
يف  اإلسالمية  الدولة  جنود  أفّجر 

 5 الحايل  األسبوع  خالل  سيناء 

إعطاب  إىل  أدت  ناسفة  عبوات 

آليتني  وتدمري  مدرعات،  ثالث 

ومقتل  بالكامل،  واحرتاقهما 

إضافة  متنها،  عىل  كان  من  وإصابة 

يعمالن  جاسوسني  تصفية  إىل 

املرتد  املرصي  الجيش  لصالح 

زويّد(.  )الشيخ  مدينة  جنوب 

وتفصيالً، فّجر جنود الخالفة عبوة 

للجيش  )كوجار(  عربة  عىل  ناسفة 

األسبوع  خالل  املرتد  املرصي 

وهالك  إعطابها  إىل  أدى  ما  الحايل، 

وذلك  متنها،  عىل  كان  من  وإصابة 

مدينة  رشق  )الريان(  كمني  قرب 

زويّد(. )الشيخ 

استهدف  أخرى،  عملية  ويف 

للجيش  أخرى  مدرعة  املجاهدون 

عليها  ناسفة  عبوة  بتفجري  املرصي 

ما  زويّد(،  )الشيخ  مدينة  جنوب 

 ... إعطابها  إىل  أدى 

تدمير وإعطاب 5 آليات للجيش المصري وقصف 
حاجز له بقذائف الهاون في سيناء

التفاصيل ص 8

بينهم )عميد( 
بريف درعا

جنود الخالفة يوقعون 
16 عنصرًا من الجيش 
والحشدين الرافضي 

والعشائري

مقتل وجرح 15 
عنصرًا من الجيشين 
الروسي والنصيري

بكمين لجنود الخالفة 
في )برنو(

بين قتيل وجريح 
في ديالى

بكمين شمال 
)السخنة(

هالك 14 عنصرًا من 
الجيش النيجيري وأسر 

اثنين

مقتل وإصابة 
عدد من عناصر 
الجيش النصيري

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

 صــحـيــفـة أســبــوعــيـة تـصـدر عـن
 ديــوان اإلعـالم المركـزي

12 صفحة

مقتل وإصابة 46 مرتدًا في سلسلة عمليات 
أمنّية لجنود الخالفة في خراسان

العدد 201 ا السنة الحادية عشرة ا الخميس 27 محرم 1441 هـ

العدد 201

4

اإلسالمية  الدولة  جنود  وأصاب  قتل 

يف خراسان خالل األسبوع الحايل 46 

عنرصاً من الجيش والرشطة وطالبان 

قادة،   4 بينهم  املرتدين،  والرافضة، 

وجاسوس،  استخبارات،  وعنرصي 

الرافضة  من  جامعياً  طالباً  و27 

املرشكني، إثر تنفيذ عدد من العلميات 

بكنر  األمنيّة عليهم يف مناطق مختلفة 

وننجرهار.

اغتال  تعاىل  الله  بتوفيق  وتفصيالً، 

 /19( األربعاء  الخالفة،  جنود 

موالية  ميليشيا  يف  قيادياً  محرم( 

بمنطقة  املرتدة  األفغانية  للحكومة 

ما  بمسّدس،  بننجرهار،  )مهمندرة( 

أدى لهالكه عىل الفور، ولله الحمد.

محرم(   /21( الجمعة  يوم  ويف 

جنود  من  أمنيّة  مفرزة  فّجرت 

عنارص  أحد  ناسفة عىل  عبوة  الخالفة 

أمام  املرتدة،  األفغانية  االستخبارات 

)جالل  مدينة  يف  )شريزي(  ملعب 

كما  ملقتله،  أدى  ما  بننجرهار،  أباد( 

فّجروا يف اليوم ذاته واملدينة ...

4

5

7
9

بل هي فتنٌة ولكّن أكثرهم ال يعلمون
مقاالت
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بسم هللا الرحمن الرحيم

عقوٌد مرت عىل املسلمني يف نيجرييا وهم 

والنصارى  الوثنيني  إجرام  من  يعانون 

ولم  بحقهم،  الطاغوتية  والحكومات 

تلك  يف  للجهاد  دعوات  عن  نسمع 

الجهاد  تعلن  لم  أمريكا  ألن  األرض، 

أفغانستان  يف  قبل  من  فعلت  كما  هناك 

العدو  وألن  وكوسوفا!  والبوسنة 

يسميه  كما  الوطن"  "رشكاء  من  هناك 

وألن  وأمثالهم،  املرتدون  اإلخوان 

"القضية  سبيل  يف  ليس  هناك  الجهاد 

املركزية" كما يردد الرسورية وغريهم 

الجهاد. أدعياء  من 

عن  العالم  يف  املسلمني  أكثر  يسمع  لم 

إىل  املنتسبني  بحق  النصارى  مجازر 

قتل  حيث  "فالتو"،  منطقة  يف  اإلسالم 

املئات منهم يف مذابح جماعية لم ترحم 

وأُحرقت  طفالً،  وال  امرأة  وال  رجالً 

مواشيهم  وُسلبت  وأمالكهم،  منازلهم 

ديارهم  من  وُطردوا  وأرزاقهم، 

ليكونوا الجئني يف مناطق الشمال، وقد 

حشد النصارى لحربهم من كل مناطق 

الجيش  ذلك  عىل  وأعانهم  نيجرييا، 

املرتدة. الحكومة  والرشطة وقادة 

واآلن ال يسمع أحٌد عما يفعله النصارى 

مناطق  يف  اإلسالم  إىل  املنتسبني  بحق 

يُضيق  حيث  الغنية،  نيجرييا  جنوب 

للمغادرة  ويدفعون  عليهم يف معيشتهم 

إىل املناطق الفقرية املجدبة يف الشمال.

املجاهدين  لنرصة  يوماً  أحٌد  يدُع  ولم 

التحالف  جيوش  ضد  الشمال  يف 

أّي  نسمع  ولم  الكافرة،  اإلفريقي 

بحق  الجيوش  تلك  جرائم  عن  حديث 

ببحرية  املحيطة  املنطقة  كل  يف  األهايل 

ذلك  يف  يكون  أن  خشية  "تشاد"، 

يقفون  الذين  الخالفة  لجنود  تقوية 

ألولئك  يتصدون  هناك  وحدهم  اليوم 

الفصائل  من  الجهاد  فأدعياء  املرشكني، 

حكم  يفضلون  املنحرفة  والتنظيمات 

يحكم  أن  عىل  والصليبيني  الطواغيت 

جنود الدولة اإلسالمية األرض برشيعة 

تعاىل. الله 

إفريقية  غرب  نصارى  ويحسب 

من  بمنجاة  سيبقون  أنهم  ووثنيوها 

يف  باملسلمني  يفعلونه  ما  عىل  العقاب 

أن  حقيقة  عن  متغافلني  الديار،  تلك 

املعركة اليوم يقودها ضدهم املوحدون 

ينسون  وال  ينامون عىل ضيم،  ال  الذين 

ثأر إخوانهم طال الزمان أم قرص.

لعلموا  القريب،  التاريخ  يف  نظروا  ولو 

أيدي  عىل  األيام  قابل  يف  ينتظرهم  ما 

فعله  ما  ودونهم  الله،  بإذن  املجاهدين 

من  املرشكني  باليزيديني  الخالفة  جنود 

جزاًء  األرض،  يف  وترشيٍد  وسبٍي  قتٍل 

وعقاباً  العظيم،  بالله  كفرهم  عىل  لهم 

لهم عىل ما اقرتفته أيديهم من قبل بحق 

املسلمني يف مناطق غرب املوصل، عندما 

الصليبيني،  حكم  تحت  األرض  يف  علوا 

يف  ويذلونهم  املسلمني  يأرسون  فكانوا 

باألذى  يتعرضون  وكانوا  مناطقهم، 

ويسلم  كفرهم  يرتك  من  لكل  والقتل 

"دعاء"  حادثة  وما  العاملني،  رب  لله 

عنا  العراق  أرض  لها  اهتزت  التي 

عهد  يف  املجاهدون  منهم  فانتقم  ببعيد، 

البغدادي  أمري املؤمنني الشيخ أبي عمر 

وقتلوا  انتقام،  أيّما  تعاىل-  الله  -تقبله 

الحقيقي  العقاب  ولكن  املئات،  منهم 

إىل  سنني،  عرش  قرابة  عنهم  تأخر 

األمثال  مرضب  حكايتهم  صارت  أن 

األرض  مرشق  يف  الركبان  وحديث 

عربة  قصتهم  وستبقى  ومغربها، 

املرشكني  من  نفسه  له  تسّول  من  لكل 

وأعراضهم،  املسلمني  عىل  االعتداء 

السنني. قابل  ينتظرهم يف  ما  ليعلموا 

وال يظن أحٌد من املرشكني يف أي مكان 

املسلمني،  بحق  جرائمهم  نسينا  أننا 

والروافض  الصليبيني  فجرائم 

الصحوات  مرتّدي  من  وحلفائهم 

تُنسينا  ولن  لم  الطواغيت  وجنود 

القوقاز  يف  الروس  جرائم  الله-  -بإذن 

وال جرائم الرصب والكروات يف البلقان 

إفريقية  رشق  يف  األحباش  جرائم  وال 

والسند  الهند  يف  الهندوس  جرائم  وال 

يف  النصارى  جرائم  وال  وبنغالدش 

الشيوعيني يف الصني  الفلبني وال جرائم 

وسط  يف  املحاربني  النصارى  وال 

جراحات  من  وغريها  إفريقية،  وغرب 

وقوته  الله  بحول  وكّلها  املسلمني، 

الصاع  أضعافاً،  للمرشكني  سنردها 

يرون  إنهم  مكاييل،  واملكيال  صاعات 

الله بغافل  ذلك بعيداً ونراه قريباً، وما 

الظاملون.  يعمل  عما 

صنيع  يباركون  اليوم  املوّحدين  وإن 

غرب  يف  الخالفة  جنود  إخوانهم 

من  نصارى  جنوداً  بقتلهم  إفريقية، 

ذلك  وجعلهم  النيجريي،  الجيش 

مناسبًة لتذكري النصارى يف نيجرييا من 

جديد، أن ثأرنا معهم لن يربد بإذن الله 

قتلوهم  من  عظام  تحّولت  وإن  تعاىل 

)فالتو(  يف  اإلسالم  إىل  املنتسبني  من 

وغريها من البالد إىل تراب.

إفريقية  غرب  يف  املجاهدين  ونذكر 

النصارى  ضد  حربهم  يْقرُصوا  ال  أن 

شمال  عىل  املرشكني  وعموم  املحاربني 

تمتد  أن  املهم  من  بل  وحسب،  نيجرييا 

يف  املرشكني  لتنال  املباركة  عملياتهم 

التحالف  وبلدان  نيجرييا  مناطق  سائر 

أو  بالله وحده،  اإلفريقي، حتى يؤمنوا 

يد  عن  الجزية  منهم  الكتابيون  يدفع 

وهم صاغرون.

