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السنــة الثامنــة

–هذا  اإلسالمية  الدولة  جنود  خاض 

جموع  ضد  عنيفة  مواجهات  األسبوع- 

أطراف  عىل  وميليشياته  الرافيض  الجيش 

املدينة القديمة، وقرب املجمع الطبي داخل 

أخرى  مواجهات  خاضوا  كما  املوصل، 

مما  للمدينة،  الغربي  الشمايل  املحور  يف 

آلية  و34  قتيال،   180 قرابة  املرتدين  كبد 

الله. بفضل  ومعطوبة،  مدمرة  عسكرية 

 /25( الثالثاء  عنيفة  معارك  دارت  حيث 

الرافيض يف منطقتي  رمضان(، مع الجيش 

املدينة  أطراف  عىل  واملشاهدة،  البورصة 

القديمة، أسفرت عن مقتل أعداد من املرتدين.

االشتباكات  أن  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 

أنواع  مختلف  فيها  استُخدمت  التي 

مقتل  عن  أسفرت  املنطقتني  يف  األسلحة 

وإصابة  ضابط،  بينهم  مرتدا،  عنرصا   23

الحمد.  ولله  همر،  عربة  وإعطاب  آخرين، 

منطقة  يف  االشتباكات  تجددت   

بني  رمضان(،   /26( األربعاء  املشاهدة 

مقتل  عن  لتسفر  واملرتدين،  املجاهدين 

كما  الرافيض،  الجيش  من  عنارص   5

استطالع... طائرة  املجاهدون  أسقط 

معركة الموصل في شهرها التاسع
التصدي لحمالت الجيش الرافضي

 في أطراف الموصل القديمة

غزوة طهران المباركة
 مرحلة جديدة من جهاد 

الروافض المرتدين

هذه الصحيفة تحتوي على لفظ الجاللة وآيات قرآنية وأحاديث، فاحذر من تركها في مكان مهين.
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هجوم كبير 
لالنغماسيين

في مدينة الشدادي
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ــة لقــاح(.. جبهة قتال ال تهدأ  )حمَّ
بيــن الموحدين والروافض

لهذه األســباب يفضل 
المجاهــدون الرباط في رمضان 

عن سواه ..

زكاة الفطر ..
وأحكام مسائل  111514
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132 قتياًل من عناصر  
الـ PKK المرتدين 

في الرقة

صولة على موقع 
للروافض قرب 

التنف

عملية انغماسية في 
مقر فوج للشرطة 
االتحادية الرافضية
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االفتتاحية

صولة لجنود الخالفة في 
قلب مدينة الُقدس

عملية أمنية توقع 7 من 
عناصر الميليشيات الرافضية 

بينهم قياديان

عملية أمنية في جزيرة 
البوذياب شمال الرمادي

اِس ِبِإْبَراِهيَم  ِإنَّ َأْوَلى النَّ
َبُعوُه ِذيَن اتَّ َللَّ

النبأ – فلسطني 

هاجمت ثلة من جنود الخالفة تجمعا لليهود يف مدينة القدس السبت )22/ رمضان(، 

موقعني قتيلة ومصابني من الجيش اليهودي، بفضل الله. 

وأفاد مصدر إعالمي تابع لجنود الخالفة يف فلسطني بأن 3 من جنود الدولة اإلسالمية 

)وهم كل من أبي الرباء املقديس، وأبي الحسن املقديس، وأبي رياح املقديس، تقبلهم 

الله( صالوا عىل تجمع لليهود يف قلب مدينة القدس، مما تسبب -بفضل الله- يف مقتل 

مجندة يهودية وإصابة آخرين. 

هذه  خالل  نحسبهم-  -كما  شهداء  ارتقوا  الثالثة  املجاهدين  أن  املصدر  وأوضح 

العملية، وبنيَّ املصدر أن العمليات جاءت ثأرا لدين الله –عز وجل- وانتقاما لحرمات 

املسلمني املنتهكة، متوعدا يف الوقت ذاته بأن العملية لن تكون األخرية، بإذن الله. 

وقد أثارت هذه العملية املخاوف لدى اليهود وأوليائهم الصليبيني من تمدد عمليات 

أمن  وتهدد  فلسطني  أرض  من  املسلوبة  األرايض  لتصل  اإلسالمية  الدولة  جنود 

واستقرار اليهود فيها.

النبأ- والية دمشق

نفذت مفرزة أمنية من جنود الدولة اإلسالمية عملية ضد عدد من قيادات امليليشيات 

الرافضية املوالية للنظام النصريي املرتد يف مدينة دمشق. 

ح مصدر أمني أن جنود الدولة اإلسالمية تمكنوا -بفضل الله- الجمعة )21/  ورصَّ

النصريي  للنظام  املؤيدة  الرافضية  امليليشيات  عنارص  من   7 قتل  من  رمضان(، 

بينهم قياديان؛ إيراني وعراقي.

وقال إنه بعد عملية رصد ومتابعة، يرس الله للمفرزة تنفيذ تلك العمليات يف مناطق 

متفرقة وحساسة يف قلب عاصمة النظام النصريي، وتوعد بأنها لن تكون األخرية، 

بإذن الله.

النبأ – والية األنبار 

استهدف جنود الدولة اإلسالمية الثالثاء )25/ رمضان(، عنارص الرشطة الرافضية 

شمال مدينة الرمادي، مما أسفر عن مقتل 2 منهم. 

وذكرت وكالة أعماق أن ضابطا وعنرصا يف الرشطة املرتدة لقيا حتفهما، إثر تفجري 

عبوة ناسفة عليهما يف جزيرة البوذياب شمال الرمادي، ولله الحمد.  

إضافة إىل ذلك، سقط عنرصان يف الحشد الرافيض قتيلني وأُصيب آخرون االثنني 

السخنة غرب مدينة  عليهم، يف منطقة  ناسفة  إثر تفجري عبوة  )24/ رمضان(، 

هيت، ولله الحمد. 

تجدر اإلشارة إىل أن جزيرة البوذياب تشهد منذ فرتة تصاعدا يف العمليات األمنية 

تشهدان  اللتان  وهيت  الرمادي  مدن  إىل  لتنضم  املرتدين،  والرشطة  الجيش  ضد 

عمليات مماثلة تكبد املرتدين خسائر متزايدة، بفضل الله. 

مناقضتهم  رغم  تعاىل،  الله  لدين  أولياء  أنفسهم  بوا  ينصِّ أن  عىل  الطواغيت  أكثر  يحرص 

أهل  فيحاربون  كفرهم،  يزينون رشكهم، ويربرون  الذين  السوء  علماء  من  له، مستفيدين 

التوحيد، ويتهمونهم بالخروج عن الدين، واملروق منه، وهم ال يملكون منه شيئا. 

الحرام،  البيت  عىل  السيطرة  بامتالكهم  جاهليتها،  يف  قريش  طواغيت  شأن  كان  وهكذا 

املؤمنون،  هم  البيت  أولياء  أن  وبنيَّ  الدعوى،  هذه  عنهم  الله  ونفى  أولياؤه،  أنهم  فزعموا 

وَن َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَما َكانُوا أَْوِليَاَءُہ  فقال سبحانه: }َوَما َلُهْم أاَلَّ يَُعذِّبَُهُم اللَُّه َوُهْم يَُصدُّ

إِْن أَْوِليَاُؤُہ إاِلَّ اْلُمتَُّقوَن َوَلِكنَّ أَْكثََرُهْم اَل يَْعَلُموَن{ ]األنفال: 34[.

كما كان هذا شأن طواغيت اليهود والنصارى، الذين زعموا واليتهم إلبراهيم عليه السالم، 

فأنكر الله –تعاىل- عليهم ذلك، وبنيَّ أنهم ليسوا عىل دين إبراهيم عليه السالم، وال هو عىل 

دينهم، وأن أوىل الناس به من كان عىل ملته، وهو النبي عليه الصالة والسالم، ومن معه 

اِنيًّا َوَلِكْن َكاَن َحِنيًفا ُمْسِلًما َوَما  من املوحدين، قال تعاىل: }َما َكاَن إِبَْراِهيُم يَُهوِديًّا َواَل نرَْصَ

ِكنَي * إِنَّ أَْوىَل النَّاِس ِبِإبَْراِهيَم َللَِّذيَن اتَّبَُعوُه َوَهذَا النَِّبيُّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َواللَُّه  َكاَن ِمَن اْلُمرْشِ

َويِلُّ اْلُمْؤِمِننَي{ ]آل عمران: 67 - 68[.

دعوة  مع  سعود،  آل  من  الطواغيت  حال  هو  زماننا،  يف  األمر،  لهذا  األبرز  النموذج  ولعل 

التوحيد التي جّددها يف جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إذ يزعمون والية هذه 

الدعوة املباركة، مستفيدين يف ذلك من االنتساب إىل قوم كرام نرصوا هذه الدعوة، فرفعهم 

السوء  علماء  تأييد  من  وكذلك  اآلخرة،  يف  بها  يرفعهم  أن  الله  ونسأل  الدنيا،  يف  بها  الله 

والسائرون  علمه،  ورثة  أنهم  كذبا  الزاعمني  الوهاب،  عبد  بن  محمد  الشيخ  إىل  املنتسبني 

عىل منهجه.

السوء، وجنودهم املفسدين يف  الطواغيت، وأوليائهم من علماء  وإن أي متابع لحال هؤالء 

األرض، يعلم يقينا أنهم من أعدى أعداء التوحيد وأهله، وأشد الناس حرابة لدين الله، ومن 

أشد الناس مناقضة لدعوة التوحيد يف نجد التي يتمسحون بها زورا ونفاقا، فليسوا بحال 

عىل منهج الشيخ ابن عبد الوهاب وأتباعه األوائل، وال منهج الشيخ وأتباعه كمنهج هؤالء 

الكفري الضال، حاشاهم، وكلٌّ قد تربأ من اآلخر بأقواله وأفعاله، عىل تباعد األزمان بينهم.

وقد بات الناس اليوم يعلمون يقينا من هم أتباع دعوة التوحيد والتجديد املباركة، ومن هم 

أشبه الناس بما كان عليه من الحق الشيخ محمد بن عبد الوهاب واألوائل من تالميذه، وهم 

جنود الدولة اإلسالمية، أعزها الله، وإمامهم أمري املؤمنني الشيخ املجاهد أبو بكر البغدادي 

السالم، وأوالهم بدين محمد عليه الصالة  إبراهيم عليه  بمّلة  الناس  أوىل  الله، فهم  حفظه 

والسالم، وأوالهم بالسلف الصالح من أهل الحديث املتقني، وأوالهم بمن سار عىل هديهم، 

وسلك منهجهم، نحسبهم كذلك وال نزكي عىل الله أحدا.

وعادوهم،  أعدائه،  من  وتربؤوا  إليه،  الناس  ودعوا  الله-  –بفضل  التوحيد  أقاموا  فقد 

وجاهدوهم باللسان والسنان، وصربوا يف ذلك عىل ما القوه من حرب املرشكني من كل دين 

بلسانه،  التوحيد  ادَّعى  من  لكل  الكاذبة  الدعاوى  حقيقة  بأفعالهم  وكشفوا  عليهم،  وملة 

وناقضه بأقواله وأفعاله، وعىل رأسهم الطواغيت من آل سعود، وأولياؤهم املرتدون.

رشك  من  ليطهروها  العرب،  جزيرة  يف  يصولوا  حتى  الله-  -بإذن  الزمن  يطول  ولن 

جحافل  منها  تنطلق  وأهله،  الرشك  من  خالية  عليه،  كانت  ما  إىل  ويعيدوها  الطواغيت، 

جزيرة  )تغزون  والسالم:  الصالة  عليه  نبينا  بشارة  العاملني،  رب  نور  لتنرش  املوحدين، 

والركع  والعاكفني  للطائفني  الحرام  البيت  ويطهروا  مسلم[،  ]رواه  الله(  فيفتحها  العرب 

اْلُمتَُّقوَن{  إاِلَّ  أَْوِليَاُؤُہ  }إِْن  وعال:  جل  ربنا  قال  كما  حقا،  البيت  هذا  أولياء  فهم  السجود، 

]األنفال: 34[.

الظن  وليحسنوا  بربهم،  الظن  وليحسنوا  خريا،  العرب  جزيرة  يف  التوحيد  أهل  فليستبرش 

يأتي  بما يستطيع، حتى  املرتدين، وليقاتل كل منهم  النية يف جهاد  بإخوانهم، وليصدقوا 

الله بالفتح أو أمٍر من عنده، فإنما أمر الطواغيت من آل سعود إىل زوال عن قريب، بإذن 

والعرس،  الشدة  وقت  الفتح،  قبل  وأنفق  سبيله  يف  جاهد  ملن  الخري  كل  الخري  وإن  الله، 

أُوَلِئَك  َوَقاتََل  اْلَفتِْح  َقبِْل  ِمْن  أَنَْفَق  َمْن  ِمنُْكْم  يَْستَِوي  }اَل  تعاىل:  قال  كما  واالبتالء،  والفتنة 

تَْعَملُوَن  ِبَما  َواللَُّه  اْلُحْسنَى  اللَُّه  َوَعَد  َوُكالًّ  َوَقاتَلُوا  بَْعُد  ِمْن  أَنَْفُقوا  الَِّذيَن  ِمَن  َدَرَجًة  أَْعَظُم 

َخِبريٌ{ ]الحديد: 10[.
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تقارير

النبأ – والية نينوى

–هذا  اإلسالمية  الدولة  جنود  خاض 

جموع  ضد  عنيفة  مواجهات  األسبوع- 

أطراف  عىل  وميليشياته  الرافيض  الجيش 

املدينة القديمة، وقرب املجمع الطبي داخل 

أخرى  مواجهات  خاضوا  كما  املوصل، 

مما  للمدينة،  الغربي  الشمايل  املحور  يف 

آلية  و34  قتيال،   180 قرابة  املرتدين  كبد 

عسكرية مدمرة ومعطوبة، بفضل الله.

معارك عنيفة في منطقتي 
البورصة والمشاهدة

 /25( الثالثاء  عنيفة  معارك  دارت  حيث 

الرافيض يف منطقتي  رمضان(، مع الجيش 

املدينة  أطراف  عىل  واملشاهدة،  البورصة 

من  أعداد  مقتل  عن  أسفرت  القديمة، 

املرتدين.

االشتباكات  أن  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 

التي استُخدمت فيها مختلف أنواع األسلحة 

عنرصا   23 مقتل  عن  أسفرت  املنطقتني  يف 

آخرين،  وإصابة  ضابط،  بينهم  مرتدا، 

وإعطاب عربة همر، ولله الحمد. 

املشاهدة  منطقة  يف  االشتباكات  تجددت   

املجاهدين  بني  رمضان(،   /26( األربعاء 

من  عنارص   5 مقتل  عن  لتسفر  واملرتدين، 

املجاهدون  أسقط  كما  الرافيض،  الجيش 

طائرة استطالع للجيش الرافيض يف املنطقة، 

ولله الحمد. 

اإلسالمية  الدولة  جنود  أحبط  ذلك  وقبل 

األحد )23/ رمضان(، محاولة تقدم للجيش 

الرافيض عىل مواقعهم يف أطراف املشاهدة، 

وكبدوا املرتدين خسائر برشية. 

التي  االشتباكات  أن  املصادر  وأوضحت 

مقتل  عن  أسفرت  ساعات  لعدة  استمرت 

عنارص  بعدها  ليفر  املرتدين،  من  عدد 

طريان  فيستهدفهم  الرافيض،  الجيش 

التحالف الصليبي موقعا يف صفوفهم مزيدا 

من القتىل واملصابني، بفضل الله. 

 /24( االثنني  اإلسالمية  الدولة  جنود  تابع 

رمضان( هجماتهم ضد املرتدين عىل أطراف 

اإلسالمية  الدولة  أحد جنود  ر  فَفجَّ املنطقة، 

أسفر  مما  جموعهم،  وسط  الناسفة  سرتته 

عن سقوط مزيد من القتىل واملصابني. 

وذكرت األنباء الواردة أن األخ االستشهادي 

انغمس  الله-  -تقبله  العراقي  خديجة  أبا 

للرشطة  تجمع  وسط  الناسفة  بسرتته 

املنطقة،  أطراف  يف  الرافضية  االتحادية 

التصدي لحمالت الجيش الرافضي 
في أطراف الموصل القديمة

القتىل  من  عددا  موقعا  عليهم  رها  وَفجَّ

واملصابني، بفضل الله. 

الرشطة  عنارص  من   6 لقي  ذلك  جانب  إىل 

االتحادية الرافضية حتفهم، وأُعطبت عربة 

همر لهم –االثنني- جراء املعارك الدائرة بني 

املجاهدين واملرتدين. 

