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 نا  نمأ أّر  ا 

 

أمریكا ما كان یسعھا أي ثوب في تسعینات القرن الماضي إلى أن أصیبت بضرَبة الح�ادي عش�ر م�ن 

ث�م تص�اغرت وحل�ت بھ�ا الھزیم�ة ف�ي الع�راق فولّ�ت ال�دبر وھ�ا نح�ن ن�رى اآلن ھزیمتھ�ا ف�ي . سبتمبر

لف�رار وس�یكتمل فرارھ�ا ف�ي غض�ون األی�ام القلیل�ة القادم�ة إن ش�اء أفغانستان رأي العین وقد بدأت في ا

  .هللا

وإذا نظرنا لما تكبدتھ أمریكا من خسائر ماّدیة وعسكریة فنجدھا من الناحیة المادیة قد خسرت أكث�ر 

أّم�ا . ملیار دوالر وف�ي الجان�ب العس�كري ھل�ك لھ�ا عش�رة أل�ف جن�دي وأض�عافھم م�ن الجرح�ى 17من 

وكما ذكرنا سابقا فھي اآلن تجّر أذیال الھزیمة وتس�تعد للخ�روج النھ�ائي م�ن . وال حرجالُمعدات فحّدث 

  .ویشاركھا في ذالك حلفائھا. أفغانستان وھي ذلیلة صاغرة

وتم ك�لّ ذال�ك بع�ون هللا وتوفیق�ھ ث�م بض�ربات مجاھ�دي طالب�ان وم�ن ناص�رھم م�ن المجاھ�دین ال�ذین 

  .جاءوا من كل فّج من عجم وعرب

بأنھ�ا قلق�ة بش�دة  -وھ�و ھ�روب أمریك�ا م�ن أفغانس�تان  -ال الصین من خالل ھذا الوضع والناظر لح

وی�نعكس ھ�ذا م�ن خ�الل تحّركاتھ�ا األخی�رة وكان�ت تحركاتھ�ا بن�اء عل�ى م�ا تتوقع�ھ م�ن . من ھذا الوض�ع

  .   انتقال الحزب اإلسالمي التركستاني إلى داخل أفغانستان وانطالق عملیاتھ من ھناك على العمق الصیني

فنجد الحكومة الصینیة الجدیدة بعد تشكیلھا لم یستقر لھا قرار لتنظر في الوضع الداخلي للبالد وانتقلت مباش�رة ف�ي 

أي بع�د ھ�روب أمریك�ا النھ�ائي م�ن (تحركات خارجیة یدفعھا الخوف مم�ا س�تالقیھ م�ن مش�اكل ف�ي قاب�ل األی�ام القادم�ة 

  ).أفغانستان

تركمنس�تان، قازاقس�تان، ازبكس�تان، طاجكس�تان، (األخی�رة إل�ى آس�یا الوس�طى » ِش�ِجنفِن«ومن ھذا زی�ارة ال�رئیس 

  . وأجرى مع ھذه الدول اتفاقیات أمنیة ومن أھمھا مكافحة اإلرھاب) قرغیزستان

ف�ي نف�س الوق�ت بزی�ارة إل�ى باكس�تان وك�ذالك أج�رى معھ�ا اتفاقی�ات عل�ى » ل�ي ِكجی�انغ«وكما ق�ام رئ�یس ال�وزراء 

  . ابرأسھا محاربة اإلرھ

حام��د (أفغانس��تان والتقی��ا بالعمی��ل » ل��ي ِكجی��انغ«وف��ي رفقت��ھ رئ��یس ال��وزراء » ِش��ِجنفِن«وق��د زار رئ��یس الدول��ة 

وھ�ذا . وعقدا معھ اتفاقیة أمنی�ة رّك�زوا فیھ�ا عل�ى حمای�ة الص�ین م�ن أي ع�دوان ینطل�ق علیھ�ا م�ن أفغانس�تان) َكرزاي

  .  لیات الحزب اإلسالمي التركستاني من أفغانستانیؤكد كما ذكرنا آنفا خوف الصین الشدید من انطالق عم

  .وقد سبقت ھذه االتفاقیات اتفاقیات أخرى مع كل من روسیا وطاجیكستان ودول أخرى مجاورة لتركستان الشرقیة

عاص�مة قرغیزس�تان ف�ي خ�الل ھ�ذه » بیش�كك«ف�ي » منظم�ة تع�اون ش�نغھاي«وكذالك ال نغفل عن اجتماع رؤس�اء 

وش�ددوا فی�ھ عل�ى . ا اجتماع قضیة أم�ن آس�یا الوس�طى بع�د ف�رار أمریك�ا وأذیالھ�ا م�ن أفغانس�تانالمدة وناقشوا في ھذ

الحمایة الكلّیة ألمن المنطقة وأبرموا على ض�وء ذال�ك اتفاق�ا ی�نّص عل�ى مكافح�ة اإلرھ�اب وخاص�ة ال�ذي یتوّقعون�ھ أن 

  ).أي في ظل اإلمارة اإلسالمیة القادمة إن شاء هللا(یأتي من قبل أفغانستان 

ویدلل كلما ذكرناه سابقا أن فرار أمریكا وحلفائھا وأذیالھا من أفغانستان وقدوم طالبان لحكم أفغانستان تحت رایة ال 

 .إلھ إال هللا أصبح ھّما وغّما وكابوسا مخیفا للصین ومن جاورھا مما جعل حكام الصین یصابون باألرق الدائم

  »صوت اإلسالم« -ي المركز اإلعالمي للحزب اإلسالمي التركستان



        4    

   

د ااا  ،ولا الميةتركستان اإلس 1435، ر 

 

 ن
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الحمد � الذي رفع قدَر المجاھدین وأعَزھم، وأوھ�ى منزل�َة 

الكافرین وأَذلھ�م وأش�ھد أن ال إل�ھ إال هللا الواح�د األح�د، وأش�ھد 

وصفیھ وخلیلھ، ورف�ع مقاَم�ھ  أن سیدنا محمداً عبد هللا ورسولھ،

وص��لى هللا وس��لم وب��ارك علی��ھ، وعل��ى آل��ھ  ,ف�ي ال��دنیا واآلخ��رة

  . وصحابتھ، ومن سار على سنتھ واقتفى أثَره إلى یوم الدین

فبعد عون هللا وتوفیقھ ق�ام المجاھ�دون التركس�تانیون بعملی�ة 

عسكریة كاألسود ضد مبنى الشرطة ومب�اني الحكوم�ة الص�ینیة 

الت��ابع » لُكُج��ن«م ف��ي قری��ة 2013زی��ران ع��ام م��ن ح 26ف��ي 

، وعلى حس�ب م�ا ج�اء ف�ي الوكال�ة اإلخباری�ة »ُطرفان«لوالیة 

شخصا من الكفار الصینیین والموظفین  35الصینیة فقد تم قتل 

مجاھ��دا م��ن عش��اق الش��ھادة،  11فق��د ن��ال الش��ھادة . الحك��ومیین

  .نحسبھم كذلك وهللا حسیبھم

ل����ى المجاھ����دین األبط����ال س����الم هللا ورحمت����ھ ومغفرت����ھ ع

  .والشھداء في ھذه العملیة المباركة

ق��د لبی��تم أم��ر هللا وأم��ر رس��ولنا ! أیھ��ا المجاھ��دون األع��زاء

ص���لى هللا علی���ھ وس���لم وس���رتم عل���ى نھ���ج ص���حابتھ والس���لف 

  .الصالحین، أنتم قدوة لنا ولألمة اإلسالمیة جمعاء

نحن المجاھدون في الحزب اإلسالمي التركستاني نھنئ أمة 

اإلس�الم بھ��ذه العملی��ة المبارك��ة، ونفتخ��ر بھ��ؤالء األبط��ال ال��ذین 

  . قاموا للدفاع عن اإلسالم والمسلمین

ولق�د ق�ّدمتم درس�ا نافع�ا للقاع�دین ! أیھا المجاھ�دون الش�رفاء

عن الجھاد بال عذر، وتوكلتم عل�ى هللا رغ�م قل�ة الع�دد والعت�اد، 

م عب��ادة وأحیی��ت. وص��ارعتم الع��دو الھمج��ي بإیم��انكم وش��جاعتكم

، وعلّم�تم -تركس�تان الش�رقیة  -الجھاد في أقصى دیار اإلس�الم 

  .اآلخرین أن قوة العدو ال تزول بدون جھاد

أن ض���رب الش���یوعیین والش���رطة وم���وظفي ! أیھ���ا اإلخ���وة

الحكومة الشیوعیة، والعمل الفدائي عل�ى الكف�ار والمرت�دین ھ�و 

  .عمل مقدس أمرنا هللا بھ وفرضھ علینا

﴿اْنِف���ُروْا ِخَفاًف���ا َوِثَق���االً َوَجاِھ���ُدوْا ِب���أَْمَوالُِكْم : ىق���ال هللا تع���ال

ِ َذلُِكْم َخْیٌر لَُّكْم إِن ُكنُتْم َتْعلَُمونَ    )41: التوبة( ﴾َوأَنفُِسُكْم ِفي َسِبیِل هللاَّ

إن ھ���ذه العملی���ة الت���ي ق���ام بھ���ا المجاھ���دون ف���ي تركس���تان 

ال��دنیا الش��رقیة لیس��ت م��ن أج��ل أس��باب مادّی��ة كمس��ألة األرض و

كم��ا ی��ّدعي اآلخ��رون، إنم��ا ھ��ي ص��راع ب��ین اإلس��الم والكف��ر، 

  .وصراع بین العقیدة الراسخة والعقیدة الفاصلة

یُن : قال هللا تع�الى �ى َال َتُك�وَن ِفْتَن�ٌة َوَیُك�وَن ال�دِّ ﴿َوَق�اِتلُوُھْم َحتَّ

 ﴾ِ   )39: األنفال(ُكلُُّھ ِ�َّ

م�ال اإلخ�وة الذین یری�دون أن ین�الوا م�ن أع! ونناشد من ھنا

عل�یكم التمس�ك أوال ب�دین اإلس�الم، وخ�ذوا دورك�م  -المجاھدین 

واح��ذروا م��ن ك��ل رأي فاس��د ف��ي ح��ق المجاھ��دین . ف��ي اإلس��الم

  .الفدائیین الذین انطلقوا للدفاع عن الدین والعقیدة

فإن استقالل وطننا وتحریر بالدنا ال ینجز ب�الطرق الس�لمیة 

ب��ل ھ��و بحاج��ة ماس��ة والمظ��اھرات والش��عارات وفك��ر الغ��رب، 

إل���ى المجاھ���دین الص���ادقین الف���دائیین ال���ذین یق���دمون أرواحھ���م 

  .  وأغلى ما یملكون في سبیل ذلك الدین

أن العملی�ات الفدائی�ة ! أیھا المسلمون الش�رفاء ف�ي تركس�تان

واالستشھادیة أصبحت الیوم ھي األفلح في عب�ادة الجھ�اد، وبھ�ا 

. د والعت��اد والتخط��یطُیكس��ر ظھ��ر الع��دو رغ��م تفوق��ھ عّن��ا بالع��د

وكلن��ا نش��ھد أن الیھ��ود ف��ي فلس��طین والص��لیبیون ف��ي أفغانس��تان 

والش����یوعیون ف����ي من����اطق كافك����از والمرت����دین ف����ي الع����راق 

وباكس��تان و ف���ي دی���ار الش���ام ی���ذوقون ال���ویالت م���ن العملی���ات 

  .  االستشھادیة والفدائیة

 إن ش��اء هللا، وب��إذن هللا أن العملی��ات الفدائی��ة واالستش��ھادیة

ف��ي تركس��تان الش��رقیة ُترھ��ب الش��یوعیین الص��ینیین وت��ذیقونھم 

  . الویالت وتجعلھم یحّسون بأن تركستان الشرقیة لیست دیارھم

اعلموا أن أمة اإلسالم أم�ة ُش�رع لھ�م ! أیھا الكفار الصینیین

وھذه العملیة . القصاص، والظلم والبغي ال ُینسى عند ھذه األمة

أن الصینیین الشیوعیین منذ . ولالعسكریة واألخرى دلیل لما نق

اس��تیالئھم عل��ى دیارن��ا تس��لطوا علین��ا وظلمون��ا، وقب��ل أربع��ة 

ق�اموا ) م2009یونیو م�ن ع�ام  26(أعوام وفي نفس ھذا الیوم 

بقتل الش�باب والفتی�ات العم�ال م�ن أبن�اء المس�لمین قت�ل جم�اعي 

  . الصیني» جواندونغ«في مصنع  بإقلیم 

د عمل���ي عل���ى ذال���ك الظل���م العس���كریة ر وإن ھ���ذه العملی���ة

  . والعدوان

﴿َوالَّ��ِذیَن إَِذا أََص�اَبُھُم اْلَبْغ��ُي ُھ�ْم َینَتِص��ُروَن﴾ : ق�ال هللا تع�الى 

  )39: الشورى(

أن القھر والشدة على الكفار من صفة ! أیھا الكفار الصینیین

  . أمتنا اإلسالمیة

َھ�: قال هللا تع�الى مخاطب�ا لنبی�ھ ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ا ﴿َی�ا أَیُّ

ُم َوِبْئَس  النَِّبيُّ َجاِھِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقیَن َواْغلُْظ َعلَْیِھْم َوَمأَْواُھْم َجَھنَّ

  )73: التوبة(اْلَمِصیُر﴾ 

ارح���م ھ���ؤالء الش���باب ال���ذین ب���اعوا أنفس���ھم طلب���ا ! ی���ا هللا

  !وأسكنھم في الفردوس األعلى! رضائك

فّك أسرھم من قبض�ة و! فّرج عن أسرانا وأسر المسلمین! یا هللا

  !آمین! الصینیین الشیوعیین

 عبد هللا منصور: أمیر الجماعة
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��َة : الحم��د �، الحم��د � القائ��ل ف��ي كتاب��ھ العزی��ز ﴿َفَق��اِتلُوْا أَِئمَّ

ُبِعْث�ُت َب�ْیَن َی�َدْي «: قائلاْلُكْفِر﴾، والصالة والسالم على رسولھ ال

ْیفِ  اَعِة ِبالسَّ   . ، وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین»السَّ

حم���دا �، وبتوفیق���ھ ق���ام المجاھ���دون التركس���تانیون بعملی���ة 

الت��ابع لعاص��مة الص��ین » تینئ��نمن«عس��كریة فدائی��ة ف��ي می��دان 

م، ب�إذن هللا أن 2013م�ن تش�رین األول ع�ام  28ف�ي » بكین«

ھبت وأرعبت الحكوم�ة الص�ینیة المتكب�رة ف�ي ھذه العملیة قد أر

  . عقر دارھھا

س����الم هللا ورحمت����ھ ومغفرت����ھ عل����ى المجاھ����دین األبط����ال 

نس�أل هللا تع�الى أن . والشھداء في ھذه العملیة المبارك�ة الفدائی�ة

  .یسكن الشھداء في الفردوس األعلى

إن ھ��ذه العملی��ة الفدائی��ة الت��ي نف��ذھا المجاھ��دون ف��ي بك��ین 

ل مسائل مادّیة كمسألة األرض أو القوم أو ال�وطن لیست من أج

أو رّدة فعل لسیاسة الحكومة الصینیة كما وصفھا اآلخرون، بل 

إنم��ا ھ��ي ص��راع مس��تمر ب��ین الح��ق والباط��ل من��ذ ب��دء الرس��الة 

أن ھذا الصراع دائم إلى یوم القیامة . النبي صلى هللا علیھ وسلم

 َت��َزاُل َطاِئَف��ٌة ِم��ْن َال «: كم��ا ب��ین النب��ي ص��لى هللا علی��ھ ف��ي قول��ھ

ِتي ُیَقاِتلُوَن َعلَى اْلَحقِّ َظاِھِریَن إِلَى َیْوِم اْلِقَیاَمةِ    )رواه مسلم(. »أُمَّ

ق��د قم��تم ب��أمر هللا وس��رتم ب��نھج ! أیھ��ا المجاھ��دون األبط��ال

رس��ولنا ص��لى هللا علی��ھ وس��لم والس��لف الص��الح، أن��تم ق��دوة لن��ا 

ون ف����ي الح����زب نح����ن المجاھ����د. ولألم����ة اإلس����المیة جمع����اء

اإلسالمي التركستاني نفتخر بك�م ونؤی�دكم ونش�جعكم لمزی�د م�ن 

  . العملیات، أنتم حصن منیع لإلسالم والمسلمین

���َة اْلُكْف���ِر﴾ : ق���ال هللا تع���الى مخاطب���ا المجاھ���دین ﴿َفَق���اِتلُوْا أَِئمَّ
  )12: التوبة(

ھا ھم المجاھدون بإذن هللا وقدرتھ قد استطاعوا أن یخترقوا 

كومة الشیوعیة رغم كثاف�ة رج�ال األم�ن، وھ�اجموا صفوف الح

  . »تینئنمن«میدان  -رمز الصین  -أھم معاقلھم في عقر دارھم 

حم���دا �، أن إخوانن���ا ردوا عملی���ا عل���ى ع���دوان حكوم���ة 

الص���ین الملح���دة ب���تحطم ط���وق أم���ن الع���دو، ومّرغ���وا أن���وف 

وھذا النص�ر والنتیج�ة المبارك�ة الت�ي تس�ر . الشیوعیین بالتراب

ا قلوب المؤمنین ویلقي الرعب في قلوب الكافرین ما ھ�ي إال بھ

  .من عند هللا ونصر من هللا

ِ َفأََت�اُھُم : قال هللا تعالى َن هللاَّ اِنَعُتُھْم ُحُصوُنُھم مِّ ﴿َوَظنُّوا أَنَُّھم مَّ

ْعبَ  ُ ِمْن َحْیُث لَْم َیْحَتِسُبوا َوَقَذَف ِفي قُلُوِبِھُم الرُّ   )2: الحشر(﴾ ...هللاَّ

رغ��م تس��لطكم عل��ى مس��لمي ! اعلم��وا جی��دا أیھ��ا الص��ینیون

ع���ام بالحی���ل والخ���داع، حم���دا �، ق���د اس���تیقظ  60تركس���تان 

المس��لمون م��ن س��باتھم، وعرف��وا ع��دوھم الل��دود، ورجع��وا إل��ى 

. الجھ�اد –، وس�لكوا طری�ق الع�ز والكرام�ة )أي جھادھم(دینھم 

إن . اھدینوھذه العملیة العسكریة واألخر ما ھي إال طلیعة المج

شاء هللا، بعون هللا، سوف یستھدف ورثة ھؤالء الشھداء بھجوم 

  .  في بكین) 人民大会堂(شِرس القصر الكبیر للشعب 

ل��ن ی��دوم عیش��كم ب��األمن  -نح��ذر الش��عب الص��یني م��ن ھن��ا 

واآلمان ف�ي ك�ل أنح�اء الع�الم إن ل�م توّق�ف حك�ومتكم الش�یوعیة 

ھ ت���اریخ االض���طھاد والقم���ع لمس���لمي تركس���تان، وإن ل���م تنت���

  .سیطرتھا لدیار تركستان الشرقیة

ْبُھُم ّهللاُ ِبأَْی���ِدیُكْم : ق���ال هللا مخاطب���ا للمجاھ���دین ﴿َق���اِتلُوُھْم ُیَع���ذِّ

�ْؤِمِنیَن﴾  : التوب�ة(َوُیْخِزِھْم َوَینُص�ْرُكْم َعلَ�ْیِھْم َوَیْش�ِف ُص�ُدوَر َق�ْوٍم مُّ

14(  
ان، أیھا المجاھدون الشرفاء ال�ذین كّس�روا قی�ود ال�ذّل والھ�و

أن��تم ق��د لبی��تم ن��داء أخواتن��ا ف��ي ! ولبس��وا ت��اج الع��زة والكرام��ة

سجون الصین الملحدة، وقمتم ب�رد عمل�ي عل�ى ع�دوان حكوم�ة 

الص��ین الش��یوعیة، ون��ورتم طری��ق الجھ��اد ب��دمائكم وأش��الئكم، 

وقّدمتم درسا نافعا لمن خلفكم، فج�زاكم هللا عن�ا وع�ن المس�لمین 

! ویرضي عنكم ویقب�ل عملك�م نسأل هللا أن یثبت أقدامكم! جمیعا

ونس���أل هللا أن یخل���ف م���ن بع���دكم ج���یال مجاھ���دا ی���ذودون ع���ن 

  !حیاض ھذا الدین

﴿َوالَ َتِھُن��وا َوالَ َتْحَزُن��وا َوأَن��ُتُم : ق��ال هللا مخاطب��ا للمجاھ��دین

ْؤِمِنیَن﴾    )139: آل عمران(األَْعلَْوَن إِن ُكنُتم مُّ

لتمس�ك بعقی�دة عل�یكم ا! أیھا المسلمون في تركستان الش�رقیة

الوالء والبراء، ووّضحوا موقفكم للش�یوعیین الكف�ار ومع�اونیھم 

المرتدین من أبن�اء جل�دتنا، وكون�وا أولی�اء � وللم�ؤمنین، علین�ا 

. أن ال نضّیع تضحیة ھ�ؤالء األبط�ال وال نخ�ون دم�ائھم الزكی�ة

وأن نلت��زم ب��أمر هللا ونتمس��ك بعب��ادة الجھ��اد وحینھ��ا س��یرفع هللا 

ونح��ن نش��اھد اآلن ف��ي . ھ��ذا ال��ذل والخ��زي والع��ار تع��الى عن��ا

الع��الم أن المس��لمین ال��ذین عاش��وا قرون��ا تح��ت س��یطرة الكف��ار 

والطغاة بدؤوا یعیدون مجدھم بإعالء كلم�ة هللا ویعیش�ون عبی�دا 

  . � فقط وأحرار أمام العباد

أن إحی��اء عب��ادة الجھ��اد ف��ي رب��وع تركس��تان : ل��ذلك فنق��ول

  . دنیا واآلخرةتؤدي إلى النجاة في ال

َ : قال هللا تعالى ُھْم ُس�ُبلََنا َوإِنَّ هللاَّ ﴿َوالَّ�ِذیَن َجاَھ�ُدوا ِفیَن�ا لََنْھ�ِدَینَّ

  )69: العنكبوت(لََمَع اْلُمْحِسِنیَن﴾ 
  

وّهللاُ َغالٌِب َعلَى أَْمِرِه َولَـِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس الَ 
  َیْعلَُمونَ 
  

عبد هللا منصور -أمیر الجماعة 
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  واقعة بطولية
  عبد الرحمن غازي : إعداد

  

  َلا ُتَكلَُّف ِإلَّا َنْفَسَك

  � عمالء ا��كومة��وم ع�. 1
  

ــــ�  ــــ ــــــتمل ع�ــــ ــــ ــــة �شــ ــــ ــــن قائمــــ ــــ ــــــ�نية عــــ ــــ ـــــــة الصــ ــــ ــــــت ا���ومـ ــــ أعلنــ

ـــبض علــــــ��م ــــلم�ن للقـــ ـــــباب املســ ــــال مــــــن شـ ــــد عشــــــر رجــ ــــ��م . أحــ مــ

ــــــادر  ـــد قــــ ــــ ـــــف أحمـــ ــــــنة  25 -يوســـــ ـــــــاز  -ســــ ــــون ِنيـــ ــــ رســ
ُ
ـــ� ت ــــ  -ودمحم ع�ـــ

ــــــنة  27 ــــ�  –ســــ ــــ ـــة �ــ ــــ ـــة ثانو�ـــ ــــ ــــــن بمدرســـ ـــــ� أمــــ ــــ ــــــا رج�ـ ــــ� «�اجمــــ ــــ ِين�ــ

ــــــة » آوات ن«بقر�ـــ
َ
ــــــ� ـــ

ُ
ــــ� » خ ــــام �23ـــــ ــــ ـــــذا العـ ــــــان �ــــ ــــــ�ر ن�ســـ ـــــن شـــ . مــــ

  . فقتال�ما بالسك�ن وحّرقا مكتب املدرسة وثالث سيارات

ــــــة  ــــ ـــــ� عمليــ ــــ ـــــُل �ـــ ــــ ــــن قبـــ ــــ ـــــــ���ا مــــ ــــ ـــــد اشـ ــــ ـــــدان قـــ ــــ ــــــذان املجا�ـــ ــــ و�ــ

ــــــر  ــــــ� ��ـــ ــــون �ـــ ــــ ــــــ�نيون �عملــ ـــــــال صـــ ـــا عمــ ــــ ــــل ف��ـــ ــــ ــــــة قتـ ـــــارا «ج�اديـــ قـــــ

  . »قاش

ـــــرار  ـــذ�ورة ب�نفيــــــذ قـ ــــف بــــــدأت املدرســــــة املـــ ــــام ونصــ منــــــذ عــ

ــــلمات ــــ ــــ ـــــات املســـ ــــ ــــ ــــــ� الطالبــ ــــ ــــــار ع�ـــــ ــــ ـــــــداء ا��مـــــ ــــ ــــــع ارتــــ ــــ ـــــان . يمنـــــ ــــ ــــ و�ــ

ــــامالن امل ــــــة العـــ ـــــل جّدّيـ ـــــرار ب�ــ ـــــذ �ـــــــذا القــ ــــوالن يقومـــــــان ب�نفيــ قتـــ

ـــــع  ــــ ــــ ــــــاق مـ ــــ ــــلم�ن باتفــــ ــــ ــــ ــــ� املســ ــــ ــــ ـــــذالك ع�ــ ــــ ــــ ـــــان كـ ــــ ـــــزو�تجسســـــ ــــ ــــ  مركـ

ـــــة ــــــذه القر�ــ ـــــرطة �ـ ــــــة . شــ ـــــذه املدرسـ ــــ��دفت �ــ ــــــذا الســـــــ�ب اســـ ل�ـ

   .وعمال�ا

  لقوات ا��اصةلدرس . 2
  

ـــاء ثالثـــــــة  ـــــرطة الجــــ ـــــن شــ ــــوت مــ ــــ�ش بيـــ ـــــة لتفتـــ ــــوات ا��اصــ قـــ

ـــلم�ن  ــــ ــــ ــــــة باملســ ــــ ــــوش«مدينـــ ــــ ــــ ـــــ� أو  »آتـ ــــ ـــــرانا�ـــــ ــــ ــــط حز�ــــ ــــ ــــ ـــــ .سـ ــــ د وعنـــــ

ـــــ ـــاب فوجـــ ـــــت شـــــ ـــــن ب�ـــ ـــــ�ا��م مـــ ـــــرطي و اق�ـــ ـــــھ شـــ ــــل فيـــ ــــوم، قتــــ ا ب��ــــ

ــــــ� ققر  ــــ ـــــــمھ  ي �ــــ ــــ ــــور  اســـ ــــ ــــ ـــــد�  دمحم نــ ــــ ــــ ــــــان أحـ ــــ ـــــرح اثنــــ ــــ ــــ ـــــــي�� موجـ ــــ ا صـــ

ــــور  ــــ ـــــــر أ�غـــ ـــــذي  يو�خــــ ــــ ــــاب الــ ــــ ــــام والشـــ ــــ ـــــــذا ال قـــ ـــــ��ــــ ــــ ــــ� و ��ــ ــــ م ع�ـــ

ـــــك�ن ــــ ـــــرطة بالســ ــــ ـــــرطة .الشــ ــــ ـــــــت الشــ ـــــ أطلقـــــ ــــ ـــــھ،االنـــ ــــ ــــــل  ر عليــ ــــ تــ
ُ
وق

  .-وذ�ب إ�� ر�ھ ش�يدا إن شاء هللا  –فورا 

ـــــذا ا�  ــــ ـــــت �ـــــ ــــ ــــ ــــــة أخفـ ــــ ــــادة ا���ومــــ ــــ ــــ ـــــائل وكعــ ــــ ــــ ـــــن وسـ ــــ ـــــ� عـــــ ــــ ــــ ��ـ

  .�عالم

  

  ��يتھعن ا دفاعش�يدا  سقط. 3
  

ـــــران ــــ ــــ ــــ� حز�ـــ ــــ ــــ ــــــة ( 2013/�ــــ ــــ ــــ ــــد عمليــ ــــ ــــ ـــــْن «�عــــ ــــ ــــ ُجـــ
ْ

ك
ُ
ــــــة » ل ــــ ــــ التا�عــ

ـــــان«ل ــــوم�ن» ِبْيجــــ ــــ ـــــع ). بيـ ــــــ�ة وقــــ ـــــــل الظ��ـــ ــــة قبــ ــــوم ا��معـــــ ــــ ــ� يـ ــــ و�ـــ

ــــ�  ــــ ــــ ـــــادث �ـــــ ــــ ــــ ـــــان«حــــ ــــ ــــ ْرفــــ
ُ
ْوج ط

ُ
ـــــــة ل» أ ــــ ــــ ــــو«التا�عــ ــــ ــــ ســـــ

ْ
ــــــت » آق ــــ ــــ إذ �انـــ

  .الشرطة تبحث عن أ��اب الل�� بالقرب من امل��د

ــــؤول ــــ ــــ ـــــان املسـ ــــ ــــــب  و�ــــ ــــ لـــ
ّ
ـــــد مط ــــ ـــــــد �حــــ ــــ ـــــ�� عبــ ــــ ــــــدي�� الرســــ ــــ الـــ

ـــــھ ــــــق ��يتـــ ـــر بحلــ ــــ ــــور عمـ ـــــب أنــــ ــــــر . يطالـــ ــــور عمــ ــــــذا أنــــ ـــــب ل�ــ فغضـــ

ــــور  ــــــمھ أنــــ ـــــرطي اســ ـــــد وشـــ ـــــــد �حـــ ـــــرح عبـ ـــــك�ن فجـــ ـــھ بالســـ و�اجمـــــ

ــــ�  ــــ ــــودة �ــــ ــــ ــــــت املوجــــ ــــ ــــــ� �انــ ــــ ـــــرطة ال�ــ ــــ ـــدخلت الشـــ ــــ ــــ ــــا تـ ــــ ــــــ�� و�نــــ ــــ ع��ــ

ـــــت ــــ ـــــك الوقــــ ــــ ـــــقط . ذالــــ ــــ ـــر فســــ ــــ ــــ ــــور عمــ ــــ ــــ� أنـــــ ــــ ــــــار ع�ـــــ ــــ ـــــت النـــ ــــ وأطلقــــ

  .ش�يدا بإذن هللا

  

  



        21    

   

د ااا  ،ولا الميةتركستان اإلس 1435، ر 

  وعيةقتل خطيب يدافع عن الشي. 4
  

  

ـــــف  ـــــة والنصـــ ــــــاعة الثامنـــ ــــ� الســ ــــــال �ــــ ـــــرحيم دامــ ـــــد الـــ ـــــَل عبـــ ِتـــ
ُ
ق

ــــ�  ــــ ـــھ �ـــ ــــ ــــام ب�تــــ ــــ ـــــاء أمـــ ــــ ـــالة العشــ ــــ ـــــد صــــ ــــ ـــــيال �عــ ــــ ــــول /15لــ ــــ  2013/أيلـــ

ــــــة  ــــ ــــ ـــالمي ملدينــ ــــ ــــ ـــــع �ســـــ ــــ ــــ ـــــــ�س املجتمـــ ــــ ــــــب رئـــــ ــــ ــــ ـــذ�ور نائــ ــــ ــــ ـــــان املـــــ ــــ ــــ و�ـــ

ـــــان« رفــ
ُ
ـــــة واملدينـــــــة » ط ــــورى الواليــ ـــ� شـــ ــــيا �ــــ ــــوا سياســـ ـــــان عضـــ و�ــ

ــــــ�د  ــــــا مل�ـ اْن «وكـــــــذالك إمامـ
َ

ـــــْيخ ــــوع » قاِضــ ـــــد وقــــ ـــــھ، وعنــ وخطيبــ

ــــــة عم ــــ ــــ ـــــان«ليــــ ــــ ــــ رفـــــ
ُ
ــــ� » ط ــــ ــــ ــــ ـــــر�ن  �ول /�13ــ ــــ ــــ ــــــد 2013 /�شـــــ ــــ ــــ ، وعنــــ

ـــلم�ن  ــــ ــــ ــــ ــــــار واملســ ــــ ــــ ــــيوعي�ن الكفـــ ــــ ــــ ــــــ�ن الشـــــ ــــ ــــ ـــادمات بـــ ــــ ــــ ــــ ــــوع مصــ ــــ ــــ وقــــ

