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السيطرة على بلدات وقرى شمال
البوكمال في صولة جديدة لجنود الخالفة
َّ
شن جنود الدولة اإلسالمية الثالثاء
( /24ربيع األول) هجوما واسعا
عىل مواقع الجيش النصريي شمال
البوكمال ،مما أسفر عن استعادة عدة
قرى وبلدات ،ومقتل عرشات العنارص
من الجيش النصريي ،وأرس آخرين.
وأوضح املكتب اإلعالمي لوالية الفرات
أن جنود الدولة اإلسالمية هاجموا مواقع
العدو النصريي غرب الوالية ،ودارت
اشتباكات بمختلف أنواع األسلحة بني
الطرفني ،تم َّكن جنود الخالفة إثرها من
بسط سيطرتهم عىل قرى (الطواطحة
والعباس واملجاودة والسيال) ،وبلدتي
الصالحية والوالء يف ريف مدينة البوكمال.
ُ
وقتل خالل املواجهات أكثر من 41
عنرصا من الجيش النصريي ،فيما تم َّكن
املجاهدونمنأرس 3آخرين،وللهالحمد...

العدد 110
صحيفة أسبوعية تصدر عن ديــوان
اإلعـالم المركـزي

السيطرة على مواقع
للجيش النصيري في
حي التضامن

جنوب دمشق

3
تدمير  5آليات
و 3معامل للحشد
الرافضي

مقتل أكثر

5
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ً
نصيريا
من 40

في ديالى

ً
عنصرا
مقتل 11
من الحشد
الرافضي
في كركو ك

مقاالت

وقفات عند أحاديث
الفتن والمالحم 4

5

مقتل وإصابة
ً
عنصرا
14
من الجيش
األفغاني
بينهم قائد
عسكري في
ننجرهار

6

مقاالت

8

وألف بين قلوبهم
َّ

ً
نقاطا من
جنود الخالفة يستعيدون
الـ  PKKالمرتدين في والية البركة
َّ
شن جنود الخالفة هجمات عدة –هذا
األسبوع -عىل مواقع وتجمعات الـ
 PKKوالصحوات املرتدين يف مختلف
جبهات والية الربكة ،مما أسفر عن
استعادة نقاط عدة منهم ،ومقتل أكثر
من  44مرتدا ً وتدمري  12آلية ،ولله
الحمد.

إذ َّ
شن جنود الدولة اإلسالمية األحد
( /22ربيع األول) هجوما عىل نقاط
املرتدين يف قرية (حاوي أبو حمام)،
مما أسفر عن استعادة عدة نقاط
ومقتل أكثر من  14مرتدا.
وأوضح املكتب اإلعالمي لوالية الربكة
أن اشتباكات دارت بني جنود الخالفة

7

وعنارص الـ  PKKوالصحوات
املرتدين يف القرية جنوب حقل العمر
النفطي ،األمر الذي أدى إىل استعادة
 3نقاط من املرتدين ،ومقتل 14
عنرصا منهم ،ولله الحمد.
إىل جانب ذلك ،ووفقا لوكالة أعماق،
فقد دمَّ ر املجاهدون عربة همر وآلية
للمرتدين تُقالن عددا من عنارصهم
التفاصيل ص 4

هذه الصحيفة تحتوي على ألفاظ الجاللة وآيات قرآنية وأحاديث احذر من تركها في مكان مهين
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هجوم لجنود الخالفة

في حي التضامن جنوب دمشق

والية دمشق

هاجم جنود الدولة اإلسالمية األربعاء ( /25ربيع األول) مواقع للجيش النصريي
يف حي التضامن جنوب دمشق ،وسيطروا –بفضل الله -عىل عدد من النقاط.
ووفقا للمصادر امليدانية ،فقد هاجم جنود الخالفة مواقع العدو النصريي يف
الحي ،واشتبكوا معه بمختلف أنواع األسلحة ،مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد
منهم ،والسيطرة عىل نقاط عدة فيه.
واستمرت سيطرة املجاهدين عىل تلك النقاط طوال اليوم تقريبا ،قبل أن ينحازوا
منها إىل معاقلهم يف مخيم الريموك.
يُذكر أن جنود الدولة اإلسالمية يبسطون سيطرتهم عىل أجزاء من الحي املذكور
إضافة إىل حيي الريموك والحجر األسود جنوب مدينة دمشق.

المفارز األمنية في مدينة الموصل

تقتل وتصيب  5مرتدين في الجانبين
األيمن واأليسر

والية نينوى

هاجمت مفارز أمنية يف مدينة املوصل –هذا األسبوع -عنارص الحشد وجواسيس
للجيش الرافيض املرتد ،مما أسفر عن مقتل  5منهم ،ولله الحمد.
ووفقا للمصادر امليدانية فقد ُقتل  3من املرتدين الجمعة ( /20ربيع األول)
إثر تفجري عبوة الصقة عىل آليتهم يف (شارع بغداد) بالجانب األيمن من مدينة
املوصل ،ولله الحمد.
كما استهدفت مفرزة أمنية االثنني ( /23ربيع األول) جاسوسني للجيش
الرافيض يف الجانب األيرس من املدينة.
وأوضحت وكالة أعماق أن جنود الدولة اإلسالمية قتلوا الجاسوسني يف حي
االنتصار يف الجانب األيرس ،بفضل الله.
تجدر اإلشارة إىل أن مدينة املوصل شهدت العديد من العمليات األمنية التي
أسفرت عن مقتل عدد كبري من عنارص الجيش واالستخبارات وجواسيسهم،
ولله الحمد.

االفتتاحية 3

عليكم بالشام
مجددا ،يزعم املرشكون انتصارهم عىل الدولة اإلسالمية ،فيخرج طواغيت الرشق
والغرب ليعلنوا انتهاء حربهم ضدها ،بل ويميض أحدهم بعيدا يف خداعه ألتباعه
فيبرشهم بانتهاء الدولة اإلسالمية ،والقضاء عىل كل مجاهديها ،يف حني يكتفي آخر
بإعالن االنتصار عليها ،مُنبِّها إىل استعداده لالستمرار يف حربه حتى القضاء عىل
آخر جندي من جنودها.
وقد اعتدنا طوال هذه السنني عىل الترصيحات املتهورة التي يطلقها طواغيت الرشق
والغرب كل فرتة معلنني انتهاء الحرب ضد املجاهدين بعد أن يخدعوا شعوبهم
وأسيادهم بأوهام انتصارات يروِّجون لها عىل أنها خاتمة الحروب ،وحاسمة
املعارك.
وليس بعيدا عنا عبارة األحمق املطاع بوش الثاني" :تمت املهمة" ،التي ال زالت إىل
يومنا هذا مدار سخرية العالم ،بعدما رأوا ما أعقبها من هزيمة مدوية تعرض لها
جيش بوش الصليبي الذي سحقه املجاهدون يف العراق ،قبل أن يتمكن خلفه بغل
اليهود أوباما من إنقاذ فلوله من اإلبادة بسحبهم من ساحة املعركة ،معتربا هذا
االنسحاب املخزي نرصا كبريا ،وأحد أكرب إنجازات حكمه ألمريكا.
كما اعتدنا عىل ترصيحات قادة أحزاب الردة وفصائل الرضار التي يطلقونها يف كل
م َّرة ،تداعب أخبا ُر اإلعالم خياالتهم املريضة ،فتنشيهم هذه السكرة حتى يحسبوا
أن الساحة قد خلت لهم ،فلم يبق إال أن يصبُّوا أسن أفكارهم يف قلوب املسلمني
وعقولهم ،فيتبعوهم عىل ضاللهم ،ويتخذوهم رموزا ،وينصبوهم أئمة ،ولو اتعظ
هؤالء بمصري إخوانهم من صحوات العراق ،وهم بعد عقد من الزمان عىل مزاعمهم
بانتهاء الدولة اإلسالمية ال زالوا محتمني من بطش جنودها بالروافض ومخابرات
الطواغيت ،ل َك َفوا أنفسهم الخيبات ،وكفوا املسلمني األذى.
لقد جاهد الصليبيون وأحالفهم من الطواغيت ومرتدو الصحوات طوال عقد من
الزمان ،ساعني إىل إطفاء جذوة الجهاد التي لم تزل مشتعلة يف أرض العراق ،مخافة
أن يمتد رشرها إىل هشيم الحكومات الطاغوتية يف محيطه ،فخيَّبهم الله تعاىل،
وبقي الجهاد متَّ ِقدا ،تتعاهد جذوته سالسل من الرجال األفذاذ ،كلما هلك دون
لوائه عَ َلم ،قام تحته أ َ ُخوهُ ،حتى م َّكنهم الله من إيقاد ناره يف الشام ،وإلهابها يف
جيش النصريية ،وفصائل الردَّة ،وجموع امللحدين ،يورون بما أمدَّهم الله به من
مدد الشام نار الجهاد من جديد بقطعان الروافض والصحوات يف مدن العراق التي
حسب الروافض أن قد أمَّ نوها ،وأريافه التي ظنُّوا أنهم قدروا عليها ،وصحاريه التي
خدعوا أنفسهم بتمثيليات أرتالهم العسكرية التي تجوبها عىل تخوُّف وترقب ،حتى
أساء الله وجوه املرتدين ،وأرى املوحدين ما يحبّون من الفتح والتمكني ،والخالفة
وظهور الدين ،وصار أقىص أماني املرشكني أن يَخبو لظى الجهاد يف العراق ،فيعود
جمرا يُش ُّع سناه من تحت الرماد ،وهيهات ..هيهات ،فمن أحيا الجهاد يف العراق
طوال هذه السنني ،لن يزال حيا قيوما ،ولن يزال عباده يتق َّربون إليه عىل هذه
األرض بقتال املرشكني واملرتدين ،فال خوف عىل الجهاد يف العراق ،بإذن الله تعاىل.
واليوم يأمل املرشكون أن يطفئوا نور اإلسالم يف الشام ،ويعيدوا هذه األرض املقدسة
َ
خبث املرشكني ،وتزهر يف ربوعها
إىل ما كانت عليه قبل أن تنفي عنها نا ُر الجهاد
غراس التوحيد ،بل وتثمر ،دولة تحكم برشيعة الرحمن ،وخالفة عىل منهاج النبي
العدنان ،وجماعة أ َر َز إليها املسلمون من كل مكان.
وال زلنا عىل يقني بأن كل ما َّ
من الله به علينا من منح ،وما ابتالنا به من محن ،ما
هو إال يشء يسري مما أعده لنا عىل أرض الشام من فتن ومالحم ،يهلك فيها من هلك،
ويرفع الله فيها من بإيمانه ارتفع ،فهي عقر دار املؤمنني ،وهي خرية الله من أرضه
يصطفي إليها خريته من عباده ،وإليها وجَّ ه النبي -عليه الصالة والسالم -من تبعه
بإحسان إىل يوم الدين.
ّ
فعليكم بالشام ،عليكم بالشام ،عليكم بالشام ،وعليكم باليمن ،فقد تكفل الله
بالشام وأهله.
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السيطرة على بلدات وقرى
شمال البوكمال في صولة
جديدة لجنود الخالفة
واليتا الفرات والخير

