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ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
هدفها �لتجديد � �إلسال� �� �جا� 
�ل"  �لدين �حلنيف ظاهًر� -باطًنا ( صو�ته �ألصلية 
�حضر; ֲדا ( �لدنيا سيد �خللق ��عني سيدنا 4مد 
�ملصطفى �، F نشر; � كل �لعاB. -قد �سس حضر< 
�إلسالمية  �جلماعة   �  Mيا
�لقا �Oد  غال�   �Pمر
مدينة   � سنة �١٨٨٩  تعا(  �هللا  من  بأمر  �ألOدية 
 
قا
ياX� ،Yند معلًنا �نه �ملسيح �ملوعو
 -�ملهد� �ملعهو
 Zلديانا� �هل   Yلزما� [خر   � ظهو�;  ينتظر  �لذ� 

�لسما-ية �يعا.

�إلسالمية �ألOدية -حيد< aد `�ته �ل"  
 bبالطر  Bلعا�  cاd�  � �إلسال�  تنشر 
�لسلمية، -باحلجة -�لgهاY، -هي �لنمو`f �ألمثل � 
Pمننا هذ� للمجتمع �إلسالمي �لقومي �لذ� �قامه سيدنا 

4مد � -�صحابه �ضو�Y �هللا عليهم.

-�ألخالقي    mلدي�  nملستو� �فع  على 
بني  -�ألخوية  �لو
ية  �لعالقة   cنشا-
حالp �لسال� �حلقيقي � �لعاB -`لك على - qلشعو�

.cلتعاليم �إلسالمية �لصحيحة �لسمحا� cضو

�ملالية من تgعاZ �بنائها ال غ�، حيث 

خله  من  معلو�  بقد�   
فر يت�g كل 


فع �لزكا<.- nخر� Zعاgجانب ت )�لشهر� 

�لكرمي   Y]لقر�  Mمعا تر�جم  �جلماعة 
-كثً��  
ينية  -كتًبا   xش عاملية   Zبلغا

من �ملجالZ -�جلر�ئد �إلسالمية. 

بنعم  �هللا 4طة فضائية تفخر ֲדا حتديثا 
�هللا على �{ا �-p فضائية سالمية، تبث 
بر��ها على مد�� �لساعة ( �يع �قطا� �أل�� ُمقدمًة 

�إلسال� �لصحيح �لذ� �تى به سيد �خللق �.

طور
� س

دية 
	

ة األ
المي

إلس
عة ا

جلما
مح ا

مال

فريقيا -[سيا كث� من �ملد���  p-
 xش �
�لنا�  خل�  تعمل   .Zملستشفيا�- -�ملعاهد 

.�
-تعليمهم -تثقيفهم -لرفع مستو�هم �لر-حاM -�ملا

�جل  من  �اهد�  حياته  كل  مؤسسها 
-�قتال�  -�لكفر،  �لشر�  صليب  كسر 
بني  -�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �Pلة -  ،
�إلحلا جذ-� 
 Zلكث� من �إلسر�ئيليا� qلنا� كنتيجة مباشر< لتسر�
-�ملفاهيم �خلاطئة ( �لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر 
�لبشر  من  كب�  قطا�  بني  �لتوحيد  لضيا�  �ملًا  قلبه 
�هللا  مع  ��ذ-�   -� Xا،  �لعاجز   Yإلنسا� جعلو�  �لذين 
  .
[Xة �خرn، �- �نكر-� -جو
 �هللا -مالو� ( �إلحلا
فألف حضرته بعوY �هللا -تأييد; �كثر من �انني كتابا 
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة -عشر-Y بلغة �لضا
-�ثبت بتأييد من �هللا بطالY �لعقائد �لفاسد< �ل" -�ثها 
�هل �أل
ياY �ألخرn عن �آلباc -�ألجد�
، -�نشأ هذ; 
 gها على �ل
�جلماعة لتحمل �للو�c من بعد;، -�قا� �فر�
-�لتقوn، -�باهم على ما �� �سوp �هللا  � صحابته 

 .bلكر�� من مكا�� �ألخال�
  

 )  � �ملهد�  �إلما�  حضر<   pنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا( ما -عد به �سـوله �لكرمي سيدنا 4مد �ملصطفى 
�لنبو<   fمنها على  �لر�شـد<  �خلالفة   >
عو مـن   �
� �ألمة �إلسالمية، فكاY موالنا نو� �لدين � خليفته 
 
�أل-p، تبعه �خلليفة �لثاM حضر<  مر�P بش� �لدين 4مو
�Oد  � F تال; �خلليفة �لثالث حضر< مر�P ناصر �Oد 
 �Pتال; �خلليفة �لر�بع حضر< مر F - )ه �هللا تعاO� -
 � Yـن �آلd- - )ه �هللا تعاO� - ـدO� طاهـر
مسر-�   �Pمر حضر<  �خلـامس  خلليفته  �ملبا��  �لعهد 

�Oد �يد; �هللا تعا( بنصر; �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألOدية.
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التقوى

كلمة �لتقو�

تداعيات العنف األسـري تداعيات العنف األسـري 
� ظل فهم دي� جاف � ظل فهم دي� جاف 

%شهر  من  �ألسر[  �لعنف  ُيعت� 
�تمعاتنا   �  �uنتشا� �لعنف  %نو�� 
ִדميش  من  �بالرغم  �إلسالمية. 
�جو^� من بعض �ألطر�� @ال %? بصماته على 
%�u �لو�قع بدD جلية � �لتركيبة �الجتماعية. 
�ال يقتصر �لعنف �ألسر[ -كما يتصوu �لبعض- 
yلك  يتعد�  بل  ��جته  جتا�  �لز��  عنف  على 
ليشمل عنف �لز�جة جتا� ��جها، �عنف �لو�لدين 
�خل  جتا� %�ال^هم، �هُلمَّ جرًّ� من %صنا� �لعنف̂ 
�ألسر!، ��ل¤ بتعريفها �ملتكامل هي �ملأ�� �لد�فئ 
�مركز �حلب ��لسكينة �باحة ��د�¦ ��لطمأنينة. 
@ال  تتوفر  لن  �ألجو�¦  هذ�   ?% �ثنا?  »تلف  �ال 
 Dلفعا{ من ��جبا� �u�^ كال �لو�لدين �^% �y@

�حقو� �صا�u %سو! لباقي %فر�^ �ألسر!.
 �مصد�قا لقوله �:" تز�جو� �لو^�^ �لولو^". فإ? 
مسئولية �حلب ��ملو^! تقع بالدuجة �أل�< على 
�ألكثر  �لعاطفية هي  تركيبتها  فهي ¯كم  �ملر%!، 

قدu! على شحن �جلو �لعائلي باحلب ��ملو^!.
كما يتوجب على u´ �ألسر! %? يكو? منوyجا 
 µي^ جو  �يوفر  �حلنيف  �لدين  لتعاليم  عمليا 
�تربو[ �ثقا� يسد حاجياD %فر�^ �ألسر! كي 

ال يبحثو� عن بديل خا�u �لبيت. 
�ال يسعنا من خال{ هذ� �لسطوu �لتطر� @< Iيع 
%سبا´ �لعنف �ألسر[.. هذ� �لظاهر! �لفتاكة �ل¤ 
باتت ִדد^ %من �سالf �تمعاتنا، �لكن سنحا�{ 
على  ¶فية  غ;  هي  �ل¤  %سباֲדا  �%بر�  %هم  ملس 

�للبيب �ملطلع على ما ¸ر[ � �لساحة �إلسالمية 
�لذ[  �ألمر   ،Dحرما �هتك  �مظا¹   sمآ من 
%uجعه �لكث;�? @< فشل u´ �ألسر! � �حلصو{ 
حيث  �لالمتناهية  حاجاִדا  Iيع  به  ُيَلبِّي  ما  على 
لتفريغ  %فر�^ها   ¦��@ �لعنف   fستخد��  >@ يندفع 
شحنة �خليبة �ل¤ تنعكس zثاuها � صوu! �لعنف. 
كما يغطي بعض �آلبا¦ فشلهم هذ� بتمييع مكانتهم 
�عدf �ملباالD مبا ¸ر[ ^�خل �لبيت فيخسر هيبته 
��حتر�مه فينطبق عليه �ملثل: "@�y كا? u´ �لبيت 
بالد� ضاuبا فسمة %هل �لبيت �لرقص". �� ظل 
�ألسر!  %فر�^  لباقي  �ملجا{  ُيفسح  �لظر��  هذ� 
للتنافس على �حلصو{ على كرسي uئاسة �ألسر! 

 .´uذ� �ملأ��طبعا �لعنف هو %جنع �سيلة 
�ملأسا! فإ? بعض �آلبا¦  ��أل^هى ��ألّمر من هذ� 
�يظنو?  بذلك  �م  �لدين   Éبسما عنفهم   ?�u�ي
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تسمح  �#ايتهم  �ألسر!  %فر�^  تربية  مسؤ�لية   ?%
عظيم،  ظلم  من  له  �يا  �لعنف..  باستعما{  �م 
فالدين بر�¦ من �^عا¦�ִדم �لظاملة. فبعلتهم هذ� قد 
طمسو� مالمح �معا� �بتسامة �حليا! عن �جه �ملر%! 
�ملستضعفة ��جه �لطفل �ل�[¦ �غرسو� كل تعاب; 
عنها.   uلفر��� منها  �خلر��  �جلميع   Ëفتم  sليأ�
فباتو�  �معامله،  �لدين   � حو�م  من  كل  فكرَّهو� 
يبحثو? عن بديل ير�قهم طعم �لسعا^! ��لطمأنينة 
 D�uملخد�� �خلمر!  �م  فحققت   Dللحظا �لو 
�لظاهر!  هذ�  متتني   �  ^�� �لذ�  �ألمر  مأuֲדم، 
�حليا!  منط  �ستفحا�ا   � ساهم  كما  �لفتاكة. 
 Ïحبا@� نفسية   Ïضغو من  لديها  �ما  �لعصرية 
 Dفجو� �فتح  �لز�جية  �لعالقة  تفكك   � ساهم 

� عشها. 
�لذ[   µلدي� �لفهم  �ال شك %? جفا� �سذ�جة 

ُيلقن � �ملؤسساD �لدينية ��لتعليمية � بلد�ننا ��^ 
� �لطني ِبلة. حيث %ُفرÐ �لدين من مغز�� �حلقيقي 
�تضحك   uلصغا� ُتخيف   Dخر�فا �ر^  �%صبح 
د�^ �هللا �تأ�يلها   ̄sما �ستخفا� عامة �لنا% .uلكبا�
حسب %هو�ئهم فحدÓِّ �ال حر�. لقد تبخر �لفهم 
�لديµ �لصحيح من �حليا! �ليومية �ُفسح �ملجا{ لكث; 
 yلتلذ� �ضمحل  لقد  3له.  حتل  كي   Dملوبقا� من 
 .Dملسكر���  D�uباملخد عنه  �ُعّو�  �هللا  بوصا{ 
ماتت �لقناعة �%صبح همُّ كل ��حد �حلصو{ على 
ما � يد �آلخرين مهما كلفه yلك.. ِبيع �لشر� 

�ُِ̂فنت �لذمة �ُفقد �لسالf �طاu �ألما?.
لقد %لقت هذ� �حلالة �ملر�عة �لرعب لد� �لكث;ين 
�آلفة  هذ�  من  �ألمة  Öلص  �ستحالة  ير�?  �لذين 
من  يتجز%  ال  جز¦�  %صبحت  @×ا  حيث  �لفتاكة 
^��مة   � يعيشو?  �%صبحو�  �الجتماعية  �لتكوينة 
�إلحباÏ �فقد�? �ألمل �لتاf حØ @? خيا�م �لسقيم 
اجة @< عصا سحرية مثيلة لعصا سيدنا  %قنعهم %×م̄ 
 Ïإلحبا� فحالة  حو�ا.  ما  كل  تلقف  كي  موسى 
�لتاf هذ� %فقدִדم �ألمل كلية � u#ة �هللا، خصوصا 
 .Øعلى %صعد! ش uتدهو يوميا �  �ألمة  %? حالة 
"كيف  هؤال¦:  با{  على  »طر   ¹ �لذ[  ��لسؤ�{ 
ִדلك %مة %نا � %��ا ��ملسيح �بن مرمي � zخرها؟" 

(�حلديث).

