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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

.               احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده حممد وعلى آله وصحبه وسلم                               
والتأييد واليت كتب اهللا هلا القبول " ة سالميتركستان اإل" من جملتنا  ولبعد صدور العدد األ                        

من     كثري من رموز اجلهاد يف الساحة اجلهادية وتلقينا كلمات تشجيع على االستمرار يف هذا العمل املبارك وعلمنا 
أنه قد استفاد كثري من الناس مما كتب فيها من معلومات وموضوعات قيمة خصوصا املقاالت اخلاصة بتاريخ 

   .انهوفضل منه سبح تركستان الشرقية وكان هذا بتوفيق من اهللا وحده
  .العطاء يف هذا اجلانب اهلام من دعوتناو  البذلالستمرار يف ونسأل اهللا عزوجل أن يوفقنا ل
" مسؤولية العلماء والدعاة يف الدفاع عن قضية تركستان الشرقية " مقاال بعنوان  ولكنا قد كتبنا يف العدد األ

احملتلة وحصلنا على فتوى  " تركستان الشرقية" قضيتنا ل اهللا وبفضل من اهللا وحده استجاب بعض العلماء والدعاة إىل
وكان حمور الفتوى يتوافق مع . ةسالميفتاوى الشبكة اإلعلى موقع  )حفظه اهللا(كاملة لألستاذ الدكتور عبد اهللا الفقيه 

ضائع الصينية ما قلناه سابقا يف هذا املوضوع بل وزاد عليه موضوعات أخرى مل نتطرق إليها مثل حكم شراء الب
  ؟ومقاطعتها

حذوه يف نصرة شعب تركستان الشرقية  علمائنا أن حيذوفجزاه اهللا عنا وعن املسلمني خري اجلزاء ونأمل من 
  .أراد املزيد من املعلومات ملنوا موقعنا على اإلنترنت ويراجع

  

   ةسالميفتاوى الشبكة اإل
  

  ملسلم أخاهتركستان الشرقية وكيف ينصر ا: عنوان الفتوى         
  الفقيه عبدا هللا، مركز الفتوى بإشراف د: ملفيت ، ا1427 وىلمجادي األ 22: تاريخ الفتوى         

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

  ماذا ميكننا أن نفعل جتاه قضية تركستان الشرقية ؟ : هو ولسؤايل األ
  تركستان الشرقية ؟ب هل من املمكن أن نقاطع املنتجات الصينية ملا فعلته: سؤايل الثاين 

  ؟قضية تركستان الشرقية وال يذكرون األمة اعن ملاذا ال جند كثريا من اخلطباء والدعاء ال يتكلمون : سؤايل الثالث 
  ملاذا نرى كثريا من املسلمني ال يعلمون وال يعرفون بقضية تركستان الشرقية ؟ : سؤايل الرابع 

م بالتوفيق والنجاح يف هذه الدنيا واآلخرة وأسأل اهللا أن حيرر تركستان الشرقية أرجو اإلجابة على السؤال مع متنيايت لك
  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني . من الكفار املشركني 

  الفتوى
  :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه، أما بعد

ؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه مثل امل: فقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
والْمؤمنونَ والْمؤمنات " : واحلديث أخرجه مسلم وأمحد ، وقال اهللا تعاىل . عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى 
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 مهضعضٍ أولبعاُء بم متحدة يف التوادد والتحابب والتعاطف : ية قال الشوكاين رمحه اهللا عند هذه اآل}  71:التوبة{" يأي قلو
بسبب ما مجعهم من أمر الدين وضمهم من اإلميان باهللا ، فنسبتهم بطريق القرابة الدينية املبنية على املعاقدة املستتبعة لآلثار من 

. ه بعضا مث شبك بني أصابعه املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض: املعونة والنصرة وغري ذلك ، وقال صلى اهللا عليه وسلم 
  .متفق عليه 

وأنه ال بد أن يهتم املسلم بشأن إخوانه فهم كاجلسد  ،فهذه األدلة كلها تدل على وجوب وحدة املسلمني وترابطهم
 ،يده أو رجله أو أي عضو من أعضائه فيتركه وال يتحسس آالمه إال إذا كان أشل ميتا نسانوال يتصور أن يهمل اإل ،الواحد
ال يؤمن أحدكم : وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ،ويتحرك فيه ذلك اإلحساس ،در إميان املؤمن تتقد فيه تلك اجلذوةوبق

ما حيب لنفسه أي من اخلري كما عند االمساعيلي واخلري كلمة : متفق عليه ، قال ابن حجر . حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه 
  . ا أوهلة واألخروية ، وخترج املنهيات ألن اسم اخلري ال يتنجامعة تعم الطاعات واملباحات الدنيوي

وال شك أنه ما من مسلم علم حاهلم على حقيقتها إال ويتقطع قلبه مما جيري يف تلك البالد ، والواجب على كل مسلم 
يسعى لتعريف  وأن ،أن يساعدهم مبا استطاع وأن ميد هلم يد العون ، وأن يوصل هلم ما استطاع من املساعدات املالية

وتوعيتهم وتنبيههم على وجوب التضامن معهم ونصرم ومساعدم كل على حسب استطاعته وحشد  ،املسلمني مبأسام
التأييد هلم ومجع التربعات هلم والسعي إىل إيصاهلا إليهم عن طريق موثوق ا ، واألهم من ذلك أن يدعو هلم يف كل حني وال 

الليل وساعة اجلمعة وبني األذان واإلقامة وعند اإلفطار واالنتهاء من صالة فرض ، ففي  سيما يف أوقات اإلجابة كآخر
دعوة املسلم ألخيه املسلم بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل به كلما دعا ألخيه خبري قال امللك املوكل : احلديث 

يستجاب ألحدكم ما مل يعجل : امللل منه ملا يف احلديث رواه مسلم ، ويتعني اإلكثار من الدعاء وعدم . آمني ولك مبثل : به 
  .ومسلم  رواه البخاري . دعوت فلم يستجب يل : يقول 

. أنصر أخاك ظاملا أو مظلوما : كما يتعني نصرهم مبا تيسر من عون بشري أو مايل أو غريه ، ففي حديث الصحيحني 
ص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إال خذله اهللا يف موطن ما من امرئ خيذل امرءا مسلما يف موطن ينتق: ويف احلديث 

رواه . حيب فيه نصرته ، وما من أحد ينصر مسلما يف موطن ينتقص فيه من حرمته إال نصره اهللا يف موطن حيب فيه نصرته 
  .أمحد وأبو داود والضياء يف املختارة وحسنه األلباين يف اجلامع 

املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال : وأراملهم ففي احلديث  يتامهمأج كربتهم وكفالة ويتعني كذلك بذل الطاقة يف تفري
ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة من كربات يوم القيامة ،  ،يسلمه

  )رواه البخاري ومسلم (. ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة 
  )رواه مسلم (. كافل اليتيم له أو لغريه أنا وهو كهاتني يف اجلنة : ث ويف احلدي

  .رواه مسلم. الساعي على األرملة واملسكني كااهد يف سبيل اهللا : ويف احلديث 
وميكن  ،وال بد من السعي أيضا يف بذل الوسع والطاقة يف هدايتهم وتوبتهم حىت يغريوا ما بأنفسهم فيغري اهللا ما م

 ،وإقامه حلقات التحفيظ والدورات العلمية والتربوية يف قراهم ،بعض ذلك يف إيصال املصاحف والكتب الدينية هلم حتقيق
ة مث يفقهوهم وينذروهم إذا رجعوا إليهم ، وال بد من السعي كذلك يف سالميوكفالة بعض أذكيائهم ليدرسوا يف البالد اإل
وحىت تتوقف أبواب البالء املفتوحة  ،على الطاعات حىت تستجاب دعوام هلمتوبة واستقامة املتعاطفني معهم من املسلمني 

وراجع يف شأن املقاطعة الفتوى رقم }  25: األنفال{" واتقُوا فتنةً لَا تصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم خاصةً " : بسبب معاصي بين آدم ، قال تعاىل 
  .71769: ، والفتوى رقم  71469: 

  )28ص /  195ج ( -ة سالميفتاوى الشبكة اإل. واهللا أعلم 
 الفقيه عبد اهللا .مركز الفتوى بإشراف د: ملفيت
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@Êà@öbÕÜ@‡èba@…ÿaIÖ¨a@‡jÈH@@@

@àcfia@l¨aðàþ@ðäbnØÜa@@
@@

أن تسـجل هـذه   " ة سـالمي تركستان اإل" يسر جملة 
عـد أن  املقابلة مع األخ ااهد عبد احلـق التركسـتاين ب  

طلب منا بعض القراء معلومات عـن احلركـة، ونشـأا،    
ومؤسسها، واملراحل اليت مـرت عليهـا، وغريهـا مـن     

اليت تدور يف أذهان املهـتمني واملتـابعني ألخبـار     األسئلة
  .التركستاين سالمياحلزب اإل

بداية نرحب باألخ عبد احلق ونشكره علـى أن مسـح   
يف زيـادة   لنا من وقتـه حـىت حنـاوره ونسـتفيد منـه     

  .التركستاين سالمياملعلومات عن احلزب اإل
حنـب أن يعـرف األخ عبـد احلـق      : السؤال األول

  نفسه للقراء وعن بداية التزامه وهجرته؟
  :النشأة واملولد

ولـدت يف عشـرة   . تركستاينالأنا أخوكم عبد احلق 
 كرب إخـواين ويل سـت  وأنا أ. م 1971من أكتوبر عام 

شـأت يف أسـرة متدينـة،    من اإلخـوة واألخـوات، ن  
، وولـدت يف القريـة بـالقرب    "فالح " ووالدي مزارع 

 4دخلت مدرسة لتحفـيظ القـرآن وعمـري    . من املدينة
ر لكـي يعلمـين   صـغ سنوات، سلمين جدي إىل أخيه األ

ويف . العلوم الدينية مث ردين إىل أيب مرة ثانية لصـغر سـين  
"  إجبـار " م دخلـت املدرسـة احلكوميـة     1975عام 
كنـت أدرس يف النـهار   . م 1980رست حىت عـام  ود

  .يف املدرسة احلكومية وبالليل يف املدرسة الدينية
  :الرحلة يف طلب العلم

بعــض يف املرحلــة األوىل درســت علــى أســاتذيت 
مهمـات  : " الكتب الشـرعية املعروفـة عنـدنا ومنـها    

املسلمني، مبني اإلسالم، كتـاب يف الصـرف، أحكـام    
  ". يف الوضوءقراءة القرآن، رسالة 

م هربت من املدرسـة احلكوميـة إىل    1980يف عام 
" جـاي تـرك   " قريـة  " زاوى " حي " قارقاش " مدرية 

" عبـد اهللا خمـدوم حـاجي    " وطلبت العلم عند العـامل  
ودرست عنده علوم الصـرف والنحـو وبعـض كتـب     

علـى املـذهب   " من خمتصر الوقايـة إىل اهلدايـة   " الفقه 
يف علوم اللغـة العربيـة حـىت عـام     احلنفي، كتاب الشفا 

ــبب أن  1984 ــك بس ــرييت وذل ــت إىل ق م، مث رجع
توجهـت  . موالنا عبد اهللا خمدوم حاجي سافر إىل احلـج 

" سعيد حممود خان خمـدوم حـاجي   "  ولاأل يإىل أستاذ
اللؤلـؤ واملرجـان، مشـكاة    " ودرست عنـده كتـاب   

م ، وعنـدما أراد سـعيد   1986حـىت عـام   " املصابيح 
ان خمدوم حـاجي الـذهاب إىل احلـج سـلمين     حممود خ

" يف مدريـة  " حممد توخيت آخند خليفـة  " لألستاذ العامل 
ودرسـت عنـده حـىت عـام     " مغاال " يف مدينة " كرية 

تكملـة مشـكاة املصـابيح،    : " م الكتب اآلتية 1990
تفسري اجلاللني، صـفوة التفاسـري، تفسـري البيضـاوي،     

مالك، ومن املنطـق إيسـا   لفية بن أهداية النحو، الكايف، 
، قال أقول، ويف البالغة مفتـاح التلخـيص كمـا    ىغوج

أنين راجعت الكتب الـيت كنـت درسـتها مـن قبـل      
  .وحصلت على فوائد كثرية

وقـد اسـتفدت   . طالبـا  15حلوايل  رسدمث بدأت أُ
  : من هذا العامل فوائد كثرية منها

مراجعة العلوم السابقة اليت كنـت درسـتها مـن    .1
  .واجتهد معي يف العلوم اليت درستها عندهما أنه كقبل 
علمين وأرشدين إىل طريـق اهلجـرة واجلهـاد يف    . 2

  .سبيل اهللا
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" األنفـال و التوبـة   " درست عنده شرح سوريت . 3
  .بشرح واف

وكنا جمموعـة مـن الشـباب املـتحمس للجهـاد      
ويف هذا الوقت اتفقـت مـع   . واملتشوق للعلوم العسكرية

مشـيا علـى   " جـرة بـالطريق الـربي    زميل يل على اهل
عـرب اجلبـال حـىت نصـل إىل     " األقدام مع أخذ الـزاد  

  .باكستان ولكن مل يتيسر لنا هذا األمر
" الـوالء والـرباء   " تعلمت من هذا العامل عقيـدة  . 4

  :ومنوذج من هذا حدث له وهو
علـى احلكومـة   " مـاوتس تونـغ   " عندما اسـتوىل  

رئـيس  " ن عزيـز  الشيوعية يف الصني دعا سـيف الـدي  
كبـار العلمـاء   " كومـة الصـينية   حلتركستان من قبـل  

ملقابلة ماوتس تونغ ونئته لتوىل رئاسـة الصـني وذهـب    
. مع العلمـاء اآلخـرين إىل بكـني   " حممد توخيت " العامل 

وعندما وصلوا إىل بكني وقبل أن يدخلوا علـى مـاوتس   
ت هلم تعـاليم ومراسـيم يف طريقـة الـدخول     يعطتونغ أُ

واإلنصراف والسالم حىت ال حتدث إسـاءة لـألدب مـع    
هذا الطاغية وكان موقف هذا العـامل أن رفـض أن ميـد    
إليه يده ليسلم عليه وجتاهله عامـدا احتقـارا لـه عنـد     

  اإلنصراف وملا سئل عن ذلك ملاذا فعلت ذلك؟
وري على النـاس يف اإلجابـة مث عنـدما رجـع إىل     

انتشـرت هـذه   تركستان حدث بعض أصدقائه بذلك مث 
 كثري مـن النـاس   االواقعة حىت علم  دعى هـذا  فاسـت

عن ذلك ومل ينكر العامل ما حـدث مث أخـذ    العامل وسأل
مث . هذا احلاكم الظامل يف تعذيبه وإهانتـه ونتـف حليتـه   

نوى هذا العامل اهلجرة واخلـروج مـن الـبالد ولكـن مت     
سـنة وكانـت    14القبض عليه وحكم عليـه بالسـجن   

واقعية يف الوالء والـرباء  قصـها علينـا وحنـن     هذه قصة 
  .ندرس عنده

كنـا يف  : تعلمت منه الزهـد والـورع والتقـوى   . 5
كل أسبوع خنتم القرآن مرتني مـرة يف املدرسـة ومـرة    
يف املسجد يوم اجلمعة وبعد ختم القرآن يبدأ هـذا العـامل   
يف التضرع والبكاء يف الـدعاء وإذا مل يبـك أحـدا مـن     

ألـيس لـك عنـد اهللا    " ليه ويقول لـه  الطالب يغضب ع
وكان حيب الزهد والتقشف وحيـرض الطـالب   " حاجة 
  .عليه

م رجعـت إىل بـييت لكـي أعـاون     1990يف عام 
سـنة،   19والديت يف املزرعـة وكـان عمـري وقتـها     

واشتغلت بالتدريس للطالب يف القرية ويف هـذه األثنـاء   
طلبت من بعـض اإلخـوة األصـدقاء يف باكسـتان أن     

زيـارة باكسـتان ووصـلت الـدعوة     ليل دعـوة   يرسل
السـفر   جـواز وذهبت إىل الشرطة حىت أحصـل علـى   

مين أمـواال كـثريا    تم بالدعوة وطلبولكن الشرطة مل 
ويف ايـة هـذه السـنة    . فما استطعت  وتركت الدعوة

" حممـد أمـني جـان دام اهللا    " ذهبت عند األستاذ العامل 
طـالب العـامل    وكـان مـن أبـرز   " جوما " يف مديرية 

تـدريس، أمـا   يف ال" عبد احلكيم خمدوم حـاجي  " الكبري 
أبـو حممـد    )حنسـبه كـذلك  ( يف الدعوة فكان الشهيد

  .حسن خمدوم أكثر منه شهرة، وكان زميال أليب حممد
  :ودرست عنده الكتب اآلتية

، الشمسـية و ،خمتصر املعـاين يف البالغـة، مرقـاة   " 
، أصـول  طـق يف املن وحاشية القطـيب شـرح الشمسـية   

يف  التوضـيح شـرح التلـويح   و، ونور األنـوار،  يالشاش
صحيح البخـاري، وصـحيح   : ، ويف احلديثأصول الفقه

تفسـري  : مسلم مع شرح إمـام النـووي، ويف التفاسـري   
  .اجلاللنيوالبيضاوي، 

مـن  " جومـا  " وبسبب صعوبة الظروف يف مديرية  
عنـد  إىل م انتقلـت   1995قبل الشيوعيني يف مطلع عام 

ودرسـت  " حممد ذاكـر آخنـد خليفـة    " ألستاذ العامل ا
عنده كتاب الفرائض واملواريـث وكـان هـذا الرجـل     

" بالوهـايب  " صاحب عقيدة سـلفية ويسـمونه النـاس    
وأذكر هذه القصة عندما ذهبـت عنـده أنـا وزميـل يل     
سألنا عن بطاقتنا الشخصية، فدهشت هلـذا السـؤال ومل   

من عـادة العلمـاء    تكن معي عندئذ بطاقة ومل تكن هذه
ألوا الطالب عن بطاقتهم الشخصية ولكـن زميلـي   سأن ي

وعنـدما  . كان معه بطاقة فأخرجها لـه وسـكت عـين   
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سألناه عن سبب ذلك حكي لنـا قصـة أحـد اـرمني     
واختبـأ عنـده    جاء من الشرطة وافر الفارين القتلة الذين

حبجة طلب العلم مث جـاءت الشـرطة وقبضـت عليـه     
وي عندي اـرمني ومنـذ تلـك احلادثـة     آوامتين أنين 

وأنا أحتاط يف استقبال الطالب الـذين يـأتونين وأسـأل    
  .عن أحواهلم

بعدما انتـهينا مـن دراسـة الفـرائض وجنحنـا يف      
ن أكملنا عنـده نصـري قضـاة نفصـل     إاالختبار ووعدنا 

  .بني الناس يف هذا العلم
" وذهبـت إىل العـامل الكـبري     يتمث رجعت إىل قـري 

زميل عبد احلكـيم خمـدوم حـاجي    " سعيد دام اهللا حممد 
وتعـين  " خانلق مدرسـة  " وهذا الرجل خترج من جامعة 

املدرسة السلطانية نسبة إىل سالطني تركسـتان يف مدينـة   
ودرست عنده مقامـات احلريـري يف األدب   " كاشغر " 

واشتغلت عنده بالتـدريس للطلبـة الكبـار حـىت عـام      
ـ  . م 1996 ذا العـام بـدأت   ويف شهر رمضان مـن ه

يـوم   100احلكومة يف محلة اعتقـاالت واسـعة ملـدة    
عبـد  " وقبض على كثري من اإلخوة ومنهم ابـن عمـيت   

بتهمة االشـتغال بالـدعوة إىل اهللا بغـري    " الرحيم خمدوم 
تصريح مـن احلكومـة وحكـم عليـه بالسـجن سـنة       
ونصف، وكان سبب ذلك أن سـرقت بعـض األسـلحة    

يـومني مـن هـذه    بعد ". ال كور" من الشرطة يف والية 
عندي خيـربوين بـأن   يدرس طالب ل احلادثة جاء رجل أبا

الشرطة تبحث عين وتريد أن تقبض علـي هـذه الليلـة    
ونصحين أال أذهب إىل البيت، وبالفعل جـاءت الشـرطة   
تبحث عين بعـد املغـرب وسـألوا أمـي فـأخربم أين      

مث . خرجت مغاضبا من البيت وال تعـرف أيـن ذهبـت   
يف اليوم الثاين والثالث لنفس الغرض وكنـت قـد   جاءوا 

   .عن بييت اانتقلت إىل مكان أخر بعيد
ألحصـل علـى   " أروجمـي  " مث سافرت إىل العاصمة 

جواز السـفر وكانـت األوضـاع األمنيـة مشـددة يف      
مداخل وخمارج املـدن بسـبب سـرقة األسـلحة مـن      

وجلسـت عنـد   " أرتـش  " احلكومة مث جئت إىل مدينة 

أسبوع مث ذهبت بعدها عند زميـل يل يف واليـة    تلميذ يل
جلست عنده حوايل أسـبوعني، وطلبـت مـن    " ترفان " 

زميلي أن يساعدين يف الوصول علـى جـواز السـفر ألن    
    أخوه الكبري كان يعمل يف الشـرطة ولكـن مل يسـاعدن
والسبب أنه ال حيـب أن أهـاجر وأتـرك التـدريس يف     

مث . لـتعلم النـاس   حنن حنتاج أمثالـك معنـا  : بلدي وقال
قررت الذهاب إىل أروجمي لنفس الغرض وهنـاك قابلـت   
رجال مـن الـذين يعملـون يف اسـتخراج اجلـوازات      
ونصحين بـأن أذهـب إىل روسـيا مـن الصـني مث إىل      

فضـت هـذه الفكـرة    قازاقستان مث إىل أملانيا الغربيـة فر 
ال أريـد أن أذهـب إىل بـالد الكفـار عنـد       وقلت أنا

  .الدميقراطيني
 قررت أن أحصل على جواز السـفر مـن أروجمـي    مث

واجتهدت حىت عرفـت أخـريا أنـه ال بـد أن أكـون      
مسجل يف مدينة أروجمي حىت أحصل عليه مث بعـد ذلـك   

