
األسبوع  خالل  الخالفة  جنود  دّمر 

املحيل(  )املجلس  للـ  مبنيني  الحايل 

بلديتي  يف  املرتدين   PKK للـ  التابع 

)ذيبان( و)الجرذي( إثر تفجري عدد 

إضافة  عليها،  الناسفة  العبوات  من 

الـ  لعنارص  منازل   6 استهداف  إىل 

بالعبوات  مختلفة  مناطق  يف   PKK

ووقوع  لتدمريها  أدى  ما  الناسفة 

وإعطاب  فيها،  مادية  أرضار 

ومقتل  لهم  آليات   5 وتدمري 

بينهم  متنها  عىل  كان  من  وإصابة 

قياديني.

النظام  من  عنرصاً  اغتالوا  بينما 

للجيش  آليات   4 ودّمروا  النصريي، 

إثر  امليادين  ريف  يف  النصريي 

الناسفة  بالعبوات  استهدافها 

فقتلوا وأصابوا من كان عىل متنها.

اإلعالمي،  املكتب  بحسب  وتفصيالً 

جنود  فّجر  تعاىل  الله  بتوفيق 

األول(  ربيع   /6( األحد  الخالفة، 

املجلس  مبنى  عىل  ناسفة  عبوة 

)ذيبان(... بلدة  يف   PKKللـ املحيل 

جنود الخالفة يدّمرون يدّمرون مبنيي )مجالس 
محلية( و6 منازل للـ PKK المرتدين في الخير

التفاصيل ص 4

واغتيال 6 مخاتير 
موالين للحكومة 

األفغانية

 PKK اغتيال 3 عناصر للـ
وتدمير وإعطاب 5 آليات

سقوط قتلى 
وجرحى من الجيش 

الكونغولي

جنود الخالفة يغتالون 
مسؤول مركز )أمن 

الدولة( ببلدة )إنخل(

ومقتل وإصابة من كان 
على متنها بينهم 3 
قياديين في البركة

وأسر أحدهم على يد 
جنود الخالفة

وعنصرًا من ميليشيا 
)حزب الشيطان( في درعا

هالك وإصابة 
26 عنصرًا من 

طالبان

هذه الصحيفة تحتوي على ألفاظ الجاللة وآيات قرآنية وأحاديث احذر من تركها في مكان مهين6

 صــحـيــفـة أســبــوعــيـة تـصـدر  عـن
 ديــوان اإلعـالم المركـزي

12 صفحة

70 هالكًا من الجيش المالي بهجوم على قاعدة عسكرية 
لهم وقتلى وجرحى من القوات الفرنسية الصليبية
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العدد 207

6

خالل  املرتد  املايل  الجيش  ُمني 

70 قتيال من  األسبوع الحايل بسقوط 

جنوده وإصابة العرشات إثر مهاجمة 

لهم،  عسكرية  قاعدة  الخالفة  جنود 

من  وجرحى  قتىل  سقوط  إىل  إضافة 

بتفجري  الصليبي  الفرنيس  الجيش 

عليهم. ناسفة  عبوة 

اإلعالمي،  املكتب  بحسب  وتفصيالً 

جنود  هاجم  تعاىل  الله  بتوفيق 

األول(  ربيع   /4( الجمعة  الخالفة، 

فيها  يتمركز  عسكرية  قاعدة 

يف  املرتد  املايل  الجيش  من  عنارص 

)ميناكا(  بمنطقة  )إنديليمان(  قرية 

دارت  حيث  مايل،  رشق  شمال 

األسلحة،  أنواع  بمختلف  اشتباكات 

ما أدى لهالك نحو 70 عنرصا وجرح 

اآلليات  من  عدد  وتدمري  العرشات، 

أسلحة  و  آليات  واغتنام  والدبابات، 

متنوعة. وذخائر 

األول(  ربيع   /5( السبت  يوم  ويف 

ناسفة  عبوة  الخالفة  جنود  فّجر 

الفرنسية...  للقوات  آليات  رتل  عىل 

5

5

6
10 8

جنود الخالفة يبايعون خليفة 
المسلمين أبي إبراهيم الهاشمي 

القرشي –حفظه هللا تعالى–

من كلمة الشيخ أبي مصعب 
 الزرقاوي -تقبله هللا-

 )كذلك الرسل ُتبتلى ثم تكون
لها العاقبة(

مقتطفاتتقارير
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بسم هللا الرحمن الرحيم

لتدمع،  العني  وإن  ليحزن،  القلب  إن 

ملحزونون،  بكر  أبا  يا  فراقك  عىل  وإنا 

وال نقول إال ما يريض ربنا إنا لله وإنا 

راجعون. إليه 

الشيخ  املؤمنني  أمري  مىض  قد  ها 

الله  تقبله  البغدادي  بكر  أبي  املجاهد 

حياته  نهاية  لتكون  وعال،  جل  ربّه  إىل 

كل  ويرجوها  يتوقعها  التي  النهاية 

أن  يمكن  وكان  الله،  سبيل  يف  مجاهد 

عاما،   15 قبل  جهاده  بدأ  منذ  ينالها 

تتأخر  أن  وعال  جل  ربّه  شاء  ولكن 

من  كثري  فيه  له  يكتب  سنينا  عنه 

سبيله،  يف  قتال  من  الصالح،  العمل 

وتعليم  وتعلم  دينه،  يف  وفتنة  وابتالء 

فيه،  اإلمامة  له  كتب  حتى  ألحكامه، 

أمر املسلمني، وقبضه وهو  وجعله ويل 

حسيبه. والله  نحسبه  ذلك،  عىل 

الله  رحمه  إبراهيم  الشيخ  استشهد 

سبقوه  كمن  حياته  خاتمة  لتكون 

الجهاد،  وأمراء  الدين  أئمة  من 

عمر  وأبي  الزرقاوي  مصعب  أبي 

وأسامة  املهاجر  وأبي حمزة  البغدادي 

وغريهم  تعاىل،  الله  تقبلهم  الدن،  بن 

الناس،  يذكرهم  أال  يرضهم  ال  كثري 

عىل  الله  سبيل  يف  القتل  آثروا  ممن 

يف  فقضوا  للمرشكني،  االستئسار 

أحزمتهم  بتفجري  أو  الصليبيني  قصف 

يجمعهم  أن  الله  نسأل  عليهم،  الناسفة 

عليني. يف  جميعاً 

أحيا  أن  بعد  إبراهيم  ملة  مجدد  مات 

أميتت،  سننا  وبإخوانه  به  تعاىل  الله 

كثريا  بهم  وأمات  اندثرت،  وشعائر 

أتعبها  نفوسا  بهم  وأحيا  البدع،  من 

ملا  املسلمني،  عىل  املرشكني  تسلط  طول 

األرض  يف  ممّكنا  يعود  اإلسالم  رأت 

عليه  يهيمن  وال  يشء  كل  عىل  يهيمن 

وتساس  الناس،  بني  به  ويحكم  يشء، 

ووحدانا،  زرافات  فهبوا  الرعية،  به 

بذلك  ليلحقوا  وأنصارا،  مهاجرين 

مشاركة  لهم  فيكون  املبارك،  الركب 

بتكثري  ورشف  الدين،  إقامة  أجر  يف 

منهم  إن  حتى  املسلمني،  جماعة  سواد 

اليوم  مّت  إن  أبايل  ال  يقول:  كان  من 

اإلسالم  عّز  من  رأيته  بعدما  غدا  أو 

إال  يهمني  وال  األرض،  هذه  يف  وأهله 

لهذه  منتٍم  وأنا  بالشهادة  يل  يختم  أن 

ومنهم  وحرسته،  أقامته  التي  الجماعة 

من كان يقول: لم يعد يل ما أدعوا الله 

سبيله  يف  أقتل  أن  إال  الدنيا  أمر  من  به 

نه. سبحا

دولته  راية  وبقيت  املؤمنني  أمري  رحل 

دنس  من  طاهرة  نقيًة  بعده  من 

سنٌي  ومنهجها  ونجاسته،  الرشك 

الكفار  مداهنة  إىل  ينحرف  لم  نبوٌي 

ما  رغم  تعاىل،  الله  دين  يف  واملرتدين 

وبالء  حرب  من  وجنودها  أصابها 

األولياء،  من  وخذالن  لألعداء  وتسلط 

أخذها  منذ  عليها  أمينا  كان  ونحسبه 

الصالحني،  أسالفه  بعد  من  بقوة 

إخوانه  من  بأمانتها  وتكّلف  نحسبهم، 

املجاهدين.