ـــــر�ق�ن  ــــــ�ن الفـــــ ــــا بــــ ــــ ــــون حكمــ ــــ ــــيوعية لي�ــ ــــ ـــــة الشــ ـــــــ�تھ ا���ومـــــ ــ
ّ

ر�

ـــــــم  ــــ ـــــبط �مــــ ــــ ــــ ــــدين و��ــ ــــ ــــ ــــف امل��ـــ ــــ ــــ ــــ� صـــ ــــ ــــ ــــا �ـــ ــــ ــــ ـــــف دائمـــ ــــ ــــ ــــان يقــ ــــ ــــ ف�ـــ

ــــــدي  ـــــراتھ و�بـــ ـــــھ ومحاضــــ ــــــ� خطبــــ ـــــب�ن �ـــ ــــد الغاصــــ ــــ ــــــلم�ن و�ؤ�ـ املســـ

ــــور�ن  ــــ ــــؤمن�ن الغيــ ــــ ـــــباب املــ ــــــھ للشـــــ ــــــة عداوتــــ ـــف عمليــــ ــــ ـــــد وصـــ ولقـــــ

كُجن«
ُ
  . ، بأنھ عمل إر�ا�ي»طرفان«التا�عة ل» ل

ـــلم�ن  ــــ ــــ ــــب املسـ ــــ ــــار غضــــ ــــ ــــذه أثــــ ــــ ـــــھ �ــــ ــــ ـــــھ وأفعالـــ ــــ ــــــ�ب أقوالـــ ــــ وســ

ــــــھ  ـــال إال أنــ ــــ ـــــرحيم دامـ ـــــد الـــ ــــباب عبـــ ـــــض الشــــ ــــــھ �عـــ ـــــد نّبــ ـــــھ وقـــ عليـــ

ــــــا  ــــــذا مــــ ـــــان �ــــ ـــــھ و�ـــــ ـــــــتم قتلـــــ ـــھ فـــ ــــ ــــ� موقفـــ ــــ ـــــّر ع�ــ ــــوي وأصـــــ ــــ ــــــم يرعــ لــــ

  . �ستحق

ــــــر  ــــ ــــــدر أمــ ــــ ـــــد صــ ــــ ــــباب وقـــ ــــ ـــــة شــــ ــــ ــــــة ثالثـــ ــــ ــــــذه العمليــ ــــ ــــــال �ــ ــــ أبطــ

ـــــــال�م ــــ ـــــدر�ا  باعتقـ ــــ ـــأة قـــ ــــ ــــ ــــــن م�افـ ــــ ـــــن عــ ــــ ــــون  200000وأعلـــ ــــ أي  (يــــ

ــــــة ) دوالر 32000 ــــــ� حالــ ــــ��م و�ــ ـــــة عـــ ــــــات دقيقـــ ـــي معلومـ ــــــن �عطـــــ ملـ

ـــــغ  ــــى مبلـــــ ــــ ــــأة و�عطــ ــــ ــــــل امل�افــ ــــة تقــــ ــــ ــــات �املــ ــــ ــاء معلومــ ــــ ــــدم إعطــــ ــــ عــ

  ). دوالر 16000أي (يون   100000

ــــــة  ـــــن ورثــ ــــــ� مـــ ــــد قتــــــــل كث�ــ ــــا قــــ ــــــ�ن عامــــ ـــــل ثالثــ ــــھ قبـــ ر أنــــ
ّ

ـــــذك ونـــ

ــــاعوراء« ــــ ــــن بــــ ــــ ـــــم بــــ ــــ ـــــرض» بلعـــ ــــ ــــ��م �عـــ ــــ ــــون ديــــ ــــ ـــذين ي�يعــــ ــــ ــــ ــــــن  الـ ــــ مــ

ـــــل ــــ ـــــدنيا قليــــ ــــ ــــ� . الــــ ــــ ــــ ـــو ع�ـ ــــ ــــ ــــــن �ــ ــــ ــــــل مـــ ــــ ــــــ�� �ـــ ــــ ــــون مصـــ ــــ ــــ ــــوف ي�ـ ــــ ــــ وسـ

  .شا�ل��م القتل

ــــات ــــ� الثمانيــ ــــا حــــــدث �ــ ر أيضــــــا بقصــــــة مــ
ّ

�ــــــان �نــــــاك : ونــــــذك

ــــــ�د  ـــام مل�ـــ ــــ ـــــاه«إمــ ــــد �ــــ ـــــة عيـــــ ــــــان » جامعــــ ـــــاج �اُرونخـــ ــــــد�� ا��ــــ يـــ

ــــــل  ــــ ــــ ــــية داخـــ ــــ ــــ ــــــة السياســــ ــــ ــــ ــــيوعي�ن بالتوعيــ ــــ ــــ ــــــمح للشـــــ ــــ ــــ ـــــان �ســ ــــ ــــ و�ـــ

ـــــاه« ــــد �ــ ر«بمدينــــــة » جامعــــــة عيــ
َ

ـــــق شــ
َ
ــــذيره مـــــــن » ق ـــد تـــــــم تحــ ولقـــ

ــــباب ـــــل شـــــ ــــــھ  قبــــ ـــــل ولكنـــ ــــــذا العمــــ ــــــن �ـــ ـــف عـــ ــــ ــــلم�ن أن يتوقــ ــــ املسـ

ــــض ــــ ــــــھ . رفـــ ــــوا عليـــــ ــــ ــــــلم�ن و��مـــ ـــــباب املســـــ ــــ ـــــن شــ ــــ ـــــة مــ ــــ ــــام ثالثــ ــــ فقـــ

ـــــبع  ــــ ــــ ـــــان �ســـ ــــ ــــ ـــــاج �ارونخـــ ــــ ــــ ـــــــدعو ا��ـــ ــــ ــــ ـــــ�ب املـ ــــ ــــ ـــــ�اك�ن وأصـــ ــــ ــــ بالســـ

ــــوت  ــــــم يمـــــ ــــــھ لــ ـــــھ ولكنـــ ـــــت أذنيـــ ــــده وقطعــــ ـــــة بجســــ ـــــر�ن طعنــــ وعشـــ

ـــــان  ـــذي �ـ ـــــھ الـــ ـــــم بــــــأن ابنـ ـــــع العلـ ـــا�دة لغ�ــــــ�ه مـ ـــــة مشـــ ــــون عظـ لي�ــ

 .معھ �لك

 

  عن زوجها دافعزوجة ت
  

ـــــد ــــ ــــــة  �عــــ ــــ ـــــا«عمليـــ ــــ ـــــِرْق بو�ــــ ــــ ـــــــة ل» ِســــ ــــ ــــــ��«التا�عــ ــــ ـــــارال ب��ـــ ــــ » مــــ

ـــــة ــــ ـــ� املنطقـ ــــ ــــــاع �ـــ ــــوترت �وضــــ ــــ ـــــــ�نية . تــ ـــــرطة الصــــ ــــ ـــــدخلت الشـ ــــ فـ

  . ع�� الشباب املسلم�ن

ــــــن  ــــ� مــــ ــــ ـــــــد ال�ــ ـــــالم عبـــ ــــ ــــو عـ ــــ ـــــباب �ــ ــــؤالء الشـــــ ــــ ـــــد �ــ ــــ ـــــان أحـ و�ـــــ

ــــــار« ــــ ـــ� سـ ــــ ــــون . »ِين�ــــ ــــ ــــون يف�شـــ ــــ ـــــــال ا���وميـــ ـــــان العمــــ ــــ ـــــدما �ــ ــــ عنــ

ــــ�  ــــ ـــــلم�ن �ـــ ــــ ــــوت املســـ ــــ ــــــار/09بيـــ ــــ ــــــد  2013 /أيــ ــــ ـــــالم عبــ ــــ ــــدوا عـــ ــــ ووجـــ

ــــ�  ــــ ــ� �ـــ ــــ ــــديقال�ـــــ ــــ ــــــم صـــ ــــــ�ره �اشـــــ ـــــت صـــــ ــــ ــــــز . ب�ــ ـــــ� مركـــــ ــــ ــــذوه إ�ــ ــــ وأخـــ

  .الشرطة

ــــــة  ــــ ـــــھ قرابــــ ــــ ــــــاروا بـــــ ــــ ــــئولون ســــ ــــ ــــ ــــذه املســ ــــ ــــ ــــــدما أخــ ــــ  30~20وعنــــ

ـــــــ�ن  ــــ ـــــــة دمحم أمــ ــــ ــــكرت�� املحافظـ ــــ ـــ� ســـــ ــــ ــــ ــــالم ع�ـ ــــ ـــــم عــــ ــــ ـــــــم ��ــــ ــــ ـــــ�ا ثـ ــــ م�ـــ

ــــــا  ــــ ــــــم وطع��مــ ــــ ــــو القاسـ ــــ ــــور أبـــ ــــ ــــــة أنـــ ــــ ـــــــدة املحافظـ ــــون وعمــــ ــــ توخســـ

ـــــ�ني�ن �عـــــــد  ـــــام الصـ ـــــّر كبــــــار ا���ــ ـــــا وعندئـــــــذ فـ ـــــك�ن وقتل�مـ بالسـ

ــــو  ــــول مــــــا رأوا �ـــــــذا املشـــــــ�د وطلبـــ ـــــل وصـــ ــــون��م وقبــ ـــــرطة ملعـــ ا الشــ

ـــــــ�ن  ـــــن املحليـ ـــــال �مـــ ـــــع رجـــ ـــــ�بك مـــ ــــــد اشـــ ــــــالم قــ ـــــان عــ ـــــرطة �ـــ الشـــ

ــــــة  ــــاوم�م مقاومـــــ ــــ ـــھ قـــ ــــ ــــــ�� ولكنــــ ــــــھ بالِع�ـــــ ــــوا عليـــــ ــــ ــــبعة و��مـــ ــــ الســـ

ــــ�  ــــ ـــــالم ع�ـــ ــــ ـــقط عــ ــــ ــــــد�م وســــ ــــبعة أحـــــ ــــ ـــــن الســـ ــــ ـــــرح مــ ــــ ـــديدة وُجــ ــــ شــــ

ـــــــم  ــــ ــــــان �اشـــ ــــ ــــور إيمـــ ــــ ــــ ــــــالم نـ ــــ ـــــة عـــ ــــ ــــابتھ وزوجــــ ــــ ــــ ـــــدة إصـ ــــ �رض لشــــ

ــــــت  ــــ ــــــاءت وألقـــ ــــ ـــــم جـــ ــــ ـــــيم ثــــ ــــ ـــادث �لــــ ــــ ــــ ـــــذا ا��ــ ــــ ــــــا�د �ــــ ــــ ــــت �شـــ ــــ ــــ �انـ

ـــــ ـــالء بنفســـ ــــن حياتــــــــھ إال أن عمـــــ ــــدفاع عــــ ـــــد الــــ ـــــا تر�ـــ ـــــ� زوج�ـــ �ا ع�ـــ

ــــــھ  ـــــر�و�ا معــ ـــــكينة وضـــ ــــذه املســـ ــــوا �ــــ ــــــم يرحمــــ ــاء لــ ــــ ـــــ�ن ا��بثــ الصـــ

ــــــا  ــــــا ر��مـــ ــــفى ولقيـــ ــــ ــــ� املس�شـ ــــ ـــال إ�ـ ــــ ـــــ�ا ُحمــ ـــــا وأخ�ــــ ـــــــا أيضــــ وجرحو�ــ

  .ش�يدين إن شاء هللا وهللا حسي��ما



        22    

   

د ااا  ،ولا الميةتركستان اإلس 1435، ر 

ـــــرار  ــــ ـــة فــ ــــ ــــــ�وا ل���ومــــ ــــول�ن فشـــــ ــــ ـــــَدين املقتـــ ــــ ـــــــة املرتــ ـــــا ورثــــ ــــ وأمـ

  .  عند وقوع ا��ادث ا���ام الذين �انوا موجودين

ــــدين ــــ ــــــذين املرتــــ ــــ ــــــ� ل�ــ ــــ ـــــــأب�ن كب�ــ ــــل تـــــ ــــ ـــــــيم  حفــــ ـــــد أقـــــ ــــ ــــــا . ولقـــ ــــ أمــ

ـــــر�ا  ـــــة ضــــ ـــــزوج والزوجــــ ــــوا الــــ ـــــذين قتلـــــ ــــبعة الــــ ـــــن الســـــ ـــــال �مــــ وجــــ

ـــــة ــــ ــــــل ا���ومـ ــــن قبــــ ــــ ـــــة مــ ــــوائز ثمينـــــ ــــ ـــ� جــ ــــ ـــلوا ع�ـــ ــــ ـــــــ�� حصـــ ! بالع�ـــ

  !و�انت م�افأة أّم زوجة عالم ا���س

  

  لرقصلعملية على الشرطة في حفل 

ــــــ�م�ن و� ـــــ� املل�ـــ ــــدد ع�ــــ ــــ ــــــ�ن ُ�شـ ــــ� حـــ ــــ ـــــــتان �ـ ـــ� تركســ ــــ ـــاقبون �ــ ــــ عــ

ـــــرات  ــــ ــــو واملنكــ ــــ ـــالت الل�ـــ ــــ ـــ� حفــــ ــــ ـــــرطة ع�ــــ ــــ ـــــرف الشــ ــــ ـــــرقية �شــ ــــ الشــ

ـــــا��  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ�ة �املقـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــاكن كث�ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــا أمـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا ول�ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ�� لتطو�ر�ـ ــــ ــــ ــــ ــــ و�ســـــ

ـــالونات ــــ ــــ ــــ ــــــب ... والصــــ ــــ ــــ ــــ ــــ� غضـ ــــ ــــ ــــ ــــذه تث�ـــ ــــ ــــ ــــ ـــالت �ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــاكن ا��فــــ ــــ ــــ ــــ وأمــ

  . املسلم�ن وغ����م

ــــ�  ــــ ــــــار/�16ــ ــــــل  2012 /أيـــــ ــــن قبـــــ ــــ ـــــص مـــ ــــ ــــــة رقــ ــــُ��دفت حفلــــ ــــ ســـ
ُ
ا

ــــــة  ــــ ـــــلم�ن بمنطقــــ ــــ ــــ ـــــباب املســ ــــ ــــ ــــــياك«شـ ــــ ــــــة » ِســـــ ــــ ـــاء«ملحافظــــ ــــ ــــ » ِكِر�ــــ

ــــــة  ــــ ن«التا�عـــ
َ
ــــــ� ــــ ـــ

ُ
ـــــان » خ ــــ ـــــرطي �ــــ ــــ ـــــة شــــ ــــ ــــــذه العمليــــ ــــ ــــ� �ـــ ــــ ــــ ـــــــ�ب �ـ ــــ صــ

ُ
أ

ــــــب  ــــك �ســ ـــفى ف�لــــ ــــ ـــــ� املس�شـ ـــــل إ�ـــ قـــ
ُ
ـــــل ون ـــــذا ا��فـــ ــــ� �ـــ ـــــارك �ــــ �شـــ

  .جراحھ

ـــــرطة  ــــ� الشـــــ ــــ ـــــھ ع�ــ ـــــّدا لل��فيـــــ ـــــان معـــــ ــــل �ـــــ ــــ ـــــذا ا��فــ ــــــان �ـــــ وم�ــــ

ــــوات  ــــة �شـــــــت�ون مـــــــن أصـــ ـــــل املنطقـــ ـــــان أ�ــ ـــــة و�ــ وعمـــــــال ا���ومــ

ر 
ّ
ــــأث ــــ ــــن تـــــ ــــ ــــوف�م مـــــ ــــ ــــذالك خـــــ ــــ ـــــدعارة وكـــــ ــــ ــــــا�ر الــــ ــــ ـــــيقى ومظـــ ــــ املوســــ

  .املنكراتشباب املنطقة ��ذه 

ـــــام  ــــ ــــ ــــــ�وى ل���ــ ــــ ـــة بالشـــــ ــــ ــــ ـــــل املنطقــــ ــــ ــــ ـــــار أ�ــ ــــ ــــ ــــدم كبــ ــــ ــــ ــــد تقـــ ــــ ــــ وقـــ

ــــــ�وى  ــــ� الشـــ ــــ ــــــم ع�ـ ــــــان رّد�ـــ ـــــــمي�ن ف�ـــ ــــول�م  -الرســ ــــ ـــــّد قـ ـــ� حــــ ــــ  -ع�ــ

ـــــية« ـــــــة ال��صــــ ـــــّدم وا��ر�ــ ــــــان التقــــ ـــــــذا زمـــ ـــــــاع » �ــ ــــــذه �وضــ و�ـــ

ـــــد��م  ــــ ــــ� عقيــ ــــ ــــور�ن ع�ـــ ــــ ـــــــباب الغيـــ ــــــ�ت الشــــ ــــــة أج�ـــــ ــــــا مجتمعـــــ �ل�ـــــ

ـــــد ــــ ـــر باليـــ ــــ ــــــذا املنكـــــ ــــ ــــــ� �ــ ــــ ــــــ��م لتغي�ــ ــــ ــــ� ديــ ــــ ـــــدافع�ن ع�ــــ ــــ ـــــام . واملـــ ــــ وقـــ

ــــباب باقت ــــ ــــ ــــ ـــــو الشـ ــــ ــــ ـــــروا آالت الل�ــــ ــــ ــــ ـــــل وكّســــ ــــ ــــ ـــــان ا��فــــ ــــ ــــ ــــــام م�ــــ ــــ ــــ حـــ

ــــــن  ــــ ــــ ــــــامل�ن مـــــ ــــ ــــ ـــــل والعــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ�اب ا��فــ ــــ ــــ ــــوا أ�ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــازف وأخرجـــ ــــ ــــ ــــ واملعـ

ـــــة ـــــــم . املنطقــــ ـــــرطي ثــ ـــــل شــــ ــــــ� ا��فــــ ــــــارك�ن �ـــ ــــــ�ن املشـــ ـــــن بـــ ـــــان مــــ و�ــــ

ـــــع  ـــــباب مــــ ــــــ�بك الشــــ ـــــادث، فاشـــ ـــــــة ا��ــــ ــــــر ملعاينــ ـــــرطي آخـــ ـــاء شــــ ــــ جــ

ــــ�  ــــ ــــ ـــــد�ما �ـــ ــــ ــــ ـــــات أحــ ــــ ــــ ـــــ�اك�ن فمــ ــــ ــــ ـــا بالســ ــــ ــــ ـــــرطي�ن وجرحو�مــــ ــــ ــــ الشــ

  .ناملس�شفى وأما الشباب فخرجوا من امل�ان سامل�

ــــــد � ــــ ــــــان , ا��مــــ ــــ ـــــن ف�ــــ ــــ ــــ ــــوا با��سـ ــــ ــــ ـــــــم يمتنعــ ــــ ــــدون لـــ ــــ ــــ الفاســ

  .مص���م الضرب والر�ل وإ��اء ا��فل

  

  زيارة العائلة عاقبة

ــــ�  ــــ ــــ ــــ ــــــار/�25ـــ ــــ ــــ ــــــة  2013/أيـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ� محافظـ ــــ ــــ ــــــ�ة و�ـــــ ــــ ــــ ـــــــت الظ��ـــــ ــــ ــــ وقــــ

ــــاِغِلق« ــــ ــــــة » قـــ ــــ ر«مدينـ
َ

ـــــق ــــ شــ
َ
ـــــرب » ق ــــ ــــــة قــ ــــ ـــــــة ج�اديـ ـــدثت عمليــــ ــــ حــــ

ـــــة ــــ ـــــة البدنيـــــ ــــ ـــــدان الر�اضـــــ ــــ ـــــــال , ميـــــ ــــ ــــــن عمـــ ــــ ـــــة مــــ ــــ ـــــا ثالثـــــ ــــ ــــل ف��ـــــ ــــ ــــ تــ
ُ
ق

ــــ� �ن لــــــئال  ا���ومــــــة ولكــــــن ا���ومــــــة لــــــم ت�شــــــر �ــــــذا ا���ــــــ� إ�ــ

ــــــل  ـــــة فتفشـــ ــــــن املنطقــــ ــــوا مـــ ــــ ــــــ�نيون و��ر�ـ ــــون الصـــ ــــ ـــــاف املحتلـ يخــــ

  .سياسة التصي�ن �� تركستان الشرقية

ــــاء  ـــــة أثنــــ ـــــذه ا��ادثـــ ـــــدثت �ـــ ـــــةحـــ ـــــارة العائلـــ ـــــذه  - ز�ـــ ـــــــ� �ـــ و�ع�ـ

ـــلم�ن  ــــوت املســـ ــــ�ش بيــ ــــدث �ــــــذا أيضــــــا مــــــن  -الز�ــــــارة تفتــ ــــد حــ وقــ

  ...»ينغ�سار«, »مارال ب����«قبُل �� 

  : »قاِغِلق«ملية تفصيل ع

ــــــة  ــــ ــــون ب��ـ ــــ ـــــــال ا���وميـــ ـــــل العمــــ ــــ ـــــةدخــ ــــ ـــــارة العائلــ ــــ ــــــت  ز�ــ ــــ ب�ـ

ــــــلم�ن ـــــد املســـــ ــــ ــــوا , أحـ ــــ ــــــ��م وقتلـــ ــــوا علـــــ ــــ ــــدون و��مـــ ــــ ــــام املجا�ــ ــــ فقـــ

  .م��م ثالثة

ـــــة ــــــ��ة �منيــــ ـــــــ� للمصـــ ــــــذا ا���ــ ــــ� �ـــ ــــ ــــــيم ع�ـ ــــــم التعتـــ ـــد تـــ ــــ , ولقــ

ــــــ��  ـــــاطق الرســـــ ــــ ــــــ�ن النــ ــــــذي دار بـــــ ــــوار الـــــ ــــ ـــــــن ا��ـــ ــــــذا مــــ ــــــم �ـــــ ونف�ـــــ

  .»��رةإذاعة آسيا ا«و��في �� » قاِغِلق«ملحافظة 

  ؟»قاِغِلق«�ل �ذا مركز �عالم ملحافظة : ال��في

  .�عم: _____

ـــــ�في ــــوه : ال�ـــــ ــــ ـــالم؟ أدعــ ــــ ـــ�� لإلعـــ ــــ ـــــاطق رســـ ــــ ـــــدكم نـ ـــــل عنـــــ ــــ �ـ

  .لو �ان

  أخ��ك برقم جوالھ؟, ال يوجد: _____
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د ااا  ،ولا الميةتركستان اإلس 1435، ر 

  ما اسمھ؟. كذالك, �عم: ال��في

ْردي: ____
ُ
  ...159رقمھ , اسمھ صديق ت

  

***               ***             ***  

  �ل أنت صديق تردي؟: ��فيال

  �عم ومن أنت؟: صديق تردي

ـــــ�في ـــــة: ال�ـــ ـــــ� �ذاعـــ ــــ�في �ـــ ــــــا �ــــ ــــــيل , أنــ ــــــي بتفصــ أال تخ���ــ

  ؟»قاِغِلق«ا��ادث الذي وقع يوم الس�ت بمحافظة 

  .�ذا سّرّي جدا. ال أستطيع, ال, ال: صديق تردي

ـــــ�في ــــ ــــ ــــ ـــــــذا : ال�ــ ــــ ــــ ــــــان �ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــدك إذن لبيـ ــــ ــــ ــــ ــــــا عنــ ــــ ــــ ــــ ـــــت مــ ــــ ــــ ــــ إذن أنــ

  .ا��ادث

ـــــردي ـــديق تـــ ـــــذ, ال, ال: صـــــ ــــــ� �ـــ ـــــــ� خ�ــ ـــــر ح�ـ ــــــم ي�شـــ ـــــادث لــ ا ا��ـــ

ــــــاز ــــ ـــ� التلفـــ ــــ ــــ ــــــة . �ــ ــــ ـــــة القانونيـــ ــــ ـــــة وال��نــــ ــــ ـــــــل �دارة �منيــــ ــــ ـــــن ِقبــ ــــ مــــ

  .السياسية للمحافظة املذ�ورة

ــــ�  ـــدث �ـــ ــــد حــــ ــــــباط/26وقـــ ــــــن  2012 /شـ ـــعة مـ ـــــ�ن �ســــ قتـــــــال بــ

ـــــل ــــن قبـــ ـــــــ�نية مــــ ـــــرطة الصـ ــــدين والشـــ ــــدون . املجا�ــــ ـــــان املجا�ــــ و�ـــ

ــــ��م  ــــ ــــ ــــوا مـ ــــ ــــ ـــــ�اك�ن وقتلـ ــــ ـــــرطة بالســــ ــــ ــــ� الشــــ ــــ ــــ ــــوا ع�ـ ــــ ــــ ــــــد ��مـ ــــ  13قـــ

 .رتدشرطيا ب�ن �افر وم
  

  قتل العمال الصينيين

ـــ� العمـــــــال  ــــور ع�ــــ ــــلم�ن ��غـــ ـــــباب املســـ ـــــن شــ ــــبعة مــ ��ـــــــم ســـ

ــــــر  ــــ ـــــ� ��ــــ ــــ ــــ ــــون �ــ ــــ ــــ ــــذين �عملــ ــــ ــــ ـــــ�ني�ن الـــ ــــ ــــ ــــاش«الصـ ــــ ــــ ــــــة » قراقـــ ــــ التا�عـــــ

ــــــ�ن«ل ــــ ــــ� » خـــ ــــ ـــــران/�20ـــــ ــــ ــــــة  2013 /حز�ــــ ــــ ـــذه عمليـــ ــــ ــــ ــــ� �ــ ــــ ــــل �ـــــ ــــ وقتـــــ

ـــــك اثنـــــــان  ـــــة ثــــــم �لـ ـــــرِح أر�عــ ـــــن العمـــــــال الصــــــ�ني�ن وُجـ ــــة مـ خمســ

ـــــبا ـــــا الشــ ــــــفى، أمــ ـــــ� املس�شـ ـــة �ــ ـــــروح�ن �ر�عــــ ــــوا مـــــــن املجــ ب فنجـــ

  . جميعا وا��مد هللا

ـــــباب  ــــع الشـــ ـــــرا باعتقــــــــال بضــــ ـــــ�ن أمـــ ـــــدرت ح�ومــــــــة الصـــ فأصـــ

ــــــن  رُســــ
ُ
ـــــادر دمحم ت ـــد قــــ ــــ ـــف أحمــ ــــ ــــــ��م يوســ ــــــات مـــ ــــــ� معلومـــ ـــــاء ع�ـــ بنــــ

ـــــــاز  ـــــر -ِنيـ ـــــــن �ســـ ــــــم مــ ـــــأل هللا أن يحفظ�ــ ــــــار�ا  -�ســـ ـــــا شـــ ـــــد �انـــ وقـــ

ــــ�  ــــ ــــ ــــ ــــــ�ر�ن �ــ ــــ ــــ ـــــل شــــ ــــ ــــ ــــن قبـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــيان/23مــ ــــ ــــ ــــــة  2013 /�ســــ ــــ ــــ ـــ� عمليــــ ــــ ــــ ــــ �ـــ

ــــــة  ــــ ــــــ�ن«بمحافظــ ــــ ـــــن» خــ ــــ ــــوظفي �مــــ ــــ ــــــن مــــ ــــ ــــ�ن مــ ــــ ــــتال اثنــــ ــــ ـــد قـــــ ــــ ــــ  وقـ

  . باملدرسة الثانو�ة وحرقا ثالث سيارات ملكتب �من
 

  

  استشهادية عمليات

  عملية اس�ش�ادية ع�� مركز الشرطة .1
  

ـــــــ�نية  ـــــــة الصـــــ ـــ�� ا���ومـــــ ــــ ــــ� �ســـــ ــــ ـــــات ال�ــــ ــــ ـــــم العمليـــ ــــ ـــــــن أ�ـــ ومــــ

ــــ�  ـــــران �ـــ ـــــل حز�ــ ـــــ� أوائــ ـــــدثت �ــ ــــة حــ ــــة ج�اديـــ ـــــا عمليـــ للتعتـــــــيم عل��ــ

ــــول « ــــ ــــورا جـــ ــــ ـــــ�اك�ن » غـــ ــــ ــــلم�ن بالســ ــــ ــــوة مســـ ــــ ـــــة إخـــ ــــ ــــــس أر�عــ ا�غمـــــ

ـــــ ـــــرطة ثـــ ــــــ� الشــ ــــ� ع�ـ ـــــفة ع�ــــ ـــــزم��م الناســ ــــ��م أحـــ ــــــة مـــ ـــــر ثالثــ م فّجــ

ـــــرطة ــــــد هللا. الشــــ ــــــا بحمـــ ـــــد نجـــ ـــع فقــــ ــــ ـــــــا �خ الرا�ــ ـــــذه . أمــ ـــــد �ــــ و�عــــ

ـــــرطة ــــ ــــــل الشـــ ــــ ــــــن قبــ ــــ ـــة مــ ــــ ــــ ـــــراءات �منيـ ــــ ــــددت �جـــ ــــ ــــ
ُ

ــــــة ش ــــ . الواقعــ

ـــــة و  ــــالبون ببطاقـــــــة ال�و�ــ ـــــبحوا يطـــ ـــــذوأصــ ــــا�ع  أخــ بصـــــــمات �صـــ

  . ل�ل من ير�د الدخول ملراكز الشرطة

ـــــر  ــــ ـــــن الشــ ــــ ــــ� مــ ــــ ــــى وا��ر�ـــ ــــ ــــــيلة ال�ل�ـــ ــــــن حصـــــ ــــا عـــــ ــــ ــــال أمـــ ــــ طة فـــ

  .توجد معلومات مؤكدة ع��ا
  

  

  كت�بة �س�ش�ادي�ن. 2
  

ـــــــ�نية  ــــ ـــــــة الصــ ــــ ـــ�� ا���ومــ ــــ ــــ ــــ� �ســ ــــ ـــــات ال�ـــــ ــــ ـــــم العمليــــ ــــ ـــــــن أ�ــــ ــــ مــ

ــــــد  ــــ�اديون ضــ ــــــام ��ــــــــا �س�شــــ ـــة قــ ــــذالك عمليـــــ ـــــا كــــ ـــــيم عل��ـــ للتعتـــ

ــــــة  ــــوع عمليـ ـــــد وقـــ ـــــة ُ�عيــ ــــــذه العمليــ ــــت �ـ ــــــ�نية وقعـــ ـــــرطة الصـ الشــ

ــــ�  ـــــرطة �ـــــ ـــــز الشــــ ـــــ� مركــــ ــــ�ادية ع�ــــ ــــول «اس�شــــ ــــورا جـــــ » آوات» «غـــــ

ــــو« ــــ ســ
ْ
ـــــ» آق ـــــران�ـــــ ــــ ـــــل حز�ـ ــــــة , � أوائـــــ ــــــذه العمليــــ ــــ� �ــــ ــــ ـــــارك �ــ  12وشـــــ

ـــــل ـــ� �قـــــ ــــ ــــــدا ع�ـــ ــــ� . مجا�ــــ ــــ ـــــد ع�ــ ـــــت واحـــــ ـــ� وقـــــ ــــ ـــــم �ـــ ــــوا �ل�ـــــ ــــ و��مــ
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د ااا  ،ولا الميةتركستان اإلس 1435، ر 

ـــــرطة ــــدوائر . الشـــ ــــ� الـــــ ــــوف �ــــ ــــة دّب ا��ـــــ ـــــذه الواقعــــ ـــــر �ــــ ـــــ� إثـــ وع�ــــ

ــــــة  ـــــة وا��راســــ ـــــراءات �منيــــ ــــددت �جــــ ــــ ــ
ُ

ـــــــم ش ــــــن ثــ ـــــة ومـــ ا���وميــــ

  .ساعة 24

  

ِمن«�� ميدان » ِبك�ن«عملية مباركة �� قلب الص�ن . 3
ْ
َعن

ْ
  »  ِتَ�ن

  

عمليـــــة اس�شـــــ�ادية �ـــــ�  2013/�شـــــر�ن �ول /28حــــدثت �ـــــ� 

ـــــــدان  ــــــنمن«ميــ ــــــديدا » ت�نعـــ ــــــ�نا شـــ ــــن تحصـــ ــــع محصـــــ ـــــو موضـــــ و�ــــ