  .م  1997حصلت عليه يف عام 
  :يف السجن

كانت هناك بعض الفتيات يدرسـن عنـدي حمجبـات    
مـن   الفتيـات رجـال   إحدى وحدث أن ضرب أحد إخوة

وأصابه إصابة بليغـة فظنـت الشـرطة أن     عينيعمال الشيو
يل عالقة معه وأين حرضته على فعل ذلك فقبضـت علـي   

 سجن حوايل شهرين مث خرجـت بالضـمان  وجلست يف ال
مـع  ) دوالر وقتـها  300يون ما يعادل 2000(والغرامة 

اإلقامة اجلربية يف البيت وبعدها بأسبوع قبض علـي مـرة   
 مديريـة أخـرى   أخرى بسبب أين خرجت من البيـت إىل 

أيام، وبعـدها عرفـت أـم     5وحبسوين حوايل " كرية " 
، مث أ األوضـاع ـد نِ وقررت أن اختبـأ حـىت   نلن يتركو

  .أهاجر بعدها
ــة  ــت إىل مدين ــتن " وذهب وأخــذت تصــريح " خ

اخلروج وكانوا يف هذا الوقت مـا زالـوا يبحثـون عـين     
فـاعتقلوا أخـيت وزوجهـا بسـبيب مث      .ولكن ما وجدوين

هبت إىل مدينة أروجمي واستقبلين أحـد اإلخـوة التجـار    ذ
الذين كانوا شـركاء يل واسـتأجر يل غرفـة فـاخرة يف     
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الفندق حىت ال تبحث عين الشـرطة واتصـلت بـاألخ الـذي     
سـنوات وكـان يسـكن يف     9كان سريافقون يف اهلجرة قبل 

نفس املدينة فلما علم بوصويل  فرح فرحـا شـديدا وأخـذين    
 أسـاتذته أخربته أنين أريد اهلجرة فـأخرب بعـض   عنده يف بيته و

ـ عن هجريت فرفضـوا حب  ة أن مصـلحة الـدعوة تقتضـي    ج
يف البالد فتجادلـت معـه وسـألته علـى أي شـيء       وجودي

 أحـد سنوات، وكـان يعمـل خطيبـا يف     9اتفقنا سويا قبل 
تسطع أن تصـدع بكلمـة احلـق يف     ناملساجد وقلت له إنك ل

ـ  هذه البالد ولن يتركوك وال ب أنـين   هد أن يسـجونك وأخربت
  . أريد أن أجاهد يف سبيل اهللا وأتعلم العلوم العسكرية

  :بداية اهلجرة
ويف شهر مـارس ذهبنـا إىل السـوق واشـترينا مالبـس      

يـوم ودعـين   بوبعـدها  " بنطلون، وقمـيص  " خاصة للسفر 
هذين األخوين مـن مطـار أروجمـي وأعطـاين األخ التـاجر      

ويف قاعـة االنتظـار يف   . رةدوالر واشترى يل التـذك  1100
وتركسـتانيني منتظـرين    املطار وجدت مسافرين باكسـتانيني 

سـنة   30للطائرة ورأيت من بينـهم شـابا عمـره حـوايل     
عـن  فذهبت إليه حىت أتعرف عليه وسـألته عـن معلومـات    

" حممد ذاكـر آخنـد   " الطريق وعلمت أنه درس عند أستاذي 
ـ  ل يف إسـالم آبـاد   يف مدينة خنت وبعدها درس يف جامعة فيص

واطمئن قليب بعد أن أخذت منـه هـذه املعلومـات وتركتـه     
ــا   ــه حــىت ال تشــك فين ــد عن ــان بعي وجلســت يف مك

مث ركبنا الطائرة ويف الطـائرة ذهبـت   . االستخبارات الشيوعية
إىل كرسيه حىت أخذ منه املعلومات بالتفصـيل وأخربتـه أنـين    

  . ذاهب إىل باكستان للدراسة
  :يف باكستان

 ظهـر صـالة ال  قبـل دما وصلنا إىل مطار إسالم آبـاد  وعن
قابلت مع طالـب تركسـتاين ورحـب يب وتعرفـت عليـه      ت

فقلت لـه خرجـت لإلعـداد     ؟ين ملاذا جئت إىل باكستانلوسأ
جهـز نفسـك   " فقـال يل متبسـما   . يف سبيل اهللا واجلهـاد 

وذهبنـا إىل  " سـالمية يف إسـالم آبـاد    اإلامعة اجللنذهب إىل 
ـ  تانيني يف اجلامعـة يف جممـع السـكن وكـان     اإلخوة التركس

وبعد الفطـور مـن الغـد    . أخ يدرسون فيها 50هناك حوايل 
ذهبنا إىل مسجد فيصل وكان هناك اجتمـاع سـنوي لطـالب    

اجلامعة مع مدير اجلامعة واألساتذة ودخلـت قاعـة االجتمـاع    
وبـدأت احملاضـرة للـدكتور الشـيخ     . بدون تفتيش وال سؤال

باللغـة العربيـة    وتكلـم  اإلسـالمية  اجلامعةأمحد العسال مدير 
وكنت أفهم ما يقول وأذكر أنه قـرأ شـعر سـيدنا    الفصحى 

ولست أبايل حني أقتـل مسـلما، علـى    " خبيب رضي اهللا عنه 
وأحسسـت بفرحـة شـديدة    " أي جنب كان يف اهللا مصرعي 

وأنين يف دولة إسالمية واسـتغرقت احملاضـرة سـاعتني بعـدها     
ىل اخلارج وكأنه عـرف أنـين جئـت مـن     دعاين أحد الطلبة إ

أجل اإلعداد واجلهاد وحكـى يل عـن بعـض التـدريبات يف     
أيـن   مل خيـربن املعسكرات وشوقين أكثر للمعسكرات ولكـن  

  توجد هذه املعسكرات هل يف باكستان أم أفغانستان؟ 
اثـنني مـن الطـالب معـي إىل      اأسبوع ذهب يوبعد مض
بعـد املغـرب مـن    شتري مالبس باكسـتانية و نالسوق لكي 

كاشـغر  " نفس اليوم ذهب معـي إىل مضـافة الكاشـغريني    
ـ  تودخل" رباط  صـاحب حليـة كثـة     اليف الغرفة وفيها رج

وشعر طويل وكان هذا أخ مـن إخـوة احلـزب اإلسـالمي     
التركستاين واملسؤول يف باكستان وبعـد التحيـة والترحيـب    

ــال يل ــالم : " يب ق ــد اإلس ــرت جماه ــت " اآلن ص ففرح
وبعد الفجـر أرسـلين إىل أفغانسـتان    . ذه الكلمة وتشجعت

مع أخ تركستاين وركبنا السيارة ووصـلنا إىل خوسـت مـن    
ل صالة املغـرب وأذكـر   يانشاه بعد صالة العصر وقبريطريق م

أننا عندما وصلنا إىل حمطة خوسـت وقفـت أمامنـا سـيارة     
محراء بيك أب ونزل منها رجل ورحـب بنـا وعانقنـا كأنـه     

سائق أيب حممـد رمحـه   " ذبيح اهللا " قبل وكان هذا يعرفنا من 
اهللا وذهب بنا إىل مركز اإلخـوة يف مدينـة خوسـت وقابلنـا     

وكان مسـؤول خوسـت مـن قبـل      " بالل رمحه اهللا" األخ 
األخ أيب حممد حسن خمدوم األمري السـابق ورحبـوا يب مجيعـا    

  .م 1998وكان هذا يف شهر ابريل 
  اهللا يتبع يف العدد القادم إن شاء

   
 وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصـحبه وسـلم تسـليما   

  .كثريا
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  أفغانستانكما عشناها يف " وقفات وتأمالت مع سورة األحزاب 

  ـ بشري امحدبقلم 
  )رمحه اهللا(سيد قطب : يقول األستاذ

للعمـل يف وسـط أؤلئـك     اليس معد  القرآينإن النص (
الذين عاصروا احلادث وشـاهدوه فحسـب ولكـن كـذلك     
للعمل يف كل وسط بعد ذلك ويف كل تـاريخ معـد للعمـل    
يف النفس البشرية اطالقا كلما واجهت مثـل ذلـك احلـادث    

  انيف ظالل القر  )أو شبهه 
 كنت أتلو القرآن يف شهر رمضـان املاضـي واسـتوقفتين   

ن أجراســها يف أذين ســورة األحــزاب وآياــا وهــي تــر
وسرحت بعقلي وشردت بفكـري وقـت سـقوط اإلمـارة     

كأـا نزلـت   " سـبحان اهللا  " وقلت  أفغانستانة يف سالمياإل
  .بيننا اآلن وحتكي واقعنا وتعيش بيننا

والتـأمالت مـع    فعزمت على أن أكتب هـذه الوقفـات  
سورة األحزاب وما رمسته مـن أحـوال وأوضـاع اجلماعـة     

 يف عهد الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم      وىلاملسلمة الناشئة األ
الـذي مـا    أفغانسـتان واتمع املسلم الوليد الذي نشـأ ىف  

أمهله الكفار حىت يشب ويكـرب وعـاجلوه وهـو يف الصـغر     
ة يف ميسـال وعمره مخس سـنوات وهـو عمـر اإلمـارة اإل    

وهو نفسه عمر اتمع املسـلم اجلديـد يف املدينـة     أفغانستان
" وهي حتكي عـن غـزويت   واليت تدور أحداث السورة عليها 

يف العـام اخلـامس مـن اهلجـرة يف     " قريظة  األحزاب وبين
شهر شوال وذي القعدة وسوف أقـوم مبقارنـة بـني حـال     

ب النيب صلى اهللا عليه وسـلم وأصـحابه يف غـزوة األحـزا    
وقت سقوط اإلمارة ىف شـوال مـن عـام    " وحالنا اليوم أي 

وذلك ملا فيه من التشابه والتقـارب بـني احلـدثني    " ه1422
ـ بالرغم من أنه قد مـر علـى    زوة األحـزاب أكثـر مـن    غ

  .سنة 1424

ولكن نصوص القرآن مازالت غضة طريـة كأـا أنزلـت    
على هذه الطائفة اليـوم وذلـك بعـد اسـتعراض ملخـص      

  من كتب السرية  زوةغلألحداث ا
  :تبدأ سورة األحزاب بقول اهللا سبحانه وتعاىل

 "    نيقـافنالْمو رِينـعِ الْكَـافطلَا تو قِ اللَّهات بِيا النها أَيي
واتبِع مـا يـوحى إِلَيـك مـن     * إِنَّ اللَّه كَانَ عليماً حكيماً 

  ) 2 ،1: األحزاب ( "ما تعملُونَ خبِرياً ربك إِنَّ اللَّه كَانَ بِ
ه النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم    تبدأ سورة األحزاب بتوجي

إىل تقوى اهللا وعدم طاعة الكافرين واملنـافقني وأمـره بإتبـاع    
الوحي املرتل عليه من ربه وأن يتوكـل علـى اهللا وحـده وأن    

  .يطمئن لنصرة اهللا له وللمؤمنني
ى املؤمنني بـأن رد عنـهم األحـزاب    مث يبني اهللا نعمه عل

املهامجني هلم يف املدينة ويأخـذ السـياق يف بيـان تفاصـيل     
أحداث غزويت األحزاب وبنو قريظة ومـا وقـع فيهمـا مـن     

  .مواقف وأقوال وأفعال للمؤمنني واملنافقني وقت احلصار
قلـبني  مـن  ه الرباين بأن اهللا ما خلق لرجـل  لتوجيامث يأيت 

قلـب واحـد ومنـهج واحـد وعقيـدة      يف جوفه فال بد من 
واحدة وتصور واحد للحياة والوجـود وال بـد مـن ميـزان     

  .واحد يزن به القيم ويقيم به األحداث
املؤمن أن يستمد آدابـه وأخالقـه مـن     نسانوال ميلك اإل

معني، ويستمد شرائعه وقوانينه مـن معـني آخـر، ويسـتمد     
 أوضاعه السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة مـن معـني     

  .ثالث
والذي سوف نسلط عليه األضواء بالسورة هـي اآليـات   
اليت حتدثت عن أحوال اجلماعة املسلمة وقت وبعـد احلصـار   
أما باقي األحكام الـيت تعرضـت هلـا السـورة فـال متـس       

  .موضوعنا الذي نبحث فيه
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  " يف ظالل القرآن " سيد قطب : يقول األستاذ
ــت  ( ــداث كان ــطرع األح ــاة ومص ــرك احلي ويف معت

الشخصية املسلمة تصـاغ يومـا بعـد يـوم، وحـدثا بعـد       
حدث، كانت هـذه الشخصـية تنضـج وتنمـو وتتضـح      
ســيماا وكانــت اجلماعــة املســلمة الــيت تتكــون مــن 
الشخصيات تـربز إىل الوجـود مبقوماـا اخلاصـة وقيمهـا      

  .اخلاصة وطابعها املميز من سائر اجلماعات
حـىت  علـى اجلماعـة الناشـئة     ووكانت األحداث تقس

لتبلغ أحيانا درجة الفتنة، وكانت فتنة كفتنة الـذهب تفصـل   
بني اجلوهر األصيل والزبد الزائـف وتكشـف عـن حقـائق     

  .)النفوس ومعادا فال تعود خليطا جمهول القيم
وملا كتب اهللا يف حمكم الترتيل أن أهل اإلميان ال بـد مـن   

مـن  أن خيتربوا وميتحنوا يف إميـام حـىت مييـز اهللا اخلبيـث     
  .الطيب، والنفيس من الرخيص، واملخلص من الكاذب

  :قال اهللا تعاىل
أَحِسب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُـوا آمنـا وهـم     *امل " 

ولَقَد فَتنا الَّـذين مـن قَـبلهِم فَلَـيعلَمن اللَّـه       *لَا يفْتنونَ 
  ) 2،3، 1:العنكبوت ( " كَاذبِنيالَّذين صدقُوا ولَيعلَمن الْ

وملا علم اهللا أن النفس البشرية ال بد هلـا مـن أن ختـوض    
التجارب العملية واحملن الواقعيـة والـيت تتأصـل وتتجـذر يف     

  :النفوس والقلوب قال اهللا تعاىل
 " بِريالْخ يفاللَّط وهو لَقخ نم لَمع14: امللك ( "أَلَا ي (  

ـ  تقيم وال تسـتوي علـى سـوقها إال ـذه     وأا ال تس
االبتالءات واحملن كان ال بد من اختبارهـا وابتالئهـا وهـذه    

" ويف احلـديث القدسـي    سنة اهللا الكونية القدرية يف خلقـه 
فال بد مـن وجـود   ) رواه مسـلم (" وقاتل مبن أطاعك من عصاك 

ويف  االبـتالء املؤمن والكافر مـن خلـق اهللا لتحقيـق سـنة     
" إمنا بعثتك ألبتليـك وأبتلـي بـك    " دسي األخر احلديث الق

واليت مل تتخلف عن أقـرب وأحـب العبـاد إليـه       )رواه مسلم(
العـزم منـهم وهـم     اوأولوهم األنبياء والرسل ويف مقدمتهم 

نوح وإبراهيم وموسـى وعيسـى وحممـد علـيهم الصـالة      
  :والسالم قال اهللا تعاىل

ـ  "  صـا وينِ مالد نلَكُم م عري    شالَّـذوحـاً ون ى بِـه
أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِبـراهيم وموسـى وعيسـى أَنْ    
أَقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا فيه كَبـر علَـى الْمشـرِكني مـا     

ـ    ي إِلَيـدهيـاُء وشن يم هبِي إِلَيتجي اللَّه هإِلَي موهعدـن  تم ه
نِيب13: الشورى ( " ي (  

  :ق صلى اهللا عليه وسلمووكما يقول الصادق املصد
 مث األنبيـاء  بـالء  النـاس  أشـد  « الصحيح  احلديث يف
  . مسنده يف أمحد رواه » فاألمثل األمثل

 تعلم أـا مراقبـة مـن    وىلوملا كانت اجلماعة املسلمة األ
تظهـر   السماء ومن الوحي وأن أفعـاهلم وأعمـاهلم سـوف   

وتعلن على املأل عظمـت يف نفوسـهم املراقبـة هللا سـبحانه     
وتعاىل يف مجيع أفعاهلم وكان أحدهم خيشـى أن يسـر بقـول    

  .أو عمل مث جيده قد فشا بني الناس
ولقد كان القرآن يريب املؤمنني ويوجههم حلظـة بلحظـة   

ــركهم خيوضــو ــدهم وال يت ــارهم ويرش ــآرائهم وأفك ن ب
  .يتقربون به إليه ه و ماهم ما يتقون اهللا بويعلم

  :ملخص غزوة األحزاب من كتب السري
خرجت قريش يف العام اخلـامس مـن اهلجـرة حلـرب     

 بـن  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقودهـا أبـو سـفيان    
ويقودهـا عيينـة بـن    " غطفـان  " حرب، وخرجت قبيلـة  

مـرة  " ، واحلارث بن عـوف يف بـين   " فزارة " حصن يف بين 
  ".أشجع " لة يف ، ومسعر بن دخي"

وملا علم النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بـذلك استشـار      
أصحابه فأشار عليه الصحايب سـلمان الفارسـى رضـي اهللا    
عنه حبفر اخلندق حول املدينة وهـذا أمـر مل يعهـده العـرب     

  .يف حروم
وحفر النيب صلى اهللا عليه وسـلم بنفسـه مـع صـحابته     

ــدق  ــوا وأبطــأاخلن ــافقون يف ذلــك وجعل ــذرون  املن يعت
بالضعف، ويتسللون إىل أهليهم بغـري علـم وال إذن الرسـول    
صلى اهللا عليه وسلم بينمـا الصـحابة إذا انتابـت أحـدهم     
احلاجة يذكر ذلك لرسول هللا ويستأذنه لقضـائها فيـأذن لـه    
الرسول النيب صلى اهللا عليه وسلم فإذا قضـى حاجتـه رجـع    

كـي هـذا وتصـفه    إىل اخلندق وبدأ يف احلفر فأنزل اهللا آية حت
  :وهي

إِنما الْمؤمنـونَ الَّـذين آمنـوا بِاللَّـه ورسـوله وإِذَا      " 
كَانوا معه علَى أَمرٍ جامعٍ لَم يـذْهبوا حتـى يسـتأْذنوه إِنَّ    

 كوننأْذتسي ينأولالَّذ     هـولسرو ـونَ بِاللَّـهنمؤي ينالَّـذ كئ
استأْذَنوك لبعضِ شـأْنِهِم فَـأْذَن لِّمـن شـئْت مـنهم       ذَافَإِ

يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه ملَه رفغتاس62: النور ("  و (  
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  :مث قال يف حق املنافقني
تجعلُوا دعاء الرسـولِ بيـنكُم كَـدعاء بعضـكُم      الَ" 

لَمعي ضاً قَدعـذَرِ     بحاذاً فَلْيـول ـنكُملَّلُونَ مستي ينالَّذ اللَّه
     مهـيبصي ـةٌ أَونتف مهـيبصأَن ت ـرِهأَم نفُونَ عالخي ينالَّذ

 يمأَل ذَاب63: النور ( "ع (  
وملا فرغ النيب صلى اهللا عليه وسلم أقبلـت قـريش حـىت    

يف عشـرة آالف مـن   " األسيال مـن رومـة   " نزلت مبجمع 
أحابيشهم ومن تبعهم من بين كنانة وأهـل امـة، وأقبلـت    

بـذنب نقمـي   " غطفان ومن تبعهم من أهل جند حىت نزلـوا  
إىل جانب أحد وخرج رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم    " 

يف ثالثـة آالف مـن   " سـلع  " حىت جعلـوا ظهـورهم إىل   
املسلمني فضـرب هنـاك عسـكره واخلنـدق بينـه وبـني       

شركني مشال املدينة  وأمر بالـذراري والنسـاء فجعلـوا يف    امل
  ".احلصون " األطام 

كعـب  " حـىت أتـى   " حي بن أخطب " وخرج عدو اهللا 
أي " القرظي صاحب عقد بـين قريظـة وعهـدهم    " بن أسد 

وكان قـد وادع رسـول اهللا   " املوكل بكتابة العهود واملواثيق 
ذلـك وعاهـده   صلى اهللا عليه وسلم عن قومه وعاقده علـى  

أن ال يتحالف مع قريش وحلفائهـا ضـده صـلى هللا عليـه     
  .وسلم

فلم يزل حي بن أخطب يساوم كعـب بـن أسـد علـى     
ولـئن  " نقض العهد مع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم    

ن أدخـل معـك   أرجعت قريش وغطفان ومل يصيبوا حممـدا  
  ".ما أصابك يبينيف حصنك حىت يص

ا كـان بينـه وبـني    فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مم
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعظـم عنـد ذلـك الـبالء     
واشتد اخلوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومـن أسـفل منـهم    

  .حىت ظن املؤمنون كل الظن
وظهر النفاق من بعض املنافقني حىت قـال أحـدهم وهـو    

كـان حممـد   " أخو بين عمرو بن عـوف  " معتب بن قشري " 
ـ دنا أن نأكل كنوز كسريع دنا ال يـأمن علـى   ى وقيصر وأح

أوس بـن  " ، وقـال اآلخـر   " نفسه أن يذهب إىل الغـائط  
يا رسول اهللا إن بيوتنـا عـورة مـن    " أحد بين حارثة " قيظي 
وذلك عن مأل من رجال قومه، فـأذن لنـا أن خنـرج    " العدو 

بـهم الـنيب   نا فإا خارج مـن املدينـة ومل جي  فنرجع إىل دار
  .صلى اهللا عليه وسلم

قام رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وأصـحابه يف     فأ
اخلندق ما يقرب من شهر مل تكـن بينـه وبـني األحـزاب     

  .حرب إال رميا بالنبل
وملا اشتد على الناس البالء بعـث رسـول اهللا صـلى اهللا    
عليه وسلم إىل عيينة بن حصن واحلـارث بـن عـوف قائـدا     

