
مدينة رفح استثمرها 
رها  اليهود ودمَّ

المرتدون

الثالثاء  اإلسالمية  الدولة  جنود  صدَّ 

للجيش  تقدم  محاولة  رمضان(   /6(

عىل  املرتد  واألفغاني  األمريكي 

مواقعهم يف قاطع كنر، مما أسفر عن 

الجيش  من  عنارص   4 وإصابة  مقتل 

ضابط.  بينهم  األفغاني 

لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  خراسان 

الجيشني  لهجوم مشرتك بني  تصدوا 

لهم  موقع  عىل  واألمريكي  األفغاني 

يف قرية )القندارو( بمنطقة مانوكي 

دارت  حيث  كنر،  لقاطع  التابعة 

أنواع  بمختلف  عنيفة  اشتباكات 

عن  أسفرت  الطرفني،  بني  األسلحة 

األفغاني  الجيش  يف  ضابط  مقتل 

واغتنام  عنارص،   3 وإصابة  املرتد، 

أسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد.  

استهدفت  آخر  صعيد  وعىل 

خراسان  والية  يف  األمنية  املفارز 

الرشطة  عنارص  األسبوع-  –هذا 

وأوقعت  واألفغانية،  الباكستانية 

صدُّ هجوم للجيشين األمريكي واألفغاني 
في كنر ومقتل 13 من الشرطة الباكستانية 

واألفغانية بينهم ضباط

التفاصيل ص 7

استهداف 
موكب قائد 
قطاع األمن 

المركزي 
بشمال سيناء

مقتل 11 عنصرًا من 
الجيش النصيري

جنوب أجدابيا

وأسر 2 وإحراق آليات 
بصولة للمجاهدين 

شرق تدمر

هجوم استشهادي 
على موقع 

لميليشيات حفتر

جنوب 
العريش  

هذه الصحيفة تحتوي على ألفاظ الجاللة وآيات قرآنية وأحاديث احذر من تركها في مكان مهين7

صحيفة أسبوعية تصدر عن ديــوان 
اإلعـالم المركـزي

12 صفحة

المنطقة العازلة..ماذا ُيراد بأهل 
رفح وسيناء؟ )1(

العدد 133 ا السنة التاسعة ا الخميس 8 رمضان 1439هـ
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4

والصالة  املتقني،  ويل  لله  الحمد 

الذي  األمني  النبي  عىل  والسالم 

للعاملني،  رحمة  بالسيف  بعث 

ومن  امليامني  الغر  صحابته  وعىل 

الدين. يوم  إىل  بإحسان  تبعهم 

بعد  نفسه  يطرح  فسؤال  بعد،  أما 

سيناء،  يف  ويجري  جرى  ما  كل 

املرتد  املرصي  الجيش  يريد  ماذا 

الصليبني  من  الكفر  أمم  خلفه  وِمن 

األرض  تلك  سيناء،  بأرض  واليهود 

موىس  اللُه  كلَّم  عليها  التي  املباركة، 

إرسائيل،  بني  إىل  ورسوله  نبيَّه 

الطور،  جبل  عىل  الله  تجىل  وفيها 

بالتحديد؟  رفح  ملدينة  يُخطط  وماذا 

ولنعلم أوال أن رفح كانت مدينة واحدة، 

يجرون  الغرب  بالد  كفار  جاء  حتى 

خبثهم عىل أهل اإلسالم بعدما ابتعدوا. . . 

3

5

6

مقتل وإصابة 6 من 
الجيش والحشد 

ين الرافضيَّ
في والية نينوى

89

قصة شهيد

هدي النبي صلى هللا عليه 
وسلم في الصيام )1(

 أبو كرم الحضرمي
 كريٌم َحِيٌي ِمْعواٌن في النائبات

مقاالت
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3االفتتاحية
جهادنا دعوة 
بسم هللا الرحمن الرحيم

4 من جنود الخالفة 
يهاجمون كنيسة للنصارى

في الشيشان

 هجوم استشهادي
على موقع لميليشيات 

حفتر
جنوب أجدابيا

إحدى  الفرس  جيش  قائد  رستم  أمام  عنهم  عنه  الله  ريض  عامر  بن  ربعي  وقف 

املسلمني،  جهاد  من  والغاية  الهدف  للناس  ليعلن  التاريخ،  ذلك  ممالك  أعظم 

من  شاء  من  لنخرج  ابتعثنا  "الله  وجربوته:  بُملكه  استهزأ  بعدما  لرستم  فقال 

إىل  األديان  جور  ومن  سعتها،  إىل  الدنيا  ضيق  ومن  الله،  عبادة  إىل  العباد  عبادة 

منه  قبلنا  ذلك  قبل  فمن  إليه،  لندعوهم  خلقه  إىل  بدينه  فأرسلنا  اإلسالم،  عدل 

الله.".  موعود  إىل  نفيض  حتى  أبدا  قاتلناه  أبى  ومن  عنه،  ورجعنا 

يخضع  أن  أجلها،  من  الجهاد  علينا  وفرض  بها  الله  أمرنا  التي  املهمة  هي  تلك 

فإن  وسلم،  عليه  الله  صىل  رسوله  وسنة  الله  لكتاب  العاملني،  رب  لرشع  الناس 

وعليهم  مالنا  لهم  إخواننا  فهم  طائعني  لله  وأسلموا  عزوجل  الله  دين  يف  دخلوا 

الله  يحكم  حتى  فالقتال  وإالَّ  صاغرين،  يدفعونها  فالجزية  أبوا  وإن  علينا،  ما 

وبينهم.  بيننا 

وعندما  والربهان،  بالحجة  الدعوة  مع  والسنان  السيف  السلف،  هدي  هو  وهذا 

للناس،  ويبيِّنوا  عزوجل،  الله  إىل  بالدعوة  الدعاة  ينشط  الله  لحكم  الناس  يخضع 

الدين  هذا  تعلِّم  عىل  ويقبلوا  أفواجا،  الله  دين  يف  الله  بإذن  الناس  فيدخل 

مه.  وأحكا

البلدان،  من  وغريها  مكة  فتح  بعد  وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  فعل  وهكذا 

ومرص  وفارس  والعراق  الشام  بالد  فتح  بعد  عنهم  الله  ريض  الصحابة  فعل  وكذا 

إال سنوات  فما هي  بعدهم،  األمر من  هذا  نهجهم يف  اإلسالمي، وسار عىل  واملغرب 

وعليهم  لنا  ما  لهم  لنا  إخوانا  وصاروا  باإلسالم  الجزية  دافعوا  دان  حتى  قالئل 

صنوف  شتى  يف  ونبغوا  عزوجل،  الله  إىل  والدعاة  العلماء  منهم  ونبغ  بل  علينا،  ما 

األندلس.  بالد  فاتح  زياد  بن  طارق  مثل  الفاتحون  منهم  كان  بل  العلم، 

أجمعني  والكفار  الصليب  ألمم  وقتالها  جهادها  أن  اإلسالمية  الدولة  تعلن  واليوم 

مع  وأنها  لها،  الناس  وإخضاع  العاملني،  رب  رشيعة  وتحكيم  الدين  إلقامة  هو 

ينرص،  وسيف  يهدي  كتاب  شعارها  بل  الله  إال  الدعوة  جانب  تغفل  ال  هذا  كلَّ 

ربهم  كالم  الناس  وبلَّغوا  دعاتها  انترش  السيف،  بحد  والقرى  املدن  دخلت  وملا 

الديمقراطية،  كفر  لهم  فبيَّنت  الطواغيت،  علماء  به  وأضلهم  زيَّفه  ما  لهم  وبيَّنوا 

فرجع  ورشطتهم،  وجنودهم  الطواغيت  وردة  الطاغوت،  إىل  التحاكم  وخطورة 

رسول  وسنة  يتدبرونه،  الله  كتاب  عىل  وأقبلوا  عليه،  كانوا  عما  الناس  من  كثري 

يتعلمونها.  وسلم  عليه  الله  صىل  الله 

يدعوهم  العالم  ألنحاء  صوتها  وصل  أن  املباركة  الدولة  هذه  جهاد  ثمرات  ومن 

وعىل  كتابه،  يف  عليهم  الله  فرض  ما  لهم  ويبنيِّ  الرشك،  وينذرهم  الحق،  الدين  إىل 

وسلم.  عليه  الله  صىل  رسوله  لسان 

فهو  الجهاد،  طريق  وتضييع  إياك  الله،  إىل  الدعوة  عىل  الحريص  املسلم  أيها  فيا 

الَِّذيَن  َقاِتلُوا   { تعاىل:  قال  أصحابه،  وطريق  وسلم،  عليه  الله  صىل  نبيِّك  طريق 

يَِدينُوَن  َواَل  َوَرُسولُُه  اللَُّه  َم  َحرَّ َما  ُموَن  يَُحرِّ َواَل  اْلِخِر  ِباْليَْوِم  َواَل  ِباللَِّه  يُْؤِمنُوَن  اَل 

َصاِغُروَن{  َوُهْم  يٍَد  َعْن  اْلِجْزيََة  يُْعُطوا  َحتَّى  اْلِكتَاَب  أُوتُوا  الَِّذيَن  ِمَن  اْلَحقِّ  ِديَن 

اِر  اْلُكفَّ ِمَن  يَلُونَُكْم  الَِّذيَن  َقاِتلُوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  َيَُّها  أ }يَا  تعاىل:  وقال   ،]29 ]التوبة: 

 .]123 ]التوبة:  اْلُمتَِّقنَي{  َمَع  اللََّه  أَنَّ  َواْعَلُموا  ِغْلَظًة  ِفيُكْم  َوْليَِجُدوا 

قال:  سلم  و  عليه  الله  صىل  الله  رسول  أن  عنه  الله  ريض  عمر  ابن  روى  كما 

الله  رسول  محمدا  وأن  الله  إال  إله  ال  أن  يشهدوا  حتى  الناس  أقاتل  أن  )أمرت 

وأموالهم  دماءهم  مني  عصموا  ذلك  فعلوا  فإذا  الزكاة  ويؤتوا  الصالة  ويقيموا 

الله  إىل  دعوة  فجهادنا  البخاري[،  ]رواه  الله(  عىل  وحسابهم  اإلسالم  بحق  إال 

بيننا  الله  يحكم  حتى  بالقتال،  عزوجل  الله  ألمر  امتثال  ذلك  قبل  وهو  عزوجل، 