بعد  البغدادي  بكر  أبو  الشيخ  قتل 

الله  أعداء  يف  النكاية  جنوده  أعظم  أن 

تعاىل، من نصارى محاربني وروافض 

لم  بل  مرتدين،  وصحوات  مرشكني 

الكفر عىل وجه  ملل  ملة من  تبقى  تكد 

الله  بفضل  منها  ونالوا  إال  األرض 

عىل  لتحريضه  استجاب  وقد  تعاىل، 

الصليبيني  بلدان  يف  املسلمون  قتالهم 

تلك  يف  املجاهدين  عمليات  فصارت 

الله  -بفضل  يومية  شبه  أحداثا  البالد 

املرتدين  قتل  أخبار  هي  مثلما  تعاىل- 

وجنود  والصحوات  الروافض  من 

املسلمني. بلدان  يف  الطواغيت 

تنته  ولم  املسلمني  خليفة  حياة  انتهت 

الله  -بفضل  جنودها  جهاد  وال  دولته 

يِئس  مستمرة،  باقية  هي  بل  تعاىل- 

وجودها،  إنهاء  من  اليوم  املرشكون 

يحتووا  أن  أمانيهم  أقىص  وبات 

عليهم  خطرها  من  ويحدوا  توسعها 

أنها  يقينهم  مع  يستطيعون،  ما  قدر 

كانت  مما  أكثر  األرض  يف  ستتمكن 

الله  رشع  وتقيم  الله-  -بإذن  قبل  من 

وينضم  أخرى،  مواطن  يف  سبحانه 

شعوب  من  مجاهدون  صفوفها  إىل 

بهم  الله  ليغيظ  أخرى،  وقبائل 

عىل  إنه  املسلمني  بهم  ويفرح  املرشكني 

قدير. ذلك 

-بإذن  اإلسالمية  الدولة  تبدأ  واليوم 

مراحل  من  جديدة  مرحلة  تعاىل-  الله 

األرض من دنس  جهادها حتى تطهري 

الله  دين  وإقامة  وظالمه  الرشك 

املرشكون  فرح  ومثلما  فيها،  تعاىل 

الزرقاوي  مصعب  أبي  الشيخ  بمقتل 

هما  فرحهم  انقلب  ثم  الله  تقبله 

عمر  أبي  الشيخ  أيام  يف  رأوه  ملا  وغما 

نكاية  تحول  من  الله  تقبله  البغدادي 

األرض،  يف  لهم  تمكني  إىل  املجاهدين 

وظنوا  ووزيره  بمقتله  فرحوا  ثم 

ثم  للمجاهدين  الظهر  قاصمة  أنها 

امتدت  حني  مصيبتهم  عظم  اكتشفوا 

ثم  الشام  إىل  اإلسالمية  العراق  دولة 

يف  املسلمني  تضم  خالفة  دولة  صارت 

بكر  أبي  الشيخ  تويل  بعد  مكان  كل 

أعداء  سيفجع  الله  فبإذن  الله،  رحمه 

سيفتحه  بما  األيام  قابل  يف  تعاىل  الله 

الله تعاىل عىل عباده من البالد وقلوب 

األرض  من  فيه  سيمكنهم  وما  العباد 

الدين  إقامة  من  عليه  يعينهم  وما 

أضعاف  العاملني  رب  رشع  وتحكيم 

الشيخ  خالفة  وقت  يف  عليه  كانوا  ما 

تعاىل  الله  تقبله  البغدادي  بكر  أبي 

القريش  حمزة  أبو  الشيخ  قال  وكما 

كثريا  تفرحي  "فال  الله-  -حفظه 

ينسيك  من  جاءك  فلقد  تغرتي،  وال 

التي  املر  وكؤوس  رأيتي،  ما  أهوال 

وكأنك  حتى  تعاىل،  الله  بإذن  ذقتي 

يد  عىل  كان  ما  أحالها  أن  ستجدين 

الله-". -تقبله  البغدادي  الشيخ 

إمامنا  يعني  أن  تعاىل  الله  ونسأل 

حفظه  الهاشمي  إبراهيم  أبا  الشيخ 

وأن  أحمال،  من  به  ابتاله  ما  عىل  الله 

من  يمكنه  بما  ويمّدہ  رأيه،  يسّدد 

ما  به  ويصلح  تعاىل،  الله  أمر  تحقيق 

به  ويقّوي  ضل،  من  به  ويهدي  فسد، 

ذلك  موىل  إنه  وتخاذل،  ضعف  من 

العاملني.  رب  لله  والحمد  كله، 

ورحل 
مــجــّدد 
ــة 

ّ
مـــل

إبراهيم



أخبــار العدد 4207
الخميس 10 ربيع األول 1441 هـ

جنود الخالفة يدّمرون يدّمرون مبنيي 
)مجالس محلية( و6 منازل للـ PKK و5 

آليات لهم بالعبوات الناسفة 

والية الشام - الخير

األسبوع  خالل  الخالفة  جنود  دّمر 

املحيل(  )املجلس  للـ  مبنيني  الحايل 

بلديتي  يف  املرتدين   PKK للـ  التابع 

عدد  تفجري  إثر  و)الجرذي(  )ذيبان( 

إىل  إضافة  عليها،  الناسفة  العبوات  من 

 PKK الـ  لعنارص  منازل   6 استهداف 

ما  الناسفة  بالعبوات  مختلفة  مناطق  يف 

أدى لتدمريها ووقوع أرضار مادية فيها، 

ومقتل  لهم  آليات   5 وتدمري  وإعطاب 

وإصابة من كان عىل متنها بينهم قياديني.

النصريي  للجيش  آليات   4 دّمروا  بينما 

يف ريف امليادين إثر استهدافها بالعبوات 

عىل  كان  من  وأصابوا  فقتلوا  الناسفة 

باألسلحة  عنرصاً  اغتالوا  كما  متنها 

الرشاشة.

تدمير مبنيين للـ )المجلس 

المحلي(

اإلعالمي،  املكتب  بحسب  وتفصيالً 

الخالفة،  جنود  فّجر  تعاىل  الله  بتوفيق 

األحد )6/ ربيع األول( عبوة ناسفة عىل 

بلدة  يف   PKKللـ املحيل  املجلس  مبنى 

ولله  بالكامل،  لتدمريه  أدى  ما  )ذيبان(، 

جنود  فجر  متصل،  صعيد  وعىل  الحمد. 

الخالفة، االثنني )7/ ربيع األول( عبوات 

 PKKناسفة عىل مبنى املجلس املحيل للـ

أدى  ما  )الجرذي(،  بلدة  يف  املرتدين 

لتدمريه بالكامل.

املرتدين،  أمالك  استهداف  إطار  ويف 

ربيع   /4( الجمعة  الخالفة،  جنود  فّجر 

للـ منزلني  عىل  ناسفتني  عبوتني  األول( 

املرتّدين يف بلدة )ذيبان(، ما أدى   PKK

عبوة  تفجريهم  إىل  إضافة  لتدمريهما، 

يف  ثالث  عنرص  منزل  عىل  أخرى  ناسفة 

ووقوع  إلصابته  أدى  ما  البصرية،  بلدة 

أرضار مادية  يف املنزل، ولله الحمد.

 /6( األحد  املجاهدون،  تمكن  كذلك 

ربيع األول( من تفجري عبوة ناسفة عىل 

)أبو  بلدة  يف   PKKالـ من  قيادي  منزل 

حردوب(، ما أدى لتدمريه بالكامل.

ناسفة  عبوة  ذاته  اليوم  يف  فّجروا  كما 

املرتدين   PKKالـ من  عنرص  منزل  عىل 

أدى  ما  مصعة(،  بو  )حوايج  بلدة  يف 

ألرضار مادية، إضافة إىل استهداف منزل 

أحد عنارصهم يف بلدة )الشنان( بقذيفة 

صاروخية، األربعاء )٣/ربيع األول(، ما 

أدى ألرضار مادية يف املنزل.

 PKK استهداف 5 آليات للـ
ومقتل قياديين وعنصرين

املرتدين،  آليات  استهداف  صعيد  وعىل 

هاجم جنود الخالفة، الخميس )٣/ ربيع 

األول(، آلية رباعية الدفع للـPKK  املرتّدين 

يف بلدة )الحريجية( باألسلحة الرشاشة، ما 

أدى إلعطابها وإصابة من كان عىل متنها.

بينما فّجروا، الخميس )٣/ ربيع األول( 

عبوة ناسفة عىل آلية رباعية الدفع لهم يف 

منطقة )هجني(، ما أدى إلعطابها وهالك 

قياديني كانا عىل متنها.

كما فجروا، األحد )6/ ربيع األول( عبوة 

الطريق  عىل  لهم  همر  عربة  عىل  ناسفة 

والطيانة(  )ذيبان  بلدتي  بني  الرابط 

أمس، ما أدى إلعطابها وإصابة من كان 

عىل متنها.

