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بس2 هللا 'ل-حمD 'ل-ح?2بس2 هللا 'ل-حمD 'ل-ح?2

 Eمفا-قا Eمفا-قا D?ب D?بD?إلما-ت'D?إلما-ت' !!

شاء هللا تعالى DA تق;S 2ما-G في AفغانستاPD ث2 شاء هللاشاء هللا تعالى DA تق;S 2ما-G في AفغانستاPD ث2 شاء هللا
Tلى 'لجباS عل?$ا G-U?لمس' VUلمنا' Dتنحا@ ع DA تعالىTلى 'لجباS عل?$ا G-U?لمس' VUلمنا' Dتنحا@ ع DA تعالى
VUلمنا' Dلى ع"" مS E"عا DA لىS Pألم-?كي' Tلت"خ' DباSVUلمنا' Dلى ع"" مS E"عا DA لىS Pألم-?كي' Tلت"خ' DباS

G-?ألخ' E';من$ا في 'لسن E@لتي 'نحا'G-?ألخ' E';من$ا في 'لسن E@لتي 'نحا'..

كما شاء هللا تعالى DA تق;2 ";لة في 'لع-'PV ث2 شاء هللاكما شاء هللا تعالى DA تق;2 ";لة في 'لع-'PV ث2 شاء هللا
تعالى DA تنحا@ عD 'لمناVU 'لمس?G-U عل?$ا Sلىتعالى DA تنحا@ عD 'لمناVU 'لمس?G-U عل?$ا Sلى

'لصح-'ء SباD 'شت"'" حملة 'لصح;'S PEلى DA عا"S Eلى'لصح-'ء SباD 'شت"'" حملة 'لصح;'S PEلى DA عا"S Eلى
ع"" مD 'لمناVU 'لتي 'نحا@E من$اP كما فتح هللا عل?$اع"" مD 'لمناVU 'لتي 'نحا@E من$اP كما فتح هللا عل?$ا
Bسبحان Bمنة من Xمح YلZ;– 2لى 'لشاS ""بالتمBسبحان Bمنة من Xمح YلZ;– 2لى 'لشاS ""بالتم

.-.-;تعالى;تعالى
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 V-لف' DA -?غ V-لف' DA -?غ D?ب D?ضى ;تأ??"ب- Eأل;لى نال' DA D?ضى ;تأ??"'إلما-ت- Eأل;لى نال' DA D?إلما-ت'
'لكث?- مS Dخ;G 'لمن$ج ال س?ما Uلبة 'لعل2 ف?P2$ ب?نما'لكث?- مS Dخ;G 'لمن$ج ال س?ما Uلبة 'لعل2 ف?P2$ ب?نما
Eلمفا-قا' Dم _Z`; !0-بأخ ;A غلب$2 'نتق" 'لثان?ة بحجةAEلمفا-قا' Dم _Z`; !0-بأخ ;A غلب$2 'نتق" 'لثان?ة بحجةA

!!'لعج?بة'لعج?بة

VUلى 'لمناS (DالباUل') إلسالم?ة' G-إلما' Tجا- Tالً: "خ;AVUلى 'لمناS (DالباUل') إلسالم?ة' G-إلما' Tجا- Tالً: "خ;A
,D??لش?;ع'; b;-ل' Dم D;"`لتي ح--`ا 'لمجا',D??لش?;ع'; b;-ل' Dم D;"`لتي ح--`ا 'لمجا'

Dلعق", فضالً ع'; Tلح' T`ش;-0 أل D;" ا`Z;نف EUبس;Dلعق", فضالً ع'; Tلح' T`ش;-0 أل D;" ا`Z;نف EUبس;
!!جمع تص;?E 'ألفغاD جم?عاًجمع تص;?E 'ألفغاD جم?عاً

Dم E';إلسالم?ة بع" سن' V'-لب?عة ل";لة 'لع' E"ب?نما ُعقDم E';إلسالم?ة بع" سن' V'-لب?عة ل";لة 'لع' E"ب?نما ُعق
Dع;'ن$2, ;بح> ;تشا;- مA; Dألم-?كا' Tلتضح?ة ;قتا'Dع;'ن$2, ;بح> ;تشا;- مA; Dألم-?كا' Tلتضح?ة ;قتا'
Dم D;تك? !Zل'– D?"`ش;-0 'لمجا bعضاء مجلA TقبDم D;تك? !Zل'– D?"`ش;-0 'لمجا bعضاء مجلA Tقب
فصائT ع"G-؛ ث2 م"E 'ل";لة نف;Z`ا على مناVU ال Sما2فصائT ع"G-؛ ث2 م"E 'ل";لة نف;Z`ا على مناVU ال Sما2

