
 

 

 عامة  للمسلمني رائسة بل  قطرية خالفة ليست نريد اليت اخلالفة

  ن أ  نريد ":  للحركة  الرمسي   الناطق  وقال  ، العام  العفو   احلركة   ت علنأ  كابل   يف   طالبان  حلركة   صحفي   مؤمتر   ولأ  يف
  علم   طبيعة   نأشب  قرار   اختاذ   وسيتم  لدولتنا   ساسي األ  والنظام  العمل   دوائر   سنبين   ،شامالا   سالميا إ   فغانياأ   نظاما  نبين

  الدينية  املعتقدات  سنحرتم  ،اجلوار  دول   مع  وسنتعاون   ىخر أ   دول  لعداء  رضاأ  فغانستانأ   تكون  لن  ،بعد  فيما  البالد 
  زالة إل  ىنسع  بل   احلرب  استمرار  نريد  ول   ضدان  وقف  من  كل  عن  عاما  عفوا  صدرانأ  ،فغايناأل   للشعب  الروحية  والقيم

 . "سباهباأ  كل
  اليت اإلسالمية أفغانستان إمارة  ترسل أن على طالبان وحركة مريكاأ بي  عليه التوقيع  جرى  الذي التفاق يقضيو 
  ألمن   هتديدا  يشكلون   الذين  أولئك  أبن  واضحة  رسالة   طالبان،  ابسم  واملعروفة  كدولة   هبا  املتحدة   الولايت  تعرتف

  أو   اجلماعات   مع   يتعاونوا   أبل  دها ألفرا  تعليمات  وستصدر   أفغانستان  يف   مكان  هلم   ليس  وحلفائها   املتحدة   الولايت
 .وحلفائها  املتحدة الولايت أمن يهددون الذين األفراد 
  100  قرابة   هذا   الوعي  غياب  واستمر   نزل،  كما  اإلسالم   تطبق   اليت   اإلسالمية   الدولة  على  احلاضرة   األجيال   تع  مل

 أن  تستطيع   ول  كبري،  حد  إىل  لواقع اب  متأثرة  أذهان  إىل  اإلسالمي  احلكم  صورة  تقريب  الصعب   من  فإنه  وهلذا  عام،
  يف  خمتلفة   أشكال  من  ذلك   وغري  ووطنيات  وملكيات  دميقراطيات  من  الواقع  يف  ترى  ما  مقياس   يف  إل  احلكم  تتصور
 . واجملتمعي والقتصادي السياسي  التنظيم

  أحكام   إلقامة  الدنيا  يف  مجيعاا   للمسلمي   عامة  رائسة  هي  اخلالفةألن    ،ابخلالفة  هلا  عالقة  ل  ،أفغانستان  ةفإمار 
  مبعىن  واخلالفة   فاإلمامة  اإلمامة،  عينها  وهي،  واجلهاد  ابلدعوة  العامل  إىل  اإلسالمية  الدعوة  ومحل  اإلسالمي،  الشرع
 .واحد

 أحكام   تنفيذ   ويف  والسلطان، احلكم  يف  األُمة   عن   انئب  أنه واقعه  كان  لذلك  املسلمون؛  ينصبه  إمنا   اخلليفة  أن  ومبا
  وانعقاد  عنها، انئباا  جعلته  ابخلـالفة له فبيعتها ،والختيار ابلرضا األمة ابيعته إذا  إل  خليفة  يكون ل إنهف  لذلك الشرع؛
ي  جيبو   .طاعته  األُمة  على  وأوجب  السلطان،  أعطاه   البيعة  هبذه  له  اخلـالفة   انعقاد   لشروط  جامعاا اخلليفة    نو كأن 

 مجيع  يف   كافة   املسلمي   على   فرض  خليفة   وإقامة   .الشرع  أحكام  يقبتطب  له   اخلـالفة   انعقاد  بعد   يبادر   وأن  اخلـالفة، 
 فيه   ختيري   ل  حمتم  أمر  هو   -  املسلمي   على  للا   فرضها  اليت   الفروض   من   فرض   أبي  كالقيام  -  به  والقيام.  العامل  أقطار

 . بالعذا أشد  عليها للا يعذب املعاصي أكرب من  معصية به القيام  يف والتقصري  شأنه، يف هوادة  ول 
  أي   فيها لوجود   جمال   فال  الوحيد   املصدر  فهماملسو هيلع هللا ىلص    رسوله  وسنة   للا   كتاب  من  مستمد  دستورها  ، اخلالفة  دولة و 
  الكتاب  أي   ، اإلسالم  عقيدة   أساسه  يكون   أن  بد  ل   تشريع  ي أف  ، اإلسالم  خيالف  مل   ولو  ، عادة  أو   عرف   أو   قانون

  غري  مصدر  أي   على  بيهمأ  بكرة  عن  الناس  تفقا  لوو   ،الشرعي  والقياس  الصحابة  إمجاعمن    امعنه  نبثقا  وما  والسنة
.  الناس  مجيع  رتضاه ا  ولو  البتة   ذلكل  عتبارا  فال  الشرعي  إمجاع الصحابة والقياسمن    امعنه  قنبثا  وما  والسنة  الكتاب

مُ  ِإنِ ﴿:  تعاىل قال ُكح ينُ  ِلكَ ذَ  ِإََّيهُ  ِإَّل  تَ عحُبُدوا  َأَّل  َأَمرَ  لِِلَِ   ِإَّل  اْلح ثَ رَ  ِكنَ َولَ  مُ الحَقي ِ  الدِ   .﴾يَ عحَلُمونَ  َّل  الَناسِ  َأكح



