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3االفتتاحية
بيت المقدس

إن أولياؤه إال المتقون
جنود الخالفة يهاجمون مبنى إذاعة 

أفغانية في جالل أباد  
ومواقع لحركة طالبان في لغمان

ستون سنة والقدس يف أيدي اليهود، ثم يتباكى الناس أن أعلنها الصليبيون اليوم عاصمة لهم، 

وال يعلم املرء حقيقة هذا البكاء، أهو بكاء عىل أرض كانت يوما قبلة للمسلمني، وحارضة من 

حوارضهم، تحوي أحد مساجدهم الثالثة التي ال تشد الرحال إال لها، أم هو بكاء عىل قضية 

اعتادوا البكاء عند ذكرها، لكونها تخترص كل مآسيهم يف عصورهم املتأخرة، أم هي فرصة 

جديدة للمزاودين واألدعياء لريفعوا أصواتهم مجددا منادين بهذه القضية اليتيمة التي لم يبق 

طاغوت من الطواغيت وطائفة من طوائف الكفر والردة يف املنطقة إال وزعم أُبُوَّتها، وادَّعى أنه 

ويل الدم فيها.

بل وصل األمر بأهل الضالل أن يجعلوا من هذه االدعاءات الفارغة ماحية لكل جرائم الطواغيت 

واملرشكني، فكانت سلعة رائجة تاجر بها طواغيت "حزب البعث" يف الشام والعراق، وطواغيت 

الرافضة يف إيران ولبنان، وطواغيت أحزاب الردة املنتسبة إىل اإلسالم يف كل مكان، بل كانت 

بالنسبة إليهم نوعا من املخّدرات التي يحقنون بها أتباعهم وعبيدهم، وسدا منيعا يف وجه كل 

دعوة إىل اإلصالح.

وأطلقوا شعاراتهم املبتدعة، من قبيل "القدس قضية املسلمني األوىل"، الذي قصدوا منه أن ال أمل 

يف تحقيق أي مطلب من مطالبهم قبل أن "تتحرر" القدس، فال تحكيم للرشيعة قبل أن تُخلَّص 

املدينة من أيدي اليهود، وال جهاد ضد أيٍّ من أصناف الكفار واملرتدين حتى يعود املسجد األقىص 

إىل أيدي املسلمني.

ومنهم من عدَّل ذلك الشعار ليكون "القدس قضية املسلمني املركزية"، قاصدا بذلك أن يجعلها 

مغناطيسا لجذب األنصار واألتباع، فإن دعا إىل إقامة الدين جعل الغاية من ذلك "تحرير القدس"، 

وإن طالب بإعادة الخالفة كان هدفه من ذلك حشد املسلمني ملعركة "فتح القدس"، وإن نادى 

بتحكيم الرشيعة سارع إىل اإلعالن أن ذلك سيساعد يف "استعادة األقىص السليب"، وال نعرف 

بماذا كانوا سيربِّرون دعواتهم لو استفاقوا يوما ليجدوا القدس عاصمة للسلطة الفلسطينية 

املرتدة أو حكومة حماس الطاغوتية.

أن ينكروا عىل كل مجاهد يف األرض، ويطعنوا يف جهاده  األمر بالضالني املضلِّني  بل وصل 

للمرشكني، وطاعته ألمر رب العاملني، متهمني إياه أنه بجهاده يرصف األنظار عن "معركة 

القدس" التي يجب أن ال تتوجه األنظار إال إليها، ويحرف فوهة البندقية عن اليهود الذين يحرم 

توجيه البنادق إىل غري صدورهم، وردَّ الكثري من أهل الجهاد عىل هذه الشبهات، وبينوا للناس 

ق وجيوش الطواغيت تحيط بها إحاطة السوار باملعصم،  أن فتح القدس ال يمكن أن يتحقَّ

وهي تحمي اليهود من رضبات املجاهدين، وتمنع املسلمني من مجرد التفكري يف فتح جبهة مع 

املرشكني يف بيت املقدس وأكنافه.

لكن أهل الحق الربانيني ال يمكن أن تنطيل عليهم مزاودات الكاذبني، وال أراجيف املنافقني، 

فميزانهم يف كل أمر هو رشيعة رب العاملني، وأحكامهم عىل الطوائف واألعيان مصدرها الكتاب 

املبني، فال يرتفع حكم الكفر عن فرد أو طائفة مهما عال رصاخه مناديا بـ "تحرير القدس" 

حتى يتوب من كفره بالله العظيم ويكون كسائر املسلمني، وال يتوقف الجهاد املتعنيِّ يف أرض من 

األرضني انتظارا لفتح أرض غريها، وال ضد صنف من املرشكني تعلال بقتاله لليهود املحاربني، 

وهم يف جهادهم مستمرون حتى يقيموا حكم الله –تعاىل- يف القدس وغريها من البالد، ويزيلوا 

الرشك عن كل أرض ترشق عليها الشمس، ويغشاها الليل.

يرون أن كل خطوة لهم يف مسرية جهادهم تقربهم أكثر من موعود الله لهم بقتال اليهود يف بيت 

املقدس، وقتلهم عىل أرضها، حتى يقتل عبُد الله عيىس بن مريم -عليه السالم- دجاَلهم، وال شك 

أن ذلك كله ال يكون إال للطائفة املنصورة من املوحدين، الذين صربوا عىل الفتن، وثبتوا يف املالحم، 

ولم يرضهم من خالفهم، وال من خذلهم، حتى أتاهم أمر ربهم -سبحانه وتعاىل- وهم عىل ذلك.