..ف?$اف?$ا

ثان?اً: Aم?- 'لمgمن?D في AفغانستاD 'لمال محم" عم-ثان?اً: Aم?- 'لمgمن?D في AفغانستاD 'لمال محم" عم-
مجا`" حفBh هللا ل?b ق-ش?اً ف?ما نعل2 ;لكنB مD قب?لةمجا`" حفBh هللا ل?b ق-ش?اً ف?ما نعل2 ;لكنB مD قب?لة
..'لبشت;D 'لمع-;فة! ;`ي قب?لة متح"-G مA Dص;T `ن"?ة'لبشت;D 'لمع-;فة! ;`ي قب?لة متح"-G مA Dص;T `ن"?ة

ب?نما مD ت;لى 'ل";لة 'إلسالم?ة في 'لع-'A ;` Vم?-ب?نما مD ت;لى 'ل";لة 'إلسالم?ة في 'لع-'A ;` Vم?-
 D?منgلم' D?منgب; 'لمA ;بA2ث Dهللا ;م Bث2عم- 'لق-شي 'لحس?ني -حم Dهللا ;م Bعم- 'لق-شي 'لحس?ني -حم

 D?منgم?- 'لمA D?منgم?- 'لمA ;بA ;بAهللا Bhهللابك- 'لق-شي 'لحس?ني حف Bhبك- 'لق-شي 'لحس?ني حف ..

..;ق" تكلT`A 2 'لعل2 في 'شت-'U 'لق-ش?ة لإلمامة;ق" تكلT`A 2 'لعل2 في 'شت-'U 'لق-ش?ة لإلمامة

"DالباUل'" DفغانستاA إلسالم?ة في' G-م-'ء 'إلماA :ًثالثا"DالباUل'" DفغانستاA إلسالم?ة في' G-م-'ء 'إلماA :ًثالثا
P!"?-;تبعاً ألبي منص;- 'لمات Pلمات;-?"?ة' G"?على 'لعقP!"?-;تبعاً ألبي منص;- 'لمات Pلمات;-?"?ة' G"?على 'لعق
..;Aما في 'لفقB ف$2 متمZ`ب;D متق?";D بالمj`Z 'لحنفي;Aما في 'لفقB ف$2 متمZ`ب;D متق?";D بالمj`Z 'لحنفي

Aما Aم-'ء 'ل";لة 'إلسالم?ة في 'لع-'V ;مD ث2 في 'لشاA2ما Aم-'ء 'ل";لة 'إلسالم?ة في 'لع-'V ;مD ث2 في 'لشا2
D?ب`Zغ?- متم PBلفق'; G"?في 'لعق Iف$2 على من$ج 'لسلD?ب`Zغ?- متم PBلفق'; G"?في 'لعق Iف$2 على من$ج 'لسل
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Bل D?متعصب ;A j`ZبمBل D?متعصب ;A j`Zبم!!

-'بعاً: ل2 ?ع-I 'لUالباD في قتاT 'التحا" 'لس;ف?تي ;ل2-'بعاً: ل2 ?ع-I 'لUالباD في قتاT 'التحا" 'لس;ف?تي ;ل2
Eال مشا-كاS 2$لل' P-G-إلما' DعالS Tقب– Zب-@;' ;قتئ?Eال مشا-كاS 2$لل' P-G-إلما' DعالS Tقب– Zب-@;' ;قتئ?
?س?-G مD بعX قا"ت$ا ال ?ع-ف$ا Sال 'لمتعمV في?س?-G مD بعX قا"ت$ا ال ?ع-ف$ا Sال 'لمتعمV في

..Aخبا-`A2خبا-`2

Tا بقتا`g'-مA; ل";لة 'إلسالم?ة' Tجا- I-ب?نما ُعTا بقتا`g'-مA; ل";لة 'إلسالم?ة' Tجا- I-ب?نما ُع
Tب PV'-لع' X-A خ;ل$ا" Zألم-?ك?ة من' G"لمتح' Eل;ال?ا'Tب PV'-لع' X-A خ;ل$ا" Zألم-?ك?ة من' G"لمتح' Eل;ال?ا'
T;خ" Tلبع> قب' k?ج Tبقتا I-م-'ئ$ا ُعA Xبع DST;خ" Tلبع> قب' k?ج Tبقتا I-م-'ئ$ا ُعA Xبع DS

Dألم-?كا'Dألم-?كا'..