صال جنود الدولة اإلسالمية الثالثاء
( /24ربيع األول) عىل مواقع الجيش
النصريي شمال البوكمال ،مما أسفر
عن استعادة عدة قرى وبلدات ،ومقتل
عرشات العنارص من الجيش النصريي،
وأرس آخرين.
وأوضح املكتب اإلعالمي لوالية الفرات
أن جنود الدولة اإلسالمية هاجموا مواقع
العدو النصريي غرب الوالية ،ودارت
اشتباكات بمختلف أنواع األسلحة بني
الطرفني ،تم َّكن جنود الخالفة إثرها من
بسط سيطرتهم عىل قرى (الطواطحة
والعباس واملجاودة والسيال) ،وبلدتي
الصالحية والوالء يف ريف مدينة البوكمال.

ُ
وقتل خالل املواجهات أكثر من 41
عنرصا من الجيش النصريي ،فيما تم َّكن
املجاهدون من أرس  3آخرين ،ولله الحمد
واملنَّة.
وقرب بلدة (الصالحية) ،أعطب
املجاهدون -الثالثاء -عربة BMP
للجيش النصريي إثر استهدافها بقذيفة
صاروخية ،بفضل الله.

ومقتل
أكثر من

40

ً
نصيريا

ويف قريتي الخريات والعباس ،اغتنم
املجاهدون األربعاء ( /25ربيع األول)
دبابة وعربة  BMPمن الجيش النصريي،
كما ُقتل  3من عنارصه ودمِّ رت دبابة وآلية
رباعية الدفع إثر استهدافهما بصاروخ
موجه قرب قرية العباس ،ولله الحمد.
هجوم على قرية الخيرات
إضافة ملا سبق ،تمكنت مفارز الدفاع
وإسقاط طائرة استطالع
الجوي -الثالثاء -من إسقاط طائرة
كما تم َّكن املجاهدون بفضل الله من بسط استطالع للجيش النصريي قرب بلدة
سيطرتهم االثنني ( /23ربيع األول) عىل السوسة يف ريف مدينة البوكمال ،بفضل
قرية الخريات يف ريف مدينة البوكمال ،الله وتوفيقه.
ولله الحمد.
وعىل صعيد آخر ،دمَّ ر املجاهدون

السبت ( /21ربيع األول) عربة همر
وجرافة للحشد الرافيض إثر استهدافهما
بصاروخني موجهني رشق قرية (الباغوز)
عىل طريق الحدود املصطنعة "العراقية –
السورية" ،ولله الحمد.
هجوم على قرية الكشمة في
والية الخير

ويف والية الخري ،سيطر جنود الدولة
اإلسالمية األربعاء ( /25ربيع األول)
عىل قرية الكشمة جنوب مدينة امليادين
بعد هجوم ُقتل وأُصيب خالله العديد من
عنارص الجيش النصريي ،ولله الحمد.
وقرب القرية ذاتها ،دمَّ ر املجاهدون
الثالثاء -دبابة وعربة رباعية الدفع تُقلعددا من عنارص الجيش النصريي إثر
استهدافهما بصاروخني موجهني ،ولله
الحمد.
كما دمَّ ر املجاهدون -الثالثاء -دبابة
للجيش النصريي يف قرية (الدوير) جنوب
رشقي امليادين إثر استهدافها بصاروخ
موجه ،ولله الحمد.

ً
نقاطا من الـ  PKKالمرتدين
جنود الخالفة يستعيدون

والية البركة

َّ
شن جنود الخالفة هجمات عدة –هذا
األسبوع -عىل مواقع وتجمعات الـ PKK
والصحوات املرتدين يف مختلف جبهات
والية الربكة ،مما أسفر عن استعادة نقاط
عدة منهم ،ومقتل أكثر من  44مرتدا ً
وتدمري  12آلية ،ولله الحمد.
ً
مرتدا قرب (حاوي أبو
مقتل 17
حمام)

إذ َّ
شن جنود الدولة اإلسالمية األحد (/22
ربيع األول) هجوما عىل نقاط املرتدين يف
قرية (حاوي أبو حمام) ،مما أسفر عن
استعادة عدة نقاط ومقتل أكثر من 14
مرتدا.
وأوضح املكتب اإلعالمي لوالية الربكة أن
اشتباكات دارت بني جنود الخالفة وعنارص
الـ  PKKوالصحوات املرتدين يف القرية
جنوب حقل العمر النفطي ،األمر الذي أدى
إىل استعادة  3نقاط من املرتدين ،ومقتل
 14عنرصا منهم ،ولله الحمد.
إىل جانب ذلك ،ووفقا لوكالة أعماق ،فقد
دمَّ ر املجاهدون عربة همر وآلية للمرتدين
تُقالن عددا من عنارصهم قرب القرية
املذكورة إثر تفجري عبوتني ناسفتني
عليهما ،بفضل الله.

ويوقعون في

صفوفهمأكثر
قتيال
من 47
ً
ويدمرون  12آلية
ُ
كما لقي  3من عنارص الصحوات والـ
 PKKاملرتدين حتفهم االثنني ( /23ربيع
األول) إثر تفجري عبوة ناسفة عليهم قرب
قرية (حاوي أبو حمام) ،ولله الحمد.
وقرب قرية (أبو حمام) ،دمَّ ر املجاهدون
األربعاء ( /25ربيع األول) بالقناصات
الثقيلة سيارة لعنارص الـ  PKKاملرتدين،
ولله الحمد.
هجوم استشهادي قرب
ً
مرتدا
(درنج) ومقتل 18

وباالنتقال إىل محور آخر ،فقد هاجم
استشهادي من جنود الخالفة الجمعة
( /20ربيع األول) تجمعا للـ PKK
املرتدين يف قرية (درنج) جنوب حقل
العمر ،مما أسفر عن مقتل  15مرتدا،
وتدمري  7آليات.

وذكرت املصادر امليدانية أن االستشهادي
أبا الحارث الشامي –تقبله الله -هاجم
بسيارته املفخخة رتال للمرتدين حاول
التقدم نحو قرية (درنج) ،وبعد أن توسط
االستشهادي رتلهم فجَّ ر سيارته املفخخة
فيه ،مما أسفر عن مقتل أكثر من 15
مرتدا ،وتدمري  3عربات همر و 3عربات
رباعية الدفع وجرافةِ ،
ليف َّر من نجا من
العملية خائبا مدحورا ،بفضل الله.
وقرب القرية ذاتها (درنج) ،استهدفت
مفرزة قنص -األحد -عنارص الـ PKK
املرتدين ،مما أسفر عن مقتل عنرصين
منهم ،ولله الحمد
كما ُقتل عنرص من الـ  PKKاملرتدين
وأُصيب  4آخرون إثر تفجري عبوة ناسفة
عليهم قرب القرية ،ولله الحمد.
مواجهات قرب (سويدان)
ومقتل  8مرتدين

ويف املحور ذاته ،سقط -االثنني -عدد
من عنارص الـ  PKKاملرتدين قرب قرية
(سويدان) خالل مواجهات مع جنود
الخالفة ،ولله الحمد.
وذكرت وكالة أعماق أن  5من املرتدين
سقطوا قتىل خالل املواجهات قرب القرية
املذكورة ،ولله الحمد.

كما ُقتل -االثنني 4 -مرتدين ودمِّ رت آلية
رباعية الدفع كانت تقلهم إثر تفجري عبوة
ناسفة عليهم جنوب رشقي حقل العمر،
ولله الحمد.
آلية أخرى رباعية الدفع للمرتدين دمَّ رها
املجاهدون يف اليوم ذاته إثر تفجري عبوة
ناسفة عليها رشق حقل التنك ،بفضل الله.
ومن جانبها استهدفت مفارز القنص -هذا
األسبوع -عنارص الـ  PKKاملرتدين يف
القرية ،مما أسفر عن مقتل  3منهم ،ولله
الحمد.
ومن جانب آخر ،اغتال املجاهدون األربعاء
( /25ربيع األول) جاسوسا ً للـ PKK
املرتدين وأرسوا آخر يف منطقة (غريبة)
شمال رشقي بلدة الصور ،ولله الحمد.
وعىل صعيد املواجهات قرب الحدود
"السورية – العراقية" املصطنعة،
استهدف املجاهدون الجمعة ( /20ربيع
األول) موقعا للحشد الرافيض جنوب (تل
صفوك) بصاروخني موجهني ،وفجَّ روا 5
عبوات ناسفة عىل آلياتهم ،ولله الحمد.
كما استهدفت مفارز اإلسناد -هذا
األسبوع -ثكنات الجيش الرافيض يف
املنطقة ذاتها بقذائف الهاون ،وكانت
اإلصابات دقيقة ،مما أسفر عن مقتل
وإصابة عدد من املرتدين ،ولله الحمد.
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والية ديالى

دمَّ ر املجاهدون الخميس ( /19ربيع
األول)  4آليات للحشد الرافيض يف
منطقة املقدادية إثر كمني وعبوات
ناسفة ،ولله الحمد.
وأوضح املكتب اإلعالمي لوالية دياىل أن
مفرزة أمنية استهدفت آليات للحشد
الرافيض باألسلحة املتوسطة يف منطقة
(رشوين) بمدينة املقدادية ،مما أسفر
عن تدمري  3منها ،ومقتل وإصابة من
كان عىل متنها ،ولله الحمد.
كما دُمرت آلية للجيش الرافيض يف
منطقة (اللهيب) بمدينة املقدادية إثر
تفجري عبوة ناسفة عليها ،األمر الذي
أدى إىل مقتل وإصابة من كان عىل
متنها ،بفضل الله.