�للهم صل �سلم عليه �على zله �صحبه %Iيعن @< 
يوf �لدين. �zخر ^عو�نا �حلمد هللا u´ �لعاملني.

ماتت القناعة وأصبح همُّ كل واحد 
احلصول على ما ! يد اآلخرين مهما 
كلفـه ذلك.. ِبيع الشـرف وُدِفنت 
الذمة وُفقد السـالم وطار األمان.
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التقوى

 حضر! مر�� بش; �لدين 3مو^ %#د
�ملصلح �ملوعو^ �

�خلليفة �لثا� حلضر! �إلماf �ملهد[ ��ملسيح �ملوعو^ �

:s�u^ من

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

َحَرْصَت  َ�َلْو  �لنَّاِ"  َ+ْكَثُر  ﴿�َما 
ِبُمْؤِمِنَني﴾  (يوسف: ١٠٤)

          
�لتفسـ1: 

%[ ال شك %نك تسعى جاهدÞ أل? 
�لكن  بسرعة،  قومك  بك  يؤمن 
�إل�ية،  �ملشيئة  هي  هذ�  ليست 
يسلكو�   ?% %�ًال  �هللا  يريد  �@منا 
�ملسلك �لذ[ سلكه @خو! يوسف 
فال يؤمنو� بك @ال بعد %? حتقق uقًيا 

غ; عا^[ فيأتو� صاغرين.

 5ْ6ِ َ+ْجٍر  ِمْن  َعَلْيِه  َتْسَأُلُهْم  ﴿َ�َما 
ِلْلَعاَلِمني﴾  (يوسف  ُهَو 6ِالَّ Cِْكٌر 

(١٠٥
  

:Fلكلمـا� Hشر
بالشي¦؛  �لتلفُظ  �لذكُر:  Cكٌر: 
�@حضا�uُ � �لذهن ¯يث اليغيب 
yكٌر  "له  �منه:  �لصيُت،  عنها؛ 
 �� �لشرُ�..  �لثناُ¦؛  �لناs"؛   �
�لقرz? ﴿@نه لذكٌر لك �لقومك﴾؛ 
يقا{:  ��لدعا¦..  تعا<  هللا  �لصالُ! 
�لذكر؛   >@ َفِزَ�  %مٌر  َحَزَبه   �y@
��ضع  �لدين  تفس;  فيه   ُ́ �لكتا
�لقوُ[  �لرجا{:  �مللل. ��لِذكر من 
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�لشجاُ� �ألäُّ؛ ��لِذكر من �ملطر: 
�لو�بُل �لشديد؛ ��لذكر من �لقو{: 

�لصلُب �ملتني (�ألقر´). 
 

�لتفسـ1: 
لقد %خطأ @خو! يوسف حني ظّنو� 
åuيا�   � به  ُ�عد  �لذ[  �لعّز   َّ?%
سيؤ^[ @< yّلهم، مع %? uقيه كا? 
سبًبا � uقيهم %يًضا، �هذ� ما فعله 
بالنy >@� ،� æلك يش;  �لعر´ 
 ?@ لنبيه:  يقو{   y@ هنا  تعا<  �هللا 
قومك ساخطو? مما �عدنا� به من 
عز �uقي، ظانني %? هذ� سيؤ^[ 
تطالبهم  %نك ال  @< هو�×م، uغم 
يظنو�   Øح uقيك  لتحقيق  بشي¦ 
حسا´  على  �لسلطة  تريد  %نك 
�لعكس،  بل  �هو�×م.  ضعفهم 
�م  يضمن  ما  �م   fتقّد فإنك 
%Iع.  �للعا¹  �م  ��لشر�  �لرقي 
فال م�y@ u? أل? يسخطو� عليك 

�يغضبو�. 

�ملماثلة �لتاسعة عشر�
بني   Þ;كب  èتشاֲד جند  %يًضا  �هنا 
- �لكرمي   æلن�� يوسف  سيدنا 

يوسف  %عز  لقد   .fلسال� عليهما 

@خوته �لكن عن طريق �مللك، �%ما 
 èُملك @خوته  zتى  فقد   � �لرسو{ 
�ثنني   ?% حيث  مستقًال،   èعظيم
-uضي  �عمر  بكر  %با  %#ائه  من 
مِلكني  مبثابة   �uصا عنهما-  �هللا 
%حسن  �هللا   �uفتبا عظيمة.  لد�لٍة 

�خلالقني.
               

 Fِ��ََما �لسَّ ِفي  Pَيٍة  ِمْن  ﴿َ�َكَأيِّْن 
َ��ألْ
Sِ َيُمرُّ�5َ َعَلْيَها َ�ُهْم َعْنَها 

ُمْعِرُضو5َ﴾  (يوسف: ١٠٦)
 

:Fلكلمـا� Hشر
: �سٌم مركٌب  كَأيِّْن: كأيِّْن �كأ[ٍّ
�ملنوَّنة،   ٍّ]%� �لتشبيه  كا�  من 
�لذلك جا� �لوقُف عليها بالنو?، 
َكْيِئْن  �هي:  %خر�   Dلغا �فيها 
تو�فق  �هي  �كاٍ¦.  �كْأٍ[  �كاِيْن 
 fهي: �إلֲדا� uسة %موí � (َكم)
 fُلتمييز ��لبناُ¦ �لز��  >@ uالفتقا��
�هو   !ًuتا �لتكثِ;  �@فا^ُ!  �لتصدير 
uجل،  من  كأ[ٍّ  îو:  �لغالب 
��الستفهاfِ %خر� �هو نا^u كقو{ 
ُ%äّ �بن ُ%äّ بن كعب البن مسعو^: 
كأِيْن تقر% سوu! �ألحز�´، �قا{: 

 ?%  ]% �ُتخالفها  �سبعني.   Óثال
"َكْم"   كلمة  Öالف  كلمة"كأيِّن" 
� íسة %موu، �أل�{: %×ا مركبة، 
َمبن،   uر�� مميزها   ?% ��لثا�: 
�ستفهاميًة  تقع  ال  %×ا  ��لثالث: 
عند �جلمهوu، ��لر�بع: %×ا ال تقع 
ال  خ�ها   ?% ��خلامس:   ،!uر��

يقع مفر^Þ (�ألقر´). 

�لتفسـ1: 
يقو{ �هللا تعا<: هنا� zياD كث;! 
�لكنهم   ،�uأل��  Dلسما���  �
ينتفعو?  �ال  معرضني  عنها  مير�? 

ֲדا.
 هذ� هو �لفر� بني �لكافر ��ملؤمن. 
 èمستيقظ Þuفبينما يعيش �ملؤمن حذ
عند  من   !uشا@ كل  لفهم  ساعًيا 
�لكافر-  جند  ֲדا،  �للعمل  �هللا 
كاألعمى- 3ر�ًما من åuية %ية zية 
مهما كانت عظيمة. مع %? �حلقيقة 
��حد!،  �الثنني   fما% �ملعر�ضة 
نعم،  متسا�ية.  %يًضا  �قد�uִדما 
حلو{  عند   uلكفا� عيو?  تنفتح 
�لعذ�´ شيًئا فشيًئا، �يشرعو? � 

åuية نوu �هللا تعا<.
ميّثلو?  تعا<  �هللا  %نبيا¦   ?% �لو�قع 
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�ختبا�uً للدنيا، @y تتجلى عند بعثتهم 
ما تنطو[ عليه �لنفوs �لبشرية من 
يكو?  ما   uبقد� ملكاD �سر�ئر، 
�إلنسا? بطيًئا %� سريًعا � �إلميا? 
�لر�حانية  مðلته  تكو?  ما   uبقد

عالية %� منخفضة.
ما %�uعه من مشهد! فنجد �ملؤمنني 
 Dياz ?من �لكو !uy ير�? � كل
على  قدuִדم  تفا�تت   ?@� �هللا، 
باملاليني  ير�ها  من  فمنهم  �لرåية، 
�منهم من ير�ها باآلال� �بعضهم 
باملئاz� Dخر�? بالعشر�D، �لكنا 
فريًقا  yلك  من  �لنقيض  على  جند 
zخر ال يز�{ يث; ضجة بأ? �هللا ¹ 
فكيف  ��حد!،  zية  �ال   Øح ُيرنا 

نؤمن بد�? åuية �آلياD؟
 

﴿َ�َما ُيْؤِمُن َ+ْكَثُرُهْم باهللا 6ِّال َ�ُهْم 
ُمْشِرُكو5َ﴾  (يوسف: ١٠٧)

�لتفسـ1:
 %[ %? %عد�¦ �حلق هؤال¦ يفسر�? 
كل فعل تفسً;� خاطًئا ^�? �لنظر 
 �y@ فمثًال  �حلقيقي.  �لباعث   >@
عا^ية  غ;  ميتة  %حد  منهم   Dما
 Ó^جعو� موته @< مر�، %� حاu%

^�? %? ير�� %نه ¹ ميت هذ� �مليتة 
 �y@ �%َ .� æملخزية @ال ملخالفته للن�
u%�� %حدÞ من �ملسلمني قد �uتقى 
yكائه   >@ uقيه  ينسبو?  ���^هر 
�حلمقا¦  هؤال¦  ير�  �ال  �^هائه. 
يرجع @<  @منا  �ملؤمن  %? uقي هذ� 
كا?   y@  ،�  æللن �لصا^�  �تباعه 
بالرسو{،  @ميانه  قبل  بينهم  عائًشا 
�لرقي عندئٍذ.  �لكنه ò ¹قق هذ� 

ملا�y؟
 uفاآلية توضح لنا سبب َعمى �لكفا
ال  �لر�حانية   !uلبصا�  ?% تبني   y@
بد�?  �تشحذ  تتقو�   ?% ميكن 
�لتوحيد �لكامل. �حيث @? عقائد 
�لناs عموًما تكو? مشوبة بشو�ئب 
�لشر� لذلك ال يتمكنو? من åuية 
يستطيعو?  �ال  �إل�ية   Dلتجليا�
�لتمييز بني �حلق ��لباطل. yلك %? 
�لشر� @منا ينشأ عند �لناs بسبب 
تقص;هم � معرفة �لصفاD �إل�ية 
يضطر  ��ملشر�  صحيحة.  معرفًة 
�حلقيقية  �هللا   !uصو لتغي;  ^�ئًما 
�هذ�  �لباطلة.  �ته z  uصو لتو�فق 
قلب   � عميًقا  سلبًيا  تأثً;�  يتر� 
�ملشر�، حيث تنمحي من �yكرته 
�لصوu! �حلقيقية هللا تعا<، مبعË %نه 
 ،Ëهللا �لكاملة �حلس� Dينسى صفا

�جه  åuية  على   Þu^قا يبقى  فال 
�لكو?.   � �ملختلفة  جتلياته   � �هللا 
�لذلك جند �ملشركني ^�ئًما يعز�? 
تعا<  �هللا  غ;   >@ �إل�ية  �ألفعا{ 
 �% �óي  @له   �% حق;  صنم  من 
هذ�  يتذكر�?  @×م  ما^[!  سبب 
�ألشيا¦، �لكن ال »طر ببا�م �سم 

�هللا � %بًد�.
�على سبيل �ملثا{، كا? �لكفاuكلما 
u%�� � �من �لنz � æثاu هالكهم 
%uجعوها @< �ألسبا´ �ملا^ية، �¹ 
يفكر�� %? هذ� عقا´ من �هللا، %� 
�لنæ �%صحابه   uها^��  ��%u عندما
 >@ %يضا  عز��  عا^[  بشكل غ; 
يفكر��   ?%  ?�^ �ملا^ية،  �ألسبا´ 
 � يعيشو?  كانو�  �لصحابه    ?%
قبل  �ألسبا´  �نفس  �لبيئة  نفس 
�لنتائج  �لكن   ،�  æلن� ^عو� 

كانت ¶تلفة متاًما. 

