرى  الجهة  من 

من  الضعيفة  األحاديث  يف  جاء  ما 

جاء  إذا  إال  بها،  يؤمن  لم  وإن  أخبار، 

يعارضها  ما  الصحيحة  األحاديث  يف 

بعض  ألن  فيها،  جاء  ما  صحة  وينفي 

أهل  اجتهادات  فيها  تختلف  األحاديث 

بعضهم  فيصححها  بالحديث  العلم 

آخرون. ويضعفها 

الغيبيات  من  ورد  بما  واإليمان 

عىل  باألخبار  نصدق  أن  يقتيض 

الذين  البدع  ألهل  خالفاً  ظاهرها، 

عىل  ومن  العقالنيني  أنفسهم  يسمون 

بالغيب  اإليمان  ادعوا  حيث  شاكلتهم 

عن  النصوص  من  كثرياً  رصفوا  ثم 

الفتن  أحاديث  نتأول  فال  ظاهرها، 

حقيقتها،  عن  يحرفها  تأوال  واملالحم 

كما  ونمررها  فيها،  جاء  بما  نؤمن  بل 

عليه  الله  صىل  الله،  رسول  عن  جاءت 

واضحا  تأويلها  يظهر  حتى  وسلم، 

عز  الله  به  يأذن  الذي  الوقت  يف  جليا 

وجل.

إىل  الرجوع  املسلم  عىل  والواجب 

واألحاديث  لآليات  العلم  أهل  تفسري 

الساعة  أرشاط  عن  أخبار  فيها  التي 

هو  كما  املستقبلية،  األمور  من  وغريها 

القرآن  يفرس  أال  دائماً،  املسلم  شأن 

والضالل. البدع  أهل  بآراء  وال  برأيه 

عن  االبتعاد  ينبغي  فإنه  وكذلك 

تتضمن  التي  النصوص  إسقاط 

الزمان  آخر  أحاديث  إىل  إشارات 

دون  زمان  أي  يف  املسلمني  واقع  عىل 

هذه  ففي  الرشيعة،  من  بنّي  برهان 

ويف  األقدام،  من  كثري  زلَّت  الهاوية 

الناس،  من  الطريق ضلت طوائف  هذا 

الحديث  إىل  الله-  -بإذن  وسنسعى 

جوانب  من  الخطري  الجانب  هذا  عن 

والفتن،  املالحم  بأحاديث  اإليمان 

السبيل. سواء  إىل  الهادي  والله 

الفتن والمالحم
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الرسل  باعث  العاملني،  رب  لله  الحمد 

