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الشعب العراقي ينتفض
رئيس هيئة التحرير
يعبر  ان  مخلوق  لكل  كفل  وتعالى  سبحانه  هللا  ان 
الوسائل  بكل  نفسه  الظلم عن  يدفع  وان  رأيه  عن 
أو  مادية  الوسائل  هذه  كانت  سواء  المشروعة، 
معنوية، وال يحق ألي شخص مهما كان ان يمنعه 
من هذا الحق المشروع، ولقد اخبرنا القرآن الكريم 
بذلك، وشهدت وقائع الحال منذ اقدم العصور على 
ذلك، فلقد وقف طائر صغير وهو الهدهد امام سيدنا 
سليمان عليه السالم وهو نبي هللا وملك ذلك الزمان، 
وقف امامه الهدهد وهو يبرر سبب غيابه وقال لقد 
احطت بما لم تحط ، واستمع له سيدنا سليمان حتى 
انتهى من كالمه ، وكذا الحال فما من امة من االمم 
وما من قوم من االقوام إال ولهم الحق في التعبير 
الذي  الخير  ونشر  الظلم عنهم  وازالة  واقعهم  عن 
ينشدونه، فسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم خرج 
عنهم  الكرام رضي هللا  من صحابته  قليل  نفر  مع 
يهتفون بال إله إال هللا يجوبون بطون مكة يعبرون 
عن دينهم، وهي اول مظاهرة انطلقت تعبر عن دين 
الحق وعن المطالبة بإزالة الظلم واالوثان والرجوع 
كفار قريش  يتعرض  الى هللا سبحانه وتعالى، ولم 
لهم بالقتل رغم ما كان عليه كفار قريش من الكفر 
وااللحاد والضالل، ويوم تولى الخالفة سيدنا عمر 
رضي هللا عنه قام وخطب في المؤمنين وقال كيف 
عن  ملت  اي  براسه،  واشار  هكذا  ملت  ما  انا  اذا 
الحق، فقام اليه صحابي جليل وقال: نقول لك بسيوفنا 
هكذا، واشار الى القتل، فقال سيدنا عمر رضي هللا 
عنه: الحمد هلل الذي جعل من بين رعيتي من اذا أنا 
ملت قومني، ويوم اراد سيدنا عمر رضي هللا عنه 
ان يحدد مهور النساء بمبلغ معين قامت اليه امرأة 
وقالت اتريد ان تحدد ما اطلقه هللا، وهللا تعالى قال 
)) واتيتم احداهن قنطارا ((، فرجع عن قوله وقال 

قولته المشهورة )اخطأ عمر وأصابت امرأة(.
نعم فكلمة الحق امر مشروع وال بد منه، والتعبير 

والطغيان  الظلم  وازالة  مشروع،  امر  الحق  عن 
والفساد امر مشروع، بل واجب، يقول رسول هللا 
╕ ))إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان 
ما  ودع  اتق هللا  هذا  يا  فيقول  الرجل  يلقى  الرجل 
الغد فال يمنعه  يلقاه من  ثم  فإنه ال يحل لك  تصنع 
ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك 
ضرب هللا قلوب بعضهم ببعض(، ثم قال: )لعن الذين 
كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 
مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا ال يتناهون 
قال:  ثم  يفعلون(،  كانوا  ما  لبئس  فعلوه  منكر  عن 
المنكر  عن  ولتنهون  بالمعروف  لتأمرن  وهللا  )كال 
ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا 
نعم  الكبرى"،  البيهقي  قصرا(("سنن  الحق  على  ولتقصرنه 
لقد انبرى ابناء العراق يعبرون عن الحق، ليرفعوا 
الحيف والظلم الذي لحق بهم طوال سنين، ومع أنهم 
جوبهوا بالضرب والقتل واالعتقال والتهديد، ومنعت 
وسائل االعالم من ايصال صوت هذا الشعب الثائر، 
لكنهم يأبون إال ان يواصلوا مسيرتهم وانتفاضتهم 
ضد الطغيان والجور واالعتقاالت العشوائية الهمجية، 

وضد مئات السجون السرية والعلنية. 
نعم فشعب العراق شعب ال يرضى بالظلم وال يرضى 
بان يحكم من قبل جبارين طغاة محتلين، ونحن نقول 
للمحتل وحكومته الطائفية الفاسدة اسمعوا وأنصتوا 
اهلها  من  لستم  بالد  عن  وارحلوا  الشعب  لصوت 
وهي ليست وطنا لكم قبل ان يأتي يوم ال تجدون فيه 
مخرجا لكم من هذه االرض المباركة، االرض التي 
ُعرفت على مر التاريخ والعصور انها مقبرة الظلم 

والطغيان والجور والفساد.
 عاش شعب العراق المجاهد الذي وصف جهادهم 
من  )إِنَّ  قال  حينما  الجهاد  بأعظم   ╕ هللا  رسول 
سنن  َجاِئٍر(  ُسْلَطاٍن  ِعْنَد  َعْدٍل  َكلَِمَة  اْلِجَهاِد  أَْعَظِم 
الترمذي، عاش ابناء العراق، عاش الوطن العزيز 
الغالي، والمجد والخلود لشهداء االنتفاضة، هللا اكبر 

والنصر للعراق العظيم. ⌡
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الشهداء قدموا أنفسهم لكنهم في الحقيقة أحيوا 
ارواحهم، بل أحيوا أجسادهم، صارت لهم أجساد 
نورانية ال تتلف وال تتعفن وال تفنى حتى تقوم 
الساعة، فيا لها من مكرمة، هذه مقدمة واآلخرة 
اال  بأعيننا  اآلخرة  في  يوجد  ما  نرى  ال  اعظم، 
ايمانا فقط، هللا يعلم ما اعد للشهداء بسبب بذلهم 

ارواحهم.

مجاهد  فأي  اليوم،  يقتل  من  فقط  ليس  الشهيد 
اليوم هو شهيد وان كان يموت على فراشه، اين 
شهيدا  يموت  هو  عمره،  طال  ومهما  كان،  ما 
ألنه قدم وبذل الروح، ألن روحه اخرها هللا ولم 
لم  المعركة، وقبضها على فراشه،  يقبضها في 
تقبض اليوم قبضت في اليوم التالي، لم تقبض 
هذه السنة، قبضت بعد سنين، وهكذا، المجاهد 
محدد  باجل  فقبضها  الروح  اما  مقبول،  جهاده 
في  ما جاء  وتعالى، وهذا  في علم هللا سبحانه 
))إِنَّ  قال رسول هللا ╕  فقد  الشريف،  الحديث 
ِتي أَْصَحاُب اْلفُُرِش(("مسند االمام احمد"،  أَْكَثَر ُشَهَداِء أُمَّ
َبلََّغُه هللاُ  َهاَدَة ِبِصْدٍق،  هللَا الشَّ وقال: ))َمْن َسأَلَ 
فَِراِشِه(("صحيح  َعَلى  َماَت  َوإِْن  َهَداِء،  الشُّ َمَناِزلَ 
مسلم"، الحمد هلل نحن على نعمة عظيمة ال تقاس 

اال بالنعمة التي  خاضها الصحابة وتنعموا بها، 
والذين كان حالهم دائما في جهاد، نحن االن في 
نفس تلك النعمة نخوض، فاعلم أيها المجاهد أن 
يدخل رئتك  يمر  الذي  النسيم  نفسك جهاد، هذا 
ويخرج منها هو يتشرف بك ويذهب يفتخر على 
تطؤها  التي  االرض  وهذه  الهواء،  ذرات  بقية 
بحذائك تفتخر على بعضها ألن عظيما من عظماء 
المجاهد  المجاهد،  حال  فهذا  وطئها،  الخالئق 
هللا،  على  كريم  المجاهد  ولي،  المجاهد  عظيم، 
نفيس عند هللا، عزيز على هللا، والجهاد ابوابه 

كثيرة، فالكلمات النيرة والكلمات العظيمة هذه كم 
تثبت من القلوب، وكم تهيج القلوب، وكم ترطب 
القلوب، وكم تلطف القلوب، أليست بجهاد؟،  نعم 
ويوفقه  يهيئه هللا  لمن  هنيئا  إنها جهاد عظيم، 
ألن تكون له حصة من هذا الجهاد ولو ابتسامة 

بوجه مجاهد، ولو حسن ظن بمجاهد.

له وطأة عظيمة على  الجهاد  بان هذا  واعلموا 
الناس بسبب  خبث المحتل وبأسه وبطشه بما 
هذا  إلى  التابعين  عصر  من  نظير  له  يسبق  لم 
اليوم، حتى في العصر الذي ابتلى هللا الناس فيه 
بهوالكو والتتر، فعندما احتلوا بغداد لم تكن هناك 
وطأة كوطأة المحتل اليوم، كانوا يحتلون مدينة 
الى اخرى ويحتلونها وهم ماشون،  ويتحولون 
اليوم وطؤه كبير، جندوا علينا كل  لكن المحتل 
في  زوبعة  هناك  كانت  تجنيده،  يستطيعون  ما 
عصر الصحابة ╚ عندما كان الرسول ╕ في 
مكة أكثر من عشر سنوات، هذه الضائقة كانت 
المدينة  الى  هاجر  لما  لكن  نهار،  ليل  موجودة 
╕ ومعه الصحابة ╚ تغير الحال ولم يقعوا 
االحزاب،  يوم  الخندق  يوم  في  إال  ضائقة  في 
أما في باقي حالهم فقد كانوا يحملون السيوف 
ويذهبون الى الغزو، أما اليوم فحرمات انتهكت 
نستنتجها  الجهاد  نفاسة  اذاً  دنست،  ومقدسات 
من  هذا الضغط ومن هذا البأس والبطش، من 
هنا تتولد، نعم الوالدة عسيرة لكن الوليد نفيس 
هيأ رجاال  هيأكم هللا،  والحمد هللا  الجهاد،  وهو 
لهذا العصر، هيأ حماة، هيأ غيارى، اختاركم لهذا 
العصر، واختاركم من بين االمم، واختاركم من 
بين الشعوب، واختاركم من بين االقوام، اختاركم 

ألن تكونوا انتم من يخوض هذا المخاض.

واعلموا ان العراق اذا انتهى )ال سامح هللا وان 
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االمة،  انتهت كل  انتهى  اذا  ينتهي(  شاء هللا ال 
الى  المحتل  جاء  عندما  اعينكم  بأم  رأيتم  وانتم 
البالد  على  يده  مد  االول  الشهر  ففي  العراق، 
ان  للسعودية  اوعز  عندما  االخرى  اإلسالمية 
يغيروا مناهجهم الدراسية، حتى مناهج االطفال، 
قام بتوزيع الديمقراطيات والحريات، وما يسمونه 
حرية المرأة وحرية الطفل وحرية الحيوان وحرية 
المشعوذ وحرية  الدجال وحرية  السفيه وحرية 
الكفر، قام بتوزيع الحريات على مسمع ومرأى 
ويطيعون،  يسمعون  والحكام  المسلمين،  حكام 
وصدق القائل وهو سيدنا عمر ╜ لما قال )ان 
العراق جمجمة العرب(، فاذا الجمجمة تهشمت 
فماذا بقي للجثة من حول وقوة، العراق جمجمة 

العرب، ولذلك بدؤوا بالعراق.

بيت  ألن  خطورة  فيه  المقدس  بيت  احتالل 
بعد  قدسيته  عظيم  بيت  شريف  بيت  المقدس 
ولكن  نعم  الحرمين،  ثالث  وهو  والمدينة،  مكة 
احتالل بيت المقدس وفلسطين ال يساوي عشر 
خطورة احتالل العراق؛ الن العراق بوابة الفتن 
من يومه، ولذلك اشار الرسول إليه وقال ))إِنَّ 
ْيَطاِن(("صحيح  الفِْتَنَة َها ُهَنا ِمْن َحْيُث َيْطلُُع َقْرُن الشَّ
فإنه  مسدودا  بقي  اذا  السد  هذا  يعني  البخاري"، 

كل  فتح  يعني  فتح  اذا  الصمام  هذا  لكن  امان، 
الشر ال سامح هللا، العراق اذا ظل بأيديهم انفتح 
كل الشر، وعندما هيأكم هللا فنحتاج في كل نفس 
الى سجدة الن هللا هيأنا نحن، لوال أنك محبوب 
هللا ما هيأك لهذا الظرف، ان يشأ يذهبكم ويأت 
في  حكمته  اقتضت  قدرته  جلت  لكن  بآخرين، 
انك محبوبه، ولكونك محبوبه هيأ  سابق علمه 
المناسب  لك هذا الظرف الصعب، وكنت الرجل 
في المكان المناسب، هذه الصعوبة تناسب هذه 
الصقالة، هيأك هللا مثلما هيأ الصحابة ╚ في 
كلها  االرض  أظلمت  عندما  الرسول ╕  عصر 
النور  هذا  انتم،  هكذا  مكة،  من  النور  وهيأ هللا 
وامتداد  النور  ذلك  من  وجزء  النور  لذلك  تبع 

لذلك النور.

وفيما اذا ولى المحتل الدبر وانا متيقن من ذلك، 
فسينهزم كل اذنابه الذين جاؤوا معه، تهزم كل 
مخلفاته وتمحى كل آثاره، وستستقذر الناس كل 
ما خلفه االحتالل من الرذيلة وتقتلعه بسبب ما 
ذاق الناس من االحتالل البغيض، فالناس تلعن 
هذه الرذيلة، ومتى ما رحل المحتل فان الفضيلة 
تؤكد اكثر من قبل والرذيلة تنطمس الى االبد ان 
والمحتلون  هللا  بتقدير  وقع  االحتالل  هللا،  شاء 
قرروا االحتالل النهم رأوا ان العراق هو بوابة 
المشرق كله، العراق بوابة االمة كلها، العراق 
الجمجمة،  وهو  الفقري،  والعمود  الرمح  هو 
تنفتح  البالد  كل   ان  يظنون  يطرقونه  وعندما 
عندنا  ليس  موجودة  العقيدة  هذه  فعال،  امامهم 
ايضا،  الكفرة  لدى  هي  بل  فقط  المسلمين  نحن 
ولكنهم ال يعلمون ان في هذه االمة غيارى، ))الَ 
ِتي َظاِهِريَن، َحتَّى َيأِْتَيُهْم أَْمُر  َيَزالُ َطاِئَفٌة ِمْن أُمَّ
االمه  خاصية  البخاري"،  َظاِهُروَن(("صحيح  َوُهْم   ِ هللاَّ
ٌة َمْرُحوَمٌة َلْيَس َعَلْيَها  ِتي أُمَّ بهذا الشكل، ))إِنَّ أُمَّ
يعلم هؤالء  ال  احمد"،  االمام  َعَذاٌب(("رواه  اآْلِخَرِة  فِي 
الواجب  العظيمة،  الميزة  هذه  الكفرة  العميان 
علينا أن نحافظ على هذه المكرمة، نحافظ على 
هذه المكانة، وعلى هذه المنزلة، وان نعطي كل 
احاسيسنا  وكل  قلوبنا  وكل  توجهنا  وكل  جهدنا 
الهواء،  مثل  الجهاد  نتنفس  ان  يجب  للجهاد، 

يجب ان يكون لدينا ذوق بالجهاد.