   .ومحاط بحراسات محكمة و�عت�� مركز سيا��� للص�ن

و�ذه العملية املباركة �انت �� يوم �ثن�ن الساعة الثانية 

عشر وخمس دقائق �سيارة، وأصابت �ذه العملية الص�ني�ن 

و�ذلوا . ابة بليغة حطمت ك��ياء�م وزلزلت أر�ان حكم�مإص

قصارى ج�د�م �� �عتيم �ذا ا���� ولك��م لم يف��وا �س�ب 

�� بامليدان عند حصول العملية مما ساعد ع�� 
ُ

وجود أناس ك

   .ان�شار ا���� �سرعة

ــــون  ــــ ـــــانوا يرفعــــ ــــ ـــــة �ـــ ــــ ــــ�اديون بالعمليـــ ــــ ــــــام �س�شــــ ــــ ــــــل قيــ ــــ وقبيــ

ــــــد  ـــــــم التوحيـــ ــــــھ إال هللا(علــ ــــ� ، )ال إلـــ ــــ ـــب �ــ ــــ ــــــة الرعــ ـــــت العمليـــ وألقـــــ

ــــــة  ــــ ــــوع العمليـــ ــــ ــــ ـــــأن وقـ ــــ ـــــم بــــ ــــ ـــــع العلــــ ــــ ـــــة مــــ ــــ ــــام والعامــــ ــــ ــــ ــــوب ا���ـ ــــ ــــ قلـ

ــــــة  ــــ ــــــ� قاعــ ــــ ـــة �ــ ــــ ــــ ـــــــال ا���ومـ ــــ ـــــــار رجـ ــــ ـــــاع لكبـ ــــ ــــــد اجتمـــ ــــ ــــادف عقــ ــــ صــــ

ــــوام« ــــ ـــــس العـ ـــــــم » مجلــــ ــــــدان ولــ ـــــذا امليـــ ــــــن �ــــ ــــالقرب مـــ ــــ ــــــة بـ الواقعـــ

ـــــــذا  ــــ ــــل �ـ ــــ ــــ� مثــــ ــــ ــــــ�ادية �ــــ ــــ ـــــة اس�شــ ــــ ـــــــتم عمليـــ ــــ ـــــد أن تـ ــــ ــــّور أحـــ ــــ يتصــــ

ــــــن  ــــ ـــــة مـــ ــــ ــــــ�ة م�ّونــــ ــــ ــــــة كب�ـــ ــــ ـــــة حراســـ ــــ ـــــھ مجموعــــ ــــ ـــذي بــــ ــــ ــــ ــــــدان الــ ــــ امليـــ

ـــــ�ش  ـــا��ا��ـــ ــــ ـــــھ �عـ ـــــدق لقولـــ ـــــ�� صـــ ــــا تفســـ ـــــرطة وإنمــــ وهللا : والشـــ

  .وهللا أعلم غالب ع�� أمره ولكن أك�� الناس ال �علمون 

  

  »فانْرُط«ل التابعة» نُجْكُل«عملية جهادية في 

 

��ــــم املجا�ــــدون ع�ــــ� مركــــز شــــرطة ومب�ــــ� ا���ومــــة املحليــــة وع�ــــ� م�ــــان �عمــــل 

َون «املجــزرة �ـ� و�ــذه العمليـة وافقـت يـوم . الصـ�نيون �ـ� بنائـھ
ُ
 �26ـ� حز�ــران » ِشـياوغ

قبـــل أر�ـــع ســـنوات، ��ـــم املجا�ـــدون ع�ـــ� �مـــاكن املـــذ�ورة بالســـ�اك�ن وا��نـــاجر �ـــ� 

كُجــن«الصــباح �عــد صــالة الفجــر �ــ� الســاعة السادســة إال عشــرا �ــ� ســوق 
ُ
التا�عــة » ل

رفان«ل» ِبيجان«ل
ُ
  .        »ط

ــ� �ــــذه العمليــــة قتــــل املجا�ــــدون  وعامــــل صــــي��، وجــــرح  ��صــــا مــــن شــــرطي �35ــ

ـــــياراتھ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــرطة وسـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــب الشـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ� مكتـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ�ان �ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــرموا الن�ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــة، وأضـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ثالثـــــ

  .واس�شـــــ�د مـــــن الشـــــباب ��غماســـــ�ن أحـــــد عشـــــر مجا�ـــــدا

علنت حالة الطوارئ �� جميع املنطقة
ُ
   .�عد �ذه العملية أ

  



        25    

   

د ااا  ،ولا الميةتركستان اإلس 1435، ر 

 

  اشتباك آخر ليلة من رمضان

التا�عـة  »آي �ـول «حدث اش�باك ب�ن املسلم�ن والشرطة �ـ� 

ســـتمر �ـــذا �شـــ�باك مـــن الســـاعة الثامنـــة لـــيال إ�ـــ� ا »آقســـو«ل

شـرطيا  22الساعة الثانيـة لـيال، وسـ�ب �ـذا ا��ـادث �ـو قـدوم 

إللقــاء القــبض ع�ــ� أر�عــة مــن شــباب املســلم�ن، �ــذا �مــر أثــار 

غضب املسلم�ن و�ان �� آخـر ليلـة مـن رمضـان ثـم ازداد غضـب 

ـــــيارات  ـــــروا ســـــ ــــوا وحاصـــــ ــــ ـــــة فخرجــ ــــ� املنطقـــــ ــــ ــاء �ــ ــــ ــــــال وال�ســــ الرجــــ

دامــــت �ــــذا املحاصــــرة أر�عــــة . لشــــرطة ال�ــــ� �انــــت تقــــّل �ســــرى ا

ـــــر�ن بانضــــــمام املصــــــل�ن  ــــلم�ن املحاصـ ـــــ� عــــــدد املســ ـ
ُ
ــــاعات وك� ســ

ــــوا��  ــــدد�م حــــ ـــــان عــــ ــــث �ـــ ـــــ�او�ح حيــــ ـــالة ال�ـــ ــــ ـــــروا لصـ ـــــذين حضـــ الـــ

خمســمائة أو أك�ــ�، وكــذالك وصــل مــدد للشــرطة و�ــان عــدد�م 

ــــلمون باأل��ــــــار  خمســــــمائة و�ــــــدأ �شــــــ�باك عنــــــدما ��ــــــم املســ

ر وأمـــا الصـــ�نيون فقـــد أطلقـــوا وابـــل مـــن الرصـــاص فقتـــل و�جـــ

مــن املســلم�ن ثالثــة مـــن ضــم��م امــرأة مســـلمة وُجــرح اثنــا عشـــر 

مـــن بيـــ��م ثـــالث �ســـوة وطفلـــة اســـم�ا ُصـــب�� نـــور ومـــن الشـــرطة 

  .جرح عشرة ف��م نائب رئ�س مركز الشرطة

  

  إعداد المجاهدين لقتال الحكومة الصينية الشيوعية 

ِق�ـــ�«ر�ـــة حـــدثت مجـــزرة �ـــ� ق
ْ
و�عـــد » قـــاِغِلق«بمحافظـــة » ِيل

» �ــــوْي بــــاغ«ثالثــــة أيــــام مــــن �ــــذه املجــــزرة وقعــــت اشــــ�با�ات �ــــ� 

ــــــة  ــــــ�ام«بمحافظــ ـــــار�خ » بوْســ ـــــدين 2013 /آب/23بتـــ ــــــ�ن املجا�ـــ بــ

  .والشرطة الص�نية

ــــاء ا���وميــــــة  رغـــــم التعتــــــيم �عالمــــــي مــــــن ِقبـــــل و�ــــــاالت �نبــ

, املــذ�ورة �ســللت �خبــار عــن طر�ــق الشــرطة املحليــة للمنطقــة

و�نـــــاء ع�ـــــ� �ـــــذه �خبـــــار جّ�ـــــز حـــــوا�� ثالثـــــ�ن مجا�ـــــدا أنفســـــ�م 

ــــات ضــــــد ا���ومــــــة الصــــــ�نية ـــــادق . للعمليــ ــــؤالء �ــــــ� خنـ ــــن �ــ مــ
َ

وك

َد جاي«بوادي قر�ة 
ْ

  .»�وْي باغ«التا�عة ل» ِجك

وحصلت الشـرطة ع�ـ� معلومـات تفيـد بوجـود املجا�ـدين �ـ� 

ــــق الطـــــا. �ـــــذا امل�ـــــان ـــتطالع ا��ـــــوي عـــــن طر�ـ ئرات وذالـــــك باالســ

ـــات بـــــ�ن  ـــــّم حاصـــــروا الـــــوادي ثـــــم بـــــدأت املواج�ــ
َ
املروحيـــــة ومـــــن ث

ــــذ �عضـــــ�م  ــــاّدة ونّفـ املجا�ـــــدين والشـــــرطة بالقنابـــــل و�الت ا��ـ

ـــــ�ادية  ــــواد  -عمليــــــات اس�شـ ـــنعو�ا بمــ ـــــانوا صـــ ـــــرة �ـ ــــواد متفّجـ بمــ

وال توجــد . ع�ـ� الشـرطة ال�ــ� �انـت تحاصـر�م -محليـة مـن قبــل 

ـــ� وجر�ــــــ� ا��ـــــانب�ن ــــة عـــــن قت�ـــ فقــــــد حاصــــــرت , معلومـــــات دقيقــ

الشــــرطة املنطقــــة وألقــــت القــــبض ع�ــــ� �ــــل مــــن اق�ــــ�ب وأراد أن 

  .يأخذ معلومات عن الواقعة
  

  قتلوا أثناء اإلعداد للهجوم 

ــــ�  ــــول /�20ــــ ــــــة  2013/أيلــــ ــــاِغِلق«بحافظــ ــــــة » قــــ ر«لواليــ
َ

ـــــق ـــ
ْ

ش
َ
» ق

ــــــة  ـــ�«بقر�ــ ــــ ِق�ـ
ْ
ــــاء » ِيل ـــــة إلقــــ ــــــت �عمليـــ ــــة قامــ ــــذه املنطقــــ ـــــرطة �ــــ شـــ

مــــن  15مليــــة اس�شــــ�د أثنــــاء �ــــذه الع. مســــلما 28القــــبض ع�ــــ� 

ـــــدير  ـــــب مـــــ ـــة نائـــــ ــــ ـــــــي�� برتبـــ ـــــرطي صـــ ـــــك شـــــ ــــــلم�ن و�لـــــ ـــــباب املســــ شـــــ

ـــــة« ـــدقھ وإخالصـــــــھ » الفرقــ ــــائزة كب�ـــــــ�ة لصــــ ــــك جـــ واســـــــتحق ال�الـــ

  .ل��زب الشيو��

أخ�� أك�� ايمن املوظف الرسـ�� للقر�ـة املـذ�ورة بـأن �عـض 

ــــ� ) شــــــباب املســــــلم�ن(�ر�ــــــابي�ن  ــــوم ع�ــ ـــــزون القنابــــــل لل��ــ يجّ�ـ

 15وقتــــل . جــــأ��م الشــــرطة بــــال��ومففا, املؤسســــات ا���وميــــة

مـــن الشـــباب و�ـــدأت الشـــرطة تبحـــث عـــن بقيـــة �خـــوة بتفتـــ�ش 

  .البيوت ب�تا ب�تا
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برنامج تحويل يوم االستقالل إلى مأتم

 حاصــرت قـــوات الصـــ�ن �عـــض شــباب املســـلم�ن �ـــ� محافظـــة

 «قر�ة  »إحدى وعشر�ن«
ُ
  .2013/أيلول /��26  »قدانلِ أ

�ات بــ�ن الشــباب وقــوات أمــن املحاصــرة بــدأت �شــ�با وعنــد

ــــبابو جتمـــــع امل ــــؤالء الشـ ــــال مـــــن �ـ  املحافظـــــة الرا�عـــــة بقر�ــــــة أصــ

» 
ُ
حســب برنـــامج�م إ�ـــ� محافظـــة  ثـــم تحّر�ـــوا وااســـتعّد و » دانلــقأ

�ــــانوا  و��نمــــا. إ�ــــ� �ــــذه املنطقــــة �موصــــول وعنــــد »كخــــان �ــــوُر «

ــــــ�ا��م  ـــــــد أ�ـــ ـــــرون أحــ ـــــتي�تظــــ ـــــرطة قامــــ ـــــر ب الشــــ ــــ�  ��ممحاصــــ ــــ �ـ

ـــف الليــــــل، و�ــــــدأت �شــــــ� عــــــن ثالثــــــة  تباك حيــــــث أســــــفر منتصـــ

ــــــ�داء ــــي��م  – شـ ــــــ��م وهللا حســـ ـــــذالك نحســ ــــوا  -وكــ ــــــة رجعــــ والبقيـ

ـــادث ســـــعت ســـــامل�ن قـــــبض ع�ـــــ� الشـــــباب لا���ومـــــة ل و�عـــــد ا��ــ

  .النا���ن

وأواخـــــر أيلـــــول حاصـــــر��م الشـــــرطة �ـــــ� املحافظـــــة السادســـــة 

وأطلقت الشرطة النـار علـ��م وقتلـت  مس�سال ورفضوا �  عشر

ـــــل ـــ� �قــ ـــــباب و  .شـــــــاب�ن مـــــــ��م ع�ــــ ــــورة الشــ ـــاد ثـــ ـــــ� إخمــــ شـــــــاركت �ــ

ــــوات ا��اصـــــة ــــؤالء الشـــــباب  .القـ ــــدون و�ـــــان �ـ تصـــــ�يع مائـــــة  ير�ـ

قنبلـة لتحو�ــل يـوم �ســتقالل ا���ـومي إ�ــ� مـأتم وملــا فرغـوا مــن 

  .والتفصيل ذكرناه...  قنبلة حوصروا 89تص�يع 

  

  على مركز الشرطة انيةثعملية 

ـــدد الثالـــــث عشــــر ل�ـــــذه املجلـــــ ة �ـــــ� قــــد أســـــلفنا الـــــذكر �ــــ� العــ

مجا�ــد ع�ــ� مركــز الشــرطة �ــ�  15عــن عمليــة » واقعــة بطوليــة«

 2013/ن�ســان/23و�تــار�خ » ِســِرْق بو�ــا«�ــ� ســوق » مــارال ِ��ــ��«

ـــــن خمســــــ�ن  ــــھ قتــــــل أك�ــــــ� مـ ـــــا أنــ ـــــد ذكرنـ ـــات قـ ــــاء ع�ــــــ� املعلومـــ و�نــ

  ...شرطي

نفذت عملية أخـرى ع�ـ� ) �� العام نفسھ(بفضل هللا ونصره 

اشـــ��ك �ســـعة  2013/لثـــا�ي�شـــر�ن ا/�16ـــذا املركـــز املـــذ�ور �ـــ� 

وقــد اع��فــت ح�ومـة الصــ�ن ��ــالك . مجا�ـدين �ــ� �ــذه العمليـة

وأمــــا املجا�ـــــدون فجمـــــيع�م . ثالثــــة مـــــن الشــــرطة وجـــــرح آخـــــر�ن

  .قتلوا ش�داء نحس��م كذالك وال نز�ي ع�� هللا أحدا

ـــــ�اك�ن  ــــيوف والســـ ـــز بالســــ ــــ ـــــ� املركـ ــــدون ع�ـــ ـــــم املجا�ــــ ثــــــــم ��ـــ

ال «اء علم مكتوب فيـھ و�ان بيد أحد الش�د, واملناجل والع���

  .»إلھ إال هللا

  

  الكالم األخير

ــــ��ء حيــــــث رزق �عمــــــة ا���ــــــاد  ـــ� �ــــــل �ــ نحمــــــد هللا القــــــادر ع�ـــ

لإلخوة �بطال فرحمة هللا وسالمھ وغفرانھ ع�� �ؤالء �بطـال 

  . الذين مارضوا بحياة الذل وال�وان وعرفوا ما ير�ده هللا م��م

ــــــنة  ـــ� ســـ ــــ ـــــ1434(م �2013ــ ــــيلة الع) �ـــــ ــــــت حصـــــ ـــــات �انـــ  20مليــــ

ـــ� وطننـــــا تركســـــتان الشـــــرقية ـــة �ــ ــــا لـــــم . عمليــ ــــاه ومـ ــــا علمنـ �ـــــذا مـ

أك�ـــ� �ـــذه العمليـــات اســـ��دفت الشـــرطة . �علمـــھ فـــا� بـــھ علـــيم

ـــات تـــــّم �ســـــليح الشـــــرطة , وعمـــــال ا���ومـــــة وخـــــالل �ـــــذه العمليــ

رغم �ذا �لـھ قـام �خـوة املجا�ـدون متـو�ل�ن , بأس��ة متطورة

ــــــا  ـــــّدوا مـ ـــــد وأعــ ـــــ� هللا الواحـــــــد �حــ ــــتطاعوا مـــــــن �ســـــــ��ة ع�ــ اســـ

  .املتواضعة

تقبـــل هللا ت�ـــ�يات إخواننـــا الشـــ�داء ال�ـــ� قـــدمت �ـــ� ســـ�يل 

ـــ� و�فـــــّك , و�ســـــأل هللا أن يخلفنـــــا خ�ـــــ�ا مـــــ��م. هللا و�شـــــف ا��ر�ــ

أســـر �ســـرى بقوتـــھ وحولـــھ وثبــــ��م هللا ع�ـــ� دينـــھ و�ل�ـــم أ�لــــ��م 

 !آم�ن. الص�� و�جر العظيم
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 ) رحمه اهللا(الشيخ عطية اهللا  نصيحة

  ) لجماعةلأمير السابق ( )رحمه اهللا( لعبد الشكور داُمّلا
  

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد � رب العلمین والعاقبة للمتقین وال ع�دوان إال 

على الظالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محم�د 

المبع���وث رحم���ة للع���المین وعل���ى آل���ھ وص���حابتھ أھ���ل 

ومن تبعھم بإحسان إل�ى ی�وم العزائم الطیبین والطاھرین 

 .الدین

إلى إخواني الكرام أمراء المجاھدین حفظھم هللا 

  وسددھم

  عبد الشكور التركستاني: إلى األخ المكرم

  .من أخیكم عطیة هللا عفا هللا عنھ

  السالم علیكم و رحمة هللا وبركاتھ

وأرجو من هللا أن تكونوا بخیر حال وف�ي ازدی�اد م�ن 

 :وبعد... من التقوى  التوفیق للبر والتزود

إِنَّ اْإلِْنَس���اَن َلفِ���ي ) 1(واْلَعْص���ِر : وق���ال هللا تع���الى

�الَِحاِت وَتواَص�وا ) 2(ُخْسٍر  إِالَّ الَِّذیَن آََمُن�وا وَعِملُ�وا الصَّ

ْبِر    )          سورة العصر( )3(ِباْلَحقِّ وَتواَصوا ِبالصَّ

ْق���وى وَال وَتَع��اوُنوا َعَل��ى اْلِب��رِّ و: وق��ال تع��الى     التَّ

َ َش��ِدیُد  َ إِنَّ هللاَّ قُ��وا هللاَّ َتَع��اوُنوا َعَل��ى اْإلِْث��ِم واْلُع��ْدواِن واتَّ

  )2: المائدة( اْلِعَقابِ 

قُْل َیا أَْھَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَل�ى َش�ْيٍء : وقال عز وجل  

��وَراَة واْإلِْنِجی��َل وَم��ا أُْن��ِزَل إَِل��ْیُكْم ِم��نْ  ��ى ُتقِیُم��وا التَّ  َحتَّ

ُكمْ    )68: المائدة( َربِّ

أذكر نفس�ي وأخ�ي بم�ا م�ن هللا ب�ھ علین�ا أن اس�تعملنا   

س����بحانھ وتع����الى ف����ي طاعت����ھ وجعلن����ا وإّی����اكم م����ن 

المجاھ���دین ف���ي س���بیلھ الق���ائمین بنص���ر دین���ھ وإع���الء 

كلمتھ في ھذا الوقت الذي غلبت فیھ الدنیا وفتنھ�ا عل�ى 

لحّی�ة أكثر الخل�ق وغلب�ت األھ�واء وعب�ادة الطواغی�ت ا

والمیت��ة  فالحم��د � عل��ى ھ��ذه النعم��ة العظیم��ة ونس��ألھ 

تع��الى أن یوزعن��ا ش��كرھا ویعینن��ا عل��ى ذك��ره وش��كره 

  .وحسن عبادتھ

ثم أذكر بما ابتالن�ا هللا وإی�اكم ب�ھ م�ن ھ�ذا التكلی�ف،    

وأنھا أمانة كما أخبر النبي صلى هللا علیھ و آلھ وسلم، 

ن أخ�ذھا بحقھ�ا وأنھا ی�وم القیام�ة خ�زي وندام�ة إال لم�

أدى الذي علیھ فیھا، وال وهللا ال یستطیع عب�د أن یق�وم 

بھ���ا إال أن یعین���ھ هللا ویوفق���ھ فیھدی���ھ رش���ده ویس���دده 

ویرزق��ھ تق��واه وخش��یتھ ف��ي الغی��ب والش��ھادة ویرزق��ھ 

الیق��ین  والق��وة ویعین��ھ عل��ى اتخ��اذ الوالی��ة والمس��ئولیة 

د عبادة لھ سبحانھ وتعالى وقربة وطری�ق ذل�ك االجتھ�ا

ف���ي تحقی���ق العبودی���ة لھ���ا والتوب���ة واالس���تغفار علی���ھ 

واالنكس��ار ب��ین یدی��ھ والتض��رع ل��ھ واالس��تقامة عل��ى 

طاعتھ ظاھرا وباطنا قدر الطاقة مع التواض�ع وھض�م 

النفس واتھامھا والخوف من مساوئھا ومما یعین عل�ى 

ذال��ك كث��رة ال��ذكر وال��دعاء وقی��ام اللی��ل وص��یام النف��ل 

ماء الطیبین  تق�ریبھم واتخ�اذ ومجالسة الصالحین والعل

أھ��ل اآلخ��رة بطان��ة وأص��حابا وأعوان��ا ومحاف��اة أھ��ل 

ال��دنیا والفخ��ر والری��اء والخ��یالء وأھ��ل الجف��اء وقلیل��ي 

 .الدیانة والبعد عنھم

أكت�ب لك�م ھ�ذه األس�طر س�عیا ف�ي القی�ام ! أخي الك�ریم   

بم����ا أمرن����ا هللا ب����ھ م����ن التناص����ح والتواص����ي ب����الحق 

لتع����اون عل����ى الب����ر والتق����وى، والتواص����ي بالص����بر وا

والنص���ح للمس���لمین وأول���ي أم���رھم واألم���ر ب���المعروف 

والنھي عن المنكر، والجھاد في سبیل هللا تع�الى، وقیام�ا 

بزك���اة العل���م وم���ا أنع���م هللا ب���ھ م���ن المعرف���ة والتجرب���ة 

  .لألمور

أننا ف�ي س�فینة واح�دة ، كم�ا ج�اء ف�ي الح�دیث , ال شك   

والترمذي في سننھ عن الذي رواه البخاري في صحیحھ 

: ق��ال النعم�ان اب��ن بش�یر رض��ي هللا عنھم�ا ع��ن النب�ي 
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ِ واْلواقِ���ِع فِیَھ���ا َكَمَث���ِل َق���وٍم « َمَث���ُل اْلَق���اِئِم َعَل���ى ُح���ُدوِد هللاَّ

اْس��َتَھُموا َعَل��ى َس��فِیَنٍة َفأََص��اَب َبْعُض��ُھْم أَْعَالَھ��ا وَبْعُض��ُھْم 

وا أَْسَفَلَھا َفَكاَن الَِّذیَن فِ�ي أَْس�َفلِ  َھا إَِذا اْس�َتَقوا ِم�ْن اْلَم�اِء َم�رُّ

ا َخَرْقَنا فِي َنِص�یِبَنا َخْرًق�ا وَل�ْم  َعَلى َمْن َفوَقُھْم َفَقالُوا َلو أَنَّ

ُنْؤِذ َمْن َفوَقَنا َفإِْن َیْتُرُكوُھْم وَما أََراُدوا َھَلُكوا َجِمیًع�ا وإِْن 

  .»أََخُذوا َعلَى أَْیِدیِھْم َنَجوا وَنَجوا َجِمیًعا

ال ری���ب أن س���یرة أمتن���ا تحت���اج من���ا دائم���ا إل���ى ب���ذل    

الجھ��ود ف��ي القی��ام عل��ى ترش��یدھا وتس��دیدھا، ف��إن س��بل 

االنحراف كثیرة ول�یس أح�د بمنج�اة منھ�ا إال م�ن واظ�ب 

على اللیاذ بالرّب الجلیل عز وجل واالعتصام بھ ظاھرا 

  . وباطنا وسرا وعالنیة

ِ َفَق���ْد ُھ���ِدَي إَِل���ى وَم���ْن َیْعَتِص���ْم ِب���: ق���ال هللا تع���الى    ا�َّ

   )101: آل عمران( ِصَراٍط ُمْسَتقِیمٍ 

فال عصمة إال با� وحده، وال ینجو م�ن الف�تن إال م�ن    

ِ إِالَّ َمْن َرِحمَ اعتصم با� و  َال َعاِصَم اْلَیوَم ِمْن أَْمِر هللاَّ

، وال یفل��ح إال م��ن اعتص��م ب��ا� وك��ان دائم��ا ف��ي )43:ھ��ود(

یا لھ عز وجل قائما بأمره محققا العبودیة ل�ھ صف هللا ول

  .سبحانھ وتعالى

ھ��ذا ھ��و ال��ذي ینتص��ر حق��ا وھ��و ال��ذي یوف��ق ویس��دد    

وتكون ل�ھ العاقب�ة وھ�و ال�ذي ال یخش�ى الخس�ران وال�ذي 

  .یرجو تجارة لن تبور

ِ اْلَعِزی�ِز اْلَحِك�یمِ : قال هللا    وَما النَّْصُر إِالَّ ِم�ْن ِعْن�ِد هللاَّ

ِ : وقال تعالى )126: انآل عمر( وَم�ا النَّْص�ُر إِالَّ ِم�ْن ِعْن�ِد هللاَّ

َ َعِزی����ٌز َحِك����یمٌ  وَم����ا : وق����ال تع����الى )10: األنف����ال( إِنَّ هللاَّ

ْلُت وإَِلْیِھ أُِنیبُ  ِ َعَلْیِھ َتوكَّ وق�ال  )88: ھ�ود( }َتوفِیقِي إِالَّ ِبا�َّ

َالَة وأَْنَفقُوا إِنَّ الَِّذیَن َیْتلُوَن ِكَتاَب هللاَِّ : تعالى  وأََقاُموا الصَّ

ا وَعَالِنَی��ًة َیْرُج��وَن ِتَج��اَرًة َل��ْن َتُب���وَر  ��ا َرَزْقَن��اُھْم ِس��ّرً ِممَّ

��ُھ َغفُ��وٌر ) 29( لُِی��وفَِّیُھْم أُُج��وَرُھْم وَیِزی��َدُھْم ِم��ْن َفْض��لِِھ إِنَّ

  ).30-20: فاطر( َشُكورٌ 

س�تفدنا ماذا ا: لنتفكر دائما في شيء معھم! أخي العزیز  

إذا انتص�رنا عل�ى األع�داء وقھرن�اھم ودمرن�اھم وانتقمن��ا 

وكن��ا ) دول��ة اإلس��الم(وأقمن��ا الدول��ة الت��ي نری��د ... م��نھم؟

نح��ن المنتص��رین ف��ي ھ��ذه الح��رب وھ��ذا الص��راع، لك��ن 

كان هللا س�اخطا علین�ا بس�بب معاص�ینا وذنوبن�ا الظ�اھرة 

والباطن��ة ث��م ك��ان عاقبتن��ا ف��ي اآلخ��رة  أن ن��دخل الن��ار 

  !لعیاذ با�؟وا

ُج��ِل «: أل��م یق��ل النب��ي    یَن ِبالرَّ ��ُد َھ��َذا ال��دِّ َ َلُیَؤیِّ إِنَّ هللاَّ

  .        »اْلَفاِجرِ 

فالخالصة المھمة والوصیة والنصیحة الدائم�ة الواجب�ة   

أن نكون مستقیمین على دین هللا وشریعتھ وأحكامھ : ھي

في من  ظاھرا وباطنا، في أنفسنا؛ سرائرنا وعالنّیاتنا ثم

تح��ت والیتن��ا م��ن أتب��اع ورعای��ا وش��ؤون، ق��ائمین ف��یھم 

جمیعا ب�أمر هللا؛ نعط�ي � ونمن�ع � ونح�ب � ون�بغض 

� ون���والي ونق���رب � ونع���ادي ونبع���د � ونرض���ي � 

  .ونبغض � عز وجل

أم��ور مھم��ة توش��ك أن تك��ون واجب��ات ! أخ��ي العزی��ز   

  :علینا

ّثف من نشر الفقھ والعلم أنھ البد لنا جمیعا أن نك: منھا   

الص��حیح الن��افع وال��وعي والثقاف��ة اإلس��المیة ف��ي أتباعن��ا 

وأف���راد جماعتن���ا، بإنش���اء الم���دارس وإقام���ة ال���دورات 

التعلیمیة الشرعیة وحلقات العلم، وبإرسال الطلبة للتعل�یم 

لیكون����وا علم����اء ف����ي المس����تقبل وبإقام����ة ال����دروس ف����ي 

لكت�ب واالھتم�ام مساجدنا ومصلیاتنا ومجتمعاتنا وبنشر ا

ب���القراءة وب���أن نق���رب أھ���ل العل���م الص���الحین األمن���اء 

  ونقدمھم؟

فھذا على وجھ العموم فإن العل�م الن�افع وكث�رة العلم�اء    

  .والمتعلمین ھو صمام أمان للجماعة واألمة

ثم على سبیل الخصوص لنا نحن المجاھدون فإن م�ن    

ي أتباعن�ا أھم ما یتعین علینا من العلم أن نعلمھ وننشره ف

القتال (وأفراد جماعتنا المجاھدین ھو العلم بأحكام لجھاد 

من یب�اح لن�ا قتال�ھ وقتل�ھ وم�ن ال یب�اح لن�ا، وم�ا ): والقتل

یب��اح لن��ا أخ��ذه م��ن الم��ال وم��ا ال یب��اح، وم��ا یج��وز م��ن 

  . التصرفات وما ال یجوز في جھادنا كلھ وفي عالقاتنا

ین أن وھنال���ك أص���ول عام���ة مجمل���ة ینبغ���ي للمجاھ���د   

یتمسكوا بھا، ثم تكون التفاصیل عند علمائھم، فإن ع�وام 

  .المجاھدین ال یمكن أن یحصلوا كل وال أكثر التفاصیل

ف��ال ش��ك أن المس��یرة الجھادی��ة كلم��ا طال��ت دخ��ل فیھ��ا    

من لیس أصیال في الجھاد، وص�ارت أكث�ر احتیاج�ا إل�ى 

الترش���ید والتص���حیح والمحاس���بة والمراقب���ة، وف���ي ھ���ذه 

ة الت��ي نح��ن فیھ��ا، فإنن��ا نالح��ظ كث��رة األخط��اء المرحل��

والتج���اوزات م���ن المجاھ���دین، بس���بب الجھ���ل أو بس���بب 

دخول أق�وام وفئ�ات م�ن الن�اس ف�ي ص�فوف المجاھ�دین، 
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ممن لم یترب التربیة اإلس�المیة الص�حیحة، ومم�ن ف�یھم 