جعـا مبـن   غطفان لرياودمها على ثلث مثار املدينة علـى أن ير 
معهما عنه وأصحابه فجرى بينه وبينهم الصـلح حـىت كتبـوا    
الكتاب ومل تقع الشهادة، وملـا أراد الرسـول اهللا صـلى اهللا    

سـيد األوس  " عليه وسلم أن يفعل بعث إىل سعد بـن معـاذ   
فاستشـارمها فيـه فقـاال    " سيد اخلزرج " ، وسعد بن عبادة "

ا أمرك اهللا بـه ال بـد   له يا رسول اهللا أمرا حتبه فتصنعه أم شيئ
لنا من عمله؟ أم شيئا تصنعه لنا؟ قال الـنيب صـلى اهللا عليـه    

 بل شيء أصنعه لكـم واهللا مـا أصـنع ذلـك إال ألين     :وسلم
رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحـد، وكـالبوكم مـن    
كل جانب فعزمت أن أكسر عنكم مـن شـوكتهم إىل أمـر    

  .ما
ـ  ا حنـن وهـؤالء   فقال سعد بن معاذ يا رسول اهللا قد كن

القوم على الشـرك بـاهللا وعبـادة األوثـان ال نعبـد اهللا وال      
قـري مبعـىن   " نعرفه وهم ال يطمعون أن يأكلوا منها مثرة إال 

أو بيعا أفحني أكرمنـا اهللا باإلسـالم وهـدانا لـه،     " ضيف 
وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ واهللا ما لنا ـذا مـن حاجـة    

حىت حيكم اهللا بيننا وبينـهم فقـال    واهللا ال نعطيهم إال السيف
ـ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنـت وذلـك    سـعد   اولفتن

: بن معاذ الصحيفة فمحا مـا فيهـا مـن الكتـاب مث قـال     
  .علينا ليجهدوا

رسـول  إىل وجاء نعيم بن مسعود بن عامر مـن غطفـان   
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقـال يـا رسـول اهللا إين أسـلمت     

فمرين مبا شـئت فقـال رسـول     إسالميموا بوإن قومي مل يعل
اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا أنت فينا رجـل واحـد فخـذل    

  .عنا ان استطعت فإن احلرب خدعة
وقد فعل حىت أفقد األحـزاب الثقـة بينـهم وبـني بـين      

  .قريظة
وبعث اهللا عليهم الـريح يف ليلـة شـاتية شـديدة الـربد      

رسـول اهللا   فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح خيـامهم مث دعـا  
صلى اهللا عليه وسلم حذيفة بن اليمان لينظر مـا فعـل القـوم    
ليال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مـن يـأتيين خبـرب     
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القوم فسكت الناس ومل يتكلم أحـد خوفـا وكررهـا الـنيب     
صلى اهللا عليه وسلم ثالث مرات ومل جيبه أحد فقـال اـض   

ـ  ـ يا حذيفة فأتنا خبرب القوم ولَ ة حـىت جـاءه خبـرب    ك اجلن
  .سفيان إىل قريش انسحاب أيب

وجه املقارنة واملشاه بني حـال الـنيب صـلى اهللا عليـه     
  :وسلم وحالنا وقت سقوط اإلمارة

يقول اإلمـام الطـربي يف تفسـري أوائـل سـورة      ) 1(
بطاعتـه وأداء فرائضـه   " األحزاب يا أيهـا الـنيب اتـق اهللا    

ـ  وانتـهاك   واالنتـهاء عـن حمارمـه    كوواجب حقوقه علي
  ".حدوده 

الذين يقولـون لـك أطـرد عنـك     " وال تطع الكافرين " 
" واملنـافقني  " أتباعك من ضعفاء املـؤمنني حـىت جنالسـك،    

الذين يظهرون لك اإلميـان بـاهللا والنصـيحة لـك وهـم ال      
  .يألونك

ة بقيادة أمـري املـؤمنني املـال    سالميويف عصر اإلمارة اإل 
ـ    ة لنحـو سـالمي ارة اإلحممد عمر حفظه اهللا تعرضـت اإلم

الضغوط اليت تعرض هلا النيب صلى اهللا عليـه وسـلم تعرضـوا    
، " الكفـار  " وهـم  وحلفـائهم  لضغوط من قبل األمريكان 

ومن قبل احلكومة الباكسـتانية وعلمائهـا املنـافقني لتسـليم     
وأفـراد القاعـدة أو    )حفظـه اهللا ( الشيخ أسـامة بـن الدن  

جيـه مـن جملـس شـورى     ويأيت التو أفغانستانإخراجهم من 
الطالبان وهم أهل احلـل والعقـد مـن العلمـاء ااهـدين      
املخلصني بأمر أمري املؤمنني بـأن يتـق اهللا يف أفـراد القاعـدة     
ــليمهم أو   ــتانيني يف تس ــان والباكس ــع األمريك وأن ال يطي

  .إخراجهم ودعوته إىل التمسك بكتاب اهللا وسنة نبيه
  : فائدة

فـانظر رمحـك   " ت قلـوم  تشا" فسبحان اهللا القائل 
الـذين يقولـون لـك    " اهللا إىل قول اإلمام طربي يف تفسـريه  

" املؤمنني بك حـىت جنالسـك    ءافأطرد عنك أتباعك من ضع
الذين يظهـرون لـك اإلميـان بـاهللا     " واملنافقني " ويف قوله 

هـا الـذين   ئوالنصيحة لك وهم احلكومة الباكسـتانية وعلما 
 يسلم الشـيخ أسـامة حفظـه اهللا    أرسلتهم ألمري املؤمنني حىت

 ائتـوين " و أتباعه فما كان من أمري املؤمنني إال أن قـال هلـم   
بآية من كتاب اهللا أو حديث أجادل بـه عـن نفسـي يـوم     

فسكتوا ومل يردوا له اجلـواب وتظـاهروا بـاحلرص    " القيامة 

ة واخلـوف عليهـا مـن السـقوط     سـالمي على اإلمـارة اإل 
  .وااليار

ي وقعت فيـه غـزويت األحـزاب وبنـو     الوقت الذ) 2(
قريظة هو السنة اخلامسة من اهلجرة يف شـهري شـوال وذي   

وهو نفس الوقت الذي هامجـت فيـه أمريكـا    : الفعدة  فائدة
وهـو السـنة    أفغانسـتان ة يف سالميوحلفائها على اإلمارة اإل

اخلامسة من عمر اإلمارة ومطلـع السـنة السادسـة وكانـت     
  .املباركتني" اشنطن نيويورك وو" بعد غزويت 

بقي الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم وأصـحابه يف      ) 3(
احلصار ما يقرب من شهر ومل تكن بينـه وبـني الكفـار إال    

  .حربا بالنبال
شـهرا   أفغانسـتان حاصر األمريكان وحلفـاؤهم  : فائدة

كامال واكتفوا يف هذه الفتـرة بقصـف املطـارات واملراكـز     
  .ذلك يف عزمية الطالبان ؤثرياملتقدمة يف كابل وقندهار ومل 

وتقدم املنافقون بسـيارام وأحباشـهم علـى مـداخل     
" فرصـة السـقوط واهلـروب وذلـك يف      يتحينون أفغانستان

  ".طرخم، غالم خان، اسبني بولدك 
عاش النيب صلى اهللا عليـه وسـلم وأصـحابه أيـام     ) 4(

مـن   وإتيـام خوف وفزع ورعب لتظـاهر العـدو علـيهم    
منهم وزاغت األبصـار وبلغـت القلـوب     فوقهم ومن أسفل

  .احلناجر
عـاش األفغـان واملهـاجرون أيـام     : ويف وقت اإلمـارة 

خــوف وفــزع ورعــب لتظــاهر األمريكــان وحلفــائهم 
األمريكان من فوقهم بالطـائرات واملنـافقني    وإتيانواملنافقني 
  .بالسياراتمن حتتهم يزحفون 

 أفغانسـتان وتوقع بعـض اإلخـوة العـرب أن تقصـف     
  " .ولكن اهللا سلم " قنابل الذرية أو بالقنابل الكيماوية بال

يف وقت النيب صلى اهللا عليـه وسـلم بلـغ اخلـوف     ) 5(
والرعب بالصحابة أن تقاتلت طليعتـان باخلطـأ التقتـا لـيال     

وسقط قتلى مـن الفـريقني حـىت     ىخرألبا إحدامهاشعر تومل 
فكـف بعضـهم   " ال ينصـرون  . حم" نادوا بشعار اإلسالم 

بعض بعد أن علموا احلقيقة وملـا علـم الـنيب صـلى اهللا     عن 
عليه وسلم باحلادثة حزن وضمن ديات القتلـى وشـهد هلـم    

  .باجلنة
ة وقعـت أحـداث   سـالمي ويف وقت اإلمـارة اإل : فائدة
  :مشاة
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ــار تق ــة خت ــي والي ــتانيون فف ــوة التركس ــل اإلخ ات
باخلطأ عنـد رجـوعهم مـن     خوة العربإلمع ا نواألوزبكيو
والكل يظن اآلخـر أـم مـن    " حذر باغ " يف  ولاخلط األ

ــراد  ــك أف ــتم " األوزب ــل " دوس ــوة  6وقت ــن اإلخ م
أـم قتلـوا    اإلخوةالتركستانيني والعرب باخلطأ وعندما علم 

  .شديدا بكاًءإخوام بكوا 
أن " زرمـت  " وحدثت حادثة أخرى وحنـن يف جبـال   

 سـيف الـرمحن منصـور   " أخذ اإلخوة الطلبة أصحاب القائد 
كمني لبعض املنـافقني وقطـاع الطـرق الـذين سـرقوا      " 

السيارات وبينما هم يف الكمـني إذ مـر علـيهم األخ أبـو     
بالسيارة قرب املغرب فأشـار إليـه الطلبـة    " اإلرتريي " بصري 

بأن يتوقف فظن أم قطاع طريق يريـدون أن يأخـذوا منـه    
فأسـرع بـاهلرب فرمـوا عليـه     . السيارة واألمانات اليت معه

أصابوه يف فخذه إصابة بليغة فتوقف بعدها عـرف الطالبـان   ف
أنه من اإلخوة العـرب فحزنـوا حزنـا شـديدا واعتـذروا      

  . لإلخوة عما حدث
وهكذا نرى األحـداث والوقـائع تتشـابه بـني واقعنـا      

  .املعاصر وواقع النيب صلى اهللا عليه وسلم
يف وقت الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم انكشـف      ) 6(

مـا وعـدنا اهللا ورسـوله إال    " الصف وقـالوا  املنافقون عن 
فهول احلصار قد أزاح عنهم األسـتار الـيت كـانوا    " غرورا 

إن " يستترون خلفها وظهـر نفـاقهم وكـذم يف دعـواهم     
  ".بيوتنا عورة  وما هي بعورة إن يريدون إال فرارا 

 اجلهاد قيادة تزعم كانت كثرية وجوه انكشفت وقد: فائدة
 له مثيل ال عسكريا حلفا الصلييب الغرب كلش حني وااهدين

 اإلسالمية واحلكومة ااهدين ضد املعاصر العسكري التاريخ يف
 وأخضهم الضعاف أؤالئك قلوب  يف الرعب فدخل. الفتية
 الدعاية وزلزلت واملادية العسكرية الغرب قوة من رأوا مما الذعر
 للعدو خراآل البعض واضم اجلهاد بعضهم فترك إميام الغربية
 حلكومة عمالءا واملناصب الكراسي ببعض ورضوا احملتل

 جماهدي بني يفرق أن أراد من أؤالئك من كان وقد. اإلحتالل
 جديدة وسياسية عسكرية تشكيالت بإعالن اإلسالمية اإلمارة
  .سلم اهللا ولكن

 على الطريق على واملتساقطون النفعيون هؤالء حيافظ ولكي
 بأوتار يضربون بدءوا الغريب اإلعالم يف ولو ووجوههم كيام

 الناس أنظار لصرف العميلة اإلدارة مع واملفاوضات املذاكرات
 ضد الصلييب العدو ضعف مستغلني وآخر حني بني إليهم

 إن واملناصب للوزارات أخرى مرة يعودوا أن أمل على ااهدين
 يكون سوف العدو ألن. احلرب يف ااهدين كفت رجحت
 وقوعها من خوفا السلطة ليسلمهم املنافقني هؤالء مثل إىل حباجة
 هؤالء أمثال من خيل مل الطالبان وصف املخلصني ااهدين يد يف

 طالبان حركة من الساحقة األغلبية ولكن البشر من صفا لكونه
 ومل عليه اهللا عاهدوا ما وصدقوا بعهودهم وفوا وجنودا قيادة
 على سريهم وواصلوا املثبطني يفوأراج والعراقيل باملشاكل يأوا
 اهللا على عظيم وتوكل راسخ وعزم متينة خبطى اجلهاد درب
 اليت اهلزمية طعم األرعن بوش بقيادة احلمقاء الصليبية وأذاقوا تعاىل
 أنستها قد كانت احلديثة بأسلحتها الغرور نشوة ألن يتوقعها مل
  .ااهد املسلم يف اإلميان قوة
 مرة تعود اهللا حفظه املؤمنني أمري بقيادة طالبان حركة هي وها

 اكتسبت وقد هلا اهللا بنصر األمام إىل وختطو للظهور آخرى
 معركتها خالل من تعاىل اهللا دين عن للدفاع جديدة جتارب
 اجلهاد باب فاحتة التاريخ يف عسكري حتالف أكرب ضد املستمرة
 .عاىلت اهللا شاء إن اإلسالمي شباب من اجلديد للجيل والفداء
 جيـرؤون بعد غزوة األحـزاب مل يعـد املشـركون    ) 7(

 يبـدؤوم على غزو املسلمني وأصبح املسلمون هـم الـذين   
اليـوم نغـزوهم وال   : قال النيب صلى اهللا عليه وسـلم . بالقتال
  .يغزوننا
إن شاء اهللا بعد سـقوط أمريكـا وحلفائهـا عـن     : فائدة
د الكفـار علـى غـزو بـال     جيـرؤ لـن   أفغانستانقريب يف 

بـل إن املسـلمني هـم    . والعراق أفغانستاناملسلمني بعد فتح 
  .الذين سيغزوم يف ديارهم إن شاء اهللا

  : يقول األستاذ سيد قطب
إن القرآن ليس كتابا للـتالوة وال للثقافـة وكفـى إمنـا     (

متجـدد يف املواقـف    وإحيـاء الدافعـة،   احليويةهو رصيد من 
  .واحلوادث
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ظة مـىت وجـد القلـب    ونصوصه مهيأة للعمل يف كل حل
معه ويتجاوب، ووجد الظـرف الـذي يطلـق     يتعاطفالذي 

  .الطاقة املكنونة يف تلك النصوص ذات السر العجيب
مئـات املـرات مث يقـف     ليقرأ  النص القرآين نسانإن اإل

 جديـد يـوحي   املوقف أو يواجهه احلادث فإذا النص القـرآين 
 .)من قبل قط إليه مبا مل يوح
  :قريظة ة من غزويت األحزاب وبيناملستفاد الدروس

القائد احلكيم جيب عليـه ان يستشـري جنـوده قبـل     .1
املعركة كما  استشار النيب صلى اهللا عليـه وسـلم أصـحابه    
يف وضع خطة للدفاع عن املدينة وسـلمان الفارسـي رضـي    

:" قـال تعـاىل   . اهللا عنه يشري عليه حبفر اخلندق حول املدينـة 
يتعجـل وينفـرد وحـده باختـاذ     وال "وأمرهم شورى بينهم 

 .القرارات املصريية لالمةوالىت ستتحمل تبعاا فيما بعد
الشـاقة   األعمـال  يف أصـحابه القائد احلكيم يشارك . 2

كما شارك  النيب صلى اهللا عليـه وسـلم أصـحابه يف حفـر     
يتـركهم   اخلندق ويصـرب علـى آالم اجلـوع والعطـش وال    

ن إ(  العـرب وكمـا يقـول    أنظـارهم عن  وخيتفيوحدهم 
  : قال تعاىل). أماميفكن  ماميإكنت 
لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّـه أُسـوةٌ حسـنةٌ لِّمـن     " 

: األحـزاب  ("  كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّـه كَـثرياً  
21( 

القائد احلكيم يبشر أصحابه بالنصـر والفـتح ويرفـع    . 3
كمـا فعـل     .م وقت األزمات ويسليهم بـالرجز  من معنويا

  أصحابهالنيب صلى اهللا عليه وسلم مع 
فـاغفر لألنصـار   ..... عيش اآلخـرة   إالاللهم ال عيش 

  واملهاجرة  
  على اجلهاد ما بقينا أبدا  ...... حنن الذين بايعوا حممدا 

  وال تصدقنا وال صلينا... .اللهم لو ال أنت ما اهتدينا 
  وثبت األقدام إن القينا..... ينة علينا فأنزلن سك
  وإن أرادوا فتنة أبينا..... رغبوا علينا  أن اآلل

استحباب التصدق على املسلمني وقـت الشـدة كمـا    .4
الـنيب   دعـا فعل جابر بن عبد اهللا رضـي اهللا عنـه عنـدما    

  .طحني شعريهلم وأصحابه للطعام و ذبح هلم شاة وخبز 
نفسـها علـى الرعيـة  كمـا      القيادة الرشيدة ال تؤثر. 5

فعل  النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يتـرك أصـحابه وحـدهم    

ويذهب ليليب دعوة جابر رضـي اهللا عنـه للطعـام و لكـن     
  .يدعو مجيع أصحابه للطعام

القائد العسكري يعلم أصحابه كلمة السـر والشـفرة   . 6
العسكرية  وقت احلروب كما علـم  الـنيب صـلى اهللا عليـه     

وقـت  " ال ينصـرون  . حـم " كلمـة السـر    وسلم أصحابه
  .احلرب واختالط الصفوف

النيب صلى اهللا عليه وسـلم يطلـب   ... احلرب خدعة . 7
من نعيم ابن مسعود أن خيذل عنه األحـزاب وينشـر بينـهم    

  .الفرقة
ـ القائد الفذ  .8 النسـاء والـذراري يف احلصـون     ؤمني

هللا واخلنادق ويضع عليهم احلراسة  كما فعـل الـنيب صـلى ا   
" حسـان بـن ثابـت رضـي اهللا عنـه      " عليه و سلم  عني 

ولـيس   حىت ال يتعرض هلم العدو وينشغل م اجلنـود  احارس
رأينـا النسـاء    اإلمـارة اإلسـالمية   كما حدث وقت سقوط

واألطفال وهم يبكون ويصرخون من القصف وانشـغل ـم   
  .ااهدون

ـ   . 9 ل فطنة وذكاء النيب صلى اهللا عليـه وسـلم يف التعام
مع اخلارجني واملنشقني عن الصف ومـثريي الشـغب عنـدما    
أرسل سعد بن معاذ رضي اهللا عنه وأصـحابه إىل بـين قريظـة    

صـلى اهللا عليـه وسـلم    ليتحققوا من خرب خيانتـهم للـنيب   
صـح اخلـرب أن يلحنـوا لـه يف      إنوأصحابه ويطلب منـهم  

قوله صـلى اهللا عليـه وسـلم    يف " الكلم وال يثريوا عامة اجلند 
 أن وإن كـانوا علـى الوفـاء   " وال تفتوا يف أعضـاد النـاس   

  .جيهروا ذا أمام الناس حىت يثبتهم وال يزلزهلم
ــدة  . 10 ــت الش ــدعاء وق ــى اهللا يف ال ــاح عل اإلحل

دعـاء   واألزمات و النيب صلى اهللا عليه وسلم يعلـم أصـحابه  
و الـنيب صـلى اهللا عليـه    "اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا " 

اللهم مرتل الكتـاب سـريع احلسـاب اهـزم     " عو وسلم يد
  ".األحزاب، اللهم اهزمهم وزلزهلم وانصرنا عليهم 

يف العسر واليسـر واملنشـط     لألمريالسمع والطاعة . 11
من كان سامعا مطيعا فال يصـلني العصـر إال بـبين    " واملكره 
  ".قريظة 

كمـا   للعـدو  إفشـائها القيادة وعـدم   حفظ أسرار. 12
يـا أبـا لبابـة    " بة عندما سأله يهود بـين قريظـة   فعل أبو لبا

وأشـار بيـده إىل   . أترى أن نرتل على حكم حممد قال، نعـم 
وملا أحس أنه قـد خـان رسـول اهللا    . حلقه، يقول إنه الذبح
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صلى اهللا عليه وسلم ذهب وربط نفسـه يف سـارية املسـجد    
  ".حىت حيكم اهللا ورسوله يف أمره يتوب إىل اهللا مما فعل 

سـعد بـن معـاذ     كمحنيب صلى اهللا عليه وسلم يال. 13
يف بين قريظة الذين خانوا اهللا ورسوله حـىت ال تثـار العصـبية    

ن أوسعد حيكـم فـيهم حبكـم السـماء     . اجلاهلية يف مواليهم
  .نساؤهم وذراريهم وتغنم أمواهلم رجاهلم وتسىب قتلي

ن عن صـفات املنـافقني وفضـحت    كشفت الغزوتا. 14
  .مرة ثانيةتنخدع م اجلماعة املسلمة  سرائرهم حىت ال

وجوب دفع العدو الصائل على النسـاء إن انشـغل   . 15
الرجال عنهم كما فعلت السيدة صفية عمـة الـنيب صـلى اهللا    
عليه وسلم عنـدما رأت اليهـودي يتجسـس علـى النسـاء      

  . فضربته على رأسه فمات
 وصلى اللهم على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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                                                                                         علي ـ حممد بقلم

  رئيس تركستان الصيين يشرف على ترسيخ تعاليم الشيوعية بني أبناء املسلمني                                                                                                  
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  أم ثبات التركستانية ـ بقلم

مضت سبع سنوات على هجريت وفراقي لوطين ومن من 
الناس يريد أن يفارق والديه وأقاربه ووطنه ويعيش يف بلد 

  ".احلجر عزيز يف موضعه " وكما يقال يف املثل عندنا . غريب
انية للعيش هاجرنا بعد أن أجربنا على اهلجرة وما وجدنا إمك