الكافرين.   القوم  وبني 

والية القوقاز 
 /3 ( السبت  القوقاز  يف  الخالفة  جنود  من   4 هاجم 

العاصمة  يف  املحاربني  للنصارى  كنيسة  رمضان( 

 4 وإصابة  مقتل  عن  أسفر  مما  غروزني،  الشيشانية 

الحمد.  ولله  وصليبيَّني،  الكنيسة  حراس  من 

فرسان  من   4 أن  القوقاز  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

العاصمة  يف  )ميكائيل(  كنيسة  هاجموا  الشهادة 

مستخدمني  الكنيسة  اقتحموا  حيث  غروزني،  الشيشانية 

واشتبك  والبنادق،  الحارقة  والزجاجات  السكاكني 

مما  الكنيسة،  محيط  يف  الرشطة  عنارص  مع  املجاهدون 

لله.  ا بفضل  آخَرين،  وإصابة  منهم،   2 مقتل  عن  أسفر 

الكنيسة،  زوار  من  آخر  وأُصيب  صليبي  ُقتل  كما 

بفضل  نحسبهم-  –كما  شهداء  املجاهدون  وارتقى 

 . لله ا

كنائس  استهداف  الخالفة  لجنود  سبق  أنه  يذكر 

القتىل  من  العديد  فيهم  وأوقعوا  داغستان،  يف  النصارى 

لله. ا بفضل  واملصابني، 

والية برقة 
الثالثاء  اإلسالمية  الدولة  جنود  من  استشهادي  هاجم 

بوابة  عند  املرتدة  حفرت  مليليشيات  تجمعا  رمضان(   /6 (

عدد  وإصابة  مقتل  عن  أسفر  مما  أجدابيا،  جنوب   60 الـ 

الله.  بفضل  منهم، 

االستشهادي  األخ  أن  برقة  لوالية  إلعالمي  املكتب  وذكر 

املفخخة  بعجلته  هاجم  الله-  –تقبله  املرصي  أحمد  أبا 

البوابة  عند  املرتدة  حفرت  ميليشيات  من  لعنارص  تجمعا 

الذي  األمر  وسطهم،  رها  وفجَّ أجدابيا  جنوب  املذكورة 

الله.  بفضل  منهم،  عدد  وإصابة  مقتل  عن  أسفر 

)أوجلة(  بوابة  الخالفة  جنود  من  عدد  اقتحم  فيما 

مما  أوجلة،  أمن  ملديرية  التابعة  بنغازي  جنوب  الشمالية 

موقعهم،  وإحراق  النقطة،  يف  كانوا  من  مقتل  عن  أسفر 

الحمد.  ولله 

للجيش  حاجزا  أسبوعني  قبل  هاجم  استشهاديا  أن  يذكر 

مقتل  عن  أسفر  مما  رست،  مدينة  رشق  املرتد  الليبي 

الحمد. ولله  مرتدا،   13 وإصابة 
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والسالم  والصالة  املتقني،  ويل  لله  الحمد 

عىل النبي األمني الذي بعث بالسيف رحمة 

للعاملني، وعىل صحابته الغر امليامني ومن 

تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

أما بعد، فسؤال يطرح نفسه بعد كل ما 

جرى ويجري يف سيناء، ماذا يريد الجيش 

من  الكفر  أمم  خلفه  وِمن  املرتد  املرصي 

تلك  سيناء،  بأرض  واليهود  الصليبني 

األرض املباركة، التي عليها كلَّم اللُه موىس 

وفيها  إرسائيل،  بني  إىل  ورسوله  نبيَّه 

تجىل الله عىل جبل الطور، وماذا يُخطط 

ملدينة رفح بالتحديد؟ 

مدينة رفح استثمرها اليهود 
رها المرتدون ودمَّ

أن رفح كانت مدينة واحدة،  أوال  ولنعلم 

يجرون  الغرب  بالد  كفار  جاء  حتى 

ابتعدوا  بعدما  اإلسالم  أهل  عىل  خبثهم 

إىل  املسلمني  أرض  وفرَّقوا  دينهم،  عن 

مت املدينة إىل قسمني رفح  ُقطيعات، وقسِّ

املرصية ورفح الفلسطينية. 

دويلة  من  لليهود  الغربي  املحتل  ومكَّن 

فلسطني،  أرض  يف  الله-  بإذن  -زائلة 

من  الجوالن  لتشمل  توسعت  ما  رسعان 

من  وسيناء  األردن،  من  والعقبة  سوريا، 

ردحا من  اليهود يف سيناء  مرص، وعاش 

الزمن، فوجدوا أن مدينة رفح من أجمل 

والرتبة،  املناخ  حيث  من  فيها  البقاع 

فيها  وبنوا  استثمار  خري  فاستثمروها 

فيها  وشيدوا  "املستوطنات"،  أرقى 

واملمرات،  الطرق  ومهدوا  معابدهم 

الله تعاىل من ثروات  بما حباها  موا  وتنعَّ

وخريات. 

من  البار  عرشات  فيها  حفروا  كما 

أكرب  منها  يدرُّ  كان  الذي  الطبيعي  الغاز 

قام  أن  إىل  اليهود،  دويلة  عىل  مايل  دخل 

مستغلني  غفلة-  -بعد  مرص  طواغيت 

فرصة مواتية، وانقضوا عىل دويلة يهود 

ليعيدوا  أكتوبر(،   6( أسموها  معركة  يف 

شيئا من كرامتهم التي أُهدرت يف النكسة، 

الصليب  أمم  تحركت  ما  رسعان  ولكن 

املرتد  املرصي  للجيش  أوامرها  وأصدرت 

كم  بعد  اليهود،  قتال  عن  فورا  بالتوقف 

يف  والدماء  التضحيات  من  قدمه  كبري 

عن  فتوقفوا  األرض،  اسرتجاع  سبيل 

عوا اتفاقية مهينة ال تتالءم  الحرب، ثم وقَّ

مع ما بُذل، كان من بنودها إرجاع سيناء 

إذ  السيادة"  "منقوصة  مرص  أرض  إىل 

السماح  االتفاقية  بنود  ضمن  من  كان 

عىل  األمنية  القوات  من  محدود  بعدد 

إىل  الثقيل  السالح  يدخل  وأالَّ  األرض 

يُصنع  وأال  اليهود،  من  بإذن  إال  سيناء 

المنطقة العازلة 

إال بعد موافقتهم، وأال  مرشوع يف سيناء 

يستخرجوا الغاز الطبيعي من البار التي 

إال  سيناء  يف  يستخدمونها  اليهود  كان 

بموافقتهم، فتظل ُمغلقة حتى يَأذن لهم 

أسيادهم بذلك.

الجنسيات  املتعددة  القوات  وجاءت 

املزعوم،  "السالم"  لحفظ  الصليبية 

املرتد  املرصي  الجيش  أحوال  ولتتفقد 

حفظ  لضمان  وسكناته  حركاته  وتراقب 

زالت هي  وما  اليهود،  دويلة  أمن وسالم 

فطائرات  هذا،  وقتنا  حتى  عليه  الرقيب 

دوري  بشكل  تحلِّق  املروحية  الصليب 

يف  األمنية  واالرتكازات  الكمائن  فوق 

عدد  يف  ملحوظ  تغري  أي  ملراقبة  سيناء 

األفراد والليات.

املشؤومة  االتفاقية  ضمن  من  وكان 

إرجاع نصف مدينة رفح فقط إىل مرص، 

مع  الفلسطينية"  "رفح  نصفها  ويبقى 

املرتد  املرصي  الجيش  ووافق  اليهود، 

وعار  هزيمة  اتفاقية  فكانت  ذلك،  عىل 

ورجعت  وانتصار،  عزة  اتفاقية  وليست 

النصف  وبقي  العرب  إىل  رفح  نصف 

إىل أن خرجوا من غزة،  اليهود  الخر مع 

منذ قرابة أكثر من عقد، وقبيل ذلك هدم 

يف  بنوها  التي  املستوطنات  كل  اليهود 

التي زرعوها يف  املزارع  رفح وخرَّبوا كل 

الغاز،  آبار  كل  وأغلقوا  املسلمني،  أرض 

يف  وسكنوها  أهلها،  إىل  األرض  وعادت 

املرصي  الجيش  وتوىل  "السادات"،  عهد 

املرتد سيناء إدارة فقط، وكانت هذه أوىل 

طعنات الغدر بأرض سيناء. 

مشاريع المنطقة العازلة

ذي  شهر  يف  املرصية  الحكومة  قامت  ثم 

أسمته  ما  بتنفيذ   1435 عام  من  الحجة 

املصطنعة  الحدود  عىل  العازلة  باملنطقة 

بني مرص وفلسطني، وبدأ الجيش املرصي 

محاربة  بدعوى  العازلة  املنطقة  بعمل 

الحدودية  األنفاق  عىل  والقضاء  اإلرهاب 

يف  للمسلمني  كبريا  دعما  تُعد  كانت  التي 

غزة، ومن ورائهم التنظيمات املسلحة. 

بعمق  عازلة  منطقة  املرتدون  وصنع 

مع  املصطنعة  الحدود  من  مرت   500

األرايض  داخل  الغرب  باتجاه  فلسطني 

املرصية، وبطول 14كيلومرتا من ساحل 

أوىل،  كمرحلة  الجنوب  إىل  شماال  البحر 

الثانية  باملرحلة  وبدأوا  شهور  مرت  ثم 

من  فسارت  العازلة  املنطقة  فتوسعت 

 1200 بعمق  رشقا  املصطنعة  الحدود 

مرت غربا داخل األرايض املرصية، وبطول 

شماال  البحر  ساحل  من  مرتا  كيلو   14

األرس  آالف  رت  وُهجِّ أيضا،  الجنوب  إىل 

عرشات  رت  وُفجِّ املنازل،  مئات  رت  وُدمِّ

املساجد، وُهدِّمت املدارس وجرِّفت مزارع 

الرئييس  الجزء  ر  ودمِّ والفاكهة،  الزيتون 

من املدينة، وبدأ الناس بالنزوح إىل أماكن 

أخرى وترك ممتلكاتهم وديارهم وراءهم، 

فمن الناس من نزح بما يستطيع من أثاث 

بيته، ومنهم من نزح بنصف أثاث البيت، 

ومنهم من لم ينزح إال بنفسه وأهله وترك 

الجيش  بطش  من  خوفا  وراءه  يشء  كلَّ 

فوق  البيت  يهدم  الذي  املرتد،  املرصي 

رأس صاحبه إن تأخر يف تركه والخروج 

منه. 

وأصبح بذلك نصف مدينة رفح الرئييس 

تحت الركام، ولم يكتف الجيش املرصي 

َمن  عىل  بالتضييق  بدأ  بل  بذلك،  املرتد 

الكهرباء  بقطع  املدينة  أهل  ِمن  تبقى 

أدى  مما  متواصلة  وشهور  ألسابيع 

عليهم  الطرق  وبقطِع  املزارع،  لجفاف 

يتم  التي  األمنية  واالرتكازات  بالحواجز 

وبعدها  السكان،  من  حولها  من  ترحيل 

بحوايل 4 أشهر أعلنت السلطات املرصية 

عزمها تنفيذ مرحلة ثالثة بتجريف 500 

مرحلة  عن  اإلعالن  يليها  أخرى،  مرت 

اإلعالن  وتم  أخرى،  مرت   500 بـ  رابعة 

-اسرتضاء للناس- عن رصف تعويضات 

مالية ألهايل رفح عن بيوتهم املهدمة. 