فضالً  املرشكني  أولئك  استهداف  وإن 

عن إحداثه نكاية فيهم، فإنه سيؤدي إىل 

وأهله  لإلسالم  عداوتهم  حقيقة  كشف 

أمام املنخدعني بأوهام "التعايش" التي 

وأشباههم  املرتدون  اإلخوان  يروجها 

املرشكون  يلبث  لن  إذ  مكان،  كل  يف 

معهم  "املتعايشني"  عىل  يصبّوا  أن 

من  يحملون  ال  كانوا  ولو  عذابهم  جام 

ينتبهون  اسمه، عندها فقط  إال  اإلسالم 

إليه  الذي ينتسبون  أن اإلسالم  لحقيقة 

املستهدف ال أشخاصهم. هو 

وهذا عني ما حصل من قبل يف العراق، 

أكاذيب  نقض  من  املجاهدون  تمكن  إذ 

والرافضة،  املسلمني  بني  "اإلخاء" 

وفضحوا  الوطني"  "التعايش  وأوهام 

املنتسبني  كل  بحق  الرافضة  جرائم 

لم  حتى  البلد،  ذلك  يف  السنّة  أهل  إىل 

املرتّدين  اإلخوان  من  ألحد  ممكناً  يعد 

تلك  من  بيشء  فاُه  يفتح  أن  وأشباههم 

الرّتهات عن إسالم الرافضة، فضالً عن 

باملسلمني. مساواتهم 

املرشكني،  جهاد  يف  الهمة  فالهمة 

قال  املرتّدين،  قتال  يف  الشّدة  والشّدة 

َكَما  ًة  َكافَّ ِكنَي  اْلُمرْشِ }َوَقاِتلُوا  تعاىل: 

َمَع  اللََّه  أَنَّ  َواْعَلُموا  ًة  َكافَّ يَُقاِتلُونَُكْم 
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أتظنوننا 
سننسى 

يا مشركي 
إفريقية ؟!



أخبــار العدد 4201
الخميس 27 محرم 1441 هـ

بينهم 4 قادة وعنصري استخبارات 
وجاسوس و27  رافضيًا

والية خراسان

اإلسالمية  الدولة  جنود  وأصاب  قتل 

األسبوع  خالل  خراسان  يف 

الحايل 46 عنرصاً من الجيش 

والرشطة وطالبان والرافضة، املرتدين، 

استخبارات،  وعنرصي  قادة،   4 بينهم 

من  جامعياً  طالباً  و27  وجاسوس، 

عدد  تنفيذ  إثر  املرشكني،  الرافضة 

مناطق  يف  عليهم  األمنيّة  العلميات  من 

مختلفة بكنر وننجرهار.

وتفصيالً، بتوفيق الله تعاىل اغتال جنود 

قيادياً  محرم(   /19( األربعاء  الخالفة، 

األفغانية  للحكومة  موالية  ميليشيا  يف 

بننجرهار،  )مهمندرة(  بمنطقة  املرتدة 

الفور،  عىل  لهالكه  أدى  ما  بمسّدس، 

ولله الحمد.

فّجرت  محرم(   /21( الجمعة  يوم  ويف 

عبوة  الخالفة  جنود  من  أمنيّة  مفرزة 

االستخبارات  عنارص  أحد  عىل  ناسفة 

ملعب )شريزي(  أمام  املرتدة،  األفغانية 

يف مدينة )جالل أباد( بننجرهار، ما أدى 

ملقتله، كما فّجروا يف اليوم ذاته واملدينة 

ما  جاسوس،  عىل  ناسفة  عبوة  نفسها 

أدى إىل مقتله، ولله الحمد.

الدولة  جنود  استهدف  لذلك،  إضافة 

اإلسالمية، االثنني )24/ محرم( قيادياً 

ناسفة  عبوة  بتفجري  املرتدة  من طالبان 

)شوجام(  بمنطقة  تواجده  أثناء  عليه 

أحد  وإصابة  لهالكه  أدى  ما  كنر،  يف 

مرافقيه، ولله الحمد.

ويف صباح الخميس )12/ محرم( اغتال 

للجيش  استخبارات  عنرص  املجاهدون 

إثر استهدافه بمسّدس،  املرتد،  األفغاني 

النقل  لسيارات  تجّمع  يف  تواجده  أثناء 

بمدينة )جربهار زره اده( يف ننجرهار، 

ولله الحمد.

املجاهدون  اغتال  نفسه،  اليوم  ويف 

الجيش  الستخبارات  آخر  عنرصاً 

وزارة  يف  تعليم  آمر  ويعمل  املرتد، 

أيضاً،  بمسّدس  استهدافه  إثر  الرتبية، 

يف  الحطب  لبيع  سوق  يف  تواجده  أثناء 

يف  أباد  جالل  بمدينة  الثانية(  )الناحية 

ننجرهار.

فّجر  تعاىل،  الله  وبفضل  لذلك  إضافة 

 /14( السبت  صباح  الخالفة،  جنود 

محرم( عبوة ناسفة عىل تجّمع للرشطة 

 5 وأصابوا  فقتلوا  األفغانينْي،  واألمن 

استخبارات  عنرص  بينهم  منهم  عنارص 

أباد(  )جالل  مدينة  يف  وذلك  ورشطي، 

بننجرهار.

نفسها،  املدينة  ويف  ذاته،  الصعيد  وعىل 

اإلسالمية،  الدولة  جنود  وأصاب  قتل 

صباح الثالثاء )17/ محرم( 4 عنارص 

تفجري  إثر  املرتد  األفغاني  الجيش  من 

آلية كانوا يستقلونها،  عبوة ناسفة عىل 

ولله  اآللية،  إلعطاب  كذلك  أدى  ما 

الحمد.

مقتل وإصابة 27 رافضيًا

الخالفة،  جنود  فّجر  لذلك،  واستمراراً 

عىل  عبوة الصقة  )16/ محرم(  االثنني 

الروافض  الطالب  من  عدداً  تُقّل  حافلة 

جامعة  من  خروجهم  بعد  املرتدين 

)غزني( فقتل وأصيب 27 منهم.

الجمعة  ناسفة،  عبوة  تفجري  إىل  إضافة 

ميليشيا  من  قيادينْي  )21/ محرم( عىل 

يف  املرتدة،  األفغانية  للحكومة  موالية 

أدى  ما  بننجرهار  أباد(  )جالل  مدينة 

إلصابتهما.

الدولة  جنود  كمن  أخرى،  عملية  ويف 

اإلسالمية، األربعاء )18/ محرم( لعدد 

منطقة  يف  املرتدين  طالبان  عنارص  من 

عنرص،  لهالك  أدى  ما  بكنر،  )مانوكي( 

مواد  تحمل  لهم  آلية  حرق  إىل  إضافة 

غذائية يف منطقة )جبه دره( بكنر، ولله 

الحمد.

ويف مدينة كنر كذلك، قتل جنود الخالفة 

منطقة  يف  املرتدة  طالبان  من  عنرصاً 

ولله  الرشاشة،  باألسلحة  دره(  )مزار 

الحمد عىل توفيقه.

والية غرب إفريقية

إفريقية  غرب  يف  الخالفة  جنود  قتل 

من  عنرصا   14 الحايل  األسبوع  خالل 

وأصابوا  املرتد  النيجريي  الجيش 

الجنود،  من  اثنني  وأرسوا  آخرين 

متنوعة  وذخائر  أسلحة  واغتنموا 

نصبوه  كمني  إثر  الدفع،  رباعية  وآلية 

)غوبيو(. بلدة  يف  لهم 

كمن  فقد  اإلعالمي،  املكتب  وبحسب 

جنود الخالفة، األربعاء )26/ محرم( 

عىل  املرتد  النيجريي  الجيش  آلليات 

)غوبيو(  بلدة  بني  الرابط  الطريق 

)برنو(،  بمنطقة  )ميدغوري(  ومدينة 

الخفيفة  باألسلحة  معهم  واشتبكوا 

لهالك  أدى  ما  والثقيلة،  واملتوسطة 

وأرس  آخرين  وإصابة  عنرصاً   14

وذخائر  أسلحة  واغتنام  عنرصين، 

وعاد  الدفع،  رباعية  وآلية  متنوعة 

هالك 14 عنصرًا من الجيش النيجيري وأسر اثنين 
بكمين لجنود الخالفة في )برنو(

ولله  ساملني،  مواقعهم  إىل  املجاهدون 

الحمد.

الخالفة قد قتلوا األسبوع  وكان جنود 

املايض 37 عنرصاً من الجيش النيجريي 

بهجمات  والبوركيني  والكامريوني 

إفريقية،  غرب  يف  ثكناتهم  عىل  شنّوها 

الجيش  من   7 املجاهدون  قتل  حيث 

و24  الكامريوني،  من  و6  النيجريي، 

قاعدة  عىل  وسيطروا  البوركيني،  من 

كاملة،  سيطرة  البوركيني  للجيش 

واملدرعات  اآلليات  ودّمروا  فأحرقوها 

فيها. متمركزة  كانت  التي 

خاص

مقتل وإصابة 46 مرتدًا في سلسلة عمليات 
أمنّية لجنود الخالفة في خراسان 
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والية العراق - ديالى

والحشدين  الرافيض  الجيُش  ُمني 

 16 بسقوط  والرافيض،  العشائري 

بينهم  وجريح  قتيل  بني  منهم  عنرصا 

جنود  بعمليات  متفجرات،  خبري 

الحايل  األسبوع  خالل  عليهم  الخالفة 

وإعطاب  تدمري  إىل  إضافة  دياىل،  يف 

لهم  منازل   5 وإحراق  لهم،  آليات   4

ناسفة  عبوة  وتفجري  )خانقني(،  غرب 

آخر. رافيض  منزل  يف 

-بفضل  الخالفة  جنود  استهدف  حيث 

محرم(   /20( الخميس  تعاىل-،  الله 

)الرعاية(  قرية  يف  رافيض  منزل 

ما  يدوية،  بقنبلة  )العبارة(  بمنطقة 

الحمد. ولله  مادية،  ألرضار  أدى 

الجمعة  الخالفة،  جنود  فّجر  بينما 

عىل  ناسفتني  عبوتني  محرم(   /21(

يف  املرتد  العشائري  للحشد  آليتني 

)جلوالء(،  شمال  بابا(  )الشيخ  منطقة 

عنارص   7 وإصابة  إلعطابهما  أدى  ما 

الله أن يعّجل بهالكهم. بجروح، نسأل 

تعاىل،  الله  وبتوفيق  ذاته  اليوم  ويف 

الخالفة  لجنود  أمنية  مفرزة  تمّكنت 

للرافضة  منازل  خمسة  إحراق  من 

غربي  )املعدان(  قرية  يف  املرشكني 

مادية  بخسائر  تسبب  ما  )خانقني(، 

واملنّة. الحمد  ولله  كبرية، 

املجاهدون،  دّمر  ذاته  الصعيد  وعىل 

رباعية  آلية  محرم(   /22( السبت 

يف  املرتد  الرافيض  للحشد  الدفع 

)خانقني(،  غرب  )قوالي(  منطقة 

أدى  ما  ناسفة،  عبوة  بتفجري 

متنها. عىل  كان  من  وإصابة  لهالك 

القنص  مفارز  استهدفت  ذلك  إىل 

قرية  يف  لهم  ثكنة  ذاته  اليوم  يف 

أدى  ما  )بهرز(،  جنوب  )مشعان( 

نسأل  بليغة،  بجروح  عنرص  إلصابة 

بهالكه. يعّجل  أن  الله 

بينما أعطبوا، األحد )23/ محرم( آلية 

إثر  املرتد  الرافيض  الدفع للحشد  رباعة 

منطقة  يف  عليها  ناسفة  عبوة  تفجري 

)قوالي( غرب )خانقني(، ولله الحمد.