يف بالدنا، حىت إن بعض النسوة من أخواتنا هاجرت وتركت 
دها يف بلدها ومل تستطع إحضارهم إىل دار اهلجرة، ومتر أوال

  !األيام واألمهات مفارقات ألبنائهن

  
فبعد أن احتلت الصني بالدنا تركستان الشرقية ضيقت علينا 

ن لبس نا وأساتذتنا، ومنعت النساء مءحرياتنا وقتلت علما
احلجاب، وكل من لبست احلجاب من احملجبات أو املنتقبات 
حتبس وتعذب بأنواع العذاب، ال لشيء إال ألن يتمسكن 

باملتطرفات نبدينهن ويسمو!  
وسوف أحدثكم عن بعض جرائم الشيوعية اليت مرت يب، 

  :وستتحريون عند مساعها

م تزوجت بأخ ملتزم وكانت مراسيم الزواج  1998يف عام 
موافقة لكتاب اهللا وسنته ومل نأخذ البطاقة اليت تشترطها احلكومة 

كما هي " الصينية قبل الزواج ومل نقدم معلومات هلم عن زواجنا 
  ".العادة يف الصني 

ولكن مسؤول املنطقة اليت كنا نعيش فيها أجربنا على أخذ 
بعد ثالثة أشهر من زواجنا وإال " الترخيص " هذه البطاقة 
  .ى التأخري حسب القانونسنعاقب عل

وذهبت إىل مكتب تسجيل األحوال الشخصية وكان هذا 
ة اليت كانت يف اخلامس سالميالتاريخ قريب العهد من الثورة اإل

وكانت العساكر الصينية " غوجلا " يف والية  1998من فرباير سنة 
ودخلت فناء املركز ورأيت ثالثة من . منتشرة يف كل مكان

روا إيل بالدخول، فدخلت وبدأ املسؤول التركستانيني أشا
  :احلكومي يسألين
؟ملاذا جئت  

  :فقال يل. قلت، ألخذ بطاقة الزواج
  ؟ إنزعيه من رأسك؟)اخلمار(وملاذا تلبسني احلجاب 

  فقلت متعجبة ملاذا؟ 
كثريا  وال جتاديل.  املسؤول الكبري يف اخلارج يغضب: قال

انزعيه عنك.  
 يوأخذته من حتت حنك فقط يفأردت أن أستر به رأس

فقام هذا الرجل ونزع عين احلجاب وأخذه . يولففت به رأس
  :ورماه بعيدا، فصرخت فيه فقلت له يمن رأس

  ؟هل أنت جمنون ملاذا رميت حجايب
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 ي، فوقفت حائرا فلطمنِيعلى وجه يفقام هذا الرجل ولطمنِ
إىل الفناء بقوة وبدأ يربط رجلي بالسالسل على  يثانية ودفعنِ

كان هذا يف شهر يوليو واجلو حار جدا . عمود املركز احلديدي
ويف ذلك الوقت جاء رجل . حتت حرارة الشمس أراد أن يعذبين
  :أخر وقال له

ي على خرى، وهناك كتب امساألغرفة الإىل  فكها، وأخذين
، "طالبة " حتت اسم  وصورين يقصحيفة بيضاء وعلقها يف عن
كذبا وزورا بسب  أن امينوبعد . أي ممن شاركت يف الثورة

على هذه التهمة، مث  بإامي) أبصم(أن أوقع  يالشرطة طلب منِ
  .يأخرجنِ

 كثري منهذه هي بعض الوقائع واحلوادث اليت متر على 
  .األخوات املسلمات يف تركستان يوميا

وكثري من النساء يقبعن يف السجون بسبب أن حمجبات، أو 
  .مصليات، أو صائمات

أينا وحنن املهاجرات مثل هذه العقوبات ما صربنا وبعدما ر
  .وتركنا األهل والعيال وهاجرنا من أوطاننا

ة سالميوقت اإلمارة اإل أفغانستانوبعد أن وصلت إىل حدود 
! للطا لبان مسعت أم ال جييزون دخول غري احملجبات، وتعجبت

إال  رهابألنين ما ضربت وما امت باإل! وكيف ال أتعجب؟
  .ل احلجابمن أج

شعب العامل اليوم فلن جند شعبا ظلم مثل للوإذا نظرنا 
كومة الصينية ألن احلحكومة ظاملة مثل  لن جندالتركستاين، وال 

الوالدة وال الديانة وال يف السفر من " شعبنا ليس له حق يف 
  ".البالد فكل شيء عندنا ممنوع 

  .ال جثةفمن دعا هللا سبحانه حيبس ويقتل وال يرجع إىل أهله إ

ومن يشتغل يف احلكومة ويعيش يف املدن فال جيوز له أن 
ويصوم أو يشارك أينجب له أكثر من اثنني وال جيوز له أن يصلي 

  .الدينية واالحتفاالتيف األعياد 
بني أمرين، إما  ةخمري يولو محلت امرأة يف الطفل الثالث فه

جلنني يف ، أو قتل ا)الزوج والزوجة( الطرد من الوظيفة لكليهما
   .وهذا من األمور العادية بالنسبة هلم. بطن أمه

  
  
  
  
  
  
  
  

  )إجهاض النساء يف املستشفيات(             
   !فهل توجد حكومة يف الدنيا ظاملة مثل هذه احلكومة؟

  
  
  
  
  
  

نور (ونائبه تركستاين ) وانغ لوجن(رئيس تركستان الصيين 
  يتحدثان يف املؤامرة على اإلسالم)  بكري

  .لى اللهم على حممد وعلى أله وصحبه أمجعنيوص
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  بقلم ـ عبد اهللا منصور

  

" التركسـتاين   سـالمي احلـزب اإل " فزع الصينيون ببيان 
بياد وكان مـن شـدة فـزعهم وختـبطهم أن     وملخبصوص األ

فمثلـهم  "  :كمـا قـال اهللا تعـاىل    صرحوا بكالم متنـاقض 
وبـالرغم مـن   " الشـيطان مـن املـس   كمثل الذي يتخبطه 

اإلجراءات واالحتياطات األمنية املشددة مـن نشـر صـواريخ    
بيـة الـيت   وملموجه ضد الصواريخ قرب ميـادين األلعـاب األ  

ــال   ــامريات ورج ــر الك ــة، ونش ــا االفتتاحي ــتقام فيه س
ــتخبارات ــل  االس ــاتيف ك ــات  الطرق ــادين وحمط واملي

خلاصـة اجلنـرال   القطارات واملترو، و أعلن قائـد القـوات ا  
 )Tian Yixiang(املسؤول عـن قـوات التـدخل السـريع     

بياد من التهديـدات الداخليـة واخلارجيـة أـم     وملحلماية األ
طـائرة   74بيـاد،  وملألف جندي حول ميادين األ 34نشروا 

 48استطالعية الستكشاف القنابل أو املتفجـرات املخفيـة،   
جمموعـة  و، سـفينة حبريـة   33، )هيلوكوبتر(طائرة مروحية 

  .جهزة املضادة لألسلحة الكيماوية والبيولوجيةاألمن 
بالرغم من توقع احلكومة الصينية وإعالـا املسـبق بـأن    و
 إرهابيـة ني التركستانيني سـوف يقومـون بأعمـال    سالمياإل

بعـد قيـام   إال أـم صـرحوا   بيـاد  وملخالل فترة انعقاد األ
يعيـة وليسـت   ااهدين بعمليام البطولية أـا حـوادث طب  

  .مالتناقض يف تصرحيا وهكذا ظهر. نيسالميبأيدي اإل
أن الصـينيني خـافوا مـن بيانـات احلـزب       :واخلالصة

  .وىلالتركستاين وطليعة عملياته األ سالمياإل

 :وقد صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القائل
" تيطاً أُعسمخ لَم نطَهعي دأَح  ـنـاءِ  مبِياَألن  ـيلقَب :

ترصبِ نعةَ بِالررِسير مهخبارى(" ....ش(  

حساسـة جـدا بالنسـبة     بياد مدةوملولقد كانت مدة األ
 سـالمي للحكومة الصـينية وقـد تنبـه إليهـا احلـزب اإل     

سـنوات، وعقـد    ثـالث التركستاين من قبل واستعد هلا قبل 
العزم على أن ال يفوت هـذه الفرصـة علـى الصـينيني دون     

  .لقيام بعمليات عسكريةا
وبفضل دعاء اإلخوة الصـادقني ومهتـهم رمـى احلـزب     

ــالمياإل ــتاين  س ــينيني،   أولالتركس ــة يف رأس الص طلق
  .واستجاب اهللا لدعائهم ومل يردهم خائبني

وبتوفيق من اهللا تعاىل قام ااهدون بعـدة عمليـات قبـل    
عنـد   "الطوارئ و االسـتنفار  " بياد وأثنائها برغم حالة وملاأل

ونسـأل اهللا أن يتقبـل   . احلكومة الصينية، وهللا احلمـد واملنـة  
شهدائنا األبـرار يف علـيني، وأن يصـرب ويثبـت أسـرانا يف      

  .سجون الظاملني
ومنذ أكثر مـن مخسـني سـنة مل حتـدث مثـل هـذه       
العمليات يف داخل الصـني، وكشـفت الصـني عـن لبـاس      

يـأمن   احللم والوقار وصالت وهاجت على التركسـتانيني ومل 
أحد من التركسـتانيني مـن هـذه اهلجمـة الشرسـة الـيت       

  .تستهدفهم



  1429 ذوالقعدة الثاين العدد األوىل السنة  تركستان اإلسالمية

24 
 

 

24  

وأصــبح الصــينيون يرجتفــون ويرتعــدون مــن كــل 
تركستاين ويهرولون ليبلغوا الشرطة عنـدما يعلمـوا بوجـود    

ومـن أجـل هـذا طـردت     . يف مكان ما تركستاينشخص 
احلكومة الصينية كـل التركسـتانيني مـن داخـل الصـني      

ومنعـوا التركسـتانيني   . وحققت معهم وقبضت على بعضهم
من دخول الفنادق، ومن السفر بالطـائرات، وأوقفـوا بعـض    

  . من وظيفتهم قائد الطائرةالطائرات وهو "  ناقبط" 
و أصبح كل من ينتسب إىل القوميـة األيغوريـة أصـبحوا    

  .يني عند احلكومة الصينية حتديداإرهاب
والـذين   وقد قام بعض اإلخـوة ااهـدين يف تركسـتان   

والـذين كـانوا ينتظـرون     سـالمي تأثروا ببيانات احلزب اإل
بعـدة عمليـات داخـل    " حي علـى اجلهـاد   " نداء اجلهاد 
  :كان منها. تركستان

م أي قبـل أربعـة أيـام     2008 – 8 – 4بتاريخ ) 1(
  .بيادوملمن افتتاحية األ

قام اثنني من ااهدين باهلجوم بسـيارم املفخخـة علـى    
احلدودي الصيين وقـت مترينـام بالرياضـية يف    قوات احلرس 

الصباح يف والية كاشغر، ونزل أحد اإلخـوة مـن السـيارة    
واقتحم عليهم ورمى بقنبلة، وقام األخـر ودهـس اآلخـرين    

بالسيارة مث فجر 
الســـيارة، يف 
عمليــة بطوليــة 
ــن   ــدة م فري

  . نوعها
وأعلنت احلكومة الصينية يف بياناا اإلذاعيـة عـن مقتـل    

وكان القتلى واجلرحى مجيعـا مـن   . 17ندي وجرح ج 16
، وقـد أرسـل الـرئيس    قوات احلـرس احلـدودي الصـيين   

األمريكي بوش برقيـة عـزاء للحكومـة الصـينية ووصـف      

   !إرهايبالعمل بأنه إجرامي و
ــاريخ ) 2(  ــة   2008 – 8 – 7بت ــل افتتاحي م قب
ـ ي" يف مدينـة  : بياد بيـوم وملاأل قـام بعـض اإلخـوة    " ن كَ

ين باهلجوم بالرشاشات علـى دوريـات األمـن وقتـل     ااهد
  .وانسحب اإلخوة ساملني، وهللا احلمد واملنة 8منهم 
ــوم ) 3( ــةويف ي ــاريخ  االفتتاحي ــق بت  – 8 – 8املواف

بتركستان قام جماهـد بـتفجري   " إيلي " م ويف والية  2008
وذكـر هـذا اخلـرب    .  9قنبلة على قافلة للشرطة وقتل منهم 

  .بقناة اجلزيرة
م يف مدينـــة  2008 – 8 – 10وبتـــاريخ ) 4(

بتركسـتان حـدثت اشـتباكات بـني ااهـدين      " كوجا "
وقـام اإلخـوة بـاهلجوم علـى مقـر      . والشرطة يف السوق

الشرطة، وعلى مبىن دار القضاء، وعلـى مـبىن تـابع ملركـز     
وقـام بعـض   . حتديد النسل، وعلى مـبىن تـابع للضـرائب   

" وبر ماركيــت الســ" اإلخــوة بتحطــيم بعــض حمــالت 
  .للصينيني

  
  
  
  

  للصينيني" السوبر ماركيت "                   
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م يف واليــة كاشــغر  2008 – 8 – 12بتــاريخ ) 5(
حدث اشتباك بـني ااهـدين وأفـراد    " بيزاوات " ويف مدينة 

الشرطة يف بعض نقاط التفتيش علـى الطريـق أثنـاء العبـور     
السـكني والذوا  وقام ااهدون بذبح ثـالث مـن الشـرطة ب   

" وعندما قامت الشـرطة بالبحـث عنـهم يف قريـة     . بالفرار
ـ وكانوا قد عرفوا اسـم  " بويا  كانـت بصـحبة   الـيت  رأة امل

ااهدين فذهبوا ليقبضـوا عليهـا، فوجـدوها يف مزرعتـها     
وقد كمن اإلخـوة ااهـدون يف املزرعـة وعنـدما أرادت     

لـوا رئـيس   الشرطة القبض عليها هجم ااهدون علـيهم وقت 
 .الشرطة وأخر معه وجرح أربعة وفر باقي أفراد الشرطة

ومن هذه العمليات املباركة نستطيع أن نقول أن مسلمي 
وا من قبل ملتركستان الشرقية مشتاقون إىل نداء اجلهاد فهم قد ظُ

الصني الشيوعية واآلن قد استيقظوا من سبام وأفاقوا من 
ات الرصاص وصوت املدافع فلم يعد أحب إليهم من زخ. نومهم

  .واملتفجرات، فقد عزموا أمرهم ولن يلتفتوا ورائهم
وبعد هذه العمليات نصبت احلكومة الصينية نقاط التفتيش يف 

وا يف تفتيش املارة والتعرض هلم، كما ءكل الطرق واملمرات، وبد
املسلم  التركستاينوا بتسجيل اإلحصائيات اجلديدة للشعب ءبد

ة والغطاء املزيف أرادوا أن يكشفوا عورات وحتت هذه اخلدع
املسلمني ويطلعون على أسرارهم ويعرفون من هم املتدينون؟ 

  ومن هم امللتزمون؟
  
  
  

  
  نقاط تفتيش للمسلمات يف الطرق ويأمرن فيها برتع احلجاب                         

شباب امللتزم وزجوا م يف السجون، الوقبضوا على كثري من 
محالت توقيف وتفتيش السيارات حىت وصل األمر م أن وا ءوبد

كل من يركب وسائل املوصالت ال بد من أن يكون معه بطاقة 
، ويتعرض السائق الذي حيمل معه أناس ليس معهم هذه شخصية

  .البطاقة ملصادرة سيارته

فيا أيها الشعب التركستاين األيب إن أردمت اخلالص والنجاة 
املصاعب واملشاكل الكثرية  واد أن تواجهمن ظلم الصينيني فال ب

كم ااهدين، وال تسمعوا ءفال ختذلوا أبنا. على هذا الطريق
للمنافقني الذين يشككون يف نوايا ااهدين ويطعنون فيهم 

ون الناس من حوهلم، وال تسمعوا للعدو الصيين فيما ينشره طويثب
 ااهدين يف ه يف أخباره فهم يريدون أن يطعنوايف صحفه ويذيع
نوا ويني واملتطرفني واملخربني، فال تثقوا م وكرهابويصفوم باإل

بالصعاب  مملئوفطريق اجلهاد . على حذر من مكرهم وكيدهم
  :واحملن كما قال اهللا تعاىل

تب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَّكُم وعسى أَن تكْرهواْ كُ" 

كُم وعسى أَن تحبواْ شيئاً وهو شر لَّكُم واللّه شيئاً وهو خير لَّ

  ) 216: ة البقر("  يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ
يا أيها ااهدون املرابطون على أرض تركستان الذين و

سلكوا طريق العزة ليحموا ا عقيدم وشرفهم ووطنهم اصربوا 
ج ونطرد خرِتلتفتوا حىت ن اثبتوا على طريقكم وامضوا وال

  :قال اهللا تعاىل. الصينيني من أرضنا
 "و مهونَ فَإِنأْلَمواْ تكُونمِ إِن تاء الْقَوغتي ابواْ فهِنالَ ت

 كَانَ اللّهونَ وجرا الَ يم اللّه نونَ مجرتأْلَمونَ وا تونَ كَمأْلَمي
  ) 104: النساء ("  عليماً حكيماً

 وصلى اللهم على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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صينيا محتجزين في  17 بإطالقمحكمة تأمر 
 جوانتانامو

ــرت  أمـــ
 أمريكيـة محكمة 

ــنطن ب واشـــ
ســراح  بــإطالق

ــن  17 مــــ
ــينيين  الصـــ

ــانج (المســلمين  األيغــور ــيم زينجي مــن أهــالي إقل
من معتقـل خلـيج جوانتانـامو فـي كوبـا      ) الصيني
ففـي  . اح لهم باإلقامة فـي الواليـات المتحـدة   والسم

قرار يسجل سابقة في هـذا المجـال، قضـى الحـاكم     
ريكاردو اوربينـا انـه ال يحـق لواشـنطن مواصـلة      

ـــ   ــينيين ال ــاز الص ــرون  17احتج ــم ال يعتب ألنه
قـد اخلـي    17وكان الصينيون الــ  . محاربين أعداء

 مريكيـة سبيلهم منذ أربع سنوات، ولكـن السـلطات األ  
ــن ا ــت ع ــادتهممتنع ــى الصــين  إع ــة ان "ال مخاف

اال ." يين مشـتبهين إرهـاب يواجهون عقوبـات لكـونهم   
تعارض السـماح لهـم باالقامـة     مريكيةان الحكومة األ

في الواليات المتحدة النهم يشكلون تهديـدا امنيـا مـن    
 مريكيـة كما يحـاجج محـام اإلدارة األ  . وجهة نظرها

الصـالحيات التـي   ان القضاة االتحاديين ال يتمتعـون ب 
تخولهم إطـالق سـراح المعتقلـين فـي جوانتانـامو      

وفـي  . مريكيـة والسماح لهم باإلقامة في األراضـي األ 
على القرار، قال البيـت األبـيض إنـه     ولرد فعله األ

وقالـت دانـا    ،يعارض ما جاء بـه القاضـي اوربينـا   
قــرار "بيرينــو الناطقــة باســم البيــت االبــيض إن 

الواليــات المتحــدة مــن  المحكمــة سيســمح ألعــداء
المشتبه بتـورطهم فـي التخطـيط لهجمـات الحـادي      

ويقـول  ." عشر مـن سـبتمبر باإلقامـة فـي بالدنـا     

يعتبــر صــفعة الدارة  األخيــرالمحللــون إن القــرار 
بوش وقد يستخدم كسابقة الطـالق سـراح العشـرات    

مـن جـانبهم،   . من المحتجزين في معتقل جوانتانـامو 
ـ هـذه هـي المـرة األ    يقول محام المحتجزين إن ى ول

اطـالق   أمريكيـة التي تقرر فيهـا محكمـة اتحاديـة    
ســراح محتجــزين فــي جوانتانــامو والســماح لهــم 

يـذكر ان الصـينيين   . باالقامة في الواليـات المتحـدة  
قد قضوا سـبع سـنوات تقريبـا فـي معتقـل       17الـ 

إال إن القاضي اوربينا قـال إنـه ال يوجـد    . جوانتانامو
او إنهـم يشـكلون   " مقـاتلون معـادون  "دليل على انهم 

نظـرا إلـى أن   : "وقـال . تهديدا المن الواليات المتحدة
ــاس دون   ــاز الن ــر احتج ــي يحظ ــتور األمريك الدس
مسوغ قانوني، فـإن احتجـاز هـؤالء يعتبـر منافيـا      

 17الــ   األيغـور وامر القاضي بأن يمثـل  ." للقانون
امامه يوم الجمعة المقبـل لمرافعـة أخـرى، علـى ان     

ر في األسبوع المقبل المكان الـذي سـيقيمون فيـه    يقر
يـة فـي   األيغوروكان أفراد من الجاليـة  . بشكل نهائي

وحضـر  . واشنطن العاصـمة قـد تبرعـوا بـإيوائهم    
جلسة المحكمة التي عقـدت فـي واشـنطن العشـرات     

الـذين اسـتقبلوا    نسـان وناشطي حقوق اإل األيغورمن 
يتـه، قـال   مـن ناح . قرار القاضي بالتصفيق والهتافات

إن  مريكيـة جون اوكـوين محـامي وزارة العـدل األ   
الحكومة قد تستأنف القـرار، ولكـن القاضـي رفـض     
طلبه التريث فـي إطـالق سـراح المحتجـزين بينمـا      

الـى قـرار حـول احتمـال      مريكيةتتوصل االدارة األ
ويقـول مركـز الحقـوق الدسـتورية     . طلب االستئناف

إن بعـض   الذي يتخذ من مدينة نيويـورك مقـرا لـه   
ــرض   ــون التع ــامو يخش ــي جوانتان ــزين ف المحتج

الـى بلـدانهم    إعـادتهم للتعذيب والمالحقة فـي حالـة   
يـتلخص   مريكيـة وكان موقف الحكومـة األ . االصلية
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في ابقاء المحتجزين فـي جوانتانـامو مـا لـم تقـبلهم      
 األيغـور وكـان الصـينيون   . بلدانهم او اي بلد ثالـث 

