
 ميبسم اهلل الرحمن الرح
 

 "خالفة" ُقْطرية... أمعلى منهاج النبّوة خالفة 
 

ن األطهار؛ يبيته الطير المتعال، والصالة والسالم على الضحوك القّتال، وعلى أهل بيالحمد هلل الكب
 وبعد:

 
نات إمارة اية وبيانات الجبهة اإلسالمين بي، "ما الفرق بقال بعض اإلخوةة، ية الفتنة الجوالنيبدا يف

ة إلمارة يالخطابات الرسم ية الموجودة فين العبارات الوطنير فرقا بيلم فذكر أنه أفغانستان؟" 
 .ة"يالجبهة "اإلسالمقادة نطق بها ي ين تلك التيأفغانستان وب

انات إمارة ية أكثر انضباطا من بيالرسم "اإلسالمية" انات الجبهةيأن بقال  من مبالغا قلت: وال يكون
طالبان، حركة إياد القنيبي زعم أن الجبهة "اإلسالمية" أفضل من المعجب برأيه ، بل إن ستانأفغان

 .سلفية"غير "الجبهة "سلفية" وحركة طالبان  واّدعى أن
 .نعم، الجبهة "سلفية" على مذهب العرعور الجامي والطريفي السروري

 
وكان المانع من  بشّدة، اإلمارة يهاف انتُقدت يالت" التسعيناتفي "تلك الفترة  ير يعشت كما عاش غ

رهم عنهم، فكان بعض القوم يربما حّرف مقاصدهم وحجب أحوال غ يمعرفة واقعها حاجز اللغة الذ
أو أن الترجمة ال تمّثل كالمهم  ...نطقون بهاي ية التيعرفون معنى هذه الكلمات العربيقول: "لعلهم ال ي

 أوروبا!بلغات لجهلهم  -األمم المّتحدة- يبيلحلف الصلهذا ا حالجهلون يولعلهم  ...بدقةالبشتوني 
 ."...إلخ



 ،دولتهاب قانونياعتراف تحرص على المّتحدة، و األمم  يبمقعد ف تطالب تلك الفترة يوكانت اإلمارة ف
ت يطواغال من قبل بعض قانونيعلى اعتراف بإلحاحها ر، فحصلت يوتخاطب حكومات الردة بوّد وتوق

 .، فقامت ببناء عالقات وّدية معهم"ة المّتحدةيالعرب" واإلمارات ة وباكستانيالسعودك
 

 :فقال، "يمحمد المقدس يأب"عاصم طاهر إلى وقتئذ اإلمارة  منهج يشك فال ووصل
ر متضحة يها على وجه الخصوص فاألمور ال تزال غي"أما بالنسبة ألوضاع أفغانستان والهجرة إل

ن كان أكثر إخواننا الذ يعند رون ية هناك و ية الداخلينيثنون على األوضاع الديوا إلى هناك ن سافر يوا 
ذكرون أن الطالبان جادون يو  يأحسن ما مرت به أفغانستان على المستوى الداخل يأن هذه الفترة ه

نقله لنا بعض إخواننا الثقات يعن عبادة القبور هذا ما  يمحاربة الشرك والنه يقاربون فيسددون و يو 
نكارنا على سنا ونحن نذكره لك؛ يهناك وهم مصدقون لد اسات وعالقات الطالبان يمع تحفظنا بل وا 

األمم المتحدة الكافرة والحرص على خطب ود  ية المتناقضة من التكالب على مقعد فيالخارج
ال تمت إلى اإلسالم بصلة  يوالت يوالعرب يسمى بالعالم اإلسالميما ية فيواعتراف الدول الطاغوت

نتظروا اعتراف تلك الدول يعترفوا هم أصال بهذه الدول؛ فضال عن أن يلبة أن ال وكان األولى بالط
علو وال يعلمون، واإلسالم ين ال ين ولكن المنافقية بهم، فإن العزة هلل ولرسوله وللمؤمنيالطاغوت

 ."...علىي
 

غيت الرّدة طواوّقروا يلوأفعاله ستدّلون بأقوال المال عمر ي ةيالسلولثم الحظت بعض قادة الجبهة 
يستدلون بحال  يالجوالن غلمانو عندهم،  يالوطن يالمتسساالبّرروا المنهج يخطاباتهم ول يف والصليب
 .ةيعلى الدولة اإلسالم ا الجبهةليناصرو  ثمّ ة يصّححوا إسالم الجبهة السلوليلأيضا  المال عمر

 
 !أهوائهمفجعلوا من ليس بحجة حجة لنصرة 

 



ن على وجه األرض، رغم يفة لكل المسلميأن المال عمر خل وزعمهم ينأغرار الجوال بعضثم، فوجئت ب
الفّتان المفتون  انظر مقالة "رد علىن، من قادة القاعدة وطالبا وغيرهمهم" يمناقضة تلك الفكرة لكالم "حك

 .وراء الكواليس"
 

 وأزيد عليها قول الشيخ أسامة رحمه اهلل:
 الصالة عليه رسوله وسنة وتعالى سبحانه ربنا كتاب تحت سواء كلمة على األمة هذه تجتمع أن همنا"

 رسولنا بشرنا التي عموما اإلسالمية األمة مع الراشدة الخالفة لقيام األمة هذه تتحرك وأن والسالم
 اللقاء" ]وتعالى سبحانه اهلل بإذن ستعود الراشدة الخالفة أن الصحيح الحديث في والسالم الصالة عليه
 [.علوني تيسير أجراه لذيا الجزيرة قناة مع
 