هجوٌم واسٌع في أطراف 
المدينة القديمة 

عىل  الخالفة  جنود  عمليات  تقترص  لم 

ألحياء  الروافض  اقتحام  ملحاوالت  التصدي 

الدولة  جنود  باغت  بل  القديمة،  املدينة 

اإلسالمية –األحد- عنارص الرشطة االتحادية 

األسبوع-  –هذا  واملرتدين  الخالفة  جنود 

أسفرت عن مقتل 27 مرتداً. 

فقد خاض جنود الدولة اإلسالمية –األحد- 

االتحادية  الرشطة  عنارص  مع  اشتباكات 

مما  الجادة،  رأس  منطقة  يف  الرافضية 

أسفرعن مقتل 15 رافضيا، وفرار املرتدين، 

وتدمري موقع كانوا يتحصنون فيه املرتدون. 

مواجهات أخرى بني املجاهدين واملرتدين يف 

مقتل  عن  أسفرت  –االثنني-  ذاتها  املنطقة 

12 مرتدا، وإعطاب وتدمري 4 عربات همر. 

وأوضحت املصادر امليدانية أن جنود الدولة 

االتحادية  الرشطة  يف  عنارص   3 ُقتل  كما 

إثر تفجري مبنى مفخخ  الرافضية –األحد- 

إىل  البيض،  باب  منطقة  أطراف  يف  عليهم 

همر  عربة  املجاهدون  أعطب  ذلك  جانب 

ومدرعة للمرتدين –االثنني- إثر استهدافهما 

شارع  أطراف  يف  صاروخيتني  بقذيفتني 

الكورنيش.

اشتباكات قرب المجمع 
الطبي

أطراف  يف  املعارك  اشتداد  مع  وبالتزامن 

الدولة  جنود  يخوض  القديمة  املدينة 

عنيفة  مواجهات  الشفاء  حي  يف  اإلسالمية 

مع املرتدين، مكبدين إياهم خسائر كبرية يف 

األرواح واملعدات.

حيث ُقتل وأُصيب 14 عنرصا من امليليشيات 

عربتا  وأعطبت  ضابط(  )بينهم  الرافضية 

جراء  والسبت،  الجمعة  يومي  لهم  همر 

الطبي،  املجمع  وقرب  الحي  يف  مواجهات 

ولله الحمد. 

 كما تسلل أحد جنود الخالفة –األحد- نحو 

مما  الطبي،  املجمع  قرب  املرتدين  مواقع 

أُعطبت  كما  همر،  عربتي  تدمري  عن  أسفر 

بني  اشتباكات  جراء  أخرى  همر  عربة 

املجاهدين واملرتدين يف املنطقة ذاتها. 

تجددت املواجهات بني املجاهدين واملرتدين 

-االثنني- قرب املجمع الطبي مما أسفر عن 

خسائر برشية ومادية للمرتدين. 

الدولة  جنود  أن  أعماق  وكالة  وذكرت 

اإلسالمية تمكنوا خالل االشتباكات من قتل 

3 مرتدين، وتدمري جرافة وعربة همر، ولله 

الحمد.

 /25( الثالثاء  الخالفة  جنود  خاض  كما   

مع  األسلحة  بمختلف  اشتباكات  رمضان(، 

ميليشيات "الرد الرسيع" يف حيي )الشفاء 

ما  الطبي(،  )املجمع  وقرب  والزنجييل( 

أسفر عن مقتل 13 عنرصا، وإحراق جرافة 

وإسقاط  همر،  عربة  وإعطاب  ثكنات،  و3 

طائرة استطالع، ولله الحمد .

سيارة  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  َفجَّ كما 

قرب  للمرتدين  تجمع  عىل  مركونة  مفخخة 

املجمع الطبي األربعاء )26/ رمضان(، مما 

أسفر عن مقتل وإصابة أعداد من املرتدين، 

ولله الحمد. 

هجمات لجنود الخالفة غرب 
الموصل 

الجمعة  اإلسالمية  الدولة  جنود  شن 

عنارص  عىل  هجمات  عدة  رمضان(   /21(

مختلفة  مناطق  يف  الرافضية  امليليشيات 

مقتل  عن  أسفر  مما  املوصل،  مدينة  غرب 

أعداد من املرتدين وإصابة آخرين. 

وأوردت املصادر أن جنود الدولة اإلسالمية 

وهجمات 
على مواقع 

المرتدين 
غرب المدينة

من  بالقرب  املواقع  من  عدد  يف  الرافضية 

املدينة القديمة. 

أن  نينوى  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 

مواقع  عىل  هجوما  فجرا  شنوا  املجاهدين 

حلب  وشارع  الدواسة  منطقة  يف  املرتدين 

دارت  حيث  الطوب،  باب  منطقة  وأطراف 

الطرفني،  بني  األسلحة  بمختلف  اشتباكات 

-تقبله  العراقي  حذيفة  األخ  تفجري  تخللها 

الله- عجلته املفخخة عىل مبنى يتحصن فيه 

املرتدون يف أطراف باب الطوب، مما أسفر 

وإصابة  ومقتل  بالكامل  املبنى  تدمري  عن 

املجاهدون  ر  َدمَّ كما  املرتدين،  من  العديد 

خالل الهجوم أكثر من 12 ثكنة للمرتدين، 

ولله الحمد. 

مقتل 27 رافضيًا في رأس 
الجادة 

القديمة  املدينة  أطراف  عىل  أخرى  منطقة 

شهدت هي األخرى مواجهات محتدمة بني 

من  عدد  محارصة  من  تمكنوا  اإلسالمية 

عنارص الرشطة االتحادية الرافضية يف مبنى 

تحصنوا فيه، ليتمكنوا بعد ذلك من قتل 9 

لقي  كما  همر،  عربات   3 وتدمري  عنارص، 

آخرون،  وأُصيب  آخرين حتفهم  مرتدين   3

يف  اشتباكات  جراء  همر  عربة  وأُعطبت 

املنطقة ذاتها. 

عنارص  من  مزيد  سقط  ذلك  جانب  إىل 

غارة  إثر  آخرون  وأُصيب  الرافيض  الجيش 

أمريكية استهدفتهم خطأً، يف املنطقة، ولله 

الحمد. 

عمليات أخرى

إضافة ملا ذُكر، ُقتل وأُصيب 7 من الروافض 

عمليات  جراء  األسبوع-  –هذا  املرتدين 

البيض،  باب  أطراف  يف  الخالفة  لجنود 

وشارع حلب وأطراف شارع الكورنيش. 

إذ أُصيب 4 من عنارص الجيش الرافيض –

السبت- وأُحرقت ثكنة لهم يف شارع حلب، 
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اشتبكوا مع عنارص الحشد الرافيض يف قرية 

مقتل  عن  أسفر  مما  املوصل،  غرب  املوايل 

نقيب(،  برتبة  ضابط  )بينهم  مرتدين   3

كوجار،  عربات   9 وتدمري  آخرين،  وإصابة 

واغتنام أخرى، وتدمري عربتي همر وجرافة، 

ولله الفضل واملنة. 

وهاجم أحد جنود الدولة اإلسالمية بسيارته 

البوير  قرية  يف  للمرتدين  تجمعا  املفخخة 

وسطهم  رها  وَفجَّ حميدات،  ملنطقة  التابعة 

منهم،  عدد  وإصابة  مقتل  عن  أسفر  مما 

وتدمري عربة همر. 

الدولة  جنود  من  آخر  جندي  هاجم  كما 

بسيارة  الرافيض  للحشد  تجمعا  اإلسالمية 

مفخخة يف قرية الكنيسة غرب املوصل، مما 

أسفر عن تدمري عربة همر ومقتل وإصابة 

عدد من املرتدين. 

دبابة  املجاهدون  ر  َدمَّ ه  موجَّ وبصاروخ 

أبرامز للجيش الرافيض يف قرية )أبو كدور( 

يف املحور ذاته، ولله الحمد. 

قتياًل رافضيًا 
قنصًا 62

من جانبها استهدفت مفارز القنص عنارص 

باب  منطقة  أطراف  يف  الرافيض  الجيش 

الكورنيش  وشارع  شيت(  و)النبي  الطوب 

الجادة  ورأس  والزنجييل  الشفاء  وحي 

واملشاهدة،  جديد  باب  منطقتي  وأطراف 

مما أسفر عن مقتل 62 رافضياً قنصاً، ولله 

الحمد. 

مقتل 6 مرتدين بالقناصات 
الثقيلة

املجاهدون  استهدف  الثقيلة  وبالقناصات 

الرافيض  الجيش  عنارص  األسبوع-  –هذا 

البيض  وباب  املشاهدة  أطراف  يف  وآلياتهم 

إىل  أدى  الشفاء، مما  القديمة وحي  باملدينة 

مقتل 6 مرتدين، و تدمري وإعطاب عربتي 

همر، بفضل الله. 

قصف لمفارز اإلسناد 

اإلسناد مواقع  استهدفت مفارز  من جهتها 

الجيش والحشد الرافضيَّني -هذا األسبوع- 

بمئات قذائف الهاون والقذائف الصاروخية 

بالجانب  أحياء  عدة  يف  الثقيلة  واملدفعية 

من  كثري  وكان  املوصل  مدينة  من  األيمن 

اإلصابات محققا، ولله الحمد. 

 تجدر اإلشارة إىل أن جنود الدولة اإلسالمية 

الرافيض  الجيش  املايض-  -األسبوع  باغتوا 

مواقعه  عىل  خاطفة  بهجمات  وميليشياته 

الدواسة و)النبي شيت(  الخلفية يف مناطق 

دفاعه،  خطوط  كارسين  حلب،  وشارع 

كما  هناك،  املواقع  من  عدد  عىل  وسيطروا 

ومنطقة  والشفاء  الدندان  أحياء  يف  صالوا 

رأس الجادة، وقرية املوايل، وكبدوا املرتدين 

خسائر كبرية ماديا وبرشيا، ولله الحمد.

صولة لجنود الخالفة 
قرب بلدة الحضر

إصابة مدير "مكافحة اإلرهاب" في ديالى

وهجوم انغماسي شمال الشرقاط

ومقتل 4 من أفراد حمايته

مقتل 16 عنصرًا 
في الحشد 
الرافضي 

غرب تلعفر

النبأ - والية دجلة

صال عدد من جنود الدولة اإلسالمية األربعاء 

)26/ رمضان(، عىل مواقع للحشد الرافيض 

مقتل  عن  أسفر  مما  الرشقاط،  مدينة  غرب 

عدد من املرتدين وتدمري عدة ثكنات لهم. 

الدولة  جنود  بأن  امليدانية  املصادر  وأفادت 

اإلسالمية اقتحموا ثكنات قرب بلدة الحرض، 

الخفيفة  باألسلحة  مواجهات  واندلعت 

 4 قتل  من  املجاهدون  وتمكن  واملتوسطة، 

النبأ - والية الجزيرة 

االثنني  اإلسالمية  الدولة  جنود  شن 

مواقع  عىل  هجوما  رمضان(   /24(

مما  تلعفر،  غرب  الرافيض  الحشد 

وتدمري  منهم  أعداد  مقتل  عن  أسفر 

آليات وثكنات للمرتدين. 

الجزيرة  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وبنيَّ 

هاجموا  الخالفة  جنود  من  عددا  أن 

العربة  قرية  قرب  املرتدين  مواقع 

الكبرية غرب تلعفر، ودارت مواجهات 

أسفرت  ساعات  لعدة  الطرفني  بني 

عن مقتل 16 مرتدا وإصابة آخرين، 

تحمالن  عسكريتني  آليتني  وتدمري 

مدفعني رشاشني، وإحراق 3 ثكنات 

ومستودٍع للذخرية، كما ُقتل وأُصيب 

تجمع  قصف  إثر  املرتدين  من  عدد 

لهم يف املنطقة ذاتها، ولله الحمد.

الرافيض  الحشد  وكان 2 من عنارص 

 /21( الجمعة  قتيلني  سقطا  قد 

جنود  أعده  كمني  إثر  رمضان(، 

قرية  قرب  للمرتدين  الخالفة 

ولله  بعاج،  بلدة  جنوب  الحمدانية 

الحمد. 

تشهد  تلعفر  غرب  مناطق  أن  يذكر 

بني الفينة واألخرى هجمات وصوالت 

وعمليات استشهادية لجنود الخالفة، 

الرافيض  الحشد  عنارص  تستنزف 

قتيل  بني  منهم  العرشات  وتوقع 

وجريح، بفضل الله. 

النبأ – والية دياىل 

الجمعة  اإلسالمية  الدولة  جنود  استهدف 

"مكافحة  مدير  رمضان(،   /21(

إصابته،  إىل  أدى  مما  دياىل،  يف  اإلرهاب" 

الحمد.  ولله  آليته،  وتدمري 

فقد  دياىل  لوالية  اإلعالمي  للمكتب  ووفقا 

آلية  عىل  ناسفة  عبوة  املجاهدون  ر  َفجَّ

السوداني(  )عيل  املدعو  املرتد  العميد 

منطقة  يف  اإلرهاب"  "مكافحة  مدير 

لبلدروز. التابعة  الندى 

وأضاف املكتب أن االنفجار أدى إىل تدمري 

 4 ومقتل  بجروح،  وإصابته  املرتد  آلية 

مرتدين، وإحراق 4 ثكنات.

الخالفة  جنود  أن  ذاتها  املصادر  وأكدت 

عادوا إىل املناطق التي انطلقوا منها ساملني، 

بفضل الله. 

الدولة  جنود  أحد  هاجم  ذلك،  جانب  إىل 

اإلسالمية –األربعاء- بسرتته الناسفة تجمعا 

للجيش الرافيض شمال الرشقاط، مما أسفر 

عن مقتل وإصابة 9 مرتدين. 

أبو  األخ  انغمس  فقد  الواردة  لألنباء  ووفقا 

تجمع  يف  الله-  –تقبله  العراقي  اإلله  عبد 

شمال  العيثة  قرية  يف  الرافيض  للجيش 

مما  فيهم،  الناسفة  سرتته  ر  وَفجَّ الرشقاط، 

آخرين،   2 وإصابة  منهم،   7 مقتل  إىل  أدى 

ولله الحمد. 

قد  اإلسالمية  الدولة  جنود  من  عدد  وكان 

لعنارص  رمضان(،   /22( السبت  كمنوا 

وقتلوا  الرشقاط،  جنوب  الرافيض  الحشد 

عددا منهم.

باغتوا  املجاهدين  أن  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

الخفيفة،  باألسلحة  بهجوم  الحشد  عنارص 

مما  الجمسة،  قرية  يف  لهم  كمنوا  أن  بعد 

أسفر عن إصابة مرتدَّين اثنني، ولله الحمد. 

-األسبوع  صالوا  الخالفة  جنود  أن  يذكر   

املايض- عىل عدد من مواقع الحشد الرافيض 

روا  يف مدينة الرشقاط، فقتلوا 50 مرتدا، وَدمَّ

5 عربات عسكرية، بفضل الله.

الحمد. ولله  حمايته،  أفراد  من 

الدولة  جنود  هاجم  ذاتها،  املنطقة  ويف 

الرافيض  الحشد  من  عنارص  اإلسالمية 

خسائر  وأوقعوا  رمضان(،   /23( األحد 

صفوفهم. يف 

عبوة  انفجرت  فقد  الواردة  لألنباء  ووفقا 

الرافيض  الحشد  من  عنارص  عىل  ناسفة 

األمر  لبلدروز،  التابعة  صكوك  منطقة  يف 

بمقتل عنرصين وتدمري عربة  الذي تسبب 

الدفع. رباعية 

املجاهدون  ر  َفجَّ منفصل،  سياق  ويف 

الصقة  عبوة  رمضان(،   /22( السبت 

)نركز(  قرية  يف  الرافيض  للحشد  آلية  عىل 

عن  أسفر  مما  تبه(،  )قره  ملنطقة  التابعة 

الله.  بفضل  اثنني،  يْن  مرتدَّ إصابة 

قنص  مفرزة  استهدفت  آخر،  جانب  من 

يف  الرافيض  الجيش  عنارص  –الجمعة- 

مما  للوقف،  التابعة  )البوخنازير(،  قرية 

منهم.  مقتل عنرص  إىل  أدى 

شن  اإلسالمية  الدولة  جنود  أحد  أن  يذكر 

استشهاديا  هجوما  املايض-  –األسبوع 

مدينة  شمال  الرافيض  للجيش  حاجز  عىل 

 8 وإصابة  مقتل  إىل  أدى  مما  بعقوبة، 

الحمد.  ولله  مرتدين، 
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النبأ – والية الرقة

يف  ضارية  معارك  الحايل  األسبوع  شهد 

اإلسالمية  الدولة  جنود  بني  الرقة  والية 

PKK املرتدين، حيث نفذ املجاهدون  والـ 

مقر  يف  إحداها  استشهادية،  عمليات   5

مقر  يف  وأخرى  املرتدين،  الستخبارات 

 132 مقتل  إىل  بمجملها  أدت  للقيادة، 

وحرق  الجرحى،  عرشات  وسقوط  مرتدا، 

وتدمري 4 دبابات.