عنـدما   نسـتان أفغايقيمون في معسـكر فـي    17الـ 
ــهر     ــي ش ــبالد ف ــدة ال ــات المتح ــزت الوالي غ

وقد فـروا الـى   . 2001من عام  ولتشرين األ/اكتوبر
الجبال حيث القت القوات الباكسـتانية القـبض علـيهم    

وتطالـب بكـين   . مريكيـة وسلمتهم الـى القـوات األ  
. المحتجزين فـي جوانتانـامو اليهـا    األيغورباعادة كل 

وزارة الخارجيـة  وكان كـين جـانج النـاطق باسـم     
الصينية قد قال قبيل صدور الحكـم يـوم الثالثـاء إن    

اعضاء في تنظـيم حركـة تركسـتان     17الـ  األيغور
ة المدرجـة علـى قائمـة المنظمـات     سالميالشرقية اإل

وقـال النـاطق   . مريكيـة من قبل الحكومة األ رهابيةاإل
لقد حثت الصين الواليـات المتحـدة مـرارا    : "الصيني

نحـن نأمـل إن تأخـذ    . يينرهابهؤالء اإلعلى تسليمها 
ــؤالء    ــلمنا ه ــد وتس ــذ الج ــا مأخ ــنطن موقفن واش

ولكـن ربيعـة قـدير،    ." األشخاص بالسرعة الممكنـة 
القـرار   ت، اعتبـر لأليغـور رئيس المؤتمر العـالمي  

" المضـطهدين " لأليغـور بمثابة نصر  األخيرالقضائي 
يذكر ان ثمة حركة فـي اقلـيم زينجيـانج    . في الصين
ــين ــتقالل،  الص ــذاتي او االس ــالحكم ال ــب ب ي تطال

ـ    نشـاطاتهم  "وتخوض بكين حملة ضد مـا تصـفه بـ
    ."االنفصالية

  GMT   ، BBCArabic_com 22:18 2008أكتوبر  07الثالثاء :   آخر تحديث 
  

 أسئلة كثيرة وأجوبة قليلة حول التهديدات
  في الصين رهابيةاإل

 لنشرت القليل جداً من التفاصي اإلعالموسائل 
 » الشرق االوسط«: بكين

ان  نسـان قال محللون ومـدافعون عـن حقـوق اإل   
الـذي تحـدثت    إرهابيـة التهديد األصولي بشن هجمات 

مبيـة فـي بكـين    ولعنه الصين قبل دورة االلعـاب األ 
فقبـل خمسـة أشـهر مـن     . مبالغ فيه على ما يبـدو 

مـن   أولمبية، اكدت الحكومـة الصـينية   ولاأللعاب األ
ن قتلوا مطلع العام الحالي فـي اقلـيم   امس ان انفصاليي

سيجيانغ، المنطقة المسـلمة شـمال الصـين المحاذيـة     
آلسيا الوسطى، كانوا يسـتعدون السـتهداف االلعـاب    

المقبـل فـي   ) آب(مبية التي ستنظم في اغسـطس  ولاأل
مخططـاً  «واكدت الصين انهـا أفشـلت كـذلك    . بكين

علـى طـائرة تقـوم برحلـة بـين      » يإرهابالعتداء 
لكـن وسـائل   . عاصـمة سـيجيانغ وبكـين    ومجيأور

نشرت القليل جدا مـن التفاصـيل بشـأن هـذه      اإلعالم
، باسـتثناء بيـان صـدر عـن     رهابيـة المخططات اإل

ركابـا   « إن وأوضـح . ادارة الطيران المدني االثنـين 
ويتسـاءل  . »كانوا يحملـون سـوائل تثيـر الشـبهات    

عن حقيقـة هـذا التهديـد فـي منطقـة       أيضامحللون 
ع منذ ستين عاما لمراقبة صارمة جدا مـن قبـل   تخض

وقــال جــانغ جيــادونغ الخبيــر . الســلطات المحليــة
في جامعة فـودان فـي شـنغهاي ان     رهاببمكافحة اإل

ي في سيجيانغ لـيس قويـا جـدا، وإن    رهابالتهديد اإل«
ال اعتقـد  «واضـاف  . »كان ال يمكن استبعاده بالتأكيـد 

ــاً  ــيقع ضــد إرهابان هجوم ــراً س ــاً كبي ــاب ي األلع
مبية لكن قد تقوم مجموعـات صـغيرة متمركـزة    ولاأل

ويعيش نحـو عشـرة ماليـين    . »في سيجيانغ بعمليات
مسلم؛ بينهم االويغور النـاطقون باللغـة التركيـة فـي     
منطقة سيجيانغ التي تتمتع بحكـم ذاتـي، مـن اصـل     

ــيني   18 ــلم ص ــون مس ــض  . ملي ــل بع وتواص
 تركسـتان «المجموعات العمـل مـن اجـل اسـتقالل     

التــي اعلنــت جمهوريــة لفتــرة قصــيرة » الشــرقية
وتـتهم الصـين الحركـة    . 1949و 1930مرتين بين 

ة لتركستان الشـرقية التـي ادرجتهـا االمـم     سالمياإل
، رهابيـة على الئحة المنظمـات اإل  2002المتحدة في 

وأكدت بكين منذ عام انهـا فككـت   . بانها تشكل تهديدا
 18لـت  معسكرات للتـدريب فـي جبـال بـامير، وقت    

ويؤكد خبراء من جانبهم ان الحركـة ضـمت   . ياإرهاب
في وقت من االوقات حتى ألف مقاتـل لكنهـا منيـت    

ــزاع ب ــالل الن ــة خ ــائر فادح ــتانبخس ــد  أفغانس بع
. 2001) ايلـول (اعتداءات الحـادي عشـر سـبتمبر    

والوصول الى المنطقة يخضع لمراقبة صـارمة بينمـا   
وقـال  . ال وجود فيها لمصـادر مسـتقلة للمعلومـات   

جيمس ميلوارد، األستاذ فـي جامعـة جـورج تـاون     
والـذي الـف كتابـاً عـن تـاريخ      ) الواليات المتحدة(

لمعرفة مـا يجـري ومـا اذا كانـت     «سيجيانغ اخيراً 
ليست لدينا سـوى المعلومـات   . هناك مجموعة منظمة
ورأت منظمـات عـدة للـدفاع    . »الصينية لنعتمد عليها

انغ ليسـت سـوى   ان مسألة سـيجي  نسانعن حقوق اإل
هيـومن رايـتس   «وقال المسؤول في منظمـة  . ذريعة
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نشـعر بـالقلق المكانيـة ان    «، فيلـيم كينـه،   »ووتش
 رهابيـة تستخدم الحكومة الصينية هـذه المـؤامرات اإل  

المزعومة ذريعة لحملـة قمـع جديـدة ضـد السـكان      
االويغور في سيجيانغ ومنع المعارضـة فـي سـيجيانغ    

. »مبيـة فـي بكـين   ولعاب األمن التعبير قبل دورة االل
لكن المحللين الصـينيين األوفيـاء للسياسـة الرسـمية     

سياسة الكيل بمكيـالين التـي تتبعهـا الـدول     «ينتقدون 
، وبيــنهم جــانغ شــياودونغ مــن المعهــد »الغربيــة

الصيني للدراسات الدولية الـذي اكـد حقيقـة التهديـد     
وقـال انـه   . بعد رحلة الى سـيجيانغ العـام الماضـي   

كثيـرون مـن النـاس قتلـوا او     . يسبب صـدمة امر «
انهـم يسـتخدمون   ). يينرهـاب مـن قبـل اإل  (جرحوا 

. اسلحة مستوردة واخرى يدوية الصنع فـي آن واحـد  
  . »القضية ليست بالتأكيد امراً اخترعناه

 11هــ   1429 ولربيــع األ  05الشرق األوسـط، الثالثــاء   
  10696العدد  2008مارس 
  

ا صباح اليوم الثالثاء اعلنت الشرطة الصينية هن
يين من حركة تركستان الشرقية إرهاب ثمانية أسماء
  ةسالمياإل

  
وهـــؤالء 
ــم ــة ه : الثماني

ــغ  ميميتيمينــ
محمـد  (ميميتي 

، )احمــد يعقــوب(، ايميتــي يــاكوف )مينــغ محمــد
، )محمد تورسون يـي مينـغ  (ميميتيتورسون يي مينغ 

محمـد تورسـون عبـد    (ميميتيتورسون عبد الخـالق  
شمس الدين احمد عبـد المجيـد، ايكيمـيالي     ،)الخالق

، يـاكوف  ) حكيم علـي عميـر جيـانغ    ( عمير جيانغ
وفـي   .و تورسـون تـوهيتي  ) يعقوب محمد(ميميتي 

مؤتمر صـحفي نظمتـه وزارة االمـن العـام، قـال      
الناطق باسم الوزارة وو خـه بينـغ انـه منـذ عـام      

ــام 2007 ــاب، ق ــرقية إره ــتان الش ــة تركس يو حرك
ــآمر وتنظــي ــن النشــاطات بالت ــلة م ــذ سلس م وتنفي

 .مبيـاد بكـين  أولفي الصين للتشويش علـى   رهابيةاإل
واضــاف وو ان الشــرطة الصــينية احبطــت هــذه 

ولفــت الــى ان . النشــاطات االجراميــة فــي حينــه

لتـو هـم    أسـماؤهم ين الثمانية الذين نشـرت  يرهاباإل
من ابرز اعضاء الحركة وقد تورطـوا بشـكل كبيـر    

انهـم قـادوا وخططـوا او    ، موضـحا  رهـاب في اإل
نظموا نشاطات اجرامية فضـال عـن قيـامهم بتجنيـد     

تعـاون دولـي    إلىودعا الناطق  .او تدريب اتباع لهم
يين الثمانيــة المعلــن عــنهم رهــابلكشــف مكــان اإل

وذكـر ان الشـرطة   . وتسليمهم الى الحكومة الصـينية 
الصــينية ترحــب بالتعــاون الــدولي فــي مكافحــة 

التعاون مـع دول اخـرى لتبـادل    وانها تأمل  رهاباإل
وقطـع   رهـاب المعلومات االستخباراتية لمكافحـة اإل 

 .يين وتسـليم المشـتبه بهـم   رهابقنوات التمويل عن اإل
ــرقية    ــتان الش ــة تركس ــارة ان حرك ــدير باالش ج

ة، والتي يطلق عليها ايضا حـزب تركسـتان   سالمياإل
وحـزب اهللا او الجمعيـة الثوريـة     سالميالشرقية اإل

لتركستان الشرقية، هي واحـدة مـن اخطـر     الوطنية
" تركسـتان الشـرقية  "بـين قـوى    رهابيةالمنظمات اإل

وتعمــل هــذه الحركــة بهــدف تشــطير . رهابيــةاإل
تركسـتان  "واقامـة دولـة    رهـاب الصين بوسـائل اإل 

الثيوقراطية في شـينجيانغ بشـمال   " ةسالميالشرقية اإل
  .غرب البالد

حـة  ال أول 2003هذا وقد نشـرت الصـين عـام    
تركسـتان  " مـن   إرهابيـة اربع مجموعـات   بأسماء
وضـمت  . يا مـن هـذه الحركـة   إرهاب 11و " الشرقية

الالئحة كـذلك منظمـة تحريـر تركسـتان الشـرقية      
ومركـز معلومـات    األيغـور والمؤتمر العالمي لشبيبة 

  .تركستان الشرقية
 / 2008أكتوبر  21/ شبكة الصين  

لحركة  الواليات المتحدة إدراجالصين تقدر 
قائمة  في ة سالميتركستان الشرقية اإل

 رهابيةالمنظمات اإل

صــرح المتحــدث باســم 
ــينية   ــة الص وزارة الخارجي
كونغ تشيوان في بكين اليـوم  
ــرار   ــدر ق ــين تق ان الص

" ادراج  مريكيـــةالحكومـــة األ
فـى قائمـة   " ة سـالمي حركة تركسـتان الشـرقية اإل  
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 وذكــر كونــغ ان الواليــات . رهابيــةالمنظمــات اإل
المتحدة اخطرت الصـين رسـميا بهـذا القـرار ، وان     
نائب وزير الخارجيـة االمريكـى ريتشـارد ارميتـاج     

ــس  ــرار ام ــن الق ــين  .اعل ــغ ان الص ــال كون وق
والواليات المتحدة تتمتعان بمصـالح مشـتركة شـاملة    

، واضـاف ان الصـين    رهـاب فى مجال مكافحـة اإل 
مستعدة لبذل جهـود مشـتركة وتعزيـز المشـاورات     

ــب  الث ــع الجان ــائى م ــاون الثن ــق التع ــة وتعمي نائي
واشـار كونـغ ان    . رهـاب االمريكى فى مكافحـة اإل 

ة وغيرهـا مـن   سـالمي حركة تركسـتان الشـرقية اإل  
منظمات تركستان الشرقية انضمت منـذ فتـرة طويلـة    

الدوليـة االخـرى فـى ارتكـاب      رهابيةالى القوى اإل
داخـل الصـين    رهابيـة العديد من حوادث العنـف اإل 

خارجها ، مما يشكل تهديـدا خطيـرا علـى االمـن     و
وقال المتحـدث ان الحقـائق    .واالستقرار فى المنطقة 

اثبتت ان منظمـات تركسـتان الشـرقية جـزء مـن      
الدولية ، وانها تشـكل وبـاء بالنسـبة     رهابيةالقوى اإل

للمجتمع الدولى يتعين على كافـة الـدول بـذل جهـود     
  2002أغسطس  27/خواوكالة أنباء شين .مشتركة لمكافحته 

  

مجلس  إعالنحول  صينيتصريحات متحدث 
حركة تركستان الشرقية منظمة  الدولي األمن

 إرهابية
صرح كونغ تشـوان المتحـدث باسـم الخارجيـة     

 األمـن مجلـس   إعـالن الصينية في بكين اليوم بـان  
ة منظمـة  سـالمي الدولى لحركة تركستان الشـرقية اإل 

لمكافحـة   الـدولي اون للتع" نتيجة مشجعة"يعد  إرهابية
ادلى كونغ بهذا التصريح تعليقـا علـى قيـام     .رهاباإل

مجلس االمن الدولى مـؤخرا اليـوم بـادراج حركـة     
ة علـى قائمتـه للمنظمـات    سالميتركستان الشرقية اإل

واشار كونغ الـى انـه قبـل ادراج     .واالفراد رهابيةاإل
 أفغانسـتان الحركة قامت الصين والواليـات المتحـدة و  

يزستان بجهود مشتركة لتحريـك مطلـب بهـذا    وقيرغ
الخصوص وقدمت مواد متعلقـة بهـذا الـى مجلـس     

هـذه تعـد نتيجـة مشـجعة لتعـاون      "وقال ان . االمن
فـى   األخـرى الصين مع الواليات المتحـدة والـدول   

 رهـاب قـوى اإل  إحـدى وباعتبارها  ."رهابمكافحة اإل
الدولى ارتكبت الحركـة عـددا كبيـرا مـن عمليـات      

فى داخـل الصـين وخارجهـا ممـا يمثـل       رهاباإل

تهديدا كبيرا على االمـن االقليمـى واالسـتقرار وفقـا     
ــدث ــره المتح ــا ذك ــه ان الصــين .لم ــتم بقول واخت

ستواصل تعزيز التعاون مـع المجتمـع الـدولى فـى     
بمـا فـى ذلـك حركـة      رهابمحاربة جميع اشكال اإل
  وكالة أنباء شينخوا .ةسالميتركستان الشرقية اإل

  الحرب على اإلسالم تداعيات

الصين رابـع المسـتفدين بعـد إسـرائيل والهنـد      
وإلـيكم  ... وأمريكا من سقوط مبنى التجارة العالميـة  

  :عبر اإلنترنت جاءنيالخبر التالي 
اتخــذت حكومــة الصــين عــدة إجــراءات ضــد 

إقلـيم  (مسلمي الصين فـي إقلـيم تركسـتان الشـرقية     
شمال غـرب الصـين مـع حلـول شـهر      ) سينجيانغ

مضان، حيث أمرت طلبة المـدارس بعـدم الصـيام،    ر
ومنعت بعض المسـلمات التركسـتانيات مـن ارتـداء     
الحجاب، كما تم إعدام وسجن آخـرين قبـل رمضـان    

 !بيومين
لتعلـيم  " هيغـين هوتـان  "ويقول مدرس في معهـد  

: التمريض في مدينة هوتان بجنـوبي إقلـيم تركسـتان   
تفيـد بـأن   لقد تلقينا توجيهات من الحكومـة الصـينية   

نأمر الطلبة بأن يجتمعـوا لألكـل معـا فـي مطعـم      
المدرسة وعـدم االنتظـار حتـى الغـروب ليـأكلوا،      

 .وسنطرد من ال يقبل بأن يأكل جهرا في المدارس
وأشار المدرس إلـى أنـه سـيتم فـرض اإلفطـار      
ــطة   ــة والمتوس ــدارس االبتدائي ــي الم ــاري ف اإلجب

إلـى   والثانوية في عموم تركسـتان الشـرقية، مشـيرا   
ــدم   ــلمين بع ــة الصــينية للمس ــات الحكوم أن توجيه
الصيام في رمضان قـد بـدأت منـذ رمضـان العـام      

، غير أن رمضان هـذا العـام سيشـهد    2000الماضي 
المزيد من الضـغوط وفـرض مثـل هـذه األوامـر      

ــي    ــدث فـ ــا يحـ ــبب مـ ــتانبسـ   .أفغانسـ
وأكد بعـض المعارضـين التركسـتانيين بأنـه سـيتم      

ي قاشـغر وهوتـان للقيـام    توجيه الطلبة فـي مـدينت  
لرمضـان، تضـم    ولبنشاطات مدرسية منذ اليـوم األ 

 .خاللها وجبة غداء ليعودوا إلى منازلهم مفطرين
مــن جهــة أخــرى، منعــت الســلطات الصــينية 
ــداء الحجــاب فــي  الموظفــات المســلمات مــن ارت

، "مظهـر عـدائي  "المؤسسات الرسمية، بحجة أن ذلـك  
لمات مـن ارتـداء   كما منعت المدارس المدرسات المس

  .الحجاب الشرعي
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غطـاء  : "وقال أحد مديري مدرسـة فـي هوتـان   
الرأس العادي مقبول في مدرسـتنا، أمـا الـذي يلـبس     
بشكل يرتبط بالتعاليم الدينية ويغطي كل شـيء سـوى   

 ".الوجه فليس بمقبول أبدا
كمــا نفــذت الحكومــة الصــينية حكــم اإلعــدام 

نيا، شـابا تركسـتا   21بحـق   2001-11-15الخميس 
يقول المعارضون التركسـتانيون فـي المنفـى بـأنهم     
ناشطون انفصاليون حكم عليهم باإلعـدام يـوم األحـد    

، حيث نفذ الحكم بـاثنين مـنهم وتـم    11-11-2001
تأجيل إعدام اآلخرين إلى الخمـيس، كمـا تـم الحكـم     

تركستانيا آخرين بالسجن لمـدد تتـراوح مـا     20على 
 .عاما 20-8بين 

 غسيل مخ لألئمة
وذكرت مصادر تركستانية مطلعـة داخـل الصـين    
أن حكومة بكين جمعت أئمـة المسـاجد وعـددا مـن     

إلـى اجتمـاع يضـم     2001-11-16العلماء الجمعة 
جلسات دعائيـة تعبـئ المسـلمين بأفكـار الحكومـة      

فـي   رهـاب ضـد اإل  مريكيـة الصينية تجاه الحملة األ
، مشيرة إلى أن المسـئولين عرضـوا علـى    أفغانستان

شخصية مسـلمة فـي االجتمـاع أفـالم      40من  أكثر
تجـاه المسـلمين    مريكيـة فيديو تظهر اإلجـراءات األ 

  !في أمريكا وجو الخوف الذي يعيشونه
إن هـذا  : وقال صحفي صيني فـي هونـغ كونـغ   

االجتماع هـو جـزء مـن دورات التثقيـف السياسـي      
األئمـة والخطبـاء فـي إقلـيم     " إلعادة تربية"الشيوعي 

إلى أنها حملة رسـمية تسـتمر لمـدة     تركستان، مشيرا
، وتســتمر 2001-3-15أشــهر بدايــة مــن يــوم  9

خالل شهر رمضان بشكل مكثف قبـل أن تختـتم مـع    
، 2001-12-23بدايــة شــهر شــوال أو يــوم    

 .آالف إمام وخطيب ومدرس شرعي 8وتستهدف 
 15وأشار الصحفي إلـى أن بكـين قـد أرسـلت     

قالـت  شخصا إلى تركستان قبل أيـام مـن رمضـان،    
لإلشـراف علـى   " فريق عمـل خـاص  " بأنهم أعضاء

تنفيذ كوادر الحزب الشيوعي المحليـة فـي تركسـتان    
  .ألوامر القيادة المركزية

ومن جانبهم صرح مسؤولون صـينيون بـأن أهـم    
أهداف حملة تثقيف األئمة أيـدلوجيا بأفكـار الحكومـة    
الصينية هو جعلهم يقفون مع الحكومـة فـي مواجهـة    

ــار االن" ــاليالتي ــتاني،  " فص ــباب التركس ــين الش ب
ــة   ــة والثقافي ــة الديني ــات الحكوم ــاعهم بسياس وإقن

 .واالقتصادية
وكانت حملة توعية مشـابهة قـد فرضـت علـى     

، 1996كهان وكاهنـات البـوذيين فـي التبـت عـام      
والتي تسببت في عقوبـات إداريـة بحـق آالف مـنهم     
بسبب رفضهم حضور الـدورات الحكوميـة أو ممـن    

الـزعيم  " الداالي المـا "يغير موقفه بشأن حضرها ولم 
 .الروحي للتبتيين

وفي غضون ذلك أكدت الحكومـة الصـينية أنهـا    
التركسـتانيين المتـدربين فـي     إرهـاب "تخشى مـن  

إلى جانـب حركـة طالبـان، فقـد ذكـرت      " أفغانستان
المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الصــينية زهــانغ 

ــيس  ــوي الخم ــأن  2001-11-15كي ــاب"ب  "ييإره
 رهابيـة القـوة اإل "تركستان الشرقية هـم جـزء مـن    