جاھلیة وفساد أخالق ورقة دین، وبتعبیر أھل العلم فإنھم 

 غرو أنن�ا ص�رنا نخ�اف عل�ى فال!! فجار لكنھم یجاھدون

الحركة الجھادیة م�ن االنح�راف والفس�اد والھلك�ة، نس�أل 

هللا الس��المة والعافی��ة، فل��ذاك الب��د أن نرك��ز ون��دخل ف��ي 

إن م��ن جزئی��ات العل��م الواج��ب علین��ا : التفاص��یل فنق��ول

معرفتھ���ا ونش���رھا ب���ین المجاھ���دین وتحویلھ���ا إل���ى فق���ھ 

العل�م بعظ�م : لحقیقي لدیھم وبصیرة جازمة والتزام كام�

حرم���ة دم���اء المس���لمین، وتعظ���یم أمرھ���ا وتفخیم���ھ ف���ي 

النفوس، فإن قتل النفس المؤمنة ھو أكبر الكب�ائر، ولعل�ھ 

أكب��ر الكب��ائر بع��د  –بحس��ب م��ا تعطی��ھ أدل��ة الش��رعیة  –

الكفر والشرك با� تعالى، فإن الوعی�د علیھ�ا ف�ي الكت�اب 

یھ�ا ال والسنة من أعظم الوعید، ومن ذالك أن المت�ورط ف

ال یزال المؤمن ف�ي فس�حة «: یكاد یفلح كما قال النبي 

  )رواه البخاري(. »من دینھ ما لم یصب دما حراما

ال یقال إن كل المجاھدین ع�ارفون ب�ذالك، ف�إن الواق�ع    

ال یص��دقھ، والس��یما ف��ي القبائ��ل وأغل��ب ب��الد أفغانس��تان 

وباكس��تان قبائ��ل، ف��إن القبائ��ل تغل��ب عل��یھم ثقاف��ة القت��ل 

واالنتقام والتھاون في الدماء وس�ھولة اإلق�دام علیھ�ا عن�د 

التخاص�م وحص�ول اإلح�ن وال یغل��ب أم�ر هللا ویلت�زم ب��ھ 

, حق��ا وص��دقا إال أھ��ل الدیان��ة المتین��ة والتحقی��ق للتوحی��د

  . وھم األقلون

العل��م (وخالص��ة أن��ھ یجی��ب علین��ا أن ننش��ر ھ��ذا العل��م    

م دم�ھ ومال�ھ بتعظیم حرمة دم المسلم، وتعظیم حق المسل

بش��كل عمل��ي ف��ي ص��فوف المجاھ��دین، بك��ل ) وعرض��ھ

وس��ائل نش��ر العل��م، ویجی��ب علین��ا ك��أمراء ومس��ئولین أن 

نأخذ عل�ى أی�دي األتب�اع ونحاس�بھم ونق�یم الش�ریعة عل�ى 

أنفس���نا، ب���االلتزام بأحك���ام هللا واالس���تقامة عل���ى طاعت���ھ 

  .وبتطبیق العقوبات بعد ذلك  لمن خلف

ھاون���ا وركن���ا إل���ى مواض���عاتنا وإن ل���م نفع���ل ذال���ك وت  

االجتماعیة وجامل بعض�نا بعض�ا وض�عف األم�راء ع�ن 

محاسبة األتباع وأمرھم ونھ�یھم وحملھ�م عل�ى طاع�ة هللا 

واالس���تقامة عل���ى الش���ریعة، فإنن���ا فاش���لون مفرط���ون، 

اللھم إننا نع�وذ ب�ك ... ومصیرنا إلى الھالك، والعیاذ با�

تي وإخ��واني وإنن��ي أش��ھد ك��م أنن��ي وقی��اد... م��ن س��خطك

نبرأ من كل مخالفة للشریعة، وأننا نحب ونوالي ونق�رب 

ونرضى م�ن یك�ون ولی�ا � تع�الى مطیع�ا ل�ھ قانت�ا أواھ�ا 

منیب��ا ش��ّكارا ذّك��ارا، ون��بغض ونباع��د ونجان��ب م��ن ھ��و 

  .بضد ذالك مھما كان

أن نعتن�ي بش�رح فق�ھ : ومنھا مما ھ�و قری�ب م�ن ذال�ك   

التي یقع فیھا م�ا یس�میھ العملیات االستشھادیة والعملیات 

الفقھ���اء ب���التترس، وح���دود ذال���ك، وض���وابطھ، نش���رحھ 

: ألفرادن��ا، عل��ى وج��ھ الخص��وص لص��نفین م��ن أفرادن��ا

المس��ؤولین ع��ن التخط��یط (للقی��ادات العس��كریة التنفیذی��ة 

وللمنف���ذین م���ن المجاھ���دین وھ���م ) واإلج���راء للعملی���ات

فق���د رأین���ا ف���ي الم���رات ) االستش���ھادیون(» الف���دائیون«

اونا من الفدائیین وجھال وقلة مباالة بالناس، وقد یكون تھ

الف���دائي ش���ابا ص���غیرا ل���م یتل���ق ش���یئا ذا ب���ال م���ن العل���م 

والمعرفة والتربیة الدینیة واألخطر أنھ ربما یكون أحیانا 

شیئا من االنحراف الدینّي، فیتلقاه  -والعیاذ با�  -قد لّقن 

مجاھ�دین وینطلق بھ وذلك كأن یلقنھ بع�ض الن�اس م�ن ال

ف�ي الش�ارع من�افقون س�اكتون ) الع�وام(أن ھؤالء الن�اس 

» الط��اغوت«ع��ن الح��ق ونص��رة المجاھ��دین وأنھ��م م��ع 

وعلی��ھ ف��ال تب��ال ! إل��خ... وم��ع المرت��دین، رض��وان بھ��م 

وال شك ! بمن یقتل منھم، وما علیك من دمائھم من شيء

أن ھذا ب�إطالق خط�أ عظ�یم وض�الل مب�ین وس�بیل فس�اد 

  .عریض

لعوام في الش�وارع وف�ي األس�واق وعم�وم ال�بالد فإن ا   

اإلسالمیة التي یحكمھا المرت�دین، محك�وم بإس�المھم ف�ي 

الجمل��ة واألص��ل ث��م ھ��م أخ��الط م��نھم الص��الحون وم��نھم 

ونعم قد یوجد في خاللھ�م م�ن ھ�و ك�افر مرت�د . دون ذلك

حیث عرف بعینھ فھو ح�الل ال�دم ولك�ن ف�ي الجمل�ة ف�إن 

بالد المسلمین محك�وم بإس�المھم العوام في بالدنا وعامة 

قطعا، بأدلة الكتاب والس�نة والبین�ة والفق�ھ المع�روف ف�ي 

مذاھب المسلمین ومجال تفصیل ھ�ذه المس�ألة مواض�عھا 

من الكتب واألبحاث، ومن قال غیر ذالك فقد غال وضل 

  .وخالف أھل العلم قاطبة

فالعوام مسلمون على ما ھنالك م�ن فس�ق أو فج�ور أو    

قع��ود ع��ن الجھ��اد أو غی��ر ذال��ك، فم��ن أش��رع  تقص��یر أو

فیھم  القتل عمدا، وقصدا غیر مبال بھ�م ب�زعم أنھ�م ك�ذا 

وكذا مما تقدم حكایتھ، فھو ضال خارج عن ح�دود العل�م 

والفق��ھ، مرتك��ب لح��رام ومتع��رض لس��خط هللا وغض��بھ 
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وعقاب��ھ، وقم��ین أن یس��لط هللا علی��ھ الفش��ل ویمك��ن من��ھ 

  !األعداء

ك��ان ش��يء م��ن ذال��ك تط��رق إل��ى  إن! أخ��ي الك��ریم    

بع����ض المجاھ����دین مم����ن یس����معون لك����م ف����أرجوكم أن 

تت��داركوه بالمعالج��ة العلمی��ة الش��رعیة، ف��إن ھ��ذا واج��ب 

مضیق البد من القیام بھ ف�ورا، وأن تأخ�ذوا عل�ى أی�دیھم 

وإال فإني أنذركم مغبة ذالك وس�وء عاقبت�ھ , بأسرع وقت

ی��ة لك��م، واجعل��وه ھ��و األولو, فب��ادروا باإلص��الح ف��ورا

َھ���ا الَّ���ِذیَن آََمُن���وا إِْن یص���لح هللا ش���أنكم وینص���ركم  َی���ا أَیُّ

َ َیْنُصْرُكْم َوُیَثبِّْت أَْقَداَمُكمْ    .)7: محمد( َتْنُصُروا هللاَّ

ث��م إن��ھ بمق��اییس ال��دین وال��دنیا، كی��ف ی��نجح مش��روع   

سیاس��ّي ث��ورّي تغیی��رّي ال یعم��ل أص��حابھ وأول��و أم��ره 

) والجمھ�����ور والش�����عبالع�����وام (عل�����ى كس�����ب الن�����اس 

واس���تمالتھم واص���طناعھم واحت���وائھم، وكی���ف یرج���ون 

لمش�روعھم وث��ورتھم أن ت��نجح إذا كان�ت الن��اس تك��رھھم 

وج�دناھم اخب�ر «: وتنفض كل ی�وم ع�نھم، ولس�ان ح�الھم

كی��ف ینج��و مش��روع إنس��ان یعتق��د الن��اس فی��ھ و » تقل��ھ

اْألَْرِض َوَما  إِْن ُتِریُد إِالَّ أَْن َتُكوَن َجبَّاًرا فِي: یقولون لھ

إذا كثر قائلو . )19: القصص( ُتِریُد أَْن َتُكوَن ِمَن اْلُمْصلِِحینَ 

ذال��ك وفش��ا ھ��ذا االعتق��اد ف��ي الن��اس وص��دقتھ أفع��ال ھ��ذا 

اإلنس��ان، ول��م ی��ر من��ھ إق��الع ع��ن خط��اء وال ش��فقة وال 

كیف وھذا رسول هللا ص�لى هللا علی�ھ ! رحمة وال إحسان

َوَل�ْو : یقول هللا عز وجل لھ وسلم وأكرم الخلق على هللا

��وا ِم��ْن َحْولِ��كَ  ��ا َغلِ��یَظ اْلَقْل��ِب َالْنَفضُّ : آل عم��ران( ُكْن��َت َفّظً

159(.  

ال غ����رو أن����ھ عل����ى قی����ادات المجاھ����دین أن یعلم����وا     

قب��ل ذال��ك أن یكون��وا ھ��م متص��فین  –أتب��اعھم ویرب��وھم 

یرب���وھم عل���ى أن یكون���وا مش���فقین عل���ى الن���اس  –بھ���ذا 

یس���رین عل���یھم، ص���ابرین عل���ى نقص���ھم رحم���اء بھ���م م

وأخط��ائھم وم��ا ل��دیھم م��ن خل��ل، س��اعین ف��ي إص��الحھم 

ب��الھوینى والرف��ق والت��دریج غی��ر مس��ارعین ف��ي عقوبت��ھ 

  .بالقتل واالنتقام

ال یك��اد یبع��ث بعث��ا أو ی��أّمر  وق��د ك��ان رس��ول هللا    

كم��ا  –أمی��را عل��ى س��ریة أو ج��یش إال ك��ان م��ن وص��یتھ 

�ُروا، «: –اثرة جاء ذالك في أحادیث متك ُروا َوالَ تَعسِّ َیسِّ

���ُروا َوالَ ُتَنفِّ���ُروا ، فھ���ل ت���دبرنا ذال���ك )رواه البخ���اري(» َوَبشِّ

  !   وعرفنا فھمھ وعملنا بھ؟

أن���ھ یجی��ب علین���ا ص��یانة المجاھ���دین م���ن أن : ومنھ��ا   

یتطرق إلیھم الغلو في ال�دین، وخاص�ة ف�ي مس�ألة الحك�م 

إن الغلو فیھ�ا مص�یبة ف) مسألة التكفیر(على الناس بالكفر

عظیمة، وھي من أخبث األدواء التي یمك�ن أن یتع�رض 

لھا المجاھدین ویبتلوا بھا وفي التجارب م�ن ذال�ك ش�يء 

والغل��و بعام��ة ھ��و داء فّت��اك وم��رض . ی��ذكر للمعتب��رین

�اُس «: خطیر في ك�ل ال�دین كم�ا ق�ال النب�ي  َھ�ا النَّ َی�ا أَیُّ

ینِ  اُكْم َواْلُغلُوَّ فِى الدِّ َما أَْھَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكُم اْلُغلُوُّ فِ�ى  إِیَّ َفإِنَّ

ینِ  ُع�وَن «: وقال  )رواه أحمد والنسائي وغیرھم�ا(. »الدِّ َھَلَك اْلُمَتَنطِّ

  ) رواه مسلم(. »َقاَلَھا َثَالًثا

فھذا في الغلو في الدین مطلقا، فإذا كان الغلو وقع ف�ي    

ال�����ك والتج�����رؤ عل�����ى ذ» الحك�����م بتكفی�����ر المس�����لمین«

واالس���تھانة بخط���ره، ك���ان أش���د فتك���ا وأعظ���م ض���ررا 

  .أعاذنا هللا وإّیاكم وجمیع إخواننا منھ. وإھالكا

وقد بدأنا نسمع من بعض المجاھ�دین م�ن یتج�رأ عل�ى    

تكفیر مجاھدین آخ�رین أو تكفی�ر ع�وام كم�ا تق�دم، فعلین�ا 

أن نحت��رز م��ن ذال��ك ج��دا ونس��عى بك��ل ق��وة ف��ي تربی��ة 

ج الص��حیح ف��ي ذال��ك، وإن��ي ق��د المجاھ��دین عل��ى الم��نھ

جربت األمور، أدلكم على جملة من ذالك نافعة ب�إذن هللا 

  :وھى

تربی���ة إخوانن���ا عل���ى التركی���ز عل���ى عی���وب ال���نفس    

واالنشغال بإصالحھا وتزكیة ال�نفس، والُبع�د ع�ن النظ�ر 

ف��ي عی��وب الن��اس، ت��ربیتھم عل��ى طل��ب العافی��ة وطل��ب 

بغی�ر عل�م، وم�ن  السالمة في الدین، وتعظیم خط�ر الفتی�ا

أش��دھا اإلق��دام عل��ى تكفی��ر مس��لم بغی��ر عل��م مؤّھ��ل ل��ذالك 

وب���دون موج���ب، وأن یكل���وا ذال���ك إل���ى العلم���اء الفقھ���اء 

المتأھلین المعروفین بحسن الدیانة والورع، فیمنع العوام 

م��ن الخ��وض ف��ي ھ��ذه المس��ائل مطلق��ا، ) غی��ر العلم��اء(

ین وعل��ى األم��راء أن یغض��بوا إذا س��معوا ع��وام المجاھ��د

یتكلم���ون ف���ي تكفی���ر ف���الن أو ف���الن م���ن الن���اس، مم���ن 

  .تكفیرھم اجتھادي ویمنعوھم من الكالم فیھ

  .فإذا فعلنا ذلك فابشروا بالنجاح إن شاء هللا   

: لقنوا المجاھدین معنى الحدیث المروّي عن النب�ي    

  . »ُطوَبى لَِمْن َشَغَلُھ َعْیُبُھ َعْن ُعُیوِب النَّاسِ «
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أخرج�ھ الب�زار بس�ند : ر ف�ي بل�وغ الم�رامقال ابن حج�   

اْلُمْسلُِم َم�ْن َس�لَِم اْلُمْس�لُِموَن ِم�ْن لَِس�اِنِھ «: وقولھ . حسن

اْلُمَجاِھُد َمْن َجاَھَد َنْفَسُھ «: وقولھ )رواه البخاري ومسلم(. »َوَیِدهِ 

ُ َعْن���ھُ «، »فِ���ي هللاِ  » َواْلُمَھ���اِجُر َم���ْن َھَج���َر َم���ا َنَھ���ى هللاَّ

َغَزْوُت َمَع َنِب�يِّ «: قال بن أنس اْلُجَھِنيِّ  وحدیث معاذ

�اُس  ُ َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم َغ�ْزَوَة َك�َذا َوَك�َذا َفَض�یََّق النَّ ِ َص�لَّى هللاَّ هللاَّ

ُ َعَلْی�ِھ  ِ َص�لَّى هللاَّ ِری�َق َفَبَع�َث َنِب�يُّ هللاَّ اْلَمَناِزَل َوَقَطُع�وا الطَّ

اِس أَنَّ َمْن َضیََّق َمْنِزًال أَْو َقَطَع َوَسلََّم ُمَناِدًیا ُیَناِدي فِي النَّ 

وورد ألف�اظ  )رواه أبو داود وأحمد وغیرھما(. »َطِریًقا َفَال ِجَھاَد َلھُ 

أَْو آَذى ُمْؤِمن�اً َف�الَ ... «:ھذا الحدیث في بعض المص�ادر

 .»ِجَھاَد َلھُ 

أن�ھ یج�ب عل�ى قی�ادات المجاھ�دین أن یعمل�وا : ومنھ�ا    

ابرین على صیانة أنفسھم وأتباعھم من جاھدین جاّدین مث

سائر اآلفات واألمراض الت�ي تع�رض لھ�م، وھ�ي كثی�رة 

الُعج��ب والغ��رور والكب��ُر والتع��الي عل��ى الخل��ق : ومنھ��ا

 .   وظلمھم

ف��إن ھ��ذه م��ن األم��راض المفس��دة لإلیم��ان والموجب��ة    

 .للھالك والعیاذ با�

نفس والس��بب أن المجاھ��د إن ل��م یك��ن مت��دّرعا بفق��ھ ال��   

والمعارف النافعة فإنھ مع ط�ول الطری�ق ووحش�تھ وم�ع 

م�ا یمارس��ھ ویعالج��ھ م��ن أم�ور الق��وة والغلب��ة والظھ��ور، 

ومع ما قد یالقیھ من خ�ذالن الن�اس ل�ھ مم�ن ُیفت�َرُض أن 

یعین��وه م��ن أبن��اء األم��ة ، وم��ن یتع��رض ل��ھ م��ن كث��رة 

الخصومات والعداوات المن�اوأة بس�بب س�یره ف�ي طری�ق 

طّرق إلیھ ھذه األم�راض ویس�ھل الش�یطان الجھاد فإنھ یت

ولوجھ��ا علی��ھ ب��أنواع الحی��ل والج��دل فیتلقفھ��ا ویج��د فیھ��ا 

بع��ض الس��لوى ع��ن غربت��ھ وقل��ة حیلت��ھ، فیق��ع ف��ي ش��ر 

عظ��یم، فی��نجح الش��یطان ف��ي أن یفس��د علی��ھ جھ��اده، وق��د 

أخبرنا رسول هللا صلى هللا علی�ھ وس�لم أن الش�یطان قع�د 

أیم��ا قع��ود یح��اول أن یفس��د  الب��ن آدم ف��ي طریقِ��ِھ إل��ى هللا

�ْیَطاَن َقَع�َد «: فق�ال , علیھ دینھ وھجرتھ وجھاده إِنَّ الشَّ

ُتْس�لُِم : الِْبِن آَدَم ِبأَْطُرقِ�ِھ، َفَقَع�َد َل�ُھ ِبَطِری�ِق اإلِْس�الَِم، َفَق�الَ 

َفَعَص�اهُ َفأَْس�َلَم، ُث�مَّ ! َوَتَذُر ِدیَنَك، َوِدیَن آَباِئَك، َوآَباِء أَِبیَك؟

ُتَھ��اِجُر َوَت���َدُع أَْرَض���َك : َل���ُھ ِبَطِری��ِق اْلِھْج���َرِة، َفَق���الَ  َقَع��دَ 

�َوِل، ! َوَسَماَءَك؟ َما َمَثُل اْلُمَھاِجِر َكَمَثِل اْلَفَرِس فِ�ي الطِّ َوإِنَّ

ُتَجاِھ�ُد، : َفَعَصاهُ َفَھاَجَر، ُثمَّ َقَعَد َلُھ ِبَطِری�ِق اْلِجَھ�اِد، َفَق�الَ 

ْفِس َوالْ  َم��اِل، َفُتَقاِت��ُل، َفُتْقَت��ُل، َفُت��ْنَكُح اْلَم��ْرأَةُ، َفُھ��َو َجْھ��ُد ال��نَّ

َفَعَصاهُ َفَجاَھَد، َفَق�اَل َرُس�وُل ِهللا ص�لى هللا ! َوُیْقَسُم اْلَماُل؟

َفَمْن َفَعَل َذلَِك، َكاَن َحّقًا َعَلى ِهللا، َعزَّ َوَج�لَّ، : علیھ وسلم

ا َعَلى ِهللا، َعزَّ َوَجلَّ، أَْن ُیْدِخَلُھ اْلَجنََّة، َوَمْن قُِتَل، َكاَن َحقًّ 

أَْن ُیْدِخَلُھ اْلَجنََّة، َوإِْن َغِرَق، َكاَن َحّقً�ا َعَل�ى ِهللا أَْن ُیْدِخَل�ُھ 

ُت��ُھ، َك��اَن َحّقً��ا َعَل��ى ِهللا أَْن ُیْدِخَل��ُھ  ��َة، أَْو َوَقَص��ْتُھ َدابَّ اْلَجنَّ

  )رواه أحمد والنسائي وغیرھما(. »اْلَجنَّةَ 

قلة الفقھ في الدین، ف�العالج إذن ھ�و  والسبب كما قلت   

الفق��ھ ف��ي ال��دین وال��وعي والتربی��ة اإلس��المیة الص��حیحة، 

واالعتن���اء بالتزكی���ة، ث���م تولی���ة األمن���اء الص���الحین م���ن 

األمراء أھل الورع واعتدال األمزجة واعتدال األخالق، 

أھل الصبر والسماحة والبذل، الباذلین � ال یرجون م�ن 

ا، المش����فقین عل����ى أق����وامھم، غی����ره ج����زاء وال ش����كور

  .والراحمین للخلق الذین یرحمھم الرحمن

ِ : ق���ال هللا تع���الى     َم���ا اْلُمْؤِمُن���وَن الَّ���ِذیَن آََمُن���وا ِب���ا�َّ إِنَّ

َوَرُس��ولِِھ ُث��مَّ َل��ْم َیْرَت��اُبوا َوَجاَھ��ُدوا ِب��أَْمَوالِِھْم َوأَْنفُِس��ِھْم فِ��ي 

��ادِ  ِ أُوَلِئ��َك ُھ��ُم الصَّ َ ) 15(قُوَن َس��ِبیِل هللاَّ قُ��ْل أَُتَعلُِّم��وَن هللاَّ

 ُ �َماَواِت َوَم�ا فِ�ي اْألَْرِض َوهللاَّ ُ َیْعَلُم َم�ا فِ�ي السَّ ِبِدیِنُكْم َوهللاَّ

��وَن َعَلْی��َك أَْن أَْس��َلُموا قُ��ْل َال ) 16(ِبُك��لِّ َش��ْيٍء َعلِ��یٌم  َیُمنُّ

ُ َیُمنُّ َعَلْیكُ  یَم�اِن َتُمنُّوا َعَليَّ إِْسَالَمُكْم َبِل هللاَّ ْم أَْن َھ�َداُكْم لِْإلِ

���َماَواِت ) 17(إِْن ُكْن���ُتْم َص���اِدقِیَن  َ َیْعَل���ُم َغْی���َب السَّ إِنَّ هللاَّ

ُ َبِصیٌر ِبَما َتْعَملُوَن    )الحجرات(  )18(َواْألَْرِض َوهللاَّ

فف��ي ھ��ذه اآلی��ات الكریم��ات حص��ر هللا تع��الى ص��فة     

ل�م یحص�ل م�نھم  اإلیمان في الذین آمنوا با� ورسولھ ث�م

ارتی��اب وجاھ��دوا بب��ذل أم��والھم وأنفس��ھم ف��ي س��بیل هللا 

تعالى وحده، ثم الم ووّبخ المتحدث عنھم في ھذه اآلیات 

عل��ى ت�بجحھم ف��ي دع��واھم ) وھ�م جماع��ة م�ن األع��راب(

وإخبارھم بأنھم آمنوا في حین أنھم لم یتص�فوا بالص�فات 

المتقدم���ة، وع���اب عل���یھم أنھ���م یمّن���ون عل���ى الرس���ول 

أن ینھ�اھم  لمؤمنین بإسالمھم، وأمر رسولھ الك�ریم وا

  .عن المّن بإسالمھم، وأخبرھم أن المنة � تعالى وحده

وفي عیب الت�بجح بال�دعاوى وذم الم�ن والم�اّنین بع�د     

ذك�ر ص��فة الم��ؤمنین حق��ا إیم�اء إل��ى خط��ر ھ��ذا الم��رض 

  .ومنافاتھ إلیمان وإجاللھ بصفة المؤمن وهللا أعلم

ن عل��ى قی��ادات المجاھ��دین أن یعمل��وا عل��ى أ: ومنھ��ا    

رّص ص��فوف المجاھ��دین والت��ألیف ب��ین قل��وبھم وجم��ع 
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كلم���تھم وتحبی���ب بعض���ھم إل���ى بع���ض ب���أنواع الوس���ائل 

: المشروعة من القول والفعل وجعلھ�م كم�ا ق�ال النب�ي 

ِھْم َوَت��َراُحِمِھْم َوَتَع��اُطفِِھْم َمَث��ُل « َمَث��ُل اْلُم��ْؤِمِنیَن فِ��ي َت��َوادِّ

َس��ِد إَِذا اْش��َتَكى ِمْن��ُھ ُعْض��ٌو َت��َداَعى َل��ُھ َس��اِئُر اْلَجَس��ِد اْلجَ 

َھِر َواْلُحمَّى    )رواه البخاري ومسلم(. »ِبالسَّ

َ ُیِح��بُّ الَّ��ِذیَن ُیَق��اِتلُوَن فِ��ي : وق��د ق��ال هللا تع��الى    إِنَّ هللاَّ

ُھْم ُبْنَیاٌن َمْرُصوصٌ  حب فا� ی. )4: الصف( َسِبیلِِھ َصّفًا َكأَنَّ

ذالك ویرضاه ویأمره، فیجیب علین�ا الس�عي ف�ي تحقیق�ھ، 

وذالك ببّث أسباب التحاُبب بین المؤمنین وقطع أضدادھا 

م����ن أس����باب الخ����الف و الفرق����ة والش����قاق والتب����اغض 

  .والتباعد والتدابر

وق��د دلّ��ت الش��ریعة المطھ��رة عل��ى جمل��ة متك��اثرة م��ن    

تفاص���یل أس���باب التحاب���ب وح���ذرت م���ن جمی���ع أس���باب 

تقاطع والتدابر والع�داوة البغض�اء ب�ین الم�ؤمنین، عل�ى ال

سبیل التفصیل أو على سبیل العموم واإلجمال، وھذا من 

محاس��ن الش��ریعة اإلس��المیة الكریم��ة الربانی��ة، والبس��ط 

فیھا یطول جدا، فلتنظر في مواطنھا من كتب أھ�ل العل�م 

ككت���ب الس���لوك واألخ���الق والفض���ائل وكت���ب الح���دیث 

  .وشروحھ

، «: فقال أن النبي  بي ھریرة عن أ    �نَّ �اُكم والظَّ إِیَّ

ُس��وا،  ُس��وا، وال َتجسَّ ف��إنَّ الظ��نَّ أك��ذُب الح��دیِث، وال َتَحسَّ

وال َتَنافُس��وا، وال تحاَس��ُدوا، وال َتَباغُض��وا، وال َت��َداَبروا، 

وُكونوا عباَد ِهللا إِخوانا كما أمَرُكم، المس�لم أخ�و المس�لم، 

ویش�یر  -التقوى ھاھنا . لُُھ، وال َیْحقُِرهُال یظلُِمُھ، وال َیْخذُ 

��رِّ أن َیْحقِ��ر أخ��اه  -إِل��ى ص��دره  ِبَحْس��ب ام��رئ م��ن الشَّ

دُم�ُھ، وِعْرُض�ُھ، : المسلَم، ك�لُّ المس�لِم عل�ى المس�لم َح�َرام

رواه مالك والبخاري ومسلم واللفظ ل�ھ وأب�و داود والترم�ذي، كم�ا ف�ي (» .وَمالُھُ 

  )الترغیب والترھیب للمنذري
والحاصل أن ھ�ذا م�ن أھ�م م�ا ینبغ�ي االعتن�اء ب�ھ م�ن    

  .قیادات المجاھدین

وال بأس في ھذا المقام أن نذكر بعض صور األخطاء    

التي نش�اھدھا ف�ي المجاھ�دین ف�ي ھ�ذا الجان�ب، لك�ي ی�تم 

التنب�ھ لھ��ا بعینھ��ا ومعالجتھ��ا ولنك��ون عملی��ین، ف��إن العل��م 

  :إنما یراد للعمل، فمن ذالك

ألم����راء یرض����ون ب����أن یل����وك أتب����اعھم أن بع����ض ا   

وجنودھم أعراض غیرھم من األمراء والمجاھ�دین، وال 

ینھ��ونھم، ب��ل ربم��ا حرض��وھم وش��جعوھم عل��ى ذال��ك، 

لخص��ومة أو ش��حناء م��ع أمی��ر آخ��ر أو إرادة غلب��ة علی��ھ 

وإزراء بھ، وھذا مرض على اإلنس�ان عالج�ھ ف�ي نفس�ھ 

ھ�م  ویجیب على األمراء الكب�ار مراقب�ة م�ن دونھ�م مم�ن

. تح��ت والی��تھم ف��ي ھ��ذا ومع��الجتھم وإرش��ادھم وت��أدیبھم

والواج��ب عل��ى األمی��ر إذا س��مع م��ن أتباع��ھ كالم��ا ف��ي 

غی����رھم م����ن المجاھ����دین أو أم����راء الجھ����اد أن ینھ����اھم 

وینھ��رھم ع��ن الغیب��ة والنمیم��ة واالس��تطالة ف��ي ع��رض 

لمسلم وس�ائر آف�ات اللس�ان وفض�ولھ، وكی�ف یفع�ل ذال�ك 

قھ��ا ف��ي دین��ھ عارف��ا ب��ا� تقی��ا م��ن دون أن یك��ون ھ��و متف

  !مراقبا � تعالى مخلصا لھ؟

یكثر في مجموعات المجاھدین وفئاتھم أن كل طائف�ة     

تمدح نفسھا وأمراءھ�ا وأعمالھ�ا وتتف�اخر بھ�ا، وت�زدري 

إنھ�م ال یش�تغلون وإنھ�م : من سواھا وتطعن ف�یھم ب�القول

ل���م یعمل���وا ش���یئا، ونح���ن فعلن���ا وفعلن���ا م���ن البط���والت 

وھ��ذا یتض��من التل��بس بع��دد م��ن األم��راض ! ملی��اتوالع

القلبیة، نسأل هللا العافیة والسالمة، والواجب على أم�راء  

الجھاد إصالح كل ذلك بب�ث خل�ق التواض�ع واإلخ�الص 

  .والخوف من سوء الخاتمة، حسبنا هللا ونعم الوكیل

سوء الظن وما أدراكم ما سوء الظن؟ فإنھ كثی�ر ج�دا     

ی��ؤدي إل��ى طع��ن بعض��ھم ف��ي بع��ض ب��ین المجاھ��دین، و

واتھام بعضھم بعضا، فھذا یرمي ھذا بأنھ یرید كذا وكذا 

وھذا یفسر فعال أو قوال ألخی�ھ عل�ى وج�ھ دنی�وي م�داره 

عل���ى الص���راع عل���ى القی���ادة والغلب���ة والظھ���ور والج���اه 

والسلطان وھذا یتھم ھذا بأنھ عمیل الس�تخبارات الع�دو، 

ط����ر عظ����یم، وأمثل����ة كثی����رة ال تك����اد تحص����ى، ھ����ذا خ

والواجب على أم�راء الجھ�اد أن یكون�وا ق�دوة للن�اس ف�ي 

حس���ن ظ���ن المس���لم بأخی���ھ المس���لم وُیعلم���وا ھ���ذا الخل���ق 

  .الرفیق والشعیرة العظیمة ألتباعھم وجنودھم

نسأل هللا تعالى أن یرزقنا وإی�اكم اإلیم�ان الكام�ل وأن    

یوفقنا للعمل الصالح، وأن یحف�ظ علین�ا جھادن�ا وھجرتن�ا 

یكملھ��ا لن��ا بفض��لھ ومّن��ھ وكرم��ھ س��بحانھ إن��ھ ول��ي وأن 

  . الفضل والنعمة ال إلھ غیره وال رب سواه

والحم��د � رب الع��المین وص��لى هللا عل��ى محم��د وآل��ھ    

  .وصحبھ أجمعین

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  ھـ 1431ذو الحجة 
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  الهجرة إلى اهللا

  ام أ مة 
  نة ميمو: بقلم

 