عمليتان استشهاديتان في 
الرومانية

املدينة  غربي  شمال  الرومانية  حي  ففي 

رمضان(،   /26( األربعاء  املجاهدون  شن 

هجوما واسعا عىل مواقع املرتدين، أدى إىل 

مقتل 24 منهم.

 وذكر املكتب اإلعالمي للوالية أن الهجوم بدأ 

عوف  أبو  نفذهما  استشهاديتني  بعمليتني 

-تقبلهما  اإلماراتي  فارس  وأبو  اإلماراتي 

مما  املرتدين،  مواقع  اقتحام  تالهما  الله- 

أدى إىل وقوع 24 قتيال يف صفوفهم.

 /22( السبت  سقط  الحي  أطراف  ويف 

جنود  يد  عىل  قتيلني  عنرصان  رمضان(، 

الدولة اإلسالمية، إثر صولة عىل مواقعهم.

سقوط 49 مرتدًا في الجزرة

املكتب  قال  الجزرة  حي  إىل  وباالنتقال 

اإلعالمي للوالية إن عددا من جنود الخالفة 

قبيل  رمضان(،   /20( الخميس  انغمسوا 

للعدو،  األمامية  الخطوط  خلف  الفجر، 

رحى  الفجر  طلوع  مع  دارت  حيث 

 19 نحو  إثرها  عىل  هلك  عنيفة  مواجهات 

مرتداً عىل األقل.

تمكن  أخرى  وبعملية  ذاته  الحي  ويف 

اإلسالمية  الدولة  جنود  من  استشهاديان 

خليل  وأبو  الجزائري  داود  أبو  هما 

من  الخميس  الله–  –تقبلهما  الشامي 

جموع  وسط  الناسفتني  سرتتيهما  تفجري 

عنرصا   13 هالك  إىل  أدى  مما  املرتدين، 

وإصابة آخرين، فيما عاد باقي االخوة إىل 

مواقعهم ساملني، ولله الحمد واملنة.

بينما هلك وأُصيب الثالثاء )25/ رمضان(، 

17 مرتدا إثر وقوعهم يف حقيل ألغام جنوب 

الجزرة، ولله الحمد عىل توفيقه.

مقتل 11 مرتدًا في حي 
الصناعة

الرقة،  رشق  الصناعة  حي  عن  وبالحديث 

 /22( السبت  الخالفة  جنود  هاجم 

 PKK للـ  مواقع  املغرب  قبيل  رمضان(، 

وأصابوا  مرتدا،   14 فقتلوا  املرتدين، 

عسكريتني،  عجلتني  وأحرقوا  آخر،  عددا 

واغتنموا أسلحة وذخائر متنوعة.

عمليات 
انغماسية 

واستشهادية 
تخلف 

مقتل 12 مرتدًا قرب دوار 
القادسية

الواقع غرب  القادسية  وبالقرب من دوار 

 PKK الـ  عنارص  من  عدد  سقط  املدينة 

قتىل بنريان أحد قنايص الدولة اإلسالمية، 

وبتفجري عبوات ناسفة.

مفرزة  أن  للوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

رمضان(،   /25( الثالثاء  تمكنت  قنص 

PKK املرتدين  من قتل 6 عنارص من الـ 

القادسية،  دوار  أطراف  عىل  قنصا 

يف  كذلك  قنصاً  املرتدين  من   2 وأُصيب 

الرقة،  غرب  الفروسية  منطقة  أطراف 

الحمد. ولله 

وأملح إىل أن مناوشات جرت االثنني )24/ 

لهالك  أدت  الدوار  من  قريبا  رمضان(، 

أثناء  ثالث  وإصابة  آخرين،  عنرصين 

منهم   4 سقط  بينما  التقدم،  محاولتهم 

يف  عليهم  ناسفة  عبوات  بتفجري  كذلك 

آخران  عنرصان  وسقط  نفسها،  املنطقة 

يف حي السباهية غرب الوالية.

عملية استشهادية تضرب 
PKK مقرًا الستخبارات الـ

جبل  بمنطقة  البوخشب  قرية  ويف 

األخ  تمكن  الوالية  رشق  العزيز  عبد 

القريش                  حسان  أبو  االستشهادي 

رمضان(،   /25( الثالثاء  الله-  –تقبله 

مقر  إىل  املفخخة  بسيارته  الوصول  من 

رها  فَفجَّ القرية  يف  املرتدين  الستخبارات 

 7 هالك  عن  أسفر  ما  جموعهم،  وسط 

الحمد  ولله  آخرين،   5 وإصابة  مرتدين 

واملنة.

وتدمير 4 
دبابات للجيش 
النصيري غرب 

سقوط 7 مرتدين قتلى في الطبقة
المشلب

يف  املرة  هذه  ولكن  الوالية  رشق  ونبقى 

عبوة  املجاهدون  ر  َفجَّ حيث  املشلب  حي 

ناسفة عىل تجمع للمرتدين الجمعة )21/ 

عنارص   7 سقوط  إىل  أدى  مما  رمضان(، 

بني هالك ومصاب.

عملية انغماسية في مقر 
PKK قيادة للـ

اإلعالمي  املكتب  ذكر  الوالية  جنوب  وإىل 

للوالية أن 8 من املجاهدين انغمسوا الثالثاء 

للـ  قيادة  مقر  داخل  رمضان(،   /25(

جمعة  كرسة  قرية  جنوب  املرتدين   PKK

 6 قتل  من  الله  فمكنهم  املدينة،  جنوب 

منهم، وإحراق عجلة رباعية الدفع، واغتنام 

أسلحة وذخائر متنوعة.

وأوضح املكتب أن أحد االنغماسيني ارتقى 

البقية  وعاد  والله حسيبه،  شهيدا، نحسبه 

إىل مواقعهم ساملني، ولله الحمد.

يف حني تمكن املجاهدون من قتل 5 جنود 

استهدافهم  إثر  املرتدين   PKK الـ  من 

بصاروخ موجه –الثالثاء- يف القرية ذاتها.

مسرية  طائرة  شنت  متصل  سياق  ويف 

 PKK لجنود الخالفة غارات عىل عنارص الـ

يف حي املشلب، مما أدى إىل مقتل عنرصين.

الجوي  الدفاع  مفارز  أسقطت  وقد  هذا 

يف  املرتدين   PKKللـ استطالع  طائرة 

أطراف حي الصناعة. 

عمليتان استشهاديتان 
وتدمير 4 دبابات للنظام 

النصيري
لم تقترص العمليات العسكرية عىل املعارك 

والـ  اإلسالمية  الدولة  جنود  بني  الدائرة 

PKK املرتدين يف والية الرقة، بل شهد هذا 

رضبتا  استشهاديتني  عمليتني  األسبوع 

قطعان الجيش النصريي يف الريف الغربي 

جنود  من  العديد  سقوط  إىل  أدتا  للوالية، 

الجيش النصريية بني قتيل وجريح.

وقال املكتب اإلعالمي للوالية إن أحد فرسان 

رمضان(،   /22( السبت  انطلق  الشهادة 

للجيش  تجمع  نحو  املفخخة  بسيارته 

طريق  قرب  صفيان  حقل  يف  النصريي 

 3 تدمري  عن  أسفر  مما  إثريا(،   - )الرقة 

تدمري  تم  حني  يف  رشاش،  ومدفع  دبابات 

دبابة رابعة بصاروخ موجه يف قرية )ظهر 

الرقة  بريف  الطبقة  مطار  جنوب  أنباج( 

الغربي، ولله الحمد عىل توفيقه.

بينما أوقعت عملية استشهادية أخرى ألحد 

رمضان(،   /26( األربعاء  الخالفة  جنود 

صفوف  يف  والجرحى  القتىل  من  عددا 

 – )الرقة  طريق  عىل  النصريي  الجيش 

إثريا(.

الرقة  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 

اإليراني                      محمد  أبا  االستشهادي  األخ  أن 

انطلق بعجلته املفخخة نحو  الله-  –تقبله 

تجمع املرتدين يف قرية خربة زيدان جنوب 

أدى  رها وسطهم، مما  الطبقة، وَفجَّ مطار 

املرتدين،  إىل تدمري دبابة، ومقتل عدد من 

عربة  رت  ُدمِّ كما  خائبني،  آخرين  وفرار 

القرية  يف  املرتد  النصريي  للجيش   BMP

ذاتها، ولله الحمد. 

تجدر اإلشارة إىل أن معارك األسبوع املايض 

رشق مدينة الرقة وغربها، كان من نتائجها 

ومقتل  أمريكيني  جنود   3 وإصابة  مقتل 

يف   ،PKK الـ  من  عنرصا   135 من  أكثر 

حني رضبت عمليتان استشهاديتان الجيش 

النصريي قرب مطار الطبقة، ولله الحمد. 

132 قتياًل 
PKK من الـ
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هجوم كبير لالنغماسيين
في مدينة الشدادي 

مقتل 32 
جنديًا نصيريًا 
في معارك 

محتدمة 

النبأ - واليتا حماة وحلب

دارت معارك محتدمة -هذا األسبوع- بني 

النصريي  والجيش  اإلسالمية  الدولة  جنود 

سقط  حماة،  والية  يف  سلمية  مدينة  رشق 

قتيال،  مرتدا   32 من  أكثر  إثرها  عىل 

اآلليات  واغتنام عدد من  تدمري  إىل  إضافة 

العسكرية، يف حني تمكن جنود الخالفة يف 

ناسفة  عبوات  عدة  تفجري  من  حلب  والية 

عنارص  من  عدد  وإصابة  مقتل  إىل  أدت 

النصريي. الجيش 

األحد  اإلسالمية  الدولة  جنود  تصدى  إذ 

للجيش  تقدم  ملحاولة  رمضان(،   /23(

وكبدوه  سلمية،  مدينة  رشق  النصريي 

الحمد.  ولله  القتىل،  عرشات 

اشتباكات  بأن  امليدانية  املصادر  وأفادت 

واملرتدين  الخالفة  جنود  بني  اندلعت 

قرب  هالل(  )الشيخ  قرية  رشقي  جنوب 

وتمكن  إثريا(،   – )سلمية  أوتوسرتاد 

عنرصا   22 قتل  من  املجاهدون  خاللها 

دبابتني،  وتدمري  النصريي،  الجيش  من 

إحداهما  وسيارتني،   BMP عربة  واغتنام 

ثقيال. رشاشا  تحمل 

الجيش  أن  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 

النبأ - والية الربكة - خاص

الدولة  جنود  جنود  من  مجموعة  شنت 

ضد  واسعة  انغماسية  عملية  اإلسالمية 

الشدادي  مدينة  يف  املرتدين   PKK الـ 

 65 خاللها  سقط  الربكة،  والية  بريف 

أمريكيان  جنديان  بينهم  وجريحا،  قتيال 

مرتدون. وقيادات 

ثلة  أن  )النبأ(  لـ  أمني  مصدر  ح  ورصَّ

الله  -بفضل  انطلقت  االنغماسيني  من 

نحو  رمضان(،   /23( األحد  وتوفيقه- 

أحزمتهم  مرتِدين  الشدادي  مدينة 

 PKK الـ  مواقع  قاصدين  الناسفة، 

املدينة.  داخل  ين  املرتدِّ

4 مواقع  السيطرة على 
وعسكرية  أمنية 

 4 طوقوا  االنغماسيني  إن  املصدر  وقال 

املعارك  رحى  ودارت  للمرتدين،  مواقع 

فيها  الخالفة  جنود  قطع  يومني،  ملدة 

الربكة(.  طريق )الشدادي – 

فرتة  خالل  املدينة  "حورصت  وأضاف: 

املرتدون  رضبه  كبري  بطوق  االشتباكات 

منطقة  املدينة  أن  وأعلنوا  أطرافها،  عىل 

عسكرية".

االنغماسيني  من  عددا  أن  وأوضح 

معهم  واشتبكوا  املرتدين  مواقع  اقتحموا 

ذخريتهم  نفاد  وبعد  الخفيفة،  بأسلحتهم 

املرتدين،  بجموع  الناسفة  سرتهم  روا  َفجَّ

باتجاه  تقدم  أي  يُحرز  لم  النصريي 

ولله  الهجوم،  ذلك  إثر  املجاهدين  مناطق 

الحمد.

كما امتدت املعارك إىل محيط قرية عقارب 

وأشارت  سلمية،  مدينة  رشق  الصايف 

تلك  يف  املواجهات  أن  إىل  الواردة  األنباء 

من  عنارص   4 مقتل  عن  أسفرت  املنطقة 

آخرين،   2 وإصابة  النصريي  الجيش 

مما أدى إىل مقتل 40 مرتدا وإصابة أكثر 

ولله  أمريكيان،  جنديان  بينهم   ،25 من 

توفيقه. عىل  الحمد 

ليل  منتصف  بدأت  الغزوة  أن  وذكر 

 4 تمكنت  حيث  رمضان(،   /23( األحد 

للمرتدين  مواقع   4 اقتحام  من  مجموعات 

عسكريان(؛  واآلخران  أمنيان،  منها   2(

مدينة  ملدخل  الغربي  الحاجز  وهي 

ومقر  منه،  بالقرب  أمني  ومقر  الشدادي، 

الطريق  عىل  الشدادي،  مياه  مبنى  داخل 

الربكة، وموقع بني  العام املؤدي إىل مدينة 

الشدادي وبني قرية )الـ 47( بالقرب من 

املشتل.

المرتدين  استنجاد 
الصليبيين بأسيادهم 

قام  املرتدين  عن  اإلمداد  طرق  قطع  وبعد 

الطرق  عىل  حواجز  بعمل  االنغماسيون 

ثم  اقتحامها،  أرادوا  التي  للمواقع  املؤدية 

مقراتهم  واقتحام  املرتدين  مباغتة  تمت 

االشتباكات  أن  مؤكدا  فيها،  من  وقتل 

 /24( االثنني  يوم  ظهر  حتى  استمرت 

ذاته. املصدر  أورد  رمضان(، حسبما 

استخدموا  االنغماسيني  أن  إىل  ولفت 

وأسلحة   ،RPG الـ  قواذف  غزوتهم  يف 

املرتدين  وأن  وخفيفة،  متوسطة 

بعد مفاجأة  األمريكي  بالطريان  استنجدوا 

فشن  فيهم،  مقتلة  وإيقاع  لهم  املجاهدين 

عدة غارات إسنادا لهم.

ليس ذلك فحسب، فقد استقدموا تعزيزات 

الربكة،  ومدينة  الهول  بلدة  من  عسكرية 

بعد أن تحولت مدينة الشدادي إىل منطقة 

مغلقة. عسكرية 

لجنود  الثاني  هو  الهجوم  هذا  أن  يذكر 

الشدادي  مدينة  داخل  اإلسالمية  الدولة 

من  عدد  انغمس  حيث  شهرين،  خالل 

واشتبكوا  أسابيع  عدة  قبل  الخالفة  جنود 

بعد  املدينة  أحياء  داخل  املرتدين  مع 

األمنية  املواقع  من  لعدد  استهدافهم 

إىل  االشتباكات  تلك  وأدت  والعسكرية، 

الـ  عنارص  من  مرتدا   70 من  أكثر  مقتل 

الحمد. ولله   ،PKK

للروافض  ثكنة  صولة على 
قرب )تل صفوك(

جنود  من  عدد  صال  أخرى  جهة  من 

الخالفة االثنني )24/ رمضان(، عىل ثكنة 

صفوك  تل  معرب  قرب  الرافيض  للجيش 

اشتباكات  فدارت  املصطنعة،  الحدود  عىل 

وإصابة  مرتدين   3 هالك  عن  أسفرت 

املجاهدون  وعاد  الثكنة،  وإحراق  آخرين 

واملنة. الحمد  ولله  مواقعهم ساملني،  إىل 

الخالفة  جنود  استهدف  الوالية  شمال  ويف 

من  عنارص  تقل  سيارة  ذاته  اليوم  يف 

ناسفة  عبوة  بتفجري  املرتدين   PKK الـ 

مدينة  يف  "السياحي"  دوار  قرب  عليهم 

تدمريها  إىل  أدى  الذي  األمر  القامشيل، 

ولله  متنها،  عىل  كان  من  وإصابة  وهالك 

الحمد. 

ويف مدينة الربكة تمكن املجاهدون الثالثاء 

تقل  سيارة  تدمري  من  رمضان(،   /25(

PKK بتفجري عبوة ناسفة  الـ  عنارص من 

إىل  أدى  ما  البريوتي  حاجز  قرب  عليهم 

لله. والحمد  منهم،  عدد  وإصابة  مقتل 

 PKK مقتل وإصابة 65 مرتدًا من الـ
وصليبيين وقيادات مرتدة 

شرق 
سلمية

بصاروخ  استهدافها  عقب  دبابة  وتدمري 

موجه.

