
تفجير 5 
منازل للحشد 

العشائري

-هذا  اإلسالمية  الدولة  جنود  شنَّ 

أحدهما  كبريين  هجومني  األسبوع- 

يف  املشاركة  األحزاب  ألحد  مقرٍّ  عىل 

منزل  عىل  واآلخر  الرشكية،  االنتخابات 

مما  الجغايفة،  صحوات  يف  قيادي 

أسفر عن سقوط عرشات املرتدين قتىل 

ومصابني، ولله الحمد. 

إذ سقط األحد )22/ رجب( قرابة 20 

من عنارص األمن الرافيض ومرشحون 

لالنتخابات الرشكية بني قتيل ومصاب 

جراء هجوم انغمايس عىل مقر لهم يف 

مدينة هيت غرب الرمادي، بفضل الله. 

وذكر املكتب اإلعالمي لوالية األنبار أن 

الحل(  مقر )حزب  انغماسيَّني هاجما 

مدينة  وسط  القادسية  حي  يف  املرتد 

مرشحون  فيه  يجتمع  والذي  هيت، 

املكتب  وأوضح  الرشكية،  لالنتخابات 

أبا  االنغماسيَّني  األخوين  أن  اإلعالمي 

الغريب  الله  عبد  وأبا  الغريب  أسامة 

حماية  عنارص  بقتل  هجومهما  بدءا 

لينغمس  الكاتمة،  باألسلحة  املقر 

في هيت وحديثة... هجومان على مقر حزب 
مرتد ومنزل مسؤول في الصحوات وقتلى 

المرتدين بالعشرات

التفاصيل ص 5

مقتل 13عنصرًا 
من الجيش 
الفلبيني 

بينهم ضباط

إصابة مسؤول 
استخبارات وضابطين 

ومقتل 6 من الجيش 
الرافضي في والية 

ديالى

وتصفية ضابط في 
الجيش األفغاني في 

جالل أباد

وتدمير وإعطاب 3  
آليات للحشد الرافضي 

في صالح الدين

صولة على نقطَتين 
لشرطة الطوارئ

إصابة مسؤول 
"استخبارات كابل"

في جزيرة سولو 
جنوب البالد
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هذه الصحيفة تحتوي على ألفاظ الجاللة وآيات قرآنية وأحاديث احذر من تركها في مكان مهين6

صحيفة أسبوعية تصدر عن ديــوان 
اإلعـالم المركـزي

12 صفحة

كمين في منطقة الدبس وعبوات ناسفة غرب 
الرياض ومقتل وإصابة 15 مرتدًا في كركوك

العدد 127 ا السنة التاسعة ا الخميس 26 رجب 1439هـ
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مقاالت
4

الحشد  عنارص  من   15 قرابة  سقط 

بني  املرتدَّين  والرافيض  العشائري 

 6 وأُعطبت  وُدمرت  ومصاب  قتيل 

جراء  األسبوع-  -هذا  لهم  آليات 

العبوات  من  عدد  وتفجري  كمني 

متعددة  مناطق  يف  عليهم  ناسفة 

تعاىل.  الله  بفضل  كركوك،  والية  من 

 /22( األحد  الخالفة  جنود  كمن  إذ 

العشائري  الحشد  لعنارص  رجب( 

الدبس، مما أسفر عن  املرتد يف منطقة 

الحمد.  ولله  منهم،   7 وإصابة  مقتل 

وذكر املكتب اإلعالمي لوالية كركوك أن 

حاجزا  نصبوا  الخالفة  جنود  من  عددا 

أمنيا الصطياد عنارص الحشد العشائري 

قريتي  بني  الرابط  الطريق  عىل  املرتد 

)الكيف( و)الزوابعة( يف منطقة الدبس 

... الله  بفضل  وتمكنوا  الوالية،  غرب 

4

5

6

 خـــذوا حـــذركم )4(اسم هللا )العلّي(
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك

مقاالت
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3االفتتاحية
 الدولة اإلسالمية
 والمدن المحاصرة

بسم هللا الرحمن الرحيم جنود الخالفة في تونس
يقتلون ضابطًا وعناصر من الجيش 

المرتد في منطقة القصرين

استهداف عناصر الحشد الرافضي 
والشرطة في الجانب األيسر من 

مدينة الموصل وإصابة قيادي غربها

استخدم الصحوات املرتدون قضية حصار املدن وتجويع أهلها يف مالحمهم البكائية التي يستجدون بها 

الدعم من مختلف األطراف، فإذا سقطت املدن تحول بكاؤهم إىل ندب ونواح واستخدموا الحصار مجددا 

يف تربير سيطرة الجيش النصريي عىل املدن.

وإذا ُسئل املرتدون عن سبب تمكن النظام من محارصة املدن الكربى لسنوات، حتى قبل التدخل الرويس، 

وعن سبب عدم إقدام فصائل الصحوات عىل فتح معارك كربى لفك الحصار عن املدن املحارصة، أجابوا 

بكل وقاحة أن سبب استمرار الحصار كان الدولة اإلسالمية.

إن هذه اإلجابة ليست مجرد وسيلة لتربير الهزيمة، إذ أنها تخفي يف طياتها جانبا كبريا من الحقيقة، 

فالدولة اإلسالمية بالنسبة للصحوات هي سبب الحصار، ال ألنها هي من كانت تفرض الحصار عىل تلك 

املدن كما يزعم املرتدون، فالواقع يكذبهم بالتأكيد، ولكن ألن الحصار بالنسبة إليهم تحول إىل وسيلة 

يتجنبون من خاللها وصول الدولة اإلسالمية إىل تلك املدن، واتصالها باألهايل هناك، ما قد يدفع كثريا منهم 

إىل االلتحاق بصفوفها، أو يدفع حتى قسما من مقاتليهم إىل االتصال بها طلبا للحق وسؤاال عنه، األمر الذي 

كان سيهدد بقاء فصائلهم التي ببقائها يستمر الدعم املتدفق عليهم من أجهزة املخابرات، وبها يفرضون 

سلطتهم الجائرة عىل الضعفاء، فيحكمونهم بأهوائهم ورشائعهم الكفرية.

وباإلضافة إىل ذلك فإن الحصار تحول يف كل مدينة إىل وسيلة لتمويل الفصائل، سواء من خالل أموال 

الداعمني الذين يمنعون املرتدين من القيام بعمل جاد لذلك، أو عن طريق سيطرتها عىل معابر التهريب 

وأنفاق العبور، حيث كانوا يرشفون عىل إدخال املواد ليفرضوا عليها املكوس الكبرية، التي تجبى من دماء 

األهايل املحارصين، ليأكل قادة املرتدين بذلك من السحت الحرام، الذي عليه وعىل تمويل أجهزة املخابرات 

يعتاشون.

وإذا أردنا أن نمثل لكالمنا فال أدل من حوادث املدن الكربى كدمشق وحلب، فقد حورصت دمشق منذ 

سنوات، ولم يكن صعبا كرس هذا الحصار من داخله، أي من قبل اآلالف من مقاتيل الصحوات القابعني 

داخله، أو من خارجه، وقد كانت فصائل الصحوات تحيط به من ثالث جهات وبإمكانها قطع الطرق 

ه ما يحلُّ  الرئيسية عن دمشق، ولكنها لم تفعل، إذ أن كل فصيل قد استوىل عىل منطقة أو مدينة، وال يهمُّ

بغريها من املناطق التي تخضع لسيطرة الفصائل املنافسة له، بل كان هذا الحصار بالنسبة إليه مكسبا 

ألنه يجنبه منافسة بعض الخصوم ويؤدي إىل إضعافها ما يغذي أحالمه بالسيطرة عىل الساحة من بعدها.

أما حلب فكان يمكن -بإذن الله- تجنبيها الحصار، بل ومحارصة النصريية داخلها بمجرد رضب حواجز 

النظام الضعيفة يف البادية، والسيطرة عىل طريق )حماة - حلب(، والتمكن بذلك من قطع رشيان إمداد 

النظام الوحيد إىل املدينة.

وباملثل فإن أولئك املرتدين لم يكونوا ليسمحوا بأن يكرس الطوق الذي يعزل مناطقهم عن مناطق الدولة 

النصريي منذ سنوات  للجيش  املهاِدنة  الرشقي  القلمون  رأينا فصائلهم يف  بأية وسيلة، فقد  اإلسالمية 

األول  الطوق  التي تشكل  العسكرية  املطارات واملواقع  الخالفة عىل  تتحرك بقوة إلفشال هجوم جيش 

للقوات املحارِصة لدمشق، مخافة أن يؤدي استمرار تقدم املجاهدين إىل كرس ذلك الطوق، وفكهم للحصار 

عىل مناطق الغوطة الرشقية التي هي مرتكز أكرب فصائل الصحوات يف دمشق.

النظام  للمجاهدين تجاه قوات  الشمايل مرارا، يف كل محاولة تقدم  وكذلك فعلت صحوات ريف حلب 

التي تحارص رشق حلب، فإنهم يبادرون إىل شنِّ هجمات مشاغلة يف جبهاتهم إلجبار جيش الخالفة عىل 

وقف هجومه عىل الجيش النصريي، وليس بعيدا عنهم فعل مرتدي تنظيم القاعدة يف الشام الذين عطلوا 

كل هجوم عىل ريف حماة الشمايل مخافة أن يؤدي نجاحه إىل قطع طريق )سلمية - خنارص( وتحقيق 

االتصال بمناطق الدولة اإلسالمية، ثم هاجموا مجاهدي الدولة اإلسالمية الذين تسللوا إىل مناطق ريف 

إدلب الجنوبي لإلعداد لهجوم كبري عىل حماة من تلك الجهة متزامن مع هجوم جيش الخالفة عىل الهدف 

نفسه من جهة البادية.

حورصت املدن، وسيطر عليها النظام، بعد سنوات من الطاعة املطلقة من الصحوات ملخابرات الطواغيت 

التي تمولهم، والتي ساقتهم تبعا التفاقاتها مع النظام النصريي والداعمني له، وأطاعوها فحرصوا القتال 

بالدولة اإلسالمية وجمدوا كل جبهاتهم ضد الجيش النصريي ليتفرغ لقتالها، ثم يعود إليهم، فيسلبهم 

املناطق التي حكموها برشيعة الطاغوت، وتتفكك الفصائل التي عبدوها من دون الله، وتتوقف األموال 

التي كانت تضخ يف جيوب قادة الفصائل املرتدين، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

تونس
 /24( الثالثاء  مرصعه  املرتد  التونيس  الجيش  يف  ضابط  لقي 

رجب( إثر اشتباك مع جنود الدولة اإلسالمية يف منطقة القرصين، 

ولله الحمد. 