عىل  والصالة  ومنذرين،  مبرشين 

سالم  املرسلني،  وسيد  األنبياء  خاتم 

تبعهم  من  وعىل  أجمعني،  عليهم  الله 

أما  والدين،  البعث  يوم  إىل  بإحسان 

. . . بعد

ال  سننا  وجل-  -عز  لله  إن 

وإن  يتغري،  ال  وقضاء  تتبدل، 

قوم  خطى  عىل  سار  إذا  املرء 

كخاتمتهم،  خاتمته  كانت 

سنن  فإن  كعاقبتهم،  وعاقبته 

وقضاؤه  أحدا،  تحابي  ال  الله 

اعترب  من  واللبيب  أبدا،  ماض 

 . بغريه

ذكرها  التي  القصص  أعظم  من  إن 

نبيه  لقصة  املجيد  كتابه  يف  الله 

قومه،  مع  السالم-  -عليه  موس 

مرارا  الله  ذكرها  إذ  إرسائيل،  بني 

عامة  ومجزأة،  كاملة  وتكرارا، 

عىل  دليل  إال  ذلك  وما  ومفصلة، 

أحداث،  من  فيها  جرى  ما  عظمة 

نفيسة،  عب  من  فيها  ما  وعىل 

مقام  هذا  وليس  قيمة،  ودروس 

-بعون  سنذكر  لكننا  كاملة،  ذكرها 

الجبارين. مع  قصته  الله- 

قوة  أويل  قوما  الجبارون  كان  لقد 

قرى  يسكنون  وكانوا  شديد،  وبأس 

فلما  املقدسة،  األرض  يف  محصنة 

فرعون  من  وقومه  موس  الله  أنجى 

وشق  آياته،  أراهم  أن  بعد  وجنده، 

وفرق  يبسا،  طريقا  البحر  يف  لهم 

عدوهم  عىل  ونرصهم  فرقا،  املاء  لهم 

أمرهم  نصب،  أو  منهم  جهد  بال 

األرض  ودخول  الجبارين،  بقتال 

موس  الله  نبي  فذكَّرهم  املقدسة، 

َقاَل  إِذْ  }َو فقال:  عليهم،  الله  بفضل 

ِنْعَمَة  ُكُروا  اذْ َقْوِم  يَا  ِلَقْوِمِه  ُموَس 

َء  َنِبيَا أ ِفيُكْم  َجَعَل  إِذْ  َعَليُْكْم  للَِّه  ا

يُْؤِت  َلْم  ا  مَّ ُكم  َوآتَا لُوًكا  مُّ َوَجَعَلُكم 

 ،]20 ]املائدة:  َلِمنَي{  ْلَعا ا َن  مِّ ا  ََحًد أ

املقدسة،  األرض  بدخول  أمرهم  ثم 

إن  النرص  لهم  وضمن  قومها،  وقتال 

تولية  من  وحذرهم  ذلك،  فعلوا  هم 

َقْوِم  }يَا  العاقبة،  سوء  ومن  األدبار، 

َكتََب  لَِّتي  ا َسَة  ْلُمَقدَّ ا اأْلَْرَض  اْدُخلُوا 

ِرُكْم  بَا َْد أ َعىَل  وا  تَْرتَدُّ َواَل  َلُكْم  للَُّه  ا

 ،]21 ]املائدة:  يَن{  َخارِسِ َفتَنَقِلبُوا 

بكالم  أجابوه  أن  إال  منهم  كان  فما 

إِنَّ  ُموَس  يَا  }َقالُوا  السخرية  ملؤه 

ُخَلَها  نَّْد َلن  إِنَّا  َو َجبَّاِريَن  َقْوًما  ِفيَها 

يَْخُرُجوا  َفِإن  ِمنَْها  يَْخُرُجوا  َحتَّى 

 ،]22 ]املائدة:  َداِخلُوَن{  نَّا  َفِإ ِمنَْها 

عتاة  قوم  يخرج  أن  يُعقل  ال  إذ 

وقد  قتال،  بال  أرضهم  من  جبابرة 

للحرب  وأعدوا  قراهم،  نوا  حصَّ

إرسائيل  بنو  قال  وإنما  عدتها، 

فقال  واستخفافا،  استهزاء  ذلك 

يخشون  قومهم،  من  رجالن  لهم 

الله  أنعم  قد  ويخافونه،  ربهم 

باألسباب،  ُخذوا  أن  بطاعته،  عليهم 

فعلتم  فإن  ربكم،  عىل  وتوكلوا 

عىل  الغلبة  لكم  وكانت  أفلحتم، 

لَِّذيَن  ا ِمَن  َرُجاَلِن  }َقاَل  عدوكم، 

اْدُخلُوا  َعَليِْهَما  للَُّه  ا َنَْعَم  أ يََخاُفوَن 

نَُّكْم  َفِإ َدَخْلتُُموُه  ا  ذَ َفِإ َب  ْلبَا ا َعَليِْهُم 

ُكنتُم  إِن  َفتََوكَّلُوا  للَِّه  ا َوَعىَل  ِلبُوَن  َغا

تنفع  فلم   ،]23 ]املائدة:  ْؤِمِننَي{  مُّ

الخوف  أعماها  التي  القلوب  تلك 

ألمر  يمتثلوا  ولم  املذكرين،  تذكرة 

ضاللهم  عىل  أرصوا  بل  العاملني،  رب 

ُموَس  يَا  }َقالُوا  غيهم،  يف  وتمادوا 

ِفيَها  َداُموا  ا  مَّ ا  َبًَد أ ُخَلَها  نَّْد َلن  إِنَّا 

َهاُهنَا  إِنَّا  ِتاَل  َفَقا َوَربَُّك  َنَت  أ َهْب  َفاذْ

فهنا   ،]24 ]املائدة:  َقاِعُدوَن{ 

قومه  بخذالن  موس  الله  نبي  أحسَّ 

عنه،  األرض  أسباب  وبانقطاع  له، 

ورب  األسباب،  مسبب  إىل  فالتجأ 

إِنِّي  َربِّ  }َقاَل  إليه،  األرباب، وترضع 

بَيْنَنَا  َفاْفُرْق  َوأَِخي  نَْفِس  إِالَّ  َْمِلُك  أ اَل 

]املائدة:  ْلَفاِسِقنَي{  ا ْلَقْوِم  ا َوبنَْيَ 

بأن  عذابه،  عليهم  الله  فأنزل   ،]25

قعدوا  بسببه  الذي  األمن  حرمهم 

ألجله  الذي  واالستقرار  الجهاد،  عن 

نََّها  َفِإ }َقاَل  القتال،  عن  عزفوا 

يَِتيُهوَن  َسنًَة  َْربَِعنَي  أ َعَليِْهْم  َمٌة  ُمَحرَّ