ذلـك أن الشـرك إمنـا 
ينشـأ عند الناس بسبب 
معرفـة   ! تقص@هـم 
الصفـات اإلmية معرفًة 

صحيحة.
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 Zَِفَأِمُنو� َ+5ْ َتْأِتَيُهْم َغاِشَيٌة ِمْن َعَذ�+َ﴿
َبْغَتًة َ�ُهْم ال  اَعُة  َتْأِتَيُهُم �لسَّ  �ْ+َ �هللاَِّ 

َيْشُعُر�5َ﴾ (يوسف: ١٠٨) 
  

:Fلكلمـا� Hشر
َ+ِمنو�: َ%ِمَن: �طمأ?. %ِمَن من �ألسد 

�منه: سِلَم (�ألقر´)
غّطا�.  �ألمُر:  غِشَيه  غاشيٌة: 
�لغطاُ¦؛  �لغاشي؛  مؤنث  �لغاشيُة: 
 uُنا بأفز�ِعها؛  تغشى  أل×ا  �لقيامُة 
﴿تأتيه  �منه:  �لد�هيُة،  جهنم؛ 
نائبة   ]% �هللا﴾  عذ�´  من  غاشية 
هي  فالغاشية  (�ألقر´)   تغشا� 
 y@ ،يط باجلميعò ´مصيبة %� عذ�
 èلعذ�´ غاشي� ال ميكن %? يسمَّى 

@ال @�y غّطى �لقوf عامًة.
@ما  �هو  �لفجأ!،  �لبغتُة:  َبْغَتًة: 
 � uٌحاٌ{ � تأ�يِل باغًتا %� مصد
%صح  ��أل�{  بغتًة،  %بَغَت  تأ�يل 

(�ألقر´)
به.  عِلم  به:  َشَعَر  يشعر�5:  ال 
�شعر:  له.  فِطن  لكذ�:  �شعر 

%حس به (�ألقر´).

�لتفسـ1:
لقد صّرÉ هنا %? �لكفاu @منا يعت��? 

سو�  �لذلك  zيًة،  فقط  �لعذ�´ 
يأتيهم �لعذ�´ حتمè. �لكنه تعا< 
سو� يأخذهم %�ًال -¯سب سنته 
�لعذ�´- بعذ�´ %^÷، ò öل   �
ֲדم عذ�بò èسم �لقضية ×ائيè. �هذ� 
 æلن� ما تؤكد� �ألحد�Ó � حيا! 
� @y حلقت بالكفاu هز�ئم عا^ية 
�ملطا�  zخر   � ö ألمر� بد�ية   �
بالعذ�´ �حلاسم عند  سحقهم �هللا 
جنو^  ^خلها  حيث  مكة،  فتح 
�ملسلمني فاحتني منتصرين، ��ضطر 
صاغرين   Éلسال� لوضع   uلكفا�

مهانني. 
�آلية  هذ�   � �لساعة   ?% ��علم 
تعµ ساعة فتح مكة، �ل¤ �كتملت 
يوسف  بني  �لعظيمة  �ملماثلة  فيها 
حيث   ..� �لكرمي   æلن��  �
هزf �ألعد�َ¦ هزمية حاøة، ö عفا 
عنهم ^�? %[ عقا´، غاًضا �لنظر 
فعل  كما  كلها،  جر�ئمهم  عن 

يوسف.

﴿ُقْل َهِذaِ َسِبيِلي َ+ْ�ُعو 6َِلى �هللا َعَلى 
َبِص1ٍَ� َ+َنا َ�َمِن �تََّبَعِني َ�ُسْبَحا5َ �هللا 
َ�َما َ+َنا ِمَن �ْلُمْشِرِكَني﴾  (يوسف: 

(١٠٩

:Fلكلمـا� Hشر
بص�1: �لبص;!: �لعقُل؛ �لفطنُة؛ ما 
ُيستد{ به؛ �حلجُة؛ �لع�ُ! ُيعت� ֲדا؛ 
�لشاهُد �منه ﴿على نفسه بص;!﴾ 
%[ عليها شاهٌد بعملها (�ألقر´). 
على  �هللا   >@ عو�  َ̂%﴿ تعا<  قوله 
على   ]%  ﴾µتبع� �من  %نا  بص;! 

.(D�^ملفر�) معرفة �حتقق

�لتفسـ1:
سبيلي﴾  ﴿هذ�  بقوله   uشا% لقد 
zنًفا..   !uملذكو�  uألمو� نفس   >@
%[ �الميا? باهللا ��النتفا� من zياته 
��جتنا´ �لشر�، ö %�جز كل هذ� 

�ألموu بقوله: ﴿%^عو� @< �هللا﴾.
�هللا﴾   >@ ﴿%^عو�  قوله   ?% كما 
@ليه   uملشا� �ملوضو�  لنفس  تكملة 
� قوله تعا< ﴿ما تسأ�م عليه من 
 µن% بّين   y@ (�آلية: ١٠٥)  %جر﴾ 
 ّ̂�% %? %سألكم من %جر  بدًال من 
%? %شرككم فيما مّن �هللا علّي من 

نعم �%فضا{.
%�ليا¦  بني   Þجد لشاسع  �لبو?   ?@
يّدعو?  من  �بني  �لصا^قني  �هللا 
بالوالية كذبè، حيث يزعم �لفريق 
�آلخر كذبè %? عندهم %yكاÞu بل 
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 uعندهم �السم �ألعظم �%×ا %سر��
خاصة ֲדم ال يستطيعو? @فشا¦ها، 
�لنقيض جند �لرسو{ �لكرمي  �على 
متكنت  لقد  �ملأل:  على  يعلن   �
�لوصا{ برu%� äيد %? تصلو�  من 
�لغر�  هو  �هذ�   .èيض% %نتم  @ليه 

�لوحيد من ند�ئي @ليكم.
يقو{ ﴿على   ?% تعا<  �هللا  يأمر�   ö
بص;! %نا �من �تبعµ﴾ %[ ال %uيد 
فحسب،  لكم  �خلدمة  هذ�  @سد�¦ 
�@منا %سعى %? %كشف لكم �حلقيقة 
  èغريب َ%َ�ليس  ��ل��هني.   باأل^لة 
 >@ يدعو?  �ملسلمني  بعض  جند   ?%
بالرغم من �جو^  �لدين  �إلكر�� � 
هذ� �لتعاليم �لقرzنية  �لصرòة، هكذ� 
يشّوهو? øعة �إلسالf %ماf %عد�ئه.

@? هذ� �آلية تؤكد %نه ال يتبع سنة 
على  يتبعها  من  @ال   � �ملصطفى 
�لذ[  %ما  ��ل�ها?.  �لعقل  ضو¦ 
يدخل � �إلسالf �يؤمن بوحد�نية 
 uسله ��لقدu� هللا �مالئكته �كتبه�
 ..Dملو� بعد  ��لبعث  �شر�  خ;� 
@ميانا تقليديè ^�منا فهم �ال برها?، 
 èحقيقي èمتبع يسمى   ?% فال ميكن 
 uإلقر�� �ر^  أل?   ،� للمصطفى 
 ]%  ?�^  ?zلقر� بصد�  باللسا? 
صدقه  على  �لد�لة  بال��هني  ^�uية 

�صد� تعاليمه.. ال ¸عل صاحبه 
أل?َّ  للرسو{�،   èصا^ق  èمتبع
بالفر�سة  ميتا��?  �حلقيقيني  %تباعه 
%عمى،  فهو  هذ�  %ما  ��لبص;!. 
غ;  �بني  بينه  �لوحيد  ��لفر� 
�لكتب  يتبعو?  �ملسلمني %? هؤال¦ 
�ألخر� �تباعè تقليديè %عمى، �%ما 
 èتصديق  ?zلقر� يصد�  فأنه  هذ� 
%عمى خاليè من %[ تدبُّر �بص;!.

عو�تق  على  تلقي  �آلية  فهذ�   ?y@
 y@ جسيمة،  مسؤ�لية  �ملسلمني 
�أل^لة  %جيا�م  يعّلمو�   ?% عليهم 
على صد� �إلسالf، �ليست %^لة 
�ل¤  �ل��هني  بل  فحسب،  عقلية 
جتمع بني �لعقل ��لعيا? %[ �خل�! 
yلك  يفعلو�   ¹  �y@� �لشخصية، 
فلن يكونو� %تباعا صا^قني للرسو{ 
@ال  مثلهم  يكو?  �لن   ،� �لكرمي 
كمثل �لذين ¸ّند�? جنو^Þ كأ×م 

.s�åu ?ُجثٌث بد�

من �ملؤسف %? مسلمي �ليوf مصابو? 
ֲדذ� �لنقائص %يضè، �لذلك جندهم 
 y@  ،uلكفا�  fما%  s�åلر�  µُمنَح
�%خذ��  كليًة،  �لتأث;  كالمهم  فقد 
uعب  من   fإلسال� عن  يرَتدُّ�? 
 � ينشر��   ?% من  بدًال  �آلخرين، 
 .uألمم �ألخر� بكل �عتز�� �فخا�

فإنا هللا �@نا @ليه �uجعو?.
%نه  �هللا﴾  قوله ﴿�سبحا?  �بّين � 
على   sلنا� ُيكر�  بأ?  هللا  حاجة  ال 
 ûال جد�� من ِ@ميا? يأ y@ fإلسال�
عن @كر��. �@منا يلجأ @< �إلكر�� من 
يبغي �ملðلة ��لعز! � �تبا� �لناs له، 
�لكن �هللا تعا< بر[¦ من مثل هذ� 
 ¹ �y@  èهللا شيئ� يضر  �لن  �لعيو´، 
يؤمن به �لناs. ��لو�قع @منا يلجأ @< 
 uلعنف ��لقو! من ال يقد� fستخد��
�هذ�  بالدليل،   sلنا� @قنا�  على 
كل  من  بر[¦  ��هللا  منقصة،  %يًضا 

نقص.

واعلـم أن السـاعة ! هـذه اآلية تع, سـاعة فتح 
مكـة، الـq اكتملـت فيهـا املماثلـة العظيمة بني 
يوسـف � والنv الكـرمي �.. حيث هـزم األعداَء 
هزميـة حاسـمة، x عفـا عنهـم دون أي عقـاب، 
غاًضا النظر عـن جرائمهم كلها، كما فعل يوسـف.
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من  %نا  ﴿�ما  بقوله  ��ّضح 
�ل¤  �ملسؤ�لية   ?% �ملشركني﴾ 
ُ�ضعت على عاتقي ثقيلة جد� ^�? 
uيب، �لكµ بر[ٌ¦ من �لشر� كل 
%تكل  بل  ثقيلة،  %�uها  فال  �ل��¦!، 
على �هللا كليًة �ال %كترÓ بأ[ شي¦  
سو�� %بًد� � جناحي � �لقياf ֲדذ� 

�ملهمة �لصعبة.
%نه كلما   >@ بقوله هذ�   uشا% كما 
ِ@ميا? �لقوf من عنصر �لبص;!  خال 
�لوثنية  �ألعما{   � �قعو�  ��لوعي 

حتًما.