الحمد � رب العلمین الذي یدبرھم بتدبیره، والص�الة 

والس���الم عل���ى نبین���ا دمحم وآل���ھ وأص���حابھ ال���ذین آمن���وا 

وص��دقوا بم��ا ق��ال لھ��م واتبع��وه دوم��ا ونف��ذوا ش��ریعتھ 

 .تنفیذا

والعاقب����ة لل����ذین أس����لموا واتق����وا وأط����اعوا وآمن����وا 

بقل���وبھم، وأس���أل هللا س���بحانھ وتع���الى أن یجعلن���ا م���ن 

 ...آمین, لمتقینھؤالء ا

  السالم علیكم ورحمة هللا و بركاتھ

إخ���واني المس���لمین وأخ���واتي المس���لمات ف���ي الك���رة 

 ! األرضیة كلھا

أنا أختكم المجاھدة وصلت إل�ى أرض ! إخواني األحبة

. الھجرة من�ذ وق�ت قری�ب ول�ي اآلن قراب�ة عش�رة أش�ھر

وأحم��د هللا ال��ذي أخرجن��ي م��ن حی��اة الجاھلی��ة وأب��دلني 

 . ة الجھاد والعزةعنھا بحیا

أحببت ھذه األرض وحیاة المھاجرین واألنصار وإنھا 

  .وهللا لحیاة سعیدة تعلق قلبي بھا

عّجلني نداء الحق لإلسالم وأھاج نارا في قلبي ولھذا 

. أحببت أن أقدم لك�م ھ�ذه النص�یحة ف�ي الھج�رة والجھ�اد

  .    مع العلم بأنني ال أملك من ھذه البضاعة إال القلیل

د نش��أت ف��ي أحض��ان الجاھلی��ة ودرس��ت ف��ي كن��ت ق��

 .وأثّرت فّي بعض عقائدھم الباطلة. المدارس الكفریة

م���ن هللا ت���م قب���ولي ف���ي جامع���ة بإح���دى م���دن وبق���در 

الص��ین، وف��ي ھ��ذه المدین��ة م��ّن هللا عل��ّي ب��االلتزام ب��دین 

  .الحق

أبح�ث  بدأت أتعلم أمور دیني ثم ش�یئا فش�یئا أخ�ذتثم 

 ص��الحینالعلم��اء بال ق��يبجدی��ة ف��ي كت��ب الش��رعیة وألت

 اتجلس����الرك ف����ي اش����وأحض����ر ال����دروس العلمی����ة وأ

مم�ا زاد ف�ي معرفت�ي لإلس�الم وتبع�ا ل�ذالك زاد . الدعویة

  .   حبي لھ ثم ابتعدت تمام عن حیاة الجاھلیة والحمد �

وص��ار إیم��اني ب��ا� ھ��و ال��ذي یحركن��ي وك��ان أول م��ا 

عودتي  وعند. فعلت التزامي بالحجاب الذي أمرنا هللا بھ

  –م��ن الجامع��ة إل��ى البی���ت كان��ت االب��تالءات تنتظرن���ي 

وبم�ا أن   –وھذا عادة ما تالقیھ األخوات عند الت�زامھن 

ف���ي بالدن���ا تركس���تان الش���رقیة ق���انون یمن���ع الحج���اب 

وعند دخولي إلى المنزل دُھ�ش الجمی�ع . ویطالب بنزعھ

ث��م ق��ابلوني ب��االعتراض ! وس��بب الدھش��ة ك��ان حج��ابي

وأخ�ذوا یح�دثوني ع�ن ق�انون . وأش�قائي كلھم أبي وأمي

وعقاب��ھ لك��ي یخ��وفنني ولكنن��ي م��ا كن��ت ) الك��افر(المن��ع 

أھتم وال ألقي باال لما یقولون وسألت هللا أن یھدیھم إلى 

  .   الحق

وق�د تأك��دت ب��أني عل��ى طری�ق الح��ق ألن ك��ل م��ن ك��ان 

, أق���اربي, أھل���ي –یع���یش ف���ي الجاھلی���ة ابتع���دوا عن���ي 

ل���ي وك���ل ھ���ذا ألن���ي التزم���ت وق���ل ح���بّھم   –ص���دیقاتي 

وقل���ت ف���ي نفس���ي إنن���ي غنی���ة بحب���ي إل���ى هللا ! اإلس���الم

 .    وھم الفقراء ودعوت هللا لھم. وطاعتي لھ

ب��دأت أن أفك��ر ف��ي الھج��رة وعرف��ت أھمیتھ��ا بع��د م��ا 

وأخذت أقرأ عنھ�ا ). الصغیر والكبیر(لقیت من مجتمعي 

في الكت�ب الش�رعیة وأیض�ا أتتب�ع أخب�ار المجاھ�دین ف�ي 

طین والص��ومال ولیبی��ا وأفغانس��تان وأیض��ا أخب��ار فلس��

الملتزمین في بلدي تركستان الشرقیة وخاصة الذین في 

الس��جون الص��ینیة وعلم��ت أنھ��م یع��ذبون من��ذ س��نوات 
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وال یج��دون طع��ام وال م��اء إال قل��یال وأكث��رھم ال . طویل��ة

  .یرى الشمس

وكل ھذه األح�وال جعلتن�ي أن أس�رع ف�ي اإلع�داد إل�ى 

  . ل هللا وخدمة المجاھدینالھجرة في سبی

وأول ما فعلتھ ت�رك الجامع�ة ث�م خرج�ت مھ�اجرة إل�ى 

هللا ومتوكل���ة علی���ھ وح����دثت ل���ي ف����ي طری���ق الھج����رة 

ابتالءات كثیرة ش�اقة ولكن�ي ل�م أب�الي لعلم�ي أن رس�ول 

ملسو هيلع هللا ىلص عن�دما ھ�اجر م��ن مك�ة إل�ى المدین��ة الق�ى ف�ي ھجرت��ھ 

ش��قة م��ع العل��م ب��أن هللا ك��ان ق��ادرا أن كثی��ر م��ن الم) ملسو هيلع هللا ىلص(

یرفع عنھ ھذا؟ لنعلم أنما ھذا تشریع لنا وس�نة لك�ل م�ن 

  . یرید أن یھاجر

ووص���لت بحم���د � وفض���لھ ومنّ���ھ إل���ى دار الھج���رة 

  .ونسیت كل مشقة وعناء قابلتني في طریقي

ثم تزوج�ت بأح�د األخ�وة المجاھ�دین وقب�ل ذال�ك كن�ت 

وھ�ذه نعم�ة . اھ�دینأح�د المج) ج�ورب(أتمنى أن أغس�ل 

  .من هللا عظیمة

ك����ل . واآلن أص����ف لك����م  حیاتن����ا ف����ي أرض الھج����رة

كم�ا وج�دت . حركاتنا وسكناتنا نسبقھا بدعاء هللا لیوفقنا

ھن����ا األخ����وة الحقیقی����ة ورأی����ت كی����ف ی����ؤثر األنص����ار 

وعاینت الكرم والجود في ھذه . المھاجرین على أنفسھم

ألوالد ھن��ا وأح��دثكم أیض��ا أن تربی��ة ا. األرض المبارك��ة

فإنھ��ا تختل��ف ع��ن تربی��ة أوالدن��ا ف��ي تركس��تان الش��رقیة 

كف���رق الس���ماء م���ن األرض ف���األوالد ھن���ا یرب���ون عل���ى 

الش���جاعة والغی���رة من���ذ الص���غر والبن���ات یت���ربین عل���ى 

الحی���اء واألدب ویلبس���ن الحج���اب ف���ي س���ن التاس���عة أو 

العاشرة وكل من األوالد والبنات یعیشون بنفسیة عالی�ة 

   .وصحة وعافیة

ومن ھنا أقول لكم بع�دما رأی�ت وعایش�ت ھ�ذه الحی�اة 

وھناك منكم من یقول إنني ھن�ا . أن الھجرة أمر البد منھ

ف��ي بل��دي أق��وم بأعم��ال لمص��لحة اإلس��الم والمس��لمین 

كالدعوة والتعلیم وآخرون یقولون أننا نسعى ف�ي خدم�ة 

الوالدین وكسب لقمة الع�یش ألھلن�ا وأبع�دكم ق�وال ال�ذین 

ھ��ذا ل��یس وق��ت الجھ��اد فیَِض��لُّون ویُِض��لُّون ین��ادون ب��أن 

وأق��ول لك��م جمیع��ا أل��م . ال��ذین یری��دون الھج��رة والجھ��اد

ت��روا وتق��رءوا وتس��معوا آی��ات الجھ��اد ف��ي كت��اب هللا أم 

غفلتم ع�ن ھ�ذا؟ ولق�د أمرن�ا هللا أن نجع�ل الق�رآن أمامن�ا 

  . ولیس خلف ظھورنا

ھ نق�ع ونحن لو كفرنا بنعمة اإلیمان الذي ھدانا هللا إلی

ف��ي المص��ائب وك��ل م��ا یح��دث لن��ا منھ��ا فھ��و م��ن عن��د 

  . أنفسنا

یج���ب علین���ا أّال تخ���دعنا حی���اة الكف���ار ! ی���ا إخ���واني

وسیاس��اتھم ونظمھ��م الكفری��ة الطاغوتی��ة الظالم��ة فھ��م 

یعملون لیال ونھارا وسرا وعالنیة لكي یردّون عن دیننا 

ولن ولم یسعوا في أي مص�لحة لن�ا وإنم�ا یس�عون دائم�ا 

وھم أیضا ال یحبونن�ا آال ت�رو م�ا یفعل�ون . حتھمفي مصل

ف��ي أفغانس��تان وف��ي ك��ل ب��الد دخلوھ��ا م��ن قت��ل وتع��ذیب 

  .المسلمین... وھتك أعراض 

كم��ا یج��ب علین��ا أّال ن��ركن لھ��ذه الق��وانین الوض��عیة 

الك�افرة الت�ي ال ت��ردع س�ارق وال زان��ي وال ق�اطع طری��ق 

  ...وال قاتل

ین أم�ا الملت�زم بل تعتبرھم في أحیان كثیرة غیر م�ذنب

ب��دین هللا یعدّون��ھ م��ن المج��رمین ویوقع��ون علی��ھ أش��د 

  .العقاب

كی��ف نلق��ى هللا ی��وم القیام��ة إن ل��م ! إخ��واني وأخ��واتي

نتبرأ م�ن حك�م الط�اغوت ونعادی�ھ ونص�دع بكلم�ة الح�ق 

وھن��ا ف��ي أرض الھج��رة ج��اء الن��اس م��ن ك��ل . ف��ي وج��ھ

  .الدول لیردوا الكفار عن دیار المسلمین

الجھ���اد ق���ائم ف���ي فلس���طین وس���وریا كم���ا ن���رى أن 

  ...والشیشان والیمن والصومال ومالي

وأخیرا أقول إلخواني ال�ذین بق�وا بتركس�تان الش�رقیة 

أو ال��ذین ذھب��وا منھ��ا إل��ى دول الكف��ار م��ع العل��م أنھ��م 

  .یعیشون حیاة غیر سعیدة

  .فأنادي ھؤالء وأولئك أن التحقوا بصفوفنا

  .ھم بصفوفناوأسأل هللا أن أكون سببا في التحاق

 !وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین
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  َفِمْنُهم مَّْن َهَدى الّلُه َوِمْنُهم مَّْن َحقَّْت َعَلْيِه الضَّالَلُة
  

 

)  ن أاطون واانا ا(  
  

  الشیخ عبد � منسور: بقلم
  

  

َھ�ا الَّ�ِذی: الحمد � ال�ذي ق�ال قُ�وْا ّهللاَ َح�قَّ َی�ا أَیُّ َن آَمُن�وْا اتَّ

ْس��لُِمونَ  ، والص��الة والس��الم ُتَقاِت��ِھ َوالَ َتُم��وُتنَّ إِالَّ َوأَن��ُتم مُّ

أَنَّ «: عل��ى رس��ولنا األم��ین محم��د ب��ن عب��د هللا ال��ذي ق��ال

ُیوفِ  َة َتْحَت ِظَالِل السُّ وعلى آلھ وأص�حابھ أجمع�ین، » اْلَجنَّ

 :أما بعد

رض والص��راع ب��ین الح��ق فمن��ذ وج��ود البش��ریة ف��ي األ

والباط���ل، والخی���ر والش���ر ق���ائم ال ینقط���ع، والص���دام ب���ین 

أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان دائ�م ال ی�زول، أن التوحی�د 

ھو أصل الدین الذي ال یقبل هللا من األولین واآلخرین دین�ا 

غیره، وبھ أرسل هللا الرس�ل وأن�زل الكت�ب، أن األم�م الت�ي 

. د م���نھم س���عید، وم���نھم ش���قيبع���ث فیھ���ا الرس���ل بالتوحی���

فالس��عید م��نھم م��ن یھدی��ھ هللا إل��ى إتب��اع الرس��ل وتص��دیق 

الكت���ب، والش���قي م���نھم م���ن یس���بق علی���ھ الكت���اب فیك���ذب 

فالدعوة إلى دین الحق عامة، . الرسل، ویكفر بما جاؤوا بھ

وهللا ی��دعوا إل��ى : والتوفی��ق للھ��دى خ��اص كم��ا ق��ال تع��الى

ْس��َتِقیمٍ َداِر الس��الم َوَیْھ��ِدي َم��ن َیَش��آ : ی��ونس ( ُء إل��ى ِص��َراٍط مُّ

25( .  

ورس��الة اإلس��الم لیس��ت ب��دعاً ب��ین ال��دعوات، ب��ل ھ��ي 

الرس���الة المتض���منة لك���ل م���ا ف���ي الرس���االت الس���ابقة، وإن 

ج��وھر دع��وة الرس��ل وأتب��اعھم واح��د ال یتع��دد، وك��ل م��ا 

أمروا بھ من صالح العمل وما نھوا عنھ م�ن فاس�ده م�رتبط 

نتیج�ة بالس�بب، وج�وھر ھ�ذه ال�دعوة بھذا الجوھر ارتباط ال

أم��ا م��ن . ھ��و إثب��ات وج��ود هللا ع��ز وج��ل، وإف��راده بالعب��ادة

البش��ریة فری��ق ھ��دى هللا بھدایت��ھ وفری��ق أخ��ر ح��ق علی��ھ 

: الض��اللة بض��اللھ ع��ن طری��ق الھ��دى كم��ا ق��ال هللا تع��الى

 َواْجت َ ُس��والً أَِن اْعُب��ُدوا هللاَّ ��ٍة رَّ ِنُب��وا ولََق��ْد َبَعْثَن��ا ِف��ي ُك��لِّ أُمَّ

���ْت َعلَْی���ِھ  ���ْن َحقَّ ُ وِم���ْنُھم مَّ ���ْن َھ���َدى هللاَّ ���اُغوَت َفِم���ْنُھم مَّ الطَّ

��اللَُة َفِس��یُروا ِف��ي األَْرِض َف��انُظُروا َكْی��َف َك��اَن َعاِقَب��ُة  الضَّ

ِبینَ    .)36: النحل( الُمَكذِّ

إن رح���ى الح���رب دارت یمین���ا ! أیھ���ا الق���راء األع���زاء

ركس�تان الش�رقیة بع�د وشماال بنصرھا وھزیمتھا في دیار ت

أن كانت تلك ال�دیار ج�زءا ال یتج�زأ ع�ن عالمن�ا اإلس�المي 

م��ن الھج��رة وھك��ذا س��ارت  96بنی��ل ش��رف اإلس��الم ع��ام 

ص��راع ب��ین  -األی��ام عل��ى الص��راع ب��ین الح��ق والباط��ل 

ف��ي تركس��تان كب��اقي ال��بالد اإلس��المیة،  -اإلس��الم والكف��ر

ش�یوعیین وأخیرا وقعت بالد تركستان الش�رقیة ف�ي أی�دي ال

  . م1949الصینیین عام 

أن الش�یوعیین ف�ي الص�ین ق�د تعلم�وا مواجھ�ة المس�لمین 

من الشیوعیین الروس، واستعملوا أس�لوب الحیل�ة والخ�داع 

وخ����داع ف����ي االس����تیالء عل����ى تركس����تان وتمكن����وا م����ن 

ویوم��ا بع��د ی��وم ب��دأت وتظھ��رت س��وءة الص��ینیین .حكمھ��ا

لمس��لمین وع��وارھم ف��ي تركس��تان، وش��دوا عل��ى اإلس��الم وا

وأخی��را من��ذ . ولم��ا روا المقاوم��ة م��ن قب��ل رج��ال اإلس��الم

م ق��رروا ب��أن یخرج��وا ال��دین م��ن قل��وب 2000بدای��ة ع��ام 

ومن المعل�وم أن ك�ل السیاس�ات الت�ي . الشعوب التركستانیة

تقوم بھا حكوم�ة الص�ین الغاش�مة ف�ي تركس�تان ت�ؤدي إل�ى 

ارت��داد المس��لمین ع��ن دی��نھم وتص��یین المس��لمین بمقی���اس 

 . صینیینال

بحمد هللا ومنھ على المسلمین ف�ي تركس�تان أن ھ�اجرت 

ثل��ة م��ن المھ��اجرین الف��ارین ب��دینھم إل��ى إم��ارة أفغانس��تان 

م، وأسس���وا فیھ���ا جماع���ة جھادی���ة 1997اإلس���المیة ع���ام 

رحم�ھ هللا، وب�دءوا بإع�داد ) حسن مخدوم(بقیادة أبي محمد 

  .  العدة وجمع القوة في ظل اإلمارة

 -الحزب اإلسالمي التركس�تاني  -ماعة وبعد تأسیس الج

انقس��م التركس��تانیون ف��ي خ��ارج تركس��تان إل��ى مجم��وعتین 

كبی��رتین، مجموع��ة ت��دعو إل��ى اس��تقالل تركس��تان ب��الطرق 

السلمیة الخالصة والمظاھرات وبتوجیھات أمریكا والغرب 

واالقتص���ار عل���ى ذل���ك، ومجموع���ة أخ���رى تس���عى إل���ى 

رش��اد الق��رآن والس��نة اس��تقالل تركس��تان بالجھ��اد المس��لح بإ

قسم یعیش بین أظھ�ر المش�ركین والكف�ار . والسلف الصالح

في الغرب وأمریكا وتركیا وقس�م ت�رك زھ�رة الحی�اة ال�دنیا 

أم��ا حكوم��ة . ول��ذاتھا واخت��ار الجب��ال والكھ��وف مس��كنا لھ��م

الص��ین المك��ارة حاول��ت اللع��ب عل��ى الن��اس ف��ي اإلع��الم 

مث��ل  -س��تاني الح��زب اإلس��المي الترك -وت��دعي دائم��ا أن 

تلك األح�زاب الدیمقراطی�ة والعلمانی�ة رغ�م وض�وح الف�رق 

وھ�ي تعل�م جی�دا . بین أفكارنا وأفكارھم ومنھجن�ا وم�نھجھم
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م��دى ھیب��ة األح��زاب اإلس��المیة، وأن المقاوم��ة والعملی��ات 

العسكریة التي وقعت ف�ي تركس�تان وف�ي عق�ر دار الص�ین 

  . ما ھي إال من أیدي المجاھدین األبرار

یر بال��ذكر أن حكوم��ة الص��ین أعلن��ت  ع��ن قائم��ة والج��د

لإلرھابیین التركستانیین ثالث مرات وأكث�ر المتھم�ین فیھ�ا 

  .من مجاھدي الحزب اإلسالمي التركستاني

والحم����د �، ق����د ق����ام المجاھ����دون ب����بعض العملی����ات 

م ف���ي داخ���ل 2008العس���كریة أثن���اء أولمبی���اد بك���ین ع���ام 

البیان عبر اإلع�الم وذلك قمنا بنشر . الصین وفي تركستان

  ووضحنا موقفنا، وماذا نرید؟ -انترنت  –العصري 

أن الموق��ف الثاب��ت للح��زب اإلس��المي التركس��تاني ھ��و 

ط���رد الص���ینیین بالجھ���اد المس���لح م���ن تركس���تان الش���رقیة 

  .المغتصبة

وھذه العملیات العس�كریة والبیان�ات المعلن�ة ق�د أزعج�ت 

ومعنوی�ة،  وأرعبت حكومة الصین وأدت إلى خسارة مادیة

وم����ن ناحی����ة أخ����رى أث����ارت  األح����زاب الس����لمیة م����ن 

التركس����تانیین ف����ي خ����ارج تركس����تان والت����ي تحل����م دائم����ا 

باس��تقالل تركس��تان ب��الطرق الس��لمیة وتع��ارض العملی��ات 

العس���كریة، ب���دأت تظھ���ر المعارض���ة ول���م یخف���وا الحق���د 

واتھم�وا المجاھ�دین ب�تھم ش�تى . والشحناء الذي ف�ي قل�وبھم

  . في اإلعالم

تساءل ھنا ھل ھ�م یخ�افون م�ن فق�دان لقم�ة عیش�ھم ف�ي ن

  الغرب أم یشفقون على الصینیین؟   

 –أن م��ؤتمر األیغ��ور ف��ي ألمانی��ا ال��ذي  تترأس��ھ إم��راة 

وأعلن�وا ف�ي . اتھ�م المجاھ�دین ب�أنھم جواس�یس -رابیة ق�ادر

بیان��اتھم أن ال��ذین یقوم��ون بالعلیم��ات العس��كریة ف��ي داخ��ل 

اد الحكومة، ویعمل�ون لص�الح الصین وفي تركستان ھم أفر

أما . حكومة الصین من أجل كسب الحرب على اإلرھابیین

الجماع��ات العلمانی��ة الت��ي تتب��ع م��ؤتمر األیغ��ور ص��رحت 

الح���زب  -أن جماع���ة : بتص���ریح غی���ر رس���مي  ج���اء فی���ھ

یفخم��ون أعم���الھم بالبیان��ات، م���ا  -اإلس��المي التركس���تاني 

قع��دوا ف��ي ط��رق  یعمل��ون إال ِرَی��اًء، وبمث��ل ھ��ذه االتھام��ات

الھجرة والجھاد واإلعداد، وحرضوا ش�باب تركس�تان عل�ى 

الدراسة ودخول المدارس، وحتى بعض الس�فھاء م�ن طلب�ة 

 -العلم في مص�ر والس�عودیة س�موا ال�ذھاب إل�ى أفغانس�تان 

كأن كلمة الجھ�اد والقت�ال ل�م ت�أتي ف�ي الق�رآن ال�ذي . مھلكة

  .    یدرسونھم

وال���دیمقراطیون ال���ذین  نق���ف ھن���ا أن األح���زاب الس���لمیة

  یقیمون بأمریكا والغرب بأي أساس یعملون؟

وم��ن المعل��وم أن الدیمقراطی��ة دی��ن جدی��د كم��ا س��موھا 

العلم��اء الش��رفاء وض��عھا ساس��ة الغ��رب م��ن الیھ��ود إلدارة 

الشعب، وھ�ذا ال�دین الجدی�د ع�م ف�ي ك�ل دول الكف�ر وحت�ى 

ونحن نب�رأ م�ن علم�اء . وصل إلى أقصى عالمنا اإلسالمي

 .ضالل الذین یفسرون الدیمقراطیة بالشورى ف�ي اإلس�المال

  .وكذالك قولھم أن الدیمقراطیة بمثابة الشورى في اإلسالم

. أن أمریك�ا ت�رى نفس�ھا س�یدة ف�ي الع�الم! أیھا المسلمون

وأن . وم��ن المعل��وم أنھ��ا تبح��ث م��ن ك��ل ق��وم م��ن یس��اندھا

أمریكا تدیر ھ�ذا العم�ل بمختل�ف السیاس�ات كحمای�ة حق�وق 

وبع���د اس���تیالء أمریك���ا عل���ى أفغانس���تان ج���اءت . نس���اناإل

وھ���ذه الحال���ة تك���ررت ف���ي . بك���رزاي وس���لمت ل���ھ الحك���م

ویقین�ا أن أمریك�ا ب�دأت عملھ�ا . العراق ولیبیا وباقي البلدان

وأن ھ�ؤالء األش�خاص . داد رؤساء من التركستانیینفي أع

ال���ذین اخت���ارتھم أمریك���ا كرؤس���اء یج���ب عل���یھم أن یقبل���وا 

وفع��ال ھ��م قبل��وا، وك��ل نظمھ��م . دی��ن جدی��د –الدیمقراطی��ة 

  . قائمة على الدیمقراطیة

واألم����ر الغری����ب والمض����حك أیض����ا أن ال����دیمقراطیین 

غی���ر ین���ادون  باس���تقالل ب���الد إس���المیة وھ���م ق���د اعتنق���وا 

اإلسالم، ألیس ھ�م م�ن وقف�وا ف�ي طری�ق االس�تقالل؟ أل�یس 

ھم ممن بدل دینھم؟؟ كیف یطمئن الناس ألشخاص یبیع�ون 

دی���نھم ویعمل���ون تح���ت س���یطرة الكف���ار؟ وكی���ف یكون���وا 

ال����ذي یبی���ع دین����ھ . مخلص���ین ص���ادقین لمص����الح وط���نھم

أم�ا ف�ي . وعقیدتھ ھل فیھ ش�ك ب�ان ال یبی�ع مص�الح ال�وطن

  . ألیماآلخرة لھم عذاب 

َوَم�ن َیْبَت�ِغ َغْی�َر اإلِْس�الَِم ِدین�اً َفلَ�ن ُیْقَب�َل : قال هللا تع�الى

  .)85: آل عمران( ِمْنُھ َوُھَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرینَ 

أن ال���دیمقراطیین التركس���تانیین م���ا ھ���م إال ض���حیة ف���ي 

أن . المعادلة السیاسیة ب�ین الص�ین ودول الت�ي یقیم�ون فیھ�ا

الغ��رب یت��اجرون  بھ��م وذل��ك عن��دما ی��رون  أمریك��ا ودول

مصلحتھم  في المظ�اھرات یجی�زون وإال ف�ال یس�محوا لھ�م 

  .بالمظاھرات

أن تركس�تان الش�رقیة ! اعلم�وا جی�دا! أیھ�ا ال�دیمقراطیون

إن الش�عب . لیست كبالد تیمور الشرقیة أو جنوب الس�ودان

ف��ي تیم��ور الش��رقیة وجن��وب الس��ودان ك��انوا یعتنق��ون دی��ن 

ة ول�ذلك ن�الوا االس�تقالل بمس�اعدة كبی�رة م�ن قب�ل النصرانی

أم��ا الش��عب ف��ي تركس��تان الش��رقیة ھ��م . أمریك��ا والغ��رب

مس��لمون، مع���اذ هللا أن یب��دل ھ���ذا الش��عب دین���ھ م��ن أج���ل 

  .      االستقالل من الصین

ومن األمور المذلة أیضا لل�دیمقراطیین أن أمریك�ا ب�دأت 

ان الش�رقیة، تنسحب من أفغانستان المجاورة لح�دود تركس�ت

  .وقد تحطم كبریاء أمریكا فیھا وفي آسیا الوسطى

ب����دأت تش���تد موج����ة الھج���رة والجھ����اد ف����ي , الحم���د �

م��ن تم��وز ع��ام  5تركس��تان الش��رقیة، وخاص��ة بع��د واقع��ة 
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م ب��دأ ش��باب تركس��تان یبح��ث ع��ن ط��رق الكرام��ة 2009

والع���ز بفك���ر الس���لیمة الخالی���ة م���ن القومی���ة أو الوطنی���ة، 

مسك بأمر هللا، وخرج�وا مھ�اجرین إل�ى هللا واتجھوا إلى الت

ف���ارین ب���دینھم قاص���دین الجھ���اد ف���ي أي بقع���ة م���ن بق���اع 

األرض، ثم الحمد � ق�د ب�دأ ی�زداد ع�دد المجاھ�دین ویكث�ر 

  ...  سوادھم

وخی��ر دلی��ل عل��ى ھ��ذا تأس��یس كتیب��ة للح��زب اإلس��المي 

التركس�تاني ف��ي ب��الد الش��ام یق�در ع��ددھا بمئ��ات م��ن ش��باب 

  .لتركستانیینالمجاھدین ا

نج��زم الق��ول أن هللا ناص��ر أولی��اءه ول��و بع��د ح��ین، أن  

النص��ر آلت مھم��ا ط��ال ال��زمن، أن الش��مس ستش��رق حتم��ا 

في األفق بعد الغیوم، أن أمریكا وحلفائھ�ا م�ن ق�وات الن�اتو 

ق���د ح���ددوا وق���ت االنس���حاب م���ن أفغانس���تان وذل���ك ع���ام 

وكلن��ا نع��رف عالق��ة حكوم��ة ك��رزاي بمجاھ��دي . م2014

، أم���ا مجاھ���دو اإلم���ارة بقی���ادة أمی���ر -الطالب���ان  -رة اإلم���ا

قد لقنوا أمریك�ا درس�ا  -مال محمد عمر -المؤمنین المجاھد 

ال ینسى في التاریخ، ومرغوا أنف أمریكا بالتراب، ونفذوا 

عل���ى معاق���ل  -العملی���ات  االستش���ھادیة  -أش���د العملی���ات 

األمریك���ان وحكوم���ة ك���رزاي المرت���دة، وھ���م اآلن ب���دؤوا 

وم��ن جان��ب . ة تص��فیة  أك��ابر المرت��دین باالغتی��االتعملی��

  . آخر أن طالبان عینوا لكل والیة والي وقضاة

یعلم الجمیع أنھ بعودة طالبان  للحك�م ف�ي أفغانس�تان إن  

المجاھدین التركستانیین یقتربون أكثر إل�ى ح�دود تركس�تان 

  . الشرقیة األبیة

 إن ك���ان حل���یفكم ومس���اندكم األمریك���ان والغ���رب أیھ���ا

ال��دیمقراطیون ف��إن هللا ھ��و موالن��ا وناص��رنا والمجاھ��دون 

  . الموحدون ینتظروننا بالمد والعون في أفغانستان

أن اس�����تقالل تركس�����تان الغنی�����ة ب�����الثروات والكن�����وز 

وتحریرھ����ا م����ن قبض����ة الص����ین الملح����دة ل����ن یحص����ل 

بالش���عارات الجوف���اء والمظ���اھرات الس���لمیة البعی���دة  م���ن 

رضة  في أقص�ى ق�ارات الع�الم المواجھة الجھادیة أو المعا

وإن اس��تقالل تركس��تان وتحری��ر . ف��ي أمریك��ا والغ��رب –

وطنن��ا م��ن المس��تعمر الص��یني الغاش��م عم��ل مق��دس مح��اط 

ویقال في المث�ل . بالدماء واألشالء كما فعل أجدادنا من قبل

  . ما أخذ بالقوة ال یسترد إال بالقوة –

ن وأس�الفھم ما یقوم بھ ال�دیمقراطیو! أیھا القراء األعزاء

في اتجاه اس�تقالل تركس�تان ق�د ی�ؤدي إل�ى مس�تعمر جدی�د، 

الكل��ب األس��ود والكل��ب األب��یض : والمث��ل التركس��تاني یق��ول

م��ا الف��رق أن نطھ��ر بالدن��ا م��ن المش��ركین . كالھم��ا كل��ب

  . الصینیین ونرحب بیھود ونصارى

ْلَن�اهُ َوَقِدْمَنا إِلَى َما َعِملُ�وا ِم�ْن َعَم�ٍل َفَجعَ : قال هللا تعالى

نُثوراً    ).23: الفرقان( َھَباء مَّ

وم��ن ھ��ذا المق��ام نح��ذر المس��لمین عام��ة والتركس��تانیین 

خاص��ة م��ن ك��ل أش��كال الدیمقراطی��ة وطرقھ��ا المنحرف��ة، 

اعلموا جیدا أیھا الشعب األبي في تركس�تان نح�ن مس�لمون 

وأوالد مسلمون، علینا أن نعم�ل بك�ل م�ا أم�ر ب�ھ هللا تع�الى 

الجھ��اد ھ��و الح��ل الوحی��د واالختی��ار  ورس��ولھ، إن طری��ق

الصحیح في اتجاه تحریر وطننا من قبضة حكوم�ة الص�ین 

  . الملحدة

�ا : وإن هللا وعدنا بالنصر كم�ا ق�ال ف�ي كتاب�ھ العزی�ز إِنَّ

ْنَیا َوَی��ْوَم َیقُ��وُم  لََننُص��ُر ُرُس��لََنا َوالَّ��ِذیَن آَمُن��وا ِف��ي اْلَحَی��اِة ال��دُّ

  ).51: غافر( اْألَْشَھادُ 

» الح���زب اإلس���المي التركس���تاني«إن ھ���ذه الجماع���ة ف���

جماعة إسالمیة جھادی�ة تنطل�ق ف�ي ك�ل أعمالھ�ا م�ن م�نھج 

الق��رآن والس��نة وتس��عى ف��ي ك��ل خطوتھ��ا لنی��ل نص��رة هللا 

تع����الى، وتبتع����د ع����ن ك����ل نواھی����ھ وزواج����ره، وتناش����د 

التركستانیین لالعتصام بالكتاب والسنة والتجمع تحت ل�واء 

لى ل�ن تتراج�ع أو تتخل��ي ھ�ذه الجماع��ة ب�إذن هللا تع��ا. الح�ق

ول�ن  -تحریر تركستان م�ن الص�ین الش�یوعیة  -عن عملھا 

ول�ن . تفكر في أي تراجع عن مبادئھا أمام الكفار الصینیین

تجل���س ف���ي المنض���دة المس���تدیرة بغی���ر الس���الح، ف���المنطق 

العصري یثبت أن العالم ال یحترم وال یس�تمع إال لألقوی�اء، 

د وسالٍح وعقی�دة راس�خة ومب�ادئ ثابت�ة، وال قوة بغیر إعدا

أم��ا سیاس��ات االس��تجداء والتوس��ل وال��ركض ف��ي المحاف��ل 

ش��رقا وغرب��ا ف��ال تزی��د ص��احبھا إال رھق��ا وذالً، وال ت��دفع 

أعداء األمة إال إلى المزید من االبتزاز المشین، وعلیھ فإن 

كل أفراد الجماعة یسیرون إل�ى األم�ام متمس�كین بأس�لحتھم 

الحس�نین، وھ�م یعلم�ون أن مس�یرة النص�ر  ویطلبون إح�دى

طویلة وأن ضریبتھ باھظة، وأن استخراج الحقوق من بین 

نح���ن ن���ؤمن أن هللا . أنی���اب التن���ین ال یمك���ن بغی���ر ج���روحٍ 

بإذن . ینصرنا وھو ولي المتقین وأن النصر آلت ال محال 

هللا وبق��وة هللا القھ��ار نط��رد الص��ینیین م��ن ب��الد تركس��تان 

رات ونلق�ن الص�ینیین درس�ا قاس�یا وسیش�ھد الشرقیة ب�التكبی

  . الجمیع

 !وأخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین
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������������������������������� 

  عبد هللا: بقلم

  

ســاللة ا��ــن عــاودت الكــرة واحتلــت تركســتان وغ�ــ�ت       

�شــــــر�ن /�07ــــــ� ) أي �رض ا��ديـــــدة(اســـــم�ا �شــــــنجيا�غ 

أعلنـــــــــــــت  1955/�ول  �شـــــــــــــر�ن/�01ـــــــــــــ� . م1884/الثـــــــــــــا�ي

اســـــــــتقالل واليــــــــة شـــــــــنجيا�غ «حكومــــــــة الصـــــــــ�ن امل��ــــــــدة 

ومـن جديـد قسـمت تركسـتان إ�ـ� . زورا و��تانـا» ��غور�ـة

  . أجزاء مختلفة و�كذا تم �حتالل

و�ـــ� التــــا�� نقــــدم معلومــــات عامــــة عــــن أرض املســــلم�ن 

ال�� بقيت بيد امل��دين الص�ني�ن لتكـون عونـا ملسـتقبل 

  .ان الشرقيةا���اد �� تركست

: قبـــــــــــــــل �حـــــــــــــــتالل �انـــــــــــــــت مســـــــــــــــاحة أرض تركســـــــــــــــتان

: أما �عد �حتالل أصبحت املساحة. م�� مر�ع 1828418

م�ـــ�  228418: أي نقـــص مـــن أصـــل املســـاحة( 1.600000

و�ـــــــذه �رض ال�ـــــــ� اغتصـــــــ�ت مـــــــن قبـــــــل الصـــــــ�ن ). مر�ـــــــع

ومســـاح��ا , 48.55: %الشـــيوعية تمتـــد مســـاح��ا ا��بليـــة

ض الســ�لية ت�شــ�ل مــن �ــ�ارى �ر . 51.45: % السـ�لية

ومن أرا��� غ�� مزروعة وسـبخة , 51.65: %قاحلة رملية

: واملســــاحة املائيــــة. 47.36: %ومخضــــرة حــــدائق و�ســــات�ن

%1.  