باألسلحة  اشتبكوا  الخالفة  جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

بمنطقة  املغيلة  جبل  يف  املرتد  الجيش  عنارص  مع  الرشاشة 

)القرصين(، مما أسفر عن مقتل رقيب يف الجيش التونيس وإصابة 

آخرين، ولله الحمد.

يذكر أن )النبأ( نرشت يف العدد املايض خرب تفجري األخ االستشهادي 

 /2( االثنني  الناسفة  سرتته  الله-  –تقبله  التونيس  دجانة  أبي 

رجب( يف عنارص "األمن"، يف مدينة بن قردان جنوب رشقي البالد، 

اثنان منهم بحالة حرجة، ولله  مما أسفر عن إصابة 4 مرتدين، 

الحمد.

والية نينوى 
استهدفت املفارز األمنية العاملة يف مدينة املوصل األربعاء )25/ 

أحياء  يف  املرتدة  والرشطة  الرافيض  الحشد  يف  3عنارص  رجب( 

مختلفة من الجانب األيرس للمدينة، ولله الحمد. 

اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  نينوى  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

الوحدة،  حي  يف  الرافضية  للرشطة  آلية  عىل  ناسفة  عبوة  روا  فجَّ

الرافيض بحي  الحشد  روا عبوة الصقة عىل سيارة عنرص يف  وفجَّ

منزل عنرص  املجاهدون  واستهدف  مقتله،  عن  أسفر  مما  البكر، 

آخر يف الحشد الرافيض يف حي الزرقاوي )صدام سابقا( مما أدى 

إىل إصابته بجروح بليغة، بفضل الله. 

إضافة ملا سبق استهدف جنود الخالفة -األربعاء- قياديا يف الحشد 

الرافيض غرب املوصل، مما أدى إىل إصابته. 

روا عبوة ناسفة  وذكرت وكالة أعماق أن جنود الدولة اإلسالمية فجَّ

عن  أسفر  الذي  األمر  املوصل،  غرب  )بوير(  قرية  يف  املرتد  عىل 

إصابته بجروح، بفضل الله.

 يذكر أن والية نينوى شهدت خالل الفرتة األخرية املاضية العديد 

يف  املرتدين،  عىل  الناسفة  العبوات  وتفجري  االغتيال  عمليات  من 

مؤرش عىل عودة قوية لنشاط جنود الخالفة يف الوالية، بفضل الله.

خاص - أحد املجاهدين الذين هاجموا األمن التونيس األسبوع قبل املايض
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والية كركوك 

الحشد  عنارص  من   15 قرابة  سقط 

قتيل  بني  املرتدَّين  والرافيض  العشائري 

لهم  آليات   6 وأُعطبت  وُدمرت  ومصاب 

األسبوع- جراء كمني وتفجري عدد  -هذا 

مناطق  يف  عليهم  ناسفة  العبوات  من 

الله  بفضل  كركوك،  والية  من  متعددة 

تعاىل. 

حاجز وهمي الصطياد 
المرتدين

 /22( األحد  الخالفة  جنود  كمن  إذ 

املرتد  العشائري  الحشد  لعنارص  رجب( 

مقتل  عن  أسفر  مما  الدبس،  منطقة  يف 

وإصابة 7 منهم، ولله الحمد. 

أن  كركوك  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

حاجزا  نصبوا  الخالفة  جنود  من  عددا 

أمنيا الصطياد عنارص الحشد العشائري 

قريتي  بني  الرابط  الطريق  عىل  املرتد 

والية ديالى 

األحد  الخالفة  جنود  من  عدد  صال 

لرشطة  نقطتني  عىل  رجب(   /22(

)خانقني  طريق  عىل  املرتدة  الطوارئ 

أمنية  مفرزة  رت  وفجَّ جلوالء(،   –

الجيش  من  عنارص  عىل  مفخخة  دراجة 

مما  بعقوبة،  رشقي  شمال  الرافيض 

منهم،  عدد  وإصابة  مقتل  إىل  أدى 

الله.  بفضل 

عددا  أن  امليدانية  املصادر  وأوضحت 

كمين في منطقة الدبس 
ومقتل وإصابة وعبوات ناسفة غرب الرياض

 15 عنصرًا 
من الحشَدين 

العشائري 
 والرافضي

في كركوك 

الدبس  منطقة  يف  و)الزوابعة(  )الكيف( 

من  الله  بفضل  وتمكنوا  الوالية،  غرب 

قتل 4 من عنارص الحشد املرتد وإصابة 

3 آخرين وإعطاب آليتهم، كما استهدف 

قِدم  االتحادية  للرشطة  رتال  املجاهدون 

واملتوسطة  الخفيفة  باألسلحة  املوقع  إىل 

فعاد أدراجه خائبا مدحورا، بفضل الله. 

املجاهدون –األحد-  ر  إىل جانب ذلك فجَّ

العشائري  للحشد  آلية  عىل  ناسفة  عبوة 

ملنطقة  التابعة  الهندية  قرية  قرب  املرتد 

اآللية،  تدمري  عن  أسفر  مما  الدبس، 

وهالك وإصابة من كان عىل متنها، ولله 

الحمد.

تدمير وإعطاب 3 آليات 
للحشد الرافضي

األربعاء  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  وفجَّ

ناسفة  عبوات  سلسلة  رجب(   /18(

عىل آليات للحشد الرافيض غرب منطقة 

تدمري  إىل  أدى  الذي  األمر  الرياض، 

3 منها، ولله الحمد.  وإعطاب 

املجاهدين  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

قرية  قرب  ناسفة  عبوات  زرعوا 

 2 روا  وفجَّ الرياض،  غرب  السعدونية 

مما  الدفع،  رباعيتي  عربتني  عىل  منها 

عربة  أعطبوا  كما  تدمريهما،  عن  أسفر 

عليها،  ثالثة  عبوة  بتفجري  مصفحة 

الرافيض  الحشد  عنارص  من   3 ولقي 

آخرون جراء  وأُصيب  األقل حتفهم  عىل 

الفضل.  ولله  العملية، 

رجب(   /21( السبت  املجاهدون  ر  ودمَّ

)أبو  قرية  قرب  الرافيض  للحشد  آلية 

عبوة  بتفجري  الرياض  غرب  حرفشة( 

عن  أسفر  الذي  األمر  عليها،  ناسفة 

متنها،  عىل  كان  من  وإصابة  مقتل 

الله.  بفضل 

–السبت-  املجاهدون  استهدف  كما 

قرب  الرافضية  االتحادية  للرشطة  رتال 

باألسلحة  داقوق  جنوب  ربيضة  قرية 

عنرص  إصابة  إىل  أدى  مما  الخفيفة، 

منهم. 

تفجير 5 منازل للحشد 
العشائري

منازل  وتدمري  تفجري  صعيد  وعىل 

–هذا  الخالفة  جنود  تمكن  املرتدين 

منازل   5 وتدمري  إحراق  من  األسبوع- 

املرتد،  العشائري  الحشد  يف  لعنارص 

الله.  بفضل 

األربعاء  الخالفة  جنود  أحرق  إذ 

الحشد  يف  عنرص  منزل  رجب(   /18(

وأحرقوا  غيدا،  قرية  قرب  العشائري 

عنرص  منزل  رجب(   /25( األربعاء 

داقوق،  جنوب  السعيدي  قرية  يف  آخر 

ر املجاهدون الجمعة )20/ رجب(  وفجَّ

العشائري  الحشد  يف  لعنرصين  منزلني 

الحويجة،  رشق  عريشة  قرية  يف  املرتد 

ولله  بالكامل،  تدمريهما  عن  أسفر  مما 

الحمد.

السبت  املجاهدون  ر  دمَّ سبق  ملا  إضافة 

الحشد  يف  عنرص  منزل  رجب(   /21(

شمال  الذبان(  )سن  قرية  يف  املرتد 

الفضل.   الحويجة،ولله  رشقي 

–الجمعة-  املجاهدون  استهدف  كما 

قرية  قرب  الرافيض  للحشد  ثكنة 

والقذائف  الرشاشة  باألسلحة  )غيدا( 

الحمد.  ولله  الصاروخية، 

الرافيض  الحشد  7 من عنارص  أن  يذكر 

قتىل،  املايض-  –األسبوع  سقطوا 

يف  ضابط  وأُصيب  لهم،  آليتان  وُدمرت 

عمليات  جراء  املرتدة،  الداخلية  وزارة 

الله.  جنود الخالفة يف كركوك، بفضل 

صولة على نقطَتين لشرطة الطوارئ
ومقتل 6 من الجيش الرافضي بدراجة مفخخة

في والية ديالى
هاجموا  اإلسالمية  الدولة  جنود  من 

عىل  املرتدة  الطوارئ  لرشطة  نقطتني 

وجلوالء،  خانقني  بني  الرابط  الطريق 

األمنية  املفارز  إحدى  رت  فجَّ بينما 

عىل  مركونة  مفخخة  نارية  دراجة 

أطراف  عىل  الرافيض  للجيش  تجمع 

بعقوبة،  رشقي  شمال  )مياح(  قرية 

مرتدين   6 مقتل  عن  أسفر  الذي  األمر 

الحمد. ولله  آخرين،  وإصابة 

اإلسالمية  الدولة  جنود  واستهدف 

من  عنارص  رجب(   /25( األربعاء 

الرشطة الرافضية وسط مدينة بعقوبة، 

بينهم  منهم،   3 إصابة  عن  أسفر  مما 

الحمد.  ولله  ضابط، 

الخالفة  جنود  أن  املصادر  وذكرت 

يف  املرتدين  عىل  ناسفة  عبوة  روا  فجَّ

منطقة الوثبة وسط بعقوبة، األمر الذي 

ضابط،  بينهم  منهم   3 إصابة  إىل  أدى 

الله.  بفضل 

وقبل ذلك لقي عنرص يف الحشد الرافيض 

حتفه الخميس )19/ رجب( إثر تفجري 

بهرز،  منطقة  جنوب  عليه  ناسفة  عبوة 

ناسفة  عبوة  بتفجري  رافيض  ُقتل  كما 

عليه –الخميس- قرب منطقة الخزعلية 

الله.  بفضل  بعقوبة،  جنوب 

املجاهدون  ر  فجَّ آخر  صعيد  وعىل 

لنقل  أنبوبا  رجب(   /18( األربعاء 

خانة(  )النفط  منطقة  من  الخام  النفط 

بتفجري  بغداد،  إىل  دياىل  رشق  منديل  يف 

الفضل.  ولله  عليه،  ناسفة  عبوة 



العدد 127 
الخميس 26 رجب 1439هـ

5أخبــار
في هيت وحديثة

والية األنبار 
-هذا  اإلسالمية  الدولة  جنود  شنَّ 

أحدهما  كبريين  هجومني  األسبوع- 

يف  املشاركة  األحزاب  ألحد  مقرٍّ  عىل 

منزل  عىل  واآلخر  الرشكية،  االنتخابات 

مما  الجغايفة،  صحوات  يف  قيادي 

قتىل  املرتدين  عرشات  سقوط  عن  أسفر 

الحمد.  ولله  ومصابني، 

 20 إذ سقط األحد )22/ رجب( قرابة 

ومرشحون  الرافيض  األمن  عنارص  من 

ومصاب  قتيل  بني  الرشكية  لالنتخابات 

يف  لهم  مقر  عىل  انغمايس  هجوم  جراء 

الله.  الرمادي، بفضل  مدينة هيت غرب 

والية شمال بغداد
الحشَدين  عنارص  من  العديد  لقي 

حتفهم    ين  املرتدَّ والرافيض  العشائري 

–هذا األسبوع- جراء صولة للمجاهدين 

ولله  عليهم،  ناسفة  عبوات  وتفجري 

الحمد. 