ْلَقْوِم  ا َعىَل  َْس  تَأ َفاَل  اأْلَْرِض  يِف 

.]26 ]املائدة:  ْلَفاِسِقنَي{  ا
حال  القصة  هذه  يف  الله  ذكر  لقد 

موس،  الله  نبي  مع  إرسائيل  بني 

ينرصوه  ولم  عنه،  وتخلوا  خذلوه  إذ 

يعزروه  ولم  بذلك،  أمروا  وقد 

كان  بل  ذلك،  عليهم  ُكتب  وقد 

والنفور  والخذالن،  القعود  ردهم 

ذلك  عىل  وزادوا  والعصيان، 

من  كان  فما  واالستهزاء،  السخرية 

أمروا  ما  عىل  ثبتوا  أن  إال  املؤمنني 

ما  عىل  وصبوا  األعداء،  جالد  من  به 

األدبار،  وتولية  الفرار  من  عنه  نهوا 

إني  "رب  موس:  الله  نبي  قال  حتى 

بيننا  فافرق  وأخي  نفس  إال  أملك  ال 

الفاسقني". القوم  وبني 

من  موس  الله  نبي  قوم  أمثال  إن 

والنفوس  الرديئة  املعادن  ذوي 

أهل  صفوف  يف  يدخلون  الدنيئة، 

بشوكتهم،  ويحتمون  قووا،  إذا  الحق 

ومكان.  زمان  كل  يف  ديدنهم  وهذا 

عدة  كثرة  عدوهم  من  رأوا  إذا  فُهم 

القتال،  عن  أحجموا  بأس  وشدة 

أراهم  ما  مع  الجهاد،  عن  وقعدوا 

كثرية  مواطن  يف  لهم  نرصه  من  الله 

ووعده  قوة،  منهم  أشد  هم  من  عىل 

من  فرتى  والتمكني.  بالظفر  لهم 

عن  هداهم  من  ينهون  الله  أضلهم 

ويسخرون  بل  والجالد،  القتال 

حاجتهم  عند  ويخذلونهم  منهم، 

الحياة  زخرف  إىل  راكنني  لهم، 

بلسان  قائلني  بها،  راضني  الدنيا، 

فقاتال  وربك  أنت  "اذهب  حالهم: 

قاعدون".  هاهنا  إنا 

صفوف  يف  ُوجد  إن  الخبث  هذا  وإن 

يألون  ال  املؤمنني  فإن  املؤمنني، 

يدخرون  وال  نصحهم،  يف  جهدا 

رأفة  بربهم،  تذكريهم  يف  وسعا 

من  وخوفا  عليهم،  وإشفاقا  بهم 

هؤالء،  بذنوب  لله  ا يصيبهم  أن 

لكثرة  بجريرتهم  الكل  فيهلك 

زينب  املؤمنني  أم  روت  الخبث، 

أن  عنها-  لله  ا -ريض  جحش  بنت 

وسلم-  عليه  لله  ا –صىل  النبي 

له  إ )ال  يقول:  فزعا  عليها  دخل 

قد  رش  من  للعرب  ويل  لله،  ا إال 

يأجوج  ردم  من  اليوم  ُفتح  اقرتب، 

بإصبعه  وحلَّق  هذه(  مثل  ومأجوج 

زينب  قالت   ، تليها والتي  اإلبهام 

رسول  "يا  فقلت:  جحش  بنت 

الصالحون؟"  وفينا  أنهلك  لله:  ا

]رواه  الخبث(  كثر  إذا  )نعم،  قال: 

كثر،  إذا  الخبث  فإن  البخاري[، 

املحن  املسلمني  عىل  لله  ا سلط 

حتى  والألواء،  والشدة  والبالء، 

عاقب  فقد  لله،  ا أمر  إىل  يرجعوا 

أمر  عن  عتوا  ملا  إرسائيل  بني  لله  ا

فني  حتى  سنة،   40 بالتيه  ربهم 

ونشأ  الفاسقون،  العصاة  أولئك 

بعيدا  والجلد،  الشدة  عىل  الصبيان 

انقضت  فلما  والرتف،  الدعة  عن 

قاتل  األربعون،  السنون  تلك 

لله  ا ففتح  الجبارين  الصالحون 

املقدسة،  األرض  ودخلوا  عليهم، 

وأورثهم  مساكنهم  لله  ا وأسكنهم 

. لهم موا أ

املسلم  يبتيل  أن  الله  سنن  من  إن 

فيمتحنه  ربه،  بغري  قلبه  تعلق  إذا 

ما  بفقدان  أو  يكره،  ما  بوقوع 

فكان  الله  إىل  رجع  هو  فإن  يحب، 

سواهما  مما  إليه  أحب  ورسوله  هو 

رفع  وزخارفها،  الدنيا  ملذات  من 

األرض،  يف  له  ومكن  البالء،  عنه  الله 

فإن  يرجع،  حتى  البالء  يف  بقي  وإال 

منه،  خري  هو  بمن  الله  أتى  أبى 

ويحبونه،  يحبهم  قوما  به  واستبدل 

وال  الله  سبيل  يف  يجاهدون 

ينرصونه  الئم،  لومة  فيه  يخافون 

صفا  سبيله  يف  ويقاتلون  ورسوله، 

فإنما  مرصوص،  بنيان  كأنهم 

لربهم،  بطاعتهم  املؤمنون  ينرص 

وبامليض  بجماعتهم،  وتمسكهم 

يخذلهم  وال  جهادهم،  يف  قدما 

به،  الله  أمرهم  عما  القعود  مثل 

من  لهم  الله  أعده  عما  واإلحجام 

. نعيم

فاذهب أنت 
وربك فقاِتال 

لقد كان 
في قصصهم 

عبرة

2
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فوائد درّية
من كالم اإلمام ابن قيم 

الجوزية

الحمد لله وحده والصالة والسالم عىل من 

ال نبي بعده أما بعد:

الله  رحمه  الجوزية  قيم  ابن  اإلمام  قال 

العباد:  خري  هدي  يف  املعاد  زاد  كتابه  يف 

والغايات  الحكم  بعض  ذكر  يف  ]فصل 

املحمودة التي كانت يف وقعة أحد[.