جنود  تمكن  حيث  ذاته  املحور  يف  ونبقى 

الخالفة الجمعة )21/ رمضان(، من صد 

محاولة تقدم أخرى للجيش النصريي عىل 

مدينة سلمية. الثور( رشق  )قليب  قرية 

الجيش  أن  ذكر  للوالية  اإلعالمي  املكتب 

حساب  عىل  تقدم  إلحراز  سعى  النصريي 

األسلحة،  بمختلف  له  فتصدوا  املجاهدين، 

 8 مقتل  عن  أسفرت  مواجهات  واندلعت 

وتراجع  رشاش،  مدفع  واغتنام  مرتدين، 

انطلقت  التي  املواقع  إىل  املهاجمة  القوة 

أي مكسب. منها دون تحقيق 

اإلسناد  مفارز  استهدفت  ذلك  إىل  إضافة 

عقارب  قرى  يف  النصريي  الجيش  مواقع 

حماة  بريف  واملبعوجة،  والسعن  الصايف 

الغراد  صواريخ  من  بعدد  الرشقي 

املدفعية. والقذائف 

الرويس  الطريان  استهدف  حني  يف 

قرى  رمضان(،   /25( الثالثاء  الصليبي 

غارة   30 من  بأكثر  الرشقي  حماة  ريف 

إصابة  إىل  أدت  األبيض،  بالفسفور  جوية 

األهايل. بعض 

مقتل عدد من عناصر 
النصيري شرق  الجيش 

خناصر

املجاهدون  استهدف  حلب  والية  ويف 

للجيش  تجمعات  رمضان(،   /22( السبت 

إىل  أدى  مما  خنارص،  بلدة  رشق  النصريي 

سقوط عدد منهم بني قتيل ومصاب.

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وأوضحت 

عىل  ناسفة  عبوات  عدة  روا  َفجَّ الخالفة 

إىل  أدى  مما  دريهم،  منطقة  قرب  املرتدين 

وقوع قتىل ومصابني يف صفوفهم.

ملم   57 تدمري مدفع  ذلك، جرى  إىل جانب 

املرتد بصاروخ موجه يف  النصريي  للجيش 

ولله  ذاتها،  املنطقة  يف  وهبة(  )رسم  قرية 

الحمد. 

تجمعات  اإلسناد  مفارز  استهدفت  بدورها 

الرافضية  وامليليشيات  النصريي  الجيش 

يف  تسبب  مما  والهاون،  الدبابة  بـقذائف 

تدمري دبابة، والحمد الله. 

من  عنرصا   17 نحو  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

الجيش النصريي سقطوا بني قتيل وجريح 

مع  مواجهات  نتيجة  املايض-  -األسبوع 

جنود الدولة اإلسالمية، رشق مدينة سلمية.
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مرحلة 
جديدة 

من جهاد 
الروافض 
المرتدين

غزوة طهران المباركة
أهل  أبناء  العدا،  ُمجندلة  األشاوس  "وإىل 

فارس،  أرض  يف  الخالفة  جنود  من  السنة 

والدين.  امللة  بأعداء  صنيعكم  الله  بارك 

املسلمني  عىل  وأدخلتم  الصدور  شفيتم  لقد 

كانوا  ما  باملرشكني  وأوقعتم  الرسور، 

يحذرون. فواصلوا الرضبات، فإن بيت دولة 

املجوس أوهن من بيت العنكبوت".

املتحدث  بارك  املوجزات،  الكلمات  بهذه 

الرسمي للدولة اإلسالمية، الشيخ املجاهد أبو 

الحسن املهاجر -حفظه الله- غزوة طهران، 

من  املزيد  عىل  وحرَّضهم  صنيعهم،  وشكر 

الرشك،  وبيت  الرفض،  لرأس  الرضبات 

إيران، حتى ينهار هذا البيت الذي هو أوهن 

من بيت العنكبوت، وتسقط هذه الدولة التي 

تقود الرافضة يف العالم، وتعود أرض فارس 

األوثان  من  طاهرة  اإلسالم،  دار  من  قطعة 

ويطاع  اإلسالم،  أحكام  تعلوها  والطواغيت، 

فيها أمر الله.

مرحلة  بإطالقها  اإلسالمية  الدولة  إن 

الرافضية،  إيران  دولة  قلب  يف  الغزوات 

الحرب  من  جديدا  شوطا  قطعت  قد  تكون 

عىل هذه الدولة الكافرة، بعد مراحل عديدة 

مرت خالل السنوات الخمس عرشة املاضية، 

العراق،  روافض  عىل  بالحرب  بدأت  التي 

التابعة  وامليليشيات  األحزاب  رأسهم  وعىل 

إليران، وبدأ قطُف رؤوسها منذ األيام األوىل 

هذه  يف  الصليبيني  ضد  الجهاد  النطالق 

العقد  قرابة  املرحلة  األرض، واستمرت هذه 

الجيش  بانهيار  الله  أذن  حتى  الزمن،  من 

املوصل،  فتح  بعد  الرافضية  وامليليشيات 

فاضطرت إيران إىل أن تتدخل بشكل مبارش 

يف هذه الحرب حني انهار حلفاؤها، وصارت 

فدفعت  تخومها،  عىل  اإلسالمية  الدولة 

مبارش  بشكل  "الثوري"  وحرسها  بجيشها 

الله-  –بفضل  الرافضة  فيها  فخرس  فيها، 

رأسهم  وعىل  مقاتليهم،  من  اآلالف  عرشات 

عنارص وضباط الحرس "الثوري" اإليراني 

الذين يقودونهم.

كما خاض جنود الدولة اإلسالمية يف واليات 

إيران،  دولة  ضد  مبارشة  حربا  الشام 

وامليليشيات الرافضية التابعة لها أثناء قتال 

املجاهدين للجيش النصريي الكافر يف الشام، 

الشام  وبادية  وتدمر،  خنارص،  معارك  وما 

عنا ببعيد، التي خرست فيها دولة إيران كثريا 

من مقاتليها الروافض، وخاصة من فصيلها 

املدلَّل )حزب الله( اللبناني.

إيران  الحرب عىل طواغيت  ولكن تأثري هذه 

لم يكن كبريا جدا نسبيا، ألن أكثر الخسائر 

امليليشيات  من  أتباعهم  صفوف  يف  تقع 

الدولة  مع  معاركهم  نتائج  وألن  الرافضية، 

عىل  املبارش  التأثري  عن  بعيدة  اإلسالمية 

االقتصادية،  بالدهم  وحالة  حكوماتهم، 

داخل  إىل  تنتقل  النريان  وجدوا  إذا  حتى 

هؤالء  من  الكبري  االستنفار  وجدنا  بالدهم 

الدولة  من  بالثأر  ووعيدهم  الطواغيت، 

اإلسالمية، بعد قيام جنودها بالغزوة املباركة 

غاية  يف  مكانني  وعىل  عاصمتهم،  قلب  يف 

برملانهم  مبنى  هما  لهم،  بالنسبة  األهمية 

األكرب  لطاغوتهم  الوثني  واملرقد  الرشكي، 

ض أخريا عن إطالق  الهالك الخميني، ما تمخَّ

استهدفت  الصواريخ  من  عددا  املرتدين 

أنهم  زاعمني  اإلسالم،  دار  يف  املسلمني  عوام 

وقتلوا  اإلسالمية،  للدولة  مقرات  رضبوا 

األكاذيب  من  ذلك  إىل  وما  جيشها،  يف  قادة 

أن  إيران من خاللها،  التي يحاول طواغيت 

داخل  أتباعهم  أمام  وجههم  ماء  يستعيدوا 

إيران وخارجها.

إيران.. دولة طاغوتية كافرة

إن إيران دولة تدعو إىل الرشك بالله، بتعبيد 

الناس آلل بيت النبي عليه الصالة والسالم، 

لنرشه يف  الرشك، وتحارب  وهي تحمي هذا 

األرض، وقد جعلت من دين الرافضة االثني 

تحكم  لها،  رسميا  دينا  الرشكي،  عرشية 

إليه،  ونظمها  قوانينها  كل  وترد  بموجبه، 

ومتبوع  كفره،  يف  مطاع  طاغوت  يرأسها 

يتوىل  الذي  "املرشد"  يسمونه  عىل ضاللته، 

ظل  يف  العالم،  يف  الرافضة  إمامة  منصب 

غياب إمامهم "املهدي" املزعوم.

يجب عىل  كافرة،  دولة طاغوتية  بذلك  فهي 

وما  الكافر،  وإزالة حكمها  قتالها،  املسلمني 

حكم  وإحالل  األرض،  يف  رشك  من  خلَّفته 

اإلسالم يف األرض التي تحت سلطانها، وهذا 

األمر واجب عيني عىل املسلمني من أهل تلك 

يف  إعانتهم  املسلمني  كل  البالد، وواجب عىل 

ذلك، األقرب إليهم، فاألقرب.

بعضها عىل اإلطالق قبل سنوات قليلة، وذلك 

الرفض،  إىل دين  ضمن حملة دعوة ضخمة 

ترشف عليها دولة إيران، وتلقي بكل ثقلها 

السيايس واملايل واإلعالمي خلفها، نجم عنها 

ضم مئات اآلالف إىل دين الرافضة، من الذين 

ويزعمون  السنة،  أهل  إىل  ينتسبون  كانوا 

التوحيد.

إيران  حكومة  أن  كله،  ذلك  من  واألخطر 

من  العقود،  هذه  خالل  تمكنت  الرافضية 

السيطرة عىل كل تجمعات الرافضة يف العالم، 

وتنظيمهم، وترتيب وضعهم داخل مرشوعها 

أكثر  مع  االرتباط  من  تمكنت  بل  العاملي، 

غري  من  "التشيع"،  إىل  املنتسبة  الطوائف 

اإلسماعيلية  من  كالباطنيني  عرشية،  االثني 

والنصريية، والزيدية الجارودية وغريهم.

حكم  قبل  والباطنيون  الروافض  كان  وقد 

طواغيت الرافضة يف إيران، أشتاتا متفرقني، 

للرفض،  قديمة  بؤر  يف  العالم،  يف  موزعني 

خاصة يف العراق، والشام، والبحرين، واليمن، 

وأذربيجان،  وتركيا،  وخراسان،  والهند، 

متحاربني،  متعادين،  بينهم،  فيما  مختلفني 

حتى تمكنت حكومة إيران من التواصل مع 

بالرتغيب  تحت طاعتها،  وأدخلتهم  قادتهم، 

حركات  يف  تنظيمهم  أعادت  ثم  والرتهيب، 

ومنظمات وأحزاب وفصائل، تتبع كلها إلمرة 

الحاكم  بالطاغوت  املتمثل  الفقيه"  "الويل 

أتباعها  يُلقي  األعىل"،  "املرشد  باسم  إليران 

إليها  يدفعهم  حرب  أي  أتون  يف  أنفسهم 

طاغوت إيران األكرب.

من  الكبري  التحشيد  حجم  عنا  ببعيد  وليس 

األرض  مشارق  من  الرافضية  التنظيمات 

والجماعة  السنة  أهل  عىل  للحرب  ومغاربها 

يف العراق والشام، حيث نرى رافضة الشام 

ورافضة  اللبناني،  الالت(  )حزب  يقودهم 

العراق ينخرطون جميعهم يف إطار )الحشد 

الرافيض(، ويعينهم يف ذلك رافضة خراسان 

)حرس  قيادة  تحت  وكلهم  الهزارة،  من 

الرشك( اإليراني.

كما إن الحرب التي تخوضها حكومة إيران 

الطاغوتية  الخليج  حكومات  ضد  املرتدة، 

والقطيف،  والبحرين،  اليمن،  من  كل  يف 

يديرها  أحد،  عىل  بخافية  ليست  والكويت، 

كل  يقود  الذي  اإليراني،  الرشك(  )حرس 

يف  الرافضية  والفصائل  األحزاب  تحركات 

هذه املناطق.

إيران هي الضامن الوحيد 
لتوحيد الرافضة

فهذه الحروب املتناغمة، والتحركات املتوازية 

املتعاضدة للرافضة يف العالم، مبدأها أن لها 

قيادة واحدة، تجمع الفرقاء املختلفني، وتحل 

املنازعات والخصومات بينهم، وتمنعهم من 

أهداف  لتحقيق  وتحشدهم جميعا  االقتتال، 

ويزداد وجوب جهاد حكومة إيران الرافضية 

إذا علمنا حجم تأثريها يف نرش رشك الرافضة، 

وقيادة ملتهم، ونرص دينهم، يف كل مكان.

إيران تقود المشروع الرافضي 
في العالم

جاهل من ال يعرف حدود املرشوع الرافيض 

الذي  اليوم،  العالم  يف  إيران  تقوده  الذي 

املختلفة، وقد حقق  املجاالت  بقوة يف  يندفع 

نتائج كبرية، يف فرتة وجيزة من الزمن، وذلك 

بسبب إرصار طواغيت إيران عىل إنجاحه بأي 

طريقة، وبذلهم يف سبيل ذلك كل ما بأيديهم 

من موارد مالية ضخمة، وإمكانيات برشية 

واقتصادي  سيايس  ووزن  هائلة،  وإعالمية 

كبري، تقوم عىل قاعدة صلبة هي دولة إيران، 

االستيالء  من  الرافضة  طواغيت  تمكَّن  التي 

عىل الحكم فيها قبل أربعة عقود تقريبا.

أحوال  يف  كبري  تدقيق  إىل  املرء  يحتاج  وال 

بلدان املسلمني، حتى يرى بعينه حجم النفوذ 

الذي بلغه الروافض يف هذه البلدان، ومراكز 

االستقطاب والقوة التي تم تثبيتها يف مناطق 

مختلفة من العالم لم يكن للرافضة وجود يف 
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كل  عىل  للسيطرة  الكبري  الرافيض  املرشوع 

بالد املسلمني، وتوحيدها جميعا تحت حكم 

"الويل الفقيه" الحاكم إليران.

األحزاب  عىل  السيطرة  هذه  تقترص  وال 

مراجعها  يؤمن  التي  الرافضية  وامليليشيات 

عليهم،  طهران  طاغوت  بإمامة  وأفرادها 

وبجواز "والية الفقيه" يف ظل غياب "املهدي 

املخالفة  األحزاب  أيضا عىل  ولكن  املنتظر"، 

أو  ضالال  تراها  والتي  )بل  العقيدة،  لهذه 

كفرا حتى(، وذلك من خالل ضبط مراجعها 

وقادتها، بالرتغيب والرتهيب، إذ ال يجرؤ أحد 

منهم عىل الخروج عن خط حكومة إيران، أو 

أن  مخافة  أخرى،  رافضية  مجموعات  قتال 

يتم تأديبه بطريقة أو بأخرى.

الروافض يف كل  إيران  وهكذا تضع حكومة 

أحد  وحكم  سيطرة  تحت  البلدان  من  بلد 

األحزاب الرافضية التابعة لها، يعتقد بإمامة 

طاغوت طهران، ويطيع أوامره، مثل )حزب 

الالت( يف لبنان، و)حزب الدعوة( يف العراق، 

هذه  وتطبق  اليمن،  يف  الالت(  و)أنصار 

القاعدة يف كل مكان، ما استطاعت إىل ذلك 

سبيال.

األحزاب  تمنع  التي  األسباب  أهم  هو  وهذا 

من  اليوم  العراق  يف  الرافضية  وامليليشيات 

الشديد  التنازع  ظل  يف  واالحرتاب،  التقاتل 

الذي  والسلطة،  املكاسب  عىل  قادتها  بني 

لوال  االقتتال،  حد  عديدة  مراحل  يف  وصل 

وأجهزة  وسفرائه،  إيران  طاغوت  تدخل 

من  ومنعه  الوضع  ضبط  يف  مخابراته، 

من  حاليا  طهران  تريده  ال  ما  إىل  الوصول 

أتباعها، وتوجيه جهود جميع الرافضة لقتال 

والحشد  الجيش  إطار  يف  اإلسالمية،  الدولة 

الرافضيَّني.

