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رجٌل بامة وأمٌة برجل، هذا أقل ما يقال عن شيخ اإلسالم أسامة، وواهلل ليعجز اللسان عن أن يرثى رجاًل 
مثل أسامة، وليقف القلم حريانًا أمام هذا الطود العظيم أخيط من ماء الذهب كلماته، أم بدمع العيون 

خيط رثاؤه، أم من شحيط الدم العبيط يكون مداده ..
وواهلل مهما كتبنا عنك لن نوفيك حقك، ولبخسناك قدرك، وردنا منك األفعال ال األقوال، فعلى مثلك 

فلتنوح النائحات ولتبكي البواكي، وصدق من قال فيك:
»كنت نعم األب واألخ لرايات اجلهاد يف العامل، ونعم العزوة للمسلمات وعصابة رأس احلرائر، إن عزائنا 
وعزاء املسلمني يف اهلل أواًل وآخراً، ثم إن عزائنا أن جعل اهلل تبارك وتعاىل أمة املصطفى أمة ولوٌد عقوب، 

ال عقيٌم وال رقوب ..
أبا عبد اهلل تنّكبَت السيف إمامًا وحدك تسري يف دروب  املوت، يعلو حمياك إباء اإلمامة ومشم التوحيد، 
عقدين من السنني اشبعت الوحش والطري من جثث الصليبيني وشهدت لوقائعكم واشنطن ونيويورك 

وأفريقيا وجزيرة العرب وأوربا واليمن.
كنت إمام الرباءة، وإمام املفاصلة، وإمام التزايل، وإمام القتال، ويكفيك من شرف اجلندية أنه اجتمعت 

خمابرات العامل بأسره على قتلك، ويكفيك من ذلك شرفًا.

أمة اإلسالم .. مازال كتاب اهلل فينا ناطق، وبيننا سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الصادق، والسيف 
يف أيدينا للقتال تائق، ومازالت الكرميات أمهاٍت يرضعن األشبال من طهر املراضع.

فيا عدونا ..  لن نساوم .. وال تنم فان عيوننا عنك مل تواسن، وسيوفنا عن قتلك لن تفارق ..
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امْلُْؤِمِننَي  َرُسوِلِه َوال  ُدوِن اهللهَِّ َوال  ِمْن  َيتهَِّخُذوا  َومَلْ  ِمْنُكْم  الهَِّذيَن َجاَهُدوا  َيْعَلْم اهللهَُّ  َوملهَّا  ُتْتَُكوا  َأْن  »َأْم َحِسْبُتْم  قال تعاىل 
ا َتْعَمُلوَن« التوبة:16 . َوِليَجًة َواهللهَُّ َخِبرٌي ِبَ

إستمراراً لتنفيذ األمر الرباني بوجوب قتال الكفرة واملرتدين ؛ ودفع العدو الصلييب الصائل وصد أذياله من زمر الردة 
، ولتحكيم شرعه احلنيف ، يواصل إخوانكم اجملاهدين ضمن تشكيالت ديوان اجلند يف »مجاعة أنصار اإلسالم« تنفيذ 
العمليات اجلهادية متوكلني على اهلل بعد األخذ باالسباب املمكنة ، ومتيقنني بوجوب إستمرار اجلهاد واملواصلة الطريق 
القويم ، كونه الطريق الوحيد للرجوع اىل العزة والتمكني هلذا الدين ، لذا نستعرض عليكم جابنًا من هذه العمليات 
واليت هي حصيلة البيانات الصادرة عن ديوان اجلند للفتة السابقة اليت تلت العدد 57 من جملة حصاد اجملاهدين واليت 
ميكنكم الرجوع اليها يف قسم البيانات يف املنتديات اجلهادية املعروفة ، وكذا ميكنكم االشتاك يف أحد القوائم الربيدية 
	لضمان وصول النشرة اليكم ، وذلك من خالل جمموعة االنصار الربيدية اجلهادية على الربيد االكتوني اآلتي :

al_anssar_2001@yahoo.com

وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .

العمليات املنفذة من قبل ديوان اجلند يف مجاعة أنصار اإلسالم :

19 /مجادى اآلخر/ 1432 املوافق 22 /5/ 2011
معلومات  ورود  وبعد  واجملرمني،  القتلة  مالحقة  لعمليات  استمراراً   *
قام  العامل،  الدجال يف منطقة حي  قيادات جيش  احد  استخبارتية عن 
عبوة  بزرع  للمجرم  حثيثة  ومتابعة  مراقبة  بعد  بغداد  أسود  إخوتكم 
صباحًا  العاشرة  الساعة  متام  ويف  مرابطة  وبعد  سيارته،  يف  الصقة 
من يوم األحد مت تفجري العبوة وقد ادى التفجري اىل مقتله على الفور 

وحتوله اىل اشالء متناثرة، وهلل الفضل واملنه .

16 /مجادى اآلخر/ 1432 املوافق 19 /5/ 2011
* رغم التواجد املكثف للمرتدين من اجليش والشرطة واجلواسيس يف 
اهلل  اعداء  يرعبون  مازالوا  اجملاهدين  اخوتكم  ان  اال  بغداد،  احناء  مجيع 
وخيطفون ارواحهم بالعبوات الالصقة والعبوات الناسفة والسالح املرعب 
املسدس الكامت للصوت، ففي عملية نوعية زرع اخوتكم اجملاهدين عبوتهم 
الالصقة يف عقر دارهم  أسفل سيارة »صالون دايوو فضي اللون«  تابعة 
للمعممني اجملرمني القادة يف جيش املهدي اإلجرامي أحدهما املدعو بــ) 
الطائي ( يف كراج مدينة الطب  العامري( ورفيقه اجملرم )ناجي  مهند 
يف باب املعظم وسط بغداد واملسيطر عليها من قبل املليشيات الرافضية, 
ويف متام الساعة 11:20 ظهراً من يوم اخلميس، فجر االخوة العبوة عليهم، 

فسقطوا هلكى على الفور، وهلل الفضل واملنة.

12 /مجادى اآلخر/ 1432 املوافق 15 /5/ 2011
* متكن إخوتكم أسود العاصمة بغداد يف يوم األحد من زرع عبوة ناسفة 
دورية  على  مساًءا   8:30 الساعة  متام  يف  وتفجريها  الطريق  جانب  على 
العامة  األمن  تقاطع  قرب  االمني  منطقة  يف  املرتدة  للشرطة  تابعة 
سابقًا، فأصابت إحدى أليآت الدورية نوع )همر( وسقط من كان على 

متنها بني قتيل وجريح، وهلل الفضل واملنه .

12 /مجادى اآلخر/ 1432 املوافق 15 /5/ 2011
* متكن إخوتكم أسود العاصمة بغداد يف يوم األحد من زرع عبوة ناسفة 
على جانب الطريق وتفجريها يف متام الساعة 7:00 صباحًا على  رتل من 
إحدى  فأصابة  اخلضراء،  املنطقة  حلكومة  التابعة  املضلله  السيارات 
سيارات الرتل نوع )مونيكا( وقتل أثنني من ركابها على الفور، وذلك يف 

منطقة الكرادة قرب املسرح الوطين، وهلل الفضل واملنه .

11 /مجادى اآلخر/ 1432 املوافق 14 /5/ 2011
* متكن إخوتكم أسود اللطيفية يف يوم السبت من زرع عبوة ناسفة على 
جانب الطريق يف الشاخة )4( وقدر اهلل أن يكشف أحد اجلواسيس مكان 
العبوة فجاء اجملرم آمر »فوج 17 حرس وثين« وجمموعة من أفراد محايته 
يرافقهم »أحد خرباء املتفجرات !« حماولني تفكيكها وبعد جتمعهم حوهلا 
الفوج إصابة خطرة وأنباء  آمر  فجرها اإلخوة وسطهم فأصابت اجملرم 
عن هالكه وهالك أحد أفراد محايته وذلك يف متام الساعة 7:00 مساًءا ، 

وهلل الفضل واملنه .

5 /مجادى اآلخر/ 1432 املوافق  8 /5 /2011
* يسر اهلل إلخوانكم جنود احلق وأنصار الدين من زرع عبوة ناسفة على 
جانب الطريق وتفجريها على »همر« تابعة للشرطة اإلحتادية فأصابتها 
صفوف  يف  اخلسائر  حجم  معرفة  من  نتمكن  ومل  مباشرة،  إصابة 
اىل »معهد  املؤدي  التقاطع  الزعفرانية قرب  املرتدين، وذلك يف منطقة 
التكنولوجيا« يف متام الساعة 9:50 من مساء يوم األحد وهلل الفضل واملنه .

4 /مجادى اآلخر/ 1432  املوافق  7 /5/ 2011
* متكن إخوتكم أسود العاصمة بغداد يف يوم السبت من زرع عبوة ناسفة 
سيارة  على  عصراً   4:20 الساعة  متام  يف  وتفجريها  الطريق  جانب  على 
تابعة للشرطة احمللية املرتدة يف منطقة الثورة او ما بات يعرف بدينة 
كان  من  سقوط  اىل  ادت  مباشرة  إصابة  فأصابتها  الرافضية،  الصدر 

على متنها بني قتيل وجريح، وهلل الفضل واملنه .

1 /مجادى اآلخر / 1432 املوافق  4 /5/ 2011
* يسر اهلل إلخوانكم جنود احلق وأنصار الدين من زرع عبوة ناسفة على 
نوع  من  املرتدة  للشرطة  تابعة  سيارة  على  وتفجريها  الطريق  جانب 
)سلفادور( يستقلها ثالثة جنود يف شارع السعدون وسط بغداد، وكانت 
متام  يف  وذلك  وجريح،  قتيل  بني  سقوطهم  اىل  ادت  مباشرة  اإلصابة 

الساعة 3:30 من عصر يوم األربعاء وهلل الفضل واملنه .

23 مجادى األوىل 1432  املوافق 27 / 4/ 2011
عبوة  زرع  من  األربعاء  يوم  يف  بغداد  العاصمة  أسود  إخوتكم  متكن   *
على  مساًءا،   9:20 الساعة  متام  يف  وتفجريها  الطريق  جانب  على  ناسفة 
دورية للشرطة املرتدة، مستهدفني عجلة من نوع )بيك آب( يف منطقة 
بغداد اجلديدة حي الغدير، وكانت اإلصابة مباشرة ومل يتسن معرفة 

عدد اهللكى يف صفوف املرتدين، وهلل الفضل واملنه.   

23/ مجادى األوىل /1432  املوافق 27 / 4/ 2011
منطقة  يف  املرتدة  للشرطة  تفتيش  نقطة  وسط  ناسفة  عبوة  زرع   *
آب  بيك  نوع  سيارة  جاءت  أن  اهلل  فقدر  الطابقني،  جسر  قرب  الكرادة 
حكومية وتوقفت قرب العبوة وترجل منها السائق الذي يعمل يف حكومة 
الردة الرافضية ووقف فوق العبوة ومعه أحد أفراد اجليش فكان اهلدف 
مزدوج بفضل اهلل ومت تفجريها حتت أقدامهم، وذلك يوم األربعاء وهلل 

الفضل واملنه.

23/مجادى األوىل/1432  املوافق 27 / 4/ 2011
* زرع عبوة ناسفة بالقرب من حاجز تفتيش للشرطة املرتدة يف منطقة 
الكرادة، ومت تفجريها على احلاجز فأصابة أحدى آلياتهم من نوع )همر( 
وجندي كان جيلس جانبها، ومل نتمكن من معرفة حجم اخلسائر يف 

صفوف املرتدين، وذلك يوم األربعاء وهلل الفضل واملنه.



13 12

23/مجادى األوىل/1432  املوافق 27 / 4/ 2011
العاصمة بغداد من زرع عبوة ناسفة على جانب  * متكن إخوتكم أسود 
الدرويش  أفران  قرب  العام  الشارع  اجلديدة  بغداد  منطقة  يف  الطريق 
الدورية  آليات  احدى  فأصابة  املرتدة،  للشرطة  دورية  على  وتفجريها 
يوم  وذلك  املرتدين،  صفوف  يف  اخلسائر  حجم  معرفة  من  نتمكن  ومل 

األربعاء وهلل الفضل واملنه.

17 / مجادى االوىل / 1432 هـ املوافق  20/ 4/ 2011
 3:00 الساعة  متام  يف  املوصل  مدينة  يف  االسالم  اسود  أخوتكم  قام   *
ادية  دهَّة من الشرطة إحتحِّ عصرا من يوم االربعاء بقتل اثنني من جنود الرحِّ
عبو  دورة  قرب  اجلديدة  موصل  منطقة  يف  للصوت  الكامتة  باالسلحة 
س كلوك ومن ثمهَّ  ي يف الساحل االمين من املدينة، ومتهَّ َغنم مسدهَّ اليسحِّ
متهَّ زرع عبوة ناسفة داخل النقطة اليت كانا فيها وبعد جميئ املرتدين 
ثالثة  مقتل  إىل  ادهَّى  مما  عليهم  العبوة  تفجري  متهَّ  احلادث  مكان  إىل 

مرتدين وجرح رابع جبروح خطرية، وهلل احلمد واملنهَّة  .

16 / مجادى األول/ 1432 املوافق 19/ 4/ 2011
* نصب كمني مزدوج بعبوتني ناسفتني حيث مت تفجري العبوة األوىل 
املرتد  الوثين  احلرس  جتمع  وبعد  النفاق  لصحوة  تفتيش  نقطة  على 
مت تفجري العبوة الثانية على آلية نوع )همر( فأصابتها إصابة مباشرة، 
وسقط من كان على متنها بني قتيل وجريح، وذلك يف منطقة اللطيفية 

جنوب بغداد، وهلل الفضل واملنه.

11 / مجادى األوىل/ 1432 املوافق  14 /4/ 2011
مرة  الرافضة  لطغيان  مسرح  كانت  بغداد  شرق  البلديات  منطقة   *
أخرى وهذه املرة كان الطغيان من نوع آخر، حيث مارس فيه الرافضة 
من جيش املهدي طغيانهم وأستهزاءهم بدين اإلسالم وعقيدة أهل السنة 
التجارية  واجلماعة عرب شعارات مكتوبة على اجلدران وواجهة احملال 
حبجة مناصرة أبناء ملتهم اجملوس يف »دولة البحرين » يسبون ويلعنون 
أهل السنة واجلماعة أو كما يسمونهم )الوهابية( ويتوعدون باإلنتقام 
منهم يف كل مكان، فكان البد من إيقاف هؤالء اهلمج الرعاع عند حدهم، 
وتعريفهم بقدرهم، فأختار جماهدو األنصار أكثر األماكن جتمعا هلم 
بزرع  وقاموا  واجلماعة،  السنة  بأهل  الطعن  لالفتات  تعليقًا  وأكثرها 
عبوة ناسفة وتفجريها عند جتمعهم بالقرب منها يف متام الساعة 9:30 

من مساء يوم اخلميس وهلل الفضل واملنة .    

6/ مجادى األوىل /1432 املوافق 9/ 4/ 2011
 7:20  : الساعة  متام  يف  اجملاهدة  املوصل  مدينة  يف  إلخوتكم  اهلل  يّسر   *
يف  السكر  حي  منطقة  يف  ناسفة  عبوة  زرع  من  السبت  يوم  من  صباحًا 
تابعة  همر  نوع  عجلة  على  تفجريها  ومتهَّ  املدينة،  من  االيسر  الساحل 
للجيش املرتد »الفرقة الثانية« وكانت االصابة مباِشرة ادت إىل إعطابها 

وسقوط من كان على متنها بني قتيل وجريح، وهلل الفضل واملنة .

3/ مجادى األوىل /1432 املوافق 6/ 4/ 2011
 7:15  : الساعة  املوصل يف متام  اسود االسالم يف مدينة  أخوتكم  * متكن 
الساحل  البعث يف  منطقة حي  ناسفة يف  زرع عبوة  األربعاء من  صباحًا 
نوع  تعاىل متهَّ تفجريها على عجلة  اهلل  املدينة، وبفضل من  األيسر من 
)بيك آب( تابعة للجيش املرتد، وكانت اإلصابة مباِشرة ادت إىل تدمريها 

بالكامل ومقتل من كان فيها، وهلل الفضل واملنة .

3/ مجادى األوىل /1432 املوافق 6/ 4/ 2011
* مكهَّن اهلل تعاىل إلخوِتكم جنود احلق من اسود االنصار يف مدينة املوصل 
يف  ناسفة  عبوة  زرع  من  االربعاء  يوم  من  12:25ظهراً   : الساعة  متام  يف 

منطقة حي البكر نهاية املنطقة الصناعية يف الساحل االيسر من املدينة، 
ومتهَّ تفجريها على عجلة نوع بيك آب تابعة الستخبارات اجليش املرتد 
»الفرقة الثانية«، وكانت اإلصابة مباِشرة مما أدهَّى إىل تدمريها بالكامل 

ومقتل ستة من املرتدين بينهم ضباط، وهلل الفضل واملنة .

3 / مجادى األوىل / 1432 املوافق 6 /4 /2011
* يسر اهلل إلخوتكم جنود احلق وأنصار الدين متابعة قائد صحوة النفاق 
احملارب ألولياء اهلل اجملاهدين يف منطقة اللطيفية جنوب بغداد ومرافقه 
وزرع عبوة ناسفة بالقرب من بيته، وعند خروجه يف سيارته اخلاصة مع 
أحد مرافقيه، مت تفجري العبوة عليه، فُقتل مرافقه يف احلال وُأصيب هو 
4« جنوب بغداد  اللطيفية »شاخة  جبروح وهلل احلمد، وذلك يف منطقة 

صباح يوم األربعاء وهلل الفضل واملنة .    

2 /مجادى األوىل / 1432  املوافق 5 /4/ 2011
* قام إخوانكم بزرع عبوتني ناسفتني يف منطقة الشاجلية يف بغداد ومت 
تفجري العبوة األوىل إلستدراج املرتدين وبعد جتمع دوريات من »الشرطة 
اإلحتادية« و«جيش الردة« حول مكان العبوة الثانية مت تفجريها وسط 
6 سيارات بعضها حممل باجلنود أصابتها مجيعها إصابة مباشرة بفضل 
يف  وذلك  املرتدين  صفوف  يف  النافقني  عدد  معرفة  لنا  يتسن  ومل  اهلل، 
وهلل  الثالثاء  يوم  يوم  مساء  من   8:00 الساعة  يف  بغداد  من  الكرخ  جانب 

الفضل واملنة .    

1/ مجادى األوىل  /1432 املوفق 4/ 4/ 2011
* قام إخوتكم أسود اإلسالم يف مدينة املوصل يف يوم االثنني بزرع عبوة 
من  األيسر  الساحل  يف  البيت  آل  جامع  قرب  التحرير  حي  يف  ناسفة 
مكافحة  فريق  قبل  من  املكان  تطويق  ومت  اكتشافها  مت  حيث  املدينة، 
املتفجرات، ومت تفجري العبوة يف متام الساعة 2:00 مساًءا على احد عناصر 

مكافحة املتفجرات ادت إىل تطاير أشالئه، وهلل احلمد واملنة .    

1/ مجادى األوىل  /1432 املوفق 4/ 4/ 2011
* متكن أخوتكم أسود املوصل يف متام الساعة 5:00 مساًءا من يوم االثنني 
الساحل  التكسيات يف  تقاطع  سومر قرب  زرع عبوة موجهة يف حي  من 
الردة،  جليش  تابعة  آب(  )بيك  على  تفجريها  ومت  املدينة،  من  األيسر 
وكانت اإلصابة مباشرة وكانت العجلة حتمل )6( جنود بينهم ضابط 
ما أدى التفجري عن سقوط من كان على متنها بني قتيل وجريح، وهلل 

احلمد واملنة .  

1/ مجادى األوىل  /1432 املوفق 4/ 4/ 2011
* قام أخوتكم اسود االسالم يف مدينة املوصل يف متام الساعة 11:15 صباحًا 
جامع  قرب  األوىل  القادسية  حي  يف  ناسفة  عبوة  بزرع  االثنني  يوم  من 
علي بن أبي طالب ) رضي اهلل عنه ( يف الساحل االيسرمن املدينة، ومت 
ادت اىل  املرتد كان يف دورية راجلة  تفجريها على جندي من اجليش 

هالكه على الفور، وهلل احلمد واملنة . 

 29 / ربيع الثاني /1432 املوفق 3/ 4/ 2011
* مّن اهلل على اخوتكم اسود االنصار يف مدينة املوصل يف يوم األحد من 
الساحل  يف  مشس  باب  قرب  املباشر  البيع  تقاطع  يف  ناسفة  عبوة  زرع 
االيسر من املدينة، ومت تفجريها يف متام الساعة 6:15 مساًءا على عجلة 
جنود  مخس  حتمل  وكانت  املرتد،  للجيش  تابعة  آب(  )بيك  نوع  من 

سقطوا بني قتيل وجريح، وهلل احلمد واملنة . 

 29 / ربيع الثاني /1432 املوفق 3/ 4/ 2011
* متكن إخوتكم اسود املوصل يف يوم األحد من زرع عبوة ناسفة يف حي 

الزهور قرب دورة احملروق يف الساحل االيسر من املدينة، ومت تفجريها 
الردة، وكانت  نوع همر جليش  8:10 مساًءا على عجلة  الساعة  يف متام 
اإلصابة مباشرة حيث مت اعطاب العجلة وسقوط من كان على متنها 

بني قتيل وجريح، وهلل احلمد واملنة .   

 29 / ربيع الثاني /1432 املوفق 3/ 4/ 2011
* متكن إخوتكم أسود االسالم من زرع وتفجري عبوة ناسفة على سيارة 
وأهل  اهلل  ألولياء  احملارب  البلدي«  اجمللس  برئيس   « بــ  ُيسمى  ملا  تابعة 
متام  يف  وذلك  جبروح،  فأصابته  بغداد  جنوب  املدائن  منطقة  يف  السنة 

الساعة 9:00 من صباح يوم الثالثاء وهلل الفضل واملنه .

28/ ربيع الثاني /1432 املوافق 2/ 4/ 2011
* قام جماهدو األنصار يف مدينة املوصل يف متام الساعة 10:05 صباحًا من 
يوم السبت بزرع عبوة ناسفة يف منطقة حي االصالح الزراعي يف الساحل 
نوع  تعاىل متهَّ تفجريها على عجلة  اهلل  وبفضل من  املدينة،  االمين من 
)همر( تابعة للجيش املرتد، وكانت االصابة مباِشرة ادت إىل تدمريها 

بالكامل ومقتل من كان فيها، وهلل احلمد واملنة .

28 / ربيع الثاني / 1432 املوفق 2 / 4/ 2011
* مكهَّن اهلل تعاىل إلخوانكم جنود احلق وأنصار الدين يف مدينة املوصل 
زرع عبوة  للمرتدين من خالل  السبت من نصب كمني حُمَكم  يوم  يف 
متام  ويف  املدينة,  من  االمين  الساحل  يف  املأمون  حي  منطقة  يف  ناسفة 
10:00 صباحًا مت تفجريها على عجلة نوع )بيك اب( تابعة لقوات  الساعة 
ومقتل  بالكامل  تدمريها  إىل  ادهَّى  وقد  ادية،  االحتحِّ الشرطة  من  دهَّة  الرحِّ

مجيع من فيها وكان عددهم مخسة مرتدين، وهلل احلمد واملنهَّة .

27 / ربيع الثاني /1432 املوفق 1/ 4/ 2011
* يسر اهلل إلخوانكم جماهدي األنصار يف مدينة املوصل يف متام الساعة 
6:10 صباحًا من يوم اجلمعة من زرع عبوة ناسفة يف سايدين حي التحرير 
قرب جامع ذياب العراقي يف الساحل األيسر من املدينة، ومتهَّ بفضل اهلل 
تعاىل تفجري العبوة على عجلة من نوع )بيك اب( تابعة للجيش املرتد، 
ما ادهَّى اىل إعطابها بالكامل ومقتل من فيها، ومتهَّ تطويق املنطقة من ِقبل 

دهَّة، وهلل احلمد واملنهَّة . القوات الصليبية وقوات الرحِّ

26/ ربيع الثاني /1432 املوفق 30 / 3 /2011
10:00 صباحًا  * قام أسود املوصل األبطال يف يوم االربعاء يف متام الساعة 
بتفجري عبوة ناسفة على عميل جليش الردة ادت اىل هالكه على الفور 
الفضل  وهلل  املدينة،  من  االمين  القاطع  يف  البوسيف  منطقة  يف  وذلك 

واملنة.

26 /ربيع الثاني /1432 املوفق 30 / 3 /2011
* يسر اهلل الخوتكم جماهدو املوصل االبطال يف متام الساعة 3:00 عصراً 
من يوم االربعاء من زرع عبوة ناسفة موجهة وذلك يف منطقة البورصة 
يف القاطع االمين من املدينة ومت تفجريها على عجلة للشرطة املرتدة، 

وهلل الفضل واملنة.