قتل خبير متفجرات

ويف يوم االثنني )24/ دياىل( وبفضل 

ناسفة  عبوة  انفجار  أدى  تعاىل،  الله 

خبري  قتل  إىل  الخالفة  جنود  زرعها 

املرتد  الرافيض  الجيش  يف  متفجرات 

)العبارة(،  منطقة  يف  )الرعاية(  بقرية 

الحمد. ولله 

استهدف  أخرى،  عملية  ويف 

من  عنرصا  ذاته  اليوم  يف  املجاهدون 

قرية  يف  املرتد  العشائري  الحشد 

بتفجري  )املقدادية(،  شمال  )اإلسيود( 

عىل  لهالكه  أدى  ما  عليه،  ناسفة  عبوة 

واملنّة. الحمد  ولله  الفور، 

مفارز  استهدفت  القنص،  صعيد  وعىل 

)24/ محرم( عنارص  االثنني  القنص، 

منطقة  يف  املرتد  الرافيض  الحشد  من 

عنرص  لهالك  أدى  ما  )العبارة(، 

واملنة. الحمد  ولله  آخر،  وإصابة 

قتلت  محرم(   /25( الثالثاء  يوم  ويف 

الحشد  من  عنرصا  القنص  مفارز 

إثر  آخرين   3 وأصابت  املرتد  الرافيض 

ثكنة  يف  القنص  بأسلحة  استهدافهم 

)خانقني(. )قوالي( غرب  بمنطقة  لهم 

الخالفة  لجنود  القنص  مفارز  وكانت 

تعاىل-،  الله  -بتوفيق  استهدفت  قد 

الداخلية  ملغاوير  ثكنة  املايض  األسبوع 

)البو عيىس( شمال  منطقة  يف  املرتدين 

عنرص  هالك  إىل  أدى  ما  )العظيم(، 

الحمد  ولله  آخَرين،  اثنني  وإصابة 

واملنّة.

أحرقوا 5 منازل للرافضة ودّمروا وأعطبوا 4 
آليات لهم

جنود الخالفة يوقعون 16 عنصرًا من الجيش والحشدين 
الرافضي والعشائري بين قتيل وجريح في ديالى

والية العراق - صالح الدين
خالل  الخالفة  جنوُد  وأصاب  قتل 

عنارص  من  عددا  الحايل،  األسبوع 

بعملية  املرتدة  االتحادية  الرشطة 

عبوتني  خاللها  فجروا  مزدوجة 

ناسفتني أدتا إىل حرق )همر( ومقتل من 

آخر  عدد  وجرح  مقتل  إىل  إضافة  فيها، 

منهم قِدموا للمؤازرة، كما قتل وأصيب 

الدولة  جنود  مع  باشتباك  آخرون   5

أحد  مدير  مقتل  جانب  إىل  اإلسالمية، 

بتفجري  الرافضية  بدر(  )منظمة  مكاتب 

عبوة ناسفة عليه، ولله الحمد. 

الخالفة،  جنود  كمن  التفاصيل،  ويف 

من  لعنارص  محرم(   /24( االثنني 

قرية  يف  املرتدة  االتحادية  الرشطة 

سامراء،  غرب  شمال  )العباسية( 

الرشاشة، ما  واشتبكوا معهم باألسلحة 

أدى لهالك 3 عنارص وإصابة 2 آخرين، 

وذخائر  أسلحة  املجاهدون  واغتنم 

متنوعة، وعادوا إىل مواقعهم ساملني.

لغنائم  صوراً  اإلعالمي،  املكتب  ونرش 

إثر  الخالفة  جنود  عىل  بها  الله  منَّ 

كمينهم عىل الرشطة االتحادية املرتدة يف 

سامراء، ولله الحمد.

تفجير مزدوج يستهدف عناصَر وآلية للشرطة االتحادية
فّجر  )االثنني(،  نفسه  اليوم  ويف 

عربة  عىل  ناسفة  عبوة  املجاهدون 

قرب  املرتدة  االتحادية  للرشطة  )همر( 

وهالك  الحرتاقها  أدى  ما  )العباسية(، 

من كان عىل متنها.

وعند  أنه  اإلعالمي،  املكتب  وأضاف 

قدوم مؤازرة من عنارص الرشطة ملكان 

عليهم  املجاهدون  فّجر  األول،  التفجري 

عبوة ناسفة ثانية، فقتلت وأصابت عددا 

منهم، ولله الحمد. 

الخالفة،  جنود  فّجر  أخرى،  جهة  من 

ناسفة  عبوة  محرم(   /25( الثالثاء 

املحلية  للرشطة  الدفع  رباعية  آلية  عىل 

بمنطقة  )املرشوع(  قرية  قرب  املرتدة 

وإصابة  لتدمريها  أدى  ما  )الضلوعية(، 

4 عنارص كانوا عىل متنها بينهم ضابط، 

ولله الحمد.

جنود  استهدف  آخر،  صعيد  وعىل 

الدولة اإلسالمية يف السادس من محرم 

)منظمة  مكاتب  أحد  مدير  الجاري، 

بدر( الرافضية يف منطقة )العزة( رشق 

جاسم  )محمد  املدعو  املرتد  سامراء، 

ما  عليه  ناسفة  عبوة  بتفجري  العزاوي( 

أدى لهالكه عىل الفور، ولله الحمد.

ومقتل مدير مكتب بـ )منظمة بدر( الرافضية 
في سامراء

عربة همر للرشطة االتحادية استهدفها املجاهدون باألسلحة الرشاشة
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والية العراق - شمال بغداد

 7 اإلسالمية  الدولة  جنود  وأصاب  قتل   

والحشد  الرافيض  الجيش  من  عنارص 

استهدافهم  إثر  املرتديْن،  العشائري 

خالل  واملتوسطة  الرشاشة  باألسلحة 

األسبوع الحايل يف مناطق شمال بغداد.

-بفضل  الخالفة  جنود  استهدف  حيث 

محرم(   /22( السبت  تعاىل-،  الله 

يف  املرتد  الرافيض  الجيش  من  عنارص 

الطارمية،  قرب  )الغزيليه(  منطقة 

لهالك  أدى  ما  املتوسطة،  باألسلحة 

عنرصين وإصابة آخرين.

هالك وإصابة 7 عناصر من الجيش الرافضي 
والحشد العشائري شمال بغداد

تعاىل،  الله  وبتوفيق  أخرى  عملية  ويف 

آلية  ذاته  اليوم  يف  املجاهدون  استهدف 

املرتد  العشائري  الحشد  من  لعنارص 

باألسلحة  باملشاهدة،  )ستة(  قرية  قرب 

 3 وهالك  إلعطابها  أدى  ما  الرشاشة، 

عنارص كانوا عىل متنها، ولله الحمد.

الرافيض  الجيش  يذكر أن 8 عنارص من 

قتلوا  املرتدين  العشائري  والحشد 

يد  عىل  املايض  األسبوع  خالل  وأُصيبوا 

أمنيّة  عمليات  يف  اإلسالمية  الدولة  جنود 

شمال  عدة  مناطق  يف  عليهم  نّفذوها 

بغداد.

والية العراق - الجنوب

مرشكا  رافضيا   17 وأُصيب  ُقتل 

ناسفة  عبوة  الخالفة  جنود  بتفجري 

مدخل  عند  تُقّلهم  كانت  حافلة  عىل 

)كربالء(. مدينة 

مفرزة  إن  اإلعالمي،  املكتب  وقال 

تمكنت  الخالفة  جنود  من  أمنيّة 

 /21( الجمعة  تعاىل-،  الله  -بفضل 

ناسفة  عبوة  تفجري  من  محرم( 

الروافض  من  زواراً  تُقّل  حافلة  عىل 

17 قتياًل ومصابًا من الرافضة 
بتفجير عبوة ناسفة على حافلة 

في )كربالء(
املرشكني عند )حاجز 54( يف مدخل 

 10 لهالك  أدى  ما  )كربالء(،  مدينة 

منهم وإصابة 7 آخرين، ولله الحمد 

توفيقه. عىل 

قتلوا  اإلسالمية  الدولة  جنود  وكان 

من  عنرصاً  املايض  األسبوع  خالل 

بعد  املرتدة  االتحادية  الرشطة 

اشتباكهم  إىل  إضافة  منزله،  اقتحام 

الرافيض  الحشد  عنارص  مع 

وأصابوا  فقتلوا  الرشاشة  باألسلحة 

منهم. عددا 

والية العراق - دجلة

خالل  دجلة  يف  الخالفة  جنود  تمّكن 

ناسفة  عبوة  تفجري  من  الحايل  األسبوع 

األمريكية  القوات  جنود  من  عدد  عىل 

الرافضية،  )سوات(  وقوات  الصليبية 

العشائري  للحشد  آليتني  دّمروا  فيما 

من  وأُصيب  فُقتل  الرافيض  والجيش 

متنهما. كان عىل 

الخالفة،  جنود  استهدف  وتفصيالً، 

عنارص  من  عددا  محرم(   /22( السبت 

وقوات  الصليبية  األمريكية  القوات 

ناسفة  عبوة  بتفجري  الرافضية  )سوات( 

مكحول(  )جبل  يف  تواجدهم  أثناء 

الحمد.  )الرشقاط(، ولله  جنوب 

 /24( االثنني  املجاهدون،  دّمر  بينما 

املرتد  العشائري  للحشد  آلية  محرم( 

قرية  قرب  عليها  ناسفة  عبوة  بتفجري 

)بونجينة( جنوب منطقة )مخمور(، ما 

عىل  كانوا  عنارص   3 إلصابة  كذلك  أدى 

الحمد. ولله  متنها، 

وبفضل  محرم(   /23( األحد  يوم  ويف 

آلية  الخالفة  جنود  دّمر  تعاىل،  الله 

بلدة  قرب  املرتد  الرافيض  للجيش 

عليها،  ناسفة  عبوة  بتفجري  )القراج(، 

ضابط  بينهم  عنارص   3 لهالك  أدى  ما 

الحمد. آخرين، ولله  وإصابة 

قتلوا  اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  يذكر 

عددا  املايض  األسبوع  خالل  وأصابوا 

والجيش  العشائري  الحشد  عنارص  من 

عبوات   4 تفجري  إثر  املرتدين  الرافيض 

عدد  يف  وتجمعاتهم  آلياتهم  عىل  ناسفة 

قيادي  بينهم  أُصيب  دجلة،  مناطق  من 

وثالثة من مرافقيه بجروح خطرية.

