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 خابوا وخســروا.. 
العبــادي آخــر آمالهم

تتواتر األنباء اليوم عن عزم زعيم املرشكني يف هذا العرص باراك أوباما الدفع باآلالف من 

الجنود األمريكيني إىل ساحة املعركة ضد الدولة اإلسالمية، ليختم فرتته الرئاسية الثانية 

بنقض املرشوع األسايس الذي دخل به إىل البيت األبيض وهو إنهاء الحرب يف العراق، 

وإجالء الجنود األمريكيني منه بعد أن ورطهم سلفه بوش يف الحرب التي أهلكت عرشات 

اآلالف منهم ووضعت االقتصاد األمرييك عىل حافة الهاوية.

ويأيت هذا القرار بعد أن أعلن أوباما وأركان إدارته أنهم تفاجؤوا بقوة الدولة اإلسالمية 

العراق والشام خالل فرتة وجيزة، محّملني  املرتدين يف  ومتكنها من هزمية كل أعدائها 

توقعات  بتقدميها  األحداث  مآالت  توقع  يف  الفشل  هذا  مسؤولية  األمريكية  املخابرات 

مضللة حولها إىل البيت األبيض.

كام يأيت بعد ما يقارب السنتني من انطالق الحملة الصليبية الجديدة عىل الدولة اإلسالمية، 

التي وعد أوباما يف بدايتها أنه لن يرافقها إعادة نرش لقوات أمريكية عىل أرض املنطقة، 

وأنه سيعتمد بشكل كامل يف إدارة املعركة عىل املرتدين من العلامنيني الكرد، وامليليشيات 

الرافضية، ومقاتيل الصحوات، الذين آزرتهم طائرات التحالف الدويل بـ 11500 غارة 

جوية عدا عن مليارات الدوالرات التي أنفقت عىل دعمهم وتسليحهم خالل 22 شهرا من 

القتال املتواصل عىل كل الجبهات، لتكون نهاية جهدهم الجهيد أن يعلقوا كل آمالهم يف 

القزم الفاشل حيدر العبادي، ليحفظ لهم ما تبقى من ماء وجوههم الذي أراقه املجاهدون 

يف رشق األرض وغربها.

إن هذه األمور تؤكد مبا ال يدع مجاال للشك أن األحمق املطاع أوباما ال يقل فشال عن أخيه 

بوش، وأن اإلدارات األمريكية املتعاقبة تكذب يف كل مرة تزعم أن لديها خطة ما لهزمية 

الدولة اإلسالمية، ويربهن املسلمون اليوم أنهم أصحاب مرشوع حقيقي يف إقامة الدين، 

لبعض  تأخروا يف امليض يف خطوات مرشوعهم  وإن  وأنهم  األرض،  الرشك من  وإزالة 

زالوا  ال  فإنهم  جاهليتهم،  عن  املستميت  ودفاعهم  املرشكني  مامنعة  شدة  بسبب  الوقت 

دت معامله بحدود الكتاب والسنة، ينتهزون  -بفضل الله- ثابتني عىل طريقهم الذي ُحدِّ

كل فرصة تلوح لهم للدفع مبرشوعهم خطوات إىل األمام حتى تحقيق هدفه النهايئ بإزالة 

الرشك من األرض، وكلام فني جيل من املجاهدين، حمل الراية من بعدهم جيل ترىب عىل 

يدي سابقيه، فمىض عىل الطريق ذاته يف سبيل الوصول إىل الغاية ذاتها.

إن الترصيحات األخرية لكل من األحمقني باراك أوباما ودونالد ترامب، تعكسان استجابة 

لحاجة أمريكا اليوم إىل االنكفاء عىل ذاتها، وتخفيف الحمل عن نفسها بتحميل الحلفاء 

والعمالء جزءا كبريا من تكاليف الحرب، رغم محاوالت املتمسكني بفكرة الهيمنة األمريكية 

مقاومة هذه األفكار االنعزالية، خوفا عىل مكانة أمريكا يف العامل، إال أنهم يعرفون واقعهم 

جيدا، ويعلمون أن أمريكا اليوم ليست أمريكا ذاتها التي قادت عاصفة الصحراء، وال حتى 

أمريكا التي متكنت من الدخول يف حربني كربيني يف العراق وأفغانستان، وسريضخون 

يف النهاية لألفكار االنعزالية وإال كان مصريهم كمصري االتحاد السوفيتي.

يف هذا الوقت متيض الدولة اإلسالمية يف مرشوعها العاملي املبارك، بعد أن وضعت له 

األساس السليم رشعيا وواقعيا، بإقامة الدولة اإلسالمية التي تحكمها رشيعة الله تعاىل، 

وإعادة العمل بنظام الخالفة الذي تم تعطيله حتى أُزيل نهائيا من حيز الوجود لقرون.

هذا املرشوع العاملي بانت مثراته -بفضل الله- يف فرتة قصرية نسبيا، بتوحيد جامعات 

املؤمنني  ألمري  البيعة  وهي  رشعية،  بطريقة  ومغاربها  األرض  مشارق  يف  املجاهدين 

والسمع والطاعة له يف املعروف، وإعادة توجيه حربهم الوجهة الصحيحة ليكون قتالهم 

يف سبيل الله، ولتكون كلمة الله هي العليا، ال يف سبيل األرض واملال والسلطة، وإلغاء 

نظام )سايكس – بيكو( الطاغويت بإعالن الواليات اإلسالمية العابرة للحدود املصطنعة، 

ومن ثم نقل املعركة إىل عقر دار الصليبيني بتنفيذ عدة غزوات ناجحة يف قلب أوروبا، 

ولله الحمد.

الله أهم املقومات للنجاح يف مرشوعها العاملي، وهام  إن الدولة اإلسالمية متتلك بفضل 

صحة املنهج القائم عىل توحيد الله وجهاد أعدائه، وثبات جنودها وقادتها عىل هذا املنهج 

غري عابئني بتكاليفه الباهظة، بخالف أعدائها من املرشكني واملرتدين، الذين جمعوا إىل 

الدولة  ضد  املعركة  إدارة  يف  كبريا  تخبطا  تخطيطهم،  وسوء  مناهجهم،  ضالل  جانب 

لصالح  محسومة  تكاليفها-  وكرثت  طالت  -مهام  املعركة  نتيجة  أن  يعني  ما  اإلسالمية، 

املسلمني، ونهايتها –بإذن الله– النرص والتمكني لعباده املوحدين، ويومئذ يفرح املؤمنون 

بنرص الله، والعاقبة للمتقني.

بعد فشــلهم في اقتحــام قرية النصر

مقتــل 43 مــن الحشــد الرافضــي في 
اقتحــام فاشــل لقرية بشــير

النبأ – والية كركوك - خاص

تصدى جنود الدولة اإلسالمية لعدة محاوالت تقدم للحشد الرتكامين الرافيض املساند للجيش 

الرافيض قرب داقوق جنوب كركوك، وذلك إثر تنفيذ 3 عمليات استشهادية وتفجري حقول ألغام 

عىل مجموعات الحشد الرتكامين الرافيض التي حاولت التقدم ما أوقع أكرث من 43 قتيال يف 

صفوفهم وعرشات املصابني.

وأفاد مصدر خاص لـ )النبأ( بأن طريان التحالف الصليبي بدأ قبل نحو أسبوعني بقصف قرية 

بشري شامل داقوق بشكل كثيف متهيدا ملحاوالت الروافض التي بدأت يوم الجمعة )29/ جامدى 

اآلخرة(، وتقدموا نحو تلة معروفة بـ )تلة أحمد( واقعة بني قرية بشري وثكنات املرتدين مل تكن 

تحت سيطرة املجاهدين وعدوا ذلك نرصا وإنجازا كبريا عىل قنوات إعالمهم.

ويف اليوم التايل هاجمت ميليشيات الحشد الرتكامنية الرافضية القرية بغرض السيطرة عليها، إال 

أنها فشلت يف تحقيق أي تقدم بعد وقوع عنارصها يف حقل ألغام، كام ساهمت مفارز اإلسناد 

يف عرقلة تقدم املرتدين إثر استهداف تجمعاتهم بنحو 160 قذيفة هاون، فكانت خسائرهم تدمري 

جرافة وإعطاب أخرى دون أن يتسنى معرفة خسائرهم البرشية.

وبالتزامن مع قصف شديد من طريان التحالف شن الحشد الرافيض هجوما واسعا عىل القرية 

األحد )2/ رجب(، فاندلعت مواجهات عنيفة بني الجانبني ثبت فيها الله عباده املجاهدين، فحاول 

القريبة من قرية بشري، فقام  البومفرج  الخالفة من محور قرية  االلتفاف عىل جنود  املرتدون 

املجاهدون بتفجري منزل مفخخ عليهم، واالشتباك معهم باألسلحة املتوسطة والخفيفة مام أدى 

إىل مقتل العديد منهم.

أعقب ذلك استهداف جنود الدولة اإلسالمية أرتال وتجمعات الحشد الرتكامين الرافيض يف املنطقة 

بـ 3 سيارات مفخخة يقودها استشهاديون.

وأكد مصدر )النبأ( أن االستشهادي أبا سلمة األنصاري متكن –بفضل الله- من الوصول وتفجري 

سيارته وسط رتل للمرتدين، تبعه االستشهادي أبو جاسم األنصاري الذي أجهز بسيارته املفخخة 

عىل ما تبقى من الرتل، يف حني انغمس االستشهادي الثالث أبو قتيبة األنصاري وسط تجمع 

إىل  والرتاجع  االنسحاب  عىل  الروافض  أجرب  مام  وسطهم،  سيارته  وفجر  الحشد  مليليشيات 

مواقعهم التي انطلقوا منها.

وبلغت حصيلة هذه الهجامت االستشهادية الثالث أكرث من 43 مرتدا بينهم قياديون عرف منهم 

القيادي املرتد طاهر البديري، باإلضافة إىل إصابة العرشات وتدمري 3 عربات همر وسيارة تحمل 

رشاشا ثقيال وإعطاب دبابة.

ويسعى الروافض للسيطرة عىل قرية بشري كونها ذات أهمية كبرية لقربها من طريق )بغداد - 

كركوك( ومن منطقة تازة الرافضية.

الخفيفة  باألسلحة  بالهجوم  رجب(،   /1( السبت  اإلسالمية  الدولة  جنود  قام  آخر  سياق  ويف 

واملتوسطة عىل ثكنة للجيش الرافيض وميليشياته يف منطقة الفتحة يف والية كركوك، مام أدى 

إىل سيطرة املجاهدين عىل الثكنة واغتنامهم أسلحة وذخائر.

عالوة عىل ذلك نصب جنود الخالفة كمينا محكام لرتل عسكري رافيض عىل الطريق الرابط بني 

منطقة الفتحة ومدينة العلم، مام أسفر عن تدمري 3 سيارات وقتل 5 من مرتدي الحشد الرافيض.
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النبأ – والية دمشق – خاص

شّن جنود الدولة اإلسالمية هجوما واسعا على المناطق الواقعة 
تحت سيطرة الجيش النصيري في القلمون الشرقي شمال وشمال 
شرقي مدينة دمشق، مما أفضى إلى سيطرتهم على مواقع مهمة 
فيها، وقتل أكثر من 125 مرتدا من جيش النظام النصيري بينهم 
ضباط برتب عالية وإسقاط طائرة حربية وتدمير 4 دبابات وعدد 

من اآلليات العسكرية المتنوعة.
وأفاد مصدر خاص لـ )النبأ( أن جنود الخالفة هاجموا الثالثاء 

)26/ جامدى اآلخرة( قطعات النظام النصريي العسكرية يف 

املنطقة املمتدة من حاجز املثلث مرورا بالحواجز املحيطة مبطار 

يف  املدن  عن  دفاعه  خطوط  أهم  تعد  التي  العسكري  الضمري 

القلمون الرشقي، وصوال إىل الغوطة الرشقية.

الهجوم استهدف بدايًة حاجز املثلث االسرتاتيجي شامل رشقي 

مطار السني والكتيبة 559 شامل مطار السني وكتيبة )املهجورة(، 

وبعد اشتباكات عنيفة بني الجانبني مبختلف األسلحة قُتل عدد 

كبري من املرتدين وبسط املجاهدون سيطرتهم عىل تلك املواقع 

عىل الطريق الدويل )دمشق – بغداد(.

النصريي  الجيش  لقوات  انهيار  ووسط  ذلك  مع  بالتزامن 

وميليشياته، هوجمت نقاط متركز الجيش النصريي يف الفوج 

16 الواقعة بني مدينة الضمري والغوطة الرشقية، مني عىل إثرها 

املرتدون بخسائر برشية كبرية حيث قتل منهم نحو 40 عنرصا. 

أحكم بعد ذلك جنود الخالفة -حسب املصدر ذاته- سيطرتهم عىل 

كتيبة الكيمياء وتل أبو الشامات ومعمل إسمنت البادية واملعمل 

الصيني واسرتاحة الصفا يف شامل وشامل غريب مطار السني 

العسكري، كام سيطروا عىل تل الرينبي بعد مهاجمة الحواجز 

املحيطة مبطار الضمري التي تعد خطوط دفاع الجيش النصريي 

األوىل لحامية مدن القلمون الرشقي.

واصل جنود الدولة اإلسالمية عمليتهم العسكرية الواسعة ضد 

ترشين  محطة  فاستهدفوا  النصريي،  الجيش  وثكنات  مواقع 

الحرارية الواقعة رشقي دمشق، فتمكنوا – بفضل الله- من تدمري 

الثكنة املكلفة بحاميتها، وقد سقط خالل هذه العملية 15 قتيال 

من الجيش النصريي، ودمر املجاهدون مدفع فوزديكا ورشاش 

14.5 ملم وسيارتني رباعيتي الدفع.

غنائم كثرية مّن الله بها عىل جنود الدولة اإلسالمية منها: دبابة 

T72 ومدفع 57 ملم ومدفع فوزديكا وعربة شيلكا ورشاشان 

صواريخ  وقاعدة  كورنيت  صواريخ  وقاعدتا  ملم  و23   12.5

وذخائر  والخفيفة  املتوسطة  األسلحة  من  وكمية  كونكورس 

متنوعة.

تدمير أرتال عسكرية
النظام  اآلخرة(، حاول  )27/ جامدى  األربعاء  التايل  اليوم  يف 

النصريي استعادة توازنه بعد هجامت املجاهدين املباغتة، فأرسل 

جويا  يغطيه  عسكرية  وآليات  دبابات  من  مكونا  عسكريا  رتال 

يف  خرسه  ما  الستعادة  محاولة  يف  الرويس  الحريب  الطريان 

منطقتي تل أبو الشامات واملعمل الصيني، فقام جنود الخالفة 

مام  استشهادي  يقودها  مفخخة  بسيارة  الرتل  هذا  باستهداف 

فيام  من عنارصه،  العديد  الرتل ومقتل  من  بتدمري جزء  تسبب 

املوجهة،  بالصواريخ  لالستهداف  الرتل  آليات  بقية  تعرضت 

فُقتل العديد من العنارص ودمرت دبابة وعربة زيل وسيارة بيك 

الرتاجع  أب مزودة برشاش، مام أجرب من بقي منهم حيا عىل 

واالنسحاب.

العملية  يف  قتلوا  الذين  العنارص  عدد  أن  )النبأ(  مصدر  وأكد 

تلتها وما تخللها من استهداف  التي  االستشهادية واالشتباكات 

بالصواريخ املوجهة، بلغ أكرث من 50 مرتدا.

مل يكن هذا الرتل الوحيد الذي أرسله النظام النصريي وتصدى 

له املجاهدون وكبدوه خسائر كبرية يف األرواح واملعدات، حيث 

اآلخرة(،  جامدى   /29( الجمعة  ثانية  النصريي  الجيش  حاول 

التقدم برتلني الستعادة ما خرسه، فخرج الرتل األول من مطار 

الضمري متجها نحو تل أبو الشامات، فاندلعت اشتباكات بينهم 

وبني جنود الخالفة باألسلحة املتوسطة والثقيلة، انتهت برتاجع 

دبابات وعربة  بعد مقتل 20 مرتدا وتدمري 3  الرتل وانسحابه 

.BMP

الرتل الثاين خرج من مطار السني العسكري متجها نحو حاجز 

املثلث عىل الطريق الدويل )دمشق – بغداد(، فتصدى له جنود 

من  والعودة  الفرار  عىل  السابقة  األرتال  كام  وأجربوه  الخالفة 

حيث أىت.

 جيــش الخالفــة يجتــاح مواقــع النصيريــة فــي القلمــون الشــرقي 
وإســقاط طائــرة حربيــة قــرب مطــار الضمير

إسقاط طائرة حربية في محيط مطار الضمير
النصريي يف  والجيش  الخالفة  االشتباكات بني جنود  استمرت 

رجب(،   /2( األحد  املجاهدون  فتمكن  الشامات،  أبو  تل  محيط 

من إعطاب دبابة وتدمري سيارة رباعية الدفع وقتل 5 من مرتدي 

الجيش النصريي وجرح آخرين إثر استهدافهم بقذائف الدبابات.

املفارز  متكنت  التايل،  اليوم  يف  دارت  التي  املواجهات  وخالل 

أثناء  النصريي  للنظام  تابعة  طائرة حربية  إسقاط  من  الجوية 

محاولتها قصف مواقع املجاهدين يف محيط مطار الضمري.

وأكدت وكالة أعامق أن الطائرة الحربية سقطت عىل أرض مطار 

الضمري فتسببت بأرضار لـ 3 طائرات حربية أخرى رابضة عىل 

أرض املطار.