إىل  وتعاىل-  -سبحانه  الله  أشار  وقد 

عمران(  )آل  وأصولها يف سورة  أمهاتها، 

حيث افتتح القصة بقوله: }َوإِذْ َغَدْوَت ِمْن 

]آل  ِلْلِقتَاِل{  َمَقاِعَد  اْلُمْؤِمِننَي  تُبَوِّئُ  أَْهِلَك 

عمران: 121[ إىل تمام ستني آية.

املعصية  عاقبة  سوء  تعريفهم  فمنها: 

أصابهم  الذي  وأن  والتنازع،  والفشل 

تعاىل:  قال  كما  ذلك،  بشؤم  هو  إنما 

ونَُهْم  تَُحسُّ إِذْ  َوْعَدُه  اللَُّه  َصَدَقُكُم  }َوَلَقْد 

اأْلَْمِر  يِف  َوتَنَاَزْعتُْم  َفِشْلتُْم  إِذَا  َحتَّى  ِبِإذِْنِه 

َوَعَصيْتُْم ِمْن بَْعِد َما أََراُكْم َما تُِحبُّوَن ِمنُْكْم 

نْيَا َوِمنُْكْم َمْن يُِريُد اآْلِخَرَة ثُمَّ  َمْن يُِريُد الدُّ

َعنُْكْم{  َعَفا  َوَلَقْد  ِليَبْتَِليَُكْم  َعنُْهْم  َفُكْم  رَصَ

عاقبة  ذاقوا  فلما   ،]152 عمران:  ]آل 

للرسول، وتنازعهم، وفشلهم،  معصيتهم 

كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة، وتحرزا 

من أسباب الخذالن.

رسله  يف  وسنته  الله  حكمة  أن  ومنها: 

ويدال  مرة  يدالوا  بأن  جرت  وأتباعهم 

العاقبة،  لهم  تكون  لكن  أخرى،  عليهم 

معهم  دخل  دائما  انترصوا  لو  فإنهم 

املؤمنون وغريهم، ولم يتميز الصادق من 

غريه، ولو انترص عليهم دائما لم يحصل 

فاقتضت  والرسالة،  البعثة  من  املقصود 

حكمة الله أن جمع لهم بني األمرين ليتميز 

من يتبعهم ويطيعهم للحق، وما جاءوا به 

ممن يتبعهم عىل الظهور والغلبة خاصة.

الرسل كما قال  أن هذا من أعالم  ومنها: 

قال:  قاتلتموه؟  هرقل ألبي سفيان: )هل 

وبينه؟  بينكم  الحرب  كيف  قال:  نعم، 

قال: سجال يدال علينا املرة، وندال عليه 

ثم  تبتىل،  الرسل  كذلك  قال:  األخرى، 

تكون لهم العاقبة(.

ومنها: أن يتميز املؤمن الصادق من املنافق 

الكاذب، فإن املسلمني ملا أظهرهم الله عىل 

أعدائهم يوم بدر، وطار لهم الصيت دخل 

معهم  ليس  من  ظاهرا  اإلسالم  يف  معهم 

فيه باطنا، فاقتضت حكمة الله عز وجل 

املؤمن  بني  ميزت  لعباده محنة  أن سبب 

يف  رءوسهم  املنافقون  فأطلع  واملنافق، 

هذه الغزوة، وتكلموا بما كانوا يكتمونه، 

تلويحهم  وعاد  مخبآتهم،  وظهرت 

ترصيحا، وانقسم الناس إىل كافر ومؤمن 

ومنافق انقساما ظاهرا، وعرف املؤمنون 

أن لهم عدوا يف نفس دورهم، وهم معهم 

وتحرزوا  لهم،  فاستعدوا  يفارقونهم،  ال 

ِليَذََر  اللَُّه  َكاَن  }َما  الله تعاىل:  قال  منهم. 

يَِميَز  َحتَّى  َعَليِْه  أَنْتُْم  َما  َعىَل  اْلُمْؤِمِننَي 

اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيِِّب َوَما َكاَن اللَُّه ِليُْطِلَعُكْم 