26 /ربيع اآلخر / 1432 املوافق 30/ 3/ 2011
عاث  أن  بعد  اجلامعة  حي  منطقة  من  اإلستغاثة  أصوات  تعالت   *
ودعارة  املسلمني  على  وحرابة  اجملاهدين  على  جتسسا  فيها  املفسدين 
الجهزة احلكومة املرتدين، فلبى أسود األنصار ومحاة الدار النداء، فقاموا 
بداهمة وكر التجسس والدعارة يف منطقة حي اجلامعة لياًل ومتكنوا  
نساء  أربعة  فيها  فوجدوا  الصيت«  سيئة  »الشقة  دخول  من  اهلل  بفضل 
والدعارة  التجسس  املرتدة إضافة اىل عمل  الشرطة  ورجل يعملون يف 

وبعد  غريب«  أبو  صحوة  لقائد  »سكرترية  النساء  بني  ومن  املنطقة  يف 
التحقيق معهم داخل الشقة أعتفوا بالتجسس واإلنتماء لسلك الشرطة 
املرتدة وجرائم كثرية من بينها الداللة على أكثر من عشرين جماهداً 
من دولة العراق اإلسالمية بينهم مهاجرين، وخمازن سالح تابعة هلم 
يف املنطقة ومسلمني آخرين ليس هلم ذنب غري اإللتزام بدين اهلل وأداء 
الصالة يف املسجد ! ومت قتلهم مجيعًا يف املكان »الشقة« بإسلحة كامتة 
للصوت لينالوا جزائهم العادل يف الدنيا،  وذلك يوم  األربعاء وهلل الفضل 

واملنه .

24  /ربيع اآلخر /1432  املوافق  29/ 3/ 2011
* يف كمني حُمكم بعبوتني مت نصبهما يف منطقة الكاظمية »الكورنيش« 
املرتدين  لألستدراج  األوىل  العبوة  بتفجري  بغداد  اسود  االخوة  قام  حيث 
وبعد جتمع العشرات حول مكان اإلنفجار مت تفجري العبوة الثانية وسط 
جتمعهم يف متام الساعة 9:10 من مساء يوم الثالثاء فسقط أغلبهم بني 
قتيل وجريح، ومل يتسنى لنا معرفة حجم اخلسائر يف صفوف املرتدين، 

وهلل الفضل واملنة .

23 /ربيع اآلخر /1432 املوافق  28/ 3/ 2011
 8:30 الساعة  بغداد يف متام  العاصمة  األنصار يف  أسود  اخوتكم  * متكن 
من صباح يوم األثنني من زرع وتفجري عبوة ناسفة على رتل حكومي، 
وإصابة العبوة إحدى آليات الرتل إصابة مباشرة عند املدخل الرئيسي ملا 
ُيسمى وزارة الداخلية قرب حمطة تعبئة وقود الكيالني وذلك يف قاطع 
صفوف  يف  اخلسائر  حجم  معرفة  من  نتمكن  ومل  بغداد،  من  الرصافة 

املرتدين، وهلل الفضل واملنة .    

23 /ربيع اآلخر /1432 املوافق 28/ 3/ 2011
8:00 من  الساعة  بغداد يف متام  العاصمة  * متكن إخوتكم اجملاهدين يف 
يقودها  سيارة  على  وتفجريها  ناسفة  عبوة  زرع  من  األثنني  يوم  صباح 
ضابط  برتبة عقيد يف« وزارة الداخلية« وإصابة سيارته إصابة مباشرة 
عند املدخل الثاني ملا ُيسمى وزارة الداخلية، قرب وزارة النفط  وذلك يف 

قاطع الرصافة من بغداد، وهلل الفضل واملنة .    

23 /ربيع اآلخر/ 1432 املوافق 28/ 3/ 2011
* متكن إخوتكم اجملاهدين يف العاصمة بغداد يف متام الساعة 8:30 من 
وتفجريها  الطريق  جانب  على  ناسفة  عبوة  زرع  من  األثنني  يوم  صباح 
وذلك  الشعب  تقاطع ملعب  يف  املنشآة،  تابعة حلماية  رتل سيارات  على 
يف قاطع الرصافة من بغداد، ومل نتمكن من معرفة حجم اخلسائر يف 

صفوف املرتدين، وهلل الفضل واملنة .    

23 /ربيع اآلخر /1432 املوافق 28/ 3/ 2011
* متكن إخوتكم أسود بغداد من زرع عبوة ناسفة وتفجريها على سيارة 
من نوع )مونيكا( تابعة لضابط برتبة لواء يف »وزارة الداخلية » واصابتها 
شارع  جهة  من  الرافضية  الداخلية  وزارة  مدخل  عند  مباشرة  اصابة 
8:30 من  الساعة  الرصافة من بغداد يف متام  فلسطني، وذلك يف  قاطع 

صباح يوم األثنني وهلل الفضل واملنة .    

23/ ربيع الثاني /1432 املوافق 28/ 3/ 2011
* متكن اخوتكم اسود االنصار يف مدينة املوصل يف يوم االثنني يف متام 
همر  نوع  من  عجلة  على  ناسفة  عبوة  تفجري  من  ظهراً   1:00 الساعة 
من  االيسر  القاطع  يف  التحرير  حي  يف  وذلك  املرتد  احلكومي  للجيش 
املدينة، وكانت األصابة مباشرة حيث مت تدمريها بالكامل وسقوط من 

بداخلها بني قتيل وجريح، وهلل الفضل واملنة.  
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22 ربيع اآلخر 1432 املوافق  27 /3 /2011
* إستمراراً لعمليات استهداف اجملرمني، مكن اهلل جلنود األنصار يف يوم 
اجملرمني  ألحد  تابعة  سين  نوع  سيارة  يف  الصقة  عبوة  زرع  من  األحد 
ومت  البياع  حمكمة  يف  عدلي  حمقق  يعمل  الذي  ولي(  )حمسن  املدعو 

تفجريها عليه فقتل يف احلال، وهلل الفضل واملنه .

19 /ربيع اآلخر /1432  املوافق  26/ 3/ 2011
* مت زرع عبوتني ناسفتني يف منطقة املنصور يف بغداد شارع ابو جعفر 
املرتدة من نوع  العبوة األوىل على عجلة للشرطة  املنصور، ومت تفجري 
)سلفادور( يف متام الساعة 10:30مساًءا وبعد جتمع املرتدين حول العجلة 
العبوة  اإلخوة  فّجر  اجلرحى  وإنقاذ  القتلى  جثث  ألنتشال  املستهدفة 
ومل  السبت  يوم  مساء  10:50من  الساعة  متام  يف  جتمعهم  وسط  الثانية 
يتنسى لنا معرفة حجم اخلسائر يف صفوف املرتدين، وقد اعلن اإلعالم 
وهلل  متفاوتة،  جبروح  منهم  إثنني  وإصابة  شرطي  مقتل  احلكومي 

الفضل واملنه . 

21/ ربيع الثاني /1432 املوافق 26/ 3/ 2011
املوجعة  ضرباتهم  يواصلون  املوصل  يف  والنزاالت  اإلشتباكات  أسود   *
كتب  حمكم  كمني  ففي  املرتدين،  تستهدف  اليت  النوعية  وعملياتهم 
اهلل له التوفيق والسداد، متكن إخوتكم يف يوم السبت يف متام الساعة  : 
6:15 مساًءا من زرع عبوتني ناسفتني وذلك قرب تقاطع حمطة العريان 
)السايدين املؤدي إىل مقر الفرقة الثانية( يف القاطع األيسر من املدينة، 
ومت تفجري العبوة األوىل استدراجًا للمرتدين وبعد وقت قصري قدر اهلل 
ان مير رتل مكون من ثالثني عجلة وكان يف الرتل قائد الفرقة الثانية 
ومت تفجري العبوة الثانية على الرتل، وقد ادى التفجري إىل إصابة إحدى 
يف  اخلسائر  حجم  معرفة  من  نتمكن  ومل  مباشرة  إصابة  العجالت 

صفوف املرتدين، وهلل الفضل واملنة.

18 /ربيع اآلخر/ 1432  املوافق  23/ 3/ 2011
* متكن إخوتكم أسود بغداد من زرع وتفجري عبوة ناسفة يف الكرادة خارج 
قرب املسرح الوطين على دورية ملا ُيسمى »الشرطة اإلحتادية » واصابة 
العبوة احدى عجالت الدورية من نوع )بيك آب فورد( إصابة مباشرة ادت 
املرتدين،  صفوف  يف  اهللكى  عدد  معرفة  من  نتمكن  ومل  تدمريها،  اىل 

وذلك يف متام الساعة 7:20 من صباح يوم األربعاء وهلل الفضل واملنه .

17 /ربيع اآلخر /1432 املوافق  22/ 3/ 2011
* يسر اهلل إلخوتكم جنود احلق اسود االسالم متابعة أحد عناصر صحوة 
اللطيفية جنوب بغداد،  املوحدين يف منطقة  النفاق احملارب ألولياء اهلل 
وبعد  الطريق  جانب  على  ناسفة  عبوة  بزرع  االبطال  االخوة  قام  حيث 
وصوله مت تفجريها عليه فُقتل على الفور، وذلك يف منطقة اللطيفية 
الثالثاء وهلل  جنوب بغداد »شاخة 4« يف متام الساعة 3:30 من عصر يوم 

الفضل واملنة .    

17 /ربيع اآلخر /1432 املوافق  22/ 3/ 2011
املدعو  عن  استخبارتية  معلومات  ورود  وبعد  بغداد  أسود  إخوتكم  قام   *
)يوسف حممد يوسف الكناني »ابو ديار« ( ضابط برتبة مقدم يف احلرس 
الوثين، حيث قام االخوة بوضع عبوة ناسفة داخل سيارته ومت تفجريها 
وهلل  الفور  على  ُفقتل  يقودها  كان  عندما  القاسم  حممد  طريق  على 
احلمد، وذلك يف قاطع الرصافة من بغداد يف متام الساعة 8:30 من صباح 

يوم الثالثاء وهلل الفضل واملنة .    

17 /ربيع اآلخر/ 1432 املوافق 22/ 3/ 2011
 10:00 الساعة  متام  يف  بغداد  العاصمة  يف  األنصار  أسود  اخوتكم  متكن   *

تابعة  الثالثاء من زرع وتفجري عبوة ناسفة على دورية  من صباح يوم 
نوع  من  سيارة  العبوة  واصابة  »الشؤون«  الداخلية  أستخبارات  ُيسمى  ملا 
املرتدين،  صفوف  يف  اخلسائر  حجم  معرفة  لنا  يتسنى  ومل  )مونيكا(، 
الرصافة  الوطين يف قاطع  املسرح  وذلك يف منطقة كرادة خارج قرب 

من بغداد، وهلل الفضل واملنة .    

15 /ربيع الثاني/ 1432  املوافق  20/ 3/ 2011
* قام جماهدو األنصار بزرع عبوة ناسفة على جانب الطريق يف منطقة 
الكرادة قرب اجلوازات وبينما اإلخوة يف رباط ومتابعة ملكان الكمني إذا 
بعبوة أخرى تنفجر بالقرب من مكان الكمني استدرج اهلل تعاىل ضابط 
برتبة »مالزم أول« الـــى مهلكته حني كـــان يف دوريــة راجلة لتمشيـــط

اإلخوة  فجر  حتفِه  مكان  اىل  وصل  فلما  اجلنود  من  أثنني  ومعه  املكان   
املكان، وكانت  تناثر أشالءه يف  ادت اىل  العبوة فأصابته إصابة مباشرة 
أثنني  أول وإصابة  برتبة مالزم  املبارك، هالك ضابط  التفجري  نتيجة 
املرتدة،  الردة جبروح خطرية وتدمري سيارة دورية للشرطة  من جنود 

وذلك يف متام الساعة 8:15 من صباح يوم االحد وهلل الفضل واملنه .

14 ربيع اآلخر 1432 املوفق 19 /3/ 2011
* متكن إخوتكم أسود العاصمة بغداد يف يوم السبت من زرع عبوة ناسفة 
لقوات  أنتشار  االكثر  املطار  طريق  على  بالتشويش  تتأثر  ال  مطورة 
الردة، وتفجريها على رتل أمريكي فأصابة العبوة إحدى آليات الرتل نوع 

همر فاحتقت، ومل نتمكن من معرفة عدد اهللكى يف صفوف الصليبيني، 
وهلل الفضل واملنه .

14 /ربيع الثاني/ 1432  املوافق 19/ 3/ 2011
ناسفة  العاصمة بغداد من زرع عبوة  األنصار يف  أسود  اخوتكم  * متكن 
عقبة  وساحة  املشن  جممع  قرب  خارج  الكرادة  يف  الطريق  جانب  على 
العبوة  واصابة   « اإلحتادية  »الشرطة  ُيسمى  ملا  دورية  على  وتفجريها 
عجلة من نوع )بيك آب( يستقلها أربعة أفراد فأصابتها إصابة مباشرة 
صفوف  يف  اخلسائر  حجم  معرفة  من  نتمكن  ومل  تدمريها،  اىل  ادت 
الفضل  وهلل  السبت  يوم  مساء  من   8:00 الساعة  متام  يف  وذلك  املرتدين، 

واملنه .

13 /ربيع الثاني /1432  املوافق  18/ 3 /2011
* متكن اخوتكم أسود األنصار يف العاصمة بغداد يف متام الساعة 5:30 من 
مساء يوم اجلمعة من زرع وتفجري عبوة ناسفة دورية للشرطة املرتدة 
ومل  تدمريها،  اىل  ادت  مباشرة  إصابة  الدورية  عجالت  احدى  وأصابة 
نتمكن من معرفة عدد اهللكى من املرتدين، وذلك يف االعظمية منطقة 

رأس احلواش، وهلل الفضل واملنه .

12 / ربيع الثاني / 1432 املوافق 17 / 3 / 2011
يوم اخلميس يف متام  املوصل يف  اخوتكم اجملاهدون يف مدينة  * متكن 
الساعة 5:25 عصراً من زرع عبوة ناسفة يف حي البكر يف اجلانب االيسر 

من املدينة، ومت تفجري العبوة على همر تابعة جليش الردة كانت حتمل 
4 جنود بينهم ضابط وكانت االصابة مباشرة، وهلل الفضل واملنة.

10/ ربيع الثاني / 1432  املوافق 15 /3 / 2011
متام  يف  الثالثاء  يوم  يف  املوصل  مدينة  يف  اجملاهدون  اخوتكم  متكن   *
الساعة 2:00 ظهراً من تفجري عبوة ناسفة على بيك آب لقوات البيشمركة 
وذلك يف ناحية النمرود القاطع االيسر من املدينة، قرب حمطة تعبئة 

الوقود، وكانت اإلصابة مباشرة، وهلل الفضل واملنة.

9 / ربيع الثاني / 1432 املوافق 14 / 3 / 2011
مساًءا   8:00 الساعة  متام  يف  االثنني  يوم  يف  املوصل  أسود  إخوتكم  قام   *
يف  ناسفتني  عبوتني  بزرع  االخوة  قام  حيث  للمرتدين  كمني  بنصب 
االخوة  قام  املدينة، وبعدها  االقتصاديني يف اجلانب االمين من  سايدين 
وبعد  الستدارجهم،  الكالشنكوف  بسالح  املرتدين  على  النار  باطالق 
اىل  ادت  الردة  جنود  من   2 على  االوىل  العبوة  تفجري  مت  استدراجهم 
الثانية، وهلل  العبوة  الفور، ومل يتمكن االخوة من تفجري  هالكهم على 

الفضل واملنة.

9  / ربيع الثاني / 1432 املوافق 14 / 3 / 2011
متام  يف  االثنني  يوم  يف  املوصل  مدينة  يف  اجملاهدون  اخوتكم  متكن   *
اجلانب  يف  االنتصار  حي  يف  ناسفة  عبوة  زرع  من  صباحًا   9:20 الساعة 
الردة  جليش  راجلة  دورية  على  العبوة  تفجري  ومت  املدينة،  من  االيسر 
بينهم امر فوج االنتصار ولكن قدر اهلل ان تكون االصابة خفيفة بسبب 

خلل يف جتهيز مواد العبوة، وهلل الفضل واملنة.

9 ربيع الثاني 1432 املوافق  14/ 3/ 2011
 5:45 الساعة  متام  يف  بغداد  العاصمة  يف  األنصار  أسود  اخوتكم  متكن   *
من فجر يوم األثنني من زرع عبوة ناسفة وتفجريها على حافلة لنقل 
وكانت  الشركية  العتبات  زوار  بصفة  االيرانيني  الفرس  جواسيس 
صفوف  يف  اخلسائر  حجم  معرفة  من  نتمكن  ومل  مباشرة  اإلصابة 
املشركني، وذلك يف منطقة الكرادة قرب فندق برج احلياة، وهلل الفضل 

واملنه .

6 / ربيع الثاني / 1432 املوافق 11 /3/ 2011
ناسفة على  يوم اجلمعة من زرع عبوة  بغداد يف  أسود  * متكن إخوتكم 
جانب الطريق يف شارع الكم يف قاطع الرصافة من بغداد، وبعد مرابطة 
احدى  تدمري  ومت  املرتدة  احمللية  للشرطة  دورية  على  تفجريها  مت 
وهلل  الفور،  على  وجنديني  نقيب  برتبة  ضابط  وقتل  الدورية  عجالت 

احلمد واملنة 

5 / ربيع الثاني / 1432 املوافق 10 / 3 / 2011
متام  يف  االربعاء  يوم  يف  املوصل  مدينة  يف  اجملاهدون  اخوتكم  متكن   *
حي  يف  للمراقبة  برج  حتت  ناسفة  عبوة  زرع  من  2:15ظهراً  الساعة 
االنتصار شارع 60  يف اجلانب االيسر من املدينة، ومت تفجري العبوة على 
عجلة من نوع )بيك اب( تابعة جليش الردة، ومل نتمكن من معرفة حجم 

اخلسائر، وهلل الفضل واملنة.

5/ ربيع الثاني /1432 املوفق 10/ 3/ 2011
* متكن إخوتكم أسود كركوك يف يوم اخلميس من زرع عبوة ناسفة 
للشرطة  تابعة  عجلة  على  مساًءا   8:00  : الساعة  متام  يف  وتفجريها 
احلكومية يف قضاء الطوز يف حي اجلميلة، مواسفر التفجري عن مقتل 

شرطي وجرح اخر، وهلل احلمد واملنهَّة .
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4 / ربيع الثاني / 1432 املوافق 9 / 3 / 2011
* بتسديد من اهلل العلي القدير، قام أسود املوصل األبطال يف يوم الثالثاء 
يف متام الساعة 9:30 صباحًا بزرع عبوة ناسفة يف حي سومر يف اجلانب 
االيسر من املدينة، ومت تفجري العبوة على عجلة من نوع )بيك اب( تابعة 
للجيش املرتد حتمل 3 جنود، وكانت االصابة مباشرة ومل نتمكن من 
معرفة حجم اخلسائر بسبب الطوق االمين الذي فرض على املكان وقد 
مت معاقبة اجلندي الذي كان على برج املراقبة من قبل امر الفوج، وهلل 

الفضل واملنة.

3 / ربيع الثاني / 1432 املوافق 8 / 3 / 2011
متام  يف  االثنني  يوم  يف  املوصل  مدينة  يف  اجملاهدون  اخوتكم  متكن   *
اجلانب  يف  الزهور  حي  يف  ناسفة  عبوة  زرع  من  عصراً   3:35 الساعة 
االيسر من املدينة، ومت تفجري العبوة على عجلة من نوع )بيك اب( تابعة 
للشرطة املرتدة حتمل 7 من جنود الردة بينهم ضابط وكانت االصابة 
كان  اليت  اجلهة  من  االلية  استهداف  مت  حيث  احلمد  وهلل  مباشرة 

الضابط جيلس فيها ومل تتم معرفة حجم اخلسائر، وهلل الفضل واملنة.

3 /ربيع الثاني/  1432  املوافق 8/ 3/ 2011
* قام إخوانكم جنود االنصار بتابعة جمموعة من أعضاء يف املليشيات 
مناطق  بعض  من  السنة  أهل  وتهجري  قتل  يف  ساهمت  اليت  الرافضية 
الشر  املستمر يف احدى أوكار  التأكد من تواجدهم  جنوب بغداد وبعد 
اليت يتخذونها مقراً لالجتماعات يف منطقة اللطيفية متكن األخوة من 
بغداد  طريق  على  املطاعم  أحد  وهو  الوكر  باب  عند  ناسفة  عبوة  زرع 
ثالثة  فأصابت  العبوة  تفجري  مت  خروجهم  وعند  هلم،  تابع  كربالء 
منهم جبروح بليغة, ثم بعد ثالثة أيام بدأت عمليات التحدي من ِقبل 
الرافضة والتجمهر ورفع صوت اللطميات الشركية يف حتٍد سافر إلهل 
التحدي  هذا  اجملاهدين  فقابل  احلكومية  بالقوات  مستعينيني  السنة 
بتحٍد أقوى منُه حيث مكن اهلل هلم من زرع عبوة أخرى عند باب املطعم 
يف وقت جتمعهم وعند خروجهم مت تفجري العبوة يف وسطهم فتم حبمد 
للوكر  كامل  شبه  ومتدير  آخرين  وجرح  قياداتهم  من  أثنني  قتل  اهلل 
بفضل اهلل ومنته وذلك يوم السبت 7 ربيع الثاني 1432  املوافق 12/ 3/ 2011، 

وهلل الفضل واملنة .

2 / ربيع الثاني / 1432 املوافق 7 / 3 / 2011
* يسر اهلل الخوتكم جماهدو املوصل االبطال يف متام الساعة 1:45 ظهراً 
من يوم االحد من زرع عبوة ناسفة يف حي الزهور يف اجلانب االيسر من 
املدينة، ومت تفجري العبوة على همر للجيش املرتد كان بداخلها 5 من 
املرتدين، وكانت االصابة مباشرة ومل نتمكن من معرفة حجم اخلسائر 

بسبب الطوق االمين الذي فرض على مكان احلادث، وهلل الفضل واملنة.

1 / ربيع الثاني / 1432 املوافق 6 / 3 / 2011
* مكن اهلل الخوتكم جماهدو املوصل االبطال يف متام الساعة  5:00 عصراً 
من يوم السبت من زرع عبوة ناسفة يف حي الوحدة يف اجلانب االيسر من 
 )GMC( دبل )املدينة، ومت تفجري العبوة على عجلة من نوع )بيك اب
تابعة جليش الردة، ومل تتم معرفة حجم اخلسائر بسبب الطوق االمين، 
القريب من  املتواجد يف الربج  املرتدين من اجليش  اثرها قام احد  وعلى 
وهلل  معاقبته،  من  خوفا  العبوة  تفجري  بعد  واجبه  من  باهلروب  احلادث 

الفضل واملنة.

 1 / ربيع الثاني / 1432 املوافق 6 / 3 / 2011
* قام إخوتكم األبطال أسود األنصار يف مدينة املوصل اجملاهدة يف يوم 
املراقبة  ابراج  احد  يف  عبوة  بزرع  صباحًا   9:30 الساعة  متام  يف  السبت 
للشرطة املرتدة يف منطقة 17 متوز يف اجلانب االمين من املدينة، وبعد 

جتمع 3 من املرتدين بينهم ضابط فوق العبوة مت تفجري العبوة عليهم 
ادت اىل مقتلهم على الفور، وهلل الفضل واملنة.

1 / ربيع الثاني / 1432  املوافق   6 /3 / 2011
* مكن اهلل جلنوده وأنصار دينه من زرع عبوة ناسفة على جانب الطريق 
يف قاطع الرصافة من بغداد منطقة العرصات وتفجريها يف متام الساعة 
أربعة  يستقلها  الداخلية  مغاوير  ُيسمى  ملا  تابعة  آلية  على  مساءاً   9:10
جنود، وكانت اإلصابة مباشرة بفضل اهلل ومل يتسنى لنا معرفة حجم 

اخلسائر يف صفوف املرتدين، وهلل الفضل واملنة. 

1/ ربيع الثاني /1432 املوافق 6/ 3/ 2011
أحد  عن  استخبارتية  معلومات  ورود  وبعد  بغداد  أسود  إخوتكم  قام   *
داخل  ناسفة  عبوة  بوضع  بغداد  مطار  قاعدة  يف  الصليبيني  جواسيس 
متام  ويف  املدنيني  عن  بعيدة  نقطة  اىل  وصوله  وعند  ومتابعته  سيارته 
الساعة 8:30 مساًءا مت تفجري العبوة ُفقتل على الفور، وذلك يف منطقة 

زيونة يف قاطع الرصافة من بغداد وهلل احلمد واملنة .

30/ ربيع االول /1432 املوفق 5/ 3/ 2011
* يسر اهلل إلخوانكم جنود احلق وأنصار الدين يف مدينة كركوك يف 
السبت من زرع عبوة ناسفة وتفجريها على عجلة تابعة للشرطة  يوم 
اليت  العملية  وأسفرت  الصناعي،  الطوز قرب احلي  احلكومية يف قضاء 
وجرح  املرتدين  من  عدد  هالك  عن  ظهراً   1:30 الساعة  متام  يف  وقعت 

مخسة اخرين، وهلل احلمد واملنهَّة .

29 / ربيع األول / 1432 املوافق  4 /3/ 2011
* قام إخوتكم األبطال يف بغداد الرشيد من زرع عبوة ناسفة داخل حاجز 
تفتيش جليش الردة يف مدخل الربيعي من جهة طريق حممد القاسم 
السريع وتفجريها على دورية جليش حكومة املنطقة اخلضراء من نوع 
همر وكانت اإلصابة مباشرة، ومل نتمكن من معرفة حجم اخلسائر يف 
صفوف املرتدين وذلك يف متام الساعة 6:10 من صباح يوم اجلمعة وهلل 

الفضل واملنة. 