انفجار عبوة ناسفة على قوات أمريكية 
ورافضية مشتركة وتدمير آليتين في دجلة

والية العراق - كركوك

أوقع جنود الدولة اإلسالمية يف كركوك 

من  العديد  الحايل  األسبوع  خالل 

الرشطة  صفوف  يف  والجرحى  القتىل 

تدمري  إىل  إضافة  املرتدة،  االتحادية 

وذلك  لهم،  آليات   5 وحرق  وإعطاب 

يف  ضدهم  مزدوجتني  عمليتني  بتنفيذ 

و)العبايس(.  )الرشاد(  منطقتي 

اإلعالمي،  املكتب  بحسب  وتفصيالً 

 /20( الخميس  الخالفة،  جنود  صال 

االتحادية  للرشطة  ثكنة  عىل  محرم( 

التابعة  )سالب(  قرية  قرب  املرتدة 

وقوع العديد من عناصر الشرطة االتحادية بين قتيل 
وجريح بعمليتين مزدوجتين لجنود الخالفة في 

كركوك

ثالثة  فيها  وقتلوا  )الرشاد(  لناحية 

مرتدين وأصابوا خمسة آخرين، وعند 

للمرتدين  العسكرية  التعزيزات  قدوم 

عىل  ناسفتني  عبوتني  املجاهدون  فّجر 

إىل  أدى  ما  و)سلفادور(  )همر(  آليتي 

كان  من  وإصابة  وهالك  تدمريهما، 

وحده. الحمد  ولله  متنهما،  عىل 

ويف اإلطار ذاته وبالطريقة ذاتها، كمن 

الرشطة  من  لعنارص  الخالفة  جنود 

)عفيصة  قريتي  بني  املرتدة  االتحادية 

)العبايس(،  بمنطقة  غريب(  وحاوي 

باألسلحة  معهم  اشتبكوا  حيث 

آلية وهالك  أدى الحرتاق  ما  الرشاشة، 

وإصابة من كان عىل متنها، وعند قدوم 

املجاهدون  فّجر  الكمني  ملكان  مؤازرة 

عبوة ناسفة عىل إحدى اآلليات، ما أدى 

 3 وهالك  فوج  آمر  وإصابة  إلعطابها 

الحمد واملنّة. من مرافقيه، ولله 

اإلسناد  مفارز  استهدفت  ذلك،  إىل 

 /21( الجمعة  الخالفة،  لجنود 

العشائري  للحشد  مقرين  محرم( 

قرية  يف  املرتدين  االتحادية  والرشطة 

)الرياض(،  غرب  املهاوش(  )عواد 

اإلصابات  وكانت  هاون،  قذائف  بـ5 

واملنّة. الحمد  ولله  محققة، 

فّجر  محرم(   /22( السبت  يوم  ويف 

عىل  ناسفة  عبوة  الخالفة  جنود 

قرية  يف  املرتد  الرافيض  للحشد  آلية 

خورماتو(،  )طوز  بمنطقة  )بسطميل( 

أدى إلعطابها وإصابة من كان عىل  ما 

الحمد. ولله  متنها، 

الخالفة،  جنود  قتل  آخر  صعيد  وعىل 

من  عنرصا  محرم(   /24( االثنني 

منطقة  يف  املرتّدة  االتحادية  الرشطة 

باألسلحة  استهدافه  إثر  )الرياض(، 

اإلسناد  مفارز  تمّكنت  كما  الرشاشة، 

املنطقة  يف  للرشطة  ثكنة  استهداف  من 

قذائف  بـ3  نفسه،  واليوم  ذاتها 

ولله  محققة،  اإلصابات  وكانت  هاون، 

الحمد.

كركوك  يف  الخالفة  جنود  أن  يذكر 

املايض  األسبوع  دّمروا وأعطبوا خالل 

الرافضيني  والجيش  للحشد  آليات   5

استهدافها  إثر  االتحادية  والرشطة 

ملقتل  أدى  ما  الناسفة،  بالعبوات 

متنها. عىل  كان  من  وإصابة 
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والية الشام - الخير
 PKK الـ  من  عنرصا   12 سقط 

بعمليات  وجريح  قتيل  بني  املرتدين 

التي  اإلسالمية  الدولة  جنود 

الخري  مناطق  من  عدد  يف  استهدفتهم 

الحايل. األسبوع  خالل 

مفرزة  استهدفت  التفاصيل،  ويف 

األربعاء  الخالفة،  جنود  من  أمنية 

  PKKالـ من  عنرصين  محرم(   /19(

املرتّدين يف قرية )طيب الفال( بمنطقة 

ما  للصوت،  كاتم  بمسّدس  البصرية، 

أدى إلصابتهما بجروح خطرية، نسأل 

بهالكهما. يعّجل  أن  الله 

قتل  محرم(   /21( الجمعة  يوم  ويف 

عنارص من  اثنني  الخالفة   جنود 

آخر  وأصابوا  املرتّدين    PKKالـ

الرشاشة  باألسلحة  استهدافهم  إثر 

)ذيبان(. منطقة  يف  )درنج(  بقرية 

نفسه،  واليوم  ذاتها  املنطقة  ويف 

  PKKللـ جاسوسا  املجاهدون  اغتال 

الغربي(،  )الجرذي  بقرية  املرتدين 

إىل  إضافة  الرشاشة،  باألسلحة 

باألسلحة  أمنيّة  نقطة  استهدافهم 

عنرصين،  إلصابة  أدى  ما  الرشاشة، 

بهالكهما. يعّجل  أن  الله  نسأل 

جنود  استهدف  متصل،  صعيد  وعىل 

  PKKللـ أمنيّة  نقطة  الخالفة 

عكيدات(  )جديد  قرية  يف  املرتّدين 

 /20( الخميس  )خشام(،  بمنطقة 

عنارص،   3 إلصابة  أدى  ما  محرم(، 

آلية  نفسه  اليوم  يف  استهدفوا  كما 

)الدحلة(  قرية  يف  لهم  الدفع  رباعية 

إلعطابها  أدى  ما  )البصرية(،  بمنطقة 

نسأل  متنها،  عىل  كان  من  وإصابة 

بهالكهم. يعّجل  أن  الله 

الدولة  جنود  اغتال  ذلك،  إىل 

محرم(   /24( االثنني  اإلسالمية، 

  PKKالـ استخبارات  من  عنرصا 

بمنطقة  )الشحيل(  بلدة  يف  املرتدين 

أدى  ما  مسدس،  بسالح  )البصرية(، 

الحمد. ولله  الفور،  عىل  لهالكه 

التفخيخ  اليوم ذاته فّجرت مفارز  ويف 

من  عددا  اإلسالمية  الدولة  جنود  من 

يتمركز  مبنى  عىل  الناسفة  العبوات 

يف  املرتدون   PKK الـ  عنارص  فيه 

جزء  لتدمري  أدى  مما  )ذيبان(  ناحية 

بعد. ومن  قبل  من  الحمد  ولله  منه، 

جنود  استهدف  أخرى،  جهة  ومن 

آلية  محرم(   /26( األربعاء  الخالفة، 

)جديد  بلدة  يف  املرتدين    PKKللـ

باألسلحة  )خشام(،  بمنطقة  عكيدات( 

وهالك  إلعطابها  أدى  ما  الرشاشة، 

الحمد. ولله  متنها،  عىل  كان  من 

قد  اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  يذكر 

أعطبوا يف الخري خالل األسبوع املايض 

وأحرقوا  املرتدين   PKK للـ  آليات   6

قتل  إىل  أدى  ما  لهم،  نفط  صهريج 

إضافة  متنها،  عىل  كان  من  وإصابة 

مرافقيه،  من  و3  قيادي  إصابة  إىل 

كانوا  آلية  عىل  ناسفة  عبوة  بتفجري 

العمر(  )حقل  طريق  عىل  يستقلونها 

ذيبان. بمنطقة  النفطي 

سقوط 12 عنصرًا من الـ PKK المرتدين بين 
قتيل وجريح في مناطق الخير

والية الشام - الرقة

بتوفيق الله تعاىل، استهدف جنود 

محرم(   /25( الثالثاء  الخالفة، 

الخميس"  "عيىس  املرتد  منزل 

)عوجة  قرية  يف  )كومني(  مختار 

الرقة،  يف  الكرامة  رشق  بتري( 

ألرضار  أدى  ما  يدوية  بقنابل 

  PKKللـ آلية  قدوم  وعند  مادية، 

استهدفهم  للموقع  املرتدين 

املجاهدون باألسلحة الرشاشة، ما 

أدى إلعطاب آلية وإصابة عنرصين 

كانا عىل متنها، ولله الحمد.

وكان جنود الدولة اإلسالمية قتلوا 

املايض  األسبوع  خالل  وأصابوا 

PKK املرتدين  الـ  18 عنرصا من 

اليدوية  بالقنابل  عليهم  بهجمات 

واملتوسطة يف  الرشاشة  واألسلحة 

عدد من مناطق الرقة.

استهداف منزل 
)مختار( بقنابل 
يدوية وإعطاب 

آلية وإصابة 
عنصرين في 

الرقة
والية الشام - حمص

اإلسالمية  الدولة  جنود  وأصاب  قتل   

الحايل  األسبوع  خالل  حمص  ريف  يف 

الجيش  جنود  من  عنرصا   15 نحو 

املرتد  والنصريي  الصليبي  الرويس 

نصبه  كمني  يف  لهم  رتل  وقوع  بعد 

السخنة. شمال  املجاهدون 

بتوفيق  اإلعالمي،  املكتب  وبحسب 

الخالفة،  جنود  نصب  تعاىل  الله 

والية الشام - حوران

جنود  وأصاب  قتل  تعاىل،  الله  بتوفيق 

الخالفة خالل األسبوع الحايل عددا من 

بينهم  املرتد  النصريي  الجيش  عنارص 

عىل  ناسفتني  عبوتني  بتفجري  ضابط، 

آليتني لهم يف ريف درعا.

لجنود  أمنيّة  مفرزة  فّجرت  حيث 

لرتل  كمينا  محرم(   /22( السبت 

الرويس  للجيشني  مشرتك  عسكري 

يف  املرتد،  والنصريي  الصليبي 

حيث  الشمايل،  السخنة  مدينة  ريف 

الخفيفة  باألسلحة  اشتباكات  دارت 

لهالك  أدى  ما  والثقيلة،  واملتوسطة 

15 عنرصا. نحو  وإصابة 

الدولة  جنود  أن  املكتب  وأضاف 

غزوتهم  خالل  دّمروا  اإلسالمية 

الدفع،  رباعية  آلية  بينها  آليات   5

عبوة  محرم(   /22( السبت  الخالفة، 

وعنارص  تُقّل ضباطاً  ناسفة عىل حافلة 

من الجيش النصريي املرتد عىل الطريق 

وسكاكا(  )الدارة  بلدتي  بني  الواصل 

إلعطابها  أدى  ما  درعا،  مدينة  بريف 

وهالك وإصابة من كان عىل متنها.

املجاهدون  استهدف  أخرى  عملية  ويف 

استهدافها  إثر  دبابة  وأعطبوا 

واملنّة. الحمد  ولله  موجه،  بصاروخ 

فّجروا  قد  الخالفة  جنود  وكان 

آلية  عىل  ناسفة  عبوة  املايض  األسبوع 

النصريي  الجيش  من  عنارص  تُقّل 

بني  الرابط  الطريق  عىل  املرتد 

ما  حميمة(،  وبلدة    T3الـ )محطة 

من  وإصابة  وهالك  إلعطابها  أدى 

الحمد. ولله  متنها،  عىل  كان 

برتبة  ضابطاً  تُقّل  آلية  ذاته  اليوم  يف 

املرتد  النصريي  الجيش  يف  )عميد( 

)إزرع(  بلدة  بني  الرابط  الطريق  عىل 

عبوة  بتفجري  )السويداء(،  ومدينة 

وإصابته  إلعطابها  أدى  ما  ناسفة، 

يعّجل  أن  الله  نسأل  متفاوتة،  بجروح 

بهالكه.