نغـري «وجبل , �� شما�� تركستان» ألتاي«يقع جبل 
َ
» ت

 كوئِ «وجبـــل , �ـــ� وســـط�ا
ْ
ـــ«و» لـــون ن

ُ
, �ـــ� جنو��ـــا» رومقـــارا ق

  .باإلضافة إ�� جبال أخرى صغ��ة

إ�ـ� شـرق  يمتـّد » ت�ـت-كـوك نـور «�انب الغر�ـي لقمـة �ا

وقمــــــــة كشــــــــم�� تمتــــــــد إ�ــــــــ�  .جنــــــــو�ي ل��كســــــــتان الشــــــــرقية

وتقـع جبــال . تمتـد إ�ــ� جنو��ـا غر�ــي» بــام��«جنو��ـا وقمـة 

ــــ� » إي�ــــ� تار�اغاتــــاي«
َ

. غر�ــــا »تنغــــري «و» ألتــــاي«بــــ�ن جب�

شــــرقا  »تنغــــري «بــــ�ن جب�ــــ� » ســــ�ِ�ق تو�يليــــق«وتقــــع قمــــة 

  .»ت�َ تِ -كوك نور « وقمة

وال . وا��بـــال املـــذكورة قمم�ـــا متصـــلة �عضـــ�ا بـــبعض

  . تنفصل إال بالوديان ال�� تتوسط�ا

 53000الـــذي يمتـــد  »تـــاغ«يتوســـط �ـــذه ا��بـــال قـــاع 

م�ــ� مر�ــع  220000الــذي يمتــد » جو�غــار«م�ــ� مر�ــع وقــاع 

تقــع بــ�ن ا��بــال  يتصــالن بــأراض ســ�لية�ــذان القاعــان و 

  .�اوقمم

ن مــــــــــن فــــــــــوق وجــــــــــد��ا إذا نظــــــــــرت إ�ــــــــــ� أرض تركســــــــــتا

طبــــــق «و�عــــــض النــــــاس يصــــــف�ا ب. كقصــــــعة ل�ــــــا عينــــــان

  .لھ عينان لك��ة معاد��ا وثروا��ا »ذ���

�ــــ� ��ايــــة القــــرن التاســــع عشــــر احتــــل الــــروس ا��انــــب 

ال توجـــــــــــد أرض ســـــــــــ�لية �ـــــــــــ� �غـــــــــــور . الغر�ـــــــــــي ل��كســـــــــــتان

  .التا�ع لقازاقستان» إي��«تركستان الشرقية إال س�ل 

ان الشـــــــــرقية طو�لــــــــــة ا��بـــــــــال ال�ـــــــــ� تقــــــــــع �ـــــــــ� تركســــــــــت

وأع�ـــ� قمـــة ل��بـــال �ـــ� تركســـتان الشـــرقية �ـــ� . وشـــا�قة

مـــــن حيـــــث وتحتـــــل . م�ـــــ� 8611وارتفاع�ـــــا  »جـــــوِغر«قمـــــة 

��ــــا و�اإلضــــافة إل. امل�انــــة الثانيــــة �ــــ� العــــالم �لــــھ �رتفــــاع
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أي (مـــــوز تـــــاغ «قمـــــة : م��ـــــا. توجـــــد عشـــــرات قمـــــم ا��بـــــال

أي ( قو�غـور «وقمـة م�ـ�؛  7723وارتفاع�ا » )جبل ا��ليد

أي (مـــوز تـــاغ آتـــا « وقمـــة  م�ـــ�؛ 7500وارتفاع�ـــا » )أســـمر

تــومر « وقمــة  م�ــ�؛ 7500وارتفاع�ــا » )أبــو ا��بــل ا��ليــد

و�ــــــــــــذه القمــــــــــــم . م�ــــــــــــ� 7435وارتفاع�ــــــــــــا » )أي ا��ديــــــــــــد(

  .جان من الفضةيا��بال كتفوق أعا�� املرتفعة تلمع 

وتوجـــد منـــاطق جليديـــة ال يـــذوب ث���ـــا ال �ـــ� الصـــيف 

وتمتــــــــد إ�ــــــــ� . 18600وتقــــــــّدر مســــــــاح��ا ب  وال �ـــــــ� الشــــــــتاء

  .م�� مر�ع 24000

» تـــاِرم« �ـــ� شـــمال شـــرق قـــاع ال�ـــ� تقـــع» آيـــِد�غ«بح�ـــ�ة 

و�ـــــذه البح�ــــــ�ة ل�ــــــا  .م�ــــــ� 153عمق�ـــــا مــــــن ســـــطح البحــــــر 

الواقــع  امل�انــة الثانيــة مــن حيــث العمــق �عــد البحــر امليــت

  .م�� من سطح البحر ��405 فلسط�ن وعمقھ 

�ِليما�ـــــان«و�ـــــ�راء 
َ
م�ـــــ� مر�ـــــع  337.000ســـــاح��ا م» ت

امل�انــــة حتــــل تال�ــــ�راء  هو�ــــذ. »تــــاِرم«وســــط قــــاع  وتقــــع

الثانيــــة �ــــ� العــــالم �لــــھ �عــــد ال�ــــ�راء الك�ــــ�ى �ــــ� شــــمال 

  .أفر�قا

 «وتقــــع منطقــــة 
ُ
» تــــاِرم«�ــــ� شــــمال شــــرق قــــاع » رفــــانط

كــون تدرجــة ل��ــرارة وأقــل . وجــو �ــذه املنطقــة حــار جــدا

لسـماء سـنة �املـة وأحيانـا ال تمطـر ا .درجـة+ 47.7حوا�� 

وكـذالك . 1980/�شـر�ن �ول  إ�� 1979/�شر�ن �ول  من

  . �� جميع تركستان الشرقية يكون املطر قليال

الواقعــــــــة شــــــــمال قــــــــاع » كــــــــوك توقــــــــاي«و�ــــــــ� مدير�ــــــــة 

   .درجة+ �51.5شتد ال��د ف��ا إ�� » جو�غار«

و�ـــ� شــــمال تركســــتان الشــــرقية �ـــ� الشــــتاء يز�ــــد ��ــــم 

ا �ـــ� ا��نـــوب فـــال يز�ـــد ا��ليـــد أمـــ. ا��ليـــد عـــن م�ـــ� واحـــد

  .cm 17   عن

الفـــــــرق كب�ـــــــ� �ـــــــ� درجـــــــة ا��ـــــــرارة لـــــــيال و��ـــــــارا �ـــــــ� بـــــــالد 

درجـــــة وأك�ـــــ�ه  12ومتوســـــط الفـــــرق . تركســـــتان الشـــــرقية

  . وألجل �ذا تكون ثمار�ا لذيذة. درجة 35.2

و�ــــــ� تركســــــتان الشــــــرقية توجــــــد عشــــــرات ���ــــــار بــــــ�ن 

, »كون��«و, »إي��«و, »تاِرم«��ر : قص�� وطو�ل وأش�ر�ا

و��ذا يحتل امل�انـة  km 2421 »تاِرم«طول ��ر . »إرِ�ش«و

يصــــــب �ــــــ� بح�ـــــــ�ة » إي�ــــــ�«و��ـــــــر. �و�ــــــ� مــــــن حيــــــث طولــــــھ

ـــــش«و��ـــــر. قازاقســـــتان» َبالقـــــاش« يصـــــب �ـــــ� شـــــمال » إرِ�

» تـــــاِرم«ف�ـــــو ك��ـــــر » كـــــون��«أمـــــا ��ـــــر . املحـــــيط املتجمـــــد

وأخــــــر مصــــــب . ي�تــــــدئ مــــــن داخــــــل تركســــــتان و��ت�ــــــ� ��ــــــا

ال�ـــ� جفـــت إثـــر تجـــارب نوو�ـــة » لو�نـــور «�ـــ�ة بح» كـــون��«

  . يقوم ��ا الشيوعيون الص�نيون 

: و�ـ� تركسـتان الشـرقية تتواجـد بح�ـ�ات كث�ـ�ة وأك���ـا

نــــــغ ُجــــــر«و» بــــــاغراش«بح�ــــــ�ة 
ُ
ل

ُ
» ســـــــايرام«و» إبنــــــور «و» أ

م«و
ُّ
 »بــــاغراش«و��ــــم بح�ــــ�ة . »)أي مــــرٌّ (أّجيــــق «و» أيــــاق

نـــغ ُجـــر«و�ح�ـــ�ة  مر�ـــع م�ـــ� 927
ُ
ل

ُ
و�ح�ـــ�ة مر�ـــع  م�ـــ� 895 »أ

  .م�� مر�ع 454» سايرام«و�ح��ة م�� مر�ع  522» إبنور «

» قانـاس«أجمل بح��ة �� تركستان الشـرقية �ـ� بح�ـ�ة 

��مـال منظر�ـا  »سو�سـرا تركسـتان«و�سم�ا الص�نيون 

  .وروعة طقس�ا

ول�ـــل مـــا ذكرنـــاه عـــن جغرافيـــة تركســـتان يـــدّل ع�ـــ� أن 

و��اي��ـــــا  فالفصـــــول �ر�عــــة بــــداي��ا. جّو�ــــا لطيــــف ممتــــع

ألن ا��بـــال الث��يـــة وال�ـــ�ارى ا��ـــارة . منضـــبطة زمنيـــا

ولــــــذا تكــــــون الب�ئــــــة مناســــــبة جــــــدا ل��يــــــاة . �عيــــــدة جــــــدا

  .والراحة وت��ين تركستان با��دائق وال�سات�ن الرا�عة
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ن وا ورب ر  
  أخي الطیبین: بقلم

  

 الی�وم والغ�رب الك�افر المس�لمین لح�ال المتأم�ل ان

 أمریك�ا تقودھ�ا الت�ي أن الح�رب یق�ینال عل�م یعل�م

 ص�لیبیة حرباً  ضد اإلسالم وأھلھ ما ھي إال وحلفاؤھا

  :تھدف إلى

  .حمایة الیھود المحتلین لفلسطین ودعمھم. 1   

وض��ع حك��ام عم��الء للغ��رب یسیس��ون ش��عوبھم . 2   

  .حسب األوامر األمریكیة

وعل�ى رأس ھ�ذه  المس�لمین خی�رات وسلب نھب. 3   

 .والغاز الخیرات النفط

 نش�ر الدیمقراطی��ة الفاس�دة والمل��ل الباطل��ة ب�ین. 4   

  .المسلمین باسم الحریة أبناء

الع�الم والقض�اء  ف�ي اإلسالمي المد انتشار وقف. 5   

 .على فكرة الخالفة اإلسالمیة

عل��ى أخی��ار وأش��راف األم��ة المس��لمة  القض��اء. 6   

 ,وعلى رأسھم العلماء الربانیین والمجاھدین الصادقین

 .وغیر ذالك من أھدافھم النتنة

 وحلفائھا أمریكا وعلى رأسھا الكفر جیوش فجیشت   

 م�ا هللا م�ن أوباما علیھم�ا بعده من جاء ثم بوش بقیادة

 في یقعون أن یجعلھم العظیم العلي هللا نسأل یستحقون

 القلیلة وھبت الفئة .قریب عما أسرى المجاھدین أیدي

 الذي والھوان الذل یاةح رفضوا الذین القبائل نزاع من

 الع�المي الكف�ر رأس لقت�ال وخرج�وا األم�ة ب�ھ تم�ر

 ال�دین ع�ن دفاع�اً  الطواغی�ت م�ن وحلفائھ�ا أمریك�ا

 المسلمین وأراضیھم وعلى رأسھا فلس�طین وأعراض

 بقی�ادة المجاھ�د وثرواتھ�ا األم�ة خی�رات على وحفاظاً 

 ب�ن أس�امھ الش�ھید الش�جاع النق�ي التق�ي ال�ورع الزاھد

 أحد على نزكي وال )حسیبھ وهللا حسبھ كذالكن (الدن

 أیمن الظواھري الشیخ حكیم األمة بعده من جاء ثم هللا

  !آمین اللھم الكافرین حلوق في شوكة وجعلھ هللا حفظھ

امتث��االً ألم��ر هللا ع��ز وج��ل ال��ذي ج��اء ف��ي كتاب��ھ    

  :العزیز

    ُِكْم َوأَنفُِسُكْم ِفي اْنِفُروْا ِخَفاًفا َوِثَقاالً َوَجاِھُدوْا ِبأَْمَوال

ِ َذلُِك���ْم َخْی���ٌر لَُّك���ْم إِن ُكن���ُتْم َتْعلَُم���وَن    )41(َس���ِبیِل هللاَّ
  ).التوبة(

    َھا الَِّذیَن آَمُن�وْا َم�ا لَُك�ْم إَِذا ِقی�َل لَُك�ُم انِف�ُروْا ِف�ي َیا أَیُّ

اَقْلُتْم إلى األَْرِض أََرِضیُتم ِباْلَحَیاِة الدُّ  ِ اثَّ ْنَیا ِم�َن َسِبیِل هللاَّ

ْنَیا ِف��ي اآلِخ��َرِة إِالَّ َقلِی��ٌل  اآلِخ��َرِة َفَم��ا َمَت��اُع اْلَحَی��اِة ال��دُّ

ْبُكْم َع���َذاًبا أَلِیًم���ا َوَیْس���َتْبِدْل َقْوًم���ا ) 38( إِالَّ َتنِف���ُروْا ُیَع���ذِّ

ُ َعلَ��ى ُك��لِّ َش��ْيٍء َق��ِدیٌر  وهُ َش��ْیًئا َوهللاَّ َغْی��َرُكْم َوالَ َتُض��رُّ

)39( )التوبة(. 

    قُْل إِن َك�اَن آَب�اُؤُكْم َوأَْبَن�آُؤُكْم َوإِْخ�َواُنُكْم َوأَْزَواُجُك�ْم

َوَعِشیَرُتُكْم َوأَْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَھا َوِتَجاَرةٌ َتْخَشْوَن َكَساَدَھا 

ِ َوَرُس�ولِِھ َوِجَھ�اٍد  َن هللاَّ َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَھا أََحبَّ إِلَْیُكم مِّ

ُ الَ َیْھ�ِدي ِفي َسِبیلِِھ َفَتَربَّ  ُ ِب�أَْمِرِه َوهللاَّ ُصوْا َحتَّى َی�أِْتَي هللاَّ

  .   )التوبة( )24(اْلَقْوَم اْلَفاِسِقیَن 

  :وإحقاقا لقول النبي    

ِت��ي ُیَق��اِتلُوَن َعلَ��ى اْلَح��قِّ «. 1    َال َت��َزاُل َطاِئَف��ٌة ِم��ْن أُمَّ

ِعیَس�ى اْب�ُن َم�ْرَیَم َظاِھِریَن إلى َیْوِم اْلِقَیاَم�ِة َق�اَل َفَیْن�ِزُل 

ُ َعلَْی��ِھ َوَس��لََّم َفَیقُ��وُل أَِمی��ُرُھْم َتَع��اَل َص��لِّ لََن��ا  َص��لَّى هللاَّ

ِ َھ�ِذِه  َفَیقُوُل َال إِنَّ َبْعَضُكْم َعلَى َبْعٍض أَُمَراُء َتْكِرَم�َة هللاَّ

ةَ    .)صحیح مسلم(» اْألُمَّ
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أَْذَن����اَب اْلَبَق����ِر،  إَِذا َتَب����اَیْعُتْم ِباْلِعیَن����ِة، َوأََخ����ْذُتمْ «. 2   

ُ َعلَ�ْیُكْم ُذّالً  ْرِع، َوَتَرْكُتُم اْلِجَھ�اَد، َس�لََّط هللاَّ َوَرِضیُتْم ِبالزَّ

 .)سنن أبي داود(» الَ َیْنِزُعُھ َحتَّى َتْرِجُعوا إلى ِدیِنُكمْ 

   3 .» ِ ِتي ُیَقاِتلُوَن َعلَى أَْمِر هللاَّ َال َتَزاُل ِعَصاَبٌة ِمْن أُمَّ

��ى َت��أِْتَیُھْم  َق��اِھِرینَ  ُھْم َم��ْن َخ��الََفُھْم َحتَّ ِھْم َال َیُض��رُّ لَِع��ُدوِّ

اَعُة َوُھْم َعلَى َذلِكَ    .)صحیح مسلم(» السَّ

 فض�حت الت�ي الفاض�حة ھ�ي المعرك�ة ھ�ذه فكان�ت

وكش��فت ع��ن مخطط��اتھم ومك��رھم لإلس��الم  المن��افقین

 .الغرب وعمالء السوء علماء وأھلھ وفضحت

 والس�ریة العلنی�ة ماع�اتواالجت الم�ؤتمرات فقام�ت

 من أمریكا رأسھم وعلى والعجم العرب طواغیت بین

طرف آخر  من والمنافقین السوء وعلماء ودعاة طرف

 فك�ان المجاھ�دین م�ن الفئ�ة القلیل�ة لح�رب وك�ل ذال�ك

أن أُصِدرت الفتاوى وأُلِّف�ت الكت�ب والرس�ائل  ولألسف

 األم�ة ع�ن نص�رة ھ�ذه أبن�اء م�ن الصادقین تصد لكي

 الم�ال أو بالنفس سواءً  المجاھدین من الفئة القلیلة ھذه

المس�اعدة وانص�رفت  أن�واع من بأي نوع أو الكلمة أو

والمس�اجد والقن�وات اإلس�المیة  الدعوی�ة المراك�ز ج�ل

ع��ن دورھ��ا المطل��وب ف��ي ھ��ذه المعرك��ة بس��بب تل��ك 

الفتاوى التي فرح بھا األمریكان وط�واغیتھم ف�ي ب�الد 

 .با� إال قوة وال حول فال اإلسالم

ع��ز وج��ل وأع��انوا  هللا دی��ن فك��انوا مّم��ن ح��ارب

 لم بذالك أو علموا الصلیبین على تحقیق أھدافھم سواءً 

 .یعلموا

 المن�افقین م�ن أناس�اً  أن  هللا رس�ول بلّ�غ فلق�د

 ع�ن الن�اس یثبطون الیھودي سویلم بیت في یجتمعون

ویكذبون على الناس  للقتال هللا  رسول مع الخروج

 وس�لم علیھ هللا صلى النبي مع الخروج بعدم مإلقناعھ

 الیھ�ودي س�ویلم بی�ت عل�یھم ح�ّرق م�ن إل�یھم فأرسل 

  . هللا لعنھ

 م�ن رض�اھا عن األمریكیة راند وقد عّبرت وكالة

 خ�دمات م�ن یق�دموه لم�ا العل�م ألھ�ل المنتس�بین ھؤالء

 إال قوة وال حول فال خصوصاً  وأمریكا الغرب لصالح

 .با�

نن��ي أحسس��ت بخ��وف وش��عور غری��ب ویعل��م هللا أ 

ودع��وت هللا أن یثبتن��ي عل��ى دین��ھ عن��دما رأی��ت أح��د 

المنتس��بین ألھ��ل العل��م وھ��و ج��الس وبج��واره الس��فیر 

األمریكي والسفیر األلم�اني ف�ي الس�عودیة عل�ى إح�دى 

 -الت��ي تنش��ر الرذیل��ة ب��ین المس��لمین  -قن��وات الفس��اد 

ویفتخ��ر بأن��ھ ع��اش بی��نھم ف��ي فت��رة م��ن فت��رات حیات��ھ 

وی��دعو المس��لمین إل��ى ض��بط ال��نفس وع��دم اس��تھداف 

  .السفارات األمریكیة انتقاماً للنبي 

وھ���آكم ھ���ذه القص���ة الحقیقی���ة الت���ي ح���دثت ألح���د 

  : اإلخوة

ك��ان األخ یری��د ال��ذھاب إل��ى الع��راق وح��ّدد موع��د 

ف�التقى بأح�د المش�ایخ وق�ال , ذھابھ بعد عقد قرانھ بیوم

ق غداً والیوم عقد أرید الذھاب إلى العرا! یا شیخ«: لھ

وم��ن ق��ال ل��ك أن المجاھ��دین ف��ي « :فق��ال ل��ھ .»قران��ي

الع��راق محت��اجین إل��ى الرج��ال ث��م حث��ھ عل��ى ال��زواج 

  . اھـ »وعدم الخروج؟

أن الجھاد في « :وقد جلست مع ھذا الشیخ وقلت لھ

اذك�ر ل�ي «: فق�ال ل�ي. »ھذا الزمان حكمھ فرض عین

ل�ي  ث�م ذك�ر. »شیخ واحد یفتي أن الجھاد ف�رض ع�ین

انظ�ر إل�ى «: وق�ال ل�ي. قصة الشاب التي سبق ذكرھا

  »!حماس الشباب أنا ال اعرف كیف یفكرون؟

أصبح ال�ذي یری�د ال�ذھاب إل�ى الجھ�اد ! فسبحان هللا

امتث����اال ألم����ر هللا ودفاع����اً ع����ن أراض����ي وأع����راض 

المسلمین متحمس وال یعرف كیف یفكر والذي یتخلف 

  .كرعن النفیر ھو العاقل الذي یعرف كیف یف

وم����ع ذال����ك كل����ھ ق����ام العلم����اء الرب����انیون وق����ادة 

المجاھ�����دین الص�����ادقین ب�����واجبھم الش�����رعي ودع�����وا 

المس��لمین للنفی��ر إل��ى الثغ��ور وعل��ى رأس��ھا  فلس��طین 

دفاعاً ع�ن ال�دین وع�ن مقدس�ات  مسرى رسول هللا 

وأراض��ي وأع��راض وخی��رات المس��لمین وبین��وا حك��م 

لت��ي الجھ��اد بأن��ھ ف��رض ع��ین ض��د الحمل��ة الص��لیبیة ا
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وبعد ذالك كلھ تخل�ف العلم�اء . تقودھا أمریكا وحلفائھا

وط��الب العل��م وال��دعاة وش��باب األم��ة وكوادرھ��ا م��ن 

طی�ارین ومھندس�ین ودك�اترة ع�ن اللح�اق بھ�ذا الرك��ب 

المب��ارك إال م��ن رح��م هللا وم��ا دع��وة ش��یخنا وأمیرن��ا 

حك��یم األم��ة الش��یخ أیم��ن الظ��واھري حفظ��ھ هللا ببعی��دة 

لنصرة إخوانھم ف�ي ش�ام الخالف�ة  حینما حث المسلمین

  .ومصر العز

وھن��اك عنص��ر فع��ال ل��ھ دور كبی��ر ف��ي المعرك��ة 

تخل���ف ع���ن الرك���ب المب���ارك م���ع العل���م ب���أنھم وق���ود 

  .المعركة وھم تجار المسلمین

وال ش��ك أن��ھ یوج��د ب��ین تج��ار المس��لمین ف��ي ھ��ذا    

البذل  في الكرام الصحابة خطى على الزمان من یسیر

اإلس�الم جعل�ت  عل�ى الص�لیبیة حربال ولكن. والعطاء

 المكلف�ین أغلبھم یتخوفون من القیام بواجبھم الشرعي

 زك�اتھم وإعط�اء  هللا س�بیل ف�ي ب�ھ وھ�و اإلنف�اق

  .للمجاھدین

م��ا ن��داء ش��یخنا ش��یخ : وأق��ول لك��م ی��ا معش��ر التج��ار   

الجھاد في ھذا الزم�ان أس�امة ب�ن الدن تقبل�ھ هللا ع�نكم 

        . ببعید حینما دعاكم لذالك

ْنَیا َوَخافُوا الِفَتَنا ِ ِعَباداً فَُطَنا     َتَرُكوا الدُّ  إنَّ �َّ

  نظروا فیھا فلما علموا     أنھا لیست لحيٍّ وطنا

ًة َواتََّخذوا     صالَح األعماِل فیھا سفنا   جَعلُوَھا لُجَّ

أن : وھ��ا أن��ا ادع��وكم وأذك��ركم ب��ذالك وأق��ول لك��م

س�مع أو ق�رأ ع�ن  واح�د فكلك�م ربكم ورب عثم�ان 

غزوة تبوك التي س�میت بغ�زوة العس�رة وذال�ك لحاج�ة 

لتجھی�ز الج�یش م�ن ع�دة , المسلمین الشدیدة فیھا للم�ال

وعت��اد ناھی��ك ع��ن الح��ر الش��دید وط��ول الس��فر وقل��ة 

الس�����الح والطع�����ام والم�����اء وال�����دواب الت�����ي تحم�����ل 

  . المجاھدین

 ف����دعا القائ����د الع����ام للمجاھ����دین نبین����ا محم����د 
نفاق في سبیل هللا ك�الً عل�ى حس�ب قدرت�ھ الصحابة لإل

 ووع��د المنفق��ین ب��األجر العظ��یم فتس��ابق الص��حابة 

وفاروقھ��ا  وعل��ى رأس��ھم ص��دیق األم��ة أب��و بك��ر 

وھ��ا ھ��و الف��اروق یح��دثنا بنفس��ھ ع��ن ذال��ك  عم��ر 

  :ویقول

یوًما أن نتصدق، فوافق ذلك  أمرنا رسول هللا «

س��بقتھ  الی��وم أس��بق أب��ا بك��ر إن‹: م��اال عن��دي، فقل��ت

م�ا ‹: ، فجئت بنصف م�الي، فق�ال رس�ول هللا ›یوًما

   ».›مثلھ‹: قلت ›أبقیت ألھلك؟

بكل ما عنده، فقال لھ  -  -وأتى أبو بكر «: قال

أبقی��ت لھ��م ‹: ق��ال ›م��ا أبقی��ت ألھل�ك؟‹: رس�ول هللا 

سنن ( ».›ال أسابقك إلى شيء أبدا‹: ، قلت›هللا ورسولھ

  )ابي داود

ألف درھم وھ�ي  عوف وأنفق عبد الرحمن بن 

نصف مالھ وأنفق العباس ب�ن عب�د الطل�ب وطلح�ة ب�ن 

عبی��د هللا ومحم��د ب��ن س��لمة وعاص��م ب��ن ع��دي نفق��ات 

  .أجمعین عظیمة 

 ,وكان أكثر من أنف�ق ف�ي ھ�ذه الغ�زوة عثم�ان 
 عثم�ان نفق�ة ع�ن یح�دثنا حب�اب ب�ن ال�رحمن عبد فھذا

   :قال حیث

 العسرة،  جیش على یحث وھو  النبي شھدت«

 مائ�ة عل�يَّ  !هللا رس�ول یا‹ :فقال عفان بن عثمان فقام

 على حض ثم .›هللا سبیل في وأقتابھا بأحالسھا بعیرا

 !هللا رس�ول ی�ا‹ :فق�ال .عف�ان ب�ن عثم�ان فق�ام الج�یش

 ث�م ،›هللا س�بیل ف�ي وأقتابھ�ا بأحالسھا بعیر مائتا عليَّ 

 ی�ا‹ :فق�ال عف�ان ب�ن عثم�ان فق�ام الج�یش عل�ى ح�ض

 في وأقتابھا بأحالسھا بعیر ثالث مائة يَّ عل !هللا رسول

 وھو المنبر عن ینزل هللا رسول رأیت فأنا .›هللا سبیل

 عل�ى م�ا ھ�ذه، بع�د عم�ل م�ا عثم�ان عل�ى م�ا‹ :یق�ول

  )الترمذي سنن( ».›ھذه بعد عمل ما عثمان



        43    

   

د ااا  ،ولا الميةتركستان اإلس 1435، ر 

 :ق�ال عنھما هللا رضي سمرة بن الرحمن عبد وعن

 ف�ي دین�ار ب�ألف  النب�ي إل�ى عف�ان ب�ن عثم�ان جاء

 فجع�ل  ق�ال العس�رة، ج�یش  النب�ي حین جھز ثوبھ

 م�ا عف�ان اب�ن ض�ر ما« : ویقول بیده یقبلھا  النبي

 ). أحمد مسند( »مراًرا یرددھا- الیوم  بعد عمل

 س�بیل ف�ي لإلنف�اق  الصحابة من المسارعة أن    

 من الصحابة نفوس في اإلیمان ما یفعلھ على دلیل هللا

  نب�یھم أم�ر ث�م وج�ل ع�ز  هللا ألم�ر اس�تجابتھم

 سبیل في أنفسھم باعوا أنھم فكما هللا سبیل في باإلنفاق

: تعالى قال كما الثواب فكان � أموالھم أیضاً  باعوا هللا

 َّإِن  َ  لَُھمُ  ِبأَنَّ  َوأَْمَوالَُھمْ  أَْنفَُسُھمْ  اْلُمْؤِمِنینَ  ِمنَ  اْشَتَرى هللاَّ