التواصل  النصريي يف وسائل  للنظام  املؤيدة  املواقع  وقد نعت 

الذين سقطوا خالل  والجنود  الضباط  من  العرشات  االجتامعي 

لهم  جرى  ما  واصفة  اإلسالمية  الدولة  جنود  مع  املواجهات 

باملجازر، وذكرت من بني القتىل كال من املرتدين: العميد الركن 

الطيار عيل  والعميد  الطيار سليامن محمد عيل من طرطوس، 

محمد ديوب من مصياف البرية، واملالزم أول وفيق متيم سالمة، 

والنقيب حسان سلامن من بانياس، والنقيب املهندس منول شفيق 

عيل، والنقيب وائل سلامن.

كمين محكم شرق القريتين
 /27( األربعاء  اإلسالمية  الدولة  جنود  أحكم  أخرى  جهة  من 

الواقعة  الباردة  الكاملة عىل منطقة  جامدى اآلخرة(، سيطرتهم 

رشق مدينة القريتني.

نصبه  محكم  كمني  بعد  السابق  املصدر  أوضح  كام  ذلك  وجاء 

جنود الخالفة ملرتدي النصريية أسفر عن مقتل 12 مرتدا منهم، 

أعقب ذلك هجوم عىل آخر نقطة عسكرية للجيش النصريي يف 

املنطقة والسيطرة عليها واغتنام عربة شيلكا، ورشاش 14.5 ملم، 

باإلضافة إىل كمية من الذخرية واألسلحة الخفيفة واملتوسطة.

إضافة إىل ذلك متكنت املفارز الجوية االثنني )3/ رجب(، من 

إسقاط طائرة استطالع روسية رشق مدينة القريتني.

طائرة االستطالع أُسقطت نتيجة استهدافها باملضادات األرضية 

أثناء تحليقها فوق مناطق سيطرة املجاهدين يف منطقة )الباردة(، 

لتكون املفارز الجوية قد نجحت –بفضل الله- بإسقاط طائرة 

حربية نصريية وطائرة استطالع روسية يف يوم واحد.

نحر ضابط رافضي وهجمات بالعبوات في الزعفرانية وأبو غريب
النبأ – والية بغداد

التابعة للدولة اإلسالمية السبت  قامت إحدى املفارز األمنية 

بعد  الرافضية  الحكومة  يف  ضابط  بتصفية  رجب(،   /1(

اقتحام منزله جنوب بغداد.

وأكد املكتب اإلعالمي لوالية بغداد أن املفرزة األمنية اقتحمت 

منزل الضابط املرتد وسام صالح مهدي العبيدي يف منطقة 

أن  بعد  نحرا  تصفيته  عىل  وأقدمت  بغداد،  جنوب  الدورة 

انهار وجثا عىل ركبتيه دون أن يبدي أي مقاومة.

ويف سياق آخر قام جنود الدولة اإلسالمية باستهداف تجمع 

مام  الزعفرانية،  منطقة  يف  ناسفة  بعبوة  الرافيض  للحشد 

أدى إىل مقتل وإصابة عدد منهم.

إىل جانب ذلك فجرت عبوة ناسفة عىل سيارة إسعاف تابعة 

بغداد،  مدينة  غرب  غريب  أبو  منطقة  الرافيض يف  للجيش 

مام أسفر عن مقتل مرتدين اثنني وإصابة عدد آخر بجروح.
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النبأ – والية دمشق – خاص

 /28( الخميس  اإلسالمية  الدولة  جنود  شن 

مرتدي  مواقع  عىل  هجوما  اآلخرة(،  جامدى 

أسفر عن  الجوالين يف جنوب دمشق  جبهة 

سيطرتهم عىل عدد منها.

الخالفة  جنود  أن  )النبأ(  لـ  مصدر  وأفاد 

بني  الواصل  العروبة  حاجز  عىل  سيطروا 

مع  مواجهات  بعد  الريموك  ومخيم  يلدا 

املنهل  منطقتي  اقتحموا  كام  الجبهة،  مرتدي 

واملدارس الواصلتني بني يلدا ودوار فلسطني 

منطقة  من  أجزاء  وعىل  عليهام  فسيطروا 

يف  املؤازرات  طرق  بذلك  فقطعوا  املسبح 

وجه الصحوات، ومتكنوا خالل ذلك من قتل 

للواء  تابعة  املرتدين  من  صغرية  مجموعة 

نافع(  أيب  املرتد  )بقيادة  اإلسالم  ضحى 

يومني  قبل  خلسة  الجوالين  جبهة  أدخلتها 

لقتال الدولة اإلسالمية.

حي  عىل  بالكامل  الخالفة  جنود  سيطر  كام 

ومبخيم  القدم  بحي  يتصل  الذي  الجورة 

الريموك عرب نفق كانت الجبهة أعدته مسبقا 

طريق إمداد لها، فقطعوا بذلك طريق اإلمداد 

الثاين للجبهة.

توغل جنود الخالفة ليقطعوا أوصال الجبهة 

بحصار مقراتها والتضييق عليها يف شوارع 

الـ  الجاعونة وحيفا ودوار فلسطني وشارع 

سيطرتهم  ليحكموا  والريجة،  والشتات   15

أبينة مطلة عىل  كتل  األحد )2/ رجب( عىل 

دوار فلسطني ويف شارعي حيفا واملدارس.

مقتل  أسفرت يف مجملها عن  العمليات  هذه 

القائد  من  كل  بينهم  الجبهة  من  مرتدا   21

حي  يف  للجبهة  األمني  واملسؤول  العسكري 

آخر،  آخرين وأرس عدد  الجورة، وإصابة 15 

الدولة  جنود  عىل  الله  مّن  كام  الحمد.  ولله 

وعبوات  خفيفة  أسلحة  باغتنام  اإلسالمية 

ناسفة وذخائر متنوعة.

يقيض  بيانا  اإلسالمية  الدولة  أصدرت  وقد 

نفسه  ويسلم  يتوب  من  كل  عن  بالعفو 

بعض  بدأت  وقد  اإلسالمية،  للدولة  وسالحه 

بتسليم  الجوالين  جبهة  من  املجموعات 

أنفسها وإعالن توبتها.

لحظة  حتى  مستمرة  االشتباكات  تزال  وال 

كتابة التقرير نسأل الله أن يفتح عىل إخواننا 

وميكن لهم.

قامت  قد  املرتدة  الجوالين  جبهة  وكانت 

الدولة  جنود  من   3 بقتل  املايض  األسبوع 

بغتة يف هجوم عىل مقر »جامعة  اإلسالمية 

مع  تزامنا   ،15 الـ  شارع  يف  األنصار« 

قرب  اإلسالمية  الدولة  مقرات  أحد  استهداف 

اآلخر  ربيع  يف  قتلت  كام  العروبة.  حاجز 

خرض  أبا  األنصار«  »جامعة  أمري  املايض 

الجبهة  أمراء  ُعزل مع عدد من  قد  كان  الذي 

نهاية  قبيل  أعلنوا  أن  بعد  شوراها  ومجلس 

مرتــدو جبهــة الجوالنــي يتقهقــرون فــي مخيــم اليرمــوك

مرتــدو الصحــوات يــؤازرون الجيــش النصيــري فــي القلمون الشــرقي
النبأ – والية دمشق – خاص

أحبط جنود الدولة اإلسالمية الجمعة )29/ جامدى اآلخرة(، 

هجومني لفصائل صحوات الردة عىل مواقعهم التي سيطروا 

عليها مؤخرا بعد معارك مع الجيش النصريي.

عىل  الله  فتح  أن  وبعد  أنه  )النبأ(  لـ  خاص  مصدر  وأفاد 

من  عدد  عىل  السيطرة  من  ومكنهم  اإلسالمية  الدولة  جنود 

مع  عنيفة  مواجهات  إثر  الرشقي  القلمون  املهمة يف  املواقع 

مرتدا،   125 من  أكرث  خاللها  قتل  وميليشياتهم  النصريية 

ويف مشهد جديد من مشاهد التنسيق والتعاون بينها وبني 

الجيش النصريي يف تلك املنطقة، خرجت فصائل صحوات 

سد  باتجاه  األردن  من  جاء  األول  عسكريني،  برتلني  الردة 

ريشة جنوب مطار السني حيث نقطة انطالق هجامت جنود 

جبل  من  خرج  الثاين  والرتل  املطار،  حامية  لرضب  الخالفة 

البرتاء باتجاه املعمل الصيني الذي سيطر عليه جنود الخالفة 

قبل أيام بعد معارك مع النظام النصريي، يف محاولة منهم 

لقطع قطع إمداد جنود الخالفة.

من  الله-  –بفضل  متكنوا  املجاهدين  أن  املصدر  وأضاف 

التصدي للرتلني وإجبارهام عىل الرتاجع واالنسحاب.

عملية أخرى حاولت من خاللها صحوات الردة يف القلمون 

مؤازرة الجيش النصريي وتخفيف الضغط عنه، حيث قامت 

الطريق  امتداد  وآلياتهم عىل  املجاهدين  باستهداف سيارات 

الرئييس )دمشق – بغداد( بصواريخ التاو التي وصلتهم من 

أمريكا عن طريق طواغيت األردن.

النصريي  الجيش  ومرتدي  الصحوات  مرتدي  بني  التنسيق 

باألمر  ليس  ذاته-  املصدر  -حسب  الرشقي  القلمون  يف 

بينهام عىل  العالقة  بنيت  املاضيتني  السنتني  الجديد، فخالل 

ذلك  ومن  واالتفاقيات،  والهدن  الوطنية  املصالحات  أساس 

الصحوات  بدأها  التي  الصحراء«  »عواصف  معركة  بعد  أنه 

عدد  قرابة سنتني وسيطروا خاللها عىل  منذ  النصريية  ضد 

الصحوات  مرتدو  انسحب  الصيني،  املعمل  ومنها  املوقع  من 

وخرجوا من هذه املناطق بعد أن قبض قائد »املجلس العسكري 

الثوري« املرتد بكور السليم مبلغا ماليا قدره 250 ألف دوالر 

من ماليك املعمل املحسوبني عىل النظام النصريي، لتربم بعد 

ذلك اتفاقية بني الصحوات والنصريية تقيض بوقف العمليات 

العسكرية بينهام.

وخان  املحسة  مناطق  عىل  االسالمية  الدولة  سيطرة  ومع 

طريق  وقطع  األفاعي  جبل  من  وجزء  ضبعة  وجبل  املنقورة 

واملار  األردن  من  القادم  للصحوات  األمريكية  اإلمدادات 

باملحسة، اتفق الصحوات مع النصريية أن يؤّمنوا طريقا بديال 

متر عربه إمدادات الصحوات تحت أعني حواجز وقطع النظام 

العسكرية، عىل أن تقاتل فصائل الصحوات الدولة اإلسالمية، 

وتكون خط دفاع أول عن قوات النظام النصريي أمام هجامت 

الدولة اإلسالمية.

الرشقي  القلمون  يف  للمجاهدين  األخرية  الفتوحات  وبعد 

والصحوات  النصريية  بني  للتعاون  املاسة  الحاجة  ظهرت 

محاولني وقف زحف الدولة االسالمية وسعيها للسيطرة عىل 

مطاري الضمري والسني وشل حركة الطريان النصريي بداية 

استهدفا  هجومني  فشنوا  الله،  بإذن  دمشق  نحو  التوجه  ثم 

املناطق الخلفية للدولة االسالمية دون أن يتمكنوا من تحقيق 

أي تقدم، فقد مكن الله جنود الخالفة من إحباط محاوالتهم 

ورد عاديتهم.

أضاف مصدر )النبأ( أن الفصائل املشاركة يف الهجوم عىل 

مواقع جنود الدولة اإلسالمية هي قوات »أحمد العبدو« التابعة 

»أسود  وتجمع  اإلسالم«  و»جيش  العسكري«  »املجلس  لـ 

الجديد«  سوريا  و»جيش  الخري  والية  من  الفارين  الرشقية« 

مناطق  يف  الفصائل  هذه  وتتمركز  صغرية،  أخرى  وفصائل 

مختلفة من القلمون الرشقي وريف دمشق وعىل طول الحدود 

التحالف الصليبي  املصطنعة مع طواغيت األردن، حيث أقام 

لهم قواعد عسكرية هناك ليهاجموا منها الدولة االسالمية يف 

املنطقة  شهدت  األخرية  اآلونة  ويف  والفرات،  دمشق  واليتي 

زيادة يف كثافة الدعم وانتشار تلك القواعد سعيا من التحالف 

الصليبي لبدء معارك عىل نطاق أوسع ضد الدولة اإلسالمية 

بعد تصعيد عملياتهم وتوجههم نحو مدينة دمشق.

الجدير بالذكر أن الفرتة األخرية التي سبقتها معارك تشتد بني 

متيزت  الردة،  وصحوات  الخالفة  جنود  بني  واألخرى  الفينة 

الرشقي  القلمون  الصحوات يف  بتوبة عدد كبري من عنارص 

عنهم  عفت  بدورها  التي  اإلسالمية،  للدولة  أنفسهم  وتسليم 

وأقامت لهم دورات رشعية. 

أعامل  من  براءتهم   1436 الهجري  العام 

واعتربوا  الشام،  مناطق  بقية  يف  الجبهة 

صحوات  النصريية  مع  املصالحات  فصائل 

اإلعالمي  املكتب  بإغالق  وطالبوا  مرتدين، 

للجبهة يف املخيم لتحريضه عىل قتال الدولة 

اإلسالمية، فجاءهم الرد من الجوالين بعزلهم 

من مناصبهم وحلِّ مجلس شوراهم وتعييني 

للدولة  الشديد  بعدائهم  معروفني  جدد  أمراء 

اإلسالمية.

املرتدة  الجوالين  جبهة  أن  بالذكر  الجدير 

ضمت إىل صفوفها يف الفرتة األخرية عنارص 

من »أكناف بيت املقدس« وجندت رشار الخلق 

الضالل  وأصحاب  املخدرات  متعاطي  من 

واملرتدين أمثال )شادي السعد وبويس وسنبل 

املدين وكلينتون والحر مييس والقصبة وأبو 

حمزة اليمني وأبو ريا( املعروفني يف املخيم 

فصائل  مع  ونسقت  وإفسادهم،  بفسادهم 

اإلسالم  ضحى  لواء  )خاصة  الصحوات 

املخيم  إىل  إلدخالها  نافع(  أيب  املرتد  بقيادة 

من قطاعاتها الواصلة بني املخيم ويلدا لقتال 

أبو  العام  أمريهم  اإلسالمية، وقد هدد  الدولة 

إبراهيم بذلك علنا وقال: »لو هاجمتنا الدولة 

اإلسالمية سأُدخل عليهم الصحوات من حاجز 

العروبة وسأدخل القيادة العامة الفلسطينية 

والنظام من منطقة الريجة«.

جنود الخالفة يف والية دمشق داخل مخيم الريموك
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 عمليــة انغماســية شــمال بيجــي 
وهجــوم واســع علــى طريــق )حديثــة - بيجي(

النبأ – والية صالح الدين

األربعاء  اإلسالمية  الدولة  جنود  من  عدد  قام 

يف  انغامسية  بعملية  اآلخرة(،  جامدى   /27(

بيجي،  مدينة  شامل  الرافيض  للجيش  ثكنات 

صفوف  يف  القتىل  من  كبريا  عددا  موقعني 

املرتدين.

الدين أن 4  املكتب اإلعالمي لوالية صالح  وأفاد 

من جنود الخالفة انغمسوا يف ثكنتني للروافض 

بالقرب من معمل األسمدة شامل بيجي، فدارت 

اشتباكات عنيفة بني الجانبني باألسلحة الخفيفة 

واملتوسطة.

االنغامسيون متكنوا –بفضل الله- من قتل 25 

إىل  الرافيض،  الجيش  يف  قادة  بينهم  مرتدا 

جانب تدمري آلية مزودة برشاش 14.5 ملم.

وأضاف املكتب اإلعالمي أن اإلخوة االنغامسيني 

عادوا إىل مواقعهم السابقة ساملني بعدما أثخنوا 

يف أعداء الله.

وعىل الطريق الرابط بني مدينتي حديثة وبيجي 

 /29( الجمعة  اإلسالمية  الدولة  جنود  هاجم 

جامدى اآلخرة(، مواقع الجيش الرافيض ودمروا 

عددا من ثكناته.

هجوم املجاهدين بدأ بقصف متهيدي بالقذائف 

املدفعية والصواريخ، تال ذلك الهجوم عىل ثكنات 

املرتدين باألسلحة الخفيفة واملتوسطة، أسفر عن 

األسلحة  من  كميات  واغتنام  ثكنات   4 إحراق 

والذخائر.

همر  عربتي  استهداف  الهجوم  هذا  سبق 

الطريق  أثناء مرورهام عىل  الرشاشة  باألسلحة 

ذاته، مام أدى إىل احرتاقهام ومقتل وإصابة من 

كان فيهام.

في عملية انغماســية

جنــود الخالفــة يقتلــون 20 مرتــدًا مــن الروافــض والصحــوات قــرب هيت
النبأ – والية األنبار

الدولة  من  انغامسية  مجموعات  هاجمت 

اآلخرة(،  جامدى   /29( الجمعة  اإلسالمية 

تجمعات للجيش الرافيض وصحوات الردة يف 

مناطق متفرقة شامل غريب مدينة هيت غرب 

والية األنبار.

وأكد املكتب اإلعالمي لوالية األنبار أن االشتباكات 

يف  الخالفة  جنود  انغامس  عقب  دارت  التي 

مناطق املعلمني والبساتني والبصاير يف املحور 

الشاميل الغريب ملدينة هيت، أسفرت عن مقتل 

ومرتدي  الروافض  من  األقل  عىل  عنرصا   20

الصحوات، كام تم تدمري عربتي همر.