 وقال رحمه اهلل:
 الصليبيين بين الصراع حقيقة كشفت أنها وواشنطن نيويورك لغزوتي اإليجابية اآلثار أهم من وكان"

 عن الشاة جلد الغزوتان نزعت عندما الصليبيون لنا ُيكنُّه الذي العداء ضخامة وأظهرت والمسلمين،
 إلى المسلمون وانتبه الرقاد، من أجمع العالم واستيقظ شعة،الب حقيقته على وظهر األميركي الذئب
 يعتبر مما المسلمين، بين اإليمانية األخوَّة روح وقويت اهلل، في والمعاداة اهلل في المواالة عقيدة أهمية
 ظاهرا   وبدا ،اهلل بإذن الراشدة الخالفة لقيام التوحيد كلمة تحت المسلمين توحيد نحو عظيمة خطوة
 الخامسة الرسالة" ]وتقهر وتهان تذل أن ويمكن تضرب، أن يمكن الظالمة، القوة هذه أميركا نأ للناس
 ([.النفير إعالن) اإلسالمية األمة إلى
 

 وقال رحمه اهلل:
 الراشدة الخالفة واسترجاع، واألقصى فلسطين لتحرير ،سبيل من الجهاد سوى ليس الجيل فتية فيا"

 [.إلسالميةا األمة إلى رسالة" ]اهلل بإذن



 
دل على خالفة يفي بياناتها التالية الرسمية حا من هؤالء، هل كالم اإلمارة يد جوابا صر ياآلن أر وبعد: 
 .ايباطنال يد جوابا مقنعنا، ال تأو يأر  ة؟ية أو "خالفة" وطنيإسالم

 
 -السياسة الخارجية-
 

غانستان يحكمها حكومات رّدة وكفر، ال بد أن تذكر قبل قراءة االقتباسات التالية أن الدول المجاورة ألف
يران!  وهي: باكستان، وطاجكستان، وتركمنستان، وأوزبكستان، وا 

، أما الصين، فالمنطقة المجاورة ألفغانستان احتلها الشيوعيون، وكانت سابقا تحت سلطان اإلسالم
 وُتعرف بـ"تركستان الشرقية"، فالواجب استرجاعها.

 ؟هذه الدول الثنائية معفاسأل نفسك كيف تُقام العالقات 
وتحتل  ،، والهند تحتل كشميرالقوقاز تحتل، فروسيا ، فهي روسيا والهندوالقوية القريبة الدولوأما 

 من األراضي التي كانت تحت سلطان المسلمين.  الدولتان غيرها
 

 قالت اإلمارة:
للعالم بأسره بما فيها  "إن اإلمارة اإلسالمية باالستفادة من هذه الفرصة تعلن مرة أخرى بكل وضوح

 [.بيان حول الذكرى الثانية عشرة لحادث الحادي عشر من سبتمبر" ]...بأننا لسنا تهديدًا ألحدأمريكا 
 

 قالت اإلمارة:
أننا "اغتناما  لهذه المناسبة تعلن اإلمارة اإلسالمية للعالم بأسره بما فيه أمريكا هذا الموقف بكل وضوح: 

 [.سبتمبر 11بيان حول الذكرى الحادية عشرة لـ " ]...لسنا تهديدًا ألحد



 
 قال المال عمر:

إقامة العالقات المتبادلة مع العالم وباألخّص العالم اإلسالمي ودول "ترغب اإلمارة اإلسالمية في 
، ومصالحنا الوطنيةفي ضوء تعاليم اإلسالم  الجوار في جوٍّ من االحترام المتبادل والمصالح المتبادلة

واإلمارة اإلسالمية ، كما ال تسمح ألحد بالتدّخل في شؤونها. في التدّخل في شؤون اآلخرينوال ترغب 
تطمئن العالم بأّنها ال تسمح ألحد باستخدام أراضيها ضّد اآلخرين، وكذلك ُتعلن للجميع أّنها تحترم 

 .جميع القوانين والمواثيق العالمية في ضوء تعاليم الدين اإلسالمي ومصالحنا الوطنية
والشعوب العربية بحياتها وأوضاعها الجديدة، وندعو لها بالتقّدم  نهّنئ حكومات ما بعد الثورات

بيان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام والمستقبل الزاهر ومراعات التعاليم اإلسالمية في حياتها" ]
 [.هـ 1311

 
 حكومات ما بعد الثورات!؟تهنئة 

 
 قال المال عمر:

ا حيال النظام في مستقبل أفغانستان هي أننا نريد النظام اإلسالمي الحقيقي الذي يحظى "إّن سياستن
أن تجد فيه جميع األقوام الساكنة في هذا البلد موقعها، وأن يسند فيه األمر و  بثقة جميع سّكان البلد،

لمتقابل، على أن تكون له عالقات متبادلة مع دول العالم، والمنطقة في إطار االحترام او  إلى أهله،
 [.هـ 1311بيان بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام " ]والوطنية أساس مصالحنا اإلسالمية

 
 قال المال عمر:



قامة نظام إسالمي حّر ذي كفاءة  "إّن إمارة أفغانستان اإلسالمية تطمئنكم بأّنها تسعي لتحرير البلد وا 
التقدم، والعدالة االجتماعية، وتفويض فيه، والذي سيشمل جميع األفغان، وسيشكل رفاه الشعب، و 

األمور إلي أهلها النقاط األساسية من برنامجه، وأنه سيضمن حقوق جميع فئات الشعب بشكل 
في ضوء  وسيوطد العالقات الحسنة مع دول المنطقة، والعالم، وبخاصة مع دول الجوارصحيح، 