َقْبِلَك 6ِالَّ ِ
َجاًال  ِمْن  
َسْلَنا ْ+َ ﴿َ�َما 
َ+َفَلْم   iْلُقَر� َ+ْهِل  ِمْن  6َِلْيِهْم  ُنوِحي 
َفَيْنُظُر�� َكْيَف   Sِ
َيِس1ُ�� ِفي �َألْ
 
َكا5َ َعاِقَبُة �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َ�َلَد�ُ
َ+َفَال  �تََّقْو�  ِللَِّذيَن  َخْيٌر  �آلِخَرِ� 

َتْعِقُلو5َ﴾  (يوسف: ١١٠)
  

�لتفسـ1: 
هذ� �آلية ^ليل على %? �هللا ال يبعث 
�لرسل @ال من �لرجا{ ^�? �لنسا¦.  
@? �هللا تعا< قد جعل لكل  جنس 
�االD معينة خاصة به، �%? منصب 
%عما{  نطا�  ^�خل  يقع  ال  �لنبو! 

�ملر%! بسبب ِبْنيتها فلذلك ال يّفِوضه 
@ال @< �لرجا{، %ما �لنعم ��ملناصب 
�ألخر� فليست خاuجة عن نطا� 
 Dشريكا فهن  �لذ�  �لنسا¦،  عمل 
مع �لرجا{ � هذ� �لنعم ��ألفضا{. 
فاملر%! ميكن %? حتظى بكل نعمة من 
تعا<، كأ? تكو? صّديقة  �هللا  نعم 
%� �لية %� قانتة هللا تعا<. �بالفعل 
 Dِجاuلد� قد بلغت �لكث;�D هذ� 
عد�  ما  تعا<،  �هللا  قر´  من  �لعال 

نعمة �لنبو! �خلاصة بالرجا{.
كيف  قو�م:   ?% �آلية  من  ��ملر�^ 
@لينا  uسوًال  3مد  يبعث   ?% ميكن 
�سوسة  @ال  ليس  مثلنا  بشر  �هو 
�خدعة @y ¹ يز{ �هللا يرسل �لبشر 
 ?% فيجب  �لدنيا،  �د�ية  �لرجا{ 
ֲדذ�  مغترين  %نفسهم  يهلكو�  ال 
�لوسوسة، �@ال فسو� يلقو? نفس 
�ملص; �لذ[ لقيه %عد�¦ %نبيا¦ �هللا � 

�لذين خلو� من قبل.
�%ما قوله تعا< ﴿�لد�u �آلخر! خ; 
للذين �تقو� %فال تعقلو?﴾ فحّذu به 
�لكفاuَ %? ال ُيخدعو� مبا عندهم من 
يتدبر��   ?% عليهم  �@منا  �منعة،  عز 
¯ق  تعمل  �ل¤  �ألمة   ?% �يدuكو� 
هي  تعا<  �هللا  من  �خشيٍة  �عدٍ{ 
�ل¤ Öر� منتصر! � zخر �ملطا�. 

بديهية  ��ضحة  �لقاعد!  �هذ� 
كيف  يستغر´  �ملر¦   ?% لدuجة 
�لناs. قد َيخدُ�  ينساها   ?% ميكن 
�لظاملو? %هل �لدنيا، �لكن ال ميكن 
طويل،  لزمن  خد�عهم  يستمر   ?%
بل @? �لقوf يستطيعو? �لتمييز بني 
�خل; ��لشر، لذلك يبد%�? � ×اية 
�ملطا� � تأييد �لفريق �لذ[ يعمل 
 Þإلنسانية �ال يريد لنفسه علو� üلصا
 èلك خوفy يفعل �@منا   ،�uأل�  �
من �هللا تعا<، �عندئٍذ تنكشف على 

�لعا¹ حقيقة �لفريق �لظا¹.
كما %? كلمة (خ;) �معناها %فضل، 
غ;�  من  %فضل  �ملتقي   ?%  >@ تش; 
 ?@� ،èحالته �لر�هنة �لضعيفة %يض �
 .sكانت فضيلته خفية على %عني �لنا
yلك %? �لعمل �بتغاً¦ لوجه �هللا فقط، 
ُيكسب  %خر�،  مصلحة  %ية   ?�^
�سكينة  ببشاشة  تشحنه  قوً!  �ملؤمَن 
uغم ضعفه �لظاهر[. %ّما �حلرما? من 
قر´ �هللا تعا< ��جلشع �@يثاu �ملصلحة 
�لشخصية على مرضا! �هللا فكلها ال 
تولد � صاحبها �لطمأنينة �ال جتلب 
�لبد�ئية  فاحلالة  �حلقيقية.  �لر�حة  له 
%ما  شك،  �ال  �%فضل  خ;  للمؤمن 
 �uبشكل خا Þ;عاقبة %مر� فتكو? خ

.�uللعا^! ¯يث ال يسع �لعد� @نكا
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١٠

التقوى

من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا -مد املصطفىسيدنا -مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

َل َعَلْيِه ِفي �ْلَماِ{  ¬‡ł %َِبي ُهَرْيَرَ! � َعْن uَُسوِ{ �هللا َ� َقاَ{: ِ@�yَ َنَظَر َ%َحُدُكْم @َِلى َمْن ُفضِّ
ل َعَليِه. (صحيح مسلم، كتا´ �لزهد) َ��ْلَخْلِق َفْلَيْنُظْر @َِلى َمْن ُهَو َ%ْسَفَل ِمْنُه ِمّمن ُفضِّ

اًشا َ�َال َلعَّاًنا. َكاَ? َيُقوُ{ ِألََحِدَنا  ¬‡ł %ََنِس ْبِن َماِلٍك � َقاَ{: َلْم َيُكْن �لنَِّبيُّ � َسبَّاًبا َ�َال َفحَّ
َ́ َجِبيُنُه. (صحيح �لبخاu[، كتا´ �أل^´) ِعْنَد �ْلَمْعِتَبِة َما َلُه َتِر

¬‡ł>حريث بن ُقَبيَصة %? uَُسوُ{ �هللا َ� قا{: ِ@?َّ َ%�ََّ{ َما ُيَحاَسُب ِبِه �ْلَعْبُد َيْوfَ �ْلِقَياَمِة ِمْن 
َ́ َ�َخِسَر. (سنن �لترمذ[،  َعَمِلِه َصَالُتُه. َفِإْ? َصُلَحْت َفَقْد َ%ْفَلَح َ�%َْنَجَح. َ�ِ@ْ? َفَسَدDْ َفَقْد َخا

كتا´ �لصال!)

لُت َعَلý �هللا،  َّþَخَرَ� ِمْن َبْيِتِه َقاَ{: ِبْسِم �هللا َتَو �yَ@ِ ?ََسْلَمة َ%?َّ �لنَِّبيَّ � َكا ِّf% َعن æلشع� ł‡¬
�للَُّهمَّ @ِنِّي َ%ُعوyُ ِبَك ِمْن َ%ْ? َ%ِضلَّ َ%ْ� ُ%َضلَّ %� َ%ِ�{َّ َ%ْ� ُ%َ�{َّ َ%ْ� َ%ْظِلَم َ%ْ� ُ%ْظَلَم َ%ْ� َ%ْجَهَل َ%ْ� ُيْجَهَل 

. (سنن %ä ^��^، كتا´ �أل^´) َعَليَّ
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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((١٥١٥))
مـن �لـمـؤلـف * 

@ّ? �لصـحـابـَة  كلَّـهــم  كـُذكاِ¦
تركــو� %قـاuَبـهم  �ُحـبَّ   ِعـيا�م

yُِبُحـو� �ما خافو�  �لـو�u  ِمن   صدقهم    
حتت  �لســيو� َتشــّهد��   خللوصهم          
حضــر��  �ملو�طَن كلَّهـا   ِمن   صدقهم          
�لصـالـحـو?  �لـخاشـعـو?   لرֲדم
قـوfٌ  ِكــر�fٌ ال   ُنفــرُِّ�  بيـنهـم
مــا كا? طعـُن   �لناs  فيهـم  صا^ًقا
@� %�u  َصْحـبَ  �لرســو{  Iـيَعهم
�َثـو�ِ¦ بَرْحلـِه  �لرسـو{  َتِبعـو� 
نـهضــو� لـنصـر  نبـينـا   بوفـاٍ¦
�تـخـيَّـر��   هللا   كلَّ  مـصـيبــٍة
%نـو�uُهــم  فـاَقْت  بيــاَ?   مبـيٍِّن
فانُظــْر @<   ِخـدماִדــم   �َثبـاִדم
ِّ́  فاuَحـْمنا  بَصْحـِب  نبـيِّنا u  يــا

��هللا يعَلــم لـو  قــدDُu  �¹  %ُمـْت 
ـًة @ْ?  كنـَت  تلَعـنهم   �تضَحك   ِخسَّ
�َ̂ uَ  فقد  æّلنـ�  َ́ َمـن  سـبَّ  %صحا

قـد َنّو��u  �جـَه  �لـو�u بضيـاِ¦
جـا¦�� uسـوَ{  �هللا  كالـفـقـر�ِ¦
بـل zثـر�� �لرحـمـا? عند  بـالِ¦
َشِهـد�� بصـد�  �لقلب � �ألْمـالِ¦
حَفـد��  لـها �   َحـرٍَّ!   uَْجـالِ¦
�لبـاِيتـو?   بـذكـر�      �بـكاِ¦
كانـو� خلـ; �لرسـل كـاألعـضاِ¦
بل َحـْشـَنٌة نشـَأDْ  ِمن   �ألهـو�ِ¦
عنـَد    �ملليـِك   بعـزٍَّ!  َقـْعَسـاِ¦
صـا��u   ِبُسـبِل حبيـِبهم  كَعـفاِ¦
اِ¦ عنـد    �لضـال{   �فتـنٍة   صـمَّ
�ִَדـلَّـلو�   بالقـتـل    ��إلجـالِ¦
ُّ̂  منـها �جـُه  y[ �لشـحناِ¦ يسـَو
ٍة  �َصـالِ¦ �َِ̂�  �ْلـِعـد�  �  ُغـصَّ
��غــِفـْر  �%نـَت   �ُهللا   z   �yالِ¦
َألََشـْعُت مدÉَ �لَصـْحِب �  �ألعد�ِ¦
فاuُقـْب   لنـفسك   كلَّ   ِ�ْسِتـهز�ِ¦
حـقٌّ   فمـا   �  �حلـّق  ِمن  @خفا¦

*  حضر! �ملسيح  �ملوعو^ � (�لتقو�)
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التقوى

﴿��uُyَ�َ َظاِهَر �ِإلْثِم َ�َباِطَنُه ِ@?َّ �لَِّذيَن 
َكاُنو�  ِبَما  َسُيْجَزْ�َ?  �ِإلْثَم  َيْكِسُبوَ? 

(١٢١ fألنعا�) ﴾?ََيْقَتِرُفو
 � مرتني   "öإل�" كلمة   D^u� لقد 
 �% �لذنب  معانيها:  �من  �آلية.  هذ� 
 �% نوعه،  %يا كا?  �خلطأ،   �% �جلرمية 
�لتجا�� عن �حلد�^، %� �لعمل �لذ[ 
¸عل �إلنسا? يستحق �لعقا´ بسبب 
�ملعصية، %� �لعمل %� �لفكر! �ل¤ متنعه 
من كسب �حلسناD، %� %[ تصر� 
"�لذنب"  �لقانو?. �كلمة  »ر� عن 
%يضا ُتستخَدf � �ملعË نفسه تقريبا. 
��لذنب   öإل� بني  فرقا  هنا�   ?% @ال 
 ?@ �لبعض  فيقو{  �للغة.  %هل  عند 
�لذنب ُيطلق على ما يقترفه �إلنسا? 
%ما  قصد.  بغ;   �% قصد�  سو�¦ كا? 
قصد�  �إلنسا?  يكسبه  ما  فهو   öإل�

عا^!. 
تعا<  �هللا  �ّجه  قد  حا{،  %ية  على 
�ألنظاu � هذ� �آلية @< %مرين �ثنني. 
�ألمر �أل�{ هو %? عليكم %? جتتنبو� 
�فّكر��  %يضا،  �باطنه   öإل� ظاهر 
 �% عمل   ]% على   fإلقد�� قبل  جيد� 
�ألعما{  بعض  هنا�  أل?  تصر�، 
ليست  %×ا  بد�هة  عنها  نعر�  �ل¤ 
صائبة بل هي %عما{ شيطانية. �هنا� 
 � صاحلا  يبد�  ما  منها  zخر  نو� 
با^� �لر%[ �لكن عاقبتها سيئة أل? 