يأيت هذا بعد أن متكن رتل من الجيش الرافيض 

همر  عربة  ونحو 50  أبرامز  دبابة  من  يتألف 

ثم  أمرييك  جوي  بغطاء  املدينة  اخرتاق  من 

التفرق إىل مجموعات والتمركز يف حيي أمينة 

البساتني  منطقتي  ويف  املدينة  أول  واملعلمني 

والبصاير عىل أطراف املدينة، يف حني ما يزال 

الدولة اإلسالمية يسيطرون عىل معظم  جنود 

أحياء املدينة.

أحبطوا  قد  اإلسالمية  الدولة  جنود  وكان 

الثالثاء )26/ جامدى اآلخرة(، هجوما للجيش 

لهم  رتل  استهداف  إثر  وميليشياته  الرافيض 

بعملية استشهادية بالقرب من مدينة هيت.

الجيش  أن  للوالية  اإلعالمي  املكتب  وأفاد 

نحو  عسكري  برتل  التقدم  حاول  الرافيض 

إحبــاط هجــوم رافضــي شــمال الفلوجة
وقنــص 19 مرتــدًا فــي محيطهــا

النبأ – والية الفلوجة

 /29( الجمعة  اإلسالمية  الدولة  جنود  أحبط 

جامدى اآلخرة( محاولة تقدم للجيش الرافيض 

نحو خطوط رباطهم شامل الفلوجة.

أن  الفلوجة  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأفاد 

الروافض وبدعم جوي أمرييك شنوا هجوما 

املعهد  من  بالقرب  املجاهدين  مواقع  عىل 

خاللها  استخدم  اشتباكات  فدرات  الفني، 

الطرفان األسلحة الخفيفة واملتوسطة، ومتكن 

عىل إثر ذلك جنود الخالفة من إفشال محاولة 

استهدافها  بعد  جرافة  وتدمري  املرتدين 

مصفحة  عربة  وإعطاب   SPG-9 بصاروخ 

وقتل وإصابة عدد منهم.

الجيش  املنطقة ذاتها قتل 13 مرتدا من  ويف 

الرافيض، يف هجومني منفصلني شنهام جنود 

الدولة اإلسالمية.

وقال املكتب اإلعالمي لوالية الفلوجة أن 8 من 

 /27( األربعاء  حتفهم  لقوا  الرافضة  مرتدي 

تجمعاتهم  استهداف  إثر  اآلخرة(،  جامدى 

الفني  املعهد  من  بالقرب  القناصة  باألسلحة 

السبت  قتل  ذاتها  وبالطريقة  الفلوجة،  شامل 

)1/ رجب( 5 مرتدين من الجيش الرافيض.

وباألسلحة القناصة أيضا تم استهداف عنارص 

من الجيش الرافيض وصحوات الردة قرب جرس 

الصديقية التابعة للخالدية وعىل تلة املحيسني 

عن  أسفر  مام  الفلوجة،  عامرية  من  بالقرب 

مقتل 4 من الروافض و2 من صحوات الردة.

قنابر  بواسطة  اإلسناد  مفارز  شنت  وبدورها 

الغراد والقعقاع وصواريخ  الهاون وصواريخ 

محلية الصنع وقذائف املدفعية، هجامت كثيفة 

الرافيض  الجيش  ومركزة عىل مواقع وثكنات 

يف  املناطق  من  العديد  يف  الردة  وصحوات 

الوالية.

يف  املرتدين  متركز  نقاط  استهداف  تم  حيث 

معمل  ويف  والبوسودة  الصبيحات  مناطق 

الحديد ومحطة األوسمة جنوب رشقي الكرمة 

ويف  الكرمة،  شامل  العبادي  منطقة  ويف 

محطة الكهرباء ومحطة القطارات بالقرب من 

ثكنات  أيضا  القصف  طال  كام  الفني،  املعهد 

ومعمل  الزاهي  معمل  يف  الرافيض  الجيش 

الرثمستون ومجمع األمني واملستشفى األردين 

واملعمل  املزرعة  ومعسكر  العدالة  ومطعم 

األزرق والفوج األول بالقرب من معسكر رشق 

الفلوجة.

أن  الخرب  أورد  الذي  اإلعالمي  املكتب  وأشار 

مقتل  عن  أسفرت  الواسعة  الهجامت  هذه 

الرافيض  الجيش  مرتدي  من  العديد  وإصابة 

وميليشياته.

دك مواقع الجيش الرافيض عىل طريق )حديثة - بيجي(  بالرشاشات الثقيلة

من جهة أخرى، فقد تم استهداف عدد من عنارص 

الجيش الرافيض باألسلحة القناصة غرب مدينة 

بيجي، مام أدى إىل مقتل اثنني منهم، ويف غرب 

بيجي أيضا أُعطبت آلية جرافة للجيش الرافيض 

بعد الهجوم عليها مبدفع رشاش.

مواقع  باستهداف  اإلسناد  مفارز  وقامت  هذا 

الهاون  قنابر  مبئات  الرافيض  الجيش  وثكنات 

واملدفعية الثقيلة يف قاعدة الصينية غرب مدينة 

بيجي وبالقرب من جرس األسمدة شامل مدينة 

مدينة  غرب  الرثثار  بحرية  أطراف  وعند  بيجي 

مديني حديثة  بني  الرابط  الطريق  تكريت عىل 

مفارز  استهداف  أيضا  شهد  الذي  وبيجي، 

القنص ثكنات الرافضة املنترشة عليه مام أسفر 

عن مقتل مرتد منهم يف الحال. 

الدولة اإلسالمية  أحد جنود  مدينة هيت، فقام 

بالهجوم عليهم بسيارة مفخخة وفجرها وسط 

جموعهم.

عدد من القتىل والجرحى من الجيش الرافيض 

سقطوا عىل إثر الهجوم االستشهادي، مام أجرب 

مخلفني  واالنسحاب  الرتاجع  عىل  الرتل  بقية 

عددا من اآلليات املدمرة.

من جهة أخرى وإىل شامل الرمادي قام جنود 

الرافيض  للجيش  ثكنة  باستهداف  الخالفة 

تدمريها، كام  إىل  أدى  بصاروخ SPG-9 مام 

تم يف املنطقة ذاتها استهداف عنارص الرافضة 

باألسلحة القناصة مام أسفر عن مقتل عنرص 

منهم عىل الفور.

غزوة أبــي مصطفى األنصاري
األخيــر  الهجــوم  يوثــق  األنبــار،  لواليــة  مرئــي  إصــدار 
ببلــدة  المحيطــة  الحواجــز  علــى  الخالفــة  لجنــود 

األنبــار. غــرب  البغــدادي 
ويظهــر لحظــات االقتحــام والعمليــات االستشــهادية، 
وعــددا كبيــرا مــن قتلــى الصحــوات والجيــش الرافضــي.
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النبأ – والية الجنوب

سقط عدد من عنارص الجيش الرافيض قتىل 

هجوم  إثر  اآلخرة(،  جامدى   /27( األربعاء 

شنه جنود الدولة اإلسالمية عليهم يف منطقة 

عرب جبور.

 9 أن  الجنوب  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأفاد 

عبوات   4 تفجري  يف  قتلوا  مرتدين  روافض 

ناسفة عليهم يف عرب جبور.

الخالفة  جنود  هاجم  ذاتها  املنطقة  ويف 

تجمعات الجيش الرافيض باألسلحة القناصة 

آخر،  عدد  وأصيب  الفور  منهم عىل   6 فقتل 

الرافيض  للجيش  مقر  عىل  الهجوم  تم  كام 

مام أوقع عنرصين منهم قتىل. 

هاجم  فقد  جبور  عرب  منطقة  يف  ونبقى 

للجيش  راجلة  ودورية  آلية  الخالفة  جنود 

واملتوسطة  الخفيفة  باألسلحة  الرافيض 

وبعبوتني ناسفتني، مام أدى إىل تدمري اآللية 

إثر استهدافها بالعبوات 
الناسفة

تدمير عدة آليات للجيش الرافضي 
في مناطق مختلفة من دجلة

النبأ – والية دجلة

 /29( الجمعة  اإلسالمية  الدولة  جنود  دّمر 

للجيش  تابعة  آليات  عدة  اآلخرة(،  جامدى 

الرافيض بالقرب من مخمور.

لوالية  اإلعالمي  املكتب  حسب  ذلك  وجاء 

إثر كمني محكم نصبه جنود الخالفة  دجلة 

بالعبوات الناسفة لرتل عسكري رافيض يف 

قرية )إبراهيم باول( جنوب غرب مخمور.

باستهداف  اإلسالمية  الدولة  جنود  قام  كام 

أطراف  الرافيض عىل  للحشد  راجلة  دورية 

قرية النرص غرب منطقة مخمور، مام أسفر 

عن مقتل عنرص منهم.

الدولة  ذلك تسلل عدد من جنود  إىل جانب 

فدارت  األسمدة  منطقة  إىل  اإلسالمية 

الخفيفة،  باألسلحة  الجانبني  بني  اشتباكات 

قتىل  إذا سقط  فيام  معرفة  يتسنى  أن  دون 

أو جرحى يف صفوف املرتدين. ويف املنطقة 

ذاتها استهدف املجاهدون عربة همر بقذيفة 

صاروخية مام تسبب بإعطابها.

كرمردي  قريتي  بني  الطريق  وعىل 

عجلة  الخالفة  جنود  استهدف  وخربردان 

للجيش الرافيض بعبوة ناسفة، مام أدى إىل 

تدمريها ومقتل من كان فيها.

الدولة  جنود  دمر  أخرى  ناسفة  وبعبوة 

اإلسالمية األحد )2/ رجب(، ناقلة جند فقتل 

وناحية  بوجني  قرية  بني  فيها  من  وجرح 

القراج.

مواقع  بقصف  اإلسناد  مفارز  وقامت  هذا 

ويف  خربردان  قرية  يف  املرتدين  وثكنات 

الهاون  قنابر  مبئات  األسمدة  منطقة 

اإلصابات  وكانت  الكاتيوشا،  وصواريخ 

دقيقة، ولله الحمد.

قتلى وجرحى من البيشمركة 
في عملية تسلل قرب تلعفر

النبأ – والية الجزيرة

البيشمركة  مرتدي  من  عدد  وأصيب  قتل 

عملية  إثر  اآلخرة(،  جامدى   /28( الخميس 

تسلل نفذها عدد من جنود الدولة اإلسالمية 

شامل رشق مدينة تلعفر.

أن  الجزيرة  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأفاد 

عددا من املجاهدين تسللوا إىل ثكنات تابعة 

شامل  جمرود  قرية  يف  البيشمركة  ملرتدي 

رشقي تلعفر، وقاموا بزرع 4 عبوات ناسفة 

إىل  أدى  مام  الثكنات،  تلك  يف  وتفجريها 

وقوع قتىل وجرحى يف صفوف املرتدين.

فــي هجمات متنوعــة للمجاهدين

20 قتيــاًل رافضيــا وتدميــر 3 آليــات وإســقاط طائــرة اســتطالع

من  مرتدين   3 ومقتل  فيها،  كان  من  ومقتل 

عنارص الدورية الراجلة.

فيها  نّفذ  األخرى  هي  اللطيفية  منطقة 

فجروا  حيث  العمليات،  من  عددا  املجاهدون 

الرافيض  للجيش  آلية  عىل  ناسفة  عبوة 

وهجموا عىل حاجز رافيض بالقنابل اليدوية 

واألسلحة الخفيفة، مام أدى إىل تدمري اآللية 

وإصابة عدد من عنارص الحاجز. 

الدولة  جنود  استهدف  أيضا  ناسفة  وبعبوة 

اإلسالمية دورية راجلة للجيش الرافيض يف 

عدد  إصابة  عن  أسفر  مام  الزيدان،  منطقة 

اإلسالمية  الدولة  جنود  ذلك  بعد  قام  منهم، 

مبالحقة من فر منهم واإلجهاز عليه.

وباالنتقال إىل منطقة زوبع فقد شّن جنود 

الجيش  وآليات  ثكنات  عىل  هجامت  الخالفة 

الرافيض مام تسبب بتدمري عدد منها.

 BMP وقال املكتب اإلعالمي للوالية أن عربة

بصواريخ  استهدافها  تم  للروافض  وثكنتني 

SPG-9 مام أدى إىل تدمريها ومقتل وإصابة 

عدد من املرتدين.

ويف منطقة زوبع أيضا متكنت املفارز الجوية 

للجيش  تابعة  استطالع  طائرة  إسقاط  من 

األرضية  باملضادات  استهدافها  إثر  الرافيض، 

أثناء تحليقها فوق مناطق سيطرة املجاهدين.

عالوة عىل ذلك قتل وأصيب عدد من مرتدي 

استهدفهم  هجوم  يف  الرافيض  الجيش 

باألسلحة الخفيفة واملتوسطة أثناء محاولتهم 

يف  الخالفة  جنود  رباط  نقاط  إىل  التسلل 

منطقة املعامري التابعة لزوبع.

هجامت  من  نصيب  لها  كان  الردة  صحوات 

املجاهدين، فقد هوجمت آلية تقل عنارص منهم 

يف منطقة اليوسفية، مام تسبب بتدمري اآللية 

ومقتل وجرح من كان يستقلها من املرتدين.

النبأ – والية سيناء

تعرض الجيش املرصي املرتد الخميس )28/ 

الناسفة  بالعبوات  لكامئن  اآلخرة(،  جامدى 

يف مناطق متفرقة من الشيخ زويد والعريش، 

أسفرت عن مقتل 18 جنديا وتدمري عدد من 

اآلليات.

وقد فّجر جنود الدولة اإلسالمية عبوة ناسفة 

بني  املرصي  الجيش  ملرتدي  دورية  عىل 

ودمروا  والصقور،  القواديس  كرم  نقطتي 

ألغام واستهدفوا دورية للجيش عن  كاسحة 

القواديس  كرم  بني  ناسفتني  عبوتني  طريق 

قسم  قرب  مدرعة  ُدمرت  كام  والخروبة، 

رشطة مدينة الشيخ زويد.

وكذلك، استهدف مقاتلو الدولة رتال عسكريا 

العريش بعدة  الطويل رشق مدينة  يف قرية 

عبوات، دون أن يتسنى معرفة حجم الخسائر 

الناجمة.

هذه الهجامت كانت عقب يوم واحد فقط من 

هجوم  إثر  سيناء  أمن  مدير  مساعد  إصابة 

شنه جنود الدولة اإلسالمية عليه غرب مدينة 

العريش.

أن جنود  لوالية سيناء  اإلعالمي  املكتب  وأكد 

الخالفة متكنوا من استهداف عربة مصفحة 

األمن  مدير  مساعد  حافظ  يارس  املرتد  تقل 

يف سيناء مع عدد من العنارص بعبوة ناسفة 

مدينة  من  الغرب  إىل   17 الكيلو  منطقة  يف 

يارس  املرتد  إصابة  عن  أسفر  مام  العريش، 

أفراد  من  عدد  ومقتل  بليغة  إصابة  حافظ 

حاميته.

وعىل الطريق بني مدينة الشيخ زويد ومطار 

كمائــن جديدة بالعبوات
مقتــل 23 مرتــدًا مــن الجيــش المصــري وإصابــة مســاعد مديــر أمن ســيناء

الجورة فجرت عبوة ناسفة عىل كاسحة ألغام 

وأصيب  وقتل  الكاسحة  فدمرت  للمرتدين، 

طاقمها.

الدولة  جنود  من  عدد  أغار  ذلك  جانب  إىل 

تقل  عربة  عىل  رجب(،   /2( األحد  اإلسالمية 

املرتد  املرصي  الجيش  من  وجنودا  ضباطا 

جنوب مدينة القصيمة.

ضابطني  إن  للوالية  اإلعالمي  املكتب  وقال 

الخالفة  لجنود  هجوم  يف  قتلوا  جنود  و3 

استهدفهم باألسلحة الخفيفة واملتوسطة.

وأخريا وليس آخرا فجر جنود الدولة اإلسالمية 

الردة  لجيش   M60 دبابة  عىل  ناسفة  عبوة 

الجورة ونقطة تفتيش  املرصي ما بني مطار 

وجرح  ومقتل  بتدمريها  تسبب  مام  الجورة، 

من كان فيها، ولله الحمد.
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يف  اإلخوة  قيام  األخرية  الفرتة  يف  الحظنا   ■
الرشطة  تستهدف  عمليات  بعدة  نجد  والية 

هي  ما  رشحتم  هاّل  واملباحث،  والجيش 

اسرتاتيجيتكم اآلن؟

املرسومة  الخطة  كانت  العاملني،  لله رب  الحمد 

العرب  جزيرة  يف  اإلسالمية  الدولة  لواليات 

الرافضة  باستهداف  البدء  العمل هي  بداية  يف 

املرشكني عموما، ومن املصالح الجليلة يف ذلك 

فضح الدولة الطاغوتية الحامية للمرشكني يف 

لهم  املجال  إفساح  خالل  من  العرب،  جزيرة 

ومتكينهم ونحن نرى اليوم معابدهم الرشكية يف 

مدينة رسول الله -صىل الله عليه وسلم- ويف 

غريها، ومن مصالح ذلك أن رضب معاقل الرشك 

الوالء  لعقيدة  تثبيٌت  فيه 

املسلمني  لدى  والرباء 

وأنه  العرب،  جزيرة  يف 

ال يوجد أي رابط رشعي 

بني الناس إال األخوة يف 

الدين والعقيدة، ال األخوة 

يف الوطن، وأن الرافيض 

يف  املرشك  الرافيض  أخو  العراق  يف  املرشك 

ملن  ليتبني  البتة،  بينهام  ال فرق  العرب،  جزيرة 

للرافضة  مواالتها  املرتدة  الدولة  بهذه  انخدع 

ونرصتها لهم.