ــة ــطة "الدولي ــع أنش ــاب"، وأن قم ــتان إره يي تركس
الكفـاح العـالمي ضـد    "لهـو جـزء مـن    " الشرقية 

 ".رهاباإل
وزعمــت أن التركســتانيين الشــرقيين متورطــون 

منذ مدة طويلـة مـن تفجيـرات     إرهاببأعمال عنف و
ــة الصــينية   ــا ضــد الحكوم ــاموا به ــاالت ق واغتي

أعمـال العديـد مـن     أولإن جـد : "وأفرادها، وقالـت 
ــى أن   ــير إل ــتانية تش ــات التركس ــطة "المنظم األنش

ضد الحكومة الصينية أمـر ضـروري فـي     رهابيةاإل
ــؤالء اإل ــرامجهم، وأن ه ــابب ــات ره ــم عالق يين له

  ".الدولية رهابيةبالقوى اإل
وكانت ماري روبنسـون مبعوثـة األمـم المتحـدة     

الحكومـة الصـينية خـالل     قد حذرت نسانلحقوق اإل
زيارة لها لبكين األسبوع الماضي من خطـأ اسـتخدام   

، كغطـاء لتوسـيع رقعـة    رهابالحملة العالمية على اإل
  .القمع في تركستان الشرقية

يشار إلـى أن إجـراءات القمـع الصـينية تجـاه      
التركستانيين قد عادت لتشـتد بعـد أحـداث تفجيـرات     

لمواجهـة مـن   ، وذلـك  2001سبتمبر  11أمريكا في 
تــتهمهم الصــين بــدعم التيــار االســتقاللي الــداعي 
إلحياء جمهورية تركستان الشرقية بعـد نصـف قـرن    

@@ .من الحكم الصيني
  إعداد ـ عبد اهللا منصور

@@

@@
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@@@  منصور اهللا عبد ـ إعداد@@@@@
 لألساتذة اجلزاء موفور نسأله و أوال وتعلى سبحانه اهللا حنمد
  تعاىل اهللا ونسأل  اجلهاد متعلي على وسعهم يبذلون الذين
 اخلفيفة اختالفها على األسلحة تعلم على صربا علينا يفرغ أن

  .  الرب يف تستعمل واليت والثقيلة
  :أقواله رمحه اهللا يف وجوب اإلعداد يف سبيل اهللا

 الذين والشيوعيني الصني ضد للجهاد طريق وإعدادنا
 وال نياملسلم اقتصاد على يسيطرون و املسلمني  يظلمون
  نسائهم على ويعتدون أمواهلم من باالستفادة هلم يسمحون

 الدينية كتبهم وحيرقون السياسية  حقوقهم على يعتدون و
 و املسلمني وأبناء العلم طالب و املسلمني علماء ويسجنون
 يوفقنا أن جل و عز تعاىل اهللا ونسأل  السجون يف يعذبوم
 نرفع أن أيضا نسأله و الشيوعيني ظلم من بأيدينا إلنقاذهم
 .كلها األرض على و أوطاننا على اإلسالم راية باجلهاد
 طريق سلم و عليه اهللا صلي اهللا رسول علمنا وقد
  :الكفار ظلم من اخلالص
 صلي اهللا رسول مسعت قال عنهما اهللا رضي عمر ابن عن
 أذناب وأخذمت بالعينة يعتم تبا إذا: " يقول سلم و عليه اهللا
 ال ذال عليكم اهللا سلط اجلهاد تركتم و بالزرع مورضيت البقر
  ". دينكم إىل ترجعوا حىت يرتعه
 ما هلم أعدوا و: " العزيز كتابه يف تعاىل اهللا قال
 اهللا عدو به ترهبون اخليل رباط ومن  قوة من استطعتم
 وما  يعلمهم اهللا تعلموم ال دوم من آخرين و عدوكم
 ال أنتم و إليكم فيو اهللا سبيل يف شيء من تنفقوا
  .60 األنفال سورة "تظلمون
 أعدوا، اخليل رباط ومن قوة من استطعتم ما هلم أعدوا و

 و الدبابات حىت و صغريها و كبريها األسلحة من تعلمواأي 
 استطعتم ما الدين ألعداء تعلموا و وأعدوا القاذفة الطائرات

 آتوا و الصالة وأقيموا"  تعاىل قوله يف  األمر بني فرق فال
 من و قوة من استطعتم ما هلم أعدوا و"  واألمر"  الزكاة
 ولذا. الدين يوم إىل الباقي هو األمر وهذا... " اخليل رباط
 جماهدين نكون ان و الكفار لنرهب دائما نعد أن علينا جيب

 الوسائل كل على قادرين رجاال لنريب و وعاملني وعابدين
 يف تعاىل اهللا من أمر وه باإلعداد األمر هذا و الدين لنشر
  كل ندعو لذا و  سنته يف وسلم عليه اهللا صلى النيب و كتابه
 خلدمة املسلمني كل وندعو األمر هلذا يستجيبوا أن إخواننا
  .العبادة هذه لنا ييسر أن تعاىل اهللا ونسأل الدين

 وال استطعنا ما اجلليلة الغاية هلذه اهللا شاء إن ونسعى
 و اجلهاد حنو نتحرك و نعد أيضا وحنن تسري القافلة هذه تزال
 أرادوا لو و" تعاىل قال قائما اجلهاد دام ما اإلعداد يزال ال

 فثبتهم انبعاثهم اهللا كره ولكن عدة له ألعدوا اخلروج
  .46 التوبة  سورة" القاعدين مع اقعدوا وقيل

  .املنافقني صفات من اإلعداد ترك اهللا عد وقد
  "  اخليل رباط ومن قوة من استطعتم ما هلم وأعدوا" 
 بني فرق وال مرارا، تفسريها مع اآلية هذه نقرأ حنن و
 واألمر"  الزكاة أتوا و الصالة وأقيموا"  تعاىل قوله يف األمر
" اخليل رباط من و قوة من استطعتم ما هلم أعدوا و" قوله يف

 اإلعداد و باجلهاد، تم ال و والزكاة بالصالة تم حنن وملاذا
 و عليه اهللا صلي النيب عن عنه اهللا رضي هريرة أيب وعن .له
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 مات بغزو نفسه حيدث ومل يغز ومل مات من: " قال سلم
 النسائي رواه"نفاق شعبة على

  :أقواله رمحه اهللا يف االعتصام والوحدة
 نبين وأن  مجيعا اهللا حببل نعتصم أن علينا الدين أوجب

 تستغلوا أن كمفعلي األرض هذه حنرس أن و اإلسالم دولة
 تضطلعوا أن وعليكم املكان هذا يف بالغا استغالال أوقاتكم
 أن إياكم و. املهمات هذه يف تفرطوا ال وأن  جبد مبهماتكم
 برأيه امليدان هذا يف ؤامر كل عمل فإذا برأكم تغتروا

 يف أو اجلهاد يف بالرأي واإلعجاب فضيحة النتيجة فستكون
ليكم أن تطيعوا األمراء و إذن جيب ع ،خاطئ مبدأ التدريب
  .األساتذة

  :بعد سقوط اإلمارة اإلسالميةأقواله رمحه اهللا 
فارقنا دولة اإلسالم و ذهبت من أيدينا إمارة اإلسالم و 
قتل وأسر كثري من ااهدين يف أحناء العامل ولكن بقي رجال 

زب احلحيمون الدين بدمائهم  ويسعون لنشر الدين و هكذا 
ستاين حياربون أعداء الدين حىت يف هذه الترك ياإلسالم

األوقات الشديدة و يبذلون ما يف وسعهم و يؤدون عبادة 
اجلهاد و يربون ااهدين يف املعسكرات للجهاد ضد الكفار 
الشيوعيني الذين يهتكون حرمة الدين و حجاب املسلمات 
العفيفات ويعتدون على املسلمني ويعذبون العلماء يف 

  .السجون
السنة يف شهر سبتمرب أدخلنا أعداء الدين يف مجلة  يف هذه

بسعي من الصني الشيوعيني وحنن ال نتأثر اإلرهابيني 
بتخويف هؤالء و ال تم به بل نسري يف طريقنا هذا ألننا 
سلكنا هذا الطريق على بصرية و نعرف طبيعة هذا الطريق 
ى فهو إما التشريد وإما السجن وإما الشهادة و إما النصر عل

بني الدين  يتاحلروب ال توهكذا جر بإذن اهللالدين  أعداء
واحلمد . وبني الكفر واإلحلاد من قبل و جتري هكذا من بعد

  .هللا فنحن اخترنا هذا الطريق 
  :يف الثبات على احلق أقواله رمحه اهللامن 
" مؤمنني كنتم إن األعلون وأنتم حتزنوا وال نوا وال"  
 أننا بصرية على نعلم بل نشك ال حنن: إلخواننا نقول وحنن
 عرفنا حنن و السنة و القرآن سبيل اخترنا أننا و احلق على

 بكثرة نتأثر ال حنن ولذا والسنة القرآن بأدلة احلقيقة هذه
 نعرف حنن و. الطريق هذا يف الصادقني قلة و اجلهاد أعداء
 على ظاهرين الطريق هذا يف األمة هذه من طائفة تزال ال أنه
 نشك ال حنن و خذهلم من ال و خالفهم من يضرهم ال احلق
 الدين يكون و فتنة تكون ال حىت نقاتل حنن و احلق على أننا
 .هللا كله

يف التحريض على اجلهاد وترك أقواله رمحه اهللا من 
  :القعود
 وال باهللا يؤمنون ال الذين يستأذنك إمنا" تعاىل قال
 سورة" يترددون مريبه يف فهم قلوم وارتابت اآلخر باليوم
 ) 45( التوبة

 أن يزعمون و اجلهاد عن للقعود يستأذنون الذين إن
 باليوم ال و باهللا يؤمنون ال الذين هم ألنفسهم خري قعودهم
 سبيل يف جياهدون للذين أعدت اليت باجلنة يؤمنون وال اآلخر
 يؤمنون ال ألم املوت من خيافون لذلك و بالنار ال و اهللا

 وال باهللا يؤمنون ال والذين شهداء ماتوا إذا جلنةا يف بالدخول
 ريبهم يف فهم اجلهاد  عن للقعود يستأذنون  اآلخر باليوم

 هل حائرين الطريق منتصف يف يقفون هم. يترددون
 املشكلة حيلون الذين مع يكونون هل يتأخرون أو يتقدمون
 يعين احلارة بدمائهم الظلم يزيلون الذين مع أو والسلم بالرفق

 هم بالسلم الكفار إلرضاء يسعون الذين يرون باجلهاد،إم
 القلة هم باجلهاد الظلم إزالة يريدون والذين الكثرة
 ولذلك فئتني بني حائرون مذبذبون هم فلذلك.القليلة

 مع األنفال سورة قراءة تكثروا أن اإلخوان أيها ندعوكم
 أو السبيل هذا على الرجال بكثرة نعترب ال وحنن. تفسريها
 على نثبت أن عندنا املهم. قلته أو االقتصاد كثرة و قلتهم
  .اإلسالم وتعاليم عقيدة
 جييء: قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن احلديث ويف
 و والنيب الرجالن ومعه والنيب الرجل ومعه القيامة يوم النيب
  .  احلديث..الثالثة معه

 ما كنول عليهم ما فبلغوا رسله تعاىل اهللا أرسل وهكذا
 فرقوا وحىت أحد هلم استجاب ما أو  القليل إال هلم استجاب
 رضي ارت بن خباب عن احلديث ففي. نصفني إىل باملنشار

 عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل شكونا " : قال عنه تعاىل اهللا
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 تستنصر أال فقلنا الكعبة ظل يف له بردة متوسد هو و وسلم
 فيحفر الرجل يؤخذ قبلكم من كان قد:  فقال:  لنا تدعوا لنا،أال
 رأسه على فيوضع باملنشار يؤتى مث فيها فيجعل األرض يف له

 ما عظمه، حلمه دون ما احلديد بأمشاط ميشط و نصفني فيجعل
 الراكب يسري حىت األمر هذا اهللا ليتمن واهللا دينه عن ذلك يصده
 غنمه على والذئب اهللا إال خياف ال ضرموتح إىل صنعاء من

  .البخاري رواه"  ستعجلونت ولكنكم
 السجون يف ويعذبون املسلمني أعراض تنتهك هذا يومنا ويف
 الذين املسلمون يعذب غربه ويف تركستان شرق يف وهكذا
 الدين، أعداء من واحلرية للسعادة يسعون اإلسالم، لنشر يسعون

 أن تعاىل اهللا ونسأل والسنة القرآن بداللة احلق هو اجلهاد طريق و
  . اجلهاد عن اإلستأذان وبغض القرآن بةحم يرزقنا

  :من أقواله رمحه اهللا يف الصرب على الطريق
 الطريق، هذا يف املشقة على صابرين نسري أن علينا وجيب
 اهللا ونسأل نا،ائدم من قطرة آخر  إىل والسنة بالكتاب معتصمني
 الكتاب تعلم على بنيت اليت اجلماعة خدمة على الثبات و الصرب
  .والسنة

 اليت اجلماعة دمةخب قيامال على يوفقنا أن عزوجل اهللا ونسأل
 اإلسالمية العزة اهللا ونسأل خدمتها والسنة القرآن علينا أوجب
 شرق ويف األرض من بقعة كل يف اإلسالم راية ترفع وأن

. احملتلني النجسة أقدام من تركستان شرق نطهر وأن تركستان
  . والسنة تابالك من اإلسالم حكم بأيدينا نقيم وأن

 أن عجزنا ولكن أرضنا يف العبادة هذه نؤدي أن أردنا وحنن
 عبادة علينا بقي ولكن لعجزنا عنا العبادة هذه وسقطت نقيمها
 خارج إىل خرجنا ولذلك اجلهاد على والتدريب اإلعداد
 الكتاب علم مع األسلحة ونتعلم العبادة هذه لنؤدي تركستان
 شاء إن الواجبات هذه ونؤدي املسلمني شباب ولندرب والسنة
 مبدأ هي بل اجلهاد، أقسام أهم من التدريب عبادة  ألن اهللا

  .اجلهاد
  :من أقواله رمحه اهللا يف التضحية والفداء

 بل الوطن إىل وال اللون إىل وال اللسان إىل نلتفت ال وحنن
 ودولة عاملية إسالمية دولة نبين وأن مجيعا نتحد أن علينا جيب

 حتمي واليت واجلماعة السنة أهل عقيدة على تبني إسالمية
 يوفقنا أن تعاىل اهللا نسأل و املعتدين من واملستضعفني املسلمني
  .عليها والثبات الصرب يرزقنا وأن الواجبات هلذه

 شيشانال يف فكرنا إذا فمثال  بعضهم قتل إذا األمة تنتهي لن

 100 عرضها و كيلومتر 200 على طوهلا يزيد ال أرض ،
 ضد سنوات ولعدة قلتهم مع الشيشانني فوقها جياهد لومتركي

كل  إىل التفتنا وإذا. األرض على قوة أكرب يعدون الذين الروس
 من ماليني عدة مساحتها يضاأر  أا جند تركستانأراضي 

 فتبلغ فقط تركستان شرق أخذنا وإذا املربعة الكيلومترات
 عدد ويبلغ  مربع كيلومتر مئة وتسع مليون حوايل مساحتها
 تنتهي فلن مالين أو مليون منهم قتل إذا مليون، 25 قرابة سكاا
 خدمة ويف اهللا سبيل يف تهاحي منا اجلميع يقضي أن املهم األمة،
 . الدين

  :من أقواله رمحه اهللا للدميقراطيني والعلمانيني
 مبدأ يف قلنا وقد العبادة هذه عن نتكاسل ال أن علينا وجيب
 حنن ولكن واملظاهرات السلم مسألة يف كممع حنن" القول

 على أسست اجلماعة وهذه أوال، املسلمني وأوالد املسلمون
 احلب"  القرآنية قاعدةال على متشي اجلماعة وهذه والسنة الكتاب

 بأقوال أوطاننا من أعدائنا خيرج وال"  اهللا يف والبغض اهللا يف
 يف سلحةاأل استعمال على قادرة األيادي هذه فلتكن مجيلة
  .القتال ميادين

 أا تزعم اليت األخرى اتاجلماع وبني بيننا فالفرق ولذلك
 يف الفرقف العقيدة، يف معهم اختالفنا تركستان، حترير تريد

 على مبنية اجلماعة وهذه الكبرية املهمة األمور من العقيدة
 وكل وأخالقنا وعبادتنا عقيدتنا فلتكن لذلك والسنة، الكتاب
  .والسنة للكتاب فقةموا أمورنا

  :من أقواله رمحه اهللا لإلخوة املسجونني
 إخواننا فهؤالء السجون يف الذين إخواننا ننسى ال وحنن
 الذين إخواننا نسينا وما قلوبنا ويف أذهاننا يف دائما ذكراهم
 البالد، سائر ويف فلسطني ويف تركستان يف السجون يف يعذبون
 ميزق كله وذلك أذهاننا قونيفار وال الدين يف إخواننا وهؤالء
  . دمنا من قطرة آخر إىل إلنقاذهم ونقاتل جناهد وحنن قلوبنا

  !آمني. القتال ميادين يف وثبتنا صربا علينا أفرغ اللهم
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  اإلميان بأركان اإلسالم اخلمسة النطق بالشهادتني
  

:
  

  مرتلة الشهادتان يف اإلسالم من سائر األركان اخلمسة: رابعا
الشهادتان مها أصل الدين وعليهما تبىن فروعه وأركانه وشعبه 
وهذا الركن هو أصل األركان اخلمسة اليت يبىن عليها اإلسالم يقول 

فمن األركان ما ال يتم : " الشيخ حافظ بن حكمي يف معارج القبول
البناء إال به ومنها ما ال يقوم بالكلية إال به وإمنا قيل هلذه اخلمسة 

: عمر ابن عناألمور األركان ودعائم لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
: مخس على اإلسالم بنِي: "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن

 رمضان، وصوم الزكاة، وإيتاء الصالة، وإقام اهللا، إال إله ال أن شهادة
وا يدخل العبد يف اإلسالم احلقيقي  ) متفق عليه(" البيت وحج

واحلكمي ومبناقضتها خيرج العبد من اإلسالم وهي الصراط املستقيم 
لواضح الذي ال اعوجاج فيه وهي أول ما دعا إليه رسول والطريق ا

صلى اهللا عليه وسلم كما يف حديث معاذ بن جبل رضي اهللا عنه ومل 
وهي العروة الوثقى وحبل .  وال رسوله من أحد شيئا دوايقبل اهللا

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللّه فَقَد {:اهللا املتني قال تعاىل
تاسيملع يعمس اللّها ولَه امصالَ انف ثْقَىالْو ةوربِالْع كسم { 

  )256البقرة(
وهي أعلى شعب اإلميان وأول أركانه الستة كما يف احلديث 
جربيل عندما سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اإلميان فقال رسول 

تبه رسله واليوم اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تؤمن باهللا ومالئكته وك
  ).البخاري(صدقت : األخر والقدر خريه وشره قال

: وعن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
قل يا : قال" يا رب علمين شيئا أذكرك وأدعوك به : " قال موسى

يا : كل عبادك يقولون هذا قال: قال يا رب" ال إله إال اهللا " موسى 
ات السبع وعامرهن غريي، واألرضني السبع يف موسى لو أن السماو

رواه ابن حبان، (. كفة وال إله إال اهللا يف كفة مالت ن ال إله إال اهللا
وإذا كانت الشهادتان " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  )واحلاكم وصححه

قال ابن " هي أصل الدين وفرعه وسائر دعائمه وشعبه داخلة فيهما 
وإذا كانت هذه " ى صحيح البخاري رجب احلنبلي يف شرحه عل

دعائم البنيان وأركانه فبقية خصال اإلسالم كبقية البنيان، فإذا فقد 
شيء من بقية اخلصال الداخلة يف مسمى اإلسالم الواجب نقص 
البنيان ومل يسقط بفقده وأما هذه اخلمس إذا زالت كلها سقط البنيان 

كن األعظم وهو ومل يثبت بعد زواهلا، وكذلك إن زال منها الر
وأما . الشهادتان وزواهلما يكون باإلتيان مبا يضادمها وال جيتمع معهما

) اإلسالم( االسمزوال األربع البواقي فاختلف العلماء هل يزول 
  ".بزواهلا أو بزوال واحد منها أم ال يزول لذلك؟ 

وثبوا يف قلب العبد هو ثبوت حبقيقة اإلميان وأصله وهي الكلمة 
ليت ضرب اهللا ا املثل يف القرآن، وهي أول ما يسأل عنه العبد الطيبة ا

واخلالصة أن هذه " من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ " يف قربه 
الكلمة هلا شأن عظيم جدا يف اإلسالم ومن أجلها خلق اهللا اجلن 
واإلنس ومن أجلها خلق اجلنة والنار وقسم عباده إىل الفجار واألبرار 

  .لدماءومن أجلها سالت ا
  الدعاء إىل الشهادتني: خامسا

قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصرية أَنا  {: وقول اهللا تعاىل
نيرِكشالْم نا ما أَنمو انَ اللَّهحبسنِي وعبنِ اتمو {  

ويعين هذا وجوب دعوة الكفار إىل كلمة التوحيد قبل بيان سائر 
إن هم " من صالة وزكاة وصوم رمضان وحج " ع األخرى الشرائ

استجابوا إىل دعوة التوحيد ومل يعارضوها ويف الصحيحني عندما بعث 
النيب صلى اهللا عليه وسلم معاذ بن جبل رضي اهللا عنه إىل اليمن قال 

إنك تأيت قوما من أهل الكتاب فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال : " له
قال اإلمام النووي يف شرحه على صحيح  ).احلديث( اهللا وأين رسول اهللا

وفيه . وفيه أن السنة أن الكفار يدعون إىل التوحيد قبل القتال" املسلم 
  .أنه ال حيكم بإسالمه إال بالنطق بالشهادتني وهذا مذهب أهل السنة

أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللا ويف رواية أن يوحدوا اهللا وذلك هو 
 فمن يكفر" واإلميان باهللا كما قال اهللا تعاىل  الكفر بالطاغوت