ضرورة تدمير دولة إيران 
وأذرعها الخبيثة

إن ما سبق ذكره يبني أن للمرشوع الرافيض 

وأذرعا  طهران،  يف  رأسا  اليوم  الباطني 

العالم،  من  مختلفة  مناطق  يف  قوية  كثرية 

أن  بحال  يمكن  ال  املرشوع  هذا  تدمري  وإن 

أو  الرأس،  وترك  األذرع  رضب  عىل  يقترص 

بحرية،  تنمو  األذرع  ترك  الرأس مع  رضب 

املضاد  املرشوع  يكون  أن  الواجب  ولكن 

للمرشوع الرافيض، قائما عىل أساس الجهاد 

الشامل ضد الرافضة يف جميع أنحاء العالم، 

وهو األمر الذي تطبقه الدولة اإلسالمية اآلن، 

}َوَقاِتلُوا  تعاىل  الله  ألمر  امتثالها  إطار  يف 

ًة{  َكافَّ يَُقاِتلُونَُكْم  َكَما  ًة  َكافَّ ِكنَي  اْلُمرْشِ
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وذلك أن ما كان جاريا يف السنوات املاضية 

إيران، كما هو  من الرتكيز عىل رضب أذرع 

الرافضية  األحزاب  ضد  الحرب  يف  حاصل 

هذه  ضد  الشامل  الرصاع  ثم  العراق،  يف 

األذرع يف العراق والشام واليمن وخراسان، 

سيمكننا –بإذن الله- من تأخري املرشوع يف 

وذلك  تدمريه،  ال  والنتائج،  الظروف  أحسن 

والعقائدي  والبرشي  املايل  الضخ  قوة  أن 

إيران، ستمكنها من تعويض  املوجودة لدى 

كما  أذرعها،  من  ذراع  أي  قوة  من  فقد  ما 

منطقة  أي  يف  خسائرها  تعوض  أن  يمكنها 

العالم، بما تحققه من نجاح يف مناطق  من 

أخرى، وبالتايل فإن رضب الرأس املتحصن 

لتدمري  خطة  أي  يف  األساس  هو  إيران،  يف 

املرشوع الرافيض، إذ من شأنه دفع الحكومة 

أمنها،  عن  بالدفاع  االنشغال  إىل  اإليرانية 

والحفاظ عىل سمعة القوة التي سعت لبنائها 

وضعها  تأمني  وكذلك  عقود،  مدى  عىل 

الداخيل، يف ظل املخاوف املؤكدة من حدوث 

اضطرابات كبرية داخل إيران عند أي بادرة 

ما  وهذا  اإليرانية،  الحكومة  تبديها  ضعف 

باستهداف  الله-  –بإذن  تحقيقه  يمكن 

يف  الحاكم  الطاغوتي  النظام  قوة  مراكز 

إيران، ومصادر فرضه للهيبة واألمن، وكذلك 

مؤسسات  عمل  يف  االضطرابات  بإحداث 

االقتصادية  حتى  املختلفة،  النظام  هذا 

إىل  الحكومة  دفع  سبيل  يف  والخدمية،  منها 

التي  اإلشكاالت  هذه  بحل  أكثر  االنشغال 

واجتماعية  سياسية  اضطرابات  تسبب  قد 

إىل  ويسعى  الطاغوتي  النظام  يخشاها 

تجنبها.

وبزيادة العبء الداخيل عىل النظام الطاغوتي 

يف إيران، سيضطر يف النهاية إىل املوازنة بني 

باستقرار  املتمثل  املال  رأس  عىل  الحفاظ 

تحقيق  عىل  اإلرصار  أو  إيران،  يف  الحكم 

العالم، وتكون  األرباح يف مناطق أخرى من 

املوارد  توجيه  املوازنة  هذه  يف  القرار  نتيجة 

الهدف  تحقيق  يضمن  بما  واملالية  البرشية 

املطلوب.

الدعم  استمرار  عىل  الحكومة  وبإرصار 

لألذرع يف الخارج، واستمرار معارك جيشها 

ستدفع  بذلك  فإنها  متعددة،  ساحات  يف 

حالة  يف  االنهيار  إىل  الله-  –بإذن  الوضع 

شبيهة بما حدث يف االتحاد السوفيتي سابقا.

األخرى  الرافضية  األذرع  تُِركت  إن  ولكن 

كبري  خطر  مصدر  تبقى  فإنها  العالم،  يف 

حتى لو سقط النظام الطاغوتي يف طهران، 

وانهارت دولتهم، إذ يمكن أن يتحول أي من 

تلك األذرع الخبيثة إىل رأس جديد للمرشوع 

ذات  دول  من  تمكن  إن  خاصة  الرافيض، 

الخليج  دويالت  أو  كالعراق  كبرية،  موارد 

مثال.

ولذلك فإن توزيع الرتكيز عىل كل من رأس 

إسقاط  حتى  إيران  يف  الرافيض  املرشوع 

كل  وإزالة  فيها،  الحاكم  الطاغوتي  النظام 

واألذرع  األرض،  تلك  من  الرشك  معالم 

الرافضية الكثرية يف مختلف مناطق العالم، 

من شأنه –بإذن الله- أن يدّمر هذا املرشوع 

الخبيث بالكلية، خالل فرتة متوسطة املدى.

املباركة  الثمار  الحمد-  –ولله  وجدنا  وقد 

من  كل  يف  الرافضة،  مع  املبارش  لالشتباك 

نزع  أهمها  من  كان  التي  والشام،  العراق 

أولئك املرتدين لقناع التقية الذي تسرتوا به 

ألهل  عدائهم  حقيقة  عن  فكشفوا  لقرون، 

جرائم  من  ارتكبوه  بما  والجماعة،  السنة 

إيضاح  الله- عىل  بحقهم، ساعدت –بفضل 

حقيقتهم للناس، وإقناعهم بسهولة بوجوب 

العراق  يف  السنة  أهل  احتشاد  وما  قتالهم، 

خلف الدولة اإلسالمية يف حربها معهم طيلة 

هذه السنوات َعنَّا ببعيد.

ثقفوا،  أينما  فتح معارك جديدة معهم  وإن 

مناطق  يف  سلفا  املوجودة  املعارك  وتوسيع 

أخرى، من شأنها أن تدفع املسلمني –بإذن 

الله- إىل مزيد من االنخراط يف الحرب معهم، 

تستغرق  ولن  اإلسالمية،  الدولة  راية  تحت 

حتى  الزمن،  من  طويلة  فرتة  الحرب  هذه 

طواغيت  رأسهم  وعىل  الروافض  يكتشف 

وعجزهم  الحقيقي،  قوتهم  حجم  إيران، 

القتال عىل كل هذه  االستمرار يف  األكيد عن 

جبهة  رأسها  عىل  سيكون  التي  الجبهات، 

القتال داخل إيران، والتي ستستهدف رأس 

املرشوع الرافيض، وكبار طواغيته وداعميه، 

إن شاء الله. 

وسائل ضرب إيران داخلها 
وخارجها

يمكن  املرشكني  الرافضة  عىل  الحرب  إن 

توسيعها عىل عدة محاور، منها:

- االشتباك املبارش: مثلما هو حاصل اليوم 

يف العراق والشام واليمن، وقد أدى هذا املحور 

–بفضل الله- إىل نكاية عظيمة يف الرافضة، 

فقدانهم  مع  العراق،  واليات  يف  خاصة 

من  وأضعافهم  القتىل  من  اآلالف  لعرشات 

األساس  تدمري  إىل  باإلضافة  الجرحى، 

العراق،  يف  الرافضية  للحكومة  االقتصادي 

الضخمة  املساندة  لوال  باالنهيار،  وتهديدها 

–بإذن  سترتاجع  التي  إيران،  طواغيت  من 

الله- إذا تم تفعيل العمل داخل إيران، وكذلك 

بسبب اضطرار طواغيت إيران إىل االنغماس 

بشكل أكرب يف الحرب ضد الدولة اإلسالمية يف 

جبهات أخرى كوالية خراسان، وهذا املحور 

من أهم محاور االستنزاف ملواردهم البرشية 

واملادية، ويساهم بفعالية يف إشغال املرشوع 

أدواته، وإبطاء  العاملي، واستهالك  الرافيض 

للعمل  يسعون  أخرى  مناطق  يف  تحركه 

عليها، وتنمية قوتهم فيها.

تفعيل  خالل  من  وذلك  الرأس:  رضب   -

الهجمات عىل رأس النظام الطاغوتي الحاكم 

يف إيران، الذي يقود املرشوع الرافيض العاملي 

كله، مع الرتكيز يف املراحل األوىل عىل رضب 

نقاط ارتكاز هذا النظام، ومفاصله الرئيسية، 

جهاده  عىل  إيران  يف  املسلمني  وتحريض 

بقتال  –تعاىل-  الله  ألمر  استجابة  وقتاله، 

األرض،  من  الرشك  بإزالة  وأمره  املرتدين، 

قال سبحانه: }َوَقاِتلُوُهْم َحتَّى اَل تَُكوَن ِفتْنٌَة 

يُن ِللَِّه{ ]البقرة: 193[. َويَُكوَن الدِّ

وهو  الروافض:  عىل  الشاملة  الحرب   -

الدولة  جنود  الله-  -بفضل  يمارسه  الذي 

رضبهم  خالل  من  مكان،  كل  يف  اإلسالمية 

واغتيال  وتجمعاتهم،  الرافضة،  ملعابد 

وما  مكان،  كل  يف  وطواغيتهم  أفرادهم 

عملياتهم يف واليات العراق، والشام، واليمن، 

وخراسان، ويف بنغالدش، عنا ببعيد، وهذا ما 

يجب توسيعه ليشمل الرافضة أينما وجدوا، 

َحيُْث  ِكنَي  اْلُمرْشِ }َفاْقتُلُوا  تعاىل:  قال  كما 

َواْقُعُدوا  وُهْم  َواْحرُصُ َوُخذُوُهْم  َوَجْدتُُموُهْم 

َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد{ ]التوبة: 5[، وهذا ما يجب 

أن يستوعبه املسلمون يف كل مكان، ويعملوا 

عىل أساسه.

عقابا  قتلوه،  إال  للرفض  داعية  يرتكوا  فال 

إفساد  من  وألمثاله  له  ومنعا  ردته،  عىل  له 

املنتسبني لإلسالم  املسلمني، بل وال أحد من 

ُقتل  إال  الرافضة،  باتباع دين  يرتد عن دينه 

للرافضة  معبدا  يرتكوا  وال  ردته،  عىل  جزاء 

وال  رؤوسهم،  فوق  ودكوه  إال  مكان  أي  يف 

شيئا من أموالهم إال أخذوه غنيمة للمسلمني 

االستقواء  من  املرشكني  ليحرموا  أتلفوه،  أو 

به، فال يمكن لرافيض خبيث أن يعيش آمنا 

مطمئنا يف أي مكان يف العالم، حتى يتوب من 

ردته ويؤمن بالله العظيم.

الرتكيز عىل األهداف  أن يتم  املهم  ولكن من 

الحيوية، كسفارات الدول الرافضية )كإيران 

وملحقياتها  ومستشارياتها  والعراق(، 

دين  لنرش  مراكز  هي  إذ  والدينية،  الثقافية 

الرفض يف العالم، وكذلك مكاتب مراجعهم، 

الكربى،  واالقتصادية  التجارية  ومشاريعهم 

وذلك  فيهم،  والتنظيم  الدعوة  ورؤوس 

النية،  أخلص  من  عىل  ممكن  يسري  أمر  كله 

واستعان بالله العظيم عىل جهاد أعدائه.

حتى  الله-  –بإذن  الزمن  يطول  لن  وبهذا 

يتداعى املرشوع الرافيض، وقد ظهرت معالم 

الخسائر  بعد  الله-  –بفضل  اآلن  انهياره 

املجاهدين،  أيدي  عىل  تلقاها  التي  الكبرية 

وباستمرار الحرب عليهم سينهار رأس هذا 

املرشوع الرشكي وأذرعه الخبيثة، ويتخلص 

املسلمون من رشهم، بإذن الله.

الروافض  ضد  الكبرية  املعركة  هذه  وإن 

مرشوع  عن  بحال  تصدنا  لن  املرشكني، 

جهادنا األكرب ضد الصليبيني، بل هي موازية 

له، مساهمة فيه بشكل أكرب، عن طريق حشد 

السنة، يف هذه الحرب، تحت  املزيد من أهل 

راية الدولة اإلسالمية، وما ذلك عىل الله تعاىل 

بعزيز، والحمد لله رب العاملني.
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النبأ – والية الفرات 

اإلسالمية  الدولة  جنود  من  عدد  صال 

لواء  مقر  عىل  رمضان(،   /25( الثالثاء 

عىل  التنف  منطقة  قرب  الرافيض  للجيش 

مقتل  عن  أسفر  مما  املصطنعة،  الحدود 

17 مرتدا، وتدمري عرشات اآلليات، واغتنام 

أخريات. 

بأن  الفرات  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأفاد 

منطقة  يف  اللواء  مقر  هاجموا  املجاهدين 

الجمونة قرب التنف عىل الحدود املصطنعة 

اشتباكات  ودارت  السورية"،   - "العراقية 

-بفضل  أسفرت  واملرتدين،  املجاهدين  بني 

 31 وتدمري  عنرصا،   17 مقتل  عن  الله- 

املجاهدين  واغتنام  آلية عسكرية و8 خيام، 

آليات،  ناقالت   3( وهي  عسكرية  آليات   5

إىل  إضافة  الدفع(،  رباعية  وعربة  وجرافة، 

كميات من األسلحة والذخائر، ولله الحمد. 

وحول تفاصيل الهجوم ذكرت وكالة أعماق 

نقال عن مصدر عسكري أن مجموعات من 

مسافة  إىل  تسللت  اإلسالمية  الدولة  جنود 

بهجوم  عنارصه  باغتت  ثم  املقر  من  قريبة 

بعدها مواجهات بني  لتندلع  من 3 محاور، 

الطرفني أسفرت عن خسائر برشية ومادية 

للجيش الرافيض، ولله الحمد. 

وأكدت املصادر أن جنود الخالفة عادوا بعد 

منها  انطلقوا  التي  املناطق  إىل  الصولة  هذه 

ساملني، بفضل الله. 

كما استهدف جنود الدولة اإلسالمية األربعاء 

للجيش  همر  عربتي  رمضان(،   /26(

شمال   )40 )الكيلو  منطقة  يف  الرافيض 

الرطبة، مما أسفر عن تدمريهما، ولله الحمد.

قد  اإلسالمية  الدولة  جنود  من  عدد  وكان 

لدورية  رمضان(،   /21( الجمعة  كمنوا 

للجيش الرافيض، شمال مدينة الرطبة، األمر 

ومقتل  عسكرية  آلية  إعطاب  إىل  أدى  الذي 

وإصابة عدد من املرتدين. 

الدولة  جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

اإلسالمية نصبوا الكمني للمرتدين يف منطقة 

الرطبة، وتمكنوا خالله  )الكيلو 40( شمال 

من إعطاب ناقلة جند للجيش الرافيض، مما 

تسبب يف مقتل وإصابة عدد من املرتدين. 

اإلسناد  مفارز  استهدفت  أخرى  جهة  من 

مواقع الجيش الرافيض قرب مناطق )الكيلو 

مدينة  يف   )35 والكيلو   ،30 والكيلو   ،25

الغراد،  وصواريخ  الهاون  بقذائف  الرطبة، 

وكانت اإلصابات دقيقة، بفضل الله. 

عليها  صال  التي  املنطقة  إىل  اإلشارة  تجدر 

التنف شهدت عدة صوالت  املجاهدون قرب 

كبدت  األخرية،  الفرتة  يف  الخالفة  لجنود 

واملعدات،  األرواح  يف  كبرية  املرتدين خسائر 

بفضل الله. 

النبأ – والية كركوك 

األحد  الخالفة  جنود  من  انغماسيان  هاجم 

)23/ رمضان( قاعدة عسكرية للبيشمركة 

املرتدين يف مطار طوز خورماتو. 

أن  أمني  مصدر  عن  أعماق  وكالة  ونقلت 

نفذا  من  هما  اإلسالمية  الدولة  من  جنديَّني 

التي تضم مستشارين  القاعدة  الهجوم عىل 

أخرى  تفاصيل  تورد  أن  دون  أمريكيني، 

حول الهجوم، وخسائر املرتدين والصليبيني 

جراءه. 

الدولة  جنود  استهدف  آخر  صعيد  وعىل 

هجوم انغماسي على قاعدة للبيشمركة في مطار طوز خورماتو

صولة على موقع للروافض قرب التنف
ف 17 قتياًل وعشرات  ُتخلِّ

رة اآلليات المدمَّ

غرب  املرتدين  البيشمركة  آليات  اإلسالمية 

كركوك، مما أسفر عن تدمري آليتني، ومقتل 

عنرصين، ولله الحمد.

اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  املصادر  وذكرت 

روا عبوتني ناسفتني عىل آليتني رباعيتي  َفجَّ

الدفع تقالن عنارص من البيشمركة املرتدين 

غرب  الدبس  ومنطقة  الكيصومة  قرية  يف 

ومقتل  تدمريهما  عن  أسفر  مما  كركوك، 

عنرصين. 

اإلسالمية  الدولة  جنود  من  عدد  صال  كما 

مواقع  عىل  رمضان(،   /25( الثالثاء 

)تكريت  طريق  عىل  املرتدين  للبيشمركة 

مقتل  عن  أسفر  مما  خورماتو(،  طوز   –

وإصابة عدد من املرتدين. 

جنود  أن  للوالية  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 

الدولة اإلسالمية هاجموا مستخدمني مختلف 

الطريق،  املرتدين عىل  مواقع  األسلحة  أنواع 

عن  أسفرت  الطرفني  بني  اشتباكات  ودارت 

مقتل وإصابة العديد منهم وتدمري 3 ثكنات، 

واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد.

البيشمركة  من  عنارص   3 ُقتل  ذلك  إىل 

ربيضة  جبل  يف  آخران   2 وأُصيب  املرتدين 

غرب مدينة الحويجة، ولله الحمد.