عىل  النوعية  العمليات  الله-  -بفضل  فبدأت 

املباركة  القديح  املعابد الرشكية، كام يف عملية 

وعملية معبد جعفر الصادق يف منطقة الكويت، 

ومعبد العنود يف الدمام، وعملية معبد الحيدرية 

يف  اإلسامعيلية  معبد  وعملية  سيهات،  يف 

نجران، وآخرها عملية األحساء املباركة عىل معبد 

الرضا، فلم ترتك الدولة اإلسالمية بقعة يتجمع 

الحمد،  ولله  فيها  إال ورضبتهم  املرشكون  فيها 

عىل  الحامية  بتشديد  الطواغيت  قام  ذلك  عند 

ومناطقهم،  املرشكني  األنجاس  الرافضة  معابد 

الدولة  فال يدخلها أحد غريهم خوفا من جنود 

اإلسالمية، فوقف الطواغيت بني املجاهدين وبني 

الرافضة املرشكني كام هي سنتهم يف كل مكان، 

فمن يحالف الصليبيني ويقف معهم صفا واحدا 

لن  طويلة  سنوات  منذ  للمجاهدين  حربه  يف 

يتواىن يف حامية الرافضة املرشكني ونرصتهم، 

فبدؤوا يسألون ويستفرسون ويبحثون  الناس 

عن أسباب مثل هذه العمليات، ويتساءلون عن 

فإنا نوصيهم مبتابعة  دوافعها ونتائجها، ولذا 

إعالم الدولة اإلسالمية يف منابره املختلفة ليجدوا 

فيه ما يشفي صدورهم بإذن الله.

■ كيف تعامل الطاغوت مع العمليات األخرية؛ 
أمنيا وإعالميا؟ وكيف استقبلها املسلمون؟

أنفسهم  يظهرون  ما  دامئا  سلول  آل  طواغيت 

أمام العامل أنهم الدولة الوحيدة التي استطاعت 

وتقول  وتحاربه  »اإلرهاب«  منابع  تجفف  أن 

األقدر  أنها  للصليبيني 

الجامعات  تفكيك  عىل 

)أي  »اإلرهابية« 

مثل  فأتت  املجاهدين(، 

املباركة  العمليات  هذه 

اإلعالمي  زيفهم  لتكذب 

وتبعرث  أبواقهم  ودجل 

لتستنفر  أوراقهم، 

وزارة داخليتهم جنودها بعد كل عملية وترسل 

املدرعات ملنطقة الحدث وتطوقه وتعتقل الناس 

بطريقة عشوائية كام حدث يف عملية الدوادمي، 

الشباب،  من  العرشات  باعتقال  قامت  حيث 

وكذلك بعد عملية عسري فقد أرسلت »الداخلية« 

قوة من الرياض وقامت باعتقال كثري ممن ليس 

عليه أي قضية، فقط تحّفظا كام يزعمون، وهذا 

دليل عجزهم وخيبتهم ولله الحمد، وأما بالنسبة 

فأول  املباركة،  العمليات  مع  اإلعالمي  لتعاملهم 

خطوة يقومون بها بعد كل عملية هي إخفاؤها 

حادث  حصل  ما  أن  اإلشاعة  أو  عليها  والتكتم 

عريض وليس من فعل املجاهدين، كام يف عملية 

تفجري العبوات الناسفة عىل مركز رشطة الدمل 

يف والية نجد، حيث نرش الطاغوت عرب زمرته 

أن ما حصل كان بسبب ماس كهربايئ، إىل أن 

العملية  تبني  بيان  نزل 

اإلعالمي  املكتب  من 

للوالية فخرج لنا األخرق 

داخليتهم  باسم  املتحدث 

الحادث  بأنه  ليعرتف 

عبوة  تفجري  عن  ناجم 

كام  الرشطة.  مركز  أمام 

بدغدغة  الطواغيت  يقوم 

شيوخهم  وتوظيف  وخداعهم  العامة  مشاعر 

صورة  وتحسني  الحقائق  لقلب  وسحرتهم 

الناس،  نفوس  يف  الطواغيت  جنود  املرتدين 

فعىل سبيل املثال أصبح املرتد الهالك املحارب لله 

ورسوله )كتاب الحامدي( تقيا نقيا أصلح أهل 

األرض وأعبدهم لله مبجرد أن قطف املوحدون 

يحسن  إعالمهم  وبدأ  رأسه،  الخالفة  جنود  من 

صورته وأنه كان زاهدا بارا بوالديه.

أما املسلمون فقد استقبلوا خرب اغتياله بالحمد 

لهم  والدعاء  املجاهدين  الثناء عىل  ثم  والتكبري 

أوتاد  أحد  عنهم  أزاحوا  فقد  لنرصتهم  والدعوة 

كان  والذي  منطقتهم  يف  وأركانه  الطاغوت 

يف  معهم  ويحقق  ويعذبهم  باملسلمني  يبطش 

معتقالت »الداخلية«، فاللهم لك الحمد. 

■ من املميز يف العديد من العمليات يف جزيرة 
العرب أنها تستهدف أقارب املنفذين، ما يعكس 

حالة مميزة من الوالء والرباء، فام هي الرسائل 

التي وصلت لعامة املسلمني من هذه العمليات؟ 

وما أهمية هذا النوع منها؟

من  املرتدين  ضد  املخططة  العمليات  بدأت  ثم 

مرتدي  وبني  بينهم  فرق  فال  الطاغوت،  جنود 

الكفر والرشك، فانطلق  الرافضة، هم إخوة يف 

يقطفون  االستشهاد  وفوارس  النزال  فرسان 

املباركة  عسري  عملية  فكانت  املرتدين،  رؤوس 

الطواغيت  جنود  الكفر  رؤوس  قطفت  التي 

أحمد  املرتد  رأس  قطف  ثم  الطوارئ،  قوات 

عسريي، وأخريا وليس آخرا عملية تصفية املرتد 

الطاغويت  النظام  أعمدة  الحامدي( أحد  )كتاب 

يف حرب املوحدين، ومن مجرمي التحقيق مع 

تزال  وال  األسريات،  واألخوات  األرسى  اإلخوة 

رؤوسهم  لتقطف  لهم  ترتصد  األمنية  املفارز 

وتطهر األرض من رجسهم، نسأل الله أن مينحنا 

أكتافهم.

■ ما أثر العمليات األخرية 
جنود  استهدفت  التي 

رشطة  )من  الطاغوت 

عىل  وجيش(  ومباحث 

أنفسهم  الطاغوت  جنود 

وعىل عامة الناس؟

جنود  جعلت  الله-  -بفضل  األخرية  العمليات 

الطاغوت يتحسسون رقابهم، وعرفوا أنهم اآلن 

املفارز  وأن  الخالفة،  جنود  نريان  مرمى  يف 

املناسبة  الفرصة  وتنتظر  بينهم  تتجول  األمنية 

لتصول عليهم وتقطف رؤوسهم، فهم اآلن يف 

حالة رعب وخوف شديدين ولله الحمد، أما عامة 

العمليات  على  رئيس  بشكل  اليوم  العرب  جزيرة  في  الجهاد  يعتمد 
العمليات في  الكثير من  تنفيذ  الخالفة في  األمنية، حيث نجح جنود 
جنود  استهدف  ما  ومنها  الرافضة  استهدف  ما  منها  الجزيرة،  واليات 

الطاغوت.
كان  األمنية  عملياتهم  أن  »النبأ«  لـ  بين  نجد  لوالية  األمني  المسؤول 
لها دور كبير في فضح نظام آل سلول الطاغوتي بحمايته للمشركين، 
وكشف كذب ادعاءاته بتمكنه من القضاء على المجاهدين، كما وجه 

رسائل للمسلمين وأخرى للمرتدين.

المســؤول األمنــي لواليــة نجد:

نترقــب كل فرصــة لقطــف رؤوس جنــود الطاغــوت

اغتيــال مديــر مباحــث القويعيــة فــي واليــة نجد
النبأ – والية نجد

اإلسالمية  الدولة  يف  أمنية  مفرزة  اغتالت 

يف  عقيدا  اآلخرة(،  جامدى   /26( الثالثاء 

آل  داخلية  لوزارة  التابعة  العامة  املباحث 

سلول املرتدين رشق مدينة الرياض.

لوالية  اإلعالمي  املكتب  أكد  له  بيان  ويف 

الوالية  يف  األمنية  املفارز  إحدى  أن  نجد 

)كتاب  املرتد  العقيد  تحركات  برصد  قامت 

مدير  منصب  يشغل  الذي  الحامدي(  ماجد 

املباحث العامة يف القويعية، وبعد أن استقل 

والهجوم  مبالحقته  املفرزة  قامت  سيارته 

عليه باألسلحة الخفيفة مام أسفر عن مقتله 

عىل الفور وذلك يف منطقة الدوادمي رشق 

الرياض، ولله الحمد.

لجنود  بتوعد  بيانه  اإلعالمي  املكتب  وختم 

»وليعلم  قائال  العرب  جزيرة  يف  الطواغيت 

لهم  أننا  الصليبيني  حامة  سلول  آل  جنود 

رقابهم،  فليتحسسوا  الله،  بإذن  باملرصاد 

وليبرشوا مبا يسوؤهم، إن شاء الله«.

يشار إىل أن جنود الدولة اإلسالمية يف والية 

نجد كانوا قد هاجموا السبت )23/ جامدى 

املرتدة  السلولية  للرشطة  مركزا  اآلخرة(، 

جنوب مدينة الرياض بعبوتني ناسفتني مام 

أسفر عن احرتاق 3 سيارات للمرتدين.

سيارات مرتدي الرشطة املدمرة أمام مركز رشطة الدمل بعد استهدافه بعبوات ناسفة

 كانت الخطة المرســومة 
بدايــة العمل هي البدء 

الرافضة  باستهداف 
المشــركين عمومًا

جــاءت العمليات األخيرة 
لتكذب مزاعم آل ســلول 
بأنهــم األقدر في الحرب 

المجاهدين على 
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إن االمتحان يف عقيدة الوالء والرباء من أصعب 

االمتحانات عىل املوحدين، ولذلك تجد أن أول ما 

امتُحن به الصحابة -ريض الله عنهم- يف الجهاد 

هي غزوة بدر وهي أول معركة للمسلمني كانت 

بني املهاجرين من مكة وأبناء عمومتهم، ليعلم 

الصحابة أن هذا من أصعب الحواجز التي يجب 

عليهم كرسها، وتكرر هذا 

املوحدين  ألحفادهم  األمر 

يكون  بأن  الجزيرة  يف 

جنودا  أقاربهم  من  كثري 

يبطش  له  ويدا  للطاغوت 

فثبت  باملسلمني،  بها 

وقيضهم  املوحدين  الله 

لسفك دماء املرتدين من أبناء عمومتهم وإزالتهم 

الناس رسائل  لعامة  من هذه األرض، فوصلت 

عديدة؛ منها أنه ال إخوة إال يف الله، وأنه ال يكفي 

تعلم التوحيد دون العمل به ودعوة الناس إليه 

والصرب عىل األذى فيه، وأن الوالء لله ولرسوله 

صىل الله عليه وسلم، ال لعشرية أو قبيلة أو عرق 

أو وطن.

ونحن نبارك هذه العمليات ونؤيدها وننارصها، 

ونؤوي ونذود عمن يقوم بها، ونقول لهم كام 

قال شيخنا العدناين حفظه الله: هم منا ونحن 

منهم لله درهم.

■ برأيكم كيف تساهم مثل هذه العمليات يف 
الشبه  وإزالة  الطاغوت  جنود  حكم  توضيح 

حول  الطواغيت  علامء  ينرشها  التي  الزائفة 

حكمهم وحكم قتالهم؟

الطاغوت  جنود  وقتل  الرشك  معابد  نسف 

يدعو  ما  لتفسري  طريقة  أفضل  وضباطه، 

املجاهدون إليه من كفر الرافضة، وكفر الدولة 

للصليبني  وعاملتها  وجنودها،  السلولية 

ووجوب  املرشكني،  وللرافضة  لهم  وحاميتها 

قتالهم جميعا، فبعد كل عمل جهادي ضدهم يبدأ 

الناس يسألون ويستفرسون ويبحثون عن الحق 

علامء  فتاوى  من  وليس  الحقيقي  مصدره  من 

الطواغيت الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا 

بيان  يف  والعبارات  الكلامت  تكون  فال  قليل، 

إليصال  كافية  قتالهم  ووجوب  الكافرين  حكم 

الحقيقة إال إذا قُرنت بالعمل الذي يصدقها، بذبح 

مسمع  أمام  بهم  والتنكيل  وتفجريهم  املرتدين 

فيظهر  الجميع،  ومرأى 

الحقيقي  الرصاع  بعدها 

والكفر،  اإلسالم  بني 

كثريا  الله  يهدي  حينئذ 

الحق  عن  الباحثني  من 

أما  جنده،  من  ويجعلهم 

املنافحون عن  املجادلون 

الطاغوت فال يزيدهم هذا إال ضالال، نسأل الله 

السالمة والعافية.

■ ما هي رسالتكم إىل جنود الطاغوت وأنصاره 
يف جزيرة العرب؟

نقول لهم: توبوا من ردتكم ونرصتكم للطاغوت 

أرص  من  وأما  األمان،  منا  ولكم  له،  وطاعتكم 

اليوم  وسيأيت  باملرصاد  له  فإنا  واستكرب 

بعبوة  أو  بكاتم صوت  رأسه  فيه  نقطف  الذي 

الصقة أو بسكني حاذقة، بإذن الله، ولن ينفعه 

الطاغوت »وزير الداخلية« وزمرته الفاسدة إذا 

وقع بيد املوحدين جنود الخالفة، وخرس دنياه 

بعد أن باع دينه للطاغوت.

أما علامء الطاغوت فعليهم أن يعلموا أنهم أشد 

والجيش،  والرشطة  املباحث  عنارص  من  كفرا 

الطاغوت،  إلينا من قتل جنود  وأن قتلهم أحب 

الطواغيت،  منارصة  ويرتكوا  الله  إىل  فليتوبوا 

يالقيه  ما  منا  لقوا  وإال  الناس،  عىل  والتلبيس 

األرض  مشارق  يف  املرتدين  من  إخوانهم 

ومغاربها.

■ ما هي رسالتكم إىل املسلمني يف جزيرة العرب 
عموما وأنصار الدولة اإلسالمية خصوصا؟

أنصار الدولة اإلسالمية يف جزيرة العرب كثري 

ولله الحمد، ولكن كثريا منهم عجز عن إظهار 

النرصة بسبب بطش الطاغوت، وملئه السجون 

فنويص  واألسريات،  األرسى  من  باملوحدين 

الله  بتقوى  العرب  جزيرة  يف  املوحدين  عموم 

علم  يعلموا  وأن  والعلن،  الرس  -عز وجل- يف 

اليقني أن بطش الطاغوت ليس مسوغا للقعود 

عن قتال املرتدين.

كم نوصيهم بالبحث عن 

واالنضامم  املجاهدين 

بركبهم،  واللحاق  إليهم، 

فقد قال الله )تعاىل( } يَا 

أَيَُّها الَِّذيَن آََمُنوا َما لَُكْم إِذَا 

ِقيَل لَُكُم انِْفرُوا يِف َسِبيِل 

نْيَا  الدُّ ِبالَْحيَاِة  أَرَِضيتُْم  اأْلَرِْض  إىَِل  اثَّاقَلْتُْم  اللَِّه 

نْيَا يِف اآْلَِخرَِة إاِلَّ  ِمَن اآْلَِخرَِة فاََم َمتَاُع الَْحيَاِة الدُّ

بُْكْم َعَذابًا أَلِياًم َويَْستَبِْدْل  قَلِيٌل )*( إاِلَّ تَْنِفرُوا يَُعذِّ

كُلِّ  َعىَل  َواللَُّه  َشيْئًا  ترَُضُّوُه  َواَل  َغرْيَكُْم  قَْوًما 

ٍء قَِديٌر{ ]سورة التوبة: 38-39[، كام قال  َشْ

عليه الصالة والسالم: )وإذا استنفرتم فانفروا( 

]رواه الشيخان[، وقد استنفر الخليفة -حفظه 

وحتى  كلمة،  من  أكرث  يف  الجزيرة  أبناء  الله- 

أن  عليه  إلخوانه  الوصول  من  يتمكن  مل  من 

يقوم بالعمل لوحده، فالشوارع مليئة باملرتدين، 

فقاتلوهم ولو بالحجارة، فاكرسوا حاجز الخوف 

يف أنفسكم، فلن يصيبكم إال ما كتب الله لكم.

سجون  يف  األرسى  إخواننا  إىل  ورسالتنا 

الطواغيت من آل سلول، أن اصربوا واحتسبوا، 

أننا  اليقني  علم  واعلموا 

بإذن  وأننا  نسيناكم،  ما 

الله سننفذ وصية رسول 

عليه  الله  -صىل  الله 

نعمل  بأن  فيكم،  وسلم- 

بكل  أرسكم  فكاك  عىل 

ما يف وسعنا، كام أمرنا 

أمري املؤمنني -حفظه الله-، وأننا لن يبلغنا اسم 

أحد من جنود الطاغوت من كالب املخابرات أو 

الداخلية ممن يعذب إخواننا أو أخواتنا يف األرس 

قبل  رأسه  لقطف  والرخيص  الغايل  بذلنا  إال 

إعالم  يف  نعيه  بخرب  صدوركم  ونشفي  غريه، 

آل سلول، ونسأل الله أن يجمعنا بكم عن قريب 

أسودا مجاهدين تحت راية الخالفة، إن الله عىل 

كل شء قدير، والحمد لله رب العاملني.