خامساً: ل2 ُ?ع-I عD 'إلما-G 'إلسالم?ة في AفغانستاA Dن$اخامساً: ل2 ُ?ع-I عD 'إلما-G 'إلسالم?ة في AفغانستاA Dن$ا
PYلZ في Eسع ;A 2$?عل j-لح' EعلنA ;A ل-'فضة' EقاتلPYلZ في Eسع ;A 2$?عل j-لح' EعلنA ;A ل-'فضة' Eقاتل
'للS 2$ال ما حصT مD قتال$2 لل$@'-A ZS PGن$2 كان;' Aح"'للS 2$ال ما حصT مD قتال$2 لل$@'-A ZS PGن$2 كان;' Aح"

Tلشما' Iتحال Eمك;ناTلشما' Iتحال Eمك;نا..

ب?نما 'لقاصي ;'ل"'ني ?ع-I م;قI 'ل";لة 'إلسالم?ة فيب?نما 'لقاصي ;'ل"'ني ?ع-I م;قI 'ل";لة 'إلسالم?ة في
'لع-'V ;'لشا2 مD 'ل-'فضةP ;ك?ZA I'ق;`2 'لم- 'لعلق2'لع-'V ;'لشا2 مD 'ل-'فضةP ;ك?ZA I'ق;`2 'لم- 'لعلق2

..في ;قائع Aش$- مDA D ُتحص-في ;قائع Aش$- مDA D ُتحص-

DفغانستاA إلسالم?ة في' G-إلما' Bفق Dم Dسا"ساً: ل2 ?كDفغانستاA إلسالم?ة في' G-إلما' Bفق Dم Dسا"ساً: ل2 ?ك
;ال مD س?است$ا 'لتم"" ;'لت;سع على 'لمناVU 'لتي;ال مD س?است$ا 'لتم"" ;'لت;سع على 'لمناVU 'لتي

..تس?U- عل?$ا 'ل";T 'لUاغ;ت?ةتس?U- عل?$ا 'ل";T 'لUاغ;ت?ة

;على 'لعكb مZ DلY نج" DA س?اسة 'ل";لة 'إلسالم?ة في;على 'لعكb مZ DلY نج" DA س?اسة 'ل";لة 'إلسالم?ة في
'لع-'V ;'لشا2 'لتم"" ;'ل@حI لتح-?- كT شب- ُحك2'لع-'V ;'لشا2 'لتم"" ;'ل@حI لتح-?- كT شب- ُحك2
G';على ت-س?خ ن m-لح'; Pبأحكا2 'إلسال2 في ?;2 ماG';على ت-س?خ ن m-لح'; Pبأحكا2 'إلسال2 في ?;2 ما

G"لخالفة 'ل-'ش'G"لخالفة 'ل-'ش'..

 Eلمفا-قا' _Z` Tك Dعلى 'ل-غ2 م; Eلمفا-قا' _Z` Tك Dعلى 'ل-غ2 م; D?ب D?بDA "نج D?إلما-ت'DA "نج D?إلما-ت'
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Pلثان?ة' D;" لأل;لى ً'"?gم T'@ لعل2 ال' T`A Dلكث?- م'Pلثان?ة' D;" لأل;لى ً'"?gم T'@ لعل2 ال' T`A Dلكث?- م'
jلعج' jعجA Dم 'Z`;jلعج' jعجA Dم 'Z`;!!