 /20( الجمعة  الخالفة  جنود  صال  إذ 

الحشد  عنارص  منازل  عىل  رجب( 

الدجيل،  رشقي  شمال  املرتد  العشائري 

مما أسفر عن مقتل وإصابة 7 مرتدين. 

شمال  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

والية صالح الدين 
أُصيب الخميس )19/ رجب( مسؤول 

عنارص  و4  الرافضية  االستخبارات  يف 

بينهم  الرافيض  الجيش  استخبارت  من 

عىل  ناسفة  عبوة  تفجري  إثر  ضابطان 

الحمد.  ولله  الضلوعية،  يف  لهم  عربة 

صالح  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  الدين 

همر  عربة  عىل  ناسفة  عبوة  روا  فجَّ

داخل  الرافيض  الجيش  الستخبارات 

عن  أسفر  مما  الضلوعية،  مدينة 

أن  األنبار  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

الحل(  )حزب  مقر  هاجما  انغماسيَّني 

مدينة  وسط  القادسية  حي  يف  املرتد 

مرشحون  فيه  يجتمع  والذي  هيت، 

املكتب  وأوضح  الرشكية،  لالنتخابات 

أبا  االنغماسيَّني  األخوين  أن  اإلعالمي 

الغريب  الله  عبد  وأبا  الغريب  أسامة 

حماية  عنارص  بقتل  هجومهما  بدءا 

لينغمس  الكاتمة،  باألسلحة  املقر 

الناسفة  سرتته  ر  ويفجِّ فيه  أحدهما 

االنغمايس  ويقتحم  املرتدين،  وسط 

إىل  فيه  من  مع  ويشتبك  املقر  اآلخر 

تبقى  من  يف  الناسفة  سرتته  ر  فجَّ أن 

وأسفرت  الربملان،  حماية  عنارص  من 

7 من حماية  مقتل  املباركة عن  العملية 

وإصابة  الرافيض،  والجيش  املرشحني 

13 آخرين بينهم مرشحون لالنتخابات 

ولله  الرافضية،  الحكومة  يف  وقياديان 

واملنَّة.  الحمد 

انغماسيون  هاجم  سبق،  ما  إىل  إضافة 

للصحوات  تجمعا  رجب(   /23( االثنني 

إىل  أدى  مما  حديثة،  مدينة  يف  املرتدين 

الحمد.  ولله  مرتدا،   27 وإصابة  مقتل 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

وأبا  دجانة  أبا  االنغماسيِّني  الخالفة 

العراقي  جراح  وأبا  الكردينيَّ  شعيب 

الله-  –تقبلهم  الغريب  املغرية  وأبا 

املرتدين  للصحوات  تجمعا  هاجموا 

)صحوات  مسؤويل  أحد  منزل  يف 

وسط  العسكري  الحي  يف  الجغايفة( 

املرتدين  استهدفوا  حيث  حديثة،  مدينة 

مقتلة  فيهم  موقعني  الرشاشة  باألسلحة 

االنغماسيِّني  من  اثنان  لريتقي  عظيمة، 

واصل  فيما  نحسبهما-  -كما  شهيَدين 

حتى  الصحوات  مع  االشتباك  اآلخران 

حزاميهما  را  فجَّ ثم  ذخريتهما،  نفاد 

عن  العملية  وأسفرت  فيهم،  الناسفني 

آخرين،   19 وإصابة  مرتدين   8 هالك 

الله. بفضل 

اإلسالمية  الدولة  جنود  واستهدف 

للجيش  رتال  رجب(   /23( االثنني 

عن  أسفر  مما  الرطبة،  رشق  الرافيض 

من  عدد  وسقوط  همر  عربة  إعطاب 

الحمد. ولله  صفوفهم،  يف  القتىل 

جرافة  -االثنني-  املجاهدون  ر  دمَّ كما 

بتفجري  الرطبة  رشق  الرافيض  للجيش 

الحمد.  ولله  عليها،  ناسفة  عبوة 

صولة على منازل للحشد العشائري

إصابة مسؤول استخبارات 
وضابطين في الضلوعية 

وتدمير وإعطاب 3  آليات 
للحشد الرافضي  

في )شمال بغداد(

هجومان على مقر حزب مرتد 
ومنزل مسؤول في الصحوات

وقتلى 
المرتدين 
بالعشرات

بغداد أن جنود الدولة اإلسالمية هاجموا 

العشائري  الحشد  يف  لعنارص  منازل 

بمنطقة )خزرج( شمال رشقي الدجيل، 

أسفرت  الطرفني  بني  اشتباكات  ودارت 

حني  يف  مرتدين،   5 وإصابة  مقتل  عن 

ر املجاهدون عبوة ناسفة عىل دورية  فجَّ

ملؤازرة  قدومها  إثر  الرافيض  للحشد 

عن  أسفر  مما  العشائري،  الحشد 

وعاد  عنرصين،  وإصابة  آلية  إعطاب 

التي  املواقع  إىل  ذلك  بعد  الخالفة  جنود 

الفضل. ولله  منها ساملني،  انطلقوا 

أمنية  مفرزة  تمكنت  آخر  صعيد  وعىل 

الجاسوس  تصفية  من  -الخميس- 

)سعد  املرتد  الرافضية  للحكومة 

يف  عليه  نارية  أعرية  بإطالق  فرحان( 

ولله  بالطارمية،  حمد(  )الشيخ  منطقة 

الحمد.

الثالثاء  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  فجَّ كما 

الحشد  يف  لعنرص  منزلني  رجب(   /24(

العشائري وجاسوس للمخابرات بمنطقة 

الشط يف الطارمية، ولله الحمد. 

مسؤول  وإصابة  العربة  تدمري 

)حرب  املرتد  الضلوعية  استخبارات 

عقيد  برتبتي  وضابطني  حمزة( 

استخبارات  من  وعنرصين  ونقيب 

الحمد.  ولله  الرافيض،  الجيش 

الخالفة  جنود  كمن  ذُكر،  ملا  إضافة 

من  لعنارص  رجب(   /24( الثالثاء 

تكريت،  مدينة  رشق  الرافيض  الحشد 

عدد  وإصابة  مقتل  عن  أسفر  مما 

 . منهم

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

قتىل  أوقعوا  اإلسالمية  الدولة 

الرافيض  الحشد  صفوف  يف  وجرحى 

إثر  لهم  الدفع  رباعية  آلية  وأعطبوا 

يف  الرشاشة  باألسلحة  استهدافها 

تكريت،  مدينة  رشق  )العيث(  منطقة 

الحمد.  ولله 

اإلسالمية  الدولة  جنود  استهدف  كما 

للحشد  عربة  رجب(   /25( األربعاء 

ملدينة  املؤدي  الطريق  عىل  الرافيض 

عليها،  ناسفة  عبوة  بتفجري  بيجي 

ومقتل  تدمريها  إىل  أدى  الذي  األمر 

من  الغرب  وإىل  متنها،  عىل  كان  من 

ر  دمَّ وطبان  شارع  يف  سامراء  مدينة 

رباعية  عربة  ذاته  اليوم  يف  املجاهدون 

عبوة  بتفجري  الرافيض  للحشد  الدفع 

كان  من  وأصيب  وقتل  عليها،  ناسفة 

الحمد.  ولله  متنها،  عىل 

الحشد  عنارص  من   4 أن  يذكر 

آليتان  وُدمرت  حتفهم  لقوا  الرافيض 

املايض- جراء كمني وعملية  –األسبوع 

)جالم  منطقة  يف  عبوة  وتفجري  قنص 

الحمد.  ولله  سامراء،  رشق  الدور( 
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والية خراسان 

يف  القنص  ومفارز  األمنية  املفارز  ذت  نفَّ

عدة  عمليات  األسبوع-  -هذا  خراسان 

أسفرت عن مقتل وإصابة 8 من عنارص 

االستخبارات والجيش األفغانيَّني وميليشيا 

وقيادي،  ضابط  بينهم  اإلسالم"  "عسكر 

ولله الفضل. 

الجمعة )20/  أمنية  استهدفت مفرزة  إذ 

مدينة  )استخبارت  يف  مسؤوال  رجب( 

كابل( يف مدينة جالل أباد، مما أسفر عن 

إصابته. 

وذكرت املصادر امليدانية أن جنود الخالفة 

روا عبوة الصقة عىل سيارة املرتد، األمر  فجَّ

بجروح،  وإصابته  تدمريها  إىل  أدى  الذي 

ولله الحمد. 

استهدف  كذلك  أباد  جالل  مدينة  ويف 

ضابطا  رجب(   /23( االثنني  املجاهدون 

مما  املرتد،  األفغاني  الجيش  يف  وعنرصا 

أسفر عن مقتلهما. 

شرق آسيا 

الفلبيني  الجيش  من  عنرصا   13 سقط 

رجب(   /19( الخميس  قتىل  الصليبي 

يف  الخالفة  جنود  مع  مواجهات  جراء 

ولله  البالد،  غربي  جنوب  سولو  جزيرة 

الحمد. 

لجنود  تابع  إعالمي  مصدر  وذكر 

املجاهدين  أن  آسيا  رشق  يف  الخالفة 

إصابة مسؤول "استخبارات كابل"

مقتل 13عنصرًا من الجيش 
الفلبيني بينهم ضباط

الدولة  جنود  أن  املصادر  وأوضحت 

اإلسالمية أطلقوا أعرية نارية عىل املرتدَّين 

أباد،  جالل  يف  مرصي(  )شيخ  منطقة  يف 

سالحيهما،  واغتنام  مقتلهما  إىل  أدى  مما 

بفضل الله. 

 /24( الثالثاء  الخالفة  جنود  وهاجم 

رجب( منزل قيادي يف ميليشيات الحكومة 

جربهار  منطقة  يف  املرتدة  األفغانية 

بننجرهار، مما أسفر عن أرسه، ولله الحمد. 