تدمير  5آليات
و 3معامل
للحشد
الرافضي
في ديالى
إضافة ملا سبق ،أعطب املجاهدون
الخميس -آلية للحشد الرافيض و ُقتلعنرص منهم كان عىل متنها بتفجري
عبوة ناسفة عليها يف منطقة (البازول)،

بفضل الله.
ومن جانب آخر ،فجَّ ر املجاهدون
األربعاء ( /25ربيع األول)  3معامل
للحشد الرافيض ودمَّ روا آلية لهم يف
منطقة (منصورية الجبل) التابعة
ملنطقة ديل عباس ،ولله الحمد.
تجدر اإلشارة إىل أن جنود الدولة
اإلسالمية شنُّوا –األسبوع املايض-
هجمات عدة عىل عنارص الجيش
والحشد الرافضيَّني يف مناطق مختلفة
من الوالية ،مما أسفر عن مقتل وإصابة
العديد منهم بينهم آمر فوج يف الجيش
الرافيض ،وتدمري وإحراق عربة همر
ومعامل ومنازل للحشد الرافيض،
وتدمري خطوط لنقل الكهرباء ،ولله
الحمد.

مفخخة مركونة تقتل  6من عناصر
الشرطةالمرتدين
وسط تكريت

وأوضحت املصادر امليدانية أن جنود
الخالفة ركنوا املفخخة يف شارع
األطباء وسط مدينة تكريت ،وعند
قدوم دورية للرشطة املحلية املرتدة
فجَّ ر املجاهدون السيارة عليهم ،مما
أسفر عن مقتل  6مرتدين ،وإعطاب
آلية ،بفضل الله.
واستهدف املجاهدون الثالثاء (/24
ربيع األول) عربة رباعية الدفع تُقل
عنارص من الحشد الرافيض بعبوة
ناسفة يف منطقة (جالم الدور)
شمال رشقي سامراء ،مما أسفر عن
تدمريها ،ولله الحمد.
ومن جانبها استهدفت مفرزة قنص
السبت ( /21ربيع األول) عنرصا من
والية صالح الدين
إحدى دوريات الرشطة املرتدة ،مما الحشد الرافيض يف قرية (الحسان)
ركنت مفرزة أمنية األحد ( /22ربيع أسفر عن مقتل عدد منهم ،ولله رشق مدينة تكريت ،مما أسفر عن
األول) سيارة مفخخة وفجَّ رتها يف الحمد.
مقتله ،ولله الحمد.
والية سيناء

اغتال املجاهدون يف والية سيناء –هذا
األسبوع -جاسوسا للجيش املرصي
املرتد ،ودمَّ روا وأعطبوا  4آليات ،قرب
الحدود املصطنعة مع غزة ،بفضل
الله.
إذ استهدف املجاهدون األربعاء (/18
ربيع األول) جاسوسا للجيش املرصي
املرتد قرب حي األحراش شمال رفح،
مما أسفر عن مقتله ،ولله الحمد.

أخبــار

5

مقتل 11
ً
عنصرا من
الحشد
الرافضي
في كركوك
والية كركوك

لقي  11عنرصا من الحشد
هذامرصعهم
الرافيض
ُ
األسبوع -وأ صيب آخرون جراء
هجمات لجنود الدولة اإلسالمية
يف مناطق مختلفة من الوالية،
ولله الحمد.
فقد سقط  9من عنارص الحشد
الرافيض قتىل الخميس (/19
ربيع األول) إثر عملية أمنية
لجنود الدولة اإلسالمية يف قرية
(العساكرة) جنوب غربي منطقة
الرياض ،ولله الحمد.
إضافة ملا سبق ،أرس املجاهدون
السبت ( /21ربيع األول) عنرصا
من الحشد الرافيض إثر هجوم
مفرزة أمنية عىل موقعه قرب
منطقة داقوق جنوب كركوك،
بفضل الله.
عنرصان آخران من الحشد
الرافيض ُقتال وأُصيب آخرون
–السبت -خالل مواجهات مع
جنود الدولة اإلسالمية قرب قرية
(الوريدية) التابعة لبلدة العبايس
يف منطقة الحويجة ،ولله الحمد.
يُذكر أن املفارز األمنية يف والية
كركوك َّ
نفذت -األسبوع املايض-
عددا من العمليات أسفرت عن
مقتل 14عنرصا ً من الحشد
الرافيض وتدمري وإعطاب 5
آليات ،ولله الحمد.

اغتيال جاسوس وتدمير وإعطاب  4آليات
املرتد يف املنطقة ذاتها ،إثر تفجري
للجيشالمصري في سيناء
عبوة ناسفة كبرية الحجم عليها ،ولله
وقرب الحدود املصطنعة مع غزة ،دمَّ ر
املجاهدون وأعطبوا  4جرافات للجيش
املرصي املرتد ،إثر تفجري عبوات
ناسفة عليها ،بفضل الله.
فقد دمَّ ر املجاهدون السبت (/21

ربيع األول) جرافة وأعطبوا  2أخريني
إثر تفجري عبوات ناسفة يف املنطقة
املذكورة ،ولله الحمد.
كما دمَّ ر املجاهدون األحد ( /22ربيع
األول) جرافة أخرى للجيش املرصي

الحمد.
يُذكر أن جنود الخالفة تصدوا
األسبوع املايض -لحملة للجيشاملرصي املرتد كانت تسعى لهدم منازل
املسلمني جنوب األحراش يف رفح ،مما
أسفر عن إعطاب  3آليات ،ولله الحمد.

6

أخبــار
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والية خراسان

عنصرا من
مقتل وإصابة 14
ً
الجيش األفغاني

األفغاني املرتد يف منطقة (بريه خيل) يف
(خوكيانو) غرب ننجرهار ،مما أسفر
عن مقتل عنرص وإصابة  13مرتدا،
بينهم قائد عسكري ،ولله الحمد.
إضافة ملا سبق ،فجَّ ر املجاهدون السبت
( /21ربيع األول) عبوة ناسفة عىل

عربة كانت تقل عددا من عنارص الرشطة
األفغانية املرتدة ،مما أسفر عن مقتل 4
منهم وتدمري آليتهم ،ولله الحمد.
وقبل ذلك ،لقي قاض يف حركة طالبان
املرتدة مرصعه الجمعة ( /20ربيع
األول) إثر تفجري عبوة ناسفة عليه يف
منطقة (غني خيل) يف ننجرهار ،بفضل
الله.
تجدر اإلشارة إىل أن جنود الدولة
اإلسالمية شنُّوا -األسبوع املايض-
هجمات عىل مبنى إذاعة أفغانية وعىل
نقاط لحركة طالبان املرتدة ،مما أسفر
عن مقتل وإصابة عرشات املرتدين.

مقتل وإصابة  4من الجيش الصومالي ووفقا لوكالة أعماق ،فقد فجَّ ر
املجاهدون عبوة ناسفة عىل آلية كانت
وعنصرين من المخابرات المرتدة
تُقل عددا من عنارص الجيش الصومايل،
مما أسفر عن تدمريها ومقتل عنرص
الصومال
ولله الحمد.
وإصابة  3آخرين ،ولله الحمد.
َّ
شن جنود الدولة اإلسالمية -هذا إذ استهدف املجاهدون األربعاء ( /25إىل جانب ذلك اغتال املجاهدون
األسبوع -هجمات عدة عىل عنارص ربيع األول) آلية للجيش الصومايل املرتد -األربعاء -عنرصا يف املخابرات
الجيش واملخابرات الصومالية املرتدة ،يف مدينة (بوصاصو) رشق الصومال ،الصومالية يف مدينة (أفجوي) جنوب
مما أسفر عن مقتل وإصابة  6منهم ،مما أسفر عن مقتل وإصابة  4مرتدين .الصومال.

وأوضحت املصادر أن مفرزة أمنية
أطلقت أعرية نارية عىل العنرص ،مما
أسفر عن مقتله ،بفضل الله.
وقبل ذلكُ ،قتل الجمعة ( /20ربيع
األول) عنرص يف املخابرات الصومالية
املرتدة يف مدينة أفجوي ،ولله الحمد.
يُذكر أن املجاهدين اغتالوا -األسبوع
املايض -عنرصا يف املخابرات الصومالية
املرتدة جنوب البالد ،ولله الحمد.