ُرُسِلِه  ِمْن  يَْجتَِبي  اللََّه  َوَلِكنَّ  اْلَغيِْب  َعىَل 

َمْن يََشاُء{ ]آل عمران: 179[، أي ما كان 

الله ليذركم عىل ما أنتم عليه من التباس 

املؤمنني باملنافقني حتى يميز أهل اإليمان 

يوم  باملحنة  ميزهم  كما  النفاق  أهل  من 

اْلَغيِْب{  َعىَل  ِليُْطِلَعُكْم  اللَُّه  َكاَن  }َوَما  أحد 

بني  به  يميز  الذي   ]179 عمران:  ]آل 

غيبه  يف  متميزون  فإنهم  وهؤالء،  هؤالء 

يميزهم  أن  يريد  سبحانه  وهو  وعلمه 

هو  الذي  معلومه  فيقع  مشهودا  تمييزا 

يَْجتَِبي  اللََّه  }َوَلِكنَّ  وقوله:  شهادة.  غيب 

 ]179 عمران:  ]آل  يََشاُء{  َمْن  ُرُسِلِه  ِمْن 

عىل  خلقه  اطالع  من  نفاه  ملا  استدراك 

الغيب سوى الرسل، فإنه يطلعهم عىل ما 

يشاء من غيبه كما قال: }َعاِلُم اْلَغيِْب َفاَل 

يُْظِهُر َعىَل َغيِْبِه أََحًدا * إاِلَّ َمِن اْرتََض ِمْن 

َرُسوٍل{ ]الجن: 26 - 27[ فحظكم أنتم 

وسعادتكم يف اإليمان بالغيب الذي يطلع 

فلكم  وأيقنتم  به  آمنتم  فإن  رسله  عليه 

أعظم األجر والكرامة.

وحزبه  أوليائه  عبودية  استخراج  ومنها: 

وما  يحبون  وفيما  والرضاء،  الرساء  يف 

يكرهون، ويف حال ظفرهم وظفر أعدائهم 

والعبودية  الطاعة  عىل  ثبتوا  فإذا  بهم، 

عبيده  فهم  يكرهون  وما  يحبون  فيما 

حرف  عىل  الله  يعبد  كمن  وليسوا  حقا، 

واحد من الرساء والنعمة والعافية.

دائما،  نرصهم  لو  سبحانه  أنه  ومنها: 

وجعل  موطن،  كل  يف  بعدوهم  وأظفرهم 

لهم التمكني والقهر ألعدائهم أبدا لطغت 

بسط  فلو  وارتفعت،  وشمخت  نفوسهم، 

التي  الحال  لكانوا يف  النرص والظفر  لهم 

فال  الرزق،  لهم  بسط  لو  فيها  يكونون 

يصلح عباده إال الرساء والرضاء، والشدة 

املدبر  فهو  والبسط،  والقبض  والرخاء، 

بهم  إنه  بحكمته،  يليق  كما  عباده  ألمر 

خبري بصري.

بالغلبة والكرسة  امتحنهم  إذا  أنه  ومنها: 

وخضعوا،  وانكرسوا  ذلوا  والهزيمة 

فاستوجبوا منه العز والنرص، فإن خلعة 

النرص إنما تكون مع والية الذل واالنكسار، 

ُكُم اللَُّه ِببَْدٍر َوأَنْتُْم  قال تعاىل: }َوَلَقْد نرََصَ

}َويَْوَم  وقال:   ،]123 عمران:  ]آل  أَِذلٌَّة{ 

ُحننَْيٍ إِذْ أَْعَجبَتُْكْم َكثَْرتُُكْم َفَلْم تُْغِن َعنُْكْم 

َشيْئًا{ ]التوبة: 25[، فهو - سبحانه - إذا 

أراد أن يعز عبده ويجبه وينرصه كرسه 

له ونرصه عىل مقدار  أوال، ويكون جبه 

ذله وانكساره.

املؤمنني  لعباده  هيأ  سبحانه  أنه  ومنها: 

منازل يف دار كرامته لم تبلغها أعمالهم، 

واملحنة،  بالبالء  إال  بالغيها  يكونوا  ولم 

إليها  توصلهم  التي  األسباب  لهم  فقيض 

من ابتالئه وامتحانه، كما وفقهم لألعمال 

أسباب  جملة  من  هي  التي  الصالحة 

وصولهم إليها.

العافية  من  تكتسب  النفوس  أن  ومنها: 

الدائمة والنرص والغنى طغيانا وركونا إىل 

العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها يف 

سريها إىل الله والدار اآلخرة، فإذا أراد بها 

ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها 

من االبتالء واالمتحان ما يكون دواء لذلك 

إليه،  الحثيث  السري  عن  العائق  املرض 

فيكون ذلك البالء واملحنة بمنزلة الطبيب 

يسقي العليل الدواء الكريه، ويقطع منه 

منه،  األدواء  الستخراج  املؤملة  العروق 

ولو تركه لغلبته األدواء حتى يكون فيها 

هالكه.

ومنها: أن الشهادة عنده من أعىل مراتب 

أوليائه، والشهداء هم خواصه واملقربون 

الصديقية  درجة  بعد  وليس  عباده،  من 

إال الشهادة، وهو سبحانه يحب أن يتخذ 

من عباده شهداء تراق دماؤهم يف محبته 

عىل  ومحابه  رضاه  ويؤثرون  ومرضاته، 

الدرجة  نيل هذه  إىل  نفوسهم، وال سبيل 

من  إليها  املفضية  األسباب  بتقدير  إال 

تسليط العدو.