بالطاغوت ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام هلا 
  " واهللا مسيع عليم

  .والعروة الوثقى هي ال إله إال اهللا
أدعوهم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا " ويف رواية للبخاري فقال 

  ". وأين رسول اهللا 
وقد علم باإلضطرار من دين " ابن تيمية قال شيخ اإلسالم 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم واتفقت عليه األمة أن األصل اإلسالم 
وأول ما يؤمر به اخللق شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، 
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فبذلك يصري الكافر مسلما والعدو وليا، واملباح دمه ماله معصوم الدم 
قلبه فقد دخل يف اإلميان وإن قاله بلسانه مث إن كان ذلك من . واملال

دون قلبه فهو يف ظاهر اإلسالم دون باطن اإلميان، قال وأما إذا مل 
يتكلم ا مع القدرة فهو كافر باتفاق املسلمني باطنا وظاهرا عند 

قال اإلمام النووي يف شرحه  ".سلف األمة وأئمتها ومجاهري العلماء 
ضهم على أن الكفار ليسوا واستدل به بع" على صحيح مسلم 

 الزنامبخاطبني بفروع الشريعة من الصالة والصوم والزكاة وحترمي 
وحنوها لكونه صلى اهللا عليه و سلم قال فإن هم أطاعوا لذلك 

عليهم فدل على أم اذا مل يطيعوا ال جيب عليهم وهذا  إنفأعلمهم 
ت وغريها االستدالل ضعيف فإن املراد أعلمهم أم مطالبون بالصلوا

وليس يلزم من  اإلسالمبعد  إاليف الدنيا واملطالبة يف الدنيا ال تكون 
 وألنهذلك أن ال يكونوا خماطبني ا يزاد يف عذام بسببها يف اآلخرة 

 باألهموبدأ  اإلسالمصلى اهللا عليه و سلم رتب ذلك يف الدعاء إىل 
الزكاة ومل يقل  فاألهم أال تراه بدأ صلى اهللا عليه و سلم بالصالة قبل

أحد أنه يصري مكلفا بالصالة دون الزكاة واهللا أعلم مث اعلم أن املختار 
عنه هذا قول  واملنهيأن الكفار خماطبون بفروع الشريعة املأمور به 

  .واألكثريناحملققني 
  )4ص /  2ج ( -شرح املمتع على زاد املستقنع وقال صاحب 

من : راد باملسلم هناهذا هو املسلم الكامل اإلسالم، ولكن امل
يشهد أن ال إله إال اهللا؛ وأنَّ حممداً رسول اهللا؛ لقول الرسول صلى اهللا 

إنك تأيت قوماً من أهلِ الكتاب، فادعهم «: عليه وسلم ملعاذ بن جبل
إىل شهادة أنْ ال إله إال اهللا، وأني رسولُ اهللا، فإن هم أطاعوا لذلك؛ 

  .احلديث. »...عليهم مخس صلوات فأعلمهم أنَّ اهللا افترض
فتجِب على هذا الذي شهِد أنْ ال إله إال اهللا؛ وأنَّ حممداً رسولُ 
اهللا، فالكافر ال جتب عليه، واملراد بنفي الوجوب على الكافر أنها ال 

  .تلْزمه حال كفره، وال يلزمه قضاؤها بعد إسالمه
وما منعهم أَنْ : كفره، قوله تعاىل والدليل على أنها ال تلزمه حال

تقْبلَ منهم نفَقَاتهم إِلَّا أَنهم كَفَروا بِاللَّه وبِرسوله وال يأْتونَ الصالةَ 
  )54:التوبة() إِلَّا وهم كُسالَى وال ينفقُونَ إِلَّا وهم كَارِهونَ

ر الشرائع وإن مل يقبلوا الدخول والراجح أن الكفار مطالبون بسائ
  .يف اإلسالم كما قرره النووي يف شرحه

عن واحلديث الثاين الدال على وجوب الدعوة إىل الشهادتني هو 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  -رضي اهللا عنه -سهل بن سعد 

ألعطني الراية غدا رجال حيب اهللا ورسوله ، وحيبه « : قال يوم خيرب : 
فبات الناس يدوكون ليلتهم ، . » ورسوله ، يفتح اهللا على يديه اهللا 

أيهم يعطاها ، فلما أصبحوا غدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
. ؟ » أين علي بن أيب طالب « : كلهم يرجو أن يعطاها ، فقال : 

هو يشتكي عينيه ، فأرسلوا إليه فأيت به ، فبصق يف عينيه ودعا : فقيل 
انفذ على « : كأن مل يكن به وجع ، فأعطاه الراية ، فقال  له فربيء

رسلك حىت ترتل بساحتهم ، مث ادعهم إىل اإلسالم ، وأخربهم مبا 
اهللا ألن يهدي اهللا بك رجال  جيب عليهم من حق اهللا تعاىل فيه ، فو

  .أي خيوضون : يدوكون » واحدا خري لك من محر النعم 
  فيه مسائل

ىل اهللا طريق من اتبع رسول اهللا صلى اهللا أن الدعوة إ: األوىل 
  .عليه وسلم 
التنبيه على اإلخالص ، ألن كثريا من الناس لو دعا إىل : الثانية 

  .احلق ، فهو يدعو إىل نفسه 
  .كون التوحيد أول واجب على العبيد: الثالث
  .أن يبدأ به قبل كل شيء حىت الصالة: الرابع
  .درجالتنبيه على التعليم بالت: اخلامس
  .البداءة باألهم فاألهم: السادس

على أمهية  -حفظه اهللا  -وأكد فضيلة الشيخ حممد بن عثيمني 
: العلم والبصرية للداعية إىل اهللا اآلمر باملعروف الناهي عن املنكر فقال 

وإن أول زاد يتزود به الداعية إىل اهللا عز وجل أن يكون على علم ( 
صلى اهللا عليه وسلم الصحيحة مستمد من كتاب اهللا وسنة رسوله 

، والدعوة على عوة بدون علم فإا دعوة على جهلاملقبولة، وأما الد
لداعية قد نصب نفسه موجها جهل ضررها أكرب من نفعها ، ألن ا

  .، فإذا كان جاهال، فإنه يكون ضاال مضال ، والعياذ باهللا ومرشدا
} علَى بصرية {  تأمل أيها الداعية إىل هللا قول اهللا تعاىل: مث قال 

  :أي على بصرية يف ثالثة أمور 
ا باحلكم الشرعي على بصرية فيما يدعو إليه بأن يكون عامل -1

واجبا وهو يف شرع اهللا  ، ألنه قد يدعو إىل شئ يظنهفيما يدعو إليه
، وقد يدعو إىل ترك عباد اهللا مبا مل يلزمهم اهللا به، فيلزم غري واجب
، فيحرم على عباد اهللا ما  دين اهللا غري حمرمحمرما وهو يف شئ يظنه

  .أحل اهللا هلم 
على بصرية من حالة املدعو ، وهلذا ملا بعث النيب صلى اهللا  -2

  .»إنك ستأيت قوما أهل كتاب « : ه عليه وسلم معاذا إىل اليمن قال ل
قواعد مهمة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر على ضوء 

  )19ص /  1ج ( -الكتاب والسنة 
ادع إِلَى سبِيلِ { :رية يف كيفية الدعوة قال تعاىل على بص -

ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كبر  نسأَح يي هبِالَّت{  
وإذا كان تزود الداعية بالعلم الصحيح املبين على كتاب اهللا وسنة 

النصوص الشرعية ، فإنه رسوله صلى اهللا عليه وسلم هو مدلول 
كذلك مدلول العقول الصرحية اليت ليس فيها شبهات وال شهوات ، 

، وأنت ال تعلم الطريق املوصل إليهألنك كيف تدعو إىل اهللا عز وجل 
  وإذا كنت ال تعرف شريعته فكيف يصح أن تكون داعية ؟

فإذا مل يكن اإلنسان ذا علم فإن األوىل به أن يتعلم أوال مث يدعو 
هل قولك هذا يعارض قول الرسول صلى اهللا : انيا ، قد يقول قائلث
ال، ألن الرسول صلى : فاجلواب  ؟ »بلغوا عين ولو آية « ه وسلم علي

إذا فال بد أن يكون ما نبلغه قد » بلغوا عين « : اهللا عليه وسلم يقول 
صدر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، هذا ما نريده ولسنا عندما 

إن الداعية حمتاج إىل العلم لسنا نقول إنه ال بد أن يبلغ شوطا  نقول
  .بعيداً يف العلم

  نكمل يف العدد القادم بإذن اهللا
  وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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  مد الصادقأبو حم: إعداد 
  
أبو نصر الفارايب حممد بن حممد بن طرخـان بـن أوزلـغ     :امسه

وفاراب بفتح الفاء والـراء هـي قريـة    . فيلسوف اإلسالم التركي
بضـم اهلمـزة وسـكون    " أطـرار  " من بالد الترك وتسمى اآلن 
  .الطاء وكان أبوه قائد جيش

 قـدم بغـداد  ) الـوايف بالوفيـات  (قال احلافظ الذهيب يف كتابه 
وأدرك ا مىت بن يونس الفيلسوف فأخـذ عنـه الفلسـفة وسـار     

وأتقـن  . فلزم حينا بن حبالن النصراين وأخـذ عنـه  " حران " إىل 
ببغداد اللغة العربية وقيل أنه مـا أخـذ الفلسـفة إال مـن اللغـة      
اليونانية ألنه كان ا وبغريها من اللغات عارفا، وكـان قـد بـرع    

   .يف احلكمة
برز يف مجيـع علـوم اإلسـالم وأرىب    : لقرطيبوقال ابن صاعد ا

عليهم يف حتقيق الفلسفة وشرح غامضها وكشـف سـرها وقـرب    
الكنـدي  " ، وهو صحيح العبارة لطيف اإلشارة نبـه علـى   تناوهلا

وغريه من صناعة التحليل وأحناء التعاليم وأوضـح مـواد املنطـق    " 
يـف  اخلمسة وأفاد وجود اإلنتفاع ا وعرف طرق اسـتعماهلا وك 

فجاءت كتبـه يف ذلـك الغايـة     .تصرف صور القياس يف كل مادة
  )انتهى. (الكافية والنهاية الفاضلة

سـافرت يف طلـب الشـيخ أيب نصـر ومـا      : وقال ابن سينا
وجدته وليتين وجدته فكانت حصـلت يل إفـادة، وقـال قـرأت     

فما كنت أفهم مـا فيـه والتـبس علـي     " ما بعد الطبيعة " كتاب 
مرة وصـار حمفوظـا ويئسـت مـن      40رأته غرض واقعه حىت ق

  .فهمه وقلت ال سبيل إىل فهمه
فبينا أنا يوما بعـد صـالة العصـر يف الـوراقني وإذا بـدالل      
ينادي على جملد فعرضه علي فرددته فقـال اشـتره فـإين أبيعـك     
إياه بثالثة دراهم فاشـتريته فـإذا هـو مـن تصـانيف أيب نصـر       

إىل بـني وأسـرعت   الفارايب يف أغراض ذلك الكتـاب فرجئـت   

قراءته فانفتح علي يف الورقات أغـراض ذلـك الكتـاب وفهمتـه     
وفرحت فرحا شديدا وتصدقت ثاين يـوم علـى الفقـراء بشـيء     

  .كثري
كان الفارايب فيلسوفا ورياضيا فـذا ذائـع الصـيت باإلضـافة     

" ويعرف باملعلم الثـاين لدراسـته كتـب    . إىل كونه موسيقيا بارعا
درس الفـارايب العلـوم   . وشـرحه هلـا  ) لاملعلـم األو " (أرسطو 
كالرياضـيات، العلـوم، األداب، الفلسـفة، اللغـات،     " املختلفة 

فقد ـن يف الفيزيـاء علـى وجـود الفـراغ      " الطب، والفيزياء 
". إحصـاء العلـوم   " وتتجلى أهم إسـهاماته العلميـة يف كتابـه    

  .واحتل مكانة بارزة بني العلماء واألدباء والفالسفة
إنـه ملـا عـاد    : مث عاد إليها وقيل .ن دمشق إىل مصروتوجه م

" أرسـطو  " من حران أقـام ببغـداد وأكـب علـى مصـنفات      
الفيلسوف اليوناين املعروف حىت مهر وأتقـن احلكمـة، يقـال أن    
نسخة من كتاب النفس ألرسطو وجدت ومكتـوب عليهـا خبـط    

: مـرة وكـان يقـول    200قرأت هذا الكتاب : أيب نصر الفارايب
  .مرة 40ألرسطو " السماع الطبيعي  "قرأت 

أو أرسـطو فقـال   " اليونانيـة  " وسئل أأنت أعلم ذا اللسان 
ص  1ج . الـوايف بالوفيـات   "  تالمذتـه لو أدركته لكنت أكـرب  

  .احلافظ الذهيب 51
هــ   339وألف ببغداد معظم كتبه وتـويف بدمشـق سـنة    

 80وصلى عليه سيف الدولة يف أربعة مـن خواصـه وقـد نـاهز     
  ".باب الصغري " عاما ودفن يف مقابر 

الهتمامـه الكـبري   . ويعد الفارايب أكـرب فالسـفة املسـلمني   
  .مبؤلفات أرسطو وتفسريها وإضافة احلواشي والتعليقات عليها
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ومل يأت يف اإلسالم بعد أيب نصـر الفـارايب مـن    : قال الذهيب
ن قام بعلوم الفلسفة مثل الشيخ الرئيس أبو علـي ابـن سـيناء إال أ   

  .عبارته أفصح وأعذب وأحلى وأمجل
التوفيـق بـني فلسـفة     حاولومن خصائص فلسفة الفارايب أنه 

أرسطو وفلسفة أفالطون وبني الدين والفلسفة، كمـا أنـه أدخـل    
مذهب الفيض يف الفلسفة اإلسالمية ووضـع بـدايات التصـوف    

  .الفلسفي
  :مؤلفاته

العلـوم   من بني أهم الشروح والكتب اليت ألفهـا الفـارايب يف  
  :نذكر منها ما يلي
شـرح  بطليمـوس،  يف علم اهليئـة ل " اسطي " شرح كتاب 
امسة يف كتاب إقليـدس يف اهلندسـة، كتـاب    املقالتني األوىل واخل

مقالـة يف  ، كـالم يف حركـة الفلـك   يف املدخل اهلندسة الومهية، 
، صـناعة علـم املوسـيقي   ، كتاب إحصاء العلوم، صناعة الكيمياء
، كتـاب اجلـدل  ، كتاب األوسـط ، القياس الصغري، كتاب الربهان

كتـاب شـرائط   ، كتاب املختصر الكـبري ، كتاب املختصر الصغري
  كتاب النجوم، الربهان

أراء أهـل املدينـة الفاضـلة،    : أشهر مؤلفاته يف الفلسفة واملنطـق 
من تفسريه لبعض اآليات واحلقائق اليت جـاء ـا   . فصوص احلكم

  .القرآن
ألفها الفارايب إما أـا فقـدت أو ال تـزال    وأكثر الكتب اليت 

يف اخلزائن واملكتبات، واملعروف منـها إىل اآلن قليـل، إذا قـيس    
 12ج (تفسـري األلوسـي   " مبجموع ما كتبه يف شىت العلـوم والفنـون   

  ) 445ص 
  :ومن شعر أيب نصر الفارايب
  وكن باحلقائق يف حيز..... أخي خل حيز ذي باطل 

  وال املرء يف األرض باملعجز..... لنافما الدار دار مقام 
  أقل من الكلم املوجز..... ينافس هذا هلذا على  
  وقعهن على نقطة وقع مستوفز..... وهل حنن إىل خطوط 
  فما ذا التزاحم يف املركز..... حميط العوامل أو يل بنا 

  :ومن نظمه أيضا
  يا حبذا يوم حلول رمسي.... ملت وامي اهللا نفسي نفسي 

ــ ــي أول س ــق .... عدي وزوال حنس ــنس الح ــل ج إذ ك
  )55ص  1الوايف بالوفيات ج (.  باجلنس

  وليس يف الصحبة انتفاع... ملا رأيت الزمان نكسا 
  وكل رأس به صداع... كل رئيس به مالل 
  عرضاً به من العزة اقتناع... لزمت بييت وصنت 

  هلا على راحيت شعاع... أشرب مما اقتنيت راحاً 
  ومن قراقريها مساع... ا ندامى يل من قواريره

  قد أقفرت منهم البقاع... وأجتين من حديث قوم 
  :ومن أدعية أيب نصر الفارايب

اللهم إين أسألك يا واجب الوجود، ويا علة العلـل، قـدميا مل   
يزل، أن تعصمين من الزلل، وأن جتعل يل من األمـل مـا ترضـاه    

، وارزقـين يف  يل من عمل، أللهم امنحين ما اجتمع مـن املناقـب  
واملطالب، يـا إلـه املشـارق     مقاصديحسن العواقب، جنح  يأمر

املغارب، رب اجلوار الكنس السبع الـيت انبجسـت عـن الكـون     
ابنجاس األر، هن الفواعل عن مشـيئته الـيت عمـت فضـائلها     
مجيع اجلوهر، أصبحت أرجل خري منك وأمتـري زحـال ونفـس    

بـهاء، وكرامـات األنبيـاء،    عطارد واملشتري، أللهم ألبسين حلل ال
وسعادة األغنياء، وعلوم احلكمـاء، وخشـوع األتقيـاء، أللـهم     
انقذين من عامل الشقاء والفنـاء واجعلـين مـن إخـوان الصـفاء،      
وأصحاب الوفاء، وسكان السماء مع الصـديقني مـع الشـهداء،    

الذي ال إله إال أنـت، علـة األشـياء ونـور األرض      يأنت اهللا إهل
ين فيضـا مـن العقـل الفعـال، يـا ذا اجلـالل       والسماء، امنح

واإلفضال، هذب نفسي بـأنوار احلكمـة وأوزعـين شـكر مـا      
أوليتين من نعمة، أرين احلق حقا وأهلمين اتباعـه ، والباطـل بـاطال    
واحرمين اعتقاده واستماعه، هذب نفسي من طينـة اهليـويل إنـك    

  .أنت العلة األوىل
  به عن فيضه املتفجركان .... يا علة األشياء مجعا والذي 

يف وسـطهن مـن الثـرى    .... رب السموات الطباق ومركز
  واألحبر

فـاغفر خطيئـة مـذنب    ...... إين دعوتك مستجريا مـذنبا  
  ومقصر

مـن كـدر الطبيعـة    ..... هذب بفيض منـك رب الكـل   
  والعناصر عنصري

اللهم رب األشخاص العلويـة، واألجـرام الفلكيـة واألرواح    
بدك الشهوة البشـرية، وحـب الشـهوات    السماوية، غلبت على ع

والدنيا الدنية، فاجعل عصمتك منجـي مـن التخلـيط، وتقـواك     
حصين من التفريط، إنك بكل شيء حمـيط، اللـهم انفـذين مـن     
أسر الطبائع األربـع، وانقلـين إىل جنانـك األوسـع وجـوارك      
األرفع، اللهم اجعل الكفاية سببا لقطع مذموم العالئـق الـيت بـيين    

جسام الترابية، واهلموم الكونيـة، واجعـل احلكمـة سـببا     وبني األ
الحتاد نفسي بالعوامل اإلهليـة واألرواح السـماوية، اللـهم طهـر     
بروح القدوس الشريفة نفسـي وأثـر باحلكمـة البالغـة عقلـي      
وحسي، واجعل املالئكة بدال من عـامل الطبيعـة أنسـي، اللـهم     

نفسـي حـب    أهلمين اهلدى، وثبت إمياين بـالتقوى، وبغـض إىل  
الدنيا، اللهم قو ذايت على قهر الشهوات الفانيـة، واحلـق نفسـي    
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مبنازل النفوس الباقية، واجعلـها مـن مجلـة اجلـواهر الشـريفة      
الغالية، يف جنات عالية، سبحانك اللهم سـابق املوجـودات الـيت    
تنطق بألسنة احلال واملقال، إنك املعطي كل شيء منـها مـا هـو    

الوجود هلا بالقيـاس إىل عـدمها نعمـة     وجاعل. مستحقه باحلكمة
ورمحة، فالذوات منها واألعـراض مسـتحقة بآالئـك، شـاكرة     

ـ وإن من شـيء إال ي " فضائل نعمائك،  بح حبمـده ولكـن ال   س
األحـد  أنـت  ، سبحانك اللـهم وتعاليـت،   " تفقهون تسبيحهم

الفرض الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكـن لـه كفـوا أحـد،     
نفسي يف سـجن مـن العناصـر األربعـة      اللهم إنك قد سجمت

ووكلت بافتراسها سباعا من الشهوات، اللهم جـد هلـا بالعصـمة    
وتعطف عليها بالرمحة اليت هي بك أليق وبـالكرم الفـائض الـذي    
هو منك أجد وأخلق، وامنن عليها بالتوبة العائـدة ـا إىل عاملهـا    

لـى  السماوي، وعجل هلا باألوبة إىل مقامها القدسـي، واطلـع ع  
ظلماا مشسا من العقل الفعـال، وامـط عنـها ظلمـات اجلهـل      
والضالل، واجعل ما يف قواها بالقوة كامنـا بالفعـل، واخرحهـا    
من ظلمات اجلهل إىل نور احلكمة وضـياء العقـل، اهللا ويل الـذين    
آمنوا خيرجوهم من الظلمات إىل النـور اللـهم أر نفسـي صـور     

ن األضـغاث برؤيـا اخلـريات    الغيوب الصاحلة يف منامها، وبدهلا م
والبشرى الصادقة يف أحالمهـا، وطهرهـا مـن األوسـاخ الـيت      
تأثرت ا عن حمسوساا وأوهامها، وامـط عنـها كـدر الطبيعـة     
وانزهلا يف عامل النفوس املرتلة الرفيعـة اهللا الـذي هـداين وكفـاين     

  .وآواين
  :أقوال العلماء يف الفارايب

  :  قال عنه اإلمام الذهيب رمحه اهللا
له تصانيف املشهورة من ابتغى منها اهلدى ضـل وحـار منـها    