وتصفية ضابط في الجيش 
في جالل أباداألفغاني واغتنام سالحه

وذكرت املصادر أن جنود الدولة اإلسالمية 

منزله  مداهمة  بعد  املرتد  القيادي  أرسوا 

جربهار،  ملنطقة  التابعة  )غزو(  قرية  يف 

بفضل الله.

كما اغتال املجاهدون األحد )22/ رجب( 

الجاسوس املرتد )مال سبحان الله( والذي 

يعمل لصالح الجيش األمريكي الصليبي، 

وذلك بإطالق أعرية مسدس عليه يف مدينة 

جالل أباد، بحمد الله. 

املجاهدون  استهدف  سبق  ملا  إضافة 

الباكستانية  الرشطة  من  عنرصا  -األحد- 

مدينة كويته،  أطراف  املرتدة بمسدس يف 

ما أسفر عن إصابته، ولله الحمد. 

 مقتل وإصابة
 4 مرتدين قنصًا

ومن جانبها استهدفت مفارز القنص –هذا 

املرتد  األفغاني  الجيش  عنارص  األسبوع- 

عن  أسفر  مما  اإلسالم،  عسكر  وميليشيا 

مقتل 3 منهم، بفضل الله. 

األفغاني  الجيش  من  عنرصان  لقي  فقد 

إثر  رجب(   /19( الخميس  حتفهما 

القناصة يف منطقة  استهدافهما باألسلحة 

أشني بننجرهار ويف قاطع جوزجان، ولله 

الفضل. 

لقي  بننجرهار  )نازيان(  منطقة  ويف 

اإلسالم"  "عسكر  ميليشيا  من  عنرص 

رجب(   /21( السبت  آخر  وأُصيب  حتفه 

ولله  القناصة،  باألسلحة  استهدافهما  إثر 

الحمد. 

هاجموا  اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  يذكر 

مرتد،  برملان  عضو  املايض-  –األسبوع 

الحكومة  مليليشيات  نقطة  وهاجموا 

 11 وإصابة  ملقتل  أدى  مما  األفغانية، 

عنرصا منهم، ولله الفضل. 

أخبـار
متفرقة

تدمير وإحراق نقطتين للجيش 
النصيري وإعطاب جرافة في 

أطراف البوكمال
النبأ – والية الفرات 

–هذا  اإلسالمية  الدولة  جنود  استهدف 

األسبوع- ثكنات ونقاط الجيش النصريي 

البوكمال  مدينة  أطراف  عىل  وآلياته 

عنارص  مع  عنيفة  مواجهات  خاضوا 

منطقة  يف  الصليبي  الفلبيني  الجيش 

وواجههم  سولو،  بجزيرة  )باتيكول( 

باألسلحة  اإلسالمية  الدولة  جنود 

الجيش  صفوف  يف  وأوقعوا  الخفيفة 

ضباط،   4 بينهم  قتيال   13 الصليبي 

الله.  بفضل 

يذكر أن مفرزة أمنية من جنود الخالفة 

عنارص  املايض-  -األسبوع  استهدفت 

من الجيش الفلبيني الصليبي يف جزيرة 

منهم،   3 مقتل  إىل  أدى  مما  سولو، 

الله. بفضل 

 في جزيرة سولو
 جنوب البالد

عن  أسفر  مما  الصاروخية،  بالقذائف 

وإصابة  جرافة  وإعطاب  منها   2 تدمري 

عنرص، بفضل الله. 

 /19( الخميس  املجاهدون  استهدف  إذ 

يف  املرتد  النصريي  للجيش  نقطة  رجب( 

 ،SPG9 أطراف مدينة البوكمال بقذيفتي

مما أسفر عن تدمري النقطة وإصابة أحد 

عنارصها، ولله الحمد. 

وأحرق جنود الخالفة االثنني )23/ رجب( 

ذاتها  املنطقة  يف  النصريي  للجيش  نقطة 

إثر استهدافها بقذيفة SPG9، بفضل الله.

 /20( الجمعة  املجاهدون  أعطب  كما 

رجب( جرافة للجيش النصريي يف محيط 

 ،SPG9 إثر استهدافها بقذائف  البوكمال 

ولله الحمد. 

وعىل مدار األسبوع قصف جنود الخالفة 

النصريي  للجيش  وثكنات  نقاط   7

قذائف  من  بعدد  البوكمال  أطراف  يف 

SPG9، وكانت اإلصابات دقيقة، بفضل 

الله. 

قنص  مفرزة  استهدفت  جانبها  ومن 

السبت )21/ رجب( عنرصا من الجيش 

النصريي يف أطراف مدينة البوكمال، مما 

أسفر عن مقتله، ولله الحمد. 

إصابة 4 من الحشد الرافضي 
جنوب الشرقاط

النبأ – والية دجلة 

الجمعة  اإلسالمية  الدولة  جنود  خاض 

عنارص  مع  مواجهات  رجب(   /20(

مما  الرشقاط،  جنوب  الرافيض  الحشد 

أسفر عن إصابة 4 مرتدين، ولله الحمد. 

وذكرت املصادر امليدانية أن جنود الخالفة 

الخانوكة  قرية  يف  املرتدين  مع  اشتبكوا 

جنوب الرشقاط األمر الذي أدى إىل إصابة 

4 منهم، بفضل الله.

قصف مواقع للحوثة في 
قيفة

النبأ – والية البيضاء 

والية  يف  اإلسالمية  الدولة  جنود  قصف 

مواقع  رجب(   /18( األربعاء  البيضاء 

للحوثة املرشكني يف منطقة )سبلة الجرم( 

يف قيفة بعدد من قذائف الهاون، وكانت 

اإلصابات دقيقة، ولله الحمد. 
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7مراسلون
)نشر الهدى( حملة مراسلون

دعوية واسعة وإلزامية 
جنوب دمشق جنوب  يف  واملساجد  الدعوة  مركز  أعلن 

جديدة  دعوية  بحملة  البدء  عن  دمشق 

تستهدف  الهدى(،  )نرش  مسمى  تحت 

عوام املسلمني يف القاطع.

واملساجد  الدعوة  مركز  يف  مصدر  وذكر 

السبت  ستبدأ  الحملة  هذه  أن  )النبأ(  لـ 

برنامج  ضمن  وذلك  رجب(،   /28(

موسع يستهدف مختلف مناطق القاطع، 

عوام  عىل  مطبوعة  إعالنات  وزِّعت  حيث 

املسلمني يف املساجد واألسواق.

الهدى(  )نرش  أن  املصدر  أوضح  كما 

ضمن  مكثفة  رشعية  دورات  عن  عبارة 

والفقه  العقيدة  فيه  ستدرَّس  برنامج 

القاطنني  املسلمني  لجميع  إلزامي  بشكل 

يف القاطع، ومن املقرر أن تستمر الدورات 

وجوائز  مكافآت  نهايتها  ويف  أيام،   10

بعد  وذلك  للمتفوقني  وشهادات  عينية 

اختبارات نهائية يف محتوى الدورة.

والية دمشق

الدورات  هذه  أن  املصدر  وأضاف 

القصرية هدفها رفع الجهل عن املسلمني، 

وتعليمهم ما ال يسعهم جهله يف توحيدهم 

أمور  من  شيئا  وتعليمهم  ومعتقدهم، 

اليومية،  حياتهم  يف  تهمهم  التي  الفقه 

يف  الدورات  هذه  تتوسع  أن  املقرر  ومن 

قادم األيام، بإذن الله.

يف  مستمرة  الرشعية  الدورات  أن  يذكر 

دورات  أُطلقت  كما  زمن،  منذ  القاطع 

عديدة للنساء، إال أن ما يميز )نرش الهدى( 

هذه املرة أنها ضمن خطة واسعة مكثَّفة 

أرض  ضمن  الرجال  لجميع  وإلزامية 

الخالفة يف جنوب دمشق، ولله الحمد.

 في جزيرة سولو
 جنوب البالد

 هيأوا مفاتيح لفك أقفال الدراجات 
 النارية وسرقوا عددًا منها 

والمحكمة اإلسالمية تحكم 
عليهم بالقطع 

والية الفرات 
اإلسالمية  املحكمة  حكمت 

اليد  بقطع  عفة  الشَّ قاطع  يف 

م(  )ع  امُلدانني  من  املعصم عىل كل  من 

إقرارهما برسقة عدد من  بعد  و)م ر(، 

املحروزة. النارية  الدراجات 

وأقرَّ )ع م( أنه رسق 4 دراجات نارية، 

يف  وأخريان  هجني  مدينة  يف  منها   2

كانت  منها   3 أن  وأقر  الشعفة،  بلدة 

-بحسب  القفل  وطريقة  بقفل،  مقفولة 

اإلطار  يربط  أن  هي  املتهم-  إقرار 

قفل،  وله  السلسلة  يشبه  بما  الخلفي 

الِحرز  وهو  القفل  فتح  إىل  املتَّهم  وعمد 

ترسق،  أن  من  الدراجة  لحماية  امُلعد 

املهمة. لهذه  أعده  خاص  بمفتاح 

 كما ذكر املدان أنه رسق دراجة نارية 

به  يفتح  بمفتاح خاص  الرقبة،  مقفولة 

النارية. الدراجات  أكثر 

يف  والجنايات  الحدود  قايض  وحكم 

ألنه  بالقطع،  عليه  الشعفة  محكمة 

يهتك  القضية-  أوراق  يف  جاء  -كما 

وقد  )الدراجة(،  املتاع  ويرسق  الحرز 

اِرَقُة  َوالسَّ اِرُق  }َوالسَّ تعاىل:  الله  قال 

نََكااًل  َكَسبَا  ِبَما  َجَزاًء  أَيِْديَُهَما  َفاْقَطُعوا 

]املائدة:  َحِكيٌم{  َعِزيٌز  َواللَُّه  اللَِّه  ِمَن 

أكثر  النارية  الدراجة  وقيمة   ،]38

-صىل  النبي  قطع  وقد  دراهم،   3 من 

 3 قيمته  )ِمَجن(  يف  وسلم-  عليه  الله 

يحتال  فيمن  الجويني  وقال  دراهم، 

)إذا  يقطع  أنه  ليرسق  الحرز  هتك  عىل 

وأخرج  الخان،  ودخل  سارق  احتال 

املتاع، فال شك يف وجوب القطع عليه(.

عىل  املستند  القايض  لحكم  وتنفيذا 

الرشطة  أقامت  الرشعية  النصوص 

يف  م(  )ع  املدان  عىل  الحد  القضائية 

الحمد. ولله  هجني،  منطقة 

الثاني  املدان  عىل  أيضا  الحد  أقيم  كما 

الرسقة  يف   ) م  )ع  شارك  الذي  ر(  )م 

أوراق  يف  وجاء  سابقة،  رسقات  وله 

جاره،  من  الرسقة  تعلم  أنه  قضيته 

دراجات   7 رسقة  يف  وشارك  ورسق 

منطقة  يف  عليه  الحكم  ذ  ونُفِّ نارية، 

. لِكشمة ا

كعصابة  يعمالن  امُلداننَي  أن  يذكر 

)أ س(، وهو من  يدعى  ثالث  بمشاركة 

متورطا  كونه  مع  عنهما  باإلبالغ  قام 

محاكمته  زالت  وما  نفسها  القضية  يف 

جارية.