بيان بمناسبة عيد األضحى ]" ابلوالمصالح الشعبية في إطار االحترام المتقاألصول اإلسالمية 
 [.هـ1313المبارك لعام 

 
 قال المال عمر:

وأّما عن السياسة الخارجية فاألصل فيها وفق سياستنا الثابتة الدائمة هي سياسة )ال ضرر وال "
، وال نسمح ألحٍد أن يستغّل بلدنا في إضرار اآلخرين، كما ال نتحّمل ضرر نضّر أحد ضرار( إّننا ال

 اآلخرين.
ّننا سنوّطد عالقات حسنة مع كل من يحترم أفغانستان كبلد إسالمي حّر، وال تكون عالقاته  وا 

سواء كانت تلك الجهات القوي العالمية، أو الدول المجاورة، أو ومناسباته بنا ذات طابع استعماري، 
البيانات ويجدر بالّذكر أّن هذه السياسة قد أوضحناها للعام في . أي بلد آخر من بالد العالم

 [.هـ 1313بيان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام " ]السابقة، وعن طريق مكتبنا السياسي أيضا
 

 قالت اإلمارة:
إن إمارة أفغانستان اإلسالمية بجانب جهودها العسكرية لها أهداف واستراتيجية سياسية تتعلق "

نها ال تنوي اإلضرار باآلخرينبأفغانستان وحدها،  تسمح ألحد أن يستخدم أرض أفغانستان ، وال وا 
ألنها تريد في ظل االحترام المتبادل قيام عالقات حسنة مع جميع دول لتهديد أمن الدول األخرى، 

 العالم، وباألخص مع دول الجوار، كما تريد العدل والسالم ال لبالدها فحسب بل للعالم بأجمعه.



 ومسؤوليتهاد بإنهاء االحتالل من واجبها الديني ولكن اإلمارة اإلسالمية ترى إعادة استقالل البال
إن اإلمارة اإلسالمية تعتزم فتح مكتب سياسي لها في دولة قطر، لتوضيح استراتيجيتها  ]...[ الوطنية

 :واألهداف التالية
 الحوار والتفاهم مع دول العالم في تحسين العالقات. -
قامة نظام إسالمي مستقل فيها،  دعم عملية سياسية وحل سلمي يتكفل بإنهاء احتالل - أفغانستان، وا 

 وتهيئة أجواء األمن الحقيقي، وهذا ما يريده الشعب ويربوا إليه.
 لقاءات مع األفغان حسب ما تقتضيه الظروف. -
تواصل العالقات مع منظمة األمم المتحدة، والمنظمات اإلقليمية والدولية، والمؤسسات الغير  -

 [.تاح مكتب سياسي إلمارة أفغانستان في دولة قطربيان حول افت]" الحكومية
 

 :أفغانستان قال المتحدث باسم إمارة
تطمئن الجميع بأنه لن يحصل ضرر من أفغانستان "اإلمارة اإلسالمية بصفتها الجهة ذات المسؤولية 

تصريحات " ]إلى أي بلد من بلدان المنطقة أو بلد مجاور، نحن نطلب األمن لبلدنا والمنطقة
 .[تحدث باسم اإلمارة حول قلق بعض دول المنطقةالم
 

 قالت اإلمارة:
إن اإلمارة اإلسالمية من واقع التعاون الثنائي واالحترام المتبادل تطلب التعامل مع دول العالم ودول "

، كما ال المنطقة، ولم تضر اإلمارة اإلسالمية أحدًا من ذي قبل، وال تضرر أحد اآلن وال مستقبالً 
" ]متن موقف إمارة أفغانستان المعلن في المؤتمر أن يستخدم أرض األفغان ضد أي أحد تسمح ألحد

 .البحثي المنعقد في فرنسا[
 



 قال المال عمر:
"إّننا سنحافظ على العالقات الحسنة مع كّل جهة تحترم أفغانستان كدولة إسالمية ذات سيادة 

. وأرى أّن ت الصبغة السلطوية االستعماريةوال تكون عالقاتها ومناسباتها بأفغانستان ذا، مستقّلة
 [.هـ 1311بيان بمناسبة عيد األضحى المبارك ] طالبة وأمل كّل أفغاني حّر مسلم"هذه هي م

 
 قال المال عمر:

إن إمارة أفغانستان اإلسالمية تؤمن بإقامة عالقات ثنائية إيجابية مع جميع الدول المجاورة في "
وتريد فتح باب جديد للتعاون الشامل معها في مجاالت التنمية االقتصادية ، إطار من االحترام المتقابل

، ونريد أن نقوم إننا نعتبر المنطقة كلها بمثابة بيت واحد في مقاومتها لالستعماروحسن الجوار، 
وُنَطْمِئن جميع الدول بأن اإلمارة اإلسالمية ]...[ بدورنا اإليجابي في استقرار األوضاع في المنطقة، 

إن ]...[  ما أنها ال تسمح ألحد أن يتدّخل في شؤونها، فهي أيضا ال تتدّخل في شؤون اآلخرينك
إن األعراف الدولية ]...[  إعالم العدو يصّورنا بالزور والبهتان تهديدا لبعض الدول في العالم

...[ إنني ، ]المعاصرة ال تسمح ألي دولة في العالم أن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة
أرجو في هذا الصدد من جميع الدول اإلسالمية، والدول القوية المجاورة، وحركة دول عدم االنحياز، 