عام  منذ  التجريف  مراحل  غضون  ويف 

املرتدون  كان  هذا  يومنا  حتى   1435

دون إطالق النار الكثيف والعشوائي  يتعمَّ

الخفيفة  األسلحة  أنواع  بمختلف 

للقصف  إضافة  والثقيلة،  واملتوسطة 

والثكنات  الكمائن  من  للمنطقة  املدفعي 

تلو  الحمالت  شنِّ  وأيضا  العسكرية، 

تجريفها  املراد  املنطقة  عىل  الحمالت 

أحيانا  ذلك  ويصاحب  أهلها،  وترحيل 

والطائرات  الحربية  بالطائرات  قصف 

ة، مما أدى إىل مقتل وإصابة الكثري  املسريَّ

إلحصائية  ووفقا  املسلمني،  عوام  من 

حقوق  "منظمات  إحدى  عنها  أعلنت 

فقد  سيناء  يف  بالوضع  املهتمة  اإلنسان" 

ُقتل وأُصيب ما يقارب من 400 شخص 

والله  وشيوخ،  وأطفال  نساء  بينهم  من 

املستعان. 

عىل  الحرب  هل  السؤال،  ويبقى 

من  املسلمني  تهجري  تقتيض  "اإلرهاب" 

أم  ومساجدهم،  بيوتهم  وهدم  أرضهم 

أن وراء األكمة ما وراءها. 

عن  ترتى  األنباء  تأتيك  ذلك  بعد  ثم 

يقال  القرن،  صفقة  يسمونها  صفقة 

أهل  من  جزء  ترحيل  تتضمن  أنها 

بالخصوص،  ورفح  إىل سيناء،  فلسطني 

املرصي  الجيش  أن  ترى  الواقع  ويف 

بداعي  مكربة  أخرى  حملة  يشن  املرتد 

فيها  يضاعف  اإلرهاب،  عىل  الحرب 

سيناء  أهل  وتهجري  التجريف  عملية 

عزل  إىل  أخريا  يعمد  ثم  أرضهم،  من 

بالكلية عن سيناء. فما هي صفقة  رفح 

وأهلها،  األرض  لهذه  يراد  وما  القرن 

وردهم  الخالفة  جنود  موقف  هو  وما 

من  وأذنابهم  واليهود  الصليبيني  عىل 

يف  عليه  نقف  مما  ذلك  لعل  املرتدين، 

وبالله  السلسلة،  هذه  من  الثاني  الجزء 

التوفيق. 

1ماذا ُيراد بأهل رفح وسيناء؟
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مقتل وإصابة 6 من الجيش 

ين في والية  والحشد الرافضَيّ
نينوى

استهداف مسؤول في الصحوات جنوب بهرز

والية نينوى
والحشد  الجيش  عنارص  من   6 سقط 

قتىل  رمضان(   /4( األحد  الرافضيَّني 

عبوة  وتفجري  اشتباكات  جراء  ومصابني 

والية صالح الدين 
الحشد  عنارص  من  عدد  سقط 

قتىل  األسبوع-  –هذا  الرافيض 

ومصابني بينهم قيادي، ولقي خبري 

عمليات  جراء  مرصعه،  متفجرات 

تكريت  منطقتي  يف  الخالفة  جنود 

والضلوعية، بفضل الله. 

اإلسالمية  الدولة  استهدف جنود  إذ 

رباعية  السبت )3/ رمضان( عربة 

بتفجري  الرافيض  للحشد  الدفع 

عبوة ناسفة عليها يف منطقة )جالم 

مما  تكريت،  مدينة  رشق  الدور( 

كان  من  وإصابة  مقتل  عن  أسفر 

عىل متنها، بينهم قيادي يف الحشد، 

ولله الحمد. 

الجيش  يف  متفجرات  خبري  ولقي 

 /4( األحد  مرصعه  الرافيض 

عليه  انفجرت  أن  بعد  رمضان( 

عبوة ناسفة عىل طريق املطار شمال 

مدينة الضلوعية، بفضل الله. 

إضافة ملا سبق، استهدف املجاهدون 

الثالثاء )6/ رمضان( دورية للحشد 

منطقة  يف  ناسفة  بعبوة  الرافيض 

مما  سامراء،  بجزيرة  نمر(  )البو 

عسكرية،  عربة  إعطاب  عن  أسفر 

ولله الحمد. 

شنُّوا  الخالفة  جنود  أن  يذكر 

عديدة  هجمات  املايض-  -األسبوع 

والحشد  الجيش  عنارص  عىل 

تكريت  مدينة  رشق  الرافضيَّني 

ورشق سامراء، مما أسفر عن مقتل 

وتدمري  مرتدا،   35 قرابة  وإصابة 

وإعطاب 9 آليات، ولله الحمد.

مقتل وإصابة عدد 
من الحشد الرافضي 
وخبير متفجرات في 

والية صالح الدين

استهداف 5 آليات للحشد العشائري والشرطة 
االتحادية ومقتل "مختار" في والية كركوك

والية كركوك
اإلسالمية  الدولة  جنود  استهدف 

للحشد  عدة  آليات  األسبوع-  -هذا 

منزل  وداهموا  املرتد،  العشائري 

الرياض،  منطقة  غرب  قرية  مختار 

الحمد.  ولله 

األحد  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  فجَّ إذ 

آلية  عىل  ناسفة  عبوة  رمضان(   /4(

من  بالقرب  املرتد  العشائري  للحشد 

)الدبس(،  منطقة  )قوتان( غرب  قرية 

أخرى  آلية  املجاهدون  استهدف  كما 

والية ديالى 
–هذا  الخالفة  جنود  استهدف 

الصحوات  يف  مسؤوال  األسبوع- 

منطقتي  يف  مرشكني  ورافضة  املرتدين 

الحمد.  ولله  وخانقني،  بهرز 

اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  دمَّ إذ 

رباعية  عربة  رمضان(   /1( الخميس 

الثالثاء  ذاتها  املنطقة  يف  للمرتدين 

الحمد.  ولله  رمضان(،   /6(

جنود  استهدف  سبق،  ما  إىل  إضافة 

للحشد  ثالثة  آلية  -الثالثاء-  الخالفة 

امللح  قرية  قرب  املرتد  العشائري 

ولله  ناسفة،  بعبوة  الدبس  غرب 

لفضل. ا

 /7( األربعاء  املجاهدون   واستهدف 

االتحادية  للرشطة  عربتني  رمضان( 

عن  أسفر  مما  داقوق،  منطقة  جنوب 

الحمد.  ولله  إحداهما،  تدمري 

الصقة جنوب وغرب مدينة املوصل، ولله 

الحمد. 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وأوضحت 

الدولة اإلسالمية اشتبكوا مع رتل للجيش 

جنوب  يونس(  )الشيخ  قرية  يف  الرافيض 

أحدهم  هالك  عن  أسفر  مما  املوصل، 

مفرزة  رت  فجَّ فيما  آخرين،   4 وإصابة 

أمنية أخرى يف اليوم ذاته عبوة الصقة عىل 

الرافيض يف منطقة  الحشد  آلية عنرص يف 

العبور غرب املوصل، ما أسفر عن مقتله، 

ولله الحمد. 

يذكر أن جنود الخالفة يف نينوى  استهدفوا 

للحشد  عدة  آليات  املايض-  -األسبوع 

والجيش الرافضيَّني يف مدينة املوصل وعىل 

أسفر عن  للمدينة، مما  الخارجية  الطرق 

وإصابة  ومقتل  آليات   6 وإعطاب  تدمري 

من كان عىل متنها، ولله الحمد.

جنود  بأن  الواردة  األنباء  وأفادت 

تقالن  همر  لعربتي  كمنوا  الخالفة 

قرب  االتحادية  الرشطة  من  عنارص 

مما  داقوق،  جنوب  البومحمد  قرية 

وإعطاب  واحدة  تدمري  عن  أسفر 

الله.  بفضل  األخرى، 

أمنية  مفرزة  داهمت  آخر  صعيد  وعىل 

)محجوب  املدعو  منزل  -الثالثاء- 

غرب  )كنعان(  قرية  مختار  خلف( 

بتصفيته،  وقامت  الرياض،  منطقة 

الله.  بفضل 

وقبل ذلك هاجم عدد من جنود الخالفة 

-األحد-  واملتوسطة  الخفيفة  باألسلحة 

الحشد  من  عنارص  فيه  ن  يتحصَّ منزال 

جنوب  )الريقون(  قرية  قرب  الرافيض 

حجم  املصادر  تذكر  ولم  داقوق، 

املرتدين.  خسائر  وطبيعة 

شنُّوا  اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  يذكر 

عىل  عديدة  هجمات  املايض-  -األسبوع 

املشاركة  واللجان  االنتخابية  املراكز 

والحشد  الجيش  عنارص  وعىل  فيها 

وكانت  االتحادية،  والرشطة  الرافضيَّني 

ولله  االنتخابات،  يوم  الهجمات  أعنف 

الحمد.

في والية ديالى

إثر  الردة  صحوات  يف  ملسؤول  الدفع 

قرية  يف  عليها  ناسفة  عبوة  تفجري 

ولله  بهرز،  جنوب  طامي(  )الشيخ 

الحمد.

 /2( الجمعة  املجاهدون  استهدف  كما 

رافضيان  يستقلها  كان  آلية  رمضان( 

عن  أسفر  مما  خانقني،  منطقة  غرب 

بفضل  الخر،  وإصابة  أحدهما  مقتل 

الله. 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

ناسفة  عبوة  روا  فجَّ اإلسالمية  الدولة 

)عيل  قرية  يف  الرافضيَّني  آلية  عىل 

سباهي( غرب خانقني، األمر الذي أدى 

إىل تدمري اللية، ومقتل أحدهم وإصابة 

الله.  الخر، بفضل 

يذكر أن جنود الخالفة هاجموا -األسبوع 

املايض- عدة مراكز لالنتخابات الرشكية 

يف الوالية وشنُّوا هجمات عدة عىل عنارص 

أسفر  مما  الرافضيَّني،  والحشد  الجيش 

مرتدا   15 من  أكثر  وإصابة  مقتل  عن 

وتدمري وإعطاب 3 آليات، ولله الحمد.

تصفية املرتد "محجوب خلف" مختار قرية كنعان غرب الرياض



العدد 133
الخميس 8 رمضان 1439 هـ

أخبــار 6

والية حمص 

شنَّ جنود الدولة اإلسالمية الثالثاء )6/ 

للجيش  ثكنات  عىل  صولة  رمضان( 

عملية  تخلَّلتها  تدمر،  رشق  النصريي 

وأرس  مقتل  عن  أسفر  مما  استشهادية، 

ودبابة،  آليات   3 وإحراق  مرتدا،   13

ومدفع ثقيل، بفضل الله. 

حمص  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

عنيفا  هجوما  شنُّوا  الخالفة  جنود  أن 

والية دمشق 

هذا  -مطلع  اإلسالمية  الدولة  جنود  شنَّ 

الجيش  عىل  عدة  هجمات  األسبوع- 

دمشق،  جنوب  وميليشياته  النصريي 

وتدمري  مرتدا،   78 مقتل  عن  أسفر  مما 

وإعطاب آليتنَي ودبابتنَي، بفضل الله. 