مقتل وجرح 15 عنصرًا من الجيشين 
الروسي والنصيري بكمين شمال )السخنة(

مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش النصيري 
بينهم )عميد( بريف درعا
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أخبـار
متفرقة

قتل 10 جنود صليبيين وإصابة آخرين 
في )مباو( بوسط إفريقية

إفريقية وسط  والية 

الخالفة،  جنود  تمّكن  تعاىل،  الله  بتوفيق 

ثكنة  مهاجمة  من  محرم(   /14( الجمعة 

-النرصانية  )مباو(  قرية  يف  الصليبي  للجيش 

منازلها،  أكثر  وإحـــراق  للمسلمني-،  املحاربة 

آخر  عدداً  وأصابوا  جنود   10 من  أكثر  قتلوا  حيث 

الذخائر  من  الكثري  واغتنموا  متفاوتة،  بجروح 

العاملني. رب  لله  والحمد  املتنوعة،  واألسلحة 

األسبوع  وأصابوا  قتلوا  الخالفة  جنود  أن  يذكر 

وقوات  الكونغو  جيش  عنارص  من  عدداً  املايض 

لهم  نصبوه  كمني  إثر  الصليبية  املتحدة(  )األمم 

ثكنة  مهاجمتهم  إىل  إضافة  )بيني(،  منطقة  يف 

ديلغادو(  )كابو  منطقة  يف  الصليبي  للجيش 

أسلحة  واغتنموا  الثكنة  عنارص  من  العديد  فقتلوا 

متنوعة. وذخائر 

الباكستانّية  للشرطة  اغتيال ضابط 
المرتّدة في بلوشستان

باكستان  والية 

لجنود  أمنيّة  مفرزة  اغتالت  تعاىل،  الله  بفضل 

يف  ضابطاً  محرم(   /20( الخميس  الخالفة، 

)سميع  املدعو  املرتّدة،  الباكستانيّة  الرشطة 

إثر  بلوشستان،  يف  )مستونك(  مدينة  قرب  الله( 

الفور،  عىل  لهالكه  أدى  ما  بمسّدس،  استهدافه 

توفيقه. عىل  الحمد  ولله 

قتل وإصابة 10 عناصر من )جبهة مورو( 
المرتدين في شرق آسيا

آسيا والية رشق 

مع  محرم(   /22( السبت  الخالفة،  جنود  اشتبك 

يف  إسالمية  الال  مورو(  )جبهة  عنارص  من  عدد 

جنوب  )ماغنداناو(  منطقة  يف  )داساواو(  قرية 

آخرين،   8 وأصابوا  منهم  اثنني  فقتلوا  الفلبني، 

الحمد.  ولله 

تقرير مصور لتدريبات جنود الخالفة 
بمعسكر في الصومال

الصومال والية 

السبت  اإلعالمي،  املكتب  نرش  وتوفيقه،  الله  بفضل 

الصومال،  من  مصوراً  تقريراً  محرم(   /22(

الخالفة  جنود  تدريبات  من  جانباً  يعرض 

الصومايل  داوود  املدّرب  األخ  بمعسكر  امللتحقني 

الحمد. ولله  الله(،  )تقبله 

خاص

خاص

والية سيناء

اإلسالمية  الدولة  فّجر جنود 

األسبوع  خالل  سيناء  يف 

إىل  أدت  ناسفة  عبوات   5 الحايل 

آليتني  وتدمري  مدرعات،  ثالث  إعطاب 

تدمير وإعطاب 5 آليات للجيش المصري وقصف 
حاجز له بقذائف الهاون

وتصفية جاسوسين في العريش 
والشيخ زوّيد

وإصابة  ومقتل  بالكامل،  واحرتاقهما 

تصفية  إىل  إضافة  متنها،  عىل  كان  من 

الجيش  لصالح  يعمالن  جاسوسني 

)الشيخ  مدينة  جنوب  املرتد  املرصي 

زويّد(. 

عبوة  الخالفة  جنود  فّجر  وتفصيالً، 

للجيش  )كوجار(  عربة  عىل  ناسفة 

الحايل،  األسبوع  خالل  املرتد  املرصي 

وإصابة  وهالك  إعطابها  إىل  أدى  ما 

كمني  قرب  وذلك  متنها،  عىل  كان  من 

زويّد(. )الشيخ  مدينة  )الريان( رشق 

املجاهدون  ويف عملية أخرى، استهدف 

بتفجري  املرصي  للجيش  أخرى  مدرعة 

مدينة  جنوب  عليها  ناسفة  عبوة 

إعطابها  إىل  أدى  ما  زويّد(،  )الشيخ 

متنها،  عىل  كان  من  وإصابة  وهالك 

الحمد. ولله 

جنود  تمّكن  ذاته،  الصعيد  وعىل 

من  تعاىل-  الله  -بفضل  الخالفة 

عىل  الناسفة  العبوات  من  عدد  تفجري 

املرتد  املرصي  للجيش  آليات  ثالث 

جنوب  العازل"  "الجدار  محيط  يف 

تدمري  إىل  أدى  ما  )العريش(،  مدينة 

وإعطاب  بالكامل،  واحرتاقهما  آليتني 

عىل  كان  من  وإصابة  ومقتل  الثالثة، 

. متنها

اإلسناد  مفارز  استهدفت  ذلك،  إىل 

للجيش  التابع  )الجورة(  حاجز 

زويّد(  )الشيخ  مدينة  جنوب  املرصي 

اإلصابات  وكان  هاون،  قذائف   5 بـ 

الحمد. ولله  محققة، 

املفارز  تمكنت  األمني،  الصعيد  وعىل 

تصفية  من  الخالفة  لجنود  األمنية 

الجيش  لصالح  يعمالن  جاسوسني 

)الشيخ  مدينة  جنوب  املرتد،  املرصي 

الحمد. ولله  زويّد( 

هاجموا  قد  الخالفة  جنود  وكان 

املرتد  للجيش  حاجزاً  املايض  األسبوع 

العريش،  جنوب  )املحاجر(  منطقة  يف 

أنواع  بمختلف  معهم  واشتبكوا 

عنارص   5 لهالك  أدى  ما  األسلحة، 

آخرين. وجرح  ضابط  بينهم 

)الشيخ زويّد( املرتد، جنوب مدينة  الجيش املرصي  تصفية جاسوسني يعمالن لصالح 
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ومرشكي  طواغيت  من  كثريٌ  كان 

اليوم من أتباع األحزاب والتنظيمات 

قلٌة  وهم  زوراً  اإلسالم  إىل  املنتسبة 

مستضعفون، يشتكون إليه سبحانه 

الحاكمني،  الطواغيت  جور  من 

دينهم  يف  عليهم  وتضييقهم 

ومعاشهم، ويسألونه أن يمنَّ عليهم 

بقصم ظهورهم وأن يستبدلهم بهم، 

يطيعوا  أن  تعاىل  الله  ويعاهدون 

عليهم  مّن  إن  دينه  ويقيموا  أوامره 

دعاءهم  اللُه  استجاب  فلما  بذلك، 

طاعته  عن  يتولون  منهم  كثريٌ  إذا 

ويبارزونه بمعصيته، فحّكموا أديان 

وأهله،  التوحيد  وحاربوا  الجاهلية، 

وباتوا عليهم أشد مما كان الطواغيت 

مستضعفني،  كانوا  أيام  عليهم 

عىل  اتبعهم  من  وأهلكوا  فهلكوا 

الَِّذيَن  إىَِل  تََر  }أََلْم  تعاىل:  قال  ضالل، 

لُوا ِنْعَمَت اللَِّه ُكْفًرا َوأََحلُّوا َقْوَمُهْم  بَدَّ

َوِبئَْس  يَْصَلْونََها  َجَهنََّم   * اْلبََواِر  َداَر 

ِليُِضلُّوا  أَنَْداًدا  ِللَِّه  َوَجَعلُوا   * اْلَقَراُر 

َمِصريَُكْم  َفِإنَّ  تََمتَُّعوا  ُقْل  َسِبيلِِه  َعْن 

إىَِل النَّاِر{ ]إبراهيم: 28 - 30[.

فسبحان من أحسن تصوير حال هؤالء 

بالدعاء  تعاىل  الله  إىل  يجأرون  الذين 

ويتقربون إليه وقت الشدة، فإن أنجاهم 

اللُه تعاىل منها، قابلوا اإلنعام بالكفران، 

وعال  جلَّ  ربنا  قال  بالنكران،  والجميل 

ثُمَّ  اللَِّه  َفِمَن  ِنْعَمٍة  ِمْن  ِبُكْم  }َوَما  فيهم: 

ُّ َفِإَليِْه تَْجأَُروَن * ثُمَّ إِذَا  ُكُم الرضُّ إِذَا َمسَّ

َّ َعنُْكْم إِذَا َفِريٌق ِمنُْكْم ِبَربِِّهْم  َكَشَف الرضُّ

وقال   ،]54  ،53 ]النحل:  ُكوَن{  يرُْشِ

ُظلَُماِت  ِمْن  يُكْم  يُنَجِّ َمْن  }ُقْل  سبحانه: 

َلِئْ  َوُخْفيًَة  ًعا  ترََضُّ تَْدُعونَُه  َواْلبَْحِر  اْلرَبِّ 

اِكِريَن  الشَّ ِمَن  َلنَُكونَنَّ  َهِذِه  ِمْن  أَنَْجانَا 

َكْرٍب  ُكلِّ  َوِمْن  ِمنَْها  يُكْم  يُنَجِّ اللَُّه  ُقِل   *

 ،]64  ،63 ]األنعام:  ُكوَن{  ترُْشِ أَنْتُْم  ثُمَّ 

النَّاَس رُضٌّ  وقال جّل جالله: }َوإِذَا َمسَّ 

َدَعْوا َربَُّهْم ُمِنيِبنَي إَِليِْه ثُمَّ إِذَا أَذَاَقُهْم ِمنُْه 

ُكوَن  يرُْشِ ِبَربِِّهْم  ِمنُْهْم  َفِريٌق  إِذَا  َرْحَمًة 

َفَسْوَف  َفتََمتَُّعوا  آتَيْنَاُهْم  ِبَما  ِليَْكُفُروا   *

تَْعَلُموَن{ ]الروم: 33، 34[.

ثّم إذا خّوله نعمة منه نسي 

فالبرش جميعهم إن ضاقت بهم األسباب 

لهم، استغاثوا  الله نارصاً  ولم يجدوا إال 

ولكنهم  العظيم،  الكرب  من  لينجيهم  به 

يفرتقون بعد أن يستجيب ربُهم لدعائهم، 

فمنهم شاكٌر ألنعم الله، ومنهم كافٌر بها.