خاص



العدد 127 
الخميس 26 رجب 1439هـ مقاالت8

اســـم هللا
)العلـــّي(

الحمد لله الذي له األسماء الحسنى، 

والصالة  العىل،  للصفات  املتضمنة 

الذي  ورسوله  عبده  عىل  والسالم 

قَدر الله حق قدره، وعىل آله وصحبه 

وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين، أما 

بعد...

"العيلّ"،  تعاىل  الله  أسماء  من  فإن 

استوى  الذي  خلقه،  عىل  العيل  فهو 

سماواته،  فوق  وعرشه  عرشه،  عىل 

السبع،  األرضون  السماوات  وتحت 

بحمده،  يسبحون  خلقه  وكل 

قال  وكرهاً،  طوعاً  له  ويسجدون 

)كان  وسلم:  عليه  الله  صىل  النبي، 

عرشه  وكان  قبله،  يشء  يكن  ولم  الله 

واألرض  السماوات  خلق  ثم  املاء،  عىل 

]رواه  يشء(  كل  الذكر  يف  وكتب 

رحمه  البخاري  وقال  البخاري[، 

إِىَل  }اْستََوى  العالية  أبو  "قال  الله: 

خلقهن،   } اُهنَّ }َفَسوَّ ارتفع  َماِء{  السَّ

عىل  عال  }اْستََوى{  مجاهد  وقال 

العرش".

أعىل  وهو  يشء  كل  رب  –تعاىل-  الله 

اأْلَْعىَل  َربَِّك  اْسَم  }َسبِِّح  يشء،  كل  من 

َر َفَهَدى  * الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى * َوالَِّذي َقدَّ

ُغثَاًء  َفَجَعَلُه   * اْلَمْرَعى  أَْخَرَج  َوالَِّذي   *

أَْحَوى{ ]األعىل: 1 - 5[.

كل  من  أعظم  عظيم  –تعاىل-  وهو 

}اللَُّه  يشء،  كل  عىل  علوه  مع  يشء، 

ُْخذُُہ  تَأ اَل  اْلَقيُّوُم  اْلَحيُّ  ُهَو  إِالَّ  إَِلَه  اَل 

َوَما  َماَواِت  السَّ يِف  َما  َلُه  نَْوٌم  َواَل  ِسنٌَة 

ِعنَْدُه  يَْشَفُع  الَِّذي  ا  ذَ َمْن  اأْلَْرِض  يِف 

َوَما  أَيِْديِهْم  بنَْيَ  َما  يَْعَلُم  ِنِه  ِبِإذْ إِالَّ 

ِعْلِمِه  ِمْن  ٍء  ِبَشْ يُِحيُطوَن  َواَل  َخْلَفُهْم 

َماَواِت  السَّ ُكْرِسيُُّه  َوِسَع  َشاَء  ِبَما  إِالَّ 

َوُهَو  ِحْفُظُهَما  يَئُوُدُہ  َواَل  َواأْلَْرَض 

ختم   ،]255 ]البقرة:  اْلَعِظيُم{  اْلَعيِلُّ 

القرآن  يف  آية  أعظم  وجل-  -عز  الله 

}اْلَعيِلُّ  العظيمني  االسمني  بهذين 

من  فيها  ذُكر  ما  كل  لنربط  اْلَعِظيُم{ 

-عز  بعلوه  وأفعاله  وصفاته  أسمائه 

وعظمته. وجل- 

كل  يعلم  علوه  مع  –تعاىل-  وهو 

شهدوه  وما  الناس  عن  غاب  ما  يشء؛ 

اْلَغيِْب  }َعاِلُم  خافية،  عليه  تخفى  ال 

]الرعد:  اْلُمتََعاِل{  اْلَكِبريُ  َهاَدِة  َوالشَّ

من  أكرب  الكبري  –سبحانه-  هو   ،]9

يشء،  كل  عىل  تعاىل  الذي  يشء،  كل 

خلقه  من  يشء  يماثله  أن  عن  وتعاىل 

وآثارها. أو صفاته  أفعاله  أو  ذاته  يف 

معاني العلو

جميع  من  –تعاىل-  لله  ثابت  العلو 

الشأن،  وعلو  الذات،  علو  الوجوه، 

رحمه  القيم،  ابن  قال  القهر.  وعلو 

تعاىل: الله 

جميِعها الوجوه  من  العلوُّ  وله 

الشاِن علوِّ  مْع  وقدراً  ذاتاً 

خلقه  عىل  علوه  الذات،  فعلو   •
عىل  يُنزل  عنهم،  بينونته  مع  كلهم، 

الدين  خريات  من  يشاء  ما  عباده 

وتصلح  قلوبهم  تزكو  به  ما  والدنيا، 

كتابه  فأنزل  ومعايشهم،  أعمالهم 

َل  نَزَّ الَِّذي  }تَبَاَرَك  تعاىل:  قال  الكريم، 

ِلْلَعاَلِمنَي  ِليَُكوَن  َعبِْدِہ  َعىَل  اْلُفْرَقاَن 

سبحانه  وهو   ،]1 ]الفرقان:  نَِذيًرا{ 

َعىَل  أَْمِرِہ  ِمْن  وِح  ِبالرُّ اْلَماَلِئَكَة  ُل  }يُنَزِّ

اَل  َُّه  أَن أَنِْذُروا  أَْن  ِدِہ  ِعبَا ِمْن  يََشاُء  َمْن 

2[، وقال  ]النحل:  َفاتَُّقوِن{  أَنَا  إِالَّ  إَِلَه 

الطَّيُِّب  اْلَكِلُم  يَْصَعُد  }إَِليِْه  تعاىل: 

]فاطر:  يَْرَفُعُه{  اِلُح  الصَّ َواْلَعَمُل 

يِف  َمْن  َِمنْتُْم  }أَأ تعاىل:  وقال   ،]10

ا  َفِإذَ اأْلَْرَض  ِبُكُم  يَْخِسَف  أَْن  َماِء  السَّ

.]16 ]تبارك:  تَُموُر{  ِهَي 

علو  ومعناه:  الشأن  علو  وأما   •
–تعاىل-  فلله  والصفات،  القدر 

العال،  والصفات  الحسنى  األسماء 

كل  من  املطلق  الكمال  –سبحانه-  وله 

صفاته  وال  أسمائه  يف  ليس  الوجوه، 

فتعاىل  عيب،  وال  نقص  أفعاله  وال 

والضالل،  الرشك  أهل  يصفه  عما  الله 

كما  هو  عليه،  ثناًء  نحيص  ال  سبحانه 

نفسه. عىل  أثنى 

الله  فيقول  القهر،  علو  وأما   •
ِدِه  ِعبَا َفْوَق  اْلَقاِهُر  }َوُهَو  تعاىل: 

 ،]18 ]األنعام:  اْلَخِبريُ{  اْلَحِكيُم  َوُهَو 

يف  الله-  -رحمه  الطربي  اإلمام  قال 

}الَقاِهُر{،  بقوله:  "ويعني  تفسريه: 

عليهم،  العايل  خلقه،  املستعبد  املذلِّل 

وصف  ألنه  ِعبَاِدِە{،  }َفْوَق  قال:  وإنما 

إياهم،  بقهره  ذكره-  -تعاىل  نفسه 

يكون  أن  شيئاً  قاهٍر  كلِّ  صفة  ومن 

إذاً:  الكالم  فمعنى  عليه،  مستعلياً 

العايل  لهم،  املذلُّ  عباَدہ،  الغالب  والله 

إياهم،  وخلقه  لهم،  بتذليله  عليهم 

دونه،  وهم  إياهم،  بقهره  فوقهم  فهو 

الحكيم  والله  يقول:  الَحِكيُم{،  }َوُهَو 

إياهم  وقهره  عباده،  عىل  ہ  ُعلُوِّ يف 

}الَخِبريُ{  تدبريه،  سائر  ويف  بقدرته، 

ال  الذي  ها،  ومضارِّ األشياء  بمصالح 

وبواديها،  األمور  عواقب  عليه  تخفى 

يدخل  وال  خلل،  تدبريه  يف  يقع  وال 

تأويل  يف  البيان  ]جامع  َدَخل"  حكمه 

القرآن[.

وال  له  مغالب  ال  –تعاىل-  فالله 

خلقه،  عىل  أحكامه  تجري  منازع، 

ويوفق  لها،  الرضوخ  إال  يملكون  فال 

والتسليم  بها  للرضا  اإليمان  أهل  الله 

البالغة. لحكمته 

إيمان أهل السنة والجماعة 
بعلو هللا على خلقه

السنة  أهل  وجل-  -عز  الله  هدى  وقد 

ومن  الصالح  السلف  -وهم  والجماعة 

الله  بعلو  لإليمان  بإحسان-   تبعهم 

السابقة،  املعاني  بجميع  –تعاىل- 

فوق  –تعاىل-  بأنه  إيمانهم  ومنها 

استوى  وأنه  خلقه،  من  بائن  عرشه 

بجالله،  يليق  استواًء  عرشه،  عىل 

ِميُع  السَّ َوُهَو  ٌء  يَشْ َكِمثِْلِه  }َليَْس 

11[، وعرشه فوق  ]الشورى:  اْلبَِصريُ{ 

السبع. السماوات 

 أقوال للسلف في
 إثبات صفة العلو

عباس  ابن  عن  الدارمي  اإلمام  روى 

استأذن  أنه  عنهما-  الله  -ريض 

وهي  عنها-  الله  -ريض  عائشة  عىل 

نساء  أحبَّ  "كنِت  فقال:  تحترض 

إليه  وسلم-  عليه  الله  -صىل  النبي 

الله  -صىل  الله  رسول  يكن  ولم 

وأنزل  طيبا،  إال  يحب  وسلم-  عليه 

سبع  فوق  من  براءتك  –تعاىل-  الله 

األمني". الروح  بها  جاء  سماوات، 

-رحمه  األوزاعي  عن  الحاكم  وروى 

-والتابعون  "كنا  قال:  تعاىل-  الله 

-عز  الله  إن  نقول:  متوافرون- 

وردت  بما  ونؤمن  عرشه  فوق  وجل- 

صفاته". من  السنة  به 

راهويه  بن  إسحاق  الخالل عن  وروى 

ْحَمُن  }الرَّ تعاىل:  الله  قال  قال:  أنه 

أهل  إجماع  اْستََوى{  اْلَعْرِش  َعىَل 

ويعلم  استوى  العرش  فوق  أنه  العلم 

السابعة. األرض  أسفل  يف  يشء  كل 

الله:  رحمه  الرب،  عبد  ابن  اإلمام  قال 

الذين  والتابعني  الصحابة  "وعلماء 

التفسري-  -أي  التأويل  عنهم  حمل 

يَُكوُن  }َما  تعاىل:  قوله  تأويل  يف  قالوا 

َواَل  َراِبُعُهْم  ُهَو  إِالَّ  ثاََلثٍَة  نَْجَوى  ِمْن 

عىل  هو  َساِدُسُهْم{  ُهَو  إِالَّ  َخْمَسٍة 

وما  مكان،  كل  يف  وعلمه  العرش، 

به"  يحتج  ذلك  يف  أحد  خالفهم 

املعاني  من  املوطأ  يف  ملا  ]التمهيد 

واألسانيد[.