حياته  على  فالحريص  جهادك،  في  تخف  وال 
يموت كما يموت غيره، من لم يمت بالسيف مات 
امر شيء  والموت  ميت ال محالة،  انت  بغيره، 
على النفس، واذا كنت تحرص على حياتك وال 
تجاهد هل ستخلص نفسك من هذا االمر؟، هل 
تستطيع ان تخبئ نفسك؟، هل تستطيع ان تحافظ 
على نفسك؟، هل تستطيع ان تطيل عمرك ولو 
يطيل  ان  يستطيع  ال  الطبيب  وهللا،  ال  دقيقة؟، 
اخواني  ويعجز،  الموت  جاءه مرض  اذا  عمره 
نتواصى ان نديم هذه المكرمة ولو بالنية والخلق 
وبما نستطيع، وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.⌡
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 ک ک گ    گ گ
المجاهد الدكتور عبد القادر الجنابي

الحمد هلل رب العالمين القائل وهو اصدق القائلين 
والسالم  والصالة  )ک ک گ    گ گ(، 
االولين  سيد  والمرسلين  االنبياء  خاتم  على 
واالخرين وخير خلق هللا اجمعين الرحمة المهداة 
والنور من ذلك المشكاة، السر الساري وماء جوهر 
من  الموجودات  به  احيى  الذي  الجاري  الجوهرية 
القلوب وروح االرواح  معدن وحيوان ونبات قلب 
وامام  الكونين  فخر  الطيبات،  الكلمات  واعالم 
القرشي،  الهاشمي  العربي  محمد  سيدنا  الثقلين 
وسلم  الميامين  الغر  وصحبه  الطيبين  آله  وعلى 
هللا  فيقول  بعد:  اما  الدين:  يوم  الى  كثيرا  تسليما 

زب  القائلين  اصدق  وهو  الكريم  كتابه  في  تعالى 
ويقول  رب"االنبياء"  گ  گ    گ  گ     ک  ک 
مهداة(("مصنف  أنا رحمة  ))إنما  االمين ╕  رسولنا 
ابن أبي شيبة" ولو تجولنا في رحاب معنى اآلية الكريمة 

والحديث النبوي الشريف لوجدنا بها الشيء الكثير 
مما تعجز السطور والصفحات والكتب ان تحتويه 
من المعاني ولكن دعونا نقف عند هذا البحر الخضم 
فيض  من  ونرتشف  درره  بعض  من  نلتقط  لكي 

معانيه فاهلل ┴ عندما قال زبک ک گ    گ 
گ   گ رب"االنبياء" هذه الرحمة المتمثلة بشخص 
النبي ╕ منذ ان خلق هللا تعالى ادم ╘ كيف ذاك 
الى رسول هللا ╕ وهو يحدثنا عن ذلك  فلنستمع 
قال رسول هللا ╕ ))لما اقترف آدم الخطيئة قال يا 
رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال هللا يا آدم 
وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال يا رب ألنك لما 
خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي 
فرأيت على قوائم العرش مكتوبا ال إله إال هللا محمد 
رسول هللا فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إال اسم 
أحب الخلق إليك فقال هللا صدقت يا آدم إنه ألحب 
الخلق إلي ادعني بحقه فقد غفرت لك ولوال محمد 
ما خلقتك(("المستدرك على الصحيحين والمعجم االوسط" نعم فوجود 
رسول هللا ╕ رحمة للعباد في الدنيا واالخرة وقبل 
ان يخلقوا، اما كونه رحمة قبل ان يخلقوا فبتوسل 
ادم بالنبي ╕ وفي الدنيا كان رحمة للعالم عندما 

اخرجهم من ظلمات الكفر وااللحاد الى نور الهداية 
ومعرفة الملك الديان كان رحيما بالصغير والكبير 
بالرجل والمرأة ضربه قومه وادموا قدمه الشريف 
ملك   ┴ هللا  له  فارسل  الطائف  الى  ذهب  عندما 
الجبال وقال يا محمد ان هللا ┴ ارسلني اليك فاذا 
انما  فقال ╕ ال  اطبق عليهم االخشبين  ان  امرت 
إال  إله  ال  يقول  من  اصالبهم  من  يخرج  ان  ارجو 
ما  يعلمون  ال  فانهم  لقومي  اغفر  اللهم  وقال  هللا 
ارتضى ان يدعو على قومه مع شدة ما واجهه من 
االذية ألنه رحمة ارسل للعالم وكان االصحاب ╚ 
العظيم  بجاهه  متوسال  جاءه  ذنبا  احدهم  اذنب  اذا 
عند هللا ان يغفر هللا له واصبحت سنة ماضية الى 

يوم القيامة قال تعالى زبھ ھ ھ ے ے 
ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ رب"النساء"  قال العلماء هذه 
في حياته ومستمرة حتى بعد مماته فسن لمن زار 
القبر الشريف ان يتلوا اآلية عند قبره ╕ ويقول يا 
رسول هللا استغفر لي وان في قصة العتبي لبالغا 
فقد جاء في تفسير ابن كثير عن العتبي قال كنت 
جالسا عند قبر النبي ╕ فجاء أعرابي فقال السالم 

عليك يا رسول هللا سمعت هللا يقول: زب ھ ھ ھ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ڭ ڭ    ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ رب وقد جئتك 
مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه
فطاب من طيبهن القاع واألكم

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه
فيه العفاف وفيه الجود والكرم
ثم انصرف األعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي ╕ 
في النوم فقال يا عتبي الحق األعرابي فبشره أن هللا قد 
غفر له، وهذه االبيات مازالت موجودة على الشباك 
النبي ╕. السالم على  الشريفة عند  الواجهة  في 
أصابتهم  او  امر  حّزبهم  اذا  الصحابة ╚  وكان 
شدة هرعوا اليه يتوسلون بجاهه الشريف لتصيبهم 
رحمته ╕، فعن ُعْثَماَن بن ُحَنْيٍف ╜ ))أَنَّ َرُجاًل 
َ أَْن ُيَعافَِيِني  َضِريَر اْلَبَصِر أتى النبي ╕ فقال اْدُع هللاَّ
قال إن ِشْئَت َدَعْوُت َوإِْن ِشْئَت َصَبْرَت َفُهَو َخْيٌر لك 
ُوُضوَءهُ  َفُيْحِسَن  أَ  َيَتَوضَّ أَْن  َفأََمَرهُ  قال  َفاْدُعْه  قال 
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ُه إَِلْيَك  َعاِء اللهم إني أَْسأَلَُك َوأََتَوجَّ َوَيْدُعَو بهذا الدُّ
ْهُت ِبَك إلى َربِّي  ْحَمِة إني َتَوجَّ ٍد َنِبيِّ الرَّ َك ُمَحمَّ ِبَنِبيِّ
 .)) فِيَّ َفَشفِّْعُه  اللهم  لَِي  لُِتْقَضى  هذه  َحاَجِتي  في 
بالجماد  رحيما   ╕ وكان  خزيمة"  ابن  وصحيح  الترمذي  "سنن 

 ╜ سعيد  ابا  ان  بالجماد  رحمته  فمن  والحيوان 
قال: ))كان رسول ╕ يخطب إلى جذع فأتاه رجل 
رومي فقال أصنع لك منبرا تخطب عليه فصنع له 
حن  يخطب  عليه  قام  فلما  ترون  الذي  هذا  منبره 
الجذع حنين الناقة على ولدها فنزل إليه رسول هللا 
╕ فضمه إليه فسكت فأمر به أن يحفر له ويدفن(( 
"مصنف ابن ابي شيبة" ومن رحمته بالحيوان: عن أُمِّ َسَلَمَة 

ْحَراِء فإذا  ِ ╕ في الصَّ ╝ قالت: ))كان رسول هللاَّ
ُثمَّ  أََحًدا  َيَر  فلم  َفاْلَتَفَت   ِ هللاَّ َرُسولَ  يا  ُيَناِديِه  مناد 
 ِ َقٌة فقالت اْدُن ِمنِّي يا َرُسولَ هللاَّ اْلَتَفَت فإذا َظْبَيٌة ُمَوثَّ
َفَدَنا منها فقال َحاَجَتِك قالت إِنَّ لي َخَشَفْيِن في ذلك 
اْلَجَبِل َفُحلَِّني حتى أَْذَهَب َفأُْرِضَعُهَما ُثمَّ أَْرِجُع إَِلْيَك 
ِبَعَذاِب اْلِعَشاِر إن لم   ُ َبِني هللاَّ قال َوَتْفَعلِيَن قالت َعذَّ
َرَجَعْت  ُثمَّ  َخَشَفْيَها  َفأَْرَضَعْت  َفَذَهَبْت  َفأَْطَلَقَها  أَْفَعلْ 
َرُسولَ  يا  َحاَجٌة  لك  فقال  األَْعَراِبيُّ  َواْنَتَبَه  َفأَْوَثَقَها 
ِ قال نعم ُتْطلُِق هذه َفأَْطَلَقَها َفَخَرَجْت َتْعُدو َوِهَي  هللاَّ
ِ(( "المعجم  َك رسول هللاَّ ُ َوأَنَّ َتقُولُ أَْشَهُد أَْن ال إَِلَه إاِل هللاَّ
الكبير" وهو رحمة للعالمين في االخرة كما جاء في 

للناس جميعا فقد ورد في صحيح  حديث الشفاعة 
البخاري عن النبي ╕ ))إذا كان َيْوُم اْلقَِياَمِة َماَج 
الناس َبْعُضُهْم في َبْعٍض َفَيأُْتوَن آَدَم َفَيقُولُوَن اْشَفْع 

َك فيقول َلْسُت لها َوَلِكْن َعَلْيُكْم ِبإِْبَراِهيَم  لنا إلى َربِّ
فإنه َخلِيلُ الرحمن َفَيأُْتوَن إبراهيم فيقول َلْسُت لها 
ُموَسى  َفَيأُْتوَن   ِ َكلِيُم هللاَّ فإنه  ِبُموَسى  َعَلْيُكْم  َوَلِكْن 
ُروُح  فإنه  ِبِعيَسى  َعَلْيُكْم  َوَلِكْن  لها  َلْسُت  فيقول 
َوَلِكْن  لها  َلْسُت  فيقول  ِعيَسى  َفَيأُْتوَن  َوَكلَِمُتُه   ِ هللاَّ
َفأَْسَتأِْذُن  أنا لها  َفأَقُولُ  ٍد ╕ فيأتونني  ِبُمَحمَّ َعَلْيُكْم 
على َربِّي َفُيْؤَذُن لي َوُيْلِهُمِني َمَحاِمَد أَْحَمُدهُ بها اَل 
َتْحُضُرِني اآْلَن َفأَْحَمُدهُ ِبِتْلَك اْلَمَحاِمِد َوأَِخرُّ له َساِجًدا 
فيقال يا محمد اْرَفْع َرْأَسَك َوقُلْ ُيْسَمْع لك َوَسلْ ُتْعَط 
ِتي فيقال اْنَطلِْق  ِتي أُمَّ َواْشَفْع ُتَشفَّْع َفأَقُولُ يا َربِّ أُمَّ
من  َشِعيَرٍة  ِمْثَقالُ  َقْلِبِه  في  كان  من  منها  َفأَْخِرْج 
إِيَماٍن َفأَْنَطلُِق َفأَْفَعلُ ُثمَّ أَُعوُد َفأَْحَمُدهُ ِبِتْلَك اْلَمَحاِمِد 
َرْأَسَك َوقُلْ  يا محمد اْرَفْع  َفُيَقالُ  ُثمَّ أَِخرُّ له َساِجًدا 
َربِّ  يا  َفأَقُولُ  ُتَشفَّْع  َواْشَفْع  ُتْعَط  َوَسلْ  لك  ُيْسَمْع 
َفأَْخِرْج منها من كان في  اْنَطلِْق  فيقال  ِتي  أُمَّ ِتي  أُمَّ
ٍة أو َخْرَدَلٍة من إِيَماٍن َفأَْنَطلُِق َفأَْفَعلُ  َقْلِبِه ِمْثَقالُ َذرَّ
َساِجًدا  له  أَِخرُّ  ُثمَّ  اْلَمَحاِمِد  ِبِتْلَك  َفأَْحَمُدهُ  أَُعوُد  ُثمَّ 
فيقال يا محمد اْرَفْع َرْأَسَك َوقُلْ ُيْسَمْع لك َوَسلْ ُتْعَط 
ِتي فيقول اْنَطلِْق  ِتي أُمَّ َواْشَفْع ُتَشفَّْع َفأَقُولُ يا َربِّ أُمَّ
ِة  َفأَْخِرْج من كان في َقْلِبِه أَْدَنى أَْدَنى أَْدَنى ِمْثَقاِل َحبَّ
اِر َفأَْنَطلُِق َفأَْفَعلُ((.  َخْرَدٍل من إِيَماٍن َفأَْخِرْجُه من النَّ
القوم  على  بجاهه  وانصرنا  شفاعته  ارزقنا  اللهم 
على  هللا  وصلى  الراحمين  ارحم  فانك  الكافرين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 

الى يوم الدين. ⌡
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احاديث نبوية جهادية
المجاهد الدكتور بيان نجيب البياتي 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد 
وصحابته  المهديين  الهداة  آله  وعلى  المرسلين 
عن  تعالى  هللا  ورضي  المنصورين  المجاهدين 
في  جاهد  من  كل  وعن  التابعين  وتابعي  التابعين 

سبيل هللا لنصرة الدين. 