النبأ – والية دياىل

اآلخرة(،  جامدى   /29( الجمعة  اإلسالمية  الدولة  جنود  متكن 

من قتل قيادي يف الحشد الرافيض بعد الهجوم عىل منزله يف 

منطقة حمرين يف والية دياىل.

وذكر املكتب اإلعالمي لوالية دياىل أن املرتد جعفر شذر لقي حتفه 

وأصيب ابنه وهو عنرص يف الحشد الرافيض أيضا، وذلك نتيجة 

تفجري عبوة ناسفة عىل منزلهام.

مقتــل قيــادي فــي الحشــد الرافضــي وهجمــات تســتهدف خطــوط الكهربــاء والنفــط

البيشمركة بعبوة  آلية ملرتدي  الدولة اإلسالمية  كام هاجم جنود 

ناسفة يف منطقة خانقني، مام أدى إىل تدمريها ومقتل وإصابة 

من كان فيها، ومن بني القتىل ضابط برتبة نقيب.

ويف منطقة الوقف استهدف جنود الخالفة دورية راجلة للجيش 

عنارص  أحد  بإصابة  تسبب  مام  الخفيفة  باألسلحة  الرافيض 

الدورية.

نقل  خطوط  اإلسالمية  الدولة  جنود  استهدف  ذلك  جانب  إىل 

يف  الرافضة  مناطق  إىل  الواصلة  الكهربائية  والطاقة  النفط 

بغداد. حيث تم تفجري عبوة ناسفة عىل برج كهربايئ يف منطقة 

األسود، فُدّمر بشكل كامل، وبعبوة ناسفة ثانية هوجم أحد أنابيب 

نقل النفط يف منطقة بلدروز مام أدى إىل اندالع النريان فيه.

بدورها قامت مفرزة أمنية يف منطقة قره تبّة بتفخيخ وتفجري 

منزل جاسوس يعمل لصالح الجيش الرافيض نكاال عىل حرابته 

لإلسالم واملسلمني.

جنود الخالفة يحررون 150 من أهل السنة
النبأ – والية الجنوب – خاص

 /25( االثنني  اإلسالمية  الدولة  جنود  متكن 

كبري  عدد  تحرير  من  اآلخرة(،  جامدى 

امليليشيات  تحتجزهم  كانت  املسلمني  من 

الرافضية، وذلك إثر هجوم شّنوه يف منطقة 

غزوة  ضمن  الجنوب  لوالية  التابعة  املعامري 

أيب صباح الزوبعي.

سبب  أن  )النبأ(  لـ  مسؤول  مصدر  وأوضح 

احتجاز  هو  املجاهدون  شنه  الذي  الهجوم 

امليليشيات الرافضية لعدد كبري من املسلمني 

يف قرية تابعة ملنطقة املعامري قرب معسكر 

أرايض  إىل  الهجرة  من  ومنعهم  طارق 

املجاهدين من  عباده  الله  مكن  وقد  الخالفة، 

 150 قرابة  وتحرير  القرية  عىل  السيطرة 

بينهم رجال ونساء وأطفال، بعد قتل  منهم، 

العديد من املرتدين الذين كانوا يحتجزونهم.

السابق  املصدر  يقول  احتجازهم  سبب  وعن 

احتجزت  الرافضية  امليليشيات  تلك  أن  ذكره 

برشية  دروعا  منهم  لتستفيد  املسلمني 

تحميهم من قصف وهجامت جنود الخالفة، 

كونهم يعرفون جيدا حرص الدولة اإلسالمية 

عىل حياة املسلمني، وحتى يخدعوا املسلمني 

السنة  أهل  مع  يتعايشون  الروافض  بأن 

رافيض  بني  يفرقون  وال  معهم  ويسكنون 

وسني من جهة أخرى.

وبعد تحريرهم وتخليصهم من تلك املليشيات 

التي سامتهم سوء العذاب وأذلتهم، قام جنود 

الدولة اإلسالمية بتوفري املأكل واملرشب لهم، 

اإلسالمية  الدولة  »قامت  املصدر:  ويضيف 

منزال  املحررة  العوائل  من  عائلة  كل  بتسليم 

رشعية  دورة  لهم  أقاموا  كام  فيه،  تسكن 

تعلموا فيها أصول الدين ورشحوا لهم منهج 

الدولة اإلسالمية وحقيقة الروافض وعداءهم 

للمسلمني«.

فيها  يشن  التي  األوىل  املرة  هذه  تكن  ومل 

امليليشيات  عىل  هجوما  الخالفة  جنود 

لديها،  لتحرير مسلمني محتجزين  الرافضية 

جزيرة  يف  للمجاهدين  غزوة  سبقتها  فقد 

تكريت التابعة لوالية صالح الدين مكنهم الله 

خاللها من تحرير 40 امرأة ورجلنَي مسنَّني 

وعدد من األطفال.

نســف معابد الشرك وقتل 
جنــود الطاغوت وضباطه، 
أفضل طريقة لتفســير ما 

يدعــو إليه المجاهدون

مــن يعذب إخواننا أو 
أخواتنا في األســر بذلنا 

الغالــي والرخيص لقطف 
رأسه قبل غيره
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 الكــّرارون يســتعيدون )الراعــي( ويســيطرون علــى قــرى مهمة 
واألســلحة األمريكيــة غنائــم للمجاهديــن

مدخل بلدة الراعي بعد استعادة جنود الخالفة السيطرة عليها من يد مرتدي الصحوات

وأفاد مصدر خاص لـ )النبأ( أن جنود الخالفة قاموا االثنني 

يف  الصحوات  فصائل  مواقع  إىل  بالتسلل  رجب(،   /3(

من  لينسحبوا  الرعب  قلوبهم  يف  الله  فقذف  الراعي،  بلدة 

البلدة مولنّي الدبر تاركني األسلحة التي أرسلتها لهم أمريكا 

بسطوا  الذين  للمجاهدين،  غنيمة  الرباعي  الدفع  وسيارات 

سيطرتهم عىل البلدة بفضل الله ومّنه.

سفري  تل  قرى  عىل  فسيطروا  زحفهم  الخالفة  جنود  واصل 

وتل أحمر والراغيبة والشعبانية وقنطرة وطاط حمص وقرة 

غوز، وسط انهيار يف صفوف الصحوات التي ولت الدبر من 

هذه القرى دون مقاومة تذكر.

وجاءت استعادة السيطرة عىل بلدة الراعي بعد يوم من هجوم 

قرى  يف  الصحوات  فصائل  مواقع  عىل  الخالفة  جنود  شنه 

والشيخ  وجارز  والفريوزية  الصحن  وتليل  والبل  )براغيدة 

ريح وغزل( الواقعة رشق مدينة إعزاز.

أحكم  ناجحة،  تسلل  عملية  وبعد  أنه  ذاته  املصدر  وأضاف 

وتليل  ريح  والشيخ  )البل  قرى  عىل  سيطرتهم  املجاهدون 

الحصن وغزل والفريوزية(، بعد قتل العرشات من صحوات 

الردة وجرح عدد كبري.

يف  الصحوات  مساندة  الصليبي  التحالف  طائرات  حاولت 

عىل  غارة   25 من  أكرث  فشنت  خرسوه،  ما  بعض  استعادة 

يف  فشلوا  أنهم  إال  املجاهدون،  عليها  سيطر  التي  القرى 

مساعيهم وأُحبطت محاوالتهم.

أسلحة  بينها  الخالفة  جنود  عىل  بها  الله  من  كثرية  غنائم 

 )M2 Browning( أمريكية، حيث تم اغتنام رشاشات أمريكية

مزودة  بعضها  الدفع  رباعية  سيارات  و9  ذخريتها،  مع 

برشاش، وكميات من األسلحة الخفيفة واملتوسطة والذخائر.

وبالتزامن مع الهجوم عىل القرى رشق إعزاز، انغمس عدد من 

املجاهدين يف مواقع لصحوات الردة يف قرية حوار كلس التي 

تضم »غرفة عمليات حوار كلس« التي تقوم بتنسيق العمليات 

واملعارك مع التحالف الصليبي يف ريف حلب الشاميل.

عن  االنغامسية  العملية  أسفرت  فقد  )النبأ(  مصدر  وحسب 

مقتل 25 مرتدا من صحوات، فيام قتل أحد اإلخوة االنغامسيني 

وعاد البقية ساملني، بفضل الله.

 11 أرس  من  العمليات  هذه  خالل  الخالفة  جنود  متكن  وقد 

مرتدا، 9 منهم تم أرسهم يف قرية تليل الحصن، فيام أرس 2 

أثناء عمليات متشيط بلدة الراعي.

الراعي  بلدة  قد سيطرت عىل  الردة  وكانت فصائل صحوات 

الخميس )28/ جامدى اآلخرة(، بدعم جوي أمرييك ومدفعي 

تريك كثيف.

حيث قامت الطائرات األمريكية بدون طيار باستطالع القرية 

األمريكية  الطائرات  بدأت  الخميس  يوم  ويف  أيام،   3 ملدة 

القرية  بقصف  طيار(  بدون  وطائرتان  حربيتان  )طائرتان 

بالتزامن مع قصف مدفعي تريك استمر ملدة 3 ساعات سقطت 

خاللها نحو 45 قذيفة عىل القرية، وذلك كله متهيدا القتحام 

القرية من قبل 15 فصيال من فصائل الصحوات عىل رأسهم 

»القوة املركزية« لحركة »أحرار الشام« التي تم نقلها من إدلب 

)باب الهوى( عرب األرايض الرتكية إىل الريف الشاميل )باب 

السالمة( وعملت خفية تحت اسم »فيلق الشام«، إىل جانب كل 

من »فيلق الشام« و»اللواء 51« الخاضعني لربنامج التدريب 

األمرييك يف تركيا ويرتأسهام املرتد هيثم العفييس، و»جيش 

و»الفرقة  مراد«  السلطان  و»فرقة  الشام«  و»جيش  اإلسالم« 

99« و»لواء الحمزة« و»لواء املعتصم« و»لواء أحرار سورية« 

السلطان  و»لواء  بالله«  املنترص  و»لواء  الرشقية«  و»أحرار 

محمد الفاتح« و»الفرقة الشاملية« و»لواء صقور الجبل«.

من  الفصائل  تلك  تقدمت  والرتيك  األمرييك  التمهيد  وبعد 

الجهة الشاملية الغربية لبلدة الراعي من محور قرية تل أحمر 

وبعد سيطرتهم عىل صوامع البلدة حاولوا التقدم نحو مركز 

ثم  محاوالتهم،  وأفشلوا  لهم  تصدوا  املجاهدين  أن  إال  البلدة 

بسيارته  باستهدافهم  الحلبي  محمود  أبو  االستشهادي  قام 

املفخخة فقتل وجرح العديد منهم.

بعد فشلها يف التقدم من جهة صوامع البلدة، غريت فصائل 

الصحوات محور هجومها إىل الجهة الرشقية، فاقتحموا البلدة 

انطالقا من املخفر الحدودي الرتيك مبساندة املدفعية الرتكية 

والطائرات األمريكية، فانحاز جنود الخالفة من البلدة وسيطر 

عليها عبيد أمريكا وتركيا، ليهاجمهم االستشهادي أبو محمد 

مسلمة بسيارة مفخخة فجرها وسط تجمع لهم مام أوقع 20 

البلدة  الجرحى يف صفوفهم. وقد شهدت  قتيال والعديد من 

بعد ساعات من دخولهم عمليات سلب ونهب لبيوت ومحال 

املسلمني طالت حتى كوابل الشبكة الكهربائية.

وحسب املصدر ذاته أيضا فإن أبرز األسلحة التي بات يعتمد 

جنود الخالفة عليها هي األلغام، حيث أن عدد قتىل صحوات 

املعارك،  أثناء  االشتباكات ال يقل عمن يقتل  انتهاء  الردة بعد 

وذلك نتيجة األلغام التي يزرعها جنود الخالفة -بفضل الله- 

بشكل متقن ومكثف يف معظم الطرق والنقاط املتقدمة. وكان 

من بني صحوات الردة الذين قتلوا باأللغام بعد نهاية معركة 

الحمزة«  الراعي عدد من قادتهم عرف منهم قائد »لواء  بلدة 

املرتد يارس أبو الشيخ والقائد العسكري يف »فرقة السلطان 

مراد« املرتد عبد الله الرينة.

اآلونة  يف  تلقت  التي  الصحوات  فصائل  أن  بالذكر  الجدير 

الدفع  وسيارات  تاو  بـصواريخ  متثل  أمريكيا  دعام  األخرية 

الرباعي املزودة برشاش )M2 Browning( وأعداد كبرية من 

تتقدم  ولوازم عسكرية،  متوسطة  أمريكية  M16 ورشاشات 

مبحاذاة الرشيط الحدودي مع تركيا، ما يؤمن لها دعام مكثفا 

من مدفعية الجيش الرتيك املرتد، كام أن القرى املنترشة عىل 

حني  يف  للتحصني،  قابلة  وغري  صغرية  قرى  الرشيط  ذلك 

فشلت تلك الفصائل يف التوغل يف عمق مواقع جنود الخالفة 

البعيدة عن مدى قذائف مدفعية جيش الردة الرتيك وتكبيد 

خسائر برشية كبرية.

املعتصم«  و»لواء  الحمزة«  »لواء  من  كال  أن  أيضا  يذكر 

بدعم  مؤخرا  أُحدثت  فصائل   »51 و»اللواء   »99 و»الفرقة 

تريك أمرييك لقتال الدولة اإلسالمية، بعد فشل الفصائل التي 

دعموها ومّولوها سابقا وال سيام »فرقة السلطان مراد« الذي 

هلك معظم جنودها عىل يد جنود الخالفة، وهذه ما ينتهجه 

التحالف الصليبي فهو يقوم يف كل فرتة بإدخال فصيل جديد 

مدرب وممول من قبلهم لقتال املجاهدين يف ريف والية حلب 

الشاميل.

حلب  والية  ريف  يف  اإلسالمية  الدولة 

الشاميل، مام تسبب مبقتل عائلة كاملة 

مكونة من 3 أطفال مع األب واألم.

الذي  الرتيك  القصف  يقترص  مل 

استهدف املسلمني عىل قرية تل شعري، 

مام  أيضا  احتيمالت  قرية  طال  حيث 

أدى إىل مقتل 2 من املسلمني وإصابة 

صوران  بلدة  قُصفت  كام  آخر،  عدد 

النبأ – والية حلب – خاص

قتل عدد من املسلمني وأصيب عدد آخر 

املرتد  الرتيك  الجيش  استهداف  إثر 

حلب  ريف  لقرى  األسبوع  هذا  خالل 

الشاميل بقذائف املدفعية الثقيلة.

أن  )النبأ(  لـ  خاص  مصدر  وأفاد 

قرية  بقصف  قام  الرتيك  الردة  جيش 

جنود  سيطرة  تحت  الواقعة  شعري  تل 

النواحي  عىل  اقترصت  األرضار  أن  إال 

املادية فقط.

التي  األوىل  املرة  ليست  أنها  يذكر 

يقصف فيها الجيش الرتيك املرتد قرى 

املسلمني يف ريف حلب الشاميل، إال أن 

القصف األخري كان األعنف مام أوقع 7 

قتىل وعددا من الجرحى من املسلمني.

مدفعيــة الجيــش التركــي المرتــد تقتــل 7 مــن المســلمين شــمال حلــب

النبأ – والية حلب - خاص

استعاد جنود الدولة اإلسالمية السيطرة عىل بلدة الراعي وعدد من القرى يف ريف والية حلب الشاميل التي كانت صحوات 

الردة قد دخلتها مؤخرا، كام سيطروا عىل قرى جديدة، إثر هجوم واسع لهم عىل مواقع فصائل الصحوات »املفحوصة« أمريكيا 

وتركيا.
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النبأ – والية الخري

سيطر جنود الدولة اإلسالمية الخميس )28/ جامدى اآلخرة( 

مواقع  عىل  هجوم  إثر  الخري  والية  يف  جديدة  نقاط  عىل 

الجيش النصريي استهلوه بعمليتني استشهاديتني.

حيث استطاع –بفضل الله- االستشهادي أبو أسامة الحلبي 

ملرتدي  تجمع  وسط  مفخخة   BMP عربة  وتفجري  الوصول 

العسكري،  املدينة  مطار  رشق  الدغيم  منطقة  النصريية يف 

مام أوقع قتىل وجرحى يف صفوفهم.

واالشتباك  املنطقة  إىل  االقتحاميني  ذلك دخول رسايا  أعقب 

مع املرتدين مبختلف األسلحة فتمكنوا من السيطرة عىل عدد 

من النقاط.

الدولة اإلسالمية يف  التقدم لجنود  إثر هذا  من جهته وعىل 

منطقة الدغيم، قام طريان النظام النصريي بشن عدة غارات 

السامة  الغازات  مستخدما  الجديدة  املجاهدين  مواقع  عىل 

عن  الخالفة  جنود  ينِث  مل  ذلك  أن  إال  والخردل(،  )الكلور 

متابعة زحفهم وتقدمهم يف املنطقة.