Eلشا2 قاتل'; V'-ل";لة 'إلسالم?ة في 'لع' DS :T?ق DفإEلشا2 قاتل'; V'-ل";لة 'إلسالم?ة في 'لع' DS :T?ق Dفإ
..بعX 'لفصائT 'لمنتسبة لإلسال2 ;'لج$ا"بعX 'لفصائT 'لمنتسبة لإلسال2 ;'لج$ا"

فإننا نق;DS :T 'لمتتبع ألخبا- 'إلما-G 'إلسالم?ة فيفإننا نق;DS :T 'لمتتبع ألخبا- 'إلما-G 'إلسالم?ة في
AفغانستاD ?ج" Aن$ا قاتلE ع""'ً مD 'لجماعاE 'لج$ا"?ةAفغانستاD ?ج" Aن$ا قاتلE ع""'ً مD 'لجماعاE 'لج$ا"?ة
D;" في ;ج$$ا ;قاتل$ا Iق; Dمم Eل;ق' YلZ في G@-لبا'D;" في ;ج$$ا ;قاتل$ا Iق; Dمم Eل;ق' YلZ في G@-لبا'
!Zحم" شا_ مسع;" –'لA كجماعة Pق?ا2 'ل";لة 'إلسالم?ة!Zحم" شا_ مسع;" –'لA كجماعة Pق?ا2 'ل";لة 'إلسالم?ة
ع-I بأس" بانش?--P ;جماعة ب-`اD 'ل"?D -باني –خ-?جع-I بأس" بانش?--P ;جماعة ب-`اD 'ل"?D -باني –خ-?ج
Dغ?-`ا م; PIس?ا T;ل-س' j- "جماعة عب; P--`@أل'Dغ?-`ا م; PIس?ا T;ل-س' j- "جماعة عب; P--`@أل'

Eلجماعا'Eلجماعا'..

;`Z' ع?نB 'لZ! حصT في 'لع-'V ;'لشاP2 فإD 'ل";لة;`Z' ع?نB 'لZ! حصT في 'لع-'V ;'لشاP2 فإD 'ل";لة
Eلجماعا' Dفي ;ج$$ا م Iق; Dال مS Tإلسالم?ة ل2 تقات'Eلجماعا' Dفي ;ج$$ا م Iق; Dال مS Tإلسالم?ة ل2 تقات'
D?"لكفا- ;'لم-ت' !"?A لمنتسبة للج$ا" ;;ضع ?"_ في'D?"لكفا- ;'لم-ت' !"?A لمنتسبة للج$ا" ;;ضع ?"_ في'!!

;DS ق?DS :T 'ل";لة 'إلسالم?ة غ?- مس?G-U على كافة;DS ق?DS :T 'ل";لة 'إلسالم?ة غ?- مس?G-U على كافة
..مناVU 'لع-'V ;'لشا2مناVU 'لع-'V ;'لشا2

DفغانستاA إلسالم?ة في' G-إلما' Tحا Dكا YلZك :T;فإننا نقDفغانستاA إلسالم?ة في' G-إلما' Tحا Dكا YلZك :T;فإننا نق
فإن$ا ل2 تس?U- على كافة مناA VUفغانستاD ;خاصةفإن$ا ل2 تس?U- على كافة مناA VUفغانستاD ;خاصة

Tلشما' VUمناTلشما' VUمنا!!

;`كZ' كT ما ?حا;ل;DA D ?نتق";' بB 'ل";لة 'إلسالم?ة في;`كZ' كT ما ?حا;ل;DA D ?نتق";' بB 'ل";لة 'إلسالم?ة في
'لع-'V ;'لشا2 تج"_ م;ج;"'ً في 'إلما-G 'إلسالم?ة في'لع-'V ;'لشا2 تج"_ م;ج;"'ً في 'إلما-G 'إلسالم?ة في
AفغانستاD ;@?ا"PG لكن$ا 'لسباحة مع 'لت?ا- ;'لح-m علىAفغانستاD ;@?ا"PG لكن$ا 'لسباحة مع 'لت?ا- ;'لح-m على

..-ضى 'لناPb نسأT هللا 'لسالمة ;'لعاف?ة-ضى 'لناPb نسأT هللا 'لسالمة ;'لعاف?ة

 :jكت; :jب; ;كتA ;بA لمض-!'لمض-!خ@?مة خ@?مة'

----
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Aب; معا;?ةAب; معا;?ة

Sعالمي مم?@Sعالمي مم?@

  
    

Posts : 2,761Posts : 2,761

";لة 'لخالفة";لة 'لخالفة
`ي 'لUائفة 'لمنص;-G 'لhا`-G: ?خZل$ا 'لناb ;?خالف;ن$ا`ي 'لUائفة 'لمنص;-G 'لhا`-G: ?خZل$ا 'لناb ;?خالف;ن$ا

;ال ?ض-;ن$ا ش?ئاً بفضT هللا تعالى;ال ?ض-;ن$ا ش?ئاً بفضT هللا تعالى
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