28/ ربيع األول / 1432  املوافق 3 / 3 /2011
من   7:45 الساعة  متام  يف  بغداد  مدينة  يف  اجملاهدين  اخوانكم  ّفجر   *
صباح يوم اخلميس عبوة ناسفة على سيارة نوع سلفادور تابعة ملا ُيسمى 
مغاوير الداخلية يستقلها عشرة جنود وكانت اإلصابة مباشرة بفضل 
السيارة،  تدمري  اىل  إضافة  جبروح   4 وإصابة   6 مقتل  اىل  أدى  مما  اهلل 

وذلك يف منطقة احلبيبية قرب مقر للدفاع املدني، وهلل الفضل واملنة. 

28/ ربيع االول /1432 املوفق 3/ 3/ 2011
الساعة  متام  يف  كركوك  مدينة  يف  االسالم  أسود  إخوتكم  متكن   *
6:00 مساًءا من يوم اخلميس من زرع عبوة ناسفة وتفجريها على دورية 
راجلة لقوات االسايش الكردية، وقد ادت اىل هالك عنصرين منهم على 

الفور، وذلك يف قضاء الطوز قرب السايلو، وهلل احلمد واملنهَّة .

28 / ربيع االول / 1432 املوافق 3 / 3 / 2011
مدينة  يف  االسالم  اسود  اخوتكم  قام  القدير،  العلي  اهلل  من  بتيسر   *
االربعاء حيث مت نصب كمني  يوم  نوعية مباركة يف  بعملية  املوصل 
من  االيسر  اجلانب  يف  االنتصار  حي  يف  ناسفتني  عبوتني  بزرع  حمكم 
املدينة، ويف متام الساعة 1:00ظهراً مت تفجري العبوة االوىل على عجلة من 
نوع )بيك اب( تابعة الستخبارات الفرقة الثانية وكانت ضمن رتل قوة 
جائت لزيارة تفقدية للفوج االول اللواء السابع وكانت االصابة مباشرة 
وهلل احلمد حيث كان بداخل السيارة 6 من املرتدين اوقعتهم بني قتيل 

وجريح، وبعدها قام املرتدين باطالق نار كثيف وقطع الطرق وفرض 
طوق امين حول املكان، وبعدها جتمع املرتدين فوق العبوة الثانية وكان 
عددهم يقارب 20 مرتد وبينهم ضابط ويف متام الساعة 1:20 ظهراً متكن 
االخوة من تفجري العبوة الثانية، ومل نتمكن من معرفة حجم اخلسائر 

بسبب الطوق االمين، وهلل الفضل واملنة. 

27  / ربيع االول / 1432 املوافق  2 / 3 / 2011
* قام إخوتكم األبطال من أسود األنصار يف مدينة املوصل اجملاهدة يف 
منطقة  يف  ناسفة  عبوة  بزرع  10:30صباحا  الساعة  متام  يف  الثالثاء  يوم 
الوسيان تقاطع تلكيف، ومت تفجري العبوة على راجلة للشرطة احمللية 

املرتدة، وقد ادى التفجري اىل مقتل احد املرتدين، وهلل الفضل واملنة.

26 / ربيع االول / 1432 املوافق 1 / 3 / 2011
* متكن إخوتكم يف مدينة املوصل يف يوم االثنني  يف متام الساعة 6:30 
مساًءا، من نصب كمني حمكم بزرع عبوة امام بيت احد العمالء للجيش 
املرتد يف منطقة البوسيف، فقام االخوة باطالق النار على املرتدين من 
اصابتهم  ومتت  العبوة  مكان  اىل  واستدراجهم  اخلفيفواملتوسط  السالح 
يف ذلك اهلجوم، وبعد استدراج املرتدين بصحبة العميل مكن اهلل االخوة 
الفور  املرتدة على  العميل  التفجري عن مقتل  العبوة، واسفر  من تفجري 

وسقوط عدد من اجلرحى، وهلل الفضل واملنة.

20/ ربيع األول / 1432 املوافق 22/ 2/ 2010
* قام إخوانكم جنود اهلل وأنصار دينه يف متام الساعة 11:00 ظهراً بنصب 
عبوة ناسفة على جانب الطريق وتفجريها مستهدفة آلية جليش الردة 
كان يستقلها عقيد وثالثة جنود وكانت اإلصابة مباشرة مما أدى اىل 
تدمري السيارة، وسقوط من كان على متنها بني قتيل وجريح، وذلك يف 

منطقة جبلة يف حمافظة بابل جنوب بغداد, و هلل احلمد و املنه.

15  ربيع االول 1432 املوافق 17/ 2 / 2011
* قام إخوتكم األبطال أسود العاصمة بغداد يف متام الساعة 5:20 مساءاً 
سابقًا  العامة  األمن  مبنى  مقابل  البلديات  منطقة  الرصافة  قاطع  يف 
اخلضراء   املنطقة  عمالء  محايات  موكب  على  ناسفة  عبوة  بتفجري 
فأصابت إحدى عجالت املوكب إصابة مباشرة فتم تدمري العجلة وقتل 

وجرح من كان فيها، وهلل الفضل واملنة. 

 15 ربيع األول  1432 املوافق 17 / 2 /2011
دورية  ناسفة موجهة على  بتفجري عبوة  األنصار  أسود  إخوانكم  قام   *
للشرطة املرتده  يستقلها ثالثة مرتدين يف منطقة الشاجلية يف قاطع 
الرصافة وكانت اإلصابة مباشرة مما أدى اىل إعطاب السيارة ومقتل 
أثنني منهم على الفور، وذلك يف الساعه  7:45 من مساء يوم اخلميس، وهلل 

احلمد واملنة .

13 / ربيع االول / 1432 املوافق 16/ 2 / 2011
متام  يف  االربعاء  يوم  يف  املوصل  مدينة  يف  اجملاهدين  إخوتكم  متكن   *
الساعة  6:15 مساًءا من زرع عبوة ناسفة يف حي اجلامعة قرب امللعب يف 
الساحل االيسر من املدينة، ومتكن االخوة من تفجري العبوة على عجلة 
من نوع )بيك اب( تابعة للشرطة املرتدة وكان بداخلها احد رووس الردة 
املدعو ) الرائد مروان ( ومعه ثالث من جنوده، وكانت االصابة مباشرة 
املرتدين، وهلل احلمد  ومل نتمكن من معرفة حجم اخلسائر يف صفوف 

واملنة .

12 / ربيع االول / 1432 املوافق 15/ 2 / 2011
متام  يف  الثالثاء  يوم  يف  املوصل  مدينة  يف  اجملاهدين  إخوتكم  متكن   *
 )60( شارع  االنتصار  حي  يف  ناسفة  عبوة  زرع  من  صباحًا   9:05 الساعة  
سيطرتني  وبني  للمراقبة  برجيني  بني  املدينة،  من  االيسر  الساحل  يف 
العبوة على  االخوة من تفجري  اهلل متكن  السرية، وبفضل  ومقابل مقر 
عجلة من نوع )بيك اب( تابعة جليش الردة كان بداخلها 4 من املرتدين، 
املرتدين، وهلل احلمد  ومل نتمكن من معرفة حجم اخلسائر يف صفوف 

واملنة .

11 / ربيع االول / 1432 املوافق 14/ 2 / 2011
يف  االثنني  يوم  يف  املوصل  مدينة  يف  اإلسالم  أسود  إخوتكم  متكن   *
قرب  العربي  احلي  يف  ناسفة  عبوة  زرع  من  صباحًا   9:30 الساعة   متام 
العبوة  تفجري  ومت  املدينة،  من  االيسر  الساحل  يف  الدولي  نينوى  فندق 
للفوج  تابعة  سريع  تدخل  خاصة  )قوة  االول  للفوج  تابعة  عجلة  على 
ضابط  واصيب  مباشرة  االصابة  وكانت  سابقا(،  بالقصورالرئاسية   7

كان بداخلها جبروح بليغة، وهلل احلمد واملنة.
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11 / ربيع االول / 1432 املوافق  14/ 2 / 2011
متام  يف  االثنني  يوم  يف  املوصل  مدينة  يف  اجملاهدين  إخوتكم  متكن   *
الساعة  7:00 صباحًا من زرع عبوة ناسفة يف منطقة باب جديد يف الساحل 
االمين من املدينة، ومت تفجريها على جنديني من حرس الردة كانوا يف 
دورية راجلة ومت اصابتهما اصابة مباشرة ادت اىل هالكهما على الفور، 

وهلل احلمد واملنة .

10 / ربيع االول / 1432 املوافق 13/ 2 / 2011
مدينة  يف  اجملاهدين  إخوتكم  متكن  القدير،  العلي  اهلل  من  بتسديد   *
املوصل يف يوم االحد يف متام الساعة 11:30 صباحًا من زرع عبوة ناسفة 
يف حي املأمون يف الساحل االمين من املدينة، وبعد املرابطة متكن االخوة 
من تفجري العبوة على دورية راجلة جليش الردة، وقد ادى التفجري اىل 

هالك احد املرتدين على الفور، وهلل احلمد واملنة .

6 / ربيع االول / 1432 املوافق  9/ 2 / 2011
متام  يف  االربعاء  يوم  يف  املوصل  مدينة  يف  اجملاهدين  إخوتكم  متكن   *
الساعة 7:00 مساًءا من زرع عبوة ناسفة يف حي 17 متوز يف الساحل االمين 
عليهم  النار  باطالق  املرتدين  باستدراج  االخوة  قام  حيث  املدينة،  من 
فّجر  العبوة،  فوق  املرتدين  جتمع  وبعد  العبوة  مكان  اىل  واستدراجهم 

االخوة عبوتهم، وسقط املرتدين بني قتيل وجريح، وهلل احلمد واملنة.

6 / ربيع االول / 1432 املوافق 9/ 2 / 2011
متام  يف  االربعاء  يوم  يف  املوصل  مدينة  يف  اجملاهدين  إخوتكم  متكن   *

الساعة 12:30 ظهراً من زرع عبوة يف منطقة البورصة يف الساحل االمين 
من املدينة، ومت تفجريها على دورية راجلة للشرطة املرتدة، وقد ادى 

التفجري اىل هالك احد املرتدين على الفور، وهلل احلمد واملنة .

4 / ربيع االول / 1432 املوافق  7 / 2 / 2011
متام  يف  االثنني  يوم  يف  املوصل  مدينة  يف  اجملاهدين  إخوتكم  متكن   *
بزرع  االخوة  قام  حيث  للمرتدين  كمني  نصب  من  مساًءا   7:00 الساعة 
ومت  املدينة،  من  االمين  الساحل  يف  متوز   17 حي  يف  ناسفتني  عبوتني 
العبوة االوىل على 3 من الشرطة احمللية يف دورية راجلة، مما  تفجري 
ادى اىل قتل اثنني واصابة الثالث جبروح خطرية، وبعد جتمع املرتدين 
صفوفهم  يف  اوقع  مما  عليهم  الثانية  العبوة  تفجري  مت  اجلثث  لنقل 
اصابات، ومل نتمكن من معرفة حجم اخلسائر بسبب الطوق االمين، وهلل 

احلمد واملنة .

2 / ربيع االول / 1432 املوافق  5/ 2 / 2011
السبت  يـــــوم  املوصــــــــــل يف  اجملاهديـــن يف مدينـــــــة  إخوتكـــم  * متكــن 
واحــــــــد  مكـــــان  يف  عبوتني  زرع  من  ظهــــــراً   2:25 الساعـــــة  متام  يف 
والشــــرطة  اجليش  بني  املشتكة  السيطــــرة  عن  متـــر   15 بعـــد  وعلى 
تفجيــــر  وتــــم  املدينــة،  من  االيسر  الساحــل  يف  اجملموعـــــة  منطقة  يف 
الستخبـــارات  تابعـــة   ) )فــورد  اب  بيك  نـــــوع  من  سيــــــارة  على  العبـــوة 
املرتـــدين  مــــن  عــــدد  سقــــوط  اىل  االنفجــــار  وادى  الثانيـــــة،  الفـــــرقة 
اجليـــــش  بني  اشتبــــاك  نشـــوب  الـى  ادى  ممـا  وجريـــــح  قتيـــــل  بني 

والشرطة واعتقـــــال افـــراد السيطــرة، وهلل احلمد واملنة .

1 / ربيع االول / 1432 املوافق  4/ 2 / 2011
متام  يف  اجلمعة  يوم  يف  املوصل  مدينة  يف  اجملاهدين  إخوتكم  متكن   *
نقطة  عن  امتار  بعد  على  ناسفة  عبوة  زرع  من  صباحًا   9:30 الساعة 
تفتيش تابعة جليش الردة يف منطقة حي الوحدة على سايدين الكنيسة 
يف الساحل االيسر من املدينة، ومت تفجري العبوة على سيارة من نوع بيك 
اب تابعة الستخبارات الفرقة الثانية، وسقط من كان على متنها بني 
ومت  االستخبارات،  ضباط  احد  اجلرحى  بني  من  وكان  وجريح  قتيل 
اعتقال افراد السيطرة القريبة من العبوة ومعاقبتهم، وهلل احلمد واملنة .

30 / صفر / 1432 املوافق 3 / 2 / 2011
مدينة  يف  اجملاهدين  إخوتكم  متكن  القدير،  العلي  اهلل  من  بتيسري   *
1:00 ظهراً من زرع عبوة ناسفة  املوصل يف يوم اخلميس يف متام الساعة 
يف منطقة حي سومر )سايدين( قرب كراج السيارات يف الساحل االيسر 
من املدينة، ومت تفجري العبوة على دورية تابعة جليش حكومة املنطقة 
الردة  جليش  تابعة  اب(  )بيك  نوع  من  سيارة  استهداف  ومت  اخلضراء، 
حتمل 3 جنود وكان من بينهم ضابط استخبارات الفرقة الثانية املدعو 
)مالزم اول فواد(، وكانت االصابة مباشرة ومل نتمكن من معرفة حجم 

معرفة اخلسائر يف صفوف املرتدين، وهلل احلمد واملنة .

29 / صفر / 1432 املوافق 2 / 2 / 2011
متام  يف  االربعاء   يوم  يف  املوصل  مدينة  يف  اجملاهدين  إخوتكم  متكن   *
الساحل  يف  مشريفة  منطقة  يف  ناسفة  عبوة  زرع  من  ظهراً   1:00 الساعة 
وقد  الردة،  جلنود  راجلة  دورية  على  تفجريها  ومت  املدينة،  من  االمين 
ادى االنفجار اىل سقوط عدد من املرتدين بني قتيل وجريح، وهلل احلمد 

واملنة .

27 / صفر / 1432 املوافق 31/ 1/ 2011
متام  يف  االثنني  يوم  يف  املوصل  مدينة  يف  اجملاهدين  إخوتكم  متكن   *
الساعة10:15صباحًا من زرع عبوة ناسفة يف حي االقتصاديني يف الساحل 
االمين من املدينة، ومت تفجري العبوة على همر تابعة للجيش، مما ادى 
اىل اعطابها وسقوط من كان على متنها بني قتيل وجريح، وهلل احلمد 

واملنة .

 23 / صفر / 1432 املوافق 27/ 1/ 2011
يوم اخلميس يف متام  املوصل يف  إخوتكم اجملاهدين يف مدينة  * متكن 
نفق  قرب  الورشان  منقة  يف  ناسفة  عبوة  زرع  من  12:45ظهراً  الساعة 
الصحة يف الساحل االمين من املدينة،ولكن متكن املرتدين من كشفها 
وبعد جمي 3 من جنود الردة لتفجريها متكن االخوة من تفجري العبوة 
الثالث  2 واصابة  اىل مقتل  التفجري  ادى  اليها وقد  الوصول  قبل  عليهم 

جبروح خطرية، وهلل احلمد واملنة.

 18 / صفر / 1432 املوافق 22/ 1/ 2011
* متكن إخوتكم اجملاهدين يف مدينة املوصل يف يوم السبت بنصب كمني 
حمكم للمرتدين حيث قام االخوة بزرع عبوة ناسفة يف حي املالية قرب 
بناية التخطيط العمراني يف الساحل االيسر من املدينة، فتم زرع العبوة 
الشارع  بكثرة يف  املرتدين متواجدين  للجيش وكان  تابعة  قرب نقطة 
فمكن اهلل االخوة من تفجري العبوة على موكب مدير مكتب املفتش العام  
يف وزارة الداخلية يف املوصل، مما ادى اىل اصابة عجلته اصابة مباشرة 
العام   املفتش  مكتب  مدير  وجرح  وجريح،  قتيل  بني  فيها  من  وسقوط 

بوزارة الداخلية، وهلل احلمد واملنة .

16 / صفر / 1432 املوافق 20/ 1/ 2011
يوم اخلميس يف متام  املوصل يف  إخوتكم اجملاهدين يف مدينة  * متكن 

بزرع  االخوة  قام  حيث  للمرتدين  كمني  نصب  من  12:30ظهراً  الساعة 
عبوتني امام منزل احد ضباط  الشرطة املرتدة االوىل صوتية والثانية 
من  االمين  الساحل  يف  املامون  حي  يف  سيارته  يف  وضعها  مت  حقيقية 
املرتدين  الوهمية وعند جميء  العبوة  باإلبالغ عن  املدينة، فقام االخوة 
الثانية  العبوة  تفجري  مت  السيارة  حول  وجتمعهم  الكمني  يف  ووقوعهم 
من   4 ومقتل  باملنزل  اضرار  ووقوع  السيارة  تدمري  اىل  ادى  مما  عليهم، 

املرتدين ووقوع عدد من اجلرحى، وهلل احلمد واملنة.

2/ صفر / 1432 املوافق 16/ 1/ 2011
* متكن إخوانكم جماهدو االنصار من قتل أحد قيادات فيلق بدر واصابة 
بوابة  عند  ُنصبت  ناسفة  بعبوة  حمكم  كمني  يف  جبروح  آخرين  اثنني 
الكمالية ومت تفجريها  الرصافة يف منطقة  مقر أجتماعاتهم يف قاطع 

عند خروجهم من املقر وذلك يف يوم االحد وهلل الفضل واملنه .

10 صفـر 1432 املوافق 14 /1 /2011
سيارات  احدى  يف  ناسفة  عبوة  زرع  من  دياىل  أسود  إخوتكم  متكن   *
تفجريها  ليتم  التفتيش  نقاط  احدى  اىل  وصوهلا  وانتظار  الشرطة 
املرتدين وجرح  بداخل السيطرة، واسفرت العملية عن مقتل اثنني من 

اكثر من ثالثة، وهلل احلمد واملنة .

7 / صفر / 1432 املوافق 11 / 1 / 2011
متام  يف  الثالثاء  يوم  يف  املوصل  مدينة  يف  اجملاهدين  إخوتكم  متكن   *
املدينة  من  األيسر  الساحل  يف  ناسفة  عبوة  زرع  من  ظهراً   12:00 الساعة 
يف منطقة اجملموعة ومت زرع العبوة قرب العمارة اليت يتخذها اجليش 
احلكومي سكننا هلم وقرب نقطة للجيش ومت تفجريها على جندي يف 

دورية راجلة مما ادى اىل هالكه على الفور، وهلل احلمد واملنة.

6/ صفر/ 1432 املوافق 10 / 1 /2011
* مكن اهلل إلخوانكم أسود األنصار يف العاصمة بغداد قاطع الرصافة من 
تفجري عبوة ناسفة يف متام الساعة الثانية 12:00 ظهراً على سيارة من نوع 
)فورد دبل قمارة( تابعة جلهازاالستخبارات قرب جوازات زيونة وكان 
عدد االفراد على متنها 4 وادى االنفجار اىل مقتل واصابة من كان فيها، 

وهلل الفضل واملنة.

6 صفر 1432  املوافق 10 /1 /2011
عبوات  ثالث  من  كمني  بنصب  بغداد  العاصمة  أسود  إخوتكم  قام   *
منطقة  يف  الردة  جليش  التابعة  التفتيش  حواجز  إحد  من  بالقرب 
احلرية  » يف الشارع الفاصل بني احلرية الثانية واحلرية الثالثة » ومت 
يف  )همر(  نوع  من  املرتد  للجيش  تابعة  آلية  على  األوىل  العبوة  تفجري 
متام الساعة 9:05 مساًءا وقد أصابتها إصابة مباشرة ثم جتمع املرتدين 
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ناسفتني يف  اإلخوة وفجروا عبوتني  بقي من جنودهم، فكرب  ألنقاذ من 
مقتلة  فكانت  مساًءا،   9:17 الساعة  متام  يف  جتمعهم  وسط  واحد  وقت 
عظيمة بني صفوف املرتدين مما أضطرهم لألستعانة بالسيارات املدنية 

لنقل اجلرحى واهلالكني، وهلل احلمد واملنة

4 / صفر / 1432 املوافق  8 / 1 / 2011
مدينة  يف  اجملاهدين  إخوتكم  متكن  القدير،  العلي  اهلل  من  بتسديد   *
ناسفة  عبوة  زرع  من  ظهراً   11:00 الساعة  متام  يف  السبت  يوم  يف  املوصل 
يف الساحل األمين من املدينة يف منطقة الصناعة القدمية، ومت تفجري 
العبوة على همر تابعة للشرطة احلكومية العميلة، ما ادى اىل تدمريها 
احلمد  وهلل  وجريح،  قتيل  بني  متنها  على  كان  من  وسقوط  بالكامل 

واملنة.

3 / صفر / 1432 املوافق  7 / 1 / 2011
* بتسديد من اهلل العلي العظيم متكن اخوتكم االبطال أسود املوصل يف 
يوم اجلمعة يف متام الساعة 5:00 مساًءا من زرع عبوة ناسفة يف الساحل 
األمين من املدينة يف منطقة اهلرمات، ومت تفجري العبوة على اثنني من 
ادى  ما  اثناء جتواهلم بدورية راجلة،  الردة من اجليش احلكومي  جنود 
االنفجار اىل مقتل احدهم على الفور واصابة االخر جبروح خطرية، وهلل 

احلمد واملنة.

29/ حمرم / 1432 املوافق  5 / 1 / 2011
مدينة  يف  اجملاهدين  إخوتكم  متكن  العظيم،  العلي  اهلل  من  بتوفيق   *
ناسفة  عبوة  زرع  من  ظهراً   1:00 الساعة  متام  يف  االربعاء  يوم  يف  املوصل 
يف الساحل األمين من ااملدينة يف منطقة راس اجلادة، ومت تفجري العبوة 
على همر تابعة للشرطة االحتادية املرتدة، ما ادى االنفجار اىل اعطاب 
احلمد  وهلل  وجريح،  قتيل  بني  متنها  على  كان  من  وسقوط  العجلة 

واملنة.

29/ حمرم / 1432 املوافق  5 / 1 / 2011
دورية  ناسفة موجهة على  بتفجري عبوة  األنصار  أسود  إخوانكم  قام   *
للشرطة املرتدة »نوع مونيكا« يستقلها ثالثة مرتدين  يف منطقة الغدير 
السيارة  إعطاب  اىل  أدى  ما  مباشرة،  اإلصابة  وكانت  ميسلون   ساحه 
ُفرض  الذي  األمين  الطوق  بسبب  اخلسائر  معرفة  لإلخوة  يتسن  ومل  
حول مكان العملية وذلك يف متام الساعة 7:10 من مساء يوم االربعاء، وهلل 

احلمد واملنة .

27 / حمرم / 1432 املوافق 3 / 1 / 2011
متام  يف  االثنني  يوم  يف  املوصل  مدينة  يف  اجملاهدين  إخوتكم  متكن   *
الساعة 2:00 ظهراً من زرع عبوة ناسفة يف الساحل األيسر من املدينة قرب 
تقاطع اجلسر الرابع تقاطع حي البعث وحي الضباط، ومت تفجري العبوة 
املرتدة  للشرطة  تابعة  اب(  )بيك  نوع  من  الدورية  عجالت  احدى  على 
اصابة  احداهما  عجلتني  اصابة  ومت  بادوش(،  سجن  محاية  )شرطة 
من  عدد  وقوع  عن  العملية  واسفرت  باضرار،  اصابتها  والثانية  مباشرة 

املرتدين بني قتيل وجريح، وهلل احلمد واملنة.

27 / حمرم / 1432 املوافق 3 / 1 / 2011
* قام إخوتكم األبطال من أسود األنصار يف مدينة املوصل اجملاهدة يف 
متام الساعة 12:15 ظهراً بزرع عبوة ناسفة يف الساحل األمين من املدينة 
الشرطة  من  راجلة  على  العبوة  تفجري  ومت  اجلادة،  راس  منطقة  يف 
املرتدة، وكانت االصابة مباشرة ادت اىل مقتل شرطيني على الفور، وهلل 

احلمد واملنة.

2011 / 1
* إستمراراً لعمليات استهداف اجملرمني، يسر اهلل إلخوانكم أسود األنصار 
من زرع عبوة الصقة يف سيارة اجملرم )فرج الزوبعي( الذي يعمل قائد 
يف صحوة النفاق، ومت تفجريها عليه قرب مستشفى الريموك فتحطمت 

سيارته وقطعت أحد أطرافه، وهلل احلمد واملنه .