القنص         مفارز  استهدفت  آخر  جانب  من 

–هذا األسبوع- عنارص البيشمركة املرتدين 

جنوب  دبج  وقرية  النفطي  عالس  حقل  يف 

 7 مقتل  عن  أسفر  مما  كركوك،  غربي 

مرتدين، بفضل الله. 

صالوا  الخالفة  جنود  من  عددا  أن  إىل  ينوَّه 

للبيشمركة  ثكنتني  عىل  املايض-  –األسبوع 

من  فتمكنوا  كركوك  غربي  جنوب  املرتدين 

عسكريتني،  آليتني  وتدمري  مرتدين،   5 قتل 

ولله الحمد.

النبأ – والية حمص 

األسبوع-  -هذا  الخالفة  جنود  خاض 

مواجهات مع الجيش النصريي رشق مدينة 

تدمر أدت إىل مقتل عدد من املرتدين، وتدمري 

دبابة وعربتني رباعيتي الدفع وجرافة ومدفع 

رشاش.

جنود  إن  حماة  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وقال 

رمضان(،   /21( الجمعة  خاضوا  الخالفة 

ولليوم الثاني عىل التوايل مواجهات مع الجيش 

النصريي يف محيط املحطة الثالثة رشق مدينة 

تدمر، أسفرت عن مقتل 6 مرتدين بني مفرقي 

األراك واملحطة.

الجيش  من  عنارص   3 أن  املكتب  وأضاف 

النصريي ُقتلوا عىل يد جنود الدولة اإلسالمية 

الثالثة  املحطة  قرب  مواجهات  خالل  أيضا 

رشق مدينة تدمر. 

بحشود  زجَّ  النصريي  الجيش  أن  وأضاف 

كبرية يف محاولة للوصول إىل املحطة الثالثة 

من جهة منطقة العباسية، فاندلعت مواجهات 

الخالفة، أسفرت عن مقتل  بينه وبني جنود 

أن  مؤكدا  النصريي،  الجيش  من  عنارص   6

املجاهدين تمكنوا من تدمري آلية رباعية الدفع 

تحمل مدفعا رشاشا من عيار 23 ملم قرب 

استهدافها  بعد  تدمر  مدينة  رشق  املحطة 

بصاروخ موجه.

دبابة  املجاهدون  استهدف  ذاته  املحور  ويف 

التليلة  محمية  قرب  النصريي  للجيش   T72

ولله  تدمريها،  إىل  أدى  مما  بصاروخ موجه، 

للنصريية  جرافة  استُهدفت  كما  الحمد، 

بصاروخ موجه كذلك، مما أدى إىل تدمريها، 

ولله الحمد واملنة. 

وقال املكتب اإلعالمي إن نتائج املواجهات لم 

مدفع  تدمري  تم  فقد  فقط،  ذلك  تقترص عىل 

النصريي  للجيش  ملم  عيار 23  من  رشاش 

يف محيط محطة أراك، إثر استهدافه بمدفع 

57 ملم. 

رون  جنود الخالفة ُيدمِّ
عدة آليات للجيش النصيري

تجدر اإلشارة إىل أن أكثر من 50 عنرصاً من 

الجيش النصريي سقطوا بني قتيل وجريح، 

مدار  -عىل  اندلعت  التي  املواجهات  خالل 

األسبوع املايض- مع جنود الخالفة يف الوالية، 

شيلكا،  وعربة  دبابات،   3 تدمري  إىل  إضافة 

آليات  الدفع، وإعطاب عدة  وآليتني رباعيتي 

حواجز،   5 عىل  والسيطرة  أخرى،  عسكرية 

واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد.
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جبهة قتال 
ال تهدأ

بين الموحدين 
والروافض 
المشركين

النبأ – والية البيضاء – خاص

هذا  خالل  اإلسالمية  الدولة  جنود  أحبط 

للحوثة  واسعة  عسكرية  حملة  األسبوع 

يف  لقاح  حمة  يف  مناطقهم  عىل  املرشكني 

والية البيضاء.

وعن تفاصيل الهجوم قال مصدر خاص لـ 

قام  4 محاور،  كان من  الهجوم  إن  )النبأ( 

الحوثة بنرش عدد كبري من قناصيهم فيها.

املرتدون  زجها  الجنود  من  كبرية  أعداد 

عىل  هذا  هجومهم  يف  واعتمدوا  املعركة،  يف 

من  مسبوقة  وغري  كثيفة  نارية  تغطية 

وصواريخ  املتوسطة  والرشاشات  الدبابات 

الكاتيوشا ومدافع الهاون.

وقد امتازت هذه الحملة عن باقي الحمالت 

فيها  استخدموا  الحوثيني  بأن  السابقة 

مجهزة  مدربة،  قتالية  ومجاميع  أسلحة 

هجومهم  خالل  واستخدموا  رسمي،  بزي 

الدفاعية  الخطوط  لرصد  املسرية  الطائرات 

للمجاهدين.

مع  املعارك  "احتدمت  املصدر:  وأضاف 

رمضان(،   /24( االثنني  يوم  فجر  بزوغ 

واستمرت حتى عرص اليوم نفسه، دون أن 

إذ ثبت  ينجح املرتدون يف إحراز أي تقدم، 

من  الله  ومكنهم  وصربوا،  الخالفة  جنود 

العديد  وجرح  وقتل  الحوثة  هجوم  إفشال 

عىل  أجربهم  مما  قياديون،  بينهم  منهم، 

الرتاجع واالنسحاب".

38 قتياًل وجريحًا من الحوثة 
المشركين

من  واحد  يوم  بعد  الهجوم  هذا  جاء  وقد 

خسائر كبرية تكبدها الحوثة املرشكون.

الحوثة  امليدانية فقد سعى  فوفقا للمصادر 

يف  املجاهدين  حساب  عىل  تقدم  إلحراز 

الخالفة  جنود  أن  إال  كذلك،  قيفة  منطقة 

فأوقعوا  األسلحة،  بمختلف  معهم  اشتبكوا 

مما  وجريح،  قتيل  بني  منهم  عنرصا   38

مواقعهم  إىل  للرتاجع  املهاجمني  بقية  دفع 

الخلفية.

الحملة على قيفة أسباب 
املرتدين عىل  لهجوم  الرئيس  الهدف  وكان 

ذي  لقاح  حمة  موقع  استعادة  هو  قيفة 

وإبعاد  املنطقة،  يف  االسرتاتيجية  األهمية 

ذلك  يف  املتمركزين  الخالفة  جنود  خطر 

إمدادهم،  وخطوط  الروافض  عن  املوقع 

املتمثلة  املعنوية  األسباب  إىل  باإلضافة 

املنطقة،  يف  الحوثة  لهيبة  االعتبار  بإعادة 

الله  بفضل  الخالفة،  جنود  كرسها  التي 

وقوته.

9 حمالت عسكرية فاشلة 
للحوثة

األوىل  هي  العسكرية  الحمة  هذه  تكن  لم 

املرشكون  الحوثة  يشنها  التي  نوعها  من 

سبق  فقد  اإلسالمية،  الدولة  مناطق  عىل 

مواقع  عىل  عسكرية  حمالت   9 نفذوا  أن 

ومنطقة  الظهر  جبال  يف  املجاهدين 

األكرب  النصيب  قيفة  ملنطقة  وكان  العبل، 

حمالت   5 شنوا  إذ  املرتدين،  هجمات  من 

األوىل  جمادى  خالل  عليها  عسكرية 

منهم  سعيا  ورجب،  اآلخرة  وجمادى 

لصالح  خرسوها  التي  املناطق  الستعادة 

الدولة اإلسالمية هناك. جنود 

أعداد  ورغم  الحمالت  تلك  جميع 

التي  الثقيلة  واألسلحة  الكبرية  املرتدين 

تأمنه  الذي  القصف  وكثافة  يستخدمونها 

الله-  –بفضل  فشلت  واملدافع،  الدبابات 

يف  املرتدون  وخرس  تقدم،  أي  تحقيق  يف 

الذين  عنارصهم  من  العديد  محاولة  كل 

الحمد. سقطوا بني قتيل وجريح، ولله 

للمجاهدين في  صوالت 
قيفة

الدولة  جنود  كان  أيضا  جانبهم  من 

مناسبات  عدة  يف  صالوا  قد  اإلسالمية 

سابقة عىل مواقع الحوثة املرشكني يف حمة 

وكان  والثعالب،  والعرصة  والظهرة  لقاح 

املرتدون يهربون يف أغلب األحيان، تاركني 

للمجاهدين،  غنائم  وذخائرهم  أسلحتهم 

الحمد. ولله 

أساليب مختلفة في 
الحوثة مواجهة 

التصدي  الخالفة يف  واختلف أسلوب جنود 

كان  املناطق  بعض  ففي  الهجمات،  لتلك 

االلتحام  ألسلوب  يلجؤون  املجاهدون 

املبارش مع العدو واالشتباك معه باألسلحة 

أخرى  مناطق  ويف  واملتوسطة،  الخفيفة 

مكثف  بقصف  الخالفة  جنود  يكتفي 

الهاون  بقذائف  املتقدمة  املرتدين  لحشود 

تكون  فيما  والثقيلة،  املتوسطة  واألسلحة 

مثل  املناطق  بعض  يف  الناسفة  العبوات 

حمة لقاح السالح األبرز إىل جانب األسلحة 

يف   املجاهدون  عليها  يعتمد  الذي  الثقيلة 

املرشكني. للحوثة  التصدي 

قيفة منطقة  أهمية 

صنعاء  رشقي  جنوب  قيفة  منطقة  وتقع 

وهي  كيلومرتاً،   130 قرابة  عنها  وتبعد 

تعترب مفرتق طرق  إذ  اسرتاتيجية،  منطقة 

وإب،  وصنعاء  ورداع  ومأرب  البيضاء  إىل 

بينها. الوصل  وعقدة 

العليا  قيفة  أقسام،   3 إىل  قيفة  وتنقسم 

ضد  الحرب  رحى  فيها  تدور  التي  وهي 

وهي  السفىل  وقيفة  املرشكني،  الحوثة 

غنيم. أهل  قبيلة  يكال، ومناطق  منطقة 

تقارير
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عملية انغماسية 
في مقر 

فوج للشرطة 
االتحادية 
الرافضية

ومقتل وإصابة 
48 رافضيـًا

كمين لجنود 
الخالفة 

عند مدخل 
منطقة بلد
في شمال 

بغداد

مقتل وإصابة 16 عنصرًا 
من الجيش الرافضي 

النبأ – والية صالح الدين 

اإلسالمية  الدولة  جنود  من  عدد  انغمس 

فوج  مقر  يف  رمضان(،   /21( الجمعة 

للرشطة االتحادية الرافضية بمدينة سامراء، 

 48 من  أكثر  وإصابة  مقتل  عن  أسفر  مما 

مرتدا، وإصابة آخرين.

صالح  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 

فوج  مقر  هاجموا  انغماسيني   5 أن  الدين 

بـ  املعروف  الرافضية  االتحادية  للرشطة 

"لواء العسكريني" يف منطقة جبريية بمدينة 

لنحو  املقر  عنارص  مع  واشتبكوا  سامراء، 

ساعتني، مما أسفر عن مقتل جميع عنارص 

املقر. 

اإلخوة  أن  اإلعالمي  املكتب  وأضاف 

االنغماسيني )وهم كل من أبي الفقيه الشامي، 

الكربويل،  معاذ  وأبي  الشامي،  الوليد  وأبي 

الفراجي،  السلماني، وأبي عمر  وأبي عدنان 

جاءت  إسناد  قوة  مع  اشتبكوا  الله(  تقبلهم 

املرتدين،  عددا  وأصابوا  فقتلوا  املنطقة،  إىل 

لريتقي 2 منهم شهيدين كما نحسبهما، بينما 

الناسفة وسط  اآلخرون سرتهم  الثالثة  ر  َفجَّ

عن  الهجوم  وأسفر  املرتدين،  من  بقي  من 

مقتل 38 مرتداً وإصابة 10 آخرين، وتدمري 

املقر وأحد مخازن السالح، وإحراق وإعطاب 

عدة آليات عسكرية، ولله الحمد. 

عملية انغماسية أخرى لجنود الدولة اإلسالمية 

األربعاء )26/ رمضان(، شمال غربي تكريت 

أسفرت عن مقتل وإصابة عرشات املرتدين. 

انغماسيني   8 أن  أعماق  وكالة  وأوضحت 

قرية  يف  الرافيض  للحشد  تجمعات  هاجموا 

السالم شمال غربي تكريت، فأوقعوا -بفضل 

النبأ – واليتا بغداد والجنوب 

الرافيض  الجيش  عنارص  من  عدد  لقي 

إثر  رمضان(،   /22( السبت  مرصعهم 

تفجري استهدفهم غرب بغداد. 

الدولة  جنود  أن  أعماق  وكالة  وأوضحت 

روا عبوة ناسفة عىل املرتدين،  اإلسالمية َفجَّ

أبو  ملنطقة  التابعة  الحصوة  منطقة  يف 

أسفر عن مقتل 4  بغداد، مما  غريب غرب 

عنارص، ولله الحمد. 

إضافة إىل ذلك ويف منطقة أبو غريب أيضا، 

قتىل  الرافيض  الجيش  عنارص  من   2 سقط 

رمضان(،   /21( الجمعة  آخران  وأُصيب 

إثر صولة لجنود الدولة اإلسالمية عىل ثكنة 

لهم يف املنطقة. 

منطقة زوبع يف الجنوب الغربي من بغداد 

النبأ – والية شمال بغداد 

– الرافضيان  والحشد  الجيش  ُمني 

 10 وإصابة  بمقتل  األسبوع-  هذا 

جنود  عمليات  جراء  منهما  عنارص 

مختلفة  مناطق  يف  اإلسالمية  الدولة 

من الوالية. 

الثالثاء  املجاهدين  من  عدد  كمن  إذ 

الحشد  لعنارص  رمضان(،   /25(

الرافيض عند مدخل منطقة بلد، مما 

أسفر عن مقتل عدد منهم.

نصب  فقد  الواردة  لألنباء  ووفقا 

منطقة  يف  الكمني  املجاهدون 

 6 سقوط  إىل  أدى  مما  الحضرية، 

وتدمري  وجريح،  قتيل  بني  مرتدين 

آلية لهم، بفضل الله.

وعىل الطريق بني محطة بلد ومنطقة 

الدولة  جنود  ر  َفجَّ الضلوعية 

رمضان(،   /23( األحد  اإلسالمية 

تقل  كانت  آلية  عىل  ناسفة  عبوة 

الرافيض،  الحشد  عنارص  من  عددا 

مما أسفر عن تدمريها، ولله الحمد. 

دور  القنص  ملفارز  كان  جهتها  من 

يف استنزاف املرتدين قرب الطارمية 

هذا األسبوع. 

عمليات  أن  املصادر  وأوضحت 

الطابي  منطقتي  يف  القنص  مفارز 

أسفرت  الطارمية  قرب  والسلمان 

الجيش  يف  عنارص   3 مقتل  عن 

الرافيض، ورابع يف الحشد الرافيض، 

ولله الفضل. 

 تجدر اإلشارة إىل أن املفارز األمنية 

من  املايض  األسبوع  خالل  تمكنت 

مناطق  يف  أمنية  عمليات  عدة  تنفيذ 

متفرقة من الوالية، أدت إىل مقتل 9 

)بينهم  الرافيض  الحشد  عنارص  من 

ضابط(، وجاسوسني يف استخبارات 

الجيش الرافيض، وتدمري عربة همر.

الله- 24 قتيال يف صفوف املرتدين وعرشات 

روا 7 آليات لهم، ولله الحمد.  املصابني، وَدمَّ

ر  َدمَّ بيجي،  مدينة  داخل  نوعية  عملية  ويف 

جنود الدولة اإلسالمية -الجمعة- آلية للحشد 

الرافيض تحمل أسلحة وذخائر. 

أمنية  مفرزة  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

سوق  قرب  ناسفة  عبوة  زرع  لها  الله  يرس 

الحشد  مليليشيا  آلية  عىل  وتفجريها  بيجي 

رغم اإلجراءات األمنية التي يتخذها املرتدون 

تدمري  إىل  أدى  مما  املدينة،  يف  ويفرضوها 

اآللية، دون أن يتسنى معرفة حجم وطبيعة 

الخسائر البرشية. 

ثكنات  اإلسناد  مفارز  استهدفت  من جانبها 

ومواقع الحشد الرافيض قرب قرية البودريب، 

وقرية الشويرتان وجرس املخازن، وعىل طريق 

)بيجي – حديثة(، بقذائف الهاون واملدفعية 

.SPG-9 وصواريخ

عمليات  نتائج  إىل  اإلعالمي  املكتب  يرش  ولم 

اإلصابات  أغلب  أن  بذكر  واكتفى  القصف، 

غرب بغداد 
وجنوبها 

مقتل  رمضان(،   /25( الثالثاء  شهدت 

وإصابة عدد من عنارص الجيش الرافيض، 

فيها.  للمجاهدين  إثر عملية 

الدولة  جنود  أن  أعماق  وكالة  وذكرت 

عدد  عىل  ناسفة  عبوة  روا  َفجَّ اإلسالمية 

منطقة  يف  الرافيض  الجيش  عنارص  من 

العرسان التابعة لزوبع، مما أدى إىل مقتل 

2 من املرتدين، وإصابة ثالث، ولله الحمد. 