الخميس  اإلسالمية  الدولة  جنود  شنَّ  إذ 

عىل  مضادا  هجوما  رمضان(   /1(

الحجر  منطقة  يف  النصريي  الجيش 

مرتدا،   28 مقتل  عن  أسفر  مما  األسود، 

ولله الحمد. 

وأسر 2 وإحراق آليات 

مقتل وإصابة 39 من الصحوات
بهجوم شمال التاجي

ثكنات   3 عىل  األسلحة  أنواع  بمختلف 

الرافضية  وامليليشيات  النصريي  للجيش 

رشق  الثالثة  املحطة  رشق  له  الداعمة 

تدمر، وتخلل الهجوم عملية استشهادية 

الرتكستاني-تقبله  أبو محمد  نفذها األخ 

الله- مما أسفر عن هالك 11 مرتًدا من 

مقتل 11 عنصرًا من الجيش النصيري

الرافضية،  النصريي وميليشياته  الجيش 

وأرس 2 آخرين، وإحراق شاحنة عسكرية 

وراجمتي صواريخ، ودبابة ومدفع ثقيل 

وجرافة،  الدفع  رباعية  وعربة  ملم،   57

قبل  متنوعة،  ذخائر  املجاهدون  واغتنم 

ويعودوا  الثالث،  الثكنات  يحرقوا  أن 

والية شمال بغداد 

قتىل  الصحوات  من   39 قرابة  سقط 

جراء  رمضان(   /30( األربعاء  وجرحى 

هجوم استشهادي عىل تجمع لهم شمال 

التاجي، ولله الحمد. 

وذكر املكتب اإلعالمي لوالية شمال بغداد 

أن األخ االستشهادي أبا خطاب السامرائي 

يف  للصحوات  تجمعا  هاجم  الله-  -تقبله 

أقيم  )حصيوة(  منطقة  يف  عزاء  مجلس 

انطلقوا  التي  املواقع  إىل  الله-  -بفضل 

منها ساملني، ولله الحمد. 

خالل  شهدت  املنطقة  هذه  أن  يذكر 

أسفرت عن  املاضية عدة هجمات  الفرتة 

مقتل وإصابة العديد من عنارص الجيش 

النصريي، ولله الحمد. 

مقتل 78 من الجيش النصيري
جنوب دمشق

الذي  الطكة(  العقيد )عامر أحمد  للمرتد 

ُقتل بهجوم لجنود الخالفة عىل منزله قبل 

يومني من التاريخ املذكور. 

وأضاف املكتب اإلعالمي أن االستشهادي 

توسط جمع عدد من املرتدين يف مجلس 

مما  فيهم،  الناسفة  سرتته  ر  وفجَّ العزاء 

أسفر عن مقتل 11 عنرصا منهم وإصابة 

28 آخرين، بينهم ضباط، ولله الحمد. 

الثالثاء  الخالفة  جنود  واستهدف 

االتحادية  للرشطة  آلية  رمضان(   /6(

أسفر  مما  التاجي،  منطقة  يف  الرافضية 

عن مقتل عنرصين منهم، بفضل الله. 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

روا عبوة ناسفة عىل  الدولة اإلسالمية فجَّ

االتحادية يف  الدفع للرشطة  عربة رباعية 

أسفر  مما  بالتاجي،  )املصابيح(  منطقة 

عن إعطاب العربة ومقتل 2 من املرتدين، 

ولله الحمد. 

ر املجاهدون األربعاء  وعىل صعيد آخر دمَّ

الحشد  يف  عنرص  منزل  رمضان(   /7(

محطة  قرب  الرفيعات  قرية  يف  الرافيض 

بلد، ولله الحمد. 

يذكر أن الجيش الرافيض مني -األسبوع 

املايض- بمقتل وإصابة 51 من عنارصه 

سيارة  تفجري  إثر  التاجي  منطقة  يف 

مفخخة عليهم، ولله الحمد.

بصولة للمجاهدين 
شرق تدمر

أن  دمشق  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

الجيش  مواقع  هاجموا  الخالفة  جنود 

الحجر  مدينة  محور  عىل  النصريي 

األسود، مما أسفر عن استعادة السيطرة 

الجيش  إليها  تقدم  مساحات  عىل 

 28 ومقتل  سابق،  وقت  يف  النصريي 

مرتًدا وإصابة العرشات، ولله الحمد.

 /2( الجمعة  الخالفة  جنود  هاجم  كما 

يف  النصريي  للجيش  مواقع  رمضان( 

مما  األسود،  والحجر  الريموك  مخيم 

أسفر عن مقتل 50 مرتدا، وتدمري آليات 

عدة، بفضل الله. 

هجوم  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

النصريي  الجيش  مواقع  عىل  املجاهدين 

عنارصه،  من   50 مقتل  عن  أسفر 

وتدمري عربتي BMP وإعطاب دبابة إثر 

حي  يف  صاروخية  بقذائف  استهدافها 

دبابة  إعطاب  إىل  األسود، إضافة  الحجر 

أخرى يف مخيم الريموك، ولله الحمد. 

يذكر أن الجيش النصريي تكبد منذ بدء 

حملته عىل مناطق جنود الخالفة خسائر 

 975 أكثر  بمقتل  تمثلت  فادحة  برشية 

عنرصا، وإصابة املئات وتدمري وإعطاب 

العرشات من آلياته ودباباته، ونفذ قصفا 

جويا ومدفعيا مسح مناطق كاملة، والله 

املستعان. 
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7أخبــار
صدُّ هجوم 
للجيشين 
األمريكي 

واألفغاني 
في كنر

والية خراسان 
الثالثاء  اإلسالمية  الدولة  جنود  صدَّ 

للجيش  تقدم  محاولة  رمضان(   /6(

املرتد عىل مواقعهم  األمريكي واألفغاني 

مقتل  عن  أسفر  مما  كنر،  قاطع  يف 

الجيش األفغاني  4 عنارص من  وإصابة 

ضابط.  بينهم 

خراسان  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

تصدوا  اإلسالمية  الدولة  جنود  أن 

األفغاني  الجيشني  بني  مشرتك  لهجوم 

قرية  يف  لهم  موقع  عىل  واألمريكي 

التابعة  مانوكي  بمنطقة  )القندارو( 

اشتباكات  دارت  حيث  كنر،  لقاطع 

بني  األسلحة  أنواع  بمختلف  عنيفة 

ضابط  مقتل  عن  أسفرت  الطرفني، 

وإصابة  املرتد،  األفغاني  الجيش  يف 

وذخائر  أسلحة  واغتنام  عنارص،   3

الحمد.   ولله  متنوعة، 

املفارز  استهدفت  آخر  صعيد  وعىل 

األمنية يف والية خراسان –هذا األسبوع- 

واألفغانية،  الباكستانية  الرشطة  عنارص 

وأوقعت فيهم أكثر من 13 قتيال، بينهم 

الحمد.  ولله  ضباط وقياديون، 

إذ ُقتل 4 من عنارص الرشطة الباكستانية 

الجيش  يف  عقيد  برتبة  وضابط  املرتدة 

الباكستاني األربعاء )30/ شعبان( إثر 

مدينة  يف  الخالفة  جنود  مع  مواجهات 

الله.  باكستان، بفضل  كويته غرب 

 /4( األحد  املجاهدون  اغتال  كما 

ملنطقة  الجنائي  األمن  رئيس  رمضان( 

يف  أفغاني  رشطة  وضابط  رود(  )رسه 

الحمد.  ولله  ننجرهار،  قاطع 

استهداف موكب قائد قطاع األمن المركزي بشمال سيناء
جنوب العريش

والية سيناء 
اإلسالمية  الدولة  جنود  استهدف 

قائد  موكب  رمضان(   /3 ( السبت 

سيناء،  بشمال  املركزي  األمن  قطاع 

أسفر  مما  العريش،  مدينة  جنوب 

ولله  نائبه،  ومقتل  إصابته،  عن 

 . لحمد ا

سيناء  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

زرعوا  الخالفة  جنود  من  عددا  أن 

الدائري  الطريق  عىل  ناسفة  عبوة 

روها  فجَّ ثم  العريش،  مدينة  جنوب 

املركزي  األمن  قطاع  قائد  موكب  عىل 

إىل  أدى  الذي  األمر  سيناء،  بشمال 

مرافقيه،  من  عدد  مع  إصابته 

الحمد.  ولله  نائبه،  ومقتل 

أعلن  املرتد  املرصي  الجيش  أن  يذكر 

يف  اإلسالمية  الدولة  جنود  ضد  حملة 

تصدوا  الخالفة  جنود  لكن  سيناء، 

ومادية  برشية  خسائر  وكبَّدوها  لها 

الحمد. ولله  كبرية، 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وأوضحت 

نارية  أعرية  أطلقوا  اإلسالمية  الدولة 

)رسه  ملنطقة  الجنائي  األمن  رئيس  عىل 

رود( وأحد مرافقيه، وضابط رشطة، يف 

مقتلهم،  عن  أسفر  مما  ذاتها،  املنطقة 

الحمد.  ولله 

اإلسالمية  الدولة  جنود  واستهدف 

من  عنارص  رمضان(   /6( الثالثاء 

مما  )أشني(،  بمنطقة  األفغانية  الرشطة 

6 منهم، ولله الحمد.  أسفر عن مقتل 

الدولة  جنود  أن  أعماق  وكالة  وذكرت 

عىل  ناسفة  عبوة  روا  فجَّ اإلسالمية 

دره(  )باغ  منطقة  يف  الرشطة  عنارص 

التابعة ملنطقة )أشني( بننجرهار، األمر 

الذي أدى إىل مقتل 6 منهم، بفضل الله. 

من  -الثالثاء-  الخالفة  تمكن جنود  كما 

قتل جاسوس للحكومة األفغانية املرتدة 

يف  الرشاشة  باألسلحة  استهدافه  إثر 

ولله  بـننجرهار،  كوت(  )بتي  منطقة 

الحمد.

املجاهدون  استهدف  منفصل  سياق  ويف 

االثنني )5/ رمضان( مركزا لالنتخابات 

ننجرهار،  يف  )خيوه(  بمنطقة  الرشكية 

عن  أسفر  مما  ناسفتني،  عبوتني  بتفجري 

األفغانية  االستخبارات  من  عنرص  مقتل 

املرتدة، وإصابة 3 عنارص من ميليشيات 

موالية للحكومة املرتدة، بفضل الله. 

هاجموا  الخالفة  جنود  أن  يذكر 

لوزارة  تابعا  مقرا  املايض-  -األسبوع 

املالية األفغانية ومقرا للرشطة مما أسفر 

بفضل  مرتدا،   150 وإصابة  مقتل  عن 

الله.