16 / حمرم / 1432 املوافق 22/ 12/ 2010
* قام اخوتكم جماهدو العاصمة بغداد االبطال قاطع الرصافة مدينة 
بزرع عبوتني   ، اإلربعاء  يوم  من  الساعة10:00 مساءاً  داخل، يف متام  الثورة 
املرتدة  اإلحتادية  للشرطة  دورية  قرب  الطريق  جانب  على  ناسفتني 
اإلصابة  وكانت  الدورية  آليات  احدى  على  األوىل  العبوة  تفجري  ومت 
مباشرة حبمد اهلل فسقط ثالثة جنود كانوا بداخلها بني قتيل وجريح 
ومت تدمري السيارة، وبعد جتمع املرتدين ألنتشال وأنقاذ جنود الدورية 
جتمعهم  وسط  الثانية  العبوة  وفجروا  عليهم  االخوة  كرب  املستهدفة، 
اإلنفجار فباشر  فتناثرت أشالئهم يف مكان  10:30 مساءاً  الساعة  يف متام 
املرتدين بإطالق النار بشكل عشوائي وقطع الطريق، ما منعنا من معرفة 

حجم اخلسائر يف صفوفهم، وهلل الفضل واحلمد.

15 / حمرم / 1432 املوافق 21 / 12/ 2010
ناسفة على دورية  الرصافة بتفجري عبوة  اإلخوة يف قاطع  قام  * فقد 
يف  الثالثاء  يوم  يف  فلسطني  شارع  منطقة  يف  العراقية  للشرطة  تابعة 
متام الساعة 9:10 مساء وقد اصابت العبوة احدى سيارات الدورية من نوع 
)بيكب اب تويوتا( فيها اربع اشخاص وهم ضابط وثالثة جنود مما ادى 

اىل مقتلهم مجيعًا على الفور، وهلل الفضل واملنة.

13 / حمرم / 1432 املوافق 19/ 12/ 2010
أسود  إخوتكم  متكن  والسداد،  التوفيق  هلا  اهلل  كتب  نوعية  بعملية   *
ناسفة  عبوة  زرع  من  ظهراً   11:00 الساعة  يف  املوصل  مدينة  يف  األنصار 
داخل نقطة تفتيش جليش الردة، حيث قام االخوة بزرعها بالقرب من 
برج االستطالع وكان قرب الربج آلية نوع )بيك اب(، ومن الصعب جداً 
الوصول هلكذا اماكن، ولكن اهلل يسر الخوتكم وأعمى أبصار املرتدين، 
وبعد مرابطة وانتظار الصيد الثمني، جاء رتل للجيش وعند دخوهلم اىل 
السيطرة قدر اهلل ان تقف آلية نوع همر فوق العبوة، فكرب االخوة وفجروا، 
فتم اعطاب اآللية وسقوط من كان على متنها بني قتيل وجريح، ومت 

اصابت الربج بأضرار جسيمة، وهلل احلمد واملنة.

11 / حمرم / 1432 املوافق 17/ 12/ 2010
* يف الساعة 8:00 صباحًا متكن اخوانكم اسود األنصار يف مدينة املوصل 
من تفجري عبوة ناسفة على عجلة نوع )بيك اب( تابعة للجيش احلكومي 

املرتد، وذلك يف منطقة حي الوحدة يف الساحل االيسر من املدينة، ما ادى 
اىل اعطاب العجلة وسقوط من كان على متنها بني قتيل وجريح، وهلل 

احلمد واملنة.

1 / حمرم / 1432 املوافق 7/ 12/ 2010
* متكن اخوتكم أسود األنصار يف املوصل يف متام الساعة 7:00 مساًءا من 
تفجري عبوة ناسفة على عجلة من نوع ) بيك اب ( تابعة للجيش املرتد يف 
منطقة حي الوحدة يف الساحل االيسر من املدينة، وقد ادى االنفجار اىل 
العجلة وسقوط من كان على متنها بني قتيل وجريح وكان  اعطاب 

من بني اجلرحى ضابط ، وهلل احلمد واملنة.

27/ذي احلجة/1431 املوافق 4/ 12/ 2010
* قام إخوانكم جنود اهلل وأنصار دينه يف متام الساعة 5:45 مساءاً بنصب 
على  وتفجريها  السريع  العامرية  تقاطع  يف  النفق(  )فوق  ناسفة  عبوة 
سيارة فورد دبل قمارة مضللة تابعة ملايسمى » شؤون الداخلية« وكانت 
ومل  احلال،  يف  ووقوفها  السيارة  تدمري  اىل  أدى  مما  مباشرة  اإلصابة 
نتمكن من معرفة حجم اخلسائر البشرية بسبب إغالق الطريق املؤدية 

اىل احلادث, و هلل احلمد و املنه.

24 / ذي احلجة / 1431 املوافق 1/ 12/ 2010
الساعة  متام  يف  املوصل  مدينة  يف  احلق  جنود  إلخوتكم  اهلل  يسر   *
تابعة  )هونداي(  نوع  من  سيارة  على  ناسفة  عبوة  تفجري  من  2:00ظهراً 
االنفجار  ادى  حيث  الرابع،  اجلسر  بداية  يف  وذلك  احلكومية  للشرطة 
اىل تدمري السيارة ومقتل ثالثة عناصر بينهم ضابط، وهلل احلمد واملنة.

22 / ذي احلجة / 1431 املوافق 29 /11 /2010
من  1:00ظهراً  الساعة  متام  يف  املوصل  يف  األنصار  أسود  اخوتكم  متكن   *
تفجري عبوة ناسفة على عجلة من نوع زيل تابعة للجيش احلكومي يف 
شارع 60 قرب حي االقتصاديني يف الساحل االمين من املدينة، ما ادى اىل 
البشرية بني صفوف  بالكامل من دون معرفة حجم اخلسائر  تدمريها 

املرتدين، وهلل احلمد واملنة.

20 / ذي احلجة / 1431 املوافق 27/ 11/ 2010
* قام إخوتكم األبطال أسود مدينة املوصل اجملاهدة بنصب كمني حمكم 
للمرتدين فقام االخوة بزرع 3 عبوات يف حي القادسة الثانية يف الساحل 
العبوة االوىل صوتية فتم تفجريها يف  املدينة، حيث كانت  االيسر من 
متام الساعة 12:15 الستدراج املرتدين للكمني، ولكن خلوفهم وجبنهم مل 
ياتوا، فقام احد االخوة باالتصال على اجليش احلكومي املرتد وابالغهم 
بينهم  من  وكان  املكان،  اىل  اجليش  من  قوة  خروج  فتم  العبوة،  بكان 
اىل  راجلة  ونزوهلم  املنطقة  بتطويق  قاموا  برتبة عميد، حيث  فوج  امر 
مكان العبوة، يف متام الساعة 12:30 مت تفجري العبوة الثانية على جنديني 
من املرتدين وهالكهم على الفور، وبعد جتمعهم النتشال جثث القتلى 
الفوج،  امر  بينهم   أدى إىل مصرع 3 جنود  ما  الثالثة،  العبوة  مت تفجري 
وكانت حصيلة العملية 5 قتلى بينهم امر فوج وجرح عدد كبري منهم، 

وهلل احلمد واملنة.

18 / ذو احلجة / 1431 املوافق 25/11/2010
* قام اخوتكم االبطال اسود العاصمة بغداد اجملاهدة يف يوم االربعاء يف 
الردة  جليش  راجلة  دورية  على  ناسفة  عبوة  بتفجري  الرصافة  قاطع 
اىل  أدى  52 مما  اىل شارع  الربيعي  املؤدي من شارع  الربيعي  قرب جسر 

قتل جندي وإصابة ثالثة آخرين، وهلل الفضل واملنة.

17 / ذي احلجة / 1431 املوافق 24/ 11/ 2010
قام  حيث  للمرتدين  كمني  نصب  من  املوصل  أسود  إخوتكم  متكن   *
االخوة بزرع عبوتني قرب مقر للشرطة املرتدة االوىل صوتية والثانية 
حقيقية يف حي البعث يف الساحل االيسر من املدينة، فقام االخوة بتفجري 
نوع  املرتدة  للشرطة  سيارة  فجاءت  املرتدين  الستدارج  الصوتية  العبوة 
تفجري  مت  الكمني  يف  وقوعهم  وعند  وجنديني،  ضابط  وفيها  اب(  )بيك 
العبوة الثانية عليهم يف متام الساعة 1:00ظهراً، مما ادى اىل تدمري السيارة 
قاموا  حيث  واهللع  اخلوف  املرتدين  اصاب  وقد  القتلى،  عدد  يعرف  ومل 

باخالء املقر واالنتشار يف املنطقة، وهلل احلمد واملنة.

6 / ذي احلجة / 1431 املوافق 13 /11/ 2010
* متكن أخوانكم أسود مدينة املوصل يف صناعة وادي عكاب يف الساحل 
جليش  تفتيش  نقطة  جبانب  ناسفة  عبوة  زرع  من  املدينة،  من  األمين 
آلية من نوع )همر(، ويف متام الساعة  الردة ويف مكان عادًة ماتقف فيه 
11:50 جاءت اآللية وبتقدير من اهلل وقفت فوق العبوة وعند نزول 3 من 
االلية  تدمري  ومت  اجلنود  اشالء  وتناثرت  العبوة  تفجري  مت  الردة  جنود 

بالكامل ومقتل من كان فيها، وهلل احلمد واملنة.

6 / ذي احلجة / 1431 املوافق 13/ 11/ 2010
* قام جماهدو املوصل بزرع عبوة ناسفة يف منطقة سايدين حي التنك 
قرب الصورة يف الساحل االمين من املدينة، وقام االخوة بتفجري العبوة 
يف متام الساعة 5:30 مساًءا مستهدفة دورية جليش الردة، ما أسفر عن 
اعطاب آلية للجيش من نوع همر، وسقوط من كان على متنها بني قتيل 

وجريح، وهلل الفضل واملنة . 

29 / ذي القعدة / 1431 املوافق  6 /11/ 2010
* متكن اخوانكم يف مدينة املوصل يف يوم السبت من زرع عبوة ناسفة قرب 
نقطة تفتيش تابعة للجيش الوثين الكائنة يف سايدين نقابة املعلمني، 
وبغبائهم املعروف، ويف متام الساعة 1:00 ظهراً جاء احد اجلنود لريى ماذا 
وضع له االخوة من نار الدنيا تلتهم جسده قبل نار االخرة، وبعد وقوفه 
جبانب العبوة كرب االخوة وفجروا عبوتهم عليه فتطايرت اشالئه، فدب 
الرعب يف قلوب اعداء اهلل املوجودين يف داخل الثكنة واصبحوا ال يقوون 

على احلراك وهلل احلمد واملنة، 

29 / ذي القعدة / 1431 املوافق 6/ 11 /2010
* قام اخوتكم اسود االنصار يف مدينة املوصل يف يوم السبت باقتحام ثكنة 
عسكرية تابعة للجيش املرتد، بني حي القدس وحي الكرامة يف الساحل 
االيسر من املدينة، وذلك يف متام الساعة 6:00 مساًءا، وكان اهلجوم مباغتا 
وادى  للصوت،  الكامتة  األسلحة  بإستخدام  األبطال  األخوة  قام  حيث 
األخوة  وانسحب  اسلحتهم،  وغنم  الردة  جنود  من   2 مقتل  اىل  اهلجوم 

بعدها اىل قواعدهم ساملني غامنني، وهلل احلمد واملنة. 

24 / ذي القعدة / 1431 املوافق 1/ 11/ 2010
* متكن إخوتكم أسود املوصل يف يوم االثنني يف متام الساعة  12:5ظهراً 
للشرطة  تابعة  اب(  )بيك  نوع  من  عجلة  على  ناسفة  عبوة  تفجري  من 
العميلة لالمريكان وذلك يف شارع سايدين املعارض يف الساحل االيسر، 
وهلل  متنها،  على  كان  من  واصابة  ومقتل  السيارة  تدمري  اىل  ادى  ما 

احلمد واملنة.

24 / ذي القعدة / 1431 املوافق 1/ 11/ 2010
* متكن إخوتكم أسود املوصل من تنفيذ عملية مباركة يف يوم االثنني 
حيث قام االخوة بزرع عبوتني ناسفتني يف حي امليثاق يف الساحل االيسر 
من املدينة، وبعد فتة من املرابطة، ويف متام الساعة 7:15 مساًءا وصلت 



23 22

احدى  األوىل على  العبوة  بتفجري  املنفذ  األخ  فقام  الردة،  دورية جليش 
من  وسقوط  اعطابها  اىل  ادى  ما  للدورية،  املصاحبة  االلغام  كاسحات 
كان على متنها بني قتيل وجريح، وبعد تفجري العبوة االوىل وكشف 
 7:45 الساعة  متام  يف  ثانية  الغام  كاسحة  استدعاء  مت  الثانية  العبوة 
ادى  العبوة مت تفجريها عليهم، ما  مساًءا ويف بداية حماولتهم لتفكيك 

اىل اعطاب العجلة واصابتها باضرار جسيمة، وهلل احلمد واملنة.          

5 / ذي القعدة / 1431 املوافق 13 /10 /2010
الساعة11:30  متام  يف  املوصل  مدينة  يف  العقيدة  اسود  إخوتكم  فجر   *
لياًل من عبوة ناسفة على عجلة من نوع )بيك اب( تابعة لقوات اجليش 
ما  املدينة،  االيسر من  الساحل  املرتد، وذلك يف حي سومر يف  احلكومي 
اسفر االنفجار عن تدمري السيارة بالكامل ومقتل 4 من جنود الردة، وهلل 

احلمد واملنة.

29 / شوال / 1431 املوافق 8/ 10/ 2010
6:50 مساًءا من زرع عبوة  الساعة  املوصل يف متام  * متكن إخوتكم أسود 
ناسفة يف الصناعة القدمية قرب جامع ابو زعيان وبفضل اهلل مت تفجري 
وكانت  املرتدة،  الشرطة  لقوات  تابعة  )همر(  نوع  من  آلية  على  العبوة 
االصابة مباشرة ادت اىل مقتل واصابة من كان فيها، وهلل احلمد واملنة.

29 / شوال / 1431 املوافق  8/ 10/ 2010
 8:00 الساعة  متام  يف  املوصل  مدينة  يف  اإلسالم  أسود  إخوتكم  قام   *
العميلة  احلكومة  جنود  من  عنصرين  على  ناسفة  عبوة  بتفجري  مساًءا 
لالمريكان يف منطقة الرشيدية قطاع 4 يف الساحل االيسر من املدينة، 
الفور،  على  مقتلهم  اىل  االنفجار  ادى  ما  راجلة،  بدورية  جتواهلم  اثناء 

وهلل احلمد واملنة.

29 / شوال / 1431 املوافق 8/ 10 /2010 
من  صباحًا،   10:30 الساعة  متام  يف  املوصل  مدينة  يف  إخوانكم  متكن   *
اجليش  لقوات  تابعة  اب(  )بيك  نوع  من  عجلة  ناسفة  عبوة  تفجري 
احلكومي )الدرع الواقي لالمريكان(، ما ادى اىل مقتل ضابط  و 6 جنود، 
عبوة  االخوة  فجر  تعاىل  اهلل  من  وبفضل  عصراً   5:00 الساعة  متام  ويف 
ثانية على عجلة من نوع ) بيك اب( تابعة لقوات اجليش املرتد، ما ادى 
اىل سقوط من كان على متنها بني قتيل وجريح, وذلك على طريق ) 

كركوك - الكوير(، وهلل احلمد واملنة.

28 / شوال / 1431 املوافق 7/ 10/ 2010
الساعة   * مّن اهلل على اخوتكم اسود االنصار يف مدينة املوصل يف متام 
7:20مساًءا بنصب عبوة ناسفة يف الصناعة القدمية قرب جامع ابو زعيان 
)همر(  نوع  من  آلية  على  العبوة  تفجري  من  االخوة  متكن  اهلل  وبفضل 
تابعة للشرطة املرتدة، وكانت االصابة مباشرة ادت اىل مقتل واصابة 

من كان على متنها، وهلل احلمد واملنة.

26 / شوال / 1431 املوافق 5 /10/ 2010
* يف متام الساعة 2:00 ظهراً فجر جماهدو األنصار عبوة ناسفة على عجلة 
من نوع )بيك اب( تابعة لقوات اجليش املرتد وذلك يف حي املهندسني يف 
الساحل االيسر من املدينة، ما ادى االنفجار اىل اعطاب العجلة وسقوط 

من كان على متنها بني قتيل وجريح، وهلل احلمد واملنة.

24 / شوال / 1431 املوافق 3 /10/ 2010
* يسر اهلل الخوتكم اسود االنصار يف مدينة املوصل يف متام الساعة  7:30 
لقوات  تابعة  اب(  )بيك  نوع  من  عجلة  على  عبوتني  تفجري  من  صباحًا 

اجليش املرتد، وذلك يف حي االنتصار يف الساحل االيسر من املدينة، ما 
برتبة  ظابط  بينهم  من  كان  اجلنود  من  عدد  مقتل  اىل  االنفجار  ادى 

نقيب، وهلل احلمد واملنة.

22 / شوال / 1431 املوافق 1/ 10/ 2010
* متكن إخوتكم أسود املوصل من زرع وتفجري عبوة ناسفة يف سايدين 
املعارض بالقرب من معرض الربواري يف الساحل االيسر من املدينة، وقد 
استهدفت العبوة دورية جليش احلكومة )صنيعة االمريكان(، وأسفرت 
العملية اليت وقعت يف متام الساعة 11:30 ظهراً عن اعطاب عجلة من نوع 
املرتد وسقوط من كان على متنها بني قتيل  تابعة للجيش  اب(  )بيك 

وجريح، وهلل احلمد واملنة .

22 / شوال / 1431 املوافق 1/ 10/ 2010
* متكن إخوتكم أسود املوصل يف متام الساعة 4:00 عصراً من تفجري عبوة 
لقوات  تابعة  اب(  )بيك  نوع  من  سيارة  على  اهلرمات  منطقة  يف  ناسفة 
مقتل  اىل  ادت  مباشرة  االصابة  وكانت  الطوارئ،  شرطة  من  الردة 

واصابة من كان فيها، وهلل احلمد واملنة.

*   *   *

4/ مجادى االوىل /1432 املوافق 7/ 4/ 2011
 7:10  : الساعة  متام  يف  اخلميس  يوم  يف  األنصار  أسود  إخوتكم  متكن   *
للشرطة  مقر  على  )60ملم(  عيار  هاون  قنابر  أربعة  إطالق  من  مساًءا 
امللعب يف الساحل األمين من  املرتدة وذلك يف منطقة باب سنجار قرب 

املدينة، وكانت االصابة مباشرة، وهلل الفضل واملنة .

4/ مجادى االوىل /1432 املوافق 7/ 4/ 2011
 8:00  : الساعة  متام  يف  املوصل  مدينة  يف  االنصار  اسود  إخوتكم  متكن   *
مساًءا من يوم اخلميس من إطالق أربعة قنابر هون عيار )60ملم( على 
املدينة،  من  األمين  الساحل  يف  اهلرمات  منطقة  يف  املرتد  للجيش  مقر 

وهلل الفضل واملنة . 

26/ ربيع الثاني /1432 املوفق 31 / 3 /2011
* قام جماهدو األنصار أسود املوصل يف يوم اخلميس يف متام الساعة 2:00 
قيادة عمليات  ( على مقر  )60ملم  قنابر هاون عيار  أربع  بإطالق  عصراً 
القذائف هدفها حيث  املدينة، وقد اصابت  القاطع االمين من  نينوى يف 
شوهدت اعمدة الدخان تتصاعد من املقر، ومل نتمكن من معرفة حجم 

اخلسائر يف صفوف املرتدين، وهلل الفضل واملنة.

22/ ربيع الثاني /1432 املوفق  27/ 3/ 2011
* متكن أسود املوصل االبطال يف يوم األحد يف متام الساعة 7:15 مساًءا من 
إطالق ثالث قنابر هاون عيار )60 ملم ( على مقر للشرطة ) االحتادية 
االصابة  وكانت  املدينة،  من  األمين  القاطع  يف  اآلبار  حي  يف  املرتدة   )
الفضل  وهلل  املقر،  من  تتصاعد  الدخان  اعمدة  شوِهدت  حيث  مباشرة 

واملنة.

19 / ربيع الثاني / 1432 املوافق 24 / 3 / 2011
من  ظهراً   11:15 الساعة  متام  يف  اخلميس  يوم  يف  املوصل  أسود  متكن   *
الردة يف صناعة  60 ملم ( على مقر جليش  اطالق  4 قنابر هاون عيار) 
غامن السيد يف اجلانب االمين من املدينة، وكانت االصابة مباشرة حيث 

شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من املقر، وهلل الفضل واملنة.

16 / ربيع الثاني / 1432 املوافق 21 / 3 / 2011
* قام جماهدو األنصار أسود املوصل يف يوم االثنني يف متام الساعة 7:00 
السابع  مقرالفوج  على   ) ملم   60 عيار)  هاون  قنابر   4 اطالق  من  مساًءا 
والذي يقع خلف فندق املوصل )بيت سبعاوي سابقا( يف اجلانب االمين 
الدخان  أعمدة  شوهدت  وقد  مباشرة  االصابة  وكانت  املدينة،  من 

تتصاعد من املقر، وهلل الفضل واملنة.

6 / ربيع الثاني / 1432 املوافق 11 / 3 / 2011
* متكن إخوتكم جماهدي األنصار يف مدينة املوصل يف يوم اخلميس يف 
متام الساعة 9:45 صباحًا من اطالق 3 قنابر هاون عيار) 60 ملم ( على مقر 
جليش الردة يف منطقة اهلرمات يف اجلانب االمين من املدينة، وكانت 

صفوف  يف  اخلسائر  حجم  معرفة  من  نتمكن  ومل  مباشرة  االصابة 
املرتدين، وهلل الفضل واملنة.

22 / صفر / 1432 املوافق 26/ 1/ 2011
متام  يف  االربعاء  يوم  يف  املوصل  مدينة  يف  اجملاهدين  إخوتكم  متكن   *
للجيش  )مقر  املرتدة  للشرطة  تابع  مقر  قصف  من  11:30ظهراً  الساعة 
يف  اهلرمات  منطقة  يف  وذلك  ملم(   60( عيار  هاون  قنابر  بثالث  املرتد( 
من  نتمكن  ومل  مباشرة  االصابة  وكانت  املدينة،  من  االمين  الساحل 

معرفة حجم اخلسائر البشرية، وهلل احلمد واملنة.

5 / حمرم / 1432 املوافق 11 /12/ 2010
* متكن اخوتكم اسود األنصار يف املوصل يف متام الساعة 7:30 صباحًا من 
يوم السبت من قصف مقر تابع للشرطة احلكومية، يف منطقة موصل 
)60 ملم  باربع قنابر هاون عيار  املدينة،  الساحل االمين من  اجلديدة يف 
(، وكانت االصابة مباشرة ومل تتم معرفة حجم اخلسائر البشرية يف 

صفوف املرتدين، وهلل احلمد واملنة.

5/ حمرم / 1432  املوافق 11/ 12 / 2010
للمحتلني  املوجعة  والضربات  جهادهم،  يف  ماضون  إخوتكم  أن  إال   *
نوعية مباركة، مّكن  اهلل، يف عملية  زالت مستمرة حبول  ما  وأذنابهم 
السبت من قصف ثكنة  يوم  بغداد يف  اليوسفية جنوب  أسود  اهلل جلنده 
جليش الردة بصاروخ كاتيوشا، فكانت االصابة مباشرة، فقتل 3 كانوا 

بداخلها، وهلل احلمد واملنة. 

26 / ذي احلجة / 1431 املوافق 3/ 12/ 2010
* قام اخوتكم اسود املوصل يف متام الساعة 8:00 صباحًا من يوم اجلمعة 
بقصف مقر تابع للشرطة املرتدة )مقر الفوج االول ( باربع قنابر هاون 
الذي  املوصل  ملعب  يف  اجلادة  راس  منطقة  يف  وذلك  ملم(   60( عيار 
االصابة  وكانت  املدينة،  من  االمين  الساحل  يف  هلم  مقرا  يتخذونه 
احلمد  وهلل  البشرية،  اخلسائر  حجم  معرفة  من  نتمكن  ومل  مباشرة 

واملنة.

25 / ذي احلجة / 1431 املوافق 2/ 12/ 2010
للجيش  مقر  قصف  من  املوصل  مدينة  يف  اجملاهدين  اخوانكم  متكن   *
احلكومي املرتد )مقر اللواء السادس ( خبمس قنابر هاون عيار )60 ملم( 
وذلك يف منطقة اهلرمات يف الساحل االمين من املدينة، وكانت االصابة 
املرتدين،  صفوف  يف  البشرية  اخلسائر  حجم  معرفة  تتم  ومل  مباشرة 

وهلل احلمد واملنة.

24 / ذي احلجة / 1431 املوافق 1/ 12/ 2010
12:00ظهراً  الساعة  يف  املوصل  مدينة  يف  العقيدة  اسود  اخوتكم  متكن   *
قنابر  بثالث  املرتد  احلكومي  للجيش  مقر  قصف  من  االربعاء  يوم  من 
من  االمين  الساحل  يف  سابقا(  )املنظومة  قرب  وذلك  ملم   60 عيار  هاون 
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املدينة، وكانت االصابة مباشرة ومل نتمكن من معرفة حجم اخلسائر 
البشرية، وهلل احلمد واملنة.