 
 موقع الخالفة                      موقع إعالميات حزب التحرير                          موقع جريدة الراية           إلعالمي المركزي اموقع المكتب  حزب التحرير                       موقع                    

        tahrir.org-ut-www.hizb                    tahrir.info-ut-www.hizb         www.alraiah.net                         www.htmedia.info                         www.khilafah.net 

  أساس   هي  اإلسالمية  العقيدة:  1  املادة ":  األوىل  املادة  يف   التحرير  حزب   أعده  الذي  اخلالفة  دولة  دستور  يف   جاء
  سالمية اإل  العقيدة  جبعل   إل  هبا، يتعلق  ما  كل   أو  حماسبتها  أو  جهازها  أو  كياهنا  يف  شيء  وجود   يتأتى  ل   حبيث  الدولة،
 أبي  عالقة   له  مما  شيء   بوجود   يسمح   ل   حبيث   الشرعية  والقواني   الدستور   أساس  نفسه  الوقت   يف   وهي.  له  أساساا 
 ."اإلسالمية العقيدة  عن  منبثقاا  كان  إذا إل منهما

  إسالمية   خالفة  بل   عراقية  أو   أفغانية  أو  سورية  خالفة  قاموسها   يف  يوجد  فال  ضيقة  طريةقُ   ليست  اخلالفة  ودولة
  ول أف  . الناس  شؤون  ورعاية   واجلهاد  ابلدعوة  العامل   إىل  اإلسالم   محل  األساسي  وعملها  ،الدنيا  كل   يف  للمسلمي   ودولة

  الذين  السفراء   عدد   بلغ   ولقد .  مراء واأل  امللوك   إىل   الرسل   رسلأ  احلكم   زمام  واستلم   املنورة  املدينة   ملسو هيلع هللا ىلص   النيب  قدم   ما
 غ يبل    أن  قبل   فقتل  بصرى،  ملك  إىل  طريقه  يف   وهو  فقط   منهم  واحد   ستشهد ا  ، اا سفري   عشر  مخسة   ملسو هيلع هللا ىلص   النيب   أرسلهم 
  مل   الذين  من  حت   حممد   النيب   رسائل  من  غريها  ق متز    ومل  واحدة، نبوية  رسالة  ومزقت .  بصرى  ملك   إىل   حممد   النيب   رسالة 

  ملك  الغساين  مشر بن واحلارث الفرس، ملك  هرمز بن أبرويز كسرى   وابلتهديد،  بشدة اإلسالم  اعتناق ورفض. يسلموا
 املقوقس  وقدم   مصر،  ملك   واملقوقس  الروم،  قيصر  هرقل  من  كل   النبوي  السفري  ابحلسىن  وصرف .  الشام  يف   الغساسنة

 .ملسو هيلع هللا ىلص  للنيب هدية
ِ »  رسالته  ويبدأ  ،اإلسالم  إىل   دعوة  الرسائل  هذه  ويف َمَرَتنيح َرَك  َأجح الَِلُ  ِتَك  يُ ؤح َلمح  َتسح ِلمح    ، مكة  وفتحت  ،«َأسح

 للا   رسول  خليفة   من  كان  وما  .الروم  لغزو  جاهزا  عنه  للا  رضي  أسامة  جيش   كان   والسالم  الصالة   عليه  تويف  اوعندم
  لبعض   ردة  من  جساماا،  أحداث   شهد ي  اخلالفة   مركز   كان  حيث  ،التعقيد  ابلغ   وقت   يف   اجليش  هذا   نفذ أ  أن   إل   ملسو هيلع هللا ىلص

  ل   عظيما   مبلغا  فبلغت  فتوحاهتم   وامتدت   قالصدي  بكر   أيب  بعد   من   اخللفاء   وجاء .  عصيبة  وقالقل  النفوس   ضعاف
 ،ورائها  من   ويقاتل  هبا  ىيتق  للمسلمي   جنة   وحقيقة  حبق  اخلالفة  وكانت.  فواجاأ   للا  دين  يف   الناس  ودخل   له  مثيل

: تعاىل  بقوله  عمال  م عنه  مسؤولة   ألهنا  مسلمة  أو   مسلم   ضطهاداب  مساعها  جملرد   اجليوش  وترسل   مستضعف  كل   تغيث
َتن  َوِإنِ ﴿ ينِ   ِف   َصُروُكمح اسح َتضحَعِفنَي  ﴿  :أيضا  ولقوله   ،﴾الَنصحرُ   فَ َعَليحُكمُ   الدِ  َوَما َلُكمح َّل تُ َقاتُِلوَن ِف َسِبيِل الِلِ  َوالحُمسح

َنا ِمنح َه ِذِه الحَقرحيَِة الظَاِلِِ َأهح  رِجح َعل لََنا ِمن َلُدنَك َولِيًّا ِمَن الر َِجاِل َوالنِ َساء َوالحوِلحَداِن اَلِذيَن يَ ُقوُلوَن رَبَ َنا َأخح ُلَها َواجح
َعل لََنا ِمن َلُدنَك َنِصريا    .﴾َواجح

  بينهم   حتول حت احليل  األمة   هلذه  يكيدون   من  الدين  أعداء  الكافرين  على  عزيزة   املسلمي   على  ذليلة   الفة اخل   دولة
  ول   يتعظ  حت   عقاب  من  يناسبه  ما  ديجس  الكرمية  األمة   هذه  حق  يف   جرمأ  من   كلإن  و   ،الكفر  أحكام   تطبيق  وبي 
 . ابدأ إلجرامه  يعود

 Afganistan #Afghanistan# #أفغانستان 
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