تعاىل،  الله  وبتوفيق  آخر،  صعيد  وعىل 

ربيع   /7( االثنني  الخالفة،  جنود  اغتال 

 PKKالـ استخبارات  من  عنرصا  األول( 

املرتدين يف بلدة )أبو حردوب( باألسلحة 

الرشاشة، ما أدى لهالكه.

األول(  ربيع   /8( الثالثاء  يوم  ويف 

عنرصا  اإلسالمية  الدولة  جنود  اغتال 

باألسلحة  )ذيبان(  بلدة  يف   PKKالـ من 

إىل  إضافة  لهالكه،  أدى  ما  الرشاشة، 

استهداف عنارص لهم يف بلدة )الشحيل( 

عنرص  لهالك  أدى  ما  مسدس،  بسالح 

اليوم  يف  استهدفوا  كما  آخر،  وإصابة 

بلدة  يف  املرتّدين   PKKللـ حاجزاً  نفسه 

ما  الرشاشة،  باألسلحة  حردوب(،  )أبو 

أدى لهالك عنرص، ولله الحمد.

الخالفة،  جنود  فّجر  لذلك،  إضافة 

ناسفة  عبوة  األول(  ربيع   /9( األربعاء 

عىل آلية رباعية الدفع للـPKK املرتّدين 

أدى  ما  الغربي(،  )الجرذي  بلدة  يف 

لتدمريها وهالك من كان عىل متنها، بينما 

رباعية  آلية  نفسه  اليوم  يف  استهدفوا 

باألسلحة  )سويدان(،  بلدة  يف  لهم  الدفع 

الرشاشة، ما أدى إلعطابها، ولله الحمد.

تدمير 4 آليات للجيش 
النصيري واغتيال عنصر 

استخبارات له

الخالفة،  الله تعاىل، فّجر جنود  وبفضل 

السبت )5/ ربيع األول( 4 عبوات ناسفة 

عىل 4 آليات للجيش النصريي املرتد عىل 

امليادين  مدينة  بريف  لهم  إمداد  طريق 

الرشقي، ما أدى لتدمريها وهالك وإصابة 

من كان عىل متنها.

وعىل الصعيد ذاته،  اغتال جنود الخالفة، 

عنارص  أحد  األول(  ربيع   /6( األحد 

يف  املرتد  النصريي  النظام  استخبارات 

ما  الرشاشة،  باألسلحة  )الجرذي(  بلدة 

أدى لهالكه.

خالل  دّمروا  الخالفة  جنود  أن  يذكر 

النصريي  للجيش  آليتني  املايض  األسبوع 

املرتد يف بادية امليادين، ما أدى لقتل وإصابة 

من كان عىل متنهما، إضافة إىل قتل وجرح 

 PKK عميلني له، بينما أرسوا عنرصا من الـ

ودّمروا وأعطبوا عددا من آلياتهم، إضافة 

وإحداث  عنارصهم،  تدمري محل ألحد  إىل 

أرضار مادية بمنزل آخر، وتدمري جزء من 

املرتدون  يتخذه  أحدهما  آخرين  منزلني 

مقرا، بتفجري عبوات ناسفة يف ريف الخري. 

مقتل عدد من عناصر الجيش النصيري وتدمير 
4 آليات واغتيال عنصر استخبارات له في الخير
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والية الشام - البركة

خالل  الربكة  يف  الخالفة  جنود  اغتال 

 PKK األسبوع الحايل ٣ عنارص من الـ 

كاتمة  بأسلحة  اثنني  بينهم  املرتدين 

آليات   5 دّمروا وأعطبوا  بينما  للصوت، 

لهم بتفجري عبوات ناسفة عليها، منها 4 

آليات تعود الستخباراتهم، ما أدى لقتل 

وجرح عددا من الجنود بينهم ٣ قادة.

وتفصيالً، تمّكن جنود الخالفة، الخميس 

دراجة  تفجري  من  األول(  ربيع   /٣(

مركونة عىل آليتني للـPKK  املرتدين يف 

ما  )الحسكة(،  بمدينة  الصالحية(  )حي 

أدى إلعطابهما وهالك وإصابة 6 عنارص 

بينهم قيادي، ولله الحمد

األول(  ربيع   /6( األحد  يوم  ويف 

جنود  فّجر  تعاىل،  الله  وبتوفيق 

آليتني  عىل  ناسفة  عبوة  الخالفة 

املرتّدين    PKKالـ الستخبارات 

)تل  منطقة  يف  )البرتول(  طريق  عىل 

وهالك  إلعطابهما  أدى  ما  حميس(، 

)األمن  يف  مسؤول  بينهم  عنرصين 

عىل  كانوا  آخرين  وجرح  العام( 

املنطقة  عمليات  مسؤول  بينهم  متنهما 

يف  اغتالوا  كما  حرجة،  بإصابات 

الـPKK  رشق  من  ذاته عنرصاً  اليوم 

ما  للصوت،  كاتم  بسالح  )الشدادي(، 

الحمد. ولله  الفور،  عىل  لهالكه  أدى 

 /7( االثنني  الخالفة،  كما هاجم جنود 

ربيع األول( موقعاً يتمركز فيه عنارص 

)تل  منطقة  يف  املرتّدين    PKKالـ من 

حيث  )لليعربية(،  التابعة  كوجر( 

الرشاشة،  باألسلحة  اشتباكات  دارت 

وإصابة  عنارص،   ٣ لهالك  أدى  ما 

وعاد  املنطقة،  عمليات  مسؤول  قيادي 

ساملني. مواقعهم  إىل  املجاهدون 

عبوة  املجاهدون  فجر  ذاته،  اليوم  ويف 

قرية  يف    PKKللـ آلية  عىل  ناسفة 

أدى  ما  الحسكة،  جنوب  )عجاجة( 

عىل  كان  من  وإصابة  وهالك  إلعطابها 

من عنرصاً  اغتيالهم  إىل  إضافة   متنها، 

)مركدة(،  بلدة  يف  املرتّدين    PKKالـ

ولله  لهالكه،  أدى  ما  مسدس،  بسالح 

الحمد. 

املجاهدون  اغتال  ذاته،  الصعيد  وعىل 

حي  يف  املرتدين    PKKالـ من  عنرصا 

الثالثاء  الحسكة،  بمدينة  )النشوة( 

كاتم  بسالح  األول(،  ربيع   /8(

الحمد. ولله  لهالكه،  أدى  ما  للصوت، 

األول(  ربيع   /٣( الخميس  يوم  ويف 

داخل  ناسفة  عبوة  املجاهدون  فّجر 

فوزي  الله  )عبد  الكومني  منزل 

من  قسم  لترضر  أدى  ما  الحريث( 

املنزل دون معرفة اإلصابات، وذلك يف 

الرشقية(. )مركدة  قرية 

اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  يذكر 

مفخخة  آلية  املايض  األسبوع  فّجروا 

  PKKللـ مقر  بجانب  مركونة 

ما  القامشيل،  مدينة  وسط  املرتدين 

العنارص،  من  عدد  وإصابة  لهالك  أدى 

الحمد. ولله 

اغتيال 3 عناصر للـ PKK وتدمير وإعطاب 
5 آليات ومقتل وإصابة من اكن على 
متنها بينهم 3 قياديين في البركة

والية الشام - الرقة

الرقة  الدولة اإلسالمية يف  اغتال جنود 

الـ  خالل األسبوع الحايل عنرصين من 

بينما  مسدس،  بسالح  املرتدين   PKK

آليتني لهم وعددا من صهاريج  أعطبوا 

النصريي  للنظام  التابعة  النفط  نقل 

عليها. ناسفة  عبوات  بتفجري  املرتد 

جنود  فإن  اإلعالمي،  املكتب  وبحسب 

ربيع   /4( الجمعة  اغتالوا،  الخالفة 

املرتّدين    PKKالـ من  عنرصا  األول( 

الـPKK  وإعطاب عدد من  اغتيال عنصرين من 
الرقة في  النصيري  للنظام  النفط  صهاريج 

يف قرية )أبو قبيع( غرب الرقة، بسالح 

إىل  إضافة  لهالكه،  أدى  ما  مسّدس، 

آخر  نفسه عنرصا  اليوم  يف  استهدافهم 

كذلك،  القرية، بسالح مسّدس  نفس  يف 

الحمد. ولله  لهالكه،  أدى  ما 

الله  وبتوفيق  آخر،  صعيد  وعىل 

الخالفة،  جنود  استهدف  تعاىل، 

صهاريج  األول(،  ربيع   /6( األحد 

تابعة  النصريي  للنظام  النفط  تنقل 

)مجلس  -عضو  )القاطرجي(  للمرتد 

)الدفاع  ميليشيا  يف  والقيادي  الشعب( 

قريتي  من  بالقرب  املرتدة-،  الوطني( 

القحطانية(  و)مزرعة  عجيل(  )خس 

اليدوية،  والقنابل  الرشاشة  باألسلحة 

ما أدى إلعطاب عدد منها، ولله الحمد.