18 /ذي احلجة / 1431 املوافق 25/ 11/ 2010
* قام اخوتكم اسود االسالم يف مدينة املوصل، يف متام الساعة 12:00ظهراً 
منطقة  يف  املرتد  احلكومي  للجيش  مقر  بقصف  اخلميس  يوم  من 
عيار  اهلاون  بقذائف  املدينة،  من  االمين  الساحل  يف   60 شارع  اهلرمات 
)60 ملم( حيث مت استهدافه بثالث قنابر وكانت االصابة مباشرة، ومل 
يتمكن االخوة من معرفة حجم اخلسائر البشرية بني صفوف املرتدين، 

وهلل احلمد واملنة.

قاعدة  بقصف  بغداد  جنوب  اليوسفية  أسود  األنصار  جماهدو  قام   *
الدخــان  من  أعمدة  شوهدت  نوعSBG9وقد  من  بصاروخ  امريكية 
عن  حبثًا  املنطقة  فوق  املروحيات  وحلقت  القاعدة  مــن  تتصـــــاعد 
املنفذين، وقــــد انسحــــــب اإلخوة املنفذين اىل قواعدهم ساملني بفضل اهلل 

ورعايته.

*   *   *

5 /مجادى اآلخر/ 1432 املوافق 8 /5/ 2011
* متكن إخوتكم أسود العاصمة بغداد يف يوم األحد من إستهداف وكر 
جليش الدجال يف منطقة الغدير يف متام الساعة 7:00 مساًءا عند جتمهم 

فيه فقتل أحدهم وأصيب اآلخر جبروح، وهلل الفضل واملنه .

24 /مجادى األوىل/ 1432 املوافق 28 /4/ 2011
* قام إخوتكم أسود العاصمة بغداد يف يوم اخلميس باستهداف بيت أحد 
جمرمي وزارة الداخلية الرافضية برتبة ضابط ردعًا له ونكااًل به على 
حرابته للمسلمني وذلك يف منطقة الغدير شرق بغداد يف متام الساعة 

8:20 مساًءا، وهلل الفضل واملنه .

5/ مجادى االوىل /1432 املوافق 8/ 4/ 2011
متام  يف  اجلمعة  يوم  يف  املوصل  مدينة  يف  االنصار  اسود  اخوتكم  قام   *
للشرطة  تابعة  تفتيش  نقطة  على  باهلجوم  مساًءا   9:30  : الساعة 
 ) اليسي  )عبو  دورة  قرب  اجلديدة  موصل  منطقة  يف  املرتدة  االحتادية 
األخوة  قام  حيث  مباغتا  اهلجوم  وكان  املدينة،  من  األمين  الساحل  يف 
األبطال بإستخدم األسلحة اخلفيفة واملتوسطة، ومل نتمكن من معرفة 

حجم اخلسائر يف صفوف املرتدين، وهلل الفضل واملنة . 

21/ ربيع الثاني /1432 املوافق 26/ 3/ 2011
 2:00 الساعة  متام  يف  السبت  يوم  يف  املوصل  أسود  إلخوتكم  اهلل  يّسر   *
املرتدة  للشرطة  التابعة  التفتيش  نقاط  أحدى  على  اهلجوم  من  ظهراً 
يف  القدمية  الصناعة  منطقة  يف  وذلك  يدوية  برمانة   ) )األحتادية 
يف  اخلسائر  حجم  معرفة  من  نتمكن  ومل  املدينة،  من  االمين  القاطع 

صفوف املرتدين، وهلل الفضل واملنة.

20 /ربيع اآلخر/1432 املوافق 25 /3/ 2011
للشرطة  سيطرة  بإقتحام  اجلمعة  يوم  يف  األنصار  جماهدو  قام   *
من  االبطال  االخوة  متكن  حيث  اجلهاد،  حي  منطقة  يف  املرتدة  احمللية 
قتل أثنني من الشرطة املرتدة وجرح آخر، بينما انسحب اإلخوة املنفذون 

اىل قواعدهم ساملني بفضل اهلل ورعايته.

18 / ربيع الثاني / 1432 املوافق 23 / 3 / 2011
اجملاهدة،  املوصل  مدينة  يف  الصوالت  وابطال  االشتباكات  أسود  قام   *
يف يوم االربعاء بعد اعداد العدة والتوكل على اهلل باهلجوم على نقطة 
تفتيش جليش الردة يف منطقة مشريفة يف اجلانب االمين من املدينة، 
االسلحة  فيه  مستخدمني  مساًءا   7:30 الساعة  متام  يف  اهلجوم  وبدأ 
الرشاشة اخلفيفة واملتوسطة ومن عدة حماور، فانهال الرصاص على 
املرتدين كاملطر من كل حدب وصوب، هذا وقد عاد اخوتكم االبطال اىل 

قواعدهم ساملني، وهلل الفضل واملنة.

12 / ربيع الثاني / 1432 املوافق 17 / 3 / 2011
* ففي يوم اخلميس يف متام الساعة 9:30 مساًءا متكن االخوة االبطال من 
سيطرة  على  جهات  ثالث  ومن  واملتوسطة  اخلفيفة  باالسلحة  اهلجوم 

للجيش احلكومي املرتد يف حي االصالح الزراعي يف اجلانب االمين من 
مدينة املوصل، ومل تتم معرفة حجم اخلسائر يف صفوف املرتدين بسبب 

الطوق االمين الذي فرض على مكان اهلجوم، وهلل الفضل واملنة.

6 / ربيع الثاني / 1432 املوافق 11 / 3 / 2011
املرتدين، فقد  العنيفة على مقرات  املوصل يواصلون هجماتهم  * أسود 
قام اسود اإلشتباكات من ابطال االنصار يف يوم اخلميس يف متام الساعة 
مراقبة  برج  على  واملتوسطة  اخلفيفة  باالسلحة  باهلجوم  ظهراً   12:20
وقد  املدينة،  من  االمين  اجلانب  يف  مشريفة  منطقة  يف  الردة  جليش 

متكن االخوة من االنسحاب اىل قواعدهم ساملني، وهلل الفضل واملنة.

12 / ربيع االول / 1432 املوافق  15/ 2 / 2011
* يف متام الساعة  8:00 مساًءا قام االخوة باهلجوم على احد ابراج املراقبة 
جليش الردة يف حي املامون يف الساحل االمين من مدينة املوصل، حيث 
استخدم االخوة يف هذا اهلجوم االسلحة اخلفيفة واملتوسطة، وقد ادى 
اهلجوم اىل مقتل احد جنود الردة واصابة اثنني جبروح خطرية، وانسحب 

االخوة اىل قواعدهم ساملني غامنني، وهلل احلمد واملنة .

9 / ربيع االول / 1432 املوافق 12/ 2 / 2011
* قام إخوتكم اجملاهدين يف مدينة املوصل يف يوم السبت يف متام الساعة 
الردة يف  التابعة جليش  التفتيش  7:00 مساًءا باهلجوم على احدى نقاط 
املدينة،  من  االمين  الساحل  يف  املقربة  قرب  الزراعي  االصالح  منطقة 
حيث قام االخوة باهلجوم على النقطة اثناء تبديل الواجب وكان اهلجوم 
مباغتا حيث قام األخوة األبطال بإستخدم األسلحة اخلفيفة واملتوسطة، 
حجم  معرفة  تتم  ومل  غامنني،  ساملني  قواعدهم  اىل  األخوة  وإنسحبة 

اخلسائر يف صفوف املرتدين، وهلل احلمد واملنة .

8 / ربيع االول / 1432 املوافق  11/ 2 / 2011
متام  يف  اجلمعة  يوم  يف  املوصل  مدينة  يف  اجملاهدين  إخوتكم  متكن   *
يف  املرتدين  مع  اخلفيفة  باالسلحة  االشباك  من  ظهراً   12:30 الساعة 
احد ابراج املراقبة يف حي املأمون يف الساحل االمين من املدينة، حيث قام 
االخوة باطالق النار على املرتدين، وانسحب األخوة اىل قواعدهم ساملني، 
املرتدين، وهلل احلمد  ومل نتمكن من معرفة حجم اخلسائر يف صفوف 

واملنة .

28 / صفر / 1432 املوافق 1 / 2 / 2011
متام  يف  الثالثاء  يوم  يف  املوصل  مدينة  يف  اجملاهدين  إخوتكم  متكن   *
حراسة  برج  على  الرشاشة  باالسلحة  اهلجوم  من  مساًءا   5:00 الساعة 
لعناصر للشرطة الوطنية املرتدة يف حي املامون يف الساحل االمين من 
املدينة، وادى اهلجوم اىل مقتل احد املرتدين واصابة اخر جبروح خطرية، 

وهلل احلمد واملنة .

16 / صفر / 1432 املوافق 20/ 1/ 2011
يوم اخلميس يف متام  املوصل يف  إخوتكم اجملاهدين يف مدينة  * متكن 
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تفتيش  نقطة  على  الرشاشة  باالسلحة  باهلجوم  11:30ظهراً  الساعة 
من  االمين  الساحل  يف  اهلرمات  منطقة  يف   )60( شارع  يف  الردة  جليش 
املدينة، ومل تتم معرفة حجم اخلسائر يف صفوف املرتدين، وهلل احلمد 

واملنة .

10 / صفر / 1432 املوافق 14 / 1 / 2011
متام  يف  اجلمعة  يوم  يف  املوصل  مدينة  يف  اجملاهدين  إخوتكم  متكن   *
 ( احمللية  الشرطة  من  املرتدين  مع  االشتباك  من  صباحًا   9:30 الساعة 
االقتصاديني  منطقة  يف  املدينة  من  األمين  الساحل  يف   ) السابع  الفوج 
حيث قام األخوة باهلجوم باألسلحة اخلفيفة على أحدى نقاط التفتيش، 

ومل تتم معرفة حجم اخلسائر يف صفوف املرتدين، وهلل احلمد واملنة.

7 / صفر / 1432 املوافق 12 /1 /2011
* قام اخوتكم يف مجاعة انصار االسالم بالقاء قنبلة يدوية على محاية 
املواكب الرافضية املتوجهة اىل كربالء يف منطقة بعقوبة، ما ادى اىل 
بليغة، وهلل احلمد  اربعة جبروح  الفور واصابة  اثنني منهم على  هالك 

واملنة  

3 / صفر / 1432 املوافق  7 / 1 / 2011
متام  يف  اجلمعة  يوم  يف  املوصل  مدينة  يف  اجملاهدين  إخوتكم  متكن   *
يف  احمللية  الشرطة  من  املرتدين  مع  االشتباك  من  ظهراً   1:00 الساعة 
الساحل األمين من املدينة يف شارع ) 60 ( قرب منطقة اهلرمات، وكان 
اهلجوم قويًا ومباغتًا استخدم االخوة األسلحة اخلفيفة واملتوسطة وقد 
استهدف االخوة احدى نقاط التفتيش، وأسفر اهلجوم عن سقوط قتلى 
وجرحى من املرتدين، وانسحب األخوة اىل قواعدهم ساملني، وهلل احلمد 

واملنة. 

22 / حمرم / 1432 املوافـــق 28 / 12 / 2010
يـــوم  يف  الرصافة،  قـــاطع  بغداد  اسود  اجملاهدين  الخوانكم  اهلل  يسر   *
يسمى  ملا  تابعة  مضلل  آب(  )بيك  نوع  من  سيارة  مالحقة  من  الثالثاء 
مساءاً  الساعة9:00  متام  ويف  داخل،  الثورة  منقطة  يف  الداخلية«  بـ«شؤون 
وبعد اقتابهم من السيارة فتحوا نريان اسلحتهم الكامتة للصوت بإجتاه 
لإلخوة  يتسن  ومل  احلال،  يف  السيارة  فتوقفت  معه  والراكبني  السائق 
السيارة،  حول  الناس  جتمع  بسبب  بداخلها  للمرتدين  ماجرى  معرفة 

وهلل الفضل واملنه .

12 /مجادى اآلخر/ 1432 املوافق 15 /5/ 2011
معلومات  ورود  وبعد  واجملرمني،  القتلة  مالحقة  لعمليات  استمراراً   *
بغداد،  حمافظة  جملس  عضو  باهلادلي«  »عادل  املدعو  عن  استخبارتية 
بالكمني  ان وقع  ااألحد وبعد  يوم  لُه يف  بالكمن  قام إخوتكم أسود بغداد 
يف منطقة حي العامل قرب البيت الياباني هجم االخوة عليه بسدسات 

كامتة للصوت فاردوه قتياًل يف احلال، وهلل الفضل واملنه .

7 /مجادى اآلخر/ 1432 املوافق 10 /5/ 2011
قائد  اجملرم  املرتد  متابعة  من  األنصار  جماهدي  إلخوانكم  اهلل  يسر   *
حبرابته  واملعروف  »سيف«  املدعو  بغداد  جنوب  جبلة  منطقة  صحوة 
للمجاهدين وغالبًا ما يستعني بالقوات الصليبية وعمل أنزال جوي على 
الردة  صحوات  مشروع  إنهاء  بعد  املنطقة  من  هرب  لكنه  اإلخوة،  بيوت 
وبعد متابعة هذا اجملرم مّكن اهلل السود االسالم من قتله بسدس كامت 
للصوت يف البساتني اجملاورة لبيته، وذلك يف متام الساعة 12:00 من ظهر 

يوم الثالثاء وهلل الفضل واملنه .

25 مجادى األوىل 1432 املوافق  29 /4/ 2011
* متكن إخوتكم أسود العاصمة بغداد من قتل قيادي يف جيش الدجال 
يف منطقة حي اجلهاد بأسلحة كامتة للصوت، وذلك يوم اجلمعة وهلل 

الفضل واملنه.

20/مجادى األوىل /1432  املوافق 24 / 4/ 2011
* إستمراراً لعمليات استهداف اجملرمني، يسر اهلل إلخوتكم جنود احلق 
ضابط  يعمل  الذي  حممد(  الغين  )عبد  اجملرم  متابعة  الدين  وأنصار 
عبوة  وضع  مت  حيث  الرافضية،  الدفاع  وزارة  يف  ركن  عميد  برتبة 
العامرية ومت تفجريها عليه  الصقة يف سيارته دفع رباعي يف منطقة 
تفتيش  حاجز  قرب  اجلهاد  حي  منطقة  بإجتاه  العامرية  جسر  فوق 

للشرطة املرتدة، فقتل يف احلال وذلك يوم األحد وهلل الفضل واملنه .   

17 /مجادى األوىل/ 1432 املوافق 21/ 4 /2011
يوم  يف  االسالم  اسود  اخوتكم  متكن  القدير  العلي  اهلل  من  بتوفيق   *
اخلميس من قتل ضابط  من الفرقة السادسة على الطريق املؤدي اىل 

شارع املطار، وهلل الفضل واملنه .

15 /مجادى األوىل /1432 املوافق 19 /4/ 2011
* قتل ضابط يعمل يف إستخبارات الفرقة السادسة وهو يسري يف سيارته 
وهلل  احلال،  يف  فُقتل  املطار  شارع  اىل  املؤدي  األيتام  قرية  طريق  على 

الفضل واملنه .

1/ مجادى األوىل  /1432 املوفق 4/ 4/ 2011
 11:15 الساعة  متام  يف  اجملاهدة  املوصل  مدينة  يف  إلخوتكم  اهلل  يّسر   *
يف  االحتادية  الشرطة  من  عنصرين  قتل  من  االثنني  يوم  من  صباحًا 

منطقة حي الصحة يف الساحل األمين من املدينة، وهلل احلمد واملنة . 

28 /ربيـع اآلخـر /1432 املوفق 3/ 4/ 2011
* إستمراراً لعمليات استهداف اجملرمني، يسر اهلل إلخوانكم جنود احلق 
وأنصار الدين متابعة ما ُيسمى بــ« قائد أسناد حي اجلهاد » احملارب ألولياء 
اهلل اجملاهدين والتابع لفيلق بدر الرافضي واملسؤول عن تهجري ومضايقة 
أهل السنة يف منطقة حي اجلهاد املدعو )ضياء جعفر اخلفاجي –أبو أمري 
اللون« وبعد  ( حيث مت زرع عبوة الصقة يف سيارته »دفع رباعي بيضاء 
خروجه اىل الشارع العام مت تفجريها عليه قرب حاجز تفتيش للشرطة 
املرتدة » لواء املقبور أبو ريشة« فُقتل يف احلال وارتاح من شره املسلمون 
الساعة 7:30 من مساء يوم  املنطقة واملناطق اجملاورة وذلك  يف متام  يف 

األحد وهلل الفضل واملنه .

25 /ربيـع اآلخـر /1432 املوافق 31 /3 /2011
* إستمراراً لعمليات استهداف اجملرمني، يسر اهلل إلخوانكم محاة الدار 
الكفاءآت  حي  يف  الدجال  جيش  قيادات  أحد  متابعة  من  الدين  وأنصار 
املنطقة  يف  يتخفى  كان  حيث  )إيهاب(،  املدعو  الغزالية  منطقة  يف 
 - الشعلة   ( مناطق  السنة يف  أهل  الكثري من اجلرائم حبق  إرتكاب  بعد 
والغزالية - واخلطيب - واحلرية ( لكن عيون اجملاهدين لن تنام وتتك 
فرصة هلؤالء اجملرمني للهرب جبرائمهم بدون عقاب وظن هذا اجملرم 
العادل،  القصاص  من  سينجو  إلخرى  منطقة  من  التحول  بجرد  أنه 
ففي متام الساعة احلادية عشرة من صباح يوم اخلميس متكن جماهدو 
)»سيفيا«  نوع  من  اجملرم  هذا  سيارة  يف  الصقة  عبوة  زرع  من  األنصار 
وهلل  العادل،  جزاءه  ونال  احلال  يف  فُقتل  عليه،  وتفجريها  اللون(  نيلية 

الفضل واملنة .    

17 /ربيع اآلخر  /1432  املوافق  24/ 3/ 2011
* إستمراراً لعمليات استهداف اجملرمني، يسر اهلل إلخوتكم جنود احلق 
البلدي  اجمللس  رئيس  سيارة  على  الصقة  عبوة  وضع  من  بغداد  اسود 
ملنطقة القادسية يف بغداد، ومت تفجريها وهو بداخلها فُقتل على الفور 
وإصابة 5 من أفراد حراسه، وذلك يف منطقة القادسية  يف جانب الكرخ 
من بغداد يف متام الساعة 7:30 من مساء يوم اخلميس وهلل الفضل واملنة.

18 /ربيع اآلخر /1432 املوفق 23/ 3/ 2011
* مكن اهلل إلخوانكم جنود األنصار ومحاة الدار من قتل أحد قيادات جيش 
املنصور  قرب  اإلسكان  حي  منطقة  يف  كوري(  بــ)علي  امللقب  الدجال 
حيث  للصوت،  كامتة  بأسلحة  فيه  يعمل  الذي  التجاري  احملل  داخل 
يسكن اجملرم منطقة حي العامل ويعمل يف حمل جتاري يف منطقة حي 
اإلسكان ومشهور عنه القتل والتهجري للمسلمني يف منطقة حي العامل 

والبياع، وهلل احلمد واملنه .

18 /ربيع اآلخر/ 1432 املوفق 23 /3 /2011
* يسر اهلل جلنود احلق وأنصار الدين من قتل أثنني من قيادات جيش 
الدجال األخوين اجملرمني )علي كريم الساعدي( وأخيه اجملرم )أمحد 
يف  يسريان  كانا  بينما  للصوت  كامتة  بأسلحة  الساعدي(  كريم 

سيارتهما فقتال يف احلال، وهلل الفضل واملنه .
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17 / ربيع الثاني / 1432 املوافق 22 / 3 / 2011
يوم  يف  األبطال  املوصل  أسود  متكن  القدير،  العلي  اهلل  من  بتسديد   *
8:00 مساًءا حيث متكن االخوة من قتل شرطي  الثالثاء  يف متام الساعة 
مسدس  بواسطة  املدينة،  من  االمين  اجلانب  يف  املامون  حي  يف  مرتد 
كان  )كلوك(  مسدس  عن  عبارة  وهو  سالحه  وغنم  للصوت  كامت 

بوحزته، وهلل الفضل واملنة.

1 /ربيع الثاني / 1432  املوافق  6 / 3 /2011
أسود  إخوتكم  متكن  واجملرمني،  القتلة  مالحقة  لعمليات  استمراراً   *
اإلسالم من قتل القيادي يف حزب الدعوة فرع بابل واملشهور يف متابعة 
وتهجري  أعتقال  يف  املستمرة  ومساهمته  عوراتهم  وتتبع  للمسلمني 
االخوة  اطلق  حيث  بغداد،  جنوب  جبلة  منطقة  يف  املوحدين  وأغتيال 
االبطال الرصاص عليه من مسدس كامت للصوت ادت اىل نفوقه على 
وهلل  األحد  يوم  يف  جبلة   منطقة  يف  العام  الطريق  على  وذلك  الفور، 

الفضل واملنه .

27/ ربيع األول / 1432  املوافق 3 /3/ 2011
* يف عملية مزدوجة كتب اهلل هلا التوفيق والسداد وبعد متابع ورصد 
الحد رؤوس مليشيا فيلق بدر« غدر » التابعة للمجلس االعلى الرافضي 
كرسوا  الذين  األجرامية  املليشيات  يف  وقائد  املعممني  سادتهم  وأحد 
حياتهم وسخروا إمكانياتهم حلرب املسلمني، حيث مت وضع عبوة ناسفة 
يف  الوثين  للحرس  تفتيش  حاجر  داخل  تفجريها  ومت  سيارته  داخل 
منطقة الغدير، مما أدى اىل هالك هذا الرافضي املعمم على الفور إضافة 
اىل جرح أثنني من أفراد احلرس الوثين يف حاجز التفتيش، وذلك يف متام 

الساعة 9:45 من مساء يوم اخلميس وهلل احلمد واملنة .

14 /صفر / 1432   املوافق 18\1\2011
* بعد التوكل على اهلل ومتابعة أمنية ألحد جواسيس احلرس الوطين  
منطقة  يف  املسلمني  عورات  على  جتسس«  »مصدر  عمله  من  والتأكد 
الكرخ من بغداد مت وضع عبوة ناسفة يف وسط  حي اجلامعة يف قاطع 
التأكد من  للتجسس وبعد  له وكان يتخذه وكر  تابع  حمل جتاري 
خلوا احملل من الزبائن مت تفجري العبوة الناسفة بينما كان حيملها بيده 
حني مسع صوت جوال يرن فأنفجرت بني يديه فقتل على الفور، ليكون 
املسلمني  عورات  على  التجسس  الدنيئة  نفسه  له  تسول  من  لكل  عربة 
واجملاهدين والوشاية بهم مقابل مثن خبس، وذلك يف مساء يوم الثالثاء 

وهلل احلمد واملنة .

8 / صفر / 1432 املوافق 12/1/2011
األمريكان،  صنيعة  واجملرمني  العمالء  استهداف  لعمليات  استمراراً   *
ومازالوا  واقتفوه،  إال  األبرياء  املسلمني  حبق  ذنبًا  يتكوا  مل  والذين 
العهر  يف  فاقوهم  بل  األمريكية  للقوات  وعمالتهم  غيهم،  يف  مستمرين 
معلومات  ورود  بعد  ضيم،  على  ينامون  ال  اجملاهدين  ولكن  واإلجرام، 
تهجري  املشاركة  املليشيلت  يف  القيادي  حتركات  عن  استخباراتية 
عمري(امللقب  املدعو)حسني  املقدادية  منطقة  يف  السنة  اهل  واستهداف 
قام  وللمجاهدين،  للمسلمني  وحربه  جبرائمه  اشتهر  بـــ)بيحة(والذي 
االخوة بنصب كمني حمكم له، يف يوم االربعاء ومت تفجري عبوة ناسفة 
على سيارتة يف منطقة املقدادية بحافظة دياىل، وقد ادى التفجري اىل 

هالكه فورًا، وهلل احلمد واملنه

2 / صفر / 1432 املوافق  6 / 1 / 2011
مدينة  يف  االسالم  اسود  اخوتكم  متكن  القدير،  العلي  اهلل  من  بتيسر   *
املوصل يف يوم اخلميس يف متام الساعة 9:00 مساًءا من اغتيال احد جنود 
اجليش احلكومي املرتد باملسدس الكامت للصوت وهالكهه على الفور، يف 

الساحل األمين من املدينة يف حي املامون، وهلل احلمد واملنة.

22 / حمرم / 1432 املوافـــق 28 / 12 / 2010
* استمراراً لعمليات استهداف عمالء االحتالل الذين جعلوا من انفسهم 
للقوات األمريكية احملتلة ليقيها من ضربات اجملاهدين ففاقوا يف  سداً 
العهر أسيادهم، ومارسوا حبق املسلمني األبرياء أبشع صور العذاب وبدون 
اي اسباب،يسر اهلل إلخوانكم اسود بغداد قـــاطع الرصافة يف يـــوم الثالثاء 
املدعو »حممد اجلزائري« معاون  استخبارتية عن  ورود معلومات  وبعد 
املفتش العام يف أمانة بغداد فتمت متابعته وحماولة إغتياله عندما كان 
الطالبية  أثناء جتوله يف شارع   »SUNNY« نوع  يستقل سيارة صالون 
اإلخوة  فأقتب  الدجال(  جيش  )معقل  داخـــل  الثورة  مــدينة  يف  العام 
للصوت  كامت  مسدس  من  النار  عليه  وأطلقوا  سيارته  من  االشاوس 

وُأصيب يف صدره، وهلل الفضل واملنه .