والية  يف  األمنية  املفارز  أن  بالذكر  الجدير 

–بفضل  متواصل  وبشكل  تشن  بغداد 

من  الروافض  تجمعات  عىل  هجمات  الله- 

بسيارات  تارة  املختلفة،  الوالية  مناطق 

بعبوات  وتارة  ناسفة،  وأحزمة  مفخخة 

القتىل والجرحى  ناسفة، مما يوقع عرشات 

يف صفوفهم.

5 قتلى من الجيش الرافضي 
في اليوسفية

ر جنود الدولة اإلسالمية  ويف والية الجنوب َفجَّ

الجيش  عنارص  عىل  ناسفة  عبوة  السبت 

إىل  أدى  مما  اليوسفية،  منطقة  يف  الرافيض 

مقتل عدد منهم. 

ر املجاهدون  وبحسب املصادر امليدانية فقد َفجَّ

العبوة عىل دورية للجيش الرافيض يف منطقة 

البومفرج التابعة لليوسفية، لتوقع يف صفوف 

املرتدين 5 قتىل بينهم ضابط، ولله الحمد. 

هاجموا  الخالفة  أن جنود  إىل  اإلشارة  تجدر 

املايض-  -األسبوع  استشهاديتني  بعمليتني 

مدينتي  يف  املرشكني  للروافض  تجمعات 

كربالء وبابل، مما أدى إىل مقتل وجرح 140 

رافضيا، ولله الحمد. 

كانت دقيقة، ولله الحمد.

اإلسالمية  الدولة  أن جنود  إىل  اإلشارة  تجدر 

روا خالل األسبوع املايض 7 آليات عسكرية  َدمَّ

وجالم  سامراء  جزيرة  يف  الرافيض  للجيش 

سامراء، بفضل الله.
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معارك ماراوي تدخل 
شهرهـا الثــاني 

عملية استشهادية في معبد 
للرافضة بخراسان

45 قتياًل ومصابًا من 
الجيش الفلبيني

النبأ – رشق آسيا 

الدولة  جنود  بني  املعارك  تواصلت 

الفلبيني  الجيش  وعنارص  اإلسالمية 

مدينة  يف  األسبوع-  -هذا  الصليبي 

أكثر  الصليبيني  املجاهدون  وكبَّد  ماراوي، 

قتيال ومصابا يف صفوفهم.   45 من 

املواجهات  بأن  أعماق  وكالة  وأفادت 

والجيش  اإلسالمية  الدولة  جنود  بني 

أحياء  داخل  متواصلة  زالت  ما  الفلبيني 

يزال  ال  الذي  الوقت  يف  ماراوي،  مدينة 

معظم  عىل  محافظني  املجاهدون  فيه 

مواقعهم.

ذكرته  ملا  ووفقا  مادايا(  )بنود  حي  ففي 

الجيش  من  عنرصان  ُقتل  فقد  الوكالة 

جراء  رمضان(،   /22( السبت  الصليبي 

اإلسالمية. الدولة  جنود  مع  اشتباكات 

صليبيا  جنديا   14 سقط  ذلك  جانب  إىل 

األحد )23/ رمضان(،  بني قتيل ومصاب 

النبأ - والية خراسان 

سيطر جنود الخالفة عىل 7 حواجز للجيش 

يف  جنوده  من  عدد  وُقتل  املرتد  األفغاني 

االستشهاديني  أحد  شن  فيما  درزاب، 

للرافضة  معبد  عىل  استشهاديا  هجوما 

املرشكني يف مدينة كابل، أدت إىل هالك 17 

العرشات. وإصابة  مرتدا 

جنود  إن  للوالية  اإلعالمي  املكتب  وقال 

رمضان(،   /24( االثنني  أغاروا  الخالفة 

عىل عدة حواجز للجيش األفغاني املرتد يف 

جوزجان،  مدينة  يف  درزاب  بلدة  أطراف 

 7 عىل  سيطروا  املجاهدين  أن  موضحا 

عىل  مرتدين   8 قتل  من  وتمكنوا  حواجز 

النبأ – والية سيناء 

 /20( الخميس  الخالفة  جنود  استهدف 

املرصية  الرشطة  من  عنارص  رمضان(، 

املرتدة، يف مدينة العريش، مما أسفر عن 

مقتل عدد منهم.

أن  سيناء  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

الله- من  تمكنت -بفضل  القنص  مفارز 

قتل 5 عنارص من الرشطة املرصية املرتدة 

يف املدينة، ولله الحمد. 

الدولة  جنود  استهدف  آخر  جانب  ومن 

املرتد  املرصي  للجيش  آلية  اإلسالمية 

يف  تسبب  مما  رمضان(،   /21( الجمعة 

تدمريها. 

ناسفة  عبوة  أن  املصادر  وأوضحت 

رت عىل اآللية العسكرية وسط مدينة  ُفجِّ

تدمريها،  يف  تسبب  الذي  األمر  العريش، 

بفضل الله. 

الخالفة  جنود  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

وبشكل  هجمات  يشنون  سيناء  والية  يف 

آليات  عىل  الناسفة  بالعبوات  رئييس 

وعنارص الجيش املرصي املرتد يف مناطق 

متفرقة من الوالية، إىل جانب صوالت عىل 

املرصية  للقوات  التابعة  التفتيش  حواجز 

والعريش،  ورفح  زويد  الشيخ  مدن  يف 

والجرحى  القتىل  من  العديد  يوقع  مما 

الفوىض  من  حالة  ويشكل  املرتدين،  من 

واالرتباك يف صفوفهم، ولله الحمد.

آخر  حي  يف  تجددت  اشتباكات  جراء 

ماراوي.  بمدينة 

أسفرت  فقد  امليدانية  للمصادر  ووفقا 

يف  والصليبيني  الخالفة  جنود  بني  املعارك 

حي )ليلود مادايا(، عن مقتل 5 عنارص يف 

كما  آخرين،   9 وإصابة  الفلبيني،  الجيش 

الفلبيني  للجيش  مدرعة  املجاهدون  ر  َدمَّ

إثر استهدافها بقذيفة صاروخية، يف الحي 

الحمد.  ذاته، ولله 

إضافة إىل ما سبق سقط -األحد- 5 عنارص 

من الجيش الفلبيني قتىل إثر مواجهات مع 

داخل  )مانكادو(،  حي  يف  الخالفة  جنود 

املدينة، كما لقي 7 آخرون حتفهم الثالثاء 

جنود  مع  اشتباكات  إثر  رمضان(،   /25(

الخالفة يف حي )بالينغ( يف املدينة ذاتها. 

الفلبيني  الجيش  عنارص  من  آخر  عدد 

إثر  رمضان(   /26( األربعاء  قتىل  سقطوا 

أحياء  الخالفة يف عدة  اشتباكات مع جنود 

باملدينة. 

عنرصا   13 فإن  أعماق  لوكالة  ووفقا 

إثر  حتفهم  لقوا  الفلبيني  الجيش  يف 

)ليلود  أحياء  يف  اندلعت  التي  االشتباكات 

الله.  بفضل  وبالينغ، ومارينوت(،  ماديا، 

القنص  مفارز  استهدفت  آخر  جانب  ومن 

الجيش  عنارص  رمضان(،   /24( االثنني 

و)ليلود  )مارينوت(  حيي  يف  الصليبي 

 4 مقتل  عن  أسفر  مما  كادايونان(، 

واملنة.  الفضل  ولله  صليبيني، 

األمريكية  الطائرات  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

ماراوي  مدينة  عىل  عنيفة  غارات  تشن 

الجيش  وينفذ  أيام،  عدة  منذ  يومي  بشكل 

خرسه  ما  الستعادة  هجمات  الفلبيني 

كثافته  من  االستفادة  محاوال  املدينة،  من 

األمريكي.  الجوي  والدعم  العددية 

وذخائر  أسلحة  واغتنام   ،2 وأرس  األقل، 

متنوعة.

عملية استشهادية في معبد 
للرافضة

االستشهادي  األخ  تمكن  أخرى،  جهة  من 

الله-  -تقبله  الخراساني  عائشة  أبو 

االنغماس  من  رمضان(،   /20( الخميس 

للرافضة  معبد  داخل  الناسفة  بسرتته 

بادر  حيث  كابل،  مدينة  يف  املرشكني 

مسدس  من  املرشكني  عىل  النار  بإطالق 

الناسفة  سرتته  بعدها  ر  ليَُفجِّ يحمله،  كان 

 17 هالك  عن  أسفر  مما  جموعهم،  وسط 

مرتدا عىل األقل وإصابة العرشات.

جنود  من  عدد  هاجم  آخر،  صعيد  وعىل 

رمضان(،   /23( األحد  اإلسالمية  الدولة 

الرشطة  من  وضباط  عنارص  عدة 

رشق  بندو(  )دوار  بمنطقة  الباكستانية 

 3 ملقتل  الهجوم  أدى  حيث  بيشاور، 

وإصابة ضابط. عنارص 

من  األمن  مفارز  تمكنت  ذلك،  إىل  إضافة 

مرافقيه،  من   2 وإصابة  قاٍض  اغتيال 

)شيشم  منطقة  يف  الصقة  عبوة  بتفجري 

اغتيل جندي  كما  أباد،  بمدينة جالل  باغ( 

ننجرهار. بند( يف  )لته  أفغاني يف منطقة 

املجاهدون يف مدينة  إضافة إىل ذلك تمكن 

جنودا  تقل  سيارة  تدمري  من  أباد  جالل 

يف  عليها  ناسفة  عبوة  بتفجري  أفغانيني 

مقتل  إىل  أدى  الذي  األمر  )عيدكاه(،  حي 

واملنة. الحمد  ولله  منهم،  وإصابة عدد 

5 قتلى من 
الشرطة المصرية 

المرتدة قنصًا
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زكاة الفطر
الحمد لله الذي رشع لعباده الصيام، ورشع 

يف ختامه زكاة الفطر من رمضان، والصالة 

وآله  محمد  ورسوله  عبده  عىل  والسالم 

وصحبه وأتباعه بإحسان، أما بعد:

الفطر من عبادات يوم  الله زكاة  فقد جعل 

بها،  املكلفون  يؤديها  التي  وليلته،  الفطر 

صيام  من  عليهم  افرتض  ما  إتمامهم  بعد 

إىل  قربة  للفقراء،  فيعطونها  رمضان،  شهر 

قال  كما  العيد،  يوم  صالة  قبل  تعاىل،  الله 

َوذََكَر   * تََزكَّى  َمْن  أَْفَلَح  }َقْد  جالله:  جل 

فهي   ،]15  -  14 ]األعىل:   } َفَصىلَّ َربِِّه  اْسَم 

للفقري  له، وُطعمة  للصائم، وكفارة  مطهرة 

واملسكني.

• تعريفها: 
وهي صدقة تجب عقب إتمام شهر رمضان.

• الحكمة من مشروعيتها:
مرشوعية  من  الحكمة  إن  العلم:  أهل  قال 

بإغنائهم  بالفقراء،  الرفق  هو  الفطر  زكاة 

الرسور  وإدخال  العيد،  يوم  يف  السؤال  عن 

العيد  بقدوم  املسلمون  يرُس  يوم  يف  عليهم 

اللغو  من  للصائم  تطهري  وإنها  عليهم، 

والرفث الذي وقع منه يف هذا الشهر املبارك، 

قال:  عنهما-  الله  -ريض  عباس  ابن  فعن 

الله عليه وسلم-  الله -صىل  "فرض رسول 

زكاة الفطر ُطهرة للصائم من اللغو والرفث 

وُطعمة للمساكني" ]رواه أبو داود[.

• حكمها:
عىل  اإلجماع  الله-  -رحمه  املنذر  ابن  نقل 

أنها فريضة فقال: "وأجمعوا عىل أن صدقة 

الفطر فرض"، وذلك لحديث ابن عمر -ريض 

الله عنهما- قال: "فرض رسول الله -صىل 

الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعاً من تمر 

أو صاعاً من شعري، عىل العبد والحر، والذكر 

املسلمني"  من  والكبري  والصغري  واألنثى، 

]متفق عليه[.

• شروط وجوبها: 
وال  الكافر،  من  تصح  فال  اإلسالم،  أوالً: 

ََّما يَتََقبَُّل اللَُّه  يقبلها الله منه، قال تعاىل: }إِن

ِمَن اْلُمتَِّقنَي{ ]املائدة: 27[. 

ثانياً: الحرية، أما العبد فإنَّ سيَِّدہ هو الذي 

الله  صىل  النبي  لحديث  وذلك  عنه،  يُخرج 

عليه وسلم: )ليس يف العبد صدقة إال صدقة 

الفطر( ]رواه مسلم[. 

قال ابن املنذر رحمه الله: "وأجمعوا أنَّ عىل 

املرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحارض" 

]اإلجماع البن املنذر[.

ثالثاً: القدرة عىل إخراجها؛ بمعنى أن يكون 

حوائجه  عىل  واجبة  نفقة  عن  فاضل  عنده 

األصلية ليلة العيد ويومه.

ن تؤدى زكاة الفطر: • عمَّ
تَلزمه  ن  وعمَّ نفِسه  عن  الرجل  يُخرجها 

نفقتُهم إن كانوا صغارا ال مال لهم، أو كانوا 

يُخرجها  إخراجها،  يستطيعون  ال  فقراء 

وأبويه  وأوالده  وزوجته  نفسه  عن  الرجل 

-ريض  عمر  ابن  لحديث  وذلك  ومماليكه، 

الله عنهما- املتقدم عن النبي صىل الله عليه 

الله- عن  البخاري –رحمه  وسلم، وملا رواه 

نافع قال: "فكان ابن عمر يعطي عن الصغري 

والكبري"، وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى 

كل  عن  الفطر  زكاة  يؤدي  كان  "أنه  بلفظ: 

مملوك له يف أرضه، ويف غري أرضه، وعن كل 

إنسان كان يعوله، صغري أو كبري".

وال يجب إخراجها عن الجنني، لكن يُستحب 

ا  لورود ذلك عن عثمان –ريض الله عنه- ممَّ

أبي شيبة يف مصنفه: "أن عثمان  ابن  روى 

الفطر  يعطي صدقة  كان  عنه-  الله  -ريض 

قال:  أنه  قالبة  أبي  عن  وروى  الَحبَل"،  عن 

" كانوا يُعطون صدقة الفطر، حتى يعطون 

عن الَحبَل".

• وقتها: 
تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم 

لم  له،  ُولد  أو  أو تزوج،  أو ملك عبدا،  بعده 

تلزمه فطرته، وقبله تلزم، ويجوز إخراجها 

رواه  ملا  وذلك  يومني،  أو  بيوم  العيد  قبل 

البخاري عن نافع أنه قال: "وكانوا يعطون 

محمول  وهذا  يومني"،  أو  بيوم  الفطر  قبل 

للفقراء،  ال  للجباة  يعطونها  كانوا  أنهم  عىل 

ويدل عليه ما رواه مالك يف املوطأ عن نافع 

أن عبد الله بن عمر "كان يبعث بزكاة الفطر 

أو  بيومني  الفطر  قبل  تُجمع عنده  الذي  إىل 

ثالثة".

عيد  يوم  فهو  إلخراجها،  وقت  أفضل  أما 

الفطر قبل الصالة، لحديث ابن عمر، ريض 

الله عنهما: "أن رسول الله -صىل الله عليه 

وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج 

الناس إىل الصالة" ]متفق عليه[، ذلك أن ِمن 

هذا  يف  السؤال  عن  الفقراء  إغناُء  مقاصدها 

إخوانهم  بمشاركة  نفوسهم  ولتطيب  اليوم، 

األغنياء بالفرح والرسور يف يوم العيد، دون 

أن يحملوا همَّ الكسب يف هذا اليوم. 

من  صدقة  فهي  الصالة،  بعد  أداها  من  أما 

الفطر،  زكاة  يف  عنه  تُجزئ  وال  الصدقات 

ملا رواه أبو داود عن ابن عباس -ريض الله 

عنهما- قال: "فرض رسول الله -صىل الله 

عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من 

اها  أدَّ من  للمساكني،  والرفث، وُطعمة  اللغو 

أداها  ومن  مقبولة،  زكاة  فهي  الصالة  قبل 

بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات".