خالل  أعطبوا  الخالفة  جنود  أن  يذكر 

 PKK للـ  آليتني  املايض  األسبوع 

ناسفتني  عبوتني  بتفجري  املرتدين 

كذلك  أدى  ما  الرقة  ريف  يف  عليهما 

متنهما. عىل  كان  من  وإصابة  ملقتل 

والية الشام - حوران

خالل  حوران  يف  الخالفة  جنود  اغتال 

)أمن  مركز  مسؤول  الحايل  األسبوع 

بريف  )إنخل(  مدينة  يف  الدولة( 

من  عنرصا  اغتيالهم  إىل  إضافة  درعا، 

الرافيض  الشيطان(  )حزب  ميليشيا 

جنود الخالفة يغتالون مسؤول مركز )أمن الدولة( ببلدة 
)إنخل(  وعنصرًا من ميليشيا )حزب الشيطان( في درعا

املرتد. النصريي  للنظام  املوايل 

اغتال  اإلعالمي،  املكتب  وبحسب 

الله  -بتوفيق  الخالفة  جنود 

األول(  ربيع   /7( االثنني  تعاىل-، 

جبور(  عقل  )محمد  املدعو  املرتد 

يف  الدولة(  )أمن  مركز  مسؤول 

بسالح  درعا،  بريف  )إنخل(  مدينة 

الحمد. ولله  لهالكه،  أدى  ما  مسّدس، 

اليوم  يف  الخالفة  جنود  اغتال  ذلك  إىل 

)حزب  ميليشيا  من  عنرصا  نفسه 

النصريي  للنظام  املوالية  الشيطان( 

مسدس  بسالح  )املزيريب(،  بلدة  يف 

الفور، ولله  أدى لهالكه عىل  ما  كذلك، 

. لحمد ا

اغتيال عنصر 
 استخبارات
 PKK للـ

وإحراق آلية 
لهم في 

منبج

والية الشام - حلب

منبج  يف  الخالفة  جنود  قتل 

عنرص  الحايل  األسبوع  خالل 

املرتدين   PKK للـ  استخبارات 

أدى  ما  لهم  آلية  وأحرقوا 

. لتدمريها

اإلعالمي،  املكتب  وبحسب 

الخالفة،  جنود  تمّكن  فقد 

من  األول(  ربيع   /8( الثالثاء 

استخبارات  من  عنرص  قتل 

طريق  عىل  املرتّدين   PKKالـ

منبج،  مدينة  رشق  )البازار( 

أحرقوا  كما  بالسكني،  طعناً 

للـ آلية  تعاىل-  الله  -بفضل 

واليوم  نفسها  املدينة  يف   PKK

ولله  لتدمريها،  أدى  ما  ذاته، 

. لحمد ا
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والية خراسان

خالل  املرتدة  طالبان  ميليشيا  ُمنيت 

عنرصا   26 بسقوط  الحايل  األسبوع 

جنود  بتفجري  وجريح  قتيل  بني  منها 

الخالفة عبوات ناسفة عليهم، إضافة إىل 

قتل 4 مخاتري موالني للحكومة األفغانية 

وإعطاب  آخرين،  اثنني  املرتدة، وإصابة 

نفط  صهريج  وإحراق  للميليشيا  آليتني 

لها.

اإلعالمي،  املكتب  وبحسب  وتفصيال، 

عبوتني  الخالفة  جنود  فّجر  فقد 

ناسفتني عىل تجمع لعنارص من طالبان 

يف  ديوجل(  )وادي  بمنطقة  املرتدة 

أدى  ما  األول(،  ربيع   /6( األحد  كنر، 

آخرين،   7 وإصابة  عنرصين  لهالك 

 /7( االثنني  املجاهدون،  استهدف  كما 

للحكومة  موالني  مخاتري  األول(  ربيع 

الثانية(  )الناحية  يف  املرتدة  األفغانية 

مسّدس،  بسالح  أباد،  جالل  مدينة  من 

اثنني  وإصابة  منهم   4 لهالك  أدى  ما 

آخرين، ولله الحمد واملنة.

األول(  ربيع   /9( األربعاء  يوم  ويف 

من  عددا  اإلسالمية  الدولة  جنود  فّجر 

تقالن  آليتني  عىل  الناسفة  العبوات 

عنارص من طالبان بمنطقة )كمي زاوه( 

وهالك  إلعطابهما  أدى  ما  ننجرهار،  يف 

متنهما،  عىل  كانوا  عنرصا   15 وإصابة 

ولله الحمد.

الخالفة  ذاته، كمن جنود  الصعيد  وعىل 

منطقة  يف  املرتدة  طالبان  من  لعنارص 

والية وسط إفريقية

الكونغويل  الجيش  جنود  من  عدد  سقط 

الصليبي بني قتيل وجريح خالل األسبوع 

عليهم  شنها  التي  العمليات  إثر  الحايل 

جنود الخالفة، إضافة إىل أرْس أحدهم.

 /6( األحد  الخالفة،  جنود  كمن  حيث 

ربيع األول( لعنارص من جيش الكونغو 

بمنطقة  )ميانغويس(  قرية  يف  الصليبي 

بمختلف  اشتباكات  دارت  حيث  بيني، 

عدد  وإصابة  لهالك  أدى  ما  األسلحة، 

بقيتهم  الذ  بينما  عنرص،  وأرس  منهم 

أسلحة  املجاهدون  واغتنم  بالفرار، 

وذخائر متنوعة.

الثالثاء  املجاهدون،  اشتبك  ذلك  إىل 

سقوط قتلى وجرحى من الجيش الكونغولي 
وأسر أحدهم على يد جنود الخالفة

والية غرب إفريقية

ُمني الجيش املايل املرتد خالل األسبوع 

جنوده  من  قتيال   70 بسقوط  الحايل 

جنود  مهاجمة  إثر  العرشات  وإصابة 

إضافة  لهم،  عسكرية  قاعدة  الخالفة 

الجيش  من  وجرحى  قتىل  سقوط  إىل 

ناسفة  عبوة  بتفجري  الصليبي  الفرنيس 

. عليهم

اإلعالمي،  املكتب  بحسب  وتفصيالً 

جنود  هاجم  تعاىل  الله  بتوفيق 

األول(  ربيع   /4( الجمعة  الخالفة، 

عنارص  فيها  يتمركز  عسكرية  قاعدة 

قرية  يف  املرتد  املايل  الجيش  من 

شمال  )ميناكا(  بمنطقة  )إنديليمان( 

اشتباكات  دارت  حيث  مايل،  رشق 

بمختلف أنواع األسلحة، ما أدى لهالك 

العرشات،  وجرح  عنرصا   70 نحو 

والدبابات،  اآلليات  من  عدد  وتدمري 

وذخائر  أسلحة  و  آليات  واغتنام 

متنوعة.

الجيش  من  وجرحى  قتلى 
الفرنسي

األول(  ربيع   /5( السبت  يوم  ويف 

عىل  ناسفة  عبوة  الخالفة  جنود  فّجر 

الصليبية  الفرنسية  للقوات  آليات  رتل 

أدى  ما  ذاتها،  القرية  من  بالقرب 

كان  من  وإصابة  وهالك  آلية  إلعطاب 

الحمد. ولله  متنها،  عىل 

تعاىل،  الله  وبفضل  أخرى،  جهة  من 

هاجم جنود الخالفة، االثنني )7/ ربيع 

األول( ثكنة للجيش النيجريي املرتد يف 

حيث  )برنو(،  بمنطقة  )غجينغا(  بلدة 

ما  األسلحة،  بمختلف  اشتباكات  دارت 

العنارص،  من  عدد  وإصابة  لهالك  أدى 

الحمد. ولله 

هاجموا  الخالفة  جنود  أن  يذكر 

األسبوع املايض ثكنة للجيش النيجريي 

برنو،  بمنطقة  )غوبيو(  بلدة  يف  املرتد 

أنواع  بمختلف  اشتباكاٌت  دارت  و 

عدد  وإصابة  لهالك  أدى  ما  األسلحة، 

الحمد. ولله  منهم، 

األول( مع عنارص من جيش  ربيع   /8(

الكونغو يف قرية )فيمبا( بمنطقة )بيني(، 

باألسلحة الرشاشة، ما أدى لهالك عنرص 

وجرح آخرين، ولله الحمد.

