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بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده؛
والية خراسان هي إحدى والايت الدولة اإلسالمية نصرها هللا ،وهلا تواجد يف مناطق ابكستان وأفغانستان ،حيث
ابيعت ثلة فاضلة من اجملاهدين الدولة اإلسالمية ونشأت بعد ذلك والية خراسان ،وما زالت بفضل هللا يف قوة
ومنعة ومتدد ،ويف كل يوم يسمع الناس غزواهتا وجهادها وقتلها للمرتدين والصليبيني.
إن والية خراسان قامت كسائر والايت الدولة اإلسالمية على التوحيد واجلهاد يف سبيل هللا ،وهدم الشرك ،وتكفري
املشركني ،وهذا هو األساس األصيل هلذه الوالية الصابرة اجملاهدة.
ففي خراسان تتواجد حركة طالبان الوثنية املرتدة اليت حتمي األضرحة ،وحتمي الكبائر واملعاصي من زراعة احلشيش
واملخدرات وغري ذلك ،بل جعلت املكوس على املعاصي كاملخدرات من مصادر دخل احلركة الوثنية ،وكذلك
هناك حكومات مرتدة كحكومة أفغانستان وابكستان ،فضالا عن مجاعات أخرى كالرافضة املشركة وغريها.
يف هذا املوقع نشأت والية خراسان متوكلة على هللا ،جاعلة هدفها هو نشر التوحيد وهدم الشرك ،وإقامة الشرع
كامالا غري منقوص يف هذه الوالية.
وهلذا حارهبا الطواغيت وحاربتها حركة طالبان الوثنية الوطنية؛ ألن التوحيد له أعداء يف كل زمان ومكان.
إن والية خراسان على منهاج النبوة تسري على درب املوحدين اجملددين من أئمة الدين شأهنا شأن ابقي الوالايت.
فقد قالت مكتبة اهلمة التابعة للدولة اإلسالمية يف هامش الصفحة رقم ( )5من كتاب كشف الشبهات

للشيخ حممد بن عبد الوهاب -رمحه هللا -طبع مكتبة اهلمة:
"الدولة اإلسالمية ودعوهتا وجهادها اليوم؛ امتداد وجتسيد لدعوة التوحيد واجلهاد اليت جاء هبا رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وأصحابه ،وجددها ابن عبد الوهاب وأحفاده" ا.هـ.

إن والية خراسان عرفت أن مقصد اجلهاد هو أن تكون كلمة هللا هي العليا وإن غضب من غضب من الكفار
واملرتدين ،فالغاية هي رضا هللا سبحانه وتعاىل ،ولذا بدأت ابلدعوة ابللسان للتوحيد ونشر العقيدة الصحيحة
والتحذير من الشرك ،وكذلك جاهدت ابلسنان والسالح من رفض التوحيد أو امتنع عن الشريعة أو كان من
أنصار الشرك.
قال شيخ اإلسالم اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا:
"فمن مل جيب الدعوة ابحلجة والبيان قاتلناه ابلسي والسنان" ا.هـ.
ومع قيام والية خراسان ابجلهاد ونشر التوحيد وهدم الشرك وجماهدة املشركني؛ وقفت حركة طالبان الوثنية
وأعلنت العداء لدولة التوحيد ووالية خراسان اجملاهدة ،فقامت بني الطرفني املعارك واحلروب ،املعارك اهلائلة بني
رجال والية خراسان أهل التوحيد وبني حركة طالبان الوثنية حامية األضرحة ،فكان اجلهاد العظيم الذي قام به
رجال والية خراسان نصرهم هللا وسدد رميهم يف نشر التوحيد وهدم الشرك.
وكذلك قامت املعارك بني احلكومة الطاغوتية يف أفغانستان ومعها أمريكا الصليبية وبني والية خراسان ،وشاهد
الناس كي يهاجم أسود والية خراسان مواقع احلكومة األفغانية الكافرة وجنود أمريكا بكل جسارة وشجاعة
متوكلني على هللا وحده ،ألن من توكل على هللا وحده فاز وانتصر.
ِ
ِ
ي}.
قال تعاىلَ { :و َعلَى اللَّـه فَـتَـ َوَّكلُوا إِن ُكنتُم ُّم ْؤمنِ َ
قال الشيخ العالمة سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب رمحهم هللا:
"أن موسى عليه السالم أمر قومه بدخول األرض املقدسة اليت كتبها هللا هلم ،وال يرتدوا على أدابرهم خوفاا من
قدما ال يهابوهنم وال خيشوهنم ،متوكلني على هللا يف هزميتهم ،مصدقني بصحة وعده هلم إن
اجلبارين ،بل ميضون ا
كانوا مؤمنني" ا.هـ.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
"وأما أرجح املكاسب ،فالتوكل على هللا ،والثقة بكفايته ،وحسن الظن به" ا.هـ.

فشاهد الناس االنتصارات الباهرة لوالية خراسان ،وسيطرهتا على القرى واحدة بعد أخرى ،وكلما سيطرت والية
خرسان على مكان أو قرية أو مدينة :حكمتها بشرع هللا ،وأقامت التوحيد ،وهدمت الشرك ،ونشرت اخلري،
وحاربت املعاصي والكبائر ،فباتت املناطق اليت تسيطر عليها والية خراسان واحة من االستقرار واحلكم ابلشرع.
وألسود والية خراسان صوالت وجوالت يف جهاد الرافضة أصدقاء حركة طالبان الوثنية ،وكذلك للوالية جهاد يف
نواحي ابكستان ،جعل حكومة ابكستان الطاغوتية يف خوف وهلع ،وهذا كله بفضل هللا وحده.
إن النزاع والصراع واخلالف واحلرب بي والية خراسان ومن يعاديها هو على التوحيد؛
وهذه هي حقيقة الصراع ملن عرف وفهم وأتمل ،فوالية خراسان هدفها ومهها نشر التوحيد وهدم الشرك وتكفري
املشركني؛ ولذا حاربتها حركة طالبان الوثنية واحلكومات الطاغوتية.
قال الشيخ محد بن عتيق النجدي رمحه هللا:
"فيا عباد هللا :أين عقولكم؟ فإن النزاع بيننا وبني هؤالء ليس هو يف الصالة وإمنا هو يف تقرير التوحيد واألمر به
وتقبيح الشرك والنهي عنه والتصريح بذلك ،كما قال إمام الدعوة النجدية :أصل اإلسالم وقاعدته أمران؛ األول:
األمر بعبادة هللا وحده ال شريك له ،والتحريض على ذلك ،واملواالة فيه وتكفري من تركه .األمر الثاين :اإلنذار عن
الشرك يف عبادة هللا وحده ال شريك له ،والتغليظ يف ذلك واملعاداة فيه ،وتكفري من فعله ،هذا هو إظهار الدين"
ا.هـ.
وما زالت والية خراسان بفضل هللا وحده يف متدد وتقدم وقوة ومنعة ،وإن شاء هللا يف قادم األايم ستزداد قوة
ومنعة ،فإن هللا وعد بنصر من ينصره.
اللهم أعز االسالم وانصر دولة اإلسالم.
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