ومقتل 13 
من الشرطة 
الباكستانية 
واألفغانية 

بينهم ضباط

أخبـار
متفرقة

كمين لجنود الخالفة قرب 
سجن )أبو غريب(

النبأ – والية بغداد 

الرافيض  الجيش  يف  عنرص  أُصيب 

نصبه  كمني  إثر  رمضان(   /3( السبت 

غريب(  )أبو  سجن  قرب  الخالفة  جنود 

الحمد. غرب بغداد، ولله 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

العنرص  آلية  استهدفوا  اإلسالمية  الدولة 

الخفيفة  باألسلحة  الرافيض  الجيش  يف 

أدى  الذي  األمر  املذكور،  السجن  قرب 

الله.  إىل إصابته، بفضل 

العاملة  األمنية  املفارز  إحدى  أن  يذكر 

املايض-  -األسبوع  استهدفت  بغداد  يف 

منطقة  يف  الرافيض  الجيش  يف  ضابطا 

إصابته،  عن  أسفر  مما  غريب(،  )أبو 

الحمد.  ولله 

مخابرات في الصومال اغتيال ضابط شرطة وعنصر 
النبأ – الصومال

 /6( الثالثاء  الخالفة  جنود  اغتال 

الصومالية  الرشطة  يف  ضابطا  رمضان( 

املرتدة يف مدينة مقديشو، ولله الحمد. 

وذكرت املصادر امليدانية أن جنود الدولة 

له  ومرافقا  الضابط  استهدفوا  اإلسالمية 

بأعرية نارية من مسدس يف حي )هواذن( 

بمدينة مقديشو، األمر الذي أدى إىل مقتل 

ولله  املرافق،  العنرص  وإصابة  الضابط 

الحمد. 

إضافة إىل ما سبق، استهدف املجاهدون 

من  عنرصا  رمضان(   /7( األربعاء 

منطقة  يف  املرتدة  الصومالية  املخابرات 

السفىل( جنوب  )شبييل  بإقليم  )عيالشا( 

البالد، مما أسفر عن مقتله، ولله الحمد. 

استهداف نقاط للجيش 
النصيري في أطراف البوكمال

النبأ – والية الفرات 

–هذا  اإلسالمية  الدولة  جنود  استهدف 

األسبوع- نقاط عدة للجيش النصريي يف 

أطراف مدينة البوكمال بعدد من قذائف 

ولله  دقيقة،  اإلصابات  وكانت  الهاون، 

الحمد.
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هدي النبي صلى هللا عليه وسلم 
في الصيام )1( الله:   رحمه  الجوزية  قيِّم  ابن  قال 

وسلم  عليه  الله  صىل  هديه  يف  فصل 

من  املقصود  كان  ملا  الصيام،   يف 

الشهوات،  عن  النفس  حبَس  الصيام 

وتعديَل  املألوفات،  عن  وفطاَمها 

لطلب  لتستعد  الشهوانية،  قوتها 

ونعيِمها،  سعادتها  غاية  فيه  ما 

حياتُها  فيه  مما  به  تزكو   ما  وقبول 

من  والظمأ  الجوُع  ويكِس  األبدية، 

بحال  ويذكرها  وَسورتِها،  تها  ِحدَّ

املساكني. من  الجائعة  األكباد 

من  الشيطان  مجاري  وتضيق 

الطعام  مجاري  بتضييق  العبد 

األعضاء  قوى  وتُحبس  والرشاب، 

الطبيعة  لحكم  اسرتسالها  عن 

ومعادها،  معاشها  يف  ها  يرضُّ فيما 

قوة  وكلَّ  منها  عضو  كلَّ  ويُسكَّن 

فهو  بلجامه،  وتلجم  جماحه  عن 

املحاربني،  وُجنَّة  املتقني،  لجام 

وهو  بني،  واملقرَّ األبرار  ورياضة 

األعمال،  سائر  بني  من  العاملني  لرب 

وإنما  شيئا،  يفعُل  ال  الصائم  فإن 

من  ورشابَه  وطعاَمه  شهوتَه  يرتك 

محبوبات  ترك  فهو  معبوده،  أجل 

الله  ملحبة  إيثارا  ذاتها  وتلذُّ النفس 

وربِّه  العبد  بني  رِسٌّ  وهو  ومرضاته، 

قد  والعباُد  سواه،  عليه  يطَّلع  ال 

املفطرات  ترك  عىل  منه  يطَّلعون 

طعاَمه  ترك  كونه  وأما  الظاهرة، 

معبوده،  أجل  من  وشهوتَه  ورشابَه 

وذلك  برٌش،  عليه  يطَّلع  ال  أمر  فهو 

الصوم... حقيقة 

ملا  الصوم  مصالح  أن  واملقصود: 

السليمة  بالعقول  مشهودًة  كانت 

اللُه  رشعه  املستقيمة،  والِفَطِر 

إليهم،  وإحساناً  بهم،  رحمًة  لعباده 

وُجنَّة. لهم  وحميًة 

الله  -صىل  الله  رسول  هدي  وكان 

الهدي،  أكمل  فيه  وسلم-  عليه 

وأسهَله  للمقصود،  تحصيل  وأعظَم 

النفوس. عىل 

مألوفاتها  عن  النفوس  فطُم  كان  وملا 

األمور  أشق  ِمن  وشهواِتها 

وسط  إىل  فرُضه  تأَخر  وأصعبها، 

توطَّنت  ملا  الهجرة،  بعد  اإلسالم 

والصالة،  التوحيد  عىل  النفوُس 

إليه  فنُقلت  القرآن،  َ أوامر  وأِلفت 

 . ريج لتد با

متى فرض الصيام؟
من  الثانية  السنَّة  يف  فرُضه  وكان 

-صىل  الله  رسول  فتويفِّ  الهجرة، 

تسع  صام  وقد  وسلم-  عليه  الله 

وجه  عىل  أوال  وُفرض  رمضانات، 

عن  يُطِعم  أن  وبني  بينه  التخيري 

ذلك  من  نُقل  ثم  مسكينا،  يوم  كلِّ 

وجعل  الصوم،  تحتُّم  إىل  التخيري 

إذا  واملرأة  الكبري  للشيخ  اإلطعام 

يُفطران  فإنهما  الصيام،  يطيقا  لم 

مسكينا،  يوم  كل  عن  ويُطعمان 

أن  واملسافر  للمريض  ص  ورخَّ

وامُلرضع  وللحاِمل  ويقضيا،  يُفطرا 

كذلك،  أنفسهما  عىل  خافتا  إذا 

مع  زادتا  ولديهما،  عىل  خافتا  فإن 

يوم،  لكلِّ  مسكني  إطعاَم  القضاء 

مرض،  لخوف  يكن  لم  فطَرهما  فإن 

فُجرب  الصحة،  مع  كان  وإنما 

يف  الصحيح  كِفطر  املسكني  بإطعام 

اإلسالم. أول 

  اإلكثار من العبادات
 في رمضان

عليه  الله  -صىل  هديه  من  وكان 

اإلكثار  رمضان  شهر  يف  وسلم- 

جربيل  فكان  العبادات،  أنواع  من 

وكان  رمضان،  يف  القرآن  يدارُسه 

من  بالخري  أجوَد  جربيل  لقيَه  إذا 

الناس،  أجود  )وكان  املرسلة،  الريح 

]رواه  رمضان(  يف  يكون  ما  وأجود 

من  فيه  يُكثر  ومسلم[،  البخاري 

القرآن،  وتالوة  واإلحسان  الصدقة 

واالعتكاف.... والذكر  والصالة 

 فصل في ثبوت رمضان 
عليه  الله  -صىل  هديه  من  وكان 

أن ال يدُخل يف صوم رمضان  وسلم- 

شاهد  بشهادة  أو  قة،  محقَّ برؤية  إال 

الثالثني  ليلَة  إذا حال  واحد...، وكان 

أكمل  سحاب،  أو  غيٌم  منظره  دون 

صامه.  ثم  يوما،  ثالثني  شعبان  عدة 

ولم يكن يصوم يوم اإلغمام، وال أمر 

شعبان  عدة  تُكمل  بأن  أمر  بل  به، 

كذلك،  يفعل  وكان   ، غمَّ إذا  ثالثني 

أمره... وهذا  فعله  فهذا 

 هديه صلى هللا عليه وسلم
 في الفطر 

عليه،  ويحضُّ  الِفطر  ل  يُعجِّ وكان 

حور،  السَّ عىل  ويَُحث  ر  ويتسحَّ

وكان  تأخريه،  يف  ب  ويُرغِّ ره  ويؤخِّ

فإن  بالتمر،  الفطر  عىل  يحض 

كمال  من  هذا  املاء،  فعىل  يجد  لم 

فإن  ونُصحهم،  أمته  عىل  شفقته 

مع  الحلو  اليشء  الطبيعة  إعطاء 

وانتفاع  قبوله  إىل  أدعى  املعدة  ُخلوِّ 

البارصة،  القوة  سيما  وال  به،  الُقوى 

املدينة  وحالوُة  به،  تقوى  فإنها 

عندهم  وهو  عليه،  ومرباهم  التمر، 

فاكهة. وُرَطبه  وأُدٌم  قوت، 

لها  يحُصل  الَكبد  فإن  املاء  وأما 

ُرطبت  فإذا  يبس.  نوع  بالصوم 

بعده.  بالغذاء  انتفاعها  كُمل  باملاء 

الجائع  بالظمآن  األوىل  كان  ولهذا 

من  قليل  برشب  األكل  قبل  يبدأ  أن 

بعده،   يأكل  ثم  املاء، 

يُفطر  وسلم-  عليه  الله  -صىل  وكان 

عىل  ِفطره  وكان  يصيل،  أن  قبل 

يجدها  لم  فإن  وجدها،  إن  رطبات 

فعىل  يجد  لم  فإن  تمرات،  فعىل 

أنه  عنه  وروي  ماء..  من  حسوات 

الظمأ،  )ذهب  أفطر:  إذا  يقول  كان 

إن  األجر  وثبت  العروق،  وابتلت 

من  داود  أبو  ذكره  تعاىل(،  الله  شاء 

مروان  عن  واقد،  بن  الحسني  حديث 

عمر،  ابن  عن  املقفع،  سالم  بن 

وسلم:  عليه  الله  صىل  عنه  ويذكر 

ما  دعوة  فطره  عند  للصائم  )إن 

ماجه. ابن  رواه   . ترد( 

الليل  أقبل  )إذا  قال:  أنه  عنه  وصح 

هاهنا،  من  النهار  وأدبر  هاهنا،  من 

البخاري[  ]رواه  الصائم(  أفطر  فقد 

وإن  حكما،  أفطر  قد  بأنه  وُفسِّ   .