 الحديث االول: عن ابن عمر ╛ قال: ))ُعرضُت 
على رسول هللا ╕ يوم بدر فاستصغرني فلم يقبلني، 
فما أتت علّي ليلة مثلها من السهر والحزن والبكاء 
اذ لم يقبلني رسول هللا ╕. فلما كان من العام المقبل 
ُعرضت عليه فقبلني، فحمدت هللا على ذلك...( هذا 

جزء من حديث رواه ابن عساكر وغيره. 

بن عمر ╛ غني عن  الجليل عبد هللا  الصحابي 
للجهاد  الخروج  رام  انه  لنا  يروي  وهو  التعريف 
في سبيل هللا تعالى في معركة بدر، وبينما رسول 
مواجهة  الى  الخارج  الجيش  يستعرض   ╕ هللا 
المشركين عرض بعض الصحابة الكرام ╚ عبد 
الخروج  في  برغبته  واخبره   ╕ النبي  على  هللا 
للجهاد في سبيل هللا تعالى اال ان النبي ╕ وجده 
صغيرا فلم يرَض بخروجه للقتال فرده فعاد عبدهللا 
الى بيته ومكث تلك الليلة وبه مااليعلمه االهللا تعالى 
من الحزن على عدم خروجه لنيل شرف الجهاد مع 
رسول هللا ╕ ومع جيش المسلمين حتى انه بقي 
ساهراً لم ينم وباكيا اليهدأ وقد من هللا عليه بالقبول 
تلتها فخرج مجاهدا في سبيل هللا  التي  السنة  في 
تعالى. ولقد اقتدى الفتيان من ابناء مجاهدي جيشنا 
بسرايا  جهاديا  وانتظموا   ╛ عمر  بن  هللا  بعبد 
اشبال جيش رجال الطريقة النقشبندية وهم يطالبون 
وبالحاح بالخروج للجهاد الفعلي ضد المحتلين مع 
انهم احداث االسنان ولكنهم احفاد عبد هللا بن عمر 

╛ فالعجب. 

وكانت  فضالة  بن  سعيد  ابي  عن  الثاني:  الحديث 
له صحبة قال اصطحبنا انا وسهيل بن عمرو الى 
الشام فسمعته يقول: سمعت رسول هللا ╕ يقول: 
))مقام احدكم في سبيل هللا ساعة من عمره خير من 
عمله عمره في اهله((. قال سهيل فانما ارابط حتى 
اموت، والارجع الى مكة. قال فلم يزل مقيما بالشام 

حتى مات في طاعون عمواس. "رواه الحاكم وغيره". 

فضالة  بن  سعيد  ابو  هما  صحابيان  اصطحب 
وسهيل بن عمرو ╛ في سفر من مكة المكرمة 
الى بالد الشام وفي الطريق اخبر سهيل ابا سعيدا 
المجاهد  قيام  ان  يقول:   ╕ هللا  رسول  سمع  انه 
هي  تعالى  هللا  سبيل  في  عمره  من  واحدة  ساعة 
جميع  في  يؤديها  التي  الصالحة  اعماله  من  خير 
عمره مهما طال عمره ومهمها عظم وحسن عمله 
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ولتطبيق هذا الحديث قرر سهيل ان اليعود الى مكة 
المكرمة بلده التي فيها اهله وهي احب البالد الى 
هللا تعالى وان يبقى مرابطا للجهاد في سبيل هللا في 
بالد الشام الن اجر الجهاد في اي مكان اعظم من 
اجر العبادة في البلد الحرام وقد فعل ما قال وبقي 
مجاهدا حتى اصابه مرض طاعون عمواس فمات 
فيها وهي مدينة في بالد الشام. فليسمع الزاعمون 
انهم منشغلون بالعلم والعبادة عن جهاد المحتلين 
لعراقنا الجريح. فساعة تقضى في الجهاد هي خير 
من عمر كامل يقضى في االعمال الصالحة االخرى. 

الحديث الثالث: عن عبدهللا بن محمد وعمر وعمار 
ابني حفص عن آبائهم عن اجدادهم قالوا: جاء بالل 
الى ابي بكر ╛ فقال: ))ياخليفة رسول هللا! ╕ 
اني سمعت رسول هللا ╕ يقول: )ان افضل عمل 
المؤمنين جهاد في سبيل هللا(. وقد اردت ان اربط 

نفسي في سبيل هللا حتى اموت...((. "رواه الطبراني". 

هذا الحديث الذي يبين لنا ان افضل االعمال الصالحة 
هو الجهاد في سبيل هللا يرويه لنا ثالثة من تابعي 
التابعين عن آبائهم التابعين عن اجدادهم الصحابة 
╚ وهو ان الصحابي الجليل بالال ╜ جاء في 
يوم من االيام الى ابي بكر الصديق ╜ وقال له 
يقول   ╕ هللا  رسول  سمعت  اني  رسول  ياخليفة 
ان افضل عمل يقوم به المؤمن على االطالق هو 
الجهاد في سبيل هللا تعالى فانا استأذنك في الخروج 
الى بالد الشام القيم فيها مجاهدا في سبيل هللا فقد 
الجهاد في سبيل هللا  نفسي على  اوقف  ان  قررت 
تعالى وان ادوم على ذلك الى ان اموت. وقد كان له 

بعد ذلك مااراد وخرج في خالفة سيدنا عمر ╜ 
واقام في بالد الشام مجاهدا في سبيل هللا حتى وافاه 

االجل المحتوم. 

مع  غزونا  قال:   ╜ حرار  عن  الرابع:  الحديث 
واثنى  فحمد هللا  فقام  فلقينا عدونا  رسول هللا ╕ 
عليه ثم قال: ))فاذا لقيتم عدوكم فقدما قدما! فانه 
ليس احد يحمل في سبيل هللا اال ابتدرت اليه ثنتان 
من الحور العين، فاذا استشهد فان اول قطرة تقع 
الى االرض من دمه يكفر هللا عزوجل عنه كل ذنب، 
لك،  آنى  قد  يقوالن:  وجهه  عن  الغبار  ويمسحان 
ويقول: قد آنى لكما...((. هذا جزء من حديث رواه 

الطبراني والبزار. 

يروي لنا هذا الصحابي الكريم انه شهد غزوة مع 
النبي ╕ فقام النبي ╕ فحمد هللا تعالى واثنى عليه 
بما هو اهله ثم رغب الناس في قتال االعداء وحثهم 
االعداء الن  والهجوم على  االمام  الى  التقدم  على 
كل من هجم في سبيل هللا تعالى تسعى اليه اثنتان 
من الحور العين فان استشهد فانه عند سقوط اول 
قطرة من دمه الزكي الطاهر الى االرض يمحو هللا 
من  زوجتاه  وتقبل  وخطاياه  ذنوبه  كل  عنه  تعالى 
الحور يمسحان الغبار عن وجهه الكريم ويقوالن قد 
آن لك ان تأتي الينا في الجنة وهو يقول لهما قد آن 
األوان لكما انتما لكي ازوركما في الجنة وفي رواية 
الكريم ويقوالن  التراب عن وجهه  انهما يمسحان 

ترب هللا وجه من ترب وجهك. 

وصلى هللا على نبينا وشفيعنا وموالنا سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ⌡
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اإلسالم والعربية
 )احللقة احلادية عشرة(

 سيدنا عمر ╜ واللغة العربية
المجاهد الدكتور ابو الطيب النقشبندي

وعلى  اهلل  رسول  على  والسالم  والصالة  هلل  احلمد 
العربية  اللغة  فان  بعد  اما  وااله  ومن  وصحبه  آله 
االسالم  دين  اىل  باالنتساب  تشرف  مسلم  كل  لغة 
بل هي هويته وان مل يكن عربيا فهي لغة القرآن 
لغة  انها  اي:  الشريفة  النبوية  السنة  ولغة  الكريم 

االسالم برسالته السماوية اخلالدة.
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لقد نزل القرآن الكريم باكمل اللغات وهي اللغة 
العربية وبافصح اللهجات وهي لهجة قريش وما 
كانت لهجة قريش لتتمتع بهذه الفصاحة العالية 
احاطة  ولوال  العجم  بالد  جميع  بعدهم عن  لوال 
القبائل العربية الفصيحة ببالدهم احاطة السوار 

بالمعصم.
وكان النبي ╕ عربيا قحا فكانت السنة النبوية 
المكلف  العربي  الرسول  بلسان  النها  عربية 
بالدعوة الى دين هللا ┴ دين االسالم وقد جعله 
فكان  الكلم  جوامع  وآتاه  الناس  افصح  هللا ┴ 

بالفاظ  ودقيقة  كثيرة  معان  من  اراد  عما  يعبر 
قليلة .

الكرام  الصحابة  الساحقة من  االغلبية  وقد كان 
╚ عربا ُخلصا يتحدثون العربية وفق قواعدها 
النحوية والصرفية سليقة عن طريق المحاكات 
االيات  فهموا  لذلك  بدراستها  يقوموا  ان  دون 
الشريفة  النبوية  واالحاديث  الكريمة  القرانية 
االستيضاح  في   ╕ النبي  الى  الرجوع  دون 
على   ╚ الراشدون  الخلفاء  حث  وقد  عنها، 
يزل  )ولم  العلماء  احد  قال  العربية  اللغة  تعلم 



على  يحثون   ╕ النبي  بعد  الراشدون  الخلفاء 
تعلم العربية وحفظها والرعاية لمعانيها اذ هي 
من الدين بالمكان المعلوم والمحل المخصوص، 
كتبه،  سائر  على  المهيمن  كتابه  انزل هللا  فبها 
وبها بلغ رسول هللا ╕ وظائف طاعته، وشرائع 
على  يدل  ما  بعض  هنا  وسنذكر  ونهيه(  امره 
الخطاب  بن  عمر  سيدنا  الثاني  الخليفة  اهتمام 

╜ بهذا الشأن .
شريفا  نبويا  حديثا   ╜ عمر  سيدنا  لنا  يروي 
فيقول: قال: رسول هللا ╕ : ))ان العربية كالم 
اهل الجنة، والعربية كالم اهل السماء، وكالمهم 
اذا وقفوا بين يدي هللا ╔ في الموقف((.«رواه 

ابن عساكر«.

ومر سيدنا عمر ╜ على قوم يرمون يتبارون 
في الرماية فقال بئس مارميتم، فقالوا: يا أمير 
المؤمنين، إنا قوم )متعلمين( فقال: وهللا لذنبكم 
في لحنكم اشد علّي من لحنكم في رميكم، سمعت 
رسول هللا ╕ يقول: ))رحم هللا إمرءا او رجال 
بعض  ذكر  وقد  البيهقي«.  لسانه((«رواه  من  اصلح 

العلماء في تفسير الحديث وجهين اثنين:
اللغة  باتقان  يكون  اللسان  اصالح  ان  احدهما: 
العربية فهي أشرف االلسن وانما سميت عربية 
الحقائق  عن  وافصاحها  االشياء  عن  إلعرابها 
بما لم يكن في سواها من اللغات االخرى وجميع 
العلوم مفتقرة اليها السيما العلوم الشرعية فال 

بحظ  يأخذ  لم  من  والسنة  القرآن  حقائق  يدرك 
وافر منها.

والثاني: أن إصالح اللسان يكون بلزوم التقوى 
كل  وترك  الخيرات  وبقية   ┴ هللا  ذكر  وإدامة 
مايقبح شرعا حتى ينصلح لسانه فالينطق االبما 

هو خير.

وقد اخبر سيدنا عمر ╜ ان اللحن في الكالم 
اشد عليه من الخطأ في الرماية مع ما للرماية 
من اهمية في دين االسالم لقوله ╕: ))أاََل إِنَّ 
َة  اْلقُوَّ إِنَّ  أاََل  ْمُي،  الرَّ َة  اْلقُوَّ إِنَّ  أاََل  ْمُي،  الرَّ َة  اْلقُوَّ

ْمُي((«صحيح مسلم«. الرَّ

ومن اقوال سيدنا عمر ╜: 

1- )تعلموا العربية فانها تزيد في المروءة(.

2- )تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تتعلمون 
القرآن(.

3- وقيل ان سيدنا عمر ╜: أمر المسلمين ان 
اليقرأ القرآن اال عالم بالعربية.

4- وقد كتب سيدنا عمر بن الخطاب ╜ كتابا 
في  المتواجدة  االسالمية  الجيوش  الى  وجهه 
فيه:  جاء  فارس  بالد  الى  والمتوجهة  العراق 
)أن تعلموا العربية وحسن العبارة وتفقهوا في 
وهللا  الفرس  بلسان  يتأثروا  ان  خشية  الدين(. 

اعلم .

في  يتكلم  رجال   ╜ عمر  سيدنا  وسمع   -5
الطواف بالفارسية فأخذ بعضده وقال له: )ابتِغ 

الى العربية سبيال(.