إنكار السلف على من نفى 
صفة العلو

العلو  صفة  ينفون  الذين  املبتدعة  إن 

أيضاً  ينفون  وجل-  -عز  الله  عن 

عرشه: عىل  استواءه 

من  هارون:  بن  ليزيد  قيل   •
قوله  أن  زعم  من  قال  الجهمي؟ 

اْستََوى{  اْلَعْرِش  َعىَل  ْحَمُن  }الرَّ تعاىل: 

العامة  قلوب  يف  يقر  ما  خالف  عىل 

ابن  الله  لعبد  ]السنة  جهمي"  فهو 

أحمد[. اإلمام 

عن  الرازي  زرعة  أبو  وُسئل   •
اْستََوى{  اْلَعْرِش  َعىَل  ْحَمُن  }الرَّ تفسري 

تقرأ،  كما  تفسريه  وقال:  فغضب 

مكان،  كل  يف  وعلمه  عرشه،  عىل  هو 

الله"  لعنة  فعليه  هذا  غري  قال  من 

إسماعيل  ألبي  وأهله  الكالم  ]ذم 

األنصاري[.

سعيد  بن  عثمان  اإلمام  وقال   •
بإيمانه  يقصد  لم  "فمن  الدارمي: 

عىل  استوى  الذي  الله  إىل  وعبادته 

من  وبان  سماواته  فوق  العرش 

يدري  وال  الله  غري  يعبد  فإنما  خلقه 

الجهمية[. عىل  ]الرد  الله"  أين 

آمن  "فمن  أيضا:  الدارمي  وقال   •
بهذه  منه  احتججنا  الذي  القرآن  بهذا 

-صىل  الرسول  هذا  وصدق  اآليات 

عنه  روينا  الذي  وسلم-  عليه  الله 

الله  بأن  اإلقرار  لزمه  الروايات  هذه 

سماواته،  فوق  العرش  فوق  بكماله 

غري  فإنه  هذا  غري  قرآنا  فليحتمل  وإال 

بهذا". مؤمن 

لله  السلف  تعظيم  هو  فهذا  وأخريا: 

وشدة  لصفاته،  وتعظيمهم  وجل،  عز 

واعتبارهم  نفاها،  من  عىل  إنكارهم 

من  وأن  لها،  تعطيال  الصفات  تأويل 

عطل صفة واحدة منها فهو جهمي.

هذا والله أعلم، والحمد لله رب العاملني.
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9مقاالت
خـــذوا حـــذركم

ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك

الحلقة  يف  عنه  تحدثنا  ملا  استكماال 

املجاهد  بناء  رضورة  عن  املاضية 

معرفته  أساس  عىل  كلها  خططه 

يف  اليوم  نبحث  وخططه،  بعدوه 

الوقائية  اإلجراءات  أهم  من  بعض 

تتبعها أجهزة األمن واملخابرات  التي 

املعادية  الهجمات  ملنع  الكافرة 

أن  وقبل  بل  تخدمها،  التي  لألنظمة 

يفكِّر بالقيام بها من يحملون العداء 

لتلك األنظمة.

ألرس  الدائم  سعيهم  هنا  وقصدنا 

للفرار  دفعهم  أو  قتلهم،  أو  املجاهدين 

من أرضهم خوفا من األرس أو القتل، هذا 

استخدام  آخر  جانب  ومن  جانب،  من 

إرهاب  يف  باملجاهدين  يفعلونه  ما 

يف  التفكري  مجرد  من  ومنعهم  غريهم، 

يقتفوا  أو  املجاهدين،  حذو  يحذوا  أن 

أصابهم  ما  يصيبهم  أن  مخافة  آثارهم، 

دائما  يسعون  فهم  املجرمني،  أيدي  عىل 

لينجزوا  والتثبيط،  األرس  هديف  لتحقيق 

األنظمة  أمن  ضمان  يف  وظيفتهم  بذلك 

يسهرون  الذين  واملرشكني  الطاغوتية 

عىل حمايتهم ورعايتهم.

أسرك أنفع ألعدائك

مخابرات  تبذل  األول  الجانب  فعىل 

معرفة  سبيل  يف  جهدها  كل  الطواغيت 

والتحقق  املرشكني،  جهاد  عىل  عازم  كل 

وكشف  يمثله،  الذي  الخطر  مدى  من 

غريه  أو  املسلمني،  بجماعة  ارتباطاته 

ممن هم عىل فكره فضال عمن انتقل إىل 

اإلسالم،  دار  إىل  بهجرته  العمل،  ميدان 

من  كله  وذلك  باملجاهدين،  التحاقه  أو 

ما  ينفذ  أن  من  املجاهد  هذا  منع  أجل 

املرشكني،  يف  نكاية  فيحدث  عليه،  عزم 

إن  قتله  أو  اعتقاله،  طريق  عن  وذلك 

قاوم االعتقال، ورفض االستئسار، ودرء 

بعض  ويف  بذلك،  منه  املتوقع  الرضر 

بالضغط عىل  الطواغيت  يكتفي  الحاالت 

من يريدون منعه من إلحاق الرضر بهم 

ذلك،  فعل  دون  االعتقال  من  وتخويفه 

سطوتهم،  تحت  من  الهرب  إىل  لدفعه 

ال  املرشكني  من  لغريهم  جهاده  فيكون 

لهم.

عىل  أمنهم  وأجهزة  الطواغيت  وتركيز 

فيه  ألنه  والنفي،  القتل  من  أكثر  األرس 

من  يتحقق  ما  تفوق  لهم  عظيمة  فوائد 

يمكنهم  املجاهد  فبأرس  النفي،  أو  القتل 

عنده  ما  لتحصيل  وإهانته  تعذيبه 

باإلدالء  يرضَّ  أن  يمكن  معلومات  من 

هذا  خالل  ومن  إخوانه،  أو  نفسه  بها 

كرس  إىل  يسعون  واإلهانة  التعذيب 

الرتاجع  إىل  ودفعه  وإخضاعه،  نفسه 

إليه،  الله  هداه  الذي  الخري  طريق  عن 

التعذيب  أخبار  استخدام  يمكنهم  ثم 

السجون  إىل خارج  التي تترسب  والقهر 

طاعة  من  وتخويفهم  الناس  إرهاب  يف 

ربهم، ودعوتهم إىل عبادة الطواغيت من 

دون رب العاملني خوفا ورهبا.

ال تأمن مكرهم

أجهزة  أساليب  عىل  الغالب  كان  وإن 

العنارص  معرفة  إىل  تسعى  أنها  األمن 

التي تشكل خطرا عىل األنظمة عن طريق 

صفوف  واخرتاق  املشبوهني،  مراقبة 

وارتباطات  عالقات  وكشف  املعادين، 

تستخدم  األساليب  هذه  فإن  املالَحقني، 

بمجاهرته  إما  أمره  انكشف  من  ضد 

عىل  التحريض  أو  للطواغيت،  بالعداء 

املواالة  إظهار  بمجرد  أو  جهادهم، 

بالكالم  نرصتهم  يف  والسعي  للموحدين 

عنه  بمعلومات  أو  الفعل،  أو  املال  أو 

من  ينتزعونها  أو  املخربين،  من  تصلهم 

املعتقلني.

ومصائد  فخاخا  أيضا  لهم  فإن 

ينصبونها ملن لم ينكشف لهم أمره بعد 

من املوحدين، تقوم عىل فسح مجال من 

الحرية املوهومة تفتحه أجهزة األمن بني 

كل بضعة سنني، تتفاوت بني جهاز أمن 

اعتقال  الطواغيت  فيها  يتجنب  وآخر، 

اعتقلوهم  وإن  الفاعلني،  غري  الشباب 

بعدها  يطلق رساحهم  فلفرتات محدودة 

خطورتهم  عدم  من  التأكد  بمجرد 

الحالية.

هذه  يف  الطواغيت  أنظمة  وتظهر 

مع  سياستها  تغيري  قررت  أنها  املرحلة 

منهم  االستفادة  تريد  أنها  أو  املوحدين، 

أو  داخيل،  أو  خارجي  لعدو  للتصدي 

وقد  أكرب،  بقضايا  عنهم  مشغولة  أنها 

بهذا  فينخدع  حقيقة،  ذلك  بعض  يكون 

الشباب  آالف من  بل  الكبري مئات،  الفخ 

مستورا،  كان  من  فيظهر  أحيانا، 

وتنشط  مستخفيا،  كان  من  ويجاهر 

وبرص  سمع  تحت  ذلك  وكل  الدعوة، 

بل  ساكنا،  يحركون  ال  الذين  الطواغيت 

يدفعون أحيانا باتجاه تنشيط هذا األمر 

حجم  وزيادة  زرعوا  ما  لتخصيب  أكثر، 

يحني  حني  قطافها  ينوون  التي  الثمرة 

أوانها.

األمنية  بالحمالت  الناس  يفاجأ  ثم 

البالد،  التي تشمل أحيانا كامل  الشاملة 

وتتعاون فيها كل أجهزة األمن، العتقال 

ما  خطرا  يشكلون  أنهم  يتوقع  من  كل 

الساحة  فتعود  وأوليائهم،  املرشكني  عىل 

تغن  لم  وكأنها  الحمالت  هذه  بعد 

باألمس بالدعاة واملحرضني عىل الجهاد، 

الذين  بالطاغوت،  للكفر  واملظهرين 

ومن  سجون،  حبييس  إىل  سيتحولون 

نجا منهم فإنه يبادر إىل تغيري مظهره، 

ويدخل يف حالة ُكمون قد ال يخرج منها 

أبدا إن لم يتغمده الله برحمته.