خطبة �جلمعة

�لu +لقاها +م1 �ملؤمنني 
سيدنا مر��مسر�
 +xد +يدa �هللا تعاw بنصرa �لعزيز
yعليه �لسال zملهد� yإلما��خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� �

٢٠١٠/٠٢/٠٥  fيو

� مسجد بيت �لفتوÉ بلند?

 äة: �ملكتب �لعرIتر

ال  �حد�  �هللا  @ال  @له  ال   ?% %شهد 
شريك لـه، �%شهد %? 3مًد� عبد� 
من  باهللا   yفأعو بعد  %ما  �uسوله. 
�لشيطا? �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
ِّ́ �ْلَعاَلمَني *  uَ لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا�
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوf �لدِّين* 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ�@يَّاَ�  َنْعُبُد  @يَّاَ� 
�لَِّذيَن   Ïِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Ïََر� �لصِّ
%َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو´ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (zمني) َ�ال �لضَّ

∂fvªA iÀhU ©Ò¥Õ ≈@§ªA ’Ãm∂fvªA iÀhU ©Ò¥Õ ≈@§ªA ’Ãm
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�ألعني.  عن  خافية  تكو?  حقيقتها 
ال  قائال،  �إلنسا?  �لشيطاُ?  فيغو[ 
بأs � �لقياf به ألنه ليس yنبا كب;�. 
بعد  خطوuته  يعر�  �إلنسا?  �لكن 
 Ïuحني ير� %نه قد تو fتكابه �يندu�
�لتخلص  يستحيل  yنو´  �حل   �
فيظل  �لذنو´  سلسلة  تبد%   ö منه. 
�إلنسا? يقتر� yنبا بعد zخر. فيقو{ 
�هللا تعا< %? على �ملتقي %? يتنبه @< 
�لذنو´ �لظاهرية ��لباطنية %يضا �ل¤ 
من شأ×ا %? تسفر عن نتائج �خيمة. 
�عليه %? يستعني باهللا قبل �إلقد�f على 
كل عمل �فعل �يدعو� %? ينقذ� من 
�لشر �لكامن فيه. فيجب %ال تقدمو� 
�لظاهر[  Iاله  ملجر^  �لعمل  على 
بالنظر  شي¦   � تشغفو�  �ال  فقط، 
@< Iاله �ملا^[ فحسب. بل حيثما 
��لشك  �الuتبا�  من  شائبة   Dْجد�
فافحصو� �ألمر جيد�. ��ستعينو� باهللا 
عمل.  بكل   fلقيا� قبل  ��سترشد�� 
%عمالكم  لبوuكت  yلك  فعلتم  لو 
�لسلبية،  نتائجها  من  �لتجنبتم 
كل  من  صاحبها  �هللا  يعصم  �بذلك 

شر �فتنة. 
تعا<  حه �هللا  �لذ[ �ضَّ �لثا�  ��ألمر 
�لتقو�  جتعلو�   ¹ لو  %نكم  هو  هنا 
 ¹� ?z� نصب %عينكم � كل حني
تكونو� حذuين @< %قصى �حلد�^ �¹ 

�حلال{  بني  �لفر�   >@ جيد�  تتنّبهو� 
�سو�  �لذنو´   � لوقعتم   fحلر���
عنكم   µتغ �لن  عليها.  تعاَقبو? 
�ألمر.  حقيقة  نعر�   ¹ %ننا   uألعذ��
�لسابقة  �آلية   � تعا<  �هللا  بّين  فقد 
 sلنا� من  كث;�   ?% هو  مبدئيا  %مر� 
لذ�  مآuֲדم  لتحقيق  �آلخرين  ُيضلو? 
¸ب %? تكونو� حذuين جد�، �ميِّز�� 
بني �حلال{ ��حلر�f ��نتُهو� عما ×اكم 

�هللا عنه. 
�باستخد�f كلمة "�إلö" بّين �هللا تعا< 
على  حذuكم  تأخذ��   ¹ لو  %نكم 
�لرغم من هذ� �لنصيحة �سرمت على 
بأقو�{  ���دعتم  مستقيمة  غ;  سبل 
�لذين  من  لكنتم  �ملعسولة  �ملِضلِّني 
منهم.  قصد�  �لذنب  هذ�  يقترفو? 
��لذنو´ �ل¤ يقترفها �إلنسا? قصد� 

جتعل صاحبها جدير� بالعقا´. 
لقد %عطى �هللا تعا< تعليماD �%��مر 
سأyكر  �لذنو´  الجتنا´  كث;! 
بعضها الحقا. لقد ��^ �هللا تعا< هذ� 
�ألعر��   !uسو  � شرحا  �ملوضو� 
uَبَِّي   fَََّحر @ِنََّما  ﴿ُقْل  قا{:  حيث 
َبَطَن  َ�َما  ِمْنَها  َظَهَر  َما  �ْلَفَو�ِحَش 
َ��ِإلْثَم َ��ْلَبْغَي ِبَغْيِر �ْلَحقِّ َ�َ%ْ? ُتْشِرُكو� 
ِباِهللا َما َلْم ُيَنزِّْ{ ِبِه ُسْلَطاًنا َ�َ%ْ? َتُقوُلو� 
َعَلى �ِهللا َما ال َتْعَلُموَ?﴾ (�ألعر��: 

(٣٤

تعا<  �هللا  �ّضح  �آلية  هذ�  ففي 
�ملوضو� %كثر %? �إلسالf مينع Iيع 
�ألعما{ �لسيئة ��لشيطانية بكل شد! 
ليعيش   - �إلنسا?  على  �قو!. ¸ب 
 >@ ^�ئما  يتنبه   ?%  - حقيقيا  مؤمنا 
�لتقو�   >@ به  تؤ^[  �ل¤  �ألعما{ 
�هللا. ال شك  تبعد� عنها �عن  ��ل¤ 
%يضا  خافية  تكو?   uألمو� بعض   ?%
�ألحيا?،  بعض   �  sلنا� %عني  عن 
ليجد فرصة  يتربص ^�ئما  ��لشيطا? 
إلغو�ئه - كما %غو� fَ^z - �يرّغبه 
 fآلثا�� Dلذنو´ �يزيِّن له �لسيئا� �
لكيال يعت�ها �إلنسا? سيئة بل ير�ها 
حسنة ö يقترفها �يستمر فيها مدمنا 
بصد^ها  تعا<  �هللا  نّبهنا  فقد  عليها. 
%عما{  أل×ا  جتتنبوها   ?% ¸ب  �قا{ 

3رَّمة �ستجلب لكم �لعقا´. 
يقو{ �هللا تعا< � �لقرz? �لكرمي: ﴿ُقْل 
@ِنََّما َحرuَ fََّبَِّي �ْلَفَو�ِحَش َما َظَهَر ِمْنَها 

َ�َما َبَطَن﴾ (�ألعر��:٣٤) 
ö ¹ ينحصر كالمه تعا< على yكر 
حرمة �لفو�حش ��ملنكر�D ��ألعما{ 
بّين  �لفو�حش  yكر  حني  بل  �لسيئة 
ميكنكم  كيف  �%خ�  %يضا  عالجها 
�جتنا´ �لفو�حش ��ملنكر�D. فيقو{ 
الَ!  �لصَّ  َّ?@ِ﴿ zخر:  موضع   � تعا< 
َ��ْلُمْنَكِر﴾  �ْلَفْحَشاِ¦  َعِن  َتْنَهى 

(٤٦ :Dلعنكبو�)
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مبا %? �إلنسا? ير� مشاهد �لفحشا¦ 
منتشر!   fيو كل  حياته   � ��ملنكر 
هنا �هنا� �ال سيما � هذ� �لعصر، 
�ُتغر[ �إلنسا? %يضا لذ� فقد فر� 
�نصح   Dصلو� íس  تعا<  �هللا 
�إلنسا? لاللتجا¦ @< مالy �هللا �هد�� 

@< yلك �لسبيل. 
يقو{ سيدنا �ملسيح �ملوعو^ �: 

òمي  ^عا¦  @×ا  �لصال!؟  هي  "ما 
�إلنسا? من Iيع �لسيئاD ��لفو�حش 
 �^uمو�  Dللحسنا مستحقا  �¸عله 
لإلنعاماD �إل�ية. لقد قيل @? "�هللا" 
�هللا  جعل  �قد  �ألعظم.  �السم  هو 
تعا< Iيع �لصفاD تابعة �ذ� �السم. 
من  تبد%  �لصال!   ?@ �آل?،  تأملو� 
�أل�y?، ��أل�y? يبد% من "�هللا %ك�"، 
�ينتهي على "ال @له @ال �هللا". %[ %? 
على  �تنتهي  "�هللا"  بـ  تبد%  �لصال! 
"�هللا" كذلك. هذ� مفخر! تتميز ֲדا 
�هللا   ?@  y@ فقط،  �إلسالمية  �لعبا^! 
�%خ;�  %�ال  فيها  �ملقصو^  هو  تعا< 
^�? سو��. �%قو{ بكل حتدٍّ @? هذ� 
 fلنو� من �لعبا^! ال توجد � %[ قو�
f فيها  %� ملة. فالصال! ^عا¦ �قد قدِّ
 .� هللا  �ألعظم  �السم  بأنه  "�هللا" 
لإلنسا?  �ألعظم  �السم   ?@ كذلك 
�السم  من  ��ملر�^  "�الستقامة".  هو 
 Dلكماال� به  ُتنا{  ما  هنا  �ألعظم 

�إلنسانية."
�ملوعو^  �ملسيح  بقو{  تدّبرنا  فلو 
هو  لإلنسا?  �ألعظم  "�السم   :�
مستمر  ¯ث   � لظللنا  "�الستقامة" 
عن صال! تقّربنا @< �هللا تعا<. �حني 
تعا<  �هللا  من  قريبا  �إلنسا?  يكو? 
 Dيوّفقه أل^�¦ صال! حتميه من صوال
�لشيطا?، �متنعه عن �لفحشا¦ �جتعله 
��uثا للحسناD. �ֲדا يكو? �إلنسا? 
3ميا من �لفو�حش �لظاهرية ��لباطنية. 
لقد %uشدنا �ملسيح �ملوعو^ � @< 

هذ� �لنو� من �لصلو�D فقا{: 
 Éصال@ >@ يؤ^[  �لصال! عمل   ?@"
�لدنيا ��لدين %يضا. ��لصال! عبا^! لو 
عمل  كل  من  حلُفظ  �إلنسا?  %^�ها 
سيئ �فاحشة. �لكن ال ميكن له %? 
بقوته  �ألسلو´  ֲדذ�  �لصال!  يؤ^[ 
بد�?   ûيتأ ال  �ألسلو´  �هذ�  هو. 
 fيد��  ¹ �ما  تعا<.  �هللا  من  �لعو? 
له   Ëيتس ال  �لدعا¦  على  �إلنسا? 