إن االهتمام البالغ من قبل سيدنا عمر ╜ 
ما هو اال تعبير عن ادراكه ألهمية هذا االمر 

العظيم فهو الذي جعل هللا ┴ الحق على قلبه 
ولسانه. وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.⌡
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االستعانة بالضعفاء والصاحلني 
يف احلرب

المجاهد الدكتور ابو الهدى العراقي
 

ٌع َوِصْبَيٌة  ِ ُركَّ اٌد هلِلَّ قال سيدنا النبي محمد ╕ ))َلْوال َعبَّ
َرّضً  ُثمَّ  ا  َصّبً اْلَعَذاُب  َعَلْيُكُم  َلُصبَّ  ٌع  ُرتَّ َوَبَهاِئُم  ٌع  ُرضَّ
استعان  باب من  البخاري في  قال  ا(("المعجم األوسط"،  َرّضً
ُتْنَصُروَن  ))َهلْ  الحرب  في  والصالحين  بالضعفاء 
أن  وسببها  القصة  وأصل  ِبُضَعَفاِئُكْم((،  إالَّ  وُتْرَزقُوَن 
مصعب بن سعد قال رأى سعد ╜ أن له فضال على 
من دونه فقال النبي ╕ ))َهلْ ُتْنَصُروَن وُتْرَزقُوَن إالَّ 
ِبُضَعَفاِئُكْم((، وفي رواية النسائي ))إنما نصر هللا هذه 
األمة بضعفتهم بدعواتهم وصالتهم وإخالصهم(( وله 
شاهد من حديث أبي الدرداء عند أحمد والنسائي بلفظ 
))إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم(( وتأويل الحديث 
أن الضعفاء أشد إخالصا في الدعاء وأكثر خشوعا في 
العبادة لخالء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا وقال 
المهلب: أراد ╕ بذلك حض سعد ╜ على التواضع 
المسلم في كل  احتقار  الزهو على غيره وترك  ونفي 
في  مكحول  طريق  من  الرزاق  عبد  روى  وقد  حالة 
قصة سعد هذه زيادة مع إرسالها فقال قال سعد ╜ 
ويدفع  القوم  حامية  يكون  رجال  أرأيت  هللا  رسول  يا 
عن أصحابه أيكون نصيبه كنصيب غيره فذكر الحديث 
الغنيمة  من  الزيادة  إرادة  بالفضل  فالمراد  هذا  وعلى 
سواء  )حصصهم(  المقاتلة  سهام  أن   ╕ فأعلمه 
فإن  شجاعته  بفضل  يترجح  القوي  كان  فإن  بسواء 
الضعيف يترجح بفضل دعائه وإخالصه وبهذا يظهر 
السر في ))َهلْ ُتْنَصُروَن وُتْرَزقُوَن إالَّ ِبُضَعَفاِئُكْم(("فتح 
بينه  ظاهرا  التعارض  وقع  البعض  يظن  وقد  الباري"، 

ِ من  وبين حديث ))اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ َخْيٌر َوأََحبُّ إلي هللاَّ
ِعيِف وفي ُكلٍّ َخْيٌر(("صحيح مسلم" وعند التأمل  اْلُمْؤِمِن الضَّ
ال تدافع إذ المراد بمدح القوة هي القوة في ذات هللا 
وشدة العزيمة وبمدح الضعف لين الجانب ورقة القلب 
واالنكسار بمشاهدة جالل الجبار أو المراد بذم القوة 
في  العزيمة  ضعف  الضعف  وبذم  واالستكبار  التجبر 
أنهم  هنا  يقل  لم  أنه  على  القهار  الواحد  بحق  القيام 
أو  بدعائهم  مراده  وإنما  الضعفاء  بقوة  ينصرون 

 ╜ أنس  سيدنا  وعن  الجهاد،  في  كلهم  بإخالصهم 
قال: ))كان أخوان على عهد النبي ╕ فكان أحدهما 
أخاه  المحترف  فشكا  يحترف  واآلخر  النبي ╕  يأتي 
إلى النبي ╕ فقال لعلك ترزق به(("سنن الترمذي"، وعن 
سيدنا عبد هللا بن عمر ╛ قال: قال رسول هللا ╕ 
))إن هلل عبادا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم 
في حوائجهم أولئك اآلمنون يوم القيامة(("مسند الشهاب"، 
وعن ابن عمر ╛ قال: قال رسول هللا ╕ ))إن هللا 
ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه 

بالء(("المعجم األوسط"، ثم قرأ ابن عمر ╛ زب ۓ ۓ 
ۇرب"سورة  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
البقرة"، أي بسبب كونه بين أظهرهم لكرامته على ربه 

أو بسبب دعائه واألول أقرب، فُيدفع بالذاكر منهم عن 
الغافلين، ويظهر بأن المراد بالمائة التكثير ال التحديد، 
فإن حد الِجوار َيزيد على ما ذكر إذ حّد الجوار أربعون 
دارا من كل جانب، وأخرج عبد الرزاق في المصنف 
عن سيدنا علي بن أبي طالب ╜ قال: ))لم يزل على 
وجه األرض في الدهر سبعة مسلمون فصاعدا فلوال 
ذلك هلكت األرض ومن عليها((، وعن أبي قالبة ╜ 
قال: قال النبي ╕ ))ال يزال في أمتي سبعة ال يدعون 
وبهم  تنصرون  بهم  لهم  استجاب  إال  شيء  في  هللا 
تمطرون قال وحسبت أنه قال وبهم يدفع عنكم(("الجامع 
في الحديث"، وعن أبي الدرداء ╜ قال: سمعت رسول هللا 

ترزقون  إنما  فإنكم  في ضعفائكم  ))ابغوني  يقول   ╕
وتنصرون بضعفائكم(("رواه الحاكم"، وروى الطبراني في 
األوسط عن سيدنا أنس ╜ قال: قال رسول هللا ╕ 
))لن تخلوا األرض من أربعين رجال مثل خليل الرحمن 
فبهم ُتسقون وبهم تنصرون ما مات منهم أحد إال أبدل 
المسيب ╡ سمعت  هللا مكانه آخر((، قال سعيد بن 
قتادة يقول: ))لسنا نشك أن الحسن البصري منهم(( 
اِم  قال الحافظ الهيثمي إسناده حسن، وقد ُذِكَر أَْهلُ الشَّ
ِعْنَد سيدنا علي بن أبي َطالٍِب ╜ وهو ِباْلِعَراِق َفَقالُوا 
اْلَعْنُهْم يا أَِميَر اْلُمْؤِمِنيَن قال: ))الَ إني سمعت َرُسولَ 
اِم َوُهْم أَْرَبُعوَن َرُجالً  ِ ╕ يقول األَْبَدالُ َيُكوُنوَن ِبالشَّ هللاَّ
ُكلََّما َماَت َرُجلٌ أَْبَدلَ هللا َمَكاَنُه َرُجالً ُيْسَقى ِبِهُم اْلَغْيُث 
اِم ِبِهُم  َوُيْنَتَصُر ِبِهْم على األَْعَداِء َوُيْصَرُف عن أَْهِل الشَّ

اْلَعَذاُب(("مسند اإلمام أحمد بن حنبل".⌡



الســـائل: ذياب الســـلماني )مـــن الرطبة(: هل 
لالحتفـــال بمولد النبي ╕ فوائـــد واذا كانت له 

فوائد فماهي؟.
الجواب: الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم 
على ســـيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين: 

نعم لإلحتفال بمولد النبي ╕ فوائد منها:
1 ـ اجتماع المسلمين فيطلع بعضهم على احوال 
بعض وهذا أمر رغب فيه دين االســـالم وحض 

عليه وهو من فوائد صالة الجمعة والجماعة.
2 ـ ذكر ســـيرة النبي ╕ وتوضيحها للمسلمين 
وحضهم على اتباعه ╕ فهو القدوة لكل مســـلم 
فيسمعها الجاهل والصغير ويطبقها بعد معرفتها.
3 ـ مدح النبي ╕ والثناء عليه وهو مدح لدين 
االســـالم الذي عرفناه عـــن طريقه وقد كان ╕ 
يستمع الى الشـــعراء ويحضهم على نظم الشعر 

في مدح االسالم والمسلمين والدفاع عنهما.
4 ـ إطعام الطعام وهو فعل مأمور به في االسالم 
وهو من اسباب دخول الجنة فيجتمع الناس على 

تناوله وتتألف القلوب وتنتشر المحبة بينهم.
هـ - ذكر جهاد النبي ╕ وكيف كان جهاده إلقامة 
الحق ونصرة الدين مما يدعو الناس الى االقتداء 
به ال ســـيما ونحن في ظرف نحتاج فيه الى رفع 

همة الناس للجهاد. 

╫╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▀

السائل: محمد كريم )من الزبير(: ما حكم تقبيل 
اليد هل هو جائز ام ال ارجو تعزيز االجابة باالدلة.
الجواب: الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم 
على ســـيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين: 
نعم يجوز ويســـن تقبيل ايدي الوالدين والحاكم 
والقاضي العادلين والعلمـــاء والصالحين واليك 

بعض االدلة على ذلك:
1 ـ قال الـــزراع العبدي ╜ وكان في وفد عبد 
القيـــس الذين قدموا على النبـــي ╕: ))فجعلنا 
نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي ╕ ورجله(("رواه 
ابــــو داود". هذا الحديث في تقبيل الصحابة ╚ يد 

النبي ╕.
2 ـ وروي عن بعض الصحابة ╚: ))ان ثابت 
قبل يد انس بـــن مالك، وان عليا قبل يد العباس 
ورجلـــه ╚(("رواه ابــــو داود". وهـــذا في تقبيل يد 

الصحابة ╚ بعضهم للبعض االخر.
3ـ  عن عبد الرحمن بن رزين ╜ قال: )..فأخرج 
لنا ســـلمة بن االكوع ╜ كفـــاً له ضخمة كأنها 
كف بعير فقمنا اليهـــا فقبلناها("رواه ابو داود". وهذا 
في تقبيل التابعين أليدي الصحابة ╚ واالدلة 

في ذلك كثيرة ومتنوعة.

╫╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▀

الســـائل: حيدر الياســـري )من بغداد( هل اهداء 
ثواب االعمال الصالحة كالتصدق بالمال والطعام 

لألموات جائز وهل ينفع ذلك الميت؟.

┼
زبڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ        ٺ  ٺرب

    األسئلة الشرعية التي وصلت الى المجلة النقشبندية واجابت عنها الهيئة الشرعية 
    لجيش رجال الطريقة النقشبندية
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الجواب: الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم 
على ســـيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين: 
نعـــم يجوز، بل هو مســـتحب و االدلة على ذلك 
كثيرة جدا منها ما رواه االمام احمد والنســـائي 
عن الحسن بن سعيد بن عبادة ╜ ان امه ماتت 
فقال: ))يا رســـول هللا ان امـــي ماتت أفأتصدق 
عنها قال: نعم، قال قلـــت: فأي الصدقة افضل؟ 
قال: ســـقي الماء((. وكذلك ينتفع الميت بأعمال 
الخير االخرى وقـــد جمع بعض العلماء االعمال 
الصالحـــة  المذكورة في احاديث النبي ╕ وهي 

عشرة اعمال فقال:
اذا مـــات ابن ادم ليـــس يجري

علــيه من فعــــال غير عشـــــر
علــــــوم بثهـــــا ودعاء نجــــل

وغرس النخل والصدقات تجري
وراثة مصــــحف وربـــاط ثغــر

وحفـــر البئر او اجــــراء نهـــر  
وبيــــت للغــــريب بناه يـــــأوي

اليـــه اوبنـــــاه محــــل ذكــــــر
وتعــــلــــــيم لـقــــــرأن كريــــم

فخــذها من احــــاديث بحصــــر

╫╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▀

الســـائل: فرهـــاد زنكنـــة )من الســـليمانية( ما 
المقصـــود بلفظ األعراب في قول هللا ســـبحانه 

وتعالى زبڳ ڳ ڱ ڱرب"التوبة".
الجواب: الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم 
على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين: اخي 
السائل الكريم ان المقصود بلفظ االعراب في قوله 
ڱرب"التوبة"هم  ڱ  ڳ  زبڳ  تعالـــى 
حديثو االسالم الذين يسكنون في البوادي والذين 
يظهرون االسالم ويبطنون الكفر والنفاق وليس 
المقصود به العـــرب ولقد جاءت آيات واحاديث 

كثيرة في فضل العرب منها قوله تعالى زب ٺ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٹ ٹ ٹ ٹرب"ال عمــــران"، فان االمة 
المخاطبة بهذا النص هي امة العرب المســـلمين 
الذيـــن اســـتجابوا لدين االســـالم  وقوله تعالى 
زبڭ ۇ  ۇ ۆۆرب"الزخرف" اي شرف عظيم 
لك ولقومك الذين هم العرب وقول الرســـول ╕ 
))ُحبُّ اْلَعَرِب إِيَماٌن َوُبْغُضُهْم ِنَفاٌق(("المســــتدرك على 
الصحيحين" وقوله ╕ ))َيا َسْلَماُن اَل َتْبَغْضِني َفُتَفاِرَق 

ِ َكْيَف أَْبَغُضَك َوِبَك َهَداَنا  ِديَنَك، قُْلُت: َيا َرُسولَ هللاَّ
ُ؟ َقـــالَ: َتْبَغُض الَعَرَب َفَتْبَغُضِني(("ســــنن الترمذي"  هللاَّ
وان المقصـــود بلفض العرب هـــو كل من تكلم 
بالعربية لقوله ╕ ))أيها الناس ليســـت العربية 
بأحدكم من أب وال أم، وإنما هي اللســـان، فمن 

تكلم العربية فهو عربي(("رواه ابن عساكر".

╫╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▀

السائل: عبد الصمد )من بغداد( يقول قرات حديثا 
َع  للنبي ╕ في مجلتكم المباركة نصه )َمْن َشـــيَّ
لَ َمْنِزٍل َفَيِبيَت  ِ َحتَّى َيْنِزلُوا أَوَّ ُغَزاًة فِي َسِبيِل هللاَّ
ِهيَن فِي اْلِجَهاِد، َوُيْقِبلُ  َمَعُهْم َحتَّى َيْرَتِحلُوا ُمَتَوجِّ
ًة  ـــى َيأِْتَي أَْهَلُه َكاَن َلُه أَْجُر َســـْبِعيَن َحجَّ ُهَو َحتَّ
ِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَســـلََّم ِسَوى َما  َمَع َرُســـوِل هللاَّ
ُيْشِرُكُهْم فِيَما َكاُنوا فِيِه ِمْن َخْيٍر(("مسند الحارث" فهل 

يشمل هذا الحديث من اوى مجاهدا؟.
الجواب: الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم 
على ســـيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين:  
نعم اخي الكريم ان من شـــيع مجاهدا تحّصل له 
هـــذا االجر العظيم فيكون من باب اولى من آوى 
مجاهدا او اعانه بمال او بجاه او احسن اليه بأي 
وجه من الوجوه فانه ينال هذا األجر وزيادة ألنه 

أعظم من تشييع المجاهدين. ⌡
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زب چ چ چڇ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ رب"النساء"

ذكرنا في االجزاء السابقة من موضوع )لمسات 
عسكرية في بعض اآليات القرآنية( انه بالرجوع 
في  المفسرون  اورده  وما  التفسير  كتب  الى 
شرح وتفسير آيات القران الكريم، يمكن اظهار 
اشتملت  التي  العسكرية  الجوانب  بعض  وابراز 
الدروس  القرآن واستخالص  آيات  عليها بعض 
العسكرية منها إلمكان توظيفها واالستفادة منها 

في معارك الجيوش االسالمية. 
واستكماال لما بدأنا به سأتناول متوكال على هللا 
الكريم  القرآن  الجهاد في  آيات  آيات اخرى من 
والتي من الممكن دراستها واستخالص الدروس 
الجهاد  يخدم  بما  وتوظيفها  منها  العسكرية 

والمجاهدين. 