بالتزامن مع ذلك وباألسلوب ذاته أحرز جنود الدولة اإلسالمية 

إسحاق  أبو  االستشهادي  قام  الخري، حيث  مدينة  تقدما يف 

اإلدلبي باستهداف تجمع للنظام النصريي يف منطقة محالت 

الصناعة بسيارة مفخخة مام أدى إىل مقتل وإصابة العديد 

فدارت  املنطقة  باقتحام  الخالفة  جنود  ذلك  بعد  قام  منهم، 

مواجهات مسلحة أفضت إىل سيطرة املجاهدين عىل نقطتني 

جديدتني بعد قتل عدد من املرتدين.

عىل  هجوما  املايض  األسبوع  شنوا  الخالفة  جنود  أن  يذكر 

مواقع الجيش النصريي يف املطار واللواء 137 تخلله تنفيذ 

خسائر  إثرها  عىل  املرتدون  تكبد  استشهاديتني،  عمليتني 

برشية ومادية كبرية.

إثر هجوم واســع في والية الخير

تقــدم جديــد لجنــود الخالفــة علــى محوري 
المدينــة والمطــار العســكري

النبأ – والية برقة

اآلخرة(،  جامدى   /28( الجمعة  اإلسالمية  الدولة  جنود  شّن 

هجوما عىل عنارص وآليات الطاغوت حفرت يف مدينة بنغازي.

وذكر املكتب اإلعالمي لوالية برقة أن عبوة ناسفة تم تفجريها 

التابع  عىل تجمع لجنود الطاغوت حفرت يف محور األعالف 

ملنطقة الهواري مام تسبب مبقتل 5 مرتدين وإصابة عدد آخر.

ناسفة  عبوة  الخالفة  جنود  فّجر  السبت  التايل  اليوم  ويف 

إىل  أدى  مام  حفرت،  الطاغوت  لجنود  آخر  تجمع  عىل  ثانية 

وقوع قتىل وجرحى يف صفوفهم، واغتنام املجاهدين سالحا 

رشاشا.

يف  اإلسالمية  الدولة  جنود  استهدف  ذاته  املحور  ويف 

الطاغوت  لجنود  عسكريتني  سيارتني  منفصلني  هجومني 

إعطاب  إىل  أدى  مام  والخفيفة  الرشاشة  باألسلحة  حفرت 

واحدة ومقتل عنرصين ممن كانوا عىل متنها، فيام تم إحراق 

السيارة الثانية.

باالنتقال إىل مدينة درنة، فقد قامت إحدى املفارز األمنية يف 

مدينة درنة بزرع عبوة ناسفة وتفجريها عىل سيارة محقق 

يف رشطة صحوات درنة املرتدة، وأكد املكتب اإلعالمي للوالية 

بجروح  املرتد  وإصابة  السيارة  تدمري  إىل  أدى  الهجوم  أن 

بليغة.

الردة  صحوات  متركز  نقاط  إحدى  املجاهدون  استهدف  كام 

الثقيلة  باألسلحة  الحيلة  محور  يف  حفرت  الطاغوت  وجنود 

واملتوسطة وقنابر الهاون والصواريخ.

من  اإلسالمية  الدولة  جنود  من  عدد  متكن  ذلك  جانب  إىل 

وزرع  املدينة  يف  الردة  صحوات  نقاط  إحدى  إىل  التسلل 

وتفجري عبوة ناسفة فيها، دون أن يتسنى معرفة نتائج ذلك.

 في درنة وبنغازي

هجمــات متنوعــة ضــد جنــود الطاغــوت وصحــوات الردة

ناسفة بعبوات 

 PKK مقتــل وإصابــة 21 مــن الـ

فــي تــل حميــس بينهــم قيادي 
النبأ – والية الربكة

PKK، يف 3  الـ  قُتل وأصيب 21 عنرصا من مرتدي 

الدولة اإلسالمية عىل تجمعاتهم  هجامت شنها جنود 

رشق والية الربكة.

وأكدت وكالة أعامق أن جنود الخالفة شنوا هجومني 

عىل  رجب(،   /1( السبت  ناسفتني  عبوتني  بواسطة 

تجمعات املرتدين يف منطقتني مختلفتني يف ريف تل 

حميس، مام أوقع 6 قتىل يف صفوفهم، بينهم قيادي.

اإلسالمية  الدولة  جنود  قام  أيضا  ذاتها  املنطقة  ويف 

 /3( االثنني   PKK الـ  مرتدي  عىل  عبوة  بتفجري 

رجب(، مام تسبب مبقتل وإصابة 15 مرتدا منهم.

إىل جانب ذلك قام جنود الدولة اإلسالمية يف هجامت 

آليات مرتدي  منفصلة خالل هذا األسبوع باستهداف 

الـ PKK يف ريف مدينة الشدادي مام تسبب بتدمري 

عدد منها.

جنود  هاجم  الشدادي  جنوب  العزاوي  قرية  ففي 

جرافة  اآلخرة(،  جامدى   /26( الثالثاء  الخالفة 

للمرتدين بصاروخ SPG-9 مام أسفر عن تدمريها.

جرافة أخرى خرسها مرتدو الـ PKK ولكن يف ريف 

بصاروخ  استهدافها  بعد  وذلك  الرشقي  الشدادي 

موجه.

يف   PKK الـ  مرتدي  تحصينات  استهداف  تم  كام 

قرية العزاوي وتلة الصفية يف الريف الجنويب ملدينة 

وكانت  الثقيلة،  املدفعية  قذائف  من  بوابل  الشدادي 

اإلصابات مسددة، ولله الحمد.

باألسلحة المتوســطة والثقيلة

تدميــر دبابة وشــاحنة وســقوط 
قتلــى وجرحــى مــن النصيرية   

قــرب تدمر

النبأ – والية حمص

السبت )1/ رجب(،  الدولة اإلسالمية  استهدف جنود 

مدينة  من  بالقرب  النصريي  الجيش  وآليات  عنارص 

تدمر فُقتل وأصيب عدد منهم ودمر عدد من آلياتهم.

جنود  أن  حمص  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 

منطقة  يف  النصريي  للجيش  دبابة  هاجموا  الخالفة 

تسبب  مام  موجه،  بصاروخ  تدمر  شامل  العامرية 

بتدمريها.

شّن  الرشاشة  واألسلحة  والهاون  الدبابات  وبقذائف 

النظام  عنارص  عىل  هجامت  اإلسالمية  الدولة  جنود 

أيضا،  العامرية  يف  االرتوازية  حاجز  يف  النصريي 

فسقط عدد منهم بني قتيل وجريح.

أبو  منطقة  يف  وتحديدا  العامرية  من  وبالقرب 

جنود  ناقلة  باستهداف  املجاهدون  قام  الفوارس، 

»زيل« مزودة برشاش شيلكا بقذيفة دبابة، مام أدى 

إىل تدمريها، ولله الحمد.

جانب من االشتباكات بني جنود الخالفة والجيش النصريي عىل أسوار مطار مدينة الخري
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مقاالت

آله  وعىل  الله،  رسول  عىل  والسالم  والصالة  لله،  الحمد 

وصحبه ومن وااله، أما بعد:

ممتنعة  وحرابة،  وردة  رشك  طائفة  الروافض  الشيعة  فإن 

كل  عىل  وجب  لذا  واملسلمني،  اإلسالم  عىل  صائلة  بشوكة، 

آحادهم  بني  الحكم  يف  فرق  ال  وجهادهم،  تكفريهم  مسلم 

وجامعاتهم، رؤوسهم وأتباعهم، كلهم يف الحكم سواء. 

تقرير  العلم يف  أهل  أقوال  من  النقلية  األدلة  تضافرت  وقد 

ذلك األصل، وفيام ييل أقوال يف حكم الروافض املرتدين:

قال اإلمام مالك: »الذي يشتم أصحاب النبي صىل الله عليه 

وسلم ليس لهم سهم -أو قال نصيب- يف اإلسالم« ]السنة، 

للخالل[.

مقالته  يف  مالك  أحسن  »لقد  تفسريه:  يف  القرطبي  وقال 

وأصاب يف تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه يف 

روايته فقد رد عىل الله رب العاملني وأبطل رشائع املسلمني«. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: »سألت أيب عن رجل شتم 

ما  فقال:  وسلم-  عليه  الله  -صىل  النبي  أصحاب  من  رجال 

اإلسالم  الرافضة من  أيضا: وليست  اإلسالم، وقال  أراه عىل 

يف شء« ]السنة للخالل[.

بن  أحمد  اإلمام  عنه  قال  الذي  يونس  بن  أحمد  اإلمام  وقال 

حنبل وهو يخاطب رجال: »اخرج إىل أحمد بن يونس فإنه 

شيخ اإلسالم«، قال: »لو أن يهوديا ذبح شاة، وَذبَح رافيٌض، 

ألكلُت ذبيحة اليهودي، ومل آكل ذبيحة الرافيض، ألنه مرتد 

عن اإلسالم« ]الصارم املسلول البن تيمية[.

خلف  صليت  أبايل  »ما  الرافضة:  عن  البخاري  اإلمام  وقال 

اليهود والنصارى، وال  أم صليت خلف  الجهمي والرافيض، 

يسلم عليهم وال يعادون وال يناكحون وال يشهدون وال تؤكل 

ذبائحهم« ]خلق أفعال العباد للبخاري[.

كتب  له  وأحرضوا  النصارى  ناظر  عندما  حزم  ابن  وقال 

الرافضة للرد عليه: »وأما قولهم -يعني النصارى- يف دعوى 

املسلمني،  من  ليسوا  الروافض  فإن  القرآن  تبديل  الروافض 

الله  الله -صىل  بعد موت رسول  أولها  فرقة حدث  إمنا هي 

سنة،  وعرشين  بخمس  وسلم-  عليه 

اليهود  مجرى  تجري  طائفة  وهي 

]الفصل  والكفر«  الكذب  والنصارى يف 

يف امللل والنحل البن حزم[. 

بكر  أبا  شتم  »من  األوزاعي:  اإلمام  قال 

ارتد عن  الله عنه- فقد  الصديق -ريض 

البن  واإلبانة  ]الرشح  دمه«  وأباح  دينه 

بطة[.

قال الحافظ أبو زرعة الرازي: »إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا 

أنه  فاعلم  وسلم-  عليه  الله  -صىل  الله  رسول  أصحاب  من 

زنديق، وذلك أن الرسول -صىل الله عليه وسلم- عندنا حق، 

أصحاب  والسنن  القرآن  هذا  إلينا  أدى  وإمنا  حق،  والقرآن 

رسول الله، صىل الله عليه وسلم، وإمنا يريدون أن يجرحوا 

وهم  أوىل،  بهم  والجرح  والسنة،  الكتاب  ليبطلوا  شهودنا 

زنادقة« ]الكفاية يف علم الرواية[.

أنهم ارتدوا  ابن تيمية: »وأما من... زعم  وقال شيخ اإلسالم 

ال  قليال  نفرا  إال  وسلم-  عليه  الله  -صىل  الله  رسول  بعد 

ال  فهذا  عامتهم  فسقوا  أنهم  أو  نفسا  عرش  بضعة  يبلغون 

غري  يف  القرآن  نصه  ملا  مكذب  فإنه  كفره  يف  أيضا  ريب 

يف  يشك  من  بل  عليهم،  والثناء  عنهم  الرىض  من  موضع 

املقالة  هذه  مضمون  فإن  متعني،  كفره  فإن  هذا  مثل  كفر 

التي  األمة  هذه  وأن  فساق  أو  كفار  والسنة  الكتاب  نقلة  أن 

ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس{ وخريها هو القرن األول  هي: }كُْنتُْم َخرْيَ أُمَّ

رش  األمة  هذه  أن  ومضمونها  فساقا  أو  كفارا  عامتهم  كان 

األمم وأن سابقي هذه األمة هم رشارها، وكُفر هذا مام يعلم 

باالضطرار من دين اإلسالم« ]الصارم املسلول[.

باليهود  الرافضة  تشبهت  »ولهذا  الحنبيل:  رجب  ابن  وقال 

البن  باإلذاعة  الجديرة  ]الحكم  خصلة«  سبعني  نحو  يف 

رجب[.

والقدح  والكفر،  اإللحاد  الروافض  »وأخرج  القيم:  ابن  قال 

يف سادات الصحابة، وحزب رسول الله صىل الله عليه وآله 

وسلم وأوليائه وأنصاره يف قالب محبة أهل البيت والتعصب 

لهم ومواالتهم« ]إغاثة اللهفان[.

قال السمعاين: »واجتمعت األمة عىل تكفري اإلمامية، ألنهم 

وينكرون  الصحابة  تضليل  يعتقدون 

يليق  ال  ما  إىل  وينسبونهم  إجامعهم 

بهم« ]األنساب للسمعاين[.

»واعلم  الرافضة:  يف  اإلسفراييني  قال 

أن جميع من ذكرناهم من فرق اإلمامية 

عون  ويدَّ الصحابة،  تكفري  عىل  متفقون 

فيه  ووقع  كان،  عام  غري  قد  القرآن  أن 

عىل  مزيد  وال  والنقصان...  الزيادة 

الدين«  من  شء  عىل  فيه  بقاء  ال  إذ  الكفر،  من  النوع  هذا 

]التبصري يف الدين لإلسفراييني[. 

ن شتم أبا بكر، فقال: »كافر«،  سأل رجل اإلمام الفريايب عمَّ

به،  يصنع  كيف  وسأله  »ال«،  قال:  عليه؟«  »فيصىل  قال: 

فقال: »ال متسوه بأيديكم ارفعوه بالخشب حتى تواروه يف 

حفرته« ]السنة للخالل[.

قال اإلمام الشعبي: »أحذركم األهواء املضلة ورشها الرافضة، 

ضاللتهم،  لتحيا  اإلسالم  يغمصون  يهودا  منهم  أن  وذلك 

لتحيا  النرصانية  اليهود  ملك  شاول  بن  بولس  يغمص  كام 

ضاللتهم« ]السنة للخالل[.

صاحب  يوسف  أبو  القايض  وقال 

جهمي،  خلف  أصيل  »ال  حنيفة:  أيب 

أصول  ]رشح  قدري«  وال  رافيض،  وال 

اعتقاد أهل السنة للاللكايئ[.

يف  الرافضة  »غلو  قتيبة:  ابن  وقال 

من  عىل  تقدميه  يف  املتمثل  عيل  حب 

عليه،  وصحابته  وسلم-  عليه  الله  -صىل  الله  رسول  قدمه 

وادعاؤهم له رشكة النبي -صىل الله عليه وسلم- يف نبوته 

الرسية  األقاويل واألمور  الغيب لألمئة من ولده وتلك  وعلم 

والغباوة«  الجهل  أفراط  والكفر  الكذب  إىل  جمعت  التي 

]االختالف يف اللفظ والرد عىل الجهمية واملشبهة[.

قال الطحاوي: »ونحب أصحاب رسول الله -صىل الله عليه 

وسلم- وال نفرط يف حب أحد منهم، وال نتربأ من أحد منهم، 

ونبغـض من يبغضهـم، وبغري الخري يذكرهم، وال نذكرهم 

كفر  وبغضهم  وإحسـان،  وإميان  دين  وحبهم  بخري،  إال 

ونفاق وطغيان« ]العقيدة الطحاوية[.

تدعوا  ردية،  كلها  األهواء  أن  »واعلم  الرببهاري:  اإلمام  قال 

السنة  ]رشح  الرافضة«  وأكفرها  وأردؤها  السيف،  إىل 

للرببهاري[.

النصارى  رضيت  »ما  العريب:  بن  بكر  أبو  القايض  قال 

الروافض  رضيت  ما  وعيىس  موىس  أصحاب  يف  واليهود 

حكموا  حني  وسلم-  عليه  الله  -صىل  محمد  أصحاب  يف 

من  ]العواصم  والباطل«  الكفر  اتفقوا عىل  قد  بأنهم  عليهم 

القواصم[.

الدين،  كياد  الروافض  دعوة  أصل  »إن  الشوكاين:  قال 

علامء  من  العجب  كل  والعجب  املسلمني  رشيعة  ومخالفة 

املنكر  هذا  عىل  تركوهم  كيف  الدين،  وسالطني  اإلسالم، 

كل  أن  يتبني  وبهذا   ... ونهايته!  غايته  إىل  القبح  البالغ يف 

بتكفريه لصحايب واحد، فكيف  كافرا  رافيض خبيث يصري 

مبن كفر كل الصحابة« ]نرث الجوهر للشوكاين[.

قال عبد القاهر البغدادي: »وأما أهل األهواء من الجارودية 

والهشامية والجهمية واإلمامية الذين أكفروا خيار الصحابة 

الصالة  الصالة عليهم عندنا وال  فإنا نكفرهم، وال تجوز   ...

خلفهم« ]الفرق بني الفرق للبغدادي[.

بن  اللطيف  عبد  بن  محمد  الشيخ  قال 

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 

تيمية يف  ابن  ألقوال  نقله  بعد  الوهاب 

الرافضة  حكم  »فهذا  الرافضة:  تكفري 

أقبح  فحالهم  اآلن  وأما  األصل  يف 

الغلو  ذلك  إىل  أضافوا  ألنهم  وأشنع 

البيت  أهل  من  الصالحني  األولياء  يف 

والرخاء  الشدة  يف  والرض  النفع  فيهم  واعتقدوا  وغريهم 

به  يدينون  ودين  الله  إىل  تقربهم  قربة  ذلك  أن  ويرون 

فمن توقف يف كفرهم والحالة هذه وارتاب فيه فهو جاهل 

دينه  فلرياجع  الكتب  به  الرسل ونزلت  به  ما جاءت  بحقيقة 

قبل حلول رمسه«.