مقتل وإصابة  8من الشرطة  5من عنارص الرشطة الرافضية
الرافضية في هيت
ُقتلوا وأ ُصيب  3آخرون إثر تفجري
النبأ – والية األنبار
عبوتني ناسفتني عليهم يف منطقتي
استهدف جنود الدولة اإلسالمية الحسينية والشيحة يف مدينة هيت،
األحد (  /22ربيع األول) عنارص ولله الحمد.
الرشطة الرافضية يف منطقة (هيت)
تفجير  3منازل للحشد
غرب األنبار ،مما أسفر عن مقتل
الرافضي في جنوب غربي
وإصابة  8مرتدين ،ولله الحمد.
مخمور
وأوضحت املصادر امليدانية أن

النبأ – والية دجلة
استهدف املجاهدون يف والية دجلة
السبت (  /21ربيع األول) منازل
لعنارص الحشد الرافيض جنوب
غربي مخمور ،مما أدى لتدمريها.
ووفقا للمصادر امليدانية ،فقد
فجَّ ر املجاهدون  3منازل للمرتدين
يف قرية كنعوص جنوب غربي
مخمور ،ولله الحمد.

خاض جنود الدولة اإلسالمية -هذا
األسبوع -مواجهات مع حركة طالبان
والجيش األفغاني املرتدَّين يف ننجرهار،
مما أسفر عن مقتل  4من عنارص
الحركة ،ومقتل وإصابة  14عنرصا
من الجيش األفغاني ،كما لقي قاض
يف (طالبان) مرصعه ،وسقط  4من
الرشطة األفغانية املرتدة قتىل إثر
عمليات لجنود الخالفة يف املنطقة رشق
البالد ،ولله الحمد.
إذ ُقتل  4من عنارص حركة طالبان

أخبـار
متفرقة

بينهم قائد عسكري في ننجرهار
االثنني ( /23ربيع األول) جراء
مواجهات مع جنود الدولة اإلسالمية
قرب قرية (غزو) يف ننجرهار ،ولله
الحمد
كما خاض جنود الدولة اإلسالمية
-االثنني -مواجهات مع الجيش
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الحمد لله الذي أ َّلف بني قلوب
املؤمنني فأصبحوا بنعمته إخوانا ً،
والصالة والسالم عىل نبيه الذي ربَّى
أصحابه عىل توحيد الله واإلحسان
إىل عباده ،وأشهد أن ال إله إال الله
وحده ال رشيك له وأشهد أن محمد ا ً
عبده ورسوله ،أما بعد..
فقد م َّر أبو سفيان قبل أن يس ِّلم
عىل سلمان وصهيب وبالل -ريض
الله عنهم -يف ن َ َفر باملدينة ،فقالوا:
ما أخذت سيوف الله من عنق عدو
الله مأخذها ،فقال أبو بكر ،ريض
لشيخ قريش
الله عنه :أتقولون هذا
ِ
النبي -صىل
وسيِّدهم؟ فأتى أبو بكر
َّ
الله عليه وسلم -فأخربه ،فقال( :يا
َ
كنت
أبا بكر لع َّلك أغضبتَهم ،لنئ
َ
أغضبت ربك) ،فأتاهم
أغضبتَهم لقد
أبو بكر ،فقال :يا إخوتاه أغضبتُكم؟
قالوا :ال ،ثم قالوا :يغفر الله َل َك يا
أخي[ .رواه مسلم].
كانوا
العالية
األخالق
بهذه
يتعاملون ،وإلخوانهم يتواضعون،
وعن أخطائهم يرتاجعون.

وألف بين
َّ
قلوبهم

الفشل وذهاب ريح املؤمنني
نصت عليه آية
وقوتهم ،وهو معنى َّ
َ
أخرى ،هي قوله تعاىل { :وَأ ِطيعُ وا
ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه و ََل تَنَا َزعُ وا َفتَ ْف َشلُوا
َاص ِبُوا إ َِّن ال َّل َه مَ َع
َوتَذْ َهبَ ِريحُ ُك ْم و ْ
الصا ِب ِر َ
ين } [األنفال.]46 :
َّ
واملع ِن ُّي بالصرب هنا الصرب عىل
طاعة الله وطاعة رسوله -صىل
الله عليه وسلم -بصفته رسوال ً
وبصفته قائد ا ً لهم يف املعارك،
والصرب عىل إخوة الجهاد ،فاملجاهد
قد تبدر منه أخطاء بسبب ما يمر
به من شدائد تخرجه عن طباعه،
فيحتاج املجاهدون إىل أن يصربوا
تآلف قلوب المؤمنين ِمنَّ ة
عىل بعضهم البعض ،مع التناصح
عظيمة من هللا (عز وجل)
إلصالح العيوب وتاليف الذنوب ،حتى
يف معرض االمتنان أخرب الله – ننال معية الله سبحانه { :إ َِّن ال َّل َه مَ َع
الصا ِب ِر َ
تعاىل -نبيه -صىل الله عليه وسلم-
ين } [البقرة.]153 :
َّ
أنه أ يَّده بنرصه وباملؤمنني ،وأ َّلف
األلفة بين المهتدين
بني قلوبهم ،وأن تأليف القلوب
هو بيد الله –تعاىل -وحده ،كما للتآلف أسباب أهمها اإليمان
قال تعاىلُ :
ص ِه -كما ذكرنا -والصرب عىل اإلخوان،
{ه َو ا َّل ِذي أ َيَّ َد َك ِبن َ ْ ِ
ني * وَأ َ َّل َ
ف بْ َ
َو ِبا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َي ُقلُو ِب ِه ْم َل ْو والتوايص معهم عىل الحق وعىل
ت مَ ا يف ْال َ ْر ِض جَ ِميعً ا مَ ا أ َ َّل ْف َ
أ َن ْ َف ْق َ
ص *
ت الصرب كما قال تعاىل { :وَا ْلعَ ْ ِ
َي ُقلُو ِب ِه ْم َو َل ِك َّن الل َه أ َ َّل َ
س * إ َِّل ا َّل ِذ َ
بْ َ
الن ْ َس َ
ين
ان َل ِفي ُخ ْ ٍ
ف بَيْنَهُ ْم إ ِن َّ ُه إ َِّن ْ ِ
الصا ِلحَ ِ
عَ ِزي ٌز حَ ِكيمٌ} [األنفال.]63 - 62 :
َاصوْا
آمَ نُوا وَعَ ِملُوا
َّ
ات َوتَو َ
الص ْ ِب } [العرص].
َاصوْا ِب َّ
ويف اآلية إشارة إىل أن سبب تآلف ِبا ْلحَ ِّق َوتَو َ
القلوب هو اإليمان ،وأن أمر تآلف ومن اإليمان االعتصام بحبل الله
القلوب يستحق أن تبذل فيه أموال جميعا ً وعدم التفرق { :وَاعْ تَ ِصمُوا
الدنيا كلها لو كان يُدرك ببذل ِبحَ ب ِْل ال َّل ِه جَ ِميعً ا و ََل تَ َف َّر ُقوا
أسباب دنيوية ،ولكنه ِمنَّة من الله – وَا ذْ ُك ُروا ِنعْ مَ َ
ت ال َّل ِه عَ َليْ ُك ْم إ ِذْ ُكنْتُ ْم
تعاىل -عىل من اهتدى بهداه ،واتبع أ َعْ دَا ًء َفأ َ َّل َ
ف بْ َ
صبَحْ تُ ْم
َي ُقلُو ِب ُك ْم َفأ َ ْ
نبيه ،صىل الله عليه وسلم ،وقدَّم ِب ِنعْ مَ ِت ِه إ ِْخوَا نًا َو ُكنْتُ ْم عَ َل َش َفا حُ ْف َر ٍة
ار َفأ َن ْ َقذَ ُك ْم ِمنْهَ ا َكذَ ِل َك يُب ِّ ُ
َي
رابطة اإليمان عىل كل رابطة ،من ِم َن الن َّ ِ
قرابة أو انتساب لقبيلة أو لغة أو ال َّل ُه َل ُك ْم آ يَا ِت ِه َلعَ َّل ُك ْم تَهْ تَد َ
ُون } [آل
غريها...
عمران.]103 :
تآلف القلوب من أسباب النصر وقد جمع الله املجاهدين يف دولة
اإلسالم القائمة عىل الحكم برشيعة
كما أن يف اآلية إشارة إىل أن من أهم الله ،وتوحيده ،والكفر بالطواغيت،
أسباب النرص تآلف قلوب املؤمنني ومجاهدتهم ،ولزوم جماعة املسلمني
فحريٌّ باملجاهدين أن
املجاهدين ،فالعكس صحيح ،وإن وإمامهم،
ِ
التنازع والتفرق من أهم أسباب يكونوا كالبنيان املرصوص { :إ َِّن ال َّل َه

ين ي َُقا ِتلُ َ
ي ُِحبُّ ا َّل ِذ َ
ص ًّفا
ون ِف َس ِبيل ِ ِه َ
وص } [الصف:
َكأ َنَّهُ ْم بُنْيَا ٌن مَ ْر ُ
ص ٌ
 ،]4فيشعر كل مؤمن بأخيه ،يفرح
لفرحه ويحزن لحزنه ،كما قال،
صىل الله عليه وسلم( :مثل املؤمنني
يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل
الجسد ،إذا اشتكى منه عضو تداعى
له سائر الجسد بالسهر والحمى)
[رواه الشيخان].
ما تحصل به األلفة