بعضهم  املتسارعة  األحداث  تدفع  قد  أو 

يخططون  كانوا  أعمال  استعجال  إىل 

من  لها  يجب  ما  بأقل  وتنفيذها  لها، 

استعدادات مما يؤدي أحيانا إىل فشلها، 

وتمكن أجهزة أمن الطواغيت من إظهار 

بهيئة  قتلهم  أو  عليهم  بالقبض  نفسها 

عىل  اعتقلتهم  من  كل  وتصور  املنترص، 

أنهم كانوا يجهزون لعمليات "إرهابية" 

يبلغوا  لم  ممن  بعضهم  يكون  حني  يف 

بعد مرحلة التفكري يف جهاد الطواغيت.

درس من أخطاء بعض 
الموحدين في الشام

بما  كالمنا  عىل  نستشهد  أن  ويمكننا 

الجهاد  بدايات  مع  الشام  يف  حدث 

األمن  أجهزة  ت  غضَّ فقد  العراق،  يف 

الشباب  من  كثري  عن  الطرف  النصريية 

العراق،  يف  املجاهدين  لنرصة  املتطلع 

الشام  يف  الشباب  من  املئات  فانغمس 

وكان  العراق،  يف  املجاهدين  دعم  يف 

أغلبهم لألسف يرى يف اإلجراءات األمنية 

أن  طاملا  لتحملها"  داعي  "ال  مشقة 

وشأنهم،  ترتكهم  الطاغوت  مخابرات 

الشباب  من  كثري  أيضا  بهؤالء  وارتبط 

نشاط  بأي  يقومون  يكونوا  لم  الذين 

حقيقي لنرصة املجاهدين رغم مناداتهم 

بالجهاد وعّد أنفسهم يف عداد املنارصين 

للمجاهدين.

اإلسالمية،  العراق  دولة  أُعلنت  فلما 

القيام  النصريية  املخابرات  قررت 

حصدت  املناطق  كل  يف  واسعة  بحملة 

باعتقال  تمثلت  كبرية  ثمارا  خاللها  من 

نرصة  يف  العاملني  من  األلف  يقارب  ما 

بل  بهم،  واملرتبطني  العراق  يف  الجهاد 

كغالة  كله،  باألمر  لهم  شأن  ال  وممن 

وال  السلفية  يزعمون  الذين  املرجئة 

الصوفية  مجادلة  سوى  منها  يعرفون 

علماء  من  ملشايخهم  اتباعا  والرافضة 

السوء يف جزيرة العرب.

ولم ينج من تلك الحملة التي أطلق عليها 

النظام )قضية جند الشام( من العاملني 

عصمه  من  إال  العراق  جهاد  نرصة  يف 

أو  الطواغيت،  مكر  من  باالحتياط  الله 

يتمكن  أن  قبل  املجاهدين  إىل  بدينه  فرَّ 

املرتدون من أرسه.

طرق  عىل  كثريا  الحملة  تلك  أثرت  وقد 

أنها  كما  العراق،  يف  املجاهدين  إمداد 

الشام،  يف  الجهاد  مشاريع  أضعفت 

االستفادة  الله-  -بإذن  يمكن  وكان 

مع  املرحلة  لتلك  الكثرية  الفوائد  من 

لو  املتوقع،  رضرها  لتخفيف  االحتياط 

لم يقع أكثر املجاهدين يف فخ املخابرات 

عن  ويغفلوا  جانبها  فيأمنوا  النصريية، 

عداوة  أشد  أنها  وينسوا  منها،  الحذر 

تركها  أظهرت  ولو  الصليبيني  من  لهم 

مؤقتا. لحربهم 

الحملة  هذه  من  الطواغيت  أراد  كما 

من  أمره  يكتشفوا  لم  من  كل  إرهاب 

أن  قبل  فعله  عن  ليكف  املجاهدين 

املصري  من  غريهم  وتخويف  يكتشفوه، 

أعانوهم  إن  يالقوه  أن  يمكن  الذي 

هذا  يكون  وربما  معهم،  تعاطفوا  أو 

اآلثار  من  آثاره  يف  أخطر  الجانب 

بماليني  يتعلق  أنه  إذ  لالعتقال،  املبارشة 

املسلمني، يف حني أن االعتقال وآثاره قد 

والقريبني  وأرسهم  باملعتقلني  تنحرص 

يف  الله-  -بإذن  سنبحثه  ما  وهو  منهم، 

القادمة من هذه السلسلة. الحلقة 

يضع  أن  مسلم  كل  واجب  من  إن 

وأجهزة  وأوليائهم  للطواغيت  عداوته 

ويعاملهم  عينيه،  نصب  دائما  أمنهم 

أنهم  ويعلم  العداوة،  هذه  أساس  عىل 

يف  ما  أضعاف  العداوة  من  له  يكنون 

يأمن  وال  منهم،  فيحذر  لهم،  صدره 

مكرهم، ويتذكر قوله تعاىل: }َوإِذْ يَْمُكُر 

أَْو  يَْقتُلُوَك  أَْو  ِليُثِْبتُوَك  َكَفُروا  الَِّذيَن  ِبَك 

َواللُه  اللُه  َويَْمُكُر  َويَْمُكُروَن  يُْخِرُجوَك 

فال   ،]30 ]األنفال:  اْلَماِكِريَن{  َخرْيُ 

الوقاية  جانب  برتك  نفسه  عىل  يُعينهم 

قتله،  أو  أرسه  من  فيمّكنهم  أذاهم،  من 

يف  عليه  ويتوكل  عليهم  بالله  ويستعني 

فليتوكل  الله  وعىل  ورعايته،  حفظه 

املؤمنون.

4
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منوعات

راجع نفسك وحاسبها
أخي املجاهد، اعلم أن عىل املسلم أالَّ يتبع هوى نفسه، 

ها إىل جادة الصواب إن هي انحرفت  وأن يراجعها ويردَّ

وتقصريها  انحرافها  املجاهد  يعرف  ولن  ت،  قرصَّ أو 

عىل  لها  والتأنيب  املراجعة  قليل  عنها  غافال  كان  إن 

ما فرطت به من معاٍص وذنوٍب وبعٍد عن الحق، ولن 

تُردَّ هذه النفس إىل رشدها وصوابها إن كان صاحبها 

ساهيا غافال قليل الذكر، ال يقرأ القرآن وال يتدبَّر آياته، 

أخـــــــــــي 
المجاهد 

قال رسول الله، صىل الله عليه وسلم: )إن الرجل 

وهو  للناس،  يبدو  فيما  الجنة،  أهل  عمل  ليعمل 

من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار، 

]رواه  الجنة(  أهل  من  وهو  للناس،  يبدو  فيما 

البخاري[.

ولهذا الحديث قصة ترشحه وتوضح معناه، فعن 

ولن تُردَّ إىل صوابها إن كان صاحبها ال يملك من العلم 

الرشعي ما يجعلها تسمو به إىل مرتبة أعىل.

الجهاد  معاني  يف  ه  تتفقَّ أن  النفس  هذه  عىل  أن  كما 

ربها،  أمر  عىل  لتثبت  واملصابرة  والصرب  والرباط 

واألعظم من هذا كلِّه أن تستشعر هذه النفُس خشية الله 

والخوف من لقائه، فإن حرصَت عىل أن توطِّن نفسك 

للقائه سبحانه، فلن ترىض أن تلقاه وهو ساخط عليك 

بل تتمنى أن تلقاه بنفس مطمئنة راضية مرضية، قال 

َربِِّك  إىَِل  اْرِجِعي   * اْلُمْطَمِئنَُّة  النَّْفُس  أَيَّتَُها  }يَا  تعاىل: 

َراِضيًَة َمْرِضيًَّة{ ]الفجر: 27 - 28[. 

محاسبة  املرتبة  هذه  لبلوغ  املجاهد-  -أخي  فعليك 

نفسك أوال بأول، ومراقبتها يف كل األمور، وعىل رأسها:

• مراجعة النية يف كل قول أو عمل.
• أداء الفرائض عىل أكمل وجه.

• دوام األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

قصة حديث
 )إن الرجل ليعمل
 عمل أهل الجنة(

• قيام الليل وأداء النوافل.
• قراءة القرآن وتدبُّر معانيه.

• املحافظة عىل أذكار الصباح واملساء.
فقد  نفسك،  بمراقبة  الناس  أوىل  أنت  املجاهد،  أخي 

األنبياء واملرسلني،  حملت عىل عاتقك همَّ إيصال دعوة 

روحك  وتحمل  يٍد  براحة  الرسالة  هذه  تحمل  وأنت 

األقرب من  أنك  مها رخيصًة ملوالها، كما  لتقدِّ باألخرى 

حياض املوت ومواطن الردى، فكم من مرة رجوت الله 

ما  لتصلح  لتعود  يك  ينجِّ أن  الدين  له  مخلصا  ودعوته 

هواها  نفسك  أتبعت  أنجاك  فلما  نفسك  من  أفسدت 

وعدت للتقصري.

الله  إىل  وُعد  يدي موالها  بني  نفسك  ذلَّ  املجاهد،  أخي 

وتُب إليه كل يوم بل كل ساعة، واستغفر ربك لتفريطك 

يف جنبه سبحانه، وضع لنفسك ميزانا تزن به أعمالها 

وتردها إىل رصاطها املستقيم.

رسول  أن  عنه-  الله  -ريض  الساعدي  سعد  بن  سهل 

واملرشكون،  هو  التقى  وسلم-  عليه  الله  -صىل  الله 

فاقتتلوا، فلما مال رسول الله -صىل الله عليه وسلم- 

إىل عسكره، ومال اآلخرون إىل عسكرهم، ويف أصحاب 

لهم  الله عليه وسلم- رجل، ال يدع  الله -صىل  رسول 

فقال:  بسيفه،  يرضبها  اتبعها  إال  فاذة  وال  شاذة 

رسول  فقال  فالن،  أجزأ  كما  أحد  اليوم  منا  أجزأ  ما 

النار(،  أهل  من  إنه  )أما  وسلم:  عليه  الله  صىل  الله، 

معه  فخرج  قال:  صاحبه،  أنا  القوم:  من  رجل  فقال 

قال:  معه،  أرسع  أرسع،  وإذا  معه،  كلما وقف، وقف 

املوت، فوضع  الرجل جرحا شديدا، فاستعجل  فُجرح 

تحامل  ثم  ثدييه،  بني  وذبابه  باألرض،  سيفه  نصل 

الله  إىل رسول  الرجل  نفسه، فخرج  فقتل  عىل سيفه، 

رسول  أنك  أشهد  فقال:  وسلم-  عليه  الله  -صىل 

ذكرت  الذي  الرجل  قال:  ذاك؟(،  )وما  قال:  الله، 

آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت: 

جرحا  ُجرح  ثم  طلبه،  يف  فخرجُت  به،  لكم  أنا 

يف  سيفه  نصل  فوضع  املوت،  فاستعجل  شديدا، 

فقتل  عليه  تحامل  ثم  ثدييه  بني  وذبابه  األرض 

وسلم-  عليه  الله  -صىل  الله  رسول  فقال  نفسه، 

الجنة..  أهل  عمل  ليعمل  الرجل  )إن  ذلك:  عند 

عليه[. ]متفق  الحديث( 

ولهذا عىل املسلم أن يسأل الله -عز وجل- الثبات 

الله  صىل  الخلق،  خري  يفعل  كان  كما  دينه  عىل 

الفتن،  نفسه  عىل  يأمن  أال  وعليه  وسلم،  عليه 

عليها. ويحرص  الثبات  بأسباب  فيعمل 
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حدث في 
أسبــوع

 تهديدات أمريكية جديدة
 للنظام النصيري

من  وحلفاؤه  الصليبي  األمريكي  الجيش  حشد 

سواحل  قبالة  عديدة  بحرية  قطعا  األوربية  الدول 

مواقع  عىل  جوي  قصف  حملة  لشنِّ  تمهيدا  الشام 

مسؤويل  من  ترصيحات  بحسب  النصريي،  النظام 

الدول. تلك 

باستخدام  )ترامب(  األمريكي  الطاغوت  د  وهدَّ

ملسؤولني  ترصيحات  بعد  وذكية"  "جديدة  صواريخ 

إسقاط  عىل  جيشهم  عزم  فيها  زعموا  روس 

إطالقها،  مصادر  عىل  والرد  األمريكية  الصواريخ 

النظام  مواقع  بقصف  تهديداتها  أمريكا  نفذت  إن 

النصريي.