 هـ[. 1311أن تقوم بأداء دورها اإليجابي التاريخي." ]تهنئة بحلول عيد األضحى 
 

 :المال عمر قال
مية وغير اإلسالمية ستقوم إن سياستنا الخارجية المستقبلية حيال الدول المجاورة والدول اإلسال"

، إننا سنبني سياستنا الخارجية على أصل دفع ضرر الغير وعدم إضرار على أساس التعامل المتقابل
وسيساهم نظامنا المستقبلي وفق المقررات الشرعية في جميع الجهود التي تبذل في اآلخرين، 

يجاد الرفاهية اإلنسانية، ، وسيساعد نظامنا والتنمية االقتصادية المنطقة والعالم بقصد إحالل السالم وا 



دول المنطقة في القضاء على المشاكل اإلقليمية مثل مشكلة المخدرات، والتلوث البيئي، والمشاكل 
 هـ[. 1311التجارية واالقتصادية" ]تهنئة بحلول عيد الفطر 

 
فضال عن جهاد  من خطاب اإلمارةجهاد الدفع  إلغاءهذا قليل من كثير، ومن تتّبعها ال يفهم سوى 

 دول تحكمها أنظمة مرتدة ، فقتال الدول المجاورة ألفغانستان من جنس جهاد الدفع، حيث أنهاالطلب
شمل حكومات الردة توحكومات ما بعد الثورات دول العالم  مسالمة، و المسلمين أراضي بعض تحتلو 

ا واليمن وسوريا، ر وليبيتونس ومص ية فيإخواندويالت ، و العربية، كآل سلول وآل الثاني وآل صباح
الثنائية من القبول بشرعيتها ببناء العالقات ؛ وفرق بين تأجيل القتال معها للمصلحة وبين واهلل المستعان

 !"االحترام المتبادل وحسن الجوار"
 

 -موقفهم من طاغوت مصر )مرسي(-
 

 قالت اإلمارة:
ن أمس، فوز الدكتور محمد مرسي في "أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية بمصر يوم أول م

، والذي يعتبر أول رئيس منتخب بإرادة شعبيةاالنتخابات الرئاسية على منصب رئيس الجمهورية، 
وانتخاب مرشح اإلخوان المسلين الدكتور محمد وبما أن لمصر دور محوري في الشرق األوسط، 

في الشرق األوسط بل وعلى مستوى  مرسي بإرادة شعب هذه الدولة اإلسالمية يعتبر تحواًل كبيراً 
 .العالم اإلسالمي بأسره، بحيث يرجى منه حدوث تغيٍر إيجابي مفيد لجميع األمة اإلسالمية

ويعد فوز المرشح اإلسالمي بالرئاسة المصرية أقوى ضربة على مخطط التوسعة الصهيونية واألمريكية 
ن يوفق الشعب المصري المسلم ورئيسه ونسأل اهلل عز وجل أفي الشرق األوسط وفي العالم أجمع، 

، ونرجو أن يستغلوا هذه الفرصة المهمة، وأن يستفيدوا من هذا النصر التاريخي في اإلسالمي المنتخب
 الدفاع عن األمة اإلسالمية وتحقيق المصالح اإلسالمية.



ي بهذا تهنئ إمارة أفغانستان اإلسالمية شعب مصر الشقيق ورئيسها المنتخب الدكتور محمد مرس
 الفوز المبين، وتقدم لهم أجمل تمنياتها بهذه المناسبة المباركة.

ن القيادة العليا باإلمارة اإلسالمية تسأل اهلل تعالى أن يوفق القيادة اإلسالمية المصرية الجديدة  وا 
رة ، وفي الدفاع المشروع عن القضايا اإلسالمية على مستوى العالم اإلسالمي" ]بيان اإلمالخدمة شعبها

 حول فوز مرشح إخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي في االنتخابات الرئاسية بمصر[.
 

 وجاء في موقعهم الرسمي:
 يس المنتخب الدكتور محمد مرسيبعزل الرئ يو الجار يوليالثالث من شهر  يف يش المصر يقام الج"

رادة الشعب  حترموايس أنهم لم ية، وليض من قبل جهات أجنبيتم بتحر  يإثر انقالب عسكر  القانون وا 
لكن! [ ...]ة، يات اإلسالميوالشخص ةيالشرع الحكومةفحسب، بل اعتقلوا عددا  من أعضاء  يالمصر 

الشغب  ير يعلى مث يقضيس المنتخب، و يوالرئ ةيالشرع الحكومةش إلى جانب يقف الجيبدال  من أن 
 يولك[ ...]س المنتخب! يوالرئ ةيعالحكومة الشر ن ضد ييبرالين واللييوالفتنة، وقف إلى جانب العلمان

، عاجالً  يس المنتخب الدكتور محمد مرسيعود الرئيجب أن يمصر،  ية فيالمأساة الحال يتنته
ة، يادات وأعضاء األحزاب اإلسالميطلق سراح قي، وأن ةية والشرعيه سلطته القانونيوُتفَوض إل

س أنها تعرض مستقبل مصر يالبشعة لمة لهذه األعمال ية؛ ألن العواقب الوخيجتنب مالحقة البقيو 
ة يًا على بلدنا خاصة، وعلى الدول اإلسالميكون لها أثرًا سلبيبل ساع فحسب، يوشعبها للخطر والض

ضطر الناس إلى هجر بالدهم، وبذلك ستتجه المنطقة والعالم نحو الفساد والخراب وانعدام يعامة، ف
 .[ة  يمقراطيومأساة الد يالشعب المصر " ]األمن

 
 قالت اإلمارة:

بيان إمارة أفغانستان " ]فيجب أن يمهد الطريق لرجوع الرئيس الشرعي المنتخب إلى سدة الحكم"
 [.اإلسالمية حول المجازر المستمرة في مصر



 
 قال الناطق الرسمي إلمارة أفغانستان:

والرئيس  "إن إمارة أفغانستان اإلسالمية تعتبر االنقالب على ممثل التيارات اإلسالمية في مصر
المنتخب الدكتور محمد مرسي، وتنحيه عنوة عن سدة الحكم، وقتل المناضلين اإلسالميين واعتقالهم، 

وتنادي الشعب المصري الشقيق أن يتحلى في مخالفا  لجميع القوانين، واعتداء على كل الحقوق، 
رص بشكل أخص ، وأن يحضوء األصول اإلسالمية بضبط النفس والصبر والتحمل والحكمة والبصيرة

كما على ضرورة اتحاد األحزاب اإلسالمية، وأال يسمح بازدياد نار الخالف والفتنة بين أوساط الشعب، 
تنادي اإلمارة اإلسالمية العالم بأسره، والدول اإلسالمية، ومنظمة األمم المتحدة، والمؤتمر اإلسالمي 

، وأن ادة الشعب المصري ومطالبهوبقية المنظمات الدولية أن يقفوا وفق القانون إلى جانب إر 
ينتفضوا لنصرة المظلومين، وأن يقفوا في وجه العنف والظلم، وأن يتخذوا الخطوات الالزمة للقضاء 

 [.تصريحات الناطق باسم اإلمارة حول األوضاع األخيرة في جمهورية مصر العربية]عليه" 
 

وتهنئة الناس على فوز  لقانونية؟!مرسي رئيس شرعي؟! ويجب إعادته إلى كرسيه بكامل صالحياته ا
 الجاهلية؟!و  الرّدة مرسي بدين

 
 -موقفهم من طاغوت قطر-

 
 قال المال عمر:

ث بذل ي، حيفة آل ثانيم بن حمد بن خليخ تمير دولة قطر الشيكما نشكر بهذا الخصوص فخامة أم"
أسأل واالستضافة لهم، ن يل اإلفراج عن القادة المذكور يسب ي، فط الناجحيجهودًا مخلصة، ودور الوس

فك أسر ير أن يالقد يكما أسأل العل .اآلخرة يم فيا واألجر العظيالدن يل فياهلل لفخامته البدل الجم



، وخدمة ر الوطنيل تحر يسب يفن سجنوا ين مثل هؤالء القادة، الذين المظلوميع سجنائنا المواطنيجم
 .[عتقل غوانتاناموفراج القادة الجهاديين من مإرسالة تهنئة حول ن" ]يالد
 

 قالت اإلمارة
أننا نقدم الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة ولسمو أميرها الموقر الشيخ حمد بن "وجدير بالذكر، 
، وتفضل لما وافق على فتح مكتب سياسي لإلمارة اإلسالمية في بالده -حفظه اهلل-خليفة آل ثاني 

 [.ح مكتب سياسي إلمارة أفغانستان في دولة قطربيان حول افتتابتوفير التسهيالت المتعلقة به" ]
 

هنيئا لكم يا من تريدون خالفة  ؟!؟شكر وتقدير وفخامة وشقيق وسمو وموقر ودعاء! وحفظه اهلل!
 شقيقتها دولة قطر!!!

 
 -قات الثنائية مع إيران الرافضيةإقامة العال-

 

 :لهم جاء في بيان رسمي
ران ية إية إلى جمهور يه عن سفر وفد اإلمارة اإلسالميف كشفت ة خبرا  يرانيفة فارس اإلينشرت صح"

ن اإلمارة اإلسالمة، ياإلسالم  .دهية تؤكد ذلك وتؤ يوا 
نة يام إلى مديارة لمدة ثالثة أية بز يباإلمارة اإلسالم ياسيم المكتب السيفقبل مدة، قام وفد برئاسة زع

، ورجع الوفد بعد نين الطرفية بيئارة لمناقشة العالقات الثنايوقد تمت الز ران، يطهران عاصمة إ
 .مناقشة الموضوعات المذكورة آنفا

ة ية، فقد تمكن وفد اإلمارة اإلسالميرانية من قبل الحكومة اإليتمت بدعوة رسم يارة التيهذه الز  [...]
ن ومتطلباتهم إلى أذان وفود دول العالم المختلفة، يوالمجاهد بلغوا صوت الشعبيمن خاللها أن 



ة يجمهور  ية مع كبار مسؤليجابيكما قاموا بمحادثات إبمعلومات حول األوضاع المستمرة، وأفادوهم 
 .مختلفةة حول موضوعات يران اإلسالميإ
 ية العالقات مع دول المنطقة والعالم، فية سعت دائمًا لرعاينا أن نقول بأن اإلمارة اإلسالميوعل [...]