فطره،  وقت  دخل  قد  وبأنه  ينوه،  لم 

عن  الصائم  ونهى  وأمىس،  كأصبح 

وجواب  باب  والسِّ خب  والصَّ فث  الرَّ

سابه:  ملن  يقول  أن  فأمره  باب،  السِّ

بلسانه  يقوله  فقيل:  صائم(  )إني 

تذكريا  بقلبه  وقيل:  أظهر،  وهو 

يف  يقوله  وقيل:  بالصوم،  لنفسه 

يف  التطوع  ويف  بلسانه،  الفرض 

الرياء. عن  أبعد  ألنه  نفسه، 

الصوم في السفر 
عليه  الله  -صىل  الله  رسول  وسافر 

وأفطر،  فصام  رمضان،  يف  وسلم- 

األمرين. بني  الصحابة  وخريَّ 

من  َدنوا  إذا  بالفطر  يأمرهم  وكان 

قتاله. عىل  ليتقووا  هم  عدوِّ

وكان   ، الَحرَض  يف  هذا  مثُل  اتفق  فلو 

هم  عدوِّ لقاء  عىل  لهم  ُقوة  الفطر  يف 

أصحهما  قوالن  فيه  الفطر؟  لهم  فهل 

ابن  اختيار  وهو  ذلك،  لهم  أنَّ  دليال: 

اإلسالمية  العساكر  أفتى  وبه  تيمية، 

وال  دمشق،  بظاهر  العدو  لقوا  ملا 

الِفطر  من  أوىل  لذلك  الفطر  أن  ريب 

الفطر  إباحة  بل  السفر،  ملجرد 

هذه  يف  إباحته  عىل  تنبيٌه  للمسافر 

ألن  بجوازه،  أحقُّ  فإنها  الحالة، 

والقوة  باملسافر،  تختص  هناك  القوة 

مشقة  وألن  وللمسلمني،  له  هنا 

وألن  السفر،  مشقة  من  أعظم  الجهاد 

للمجاهد  بالفطر  الحاصلة  املصلحة 

املسافر،  بفطر  املصلحة  من  أعظم 

َما  َلُهْم  وا  }َوأَِعدُّ قال:  تعاىل  الله  وألن 

 .]60 ]األنفال:   } ٍة  ُقوَّ ِمْن  اْستََطْعتُْم 

أسباب  أعظم  من  اللقاء  عند  والِفطر 

عليه  الله  صىل  النبي  وألن   .. القوة، 

من  دنوا  ملا  للصحابة  قال  وسلم 

عدوكم،  من  دنوتم  قد  )إنكم  عدوهم: 

رخصة  وكانت   . لكم(  أقوى  والفطر 

إنكم   ( فقال:  آخر  منزال  نزلوا  ثم 

لكم  أقوى  والفطر  عدوكم،  مصبحو 

]فأفطرنا[  عزمة  فكانت  فأفِطروا( 

من  بدنوهم  فعلَّل  مسلم[،  ]رواه 

التي  القوة  إىل  واحتياجهم  عدوهم 

آخر  سبب  وهذا  العدو،  بها  يلقون 

بنفسه،  مستقل  والسفر  السفر،  غري 

إليه.    أشار  وال  تعليله  يف  يذكر  ولم 

عليه  الله  صىل  الله  رسول  وسافر 

الغزوات  أعظم  يف  رمضان  يف  وسلم 

غزاة  ويف   ، بدر  غزاة  يف  وأجلِّها 

. لفتح ا

قال  عمر بن الخطاب ريض الله عنه: 

الله  -صىل  الله  رسول  مع  غزونا 

يوم  عليه وسلم- يف رمضان غزوتني، 

انتهى  فيهما.  فأفطرنا  والفتح،  بدر 

زاد  كتاب  من  )باختصار  كالمه 

العباد(. خري  هدي  يف  املعاد 
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9قصة شهيد
أبو كرم الحضرمي

من  يخرج  أال  عىل  وعزم  عليه  كان 

الله. لدين  يعمل  بدأ  وقد  إال  سجنه 

السجن،  من  بالخروج  عليه  الله  امتن 

الله  وأنار  السوء،  رفقة  لتغيري  ووفقه 

بصريته.

بداية الطريق

بدأ من بالد  الحرمني يبحث عن موطئ 

فلم  الدين،  لينرص  قدمه  فيه  يطأ  صدق 

اإلسالم،  دولة  أرض  من  خريا  الله  يُِرِہ 

ملنهجها. وانرشح  َفيَْلَقها  فاختار 

الدولة  جنود  عن  يبحث  ظل  ثم 

اإلسالمية، ولم يكن العثور عليهم يسريًا 

الله  وفقه  من  ق  املوفَّ لكن  األمر  بادئ 

الدولة  يف  مسؤوٍل  إىل  أرشده  من  فوجد 

اليمن.  اإلسالمية يف 

واجهت  لطاملا  مشكلة  واجهته  لكن 

بصف  االلتحاق  رام  ممن  الكثري 

مجاهدي الدولة اإلسالمية، وهي مشكلة 

عدم وجود من يُزكيه، لكن من علم الله 

فأعطى  أمره،  له  ويسَّ  هداه  صدقه 

بإخوانه يف  فالتقى  أراد  ما  أبا كرم  الله 

اليمن. الدولة اإلسالمية يف 

طريق  بسلوكه  عليه  الله  منَّ  أن  وبعد 

منهم  طلب  بإخوانه،  ولقائه  الجهاد 

كريٌم َحِيٌي ِمْعواٌن في النائبات

أبو كرم الحضرمي، أحمد بن 
 سعيد العمودي، ولد أبو كرم 

- تقبله هللا - في مدينة الرياض
وترعرع في بيت ميسور الحال.

الفتن  بها  عصفت  بيئة  يف  نشأ 

قلوب  بها  فتأثرت  واألهواء  والشهوات 

حينما  إال  ذاك  وما  الشباب،  من  كثري 

طمًعا  أسبابها  الطواغيت  لها  هيَّأ 

عزهم  مواطن  عن  األمة  شباب  برصف 

املجيد.

إىل  تقوده  يًدا  يجد  لم  صغري  قلٌب  تاه 

خّداعة  أياٍد  فتلقفته  والرشاد،  الهدى 

امللذات  والجاه وغريها من  باملال  أغرته 

والفساد  لألوهام  ستاًرا  جعلتْها  التي 

الزمن عليها،  والضياع، مىض برهة من 

السجن  يف  فمكث  إثِرها،  عىل  أرُِس  ثم 

لحظة  السجن  كان  سنني،  األربع  قرابة 

وجعلت  حياته،  مجرى  ت  غريَّ فارقة 

يف  لينظر  عينيه  يُفتّح  القلب  ذلك 

ويضع  ويُحللها  األحداث  مجريات 

منها. جزًءا  نفسه 

بأمة  الحاصل  بالصدع  كرم  أبو  أحس 

الطواغيت  يُكرِّسه  الذي  والذل  اإلسالم 

مما  والندم  التوبة  عىل  فعزم  عليها، 

ذلك  وكان  الشام  يف  باإلخوة  يلتحق  أن 

متيًسا له ولكن طلب اإلخوة منه البقاء 

يف أرض اليمن ليكون من حجر األساس 

الدولة اإلسالمية. تبنى عليه  الذي 

إىل  املغادرة  عدم  عىل  كرم  أبو  وافق 

تنفيذ  أال وهو  الشام لكن برشط،  أرض 

عىل  اإلخوة  فوافق  استشهادية،  عملية 

ذلك الرشط، وطلبوا منه أن يعمل معهم 

كان  فقد  ملثله،  املاسة  لحاجتهم  فرتة 

يف  اإلخوة  إيواء  يف  الله  بعد  الفضل  له 

واستقبال  املضافات،  وفتح  حرضموت 

صار  حتى   ، حوائجهم  وقضاء  الشباب 

من اإلخوة املسؤولني عن سري الحركة يف 

تلك الوالية .

سري  يف  اإلخوة  انتدبه  ذلك  بعد  ثم 

به  برع  ملا  وذلك  الواليات،  بني  الحركة 

البالء  وحسن  العمل  لهذا  إتقان  من 

فيه، فكان يلبي حاجة اإلخوة ويستقبل 

يف  وبذل  املجاهدين،  وينقل  النافرين، 

القدر،  جليل  األثر،  عظيم  جهًدا  ذلك 

وتميَّز أبو كرم بوجٍه بشوش وقلب كبري 

به،  ُرِزق  وافٍر  صرب  مع  حسن،  وصيت 

يأنس به كل من جالسه وعارشه.

ساٍق إلخوانه المجاهدين

والية  إىل  إخوانه  مع  انتقل  ذلك  بعد  ثم 

يف  إخوانه  مع  وشارك  –قيفة-  البيضاء 

غزوة حمة لقاح.

 وكان من أهم األعمال التي أسندت إليه 

ينقل  فكان  املاء،  سقيا  قلبه  إىل  وأحبها 

والجبهات،  املواقع  يف  إخوانه  إىل  املاء 

املاء  عذوبة  بعذوبتني  إخوانه  فينعم 

وعىل  وحديثه،  كرم  أبي  لقاء  وعذوبة 

أنه  إال  مشقة  من  العمل  هذا  يحمل  ما 

مستشعًرا  به،  متلذذًا  فيه  محتسبًا  كان 

حينما  العظيم  األجر  نحسبه-  كما   –

يف  بنفسه  رمى  مجاهٍد  َكِبَد  يرّطب 

ظامئًا  جائًعا  البيضاء  جبال  شواهق 

رسول  حديث  يمتثل  لله،  نفسه  بائًعا 

ذات  كل  )يف  وسلم  عليه  الله  صىل  الله 

الله  صىل  سئل  وملا   ، أجر(  رطبة  كبد 

قال:  أفضل؟  الصدقة  )أي  وسلم  عليه 

املاء(. سقي 

أذلة للمؤمنين أعزة على 
الكافرين

عىل  رقيًقا  كرم  أبي  كقلب  قلب  من  وما 

شديد  وجدته  إال  لهم،  ذليالً  إخوانه 

مرة  من  فكم  الله،  أعداء  عىل  الغلظة 

تعجيل  عليهم  ويؤكد  اإلخوة  يطالب 

سيارته  وتجهيز  االستشهادية  عمليته 

الكافرين  الله  أعداء  يف  ليثخن  املفخخة 

ويمزقهم كل ممزق. 

استشهاد أبي كرم

الزواج ولكنه رفض  اإلخوة  عرض عليه 

العملية  عن  يرصفه  أن  خشية  ذلك؛ 

شيئًا  ترك  ممن  فكان  االستشهادية، 

منه  خريًا  الله  فرزقه  نحسبه  كما  لله 

الله. الشهادة يف سبيل 

املاء  لسقيا  كرم  أبي  جوالت  وأثناء 

خريًا  له  الله  خبَّأ  الجبهات،  بني 

تعجيله،  إخوانه  من  طلب  طاملا 

تناول  املوقع  ذلك  يف  اسرتاحته  فعند 

بقذيفة  فإذا  ورده،  تاليًا  مصحفه 

منه  بالقرب  تسقط  العدو  من 

الطاهرة  روحه  لتصعد  فتصيبه، 

كما   – خرض  طري  جوف  يف  محلِّقة 

يف  ترسح   – حسيبه  والله  نحسبه 

الجنة حيث شاءت.