الخالفة تمّكنوا األسبوع  أن جنود  يذكر 

املايض من صّد هجوم للجيش املوزمبيقي 

بمنطقة  )إمباتا(  قرية  يف  الصليبي 

اشتباكاٌت  دارت  حيث  )إمبابوو(، 

لهالك  أدى  ما  األسلحة،  أنواع  بمختلف 

آخر،  عدد  وإصابة  منهم،  عنارص   10

واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة.

)واته بور( بكنر، حيث دارت اشتباكات 

بمختلف األسلحة، ما أدى لهالك عنرص 

يعّجل  أن  الله  نسأل  آخر،  وإصابة 

بهالكه.

إىل ذلك استهدف جنود الخالفة -بتوفيق 

األول(  ربيع   /9( األربعاء  تعاىل-،  الله 

بمنطقة  لطالبان  النفط  لنقل  صهريجاً 

عبوة  بتفجري  ننجرهار،  يف  )رسخرود( 

ناسفة، ما أدى الحرتاقه، ولله الحمد.

خراسان  يف  الخالفة  جنود  أن  يذكر 

املايض 12 عنرصا  األسبوع  قتلوا خالل 

من  بعدد  آخرين   4 وأرسوا  من طالبان 

عدد  يف  عليهم  شنّوها  التي  العمليات 

آخرين،  جرح  إىل  إضافة  املناطق،  من 

وإحراق شاحنة لهم.

70 هالاًك من الجيش المالي 
بهجوم على قاعدة عسكرية 

لهم وقتلى وجرحى من 
القوات الفرنسية الصليبية

هالك وإصابة 26 عنصرًا من طالبان واغتيال 
6 مخاتير موالين للحكومة األفغانية

إصابة 7 عناصر 
من الجيش 

الفلبيني في 
)باتيكول(

والية شرق آسيا
جنود  اشتبك  تعاىل،  الله  بتوفيق 

الخالفة، األربعاء )2/ ربيع األول( 

الفلبيني  الجيش  من  عنارص  مع 

يف  )باندانون(  بقرية  الصليبي 

باألسلحة  )باتيكول(،  منطقة 

 7 إلصابة  أدى  ما  الرشاشة، 

يعّجل  أن  الله  نسأل  عنارص، 

بهالكهم.

فّجروا  الخالفة  جنود  أن  يذكر 

عىل  ناسفة  عبوة  املايض  األسبوع 

عنارص من ميليشيا )جبهة تحرير 

مورو( املرتدة بقرية )داساواْو( يف 

منطقة )ماغنْداناو(، بتفجري عبوة 

عنارص   ٣ لهالك  أدى  ما  ناسفة، 

وإصابة 5 آخرين، ولله الحمد.
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والية سيناء

خالل  سيناء  يف  الخالفة  جنود  دّمر 

وجرافة  ومدرعة  دبابة  الحايل  األسبوع 

عبوات  بتفجري  املرتد  املرصي  للجيش 

مقتل  إىل  كذلك  أدى  ما  عليها  ناسفة 

كانوا  العنارص  من  عدد  وإصابة 

بداخلها.

 /5( السبت  الخالفة،  جنود  فّجر  حيث 

آلية  عىل  ناسفة  عبوة  األول(  ربيع 

قرية  يف  املرتد  املرصي  للجيش  مدرعة 

أدى  ما  زويد،  الشيخ  غرب  )القالوزة( 

عىل  كان  من  وإصابة  وهالك  لتدمريها 

الحمد. ولله  متنها، 

 /8( الثالثاء  استهدافهم،  إىل  إضافة 

للجيش  وجرافة  دبابة  األول(  ربيع 

)العمريني(  قرية  يف  املرتد  املرصي 

بتفجري  زويد،  الشيخ  غرب  جنوب 

لتدمريهما  أدى  ما  ناسفتني،  عبوتني 

متنهما،  عىل  كان  من  وإصابة  وهالك 

الحمد. ولله 

يذكر أن جنود الخالفة يف سيناء دّمروا 

دبابتني  املايض  األسبوع  وأعطبوا 

املرتد  املرصي  للجيش  )همر(  وعربة 

عىل  كان  من  وإصابة  قتل  إىل  أدى  ما 

برتبة  ضابطا  قتلهم  إىل  إضافة  متنها، 

االشتباك  إثر  آخرين  وجنديني  )عقيد( 

األسلحة. أنواع  بمختلف  معهم 

هلكى وجرحى من الجيش المصري 
المرتد بتدمير دبابة ومدرعة وجرافة 

لهم في سيناء

والية العراق - كركوك

الرشطة  من  عنرص  هلك 

كركوك  يف  املرتدة  االتحادية 

استهداف  إثر  الحايل  األسبوع  خالل 

والية العراق - شمال بغداد

بغداد  شمال  يف  الخالفة  جنود  قتل 

الجيش  من  عنرصا  الحايل  األسبوع 

العشائري  الحشد  من  وآخر  الرافيض 

والية العراق - دجلة

بتوفيق الله تعاىل، فّجر جنود الخالفة، 

الرشاشة،  باألسلحة  له  الخالفة  جنود 

عبوة  بتفجري  لهم  آلية  أعطبت  بينما 

ناسفة عليها، ما أدى إىل مقتل وإصابة 

من كان عىل متنها.

إن جنود  )النبأ(  لـ  وقال مصدر خاص 

لقتل  أدى  ما  )همر(  عربتي  ودّمروا 

متنها. عىل  كان  من  وإصابة 

وبتوفيق  اإلعالمي،  املكتب  وبحسب 

الخالفة،  جنود  استهدف  تعاىل،  الله 

عنرصا  األول(  ربيع   /٣( الخميس 

ناسفة  األول( عبوة  الجمعة )4/ ربيع 

الرافيض  للجيش  راجلة  دورية  عىل 

ربيع   /٣( الخميس  استهدفوا،  الخالفة 

األول( باألسلحة الرشاشة ثكنة للرشطة 

االتحادية املرتدة قرب قرية )الحسيوات( 

إىل  أدى  مما  )الرياض(  لناحية  التابعة 

هالك عنرص، ولله الحمد وحده.

باألسلحة  املرتد  الرافيض  الجيش  من 

يف  الحسن(  )داود  بقرية  املتوسطة 

لهالكه. أدى  ما  )املشاهدة(،  منطقة 

قدوم  وعند  إنه  اإلعالمي  املكتب  وقال 

الرافيض  للجيش  )همر(  عربتي 

هالك عنصر من الشرطة االتحادية 
آلية لهم بتفجير عبوة  وإعطاب 

ناسفة في كركوك

تدمير عربتي )همر( وقتل وإصابة من 
اكن فيها شمال بغداد

واغتيال عنصرين من الجيش الرافضي 
والحشد العشائري

هالك وإصابة عدد من عناصر الجيش الرافضي 
بعبوة ناسفة في دجلة

ذاتها  القرية  يف  بأنه  املصدر،  وأفاد 

تعاىل،  الله  وبفضل  نفسه،  واليوم 

تفجري  من  كذلك  املجاهدون  تمّكن 

من  عنارص  تُقّل  آلية  عىل  ناسفة  عبوة 

املرتدة، مما أدى إىل  الرشطة االتحادية 

ولله  متنها،  مقتل وإصابة من كان عىل 

واملنّة. الحمد 

دّمروا  قد  الخالفة  جنود  وكان 

آلية  املايض  األسبوع  خالل  وأعطبوا 

)همر(  وعربة  املرتد  العشائري  للحشد 

بتفجري  املرتدة  االتحادية  للرشطة 

كذلك  أدى  ما  عليهما،  ناسفتني  عبوتني 

ملقتل وإصابة من كان عىل متنهما. 

املجاهدون  فّجر  املرتدين  ملؤازرة 

أدى  ما  ناسفتني،  عبوتني  عليهما 

من  وإصابة  وهالك  لتدمريهما 

الحمد. ولله  متنهما،  عىل   كان 

االثنني  الخالفة،  جنود  اغتال  كما 

الحشد  من  عنرصاً  األول(  ربيع   /7(

البيت(  )آل  بمنطقة  املرتد  العشائري 

ما  للصوت،  كاتم  بسالح  الطارمية،  يف 

الحمد. ولله  لهالكه،  أدى 

يف  اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  يذكر 

املايض  األسبوع  دّمروا  بغداد  شمال 

رصد  كامريا  تعاىل-،  الله  -بفضل 

يف  املرتد  الرافيض  للجيش  حرارية 

لناحية  التابعة  طاسة(  )تل  منطقة 

املشاهدة.