أن يهلك  أراد  إذا  الله سبحانه  أن  ومنها: 

أعداءه ويمحقهم قيض لهم األسباب التي 

ومن  ومحقهم،  هالكهم  بها  يستوجبون 

وطغيانهم،  بغيهم  كفرهم  بعد  أعظمها 

ومحاربتهم  أوليائه،  أذى  يف  ومبالغتهم 

فيتمحص  عليهم،  والتسلط  وقتالهم 

وعيوبهم،  ذنوبهم  من  أولياؤه  بذلك 

محقهم  أسباب  من  أعداؤه  بذلك  ويزداد 

ذلك  وتعاىل  سبحانه  ذكر  وقد  وهالكهم، 

َوأَنْتُُم  تَْحَزنُوا  َواَل  تَِهنُوا  }َواَل  قوله:  يف 

يَْمَسْسُكْم  إِْن  ُمْؤِمِننَي *  ُكنْتُْم  إِْن  اأْلَْعَلْوَن 

َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمثْلُُه َوِتْلَك اأْلَيَّاُم 

الَِّذيَن  اللَُّه  َوِليَْعَلَم  النَّاِس  بنَْيَ  نَُداِولَُها 

يُِحبُّ  اَل  َواللَُّه  ُشَهَداَء  ِمنُْكْم  َويَتَِّخذَ  آَمنُوا 

آَمنُوا  الَِّذيَن  اللَُّه  َص  َوِليَُمحِّ  * الظَّاِلِمنَي 

 139 عمران:  ]آل  اْلَكاِفِريَن{  َويَْمَحَق 

الخطاب  هذا  يف  لهم  فجمع   ،]141  –

وإحياء  نفوسهم  وتقوية  تشجيعهم  بني 

التسلية،  حسن  وبني  وهممهم،  عزائمهم 

إدالة  اقتضت  التي  الباهرة  الحكم  وذكر 

َقْرٌح  يَْمَسْسُكْم  }إِْن  فقال:  عليهم  الكفار 

عمران:  ]آل  ِمثْلُُه{  َقْرٌح  اْلَقْوَم  َمسَّ  َفَقْد 

واأللم،  القرح  يف  استويتم  فقد   ،]140

وتباينتم يف الرجاء والثواب، كما قال: }إِْن 

تَُكونُوا تَأَْلُموَن َفِإنَُّهْم يَأَْلُموَن َكَما تَأَْلُموَن 

َوتَْرُجوَن ِمَن اللَِّه َما اَل يَْرُجوَن{ ]النساء: 

104[، فما بالكم تهنون وتضعفون عند 

القرح واأللم، فقد أصابهم ذلك يف سبيل 

الشيطان، وأنتم أصبتم يف سبييل وابتغاء 

مرضاتي.

ثم أخب أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا 

بني الناس، وأنها عرض حارض، ثم ذكر 

حكمة أخرى، وهي أن يتميز املؤمنون من 

ومشاهدة  رؤية  علم  فيعلمهم  املنافقني 

وذلك  غيبه،  يف  معلومني  كانوا  أن  بعد 

وال  ثواب  عليه  يرتتب  ال  الغيبي  العلم 

الثواب والعقاب عىل  عقاب، وإنما يرتتب 

املعلوم إذا صار مشاهدا واقعا يف الحس.

اتخاذه  وهي  أخرى،  حكمة  ذكر  ثم 

سبحانه منهم شهداء، فإنه يحب الشهداء 

املنازل  أعىل  لهم  أعد  وقد  عباده،  من 

وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فال بد أن 

ينيلهم درجة الشهادة.

]آل  الظَّاِلِمنَي{  يُِحبُّ  اَل  }َواللَُّه  وقوله: 

عمران: 140[، تنبيه لطيف املوقع جدا عىل 

انخذلوا  الذين  للمنافقني  كراهته وبغضه 

عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ 

فأركسهم  يحبهم  لم  ألنه  شهداء،  منهم 

وردهم ليحرمهم ما خص به املؤمنني يف 

ذلك اليوم، وما أعطاه من استشهد منهم، 

التي  األسباب  عن  الظاملني  هؤالء  فثبط 

كالمه  انتهى  وحزبه.  أولياءه  لها  وفق 

رحمه الله رحمة واسعة بما أفاد من 

البديعة، وقد أوردناها ليتأملها  الدرر 

به  يتزود  ما  منها  ويأخذ  كل مجاهد 

لشدائد الجهاد يف سبيل الله، ولتكون 

الشاق،  الطريق  هذا  عىل  سلوة  له 

املنزلة  ورفعة  واملعايل  العز  طريق 

جالله  جل  الله  من  والقرب  الجنة  يف 

والحمد لله رب العاملني.
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حدث في 
أسبــوع

ترامب وبوتين يشددان على ضرورة ضمان 
"االستقرار في سوريا موحدة"

لنظريه  الثالثاء  بوتني  فالديمري  الرويس  الطاغوت  أكد 

الطاغوت األمريكي دونالد ترامب يف اتصال هاتفي بينهما 

األمد"  طويلة  سياسية  "تسوية  إىل  للتوصل  يسعى  أنه 

الطاغوت  مع  عقده  الذي  اللقاء  غداة  وذلك  سوريا،  يف 

بني  الثالثية  القمة  لقاء  وعشية  األسد،  بشار  السوري 

روسيا وإيران وتركيا.