ةَ   َعلَْیھِ  َوْعًدا َوُیْقَتلُونَ  َفَیْقُتلُونَ  هللاَِّ  َسِبیلِ  ِفي ُیَقاِتلُونَ  اْلَجنَّ

ْوَراةِ  ِفي َحّقًا  ِمنَ  ِبَعْھِدهِ  أَْوَفى َوَمنْ  َواْلقُْرآنِ  َواإلْنِجیلِ  التَّ

 اْلَف�ْوزُ  ُھ�وَ  َوَذلِ�كَ  ِبھِ  َباَیْعُتمْ  الَِّذي ِبَبْیِعُكمُ  َفاْسَتْبِشُروا هللاَِّ 

   ).التوبة( )111(اْلَعِظیُم 

ُس�ولُ  لَِك�نِ : ىتع�ال وق�ال  َمَع�ھُ  آَمُن�وا َوالَّ�ِذینَ  الرَّ

 َوأُولَِئكَ  اْلَخْیَراتُ  لَُھمُ  َوأُولَِئكَ  َوأَْنفُِسِھمْ  ِبأَْمَوالِِھمْ  َجاَھُدوا

ُ  أََع�دَّ   (88) اْلُمْفلُِح�ون ُھ�مُ  �اتٍ  لَُھ�مْ  هللاَّ  ِم�نْ  َتْج�ِري َجنَّ

  )89(اْلَعِظ�یمُ  ْوزُ اْلَف� َذلِ�كَ  ِفیَھ�ا َخالِ�ِدینَ  اْألَْنَھارُ  َتْحِتَھا
 ).التوبة(

ألن��ھ , ف��إن ت��اریخ أغنی��اء المس��لمین ت��اریخ مش��رف

ت��اریخ الم��ال ف��ي ی��د الرج��ال ال ت��اریخ الرج��ال تح��ت 

 مواق�ف تظھ�ر والمح�ن المواق�ف فف�ي س�یطرة الم�ال

 .  الرجال

  

�اِس أَْن َیُتُوب�وا    لَِك�نَّ َت�ْرَك ال�ُذُنوِب  َفْرٌض َعلَ�ى النَّ

 أَْوَجبْ 

��اِس ِفْی��ِھ  وال��دھرُ   ف��ي ص��رفِھ عجی��ٌب     َوَغْفلَ��ُة النَّ

  أَْعَجبْ 

�َواِب   اِئَباِت َصْعٌب     لَِك�نَّ َف�ْوَت الثَّ ْبُر في النَّ َوالصَّ

  أَْصَعبْ 

وك��ل م��ا یرتج��ى قری��ب     والم��وت م��ن ك��ل ذاك  

  أقرب
  

  عثم�ان فع�ل م�ن المس�لمین تج�ار ی�ا أن�تم فأین

 یتج�اوز هللا لع�ل وقف�ة ص�ادقة م�ع أنفس�كم وقف�تم فھال

وقم�تم بالواج�ب  للمجاھ�دین خ�ذالنكم من تبتم ان عنكم

 زك�اة وإخ�راج هللا س�بیل ف�ي باإلنف�اق الشرعي علیكم

 عل�ى عثم�ان  ن�ال م�ا فین�الكم للمجاھ�دین أم�والكم

 الفالن�ي التاجر بإذن هللا ما ضرّ  األمین الصادق لسان

 .الیوم بعد ما فعل

ت الداخلی��ة ف��یعلم هللا أن��ھ ع��ن طریق��ھ تجھ��ز الغ��زوا

والخارجی���ة والمعس���كرات وتق���ام ال���دورات الش���رعیة 

والعسكریة ویشترى السالح والذخیرة والطع�ام وتكف�ل 

أس���ر المجاھ���دین والش���ھداء ویع���الج الجرح���ى ویف���ك 

األسرى وتشترى وسائل  النقل للمجاھدین وغیر ذالك 

  .من ضروریات الجھاد

فسارعوا إلى اإلنفاق قبل الف�تح ف�إن بش�ائره الح�ت 

  .شتان بین من أنفق قبل الفتح وبعدهف

اللھ������م أع������ز اإلس������الم والمس������لمین وأذل الكف������ر 

  !والكافرین

اللھم انص�ر عب�ادك المجاھ�دین ف�ي س�بیلك ف�ي ك�ل 

  !مكان

  !اللھم ثبت أقدامھم وسدد رمیھم وقوي شوكتھم

  !اللھم أطعم جیاعھم واسقي ظمآھم واكسي عاریھم

  !راھماللھم داوي جرحاھم وتقبل شھداءھم وفك أس

  !اللھم أھدي تجار المسلمین لنصرة دینك

  !اللھم ردھم إلیك رداً جمیالً 

والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین نبینا 

 .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین محمد 
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ا ا  

  عبد الرحمن غازي : إعداد
  

  حركة تركستان الشرقية �سالمية خطرا م�ّدد للدولت�ن: باكستان
  

ع رئ�س وزراء باكستان نواز شر�ف ع�ـ� اتفاقيـة التعـاون 
ّ
وق

ــد ع�ــ� �عــاون بــالده مــع 
ّ

�ســ��اتي�� �ــ� ز�ارتــھ �خ�ــ�ة للصــ�ن وأك

  .الص�ن ضد حركة تركستان الشرقية �سالمية

ـــ� اتفاقيـــــة  ــ� �ــ ـــــت امل�انـــــة �و�ـــ
ّ
ـــذه القضـــــية قـــــد احتل و�انــــت �ــ

ب�ن الدولت�ن �ـ� التعاون �س��اتي�� وقد أبرمت �ذه �تفاقية 

ــــذه  ــــن �ــ ـــر مــ ــ ــا�ي عشـ ــ ـــد الثــ ــ ـــ� البنـ ــ ـــاء �ـ ــ ـــ�� وجـ ــ ــة املا�ـ ــ ــــوم ا��معــ يــ

  : �تفاقية

و�عـارض اسـتقالل " وحـدة الصـ�ن"باكستان تنفـذ سياسـة «

" 
َ
 "و" يـــَون ت

ْ
وتؤ�ـــد سياســـة الصـــ�ن �ـــ� حر��ـــا ضـــد �ر�ـــاب " ِتَ�ـــت

أي ما �سميھ الص�ن بالعناصـر  – والتطرف الدي�� و�نفصال

  .»–الثالثة 

ــد ذكـــــر ـــھ يـــــرى أن  وقـــ ـــتان خـــــالل ز�ارتـــــھ بأنــ رئـــــ�س وزراء باكســ

حركــة تركســتان الشــرقية �ســالمية �شــ�ل خطــرا حقيقيــا ع�ــ� 

و�جــب ع�ــ� الــدولت�ن الت�ــاتف  –الصــ�ن و�اكســتان  –الـدولت�ن 

  .للقضاء عل��ا

ـــتغرقت  ــ ــ�ن اســ ــ ــ ــــر�ف للصـ ــــواز شـــ ــ ـــارة نـ ــ ــــذكر أن ز�ــ ــ ــــدير بـ وا��ـــ

 2013/حز�ــران/08إ�ــ�   2013/حز�ــران/03خمســة أيــام أي مــن 

ــــة  ــ ــــب رئاســ ــ ـــتلم منصــ ــ ـــدما أن اســـ ــ ــــھ �عـــ ــ ـــارة لــ ــ ـــــذه أول ز�ـــ ــــت �ـــ ــ و�انــ

قـــارا «وكمـــا تضـــمنت �تفاقيـــة الســـابقة توســـيع شـــارع . الـــوزراء

ُرمْ 
ُ
ر«إ�� » ِغواِدْر «وفتح طر�ق من » ق

َ
  ...وغ���ما »ِشق

ـــعب  ـــد قضـــــية الشــ ـــع الصـــــ�ن ضــ ــا مــ ــ ـــتان دائمـ ـــاون باكســ وتتعــ

ـــ ــ� املســ ـــالقبض ع�ـــ ــتان الشـــــرقية وتقـــــوم بـ ـــ� تركســ ــلم �ــ لم�ن املســ

ــــ�ن  ــ ـــة الصــ ــ ــــ� دولــ ــ ــــليم�م إ�ــ ــ ــــتان و�سـ ــ ـــ� باكسـ ــ ـــ�ن �ـــ ــ ــــور الالجئــ ــ ��غـ

  .ال�افرة

   إذاعة آسيا ا��رة،  2013/تموز /08

  

القوات الثور�ة ال��كستانية أ��بت : يقول » �� ِوي «� �� �ر�اب خصص الصي�تامل

  خطرا حقيقيا
  

» اتحـــــــاد ال�ــــــــ�في�ن«ا�عقـــــــد مجلــــــــس  2013/آب/�29ـــــــ� 

» �ــــ� ِوي «ي�� �ــــ� �ر�ـــاب الـــذي تحــــدث فيـــھ املتخصــــص الصـــ

ــــــ�بت خطــــــــرا : قــــــــائال إن القــــــــوات الثور�ــــــــة ال��كســــــــتانية أ�ــ

مـــع علـــم . حقيقيـــا �شـــ�ل ��ديـــدا مباشـــرا للصـــ�ن مـــن ا��ـــارج

. بأ��م لم �ستطيعوا كتنظـيم أن �عملـوا داخـل حـدود الصـ�ن

  . »شنجيا�غ«أما �� ا��ارج فقد أصبحوا خطرا ��دد 

دا�ما حركــــة وإحــــ: وقســــم ثــــوار تركســــتان إ�ــــ� مجمــــوعت�ن

ا��ــــــــــــــــزب �ســــــــــــــــالمي  –تركســــــــــــــــتان الشــــــــــــــــرقية �ســــــــــــــــالمية 

ـــز أ�شـــتط��ا �ـــ� جنـــوب آســـيا وأفغا�ســـتان  –ال��كســـتا�ي
ّ

وت��ك

» مــؤتمر أ�غــور العــالم«, واملجموعــة �خــرى . وآســيا الوســطى

» مــــؤتمر أ�غــــور العــــالم«تقــــوم ب�شــــاطا��ا �ــــ� الغــــرب بقيــــادة 

  .»رابية قادر«وت��أس�ا امرأة اسم�ا 
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قتــــل �ــــ�  2013/حز�ــــران/26الــــذكر أنــــھ �ــــ� يــــوم وا��ــــدير ب

ُجــون «عمليــة 
ْ

ك
ُ
, ��صــا 35ع�ــ� �قــل » ِبجــان«التا�عــة ل» ل

أطلقــــــــت القــــــــوات الصــــــــ�نية » رمضــــــــان«و�ــــــــ� أواخــــــــر شــــــــ�ر 

الرصــاص ع�ــ� ا��ــارج�ن مــن م�ــ�د وقتلــت ثالثــة أ�ــ�اص 

ْرفــــان«التا�عـــة ل» آي كــــول «ع�ـــ� �قـــل �ــــ� محافظـــة 
ُ
ْج ط

ُ
. »أ

خـــــان «وا كث�ـــــ� مـــــن املســـــلم�ن �ـــــ� وقبلـــــھ أيضـــــا قتلـــــوا وجرحـــــ

 «التا�عة ل» إيِر�ق
ْ

ن
َ
�

ُ
  . »خ

وقــــــد شــــــددت ا��كومــــــة الصــــــ�نية �جــــــراءات �منيــــــة �ــــــ� 

�ونــــة �خ�ــــ�ة ب��ــــة م�افحــــة �ر�ــــاب و�نفصــــال وأعطــــت 

قــــوات م�افحــــة �ر�ــــاب ســــلطات واســــعة �ــــ� قمــــع املســــلم�ن 

ن«��غـــور وكــــذالك عّي�ـــت وز�ــــر أمــــن املجتمـــع 
ُ

» جــــو ِشــــنغك

  .ا ل�ذه القواتقائد

إذا قامـــــت : ال�ـــــافر �ـــــ� بيانـــــھ» �ـــــ� ِوي «ومواصـــــلة ملـــــا قالـــــھ 

أمر��ا بـال��وم ع�ـ� سـور�ا فـإن ذالـك ال يـؤثر ع�ـ� السياسـة 

ـــــــتان الشـــــــــرقية , العامليـــــــــة بـــــــــل يجعـــــــــل أعضـــــــــاء حركـــــــــة تركســ

 –يقصــــــد ��ــــــذا ا��ــــــزب �ســــــالمي ال��كســــــتا�ي  –�ســــــالمية 

ــــــ� ســــــــور�ا و�ســــــــ��دفون القــــــــوات الصــــــــ�ن ية �ــــــــ� يتمركــــــــزون �ــ

  .تركستان الشرقية

و�ؤكــد ع�ــ� مــا قالــھ بــأن أعضــاء حركــة تركســتان الشــرقية 

�ن  –و�ع�ـــ� ��ـــذا ا��ـــزب �ســـالمي ال��كســـتا�ي –�ســـالمية 

يتــدّر�ون عســكر�ا و�خططــون مــن ســور�ا لل��ــوم ع�ــ� ذاتيــة 

وقــــد اك�ســــبوا  –أي تركســــتان الشـــرقية  –ا��كـــم شــــنجيا�غ 

  .ش�شانقبل ذالك ِخَ��ات من العراق وال

ـــــار وتصـــــّوت 
ّ

والصـــــ�ن تقـــــف �ن مـــــع نظـــــام الطـــــاغوت �ش

دائما ضد أي قرار يصـدر مّمـا �سـّمي بمجلـس �مـن يكـون �ـ� 

وتقـف مـع روسـيا جنبـا إ�ـ� . مص��ة الشعب السوري املسلم

  .جنب �� الدفاع عن نظام �شار الظالم

�ـــــ� أخـــــر حديثـــــھ بـــــأن سياســـــة الصـــــ�ن �ـــــ� » �ـــــ� ِوي «وذكـــــر 

نية وشـرعية ألن الثـوار ال��كسـتاني�ن تركستان الشرقية قانو 

�شـــــ�لون خطـــــرا ع�ـــــ� املنطقـــــة وتقـــــوم سياســـــة الصـــــ�ن ع�ـــــ� 

    . حماية املنطقة م��م

إذاعة آسيا ا��رة  

بناء ع�� طلب الص�ن أعلنت باكستان عن حظر أحزاب ثالثة ضم��م حركة 

  تركستانية الشرقية �سالمية
  

ت باكســـتان و�نـــاء ع�ـــ� طلـــب الصـــ�ن أعلنـــ �ـــ� يـــوم �ر�عـــاء

عـــن حظـــر أحـــزاب ثالثـــة ضـــم��م حركـــة تركســـتانية الشـــرقية 

  . �سالمية

حركــة : �حــزاب الثالثــة ال�ــ� قامــت باكســتان بحظر�ــا �ــ�

أي ا��ــــــــــزب �ســــــــــالمي  –تركســــــــــتانية الشــــــــــرقية �ســــــــــالمية 

وا��ركة �سالمية ألوز�كسـتان واتحـاد ا���ـاد  –ال��كستا�ي

  .�سالمي

ل�ذه �حزاب جاء �س�ب أن  وأكدت باكستان بأن حظر�ا

�ــذه �حــزاب تقــوم بأعمــال إر�ابيــة ضــد ا��كومــة الصــ�نية 

أي تركســتان الشــرقية  –» ذاتيــة ا��كــم«�ــ� إقلــيم شــنجيا�غ 

ذاتيــــة «شــــنجيا�غ  –وأيضــــا �عمــــل النفصــــال �ــــذا �قلــــيم  –

عـــن دولـــة الصـــ�ن الصـــديقة مّمـــا �شـــ�ل خطـــرا ع�ـــ� » ا��كـــم

  . وحدة الص�ن

ـــــي �ــــــي �ـــــــ��«لوقــــــد ذكـــــــرت إذاعــــــة ا تبعــــــا ملـــــــا ســـــــبق أن » �ــ

ا��كومــة الباكســتانية قــد وضــعت خمســ�ن مــن أعضــاء �ــذه 

  .�حزاب الثالثة املذكورة سابقا �� القائمة السوداء

وكمـــا عقـــدت ا��كومـــة الباكســـتانية اتفاقيـــة �عـــاون أم�ـــ� 

أوز�كستان وتركم�سـتان تضـمنت التعـاون : مع �ل من دول��

حـــزاب الثالثـــة وأعضـــاء�ا ع�ـــ� تبـــادل املعلومـــات عـــن �ـــذه � 
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و�كــــذا �ــــو حــــال باكســــتان �ســــ���ا الــــدائم خلــــف سياســــات 

  .الص�ن ضد مسلمي أ�غور �� تركستان الشرقية

مــن شـــ�ر �شـــر�ن �ول عقـــد  22وجــاء �ـــ� خ�ـــ� آخــر أنـــھ �ـــ� 

و�ــ� �ــذا املجلــس , مجلــس مراقبــة حقــوق ��ســان �ــ� الصــ�ن

� طالـب ممثــل باكســتان بــأن تظــل سياســة م�افحــة �ر�ــاب �ــ

ـــــة مســـــــلمي أ�غـــــــور قائمـــــــة يؤكـــــــد ع�ـــــــ� سياســـــــة بـــــــالده . منطقــ

أي  –الصـــي�� ألرض تركســـتان الشـــرقية ) للمحتـــل(الداعمـــة 

  .–تركستان الشرقية �سالمية 

  2013/�شر�ن �ول /24

  إذاعة آسيا ا��رة 

  

  

  »ما��«من جنود�ا ملقاومة مجا�دي  500إرسال تنوي  الص�ن
  

قاومــة مجا�ــدي مــن جنود�ــا مل 500إرســال تنــوي  الصــ�ن 

و�عت�ــ� �ــذا أك�ــ� عــدد تنــوي الصــ�ن املشــاركة بــھ ـ �ــ� . »مــا��«

  .   ضمن القوات التا�عة لألمم املتحدة  تار�خ�ا

ووصف السياسيون واملتخصصـون بـأن قـرار إرسـال �ـذا 

تـــم عـــن قصـــد لتخفيـــف الضـــغوط  »مـــا��«العـــدد الكب�ـــ� إ�ـــ� 

الك الغر�يــة ع�ــ� الصــ�ن ملوقف�ــا مــن القضــية الســور�ة وكــذ

ألن افر�قيـة تقـوم . تر�د الص�ن تقو�ة عالقا��ا بقاّرة افر�قية

وكـــــذالك �عت�ـــــ� . بتصـــــدير كميـــــات كب�ـــــ�ة مـــــن نفط�ـــــا للصـــــ�ن

وقـــال مســـئول �ـــ� . افر�قيـــة ســـوقا كب�ـــ�ا للمنتجـــات الصـــ�نية

 �150مـــــم املتحـــــدة إن مـــــن بـــــ�ن �ـــــؤالء ا��نـــــود ا��مســـــمائة 

 . م�ندسا

م املتحــدة والصــ�ن ومــا زالــت املناقشــات مســتمرة بــ�ن �مــ

 .ع�� �تفاق إلرسال �ؤالء ا��نود

وللصــ�ن أك�ــ� مــن ألفــي عامــل �عملــون تحــت منظمــة �مــم 

املتحـــدة �ـــ� شـــ�� املجـــاالت وخاصـــة ال�ـــ� تكـــون ضـــد �ســـالم 

ومازالــــت الصــــ�ن تؤ�ــــد سياســــة �شــــار ا��ــــزار �ــــ� . واملســــلم�ن

والصــــ�ن �ــــ� �لمــــا تفعلــــھ يكــــون دافع�ــــا الوحيــــد �ــــو . ســــور�ة

 ).  ما��(من ضمن �ذا إرسال قوا��ا إ�� . ا ا��اصةمص����

 »القدس العر�ي«شبكة 

 

  إطعام الشعب القازا�� ��وم ا��ناز�ر تر�د الشر�ات الص�نية
  

ُجـل «�ـ� قازاقسـتان » حـالل«قالت رئ�سـة اتحـاد منتجـات 

لقـــــد قامـــــت الصـــــ�ن بتصـــــدير ��ـــــوم : »َجز�ـــــرة نـــــور البـــــايوف

ضـــــافوا مــــــواد كيماو�ــــــة وأ. ا��نـــــاز�ر بــــــدال عـــــن ��ــــــوم البقــــــر

ل��ــوم ا��نــاز�ر وتــم عــن طر�ق�ــا �غي�ــ� لــون �ــذه ال��ــوم إ�ــ� 

و�ــــذالك مـــــرت . �حمــــر وأيضــــا رائح��ــــا ل�شـــــابھ ��ــــوم البقــــر

عـــت ع�ـــ� مطـــاعم  ِ
ّ

�ســـ�ولة مـــن إدارة التفتـــ�ش القازاقيـــة ووز

  . قازاقستان وفنادق�ا

بأن �مر �ذا قد ينكشف بفحص » ُجل َجز�رة«وصّرحت 

عامــل الطبيــة حيــث يمكــن إضــافة مــواد كيماو�ــة دقيــق �ــ� امل

أخــــــــرى  تث�ــــــــت بــــــــأن �ــــــــذه ال��ــــــــوم املتغ�ــــــــ� لو��ــــــــا ورائح��ــــــــا 

والصادرة من الص�ن ألي حيوان �و؟ وأضـافت أن الشـر�ات 

الصــــ�نية قــــد �عــــّودت بيـــــع ��ــــوم ا��نــــاز�ر للنــــاس بـــــدون أن 

وقالــــــت أيضــــــا أن �ــــــذه ال��ــــــوم ال تبــــــاع �ــــــ� . �علم�ــــــم بــــــذالك

البـــــــا مــــــــا تـــــــدخل �ـــــــ� صـــــــناعة �طعمــــــــة �ســـــــواق العامـــــــة وغ

  .  ا��ا�زة

كـــذالك بأنـــھ يـــتم اســـت��اد البـــيض »  ُجـــل َجز�ـــرة«وأخ�ـــ�ت 

مــن الصــ�ن ولقــد لــوحظ عليــھ بأنــھ غ�ــ� طبي�ــ� و�عتقــد بأنــھ 

وطالبــــــت ب�شــــــديد . قــــــد تــــــم �غي�ــــــ�ه بإضــــــافة مــــــواد كيماو�ــــــة

وأكـــــدت أن . الرقابـــــة ع�ـــــ� املنتجـــــات املســـــتوردة مـــــن الصـــــ�ن

حدث إدارة التفت�ش القازاقية أل��ا ال تو�� الس�ب �� �ل ما ي

  .�ذا �مر ا�تماما الئقا بھ
إذاعة �ستقالل  
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ع اد !...  

 :ا ذر أ ا  

 

  ا اا إ ج ا  

اا ،  ء ا   ك دى ا

ن ا  ...  

      وإذ  ر ل ا كا ّ

   ك اه ا  ك و   

  ... ف و  ا  ان س ا

     هو و  ظ إذا رأ     ءد

 ء ودا.     

      أم »  ع اد«    و ّمّ  

ا ا   ا!  

أ    ر و  : ن

ا  ... ل : و...      أ   ذات

 ... ا، أموا   اأموا  ...أة خام ت 

    ر ا  وأم ت رو    أ

  اا إ !... 

م ان  ن  ان أ     إا

 !   ندر 

ا إ ا ارو ا  ر ت      

    نا   وا  

 ،رّو أو  يت اا ا  ... 

 هي وا  ح ا ر  إنّ  م

 ا ا    و ره ا 

  يور ا او .      م  ك

 روا أن ا  ةا ا  

 ،لطء واا  ءا   ّ !... 

 رأ»ع ان  »د   ن   اا

وأذم وا ا  ا ا  ن  

 ان   ! أ ...  ار ووا ارض 

   ور ءوم ل اأط  نا

وا  ... ون ان وم  اء    

  ء م  آنا  ر  نو

ا ااعإ  ء....  

 ...ن ل :َََو َْ ِا  ََ 

َْمَوأ َِ  َِا      ن    

    م ة     ن إذ إن ،

           ار   ه ا

 بما  ا و وا اء    اا 

  ن ت أنواا  ء اض، وك اوام

  وج      لأط  أ  

 ر إذا وا ة ا ه و اإ

  و ون اع    ) اى( ا ون 

!...  

   ء اد  ا ن اء ا  ء إ

  ء ون ا نن ط ن ف آذامأم

 و ع اد !...  

  و ا  ء ن إ  نإن ط

           ا  وان واا

  ...!اء

  !ا   ا واوان
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  !سلمين؟أين أنتم يا شباب الم
  أم حفص ال�اشمية: إعداد

 

, ا��مد � والصـالة والسـالم ع�ـ� خـاتم �ن�يـاء واملرسـل�ن

  .سيد املجا�دين نب�نا دمحم وع�� آلھ و��بھ أجمع�ن 

ا َوِإنَّ  :قــال هللا �عــا��
َ
ن

َ
ُ�ْم ُســُبل َ�ْ�ــِدَي�َّ

َ
ــا ل

َ
ــِذيَن َجاَ�ــُدوا ِفين

َّ
َوال

 
َ

ْحِسِن�ن
ُ ْ
َع امل

َ َ
َ مل   )69: بوتالعنك( ا�َّ

ـــــِذيَن جاَ�ـــــُدوا : جــــاء �ـــــ� تفســـــ�� القرط�ـــــ� قولــــھ �عـــــا��
َّ
َوال

  . أي �� طلب مرضاتنا. أي جا�دوا الكفار فينا ِفينا

إن �ــــــذه �يـــــة نزلـــــت قبـــــل فــــــرض «: وقـــــال الســـــدي وغ�ـــــ�ه

  . »القتال

ف�� قبل ا���اد العر��، وإنما �ـو ج�ـاد «: قال ابن عطية

  . »عام �� دين هللا وطلب مرضاتھ

  . »�ية �� العباد«: ا��سن بن أ�ي ا��سنقال 

�ـــ� �ـــ� الـــذين «: وإبـــرا�يم بـــن أد�ـــم  وقـــال ابـــن عبـــاس

مـن عمـل بمـا علـم علمـھ ‹ :وقـد قـال . �عملون بمـا �علمـون 

   .»›هللا ما لم �علم

ُ : ونزع �عض العلماء إ�� قولھ ُم ا�َّ
ُ

ُمك ِ
ّ
َ َوُ�َعل وا ا�َّ

ُ
ق

َّ
  . َوات

إنمـــا قصـــر بنـــا عـــن علـــم مـــا «: وقـــال عمـــر بـــن عبـــد العز�ـــز

ج�لنـــا تقصـــ��نا �ـــ� العمـــل بمـــا علمنـــا، ولـــو عملنـــا بـــبعض مـــا 

 :علمنــــا الورثنــــا علمــــا ال تقــــوم بــــھ أبــــداننا، قــــال هللا �عــــا��

 ُ ُم ا�َّ
ُ

ُمك ِ
ّ
َ َوُ�َعل وا ا�َّ

ُ
ق

َّ
  . »َوات

لـــ�س ا���ـــاد �ـــ� �يـــة قتـــال «: وقـــال أبـــو ســـليمان الـــدارا�ي

ن، والـرد ع�ـ� املبطلـ�ن، وقمـع الكفار فقط بـل �ـو نصـر الـدي

الظـــامل�ن، وعظمـــھ �مـــر بـــاملعروف والن�ـــ� عـــن املنكـــر، ومنـــھ 

  . »مجا�دة النفوس �� طاعة هللا و�و ا���اد �ك��

إذا رأيـت النـاس قـد «: وقال سفيان بن عي�نة البن املبارك

اختلفـــــوا فعليـــــك باملجا�ـــــدين وا�ـــــل الثغـــــور فـــــإن هللا �عـــــا�� 

�ُ  :يقول  َ�ْ�ِدَي�َّ
َ
  .»ْم ل

مع�ــ� �يــة، والــذين جا�ــدوا �ــ� ال��ــرة «: وقــال ال�ــ�اك

مثـــل الســـنة �ـــ� : ثـــم قـــال. ل��ـــدي��م ســـبل الثبـــات ع�ـــ� �يمـــان

الـــدنيا كمثـــل ا��نـــة �ـــ� العق�ـــ�، مـــن دخـــل ا��نـــة �ـــ� العق�ـــ� 

  . »سلم، كذلك من لزم السنة �� الدنيا سلم

والـذين جا�ـدوا �ـ� طاعتنـا «:  وقال عبد هللا بن عباس

و�ـــــذا ي�نـــــاول �عمـــــوم الطاعـــــة جميـــــع . دي��م ســـــبل ثوابنـــــال��ــــ

  .»�قوال

تقــول ا��كمـــة مـــن «: ونحــوه قـــول عبــد هللا بـــن الز��ــ� قـــال

أن �عمــل بأحســن : طلب�ــ� فلــم يجــد�ي فليطلب�ــ� �ــ� موضــع�ن

  . »ما �علمھ، و�جت�ب أسوأ ما �علمھ

فيــھ تقــديم وتــأخ�� أي الــذين «: وقــال ا��ســن بــن الفضــل

نا جا�ــــــدوا فينــــــا �ــــــدينا�م �ــــــم الــــــذين
َ
ُ�ْم ُســــــُبل ــــــِدَي�َّ �ْ�َ

َ
أي  ل

   .»طر�ق ا��نة

  . »يوفق�م لدين ا��ق«: قالھ السدي النقاش

املع�ــــــــ� لنخلصــــــــن نيــــــــا��م «: وقــــــــال يوســــــــف بــــــــن أســــــــباط

 . وصــــدقا��م وصــــلوا��م وصــــيام�م
َ

ْحِســــِن�ن
ُ ْ
ــــَع امل

َ َ
َ مل  َوِإنَّ ا�َّ

اســما  أن يكــون : ع�ــ� أحــد وج�ــ�ن ›َمــَع ‹ الم تأكيـد ودخلــت �ــ�

والم التوكيــــــد إنمــــــا تــــــدخل ع�ــــــ� �ســــــماء، أو حرفــــــا فتــــــدخل 

. عل��ا، الن ف��ا مع�� �ستقرار، كما تقول إن ز�دا لفي الدار

وإذا فتحــــت جــــاز أن . إذا ســــكنت ف�ــــ� حــــرف ال غ�ــــ� ›َمــــَع ‹و

و�ك�ــــ� أن تكــــون حرفــــا جــــاء . تكــــون اســــما وأن تكــــون حرفــــا

. وغ���ـا ›البقـرة‹ وتقدم مع�� �حسان واملحسن�ن �ـ�. ملع��

و�ـــو ســـبحانھ مع�ـــم بالنصـــرة واملعونـــة، وا��فـــظ وال�دايـــة، 

  .»فب�ن املعين�ن بون . ومع ا��ميع باإلحاطة والقدرة

فيـــا عبـــاد هللا أوصـــيكم با���ـــاد �ـــ� ســـ�يل هللا والنف�ـــ� إ�ـــ� 

فــــأين أنــــتم وقــــد إن��كــــت ا��رمــــات ورملــــت , ســــاحات ا���ــــاد

وال�ــ�وات وع�ــ� ال�ســاء و�تمــت �طفــال واغتصــ�ت �را�ــ�� 

فلسـط�ن وأنـتم تتلـون و�ســمعون  رأسـ�ا مسـرى رسـول هللا 

ــــُم  :قــــول هللا �عــــا��
ُ

ك
َ
ا ِقيــــَل ل

َ
ــــْم ِإذ

ُ
ك

َ
ــــوا َمــــا ل

ُ
ــــِذيَن آَمن

َّ
ــــا ال �َ ُّ�

َ
َيــــا أ

َيا 
ْ
ن َ�َياِة الدُّ

ْ
ْم ِبا�

ُ
َرِض�ت

َ
ْرِض أ

َ ْ
� �

َ
ْم ِإ�

ُ
ت

ْ
ل

َ
اق

َّ
ِ اث

ِفُروا ِ�� َسِ�يِل ا�َّ
ْ
ان
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َ
ِخَرِة ف

ْ
ِليـٌل ِمَن �

َ
 ق

َّ
ِخـَرِة ِإال

ْ
َيا ِ�ـ� �

ْ
ن َ�َيـاِة الـدُّ

ْ
ـاُع ا�

َ
: التو�ـة(  َمـا َمت

38(  
  : جاء �� تفس�� القرط�� ف��ا مسألتان

ْم : قولھ �عا�� - �و��
ُ

ك
َ
حرف استف�ام معنـاه  ›ما‹ ما ل

أي �ـــــ�� يمـــــنعكم عـــــن كـــــذا كمـــــا : التقر�ـــــر والتـــــو�يخ التقـــــدير

أن �ـذه �يـة نزلـت وال خـالف . مالك عـن فـالن معرضـا: تقول 

�ـــــ� غـــــزوة  عتابـــــا ع�ـــــ� تخلـــــف مـــــن تخلـــــف عـــــن رســـــول هللا 

تبوك، و�انت سنة �سع من ال��رة �عد الفتح �عـام، وسـيأ�ي 

�ــــــو التنقــــــل : والنفــــــر. ذكر�ــــــا �ــــــ� آخــــــر الســــــورة إن شــــــاء هللا

نفر : �سرعة من م�ان إ�� م�ان ألمر يحدث، يقال �� ابن آدم

ـْوا َع�ـ�  :منھ قولـھ �عـا��وقوم نفور، و . إ�� �م ينفر نفورا
َّ
َول

 
ً
ــــــورا

ُ
ف

ُ
ْدبــــــاِرِ�ْم ن

َ
نفــــــرت تنفــــــر : و�قــــــال �ــــــ� الدابــــــة. )46: �ســــــراء( أ

�ــ� الدابــة نفــار، : يقــال. نفــارا ونفــورا) بضــم الفــاء وكســر �ــا(

  . ونفر ا��اج من م�� نفرا. و�و اسم مثل ا��ران

ْرِض : قولھ �عا�� - الثانية
َ ْ
� �

َ
ْم ِإ�

ُ
ت

ْ
ل

َ
اق

َّ
: ملفسرونقال ا اث

و�ـــو . معنــاه اثـــاقلتم إ�ـــ� �عـــيم �رض، أو إ�ـــ� �قامـــة بـــاألرض

تــو�يخ ع�ــ� تــرك ا���ــاد وعتــاب ع�ــ� التقاعــد عــن املبــادرة إ�ــ� 

  . ا��روج، و�و نحو من أخلد إ�� �رض

  :وأ�شد الكسا�ي

  تو�� ال��يع إذا ما استاف�ا خصرا

  عذب املذاق إذا ما أتا�ع القبل                   

. ح�ــــــاه امل�ــــــدوي . ع�ــــــ� �صــــــل تثــــــاقلتم ا �عمــــــشوقــــــر 

و�انت تبوك ودعا الناس إل��ا �ـ� حـرارة القـيظ وطيـب الثمـار 

و�ــــرد الظــــالل كمـــــا جــــاء �ـــــ� ا��ــــديث ال�ــــ�يح ع�ـــــ� مــــا يـــــأ�ي 

فاستو�� ع�� الناس الكسل فتقاعـدوا وتثـاقلوا فـو�خ�م هللا 

ومع�ــــ� . بقولــــھ �ــــذا وعــــاب علــــ��م �يثــــار للــــدنيا ع�ــــ� �خــــرة

 ِِخـــــَرة
ْ

يا ِمــــــَن �
ْ
ن َ�يــــــاِة الـــــدُّ

ْ
ْم ِبا�

ُ
َرِضـــــ�ت

َ
: أي بــــــدال، التقــــــدير أ

تتضـمن  »ِمـَن « أرض�تم بنعيم الدنيا بدال مـن �عـيم �خـرة ف

  :مع�ــ� البــدل، كقولــھ �عــا��
ً
ــة

َ
ْم َمالِئك

ُ
ك

ْ
نــا ِمــن

ْ
َ�َعل

َ
شــاُء �

َ
ــْو �

َ
َول

 
َ

ون
ُ

ف
ُ
ل

ْ
ْرِض َيخ

َ ْ
� ��ِ )أي بدال منكم )60: الزخرف .  