وسف يمحمد  يحات القار يتصر " ]ليهذا السب يتها فإطار االحترام المتقابل، ولم تنقطع بعد محاوال 
 .[رانية إيحول سفر وفد اإلمارة إلى جمهور  يأحمد

 
قلت: لو قامت أي جماعة في العراق والشام بمثل هذا العمل، لبادرت كل الفصائل إلى تكفيرها 

 إيران... أال وهيواتهامها بالعمالة ألشد دولة محاربة لإلسالم اآلن 
 

 -أيلول 11حدة بعد األمم المتّ -
 

 قالت اإلمارة:
"إن اإلمارة اإلسالمية تعتزم فتح مكتب سياسي لها في دولة قطر، لتوضيح استراتيجيتها واألهداف 

تواصل العالقات مع منظمة األمم المتحدة، والمنظمات اإلقليمية والدولية، والمؤسسات ]...[  :التالية
 [.ياسي إلمارة أفغانستان في دولة قطربيان حول افتتاح مكتب س" ]الغير الحكومية

 
، ولكن لألسف ابعد محنتهإلى مثل هذا  تعودالظن ويقول لن  اإلمارة كان بعض المجاهدين يحسن في

 ؛ فحسبنا اهلل ونعم الوكيل.ذلك وزيادةحصل 
 

 -دستور إمارة أفغانستان-
 



 جاء في دستورها:
ة ية األفغانيملك الجنسيو  يوالحنف يالمذهب الفقهتبع ين رجال مسلما و ير المؤمنيكون أمي: 31 المادة"
 .األصل يين أفغانيقد ولد ألبو كون يو 

ة يمتك ،مةية القيم اإلسالميضوء التعال ية فيإلمارة أفغانستان اإلسالم ةياسة الخارجيالس: 89المادة 
ة يوالحر  ،ةيوالمصالح االجتماع ،ةيم اإلنسانين القيوالبناء لتأم ،على أساس إجراء الدور المؤثر

 .يوالتعاون الدول ي،واألمن العالم ،ةية األرضيوالتمام ،ةياسيالس
ومنظمة المؤتمر  ،ة عن منشور منظمة األمم المتحدةيتدافع إمارة أفغانستان اإلسالم: 88المادة 
ما ال  ،رها من األصول والمقررات المقبولةيوغ ،ونشرة حقوق البشر ،دةيوالحركة المحا ي،اإلسالم

 .ومصالح البالد ،ةيعة اإلسالميمع الشر تتعارض 
ة الحقوق المتبادلة واالحترام المتقابل تحت ية على أساس رعاي: إمارة أفغانستان اإلسالم111المادة 

ع يوتقدم المناسبات مع جم ،ونموها وتوسعتها ،دةيم العالقات الجيد تحكيتر  ،ةيعة اإلسالميضوء الشر 
 .كفاحهم المشروع يالمظلوم إبان الجهاد ف يالشعب األفغان ساندت يدول العالم وخاصة الدولة الت

ن يدا من المساعدة والتعاون بيد مز يتر  ،رانية حسب حق الجيإمارة أفغانستان اإلسالم: 111المادة 
د يوتوح ي،واتصال العالم اإلسالم ،ةيم األخوَّة اإلسالميمجال تحك يوتسعى جاهدة ف ،الدول المجاورة
 .األمة المسلمة

ع شعوب ية حقوق جميعة اإلسالميإطار الشر  ية فيتحترم إمارة أفغانستان اإلسالم: 111ادة الم
 .ةيوسلب الحر  ،نوع من التجاوز على حقوقهم يوتستنكر أ ،العالم

ع أفراد المجتمع ية لجمين الحقوق اإلنساني: إمارة أفغانستان اإلسالم بهدف حفظ وتأم111المادة 
وتطالب حل  ،الء تدافع عن الدعاوى المشروعة للشعوب المحكومةة هؤ يل حر يسب يوف ي،اإلنسان

ن يومواز  ،ةيضوء األصول اإلسالم ية عن الطرق المعقولة والمسالمة فيوفصل المنازعات المنطقو 
 .ة[ي]دستور إمارة أفغانستان اإلسالم "نوع من الضغط والقوة يوتستنكر أعمال أ ،اإلنصاف

 



 أراضيمن أجل تحرير  واألوثانوالصلبان فة ستقاتل كل أمم الرّدة هل هذه الفقرات تدل على دولة خال
خراجها من ظلمات الطواغيت إلى نور التوحيد وال  ؟ُقْطرية حدودية أم أنها خالفة ؟خالفةالمسلمين وا 

 
 -الخطاب الوطني-

 
 :المال عمر قال

ال نفكر في حكر السلطة، وال  بأّننا"أّما عن المصير السياسي لمستقبل هذا البلد فأقول للمّرة األخرى: 
نتصور الحرب األهلية بعد رحيل المحتلين، بل سعينا الوحيد هو أن يتعّين المصير السياسي للبلد 

بعيدا  عن تدّخالت الدول العظمى في العالم، وبعيدا  عن تدّخالت الدول المجاورة،  بيد األفغان أنفسهم
]...[ وبعد تحرير البلد سوف نتمّتع بنصر  ة خالصةوأن يكون هذا المصير ذو صبغة إسالمية وأفغاني

الذي سيسعي إليجاد حكومة تخلو من جميع أنواع العنصرية  والوطنياهلل تعالى بذلك النظام الشرعي 
، كما ستوّفر األمن، وستنّفذ وحدة أرض الوطن ىوالعصبية، وستوسد األمور إلى أهلها، وستحافظ عل

ع أفراد البلد رجاال  ونساء ، وستعمل إلعمار البنية التحتية الشريعة، وستضمن إحقاق حقوق جمي
القتصاد البلد، وكذلك ستقوم بتقوية المؤسسات االجتماعية في البلد، وستقوم بتوفير التسهيالت 

، وستعمل تلك الحكومة لتسيير والمصالح الوطنيةالتعليمية لجميع الشعب في ضوء األصول اإلسالمية 
افية في اّتجاه صحيح، وبمساعدة شعبها األبّي سوف تقف سدا  منيعا  في طريق الشؤون العلمية والثق

وتقسيم البلد ]...[ وحول المفاهمة مع الحرب األهلية تحقيق األهداف المشؤومة لمن يفكرون في إشعال 
 القوات الخارجية فأقول: بأننا سنستمّر في الكفاح السياسي إلى جانب عملنا العسكري لتحقيق أهدافنا