منطقة  يف  رش(  )عيل  بقرية  املرتد 

وإصابة  لهالك  أدى  ما  )مخمور(، 

الحمد. ولله  العنارص،  من  عدد 

يف  فّجروا  الخالفة  جنود  أن  يذكر 

عبوتني  املايض  األسبوع  خالل  دجلة 

يف  قياديا  األوىل  استهدفت  ناسفتني 

مع  إلصابته  أدى  ما  العشائري  الحشد 

آلية  الثانية  استهدفت  بينما  مرافقه، 

عنرص  لهالك  أدى  ما  الرافيض  للحشد 

آخرين. اثنني  وإصابة 

خاص
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واليات

واليات  مختلف  يف  الخالفة  جنود  قدم 

بيعاتهم  اإلسالمية،  الدولة  ومناطق 

إبراهيم  أبي  املسلمني  لخليفة 

جنود الخالفة يبايعون خليفة المسلمين أبي إبراهيم الهاشمي 
القرشي –حفظه الله تعالى-

الله  -حفظه  القريش  الهاشمي 

اإلعالمية  املكاتب  وثّقت  وقد  تعاىل-، 

تلك  من  بعضاً  والواليات  املناطق  يف 

لبيعات. ا

املكاتب  نرشت  تعاىل،  الله  وبفضل 

جانبا  الحايل  األسبوع  خالل  اإلعالمية 

من  املصورة  والتقارير  الصور  من 

املؤمنني  ألمري  الخالفة  جنود  بيعات 

الهاشمي  إبراهيم  أبي  املجاهد  الشيخ 

من  كل  يف  الله(،  )حفظه  القريش 

الصومال،  سيناء،   ومناطق:  واليات 

وغرب  خراسان،  اليمن،  باكستان، 

آسيا،  ورشق  إفريقية  ووسط  إفريقية 

والخري  والرقة  وحمص  حوران  ومن 

وتونس.  والبنغال،  الشام  يف 

سيناء

الشام - الخير

الشام - حوران

خراسان

الشام - حمص

الشام - الرقة
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الصومال

اليمن - البيضاء

غرب إفريقية

وسط إفريقية

باكستان

تونس

شرق آسيا

البنغال
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االبتالء  أن  اإلســام،  أهل  فلتعلموا 

تاريخ وقصة طويلة منذ أن نزلت "ال إله 

إال الله" عىل هذه األرض، فابتيل األنبياء 

والصادقون، وكذلك األئمة املوحدون.

إال  إله  "ال  كلمة  لحمل  نفسه  جرد  فمن 

عليه  األرض  يف  وإقامتها  ونرصها  الله" 

أن يدفع تكاليف هذا الترشيف من تعب 

ونصب وبالء.

فأين أنت!، والطريق طريق تعب فيه آدم، 

وناح ألجله نوح، وُرِمَي يف النار الخليل، 

يوسف  وبيَع  إسماعيل،  للذبح  وأُضجع 

بثمن بخس، ولبث يف السجن بضع سنني، 

السيد  وذُِبــَح  زكريا،  باملنشار  ونرُِشَ 

الحصور يحي، وقاىس الرّض أيوب، وزاد 

عىل املقدار بكاء داود، وسار مع الوحش 

عيىس، وعالج الفقر وأنواع األذى محمد 

صىل الله عليه وسلم، وتزهو أنت باللهو 

واللعب؟!.

ببعض،  الخلق  بعض  يبتيل  تعاىل  والله 

الكافر  يبتيل  كما  بالكافر،  املؤمن  ويبتيل 

هو  االبتالء  من  النوع  وهذا  باملؤمن، 

تعاىل:  قال  جميعاً،  بينهم  مشرتك  قاسم 

ُكلِّ  َعىَل  َوُهَو  اْلُمْلُك  ِبيَِدِه  الَِّذي  }تَبَاَرَك 

َواْلَحيَاَة  اْلَمْوَت  َخَلَق  الَِّذي   * َقِديٌر  ٍء  يَشْ

اْلَعِزيُز  َوُهَو  َعَماًل  أَْحَسُن  أَيُُّكْم  ِليَبْلَُوُكْم 

اْلَغُفوُر{ ]امللك:2-1[.

عليه  الله  -صىل  نبينا  عن  مسلم  روى 

وسلم- فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: 

)إنما بعثتك ألبتليك وابتيل بك(.

والذي علمناه من القرآن والسنة أن من 

األنبياء من قتله أعداؤه ومثلوا به كيحيى، 

ومنهم من همَّ قومه بقتله ففارقهم ناجياً 

الشام،  إىل  هاجر  الذي  كإبراهيم  بنفسه 

وعيىس الذي رفع إىل السماء.

سوء  يُسام  من  املؤمنني  من  ونجد 

األخدود،  يف  يُلقى  من  وفيهم  العذاب، 

يعيش  من  وفيهم  يستشهد،  من  وفيهم 

يف كرب وشدة واضطهاد، فأين وعد الله 

الدنيا وقد طردوا  لهم بالنرص يف الحياة 

أو قتلوا أو ُعذبوا؟!

االبتالء هو قدر الله يف جميع خلقه، ولكنه 

يزداد ويعظم يف شدته عىل األخيار الذين 

املجاهدين  وخاصة  الله،  عناية  اجتبتهم 

ال  االبتالء،  مدرسة  من  لهم  البّد  منهم 

والتهذيب  التمحيص  لهم من دروس  بّد 

والرتبية.

ثبت يف الصحيحني عن سعد بن أبي وقاص 

رسول  يا  قلت:  قال:  عنه"  الله  "ريض 

)األنبياء  قال:  بالء؟  أشدُّ  الناس  أيُّ  الله 

يبتىل  فاألمثل،  األمثل  ثم  الصالحون،  ثم 

الرجل عىل حسب دينه، فإن كان يف دينه 

صالبة زيد يف بالئه، وإن كان يف دينه رقة 

النرص  تتعجل  وأال  الصالحني،  عباده 

فإن وعد الله آت ال محالة.

الحق  اتباع  أن  املسلم،  يعلم  أن  وينبغي 

والصرب عليه هو أقرص طريق إىل النرص 

وقلَّ  عقباته  وكثرت  الطريق  طال  وإن 

سالكوه، وأن الَحيدة عن الحق ال تأتي إال 

بالخذالن وإن سهل طريقها وظن سالكه 

قرب الظفر فإنما هي أوهام.

اِطي ُمْستَِقيًما  قال تعاىل: }َوأَنَّ َهـذَا رِصَ

َق ِبُكْم َعن  بَُل َفتََفرَّ َفاتَِّبُعوُه َوالَ تَتَِّبُعواْ السُّ

تَتَُّقون{  َلَعلَُّكْم  ِبِه  اُكم  َوصَّ ذَِلُكْم  َسِبيلِِه 

]األنعام:15٣[.

بعد  يأتي  وثمرة  قمة  الجهاد،  هو  هذا 

أرض  يف  مديد  ومكوث  طويل  صرب 

املعركة انتظاراً لجلب األعداء واصطباراً 

شهوراً  يستمر  مكوث  لــرشورهــم، 

هذه  تتجرع  لم  وإن  متتالية،  وسنوات 

ألن  بالنرص  عليك  الله  يفتح  لن  اآلالم 

النرص مع الصرب.

وقد قال شيخ اإلسالم: )إنما تُنال اإلمامة 

يف الدين بالصرب واليقني(.

العقيدة  وصــدق  الحق  مفاهيم  إن 

األشباح  عالم  يف  ُدمى  تبقى  والتوحيد 

إذا حملها  ال تجري فيها روح الحياة إال 

يتحّملون  صابرون  صادقون  أناس 

تبعات هذا الطريق وألوائه، ويستعذبون 

العذاب ويستحلون النصب، وال يرضون 

إال باملوت من أجل إحياء هذه املفاهيم عىل 

أرض الواقع تطبيقاً عملياً، ال كما يتمنى 

البعض هذه املفاهيم ويزركشونها ضمن 

رنانّة  وخطب  فلسفية،  نظرية  قوالب 

بعيدة عن روح العمل والصدق والتنفيذ.

إىل  الحاجة  بأمس  اليوم  اإلسالم  وإن 

رجال صادقني صابرين ينزعون إىل الجد 

ويستعذبون التعب ويرتاحون بالنصب، 

املرحلة،  متطلبات  بصمت  فيرتجمون 

العالية  والهمم  الصادقة  النفوس  رجال 

والعزائم القويّة، التي ال تعرف إال سمت 

الكلل،  يُقعدها  أن  فتأبى  للتنفيذ  التلقي 

املراء  آمالها يف  أو تنفق  امللل،  أو يدركها 

والجدال.

واصرب  والعمل،  الجّد  ساعد  عن  ر  فشمِّ

قيل:  فقد  ووعورته،  الطريق  ألواء  عىل 

صربا،  بالء  لكل  يُعّد  لم  من  عجز  )قد 

مع  أن  يعلم  لم  ومن  نعمة شكرا،  ولكل 

العرس يرسا(.