17 / حمرم / 1432 املوافق  24 / 12 / 2010
الفساد، كان ال  العباد وهتك االعراض وعاث يف األرض  * بعد أن قتل 
بد له أن يلقى جزاءه يف الدنيا قبل اآلخرة، فبعد متابعة ومراقبة دقيقة 
بقية  كحال  حاله  شارك  والذي  الرافضي  الدعوة  حزب  قيادات  ألحد 
واالعتقال  واخلطف  القتل  عمليات  من  الكثري  يف  احلزب  هذا  عناصر 
اليت استهدفت اهل السنة، قام اإلخوة اسود بغداد قاطع الرصافة، بنصب 
وعند  اجلمعة  يوم  مساء  من    8:05 الساعة  متام  ويف  له  حمكم  كمني 
وصول اجملرم اىل باب منزله الكائن يف شارع فلسطني هجم اإلخوة عليه 

بسدس كامت للصوت فأردوه قتياًل على الفور، وهلل الفضل واملنة.

11 /حمرم / 1432 املوافق  17/ 12/ 2010
)حممد  احملاربني  اجملرمني  قتل  من  األنصار  إسود  اخوتكم  متكن   *
إمساعيل (وأخيه )حيدر إمساعيل(  بأسلحة كامتة للصوت بينما كانا 

يف سيارتهما على طريق الدورة السريع.

27 /ذي احلجة /1431 املوافق  4/ 12 /2010
* مكن اهلل إلخوتكم إسود األنصار من قتل جمرم برتبة ضابط املدعو 
)علي عبد احلسني التميمي( والذي يعمل يف ما ُيسمى بــ«مديرية جرائم 
كامتة  بأسلحة  قتله  من  االشاوس  االخوة  متكن  حيث  الكاظمية« 
للصوت بينما كان يسري يف سيارته على طريق التاجي فُقتل يف احلال، 

وهلل احلمد والفضل .

* مكن اهلل إلسود األنصار من قتل جمرم برتبة ضابط يعمل يف ما ُيسمى بــ«مديرية جرائم الكاظمية«  بأسلحة كامتة للصوت بينما كان يسري يف 
سيارته نوع )سوناتا صالون( على طريق التاجي، فُقتل يف احلال، وهلل احلمد واملنه .

* مكن اهلل إلخوانكم جنود األنصار من قتل اجملرم )مازن البهادلي( الذي يعمل متجم لدى القوات الصليبية ومتمجة كانت برفقته يف حي العامل 
بأسلحة كامتة للصوت فقتال يف احلال، وهلل الفضل واملنه .

* إستمراراً لعمليات استهداف اجملرمني، مكن اهلل إلخوانكم جنود األنصار ومحاة الدار من قتل أحد قادة صحوة النفاق يف منطقة الرضوانية بأسلحة 
رشاشة فُقتل يف احلال، وهلل الفضل واملنه .

* يّسر اهلل إلسود األنصار من قتل اجملرم املدعو )عقيل( والذي يعمل يف إستخبارات الفرقة السادسة برتبة ضابط، بينما كان يسري يف سيارته على 
طريق املطار، فُقتل يف احلال، وهلل الفضل واملنه.

* أسود بغداد محاهم اهلل اليكلون والميلون من مقارعة العدو، بعد متابعة ومراقبة ألحد اجلواسيس املرتدين،اعداء اهلل والدين، يف اليوسفية جنوب 
بغداد، قام إخوتكم بنصب كمني له وعند وصوله اىل مكان الكمني فتحوا نريان اسلحتهم الرشاشة عليه فأردوه قتياًل على الفور، وهلل احلمد واملنة. 

*   *   *
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معاناة  من  جزء  بنقل  اجلزء  هذا  يف  اهلل  بعون  سنستمر 
فلسطيين العراق وما القوه على يد االجرام الرافضي والذي ال 

يقل بشاعة عن االجرام الصهيوني حبق هذا الشعب االعزل..

يف  محل   2005 عام  يف  الكردية  الرافضية  احلكومة  تشكيل  ان 
طياته الكثري لفلسطيين العراق فهو عنوان لبداية استهدافهم 
وعصابات  املليشيات  شكل  يتخذ  كان  ان  بعد  رمسي  وبشكل 
االجرام يف املرحلة السابقة، فهاهو صوت استهدافهم يعلو يف 
بعدما  األمريكان  قبل  من  املنصبة  اخلضراء  املنطقة  حكومة 
طلبت وزيرة املهجرين )سهيلة عبد جعفر( بطرد الفلسطينني 
وتهجريهم اىل غزة، وهاهو صوت االعالم يرتفع حبقهم بعد 
اخراج  الفلسطينيني( ومت  العرب )من غري  االخوة  نال من  أن 
استهدافهم  عملية  بعد  وهربا  وتهجريا  قسرا  العرب  معظم 
يف  ضدهم  التهم  وتلفيق  اعالميا  استهدافهم  بعد  وقتلهم 
العدالة(  قبضة  يف  )االرهاب  الصيت  سيء  الرافضي  الربنامج 
الرافضية  العراقية  قناة  شاشة  على  يعرض  كان  الذي 
والصداميني  والتكفريين  والوهابيني  باالرهابيني  ووصفهم 

والبعثيني..

لينالوا  العراق  فلسطينيي  دور  جاء  تصفيتهم  متت  ان  وبعد 
 12 فبتاريخ  احلصر  ال  املثال  سبيل  فعلى  أذاهم  من  نصيبهم 
أن عجزوا عن  بعد  تهمة الربعة فلسطينني  دبروا   2005  /  5  /
على  التهمة  ليلقوا  اجلديدة  بغداد  تفجريات  منفذي  اجياد 
هؤالء املساكني وليعرضوهم على قناة العراقية يف مسرحية 
الشديد  التعذيب  وآثار  يرتكبوه  مل  بعمل  معتفني  هزلية 
واضحة عليهم بعدما هددوهم باغتصاب نسائهم امامهم ان مل 
يعتفوا، )حسب افاداتهم بعد خروجهم(، وليثبت كذبهم فقد 
اخرجوهم بعد ما يقارب السنة من اعتقاهلم، بعد أن عجزوا أن 
توقع  التحريضية  احلادثة  اثر هذه  وعلى  يدينهم،  ما  جيدوا 
الفلسطينيون ان هنالك محلة جديدة ضدهم، وحدث ما كان 

باحلسبان.
 فقد تصاعدت محالت التويع واالعتقال والقتل حبقهم فتم 
قتل مدير مدرسة فلسطيين يف منطقة الفضيلية وهو)يوسف 
ومتت  الفلسطينني  من  عددا  واعتقلوا  القاروط(،  ابراهيم 
البلديات  يف  وبيوتهم  جممعاتهم  يف  الفلسطينني  مداهمة 
والزعفرانية واحلــــــــرية والسيديـة واحملمــــودية والنعيـــرية

 والغزالية والكرادة والتاجي وأبو غريب واملوصل مراراً وترويع 
اعتقال  بعدها  ليتم  للرصاص  اآلمنني ورمي كثيف  السكان 
مل  ووحشية  مرعبة  مشاهد  يف  )مطلوبني(  بــ  يسموهم  ما 
هذا  يف  قضوها  اليت  االيام  طيلة  الفلسطينيون  عليها  يعتد 
اجملهول،  مصريهم  اىل  فيه  يتحولوا  ان  قبل  املبارك  البلد 
يرزخون  والفلسطينيون  فشيئًا،  شيئا  الوترية  وتصاعدت 
عن  يغيبوا  مل  ايضا  واالمريكان  واالعتقال،  القتل  وطأة  حتت 
اعتقال  منها  االعتقاالت  من  بعدد  فقاموا  االحداث  واجهة 
ذنب  اي  بدون  املوصل  مدينة  يف  علي(  )فاتن  الفلسطينية 
حلكومة  الرمسية  الفضائية  القناة  واستمرت  كما  يذكر، 
املنطقة اخلضراء بالتحريض ضد الفلسطينني حيث عرضت 
مخسة  بينهم  من  ارهابيا   65 على  القبض  القاء  مفاده  خربا 
جاهزة  والتهمة  الفلسطينني  هؤالء  اعتقال  بعد  فلسطينني 
هلم هي ))االرهاب!!((، وعرضت يف املسرحية اهلزلية:)االرهاب 
بطيبته  املعروف  سليم  كمال  املدرس  العدالة(،  قبضة  حتت 
عليه  الظاهر  التعذيب  وطأة  حتت  يعتف  وهو  ومساملته 
حتى  العراقيني،  على  وتفجريها  الناسفة  للعبوات  بتحضريه 
انها عرضت خرب اعتقال عدد من االرهابيني الفلسطينني كما 
وصفتهم قبل عملية اعتقاهلم بساعات !!، مايدل على التواطئ 

احلكومي واالعالمي املبيت ضدهم..
وفيلق  الدجال  جيش  مليشيات  قبل  من  االغتيال  عمليات  أما 
علي  )مصباح  منهم  الكثريين  قتل  مت  فقد  مستمرة  بدر فهي 
عبـــد الســالم( يف حملـــــه بنطقـة احلريــة و)ثامر صبحي( يف

الفقيد : أمني يوسف نصار .

ايضا اىل ان وصل االعتقال   حمل عمله يف منطقـة احلــرية 
على اهلوية يف السيطرات املنتشرة ليتم تسليمهم اىل املليشيات 
واكثرها  الطرق  بأبشع  وقتله  بتعذيبه  لتقوم  الرافضية 
)الدريل( أو حرقه  الكهربائي  وحشية وهمجية سواء باملزرف 
وسائل  من  وغريها  )التيزاب(  املركز  الكربيتيك  حبامض 
بــ )ابو الدريل(، كما  ايام صوالغ املعروف  التعذيب فتلك هي 
حصل لزهري حسن أمحد الذي وجد يف مشرحة الطب العدلي 
قارعة  على  جثته  ورمي  الذيب  قوات  قبل  من  اعتقاله  بعد 
الطريق يف واحدة من اجلثث اجملهولة اهلوية اليت انتشرت يف 

شوارع بغداد..

ونذكر ايضا الفقيد حممد حسني اجلياب الذي مت اختطافه 
ذووه  ليجده  عمله  حمل  من  الرافضية  املليشيات  قبل  من 
وليتم  اعتقاله  من  ايام  ستة  بعد  العدلي  الطب  مشرحة  يف 

استالمها بعد جهد جهيد.
العمليات االجرامية وبوترية متصاعدة واجلديد هو  وتستمر 
خالل  البيوت  وترك  العراق  من  باخلروج  التهديد  عمليات 
من  كثري  وتلقاها  الظاهرة  هذه  انتشرت  فقد  ساعة   24
وصل  حتى  مضطرين،  بيوتهم  من  باخلروج  الفلسطينيني 
األمر بالتهديد اجلماعي لكل ابناء فلسطني يف العراق باملغادرة 
واال تعرضوا للقتل لتستمر عمليــة القتـــل املمنهجــــة ضدهم

الغموض واخلوف مصري  وتزداد وتريتها يوما بعد يوم، ليلف 
الشيوخ والنساء الذين كان هلم نصيب من عمليات استهداف 
عموم  يف  الرافضية  الصفوية  املليشيات  قبل  من  السنة  أهل 
احناء العراق، فقتل كثري منهم ففي هذا العام حصراً قتل)25( 
ومتابعة  مطلعة  فلسطينية  مواقع  حسب  اهلل  بإذن  شهيدا 

لألحداث، وعمليات دهم واعتقال وترويع ناهزت الثالمثائة..
على  هو  ذكرناه  ما  وكل  توثيقه،  استطعنا  مما  يسري  جزء 
سبيل املثال ال احلصر فالعمليات االجرامية حبق اهل فلسطني 
يف العراق ال ميكن وصفها، ويعجز اللسان عن سردها، والقلم 

عن حصرها..

والسكوت  الصمت  هذا  ملاذا  دائما  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
من اجملتمع الدولي أو ))أدعياء الدميقراطية(( على قتل املئات 
من أبناء فلسطني يف العراق، بينما ترى االبواق الناعقة ترتفع 
اصواتها وتقوم الدنيا وال تقعد كلما قتل نصراني يف العراق 
رابعة  يف  الشمس  وضوح  واضحة  االجابة  املثال،  سبيل  على 

النهار!!. 

*   *   *

حتقيق أعده: ابو القاسم األنصاري
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عتْم َنئيَم الُبوِم باألْمـــــــِس َعْرَبَدا مَسِ
َوُســــرهَّ بقْتـــــل اللهَّيِث وْقـــــــــَت سُكوِنه
َتَعاَوْوا على َصْيــِد الَغَضْنَفـــــِر ما دَرْوا
مَس أخَفــــوا سَناَءَهـــــا وظنُّوا بأنهَّ الشهَّ
وظنُّوا الذي قامــــــُوا بــه أنهَّـــُه النهََّجــــــا
ُهنْيهًة منهَّــــا  الـــــروِم  أهُل  ينُج  فإْن 
أيا شيعـــة الصلبــــان ال تأمنـــوا فكم
وُكلُّ امـــرٍئ منهَّا يثــــــوُر ويلَتظــــي
وميضي على إثِر اهِلَزْبِر اْبـــِن الدٍن
وُد العظيُم َفَشـفهَّ عْن غداَة َهَوى الطهَّ
ْهــــــر والثهََّنا سيبقى به ِذكٌر على الدهَّ
ويْكفيه فخـــــراً حنَي َدكهَّ ُصـــروَحُهم
ويكفيــــــه ِعـــــــــزاً حنَي َشــــنهَّ عليِهـــُم
واعــــِق أنهَّهـــــــا ويكفيه من ُجْنــــِد الصهَّ
عِق يف ُعْقِر داِرهــــــْم وأصَعَقُهم بالصهَّ
َشْهمًا جريئـــــًا ُمطاِعنـــًا فأعِظم به 
وأكِرْم ِبِه ُنْباًل كرميـــــًا َقـــِد انَهَمى
الَوَغــــــى يف  الّسيــــادِة  اْبِن  َدرُّ  وهلِل 
َفمْن َكاَن هذا وصُفُه عاَش أمحـــدًا

موائــَدا ِحْقـداً  األْفــــراِح  ِمـــَن  َوَمــدهَّ 
َدا ــدهَّ وِم نبحًا جُمَ َفَصاَحت كالُب الرُّ
َسْرَمــَدا اأُلْسِد  َمْوُلد  الرَبَاري  بأنهَّ 
مِس قد بَلَغ الـَمــَدى أخَيفى ُشَعاُع الشهَّ
َوأيـــَن النهَّجـــا مْن طالِب الثهَّأِر والِفــَدا
ُدهــْم َغـــَدا ففـــي َقلِبهــــْم ُرْعـــٌب ُيهدحِّ
َدا َخِضيــــٍر وُغصــــٍن صــــار مْجــراً تَبـدهَّ
ُشَواظــًا ويـــرمــي باحُلُتــوِف ُمَسـّدَدا
ُأسامــَة حيــُث اختــاَر يف الِعـــزحِّ مْقعَدا
معــاِدِنـــه ِتْبـــــــــراً َيظـــــــلُّ ُمشيهَّــــــــــَدا
على فْضِل أْفَعاٍل وبْأٍس على الِعـــــَدا
أْدَرَدا الثهَّْغـــُر  واْنرَبَى  خالًء  فأمسْت 
إغــــــارَة َفْتــــــــٍك َقــــــْد أَذلهَّـــــْت ُمَعـْربَدا
ى األعالِج َرْبعًا وَفــــْدَفَدا ْت مِحَ ختطهَّ
َدا فكــــاَن لــــُه سْبـــــٌق بـــــه َقــــْد َتَفـــــرهَّ
ُيطاعــــُن عـــــن حـــقٍّ سليــــٍب َتَقيهَّـــــَدا
ــــَدا َخا واجلوِد َهطاًل فأْنَ بغْيِث السهَّ
وهلِل َدرُّ اْبــــــــِن املكـــــارِم َواجَلــــــــــــــَدا
ــــــَدا ومن ماَت يف اهَلْيَجا شهيداً متجهَّ

* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *

* ونوصيكــم إخوانـــي أنصــــار اإلســالم باجملاهديـــن إخـــوان الصــف معكــــم 
وشركاء اجلهاد جبنبكم خرياً، فَدم كل جماهٍد على أخيه حرام، وعرض 

كل جماهٍد على أخيه حرام .

* فإن العيد ملن أثخن بكافر حمارٍب، أو آخى مقاتاًل جماهداً، أو نصره، أو 
غطى منسحبًا، أو قاتل بنفسه أو ماله، أو خلف أخيه اجملاهد يف عياله خرياً .

* فهبوا يا جند اإلسالم وأنصاره لصد الكفار واملرتدين من األمريكان أو 
جنود حكومة الرفض الذين ما تركوا نوراً للحق إال أرادوا إطفائه .
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إنهَّ األمور اليت يتعلق بها املرء, تبقى ذكرياتها ال تفارق خميلته, واليوم ال زلت أذكر جيداً ذلك الوقت وتلك الساعات اليت 
قضيتها مع إخواني اجملاهدين, وياهلا من حلظات, هلا طعٌم خاص وفريد من نوعه, عسى أن أوفق يف وصف صورة هذه 

اللحظات حلضراتكم عرب مداد األقالم.

إنهَّه الطابق العلوي لبيت أحد اإلخوة اجملاهدين, حيث كنهَّا نلس ونتجاذب أطراف احلديث، وكنا ننتظر ساعة الصفر 
لنطلق لتنفيذ عملية يف سبيل اهلل، بينما أعدهَّ لنا أهل البيت طعام اإلفطار, فأكلنا وضحكنا وأخذنا نتحدث وحنن يف خضم 
هذا اجلو اجلميل, وفجأة إذ بوالد األخ الذي كنا يف بيته يفتح علينا باب الغرفة اليت نلس فيها وقال أريد أن أنصحكم 
خلمسة دقائق فقط, وأخذ يذكرنا أن ال نتهور يف جهادنا, وأن ال نندفع بعجالة, وأن حنسب األمور جيداً قبل الدخول 
فيها, وأمت الرجل نصيحته, وحتول اجلو إىل هدوء وسكينه ... وهذه النصيحة كانت من رجل كبري ناضج شاب رأسه يف 

جتارب احلياة وصراعاتها اىل شباب قد يغلبهم طابع احلماسة والتهور، وكأنه قد َعلم أننا سنخرج لعملية جهادية.

دة, وخرجنا متوكلني على اهلل إىل أحد شوارع العاصمة بغداد, ننتظر ما ميكننا  كنا ثالثة نفر, حزمنا أمرنا, وأعددنا العُّ
اهلل من هدف, أهو رتل للقوات األمريكية أم دورية للشرطة املرتدة, وبعد فتة من املرابطة يف سبيل اهلل وإذا بهاتف أحد 
اإلخوة يرن واملتصل هو األخ األمري, فأخربنا أنهَّ سيارة للشرطة العميلة صنيعة األمريكان تتجول ببطئ يف أحد املناطق, 

لننطلق بدورنا يف عجالة حنو مبتغانا.

هرعنا نبحث من هنا وهناك, يف كل زقاٍق وفرع, وكل شارع وطريق, وإذا بسيارة الشرطة تقابلنا وجهًا لوجه يف اإلجتاه 
املعاكس, ما حدى األخ سائق سيارتنا أن يغري وجهتنا إىل اخللف ليدخلنا يف أحد األفرع اجلانبية حتى نتمكن من أخذ 
وضعية مناسبة, فكان ذلك ورجعنا خلفًا بينما سيارة الشرطة تسري حنونا ببطئ يف مشهد فريد, فساعة الصفر مل يبق 

هلا إال القليل.
لنا من سيارتنا, وحبركة عفوية أخذنا نذهب خلف السيارة لنخرج أسلحتنا ونتهيأ, فأخذت أنا وأحد اإلخوة أسلحتنا,  ترجهَّ
كٌل له رشاشة)كالشن(, بينما أخرج ثالثنا )آر بي كي(, ويف حلظات قليلة وصلت سيارة الشرطة من أمامنا, وبداخلها 
املرتدين الذين سنسوقهم إىل جهنم سوقًا بإذن اهلل, فكربهَّ األخوين وقاما بزخ وابل من أسلحتهم صوب السيارة, ومل ينفكا 
جدوى،  دون  ولكن  اإلطالقات  خمزن  تركيب  أعيد  تغلبين  واحلسرة  فأخذت  سالحي,  يعمل  ال  أن  اهلل  شاء  بينما  عنها, 

فالسالح مل يعمل!!

ت يف ثواٍن معدودة, وكان عزف الرصاص والرمي متواصل, وأخذت هذه األصوات ختتق أذناي, فقفزت فوراً  حلظات مرهَّ
إىل كالشن أخرى وسحبتها وأخذت أسدد إطالقات منفردة جتاه جند الردة، حتى رأينا أن السيارة مل يعد سائقها يسيطر 

عليها, وأخذت تتوقف.

كنت يف غاية السعادة, وإنهَّ الوقت ــ رغم قلهَّته ــ فما أروعه, هل هو عرس؟! ال واهلل بل أمجل, حتى أخذت أحدث أحد أشقائي 
العزة  الدنيا ستخرجون منها دون أن تتذوقوا أمجل ما فيها, أال وهو طعم  أنتم أصحاب  فيما بعد حمرضًا له, فقلت له 

ونشوة النصر.

األخ بضربهم  باب سيارتهم وقام  اهلل منهم, ففتحت  نغنم ما مكننا  أن  اإلخوة  السيارة, وأخربت  إنطلقنا حنو  الفور  على 
بسالحه للتأكد من مقتلهم, وكانت دماءهم املضرجة تسيل, ومشهدهم بئس ما يلقون اهلل عزهَّ وجل به, فإىل جهنم وبئس 
املصري, بعدها سحبت جثة الشرطي وأخذت مسدسه, وأنا أدعو اهلل عز وجل أن يكتب لنا حسن اخلامتة وأن ال منوت إال 

وهو راض عنا.

مكانه  يف  السيارة  مفتاح  وجود  بعدم  السائق  األخ  تفاجأ  حيث  آنذاك,  طريف  موقف  فحدث  لننسحب,  سيارتنا  ركبنا 
املخصص، فأخذت أنفاسه يف تصاعد ويسألنا عن املفتاح, فأجبناه يف تعجب قلنا له ال ندري، فتجلنا وبدأنا نبحث عنه هنا 
وهناك... املشكلة أن الوقت ليس من مصلحتنا، فمن املفتض أن ننسحب بأقصى سرعة قبل وصول أمدادات العدو، وبعد 

فتة وجدنا املفتاح وكان معلقًا يف الصندوق اخللفي للسيارة، فأخذناه وانسحبنا بسالم وبسهولة تامة وهلل احلمد.

بعد ذلك جتمع عناصر الشرطة املرتدة يف مكان احلادث, وأغلقوا مجيع الطرق املؤدية هلذا املكان, وأخذوا ينتشلون قتالهم 
وخيلون السيارة خشية املوقف املخزي أمام الناس، وتبنيهَّ فيما بعد أنهَّ أحد القتلى الذين كانوا يف السيارة كان ضابطًا، 

وهلل الفضل.

ته, فالذي اليتم الواجب إال به فهو واجب  يف اخلتام أقول ملن مل يتيسر هلم اللحاق بركب باجملاهدين أعّدوا للجهاد عدهَّ
كما يف القاعدة املعروفة, واعلموا رمحكم اهلل أنهَّه قد يكون صاحب نيٍة حسنٍة خري من عامل إذا صدق يف نيته, واعلموا 
أنهَّ أبواب اجلهاد كثرية ومتعددة, فاعملوا با تستطيعون عسى اهلل العظيم رب العرش الكريم أن جيمعين بكم يف أرض 

اجلهاد والرباط قبل جنان اخللد واملسرات, إنهَّه ولي ذلك والقادر عليه.

*   *   *

بقلم : أسامة احلجازي
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هذا من الناحية النظرية والتنظريية للمحتل، أما عمليًا فقد مارس أخبث األدوار وأبشعها ملا فيها من خسة 
ونذالة، فقد قام بزج مريديه إىل داخل جسد اجملاهدين ليكونوا عيونًا عليهم ترصد حتركاتهم وأفعاهلم 
كحلة  أبو  املدعو  املندسني  أولئك  ومن  األمريكان،  احملتلني  لصاحل  اجملاهدين  عن  باإلبالغ  بعدها  ليقوم 
ذو  هناك  معروف  شخص  وهو  اجملاهدين,  أيدي  على  اهلل  ففضحه  اجملاهدين  من  أنهَّه  يدعي  كان  والذي 
حلية كثيفة وثوب قصري إىل نصف ساقه أو أكثر يضع على رأسه طرحه يشماغ ويلقب بأبو كحلة، 
َق معه وُقِتَل بعد أن إعتف بأنهَّه أحد أتباع العلمي، ولديه تعليمات بالتجسس على اجملاهدين لصاحل  وقد ُحقحِّ
احملتلني وقد قام يف إحدى املرات ومعه شيخه بالتبليغ على أحد جماميع اجلهاد يف منطقة السمرة القريبة 
الطائرة األمريكية بقصفهم وأدى ذلك إىل استشهادهم  آنذاك فقامت  العلم, وهم جمتمعون  من ناحية 

مجعيًا, وقد وجد يف جيبه باج أوهوية تتضمن إمسه ومعلومات عنه وعدة نقاط على النحو اآلتي:

إنهَّ حامل اهلوية هو من العناصر الصديقة لقوات اإلئتالف. 	-1
يرجى مساعدته من قبل مجيع دورياتنا وسيطراتنا ومفارزنا وقواعدنا العسكرية يف العراق. 	-2

.GPS ال يصادر السالح الذي حيمله وال الكامريا اليت معه وال جهاز ال 	-3

بالك  التلميذ فما  فإذا كان هذا حال  أحد اجلنراالت األمريكان،  النهاية ختم أمريكي وتوقيع من  ويف 
بالشيخ وقد نشرت هذه املعلومات مع صورة من هذه اهلوية عرب منشورات يف مدينة تكريت آنذاك وقرأها 

الناس.