، وقد عّيّنا جهة خاّصة في إطار مكتب سياسي لمتابعة المسيرة السياسية، والوطنيةوآمالنا اإلسالمية 
بيان بمناسبة عيد والمكتب السياسي يتعامل مع األجانب وفق مصالحنا اإلسالمية والجهادية" ]

 [.هـ 1311األضحى المبارك 
 



هنا،  تحصراإلمارة، وهي أكثر من أن انات وبير استخدام عبارتي "وطني" و"وطنية" في خطابات يكثُ 
 ، واهلل المستعان.موقعهم الرسميومن أراد متابعتها، فليراجع 

 
 وقارن بين كالمه وكالم الخليفة إبراهيم )حفظه اهلل ونصر به الدين(:

، اقيينللعر  العراق وليس للسوريين، سوريا فليست ،واهلمّ  دولتكم، نعم المسلمون، أيها دولتكم إلى وافهلمّ "
 في اإلسالمية واألمة المجاهدين إلى رسالة] "للمتقين والعاقبة عباده، ِمن يشاء م ن يورثها هلل األرض إن

 .[رمضان شهر
 

 ختاما:
 

 وأنهاألسبق الخليفة أن المال عمر هو فيها سوبة إلى الشيخ أبي المنذر الشنقيطي يزعم رأيت فتوى من
 بويع بيعة شرعية...

 
قيادة القاعدة  لظواهري والشيخ عطية اهلل والمال عمر في مقالة سابقة تدل على أنوقد ذكرت أقوال ا

هو كما  ، والبيعة والخالفة عقد بين طرفيننرة أفغانستان خالفة لكل المسلميإما تعتبرلم  وطالبان
 ، وال أدري كيف يجهل إحدى الطرفين أنه "الخليفة" لكل المسلمينفي كتب السياسة الشرعية مذكور

بـ"خالفته" السرية التي كان يجهلها! فكيف إذا كان  خارج سلطانه ، ثم ُيلزم المسلمونلى وجه األرضع
 بيكو( تدّينا بإصرار متواتر! هذا ال يستقيم أبدا!-منهج "الخالفة" وطنية حدودية )أي ال تجاوز سايكس
 مرتدة وطواغيت العرب[.دول الجوار ال مداهنة]تنبيه: الوطنية والحدودية ليست في االسم، إنما في 

 



ر لهم عار عن الصحة، قرشي تعذّ رجل بيعة  بناء على أنشرعية  ة المال عمرثم، قوله أن بيع
والشام والمغرب ومصر وغيرها من البلدان، وبعض فأفغانستان كانت مليئة بمهاجرين من جزيرة العرب 

: عبد القادر بن عبد الحصر ل الأصولهم قرشية، فعلى سبيل المثافي أفغانستان المشاهير من العرب 
 العزيز وأبو مصعب السوري.

وهناك بعض العائالت في أفغانستان وباكستان والهند أصولها عربية قرشية هاجرت من جزيرة العرب 
أبي الحسن كصديق حسن خان و  أنسابهم قرشيةوالشام والعراق شرقا، لذلك ترى بعض المشاهير 

 الندوي.
 فاقدة لشرط من شروط بيعة الخالفة بالنص واإلجماع؟شرعية وهي   عمرة المالفكيف ُيدعى أن بيع

 
إلى بيعة رجل من غير قريش، فال شك أنه لو وجد القرشي لوجب عليهم أن  أمراء طالبان لو اضطرو 

ؤمر المسلمون يُ  كيف ثم !يؤدوا األمانة إلى أهلها، ال أن ينازعوهم فيها ويصروا على معصيتهم
وسلطانه مع قدرتهم  اهلل عليه وسلم بطاعة غير القرشي خارج أماكن تمكينه بمعصية الرسول صلى

 لى ذلكاضطرارا، لما جاز استمرار الوضع ع إمارة غير القرشيفلو جاز  !وطاعته القرشي بيعةعلى 
 على العراق والشام أصال! هة مع عدم تغلبخاصّ 

 
شروط الخالفة ومنها القرشية، خاّصة إذا لم ال بد أن ُيفهم األمر بالوفاء لألسبق، بالوفاء لمن حّقق ف

 وغيرها من البلدان أصال! يكن غير القرشي متغلبا على العراق والشام
 

 قال ابن العربي المالكي رحمه اهلل:
ال يكون ]اإلمام[ إال قرشيا، وغيره ال حكم له، إال أن يدعو إلى اإلمام القرشي؛ قاله مالك، ألن "

 " ]أحكام القرآن[.ياإلمامة ال تكون إال لقرش
 



 ":قال اإلمام أبو محمد بن حزم في كتاب "الملل والنحل
، وجميع الشيعة، وجمهور فذهب أهل السنةاختلف القائلون بوجوب اإلمامة على فرقتين:  ]...[

، خاصة م ن كان ِمن ولد فهر بن إلى أن اإلمامة ال تجوز إال في قريشالمرجئة، وبعض المعتزلة 
خوارج كلها، وبعض المرجئة، وبعض المعتزلة إلى أنها جائزة في كل من قام بالكتاب وذهبت المالك. 