يا ويح نفيس وما ارتفعت بنا همم 

 إىل الجنان وتايل القوم أواُب

إىل كواعب لألطراف قارصة 

 وظل طوبى وعطر الشدو ينساُب

إىل قناديل ذهب علقت رشفاً 

 بعرش ربي ملن قتلوا وما غابوا

خفف عنه، وما يزال البالء باملؤمن حتى 

يمىش عىل األرض وليس عليه خطيئة(.

اإليمان،  شعب  يف  البيهقي  وروى 

سعد  وابن  الكبري،  املعجم  يف  والطرباني 

بن  إياس  بن  عبدالله  عن  الطبقات،  يف 

كنت  قال:  عن جده  أبيه  عن  فاطمة  أبي 

وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  مع 

عليه  الله  الله صىل  فقال رسول  جالساً، 

وسلم: )من أحب أن يصح وال يسقم؟(، 

قلنا: نحن يا رسول الله، قال رسول الله 

صىل الله عليه وسلم: )مه؟!(، وعرفناها 

تكونوا  أن  )أتحبون  فقال:  وجهه،  يف 

كالحمري الصيّالة؟(، قال، قالوا: يا رسول 

تكونوا  أن  تحبون  )أال  قال:  ال،  الله 

أصحاب بالء وأصحاب كفارات؟(، قالوا: 

بىل يا رسول الله، قال: فقال رسول الله 

الله  إن  )فوالله  وسلم:  عليه  الله  صىل 

ليبتيل املؤمن وما يبتليه إال لكرامته عليه، 

من  بيشء  يبلغها  ما  منزلة  عنده  له  وإن 

عمله دون أن ينزل به من البالء ما يبلغ 

به تلك املنزلة(.

الله  ريض  جابر  عن  الرتمذي  وروى 

الله عليه وسلم  الله صىل  عنه أن رسول 

قال: )ليوّدن أهل العافية يوم القيامة أن 

يرون  مما  باملقاريض  قرضت  جلودهم 

من ثواب أهل البالء(.

تكملة  الجهاد  رشع  وجّل-  -عز  والله 

حتى  عالياً  منزلته  ورفع  الدين،  لرشائع 

وجعل  الرباني،  التكليف  ذروة  يف  صار 

وتجبن  النفوس  تكرهه  وبالء  شدة  فيه 

عنده الطباع، ثم حببه وقربه من جوهر 

يطلبه  فال  التوحيد،  ومكنون  اإليمان 

}إِنََّما  الربهان:  قوي  اإليمان  صادق  إال 

ثُمَّ  َوَرُسولِِه  ِباللَِّه  آَمنُوا  الَِّذيَن  اْلُمْؤِمنُوَن 

َوأَنُفِسِهْم  ِبأَْمَواِلِهْم  َوَجاَهُدوا  يَْرتَابُوا  َلْم 

اِدُقون{  الصَّ ُهُم  أُْوَلِئَك  اللَِّه  َسِبيِل  يِف 

]الحجرات:15[.

فحقيقة الجهاد، قائمة عىل صقل النفس 

وتجريدها لربها وخالقها بفعل أوامره، 

إال  يكون  ال  وهذا  وعوده،  عىل  واإلقدام 

واملحن،  بالشدائد  الطريق  هذا  ُحّف  إذا 

يََشاء  }َوَلْو  وجل:  عز  الله  يقول  ولهذا 

بَْعَضُكم  لِّيَبْلَُو  َوَلِكن  ِمنُْهْم  اَلنترََصَ  اللَُّه 

َفَلن  اللَِّه  َسِبيِل  يِف  ُقِتلُوا  َوالَِّذيَن  ِببَْعٍض 

َويُْصِلُح  َسيَْهِديِهْم   * أَْعَماَلُهْم  يُِضلَّ 

َلُهْم{  َفَها  َعرَّ اْلَجنََّة  َويُْدِخلُُهُم   * بَاَلُهْم 

الّلُه  َشاء  }َوَلْو  ويقول:  ]محمد:6-4[، 

يُِريد{  َما  يَْفَعُل  الّلَه  َوَلـِكنَّ  اْقتَتَلُواْ  َما 

]البقرة:25٣[.

قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية: )أي البد 

أن يعقد شيئا من املحنة يظهر فيه وليّه، 

املؤمن  به  يعرف  عدوه،  فيه  ويفضح 

بذلك  يعني  الفاجر،  واملنافق  الصابر 

املؤمنني،  به  الله  امتحن  الذي  أحد  يوم 

وجلدهم،  وصربهم  إيمانهم  به  فظهر 

صىل  ولرسوله  لله  وطاعتهم  وثباتهم 

الله عليه وسلم، وهتك به أستار املنافقني 

فظهرت مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد، 

عليه  الله  صىل  ورسوله  لله  وخيانتهم 

وسلم(.

خري  أيهما  الله؛  رحمه  الشافعي  ُسئل 

للمؤمن أن يبتىل أم يُمّكن؟ فقال: )ويحك! 

وهل يكون تمكني إال بعد بالء؟(.

فإن عىل الفئة املقاتلة التي سلكت طريق 

طبيعة  تعي  أن  الله  سبيل  يف  الجهاد 

املنشود  نحو هدفها  املعركة ومتطلباتها 

بدماء  يُعبَّد  أن  البد  الذي  وطريقها 

الصالحني من أبنائها، وأن تدرك أن هذا 

واألصحاب،  لألحباب  َفْقٌد  فيه  الطريق 

قاىس  كما  ــان؛  واألوط للخالن  وترك 

أصحاب النبي صىل الله عليه وسلم وهم 

الهجرة  مرارة  األنبياء  بعد  الخلق  خري 

سبيل  يف  كله  والدار  واألهل  املال  وفقد 

الله، فأين نحن منهم؟!

يف  تصرب  ان  إال  الفئة  هذه  عىل  وما 

تحتسب  وأن  سلكته،  الذي  طريقها 

بعض  َفْقِد  من  لها  يقع  قد  ما  الله  عند 

عىل  تميض  وأن  ــراد،  واألف القيادات 

دربهم وتعلم أن هذه سنّة الله عز وجل، 

من  األمة  هذه  من  يصطفي  الله  وأن 

ُتبتلى ثم  )كذلك الرسل 
العاقبة( تكون لها 

مقتطفات من لكمة 

 للشيخ المجاهد أبي مصعب 
الله( )تقبله  الزرقاوي 
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اضطرابات العراق تستنزف الرافضة
وسط  الثاني  شهرها  العراقية  االضطرابات  دخلت 

استمرار نزيف الخسائر البرشية واالقتصادية للرافضة، 

وعجز حكومتهم عن السيطرة عىل األوضاع األمنية.

حيث ارتفعت حصيلة القتىل إىل أكثر من 270 قتيالً منذ 

بداية االحتجاجات، بخالف آالف الجرحى، وقالت تقارير 

إن 100 من القتىل سقطوا خالل األيام العرش األخرية.

وأصيب  قتيالً   50 من  أكثر  املاضية،  الجمعة  وسقط 

ومقراً  مبنى   27 املحتجون  وأحرق   ،2000 من  أكثر 

يف  االضطرابات  معظم  وتركزت  وحزبياً،  حكومياً 

بغداد واملدن الجنوبية.

ويف يومي االثنني والثالثاء قتل 1٣ شخصاً عىل األقل، 

سقط 4 منهم برصاص األمن، لدى محاولتهم اقتحام 

وإحراق القنصلية اإليرانية يف )كربالء(.

إىل نقاط احتجاج رئيسة حيث  وتحولت جسور بغداد 

ميناء  إغالق  يواصلون  كما  جسور،   ٣ املحتجون  أغلق 

)أم قرص( التجاري، ما كّلف الحكومة املرتدة أكثر من 

6 مليار دوالر.

جرحى من الصليبيين والشرطة بعملية طعن 
في األردن

األجانب،  السياح  من  مجموعة  بسكني  شاٌب  هاجم 

األثرية  "جرش"  بمدينة  األول(  ربيع   /9( األربعاء 

الصليبيني،  من   4 إصابة  إىل  أدى  ما  األردن،  شمال 

وعنرص آمن، وآخرين حاولوا منعه.

"بسكني عىل سياح  الشاب هجم  إن  لألمن،  بيان  وقال 

اعتقاله  "جرى  وأنه  صف"،  وضابط  سياحي  ودليل 

ويجري حاليا التحقيق معه".

عىل  سيطرت  األمن  قوات  أن  عيان"  "شاهد  وأضاف 

املهاجم، لكنه نجح رغم ذلك يف إصابة عدد منهم.