ربّهم  إىل  افتقارهم  عىل  يبقون  فالذين 

الجليل بعد أن يرحمهم ويمّن عليهم من 

فضله، ويؤمنون أن ما أصابهم من خري 

يشكرون  أولئك  سبحانه،  منه  هو  إنما 

ما  واجتناب  أمر  فيما  بطاعته  نعمته 

يصيبهم  أن  ويخافون  عنه وزجر،  نهى 

النعمة  زوال  فيه  بما  بذنوبهم  ربّهم 

ربهم  عن  يستغنون  الذين  وأما  عنهم، 

مال  من  أيديهم  يف  جعله  بما  وعال  جلَّ 

وينسبون  وسلطان،  وجاه  ورجال 

أولئك  إىل غريه سبحانه،  الفضل يف ذلك 

يكفرون بنعمته أوالً، إذ ال يؤمنون حّق 

عليهم  يوجب  ما  عليهم  له  أن  اإليمان 

املعصية،  واجتناب  بالطاعة  الشكر 

به  يكفروا  أن  هؤالء  من  كثريٌ  يلبث  وال 

لغريه  الفضل  ينسبون  حني  سبحانه، 

يف  بطاعتهم  عليه  ويشكرونهم  تعاىل، 

سخط  يف  رضاهم  وطلب  الله،  معصية 

التي  النعم  عنهم  تزول  أن  مخافَة  الله، 

بقائها  أن  ويؤمنون  بها  يتمتعون 

لله  أنداداً  جعلوهم  من  بيد  وزوالها 

لهم  يقول  وجلَّ  عّز  والله  العاملني،  رّب 

َغِنيٌّ  اللََّه  َفِإنَّ  تَْكُفُروا  }إْن  وألمثالهم: 

َوإِْن  اْلُكْفَر  ِلِعبَاِدِه  يَْرَض  َواَل  َعنُْكْم 

تَْشُكُروا يَْرَضُه َلُكْم َواَل تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر 

أُْخَرى ثُمَّ إىَِل َربُِّكْم َمْرِجُعُكْم َفيُنَبِّئُُكْم ِبَما 

ُدوِر *  َُّه َعِليٌم ِبذَاِت الصُّ إِن ُكنْتُْم تَْعَملُوَن 

نَْساَن رُضٌّ َدَعا َربَُّه ُمِنيبًا إَِليِْه  َوإِذَا َمسَّ اإْلِ

َلُه ِنْعَمًة ِمنُْه نَِسَ َما َكاَن يَْدُعو  ثُمَّ إِذَا َخوَّ

إَِليِْه ِمْن َقبُْل َوَجَعَل ِللَِّه أَنَْداًدا ِليُِضلَّ َعْن 

ِمْن  إِنََّك  َقِلياًل  ِبُكْفِرَك  تََمتَّْع  ُقْل  َسِبيلِِه 

أَْصَحاِب النَّاِر{ ]الزمر: 7، 8[.

يف  اليوم  جلياً  واضحاً  نراه  ما  وهذا 

عن  املمتنعة  الطوائف  من  الكثري  حال 

ربّنا  ابتالهم  ملا  فإنهم  اإلسالم،  أحكام 

بعد  من  األرض،  يف  بالتمكني  وعال  جلَّ 

ينجيهم  أن  إياه  ودعائهم  وشّدة،  ضيق 

األرض  يف  وتمّكنوا  العظيم،  الكرب  من 

سبحانه  به  أرشكوا  الطواغيت،  بعد  من 

غريه من األنداد، فمنهم من نسب الخري 

عندهم  منهم فصارت طاعته  لرجل  كّله 

ومنهم  سبحانه،  الله  طاعة  عىل  مقدمة 

من نسب األمر لدولة صليبية أو طاغوت 

من الطواغيت فطلبوا رضاه بسخط رّب 

العاملني، وغري ذلك من األرباب واألنداد 

دون  من  اليوم  الناُس  يعبدها  اّلتي 

َمسَّ  }َفِإذَا  تعاىل:  قال  الحكيم،  العزيز 

ِنْعَمًة  ْلنَاُه  َخوَّ إِذَا  ثُمَّ  َدَعانَا  رُضٌّ  نَْساَن  اإْلِ

ََّما أُوتِيتُُه َعىَل ِعْلٍم بَْل ِهَي ِفتْنٌَة  ِمنَّا َقاَل إِن

َقاَلَها  َقْد   * يَْعَلُموَن  اَل  أَْكثََرُهْم  َوَلِكنَّ 

الَِّذيَن ِمْن َقبِْلِهْم َفَما أَْغنَى َعنُْهْم َما َكانُوا 

َكَسبُوا  َما  َسيِّئَاُت  َفأََصابَُهْم   * يَْكِسبُوَن 

َسيُِصيبُُهْم  َهُؤاَلِء  ِمْن  َظَلُموا  َوالَِّذيَن 

ِبُمْعِجِزيَن{  ُهْم  َوَما  َكَسبُوا  َما  َسيِّئَاُت 

]الزمر: 49 - 51[.

مجاهدو األمس طواغيُت 
اليوم

حال  تغرّي  من  أحٌد  يستغرب  ال  ولذلك 

الكثري من املنتسبني إىل اإلسالم والجهاد 

استضعاف  حني  كانوا  أنهم  اليوم، 

التوحيد  منهم  يظهر  لهم  الطواغيت 

املعايص  من  والورع  بالسنّة  والتمّسك 

والذنوب، ثم إذا تمّكنوا يف األرض خلعوا 

ولبسوا جلود  الصالحني  األتقياء  ُمسوَح 

هؤالء  دين  فإن  املجرمني،  الطواغيت 

يتغرّي بتغرّي أحوالهم، فإن لم يكن لهم إال 

الله تعاىل،  الله تعاىل لم يكونوا هم لغري 

ما كانوا  إن ظنّوا يف غريه تحقيق  ولكن 

يطلبون من الله أرشكوه معه يف العبادة، 

األمر  له  لينسبوا  ذلك  تجاوزوا  ربما  بل 

كله من دون الله العظيم الحكيم!

وإغالق  الشّدة  وقت  "إسالميون"  فهم 

"ديموقراطيون"  األفواه،  وكّم  األبواب 

الربملانات  أبواب  وفتح  الرخاء  وقت 

ألسنتهم  وإطالق  االنتخابات  وصناديق 

تمّكنهم  وقت  مستبّدون  فراعنٌة  للكالم، 

العبيد،  برقاب  وتحّكمهم  األرض  يف 

الصليبية  الدول  رضا  إال  يهّمهم  ال 

ببلدان  املستبدين  الحكم  وطواغيت 

من  أيديهم  يف  بما  وفرحوا  املسلمني، 

حتّى  عيش،  ورغد  وأموال  سلطان 

وما  ودينَهم،  ربَّهم  ذلك  أنساهم 

الدارين،  يف  العاقبة  سوء  من  ينتظرهم 

من  أمثالهم  حال  واصفاً  تعاىل  قال 

ِمْن  أَُمٍم  إىَِل  أَْرَسْلنَا  }َوَلَقْد  املرشكني: 

اِء َلَعلَُّهْم  َّ َقبِْلَك َفأََخذْنَاُهْم ِباْلبَأَْساِء َوالرضَّ

بَأُْسنَا  َجاَءُهْم  إِذْ  َفَلْواَل   * ُعوَن  يَترََضَّ

َلُهُم  َوَزيََّن  ُقلُوبُُهْم  َقَسْت  َوَلِكْن  ُعوا  ترََضَّ

ا نَُسوا  يَْطاُن َما َكانُوا يَْعَملُوَن * َفَلمَّ الشَّ

ٍء  َما ذُكُِّروا ِبِه َفتَْحنَا َعَليِْهْم أَبَْواَب ُكلِّ َشْ

َحتَّى إِذَا َفِرُحوا ِبَما أُوتُوا أََخذْنَاُهْم بَْغتًَة 

َفِإذَا ُهْم ُمبِْلُسوَن{ ]األنعام: 42 - 44[.

قوَل  اليوم-  -بعد  يُكذِّب  تُراه  فمن 

من  وأذنابهم  الحاكمني  الطواغيت 

كانوا  إذ  هؤالء،  أمثال  يف  العلمانيني 

ُسلماً  اإلسالم  باستخدام  يتهمونهم 

إليه  وصلوا  فإن  الحكم،  إىل  للوصول 

لهدم  السعي  به  يبدأون  ما  أول  كان 

املصلحني  ومحاربة  وتحريفه  اإلسالم 

أحد  عليهم  ينكر  ال  لكي  الناس،  من 

الطواغيت  من  سبقهم  ملن  اتّباعهم 

وتنكرهم  الجاهلية  دين  إقامة  يف 

وتحكيم  اإلسالم  دين  بإقامة  لوعودهم 

أن  حقيقة  متناسني  العاملني،  رّب  رشع 

كانت  التي  األرض  أورثهم  تعاىل  الله 

منهم  امللَك  نزع  الذين  الطواغيت  بيد 

بدال  ومّكنوا  سبحانه  وقدرته  بمشيئته 

عنهم ابتالًء لهم وتمحيصاً ملا يف قلوبهم، 

اْستَِعينُوا  ِلَقْوِمِه  قال تعاىل: }َقاَل ُموَس 

يُوِرثَُها  ِللَِّه  اأْلَْرَض  إِنَّ  َواْصرِبُوا  ِباللَِّه 

ِلْلُمتَِّقنَي  َواْلَعاِقبَُة  ِعبَاِدِه  ِمْن  يََشاُء  َمْن 

َوِمْن  تَأِْتيَنَا  أَْن  َقبِْل  ِمْن  أُوِذينَا  َقالُوا   *

يُْهِلَك  أَْن  َربُُّكْم  َعىَس  َقاَل  ِجئْتَنَا  َما  بَْعِد 

َفيَنُْظَر  اأْلَْرِض  يِف  َويَْستَْخِلَفُكْم  ُكْم  َعُدوَّ

َكيَْف تَْعَملُوَن{ ]األعراف: 128، 129[.

من المؤمنين رجال صدقوا

أن  حقيقة  عىل  تؤّكد  كّلها  األمور  وهذه 

يخىش املسلُم عىل نفسه يف كل وقت، فال 

وجهاده  استضعافه  وقت  حاله  يعجبه 

ممن  غريه  يفعله  لم  ما  فعل  لكونه 

عن  واملرشكني  الطواغيت  بطش  فتنهم 

بالصرب،  ربّه  ابتالء  قابَل  فمن  دينهم، 

الله  فأطاع  بالشكر،  له  الخري  وتقدير 

والسعي  واملرشكني،  الطواغيت  بجهاد 

سبحانه  يقصمهم  حتى  الدين،  إلقامة 

رشك  فيزيل  مكانه،  ويستخلفهم 

املرشكني، ويزيل من األرض الطواغيت، 

الفائُز  فذلك  فيها،  الله  رشع  ويحّكم 

الرابُح يف كل حني، وإن ُقتل أو مات عىل 

الصديقني،  الصادقني  مع  فهو  حال  أي 

اْلُمْؤِمِننَي ِرَجاٌل َصَدُقوا  قال تعاىل: }ِمَن 

َقَض  َمْن  َفِمنُْهْم  َعَليِْه  اللََّه  َعاَهُدوا  َما 

لُوا  بَدَّ َوَما  يَنْتَِظُر  َمْن  َوِمنُْهْم  نَْحبَُه 

تَبِْدياًل{ ]األحزاب: 23[، والحمد لله رب 

العاملني.