سْقُي  مجاهد،  أُعِطيَها  ِقتلة  خري  فكانت 

يف  اجتمعن  الله  لكتاب  وتالوة  املاء 

إىل  صاحبه  أجر  يستمر  رباٍط  موطن 

القيامة. يوم 

تأثر ملقتله كل من عرفه أو سمع به، وما 

عليه،  والرتحم  له  الدعاء  عن  لسان  فرت 

أبو  يؤنسها  كان  التي  القلوُب  وْلتصدِح 

أبو  يرّطبها  كان  التي  واألكباُد  كرم، 

ُمَرِدَدًة: كرم مجتمعًة 

عليك سالُم ربك يف جناٍن

ُمخاِلُطها نعيٌم ال يزول 

من  وأكرمك  كرم،  أبا  يا  الله  فرحمك 

مستقر  يف  بك  وجمعنا  العظيم،  فضله 

عليه،  والقادر  ذلك  ويل  إنه  رحمته، 

العاملني. لله رب  والحمد 
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منوعات

من  العرشات  تاريخهم  مر  عىل  املسلمون  خاض 

املبارك،  رمضان  شهر  يف  واملؤثرة  الفاصلة  املعارك 

وساعاته،  أيامه  بربكة  العظيم  الشهر  هذا  وكان 

وتنزل الرحمات فيه، دافعا ومحرضا للمسلمني عىل 

األجر  فيه  مبتغني  معاركهم  أعتى  فيه  يخوضوا  أن 

والنرص من رب العاملني. 

ويف حياة النبي -صىل الله عليه وسلم- كانت أعضم 

الله  التي فرَّق  غزواته فيه، إذ وقعت فيه غزوة بدر 

فيها بني الحق والباطل، وُقتل فيها صناديد قريش، 

وأذلَّهم الله بعد أن خرجوا يبتغون استئصال املسلمني، من التاريخ

الثانية  السنة  يف  أيامه  من  عرش  السابع  اليوم  يف  وذلك 

للهجرة، وكان فيه فتح مكة للنبي -صىل الله عليه وسلم- 

الله  أفواجا، دخلها رسول  الله  الناس يف دين  ثم دخول 

فاتحا بعد أن منعوه قبل سنتني من دخولها وآذوه، ليأذن 

الله بالفتح يف اليوم العارش من رمضان يف السنة الثامنة 

للهجرة. 

ويف عهد الخالفة الراشدة خاض املسلمون بقيادة املثنى 

يف  البويب  معركة  الله-  –رحمه  الشيباني  حارثة  بن 

الفرس  ضد  للهجرة  عرشة  الثالثة  السنة  من  رمضان 

املجوس، والتي انترص فيها املسلمون وأعادوا هيبتهم بعد 

معركة الجس، وقيل عن البويب: "ما كانت بني املسلمني 

والفرس وقعة أبقى رمة منها، بقيت عظام القتىل دهرا 

ي ذلك اليوم  طويال، وكانوا يحزرون القتىل مئة ألف، وُسمِّ

األعشار، أحيص مئة رجل قتل كل رجل منهم عرشة". 

ويف رمضان من سنة 92 للهجرة كان فتح األندلس بقيادة 

جهاد المسلمين 
في رمضان 1

من تواضع لله رفَعه
مالم  للرجال  الحسنة  الصفات  تكتمل  ال 

ال  للقلوب،  العبور  بوابة  فهو  به،  يتزيَّنوا 

أن ترى مألوفا  إال من اتصف به، فقلَّ  يسلكها 

عىل  الناُس  أجمع  به،  ُمتخلِّقا  ليس  الناس  عند 

حبِّه. عىل  النفوس  وُجبلت  استحسانه، 

إن  الناس  بأعني  صاحبه  يرتقي  التواضع،  إنه 

إن  عيونهم  يف  ويعُظم  جناحه،  لهم  أخفض 

تنعم  املتواضعة  األرض  نفسه، وكما  لهم  بسط 

املتواضعة  النفس  الوفري، كذلك  بالربكة والخري 

الجميع. من  واألنس  بالقبول  تنعم 

تراب،  من  الله  لبرش خلقه  كيف  املجاهد:  أخي 

فه بعبوديته أن يتعدى خصائصه ويأنف،  ورشَّ

عند  وهو  ويرتف،  الصغار  بعني  لغريه  ينظر 

اندراجهم  للمتواضعني  فهنيئا  أصغر،  الله 

للمندرجني  وتعسا  ويحبونه(،  تحت:)يحبهم 

املتكربين(. مثوى  )وبئس  تحت 

يَْرتَدَّ  َمن  آَمنُواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا  تعاىل:}  قال 

ِبَقْوٍم  الّلُه  يَأِْتي  َفَسْوَف  ِديِنِه  َعن  ِمنُكْم 

َعىَل  ٍة  أَِعزَّ اْلُمْؤِمِننَي  َعىَل  أَِذلٍَّة  َويُِحبُّونَُه  يُِحبُُّهْم 

 .]54 ]املائدة:  اْلَكاِفِريَن{ 

النبيلة  الصفة  هذه  به  تمثَّلت  من  أكثر  وإن 

وسلم،  عليه  الله  صىل  الله  عبد  بن  محمد  نبيُّنا 

قال:  عنه  الله  ريض  األشعري  موىس  أبي  فعن 

يركب  وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  "كان 

أخـــــــــــي 
المجاهد 

مبطالت الصوم
   

السؤال: ما هي مفسدات الصيام؟  

تعاىل:  لقوله  عمدا،  والرشب  األكل  أوال:  الجواب: 

ِمَن  اأْلَبْيَُض  اْلَخيُْط  َلُكُم   َ يَتَبنَيَّ َحتَّى  بُوا  َوارْشَ }َوُكلُوا 

يَاَم إىَِل اللَّيِْل{  وا الصِّ اْلَخيِْط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثُمَّ أَِتمُّ

]البقرة: 187[.

الجماع، فمن جامع وهو صائم بُطل صيامه،  ثانيا: 

جامع  الذي  اليوم  وقضاُء  واالستغفار،  التوبة  وعليه 

فيه، وعليه مع القضاء كفارة، وهي عتق رقبة، فإن 

لم يجد صام شهرين متتابعني، فإن لم يستطع أطعم 

الله عنه-  ستني مسكينا. لحديث أبي هريرة -ريض 

كما عند البخاري ومسلم. 

ثالثا: التقيُّؤ عمدا، وهو إخراج ما يف املعدة من طعام 

القيئ،  غلبه  إذا  أما  عمدا،  الفم  أو رشاب عن طريق 

وخرج منه بغري اختياره، فال يؤثِّر يف صيامه، لقوله 

-صىل الله عليه وآله وسلم-: )من ذرعه -أي غلبه- 

القيئ، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقِض(

] رواه أبو داود والرتمذي، وهو صحيح[.

رابعا: خروج دم الحيض والنفاس، فمتى رأت املرأة 

دم الحيض أو النفاس أفطرت، ووجب عليها القضاء، 

لقوله -صىل الله عليه وآله وسلم- يف املرأة: )أليس إذا 

حاضت لم تُصل، ولم تصم( ]متفق عليه[. 

خامسا: نيَّة الفطر، فمن نوى الفطر قبل وقت اإلفطار، 

وهو صائم بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرا، فإن 

النية أحد ركني الصيام، فإذا نقضها قاصدا الفطر، 

دا له انتقض صيامه، والله أعلم. ومتعمِّ

الشاة،  ويعتقل  الصوف،  ويلبس  الحمار، 

البيهقي[. ]سنن  الضيف"  مراعاة  ويأتي 

قال  قال:  عنه  الله  ريض  هريرة  أبي  وعن 

نقصت  )ما  وسلم:  عليه  الله  صىل  الله  رسول 

إال   ، بعفو  عبدا  الله  زاد  وما   ، مال  من  صدقة 

عزا ، وما تواضع أحد لله إال رفعه الله( ]رواه 

مسلم[.

من  وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  وحذَّر 

التكرب ورضب لنا مثال عىل سوء مصري صاحبه، 

الله  رسول  أن  عنه  الله  ريض  هريرة  أبي  فعن 

صىل الله عليه وسلم قال: ) بينما رجٌل يتبخرت 

الله  فخسف  نفسه  أعجبته  قد  برديه  يف  يميش 

]رواه  القيامة(  يوم  إىل  فيها  يتجلجل  فهو  به 

ومسلم[. البخاري 

يَْمُشوَن  الَِّذيَن  ْحَمِن  الرَّ }َوِعبَاُد  تعاىل:  قال   

ابن  قال   ،]63 ]الفرقان:  َهْونًا{  اأْلَْرِض  َعىَل 

وال  تجربُّ  غري  من  ووقار  بسكينة  "أي  كثري: 

استكبار".

عليه  الله  صىل  النبي  دعا  لقد  املجاهد  أخي 

من  له  ملا  عليه  وَحّث  التواضع،  إىل  وسلم 

بن حمار ريض  عياض  فقد روى  كثرية،  فوائد 

عليه  الله  صىل  الله  رسول  قال  قال:  عنه  الله 

ال  حتى  تواضعوا  أْن  إيلَّ  أوَحى  الله  وسلم:)إّن 

أحد(             عىل  أحد  يَبغي  وال  أحد  عىل  أحد  يَْفَخر 

مسلم[.  ]رواه 

وقد ذكر لنا ربنا عز وجل أن أعظم فوائده هي 

الجائزة الكبرية التي يحصل عليها املتواضعون 

اُر  الدَّ سبحانه:}ِتْلَك  قال  الخرة،  الدار  يف 

ا يِف األَْرِض  الِخَرُة نَْجَعلَُها ِللَِّذيَن ال يُِريُدوَن ُعلُوًّ

ِلْلُمتَِّقنَي{]القصص:83[. َواْلَعاِقبَُة  َفَساًدا  َوال 

املؤمنني،  لعباده  يتواضعون  ممن  الله  جعلنا 

من  الله  وأعاذنا  للمسلمني،  جناحهم  ويلني 

واملتكربين.    الكرب 

فتاوى
من برنامج 
إذاعة البيان

ويف  الله-،  -رحمه  زياد  بن  طارق  املسلم  املجاهد 

األندلس كذلك خاض املسلمون يف هذا الشهر العظيم 

املعركة الكربى التي أوقفت زحف الصليبيني عليهم، 

وأخرتهم لقرون معركة الزالقة بقيادة املجاهد املسلم 

يوسف بن تاشفني -رحمه الله- عام 479 للهجرة، 

وأقيمت بعدها دولة للمرابطني يف األندلس. 

ويف املرشق كانت موقعة عني جالوت يف رمضان من 

عام 658 للهجرة بقيادة املجاهد املسلم )قطز( والتي 

زحفهم  وأوقفت  املسلمني،  لبالد  التتار  غزو  أوقفت 

نحو مرص، وطردتهم من بالد الشام، وأعادت توازن 

القوة معهم. 

هذا  يف  املسلمني  غزوات  من  فيض  من  غيض  وهذا 

الشهر العظيم، ولعلنا نقف معها وقفة أخرى، نسأل 

الله أن يجعل شهرنا هذا شهر نرص وتمكني لجنود 

دولة اإلسالم، إنه ويل ذلك والقادر عليه، والحمد لله 

رب العاملني.