الرافضة ومصاحبتهم  السالم عىل  »وأما مجرد  أيضا:  وقال 

عظيم  فخطر  وضاللهم  كفرهم  اعتقاد  مع  ومعارشتهم 

وانتكاسه،  قلبه  موت  من  مرتكبه  عىل  يخاف  وخيم  وذنب 

ويف األثر أن من الذنوب ذنوبا عقوبتها موت القلوب وزوال 

اإلميان« ]الدرر السنية[.

التاريخ  قرأنا  »فلقد  الزرقاوي:  مصعب  أبو  الشيخ  قال 

واستقرأناه فلم نجد يف ماضيه وحارضه وال حتى إرهاصات 

مستقبله كمثل سرية بل سوءة أصحاب الرفض، رفضهم الله 

كام لفظوا دينه ومنهاجه القويم واستبدلوه بالذي هو أدىن 

من خليط حقد وخزعبالت الفرس وتضاليل اليهود وضالل 

النصارى ليتناسب مع جميع أصحاب الديانات املُعادين ألهل 

ووجوب  تكفريهم  ويف  ممسوخ...  بدين  فخرجوا  اإلسالم، 

قتالهم أدلة من الكتاب والسنة«. 

بداية  ومنذ  أساسا  يقم  مل  الرفض  دين  »إن  أيضا:  وقال 

لغرض  إال  هذه،  أيامنا  وحتى  األزمان  مر  وعىل  ظهوره، 

وتقويض  املسلمني  بني  والفرقة  الفتنة  وبث  اإلسالم  هدم 

دولة اإلسالم، من خالل محاربة أهل السنة والجامعة، أعني 

بهم الجامعة األوىل التي استثناها الرسول -صىل الله عليه 

ومن  النار  من  بالنجاة  فرقة  والسبعني  الثالث  من  وسلم- 

وال  متوهام  أو  مبالغا  كالما  هذا  وليس  نهجهم  عىل  سار 

السلف  علامء  قرره  ما  هذا  بل  وزورا  القول  من  منكر  هو 

والخلف، فهو مخطط دبر بليل مل يقم من األساس إال لغرض 

هدم الدين« ]هل أتاك حديث الرافضة للزرقاوي[.

أقوال أهل العلم في حكم الروافض المرتدين

 الشوكاني:
إن كل رافضــي خبيث 
يصير كافــرا بتكفيره 

لصحابــي واحد، فكيف 
بمن كفــر كل الصحابة؟

البخاري:  اإلمام 
 ما أبالــي صليت خلف 

الجهمــي والرافضي، أم 
صليــت خلف اليهود 

والنصارى.
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حرب عىل األرض يخوضها جيش الخالفة ضد 

الجهل  ضد  أخرى  وحرب  املرشكني،  جيوش 

لتصحيح  اإلسالم  دار  يف  الدعاة  يخوضها 

العقائد، وإزالة آثار الرشك من الواقع، وتعليم 

الخطب  طريق  عن  دينهم،  أمر  املسلمني 

له  كان  ما  العلمية،  والدروس  واملحارضات 

العقيدة  نرش  يف  الله-  –بفضل  الكبري  األثر 

الصافية، وهداية مئات اآلالف من الناس إىل 

الحق.

وسائل  أهم  من  الرشعية  الدورات  وتعترب 

ُمَعدٍّ  مبنهج  املتعلمني  اللتزام  نظرا  التعليم 

زمنيا،  محدودة  فرتة  خالل  يدرسونه  سلفا، 

أكرث  عن  منها  املتحصلة  الفائدة  يزيد  ما 

العلم  الناس  فيها  يتلقى  التي  الدعوة  وسائل 

بشكل عابر أو أوقات متفرقة، وقد كانت هذه 

للمنتسبني  تُعطى  األمر  بادئ  يف  الدورات 

الجدد إىل جندية الدولة فقط، ثم توسع األمر 

اليوم ليشمل عامة املسلمني املقيمني يف دار 

لتعليمهم  كبري  مرشوع  إطار  يف  اإلسالم 

جميعا أهم أمور دينهم.

ديوان  أقام  املاضية  القليلة  األسابيع  ويف 

دورة  حلب  والية  يف  واملساجد  الدعوة 

عديدة  أمور  منبج،  مدينة  ألهايل  رشعية 

إلقامة  الديوان  دفعت 

أهايل  لكافة  الدورة  هذه 

كمدينة  كبرية  مدينة 

من  أن  منها  منبج، 

الديوان  ومهام  واجبات 

نرش الدعوة ورفع الجهل 

عن الناس، فقد قال تعاىل }الَِّذيَن إِْن َمكَّنَّاُهْم 

كَاَة َوأََمُروا  اَلَة َوآَتَُوا الزَّ يِف اأْلَرِْض أَقَاُموا الصَّ

َعاِقبَُة  َولِلَِّه  الُْمْنَكِر  َعِن  َونََهْوا  ِبالَْمْعُروِف 

اأْلُُموِر{، كام أن اإلخوة يف الديوان ومن خالل 

ما  أنه  الدولة ملسوا  برعايا  املبارش  احتكاكهم 

زال هناك كثري من الجهل واملغالطات عند فئة 

النظام  حكم  من  عقود  رسختها  الناس،  من 

النصريي ومشايخ الصوفية الذين كانت لهم 

ونرش  دينهم  الناس  تجهيل  الطوىل يف  اليد 

فئة  هناك  الفئة  هذه  مقابل  ويف  الرشك، 

حريصة كل الحرص عىل التزود وطلب العلم 

هذه  الصالحني،  نهج  عىل  والسري  الرشعي 

أحد  أسعد  أبو  )النبأ(  لـ  أوضحها  األسباب 

القامئني عىل هذا املرشوع الدعوي الكبري.

يستثقلون  الذين  املسلمني  لبعض  وتوضيحا 

بالتزامهم  ويتعذرون  الرشعية  الدورة  هذه 

بأعامل وأشغال دنيوية، يقول أبو أسعد: »إننا 

إال ليتعلموا  مل نلزم املسلمني بالدورة رشعية 

الله  نهى  فيام  يقعوا  فال  دينهم  أمور  أهم 

املسلمون  إخواننا  يدرك  أن  إال  نريد  وال  عنه، 

والكبائر  املعايص  ارتكابهم  عىل  يرتتب  ما 

بأمور  بصرية  عىل  ويصبحوا  فيجتنبوها، 

ديننا الحنيف«، وأشار أيضا أنه ال بد للمسلم 

أن يتفرغ لتعلم أمور دينه ولو كان ذلك عىل 

حساب وقته الشخيص وعمله، وتساءل كيف 

وهم  والعمل  العيش  املسلمني  لبعض  يطيب 

جاهلون مبا أوجب الله عليهم تعلمه؟!

التي استفاد منها قرابة  الدورة  وتنقسم هذه 

املسلمني  من   50000

من  أكرث  عىل  توزعوا 

املدينة  يف  مسجدا   43

فئة  فئات،  ثالث  إىل 

انتهت  وقد  الرجال، 

يف  وأجريت  دورتهم 

نهايتها امتحانات اجتازها غالبية الحارضين 

ووزعت عليهم شهادات اجتياز االختبار، كام 

ألزم  فيام  للمتفوقني،  توزيع هدايا رمزية  تم 

الدورة، تتبعها  من مل يجتز االمتحان بإعادة 

أخريا  النساء، وتختتم  فئة  الثانية وهي  الفئة 

 11 حتى  أعوام   5 عمر  من  لألشبال  بدورة 

عاما.

الدعاة خاللها  يقوم  أسابيع   3 فئة  كل  ومدة 

بأسلوبه  كل  الرشعية  الدروس  بإعطاء 

املحارضات  أسلوب  يتبع  فالبعض  وطريقته، 

ينتهج  اآلخر  والبعض 

األمثلة  طرح  أسلوب 

ما  وهذا  والنقاشات، 

أدىل به لنا أبو عبد الله 

التابعني  اإلخوة  أحد 

للديوان.

مل يعد يخفى عىل مسلم 

الناس،  إليها بعض  التي وصل  الجهل  درجة 

أبا فارس عن  )النبأ( سألنا  ففي خالل جولة 

بعض األمور التي ُدرست يف الدورة الرشعية 

يسمعون  الناس  كان  »برصاحة  فأجابنا: 

لعقود طويلة أن كل من قال ال إله إال الله فهو 

فعل،  مهام  اإلسالم  اسم  به  سيلتصق  مسلم 

لكن بفضل الله رّسخت الدورات الرشعية أن 

املسلم يخرج من دائرة اإلسالم ويرتد عنه إذا 

ما ارتكب أحد النواقض، كأن يبغض حدا من 

حدود الله أو يحارب تطبيق رشع الله«.

بعض  )النبأ(  التقت  ذاته  السياق  ويف 

حرضوا  الذين  املسلمني 

يف  الرشعية  الدورة 

وتعلموا  منبج  مدينة 

كام  عباداتهم  يؤدوا  أن 

رشعها الله عز وجل بعد 

بكثري  من جهلهم  سنني 

من أحكامها.

من  السادسة  يف  الصالة  تعلم  فادي  أبو 

العمر، وكان ممن حرضوا الدورة الرشعية يف 

يف  أخطاء  يرتكب  أنه  ليكتشف  منبج  مدينة 

صالته منذ 30 عاما، فصحح أخطاءه وأصبح 

عليه  الله  -صىل  الرسول  أمر  كام  يصليها 

وسلم- صحابته أن يصلوها.

بشكل  الرشعية  الدورة  دروس  تركزت 

أسايس عىل أمور العقيدة )التوحيد وأقسامه 

واألصول  به  والكفر  والطاغوت  والحاكمية 

والقواعد  الثالثة 

الفقه  وكذلك  األربعة(، 

والصالة  )الطهارة 

وغريها(،  والصيام 

توضيح  جانب  إىل 

اإلسالمية  الدولة  منهج 

الرشعية،  وسياستها 

ونقاشات  أسئلة  من  درس  أي  يخل  مل  كام 

أضافت مزيدا من املعرفة والوعي، ويؤكد أبو 

الرشعية:  الدورة  حرض  ممرض  وهو  عائشة 

»أضافت أجواء الحوارات واألسئلة التي كانت 

تتخلل الدروس مزيدا من املعلومات للمتلقني، 

املعتدلة«  »املعارضة  يسمى  عام  كالحديث 

ناقض  من  أكرث  بارتكابها  الدين  عن  وردتها 

من نواقض اإلسالم وكل ذلك باألدلة الرشعية 

الفصائل مل  تلك  والسنة، فحقيقة  القرآن  من 

تعد تخفى عىل أحد، إىل جانب سقوط األقنعة 

عّمن كان يُعتقد أنهم علامء املسلمني يف حني 

أن حقيقتهم علامء للطواغيت وجنود لهم، كل 

ذلك كان من نتائج هذه الدورة الرشعية وما 

سبقها من دورات«.

يضيف حيدر أحد أصحاب املحال يف املنطقة 

الدورة الرشعية كان  الصناعية يف املدينة أن 

لها عظيم األثر يف الحياة اليومية للمسلمني، 

وشكلت نقلة كبرية حتى يف األحاديث املتبادلة 

يف الجلسات مع األهل واألصدقاء التي طغت 

فباتت  الدنيوية،  الجوانب  السابق  يف  عليها 

-بفضل الله- اللقاءات واملجالس عامرة بذكر 

الله وتذكر اآلخرة والثواب والعقاب.

)النبأ(  اختتمت  ستيني  رجل  توفيق  أبو 

جولتها معه فباح لها: »رصاحًة إنه أمر يفرح 

قلب كل مسلم أن ترى مساجد الرحمن مكتظة 

وبالنسبة  ويتفقهون،  يتعلمون  باملسلمني 

هي  الرشعية  الدورة  عمري،  مثل  يف  لرجل 

فوجودك  عنه،  أبحث  ما 

لساعة  الله  بيت  يف 

الله  تذكر  ساعتني  أو 

وتتفقه يف الدين تحفك 

هذه  الرحمن،  مالئكة 

كبرية،  نعمة  –والله- 

وأقول للجميع وملن هم يف مثل سني خاصة 

أصيل  بأين  سابقا  أقول  كنت  ما  ويقولون 

هذه  مثل  أحتاج  وال  سنة   50 منذ  وأصوم 

صالة  فقط  ليس  اإلسالم  دين  إن  الدورات: 

والقيام مبقتضاها  معناها  فهم  وصيام دون 

فهلموا  صالته؟!  تنفعه  ال  مصيل  من  فكم 

تزودوا علام وفقها وأقبلوا عىل مجالس الذكر 

واإلفادة، فها هي مساجد املدينة ال تخلو من 

يقيمها  التي  واملواعظ  واملحارضات  الدروس 

ديوان الدعوة واملساجد«.

هذا التغري النوعي يف فهم الناس للدين بات 

اإلسالمية  الدولة  أرايض  جميع  يف  مالحظا 

إىل جانب أمور أخرى يراها املار بتلك املناطق 

والتزام  للنساء،  رشعي  لباس  من  العني  رأي 

الهدي  وانتشار  الجامعة،  بصالة  للرجال 

كانت  والسواك،  واللحية  اإلزار  يف  النبوي 

أظهرت  التي  الرشعية،  الدورات  أسبابه  أبرز 

أمور  بأبسط  البعض  جهل  أخرى  جهة  من 

ورضورة  أهمية  وبالتايل  وأحكامه،  اإلسالم 

تلك الدورات وحاجة املسلمني لها.

مساجد الرحمن تمتلئ بالمسلمين بعد الدورات الشرعية

أحد المســتفيدين: الدورة 
الشــرعية كان لها عظيم 
األثر فــي الحياة اليومية 

. للمسلمين

القائمــون على الدورات 
الشــرعية: إننا لم نلزم 

المســلمين بالدورة شرعية 
إال ليتعلمــوا أهم أمور 

دينهم.

شيخ ســتيني: إنه أمر يفرح 
قلب كل مســلم أن ترى 

مســاجد الرحمن مكتظة 
بالمســلمين يتعلمون 

ويتفقهــون في دينهم.
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ولو تتبعنا األمر أكرث لوجدنا أن تفسريه كامن 

يف طبائع النفس البرشية، فالعصبية للجامعة 

واملفاخرة  إليها،  نفسه  اإلنسان  ينسب  التي 

يقودها،  أو  إليها  ينتمي  ومن  الجامعة  بهذه 

للجامعات  املنتسبني  مع  ذلك  يف  والتنافس 

األخرى هي أمور موجودة يف طبيعة اإلنسان 

إال عىل من  االنفكاك عنها،  عليه  الصعب  من 

لله  التوحيد  إخالص  فإن  وكذلك  الله،  رحم 

وإحكام تنقية القلب من األنداد هو من أشق 

األمور عىل النفس، لذلك قال الله تعاىل }وما 

يؤمن أكرثهم بالله إال وهم مرشكون{.

فهذه األحزاب أو الفصائل أو التنظيامت تقع 

من  سواء  غريها  مع  منافسة  يف  بالرضورة 

الحلفاء أو األعداء، وتحاول أن تستقوي عليهم 

بأي وسيلة ممكنة يف يدها، حتى ما يخالف 

الرشع منها، أو يخالف أصول دعوتها فإنها 

نفسها  عىل  تتحايل 

لتستفيد  وأتباعها 

صفها  تدعيم  يف  منها 

تقوية  أو  الداخيل، 

موقفها الخارجي، ومن 

الشائعة  الوسائل  تلك 

هذه  املنافسة  لعبة  يف 

اتخاذ »الرموز«، ومبارزة املنافسني بها فخرا 

وتعظيام.

الجامعات  عند  الوسيلة  هذه  أهمية  وتزداد 

الضالة عندما تتهم من قبل منافسيها باالفتقار 

إىل نوع معني من األفراد فيها، سواء كانوا من 

العلامء أو القادة الدهاة الحكامء، أو املقاتلني 

الحرف  أهل  من  حتى  أو  األقوياء،  الخرباء 

العلمية  االختصاصات  وأرباب  والصناعات، 

أوساط  يف  هؤالء  قيمة  فرتتفع  والشهادات، 

تنظيامتهم بأن يظهروا للناس صدق دعوتهم، 

بعدد  جامعتهم،  قوة  أو  خطتهم،  صواب  أو 

وحجم »الرموز« املنضمني إليها، أو املادحني 

أو  الجامعة  أهداف  وبحسب  ولسريتها،  لها 

التنظيم ترتفع أسهم »الرموز« الذين يجذبون 

انضاممهم  املطلوب  دعوته،  من  املستهدفني 

رمــوز .. أم أوثــان )2(

تأييدهم  ضامن  األقل  عىل  أو  صفوفها،  إىل 

لها.

الضال  الحزب  أو  الفصيل  افتقار  حال  ويف 

إىل »رموز« يبني عليهم بنيانه املتهالك، فإن 

الفصائل  إزاء  النقص  عقدة  تنتابهم  قادته 

األخرى التي متتلك »رموزاً« مشهورين يقبل 

بسببهم،  بالتنظيم  ويتعلقون  الناس  عليهم 

لذلك يسعون جهدهم إىل استقطاب »الرموز« 

طريق  عن  »الرموز«  تصنيع  أو  حزبهم،  إىل 

بوالئهم  املوثوق  األفراد  بعض  اختيار 

يف  والنفخ  إعالميا،  إشهارهم  ثم  للفصيل، 

إىل  وتحويلهم  أسامئهم،  وتكبري  صفاتهم، 

»رموز«، لتتعلق بهم قلوب األنصار،  ويكونوا 

جانبا  منهم  كل  يثبت  الذين  األوتاد  مبثابة 

من  قسم  شد  طريق  عن  الحزب  جوانب  من 

األنصار إليه، يف حني يقوم »الزعيم األوحد« 

العمود  مقام  للفصيل 

قوام  به  ينتصب  الذي 

التنظيم، الذي يتم ترفيعه 

الغلو  سوية  ورفع  أيضا 

الحزب  أعضاء  عند  فيه 

أكرث  النهوض  سبيل  يف 

يقوم  الذي  بالتنظيم 

بكامله عىل األشخاص و»الرموز«، أما منهج 

التنظيم وعقيدته، فتكون غالبا منهج وعقيدة 

»الرموز« ال أكرث.