السعي إىل تآلف القلوب ومن ُع أسباب
ُ
التفرق من الواجبات الرشعية ،وما
ال يتم الواجب إال به فهو واجب،
وهذه بعض التوجيهات النبوية
لتحقيق ما أمرنا الله به:
أن يحب املؤمن ألخيه ما يحب
لنفسه ،قال نبينا ،صىل الله عليه
وسلم( :ال يؤمن أحدكم حتى يحب
ألخيه ما يحب لنفسه) [رواه
الشيخان] ،فاإليمان ال يتم حتى
نحب إلخواننا محبة صادقة ما نحب
ألنفسنا من خصال الدين ،وخريي
الدنيا واآلخرة.
أن يؤدي إليه حقوقه ،ومنها
ما ذكره النبي -صىل الله عليه
وسلم -بقوله( :حق املسلم عىل
املسلم خمس :رد السالم ،وعيادة
املريض ،واتباع الجنائز ،وإجابة
الدعوة ،وتشميت العاطس) [رواه
الشيخان] ،ويف رواية ملسلم( :حق
املسلم عىل املسلم ست :إذا لقيته
فسلم عليه ،وإذا دعاك فأجبه ،وإذا
استنصحك فانصح له ،وإذا عطس
فحمد ال َّله فشمته ،وإذا مرض فعده،
وإذا مات فاتبعه).
االبتعاد عن أسباب التفرق
والتنافر والتشاحن ،كما قال ،صىل
الله عليه وسلم( :ال تحاسدوا ،وال
تناجشوا ،وال تباغضوا ،وال تدابروا،
وال يبع بعضكم عىل بيع بعض،
وكونوا عباد الله إخوانا ً ،املسلم
أخو املسلم ،ال يظلمه ،وال ْ
يخذُ لُه
وال يَحْ قره ،التقوى هاهنا ،وأشار
إىل صدره ،بحسب امرئ من الرش
أن يحقر أخاه املسلم ،كل املسلم
عىل املسلم حرام دمه وماله عرضه)
[رواه مسلم].
أن تعني أخاك عىل الحق
واملعروف ،وتمنعه من العصيان
والظلم ،قال صىل الله عليه وسلم:
(انرص أخاك ظاملا أو مظلوما)،

-

-

-

-
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فقال رجل :يا رسول الله ،أنرصه
إذا كان مظلوما ،أفرأيت إذا كان
ظاملا كيف أنرصه؟ قال( :تحجزه
أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نرصه)
[رواه البخاري].
وهناك أمور أخرى كثرية تصون
ُ
األخوَّة وتحافظ عليها وتغلق منافذ
الشيطان ،وتقف أمام تحريشه
بني اإلخوان ،فمنها الصدق معهم،
وصفاء القلب لهم ،ونصيحتهم،
وانتقاء أطايب الكالم ملخاطبتهم،
كما قال تعاىلَ { :و ُق ْل ِل ِعب ِ
َادي ي َُقولُوا
ا َّل ِتي ِه َي أ َحْ َس ُن إ َِّن َّ
الشيْ َ
ط َ
ان يَن ْ َز ُغ
َّ
الشيْ َ
ان َك َ
ط َ
بَيْنَهُ ْم إ َِّن
ان
ان ِل ْ ِلن ْ َس ِ
عَ ُد ًّوا ً ُم ِبينا ً} [اإلرساء.]53 :
ومنافع ُيحصلها
ثواب
ُ
ٌ
المتحابون في هللا

إن محبتنا للمؤمنني دليل عىل محبتنا
لله عز وجل ،وبها يجد املؤمن حالوة
اإليمان ،ففي الحديث املتفق عليه:
(ثالث من كن فيه وجد بهن حالوة
اإليمان) ومنها( :أن يحب املرء ال
يحبه إال لله).
وباألخذ بأسباب األلفة نكون قد
عملنا بأوامر الله ،ونكسب األجر
والثواب الجزيل ،وتطيب حياتنا،
ونكون بعون الله قد انترصنا عىل
شح نفوسنا ووساوس الشياطني،
وتقوى عزائمنا لجهاد أعداء الله
وأعدائنا..
كما أن تآلفنا وتراحمنا وتآخينا
يحقق مصلحة اإلسالم ومصلحة
الجماعة ،وهي دولة اإلسالم ،أمراء
ورعية ،وقد روي عن أمري املؤمنني
عمر ريض الله عنه" :ال إسالم إال
بجماعة ،والجماعة إال بإمارة ،وال
إمارة إال بطاعة" [سنن الدارمي].
إن التعاون عىل الرب والتقوى الذي
أمرنا الله -عز وجل -به ال يتحقق
عىل الوجه الذي يحبه الله إال بإخوة
متحابني يف الله متآلفني ،وما أعظم
ربحهم بأن يظلهم الله -عز وجل-
يف ظله يوم القيامة ،كما يف الحديث
القديس الذي يقول الله –تعاىل-
فيه( :أين املتحابون بجاليل ،اليوم
أظلهم يف ظيل يوم ال ظل إال ظيل)
[رواه مسلم].
نسأل الله أن يجعلنا من املتآلفة
قلوبهم عىل دين الله ،املتحابني يف
ذات الله ،واملتنارصين يف طاعة الله،
والحمد لله رب العاملني.
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وقفات عند أحاديث

ِلخبار الفتن واملالحم التي تقع آخر
الزمان أهمية كبرية عند املسلمني،
وذلك الرتباطها بقيام الساعة التي
هي أكرب وأخطر حدث يف العالم،
وكذلك الحتواء هذه األخبار عىل
بشارات بالخري الذي يجب أن يحرصوا
عليه ،وإنذار من الرشور التي يجب أن
يحذروها ويتجنبوها.
"يا عبد الله بن مسعود ،جاءت
الساعة" ،قال :فقعد وكان متكئا،
بل الساعة موعدهم
فقال( :إن الساعة ال تقوم حتى ال
أما من حيث ارتباط هذه األخبار بقيام يُقسم مرياث وال يُفرح بغنيمة ،ثم
الساعة ،فإن السؤال عن موعدها من قال بيده هكذا -ونحاها نحو الشام-
أكرب األسئلة التي تشغل أذهان الناس ،فقال :عدو يجمعون ألهل اإلسالم
ويسعون جهدهم لتحصيل اإلجابات ويجمع لهم أهل اإلسالم ،قلت :الروم
عن ذلك من أنبيائهم ،قال جل جالله :تعني؟ قال :نعم[ )...رواه مسلم].
الساعَ ِة ُق ْل إ ِنَّمَ ا
اس عَ ِن َّ
{ ي َْسأَلُ َك الن َّ ُ
الساعَ َة
ِع ْلمُهَ ا ِعن ْ َد ال َّل ِه وَمَ ا يُد ِْري َك َلعَ َّل َّ
يدعون إلى الخير
تَ ُكو ُن َق ِريبًا} [األحزاب ،]63 :فالله
عز وجل -قد حجب موعدها عن كل وأما من داللة األنبياء واملرسلنيخلقه بما فيهم األنبياء ،عليهم السالم ،أقوامهم عىل ما سيصيبهم يف قابل األيام
ولم يطلعهم إال عىل أمارات ورشائط من خري أو رش ،فهو جزء مما أُمروا
تنبئ باقرتابه ،فكانوا يبلغون عن بتبليغه للناس لتبشريهم وإنذارهم،
تلك األمارات كلما سئلوا عنها ،كما كما قال ،عليه الصالة والسالم( :إنه لم
يف حديث جربيل ،قال :يا رسول الله يكن نبي قبيل إال كان حقا عليه أن يدل
متى الساعة؟ قال( :ما املسؤول عنها أمته عىل خري ما يع َلمه لهم ،وينذرهم
بأعلم من السائل ،ولكن سأحدثك عن رش ما يع َلمه لهم) [رواه مسلم].
أرشاطها) [متفق عليه] ،وكذلك ورد فمن تبشريهم بالخري وداللتهم أقوامهم
هذا عىل لسان نبي آخر من األنبياء عليه ،ما كان من إخبارهم عن بعثته
يف قصة اإلرساء واملعراج ،فعن عبد -عليه الصالة والسالم -بعد أن أبلغهم
الله بن مسعود -ريض الله عنه -قال :ربهم -تبارك وتعاىل -بذلك ،كما قال
قال رسول الله صىل الله عليه وسلم :سبحانهَ { :و إِذْ أ َ َخذَ ال َّل ُه ِميث َ َ
اق الن َّ ِبيِّ َ
ني
اب و َِح ْكمَ ٍة ث ُ َّم جَ ا َء ُك ْم
(لقيت ليلة أرسي بي إبراهيم وموىس َلمَ ا آتَيْتُ ُك ْم ِم ْن ِكتَ ٍ
ُصد ٌِّق ِلمَ ا مَ عَ ُك ْم َلتُ ْؤ ِمن ُ َّن ِب ِه
وعيىس قال :فتذاكروا أمر الساعة َر ُسو ٌل م َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
صن َّ ُه قا َل أأق َر ْرتُ ْم وَأخذتُ ْم عَ َل
فردوا أمرهم إىل إبراهيم فقال :ال علم َو َلتَن ْ ُ ُ
َ
ِصي َقالُوا أ ْق َر ْرنَا َقا َل َف ْ
اشهَ دُوا
يل بها ،فردوا األمر إىل موىس فقال :ال ذَ ِل ُك ْم إ ْ ِ
علم يل بها فردوا األمر إىل عيىس فقال :وَأَنَا مَ عَ ُك ْم ِم َن َّ
اه ِد َ
الش ِ
ين} [آل عمران:
أما وجبتها فال يعلمها أحد إال الله  ،]81فأبلغوا هذا األمر ألقوامهم،
ذلك وفيما عهد إيل ربي -عز وجل -كما قال عيىس -عليه السالم -لقومه:
اس ُم ُه
ول يَأ ْ ِتي ِم ْن بَعْ ِدي ْ
أن الدجال خارج قال :ومعي قضيبان { َو ُمب ِّ ً
َشا ِب َر ُس ٍ
فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص أَحْ مَ دُ} [الصف ،]6 :ولذلك فإنه كان
قال :فيهلكه الله حتى إن الحجر معروفا عندهم ،ينتظرون خروجه،
والشجر ليقول :يا مسلم إن تحتي ويعلمون مآل دعوته مما بلغهم من
كافرا فتعال فاقتله قال :فيهلكهم الله األنبياء عنه ،وقد اعرتف أحد كربائهم
ثم يرجع الناس إىل بالدهم وأوطانهم وعلمائهم بذلك ،وهو هرقل عظيم
قال :فعند ذلك يخرج يأجوج الروم ،ملا قال ألبي سفيان ،ريض الله
عنه" :إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه
ومأجوج[ )...رواه أحمد].
وعىل هذا سار الصحابة الكرام يف نبي ،وقد كنت أعلم أنه خارج ،ولم
تبليغ أحاديث الفتن واملالحم عند أكن أظنه منكم ،ولو أني أعلم أني
سؤالهم عن الساعة ،كما يف األثر عن أخلص إليه ألحببت لقاءه ،ولو كنت
يسري بن جابر ،قال :هاجت ريح عنده لغسلت عن قدميه ،وليبلغن ملكه
حمراء بالكوفة ،فجاء رجل ليس له ما تحت قدمي" [متفق عليه].
هجريي إال:

الفتن والمالحم 4

قل إنما أنذركم بالوحي

ومن إنذارهم من الرش وتحذيرهم
أقوامهم منه ،تواتر أقوالهم عىل التحذير
من فتنة الدجال ،كما قال -عليه الصالة
والسالم -يف شأنه( :إني أُنذركموه ،وما
من نبي إال قد أنذره قومَ ه ،لقد أنذره
نوحٌ قومَ ه ،ولكن سأقول لكم فيه قوال
لم يقله نبي لقومه ،تعلمون أنه أعور،
وأن الله ليس بأعور) [متفق عليه].
وهكذا نجد النبي -عليه الصالة
والسالم -يبادر بإبالغ أصحابه بما هو
كائن إىل قيام الساعة ،كما يف الحديث
عن حذيفة -ريض الله عنه -قال" :قام
فينا رسول الله -صىل الله عليه وسلم-
مقاما ،ما ترك شيئا يكون يف مقامه
ذلك إىل قيام الساعة إال حدث به،
حفظه من حفظه ،ونسيه من نسيه،
قد علمه أصحابي هؤالء ،وإنه ليكون
منه اليشء قد نسيته فأراه فأذكره كما
يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه
ثم إذا رآه عرفه" [رواه مسلم].
ونجد من اهتمام صحابته -ريض الله
عنهم -بسؤاله عن ما يكون من خري
ورش ،فيجيبهم -عليه الصالة والسالم-
بما ينفعهم ،كما يف حديث حذيفة -ريض
الله عنه -قال :كان الناس يسألون
رسول الله -صىل الله عليه وسلم -عن
الخري ،وكنت أسأله عن الرش مخافة أن
يدركني ،فقلت :يا رسول الله إنا كنا يف
الجاهلية ورش ،فجاءنا الله بهذا الخري،
فهل بعد هذا الخري من رش؟ قال( :نعم)،
قلت :وهل بعد ذلك الرش من خري؟ قال:
(نعم ،وفيه دخن) ،قلت :وما دخنه؟
قال( :قوم يهدون بغري هديي ،تعرف
منهم وتنكر) ،قلت :فهل بعد ذلك الخري
من رش؟ قال( :نعم ،دعاة إىل أبواب
جهنم ،من أجابهم إليها قذفوه فيها)،
قلت :يا رسول الله صفهم لنا؟ فقال:
(هم من جلدتنا ،ويتكلمون بألسنتنا)،
قلت :فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال:
تلزم جماعة املسلمني وإمامهم ،قلت:
فإن لم يكن لهم جماعة وال إمام؟ قال:
(فاعتزل تلك الفرق كلها ،ولو أن تعض
بأصل شجرة حتى يدركك املوت وأنت
عىل ذلك) [متفق عليه].

فكان الصحابة يتذاكرون أحاديث
الفتن ويتدارسونها ويؤوِّلونها ،كما
يف حديث حذيفة -ريض الله عنه-
قال" :كنا عند عمر ،فقال :أيكم سمع
رسول الله -صىل الله عليه وسلم-
يذكر الفتن؟ فقال قوم :نحن سمعناه،
فقال :لعلكم تعنون فتنة الرجل يف أهله
وجاره ،قالوا :أجل ،قال :تلك تكفرها
الصالة والصيام والصدقة ،ولكن أيكم
سمع النبي -صىل الله عليه وسلم-
يذكر الفتن التي تموج موج البحر،
قال حذيفة :فأسكت القومُ ،فقلت :أنا،
قال :أنت لله أبوك[ "...رواه مسلم]،
ويف الحديث أيضا قول حذيفة :وحدثته
أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن
يكرس ،قال عمر :أ َ َكرسا ً ال أبا لك ،فلو
أنه فتح لعله كان يعاد ،قلت :ال بل
يكرس ،وحدثته أن ذلك الباب رجل
يقتل أو يموت ،حديثا ليس باألغاليط.
وهكذا وجدنا اهتمام أتباع الصحابة
من أهل السنة والجماعة بهذا الباب
من العلم ،يسألون عنه ،ويتدارسونه،
ويع ِّلمونه للناس ،ويصنفون فيه الكتب
والرسائل ،فهم يسألون عن الخري
ليكونوا من أهله ،ويسألون عن الرش
ليتَّقوه ،ويتجنبوا أهله ،ويعلموا حكم
الله فيهم ،ويسألون عن أرشاط الساعة
إيمانا بها ،وتصديقا ملوعود رسولهم
بظهور عالماتها ،وطلبا إلرغام من كفر
بوقوعها.
وكذلك وجدنا منهم إسقاطا ألخبار
الغيب عىل ما يجدونه أمامهم من
وقائع وطوائف وأعيان ،واالجتهاد يف
الحكم عليها وفق ما يرونه من قرائن
تتيح لهم إطالق تلك األحكام.
ويف الوقت نفسه نجد عىل امتداد
التاريخ من أراد إسقاط أخبار الفتن
واملالحم عىل الواقع من غري هدى وال
كتاب منري ،وقد سبب ذلك كثريا من
املصائب التي حلت باملسلمني عىل
امتداد تاريخ املسلمني.
وسنسعى يف الحلقة القادمة من
هذه السلسلة إىل بيان بعض األوجه
التي طبَّق فيها السلف أخبار الفتن
واملالحم عىل واقعهم بمنهاج أهل السنة
والجماعة ،ثم سنبني –بإذن الله-
بعض الحاالت التي تم إسقاط أحاديث
الفتن واملالحم عىل الوقائع والطوائف
واألعيان بمناهج بدعية أودت بأتباعها
إىل الضالل ،والله الهادي إىل سواء
السبيل ،والحمد لله رب العاملني.

جاء يف مجموع الفتاوى البن تيمية
من مناظرة بينه وبني أهل البدع:
وسألني األمري عما تطلب منهم فقلت:
متابعة الكتاب والسنة مثل أن ال
يعتقد أنه ال يجب عليه اتباعهما ،أو
أنه يسوغ ألحد الخروج من حكمهما
ٍ
طريقة
ونحو ذلك ،أو أنه يجوز اتباع
تخالف بعض حكمهما ،ونحو ذلك
من وجوه الخروج عن الكتاب والسنة
التي توجب الكفر .وقد توجب القتل
دون الكفر ،وقد توجب قتال الطائفة
املمتنعة دون قتل الواحد املقدور عليه.
فقالوا :نحن ملتزمون الكتاب والسنة
أتنكر علينا غري األطواق؟
نحن نخلعها .فقلت :األطواق وغري
األطواق ،ليس املقصود شيئا معينا؛
وإنما املقصود أن يكون جميع املسلمني
تحت طاعة الله ورسوله -صىل الله
تعاىل عليه وسلم -فقال األمري فأي
يشء الذي يلزمهم من الكتاب والسنة؟
فقلت :حكم الكتاب والسنة كثري
ال يمكن ذكره يف هذا املجلس ،لكن
املقصود أن يلتزموا هذا التزاما عاما
ومن خرج عنه رضبت عنقه....
قلت :ومن ذلك الصلوات الخمس يف
مواقيتها كما أمر الله ورسوله؛ فإن
من هؤالء من ال يصيل ومنهم من يتكلم
يف صالته..
فلما أظهروا التزام الكتاب والسنة،
بأصواتهم
بامليدان
وجموعهم
يظهرون
الشيطانية
وحركاتهم
أحوالهم ،قلت له :أهذا موافق للكتاب
يرد
والسنة؟ فقال :هذا من الله حال ِ
عليهم فقلت :هذا من الشيطان الرجيم
لم يأمر الله به وال رسوله -صىل الله
تعاىل عليه وسلم -وال أحبَّه الله وال
رسوله فقال :ما يف السموات واألرض
حركة ،وال كذا وال كذا إال بمشيئته
وإرادته ،فقلت له :هذا من باب القضاء
والقدر ،وهكذا كل ما يف العالم من كفر
وفسوق وعصيان هو بمشيئته وإرادته
وليس ذلك بحجة ألحد يف فعله؛ بل ذلك
مما زينه الشيطان وسخطه الرحمن.
السياط الشرعية لألحوال
ا لشيطا نية

فقال :فبأي يشء تب ُ
طل هذه األحوال.
فقلت :بهذه السياط الرشعية .فأعجب
األمري وضحك وقال :أي والله! بالسياط
الرشعية تبطل هذه األحوال الشيطانية
كما قد جرى مثل ذلك لغري واحد ،ومن
لم يُجب إىل الدين بالسياط الرشعية
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بين ابن تيمية
وبعض أهل البدع
فبالسيوف املحمدية .وأمسكت سيف
األمري وقلت :هذا نائب رسول الله صىل
الله عليه وسلم وغالمه ،وهذا السيف:
سيف رسول الله صىل الله عليه وسلم،
فمن خرج عن كتاب الله وسنة رسوله
رضبناه بسيف الله وأعاد األمري هذا
الكالم.
وأخذ بعضهم يقول :فاليهود
والنصارى يُق ُّرون وال نقر نحن؟،
فقلت :اليهود والنصارى يقرون
بالجزية عىل دينهم املكتوم يف دورهم،
واملبت ِدع ال يُقر عىل بدعته .فأفحموا
لذلك.
و "حقيقة األمر " أن من أظهر منكرا
يف دار اإلسالم لم يُقر عىل ذلك ،فمن
دعا إىل بدعة وأظهرها لم يقر ،وال يقر
من أظهر الفجور ،وكذلك أهل الذمة
ال يُقرون عىل إظهار منكرات دينهم،
ومن سواهم فإن كان مسلما أخذ
بواجبات اإلسالم وترك مح َّرماته ،وإن
لم يكن مسلما وال ذمِّ يا فهو إما مرتد
وإما مرشك وإما زنديق ظاهر الزندقة.
ذم المبتدعة