بل هي فتنٌة
ولكّن أكثرهم ال يعلمون
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اإلمام  كالم  من  بعضا  سابقا  أوردنا 

املعايص  أثر  عن  الله  رحمه  القيم  ابن 

من  بعضا  هاهنا  ونكمل  صاحبها  عىل 

يف  اإلمام  ذكرها  التي  األخرى  آثارها 

والدواء: الداء  كتابه 

المعاصي ُتعمي البصيرة

بصرية  تعمي  أنها  عقوباتها:  ومن 

طرق  وتسد  نوره  وتطمس  القلب 

الهداية،  وقد قال  العلم وتحجب مواد 

ملا  تعاىل  الله  رحمهما  للشافعي  مالك 

"إني  املخايل:  تلك  ورأى  به  اجتمع 

نوراً  قلبك  ألقى عىل  قد  تعاىل  الله  أرى 

املعصية".  بظلمة  تطفئه  فال 

ويضمحل  يضعف  النور  هذا  يزال  وال 

يصري  حتى  يقوى  املعصية  وظالم 

من  فكم  البهيم،  الليل  مثل  يف  القلب 

يبرصه  ال  وهو  فيه  يسقط  مهلك 

ذات  طريق  يف  بالليل  خرج  كأعمى 

ويا  السالمة  عزة  فيا  ومعاطب  مهالك 

الظلمات  تلك  تقوى  ثم  العطب،  رسة 

القلب إىل الجوارح فيغىش  وتفيض من 

قوتها  بحسب  سواد  منها  الوجه 

ظهرت  املوت  عند  كان  فإذا  وتزايدها، 

قال  كما  ظلمة  القرب  فامتأل  الربزخ  يف 

هذه  "إن  وسلم:  عليه  الله  صىل  النبي 

وإن  ظلمة  أهلها  عىل  ممتلئة  القبور 

فإذا  عليهم".  بصالتي  منورها  الله 

علت  العباد  وحرش  املعاد  يوم  كان 

كل  يراه  ظاهراً  علواً  الوجوه  الظلمة 

مثل  أسود  الوجه  يصري  حتى  أحد 

توازن  ال  عقوبة  من  لها  فيا  الحممة، 

إىل  أولها  من  بأجمعها  الدنيا  لذات 

املنغص  العبد  يقسط  فكيف  آخرها، 

ساعة  هو  إنما  زمن  يف  املتعب  املنكد 

املستعان. والله  حلم!  من 

المعاصي تصّغر النفس

النفس  تصغر  أنها  عقوباتها:  ومن 

حتى  وتحقرها  وتدسيها  وتقمعها 

كما  وأحقره،  شء  كل  أصغر  تكون 

وتكربها  وتزكيها  تنميها  الطاعة  أن 

َوَقْد  َزكَّاَها  َمْن  أَْفَلَح  }َقْد  تعاىل:  قال 

اَها{ واملعنى: قد أفلح من  َخاَب َمْن َدسَّ

وأظهرها،  الله  بطاعة  وأعالها  كربها 

وحقرها  أخفاها  من  خرس  وقد 

. الله  بمعصية  وصغرها 

قوله  ومنه  اإلخفاء  التدسية:  وأصل 

فالعايص  َاِب{  الرتُّ يِف  ُه  يَُدسُّ }أَْم  تعاىل: 

ويخفي  املعصية  يف  نفسه  يدس 

مكانها، يتوارى من الخلق من سوء ما 

المعاصي تجلب الّذم

صاحبها  تسلب  أنها  عقوباتها:  ومن 

أسماء  وتكسوه  والرشف  املدح  أسماء 

املؤمن  اسم  فتسلبه  والصغار،  الذم 

واملطيع  واملتقي  واملحسن  والرب 

واملصلح  والورع  والويل  واملنيب 

والطيب  واألواب  والخائف  والعابد 

اسم  وتكسوه  ونحوها،  والريض 

واملسء  واملخالف  والعايص  الفاجر 

والزاني  واملسخوط  والخبيث  واملفسد 

والخائن  والكاذب  والقاتل  والسارق 

الرحم  وقاطع  والغادر  واللوطي 

و}ِبئَْس  الفسوق  أسماء  فهذه  وأمثالها 

الذي  يَماِن{  اأْلِ بَْعَد  اْلُفُسوُق  ااِلْسُم 

النريان  ودخول  الديان  غضب  يوجب 

والهوان. الخزي  وعيش 

الرحمان  رضاء  توجب  أسماء  وتلك 

الجنان وتوجب رشف املسمى  ودخول 

لم  فلو  اإلنسان،  أنواع  سائر  عىل  بها 

استحقاق  إال  املعصية  عقوبة  يف  يكن 

تلك األسماء وموجباتها لكان يف العقل 

الطاعة  لم يكن يف ثواب  ناٍه عنها، ولو 

وموجباتها  األسماء  بتلك  الفوز  إال 

مانع  ال  ولكن  بها،  أمر  العقل  يف  لكان 

وال  منع،  ملا  معطي  وال  الله  أعطى  ملا 

قرب  ملن  مبعد  وال  باعد  ملن  مقرب 

إِنَّ  ُمْكِرٍم  ِمْن  َلُه  َفَما  اللَُّه  يُِهِن  }َوَمْن 

يََشاُء{. َما  يَْفَعُل  اللََّه 

المعاصي ُتنقص العقل

بالخاصة  تؤثر  أنها  عقوباتها:  ومن 

عاقلنْي  تجد  فال  العقل،  نقصان  يف 

إال  عاٍص  واآلخر  لله  مطيع  أحدهما 

وأكمل،  أوفر  منهما  املطيع  وعقل 

والصواب  أسد  ورأيه  أصح  وفكره 

إنما  القرآن  خطاب  تجد  ولهذا  قرينه، 

كقوله  واأللباب  العقول  أويل  مع  هو 

األَْلبَاِب{  أُويِل  يَا  }َواتَُّقوِن  تعاىل: 

األَْلبَاِب{  أُويِل  يَا  اللََّه  }َفاتَُّقوا  وقوله: 

األَْلبَاِب{  أُولُو  إال  يَذَّكَُّر  }َوَما  وقوله: 

كثرية. ذلك  ونظائر 

من  العقل  وافر  عاقالً  يكون  وكيف 

داره!  ويف  قبضته  يف  هو  من  يعيص 

ويشاهده؟ يراه  أنه  يعلم  وهو 

من  عقل  أنقص  ما  الله  إال  إله  فال   

بالرجيع  واملسك  بالبعر،  رَّ  الدُّ باع 

عليهم  الله  أنعم  الذين  ومرافقة 

والشهداء  والصديقني  النبيني  من 

الله  غضب  الذين  بمرافقة  والصالحني 

وساءت  جهنم  وأعدلهم  ولعنهم  عليهم 

مصريا.

وانقمع  نفسه،  عند  انقمع  قد  به،  يأتي 

فالطاعة  الخلق،  عند  وانقمع  الله،  عند 

وتعليها  وتعزها  النفس  تكرب  والرب 

حتى تصري أرشف شء وأكربه وأزكاه 

شء  أذل  فهي  ذلك  ومع  وأعاله، 

وبهذا  تعاىل  لله  وأصغره  وأحقره 

والرشف  العز  هذا  لها  حصل  الذل 

معصية  مثل  النفس  صغر  فما  والنمو 

مثل  ورفعها  ورشفها  كربها  وما  الله 

الله. طاعة 

العاصي في أسِر شيطانه

يف  دائما  العايص  أن  عقوباتها:  ومن 

وقيود  شهواته  وسجن  شيطانه  أرس 

مقيّد،  مسجون  أسري  فهو  هواه، 

أرَسە  أسري  من  حاال  أسوء  أسري  وال 

من  أضيق  سجن  وال  له،  عدو  أعدى 

قيد  من  أصعب  قيد  وال  الهوى،  سجن 

والدار  الله  إىل  يسري  فكيف  الشهوة، 

مقيد؟  مسجون  مأسور  قلب  اآلخرة 

ُقيّد  وكيف يخطو خطوة واحدة؟ وإذا 

جانب  كل  من  اآلفات  طرقته  القلب 

قيوده. بحسب 

عال  كلما  الطائر  مثل  القلب  ومثل 

احتوشته  نزل  وكلما  اآلفات  عن  بعد 

ذئب  "الشيطان  الحديث:  ويف  اآلفات، 

اإلنسان" وكما أن الشاة التي ال حافظ 

العطب،  رسيعة  الذئاب  بني  وهي  لها 

من  حافظ  عليه  يكن  لم  إذا  العبد  فكذا 

بد.  وال  مفرتسه  فذئبه  الله 

الله  من  حافظ  عليه  يكون  وإنما 

حصينة  وجنة  وقاية  فهي  بالتقوى 

بينه  وقاية  هي  كما  ذئبه،  وبني  بينه 

وكلما  واآلخرة،  الدنيا  عقوبة  وبني 

كانت  الراعي  من  أقرب  الشاة  كانت 

عن  بعدت  وكلما  الذئب،  من  أسلم 

فأسلم  الهالك،  إىل  أقرب  كانت  الراعي 

الراعي  من  قربت  إذا  الشاة  تكون  ما 

الغنم  من  القاصية  الذئب  يأخذ  وإنما 

الراعي. من  أبعد  وهي 

كان  كلما  القلب  أن  كله:  هذا  وأصل 

أرسع،  إليه  اآلفات  كانت  الله  من  أبعد 

بعدت  الله  من  أقرب  كان  وكلما 

مراتب  الله  من  والبعد  اآلفات،  عنه 

تبعد  فالغفلة  بعض،  من  أشد  بعضها 

أعظم  املعصية  وبعد   الله  عن  القلب 

من  أعظم  البدعة  وبعد  الغفلة  بعد  من 

والرشك  النفاق  وبعد  املعصية  بعد 

كله. ذلك  من  أعظم 

المعاصي ُتسقط الكرامة

واملنزلة  الجاه  سقط  عقوباتها:  ومن 

فإن  خلقه،  وعند  الله  عند  والكرامة 

وأقربهم  أتقاهم،  الله  عند  الخلق  أكرم 

قدر  وعىل  له،  أطوعهم  منزلة  منه 

عنده،  منزلة  له  تكون  العبد  طاعة 

من  سقط  أمره  وخالف  عصاه  فإذا 

وإذا  عباده،  قلوب  من  فأسقطه  عينه 

الخلق وهان عليهم  لم يبق له جاه عند 

بينهم  فعاش  ذلك  حسب  عىل  عاملوه 

القدر  الذكر ساقط  خامل  عيش،  أسوء 

له  فرح  فال  له  حرمة  ال  الحال  زريَّ 

وسقوط  الذكر  خمول  رسور.فإن  وال 

وهم  غم  كل  جالب  والجاه  القدر 

وحزن، وال رسور معه وال فرح، وأين 

سكر  لوال  املعصية  لذة  من  األلم  هذا 

الشهوة؟ 

أن  العبد:  عىل  الله  نعم  أعظم  ومن 

ويعىل  ذكره،  العاملني  بني  له  يرفع 

من  ورسله  أنبياءه  خص  ولهذا  قدره 

تعاىل:  قال  كما  لغريهم  ليس  بما  ذلك 

َوإِْسَحاَق  إِبَْراِهيَم  ِعبَاَدنَا  }َواذُْكْر 

إِنَّا  َواألَبَْصاِر  اأْلَيِْدي  أُويِل  َويَْعُقوَب 

أي  اِر{  الدَّ ِذْكَرى  ِبَخاِلَصٍة  أَْخَلْصنَاُهْم 

الذكر  وهو  بخصيصة  خصصناهم 

هذه  يف  به  يذكرون  الذي  الجميل 

سأله  الذي  الصدق  لسان  وهو  الدار، 

والسالم  الصالة  عليه  الخليل  إبراهيم 

يِف  ِصْدٍق  ِلَساَن  يِل  }َواْجَعْل  قال:  حيث 

عنه  وتعاىل  سبحانه  وقال  اآلِخِريَن{، 

َرْحَمِتنَا  ِمْن  َلُهْم  }َوَوَهبْنَا  نبيه:  وعن 

وقال  َعِليّاً{  ِصْدٍق  ِلَساَن  َلُهْم  َوَجَعْلنَا 

}َوَرَفْعنَا  وسلم:  عليه  الله  صىل  لنبيه 

نصيب  لهم  الرسل  فأتباع  ِذْكَرَك{.  َلَك 

طاعتهم  من  مرياثهم  بحسب  ذلك  من 

من  فإنه  خالفهم  من  وكل  ومتابعتهم 

ومعصيتهم. مخالفتهم  بحسب  ذلك 

آثار المعاصي 
2على صاحبها
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مقتل رئيس أمن بمحكمة طاغوتية وإصابة 
جندي بعملية طعن في تونس

أعلنت "الداخلية التونسية" املرتدة، االثنني )24 محرم( 

هجوم  يف  آخر،  جندي  وإصابة  رشطة  مسؤول  مقتل 

االستئناف"  "محكمة  مقر  أمام  له  تعرضوا  بسكني، 

بمدينة )بنزرت( شمايل تونس.