واعتب بوتني أن املرحلة العسكرية "توشك عىل االنتهاء"، 

كثف  وقد  السياسية.  التسوية  تحريك  إىل  ويسعى 

سعيا  العالم  طواغيت  من  عدد  من  أيام  قبل  اتصاالته 

للتوصل لتسوية سياسية يف سوريا.

وأضاف إنه تم بلوغ "مرحلة جديدة" يف األزمة السورية 

كل  من  تنازالت  سيتطلب  سلمي  حل  إىل  الوصول  لكن 

األطراف بمن فيهم الحكومة السورية. 

ووفق الكرملني فإن بوتني أكد "استعداده للعمل بشكل 

فاعل للتوصل إىل تسوية طويلة األمد للنزاع"، مشددا يف 

"الحفاظ عىل سيادة ووحدة  نفسه عىل رضورة  الوقت 

واستقالل سوريا".

ويأتي هذا االتصال الهاتفي بني االثنني عشية قمة تجمع 

واإليراني  أردوغان  طيب  رجب  الرتكي  ونظرييه  بوتني 

حسن روحاني يف مدينة سوتيش يف جنوب غربي روسيا.

األربعاء  يوم  أردوغان  طيب  الرتكي  الطاغوت  قال  فيم 

إن تركيا وروسيا وإيران اتفقت عىل إجراء عملية تتسم 

بالشفافية من أجل التوصل إىل حل سيايس يف سوريا. 

وأضاف يف مؤتمر صحفي مشرتك مع الطاغوت الرويس 

جنوب  يف  سوتيش  مدينة  يف  اإليراني  الطاغوت  ونظريه 

موقف  عىل  تعتمد  حل  إىل  التوصل  عملية  إن  روسيا 

الحكومة واملعارضة السورية.

يف  "السلبيات"  حل  إن  أيضا  الرتكي  الطاغوت  وقال 

السورية سيكون خطوة حاسمة يف حل  منطقة عفرين 

األزمة السورية، ودعا املجتمع الدويل إىل دعم الخطوات 

التي اتخذتها الدول الثالث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقتل قائد من الحرس الثوري اإليراني 
في البوكمال

مقتل  األحد  يوم  رافضية  إيرانية  إعالم  وسائل  ذكرت 

الله صمدي"،  "خري  اإليراني  الثوري  الحرس  يف  القائد 

الذي لقي حتفه عىل يد جنود الدولة اإلسالمية يف مدينة 

البوكمال قبل عدة أيام. 

وقال مسؤول إيراني إن صمدي كان مسؤوال عن وحدة 

إيراني قتلوا  ألف  أكثر من  قتالية يف سوريا، مضيفا أن 

يف سوريا، ومن بني القتىل قادة كبار يف الحرس الثوري، 

التي تقاتل لصالح  القوى العسكرية اإليرانية  وهو أحد 

الجيش السوري يف سوريا. 

خالل  اإليرانية  العراقية  الحرب  يف  صمدي  وشارك 

الثمانينات وتقاعد من الجيش اإليراني قبل أن يذهب إىل 

سوريا. 

ونرشت مواقع إخبارية إيرانية يوم األحد صورا لصمدي 

الثوري  الحرس  قاسم سليماني رئيس فرع  املجرم  مع 

املسؤول عن العمليات خارج إيران. 

والتزم الحرس الثوري الصمت يف بادئ األمر إزاء دوره 

البرشية  خسائره  تصاعد  مع  لكن  السورية،  الحرب  يف 

مشاركته  بشأن  مجاهرة  أكثر  بات  األخرية  السنوات  يف 

الدولة  جنود  ضد  وجودي  رصاع  إطار  يف  إياها  واضعا 

اإلسالمية. 
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روسيا تستخدم الفيتو العاشر ضد تحرك 
دولي بشأن سوريا

النقض  حق  الخميس  يوم  الصليبية  روسيا  استخدمت 

)الفيتو( العارش ضد تحرك دويل بشأن سوريا منذ بدء 

لتحديد  يسعى  قرار  مسودة  لتعطل   2011 يف  الحرب 

املسؤول عن هجمات كيماوية بسوريا. 

وأودى الهجوم بغاز السارين عىل خان شيخون، بحياة 

العرشات من النساء واألطفال والرجال.

مع  أعضاء  تسعة  موافقة  إىل  القرار  صدور  ويحتاج 

وهي  العضوية،  الدائمة  الخمس  الدول  استخدام  عدم 

والصني،  وبريطانيا  وفرنسا  وروسيا  املتحدة  الواليات 

لحق النقض. 

بينما  صوتا   11 دعم  عىل  القرار  مسودة  وحصلت 

عن  ومرص  الصني  وامتنعت  وبوليفيا  روسيا  عارضتها 

التصويت. 