�خلشو� ��خلضو� على هذ� �لنحو. 
ب %ال »لو ليلكم �ال ×اuكم بل  لذ�̧ 

%ية حلظة من حياتكم من �أل^عية."
@y?، فهنا� حاجة لنمأل قلوبنا بذكر 
�لفحشا¦  من  لنتجنب  تعا<  �هللا 
حد´  كل   � �ملنتشر!   Dملنكر���
�صو´ � �لعصر �لر�هن، �@ال سيجرُّ 
�لشيطا? @< zثاf يغر� فيها صاحبها 
 fآلثا� تلك  حتو{   ö  .fيو @ثر  يوما 
^�? %^�ئه ��جباته، فيصدu منه خطأ 
%��مر  معصية   � �يتما^�  خطأ  تلو 
تعا<:  قا{  فقد  لذ�   ،uباستمر� �هللا 
 ¹ �y@� .fجتنبو� �لبغي فهو %يضا حر��
ُتولِّد�� فيكم هذ� �إلحساs، فسو� 
تتجا���? Iيع �حلد�^ ��لقيو^، �لن 
 üعلى �لتمييز بني �لعمل �لصا ��uتقد
يتعدَّ�  �ملصلني من  �لطاü. فمن  من 
حد�^ �هللا، �ذ� قد قا{ سيدنا �ملسيح 
 >@ ماسة  ¯اجة  îن   :� �ملوعو^ 
نصر! �هللا ��الستعانة به للوصو{ @< 

حـني  كل  اهللا  {شـى  أن  منـا  يتطلـب  وذلـك 
ـر مـن كل أنـواع الشـرك دومـا. وإذا  وآن، ونتطهَّ
ى املؤمـن مؤمنا  حتقـق هـذا الوضـع فعندئذ يسـمَّ
حقيقيـا ويتمكن مـن "اية نفسـه من الفحشـاء.
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�yلك   .Dللصلو� �ملطلو´  �ملستو� 
حني  كل  �هللا  �شى   ?% منا  يتطلب 
%نو�� �لشر�  �z?، �نتطهَّر من كل 
^�ما. �@�y حتقق هذ� �لوضع فعندئذ 
يسمَّى �ملؤمن مؤمنا حقيقيا �يتمكن 

من #اية نفسه من �لفحشا¦.
�لبقر!   !uسو  � تعا<  �هللا  يذكر   ö
 � %يضا  �ألخر�   Dلسيئا� بعض 
�هللا  يقو{   .öإل� عن  �حلديث  سيا� 
� ﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن �ْلَخْمِر َ��ْلَمْيِسِر 
 sِلِلنَّا َ�َمَناِفُع  َكِبٌ;  @ِْثٌم  ِفيِهَما  ُقْل 
َنْفِعِهَما﴾ (�لبقر!:  َ%ْكَبُر ِمْن  َ�@ِْثُمُهَما 

  (٢٢٠
��مليسر:  �خلمر  عن  �ّضح  فأ�ال 
﴿ِفيِهَما @ِْثٌم َكِبٌ;﴾ ö قا{: ﴿َ�َمَناِفُع 
لِلنَّاsِ﴾ %[ قد %�^عهما بعض �ملنافع 
من  %كثر  %ضر�óuا   ?% غ;  %يضا 
ِمْن  َ%ْكَبُر  منافعهما فقا{: ﴿َ�@ِْثُمُهَما 
قا{  �آلية  هذ�  ×اية   �  ö َنْفِعِهَما﴾ 
 Dَِلُكُم �آلَيا ُيَبيُِّن �ُهللا  �: ﴿َكَذِلَك 
(�لبقر!:٢٢٠).  ُر�َ?﴾  َتَتَفكَّ َلَعلَُّكْم 
فقد بيَّن %? ما صنعه �هللا � له فو�ئد 
%ما  %يضا.   uألضر�� �بعض  �منافع 
%نتم فينبغي %? تتنّبهو� ^�ئما @< �ملبد% 
�هو %? جتتنبو� �ستهال� كل ما ضرُّ� 
%كثر من نفعه. %ما �خلمر ��مليسر ففي 
 uما %ضر��كليهما ﴿@ö كب;﴾ %[ 
كث;!، فهما يزيد�? �إلنسا? @�ا uغم 

ما فيهما من فو�ئد، كما بينت خال{ 
 .öإل� لكلمة  �ملختلفة  �ملعا�  بيا? 
حيث  �لكرمي   ?zلقر�  �  ^u� �قد 
يقو{ �هللا � ﴿َ�َمْن َيْفَعْل yَِلَك َيْلَق 
سو�   ]%  (٦٩ (�لفرقا?:  %ََثاًما﴾ 
 ?% uغم  @�ه،  على  للعقا´  يتعر� 
� �خلمر ��مليسر منافَع %يضا. ö قا{ 
غ;  تتفكر�?﴾،  ﴿لعلكم  تعا<: 
تتفكر��   ?%  µيع ال  �لتفكر  هذ�   ?%
 �% كث;!   �% قليلة  منفعٍة  جلب   �
�لفال� منفعة  �لعمل  تتفكر�� هل � 
%� ال، بل ¸ب %? تتفكر�� � %نكم 
على  %قدمتم   �% �ستخدمتموóا   �y@
@�ا  تكسبو?  فسو�  �لعمل  هذ� 
تعا<  �هللا  أل?  �لعقا´،  �تستحقو? 
قد بيَّن بقوله ﴿َ�@ِْثُمُهَما َ%ْكَبُر﴾ %نكم 
�هذ�  �جلرمية.  هذ�  على  سُتعاَقبو? 
�لذنب @�y توÏu فيه �إلنسا? مر! ّ� 
به �لتوÏu باستمر�u �سقط � هوته 
قصد�، �يدمن على �إلقد�f على هذين 
�لعقا´  يستوجب  �هكذ�  �لعملني. 
ال  �لعملني  كال  ففي  �لبْغي،   �yاÖبا
يضيع �إلنسا? ماله �لطيب فحسب، 
�كتسبه  �لذ[   fحلر�� بإضافة ما{  بل 
%مو�له  Iيع  ¸عل  ماله   >@ بامليسر 
حر�ما. �كذلك يضيع متعاطي �خلمر 
%مو�له بشر´ �خلمر �يدمر صحته. 

 ?zخر من �لقرz قد بيَّن �هللا � موضع�

�لكرمي بصر�حة تامة %? �خلمر ��مليسر 
%عما{  كلها   fأل�ال�� ��ألنصا´ 
شيطانية متنعكم عن �حلسناD ��ألخال� 
�لسامية ��لعبا^�D كما يقو{ � � 
سوu! �ملائد! ﴿َيا %َيَُّها �لَِّذيَن zَمُنو� @ِنََّما 
 fَُ��َألْ�ال  ُ́ َ��َألْنَصا َ��ْلَمْيِسُر  �ْلَخْمُر 
َفاْجَتِنُبوُ�  ْيَطاِ?  �لشَّ َعَمِل  ِمْن  uِْجٌس 
ْيَطاُ?  �لشَّ ُيِريُد  @ِنََّما  ُتْفِلُحوَ?*  َلَعلَُّكْم 
ِفي  َ��ْلَبْغَضاَ¦  �ْلَعَد�َ�َ!  َبْيَنُكُم  ُيوِقَع   ?ْ%َ
yِْكِر  َعْن  ُكْم  َ�َيُصدَّ َ��ْلَمْيِسِر  �ْلَخْمِر 
 * ُمْنَتُهوَ?  %َْنُتْم  َفَهْل  الِ!  �لصَّ َ�َعِن  �ِهللا 
 ��uُِطيُعو� �هللا َ�َ%ِطيُعو� �لرَُّسوَ{ َ��ْحَذ%َ�َ
uَُسولَِنا  َعَلى  %َنََّما  َفاْعَلُمو�  َتَولَّْيُتْم  َفِإْ? 

�ْلَبالÐُ �ْلُمِبُني﴾ (�ملائد!: ٩١-٩٣)
�لعصر   � ��مليسر  �خلمر  @^ما?   ?@
 � ��سع  نطا�  على  منتشر  �حلاضر 
 � Øهذ� �لبال^ بل � كل مكا?. �ح
�لبال^ �ل¤ تد���ا 3ظوu ميكن �حلصو{ 
عليه بسهولة سر� حيث يوجد بعض 
�ألماكن �ل¤ يرتا^ها �لناs �يشربو?. 
 fعا بشكل   sلنا� متنا�{   � �ليس 
يالَحظ  �لبال^  هذ�   � بل  فحسب 
�لوسائل.  مبختلف  شرֲדا  على  �حلثُّ 
3ل  كل   � �% عامة  3طة  كل  ففي 
 ،uلقما� لعب  %جهز!  تالَحظ  كب; 
حيث يلعب �لناs �لقماu بأسلو´ %� 
%�ثا?  تكن   ¹  �yفإ �لشر�  %ما  zخر. 
 uعذ�% fت �إلنسا? %صناî ما^ية فقد
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�لنفس. فاإلنسا? ال يبا� بأموu كث;! 
 fألصنا�� �أل�ثا?  هذ�   ö @ميانه  uغم 
حتو{ عقبًة ^�? �لعبا^! �%^�ِ¦ �لصال!، 
�خلفي  للشر�  �ألنو��  هذ�  فمثل 
تنهى  �ل¤   Dلصلو�� طريق  تعتر� 
�حلظ  معرفة  هنا�   ö �لفحشا¦.  عن 
عن طريق �ألسهم. �� �لعصر �لر�هن 
�هو   fأل�ال� من  zخر  شكل  هنا� 
%يضا ال  �ملجا{  ففي هذ�  �ليانصيب. 
يولو?  �ال   sلنا� من  كث;   Óيكتر
 Dبطاقا �يشتر�?  �هتماما  �جتنابه 
فقد   .fحر� %يضا  فهذ�  �ليانصيب، 
بأ×ا  �ألعما{  هذ�  كل  �هللا  �صف 
فمن  ْيَطاِ?﴾.  �لشَّ َعَمِل  ِمْن  ﴿uِْجٌس 
��جب �ملؤمن �حلقيقي %? يد��f على 
 Dحلسنا� @حر��  على  �يثابر  �لعبا^!، 
�جتنا´  على   fيد��� �ل�،  �%عما{ 
هذ�  يتأتى  �لن  ��لفحشا¦،   Dلسيئا�
�لد��f @ال بلفت �النتبا� @< yكر �هللا 
للتسابق   ö  .Dلصلو��  ¦�^%� تعا< 
�لذنو´   ِ́ ��جتنا ��لتقو�  �ل�   �
 ?zملعاصي قد %مر �هللا تعا< � �لقر��
قا{  حيث  �لتا�  �لنحو  على  �لكرمي 
َ�ال  َ��لتَّْقَو�  �ْلِبرِّ  َعَلى  ﴿َ�َتَعاَ�ُنو� 
َتَعاَ�ُنو� َعَلى �ِإلْثِم َ��ْلُعْدَ��ِ? َ��تَُّقو� �َهللا 
﴾ (�ملائد!: ٣)   ِ́ ِ@?َّ �هللا َشِديُد �ْلِعَقا

هذ� هو �لتعليم �لر�ئع لإلسالf حيث 
سبق %? قا{: ﴿َ�ال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُ? 