  .خترج ابن سيناء نسأل اهللا التوفيق
  : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

هـذا املعلـم الثـاين واملسـمى بفيلسـوف      أبو نصر الفارايب 
اإلسالم، دخل هذه البلد اليت هي حـران، وأخـذ فلسـفته عـن     

لة استفادوا مـن فلسـفة هـؤالء    فالسفة الصابئني، ومعلوم أن املعط
ومنطق هؤالء وكُتب هؤالء، وأيضا اجلهـم أحـد الـذين نشـروا     
مذهب املعطلة، ذكر الشيخ أنه ناظر السـمنة، وهـؤالء الـذين ال    
يؤمنون إال باحلسـيات، وأشـرنا إىل هـذا يف الـدرس املاضـي،      

يقـول  ) الـرد علـى اجلهميـة   (وذكر ذلك اإلمام أمحد يف كتابه 
عـز   -أسانيد جهم، أسانيد كل معطـل عطـل اهللا    فهذه: الشيخ
عن صفاته أو عن بعضها أسـانيده تنتـهي إىل مـن؟ إىل     -وجل 

ــف ــذه الطوائ ــابئني  : ه ــارى، إىل الص ــود،إىل النص إىل اليه
ص /  1ج ( -شـرح الفتـوى احلمويـة    . املشركني، إىل الفالسفة الضالني

138(  

، نعـم الـرازي   ال يسوى بني الرازي وبني الفارايب وابن سـينا 
استفاد مما عند ابن سينا والفارايب، لكـن بينـهم فـرق، الفـارايب     

: وابن سينا كفرهم العلماء؛ وهلـذا يقـال يف العبـارة الصـحيحة    
إغاثـة  (الفالسفة املنتسبون لإلسالم، وقـد ذكـر ابـن القـيم يف     

-أن ابن سينا إمـام امللحـدين، وأن حقيقـة مذهبـهما     ) اللهفان
عـدم اإلميـان ال بـاهللا وال مبالئكتـه، وال      -وكذا شيخ اإلسالم

بكتبه وال برسله وال باليوم اآلخر، وال بالقـدر، حقيقـة مذهبـهم    
الكفر ذه األصول الستة، ولكنـهم تظـاهروا باإلسـالم حفاظـا     
على دمائهم، ومن قرأ يف كتبهم تبني لـه حقيقـة اإلحلـاد الـذي     

  .جاءوا به
عرة، نعـم مبتـدع   أما الرازي فال، الرازي مـن أئمـة األشـا   

خمالف ألهل السنة لكن لـيس يف درجـة هـؤالء، هـو مسـلم      
ويترحم عليه، يبقى السؤال تسمية بعض الطرق وبعـض املـدارس   

هـذا مـن اخلطـأ ومـن     : وبعض األماكن بأمساء هؤالء، أقـول 
اجلهل، كم كنا ندرس وحنن صغار أن ابـن سـينا مـن فالسـفة     

اهللا لـيس مصـدر عـز    اإلسالم ونعتز أن منا ابن سـينا، فهـو و  
للمسلمني، بل هو مصدر ذلـة للمسـلمني، واملسـلمون يف غـىن     

  )50ص /  1ج ( -الوايف بالوفيات  .عنه وعن أمثاله
ويعترب الفارايب أستاذ ابن سـيناء ويعتـرب ابـن سـيناء أسـتاذ      

  .للرازي، وهم أصحاب مدرسة فالسفة اإلسالم
يـاس  كان الفارايب يقول وددت و أن أرسطو وقـف علـى الق  

وهـو اهللا تعـاىل أنشـأ العظـام     " قل حيييها " اجللي يف قوله تعاىل 
وأحياها أول مرة وكل من أنشأ شـيئا أوال قـادر علـى انشـائه     
وإحيائه ثانيا فيلزم أن اهللا عز وجل قادر علـى انشـائها وإحيائهـا    

  )42، ص  17تفسري األلوسي ج (. بقواها ثانيا
ـ " قبحه اهللا " وكان الفارايب هذا  ول باملعـاد الروحـاين ال   يق

اجلثماين وخيصص باملعاد األرواح العاملية ال اجلاهلـة ولـه مـذاهب    
يف ذلك خيالف املسلمني والفالسفة من سـلفه األقـدمني وحتمـل    

افـت  " ذلك عنه بن سينا ونصـره وقـد رد عليـه الغـزايل يف     
يف عشرين جملسا له كفره يف ثالث منـها وهـو قولـه    " الفالسفة 

إن اهللا " بقدم العامل، وعدم املعـاد اجلثمـاين، وقولـه    " يب الفارا" 
  ". ال يعلم اجلزئيات 

  )780، ص 2معارج القبول ج (بدعه يف البواقي 
ويقال أنه تـاب عنـد املـوت فـاهللا     : قال بن كثري رمحه اهللا

  .أعلم
 /هــ   339وقد تويف الفارايب أعزب مبدينـة دمشـق سـنة    

  .م 950
  ه وصحبه تسليما كثرياوصلى اللهم على حممد وآل
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  )بتصرف(بقلم   الشيخ ـ حممد ضياء الرمحن األعظمي 

 

باهلند " كبلوستو " قريبا من " مليب " ولد بوذا يف مدينة 
وهناك خالف كبري بني " شاكيا " ملك " شدودن " وكان أبوه 

مل يبدأ املؤرخني حول بوذا ووجوده التاريخ ألن تدوين تعليماته 
فكانت " أشوكا " إال بعد مضي ثالثة قرون يف زمن امللك 

احلكايات والتعليمات تتناقل يف هذه القرون املظلمة مشافهة وهلذا 
مل يصل أحد إىل حقيقة بوذا وتعاليمه األصلية إال ما عثر من 

ولوحاته والسبب يف ذلك هو أن تعليمات بوذا " أشوكا " امللك 
عه أن يدون شيئا بامسه وذلك خوفا من مل تسمح ألحد من أتبا

  .السمعة والرياء
ته وقد توفيت أم بوذا بعد والدته بأسبوع فاحتضنته خال

فلما بلغ بوذا رشده تعمق يف وجود هذا " برجابىت جومتي "
 الكون وصار يفكر يف إخراج الناس من املصاعب واآلالم حىت

الزهاد خاف عليه أبوه من تركه الدنيا واتصاله بالرهبان و
فبقي " جشودرا " تسمى " كوليا " فاستعجل خطبة ابنه ببنت 

ولكنه " راهول " بوذا مع زوجته بعض السنوات وولد له طفل 
  .قبل امليالد 534مل يصرب على هذه احلياة فترك بيته ليال سنة 

" ابن امللك " بوجي راج " بوذا هذه احلكاية لصديقه  ريذك
فلما . سنوات يتحمل املشاق وقد عاش مع الرهبان ست" أديا 

  .بلغ من عمره ستا وثالثني حصل له العلم
تويف سنة  اس إىل دينه مخسا وأربعني سنة حىتوبقي يدعو الن

سنة تقريبا هي عمر  2500وهو ابن مثانني سنة أي قبل  483
  .الديانة البوذية

  :تعليمات بوذا
  :اهتم بوذا باحلقائق املقدسة األربعة وهي

الوالدة، " قدسة يف أسباب احلزن واألالم، احلقائق امل -1
والكهولة املرض، املوت، النفور وعدم الوصول إىل احملبوب 

  .حزن

األمنية " احلقائق املقدسة يف أسباب وجود احلزن  -2
  ".الكاذبة، الشهوات املهلكة 

إماتة " احلقائق املقدسة للقضاء على اآلالم واألحزان  -3
النفسية، واجتناب احلاجات الزائدة الشهوات العمياء والرغبات 
  .والسعي يف قطع العالقة بينها

احلقائق املقدسة يف األعمال اليت تساعد على التخلص  -4
  :من اآلالم واألحزان وهي مثانية

  االعتقاد الصحيح -1
  النية الصاحلة -2
  القول السديد -3
  الفعل احلسن -4
  الكسب الصحيح -5
  السعي املشكور -6
  الصاحلةالذكرى  -7
  املراقبة الصحيح -8

  :وللحصول على هذه احلقائق أربع مراحل وهي
  العهد وامليثاق: وىلاأل

ة الفاسدة يتكون متلبسة باخليال اآلخرةاحلياة قبل : الثانية
  .واألوهام الباطلة

واليت ال تكرار بعدها تعين النجاة من  اآلخرةاحلياة : الثالثة
  .ة الفاسدةياخليال

  .بعد املوت" نروان " قائق األشياء وحصول العلم حب: رابعا
  :األصول العشرة للرهبان

  حترمي قتل النفس -1
  حترمي السرقة -2
  حترمي الزنا -3
  حترمي الكذب -4
  حترمي اخلمر -5
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  حترمي األكل بعد الظهر -6
  حترمي الرقص واملوسيقي -7
  حترمي التطيب -8
  حترمي اجللوس على الشوارع واألماكن املرتفعة -9

  حترمي قبول اهلدايا من الذهب والفضة - 10
ومن تعليمات بوذا أنه ال يعتقد يف وجود الطبقات 

بل سوى بني الناس مجيعا وليس " اهلندوسية " مثل  االجتماعية
معىن هذا أنه ينكر فضل بعض الناس على بعض ولذلك يعتقد فيه 

واملساواة  االجتماعيةالشيوعيون ويرون أنه حيقق هلم العدالة 
  .الطبقية

  :سبب اآلالم املصاعب عند بوذا
تبدأ اآلالم واملصاعب إذا أراد أحد أن مييز ذاته : يقول بوذا

عن اآلخرين ألن كل شيء مركب ومرتب على وحدة ال 
 نسانإنفكاك عنها فإبراز الشخصية يدعو إىل تغيري العامل واإل

حيس الضعف والوهن ألنه غري قادر على تغيري الكون فتفح له 
  .واب املصاعب واجلاهل ال يعذر يف هذا النظام احملكمأب

  :تصور اإلله عند البوذية
الباحثون قدميا وحديثا يف تصور اإلله عند البوذية  اختلف
  .بأشياء ال يقام هلا الوزن يف نقد العلم فجاءوا

  :وجه املنكرين لإلله
إن الراهبني من اهلندوس جاءا عنده ومها : ينقل عن بوذا: أوال
وديانة . " إله يعبده اهلندوس" وهو " بربمها " ان االحتاد يريد

فوقع بينهما خصومة شديدة يف تعيني الطريق " قدمية يف اهلند 
  .فتحاكم إىل بوذا

  قال بوذا هل تعرفان مسكن برمها؟
  .ال: قال

  هل تعرفان طبيعة برمها؟: قال بوذا
  .ال: قال

  هل ترضيان أن تتحدا بالشمس؟: قال بوذا
  .ألا بعيدة عنا وحمرقة. ال: قال

إذا مل ميكن لكما أن تتحدا بالشمس وهي خملوقة : قال بوذا
  هل برمها حاسد ومتكرب؟: فكيف خبالقها؟ مث قال هلما

  .ال: قاال
  هل يوجد فيكم احلسد والكرب والبغض؟: قال بوذا

  .نعم: قاال

إذا كيف ميكن لكما أن تتحدا بربمها وطبيعتكما : قال بوذا
  يعته؟ختالف طب
واششتا " حصل الكالم بني البوذا وبني عامل هندوسي : ثانيا

" هل رأيت برمها بعينك؟ بل هم من أسالفك : فقال له بوذا" 
؟ بأعينهمرأوه " وشيا مترا " ، "وام ديو " ، " وأمك" ، "اشتك 

  .فسكت اهلندوسي
ويفهم من هذه احملاورة أن بوذا كان يشكك يف إله اهلندوس 

  . يثبت عندهوال" برمها " 
من علماء اهلند املتقدمني الذين أنكروا على بوذا : ثالثا
  :تعاليمه
  ) م. ق 150(تاج سني  -1
  )ميالدي175(ناجا أرجن  -2
  )ميالدي 360(آسنك  -3
  )م  400(بسوبند  -4
  )م  420(دجناج  -5
  )م  750(شانت  -6
  )م  1200(شاكيا شري  -7

  .وغريهم كثري
ر من فمن يريد اإليضاح أكث

  ".بوذا درشن " املسمى " راهول " هذا فلريجع إىل كتاب 
  :أدلة املثبتني للبوذية

فإن العقل ال يتصور الدين بدون إله وأما النقل فقد جاء  -1
منجم " ويف كتاب " انكزنكاي " يف كتاب " ايشور " لفظ 

  ".نكاي 
 بل" برمها " الربامهة يف ألوهية  اعتقادأن البوذيني ال يعتقدون 

يفضلون بوذا على برمها وهذا ال يتطرق إىل اإلنكار ألن تعليمات 
بوذا كلها تدور حول ختليص الناس من اآلالم واملصاعب والديانة 

إىل الرتاع ألا داعية إىل وجود الطبقات يف  تؤديالربهيمية 
  .اتمع

ولقد أغار بوذا على إله اهلندوس برمها ومل حيترم فكره فامه 
إلحلاد وشاع هذا القول بني الناس ففسقوه وبدعوه اهلندوس با

اهلند " حىت صارت البوذية ديانة غريبة يف وطنها ومسقط رأسها 
."  

كيف يتصور أن تكون التعاليم البوذية فارغة من مسائل  -2
  .يعبدونه من دون اهللا البوذينياإلله األكرب فظل 

  :العبادة عند البوذية
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احلركات والسكنات كلية إا ختلت عن طريق بالعبادة ب
  :فالعبادة عندهم هي

األعمال الصاحلة وعدم اإليذاء والقتال واجتناب  -1
  .املسكرات
تزكية النفس من حطام الدنيا وزينتها حىت تصل إىل  -2
  .اإلله" بوذا " مرتبة 
اإلكثار من احلمد والثناء على بوذا حلسنه ومجاله  -3
  .وكماله
خللوة وامع والدعاء التلذذ بتصوره وذكره يف ا -4

  .بصريورة نفسه مثله كاملة يف احلياة الثانية
" تذكر اسم بوذا وتصوره من أعلى مراتب العبادة  -5

وأدت هذه العقيدة إىل تعظيم الرهبان حىت فتح الباب الشرك يف 
  .الرهبان

البوذيني أن النجاة ال حتصل مبطالعة الكتب  اعتقادويف 
األخذ عن الراهب الكامل الذي يبلغ  تدبر فيها بل ال بد منلوا

درجة بوذا يف تزكية نفسه وختليها عن الشهوات والرغبات وهو 
هو " الوحيد الذي يتوىل كشف األسرار حىت يقوم العابد 

فلم يبقى بينه أدىن فرق ومن " وهو بوذا " مقام املعبود " الراهب 
  .هنا يدعي ألوهية نفسه
  :إشاعة الديانة البوذية

" لديانة البوذية قاصرة على أعلى طبقات اتمع مل تكن ا
بل فتحت صدرها لكل من أراد الدخول فيها خالفا " األغنياء 

ية انتشارا هاما ودخل فيها للديانة اهلندوسية فانتشرت البوذ
من اهلندوس من الطبقة الفقرية ومن حسن حظها اعتنق  مجهور

وأرسل الدعاة  امللك اشوكا البوذية وجعلها دينا رمسيا للبالد
إىل " ماهندرا " واملبلغني يف داخل اهلند وخارجها وأرسل ابنه 

جنوب اهلند وسيالن والصني وشرق آسيا ووسطها ومل يكن 
آنذاك بني البوذيني والربامهة خالف كبري كما يقول السائح 

الذي زار اهلند يف القرن اخلامس امليالدي " فاهيانا " الصيين 
بسواء  سواءرهبان البوذية والربامهة  إن الشعب يكرم: يقول

  .واملعابد لكل الديانتني تبىن جنبا إىل جنب
ويف القرن السابع امليالدي بدأت بعض الرتاعات واخلالفات 

م بني أتباعهما ففاز الربامهة يف  634سنة " قنوج " فانعقد جممع 
" وا يكسرون شوكة البوذية إىل أن جاء ءهذه املناورات وبد

م من كبار شراح  820إىل  788نة س" يا شنكرا جار
  وهي تعاليم اهلندوس ومن كبار دعام فأخرج البوذية " ويدانت"

من القارة اهلندية واضطهدوا أتباعها حىت بقيت مهاجرة عن 
وطنها األصل إىل يومنا هذا مث جاء بعد ذلك اإلسالم وتغلب 

 يسيااندونعلى هذه الديانات الشركية والوثنية من السند إىل 
  .وتايالند فاعتنق كثري من البوذيني واهلندوس اإلسالم

 318هو الذي أمر ببناء متاثيل بوذا سنة " أشوكا " ويعترب 
وأمر بكاتبة احلكم البوذية وتعاليمها على اللوحات احلجرية 
وتفتخر احلكومة اهلندية مبثل هؤالء الرجال الكبار فطبعت 

اهلندية وهي صورة أسد وله رسومهم على الدوائر الرمسية والنقود 
  .ثالثة رؤوس

ما قام به املال حممد عمر " ومما ينبغي ذكره يف هذا املقام 
حفظه اهللا أمري حركة 

من  أفغانستانطالبان يف 
حتطيمه لصنم بوذا 

والذي " باميان " بوالية 
نقش يف داخل اجلبل 
حبجم كبري جدا فاق 
طوله أكثر من ثالثني 
  .رة أمتارمترا وعرضه أكثر من عش

مما أغاظ الكفار وأعلنت احلكومة اليابانية استعدادها لشراء 
هذه األحجار بأمثان كبرية حىت يتم ترميمه يف اليابان وتبقى نفس 

   .احلجارة موجودة يف جسم الصنم
جبمع  فغانستانبعد احتالهلا أل مريكيةوقد قامت احلكومة األ

لناس إىل تعظيمه ما تبقى من أثاره وإعادة بناءه حىت يدعوا ا
  .وعبادته

وتعترب الديانة 
البوذية هي الديانة 

 يف الصني مع وىلاأل
وجود ديانات 
أخرى سوف 
نعرضها يف العدد 
  .القادم إن شاء اهللا

  متت حبمد اهللا 
  : املراجع

  "جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة العدد احلادي عشر الة اخلامسة " 
  .وآله وصحبه تسليما كثريا وصلى اللهم على حممد 
  



  1429 ذوالقعدة الثاين العدد األوىل السنة  تركستان اإلسالمية

53 
 

 

53  

  
¶bÉm@ßbÔ@B@Z‹Ć“žä@ýŽì@ŽêÝÜa@ýg@Ž‡žjĆÉŽä@ýc@ĆâÙŽåĆïŽiŽì@bŽåŽåĆïŽi@öaŽíŽ@ŞóŽáÝØ@ôÜg@aĆíÜbŽÉŽm@đlbŽnđÙÜa@ŽÞĆèc@bŽî@ĆÞÔbøĆïŽ’@đêđi@Û@ @

@ýŽì@Žm@çhÐ@đêÝÜa@çìž†@æİà@bibŽiĆŠc@b›ĆÉŽi@bŽåž›ĆÉŽi@Ž‰đƒşnŽî@ŽçížáđÝĆžà@bşädđi@aìž‡ŽéĆ’a@aíÜíÕÐ@aĆíÜŽí@BI@ça‹áÈ@ße@Z64@H@ @

µ—Üa@ãbÙy@¶g@öa‡ä@ @
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ë‡åuì@êiy@æà@båÝÉuì@N***@ÝÈ@Þyc@æà@ôÝÈ@båÝìêj›Ì@êïN@ @

óÉàbu@båà@óÜbÕà@ë‰éÐ@‡Éi@bàc@N***@ôÈìì@lb©a@âéÐ@æ¾@béÝ‹äN@ @

båjÉ’ì@båšŠc@ÛÜ@béïÐ@âØíÈ‡ä@N***@båàbé@båà@âÙnib–c@ýgìN@ @

Ùm‡Èì@âØ†‡È@âÙä‹Íî@ýìâ@N***@âÙnÝà@†bÐ@ânïä@‡ÔìN@ @

âÙàbå–c@båà@ãíïÜa@âÙÉÑåm@æÜì@N***@óÝà@æÈ@ânš‹Èc@‡Ôì@ÙiŠâN@ @

êšŠc@À@a@ly@båäc@Ú’@þÐ@N***@Èì@êÜbàì@êÑä@båÜ@Þyc@æà@ôÝÈ@båÝêš‹N@ @

bäŒŠbi@òìa‡ÉÜbi@æà@ßìc@ânäc@ˆg@N***@bäubäì@çbnØ‹m@†þi@ÀN@ @

båÜ@êî‰ubä@õ‡ic@‹“Üa@aˆg@ãíÔ@æzåÐ@N***@bäa‡yìì@pbÐaŠŒ@êïÜg@bä‹ N@ @

âàÿa@‘íª@‘b−c@bïÐ@N***@âå—Üa@‡ïjÈ@bîì@aˆíi@ò‡jÈ@bîN@ @

óÑyaŒ@ðàþfia@ÞÐbz¡@âØbåøuN***@óÑ’bØ@béäì†@æà@âÙÜ@ïÜìN@ @

å¸@ý@båî‡îc@µi@çí—¨bÐÊ@N@***@Ñåm@ý@ì@‹›mý@bå÷bÕÝÜ@‹ØbÉÜa@ìÊN@ @

bÈ†@ìáî@ý@ì@lbvnî@ý@båïÝÈ@âØûÊ@N@***@ØŠíàc@båïÜg@aíáÝ@ì@âØÍi@aíÅÉmbÐâN@ @

ÍÜa@Ò“Ùåî@çc@ÞjÔbN@***@©a@âÙïÝÈ@Þ±@ìbN@ @

Ù’@æà@ây‹ä@ý@æzåÐb@N@***@@×‹ä@ý@ìÙi@æ¾bN@ @

bi@âÙïÝÉÐl‹@N***@ÝÜbi@båïÝÈ@ìkN@ @

‚@båÐíï@æà@âÙÜ@báÐ™þN@***@åà@båàbé@æà@ý@ì™bN@ @

Öiaí@båÜíïƒÐ@N‚@båàbé@ì×Šaí@N@***@Èaí–@båÐíï@ìÖN@ @

j§bØ@båÜíÕÈ@ìßb@N@***@@bä†‡È@ìßb«N@ @
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 وصلى اللھم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
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