قال سبحانه وتعالى في سورة الصف، بسم هللا 
ں  ں    ڱ  ڱ  ڱ  زب  الرحيم  الرحمن 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ڭ ڭ ۇ            ۇ  ۆ ۆ رب 
1. خالصة ما ورد في تفاسير )ابن عباس وايسر 

التفاسير وابن عجيبة( في تفسير هذه اآليات: 

أ. شرح الكلمات

} ں   ں ڻ ڻ ڻ{: أي ألي شيء تقولون 
قد فعلنا كذا وكذا وأنتم لم تفعلوا؟ واالستفهام هنا 

للتوبيخ والتأنيب. 

والمقت:  مقتاً  عظم  أي  ہ{:  ہ  ۀ  ۀ    {
أشد البغض والمقيت والممقوت المبغوض. 

} ہ ہ ھ ھ ھ{: أي قولكم ما ال تفعلون 
يبغضه هللا أشد البغض 

صافين:  أي  مرصوص{:  بنيان  كأنهم  }صفاً 
ومرصوص ملزق بعضه ببعض ال فرجة فيه. 

ب. معنى اآليات

خاطب هللا تعالى عباده المؤمنين بقوله: }ڱ 
أيها  يا  اي  ڻ{  ڻ  ڻ  ں  ں    ڱ  ڱ 
النداء  ولفظ  والقرآن،   ╕ بمحمد  آَمُنوْا  الذين 
لو  قالوا  المؤمنين  من  جماعة  به  والمراد  عام 
فلما  لفعلناه  تعالى  هللا  إلى  األعمال  أحب  نعلم 
علموه ضعفوا عنه ولم يعملوا فعاتبهم هللا تعالى 
يوم  إلى  عاماً  تشريعا  ولتبقى  اآلية  هذه  في 
القيامة فكل من يقول فعلت ولم يفعل فقد كذب 
وبئس الوصف الكذب ومن قال سأفعل ولم يفعل 
فهو مخلف للوعد وبئس الوصف خلف الوعد، 
ا أخبر هللا بثواب شهداء بدر، فقالوا:  وقيل: لمَّ
وا  وهللا لئن َشِهدنا قتاالً لُنْفرغَن فيه ُوْسَعنا، ففرُّ
يوم أُُحد فنزلت. وقيل: نزلت فيمن يمدح كذباً، 
حيث كان يقول: قتلُت، ولم يقتل، وطعنُت، ولم 
يوم  المسلمين  آذى  قد  كان رجل  يطعن، وقيل: 
بدر ونكأ فيهم، فقتله ُصهيب، وانتحل قتله آخر، 
فنزلت في المنتِحل. أي: ألّي شيء تقولونه من 
إنما  التوبيخ  مدار  أّن  على  والمعروف،  الخير 
تنبيهاً  قولهم  إلى  وّجه  وإنما  فعلهم،  عدم  هو 
على تضاعيف معصيتهم، لبيان أنَّ المنَكر ليس 
أيضاً،  به  الوعد  بل  فقط،  الموعود  الخير  ترك 
والوفاء.  الصدق  على  عباده  هللا  يربى  وهكذا 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  }ۀ   تعالى  وقوله 
ھ{ أي قولكم نفعل ولم تفعلوا مما يمقت 
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عليه صاحبه أشد المقت أي ُيبغض أشد البغض. 

ثم حرضهم على الجهاد في سبيله وبيَّن ما هو 
بقوله  ممقوت  هو  ما  بيان  بعد  عنده،  َمْرِضي 
وهو   ،} ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  }ے 
}ڭ{  وقوله  السورة،  من  بالذات  المقصود 
أي: صافِّين أنفسهم متالصقين ال فرجة بينهم، 
فوق  بعضه  مرصوص  ۆ{  ۇ   ۇ         {
مصفوفين،  أو  فرجة،  وال  فيه  خلل  ال  بعض 
مصدر وقع موقع الحال؛ الصق بعضه ببعض، 
عدّوهم،  حرب  في  نّياتهم  استواء  أريد:  وقيل: 
الذي  كالبنيان  الكلمة  اجتماع  في  يكونوا  حتى 

ُرصَّ بعضه إلى بعض. 

2. الدروس المستخلصة

أ. الدروس االيمانية العامة: 

القائل  قول  إذ  الوعد  الكذب وخلف  اوال. حرمة 
كذا ولم يفعل كِذب وخلف وعٍد. ولذا كان  أفعلُ 
قوله من المقت الذي هو أشد البغض، ومن مقته 
هللا فقد أبغضه أشدَّ البغض وكيف يفلح من مقته 

هللا 
ثانيا. فضيلة الجهاد والوحدة واالتفاق، وحرمة 
أو  حسياً  ممزقة  والصفوف  والقتال  الخالف 

معنوياً. 

ب. الدروس العسكرية: 

العامة  السمة  ان  السابقة  االجزاء  في  ذكرنا 
للمعارك وقت نزول هذه اآليات هي انها ليست 
دفاعية  معارك  هي  وال  بحتة  هجومية  معارك 
بحتة بل هي معارك مالقاة تبدء بالمبارزة بين 
الجيشين  بين  االلتحام  ثم  الجانبين  من  فرسان 

تتخللها معارك كر وفر. 

وان ما ينطبق على معارك الجيوش القديمة التي 

وبدائية  تقليدية  وبأسلحة  مالقاة  معارك  غالبها 
تكاد تكون متشابهة في كال الجيشين المتحاربين، 
النظامية  الجيوش  معارك  في  كذلك  ليس  هو 
الحديثة التي تتسم بامتالك اسلحة متطورة يمكن 
ان تلحق الهزيمة بالخصم عن بعد ودونما الحاجة 
الى مالقاة، والفرق يبدو واضحا وشاسعا عندما 
تكون المعركة بين جيش او جيوش نظامية حديثة 
ومتطورة وبين جيوش او مجاميع شبه نظامية 
كما هو حال المجاهدين المؤمنين الصادقين في 
ال  حيث  اخرى،  اسالمية  وبلدان  العراق  بلدنا 
المقارنة في حالة  او  للتكافؤ  نسبة  توجد هناك 

القبول بمعارك مالقاة حاسمة. 

ان ما ورد اعاله ينطبق على ما ورد في اآلية 
)ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  الكريمة 
من  يستوجب  مما  ۆ(،  ۇ   ۇ        ڭ 
وجهة النظر العسكرية فهما جديدا إلدارة معارك 
التفاسير  ان  حيث  الحديثة،  االسالمية  الجيوش 
)صافين  المفسرون  اوردها  التي  اللغوية 
متالصقين ال فرجة بينهم كأنهم بنيان مرصوص 
بعضه فوق بعض ال خلل فيه وال فرجة(، يخص 
شكل  وليس  اآلية،  نزول  وقت  المعركة  شكل 
المعارك الحديثة، والتقيد بنصوص تلك التفاسير 
قد يجرنا الى معارك مواجهة غير متكافئة يمكن 
الحربية  وآلته  تفوقه  العدو  فيها  يستثمر  ان 
مبررة  وغير  كبيرة  خسائر  إللحاق  المتطورة 
يفهم  ان ال  المجاهدين، وهنا يجب  في صفوف 
ابدا ان تفسير العلماء لنص هذه اآلية الكريمة 
المناسب  وهو  قطعا  فهو صحيح  غير صحيح، 
نريد  اننا  يفهم  او  نزولها،  المعركة وقت  لشكل 
الخروج بتفسير جديد لها، ألنه ليس موضوعنا 
وال اختصاصنا، وقد قال العلماء )العبرة بعموم 
اللفظ ال بخصوص السبب(، وانما ان نستخلص 

من معناها االيماني، دروسا عسكرية. 
استخالص  يمكن  ايمانية  عسكرية  وبنظرة 
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الدروس العسكرية التالية: 
بدء  قبل  للمقاتلين  الصف  وحدة  وجوب  اوال. 
وهذا  النصر،  إلحراز  اساسي  شرط  المعركة 
اآلية  لمعنى  اللغوي  بالتفسير  التقيد  يعني  ال 
الكريمة التي كانت تحاكي شكل وظرف المعركة 
المعركة  شكل  يناسب  ما  وانما  نزولها،  وقت 
)تعاون  هناك  يكون  ان  وجوب  اي  الحديثة، 
وتنسيق واتصال وفهم وتدريب مشترك. . .( بين 
الوحدات والوحدات الفرعية والتشكيالت لتقاتل 
وتوجه  واحدة،  وحدة  وكأنها  دفاعا  او  هجوما 

كافة االسلحة نحو العدو، قال تعالى زب ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ رب  "ال عمران – 103".

ثانيا. وحدة الهدف، فقد كان هدف وغاية جيوش 
الفتح االسالمي، هو الجهاد في سبيل هللا من اجل 
نشر دين هللا، واعالء كلمة ال اله اال هللا، لذلك 
واتسعت  اهدافهم  وتحققت  حليفهم  النصر  كان 
دولة االسالم لتشمل مشارق االرض ومغاربها، 
ولم يكن ذلك ليتحقق لوال وحدة الهدف الناجمة 
غايات  هناك  كانت  اذا  اما  العقيدة،  وحدة  عن 
واهداف متعددة ومختلفة، كأن يكون قتال بعض 
واخرى  حزبية،  او  سياسية  ألهداف  القطعات 
لغايات ومنافع مادية دنيوية، فستكون نتيجة تلك 

المعارك الفشل واطالة امد المعركة. 
ثالثا. وحدة الكلمة )اعالم مركزي هادف وموجه( 
ستساهم في وحدة الصف والهدف، وعكس ذلك 

سيكون سببا للضعف والتفرقة. 
بفرض  كفيلة  االيمانية  العقيدة  وحدة  رابعا. 
الجهود  كل  لتوجيه  االساس  هي  التي  الطاعة 
والتي  وتالفها  القلوب  وتوحيد  الغاية،  لتحقيق 
والكلمة،  والهدف  الصف  لوحدة  االساس  هي 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعالى  قال 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀڀ  پپ  پ  پ 

ٺرباالنفال – 46. 
خامسا. وحدة العقيدة العسكرية للجيش، اي ان 

يجري  عسكرية  استراتيجية  نظرة  هناك  تكون 
بموجبها تحديد العدو الرئيسي المطلوب مقاتلته، 
المعركة  وتشكل هزيمته واالنتصار عليه هدف 
االساس، واالعداء الثانويين الذين ال يشكل قتالهم 
بالجهود  االقتصاد  يحقق  وهذا  متقدمة،  اسبقية 
القطعات  من  الحجم  حشد  وامكانية  ناحية  من 
واضح  االمر  وهذا  المحدد،  الهدف  لتحقيق 
اما  النظامية،  الجيوش  ومعروف على مستوى 
ما يتعلق بالجيوش غير النظامية او حتى شبه 
النظامية، فهناك لبس وخلط لدى الكثير في فهم 
المفهوم، وخير دليل على ذلك هو  وادراك هذا 
من واقع بلدنا العراق الذي احتل من قبل قوى 
الشر والكفر والعدوان، وتصدى لمقاومته الفئة 
المؤمنة من ابناء العراق الغيارى من الفصائل 
القومية والوطنية واالسالمية، فمن لم تكن لديه 
القتال  لهدف  واضحة  ورؤية  عسكرية  عقيدة 
انشغل بأعداء ثانويين او وهميين من ابناء البلد 
االحتالل  بقوات  المتمثل  الرئيس  العدو  وترك 
كانت  ومن  البالء،  اساس  هو  الذي  االمريكي 
قيادته  له  حددتها  ايمانية  عسكرية  عقيدة  لديه 
الجهادية االيمانية وفق ثوابت وضوابط شريعتنا 
رجال  جيش  بالذكر  واخص  واعني  االسالمية، 
وعي  عن  يقاتل  كان  الذي  النقشبندية  الطريقة 
تام وبصيرة ثاقبة عدوه الرئيسي المتمثل بقوات 
االحتالل االمريكي الذي هو راس االفعى، فوجه 
اسلحته وامكانياته نحو هذه القوات حتى ادماها 
واثخن جراحها، ولم يلتفت او ينشغل بالذنب، لذلك 
كانت وال تزال وستبقى ايادي مجاهديه االبطال 
عراقي،  اي  دم  من  بريئة  نقية  طاهرة  بيضاء 
االيماني  الجهادي  الجيش  الذي جعل هذا  االمر 
ابناء  لمختلف  االنظار والتقدير واالحترام  محط 
هذا  حول  التفوا  الذين  االصالء،  العراق  شعب 
والقومي  والوطني  االسالمي  الجهادي  الجيش 

وآزروه. ⌡
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1. قاطع بغداد األول: 
برمانة  األمريكي  للعدو  هامفي  نوع  عجلة  تدمير   ⌡
حرارية نوع ))RKG-3 بالتعاون مع أفراد الجيش وقتل 
وجرح من كان فيهاتنفيذ: الحضيرة األولى/الفصيل األول/

السرية الثالثة/الفوج الثاني/اللواء93. 
البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء47. 
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء49. 
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بثالث صواريخ نوع البينة: 

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء58. 
البينة  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء74. 
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء63. 
كاتيوشا:  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء166. 

 ،)C5K( قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع ⌡
تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء2. 

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرتي هاون عيار)60( 

ملم، تنفيذ: المفرزة الثانية/حضيرة اإلسناد/السرية األولى/
الفوج األول/اللواء63.
2. قاطع بغداد الثاني: 

وقتل وجرح  األمريكي  هامفيللعدو  نوع  تدمير عجلة   ⌡
األول/السرية  الثالثة/الفصيل  الحضيرة  تنفيذ:  فيها،  من 

الثانية/الفوج الثالث/اللواء98. 
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء39. 
البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء13. 
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بثالث صواريخ نوع البينة: 

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء17. 
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كراد: تنفيذ: 

سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء25. 
البينة  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء3. 
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء39. 
3. قاطع بغداد الثالث: 

⌡ تدمير شاحنة نقل للعدو األمريكي بالتعاون مع أفراد 
الجيش وقتل وجرح من كان فيهاتنفيذ: الحضيرة األولى/

الفصيل الثاني/السرية األولى/الفوج الثاني/اللواء48. 
كاتيوشا:  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء32. 
البينة  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء53. 
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة: تنفيذ: 

سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء9.  
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء7. 
البينة:  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء78. 