وذكرت ذم "املبتدعة " فقلت روى
مسلم يف صحيحه عن جعفر بن محمد
الصادق عن أبيه أبي جعفر الباقر
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله
صىل الله عليه وسلم كان يقول يف
خطبته (إن أصدق الكالم كال ُم الله،
وخريَ الهدي هدي محمد ،ورش األمور
محدثاتها وكل بدعة ضاللة).
ويف السنن عن العرباض بن سارية
قال :خطبَنا رسو ُل الله -صىل الله
ً
خطبة ذرفت منها
عليه وسلم-
العيون ،ووجلت منها القلوب ،فقال
قائل :يا رسول الله كأن هذه موعظة
مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال:
(أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من
يعش منكم بعدي فسريى اختالفا

كثريا ،فعليكم بسنتي وسنَّة الخلفاء
الراشدين املهديني من بعدي ،تمسكوا
ُّ
وعضوا عليها بالنواجذ ،وإياكم
بها،
ومحدثات األمور؛ فإن كل محدثة بدعة
وكل بدعة ضاللة) ويف رواية( :وكل
ضاللة يف النار).
البدعة شر من المعصية

فقال يل :البدعة مثل الزنا ،وروى
حديثا يف ذم الزنا ،فقلت هذا حديث
موضوع عىل رسول الله صىل الله تعاىل
عليه وسلم ،والزنا معصية والبدعة رش
من املعصية ،كما قال سفيان الثوري:
البدعة أحبُّ إىل إبليس من املعصية؛
فإن املعصية يُتاب منها والبدعة ال
يتاب منها.
وكان قد قال بعضهم :نحن نتوِّب
الناس ،فقلت :مماذا تتوبونهم؟ قال:
من قطع الطريق والرسقة ونحو ذلك.
فقلت :حالهم قبل تتويبكم خريٌ من
حالهم بعد تتويبكم؛ فإنهم كانوا فساقا
يعتقدون تحريم ما هم عليه ،ويرجون
رحمة الله ،ويتوبون إليه ،أو ينوون
التوبة ،فجعلتموهم بتتويبكم ضالني
مرشكني خارجني عن رشيعة اإلسالم،
يحبِّون ما يبغضه الله ويبغضون ما
يحبه الله ،وبيَّنت أن هذه البدع التي
هم وغريهم عليها رش من املعايص.
قلت مخاطبا لألمري والحارضين:
أما املعايص فمثل ما روى البخاري
يف صحيحه عن عمر بن الخطاب أن
رجال كان يُدعى حماراً ،وكان يرشب
الخمر ،وكان يُضحك النبي -صىل الله
عليه وسلم -وكان كلما أتي به النبي
صىل الله تعاىل عليه وسلم جلده الحد،
فلعنه رجل مرة .وقال :لعنه الله ما
أكثر ما يؤتى به إىل النبي صىل الله
عليه وسلم ،فقال النبي صىل الله تعاىل
عليه وسلم( :ال تلعنه فإنه يحب الله
ورسوله).

مقاالت 9

قلت :فهذا رج ٌل كثري الرشب للخمر،
ومع هذا فلما كان صحيح االعتقاد
يحب الله ورسوله شهد له النبي صىل
الله تعاىل عليه وسلم بذلك ونهى عن
لعنه .
وأما املبتدع فمثل ما أخرجا يف
الصحيحني عن عيل بن أبي طالب
وعن أبي سعيد الخدري وغريهما -
دخل حديث بعضهم يف بعض  -أن
النبي صىل الله تعاىل عليه وسلم كان
يقسم ،فجاءه رجل ناتئ الجبني كث
اللحية محلوق الرأس ،بني عينيه أثر
السجود ،وقال ما قال .فقال النبي
صىل الله تعاىل عليه وسلم( :يخرج من
ضئضئ هذا قوم يحقر أحدُكم صالته
مع صالتهم ،وصيامَ ه مع صيامهم
وقراءته مع قراءتهم ،يقرؤون القرآن
ال يجاوز حناجرهم ،يمرقون من
اإلسالم كما يمرق السهم من الرمية؛
لنئ أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد)...
فلما ظهر قبح البدع يف اإلسالم وأنها
أظلم من الزنا والرسقة ورشب الخمر
وأنهم مبتدعون بدعا منكرة فيكون
حالهم أسوأ من حال الزاني والسارق
وشارب الخمر ،أخذ شيخهم عبد
الله يقول :يا موالنا ال تتع َّرض لهذا
الجناب العزيز  -يعني أتباع أحمد
بن الرفاعي  -فقلت منكرا بكالم
غليظ :ويحك؛ أي يشء هو الجناب
العزيز وجناب من خالفه أوىل بالعز
يا ذو الزرجنة تريدون أن تبطلوا
دين الله ورسوله ،فقال :يا موالنا
يحرقك الفقراء بقلوبهم فقلت :مثل ما
أحرقني الرافضة ملا قصدت الصعود
إليهم ،وصار جميع الناس يخوفوني
منهم ومن رشهم ،ويقول أصحابهم
إن لهم رسا مع الله فنرص الله وأعان
عليهم .وكان األمراء الحارضون قد
عرفوا بركة ما يسَّ ه الله يف أمر غزو
الرافضة بالجبل.
وقلت لهم :يا شبه الرافضة يا بيت
الكذب ..وقلت لهم :أنا كافر بكم
وبأحوالكم { َف ِكيدُونِي جَ ِميعً ا ث ُ َّم َل
ون} [هود.]55 :
تُن ْ ِظ ُر ِ
وملا رددت عليهم األحاديث املكذوبة،
أخذوا يطلبون مني كتبا صحيحة
ليهتدوا بها فبذلت لهم ذلك ،وأعيد
الكالم أنه من خرج عن الكتاب والسنة
ُضبت عنقه ،وأعاد األمري هذا الكالم
واستقر الكالم عىل ذلك .والحمد لله
الذي صدق وعده ونرص عبده وهزم
األحزاب وحده.
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قصة حديث

من سن في

اإلسالم سنة حسنة
قال رسول الله صىل الله عليه وسلم( :من َّ
سن
يف اإلسالم سنة حسنة ،فله أجرها ،وأجر من
عمل بها بعده ،من غري أن ينقص من أجورهم
يشء ،ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة ،كان عليه
وزرها ووزر من عمل بها من بعده ،من غري أن
ينقص من أوزارهم يشء) [رواه مسلم].
وهذا الحديث النبوي يحث عىل إحياء سنة
رسول الله صىل الله عليه وسلم ،واملبادرة
التباع أمره ،فمن تبعك يف ذلك كان لك أجره،
من دون أن ينقص من أجوره شيئا.
ليرش ع االبتداع
وقد ضل من أ َّول الحديث
ِّ
يف الدين عىل أنها بدع حسنة حث النبي
صىل الله عليه وسلم -عىل فعلها ،وحسبكباألحاديث الكثرية الناهية واملحذرة من البدع،
وكذلك قصة الحديث نفسه التي ِّ
تبي لك املراد
من السنة الحسنة .وقصة الحديث كما تبني
الرواية ذاتها التي جاء فيها نص الحديث.
عن املنذر بن جرير ،عن أبيه ،قال  :كنا عند
رسول الله صىل الله عليه وسلم يف صدر
النهار ،قال  :فجاءه قوم حفاة عراة ،مجتابي
النمار أو العباء ،متقلدي السيوف ،عامتهم من
مرض ،بل كلهم من مرض ،فتمعَّ ر وجه رسول
الله صىل الله عليه وسلم ملا رأى ما بهم من
الفاقة ،فدخل ثم خرج ،فأمر بالال فأذن وأقام،
اس ا تَّ ُقوا
فصىل ثم خطب فقال {( :يَا أ َيُّهَ ا الن َّ ُ
َربَّ ُك ُم ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم ِم ْن ن َ ْف ٍس و ِ
َاح َد ٍة } إىل آخر
اآلية { :إ َِّن ال َّل َه َك َ
ان عَ َليْ ُك ْم َر ِقيبًا}[النساء،]1 :
َ
واآلية التي يف الحرش { :يَا أ يُّهَ ا ا َّل ِذ َ
ين آمَ نُوا
ا تَّ ُقوا ال َّل َه َو ْلتَن ْ ُ
ظ ْر ن َ ْف ٌس مَ ا َقد ْ
َّمَت ِل َغ ٍد وَا تَّ ُقوا
ال َّل َه } [الحرش ،]18 :تصدق رجل من ديناره،
من درهمه ،من ثوبه ،من صاع بره ،من صاع
تمره ،حتى قال :ولو بشق تمرة ،قال  :فجاء
رجل من األنصار برصة كادت كفه تعجز عنها،
بل قد عجزت ،قال :ثم تتابع الناس ،حتى
رأيت كومني من طعام وثياب ،حتى رأيت وجه
رسول الله صىل الله عليه وسلم يته َّلل ،كأنه
مذهبة ،فقال رسول الله صىل الله عليه وسلم:
(من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها
وأجر من عمل بها بعده ،من غري أن ينقص من
أجورهم يشء ،ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده،
من غري أن ينقص من أوزارهم يشء) [رواه
مسلم ] .