ورجال هذه الطائفة املتقون هم أولياء بيت املقدس وأهله من املسلمني، وهم أولياء املسجد األقىص، 

ال الطواغيت، وال عبيدهم املرشكون، وال العلمانيون والديموقراطيون وإخوانهم املرتدون، الذين 

يصدون عن سبيل الله، ويحاربون رشيعة الله، وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصريا، كما قال 

الله جل وعال: }َوَما َلُهْم أاَلَّ يَُعذِّبَُهُم اللَُّه َوُهْم يَُصدُّوَن َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم َوَما َكانُوا أَْوِليَاَءُه إِْن 

أَْوِليَاؤُہُ إاِلَّ اْلُمتَُّقوَن َوَلِكنَّ أَْكثَرَُهْم اَل يَْعَلُموَن{ ]األنفال: 34[.

والية خراسان
شنَّ جنود الدولة اإلسالمية –هذا األسبوع- هجمات عىل مبنى إذاعة أفغانية وعىل 

نقاط لحركة طالبان الوطنية، مما أسفر عن مقتل وإصابة عرشات املرتدين. 

إذ هاجمت مفرزة أمنية السبت )14/ ربيع األول( مبنى إذاعة يف مدينة جالل 

أباد بننجرهار، واستهدف املجاهدون عنارص الرشطة والقوات األمنية املرتدة 

التي هرعت ملبنى اإلذاعة، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 10 مرتدين. 

وذكر املكتب اإلعالمي لوالية خراسان أن املجاهدين ركنوا سيارة مفخخة أمام 

بقذيفة  املبنى  استهدفوا  ثم  أباد(،  )جالل  مدينة  يف  )انعكاس(  إذاعة  مبنى 

ر املجاهدون  صاروخية، وعقب وصول الرشطة والقوات األمنية إىل املوقع فجَّ

السيارة املفخخة وعبوتني ناسفتني يف جموعهم، مما أسفر عن مقتل أكثر من 

10 مرتدين، بينهم مدير االستخبارات األمنية يف مدينة )جالل أباد(، ولله الحمد. 

وأُصيب 8  ُقتال  املرتدة  األمنية  القوات  من  عنرصين  أن  أعماق  وكالة  وذكرت 

آخرون جراء تفجري مبنى اإلذاعة، بحمد الله. 

هجوم للمجاهدين ضد طالبان في )لغمان( وصد هجوم 
لهم في ننجرهار

لحركة  نقاطا  األول(  ربيع   /18( األربعاء  اإلسالمية  الدولة  جنود  هاجم  كما 

طالبان يف منطقة )لغمان( مما أسفر عن مقتل 7 منهم، وإصابة آخرين، ولله 

الحمد. 

وأوضح املكتب اإلعالمي لوالية خراسان أن جنود الدولة اإلسالمية هاجموا نقاط 

التابعة ملنطقة )لغمان(، ودارت  حركة طالبان يف منطقة )ألينكار كونديكل( 

اشتباكات بني الطرفني أسفرت عن مقتل 7 من عنارص الحركة، وإصابة آخرين، 

فيما فرَّ بقية العنارص من نقاطهم، واغتنم املجاهدون أسلحة وذخائر متنوعة، 

ولله الحمد. 

وصد جنود الدولة اإلسالمية يف اليوم ذاته هجوما لحركة طالبان الوطنية عىل 

مواقعهم يف منطقة )خوكيانو( بننجرهار، حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع 

األسلحة، مما أسفر عن مقتل 3 من عنارص الحركة وإصابة آخرين، وفرَّ الباقون 

خائبني مدحورين تاركني وراءهم أسلحة وذخائر متنوعة غنيمة للمجاهدين. 

إعطاب عربة كوجار للجيش األمريكي الصليبي

وأعطب املجاهدون الثالثاء )17/ ربيع األول( عربة كوجار للجيش األمريكي 

الصليبي إثر تفجري عبوة ناسفة عليها، بمنطقة جربهار يف ننجرهار، ولله الحمد. 

 إضافة ملا سبق، اغتال املجاهدون -السبت- عنرصا من الرشطة األفغانية املرتدة 

إثر إطالق أعرية نارية عليه يف مدينة جالل أباد، ولله الحمد. 

اغتيال رافضة مشركين في إسالم أباد

الرافضة  من  عددا  األول(  ربيع   /11( األربعاء  املجاهدون  اغتال  ذلك،  وقبل 

ولله  أباد،  إسالم  الباكستانية  العاصمة  يف  استخبارات  بينهم عنرص  املرشكني 

الحمد. 

وأوضح املكتب اإلعالمي لوالية خراسان أن 2 من الرافضة املرشكني ُقتال وأُصيب 

3 آخرون بينهم عنرص استخبارات، إثر إطالق أعرية نارية عليهم يف مدينة إسالم 

أباد، ولله الحمد. 

يُذكر أن جنود الدولة اإلسالمية سيطروا -األسبوع املايض- عىل مساحات واسعة 

األفغانية  للرشطة  تجمعا  استشهادي  وهاجم  بننجرهار،  خوكيانو  إقليم  من 

فأوقع يف صفوفهم أكثر من 50 قتيال ومصابا، فيما لقي عدد من عنارص الرشطة 

الباكستانية مرصعهم يف مدينة بيشاور، ولله الحمد.