مكسيكيني  "ثالثة  إصابة  عن  الصحة،  وزير  وأعلن 

جروحهم  املصابني  من   4 "إن  وقال  وسويرسياً". 

لحظة  مرئية  لقطات  وأظهرت  خطرية"،  إىل  متوسطة 

يرصخون،  وهم  املصابني  السياح  من  وعدداً  الهجوم 

وطائرة مروحية نزلت يف املكان إلجالء املصابني، ودعت 

املشاهد  هذه  تداول  عدم  إىل  املرتدة  األردنية  الحكومة 

عىل مواقع التواصل خشية تأثر املوسم السياحي.

تركيا تعيد أسرى إلى الجيش النصيري 
وتسّير دوريات مع روسيا

سّلم الجيش الرتكي املرتد، الخميس )٣ / ربيع األول( 

خالل  األتراك  أرسهم  النصريي  الجيش  من  عنارص 

مواجهات سابقة بني الجانبني يف شمال سوريا.

النصريي  النظام  أن  ونشطاء  محلية  مصادر  وذكرت 

وقد  الدرباسية،  معرب  عرب  أسرياً   18 تركيا  من  تسلم 

التي أحدث  التسليم  بث ناشطون مقطع فيديو لعملية 

ضجة يف أوساط أنصار الطاغوت الرتكي.

الجمعة  وروسية،  تركية  قوات  قامت  آخر،  سياق  ويف 

شمال  مشرتكة"  "دوريات  بتسيري  األول(  ربيع   /4(

رشق سوريا، بموجب اتفاق بني البلدين.

وجوية  برية  "وحدات  أن  الرتكية"  "الدفاع  وذكرت 

الحدود"،  عىل  الدرباسية  ببلدة  الدورية  يف  شاركت 

وعرضت 

وقال مصدر أمني تركي إن الدوريات ستمتد بشكل أكرب 

عىل طول الرشيط الحدودي، وأنه سيتم استخدام الطائرات 

املسرية لضمان مغادرة مليشيات البككة من املنطقة.

تظاهرات وإضرابات شاملة في الجزائر

ربيع   /4( الجمعة  جزائري،  ألف  مئة  من  أكثر  خرج 

األول( يف مظاهرات تطالب بإسقاط "النخبة الحاكمة" 

التابعة للنظام القديم، وإنهاء "تدخل الجيش يف الحياة 

السياسية".

ويعترب هذا العدد هو األكرب منذ انطالق االحتجاجات، 

انتخابات  إجراء  قرار  رفضوا  قد  املتظاهرون  وكان 

والذي  املرتد  الجزائري  الجيش  يدعهما  التي  الرئاسة 

بات يسيطر عىل مقاليد الحكم يف الجزائر.

أركان  رئيس  من  كالً  الجمعة،  املحتجون،  وطالب 

الجيش، والطاغوت املؤقت، ورئيس الوزراء بالرحيل.

والنقل"  والرتبية  والصناعة  "الطاقة  قطاعات  ونفذت 

فيه  شارك  جديد،  حراك  يف  الثالثاء،  شامالً،  إرضابا 

من  والعمال  والجامعات  واملعاهد  املدارس  طالب 

للعسكرة"،  "ال  شعارات  ورفعوا  القطاعات  مختلف 

و"ال انتخابات مع العصابات".

تقرير أمريكي: الدولة اإلسالمية تواصل 
االنتشار في العالم

ربيع   /  ٣( الخميس  األمريكية"،  "الخارجية  قالت 

حول  انتشارها  وّسعت  اإلسالمية  الدولة  إن  األول( 

العالم، وطّورت تكتيكاتها خالل العام املايض.

مكافحة  حول  األمريكي  السنوي  التقرير  وأشار 

وأساليبهم  املجاهدين  تكتيكات  تطور  إىل  )اإلرهاب(، 

عودة  خطر  من  وحّذر  املايض،  العام  خالل  التقنية 

"املقاتلني األجانب" إىل بلدانهم لشن هجمات.

وقال منسق شؤون )مكافحة اإلرهاب(، "نثان سيلز" 

إنه " برغم فقدان الدولة اإلسالمية ألراضيها، إال أنها 

أنشطتها  التكيف، خاصة من خالل  قدرتها عىل  أثبتت 

لتشجيع أو توجيه أتباعها عرب اإلنرتنت".

وأضاف: "عالوة عىل ذلك، يشكل إرهابيون متمرسون عىل 

القتال، مخاطر جديدة بعد عودتهم لديارهم من مناطق 

الحرب يف سوريا والعراق أو سفرهم إىل بلدان ثالثة".

وحسب إحصاءات "الخارجية األمريكية"، فإن عمليات 

منها   %85 نحو  كان  دولة،   84 يف  وقعت  )إرهابية( 

واملناطق  آسيا،  وجنوب  األوسط"  "الرشق  دول  يف 

اإلفريقية جنوبي الصحراء.

"أفغانستان  يف  الهجمات  من  عدد  أكرب  تسجيل  وتم 

وسوريا والعراق ونيجرييا والفلبني والهند وباكستان 

الدول  واليمن والصومال والكامريون". وشهدت هذه 

العرش 71% من جميع الهجمات يف العالم.

حماس: "مستعدون لخوض االنتخابات 
واالحتكام للشعب"

مكتبها  رئيس  لسان  عىل  املرتدة  حماس  حركة  أعلنت 

استعدادها  صفر(   /29( االثنني  "هنية"،  السيايس 

"الرئاسة  تشمل  شاملة"  "انتخابات  يف  للدخول 

والربملان واملجلس الوطني".

جاهزون  أننا  "أكدنا  صحفي  مؤتمر  يف  "هنية"  وقال 

إلجراء االنتخابات، واالحتكام لصناديق االقرتاع".

ويف السياق ذاته، قال "السنوار" قائد حماس يف غزة، 

"كنا  وأضاف  دوما"،  لالنتخابات  "جاهزون  االثنني 

وما زلنا وسنظل.. مع أن نحتكم للشعب! ولن نختلف 

معه يف يوم من األيام".

تلقوا  إنهم  "هنية"  قال  األول(  ربيع   /6( واألحد 

انتخابات  إجراء  عىل  "عباس"  الطاغوت  بموافقة  رداً 

رئاسية وترشيعية يف فلسطني. 

مليشيات حفتر تقصف مطار )معيتيقة( 
د المعارك وتجدُّ

قصفت طائرات تابعة ملليشيات حفرت، األحد )6/ ربيع 

األول( مطار معيتيقة والكلية الجوية بمرصاتة، ما أدى 

إىل إغالق املجال الجوي بشكل مؤقت يف مطار مرصاتة.

وقال ناطق مليشيات حفرت، إنهم "نفذوا رضبة جوية 

مزدوجة عىل القسم العسكري بمطار معيتيقة والكلية 

الجوية بمرصاتة"، زاعماً أن "هذه األماكن تستخدم يف 

تجهيز الطائرات املسرية والصواريخ".

املرتدة  "الوفاق"  حكومة  أعلنت  متصل،  سياق  ويف 

الريموك  معسكر  عىل  السيطرة  استعادتها  االثنني، 

جنوب طرابلس، وقال ناطقهم، إنهم شنوا هجوما عىل 

وألحقوا  النهر  محور  يف  حفرت  ميليشيات  "تمركزات 

بهم خسائر فادحة".

مسلح  هجوم  صد  عن  حفرت  مليشيات  أعلنت  حني  يف 

والكزيرما  الربية  األحياء  "الوفاق" يف محور  لحكومة 

جنوب طرابلس. 

تجديد حالة الطوارئ في مصر للمرة العاشرة 
على التوالي

حالة  صفر(   /27( السبت  املرصي،  الطاغوت  مدد 

الطوارئ يف مرص، لـ ٣ أشهر جديدة، نظرا "للظروف 

األمنية الخطرية" بحسب النظام املرتد.

والرشطة  املسلحة  "القوات  تويل  عىل  القرار  وينص 

وتمويله"  اإلرهاب  أخطار  ملواجهة  يلزم  ما  اتخاذ 

املرتدة  والرشطة  الجيش  الطوارئ"  "قانون  ويمنح 

واملالحقة  "املراقبة  عمليات  يف  واسعة  صالحيات 

واالعتقال وفرض التجوال واملحاكمات العسكرية".

النظام  فيها  يجدد  التي  العارشة  املرة  هي  هذه  وتعد 

املرصي املرتد حالة الطوارئ يف البالد، بهدف التصدي 

ملا يسميه "مخاطر اإلرهاب" والذي أعلن القضاء عليه 

مرات عديدة دون جدوى.

حدث في 
أسبــوع