العدد 133
الخميس 8 رمضان 1439 هـ

11أخبــار

حدث في 
أسبــوع

 مقتل 58 جنديًا نصيريًا بينهم روافض 
في مطار حماة العسكري

قالت وسائل إعالم إن 5 انفجارات ضخمة –عىل األقل- 

وقعت يف مطار حماة العسكري ويف محيطه الجمعة أدت 

إيرانيُّون روافض، وسقوط  بينهم  إىل مقتل 58 عنرصا 

أكثر من 100 جريح.

الجوية  "الكتيبة  بـ  يُعرف  ما  تدمري  تم  أنه  وذكرت 

النصريي،  للجيش  جوي  دفاع  وكتيبتي  اإليرانية" 

املتوسطة  لألسلحة  للذخائر، ومستودعات  ومستودعات 

والخفيفة، وعدة نقاط عسكرية، ومستودعات وقود.

وذكرت أن هناك العديد من املفقودين من جنود الجيش 

النصريي، الفتة إىل أن سبب االنفجارات لم يعرف بعد، 

فوق  لساعات  شوهدت  الدخان  من  كثيفة  سحبا  وأن 

عيان هروع عرشات سيارات  املطار، ونقلت عن شهود 

اإلسعاف إىل مكان االنفجارات.

إن  الجمعة  أمريكيون  مسؤولون  قال  آخر  صعيد  وعىل 

سحب  تعتزم  ترامب  دونالد  األمريكي  الطاغية  إدارة 

لسيطرة  الخاضع  سوريا  غربي  شمال  من  مساعداتها 

املساعدات  تلك  وتحويل  الردة،  وفصائل  الصحوات 

للواليات  أكرب  لسيطرة  تخضع  مناطق  إىل  واألموال 

املتحدة يف سوريا.

الدعم  الدوالرات من  ض ماليني  اإلدارة ستخفِّ إن  وقالت 

املرتدة  والكتائب  الشخصيات  بعض  يطال  كان  الذي 

هة  املوجَّ اإلعالم  ووسائل  املستقلة  املنظمات  بها  لتزود 

والتعليم.

من جهة أخرى قال مسؤول بـ "األمم املتحدة" الجمعة 

إن األزمة التي يشهدها السوريون هذا العام هي األسوأ 

من نوعها منذ اندالع الحرب يف بالدهم قبل سبع سنوات.

اإلنساني داخل  الوضع  أن  وأضاف: "نالحظ يف 2018 

مأساوي  تدهور  الحرب:  بدء  منذ  األسوأ  هو  سوريا 

بحماية  اكرتاث  وعدم  النطاق،  واسع  ونزوح  للغاية، 

الناس، وما زالت حياة الناس تقلب رأسا عىل عقب".

وعىل صعيد مختلف قال املرتد فيصل املقداد نائب وزير 

الخارجية السوري األربعاء إن الجيش النصريي قد يتجه 

صوب الشمال أو الجنوب السوري قريبا.

ويف األثناء قالت وزارة الدفاع الروسية االثنني إن الجيش 

الرويس أسقط طائرة مجهولة بدون طيار بعد اقرتابها 

من قاعدته الجوية يف "حميميم" بسوريا.

وأضافت: "لم تقع أي إصابات أو خسائر يف األرواح وال 

أرضار مادية، والعمل يسري بشكل طبيعي يف القاعدة".

ويف الشأن ذاته قال وزير يهودي األربعاء، إن دويلة يهود 

تضغط عىل إدارة الطاغية األمريكي "ترامب"، لالعرتاف 

الواليات  موافقة  متوقعا  الجوالن،  هضبة  عىل  بسيادتها 

املتحدة عىل ذلك خالل شهور.

ووصف الوزير اعرتاف اإلدارة األمريكية بسيطرة يهود 

جدول  "يتصدَّر  الذي  االقرتاح  باعتباره  الجوالن  عىل 

الواليات  مع  الدبلوماسية  املحادثات  يف  حاليا  األعمال" 

املتحدة. 

هذه  مثل  عىل  لإلقدام  املثايل  الوقت  هو  "هذا  وقال: 

الخطوة، الرد األشد إيالما الذي يمكن توجيهه لإليرانيني 

أمريكي،  ببيان  الجوالن   عىل  بسيادتنا  االعرتاف  هو 

وإعالن رئايس، منصوص عليه.

الفتا إىل أن ذلك قد يحدث خالل بضعة أشهر.

أمريكا تهدِّد إيران بعقوبات هي األقوى 
في التاريخ 

لسان  عىل  االثنني  الصليبية  األمريكية  اإلدارة  هدَّدت 

عقوبات  "أقوى  بفرض  بومبيو  مايك  خارجيتها  وزير 

عمالئها  "بسحق"  وتعهدت  إيران،  عىل  التاريخ"  يف 

من  ابتداء  شاملة  تغيريات  بإجراء  مطالبة  الخارج،  يف 

من  االنسحاب  وحتى  النووي  برنامجها  عن  التخيل 

سوريا.

برنامجها  إيران  استأنفت  إذا  أنه  من  بومبيو  وحذَّر 

النووي بشكل كامل فإن واشنطن مستعدة للرد، وقال 

تقوم  التي  الرشكات  ستحاسب  األمريكية  اإلدارة  إن 

باستثمارات ممنوعة يف إيران.

تخصيب  وقف  بينها  من  إيران  من  مطلبا   12 د  وحدَّ

معالجة  إلعادة  السعي  وعدم  "اليورانيوم"، 

"البلوتونيوم"، وإغالق مفاعل املاء الثقيل، واالنسحاب 

من األرايض السورية.

نوع  بأنفسهم  اإليرانيون  يختار  أن  "يجب  إنه  وقال 

الشعب  املطاف، عىل  الذين يريدونهم ويف نهاية  القادة 

اإليراني اختيار قادته". 

االثنني  اإليراني حسن روحاني  الطاغية  قال  من جهته 

إليران  لتقرروا  أنتم  "من  األمريكية  اإلدارة  مخاطبا 

إن  إنذار واشنطن وقال  والعالم ما يفعلوه؟"، ورفض 

الواليات املتحدة تسعى "لتغيري النظام" يف إيران.

وزير  تحذيرات  األوروبي  االتحاد  رفض  بدوره 

بالتنفيذ  ملتزمة  أوروبا  إن  وقال  األمريكي  الخارجية 

الكامل لالتفاق النووي مادامت إيران ملتزمة بذلك.

انسحاب  واشنطن  طلب  النصريي  النظام  ورفض 

امليليشيات الرافضية من سوريا، وقال عىل لسان وزير 

خارجيته إن إيران موجودة يف سوريا بإذن من النظام 

النصريي وال حديث عن خروجها من سوريا.

انتحار جندي بريطاني شارك في حرب 
العراق

أصغر  انتحار  خرب  بريطانية  إعالم  وسائل  تناقلت 

املدعو  أن  موضحة  العراق،  حرب  يف  شارك  جندي 

انتحر  عاما،   29 العمر  من  البالغ  ويليامز"،  "كافني 

عودته  أعقاب  يف  الحياة  مع  التكيُّف  عن  عجزه  بسبب 

من العراق.

أصاب  شقيقها  انتحار  إن  الجندي  شقيقة  وقالت 

عائلتهم بصدمة كبرية. 

وأوضحت أن شقيقها أخربهم سابقا أنه يشعر بالفشل 

تجاه جميع ما تعلَّمه من مهارات قتالية يف فرتة خدمته، 

ويفكر بااللتحاق مع مجموعة من املرتزقة.

أطلقت  الوزارة  إن  الدفاع  وزارة  باسم  متحدث  وقال 

للجنود،  والعقلية  النفسية  الحالة  ملتابعة  اسرتاتيجية 

بمن فيهم املحاربون القدامى.

العام  هذا  إسرتليني  جنيه  مليون   20 "أنفقنا  وتابع:   

عىل خدمات الصحة النفسية والعقلية للجنود، ونتعامل 

كلل؛  بال  ونعمل  بالغة،  بجديَّة  القدامى  مقاتلينا  مع 

لضمان حصولهم عىل الرعاية التي يستحقونها".

111 قتياًل في تحطم طائرة ركاب في كوبا

حتفهم  لقوا  راكبا   111 أن  كوبية  إعالم  وسائل  ذكرت 

الجمعة إثر تحطم طائرة ركاب يف كوبا، بينما نجا ثالثة، 

لكن إصاباتهم خطرية.

التي كانت يف رحلة داخلية تحطَّمت  الطائرة  وقالت إن 

العاصمة  يف  الرئيس  املطار  من  إقالعها  من  قليل  بعد 

هافانا، وكان عىل متنها 105 ركاب بينهم خمسة أطفال 

إضافة إىل تسعة من أفراد الطاقم.

وقال الرئيس الكوبي إنه تم إخماد الحريق الذي نجم عن 

تحطم الطائرة وإن السلطات تحاول تحديد هوية جثث 

ق يف سبب الحادث. الضحايا وتحقِّ

البرازيل تتهم 11 شخصًا بمحاولة تشكيل 
خلية للدولة اإلسالمية

خلية  لتشكيل  بالتخطيط  شخصا   11 الربازيل  اتهمت 

للدولة اإلسالمية ومحاولة تجنيد أشخاص إلرسالهم إىل 

سوريا.

الراغبني يف االنضمام  وبحسب االدعاء رصدت الرشطة 

عىل  تبادلوها  رسائل  خالل  من  اإلسالمية  الدولة  إىل 

مواقع التواصل االجتماعي.

تطبيق  عرب  ناقشوا  بهم  املشتبه  بعض  أن  وذكرت 

غرار  عىل  الربازيل  يف  لهجوم  خططا  اب"  "واتس 

املايض، وذلك  العام  الذي وقع  لندن  الهجوم عىل جس 

خالل مهرجان كبري إلسقاط أكرب عدد من القتىل.

يف  بهم  املشتبه  من  اثنني  تحتجز  السلطات  إن  وقالت 

خمسة  عن  أفرجت  حني  يف  الحراسة،  د  مشدَّ سجن 

آخرين لحني محاكمتهم.

الجمعة  كوسوفو  يف  محكمة  قضت  أخرى  جهة  من 

املنتخب  ملهاجمة  التخطيط  بتهمة  أشخاص   8 بسجن 

ألبانيا عام 2016، وتراوحت  القدم يف  اإلرسائييل لكرة 

األحكام التي أصدرتها املحكمة عىل املتهمني، وكلهم من 

كوسوفو، بني عرش سنوات و18 شهرا.

 وفاة 65 شخصًا بسبب الحر الشديد 
في كراتشي 

الحر  إن  الثالثاء  املرتدة  الباكستانية  الحكومة  قالت 

 65 بحياة  أودى  مؤخرا  البالد  أصاب  الذي  الشديد 

شخصا يف مدينة كراتيش بجنوب البالد، وسط مخاوف 

من ارتفاع عدد الوفيات يف ظل استمرار املوجة.

وقالت وسائل إعالم إن الحرارة وصلت إىل 44 درجة 

للكهرباء. انقطاع  االثنني، وتزامنت مع  مئوية يوم 