موافقتها  أمريكا  حلفاء  من  دول  عدة  وأعلنت 

قرر  إن  العسكرية  الحملة  يف  أمريكا  مشاركة  عىل 

وروسيا. النصريي  للنظام  وعيده  إنفاذ  )ترامب( 

القصف  حملة  تبدأ  أن  إعالم  وسائل  وتوقعت 

مطالب  تتحقق  لم  حال  يف  )الخميس(  الليلة  مساء 

رجح  الشام،  يف  بالوضع  تخص  معلنة  غري  أمريكية 

مصري  أو  اإليراني،  باالنتشار  تتعلق  أنها  بعضهم 

األسد. بشار  النصريي  الطاغوت 

لها  التابعة  والدول  أمريكا  يف  الصليبيون  وأعلن 

الحمراء  الخطوط  تجاوز  قد  النصريي  النظام  أن 

ألسلحة  النصريي  الجيش  استخدام  عن  أنباء  بسبب 

)دوما(. ملدينة  قصفه  يف  كيمياوية 

 100 وإصابة  شخصا   60 مقتل  تقارير  وكشفت 

مماثلة  آثار  وعليهم  صورهم  إعالميون  نرش  آخرين 

الستنشاق  يتعرضون  من  عىل  تظهر  التي  لتلك 

سامة. غازات 

تعرضوا  القتىل  أن  وإعالمية  طبية  مصادر  وأكدت 

مدينة  عىل  النصريي  الجيش  طائرات  شنَّته  لقصف 

الخرباء  آراء  )دوما( استخدم فيه غاز سام، اختلفت 

نوعه. تحديد  يف 

بداية  منذ  أعلنوا  قد  الصليبية  الدول  طواغيت  وكان 

خطوطهم  أن  الغوطة  عىل  النصريي  الجيش  حملة 

استخدام  عىل  تقترص  الغوطة  تجاه  الحمراء 

فيما  تدخلهم  وعدم  الكيمياوي،  للسالح  النصرييني 

يستخدمها  التي  الفتاكة  األسلحة  من  ذلك  دون  هو 

منذ  املدن  وتدمري  األهايل  قتل  يف  النصريي  الجيش 

سنوات.

خالل  الغوطة  أهايل  من  القتىل  عدد  بلغ  وقد 

 1600 من  أكثر  النصريي  للجيش  األخري  الهجوم 

تقارير  بحسب  الجرحى،  آالف  إىل  باإلضافة  قتيٍل 

قضوا  منهم  األلوف  عرشات  عن  فضال  إعالمية، 

املاضية. السنوات  خالل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انتهاء وجود فصائل الصحوات
 في الغوطة الشرقية

بارشت  العسكرية  رشطتها  أن  روسيا  أعلنت 

الجيش  سيطرة  بعد  )دوما(  مدينة  يف  االنتشار 

فصائل  وجود  إنهاء  إىل  إشارة  يف  عليها،  النصريي 

الرشقية(  )الغوطة  مناطق  من  تماما  الصحوات 

دمشق. من  القريبة 

من  عدد  أن  الروسية  الدفاع  وزارة  وكشفت 

 160 من  أكثر  بلغ  الرشقية  الغوطة  من  رتهم  هجَّ

الصحوات، من  االتفاقات مع فصائل  بداية  منذ  ألفا 

وصل  )دوما(  مهجري  من  ألفا   40 قرابة  بينهم 

الشمايل خالل هذا  إىل مناطق ريف حلب  كثري منهم 

األسبوع.

أعلن  قد  املرتد  اإلسالم(  )جيش  فصيل  وكان 

سالحه  وتسليم  النصريي  للجيش  مؤخرا  استسالمه 

عليها،  يسيطر  كان  التي  املناطق  وكل  ومدرعاته 

)حلب(  باتجاه  بالخروج  ملقاتليه  السماح  مقابل 

من  بالخروج  األهايل  من  يرغب  ومن  أرسهم  مع 

عليها. النصرييني  سيطرة  قبل  )دوما( 

طويلة  مفاوضات  بعد  هذا  االستسالم  قرار  وجاء 

الروس،  واملسؤولني  اإلسالم(  )جيش  قادة  بني 

السماح  عىل  إعالمية-  مصادر  –بحسب  تركزت 

األموال  من  كبرية  كميات  بإخراج  الصحوات  ملرتدي 

املدينة. من  انسحابهم  أثناء  معهم 

قرار  أن  املرتدون  اإلسالم(  )جيش  قادة  وزعم 

لم  الذين  األهايل  ضغط  بسبب  جاء  استسالمهم 

الذي  العنيف  القصف  احتمال  عىل  قادرين  يعودوا 

املدينة  ق  يطوِّ الذي  النصريي  الجيش  عليهم  صبَّه 

الغوطة  مناطق  باقي  سقوط  بعد  األطراف  كل  من 

الصحوات  فصائل  منها  انسحبت  التي  الرشقية 

إدلب. باتجاه  املاضية  األسابيع  خالل 

اتفاق  أن  النصريي  النظام  إعالم  وسائل  وكشفت 

من  األرسى  كل  تسليم  أيضا  تضمن  )دوما(  تسليم 

اإلسالم(  )جيش  سجون  يف  املوجودين  النصريية 

أسري،   400 من  أكثر  عددهم  والبالغ  سنوات،  منذ 

رسيان  بعد  بتحريرهم  النصريي  الجيش  احتفل 

الغوطة. من  الصحوات  خروج  اتفاق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إيطاليا توقف شابًا بتهمة 
التحريض على الجهاد

بتهمة  إيطاليا  شابا  اإليطالية  الرشطة  اعتقلت 

لشن  والتحضري  الصليبيني،  قتال  عىل  التحريض 

البالد. شمال  هجوم 

مدينة  يف  اعتقل  الذي  الشاب  أن  للرشطة  بيان  وزعم 

قنوات  يدير  كان  البالد  رشقي  شمال  )تريسته( 

خاللها  من  يحرض  )تلغرام(  شبكة  عىل  إعالمية 

بالرتويج  يقوم  كما  إرهابية"،  "عمليات  ارتكاب  عىل 

البيان. بحسب  اإلسالمية،  الدولة  لعمليات 

الشاب  بحوزة  عثرت  الرشطة  أن  البيان  وأوضح 

تعليم  يف  تفيد  وثائق  عىل  عاما   15 العمر  من  البالغ 

للدولة  راية  وعىل  املتفجرة،  املواد  صناعة  كيفية 

اإلسالمية.

للدولة  يتبع  الشاب  أن  إيطالية  أمن  أجهزة  عت  وادَّ

الصليبيني  ضد  هجوم  لتنفيذ  يحرض  وكان  اإلسالمية 

عليه. القبض  إلقاء  قبل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقتل 250 أغلبهم من جنود الطاغوت
 في سقوط طائرة جزائرية

من  أكثر  مقتل  عن  املرتد  الجزائري  الجيش  أعلن 

مدينة  قرب  عسكرية  طائرة  تحطم  يف  شخصا   250

الجزائر.

بَُعيد  )اليوشن(  نوع  من  عسكرية  طائرة  وسقطت 

العاصمة،  ضواحي  يف  )بوفاريك(  مطار  من  إقالعها 

عساكر  من  أغلبهم  شخصا   257 مقتل  عن  أسفر  ما 

من  عدد  إىل  باإلضافة  املرتدين،  الجزائري  الجيش 

الغربية. والصحراء  الجزائر  من  األهايل 

تستخدمها  روسية  عسكرية  طائرة  و)اليوشن( 

ات،  واملعدَّ لألفراد  النقل  خدمات  يف  الجيوش 

 15 منها  الجزائر  وتمتلك  بالوقود،  التزود  وعمليات 

االستخدام. مختلفة  طائرة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إيران ترد على تهديدات )ابن سلمان(
 بصواريخ حوثية

لثالثة  تصديه  املرتد  السعودي  الجيش  أعلنت 

وإسقاط  الحوثيون،  أطلقها  بالستية  صواريخ 

للرافضة  جديد  تصعيد  يف  لهم،  مسريتني  طائرتني 

العرب. جزيرة  طواغيت  ضد 

يتبع  الذي  التحالف  قوات  باسم  ناطق  وقال 

الجوية  الدفاعات  إن  العرب  جزيرة  لطواغيت 

أطلقها  صواريخ  ثالثة  )األربعاء(  مساء  أسقطت 

وجيزان  الرياض  مدن  باتجاه  الحوثيون  الروافض 

ونجران.

من  كال  استهدفوا  أنهم  الحوثيون  أعلن  حني  يف 

نفذته  بهجوم  أرامكو(  و)رشكة  أبها(  )مطار 

"الجيش  إعالم  وسائل  ت  وردَّ مسرية،  طائرات 

أن  دون  إسقاطها  جرى  الطائرات  أن  السعودي" 

أرضار. بأي  ذلك  يتسبب 

الروافض  من  الجديد  التصعيد  هذا  أن  ويُعتقد  هذا 

أسيادهم  ألوامر  استجابة  جاء  إنما  الحوثيني 

تهديدات  عىل  الرد  أرادوا  الذين  إيران،  طواغيت 

خالل  ضدهم  أطلقها  التي  سلمان(  )بن  الطاغوت 

أمريكا  من  كل  يف  الصليبيني  طواغيت  مع  لقاءاته 

. وفرنسا