  :الشاعروقال 

  ,فليت لنا من ماء زمزم شر�ة

  .م��دة باتت ع�� ط�يان                           

ليـــت لنـــا بـــدال مـــن مـــاء زمـــزم : أراد. و�ـــروى مـــن مـــاء حمنـــان

عــود ينصــب �ــ� ناحيــة الــدار لل�ــواء، : والط�يــان. شــر�ة م�ــ�دة

عـــات��م هللا ع�ـــ� إيثـــار الراحـــة �ـــ� . �علـــق عليـــھ املـــاء ح�ـــ� ي�ـــ�د

� الراحــــــة �ــــــ� �خــــــرة، إذ ال تنــــــال راحــــــة �خــــــرة إال الــــــدنيا ع�ــــــ

ْجــــُرِك «: لعا�شــــة وقـــد طافــــت راكبـــة قـــال . بنصـــب الــــدنيا
َ
 أ

�
َ

ْدرِ  َع�
َ
َصِبِك  ق

َ
  .)خرجھ البخاري (» ن

 لعبـــاده لي�بــــ�ن 
ً
�عـــم فـــا� عــــز وجـــل شـــرع ا���ــــاد اختبـــارا

الصــــادق مــــن ال�ــــاذب واملــــؤمن مــــن املنــــافق ولــــيعلم املجا�ــــد 

  .الصابر

ل الكفـــــار إللـــــزام�م باإلســـــالم ولكـــــن إللـــــزام�م ولـــــ�س قتـــــا

  .با��ضوع ألح�ام �سالم ح�� يكون الدين �لھ �

فا���اد �� س�يل هللا باب من أبواب ا��نـة يـذ�ب هللا بـھ  

ِ�ي 
َ
الغم وال�م وتنال بھ الدرجات الع�� �� ا��نة ففي حديث أ

 
َ
نَّ َرُســــــــوَل ِهللا  ُ�َرْ�ــــــــَرة

َ
َعَمــــــــ« :ُســــــــِئَل  أ

ْ
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ض
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ف
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 »؟ِل أ

ـــــــاَل 
َ

ق
َ
ِ َوَرُســـــــوِلِھ « :ف

ا؟« :ِقيـــــــَل  ».ِإيَمـــــــاٌن ِبـــــــا�َّ
َ
ـــــــمَّ َمـــــــاذ

ُ
ـــــــاَل  »ث

َ
: ق

ِ�َ�اُد ِ�� َسِ�يِل هللاِ «
ْ
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َ
مَّ َمـاذ

ُ
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َ
. »َ�ـ�ٌّ َمْ�ـُ�وٌر «: ق

  )��يح البخاري (
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ــــي ُ�َرْ�ــــَرة �ِ
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َ
ن

ُ
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َ
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َ
ف

َ
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َ
 :ق

ـلُّ إِ «
ُ
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ْ
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َ
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َ
ة
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ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ـــ
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ْ
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َ
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ْ
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َّ
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َ
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ْ
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ُ
َســـل

َ
ـــُھ ف
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َ
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َ
ف

َ
ُھ ت

ْ
ْحَمِن َوِمن  )��يح البخاري ( .»َعْرُش الرَّ

فمــن قاتــل �ــ� ســ�يل هللا لتكــون �لمــة هللا �ــ� العليــا وإبــالغ 

 و�نـــــا ســـــؤال ملـــــاذا 
ً
 عظيمـــــا

ً
ديـــــن هللا للعـــــامل�ن فســـــ�نال أجـــــرا

  فرض هللا ع�� عباده ا���اد؟

 لتكــــون اع عــــن دينــــھ و فــــرض هللا ا���ــــاد ع�ــــ� عبــــاده للــــدف

 أصــابتھ قارعــة , �لمــھ هللا �ــ� العليــا
ً
فمــن تــرك ا���ــاد عمــدا

: أنــھ قـــال عــن الن�ــ�  كمــا جــاء �ــ� ا��ــديث�ن أ�ــي أمامــة 

 �ــــ� أ�لــــھ بخ�ــــ� «
ً
 أو يخلــــف غاز�ــــا

ً
مــــن لــــم �غــــز أو يج�ــــز غاز�ــــا

   .»أصابھ هللا بقارعة
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, »قبــــل يــــوم القيامــــة«: قــــال يز�ــــد بــــن عبــــد ر�ــــھ �ــــ� حديثــــھ

يحصــــل�ا �ــــ�  »أصــــابھ هللا بقارعــــة قبــــل يــــوم القيامــــة«: قولــــھ

الدنيا قبل يوم القيامة عقو�ة لھ ع�� كونھ ما غزا وال ساعد 

 �ـ� أ�لــھ بخ�ـ�، ومعنـاه أنـھ مـا حصــل 
ً
�ـ� الغـزو وال خلـف غاز�ـا

أصــــابھ �عــــذاب أو بمصــــ�بة : منــــھ ج�ــــاد ال بنفســــھ وال ي�ب�ــــ�

رح سـ�ن أ�ـي شـ( .مالھ وال سـاعد املجا�ـدين حـ�ن خلف�ـم �ـ� أ�لـ��م

  )داود للشيخ عبد املحسن العباد

� «القائـل  فأين أنتم من حديث املصـطفى  �ـ�ِ
ْ

ف
َ
ـِذي ن

َّ
َوال

ِجـــُد َمـــا 
َ
 أ

َ
ـــوا َ�ْعـــِدي، َوال

ُ
ف

َّ
ل

َ
خ

َ
 َيت

ْ
ن

َ
 أ

َ
َرُ�ـــون

ْ
 َيك

ً
نَّ ِرَجـــاال

َ
 أ

َ
ـــْوال

َ
ِبَيـــِدِه ل

ُل ِ�ـ� َسـِ�يِل هللاِ 
َ
ت

ْ
ق

ُ
ي أ ِ

ّ
�

َ
 أ

ُ
َوِدْدت

َ
 ل

ُ
ت

ْ
ف

َّ
ل

َ
خ

َ
ُ�ْم َما ت

ُ
ْحِمل

َ
ـمَّ  أ

ُ
ْحَيـا ث

ُ
ـمَّ أ

ُ
ث

ُل 
َ
ت

ْ
ق

ُ
مَّ أ

ُ
ْحَيا ث

ُ
مَّ أ

ُ
ُل ث

َ
ت

ْ
ق

ُ
مَّ أ

ُ
ْحَيا ث

ُ
مَّ أ

ُ
ُل ث

َ
ت

ْ
ق

ُ
  .)��يح البخاري ( »أ

فـأفيقوا يــا عبــاد هللا مــن غفلــتكم �ــذه و�بــوا لنصــرة ديــن  

أال �علمــون أن هللا يحــب مــن يــدافع عــن دينــھ فكمــا قــال , هللا

ـــــوا :هللا �عـــــا��
ُ
ــــــِذيَن آَمن

َّ
َ�ـــــا ال ُّ�

َ
ْم  َيـــــا أ

ُ
ُصــــــْرك

ْ
َ َين ُصـــــُروا ا�َّ

ْ
ن

َ
 ت

ْ
ِإن

ْم 
ُ

َداَمك
ْ
ق

َ
 أ

ْ
ت ِ�ّ

َ
  )7: دمحم( َوُ�ث

َ  :قولـــــــــھ �عــــــــــا�� ُصــــــــــُروا ا�َّ
ْ
ن

َ
 ت

ْ
ــــــــــوا ِإن

ُ
ــــــــــِذيَن آَمن

َّ
َ�ــــــــــا ال ُّ�

َ
يــــــــــا أ

ْم 
ُ

ُصــــــْرك
ْ
. أي إن تنصــــــروا ديــــــن هللا ينصــــــركم ع�ــــــ� الكفــــــار َين

ُصُرهُ  نظ��ه
ْ
ُ َمْن َين  ا�َّ

ُصَرنَّ
ْ
َين

َ
   )40: ا���( َول

إن تنصــــروا ن�ــــ� هللا ينصــــركم هللا، واملع�ـــــ� : وقــــال قطــــرب

ْم  .واحـــــــد
ُ

ـــــــداَمك
ْ
ق

َ
 أ

ْ
ـــــــت ِ�ّ

َ
ع�ـــــــ�  :وقيـــــــل. أي عنـــــــد القتـــــــال َوُ�ث

املــــراد تث�يـــت القلــــوب : وقيـــل. ع�ــــ� الصـــراط :وقيـــل. �ســـالم

بـاألمن، فيكـون تث�يـت �قـدام عبـارة عـن النصـر واملعونـة �ــ� 

وقــــال . ملع�ــــ��ـــذا ا »�نفــــال« وقــــد م�ـــ�� �ــــ�. مـــوطن ا��ــــرب

ـــِذيَن  :�نـــاك
َّ
ـــوا ال

ُ
ت ِ�ّ

َ
ث

َ
ـــْم ف

ُ
ـــي َمَعك ِ

ّ
�

َ
ـــِة أ

َ
الِئك

َ ْ
ـــ� امل

َ
ـــَك ِإ�  ُيـــوِ�� َر�ُّ

ْ
ِإذ

ــــوا
ُ
فأث�ــــت �نــــاك واســــطة ونفا�ــــا �نــــا، كقولــــھ  )12: �نفـــال( آَمن

ـْوِت  :�عا��
َ ْ
ُك امل

َ
ْم َمل

ُ
اك

َّ
َوف

َ
ْل َيت

ُ
 :ثـم نفا�ـا بقولـھ )11: ال�ـ�دة( ق

 ــْم
ُ

ك
َ

ق
َ
ل

َ
ــِذي خ

َّ
ُ ال ْم  ا�َّ

ُ
ك

ُ
ــمَّ ُيِميــت

ُ
ــْم ث

ُ
ك

َ
ق

َ
ــمَّ َرز

ُ
ــِذي  .)40: الـروم(  ث

َّ
ال

 
َ
َ�يـــاة

ْ
 َوا�

َ
ـــْوت

َ ْ
ــَق امل

َ
ل

َ
ومثلـــھ كث�ـــ�، فـــال فاعـــل إال هللا  )2: امللـــك(  خ

  .وحده

َوَمــْن ُ�َ�ــاِجْر ِ�ــ�  :و�ــ� ختــام �ــذا املوضــوع ال�ــام قــال �عــا��

ِث�ـً�ا 
َ

ًمـا ك
َ
ْرِض ُمَراغ

َ ْ
ِ َيِجْد ِ�ـ� �

ـُرْج ِمـْن َسِ�يِل ا�َّ
ْ

 َوَمـْن َيخ
ً
َوَسـَعة

ْجــُرُه 
َ
ـَع أ

َ
ـْد َوق

َ
ق

َ
 ف

ُ
ـْوت

َ ْ
ـُھ امل

ْ
ــمَّ ُيْدِرك

ُ
ِ َوَرُسـوِلِھ ث

ـ� ا�َّ
َ
َبْ�ِتـِھ ُمَ�ـاِجًرا ِإ�

وًرا َرِحيًما
ُ

ف
َ
ُ غ  ا�َّ

َ
ان

َ
ِ َو�

� ا�َّ
َ

  )100: ال�ساء( َع�

  :فيھ خمس مسائل

ِ َيِجـــــْد َوَمـــــْن ُ��ــــاِجْر ِ�ــــ� َســــِ�يِل ا: قولــــھ �عــــا�� - �و�ــــ� 
َّ� 

 . شرط وجوابھ
ً
ما

َ
ْرِض ُمراغ

َ ْ
� ��ِ اختلف �� تأو�ل املراغم.   

  . »املراغم امل��حزح  امل��حزح عما يكره«: فقال مجا�د

املـــــراغم «: وقــــال ابــــن عبــــاس وال�ـــــ�اك والر�يــــع وغ�ــــ��م

   ».املتحول واملذ�ب

  . وقالھ أبو عبيدة ».واملراغم امل�اجر«: وقال ابن ز�د

فــــاملراغم . ف�ــــذه �قــــوال متفقــــة املعــــا�ي«: اسقــــال النحــــ

املـــذ�ب واملتحـــول �ـــ� حـــال ��ـــرة، و�ـــو اســـم املوضـــع الـــذي 

ورغــــم أنــــف فــــالن أي . يــــراغم فيــــھ، و�ــــو مشــــتق مــــن الرغــــام

  ».لصق بال��اب

. وراغمـــت فالنـــا ��رتـــھ وعاديتـــھ، ولـــم أبـــال إن رغـــم أنفـــھ

إنمـــا ســـمي م�ـــاجرا ومراغمـــا الن الرجـــل �ـــان إذا أســـلم : وقيـــل

عـــــــادى قومـــــــھ و��ـــــــر�م، فســـــــمى خروجـــــــھ مراغمـــــــا، وســـــــمي 

  . ��رة مص��ه إ�� الن�� 

   ».املراغم املبت�� للمع�شة«: وقال السدي

املـراغم الـذ�اب : سـمعت مال�ـا يقـول «: وقال ابن القاسـم

   ».�� �رض

و�ـــذا �لـــھ تفســـ�� بـــاملع��، و�لـــھ قر�ـــب �عضـــھ مـــن �عـــض، 

اغمـــــة كمـــــا فأمـــــا ا��ـــــاص باللفظـــــة فـــــإن املـــــراغم موضـــــع املر 

ذكرنــا، و�ــو أن يــرغم �ــل واحــد مــن املتنــازع�ن أنــف صــاحبھ 

بـــــأن �غلبـــــھ ع�ـــــ� مـــــراده، فكـــــأن كفـــــار قـــــر�ش أرغمـــــوا أنـــــوف 

املحبوس�ن بمكة، فلو �اجر م��م م�اجر ألرغم أنـوف قـر�ش 

. ��صـــولھ �ـــ� منعـــة مـــ��م، فتلـــك املنعـــة �ـــ� موضـــع املراغمـــة

  :ومنھ قول النا�غة

  ملراغم وامل�ربعز�ز ا... كطرد يالذ بأر�انھ

 : قولھ �عا�� - الثانية
ً
   .أي �� الرزق َوَسَعة

   ».قالھ ابن عباس والر�يع وال��اك

املع�ـــ� ســـعة مـــن الضـــاللة إ�ـــ� ال�ـــدى ومـــن «: وقـــال قتـــادة

   ».العيلة إ�� الغ��

و�ـــذا أشـــبھ بفصـــاحة . الســـعة ســـعة الـــبالد«: وقـــال مالـــك

ة �ــــ� العــــرب، فــــإن �ســــعة �رض وك�ــــ�ة املعاقــــل تكــــون الســــع

الــرزق، وا�ســاع الصــدر ل�مومــھ وفكــره وغ�ــ� ذلــك مــن وجــوه 

   ».الفرج

  :ونحو �ذا املع�� قول الشاعر
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د ااا  ،ولا الميةتركستان اإلس 1435، ر 

  ,وكنت إذا خليل رام قط��                         

  .وجدت وراي منف��ا عر�ضا

  :آخر

  ,ل�ان �� مضطرب واسع                         

  .�� �رض ذات الطول والعرض

�ــذه �يــة دالــة ع�ــ� أنــھ لــ�س ألحــد «: مالــكقــال  - الثالثــة

   ».املقام بأرض �سب ف��ا السلف و�عمل ف��ا �غ�� ا��ق

واملــراغم الــذ�اب �ــ� �رض، والســعة ســعة الــبالد «: وقــال

   ».ع�� ما تقدم

واستدل أيضا �عض العلماء ��ذه �ية ع�� أن للغازي إذا 

يحضـر خرج إ�ـ� الغـزو ثـم مـات قبـل القتـال لـھ سـ�مھ وإن لـم 

ا��ــــرب، رواه ابــــن ل�يعــــة عــــن يز�ــــد بــــن أ�ــــي حب�ــــب عــــن أ�ــــل 

  . وروي ذلك عن ابن املبارك أيضا. املدينة

ِ : قولھ �عا�� - الرا�عة
ـ� ا�َّ

َ
 ِإ�

ً
ُرْج ِمْن َبْ�ِتِھ ُم�ـاِجرا

ْ
َوَمْن َيخ

  . �ية َوَرُسوِلِھ 

طلبـــت اســـم �ـــذا الرجـــل «: قـــال عكرمـــة مـــو�� ابـــن عبـــاس

   ».جدتھأر�ع عشرة سنة ح�� و 

و�ــ� قــول عكرمــة �ــذا دليــل ع�ــ� شــرف �ــذا العلــم قــديما، 

  وأن �عتناء بھ حسن واملعرفة بھ فضل، 

مكثــت ســن�ن أر�ــد أن أســأل «: ونحــو منــھ قــول ابــن عبــاس

، مـــــا عمـــــر عـــــن املـــــرأت�ن اللتـــــ�ن تظا�رتـــــا ع�ـــــ� رســـــول هللا 

   ».يمنع�� إال م�ابتھ

ابـن والذي ذكره عكرمة �و ضمرة بن العـيص أو العـيص 

و�قـــال . ضــمرة بـــن زنبـــاع، ح�ــاه الط�ـــ�ي عـــن ســعيد بـــن جب�ـــ�

جندع بن ضمرة مـن ب�ـ� ليـث، «: و�قال. »ضم��ة أيضا«: فيھ

و�ان من املستضعف�ن بمكة و�ان مر�ضا، فلما سمع ما أنزل 

أخرجــو�ي، ف�ــ� لــھ فــراش ثــم وضــع عليــھ : هللا �ــ� ال��ــرة قــال

َوَمــْن  : فيــھوخــرج بــھ فمــات �ــ� الطر�ــق بــالتنعيم ، فــأنزل هللا

 
ً
ُرْج ِمْن َبْ�ِتِھ ُم�اِجرا

ْ
   ».�ية َيخ

خالــــد ابــــن حــــزام بــــن «: وذكــــر أبــــو عمــــر أنــــھ قــــد قيــــل فيــــھ

خو�لــــــد ابــــــن أ�ــــــ� خديجــــــة، وأنــــــھ �ــــــاجر إ�ــــــ� أرض ا���شــــــة 

ف��شـــتھ حيـــة �ـــ� الطر�ـــق فمـــات قبـــل أن يبلـــغ أرض ا���شـــة، 

   ».ف��لت فيھ �ية، وهللا أعلم

: وقيــــل. ھ حب�ــــب بــــن ضــــمرةوح�ــــى أبــــو الفــــرج ا��ــــوزي أنــــ

وح�ــي عــن عكرمــة  ضــمرة بــن جنــدب الضــمري عــن الســدي«

وح�ــــي عــــن ابــــن  جــــابر أنــــھ . أنــــھ جنــــدب بــــن ضــــمرة ا��نــــد��

وح�ــــى امل�ـــدوي أنــــھ  ».ضـــمرة بــــن �غـــيض الــــذي مـــن ب�ــــ� ليـــث

ضـــمرة بـــن خزاعـــة، وهللا «: وقيـــل. ضـــمرة بـــن ضـــمرة بـــن �عـــيم

   ».أعلم

ــاُ�ُم إِ ملــا نزلــت : وروى معمــر عــن قتــادة قــال
َّ
َوف

َ
ــِذيَن ت

َّ
نَّ ال

ِســِ�ْم 
ُ

ف
ْ
ن

َ
ي أ  ظــاِملِ

ُ
ــة

َ
الِئك

َ ْ
�يــة، قــال رجــل مــن املســلم�ن و�ــو  امل

إ�ــــي لــــدليل �ــــ� الطر�ــــق، وإ�ــــي ! وهللا مــــا �ــــ� مــــن عــــذر: مــــر�ض

فحملــوه فأدركــھ املــوت �ــ� الطر�ــق، فقــال . ملوســر، فــاحملو�ي

َم 
َّ
ْيــِھ َوَســل

َ
ُ َعل � ا�َّ

َّ
نــا لــتم أجــره، لــو بلــغ إلي: أ�ــ�اب الن�ــ� َصــ�

وأخ��وه بالقصـة،  وجاء بنوه إ�� الن�� . وقد مات بالتنعيم

و�ــان . �يــة ومــن يخــرج مــن ب�تــھ م�ــاجراف��لــت �ــذه �يــة 

جنـدب ابــن ضــمرة ع�ــ� مــا «: اسـمھ ضــمرة بــن جنــدب، و�قــال

) رحيمــا. (ملــا �ــان منــھ مــن الشــرك و�ــان هللا غفــورا. تقــدم

  ».ح�ن قبل تو�تھ

الـذ�اب �ـ�  قسـم العلمـاء : ابن العر�ـيقال  - ا��امسة 

  : �ر�ا وطلبا، فاألول ينقسم إ�� ستة أقسام: �رض قسم�ن

ـــــــ� دار  - �ول  ال��ــــــــرة و�ـــــــــ� ا��ـــــــــروج مــــــــن دار ا��ـــــــــرب إ�ــ

، و�ــذه ال��ــرة باقيــة �ســالم، و�انــت فرضــا �ــ� أيــام الن�ــ� 

مفروضة إ�� يوم القيامة، وال�� انقطعت بالفتح �� القصـد 

حيـــــث �ـــــان، فـــــإن بقـــــي �ـــــ� دار ا��ـــــرب ع�ـــــ��،  إ�ـــــ� الن�ـــــ� 

  .و�ختلف �� حالھ

: ا��ـــــروج مـــــن أرض البدعـــــة، قـــــال ابـــــن القاســـــم - الثـــــا�ي 

سـمعت مال�ـا يقـول ال يحـل الحـد أن يقـيم بـأرض �سـب ف��ــا ‹

و�ــذا �ــ�يح، فــإن املنكــر إذا لــم : قــال ابــن العر�ــي ›.الســلف

ـــ: تقـــدر أن �غ�ـــ�ه فـــزل عنـــھ، قـــال هللا �عـــا�� ْي
َ
ـــِذيَن َوِإذا َرأ

َّ
 ال

َ
ت

ْعِرْض َعْ�ُ�ْم 
َ
أ

َ
 ِ�� آياِتنا ف

َ
وُضون

ُ
  :إ�� قولھ َيخ

َ
�ن اِملِ

َّ
  .الظ

فـإن طلـب : ا��روج مـن أرض غلـب عل��ـا ا��ـرام - الثالث 

  . ا��الل فرض ع�� �ل مسلم

الفــرار مــن �ذيــة �ــ� البــدن، وذلــك فضــل مــن هللا  - الرا�ــع

ا��ــروج  أرخـص فيـھ، فــإذا خ�ـ�� ع�ـ� نفســھ فقـد أذن هللا �ـ�

وأول مـــن . عنـــھ والفـــرار بنفســـھ ليخلصـــ�ا مـــن ذلـــك املحـــذور 

ـــــي: ، فإنـــــھ ملـــــا خـــــاف مـــــن قومـــــھ قـــــالفعلـــــھ إبـــــرا�يم  ِ
ّ
 ِإ�
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ّ
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َ
ـي ِإ� وقـال . َسـَ�ْ�ِديِن  َرّ�ِ

َرَج : مخ��ا عن مو���
َ

خ
َ
ا ِمْ�َ�ا ف

ً
اِئف

َ
ُب  خ

َّ
َ�ق

َ
  . َي�

املــرض �ـــ� الــبالد الوخمــة وا��ــروج م��ـــا  خــوف - ا��ــامس

للرعاة ح�ن استوخموا املدينة  وقد أذن . إ�� �رض ال���ة

وقــــــد . أن يخرجــــــوا إ�ــــــ� املســــــرح فيكونــــــوا فيــــــھ ح�ــــــ� ي�ــــــ�وا

اســ�ث�� مــن ذلــك ا��ــروج مــن الطــاعون، فمنــع هللا ســبحانھ 

، وقــــد تقــــدم بيانــــھ �ــــ� منــــھ با��ــــديث ال�ــــ�يح عــــن ن�يــــھ 

  . ›�و مكروه‹: علماءنا قالوابيد أن ). البقرة(

الفـــرار خـــوف �ذيـــة �ـــ� املـــال، فـــإن حرمـــة مـــال  - الســـادس

  .املسلم كحرمة دمھ، و��ل مثلھ وأوكد

طلــــب ديــــن وطلــــب : وأمــــا قســــم الطلــــب فينقســــم قســــم�ن 

دنيــــا، فأمـــــا طلـــــب الـــــدين فيتعـــــدد بتعـــــدد أنواعـــــھ إ�ـــــ� �ســـــعة 

  :أقسام

وَ : ســـــفر الع�ـــــ�ة، قـــــال هللا �عـــــا�� - �ول  
َ
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ْيــــف
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ــــُروا ك

ُ
ظ

ْ
َين

َ
ْرِض ف

َ ْ
�  و�ــــو

ــــــــال. كث�ــــــــــ� ل�ــــــــــ�ى  ›�رض‹إن ذا القــــــــــرن�ن إنمــــــــــا طــــــــــاف : و�قــ

  . لينفذ ا��ق ف��ا: وقيل. ��ائ��ا

  . و�ول وإن �ان ندبا ف�ذا فرض. سفر ا��� - الثا�ي

  .ھسفر ا���اد ولھ أح�ام - الثالث

سفر املعـاش، فقـد يتعـذر ع�ـ� الرجـل معاشـھ مـع  - الرا�ع

�قامـة فيخــرج �ــ� طلبــھ ال يز�ــد عليــھ، مــن صــيد أو احتطــاب 

  . أو اح�شاش، ف�و فرض عليھ

ســـــفر التجـــــارة والكســـــب الزائـــــد ع�ـــــ� القـــــوت،  - ا��ــــامس

: وذلــــــك جــــــائز بفضــــــل هللا ســــــبحانھ و�عــــــا��، قــــــال هللا �عـــــــا��
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التجــــارة، و�ــــ� �عمــــة مــــن هللا ��ــــا �ــــ� ســــفر ا��ــــ�، فكيــــف إذا 

   !؟انفردت

  . �� طلب العلم و�و مش�ور  - السادس

 «: قصـــد البقــاع، قـــال  - الســا�ع
َ

ــدُّ  ال
َ

ش
ُ
  الّرَِحـــاُل  �

َّ
ـــ� ِإال

َ
 ِإ�

ِة 
َ
ث

َ
ال

َ
  . »َمَساِجَد  ث

  . تكث�� سواد�ا للذب ع��االثغور للر�اط ��ا و  - الثامن

: ز�ـــارة �خـــوان �ـــ� هللا �عـــا��، قـــال رســـول هللا  - التاســـع

زار رجـــل أخالـــھ �ـــ� قر�ـــة فأرصـــد هللا لـــھ مل�ـــا ع�ـــ� مدرجتـــھ «

 ›.الطر�ــــــق): بفـــــتح املـــــيم والـــــراء(واملدرجـــــة . أرصـــــده يرقبـــــة‹

فقال أين تر�ـد فقـال أر�ـد أخـا �ـ� �ـ� �ـذه القر�ـة قـال �ـل لـك 

عليــھ قــال ال  ›.أصــ��تھ ومت�تــھ: ر��ــت �مــر‹مــن �عمــة تر��ــا 

غ�� أ�ي أحب�تھ �� هللا عز وجل قال فإ�ي رسول هللا إليك بأن 

  )رواه مسلم وغ��ه(. »هللا قد أحبك كما أحب�تھ فيھ

  :وقال الشاعر أحمد محرم

  ,شباب دمحم س��وا سراعا

  .وال تدعوا الكفاح وال القراعا

                           

  ,النصر أمرا مستطاعا رأيت  

  .وأسد الغيل تأ�ى أن تراعا

  .خذوا الغايات وانطلقوا تباعا

   ,خذوا �بطال قرما �عد قرم

  .وخوضوا ا��رب باأل�وال ترمي 

   ,كفى ما امتد من دعة وسلم

  .كفى ما اشتد من كرب و�م 

  .كفى ما خاب من أمل وضاعا

  ,شباب دمحم صونوا اللواء

  .ءوكونوا �� ا���اد لھ فدا

  ,أمن يتقلد السور الوضاء

  .يخاف الروع أو يخ��� اللقاء 

  .دفاعا عن محارمكم دفاعا

   ,أقيموا الدين والدنيا جميعا          

  .وقوموا فاجمعوا الشمل الصد�عا

  

ف�ســـأل هللا أن ��ـــدينا وإّيـــاكم إ�ـــ� الصـــراط املســـتقيم وأن 

ينصــر �ســالم واملســلم�ن �ــ� أفغا�ســتان و�اكســتان وكشــم�� 

ـــــــــرقية والفلبـــــــــــ�ن وطاجكســـــــــــتان وا لقوقـــــــــــاز وتركســـــــــــتان الشــ

وأوز�كستان وا��ز�رة العر�ية والشام وأرض الكنانة وشمال 

أفر�قيا وما�� ونج��يا والصومال وأن يمن سـبحانھ ع�ـ� أمتـھ 

  .بالفتح والنصر املب�ن

  !وآخر دعوانا أن ا��مد � رب العامل�ن

ھ ومــن وصــ�� هللا وســلم ع�ــ� ســيدنا دمحم وع�ــ� آلــھ و�ــ�ب 

  .سار ع�� ن��ھ إ�� يوم الدين

   )شرح �يات من تفس�� القرط��: مالحظة(
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