مرات  عرش  النقض  حق  روسيا  استخدمت  اآلن  وحتى 

ذلك  وشمل   2011 يف  الرصاع  بدء  منذ  سوريا  بشأن 

عرقلة محاولة عدة دول لتجديد التحقيق. 
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رئيس األركان اليهودي يبدي استعداده 
لتبادل المعلومات مع السعودية

بأن  اليهودي  للجيش  العامة  األركان  هيئة  رئيس  أبلغ 

"دويلة اليهود" مستعدة لتبادل "معلومات املخابرات" 

مع السعودية قائال إن البلدين لديهما مصالح مشرتكة. 

وقال "نحن عىل استعداد لتبادل املعلومات إذا كان ذلك 

رضوريا، هناك مصالح مشرتكة كثرية بيننا".

مع  رسية  اتصاالت  أجرت  اليهود  دويلة  "إن  وأضاف 

ملسؤول  نوعه  من  ترصيح  أول  يف  وذلك  السعودية"، 

كبري يف أي من البلدين عن تعامالت طاملا كانت محورا 

للشائعات. 

وكانت السعودية تدعي أن إقامة أي عالقات مع اليهود 

تتوقف عىل االنسحاب اليهودي من األرايض العربية التي 

احتلتها يف حرب 1967.

كثرية  وعربية  إسالمية  دول  مع  عالقات  "لدينا  وقال 

الذي  الطرف  عادة  ولسنا  بالفعل  رسي  منها  جانب 

يخجل منها".

وأضاف "الطرف اآلخر هو املهتم بالتكتم عىل العالقات، 

أما بالنسبة لنا فال توجد مشكلة عادة ولكننا نحرتم رغبة 

الطرف اآلخر عندما تتطور العالقات سواء مع السعودية 

أو مع دول عربية أو إسالمية أخرى، وهناك )عالقات( 

أكب بكثري...)لكننا( نبقيها رسا". 

الطاغوت  أشار  شهرين،  قبل  علنية  ترصيحات  ويف 

دون  قائال،  عربية  دول  مع  رسية  عالقات  إىل  نتنياهو 

ذكر أسماء، إن هناك تعاونا قائما "بطرق مختلفة وعىل 

مستويات مختلفة مع عدد من الدول العربية". 

الطاغوت  السعودي  العهد  وذكرت وسائل إعالم أن ويل 

دويلة  يف  مع مسؤولني  التقى رسا  بن سلمان"  "محمد 

يهود يف ذلك الشهر مما استدعى نفيا رسميا من الرياض.

ويف الشهر املايض اشرتك الرئيس السابق لالستخبارات 

املرتد "تركي بن فيصل" يف حوار يف  السعودية  العامة 

لدويلة  املخابرات  لجهاز  السابق  الرئيس  مع  نيويورك 

اليهود )املوساد( "افرايم هالفي" بشأن إيران. 

"أنور  املرتد  املتقاعد  السعودي  اللواء  زار   ،2016 ويف 

مسؤولني  مع  التقى  حيث  اليهود  دويلة  عشقي" 

السعودية كما يفعل  السالم  ملبادرة  للرتويج  إرسائيليني 

يف املحافل األكاديمية املختلفة. 

بدورها نقلت صحيفة روسية سعي السعودية إىل إنشاء 

منظومة دفاع صاروخي بالتعاون مع دولة اليهود لصد 

أي هجوم محتمل عىل اململكة، بحسب صحيفة »برافدا« 

الروسية.

وكشفت الصحيفة أن الرياض تسعى للتقارب مع )تل 

أبيب( عب منظومة الدفاع الصاروخي، التي تشبه إىل حد 

كبري، "منظومة القبة الحديدية" اليهودية.

 ولفتت الصحيفة، إىل أن الفكرة السعودية، جاءت يف ظل 

شكوك جدية بأنه يف حال هجوم صاروخي واسع النطاق 

عىل الرياض فإنها لن تكون قادرة عىل حماية أراضيها 

من أي عدوان خارجي.

بالتعلم  مهتمة  السعودية،  أن  إىل  الصحيفة،  وأشارت 

من التجربة اليهودية يف مكافحة تهديد الصواريخ، ويف 

"القبة  اليهودي  النظام  اململكة  تشرتي  قد  الصدد  هذا 

الحديدية".

وشهدت الشهور األخرية تقاربا غري مسبوق يف العالقات 

مسؤولون  وأبدى  اليهود،  ودويلة  السعودية  بني 

إرسائيليون سعادتهم به يف ترصيحات متطابقة.
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إعصار في إندونيسيا يصيب 35 ويلحق 
أضرارا بمئات المنازل

قال مسؤول محيل يف إندونيسيا إن إعصارا رضب منطقة 

مكتظة بالسكان يف إقليم جاوة الرشقية يوم األربعاء مما 

أسفر عن إصابة 35 شخصا وإلحاق أرضار بأكثر من 

600 منزل. 

تبلغ  الذي  اإلعصار،  إن  الكوارث  مواجهة  مركز  وقال 

رسعة رياحه 70 كيلومرتا يف الساعة، تسبب يف حالة من 

خمس  حوايل  واستمر  )سيدوارجو(  منطقة  يف  الدمار 

دقائق. 