م أجّل اخلدمات للقوات احملتلة على نطاق العراق، فصدر أمر من املسؤول العسكري واحلاكم  أبو منار قدهَّ
اإلداري يف وقتها »بول برمير« بتكرميه تثمينًا للجهود اليت قام بها فُأعطي عدد من السيارات نوع »بيجو« 

يعطيها ملن شاء من أتباعه املتآمرون, وأعطي له خصيصًا سيارة نوع أفيلون مازالت لديه وما زال يستقلها.

مل يسلم منه اجملاهدون يف السجون واملعتقالت، ويف لقاء معه على قناة العربية يتفاخر بقتاله للمجاهدين 
ا تلميذه املدعو أبو صفوان فقد خرج على قناة  واصطفافه هو وأتباعه خلف احلكومة العراقية العميلة، أمهَّ
العراقية الرافضية مصرحًا جبواز قتل اخلوارج )يقصد اجملاهدين(!، ويقول للواء الذئب الذي قتل مئات من 

أهل السنة أنتم لواء األمن واألمان!.

نسال اهلل أن يبطل سعيهم اخلبيث يف بالد املسلمني, ويرد كيدهم يف حنورهم، وكيد هؤالء امللّبسني على 
ُلوا التهَّْوَراَة  املسلمني دينهم، الذين اشتوا بآيات اهلل مثنًا قليال، ممن يصدق عليهم قوله تعاىل: )َمَثُل الهَِّذيَن مُححِّ

ِمُل َأْسَفاًرا( )اجلمعة:5(. َماِر حَيْ ِمُلوَها َكَمَثِل احْلِ ُثمهَّ مَلْ حَيْ

وكما قال العالمة ابن القيم رمحه اهلل: )كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها، فالبد أن يقول على 
اهلل غري احلق، يف فتواه وحكمه وخربه وإلزامه، ألن أحكام الرب سبحانه كثرياً ما تأتي على خالف أغراض 
الناس، السيما أهل الرياسة، و الذين يتبعون الشهوات، فإنهم التتم هلم أغراضهم إال بخالفة احلق ودفعه 

كثريًا( الفوائد.

*   *   *
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يف جوٍّ حزين، وعضة شديدة، جاء خرُب الشهيِد!!

ــ  والبنت  الزوجة  ــ  األخت  ــ  األم  )حواء(  آذان  يف  مدويٌة  همسٌة 
فصرخَن صرخة صامتة تصدعت هلا القلوب!!، ملؤها أمل الفراق، 
فيه، حيث  أعظم احلظ  وللزوجة  بينهن  أمل متفاوت  الفوز،  وأمل 
ذاك  حتت  اللقاِء  وأمُل  وعشرة،  أشهر  أربعة  عندهن  العزاء  فتة 
اهلل عليه  واألنبياء حممد )صلى  املرسلني  الذي حيمله سيد  اللواء 

وسلم(.

خطرت لي همسات يف أذن )حواء( عزاء وتثبيتًا هلّن على هذا املصاب 
اجللل.

أوىل اهلمسات: قوله تعاىل يف حمكم الكتاب الكريم، مبشراً للشهيد 
ِعنَد  َأْحَياء  َبْل  َأْمَواًتا  اهللهَِّ  َسِبيِل  يِف  ُقِتُلوْا  الهَِّذيَن  َسَبهَّ  حَتْ )َواَل  وأهله: 
َوَيْسَتْبِشُروَن  َفْضِلِه  ِمن  اهللهَُّ  آَتاُهُم  ا  ِبَ َفِرِحنَي   * ُيْرَزُقوَن  َربحِِّهْم 
َزُنوَن  ْن َخْلِفِهْم َأالهَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْ ِبالهَِّذيَن مَلْ َيْلَحُقوْا ِبِهم محِّ
َن اهللهَِّ َوَفْضٍل َوَأنهَّ اهللهََّ اَل ُيِضيُع َأْجَر امْلُْؤِمِننَي(  * َيْسَتْبِشُروَن ِبِنْعَمٍة محِّ

)آل عمران:171-170-169(. 

يف  قتلوا  حنسبهم  من  حبياة  احلكيم؟!  الكريم  اهلل  من  بشارة  فأي 
سبيل اهلل وإلعالء كلمته وحتكيم شرعه يف البالد والعباد وتأكيداً 
حلياتهم اليت ال نفهم كنهها، مع ذلك نؤمن بها إميانًا جازمًا، قال 
الهَّ  َوَلِكن  َأْحَياٌء  َبْل  َأْمَواٌت  اهللهَِّ  َسبيِل  يِف  ُيْقَتُل  ملَِْن  َتُقوُلوْا  )َواَل  تعال: 

َتْشُعُروَن( )البقرة:154(.

الفوز  بهذا  وفرحني  احلياة،  استمرارية  يؤكد  )يرزقون(  فقوله 
لوجود  احلياة  استمرارية  على  إمارة  ذاته  حبد  هو  الذي  العظيم 

الرزق وإمارة على صدق النية هلل سبحانه.

فليس كل من أراد الشهادة ناهلا، قال تعاىل: )َوَيتهَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء( 
وال  والتمحيص،  الفحص  بعد  واختياره  اهلل  بإرادة  عمران:140(،  )آل 
يتوقف عند هذا األمر فحسب، بل الشهداء يتمنون العودة إىل احلياة 
أجر  ملا يف ذلك من  اهلل مرات عديدة،  املوت يف سبيل  ليصروا على 

عظيم وفوز كبري.

ذويهم  إىل  الشهداء  من  رسالة  بإيصال  سبحانه  اهلُل  تكفل  بل 
اجلنةــ  إىل  املختصر  السهل  املعبد  الطريق  هذا  بسالمة  خيربهم 
طريق الشهادة ــ حيث قال: )َوَيْسَتْبِشُروَن ِبالهَِّذيَن مَلْ َيْلَحُقوا ِبِهْم ِمْن 

َزُنوَن( )آل عمران:170(. َخْلِفِهْم َأالهَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيْ

ويؤكد البشارة برسالتهم أيضًا بنعمة اهلل وفضله، وأّن اهلل سبحانه 
ال يضيع أجر املؤمنني بل عنده أجٌر عظيم وحوٌر عني وكرامات يف 

الدنيا وعند املوت وبعد الشهادة.

وإليك أختاه اهلمسة الثانية: حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
ِل َدْفَعٍة ِمْن َدِمِه َوَيَرى  ِهيِد ِعْنَد اهلل َسْبُع ِخَصاٍل ُيْغَفُر َلُه يِف َأوهَّ )ِللشهَّ
ُج اْثَننْيِ َوَسْبِعنَي َزْوَجًة  لهَّى ُحلهََّة اإِلمَياِن َوُيَزوهَّ نهَِّة َوحُيَ َمْقَعَدُه ِمَن اجْلَ
اأَلْكرَبِ  اْلَفَزِع  ِمَن  َوَيْأَمُن  اْلَقرْبِ  َعَذاِب  ِمْن  اُر  َوجُيَ اْلِعنِي  وِر  احْلُ ِمَن 
ْنَيا َوَما ِفيَها  َوُيوَضُع َعَلى َرْأِسِه َتاُج اْلَوَقاِر اْلَياُقوَتُة ِمْنُه َخرْيٌ ِمَن الدُّ

َوَيْشَفُع يِف َسْبِعنَي ِإْنَسانًا ِمْن َأْهِل َبْيِتِه(.

األخرة،  يف  وثالث  املوت،  عند  وواحدة  الدنيا،  يف  كرامات  فثالث 
فثالُث الدنيا:

* فال حيس بالطعنة وأملها مهما بلغ.

* ومغفرة الذنب بأول دفعة من دمه.
* ويرى مقعده من اجلنة.

وهذا سر إبتسام الشهيد، فلو استقرئنا صور الشهداء يف كل بقاع 
األرض لوجدتهم مبتسمون، وضاحكون حلسن العاقبة.

ويتحول دمه إىل مسك وعطره من عطر اجلنة، وهذه الكرامة عند 
القبض، فعندنا من القصص ما يؤكد ذلك رأيناها وعايشناها واقعًا 

يف ساحات اجلهاد، وهذه واحدة منها:

جاء خرب إستشهاد أحد أخوتنا اجملاهدين ــ تقبله اهلل يف فسيح جناته 
املتوسطة  األسلحة  رصاص  من  بوابل  اهلل  أعداء  رشقه  أن  بعد  ــ 
وأردوه قتياًل ــ علمًا أنهَّ بطولته يطول شرحها وال يتسع املقام هلا ــ 
إال أنهم مل يكتفوا بقتله ألنهم يشعرون أنه قد نال ما يطلبه، وهذا 

ما يزيد يف غيض العدو ... 
اهلمر،  آلية  بدواليب  الطاهر  رأسه  بسحق  قاموا  ؟؟  فعلوا  ماذا  	ثم 
            حقــداً وغضبــًا، وهكــذا تناثــرت مججمته وحلمها وشعره يف 

                                   عارضة الطريق.

اخلرب،  خيربه  بسؤوله  ثيابه  من  عرفه  الذي  اإلخوة  أحد  إتصل 
فأمره على الفور بإخالء اجلثة والتوجه اىل املقربة، وبعد أن تالقى 
على  خوفًا  تامة،  ية  بسرحِّ الالزم  وإمتام  دفنه  مت  املقربة  يف  اإلخوة 

أسرته من املالحقة األمنية، ومت إبالغهم بعد ذلك.

مّر  احلرارة،  شديدة  الصيف  أيام  يف  وكان  دفنه  من  يومني  وبعد 
فقد  هنا  أنزلين  األمري:  فقال  املقربة،  قرب  املفرزة  آمر  مع  األمري 

نسيت شيئًا، فأنزله.

آمر  قال  ؟  ضالتك  وجدت  األمري:  قال  ساعات،  بعد  اللقاء  وعند 
املفرزة: يوم إخالء أخينا الشهيد َصُعَب علّي مجع شتات رأسه.

فأخذت منشفة من قماش فجمعت العظام واللحم والشعر، وعلى 
وجه السرعة واحلذر من األعداء نقلناه بالسيارة إىل املقربة، فقمنا 
بدفن اجلثة ونسينا املنشفة با حيتويه من أجزاء رأس أخينا، مل 
أدفنها فبقيت يومان يف الرمضاء، ويوم عدت هلا وجدتها كما هي، 
إليها كلب  املسك يفوح منها ومل يتقدم  الدم ورطوبته وريح  لون 
أوقطة!! بل واهلل حتى مل أرى منلة حتى تأكل منه!! فقد حفظه 

اهلل كما هو، فسبحان اهلل العزيز القدير.

وثالث كرامات يف األخرة:

* هي أن األرض ال تأكل جسده الطاهر.
* ويشفع لسبعني من أهل بيته وأحبابه يف الدنيا واألصحاب واألهل 

والزوجات واألوالد.

ولسان حاله يقول: أين أنتم من هذا؟، إحلقوا بي فإنه الفوز العظيم، 
لفعلتها مرة  الدنيا  إىل  ولو عدت  ربي حقًا،  ما وعدني  رأيت  فإني 
اجلنة،  طريق  تضلوا  لن  مسلكي  سلكتم  لو  تردد،  وبدون  أخرى 
ا  ِبَ  * َيْعَلُموَن  َقْوِمي  َلْيَت  َيا  َقاَل  نهََّة  اجْلَ اْدُخِل  )ِقيَل  تعاىل:  قال 
يا  فأهمرن احلزن  )يس:27-26(،  امْلُْكَرِمنَي(  ِمَن  َوَجَعَليِن  َربحِّي  ِلي  َغَفَر 
نسوة الشهيد فهو يف خري دائم ويف حواصل الطري يف مقام كريم 
يشفعون  اجلنة،  من  قوتهم  الرمحن،  عرش  يف  معلقة  قناديل  يف 

لسبعني من األحباب.

للصادقني  فطوبى  العني  احلور  من  وإثنان  سبعون  ويعطون   *
السابقني.

أختاه!! كيف حتزني ملا بشرك اهلل به من حسن العاقبة يف الدنيا 
السبعني  من  أنك  بد  فال  الشهيد،  بشفاعة  لك  فطوبى  واألخرة، 

الذين سيشفع هلم عند اهلل.

لذوي  اهلل  حفظ  ضمان  ذلك،  بعد  والسلوى  الثالثة:  واهلمسة 
اهلل  يتخذه  عندها  صاحلًا،  يكون  أن  إال  شهيداً  يكون  فال  الشهداء 
اهلل  تكفل  والصاحلون  العني،  احلور  من  وسبعني  ألثنني  زوجًا 

حبفظ أبنائهم وأزواجهم.

فمن قصص سورة الكهف وعجائب العبد الصاحل مع موسى
ــ عليـه الســالم ــ بنــاء اجلــدار يف قــرية أبـت أن

التكافل  وعدم  والبخل  الشح  القرية،  هذه  وظاهر  تضيفهما، 
اإلجتماعي وميوت فيه الفقري واليتيم، وال يأبه به أحد.

يف هذه القرية وهذا اجلو غالمان يتيمان هلم أم تويف أبوهما وكان 
سوى  اهلل  مال  من  ميلكون  وال  وطفلني،  زوجه  عن  مات  صاحلا، 
بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، وال تثري األرض وال تسقي 

احلرث مسلمة ال شية فيها.

أرملة حتافظ على هذه البقرة ذخراً ألبنائها وهلا، إال أنهَّ أصحاب 
هذه القرية فيهم شرير ولطمعه قتل عمه، يريد أن يرثه ويتزوج 
ابنته، فقام بقتل عمه وسحب اجلثة إىل قرية من األعداء هلم كي 
يبعد الشبهة، فلما كادت تنشب حربًا بسبب اجلثة، إتفقوا بتحكيم 
ــ  السالم  عليه  ــ  موسى  إىل  إسرائيل  بنو  فجاءت  موسى  اهلل  نيب 
على  شددوا  فلما  بقرة،  يذحبوا  أن  اهلل  فأمرهم  باخلرب،  فأخربه 
أنفسهم مل تكن لتجرئهم غري بقرة األيتام ملا يف بين إسرائيل من 
إحلاح وتشديد، وال يوجد وصف للبقرة املطلوبة إال عند األرملة، 
ط بها حتى وصل  وهي ال متلك غريها فأغلت عليهم الثمن ومل تفرحِّ
ُكُر اهللهَُّ َواهللهَُّ َخرْيُ  ُكُروَن َومَيْ السعر ملئ جلدها ذهبًا، قال تعاىل: )َومَيْ

امْلَاِكِريَن( )األنفال:30(.

فأصبح عندها كنز، دفنته حتت اجلدار، وبعد سنوات أراد اجلدار 
الطعام من  أن طلبوا  بعد  الصاحل  والعبد  فأقامه موسى  أن ينقض 
اجلدار  فأقاما  القديم،  لشحهم  يضيفوهما  أن  فأبوا  القرية  أهل 
َلْو  )َقاَل  التنزيل:  حمكم  يف  جاء  وكما  أصابهما،  وتعب  جوع  من 
بينهما وأخربه:  الفراق  )الكهف:77(، فجاء  َأْجًرا(  َعَلْيِه  ْذَت  َ ِشْئَت الختهَّ
َكنٌز  َتُه  حَتْ َوَكاَن  امْلَِديَنِة  يِف  َيِتيَمنْيِ  ِلُغالَمنْيِ  َفَكاَن  َداُر  اجْلِ ا  )َوَأمهَّ
ُهَما َوَيْسَتْخِرَجا  ا َفَأَراَد َربَُّك َأْن َيْبُلَغا َأُشدهَّ َُما َوَكاَن َأُبوُهَما َصاحِلً هلهَّ
مَلْ  َما  َتْأِويُل  َذِلَك  َأْمِري  َعْن  َفَعْلُتُه  َوَما  بحَِّك  رهَّ ن  محِّ ًة  َرمْحَ َكنَزُهَما 

َلْيِه َصرْبًا( )الكهف:82(. َتْسِطع عهَّ

حيٌّ  اهلل  عند  هو  حتزني،  فال  الشهيد  بذوي  يتكفل  اهلل  إن  أختاه!! 
خبري  بعده  من  وعائلته  الشهادة،  أثناء  يتأمل  ومل  وخبري،  يرزق 

ويتكفل اهلل بها، فالبشرى البشرى والصرب الصرب والثبات الثبات.

وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

*   *   *

بقلم : عبد امللك الراوي



ُد ْبُن َجْعَفٍر  َرِني ُمحمََّ َثَنا اْبُن َأِبي َمْرَيَم َأْخبَِ ِميِميُّ َحدَّ ُد ْبُن َسْهٍل التَّ َث ُمحمََّ روى اإلمام مسلم في صحيحه قال:}َحدَّ
اٍس َأنَّ َرُسوَل اللَِّ َصلَّى اللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َرَأى  اٍس َعْن َعْبِد اللَِّ ْبِن َعبَّ َرِني ِإْبَراِهيُم ْبُن ُعْقَبَة َعْن ُكَرْيٍب َمْوَلى اْبِن َعبَّ َأْخبَِ
ُجِل َبْعَد  َخاَتمًا ِمْن َذَهٍب في َيِد َرُجٍل َفَنَزَعُه َفَطَرَحُه َوَقاَل َيْعِمُد َأَحُدُكْم إلِى َجْمَرٍة ِمْن َناٍر َفَيْجَعُلَها في َيِدِه َفِقيَل ِللرَّ
ِ َصلَّى  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُخْذ َخاِتمَك اْنَتِفْع ِبِه َقاَل ال َواللَّ ال  آُخُذُه َأَبًدا َوَقْد َطَرَحُه َرُسوُل اللَّ ِ َصلَّى اللَّ ما ذهب َرُسوُل اللَّ

َم{. ُ َعَلْيِه َوَسلَّ اللَّ

فعندما رأى الرسول صلى الل عليه وسلم رجاًل من أصحابه يلبس خاتمًا من ذهب أخذة بقوة ورماه على األرض على 
مرأى ومسمع من الناس، ألم يكن لهذا وقٌع على نفس هذا الصحابي؟!

* فالخاتم من ذهٍب وهو غاٍل عند صاحبه، ''أي الصحابي''.
* أخذة صلى الل عليه وسلم، من يده بشدٍة ورمى به على األرض.

* أن يكون هذا الفعل على مرأى ومسمع من الناس وبتوبيٍخ شديد.

كل هذه العوامل تساعد النفس األمارة بالسوء على النفور، وخصوصًا أمام الناس الذين سيتكلمون عنه في مجالسهم، 
الطريق ويسلك به غير سبيل  الموقف ليحرفه عن جادة  إبليس لعنه الل طريقه إلى هذا اإلنسان في هذا  ليجد 

المؤمنين، فيقول له إبليس لعنه الل:

أهكذا يكون الرحمة المهداة، الحليم ومن كان خلقه القرآن، حتى وإن كان ناصحًا فلماذا يعنف عليك أمام الناس 
ويلقي أموالك، هل أنتم عبيٌد عنده أم عند الل، فاتركه إني لك من الناصحين!

ه إمتنع عن أخذ الخاتم وقال والل ال أخذه وقد رماه رسول  لكن الصحابي لم يلتفت إليه وال للنفس والهوى، بل إنَّ
الل صلى الل عليه وسلم مبالغًة منه رضي الل عنه في إمتثال األمر، حٌب وانقياٌد وتضحية، إنَّه اإلسالم الحق، وهم 

سادة اأُلمم رضي الل عنهم.

والسؤال هل كان صلى الل عليه وسلم غافاًل عن مثل هذه اإلمور وغيرها؟ وهو الذي ال ينطق عن الهوى، وقد كان 
من أذكى العرب صلى الل عليه وسلم.

الحمد لل والصالة والسالم على أشرف خلق الل وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد ..
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الجواب: بالطبع كال فإنَّه صلى الل عليه وسلم يعرف معادن الرجال، فهم أصحابه وقد رباهم، فهو معلمهم الخير 
وقدوتهم وشفيعهم، ولكن هذا واحٌد من أساليب الرسول صلى الل عليه وسلم التربوية، فقد بنى الدين على هؤالء 
ُلوا تَْبِديل23{]األحزاب [، فإنهم على العهد  الرجال الذين:}َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّ َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضى َنَْبُه َوِمْنُهْم َمْن يَْنَتِظُر َوَما َبدَّ
ال يقيلون وال يستقيلون في سبيل الل والدعوة إلى الل، وإلمتثال أمره سبحانه وأمر رسوله صلى الل عليه وسلم، 

فأراد صلى الل عليه وسلم بفعله هذا أن يركز على عدة أمور منها:

* أنَّ لبس الذهب للرجال من األمور المحرمة، وأنَّه من أقبح األفعال، فهو ألهل الدنيا في الدنيا، وهو لنا في اآلخرة 
إن شاء الل.

* جواز اإلنكار باليد لمن قدر على ذلك كما صرح به اإلمام النووي رحمه الل.

ه يفتح على النفس ُحب الدنيا ونعيمها، فيجر إلى الركود وطول األمل ونعومة العيش، قال صلى الل عليه  * إنَّ
ْنَيا َعَلْيُكْم َكَما ُبِسَطْت َعَلى َمْن َقْبَلُكْم، َفَتَناَفُسوَها َكَما  وسلم:}َفَواللَِّ َما اْلَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم، َوَلِكْن َأْخَشى َأْن ُتْبَسَط الدُّ

َتَناَفُسوَها، َفُتْهِلَكُكْم َكَما َأْهَلَكْتُهْم{]رواه البخاري[.

* إنَّ من يصبر في مثل هذا الموقف فهو من رجال المرحلة وهو من أهل الدين واإليمان، وعند الشدائد يعرف 
المؤمنون الصادقون، فهؤالء هم الذين يرفعون الراية وينصرون الدين.

* إنَّ أصحاب الرسول هم القدوة واأُلسوة والَمَثل األعلى، فال يخالفونه صلى الل عليه وسلم ولو طرفة عين، فهم 
هداة إلى الصراط، يرسمون الطريق لألجيال بتضحياتهم، كالشمعة تحترق لتضيء الدرب لغيرها.

* لعلمه صلى الل عليه وسلم أنَّ هذ الرجل ليس من المنافقين الذين يمتنعون عن إمتثال األمر ويأنفون من السمع 
والطاعة.

* كان صلى الل عليه وسلم يعد أصحابه ألسوء المراحل واألمور التي قد يواجهونها في طريق دعوتهم، فال خير 
في أتباع ال صبر لهم وال طاقة.

* تعويد الصحابة على السمع والطاعة، والتأكد من وفائهم بعقد البيعة في المنشط والمكره، الذي بايعوا عليه في 
أول إسالمهم.

* تعليم الصحابة على ُأسلوب بناء الرجال، وأخذ األمور بجدية.

ه لم يترك شيئًا من ُأمور الخير إال وأرشدهم إليه، ولم  * حرصه صلى الل عليه وسلم على النصح ألصحابه فإنَّ
يترك شيئًا من ُأمور الشر إال ونهاهم عنه، فهو أميرهم ومسؤول عنهم، ليقتدي بذلك اأُلمراء من بعده ويتفقدوا 

ُأمور رعيتهم.

فأّي جيل هذا الذي لم يبق لنفسه أيَّ حٍظ من حظوظ الدنيا الفانية، فإنهم عاشوا لغيرهم في سبيل ربهم وسطروا 
ِذيَن َيُلوَنُهْم{]رواه الترمذي[. تاريخهم بتضحياتهم، فهم كما قال صلى الل عليه وسلم:}َخْيُر اْلُقُروِن َقْرِني، ُثمَّ الَّ

فهذه جملة من الفوائد والحكم التي أخذت من حديٍث واحٍد، وال غرابه فإنَّه صلى الل عليه وسلم قد ُأوتي جوامع 
الكلم، وشريعته شاملٌة عامٌة لإلنس والجن، للذكر واألنثى، للعرب والعجم، لألبيض واألسود، للحرِّ والعبد، فهو دين 

الرحمة، وهو نبي الرحمة صلى الل عليه وسلم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لل رب العالمين.