┼
زب ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ     ىئرب 

القيادة العليا للجهاد والتحرير
جيش رجال الطريقة النقشبندية

قواطع  في مختلف  الجهادية  العمليات  العديد من  بتنفيذ  النقشبندية  الطريقة  قام مجاهدو جيش رجال 
العمليات للفترة من 16كانون الثاني2011م ولغاية 31 كانون الثاني 2011م وفي ما يلي جانب منها:
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البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء9. 

تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء32. 

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرة هاون عيار)120( 
األول/ اإلسناد/الفوج  الهاون/سرية  مفرزة  تنفيذ:  ملم، 

اللواء78.
4. قاطع األنبار األول: 

⌡ تدمير عجلة للعدو األمريكي بعبوة ناسفة تدميرا كامال، 
الثالث/ الثانية/الفصيل  الحضيرة  تنفيذ:  فيها،  من  وقتل 

السرية األولى/الفوج األول/اللواء1. 
الفصيل  قناص  يد  األمريكي على  للعدو  ⌡ قنص جندي 

األول/السرية الثالثة/الفوج الثاني/اللواء4. 
 ،)C5K( قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء67. 
البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء91. 
البينة:  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء55. 
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء181. 
البينة  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء155. 
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كراد: تنفيذ: 

سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء67. 
5. قاطع األنبار الثاني:

⌡ تدمير كاسحة ألغام للعدو األمريكي بالتعاون مع أفراد 
الثالثة/الفصيل  الحضيرة  تنفيذ:  فيها،  من  وقتل  الشرطة 

األول/السرية الثانية/الفوج الثالث/اللواء 34. 

البينة  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء118. 
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة: تنفيذ: 

سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء43. 
كاتيوشا:  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء88. 
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء179. 
البينة:  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء22. 
البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء31. 
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء179. 
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرتي هاون عيار)82( 
ملم، تنفيذ: المفرزة األولى/فصيل الهاون/سرية اإلسناد/

الفوج األول/اللواء31. 
6. قاطع ديالى األول: 

برمانة  األمريكي  للعدو  هامفي  نوع  عجلة  تدمير   ⌡
حرارية نوع ))RKG-3 ومقتل وجرح من كان فيهاتنفيذ: 
األولى/الفوج  الثالث/السرية  الثانية/الفصيل  الحضيرة 

الثالث/اللواء10. 
البينة:  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء71. 
البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء95. 
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوجاألول/اللواء101. 
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة: تنفيذ: 

سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء65. 
البينة  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء185. 

 ،)C5K( للعدو األمريكي بصاروخ نوع ⌡ قصف مقر 
تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء33. 

تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء71. 

هاون  قنابر  بثالث  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
اإلسناد/ األولى/حضيرة  المفرزة  تنفيذ:  ملم،  عيار)60( 

السرية الثالثة/الفوج األول/اللواء101. 
7. قاطع ديالى الثاني:

تنفيذ:  فيها،  من  وقتل  األمريكي  عجلةللعدو  تدمير   ⌡
الثالثة/الفوج  الثالثة/الفصياللثاني/السرية  الحضيرة 

الثاني/اللواء89. 
كاتيوشا:  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
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تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء44. 
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة: تنفيذ: 

سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء97. 
البينة  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء84. 
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء19. 
البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء57. 
البينة:  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء193. 
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كراد: تنفيذ: 

سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء84. 
8. قاطع صالح الدين األول:

⌡ تدمير عجلة نوع هامفي للعدو األمريكي بصاروخ نوع 
الحضيرة  تنفيذ:  فيها  )RBG-7(ومقتل وجرح من كان 
الثالث/ الثانية/الفوج  األول/السرية  األولى/الفصيل 

اللواء20.

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة: تنفيذ: 
سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء26. 

البينة  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء75. 

تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء112. 

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كراد: تنفيذ: 
سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء126. 

 ،)C5K( قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع ⌡
تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء75. 

البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء6. 

البينة:  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء26. 
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء20. 
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بأربع قنابر هاون عيار)82( 
ملم، تنفيذ: المفرزة الثانية/فصيل الهاون/سرية اإلسناد/

الفوج األول/اللواء6. 
9. قاطع صالح الدين الثاني:

الفصيل  قناص  يد  األمريكي على  للعدو  ⌡ قنص جندي 
الثالث/السرية األولى/الفوج األول/اللواء187. 

تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء37. 

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بثالث صواريخ نوع البينة 
المطور بالتعاون مع أفراد الجيش: تنفيذ: سرية اإلسناد/

الفوج الثاني/اللواء156. 
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة: تنفيذ: 

سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء45. 
كاتيوشا:  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء90. 
البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء137. 
البينة:  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء156. 
10. قاطع التأميم األول:

تدميرا  ناسفة  بعبوة  األمريكي  للعدو  روبوت  تدمير   ⌡
الثاني/السرية  الثالثة/الفصيل  الحضيرة  تنفيذ:  كامال، 

األولى/الفوج الثالث/اللواء8. 
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بثالث صواريخ نوع البينة: 

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء23. 
البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء18. 
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كراد: تنفيذ: 

سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء80. 
البينة  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء16. 
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء51. 
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة: تنفيذ: 

سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء188. 
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرتي هاون عيار)120( 
الثالث/ اإلسناد/الفوج  الهاون/سرية  مفرزة  تنفيذ:  ملم، 

اللواء23. 
11. قاطع التأميم الثاني:

⌡ إستهداف عجلة للعدو األمريكي بصاروخ فاز، تنفيذ: 
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الثالثة/الفوج  األول/السرية  األولى/الفصيل  الحضيرة 
الثاني/اللواء92. 

البينة  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء68. 

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة: تنفيذ: 
سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء158. 

كاتيوشا:  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء108. 

البينة:  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء99. 

تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء94. 

البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء11. 

تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء108. 

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بثالث قنابر هاون عيار)82( 
ملم، تنفيذ: المفرزة األولى/فصيل الهاون/سرية اإلسناد/

الفوج الثالث/اللواء68. 
12. قاطع نينوىاألول: 

األمريكيوقتل وجرح  للعدو  هامفي  نوع  تدمير عجلة   ⌡
الثالث/ الثانية/الفصيل  الحضيرة  تنفيذ:  فيها  كان  من 

السرية الثالثة/الفوج األول/اللواء15. 
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء28. 
البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء66. 
كاتيوشا:  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء40. 
البينة:  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء24. 
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء56. 
 ،)C5K( للعدو األمريكي بصاروخ نوع ⌡ قصف مقر 

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء83. 
البينة  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء40. 
13. قاطع نينوى الثاني: 

الفصيل  قناص  يد  األمريكي على  للعدو  ⌡ قنص جندي 
الثاني/السرية الثانية/الفوج الثالث/اللواء5. 

البينة  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء85. 

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة: تنفيذ: 
سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء96. 

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كراد: تنفيذ: 
سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء52. 

تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء73. 

 ،)C5K( قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع ⌡
تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء127. 

البينة:  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء96. 

كاتيوشا:  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء77. 

هاون  قنابر  بأربع  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
اإلسناد/ الثانية/حضيرة  المفرزة  تنفيذ:  ملم،  عيار)60( 

السرية الثانية/الفوج الثاني/اللواء85. ⌡
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1. قاطع بغداد األول :
برمانة  األمريكي  للعدو  هامفي  نوع  عجلة  تدمير   ⌡
فيها  كان  من  وجرح  ومقتل   )RKG-3( نوع  حرارية 
الثالثة/  السرية  األول/  الفصيل  األولى/  الحضيرة  تنفيذ: 

الفوج الثاني/ اللواء93.
البينة:  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج االول/اللواء47.
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء49.
البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء74.
كاتيوشا  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

:تنفيذ : سرية اإلسناد/الفوج الثالث/ اللواء58.
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة: تنفيذ: 

سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء63.
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء166.
 ،)c5k( قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/ الفوج الثاني/ اللواء2.
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرتي هاون عيار)60( 
السرية  اإلسناد/  الثانية/حضيرة  المفرزة  تنفيذ:  ملم، 

األولى/ الفوج األول/ اللواء49.
2. قاطع بغداد الثاني :

بعبوة  األمريكي  للعدو  الوقود  لنقل  صهريج  تدمير   ⌡
ناسفة بالتعاون مع أفراد الجيش، تنفيذ: الحضيرة الثالثة/ 

الفصيل األول/ السرية الثانية/ الفوج الثالث/ اللواء3.
البينة  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء25.
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة: تنفيذ: 

سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء17.

تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء13.

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كراد : تنفيذ 
: سرية اإلسناد/ الفوج الثالث/ اللواء39.

البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء98.

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرة هاون عيار)120( 
ملم، تنفيذ: مفرزة الهاون/ سرية اإلسناد/ الفوج الثاني/ 

اللواء17.

3. قاطع بغداد الثالث:
الفصيل  قناص  يد  األمريكي على  للعدو  ⌡ قنص جندي 

الثاني/ السرية الثانية/ الفوج األول/ اللواء7.
كاتيوشا  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

:تنفيذ : سرية اإلسناد/الفوج الثالث/ اللواء9.
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بثالث صواريخ نوع البينة 

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء53.
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة: تنفيذ: 

سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء78.
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

┼
زب ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ     ىئرب 

القيادة العليا للجهاد والتحرير
جيش رجال الطريقة النقشبندية

قواطع  في مختلف  الجهادية  العمليات  العديد من  بتنفيذ  النقشبندية  الطريقة  قام مجاهدو جيش رجال 
العمليات للفترة من 1 شباط2011م ولغاية 15 شباط 2011م وفي ما يلي جانب منها:
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سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء32.
البينة:  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء53.
البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء48.
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء32.
4. قاطع األنبار األول :

⌡تدمير عجلة للعدو األمريكي بعبوة محلية الصنع ومقتل 
من فيها ، تنفيذ: الحضيرة الثالثة/ الفصيل األول/ السرية 

األولى/ الفوج الثالث/ اللواء 1.

البينة:  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء4.

تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء67.

البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء91.

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كراد : تنفيذ: 
سرية اإلسناد/ الفوج الثالث/ اللواء55.

 ،)c5k( نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
تنفيذ: سرية اإلسناد/ الفوج األول/ اللواء181.

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة: تنفيذ: 
سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء155.

هاون  قنابر  بأربع  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
اإلسناد/  األولى/حضيرة  المفرزة  تنفيذ:  ملم،  عيار)60( 

السرية الثالثة/ الفوج الثالث/ اللواء4.
5. قاطع األنبار الثاني :

⌡ استهداف عجلة للعدو األمريكي بصاروخ فاز ، تنفيذ: 
الفوج  األولى/  السرية  الثاني/  الفصيل  الثانية/  الحضيرة 

الثالث/ اللواء31.
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء22.
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بثالث صواريخ نوع البينة: 

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء179.
⌡قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة المطور: 

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء88.
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا:تنفيذ: 

سرية اإلسناد/الفوج الثاني/ اللواء43.
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة: تنفيذ: 

سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء118.
البينة  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  ⌡قصف 

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء34.
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء179.
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بثالث قنابر هاون عيار)82( 
ملم، تنفيذ: المفرزة األولى/ فصيل الهاون/ سرية اإلسناد/ 

الفوج الثالث/ اللواء118.
6. قاطع ديالى األول :

الفصيل  قناص  يد  األمريكي على  للعدو  ⌡ قنص جندي 
الثالث/ السرية األولى/ الفوج الثاني/ اللواء10.

البينة:  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء71.

البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء95.

تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء101.

البينة  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء65.

 ،)c5k( نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
تنفيذ: سرية اإلسناد/ الفوج الثالث/ اللواء33.

كاتيوشا  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
:تنفيذ : سرية اإلسناد/الفوج األول/ اللواء185.

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرتي هاون عيار)120( 
ملم، تنفيذ: مفرزة الهاون/ سرية اإلسناد/ الفوج األول/ 

اللواء101.
7. قاطع ديالى الثاني :

تدميرا  ناسفة  بعبوة  األمريكي  للعدو  روبوت  ⌡تدمير 
السرية  الثالث/  الفصيل  األولى/  الحضيرة  تنفيذ:  كامال، 

الثالثة/ الفوج األول/ اللواء193.
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البينة  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء19.

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة: تنفيذ: 
سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء97.

تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء44.

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كراد : تنفيذ: 
سرية اإلسناد/ الفوج األول/ اللواء57.

البينة:  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء84.

 ،)c5k( قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع ⌡
تنفيذ: سرية اإلسناد/ الفوج األول/ اللواء89.

هاون  قنابر  بثالث  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
اإلسناد/  الثانية/حضيرة  المفرزة  تنفيذ:  ملم،  عيار)60( 

السرية الثانية/ الفوج الثاني/ اللواء97.
8. قاطع صالح الدين األول :

⌡ تدمير عجلة للعدو األمريكي وقتل من فيها بعبوة ناسفة 
الثانية/  الحضيرة  تنفيذ:   ، الشرطة  أفراد  مع  وبالتعاون 

الفصيل األول/ السرية الثانية/ الفوج الثالث/ اللواء6.
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بثالث صواريخ نوع البينة 

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء126.
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء75.
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة: تنفيذ: 

سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء112.

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كراد : تنفيذ: 
سرية اإلسناد/ الفوج الثالث/ اللواء26.