أخـــــــــــي
المجاهد

كيفية النصر

إن حكمة الله البالغة وتقديره للمؤمنني يف
الدنيا فيه من الخفايا ما ال يعلمه إال هو جل
يف عاله ،ومن ذلك كيفية حصول النرص لعبادة
املؤمنني ،فقد نرص الله سبحانه وتعاىل األنبياء
والرسل واملؤمنني من بعدهم بأشكال وصور
متعددة متباينة فلم يقترص انتصارهم عىل
املعارك املبارشة ،ويف ذلك حكم من الله كثرية.
ومن ذلك أن املؤمن ال يصيبه اليأس مهما
سدّت فيه وجهه األبواب ،بل يعلم أن نرص
الله سبحانه قد يحصل بما ال يخطر عىل بال،
فيعلق أمله به وحده ،وهكذا فقط يأتيه النرص.
وللمؤمن يف رسول الله صىل الله عليه وسلم
وأصحابه أسوة حسنة فلم يلتفتوا كثريا إىل
كيفية حصول النرص ،بل عملوا ما أمرهم الله
به من تطبيق أمره وقتال الكافرين ،قال تعاىل:
يل ال َّل ِه َل تُ َك َّل ُ
ف إ َِّل ن َ ْف َس َك وَحَ ِّر ِض
{ َف َقا ِت ْل ِف َس ِب ِ
ني عَ َس ال َّل ُه أ َ ْن يَ ُك َّ
ف بَأ ْ َس ا َّل ِذ َ
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ين َك َف ُروا
وَال َّل ُه أ َ َش ُّد بَأ ْ ًسا وَأ َ َش ُّد تَن ْ ِك ً
يل} [النساء.]84 :
كما أنهم لم يتأخروا لالستزادة من عدد أو

انتظار تحصيل عدة ،بل بذلوا ما كان عندهم
من أسباب ،فنرصهم الله جل وعال بها بصور
كثرية ،فنرصهم بالرعب ،ونرصهم بالريح،
وبتفريق كلمة الكافرين ،كما نرصهم باملالئكة.
َّ
يشغلن املؤمن نفسه كثريا بالتفاصيل ،بل
فال
يعمل عىل ما أمره الله به بأفضل ما يستطيع
فإن شاء الله عذب الكافرين عىل يديه وإن شاء
بغري ذلك.
والبد له من الدعاء والترضع لله سبحانه
َّ
يركنن إذا
مع العمل والجهاد يف سبيله ،وال
الحت له أسباب يظن أن بها هالك للكافرين
كاختالف بينهم أو رضر يصيبهم بأموالهم أو
أنفسهم من عند الله ،فيعلق أمله كله عليها
فإن نجوا منها انهار عزمه وخبت همته ،بل
يواصل القتال والنزال ويعمل كل ما يستطيع
من أسباب ،فإن الح له نرص زاد من ترضعه لله
جل وعال -أن يتمه فإن لم تكن بها فال ضري.فالله أعلم كيف ينرص دينه وهو العالم
سبحانه بمآالت األمور وخواتمها ،ف ُرب نرص
عاجل يبقي يف صف املسلمني من ليس منهم
من املنافقني وغريهم فال يتمحص الصف
ويبقى فيه من الكدر ما يكون فيه شتاته
وهالكه عياذا بالله ،ورب صفة للنرص يرجوها
املؤمنون والله قد أخفى لهم يف حجب الغيب ما
لو علموه لهانت عليهم أمانيهم ،فنسأل الله أن
يمكن لعباده املؤمنني وينرصهم عىل الكافرين
بما شاء وكيف شاء إنه القاهر فوق عبادة وهم
الحكيم الخبري.
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حدث في
أسبــوع
هجوم بقنبلة على تجمع للصليبيين وسط
نيويورك

والمهاجم يعلن أنه من جنود الدولة
اإلسالمية

فجّ ر شاب بنغايل األصل قنبلة محلية الصنع
وسط مدينة نيويورك األمريكية ،ما أسفر عن
إصابة عدد من الصليبيني بجروح.
وقال مصادر من الرشطة األمريكية الصليبية،
أن قنبلة انفجرت يف نفق للمشاة يصل بني
ساحة (تايمز سكوير) الشهرية وسط نيويورك،
ومحطة للحافالت قريبة منها ،مسببة إصابات
لثالثة من الصليبيني كانوا بالقرب من موقع
الهجوم الذي وُصف باإلرهابي.
وألقت الرشطة األمريكية القبض عىل شاب من
أصول بنغالية ،أصيب يف حادث التفجري ذاته،
بتهمة زرع القنبلة يف موقع الهجوم ،وتفجريها
يف ساعة الذروة من يوم االثنني املايض ،حيث
يتوقع وجود حشد كبري من الناس يف املكان.
وأعلن املدعي العام يف مانهاتن أن الشاب املعتقل
لديهم واسمه (عقيد الله) قد أعلن يف املستشفى
الذي يخضع فيه للعالج من اإلصابة أنه هو
من قام بالهجوم عىل الصليبيني بقنبلة أنبوبية
الشكل ،معرتفا بمسؤوليته عن الهجوم.
وأضاف ناقال عن (عقيد الله) إعالنه أنه من
جنود الدولة اإلسالمية ،وأنه نفذ هجومه هذا
انتقاما من قصف الصليبيني للمسلمني يف العراق
والشام.

ووجهت املحاكم الرشكية األمريكية االتهام ملنفذ
الهجوم البالغ من العمر  27عاما باستخدام
أسلحة دمار شامل ،وتقديم الدعم ملنظمة
إرهابية ،ووضع قنبلة يف مكان عام ،طلبا
للحكم عليه بالسجن مدى الحياة تبعا ألحكامهم
ا لطا غوتية .
ويف السياق ذاته أعلنت "وحدة مكافحة اإلرهاب"
يف بنغالدش أنها تجري تحقيقات بخصوص
عالقات مفرتضة بني (عقيد الله) وجنود الدولة
اإلسالمية يف بنغالدش ،الذين سبق لهم تنفيذ
العرشات من العمليات ضد املرشكني يف البالد،
وكان أهمها الهجوم عىل تجمع للصليبيني يف
العاصمة (دكا).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حكومة نيجيريا الطاغوتية تخصص مليار
دوالر لقتال جنود الخالفة

خصص طاغوت نيجرييا مبلغا ماليا ضخما من عائدات
النفط لقتال جنود الدولة اإلسالمية يف املناطق الشمالية
من البالد.
ووافق الرئيس االتحادي لنيجرييا عىل تخصيص مليار
دوالر من صندوق فائض مبيعات النفط لصالح الحكومة
االتحادية ،لتوظيف هذا املبلغ الكبري من املال يف الحرب
عىل جنود الدولة اإلسالمية يف والية غرب إفريقيا.
ونبّه محللون إىل أن جزءا كبريا من هذا املال سيضيع يف
قنوات الفساد الكثرية التي تشتهر بها نيجرييا ومسؤولو
حكوماتها الطاغوتية.
وتتكون نيجرييا من عدد من الواليات التي تحكم كال
الجيش الصليبي الروسي يعلن بدء سحب منها حكومة طاغوتية ،تتبع جميعها لحكومة اتحادية،
يف إطار ما يعرف بالنظام الفدرايل الذي يحكم البالد.
قواته من الشام
وينترش جنود الدولة اإلسالمية يف والية غرب إفريقية يف
أمر طاغوت روسيا فالديمري بوتني قوات جيشه املناطق الشمالية من البالد باإلضافة إىل املناطق املحيطة
املنترشة التي تقدم الدعم واملشورة للجيش ببحرية تشاد ،ويخوضون حربا ضارية ضد الجيوش
النصريي بالعودة إىل روسيا ،وذلك إثر زيارة الكافرة ،ومرتدي الصحوات التابعني لها يف هذه البلدان.
رسيعة قام بها خالل هذا األسبوع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ووجه الرئيس الرويس قادة جيشه بسحب نسبة
الحكومة الرافضية تعدم العشرات من
كبرية من األسلحة والقوات التي أرسلها سابقا
األسرى في سجن الناصرية
للقتال إىل جانب الجيش النصريي والحرس
الثوري اإليراني وميليشياته الرافضية لحماية نفذت الحكومة الرافضية أحكاما باإلعدام بحق
الطاغوت النصريي بشار األسد وإدامة حكمه العرشات من أرسى املسلمني املعتقلني يف سجونها
منذ سنوات.
للشا م .
وجاء األمر بسحب القوات بعد أيام قليلة من وأعلنت الحكومة الطاغوتية أنها أعدمت  38من
إعالن الطاغوت بوتني انتهاء مهمة جيشه يف السجناء يف سجن النارصية جنوب العراق.
الشام ،وإعالنه النرص عىل اإلرهاب ،بل وإنهاء وقال "وزير العدل" الرافيض أن إعدام السجناء
جاء عىل خلفية أحكام سابقة أصدرتها محاكمهم
وجود الدولة اإلسالمية يف الشام.
وق ّلل مسؤلون صليبيون أمريكيون من أهمية الرشكية بسبب "جرائم تتعلق باإلرهاب".
اإلعالنني الروسيني ،بانتهاء مهمة الجيش وزعمت "وزارة العدل" يف الحكومة الكافرة أن
الرويس ،وسحب قسم كبري من قواته من الشام ،جميع من أعدموا هم من جنود الدولة اإلسالمية،
واعتربوهما سابقني لألوان ،ونفوا أن يؤدي قرار بحسب البيان الذي أصدرته الوزارة.
االنسحاب إىل تنفيذ خطوة مماثلة من قبل الجيش وأشارت بعض التقارير إىل أن وترية اإلعدامات بحق
األمريكي الصليبي الذي يقدم الدعم واملشورة أرسى املسلمني يف سجون الرافضة قد ازدادت يف
ملرتدي الـ  PKKيف حربهم ضد الدولة اإلسالمية .األشهر األخرية املاضية.