• مقدارها: 
التي  األصناف  من  صاع  هو  فيها  الواجب 

يجوز إخراج زكاة الفطر منها، لحديث أبي 

الله عنه: "كنا نخرج  سعيد الخدري، ريض 

أو صاعا من  الفطر صاعا من طعام،  زكاة 

شعري، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أِقط، 

]صاعا  عليه[،  ]متفق  زبيب"  من  صاعا  أو 

، وهو القمح[. من طعام: أي من بُرٍّ

• نوعها: 
تُخرج من أغلب قوت البلد فإن كان قوت البلد 

أخرجها،  الحديث  يف  املذكورة  األصناف  من 

األصناف  غري  من  البلد  قوت  كان  وإن 

املذكورة يف الحديث، فتخرج من قوت البلد.

يدفعوا  أن  مرص  ألهل  أرى  "ال  مالك:  قال 

يغلو  أن  إال  ذلك جّل عيشهم،  القمح ألنَّ  إال 

أرى  فال  الشعري،  عيشهم  فيكون  سعرهم، 

بأسا أن يدفعوا شعريا"، وقال: "وأما ما ندفع 

نحن باملدينة فالتمر" ]املدونة الكربى[.

فعلَّل اإلمام مالك -رحمه الله- إعطاء القمح 

والشعري بأنه جل عيش البلد، وقال الشافعي: 

"ويف سنة رسول الله -صىل الله عليه وسلم- 

أنَّ زكاة الفطر مما يقتات الرجل... وأي قوت 

كان األغلب عىل رجل أدى منه زكاة الفطر" 

]األم[.

• مقدار الصاع:

ي  قدر الصاع أربعة أمداد، واملد هو ملء َكفَّ

انتشار  إذا مألهما، ولعدم  املتوسط  اإلنسان 

الصاع النبوي بني املسلمني نورد لكم -أسفل 

أغلب  يف  املوازين  من  يقابله  ما  املقال- 

األصناف.

• هل يجوز إخراجها قيمًة؟ 

ذهب جمهور العلماء من املالكية والشافعية 

يف  القيمة  إخراج  يجوز  ال  أنه  إال  والحنابلة 

إخراجها  هو  الواجب  وإنما  الفطر،  زكاة 

الرسول صىل  بيَّنها  التي  األصناف  عينا من 

الله عليه وسلم، ألنه لم يرد خالف ذلك عن 

رسول الله صىل الله عليه وسلم، وهو األقرب 

إىل براءة الذمة، والله أعلم.

• مكان إخراجها: 
من  واملساكني  للفقراء  الفطر  زكاة  تعطى 

فاضت  إذا  إال  البلد  عن  تنقل  وال  البلد،  أهل 

يف  ويراعى  واملساكني،  الفقراء  حاجة  عن 

إخراجها األحوج واألقرب للصالح ليتزود بها 

عىل طاعة الله تعاىل.

• تفويض ديوان الزكاة 
بأدائها:

يسلم  أن  اإلسالم  دار  يف  مسلم  ألي  يمكن 

صدقة فطره ومن يعول، إىل إخوانه يف املراكز 

التابعة لديوان الزكاة ليتولوا هم أداءها عنه، 

دفعها  بمجرد  منها،  ذمته  وتربأ  وقتها،  يف 

إليهم، وذلك أفضل، وخاصة ملن خيش التأخر 

عن وقت أدائها، أو صعب عليه الوصول إىل 

الفقراء واملساكني ليؤديها إليهم.

املسلمني صيامهم،  يتقبل من  أن  الله  نسأل 

الكفر  أحزاب  عىل  اإلسالم  دولة  ينرص  وأن 

املتحالفة ضدها، والحمد لله رب العاملني.

مقاالت

مسائل 
وأحكام

وزن الصاع الصنف وزن الصاع الصنف وزن الصاع الصنف وزن الصاع الصنف

2200 غرام التمر 2600 غرام العدس 2700 غرام  الحنطة املقشورة 2800 غرام األرز )حبة طويلة(

2400 غرام الزبيب 2700 غرام العدس األحمر 2300 غرام الشعري 2800 غرام األرز )حبة قصرية(

1500 غرام معكرونة كبرية 1900 غرام الفول 2300 غرام الدقيق 2300 غرام الربغل

1850 غرام معكرونة صغرية 2800 غرام الحمص 2500 غرام الفاصوليا 2200 غرام الفريكة



العدد السادس والثمانون - الخميس 27 رمضان 1438هـ
تحقيقات

النبأ – والية الخري - خاص

يسعى  عام  كل  من  األيام  هذه  مثل  يف 

زيادة  إىل  األرض  بقاع  يف جميع  املسلمون 

والثواب  العظيم  األجر  يف  رغبة  طاعاتهم 

الغتنام  يسعى  منهم  كالً  فرتى  الكبري، 

األجر. الفرصة وزيادة 

ويقرأ  املساجد  يف  الليل  يقوم  من  فمنهم 

الختمة تلو الختمة، ومنهم من يشد رحاله 

واالعتكاف،  لالعتمار  الحرام  الله  بيت  إىل 

من  عليه  الله  فرض  ما  يعلم  من  ومنهم 

الثغور  إىل  رحاله  فيشد  والجهاد،  الهجرة 

وأعراضهم،  املسلمني  أرايض  عن  للدفاع 

يف  والقتل  والبرت  لألرس  نفسه  يعرِّض 

فرتى  الشمس  عليه  تغرب  الله،  سبيل 

وقد  ماء،  ورشبَة  معدودات  تمراٍت  بيده 

الثغر  بُعد  بسبب  شيئٌ  ذلك  من  يتوفر  ال 

ما  عىل  ليله  فيبيت  إليه،  الطريق  وصعوبة 

أنَفه غبار  الرمضاء، ويزكم  تلفحه  أصبح، 

مكان،  كل  من  الخوف  ويأتيه  الصحراء، 

مثال؟! يستويان  فهل 

عليه  الله  -صىل  الله  رسول  يخربنا  وهنا 

وسلم- عن ليلة هي أفضل من ليلة القدر، 

عنهما-  الله  بن عمر -ريض  الله  عبد  فعن 

قال:  وسلم-  عليه  الله  -صىل  النبي  أن 

القدر؟  ليلة  من  أفضل  بليلة  أنبئكم  )أال 

أاّل  لعله  خوف،  أرض  يف  حرس  حارس 

والبيهقي  النسائي  ]رواه  أهله(  إىل  يرجع 

وغريهما[.

رسول  أن  عنه-  الله  -ريض  سلمان  وعن 

)رباط  قال:  وسلم-  عليه  الله  -صىل  الله 

وقيامه(  شهر  صيام  من  خري  وليلة  يوم 

مسلم[. ]رواه 

الدنيا، واألجر  أيام  الخريية فاقت كل  فهنا 

عنها. وزاد  نفسها  القدر  ليلة  تجاوز 

رمضان،  أيام  يف  الرباط  كان  إذا  فكيف 

القدر؟  ليلة  منها  التي  املباركة،  ولياليه 

الليلة  هذه  يوافق  من  ثواب  أعظم  فما 

ثغور  يحرس  الله،  سبيل  يف  مرابط  وهو 

امللة والدين. أعداء  اإلسالم، ويجاهد 

املجاهدين  من  عددا  التقت  )النبأ( 

الخري  بوالية  رمضان  شهر  يف  املرابطني 

أيام رباطهم  إىل ما يروونه عن  واستمعت 

فيه.

رباط وقتال وتقرب إلى الله 

والية  يف  املرابط  األنصاري  ميمونة  أبو 

الخري بإحدى نقاط جبل املوظفني قال إن 

نهار رمضان عند املرابط يبدأ باالستيقاظ 

الثانية والنصف فجرا، حيث  للسحور عند 

النوبة  تلك  يف  املرابطون  اإلخوة  يقوم 

إخوانهم. وإيقاظ  السحور  بإعداد وجبة 

يتجهز  الفجر  أذان  وبعد  أنه  وأضاف 

اإلخوة للصالة حيث يصيل نصفهم جماعة 

الذين  النصف اآلخر، ليقوم  فيما يحرسهم 

الجماعة  انتهاء  لم يصلوا إىل صالتهم بعد 

األوىل من الصالة.

صالة  وبعد  أنه  إىل  ميمونة  أبو  وأشار 

القرآن  قراءة  بني  االخوة  يتوزع  الفجر 

ترتاح  فيما  الصباح  أذكار  وقراءة 

التي كانت مكلفة بالحراسة قبل  املجموعة 

دورها  الثانية  املجموعة  لتستلم  السحور، 

ونقاطه،  العدو  سواتر  بمراقبة  وتقوم 

الفتاً إىل أن وقت املرابط كلَّه طاعة وعبادة 

ذاته  بحد  الثغر  يف  املرابط  فتواجد  لله، 

هي  أخرى  عبادات  من  يفعله  وما  عبادة، 

ولها  الرباط  عبادة  عن  منفصلة  طاعات 

أجرها. كذلك 

باملجاهدين  الرباط  نقاط  ازدحام  وعن 

املرابطني يف شهر رمضان قال: "إن جميع 

الرباط  يف  يرغبون  املجاهدين  اإلخوة 

أنفسهم  ويعرضون  رمضان  شهر  خالل 

يف  القتل  ويتمنون  وجل،  عز  الله  لرحمة 

وحسن  الله  من  األجر  راجني  الشهر  هذا 

الخاتمة".

فرصة  يضيعون  ال  املجاهدين  أن  وذكر 

اإلغارة  أو  الكافر  العدو  ثكنات  القتحام 

إىل  الفتاً  واغتنموها،  إال  نقاطه  داخل  عليه 

رأى  رمضان  من  الثاني  األسبوع  يف  أنه 

ثكنة  القتحام  مواتية  فرصة  املحور  أمري 

جنوده  من  عدد  مع  فبادر  الثكنات،  من 

واقتحموا  لالقتحام  دائما  املتجهزين 

يتيرس  لم  األمر  أن  غري  الثكنات  إحدى 

اإلخوة  فانحاز  الطقس،  حالة  بسبب 

لله.  والحمد  وعادوا ساملني، 

توبتكم أحب إلينا من قتلكم 

التي جرت خالل  أن من األحداث  وأضاف 

انشقاق  تأمني  أيام  عدة  قبل  رباطه  مدة 

النصريي،  الطاغوت  جنود  من  عدد 

معهم  التواصل  املرابطون  استطاع  حيث 

آمن  وتأمني طريق  وتوفيقه-  الله  -بفضل 

لله. والحمد  تائبني،  فجاؤوا  لهم، 

إلينا  أحب  النظام  جنود  توبة  "إن  وقال: 

يريد  جندي  كل  أن  مؤكدا  قتلهم،  من 

املرابطني،  مع  التواصل  بإمكانه  التوبة 

وال  السوء  من  املجاهدون  يحفظه  حيث 

مشريا  بأذى،  يمسه  أن  ألحد  يسمحون 

املرتدين  الجنود  من  عدد  انشقاق  أن  إىل 

قلوب  إىل  الفرحة  أدخلت  وتوبتهم 

ميمونة  أبو  ودعا  املرابطني،  املجاهدين 

جيش  عن  االنشقاق  إىل  املرتدين  الجنود 

عليهم،  القدرة  قبل  منه  والتربؤ  النظام 

الله". بإذن  وإال فمصريهم معلوم، 

المرابط يأمن فتنة القبر

من جهته قال أبو إسالم الجزراوي املرابط 

جهة  من  األول  الخط  نقاط  إحدى  يف 

املرابطني  أجر  الخري: "إن  األحياء يف والية 

املسلم  عليه  يحرص  عظيم  الله  سبيل  يف 

نفسه  وبذل  الله،  ووحد  الحق  عرف  الذي 

يف سبيل الله كما يريد الله ويحب، ولعظم 

أجر  ينحرص  لم  الله،  عند  العمل  هذا 

ما  إىل  تعداه  بل  فقط  حياته  بمدة  املرابط 

وهو  دنياه  املسلم  فارق  فإذا  املوت،  بعد 

أجر  فإن  ربه،  جوار  إىل  وانتقل  ثغره،  يف 

ميزة  وهذه  القيامة،  يوم  إىل  ساٍر  رباطه 

شدة  من  له  يتعرض  ملا  للمرابط  خاصة 

الله". وجوع وعطش وخوف يف سبيل 

أن  الله عنه-  بن عبيد -ريض  فعن فضالة 

قال:  وسلم-  عليه  الله  -صىل  الله  رسول 

يف  املرابط  إال  عمله  عىل  يختم  ميِّت  )كل 

يوم  إىل  عمله  له  ينمى  فإنه  الله؛  سبيل 

]رواه  القرب(  فتنة  من  ويأمن  القيامة، 

الرتمذي[.

بذكر  أوقاتهم  يملؤون  املرابطني  أن  وذكر 

شؤون  يف  والتباحث  القرآن  وقراءة  الله 

والذكر. والدعاء  املسلمني 

تأخر فطورهم بسبب رصد 
الطريق 

أشار  العطش  وشدة  الجو  حرارة  وعن 

عند  عالية  درجة  يبلغ  العطش  أن  إىل 

الجو  حرارة  بسبب  املرابطني  اإلخوة 

-والحمد  اإلخوة  فرتى  النهار،  وطول 

عند  األجر  محتسبني  ثابتني  صابرين  لله- 

الله، مشريا إىل أن خطورة النقطة وبُعدها 

من  يجعل  إليها  املؤدي  الطريق  رصد  أو 

أمرا  إليها  واملاء  الطعام  إيصال  مهمة 

حصل  ما  وهو  األحيان،  بعض  يف  صعبا 

من  اإلخوة  يتمكن  لم  عندما  أيام  عدة  قبل 

النقطة  للمرابطني يف  الطعام واملاء  إيصال 

قبل قناص مرتد، وهو  بسبب رصدها من 

ريثما  ساعات،  عدة  اإلخوة  إفطار  أخر  ما 

الطعام  وجبات  جلب  من  أحدهم  تمكن 

واملاء.

وقال إن هذه املصاعب أمر عادي يف بعض 

نقاط الرباط وقد اعتاد عليها اإلخوة فرتى 

الصعوبات  ورغم  عندهم،  والتجلد  الصرب 

ترى اإلرصار عىل الثبات يجعل معنوياتهم 

لله. والحمد  مرتفعة، 

النظر يف نقاط  ولفت إىل أن أكثر ما يلفت 

وقد  العمر  مقتبل  يف  أشبال  وجود  الرباط 

فرتاهم  االقتحاميني،  مع  أنفسهم  ندبوا 

دائما،  ويطلبونه  االقتحام  عىل  يرصون 

ويلحون يف ذلك، األمر الذي يجعل حماس 

املرتدين وقتلهم. للنيل من  املرابطني عاليا 

ليلة أفضل من ألف ليلة

أحد  يف  يعمل  الذي  املهاجر،  الله  عبد  أبو 

له  يتهيأ  ولم  للدواوين،  التابعة  املراكز 

مع  الرباط  خطوط  لزوم  ذلك  بسبب 

إخوانه يف جيش الخالفة، كان يهيئ نفسه 

األواخر  العرش  يف  رباطه  وقت  يكون  ألن 

ذلك  من  يمنعه  أن  قبل  رمضان،  من 

عنه  ينوب  ال  يتواله،  الذي  عمله  مشاغل يف 

أحد. فيها 

العرش  ليايل  أن يحيي  يتمنى  أنه كان  ذكر 

سبيل  يف  مرابط  وهو  رمضان  من  األواخر 

ذلك،  أجر  يحرمه  ال  أن  الله  وسأل  الله، 

العذر،  حبسهم  الذين  إخوانه  وكل  هو 

ويحكي  واألمانات،  التكاليف  وقيدتهم 

املاضية: السنة  يف  تجربته 

نوبة  يف  الوقت  اإلخوة  مع  نقتسم  "كنا 

للصالة،  البعض  فيتفرغ  الحراسة، 

يحرسون،  آخرون  ويبقى  القرآن،  وقراءة 

أن  مخافة  الثغر،  جوانب  ويرصدون 

من  أروعها  فما  إليه،  املرتدون  يتسلل 

بني  األجر،  اإلخوة  تقاسم  وقد  لحظات، 

باتت  وأخرى  الله،  خشية  من  تبكي  عني 

الله". تحرس يف سبيل 

يف  ليلة  كانت  "إن  الله:  عبد  أبو  وأضاف 

لها السلف عىل قيام ليلة القدر  الرباط فضَّ

ليلة  بمن شهد  فكيف  الحرام،  الله  بيت  يف 

يقيض  الله،  سبيل  يف  مرابط  وهو  القدر، 

صولته،  يخشون  الله  ألعداء  مرهبا  ليلته 

عليه". ويخاف هو من صولتهم 

نسأل الله أن يقر عيوننا وعيون املرابطني 

أحزاب  واندحار  اإلسالم  لدولة  الله  بنرص 

الله  سبيل  يف  املرابطني  يجزي  وأن  الكفر، 

عن اإلسالم واملسلمني خري الجزاء، والحمد 

العاملني. لله رب 

حراسة ليلة أفضل 
من ليلة القدر

لهذه األسباب يفضل 
المجاهدون الرباط في 

رمضان عن سواه ..