البينة:  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء20.
البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء26.
 ،)c5k( نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/ الفوج الثاني/ اللواء75.
بقنبرة هاون عيار)82(  األمريكي  للعدو  مقر  ⌡ قصف 
ملم، تنفيذ: المفرزة الثانية/ فصيل الهاون/ سرية اإلسناد/ 

الفوج الثالث/ اللواء126.
9. قاطع صالح الدين الثاني :

⌡تدمير عجلة نوع هامفي للعدو األمريكي بصاروخ نوع 
الحضيرة  تنفيذ:  فيها  )RBG-7(ومقتل وجرح من كان 
الثاني/  الفوج  األولى/  السرية  الثالث/  الفصيل  الثالثة/ 

اللواء187.
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء156.
البينة:  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء37.
البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء90.
كاتيوشا  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

:تنفيذ : سرية اإلسناد/الفوج الثالث/ اللواء45.
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة: تنفيذ: 

سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء137.
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء156.
10. قاطع التأميم األول :

فيها،  من  ومقتل  األمريكي  للعدو  ألغام  كاسحة  ⌡تدمير 
الثالثة/  السرية  الثالث/  الفصيل  األولى/  الحضيرة  تنفيذ: 

الفوج الثاني/ اللواء 8.
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء18.
البينة  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء23.
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة: تنفيذ: 

سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء16.
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كراد : تنفيذ: 

سرية اإلسناد/ الفوج األول/ اللواء80.
 ،)c5k( قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/ الفوج الثالث/ اللواء51.
البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
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المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء188.
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرة هاون عيار)120( 
ملم، تنفيذ: مفرزة الهاون/ سرية اإلسناد/ الفوج الثاني/ 

اللواء80.
11 . قاطع التأميم الثاني :

الفصيل  قناص  يد  األمريكي على  للعدو  ⌡ قنص جندي 
الثاني/ السرية الثالثة/ الفوج األول/ اللواء108.

البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء68.

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة: تنفيذ: 
سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء158.

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا:تنفيذ: 
سرية اإلسناد/الفوج األول/ اللواء92.

تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء99.

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بثالث صواريخ نوع البينة: 
تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء11.

البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء94.

تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء158.

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرتي هاون عيار)60( 
السرية  اإلسناد/  األولى/حضيرة  المفرزة  تنفيذ:  ملم، 

األولى/ الفوج األول/ اللواء11.
12.قاطع نينوىاألول:

ناسفة  بعبوة  األمريكي  للعدو  مؤن  نقل  شاحنة  ⌡تدمير 
الثالثة/  الحضيرة  تنفيذ:   ، فيها  كان  من  وجرح  ومقتل 
الفصيل الثالث/ السرية األولى/ الفوج الثالث/ اللواء 15.
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة: تنفيذ: 

سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء28.
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء66.
البينة  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء40.
البينة:  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء24.
 ،)c5k( نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

تنفيذ: سرية اإلسناد/ الفوج الثاني/ اللواء56.
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرتي هاون عيار)120( 
ملم، تنفيذ: مفرزة الهاون/ سرية اإلسناد/ الفوج األول/ 

اللواء83.
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بثالث قنابر هاون عيار)82( 
ملم، تنفيذ: المفرزة األولى/ فصيل الهاون/ سرية اإلسناد/ 

الفوج الثاني/ اللواء66.
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كراد : تنفيذ: 

سرية اإلسناد/ الفوج األول/ اللواء56.
13.قاطع نينوى الثاني :

⌡ تدمير عجلة للعدو األمريكي بصاروخ موجه ، تنفيذ: 
الفوج  الثالثة/  السرية  األول/  الفصيل  األولى/  الحضيرة 

الثاني/ اللواء5.
تنفيذ:  الحق:  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء52.
⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة: تنفيذ: 

سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء96.
البينة  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡

المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء85.

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كراد : تنفيذ: 
سرية اإلسناد/ الفوج الثالث/ اللواء73.

البينة:  نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثاني/اللواء127.

 ،)c5k( قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع ⌡
تنفيذ: سرية اإلسناد/ الفوج األول/ اللواء77.

البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   ⌡
المطور: تنفيذ: سرية اإلسناد/الفوج الثالث/اللواء85.

⌡ قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا:تنفيذ: 
سرية اإلسناد/الفوج الثاني/ اللواء77. ⌡
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ازدواجية املعايري االمريكية

  المجاهد الدكتور حسين العبيدي
ُيظّلم  السابق،  في  كان  كما  اليوم  العالم  يعد  لم 
والظلم  الجور  مدى  غربه  يعلم  وال  شرقه  
يعلم شماله  ُيحتل جنوبه وال  او  به،  الذي نزل 
مدى الجرائم التي ترتكب فيه  باسم نقل التقدم 
كما  والمظلومة  الفقيرة  الشعوب  الى  والتطور 

يزعمون.
فبفضل التقدم العلمي وتقنية المعلومات وخدمات 
التواصل المختلفة اصبح العالم عبارة عن قرية 
صغيرة يعرف شرقها ما يدور في غربها، ويعلم 
يحاك  ما  عدا  جنوبها،  في  يجري  ما  مركزها 
للشعوب الفقيرة والمظلومة من مؤامرات، تارة 
باسم التقدم والحضارة، وتارة باسم التخليص، 
يزعم  كما  والديمقراطية  الحرية  باسم  وتارة 
اجلها،  من  العراق  الى  جاءوا  انهم  االمريكان 
فاحتلوا ارضه وسماءه ومياهه، وشردوا اهله 
بالقتل والتهجير وحاولوا تمزيقه وتقسيمه بعد 
ومثقفيه  علمائه  من  بعصاباتهم  افرغوه  ان 
الديمقراطية  معيار  هو  هذا  الوطنية،  وكوادره 
االمريكية تجاه شعب العراق وحضارته العظيمة.
لقد سّلط االمريكان عمالءهم وجواسيسهم الذين 
جاءوا بهم من مالهي واشنطن ولندن وباريس، 
وال نقول كما يشير البعض كناية عن جلب هؤالء 
انهم جاءوا على ظهر الدبابة االمريكية الن من 
يأتي مقاتال، فهم وبكل  الدبابة  يأتي على ظهر 
بساطة عبارة عن حفنة من الخونة الذين باعوا 
ودينهم  نقول  وال  ورجولتهم  وكرامتهم  وطنهم 
الن هؤالء بريئون من الدين والدين منهم براء، 
كذبا  رجاله  تباكوا على  او  بردائه  تردوا  مهما 
حسب  االمريكان  وجعلهم  العواطف،  الستجداء 
زعمهم حكاما على العراق والعالم كله يعلم ان 

هؤالء ال يمكن ان يكونوا حكاما على هذا الشعب 
برغبات  محكومون  النهم   العظيم  العراقي 

اسيادهم االمريكان، وفاقد الشيء ال يعطيه.
الكبيرة  االعالمية  ماكنتهم  االمريكان  لقد سّخر 
)كما  جاءوا  انهم  للعالم  ليصوروا  المتقدمة 
شعوب  وتخليص  العراق  لتحرير  يزعمون( 
في  فوقعوا  الشمولي،  الحكم  من  المنطقة 
المستنقع العراقي، واصطدموا بصخرة المقاومة 
العراقية الباسلة بكل فصائلها الوطنية والقومية 
واالسالمية، التي رّكعت امريكا وفككت تحالفاتها 
على الرغم من االزدواجية التي مارستها امريكا 
)حر  اعالم  انه  تّدعي  الذي  االعالم  جانب  في 
ومستقل( اال انه لم يكن ُيظهر من فعل المقاومة 
وخسائر العدو وعلى استحياء إال ما ال يتجاوز 
واحد باأللف، ولم يكن يرشح للعالم اال ما توافق 
عليه امريكا، ثم ضحكت على نفسها ومن يمشي 
في  السياسية  بالعملية  يسمى  بما  ركابها  في 
العراق وهنا ال نريد ان نتكلم عن مجلس الحكم 
الصيت  لالحتالل سيء  المدني  الحاكم  وقوانين 
صهيونية  بأيدي  كتب  الذي  الدستور  على  وال 
متطرفة، وال على الحكومات الهزيلة المتعاقبة، 
وانما نتكلم عن الحكومة الحالية، فبعد ان صّورت 
امريكا للعالم ان ما يسمى بالعملية السياسية هي 
ممارسة ديمقراطية وشفافة وان الشعب هو الذي 
خرج في 7 آذار 2010 وانتخب هذه الحكومة 
في  المشاركة  نسبة  ان  نعلم  ونحن  تعلم  وهي 
ما سمّي باالنتخابات لم تتجاوز نسبة 30% من 
الشعب العراقي الرافض لالحتالل وكل ما جاء 
به، ولم تعلن النتائج اال بعد مرور 6 اشهر ولم 
تتشكل هذه الحكومة اال بعد 9 اشهر، مما يضع 
على هذه العملية )الشفافة!!!( عشرات عالمات 
االستفهام، ولو سّلمنا جدال وعلى افتراض ان 
فلماذا  العراقي،  الشعب  انتخبها  الحكومة  هذه 
بدءاً  الحكومة  هذه  جرائم  على  امريكا  تتستر 
بسرقات اموال الشعب ومرورا بسوء الخدمات 
والفقر والبطالة وانتهاءاً بالمعتقالت والسجون 
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السرية وسفك الدماء العراقية بدم بارد؟
يقاوم  من  )المتحضرة(  امريكا  تسمي  ولماذا 
االحتالل وحكومته العميلة في العراق ارهابيا؟ 
بلدان  في  الحكم  نظام  على  يتمرد  من  وتسمي 
االزدواجية  هي  هذه  اليست  ثوارا؟   اخرى 
بعينها؟ ثم اننا نعلم والعالم كله يعلم ان العراق 
حماية  يجعل  والذي  السابع  البند  تحت  زال  ال 
المتحدة،  االمم  مسؤولية  من  العراقي  الشعب 
البلد  حماية  قد جعلت  الدولية  القوانين  ان  كما 
المحتل من مسؤولية قوات االحتالل، ومع هذا 
نجد ان الواليات المتحدة االمريكية تطلق العنان 
المتظاهرين  لقتل  العميلة  الحكومة  لمرتزقة 
المسالمين الذين خرجوا بأيديهم من غير سالح، 
ال لشيء اال للتعبير عن سخطهم ورفضهم لهذه 
الحكومة العميلة، مع العلم ان ما يسمى بالدستور 
الراي  عن  للتعبير  التظاهر  حق  يكفل  العراقي 
االمريكان  سّلط  ذلك  ومع  والجماعات،   للفرد 
مرتزقتهم وعمالءهم واذنابهم لوأد اي تظاهرة 
حظر  وفرض  الحواجز  واقامة  الطرقات  بقطع 
التجوال وغيرها من االعمال القمعية والتعسفية، 
وفي بلد آخر ليس ببعيد عن العراق تخرج امريكا 
ومن اعلى مستويات السلطة وبكل وقاحة لتقول 
البلد االستجابة  الحاكم في ذلك  النظام  ان على 
المتحدة  الواليات  ان  او  المتظاهرين،  لمطالب 
التعامل  في  الوحشية  االساليب  تدين  االمريكية 
وتسعى  بل  الفالني،  البلد  في  المتظاهرين  مع 
لتامين الحماية الدولية للمتظاهرين في بلد اخر، 
فأي منطق هذا واية ازدواجية هذه التي تتعامل 
امريكا  ان  ام  المنطقة؟  شعوب  مع  امريكا  بها 
ال زالت متمسكة بالمبدأ الصهيوني الذي يقول 

اكذب اكذب حتى تصدق نفسك؟.
تدرك  هواها  على  يمشي  من  وكل  امريكا  ان 
جيدا ان الثورة العربية والشباب العربي الثائر 
طاقة هائلة كامنة اذا تحركت فال يمكن ايقافها، 
فهي تعلم ان الشباب العربي يحب الموت دفاعا 

عن وطنه ومبادئه وقيم الشرف والرجولة، كما 
يحب قادة البيت االسود الحياة الدنيئة والشذوذ 
الحق  المنحرفة وأهل  المزعومة  والديمقراطية 

اشد حبا وتمسكا بالحق.
العربي بشكل عام الى عدم  الشباب  اننا ندعوا 
االنجرار وراء المشاريع والسياسات االمريكية، 
وندعو الشباب العراقي بشكل خاص الى مزيد 
واالستمرار  والمطاولة،  والصمود  الصبر  من 
االحتالل  نقلع  حتى  والمظاهرات  باالعتصامات 
من جذوره ومعه اذنابه وحكومته العميلة، وعلينا 
ان نعلم ان فينا نحن الشباب تسترد االمة كرامتها 
وعزها ومجدها، وفينا من الطاقات واالمكانات 
وانما  بلدنا  نحكم  ان  فقط  ليس  به  نستطيع  ما 
ان نحكم العالم باسره ولسنا بحاجة ان تستورد 
وحانات  مالهي  في  يتسكع  كان  من  امريكا  لنا 
واشنطن ولندن وباريس ومنتجعات شرم الشيخ  

وصالح الدين وغيرها ليحكم العراق.
تحية للشباب العربي الثائر، وتحية لشباب ثورة 
العراق، وتحية للماجدة العراقية الرصيد الكبير 
لشبابنا الثائر، وتحية للشيوخ المساندين لنا في 
ثورتنا، وتحية للشعب العراقي من اقصى شماله 

الى جنوبه ومن شرقه الى غربه. ⌡
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إمراة ليست كاالخريات