"فوزي  املرتد  هو  القتيل  أن  إعالم  وسائل  وأفادت 

الهويميل" رئيس مركز "محكمة االستئناف" يف بنزرت، 

قرب  مهاجمته  تمت  آخر  إصابة عسكري  إىل  باإلضافة 

املكان.

الهجوم  منفذ  األخ  فإن  الطاغوتية،  للمصادر  ووفقاً 

اقرتب من "الهويميل" بعد مغادرته أحد املقاهي وباغته 

بطعنات من سكني، فأرداه قتيالً.

بعد  الهجوم  منفذ  اعتقال  أنه جرى  املصادر،  وأضافت 

إصابته بطلق ناري، متهمًة إياه بأنه من أنصار الدولة 

اإٍلسالمية.

مظاهرات سلمية تطالب برحيل الطاغوت 
السيسي

القاهرة  وسط  -سلمياً-  املتظاهرين  من  املئات  تجمع 

مرددين  محرم(،   21( الجمعة  مساء  أخرى،  ومدن 

هتافات تطالب برحيل الطاغوت "السيس" عن الحكم.

مدن  جانب  إىل  القاهرة  وسط  يف  املظاهرات  وتركزت 

اإلسكندرية والسويس واملحلة ودمياط، واستمر بعضها 

إىل يوم السبت، خصوصاً يف مدينة السويس التي شهدت 

تعطيالً لحركة السري.

املتظاهرين  بتفريق  املرتدة،  املرصية  الرشطة  وقامت 

والطلقات  للدموع  املسيل  "الغاز  بـ  ومهاجمتهم 

املطاطية والحية" ما أدى إىل سقوط جرحى.

وعىل إثر ذلك، كثّفت الرشطة من انتشارها يف الشوارع، 

وقامت بحملة اعتقاالت طالت "املئات" من املتظاهرين، 

التواصل  مواقع  بتعطيل  املرتدة  الحكومة  قامت  كما 

االجتماعي ومواقع إخبارية عربية.

وواصل  املظاهرات،  الرسمي  املرصي  اإلعالم  وتجاهل 

القول بأن األوضاع يف مرص "هادئة ومستقرة".

التواصل،  مواقع  عرب  دعواٍت  بعد  املظاهرات  وخرجت 

وتصّدر  الخارج،  يف  مقيٌم  أعماٍل"  ورجُل  "ممثٌل  بثَّها 

املشهد بشكٍل الفٍت ومريٍب يف اآلونة األخرية.

بعد خسارتهم.. إخوان تونس يدعمون 
طاغوتًا آخر لرئاسة البالد

أعلنت "حركة النهضة" املرتدة -فرع اإلخوان بتونس-، 

"قيس  الطاغوت  ستدعم  أنها  محرم(   20( الخميس 

سعيّد" يف "جولة اإلعادة" يف االنتخابات الرئاسية.

وقال قيادي يف النهضة "إنه تقرر دعم سعيّد ألنه أقرب 

إىل روح الثورة ونظيف اليدين" عىل حد تعبريه.  

وفاز "سعيّد والقروي" يف الجولة األوىل من االنتخابات، 

ووصال إىل "جولة اإلعادة"، يف حني خرس مرشح حركة 

"صدمة  شكل  ما  مورو"،  الفتاح  "عبد  املرتد  النهضة 

غري متوقعة" بالنسبة إليهم.

ويعترب فرع اإلخوان يف تونس -ممثالً بالنهضة ورئيسه 

من  تربؤاً  اإلخوان  أفرع  أكثر  من  "الغنوش"-  املرتد 

الرشيعة وانفتاحاً عىل الغرب، وهو ما أشاد به كثري من 

قادة اإلخوان يف العالم وعدوه "تجربة رائدة"!

النظام والمعارضة يتفقان على )اللجنة 
الدستورية( وأمريكا ترحب

االثنني  الصليبية،  املتحدة"  "لألمم  العام  األمني  أعلن 

)24 محرم( عن تشكيل "اللجنة الدستورية" السورية، 

وتضم ممثلني عن كل من "النظام واملعارضة" بهدف 

التوصل "لحل سيايس مشرتك".

اجتماعاتها  أول  ستعقد  اللجنة  إن  "غوترييش"  وقال 

أن "تشكيلها  يف جنيف "خالل أسابيع قريبة"، معترباً 

التسوية  نحو  السيايس  للمسار  انطالقة  يمثل  أن  يجب 

يف سوريا".

يختارهم  منهم  خمسون  عضواً،   150 اللجنة  وتضم 

النظام النصريي، وخمسون تختارهم املعارضة املرتدة، 

املتحدة  لألمم  الخاص  املبعوث  يختارهم  وخمسون 

ويمثلون غالبا ما يُسمى "املجتمع املدني".

التابعة  الذاتية"  "اإلدارة  عن  ممثلني  اللجنة  تضم  وال 

)االثنني(  بيان  يف  اعتربت  والتي  الكردية،  للمليشيات 

"إقصاءها" عن اللجنة "إجراء غري عادل"، كما ال تضم 

أبدوا  الذين  الشمال،  يف  الصحوات  مرتدي  عن  ممثلني 

اعرتاضهم عىل تشكيل اللجنة دون أن يهتم أحد بذلك.

مرتدي  بني  باالتفاق  الصليبية  أمريكا  رحبت  بدورها 

النظام واملعارضة، حول تشكيل "اللجنة الدستورية".

"ترحب  )االثنني(  بيان  يف  األمريكية،  الخارجية  وقالت 

الحكومة  بني  اتفاق  إىل  التوصل  بإعالن  أمريكا 

السورية وهيئة التفاوض السورية حول تشكيل اللجنة 

مشجعة  خطوة  "يمثل  ذلك  أن  معتربًة  الدستورية"، 

باتجاه تحقيق حل سيايس للنزاع السوري". 

الشرطة البريطانية تفجر طردًا مشبوهًا في 
مطار )مانشستر(

عثرت الرشطة الربيطانية عىل "طرد مشبوه" يف مطار 

مانشسرت، االثنني )24 محرم(، واحتجزت رجالً مشتبهاً 

به يف مكان الحادث.

نفذوا  متفجرات  "خرباء  إن  بيانها  يف  الرشطة  وقالت 

مانشسرت.  مطار  يف  مشبوه"  لطرد  محكوماً  تفجرياً 

وأضافت أنه تم تطويق املكان بالقرب من املطار، ودعت 

الناس إىل اتباع التعليمات الصادرة عنها.

والحافالت  القطارات  "تعطيل حركة  تم  ذلك  إثر  وعىل 

من وإىل املطار" إىل حني االنتهاء من العملية، ولم تدل 

الرشطة بتفاصيل أخرى.

طالبان في الصين إلحياء السالم مع أمريكا
 23( األحد  املرتدة،  طالبان  حركة  باسم  ناطق  قال 

والتقى  الصني،  إىل  سافر  حركته  من  وفداً  إن  محرم( 

باملبعوث الصيني يف العاصمة بكني، ملناقشة محادثات 

السالم بني طالبان وأمريكا.

السيايس  املكتب  ناطق  شاهني"  "سهيل  املرتد  وقال 

إىل  سافر  أعضاء  تسعة  من  املكون  الوفد  "إن  لطالبان 

بكني، واجتمع مع مبعوث الصني الخاص إىل أفغانستان 

دنغ شني جون".

إن  الصيني،  الخاص  املبعوث  "قال  شاهني  وأضاف 

للحل  جيداً  إطاراً  يمثل  وطالبان  أمريكا  بني  االتفاق 

السلمي للقضية األفغانية، وإنهم يدعمونه".  

الخارجية  املتحدث باسم  ويف بكني، قال "قنغ شوانغ" 

الخارجية  وزارة  يف  املعني  املسؤول  "تبادل  الصينية 

اآلراء مع برادر بخصوص الوضع يف أفغانستان، ودعم 

إحالل السالم وعملية املصالحة يف أفغانستان".

-روسيا  دول  ثالث  إىل  اللحظة  حتى  طالبان  وطارت 

إحياء  إىل  ترمي  مكوكيٍة  جوالٍت  يف  والصني-  وإيران 

السالم مع أمريكا.

أكثر من 500 قتيل وجريح حصيلة الخالفات 
العشائرية في البصرة

 23( األحد  البرصة،  مدينة  يف  رافيض  مصدر  كشف 

محرم(، عن سقوط مئات القتىل والجرحى إثر الخالفات 

العشائرية املستمرة يف املدينة هذا العام.

بني  500 شخص سقطوا  من  "أكثر  إن  املصدر،  وقال 

البرصة عىل  العشائرية يف  النزاعات  قتيل وجريح جراء 

مدار العام الحايل"، موضحاً أنهم "توزعوا بواقع 113 

"القتىل  أن  وأضاف  مصاباً".   440 من  وأكثر  قتيالً 

واملصابني من أطراف النزاع أو من املارة داخل منطقة 

التوتر العشائري".

التحتية  بالبنى  لحقت  مادية  أرضار  "هناك  أن  وتابع 

واملمتلكات العامة والخاصة، جراء هذه النزاعات".

إن  املصدر  قال  الرافضية  الحكومة  فشل  وحول 

القبائل  بني  األمور  تسوية  حاولت  املحلية  "الحكومة 

املتنازعة يف املدينة، لكن ذلك لم يثمر".

هالك الطاغوت التونسي األسبق "بن علي" 
في السعودية

هلك الطاغوت التونس األسبق "بن عيل" يوم الخميس 

مع  رصاع  بعد  السعودية،  مشايف  أحد  يف  محرم(   20(

املرض إثر أزمة صحية فتكت به.

وحكم الطاغوت "بن عيل" تونس ملدة 23 عاماً، قضاها 

من  أعداءها  ومواالة  اإلسالمية،  الرشيعة  محاربة  يف 

اليهود والصليبيني.

األول  الطاغوت  بعد  لتونس  الثاني  الطاغوت  وهو 

ناعماً،  انقالباً  انقلب عليه "بن عيل"  "بورقيبة" والذي 

بعد أن وصفه "بالخرف" وعدم صالحيته للحكم.

وانتهى حكم الطاغوت "بن عيل" بهروبه من تونس قبل 

اندلعت للمطالبة  التي  8 أعوام، يف أعقاب االحتجاجات 

نفس  عىل  سار  جديد  طاغوت  محله  ليحل  برحيله، 

املنوال.

حدث في 
أسبــوع