اعداد : ابو عبد الل البدراني
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لن تنعقـد القمـة العربية
يف بغداد، هذا مــا تأكــد!،

ولــن يكــــــــــــف ساســـــة
املنطقةاخلضراء عن البكاء

والعويل واستجــداء الشرعية
املفقودة، هــذا أيضــا قـد تأكد،

العاشر من شهر  املزمع عقدها يف  اليت كان من  القمة  فهذه 
مايـــو، طبهَّل هلــا مستجــدو الشرعية

منذ زمـن وأنفقــوا عليها مئات املاليني من
الدوالرات, فقد أمر رئيس وزراء املنطقة اخلضراء

بتخصيص وصــرف مبلــغ قيمتـــه 450 مليون دوالر من
خيــرات هــذا البلــد ومــن أموال اجليــــاع مــــن هـذا الشعــــب

ادعائهم، إلعادة تأهيل عدد  املبلغ حسب  املكلوم، ويصرف هذا 
من الفنادق وبعض الشوارع واألرصفة واحملالت اليت ستسري 
عليها املواكب الرئاسية ومن املعلوم أن هذا املبلغ وأمثاله يكفي 
املبالغ  وهذه   !! فنادق  لتأهيل  وليس  عمالقة  مشاريع  لقيام 
تكفي لبناء فنادق وليس تأهليها!! ولكن وكاملعتاد فقد تبددت 
هذه األموال كغريها يف جيوب أصحاب العمائم السوداء، ممن 

جعل اهلل قلوبهم على لون عمائمهم. 

العربية واليت مل ولن  الدول  الدورة من قمم جامعة  إنهَّ هذه 
يكن من املؤمل هلا أن تأتي جبديد أو خبري على املسلمني، فهؤالء 
يف  همهم  ة  األمهَّ حال  يكن  مل  والفساد  اجلور  حكام  الطواغيت 
يوم ما، فقد اكتفوا بالبقاء على عروشهم املنهارة بفضل اهلل، 
الكافر،  الصلييب  الغرب  بيد  األمة معلقًا  وتركوا مصري هذه 
وقيدوا إمكانات شباب األمة حتى وصل املسلمون حال اليأس 
من هذا الواقع األليم املرير، ومل يستطع اخلروج من رحم هذه 
املعاناة إال ثلة قليلة من أصحاب اهلمة والعقيدة، لريفعوا لواء 
املفقود واملنهوب من  التوحيد واجلهاد، وليطالبوا بجد األمة 

قبل تلك الطغمة احلاكمة.

للحكومة  ضربة  العربية  للقمة  األنصار  تهديد  كان  لقد 
العميلة مل تستطع إخفائها، فقد وأدت هذه القمة يف مهدها، 
العرب حيسبون ألف حساب قبل جميئهم إىل  وجعلت زعماء 
دار العز واخلالفة بغداد، وظلت مساعي احلكومة حثيثة 	

	 لعقــد هــذه القمـة إلـى أن  	 	 	
	             جائـــــت الضـــــربة القاضيـة  	 	
                                                        وبأيديهــــم، فقـــــد كـــانــــــت 
	          تصـــرحيــــات متســـــــــــــــــولي	 	 	
	   الشرعيـة املفقـودة من ساسة 
	            املنطقة اخلضراء خبصـوص أحداث  	
	           البحرين هي القشة اليت قصمـت ظهر  	
	   البعري، فبعيـــداً عـــن تناسيهــم للمجــازر  	
	  اليــومية التــي ارتكبـــوها وتــرتكبها قــــوات  	
	        اإلحتالل وميليشيات الرافضـــــة وملـــدة مثــان 
أعوام ضد أبناء هذا البلد الغيارى، وبعيداً عن أجرامهم  	
         الذي ال يوصف، فإن هذه التصرحيات كانت بثابة
                   رصـــاصــة الرمحـــة التـــي أنهـــت تلك الـــــدورة، وبــنّي 
         إصطفاف حكومة املنطقة اخلضراء مع إيران والشيعة
        الرافضة، وهذا ما أوجس منه زعماء اخلليج خيفه، وهذا
ما جعل ذهابهم إىل بغداد يف الوقت الراهن ضربًا من ضروب 

املستحيل .

*   *   *

بقلم : رياض الدليمي

األخوين يونس وخاهلم  نعم,  األخوين يونس وخاهلم،  إسٌم غريب, 
عائلٌة رافضية وأسلمت ودخل اإلبن األكرب ــ متزوج ولديه أطفال 
ــ اجلهاد يف سبيل اهلل, وانضوى حتت راية أنصار اإلسالم يف بداية 
اإلحتالل, وعمل مع القسم العسكري يف كتيبة العبوات الناسفة، 
ر  فأخذ يصول وجيول بعبواته الناسفة يقارع الباطل وجنودهم, فدمهَّ

اهلل على يديه املرتدين وأشعل األرض من حتت أقدامهم.

بدينة  ودوميز  وسومر  الوحدة  وحي  املعارض  مناطق  كانت 
املوصل تشهد هلذا البطل أعماله وجهاده يف سبيل اهلل, فأذاق أعداء 
ففي  املنيهَّة,  جاءته  حتى  الدنيهَّه,  يومًا  يرتضي  ومل  العلقم,  املّر  اهلل 
حلكمته  اهلل  شاء  ناسفة,  عبوة  لزرع  خروجه  وأثناء  األيام  إحدى 
يوم  اهلل  عند  له  تشهد  أشالءه  لتتطاير  عليه   تنفجر  أن  الواسعة 

ه، فاز كما حنسبه عند اهلل. القيامة, هلل درُّ

كان يونس يف حياته كثرياً ما حيدث اإلخوة عن أقاربه الرافضة, 
اجملاهدين  اإلخوة  قام  أن  بعد  لذلك  دينهم,  من  اهلل  إىل  يربأ  وأنهَّه 
أهل هذا  أمرهم, فمن سيخرب  بإخالء جثته, أصبحوا يف حريٍة من 
أهل  وثبات  إسالم  مدى  اإلخوة  يعرف  يكن  فلم  بقتله؟!,  البطل 
عرفوا  اذا  فعلهم  ردة  ستكون  ماذا  يعرفوا  ومل   ... بالضبط  يونس 
بقتل ابنهم؟؟, فتوكل على اهلل وذهب ثالثة من اإلخوة إىل منزل 

أهل يونس وأخربوهم با حدث.

اهلل  محدوا  بأنهَّهم  يونس!,  ألهل  الغريب  الفعل  بردهَّ  اإلخوة  تفاجأ 
تفاجئوا  ثم  احلسنيني,  إحدى  نال  فقد  إبنهم,  بفوز  وفرحوا  تعاىل 
أكثر حينما جاء األخ األصغر ليونس ــ تقبهَّله اهلل ــ وهو أيضًا متزوج 
ولديه أطفال إىل أحد اإلخوة يسأله عن اسم أخية أو كنيته اليت 
هذا  من  اإلخوة  فاستغرب  اجملاهدين,  إخوانه  بني  بها  يعمل  كان 
السؤال وقالوا ما السبب تريد أن تعرف إمسه احلركي أو كنيته!؟, 
فأجاب أن أخي قتل وليس هناك داعي أمين ألخفاء األمر، وحلاجًة 

يف نفسي أريد معرفة ذلك, فأجاب اإلخوة بأنهَّ امسه يونس, فردهَّ 

قتل  بل  وقالوا  اإلخوة  فاستغرب  يونس!!,  يقتل  مل  وقال  عليهم 
إمسي  سيكون  اليوم  هذه  من  أنا  فأجاب  عندنا,  موجودة  وجثته 
يونس, وسأعمل معكم عوضًا عن أخي األكرب الذي ُقتل, وسأمأل 

الفراغ الي تركه يونس بإذن اهلل.

َب اإلخوة بهذا البطل, وأخذوا منه البيعه, فعمل يونس مع اإلخوة  َرحهَّ
الواجبات  أنهى تدريبه وبدأ تنفيذ  أن  القسم األمين, ثم ما لبث  يف 
املناطة له بكل شجاعة، رغم أن عمليات هذا القسم هي من أصعب 
أنواع العمليات لشدة خطورتها, فال يثبت يف هذا القسم إال الشجاع 
مبينا,  يديه فتحًا  اهلل على  فتح  ذلك  بعد  ثم  رابط اجلأش,  اهلمام 
املوت, وقد يسر اهلل  الرافضة( كأس  فأذاق عمالء األحتالل )ُزمر 
على يديه اهلداية لبعض أقاربه, فاستطاع أن جيند خاله ليعمل مع 

اجملاهدين بعد أن هداه اهلل تعاىل وحُسن اسالمه.

العشر  أيام  ويف  األمين,  القسم  يف  يونس  مع  يونس  خال  عمل 
األواخر من شهر رمضان, خرج اإلثنني إلحدى العمليات األمنية, 
بقليل  املغرب  وقبيل صالة  املرتدين,  أحد  يف  اهلل  تنفيذ حكم  وهي 
املرتدة,  حيث كانا صائمني, فوجئ يونس وخاله بكمني للشرطة 
وال مفّر, فليس باستطاتهما الرجوع إىل اخللف, وال حتى اإلشتباك 
السيارة,  بتطويق  املرتدين  أخذ  ة  غرهَّ حني  وعلى  الباطل,  جند  مع 
سالح,  من  فيها  ما  جيدوا  أن  اهلل  وشاء  دقيقًا,  تفتيشًا  وفتشوها 
وعلى الفور وأمام مجيع الناس قاموا بقتل يونس وخاله, ففاضت 
أرواحهم الطاهرة إىل بارئها, وأفطرا يف اجلنهَّة بإذن اهلل, يف حسن 

خامتة كما حنسبها, فسالم على أرواحكم يف اخلالدين آل يونس.

نسأل اهلل عزهَّ وجلهَّ أن يتقبهَّل شهدائنا األبطال, الذين بأرواحهم ضحوا 
ألجل هذا الدين, ودمائهم الزكية كانت نوراً وناراً شعلًة تضيء 
طريق اجلهاد املخضب بها, ونسأله تعاىل أن يكثر من أمثالكم, وأن 

حيلقنا بكم مقبلني غري مدبرين, واحلمد هلل رب العاملني.
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لقائنا يتجدد في هذا العدد من مجلة حصاد المجاهدين مع اإلخوة القراء والمتابعين عبر هذا المنبر المفتوح دائماً 
الستقبال رسائلكم ومالحظاتكم وطلباتكم، فنحن منكم وإليكم، وفي كل عدد نزداد حباً بكم، حباً في اهلل، ال في سواه..

اإلصدار  على  فيها  يثني  رسالة  لنا  بعث  اإلسالمية  األنصار  منبر  غرفة  في  المشرف  )سحاب(  الحبيب  األخ 
المرئي)حرب بالوكالة(، وجاء في رسالته:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اإلخوة األحبة في مؤسسة األنصار اإلعالمية 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
أسمحوا لي بداية أن أحيي جهودكم في ما تقومون به،  ومشاهدتي لإلصدار األخير » الحرب بالوكالة » دفعتني 
إلرسال هذه الرسالة لكم، فهذا اإلصدار أدهشني حقيقة ورأيت فيه بشريات خير كثيرة وإن وراء هذه المؤسسات 
إخوة يعرفون كيف يطورون مستواهم ويخرجوا لنا بكل جديد وهذا الدهشة رأيتها في الكثير من األعضاء الذين 

اعربوا عن ذهلوا  لروعة ماقدمتموه في هذا اإلصدار القيم.
ولعل ظهور األخ المقدم كان من أهم األمور وأعتبره شخصيا نقلة نوعية في طريقة عرض اإلصدارات الجهادية، 
الشك أن مؤسسة األنصار تعتبر رائدة في التصميم - من خالل ما اشاهده - فمؤسسة السحاب كانت مبدعة بكل 

معنى الكلمة سابقا، واالن ظهرت لنا مؤسسة األنصار بقوة وإبداع ال مثيل له نسأل اهلل ان يوفقكم.
األخ سحاب أرسل لنا أيضا مجموعة من المالحظات واالقتراحات القيمة على االصدار جزاه اهلل خيراً، ونحن أذ 
نشكره عليها نرجوا من جميع اإلخوة من متابعين ومراقبين وعاملين في المؤسسات اإلعالمية كافة ارسال جميع 

مالحظاتهم واقتراحاتهم على االصدارات وغيرها، على ايميل اإلصدارات وجزا اهلل الجميع خيراً.

األخ عالء من مصر الكنانة أرسل رسالة يريد فيها االلتحاق بركب المجاهدين، اذ يقول فيها:
السالم علي من اتبع الهدى اخواني المجاهدين اريد ان التحق بكم ارجوكم اناصادق ساعدوني، اخوكم في االسالم 

عالء من مصر.
وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته، حياك اهلل أخونا الحبيب، وحيا اهلل مصر االسالم، أخونا الغالي، نحن دائما نركز 
على مسألة عدم االلتحاق بالجماعة عبر االيميل، فااللتحاق يكون عبر الشيوخ الثقاة، فااللتحاق عبر االيميل مسألة 

خطيرة عليك باالخص اخي الغالي وعلينا. 

رسالة مفعمة بالمشاعر الفياضة، ووصايا الصبر، والدعاء بالنصر من اخوتنا في بالد اليمن بعثها لنا بكل شوق 
ومحبة األخ الحبيب)أبو نزار اليمني( نسأل اهلل ان يجعلها في ميزان حسناته. 

الى اخواني اسود السنة
نحن اخونكم في اليمن يعلم اهلل انا نتوق لنصرتكم ونغبطكم في الجهاد في سبيل ألن  هذا فضل من اهلل عليكم 

وصيتنا اخوتنا الثبات الثبات الصبر  الصبر، واهلل ان النصر قريب، دعائنا لكم دائما.

األخ المكنى بـ )Islamic Soul( بعث لنا برسالة فيها مقترحات عسكرية قيمة، فجزاه اهلل خيرا عليها وجعلها في 
ميزان حسناتك، ونتمنى عليه االستمرار في رفدنا بكل ما هو مفيد، اضافة الى رسالة فيها توضيح لبعض االمور 
الجارية على الساحة العراقية، وطلب انضمام الى الجماعة، نقول له ايضا ان االنضمام ال يكون عبر االيميل بل 

عبر الشيوخ الثقاة، نسأل اهلل ان ال يعدمك الوسيله لذلك.

األخ )زكريا(  يسأل عن أحوال مدينة الرمادي ومجاهديها ، كيف ال، فهذا حال المؤمنين دائمو السؤال عن احوال 
اخوتهم المجاهدين، وعن مدن الجهاد العصية باذن اهلل عن الكفرة والمرتدين، حيث يقول:  

اريد ان اسالكم عن الرمادي وكيف حال اخواننا المجاهدين وهل فك الحصار عنها وكيف ثيران االنبار
 نبشرك أخي الغالي ونبشر أمة المسلمين، بأن الرمادي لم تنقطع عن الجهاد، وهي قادمة بقوة باذن اهلل وفيها 
بالخير الكثير خصوصا بعد ان بدأ قطاف رؤوس الردة والعمالة من الصحوات والشرطة  من العمليات ما يبشر 

والجواسيس وغيرهم ممن باعوا دينهم وانفسهم وارضهم وعرضهم مقابل ثمن بخس دراهم معدودة.

رسالة من األخ )أبو مجاهد االفغاني( فيها تهنئة للمؤسسة باالصدار الجديد حرٌب بالوكالة، ومناشدة بتوحيد الصفوف، 
فجزاه اهلل خير الجزاء. 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
حياكم اهلل إخوتي األنصار وبارك اهلل سعيكم وجهادكم وثبتكم اهلل ونصركم على عدوكم 

أردت أن أهنكم إخوتي على اإلصدار الجديد   حرب بالوكالة  وهو من أروع اإلصدارات وخاصة الفكرة واإلخراج 
وطريقة طرح اإلصدار الجديدة مع أستوديو و مذيع يقدم التقارير، أما عن العمليات الجهادية والعبوات المزروعة 

والرؤوس النتنة التي قطفت فنقول اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر.

::تنويه::
اإلخوة القراء الكرام :

حفاظاً على سالمتكم يرجى اتباع الخطوات التالية عند مراسلتنا على البريد االلكتروني:
* ارسال الرسالة من ايميل غير مستخدم سابقاً ويبقى مخصصاً لهذا الغرض حصراً.
* عدم ارسال اي معلومات خاصة كاالسم الحقيقي او رقم الجوال واسم المدينة

والمنطقة التي تقطن فيها وما شابه.
* اية أسئله خاصه لن نستطيع اإلجابه عليها عبر البريد

وهنالك طرق أخرى لالستفسار عن أي أمر.
* االلتحاق بالجماعة ال يكون عبر البريد

االلكتروني وأنما هنالك طرق أخرى
معروفة عند أهل االختصاص.



اإلرجائية  اهلجمة  هذه  امللمني,  تواجه  اليت  التحديات  أعظم  من  إنهَّ 
األنظمة  وقدرات  بإمكانيات  واملدعومة  اإلنتشار  الواسعة  الضخمة 
كل  يف  ولدعاتها  هلا  ُتروج  اليت  األمة  صدر  على  اجلامثة  الطاغية 
أنهَّ  إال  واملعنوية  املادية  التسهيالت  كل  هلا  وُتقدم  العامل,  من  مكان 
الدعوة  هذه  من  األوىل  بالدرجة  املستفيدون  هم  الظاملني  الطواغيت 
أنظمتهم  وعلى  عليهم  تصبغ  أنها  منها  يكفيهم  الباطلة,  اخلبيثة 
اإلميان  منافية ألصل  أعمال  منها من  الشرعية مهما ظهر  العميلة 
يف  أمرها  اليعصى  وأن  الضالة  الشعوب  قبل  من  تطاع  أن  جيب  اليت 

شيء.

ضد  اليوم  جهاد  ال  أنهَّه  للناس  صورت  اليت  اإلرجائية  اهلجمة  هذه 
العدو الصائل الذي أفسد الدين والدنيا وأهلك احلرث والنسل, فتارًة 
يقولون ليس لنا قوة وال طاقة بالعدو, وتارًة ال جهاد إال بإذن األمري, 
هذه  ظل  يف  املناصب  وتولي  الكافرة  الربملانات  بدخول  يقولون  وتارًة 
بــ  عليه  يطلقونه  ما  حبجة  اهلل  أنزل  با  حتكم  ال  اليت  احلكومات 
)اجلهاد السياسي( والغاية تقليل ضرر ملة الكفر على املسلمني على 
بشاركتهم  أوجدوا  فقد  مرادهم  من  العكس  وعلى   ... زعمهم  حد 
عطلوا  وكذلك  طغيانهم,  فوق  طغيانًا  فزدادوا  للكفار  ذريعة  هذه 
الذين  تأمر باجلهاد, وهم  اليت  الشرعية  النصوص  باملئات من  العمل 
الصالة  عليه  قال  لذلك  احلق  بأنهَّه  وأوهموهم  الباطل  للناس  زيهَّنوا 
ِتى َقاِئَمًة  والسالم يف حديث الطائفة املنصورة: )اَل َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن ُأمهَّ
َوُهْم  اهللهَِّ  َأْمُر  َيْأِتَى  َحتهَّى  َخاَلَفُهْم  َأْو  َخَذهَلُْم  َمْن  ُهْم  َيُضرُّ اَل  اهللهَِّ  ِبَأْمِر 
َظاِهُروَن َعَلى النهَّاس(, فهم على احلق ظاهرين جياهدون يف سبيل اهلل 
ال يضرهم املخالف وال خالف اخلاذل حتى تأتيهم الساعة وهم على 
ذلك, ألجل هذا كله فقد تعني علينا البيان والتنبيه على خطر هذه 
اهلجمة الشرسة, فسنقوم إن شاء اهلل يف مقاتالت متعاقبة بالرد على 
بعض هذه الشبه مستعينني باهلل أواًل ثم با ذكره رسول اهلل صلى 
ما  دائمًا  اليت  الشبه  وسنختار  العلماء،  ذكره  ما  ثم  وسلم,  عليه  اهلل 

تطلق وتكرر الستغفال العوام من املسلمني ..

.. جبواز دخول  الشبه واليت سنتناوهلا يف مقامنا هذا قوهلم  أول هذه 
الربملانات حبجة أنهَّ نيب اهلل يوسف عليه السالم كان قد توىل وزارة 
على  تنص  اليت  الشبهة  هذه  أن  فاحلقيقة  الكافر,  مصر  ملك  عند 
مساملة الكافر وترك فرض اجلهاد واإلنشغال بسائل أخرى كاجلهاد 
السياسي واملقاومة السلمية وتولي املناصب يف ظل اإلحتالل من قبل 
العدو الصائل، وإنهَّ الذين أطلقوا هذه الشبهة هم فرق معروفة تبنت 
هذا النهج يف مصر والعراق وأينما وجدوا يف دول العامل فاحنرفوا عن 

احلق ومالوا عن جادة الطريق وسقطوا يف اهلاوية،.  

وللرد عن هذه الشبهة نقول مستعينني باهلل:

1- ال جيوز اإلحتجاج بهذه الشبهة لدخول الربملانات ألنها قائمة على 
اأُللوهية  فيه  تكون  الذي  الدميقراطية  دين  وهو  اهلل,  دين  غري  دين 
يوسف  أنهَّ  يعقل  فهل  هلل,  ال  للشعب  والتحريم  والتحليل  والتشريع 
آبائه وأقسم على  إتبع دين غري دين اهلل وملة غري ملة  السالم  عليه 

إحتامها، بل هو كان يقول يف وقت اإلستضعاف كما جاء يف حمكم 
ُهْم  ِباآلِخَرِة  َوُهْم  ِباهللهَِّ  ُيْؤِمُنوَن  ال  َقْوٍم  ِملهََّة  َتَرْكُت  )ِإنحِّي  التنزيل: 

َكاِفُروَن( )يوسف:37(.

2- إنهَّ الذي يتوىل الوزارة البد أن يقسم على إحتام دستورهم الوضعي 
به,  اهلل  أمر  ما  أول  الذي  األمر  للطاغوت,  واإلخالص  بالوالء  ويدين 
وهو أن يكفر بهذه الطواغيت, قال تعاىل: )ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَكُموا ِإىَل 
ُيِضلهَُّهْم َضاَلاًل  َأْن  ْيَطاُن  الشهَّ َوُيِريُد  ِبِه  َيْكُفُروا  َأْن  ُأِمُروا  َوَقْد  اُغوِت  الطهَّ
َبِعيًدا( )النساء:60(، فالذي يزعم أنهَّ يوسف عليه السالم أقسم على ذلك 
وَء َواْلَفْحَشاَء  فهو أكفر اخللق, قال تعاىل: )َكَذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُه السُّ
أشدُّ  وهو  الدين  من  مارق  وهو  )يوسف:24(،  امْلُْخَلِصنَي(  ِعَباِدَنا  ِمْن  ِإنهَُّه 
أُلْغِوَينهَُّهْم  ِتَك  َفِبِعزهَّ )َقاَل  أقسم:  حني  استثنى  الذي  اللعني  إبليس  من 

ِعنَي * ِإال ِعَباَدَك ِمْنُهْم امْلُْخَلِصنَي( )ص:83-82(. َأمْجَ

يدين  أن  له  البدهَّ  يقسم,  مل  أم  اليمني  أقسم  الوزارة  متولي  إنهَّ   -3
بالقانون الكفري وأن ال خيرج عنه وال خيالفه, فهل كان يوسف عليه 
اخللق,  أكفر  فهو  بذلك  اهلل  نيب  يرمي  من  فكل  كذلك؟!,  السالم 
َواْجَتِنُبوا  اهللهََّ  ُاْعُبُدوا  َأْن  َرُسوال  ٍة  ُأمهَّ يِف ُكلحِّ  َبَعْثَنا  )َوَلَقْد  لقوله تعاىل: 

اُغوَت( )النحل:36(، فهذا هو أصل األصول وهي دعوة األنبياء. الطهَّ

تعاىل:  قال  اهلل,  من  بتمكني  الوزارة  توىل  السالم  عليه  يوسف  إنهَّ   -4
نهَّا ِلُيوُسَف يِف اأَلْرِض( )يوسف:56(، فهذا متكني من اهلل فال  )َوَكَذِلَك َمكهَّ
يستطيع امللك وال غريه أن يضره أو يعزله, وكذلك إنهَّ يوسف عليه 
قال تعاىل:  امللك,  الوزارة حبصانة حقيقية كاملة من  السالم توىل 
َأِمنٌي( )يوسف:54(، فأطلقت له  َمِكنٌي  َلَدْيَنا  اْلَيْوَم  ِإنهََّك  َقاَل  ا َكلهََّمُه  )َفَلمهَّ

حرية التصرف فال حماسب عليه إال اهلل.

ومن بعض الردود على هذه الشبهة ما ذكره بعض أهل التفسري من 
وهكذا  عباس،  إبن  تلميذ  جماهد،  عن  مروي  وهو  أسلم  قد  امللك  أنهَّ 
يظهر بطالن ما زعم اإلخوان املسلمون من قضية يوسف عليه السالم 
اليت كانت هلم حجة, وبالرغم من ضعفها على أمساع املسلمني إال أنهَّ 
هناك من أخذ بها ودخل قبب الربملانات اليت حتكم بغري ما أنزل اهلل، 
ثم أطلقوا على أنفسهم مسلمني،  فأيهَّ تلبيٍس هذا وأّي ختبط ، فنربأ 
إىل اهلل تعاىل من هذا القول ومن هذا الفعل وممن دان به, قال تعاىل: 

)َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمْنُثوًرا( )الفرقان:23(.

أنت, نستغفرك ونتوب  إال  إله  أنهَّ ال  اللهم وحبمدك, نشهد  سبحانك 
اليك, وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاليمن.

بقلم: عالء الدين الكبيسي
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