إن الحزب أو التنظيم الذي يزعم االنتساب إىل 

اإلسالم، بوصوله إىل هذه الحالة من التبعية 

»للرموز« فإنه فضال عن الضالل املبني الذي 

الغلو  بترشيعه  الناس  إليه  وساق  فيه،  وقع 

يف الرجال ورفعهم فوق مقام البرش، والدفع 

املعروف  بالطاعة يف  لهم  الناس  تعبيد  نحو 

قربه  يحفر  إمنا  الفصيل  هذا  فإن  واملنكر، 

بيديه، وذلك بأن يصبح التنظيم ككل بعقيدته 

ومنهجه وسياسته وأفراد كله مرتبطا بهؤالء 

لربط  كبريا  جهدا  بذل  أن  بعد  »الرموز«، 

الناس بهم.

وتأيت خطورة »الرموز« عىل التنظيم وأفراده 

التلقي  يف  اإلسالمي  املنهج  عن  حرفهم  من 

الكتاب  عن  وإبعادهم  واالتباع،  والحكم 

جانب  إىل  كلّه  الحق  يتحول  بأن  والسنة، 

ويتحول  دينهم  األفراد  فيخرس  »الرموز« 

التنظيم بذلك إىل ما يشبه زوايا الصوفية التي 

وسلوك  مشايخها،  تقديس  فيها  الدين  قوام 

طريقتهم املبتدعة يف الوصول إىل الله.

ومن جانب آخر فإن عقيدة التنظيم ومنهجه 

وآرائهم،  »الرموز«  ألهواء  رهينة  كلها  تصبح 

يلجأ  حيث  املوىت،  الكبار  »الرموز«  وخاصة 

التنظيم إىل تربير كل أقوالهم وأفعالهم، خوفا 

من إسقاطهم وبالتايل سقوط التنظيم بكاملة 

من أعني الناس، بعدما بنوا كل بنيانهم عىل 

هذا الجرف الهار الذي يسمونه »رموز«.

هذه  عىل  خطرهم  فإن  األحياء  »الرموز«  أما 

الضالة  التنظيامت 

حيث  من  وأكرب،  أشد 

ووجلهم  قيادتها  خوف 

إغضاب  من  الدائم 

خشية  »الرموز«  هؤالء 

وبالتايل  للحزب،  تركهم 

اآلالف  ذلك  سيتبعهم يف 

الذين  املنارصين  من 

ارتبطوا بهذا »الرمز« أو ذاك، لذا يتحول هؤالء 

إىل مراكز قوى داخل الفصيل، وتضعف قدرة 

مصريي  قرار  أي  اتخاذ  عىل  الحزب  قيادة 

دون أخذ إذنهم، والتاريخ شاهد عىل أن أحد 

أهم األسباب يف تفكك التجمعات البرشية هو 

الجامعات  التي متزّق  »الرموز« وانشقاقاتهم 

وتدّمر األحزاب والتنظيامت.

اإلسالم  وأعداء  الطواغيت  فإن  وكذلك 

عليهم حرف  الحقائق يسهل  لهذه  مبعرفتهم 

هؤالء  عىل  بالسيطرة  والتنظيامت  األحزاب 

الرتهيب  أو  الرتغيب  طريق  عن  »الرموز« 

يف  الرتاجعات  قصص  وما  التضليل،  أو 

أجهزة  متكنت  حيث  عنا،  بعيدة  السجون 

التنظيامت  القضاء عىل بعض  املخابرات من 

»رموزها«  عىل  السيطرة  خالل  من  بسهولة 

»املراجعات«  أصدروا  الذين  لديها،  املعتقلني 

للطواغيت،  قتالهم  من  فيها  يتربؤون  التي 

العمل  مناهج جديدة يف  ويضعون ألتباعهم 

املحصلة  ويف  وترضيهم،  الطواغيت  تخدم 

ينحرف التنظيم أو الحزب بكامله عن منهجه 

األصيل بسبب رغبة »رموزه« يف جلب منفعة 

أو دفع مفسدة عن أنفسهم أو عن غريهم.

إن جامعة املسلمني تقوم عىل املنهج الرباين، 

عز  لله  إال  مطلقة  طاعة  ال  أن  أساسه  الذي 

إال لرسول  املطلق ال يكون  االتباع  وجل، وأن 

انتصارها  وأن  وسلم،  عليه  الله  صىل  الله 

يكون بصحة منهجها وصدق أفرادها وقادتها 

يف جهادهم، وأن ذلك االنتصار ال يقف وراءه 

عدة وال عتاد وال »رموز« بل هو محض فضل 

بهذه  أفرادها  الجامعة  وبربط  عليهم،  الله 

لهم  تحفظ  الحقائق 

دينهم، وتبنى الجامعة 

متني،  أساس  عىل 

من  يرضها  ال  بحيث 

ضل من أفرادها مهام 

بلغ من القدر أو العلم 

أو القدم يف صفوفها، 

وال يكون فعل أو قول 

أو رأي أي من أفرادها حجة عليها، بل تقوم 

الذي  الرشعي  األساس  بناء عىل  مبحاسبتهم 

قامت عليه.

السبيل،  املسلمة عىل هذا  الجامعة  ثبتت  فإن 

فإنها ستضمن لنفسها البقاء بإذن الله، ولن 

يتمكن أحد من أفرادها من التسلق إىل املجد 

فيها  يكون  لن  كام  الصادقني،  أكتاف  عىل 

كل  يعتقد  الذين  الخاملني  للمنظرين  مكان 

بها  مين  مّنة  إليها  انتسابه  مجرد  أن  منهم 

يجب  وأفرادها  الجامعة  وأن  الجامعة،  عىل 

أن يكونوا تبعا له ولهواه، كيفام دار يدوران 

يف  ما  إىل  الجامعة  ركنت  ما  ومتى  معه، 

عىل  عذابها  الله  جعل  »رموز«  من  صفوفها 

يهدي  ال  والله  بسببهم،  وهزميتها  أيديهم، 

القوم الضالني.

ــة  ــر األم ــن عم ــر م ــرن األخي ــالل الق ــت خ ــي خرج ــوات الت ــاء الدع ــن إحص ال يمك
تطالــب بنبــذ التقليــد، وحصــر االّتبــاع برســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم، 
فهاجمــت التعصــب األعمــى للمذاهــب الفقهيــة، وســعت إلى هــدم التقديس 
الشــركي لشــيوخ الطــرق الصوفيــة، ودعــت المســلمين إلــى الرجــوع إلــى الكتاب 
والســنة، وقــد حققــت هــذه الدعــوات علــى اختــالف غاياتهــا نتائــج كبيــرة فــي 
هــذا المجــال، ولكــن مــا اتضــح مــن تعقــب مــآالت هــذه الدعــوات أنهــا فشــلت 
فــي تحقيــق االســتمرارية فــي نتائجهــا، وذلــك بســبب عــودة النــاس إلــى اتخــاذ 
متبوعيــن جــدد اســتبدلوهم مــكان المتبوعيــن الســابقين الذيــن خرجــت 
الدعــوات الســالفة لنقــض اتباعهــم، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن 
أتبــاع غالبيــة تلــك الدعــوات بعــد فتــرة قصيــرة مــن انطالقهــا صــاروا يتخــذون 
ويغالــون فيهــم محبــًة  ويقدســونهم  يقلدونهــم  ألنفســهم متبوعيــن 
وطاعــة، بــل وتعــدى بهــم األمــر أن يقومــوا بدعــوة النــاس التبــاع مــن قدســوه 
ــرك مــن اتبعوهــم مــن العلمــاء  ــى ت ــه، بعــد أن دعوهــم لعقــود إل ــوا في وغل

والرؤســاء.

جماعة المسلمين تقوم 
على المنهج الرباني، الذي 
أساسه أن ال طاعة مطلقة 
إال هلل، وأن االتباع المطلق ال 

يكون إال لرسول اهلل 

دعت  التنظيمات 
الناس إلــى ترك تقليد 
متبوعيهــم لتطلب 
منهــم اتباع رموزها



العدد السادس والعشرون  | 1437/7/4 هـ15
مقاالت

لم يرد في فضل شهر 
رجب، وال في صيامه، وال 

في قيام ليلة مخصوصة 
فيه حديث صحيح يصلح 

للحجة

 شــهر رجــب.. بيــن الســنة والبدعة
لقد جعل الله للعبادات مواسم يزداد فيها األجر 

ملن عمل بها، بل من العبادات ما ال يصح أداؤه 

إال يف أوقات معينة كالصلوات الخمس، وصالة 

الجمعة، وصيام رمضان، وحج البيت الحرام، 

من  أدلة  يف  املواسم  هذه  فضائل  وردت  وقد 

الكتاب والسنة، ما يغني عن األخذ باألحاديث 

الضعيفة واملوضوعة، التي جاء فيها أخبار عن 

شهور  أو  معينة  وليال  أيام  يف  األجر  زيادة 

العبادات  لنوع  وتحديد  السنة،  من  محددة 

ال  عبادات  وابتداع  بل  منها،  لكل  املخصصة 

شهر  ومنها  املواسم،  بهذه  وربطها  لها  أصل 

الواردة يف فضائله  األخبار  الذي كرثت  رجب 

مام ال يصح. 

وأعامل  عادات  عىل  اعتادوا  قد  الناس  فرتى 

من  أنها  منهم  ظنا  رجب  شهر  يف  يؤدونها 

»صالة  وسموها  صالة  ابتدعوا  فرتاهم  الدين، 

من  جمعة  ليلة  أول  يف  يصلونها  الرغائب«، 

معينة  أياما  يخصصون  وتراهم  رجب،  شهر 

رجب  يف  يذبحون  وتراهم  فيه،  للصيام 

الذبائح، ومنهم من ال يخرج زكاته إال يف شهر 

رجب... إلخ.

ولندع الحافظ ابن حجر العسقالين يتحدث لنا 

عن ذلك، حيث قال يف »تبيني العجب مبا ورد 

يف شهر رجب« ما ملخصه:

»تكرر سؤال جامعة من اإلخوان: هل صح شء 

يف فضائل شهر رجب؟ فسطرت هذه األوراق 

فيام وصلت إليه بحسب العجلة، فأقول: مل يرد 

يف فضل شهر رجب، وال يف صيامه، وال يف 

قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح 

للحجة، وقد سبقني إىل الجزم بذلك اإلمام أبو 

إسامعيل الهروي الحافظ، رويناه عنه بإسناد 

قوله،  تحت  دخوله  من  املرء  وليحذر  صحيح، 

صىل الله عليه وسلم: )من حدث عني بحديث 

الكذابني( فكيف مبن  أحد  فهو  أنه كذب  يرى 

عمل به!«

أما األحاديث الواردة يف فضل رجب، فهي إما 

ضعيفة أو موضوعة، ومنها:

له: رجب،  يقال  نهرا  الجنة  »إن يف  - حديث: 

يظأم  مل  رشبة  منه  رشب  من  الرحيق،  ماؤه 

بعدها أبدا، أعده الله لصوام رجب«.

وشعبان  رجب  يف  لنا  بارك  »اللهم  حديث:   -

وبلغنا رمضان«.

أحد،  األشهر  من  يقارنه  ال  »رجب  حديث:   -

رجبا  وإن  األصم،  الله  شهر  له:  يقال  ولذلك 

شهر  ورمضان  شهري،  وشعبان  الله،  شهر 

أمتي. فمن صام من رجب يوما إميانا واحتسابا 

استوجب رضوان الله األكرب، وأسكنه الفردوس 

من  صام  ومن  األعىل، 

من  فله  يومني  رجب 

ومن  ضعفان،  األجر 

ثالثة  رجب  من  صام 

أيام جعل الله بينه وبني 

صام  ومن  خندقا،  النار 

أيام  أربعة  رجب  من 

ومن  البالء،  من  عويف 

املسيح  فتنة  ومن  والربص،  والجنون  الجذام، 

الدجال، ومن صام من رجب خمسة أيام وقي 

عذاب القرب«.

رجب  دخل  إذا  الجاهلية  أهل  »كان  حديث: 

الناس  فكان  ويضعونها،  أسلحتهم  يعطلون 

بعضهم  يخافون  وال  السبل  وتأمن  يأمنون 

بعض حتى ينقيض«.

- حديث: »من فرج عن مؤمن كربة يف رجب 

مد  قرصا  الفردوس  يف  تعاىل  الله  أعطاه 

برصه، أكرموا رجبا يكرمكم الله بألف كرامة«.

وأيامه  الحرم،  أشهر  من  »رجب  حديث:   -

مكتوبة عىل أبواب السامء السادسة، فإذا صام 

الله،  بتقوى  صومه  وجود  يوما،  منه  الرجل 

نطق الباب ونطق اليوم، فقاال: يا رب اغفر له، 

وإذا مل يتم صومه بتقوى الله مل يستغفرا له«.

- حديث: »من صام يوما من رجب، وصىل فيه 

أربع ركعات، يقرأ يف أول ركعة مائة مرة آية 

أحد  الله  هو  قل  الثانية  الركعة  ويف  الكريس، 

مائة مرة، مل ميت حتى يرى مقعده من الجنة، 

أو يرى له«.

شهري  وشعبان  الله  شهر  »رجب  حديث:   -

ورمضان شهر أمتي«. 

رجب،  من  النصف  ليلة  صىل  »من  حديث:   -

الحمد  ركعة  كل  يف  يقرأ  ركعة،  عرشة  أربع 

الله أحد إحدى عرشة مرة، وقل  مرة، وقل هو 

من  فرغ  فإذا  مرات  ثالث  الناس  برب  أعوذ 

عرش  عيل  صىل  صالته 

الله  يسبح  ثم  مرات، 

ويحمده، ويكربه ويهلله 

الله  بعث  مرة،  ثالثني 

إليه ألف ملك، يكتبون له 

له  الحسنات، ويغرسون 

األشجار يف الفردوس«.

الناس،  »أيها  حديث:   -

شهر  رجب،  شهر  عظيم،  شهر  أظلكم  قد  إنه 

الله، األصم، تضاعف فيه الحسنات، وتستجاب 

فيه  الكربات، ال يرد  الدعوات، ويفرج عن  فيه 

للمؤمنني دعوة، فمن اكتسب فيه خريا ضوعف 

ملن  يضاعف  والله  مضاعفة،  أضعافا  فيه  له 

ليله، وصيام نهاره، فمن  يشاء. فعليكم بقيام 

يف  يقرأ  صالة  خمسني  فيه  يوم  يف  صىل 

الله من  أعطاه  القرآن،  من  تيرس  ما  ركعة  كل 

الشعر  وبعد  والوتر،  الشفع  بعد  الحسنات 

والوبر، ومن صام يوما منه كتب له به صيام 

سنة«.

فيها  للعامل  يكتب  ليلة  رجب  »يف  حديث:   -

حسنات مائة سنة، وذلك لثالث بقني من رجب، 

فمن صىل فيها اثنتي عرشة ركعة، يقرأ يف كل 

ركعة فاتحة الكتاب وسورة من القرآن، يتشهد 

يف كل ركعتني، ويسلم يف آخرهن، ثم يقول: 

مائة  والله وأكرب،  الله،  إال  إله  الله وال  سبحان 

النبي  عىل  ويصيل  مرة،  مائة  ويستغفر  مرة، 

ويدعو  مرة  مائة  وسلم-  عليه  الله  -صىل 

لنفسه مبا شاء من أمر دنياه وآخرته، ويصبح 

أن  إال  كله،  دعاءه  يستجيب  الله  فإن  صامئا، 

يدعو يف معصية«.

من  وعرشين  سبع  يوم  صام  »من  حديث:   -

اليوم  وهو  شهرا،  ستني  صيام  له  كتب  رجب 

الذي هبط فيه جربيل بالرسالة«.

الضعيفة  األحاديث  من  العديد  من  نبذة  هذه 

صىل  الله،  رسول  عىل  واملكذوبة  واملوضوعة 

الله عليه وسلم. وقد روي عن ابن عباس -ريض 

الله عنه- أنه »كان ينهى عن صيام رجب كله 

أن عمر  لكيال يتخذ عيدا«، ومثل هذا ما روي 

بن الخطاب -ريض الله عنه- كان يرضب أيدي 

الرجال يف رجب إذا رفعوها عن الطعام حتى 

يضعوها فيه، ويقول: »إمنا هو شهر كان أهل 

الجاهلية يعظمونه«، فهذا النهي منرصف إىل 

من يصومه معظام ألمر الجاهلية.

كمن  الجملة،  يف  الصوم  لقصد  صامه  إن  أما 

يدع  ال  أو  السالم-  -عليه  داود  صوم  يصوم 

غري  -من  عموما  والخميس  االثنني  صيام 

عىل  يواظب  معينه  أياما  رجب  من  يخص  أن 

صومها، ظانا أن ذلك سنة، أو يعتقد أن الصيام 

يف رجب أفضل من الصيام يف غريه- فهذا ال 

بأس به.

وروي عن أزهر بن سعيد، عن أمه، أنها دخلت 

أنها  لها  الله عنها، فذكرت  عىل عائشة، ريض 

الله عنها:  فقالت عائشة، ريض  تصوم رجب، 

»صومي شعبان، فإن فيه الفضل«، والله أعلم.