المجاهد ابو حسان النقشبندي

قرويـــة اصيلة درجـــت على هـــذه االرض الطيبة 
وترعرعت عليها فتنســـمت عطـــر اصالتها وعبير 
ترابهـــا فامتألت عروقها حبـــا لهذه االرض واهلها 
جاوزت الخمسين من العمر حفر الدهر على وجهها 
اخاديد التضحيـــة والتعب وخط عليه خطوط الصبر 
والنصب عراقية ماجدة بكل ماتحمل هذه الكلمة من 
معاٍن عظيمة يتملكها اصرار اليلين ويحدوها ايمان 
الينضب فبعـــد ان دخل االحتالل الكافر ارض وطننا 
العراق الحبيب صار همها االول كشـــأن الصادقات 
تحريـــر الوطن فكانـــت والزالت تعتقـــد ان تحرير 
الوطن واجب مقدس مقســـوم بين الرجال والنساء 
وليس هـــو حكرا على الرجال فقط فكانت الســـاعد 
االيمـــن لزوجهـــا البطل المجاهد فـــي جيش رجال 
الطريقة النقســـبندية وكانت بحق خير زوجة لخير 
زوج وكانـــا معا من خيـــر االزواج المخلصين لهذا 
الوطن المبارك كيف ال وقد تربيا على يد شـــيخهما 
النقشـــبندي ▄ الـــذي كان واليـــزال همه االوحد 
نصـــرة الدين وكرامة الشـــعب وتحرير الوطن .... 
تالحقت تضحياتها وتواصلت افعالها الطيبة فبعد ان 
تبرعت بكل مصوغاتها الذهبية لهذا الجيش العظيم 
وقدمت كل ما اســـتطاعت من جهد مادي او معنوي 
كانت تحلم ان تشـــارك مشـــاركة فعلية فأكرمها هللا 
تعالـــى بذلك لصدقها فقد طرق ســـمعها ان حضيرة 
من جيش الرجال تـــروم ضرب قاعدة للعدو وليس 
لها طريق الـــى ذلك اال بالمرور من امام ســـيطرة 
للعـــدو على الطريق العام فـــي تلك المنطقة ولكنهم 
اليستطيعون الن التفتيش في السيطرة شديد ودقيق 
فكيف ســـيعبرون الصاروخ الذي ســـيضربون به 
تلك القاعدة فلما ســـمعت بذلـــك من زوجها هرعت 
اليهم واخبرتهم بفكرتهـــا والحت عليهم فقبلوا بعد 
اصرارها الشـــديد... وفي اليـــوم الموعود وبعد ان 
ادت صـــالة الفجـــر جماعة مع اهـــل بيتها واتمت 
اورادها واذكارها وخاصة الدعاء اليومي، بعد ذلك 
قامت وتوكلت على هللا واخذت باســـباب بسيطة ثم 

قالت )بسم هللا وفي سبيل هللا( وسارت نحو الهدف 
المتريثة والمتمهلة مسرعة التلوي على شي ليس 
للتردد فـــي قلبها مكان وليـــس للخوف في روحها 
موضع فقد ســـارت وااليمان يقودها والفخر يتعلق 
بها والتأريخ يســـير على إثرهـــا وحين وصلت الى 
السيطرة دخلتها وهي تردد مع نفسها بلسان واثق 

وقلب مطمئن بـــاهلل تعالى نب ہ ہ ھ ھ ھ 
ڭمب  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  
فمرت بســـالم لم يعترضها احد وبعـــد ان اوصلت 
الصاروخ الى المكان الذي اراده المجاهدون االبطال 
عـــادت الى بيتها تغمرها الســـكينة ويعمها الرضى 
وبعد ســـاعة من عودتها ســـمعت صوت الصاروخ 
وهو ينطلق مدويا نحو قاعدة العدو فغمرها شـــعور 
اليوصف فقد حلقت روحها فرحا وطار قلبها سرورا 
واخذت منها الدهشة كل مأخذ حارت ماذا تصنع .. 
بكت .. كبرت .. خرت ســـاجدة شكرا هلل تعالى فقد 
صارت لها بصمة مشـــرفة في هذا الطريق المبارك 
... مازالت تعلم النساء وتحثهن على الطاعة وخدمة 
الجهاد واهلـــه .. مازالت تطـــاول اترابها وتباري 
جاراتهـــا في ذلك هل عرفتم من هي؟؟ انها )البطلة 
نسيبة النقشبندية( ان نسيبة اليوم هي حفيدة نسيبة 
البارحة ╝ انها االم التي هي عنوان االمة وســـر 
قوتها وبقائها فسالم على نسيبة البطلة في االمهات 
البطـــالت الماجدات الخالـــدات ... فانها بحق امراة 

ليست كاالخريات.⌡



الربيع بن اخليثم: )تويف 67هـ( الذي قال عنه عبد اهلل بن مسعود ╜: ))لو رآك 
رسول اهلل ╕ ألحّبك((. من اخباره: انه غزا على فرس، وبعد عودته ُسرقت من 
امامه وهو قائم يصلي، قال الربيع: مل يشغلين عن مناجاة ربي شيء، اللهم إن 
كان السارق غنيًا فاهده، وإن كان فقريًا فأعنه. ومن كالمه: )إن للحديث ضوءًا 
كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره(، قيل له حني اصابه الفاجل: لو 
تداويت؟ فقال: قد علمت ان الدواء حّق، ولكين ذكرت عادًا ومثود وقرونًا بني 
ذلك كثرية، كانت فيهم االوجاع، وكانت هلم االطباء، وال مداوي. قال الذهيب: 

هو قليل الرواية، اال انه كبري الشأن، وكان يعد من عقالء الرجال.
مسروق بن األجدع الكويف: كان اذا قحط املطر، يستسقى بقربه. اخذ يف احد االيام 
اريك  أال  له  وقال  بالكوفة،  )مزبلة(  ُكناسة  على  به  فارتقى  له،  اخ  ابن  بيد 
الدنيا؟. وعن الشعيب قال: حضرت مسروقًا الوفاة، فلم يرتك مثن كفن. وكان اخر 
كالمه: اللهم ال اموت على امر مل يسنه رسول اهلل ╕، وال ابو بكر، وال عمر 
╛، واهلل ما تركت صفراء وال بيضاء، غري ما يف سيفي هذا، فكفنوني به. وعن 
هشام الكليب عن ابيه قال: كان مسروق قد شهد القادسية، وجرح فشلت يده. 
صحب مسروق كثريا من اصحاب النيب ╕، وقال يف حقهم: وجدت قلوبهم اوعية 

للعلوم، مبا رزقت من صفاء الفهوم. وممن كان يصحب مسروقًا يف احلروب:
عمرو بن عتبة بن فرقد الكويف: وقد ترمجت له بعض تصانيف الصوفية، وأحلق 
العبادة،  يف  اجملتهدين  من  كان  سعد:  ابن  قال  الزهد.  اليهم  انتهى  الذين  مع 
فكان وجهه مصفرًا. قرأ كالمه تعاىل: )وأنذرهم(، فبكى حتى انقطع، فما جاوزها 
حتى أصبح. هذه الصورة ليست تطرفًا يف العبادة، كما يوهمنا بذلك املستشرقون، 
ومن لف لفهم، فقد وصف علي بن ابي طالب ╜ الصحابة ╚ بقوله: )كانوا 
اهلل،  فذكروا  اصبحوا  فإذا  وقياما،  سجدًا  باتوا  قد  ُغربًا،  شعثًا،  صفرًا،  يصبحون 
مادوا كما مييد الشجر يوم الريح، وهملت اعينهم حتى تبتّل ثيابهم(. ذكر ان 
عمرو بن عتبة، كان يصلي والغمام فوق رأسه تقيه حر الشمس. وعن مواله 
احدى  يف  معهم  وخرج  صالته(،  لكثرة  نتحارس،  فال  العدو،  اىل  خنرج  )كنا  قال: 
الغزوات، فوجدوا يف طريقهم أسدًا، ومل يهرب عمرو، فقيل له اما خفت االسد؟ 
يعرف  ال  اجلوزي:  ابن  قال  سواه.  شيئًا  اخاف  ان  اهلل  من  استحيي  إني  فقال: 
لعمرو مسند، شغلته العبادة عن الرواية، واستشهد ╡ يف غزاة أذربيجان، يف 

خالفة عثمان بن عفان ╜. ⌡

من كتاب
 البطولة والفداء عند الصوفية

اسرتاحةالعدد
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هل تعلم؟
هل تعلم: ان اول من احتفل بمولد النبي ╕ هو 
رسول هللا نفسه اذ سئل عن سبب صيامه يوم 
فصيامه  فيه((.  ولدت  يوم  ))ذلك  فقال  االثنين 
شكر هلل على نعمة وجوده وهو اصل من اصول 

االحتفال.
هل تعلم: ان النبي ╕ كان شديد المحبة للخيل 

االصيلة النها اداة للجهاد في سبيل هللا.
هل تعلم: ان كل من تكلم اللغة العربية فهو عربي 

وان لم يكن من اصل عربي.
هل تعلم: ان ابواب الجهاد الرئيسة ثالث: وهي 
الجهاد بالمال والجهاد بالنفس والجهاد باللسان 

واكمل المجاهدين من جمع بينها.
هل تعلم: انه التجوز قراءة القرآن الكريم بغير 

اللغة العربية على سبيل التالوة والتعبد.

اهم آداب الجهاد في سبيل هللا
االعـــــــــداء. ــــاء  ــــق ل تـــمـــنـــي  عــــــدم   -1
ــــدو. ــــع ال ــــاء  ــــق ل ـــد  ـــن ع ــــثــــبــــات  ال  -2
اليه. والتضرع  تعالى  هللا  ذكر  من  االكثار   -3
ـــى. ـــال ـــع ت هلل  الــــنــــيــــة  ــــــــالص  اخ  -4
ـــــتـــــنـــــازع. وال ـــــالف  ـــــخ ال ـــــــرك  ت  -5
ــــــــــر. االم ــــــــــي  ول اطــــــــاعــــــــة   -6

شعر يف املولد الشريف

ومحـــيا كالشـــمس منك مضــيئ

اســــفـــرت عنـــه ليــــلة غـــراء

~~~~~~~~~~~~

ليــــلة المــــولد الذي كــان للدين

بيـــــومــه ســـــرور وازدهـــــاء

~~~~~~~~~~~~

يـــــوم نالــــت بوضعه بنت وهب

من فخـــــار مالم تنلــــه النســـاء

~~~~~~~~~~~~

واتــــت قومهـــــا بأفضــــــل مما

حملــــت قبــل مـــــريم العــــذراء

~~~~~~~~~~~~

وتــــوالت بشـــــرى الهــــــواتف

ان قد ولد المصطفى وحق الهناء

اسرتاحةالعدد
جماهد 4830
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وج������راح ش��ع��ب��ك ك��ل��ه��ا ب��ي��د اخل���ري���ْف

ت��س��ع��ى اىل اس��ت��ن��ش��اق��ه ش���م االن�����وْف

ع��ن وص��ف��ه��ا ع��ج��زت م��الي��ن احل���روْف

حم����ف����وف����ة مب����الئ����ك ف�������وق االل��������وْف

وع�����ال مب�����دح حم���م���د ق�����رع ال����دف����وْف

وت��ب��س��م��ت ج��ن��ب��ات��ه رغ�����م ال���ن���زي���ْف

احلليْف بئس  يا  الدهر  ح��زن  حالفت 

الظروْف شتى  يف  فيك  يكمن  فاحلزن 

أسيْف اشقى  وشرورهم  جورهم  من 

حن���و ال��رذي��ل��ة م���ن هل���ا ب��ئ��س احل��ف��ي��ْف

العصوْف كالريح  دام  منها  وال��ع��زم 

خ���ر امل���الج���ىء وامل��ع��اق��ل وال��ك��ه��وْف 

رف���ع���وا ل����واء اجمل����د م��اب��ن ال��ص��ف��وْف

ان����ع����م ب�����ه م�����ن ق����ائ����د ف�����ذ ح��ص��ي��ْف

ف��ه��ج��وم��ه��م اب������دا ع��ن��ي��ف يف ع��ن��ي��ْف

حتى ارتوت من قتلهم بيض السيوْف

يف ج��ي��ش��ن��ا م���ن ج���ن���ده ك���ل ال��ص��ن��وْف

ت��ط��وْف وهل����ى  حم��م��د  روح  اب���ص���رت 

الكسوْف ظلماء  ف��وق  ن��ورك  فغياب 

ج��ع��ل��ت ام���ان���ي ش��ع��ب��ن��ا ن��ي��ل احل���ت���وْف

ك���ل اخل���الئ���ق م���ن ك��ري��م او ش��ري��ْف

ع����ن����د االل���������ه خم����ل����د ف�������وق امل���ن���ي���ْف

قصائدالعدد
اجملاهدين 4831

م��ر ال��رب��ي��ع ع��ل��ى ج��راح��ك ي��اع��راق

ل��ي��ل��ة يف  حم����م����د  ع����ط����ر  ف���ش���م���م���ت 

ال����س����م����اء ج���الل���ة ول�����ن�����ور امح������د يف 

)زف�������ة( يف  حم����م����د  روح  ورأي�����������ت 

وراي�����ت ح���ور ال��ع��ن ت��ن��ش��د يف ال��ع��ال

ام���ن���ي���ات ج������رح  ك�����ل  ف���ت���ف���ت���ح���ت يف 

ال���دن���ا ي�����اج�����رح  االالم  ي����ام����وط����ن 

ال���دن���ا االم  ك����ل  ك���ع���ب���ة  ان������ت  ب����ل 

ف���ع���راق���ن���ا ال�����ع�����دا يف ارض�����ن�����ا  ح�����ل 

وامتطوا الفضيلة  ص��رح  على  ج���اروا 

ف��ت��ف��ن��ن��ت يف ردع���ه���م ج��ن��د اهل���دى

ث����ق ان����ه����م وه������م احل����م����اة ل��ش��ع��ب��ن��ا

ف���ال���ن���ق���ش���ب���ن���دي���ون س�������ور ب����الدن����ا

ا س������اروا ع��ل��ى ع��ه��د ال��ن��ع��ي��م��ي ص����رّ

دح������روا ف���ل���ول ال���غ���زو يف ص��والت��ه��م

ه����وادة دون  االع�������داء  دم����ا  س��ف��ك��وا 

ب��ن صفوفهم ي��ص��ول  ال��ع��راق  ج��ي��ش 

يف ارض���ن���ا امل���ل���ىء ب���اش���الء ال��ص��غ��ار

ي����ان����ور امح�����د الت����غ����ب ع����ن ارض���ن���ا

ح���ال���ة يف  الن�����ن�����ا  ال�����ي�����ك  ن����ش����ك����وا 

ع��ل��ى ق���دم���ك���م  ال����ك����ون  رب  والن 

ف��م��ق��ام��ك��م ي��اس��ي��د ال���رس���ل ال���ك���رام

تبسم اجلراح
المجاهد كعب التائب



ٱ ٻ ٻ

ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   زب   

ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  
ىئ  يئ  جب  حب  خبرب "آل عمران"