 .والسنة، قرشيا كان أو عربيا أو عجميا
وبوجوب اإلمامة في ولد فهر بن مالك نقول، لنص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : قال أبو محمد

 ..[]. وهذه رواية جاءت مجيء التواتر(؛ األئمة من قريشعلى أن )
( من أحد وجهين ال ثالث لهما: إما األئمة من قريشوال يخلو قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )

ما أن يكون خبرا، فإن كان أمرا،  فمخالف أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يكون أمرا، وا 
ن كان خبرا، فمجيز تكذيب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاسق، وعمله مردود  ."كافر، وا 

 
 :وقال الشهرستاني مبّينا ضالل الخوارج

نما خروجهم في الزمن األول على أمرين أحدهما بدعتهم في اإلمامة إذ جّوزوا أن تكون اإلمامة  :"وا 
 " ]الملل والنحل[.في غير قريش

 
 :اهلل رحمه النووي قال
 من أحد عن ينقل لمو  اإلجماع مسائل في العلماء عّدها وقد: اهلل رحمه[ عياض] القاضي قال"

 اعتداد وال( وقال) ،األعصار جميع في بعدهم من وكذلك ذكرنا ما يخالف فعل وال قول فيها السلف
 وال ،قريش غير من كونه يجوز أنه البدع وأهل الخوارج من وافقه ومن[ المعتزلي] النّظام بقول

 إن خلعه لهوان القرشي على يقّدم وغيرهم النبط من القرشي غير أن قوله في عمرو بن ضرار بسخافة
 إجماع مخالفة من عليه هو ما مع وزخرفه القول باطل من قاله الذي وهذا أمر، منه عرض

 [.مسلم صحيح شرح" ]المسلمين



 
 :"قال السيوطي في مقّدمة "تاريخ الخلفاء

 ن"."لم أورد أحد ا من الخلفاء العبيديين ألن إمامتهم غير صحيحة ألمور، منها أنهم غير قرشيي
 لذلك لم يذكر السالطين السالجقة وغيرهم من األتراك في كتابه.

 
 قال عاصم طاهر )أبو محمد المقدسي(:

ن لقبوا بالمشايخ وتمّسحوا  ياك من تلبيس الملبسين أن ما يفعله كثير من الجهال، وا  "اعلم عافانا اهلل وا 
أو إمام المسلمين، إنما ينهجون  نبلقب أمير المؤمنيبالسلفية، من تلقيب كثير من طغاة هذا الزمان 

 في اإلمام" ]ملة إبراهيم[. عدم اعتبار شرط القرشيةبذلك نهج الخوارج والمعتزلة في 
 

 قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم:
 ]البخاري[. ما أقاموا الدين( كّبه اهلل في النار على وجهه)إن هذا األمر في قريش ال يعاديهم أحد إال 

 
 ".مقهورا في الدنيا معذبا في اآلخرةفي "الفتح": "أي ال ينازعهم أحد في األمر إال كان  قال الحافظ

 
]...[ وهذا كناية  أذّله وأهانهوقال المناوي في "فيض القدير": "أي صرعه أو ألقاه على وجهه يعني 

ن تأّخر إسال خذالن عدّوهم ونصرهم عليهعن  مهم فقد بلغ كيف وقد طّهر اهلل قلوبهم وقّربهم وهم وا 
 فيهم المبلغ العلي".

من نازع قريشا، أذّله اهلل وأهانه كائنا من كان، فهنيئا لجبهة الجوالني وقاعدة واهلل الذي ال إله إال هو، ف
 الظواهري.

 



 وأعجب ما جاء في الفتوى قوله:
 ..."بانيالطال والخليفة العثماني الخليفة بين الشرعية الناحية من فرق ال فإنه المعنى وبهذا"

هل اطلع على ما كتبه أئمة الدعوة في الدولة العثمانية خاّصة الفترة ما قصد بهذا التشبيه! فال أدري، 
الشيخ حمد بن عتيق )رحمه اهلل(  ومن تلك الرسائل ما كتبهنجد؟  في المسلمينالتي حاربت فيها 

حسن الشيخ ناصر الفهد )فك اهلل "سبيل النجاة والفكاك من مواالة المرتدين واألتراك"؟ ولقد أ وأسماه
 عبد بن محمد الشيخ دعوة وموقف العثمانية الدولةأسره( فيما نقله عن تاريخ تلك الدولة برسالته "

لذلك ، منذ نشأتها والتصّوف الغالي "، وبّين ما كانت عليه من تحكيم القوانين وعبادة القبورمنها الوهاب
 واهلل المستعان.ة غالة الطرق الصوفية، تجد أكثر الناس تعظيما للدولة العثماني

 !خلفاءكن الطواغيت كلهم يخالفة، فل القبورية القانونية فإذا كانت دولة العثمانيين
 

 ،قابل لألخذ والردوالنظر، مبني على االجتهاد  رأيك انكأخيرا: نصيحتي لكل العلماء وطلبة العلم، إذا 
ليطعن به الصحوات في أعناق  خنجرإلى  هتعجب برأيك فتحّول، فال يحتمل الخطأ والصواب

حول مسائل  مجلس للمناظرة بين الحنابلة والشافعية والمالكيةمجرد فلست في  المهاجرين واألنصار!
واغتصبت  الموّحدينبكالمك دماء  تولربما ُسفك وتنّظر وتفتي ، أنت اآلن تتكلمفقهية فرعية نظرية

 نساؤهم، واهلل المستعان.
، فال تكن تحقيقا ال تعليقا -إن شاء اهلل- قادمة إليكمو  الدولة اإلسالمية باقيةكوت، فواهلل أال فليكفيك الس

 !هاممن كان أكبر هّمه إسقاطها، فال يكون لك نصيب يوم القيامة من أجر 
 

 كتبه
 يسرة الشاميأبو م

 غفر اهلل له