 fُِكْم َعِن �ْلَمْسِجِد �ْلَحَر�� َقْوfٍ َ%ْ? َصدُّ
َ%ْ? َتْعَتُد��﴾ (�ملائد!: ٣) ö قا{ ¸ب 
على  متبا^{  تعا�?  بينكم  يكو?   ?%
�ل� ��لتقو� ^�ما. فالتقو� �حلقيقية 
 ?% �¸ب  �ملؤمن  ^�خل   � هي  @منا 
يكو? فيه �لتقو�. فيجب %? يستمر 
متحلني  �ل�  %عما{   � ^�ما  �لتعا�? 
ُتكسب  ما  �لتقو�  �@منا  بالتقو�، 
�إلنسا? حسناD %خر� � �ملستقبل. 
�لتركيز   uد¸ موضو�  كا?   �y@�
 fالهتما� فهو  �ملؤمن  من  عليه  �لد�ئم 
�ل�  @حر��  على  ��حلّث   Dباحلسنا
@�y كا? شي¦  yلك  ��لتقو�. �مثل 
¸ب �جتنابه فهو �إلö ��لعد��?. فال 
 ?%�  ،ö@ منه   uيصد  ?% مبؤمن  يليق 
يصدu منه yنب قصد� فيدفع �ملعتدين 
@< �لتما^[ � �العتد�¦. فاملعتد�? ال 
يتنّبهو? @< مغبة ما يعملو?. فاملعتد[ 
مياsu �لظلم ألقصى �حلد. يقو{ �هللا 
�: @�y ¹ تنتهو� عن �إلö ��لعد��? 
 ?% فتذّكر��   uملتكر�  öالعتد�¦ ��إل��

�لتعليم  هذ�  �مع  �لعقا´.  �هللا شديد 
 fالִדا�  fباإلسال ُيلَصق  �جلميل  �لر�ئع 
��لعد��?  بالظلم  �نتشر  بأنه  �لشنيع 
��لعد��?.  �لظلم  %تباعه  يعلِّم  �%نه 
ضد   uتثا  Dالعتر�ضا� هذ�  فمثل 
بعض   � �zخر  حني  بني   fإلسال�
�لبال^. لكننا لو %معنا �لنظر فيما ¸ر[ 
 D�¦لغر´ لوجدنا �ملظا¹ ��العتد�� �
�لبال^  �بعض  �لعر��  ضد   suَمتا
�ألخر� %يضا. فقد øعتم عن �لعر�� 
 fجو��  ?% �لكث;�?  �عتر�  قد  %نه 
مستمر  ظلما �هو  �لعر�� كا?  على 
@< �آل?، بينما هنا� %ناs يقولو? %? 
�جوf كا? صائبا �هكذ� كا? � uقر�
 :fب %? يكو?. بينما يقو{ �إلسال¸
كّال، ليس هذ� �لتصر� من �لتقو� 
� شي¦. فإ�y تبني خطؤكم فاعترفو� 
للسلم  حاجة  هنا�  كا?   �y@� به. 
%عما{   � �لتسابق   �  �%  üلتصا��
�خل; ��ل� فر�ِّجو� �حلسناD متحلني 
 .D�¦العتد�� عن  �ُكّفو�  بالتقو� 

 فقد �ت اإلنسان أصنام أعذار النفس. فاإلنسان ال يبا� 
بأمور كث@ة رغم إميانه x هذه األوثان واألصنام حتول 
عقبًة دون العبادة وأداِء الصالة، فمثل هذه األنواع للشرك 
اخلفي تع�ض طريق الصلوات الq تنهى عن الفحشاء. 
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�@ò ¹ �yصل yلك فهذ� �ألمر ¸عل 
للعقا´ � نظر �هللا.  �ملؤمن مستحقا 
�@�y كا? �إلسالf ُيعلِّم هذ� �ل� جتا� 
 ?% باملؤمن  باحلر[  فكم  �آلخرين 
òسن @< %حبته. �� هذ� �خلصو� 
يقو{ سيدنا �ملسيح �ملوعو^ � �هو 

ينصح %بنا¦ �جلماعة:
ينبغي لأل#ديني @عانة @خوִדم �لضعفا¦ 
%َخو�?  هنا�  كا?   �y@ �تقويتهم. 
%حدóا يتقن �لسباحة ��آلخر ¸هلها؛ 
فهل يليق باأل�{ %? يتر� %خا� عندما 
كال،  ينقذ�؟   f% �لغر�  على  يوشك 
 ^u� بل عليه %? ينقذ� من �لغر�. فقد
� �لقرz? �لكرمي: ﴿تَعاَ�ُنو� َعَلى �ْلِبرِّ 

َ��لتَّْقَو�﴾ (�ملائد!: ٣).
�لضعفا¦،  �إلخو!   u���% فا#لو� 
�لعملي  ضعفهم  على  �ساعد�هم 
¸ب  كما  %يًضا.  ��ملا�  ��إلميا� 
ال  %يضا.  �جلسد[  ضعفهم  مد���! 
يساند   ¹ ما  Iاعًة  �جلماعُة  ُتعَت� 
�لضعفاَ¦.  @خوִדم  منهم  �ألقوياُ¦ 
سْتر  هو  لذلك  �أل�حد  ��لسبيل 
�لصحابة  به  ُعّلم  ما  �هذ�  عيوֲדم. 
uضي �هللا عنهم %يضا %? ال تضجر�� 
من تقص;�D حديثي �إلسالf ألنكم 
كذلك  مثلهم.  ضعفا¦  كنتم  %يضا 
�لصغ;   fد«  ?% �لكب;  على  ينبغي 
تكو?  ال  %ال  �لطف.  ¯ب  �يعامله 

�جلماعُة Iاعًة @�y كا? بعضها يأكل 
بعضه ¯يث @�y جلس بعضهم َشُكو� 
من بعض @خوִדم �لضعفا¦ ���^�uهم 
�حّقر�هم، �نظر�� @< �لفقر�¦ نظر! 
 Óدò ب %ال¸ .¦�u^��� ستخفا��
يكونو�   ?% ¸ب  بل  مطلًقا.  هذ� 
�لقو!  �م  تتحقق   Øح متماكسني 
��لوحد! �للتا? óا �لبة للحب فيما 

.Dكا�بينهم ��ل
�لقو�  نطاُ�  ع  يوسَّ ال   �yفلما  .....
تعّم  عندما   Óدò �هذ�  �ألخالقية؟ 
��للطف،  ��لعفو  ��حلب  �ملو�سا! 
�لستر  �عا^!  ��ملو�سا!  �لرحُم   f �ُيقدَّ
".Dلسلوكيا�� Dيع �لتصرفاI على

على   sبالنا �لبطش  يتم  %ال  ¸ب 
%تفه �ألموu أل? هذ� �ألمر يؤ^[ @< 
@حباطهم.... @منا تكو? �جلماعة Iاعًة 
@�y ��سى بعضهم عيو´ بعض �ستر 
�حلالة  تكو?  عندما  بعضا.  بعضهم 
 Éَuجو� �جلماعة  %فر�^  يصبح  هذ� 
بعضهم بعضا بعد %? يكونو� %عضا¦ 
%نفسهم  يعت��?  ¯يث  ��حد  كيا? 
�حلقيقيني.....  �إلخو!  من   >�%
%يضا  �لصحابَة  تعا<  �هللا  ر  yكَّ �لقد 
حيث  هذ�  ��ألخّو!  �لنعمة  طريق 
نالو�  ملا  yهبا  �جلبا{  %نفقو�  لو  قا{ 
 æتلك �ألخّو! �ل¤ نالوها بو�سطة �لن
 fقا% - � - �على غر�y uلك فقد 

�هللا هذ� �جلماعة �لسو� òقق فيها 
 � Dيضا �ألخو! نفسها." (�مللفوظا%

(٣ � ٣٤٧-٣٤٩
فهذ� هي �ألخال� �لفاضلة �ل¤ تزيد 
�ملعاصي  �جتنبه  �تًقى،  برًّ�  �إلنسا? 
�تكفه من �لظلم. @�y كا? �لعبد ينا{ 
قر´ �هللا تعا< من خال{ عبا^�ته فإنه 
من خال{ هذ� �ألخال� �لعالية يتنبه 

@< %^�¦ حقو� �لعبا^ %يضا.
كب;!  سيئة   >@ تعا<  �هللا  نبهنا   ö
zَمُنو�  �لَِّذيَن  %يَُّها  ﴿َيا  بقوله:  %خر� 
نِّ  نِّ ِ@?َّ َبْعَض �لظَّ �ْجَتِنُبو� َكِثً;� ِمَن �لظَّ
ُسو� َ�َال َيْغَتْب َبْعُضُكْم  @ِْثٌم َ�َال َتَجسَّ
َبْعًضا %َُيِحبُّ َ%َحُدُكْم َ%ْ? َيْأُكَل َلْحَم 
َ%ِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُ� َ��تَُّقو� �هللا @?َّ �هللا 

.(١٤ Dحلجر��) ﴾ِحيٌمuَ ٌ́ � َتوَّ
@? �هللا تعا< يريد %? يوّلد بني �ملؤمنني 
�ل¤ تنشأ من خال{  �ملحبة ��ألخو! 
﴿�ْجَتِنُبو�  قا{  لذلك  �حلسن،  �لظن 
يؤ^[  �لظن  أل?   ﴾ نِّ �لظَّ ِمَن  َكِثً;� 
�لذ[ ليس  �uتكا´ �إلö، �ألمر   >@
ضر�uً على من مياuسه فحسب بل هو 
يفسد %من �ملجتمع %يضا، �¸عل � 
�لقلو´ فرقة �جفا¦، لذلك �عت�� �هللا 
تعا< @�ا كب;� �ال مياuسه صاحبه @ال 
@شباعا ألنانيته. ö قا{ تعا<: ﴿َ�ال 
سو¦  �لتجسس   ّ̂ �َمَر ُسو�﴾،  َتَجسَّ
�لظن � كث; من �ألحيا?، ألنه عندما 
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ال  �لكن  �آلخر  على  %حد  يتجسس 
يتلقى معلوماD كافية فإنه يعتمد على 
فحسب  عليها  حتّصل  �ل¤   Dملعلوما�
مما يزيد� ظنًّا سّيئا %يضا فيضيف @ليها 
ُيعمي  �ألحيا?  بعض   �� عند�،  من 
 uتاò لدuجة  �لسيئ  ظنُّه  �إلنسا? 
 sية حالة هؤال¦ �لناåu إلنسا? عند�
�منهم بعض �ملثقفني �لكباu �بعض من 
»دمو? �جلماعة %يضا �لذ[ يتفوهو? 
صد�uها  يتوقع  ال   Dبكلما %حيانا 
 Dلقر�يا�  Dلسيد�� %جهل  من   Øح
 uألمو� بعض  يضخمو?  @×م  %يضا. 
�لصغ;! �يقعو? حتت تأث;ها لدuجة 
يعت��×ا من %هم �لقضايا � حياִדم، 
نتيجة  %عما�م   � يقّصر�?  �بالتا� 
�لقضايا  هذ�  مثل   � �لكث;  �لتفك; 
جحيما،  حياִדم  �¸علو?  �لتافهة، 
�حيا! من يشُكو? منه %يضا. ُترفع @ّ� 
�لقضايا،  هذ�  مثل  �ألحيا?  بعض   �
�عندما %جر[ �لتحقيق فال »ر� منها 
@ال %مو�u صغ;! �تافهة. فهنا� بعض 
�لشكو�  uفع  مبن  تتعلق  ال   uألمو�
من  �ألقو�{  بعض  øع  قد  يكو?  بل 
 Dع معلوماI� جتسس ö هنا �هنا�
غ; ناضجة ö %ضا� عليها �حلو�شي 
�من   .sلنا� بني  �نشر�  عند�  من 
ُينَشر عنه مثل هذ� �إلشاعاD تصبح 
حياُته جحيًما لدuجة %? كل من ير�� 

%نه  يظن   Dإلشاعا� هذ�  خلفية  على 
 sلنا� عن   �uفيتو� �لكبائر،  مرتكب 
@نه  %ية حا{  على  �ألحيا?.  بعض   �

@ö %كد �هللا تعا< على جتنبه. 
ö هنا� سيئة %خر� �هي �لغيبة، �هي 
�ألخر� تفسد %من �ملجتمع. لقد كّر� 
�هللا تعا< @لينا هذ� �لفعل �لقبيح �قا{ 
%حد،  عن  �تتكلمو?  تغتابو?  @نكم 
�تتلذy %لسنتكم باحلديث عن عيوبه، 
�لكن تذكر�� %نه لفعٌل مكر�� لدuجة 
�كأنكم %كلتم حلم %خيكم ميتا، �من 
 ?% ��لغيبة  yلك؟  يكر�  ال  �لذ[   �y
 �yُتذَكر عيو´ �آلخرين � غياֲדم. فإ
كنتم تريد�? @صالÉ من تشكو? منه 
 Øنفر�^ ح� %? تنصحو� على  فيمكن 
فيمكن  ينصلح   ¹  ?@� نفسه،  ُيصلح 
 �% �ملحليني  �ملسؤ�لني   >@ �ألمر  uفع 
�جلماعة،  %م;   �% �جلماعة   fنظا  >@
ير�عي مصاحله  �لبعض   ?% u%يتم   �y@�
 �uلشخصية %� %نتم ال ترتاحو? لقر��

فيمكن uفع �ألمر @ّ� %يضا، كما يفعل 
�لكن  @� شكا�يهم  ف;فعو?  �لبعض 
يريد  �ملشتكي   ?% جليًّا  منها  يظهر 
قلبه ^�?  �لكامن �  %? يبد[ حقد� 
عليه،  �ملشتكى   Éصال@ يستهد�   ?%
�ملشتكي  يكتب  ال  yلك   >@ @ضافة 
�øه � uسالته � معظم �ألحيا? بل 
يكتفي بذكر كلماD مثل: %حد %فر�^ 
�ملخلص،   �% �لناصح،   �% �جلماعة، 
 ?@ خاطئا.  �عنو�نا  �øا  يكتب   �%
على  يقتصر   sلنا� هؤال¦  مثل  سعي 
�لكنهم   ،æقل  � %حد   !uتشويه صو
ال ينجحو? � yلك %يضا @y @? من 
مبخلص  ليس  %نه  بد  فال  �øه  %خفى 
�آلخرين.  øعة  تشويه  يريد  بل  قط، 
عموما،  �لرسائل  هذ�  ملثل  يؤبه  ال 
%حقق   ?% فعلي  ناحي¤  من  %ما 
بالتحقيق  فأبد%  �إلنصا�   Dمقتضيا
�لتحقيق  يتم  كيف  �لكن  �ألمر،   �
� %مر مرفو� من قبل شخص �هو{ 

إنهـم يضخمـون بعـض األمـور الصغـ@ة ويقعون 
حتـت تأث@ها لدرجـة يعت�ونها من أهـم القضايا ! 
حياتهم، وبالتا� يقّصـرون ! أعماmم نتيجة التفك@ 
الكثـ@ ! مثـل هـذه القضايـا التافهـة، و�علون 
حياتهـم جحيمـا، وحيـاة من يشـُكون منـه أيضا. 
ُترفـع إّ� ! بعـض األحيـان مثـل هـذه القضايا،
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%نه  تذكر��  �لكن  ��لعنو�?.  �السم 
 uنفو  �% كر�هية  %ية   æقل  � تنشأ  ال 
قبل  من  عوقب  �لو   Øح %حد  جتا� 
نظاf �جلماعة، @منا òز? قلæ على %? 
ب %? يتذكر  %#ديًّا تعر� للعقوبة.̧ 
�أل#د[ %? �هللا تعا< يقو{: ﴿َ��تَُّقو� 
 Dِحيٌم﴾ (�حلجر�uَ  ٌ́ � َتوَّ �هللاََّ   َّ?@ِ �هللا 
 Dسة هذ� �لسيئاu١٣). فمن يعتا^ مما
�لظن ��لتجسس ¸ب  كالغيبة �سو¦ 
�هللا  �ليخش  %يضا  قلبه  يتحسس   ?%
تعا<  �هللا   ?@  y@ yنوبه  من  �يستغفر� 
يقو{ من يأتيµ مغلوبا بشعوu �لند�مة 
بالر#ة.  �%عامله  توبته  سأقبل   µفإن

يقو{ سيدنا �ملسيح �ملوعو^ �:
�إلنسا?  يشر�  حني  �لفسا^  ”يبد% 
��لشكو�،  �لفاسد!  �لظنو?  باتبا� 
 ?% بد  فال  �لظن  %حسن   �y@ �لكنه 
يتوفق إلسد�¦ �خل;، %ما لو %خطأ عند 
�خلطو! �أل�< فال يسعه �لوصو{ @< 
شي¦  �لظن  سو¦   ?@ �ملنشو^!.  �لغاية 
كث;  من  �إلنسا?   fرò� للغاية  سيئ 
من �حلسناD، �عندما يز^�^ عند %حد 
^uجة  يصل  فإنه  �لظن  سو¦  مر� 

يسي¦ فيها �لظن باهللا تعا< %يضا.“
ö يقو{ حضرته:

 uجذ يقطع  شي¦  �لظن  سو¦   ?@”
 Dلصد� فاتقو� ��^عو� �هللا لنيل كماال�

�لصديقني.“ ö قا{ حضرته:

�يظل  ^قيقة  تكو?  �لذنو´  ”بعض 
%نه   �uيد  ?%  ?�^ مياuسها  �إلنسا? 
��قع فيها، @نه ينتقل من �لشبا´ @< 
يرتكب  %نه   �uيد ال  �لكنه  �لشيب 
�ملعاصي، على سبيل �ملثا{ هنا� عا^! 
�%صحاֲדا  �لشكا��،  �uفع  �لتذمر 
�لكن  �صغ;!  هينة   �uًمو% يعت��×ا 
سيًئا  عمال  �عت�ها  �لكرمي   ?zلقر�
َ%َحُدُكْم  ﴿%َُيِحبُّ  قا{:  حيث  للغاية 
 :Dحلجر��) َ%ِخيِه﴾  َلْحَم  َيْأُكَل   ?ْ%َ
 ?% تعا< يسخط من  �هللا  فإ?   ،(١٣
يتلفظ �إلنسا? بكلمة òّقر ֲדا %خا�، 
%� يقوf مبا يضر به. فإ�y تكلم %حد 
مبا ُيثبت جهَل %خيه �غبا¦�، %� يؤ^[ 
بشكل خفي  نشو¦ عد��! ضد�   >@

 “.Dفإنه من �لسيئا
 fآلثا� لتجنب Iيع  تعا<  �هللا  �فقنا 
��لذنو´ ��فقنا لكسب Iيع %نو�� 
%حكامه  	ميع  �للعمل   ،Dحلسنا�

�%��مر� �نيل جناu Dضا�، zمني.
هنا� خ� مؤسف �ليوf %يضا، �هو 
�لسيد  بن  �هللا  �لسيد øيع  �ستشها^ 
ممتا� %#د من "شهد�^ بوu" 3افظة 
ف��ير   ٣  � بباكستا?  "سانغهر" 
 Dلكتر�نيا@ 3ل  له  كا?   .٢٠١٠
كا?  �بينما   ،D�uملوتو� �تصليح 
قريته   >@ 3له  من  �ملسا¦   � عائد� 
ناuية  ^�uجة  على  �uكبا?  %�قفه 

ألحد  �لطريق  عن  %حدóا  فسأله 
�ألماكن ��آلخر �ضع مسدسه على 
فاستشهد  �لرصا�  �%طلق  u%سه 
فو�uً. كا? يبلغ من �لعمر ٥٣ عاما، 
�كا? عضو� فعاال � �جلماعة �ملحلية 
حيث كا? يشغل فيها مناصب عد! 
�@uشا^"   Éصال@" سكرت;  مثل 
��عيم  �هللا"   >@ "�لدعو!  �سكرت; 
�هللا   uنصا% ناظم  �نائب  �هللا   uنصا%
 fيقو كا?  �ملحافظة.  مستو�  على 
بالدعو! @< �هللا بشكل فعا{ حيث 
كا? يبلغ �لناs �لدعو! �أل#دية � 
�لشديد!،  �ملعاuضة  uغم  %يضا  3ّله 
�uّكب � 3له صحًنا اللتقاÏ قناتنا 
�لفضائية MTA، كما كا? يعقد � 
بيته �الس �ألسئلة ��ألجوبة مع غ; 

�أل#ديني.
كا? مؤمنا صا^قا يتحلى بالشجاعة 
كا?  �إلميانية.  ��لغ;!  ��لبسالة 
موصيا �تر� خلفه ��جتني @حد�óا 
مع ثالÓ بناD ��بن ��حد تعيش � 
معه  تعيش  كانت  ��ألخر�  كند�، 
مع �بنيهما �بنت ��حد!. ندعو �هللا 
تعا< %? يسكن �لشهيد فسيح جنا? 
�yيه  �يلهم  ^uجاته،  �يرفع  uضا� 
حاميهم  �يكو?  ��لسلو�?  �لص� 
�ناصرهم. سو� %صلي عليه صال! 

�لغائب بعد صال! �جلمعة.
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3شـو^! كلهـا  �ملحامـد   ?@
شكر� أل? �هللا يغـمرنا ֲדــذ�  
#د� لر´ �لعـر
 عد! خلـقه        
zسـر لطيـف  %ســلو´  هللا 
�بلطفه �ألخـفـى %عا^ قناتـنا
�تر[ عيـو? �لر�É علـم منوها
uتطـل بوجـه مـسر� D^عا
يتــلو كــالf �هللا ò öثنـا
#د� لر´ �لعـر
 %يد� �سو�
�د�� ´u كر��y� sيأيها �لنـا
عا^D قنا! �حلق تشبـع جوعكم
فهنا حــيا! 3مد لكم  بشر� 
�uهللا @? 3مــد� خـ; �لو��
لصديقـه مـسيحنـا   ?@ ��هللا 

��هللا @? عـد�� لعد� مقــتبل 
صلى عليه �هللا %Iل %ســـو!   

�موعـة � كلمـة: �لر#ـِن
��إلحسـاِ?  fإلنعا�� �لفضـل 
�مـد�^ %¯ـر� مـن �لعرفـاِ?
�لربـا� فعلـه   �% قولـه   �
ترسـي %صو{ �ملنهـج �لعقال�
�سـلوكها � سـلم �لقربـاِ?
بشـو
 ينتمي لبال^ باكسـتاِ?
�ملتفا� للتقـى  حثـا شـديد� 
يزيـد� نصـر� �É�u حنـاِ?
�لغفـر�ِ? غامـر  عفـو   ´u
�لظمآِ? حرقـة  لتطفي¦   D^عا
للحيـو�ِ? �هللا  �×ـر  حقـا، 
?ِzֲדـذ� �لفهـم � �لقـر ��u
�إلميـاِ? ��ـد^  �حبيبـه 
�مليـز�ِ? �صحـة  �حليـا!   
صلى علـى �آل{ �لتقـّي �لثا�

فتحي عبد �لسالy مبا
{  (مصر)
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 * من %كرمه uبه بعظيم قربه %شهد� Iيل صنعه.

%هال  كا?  قلبه   Éصال  � ساعيا  كا?  من    *
لصالÉ غ;�.

* ما %�صله باهللا من ماD عن شهو! نفسه �سقط 
تدب;� ��ختيا�u � حضر! uبه!

طرفة
على  ملحاكمته  �لوال!  %حد   >@  äّبأعر� جي¦ 
جرمية �تُّهم باuتكاֲדا ، فلما ^خل على �لو�� � 
�لسه، %خر� كتاًبا ضّمنه قصته، �قدمه له �هو 

يقو{: هاfå @قر%�� كتابيه.. 
فقا{ �لو�� : @منا ُيقا{ هذ� يوf �لقيامة. 

 fلقيامة، ففي يو� fفقا{: هذ� ��هللا شرٌّ من يو
فقد  %نتم  %ما   ،ûسيئا�  ûسنا¯ ُيؤتى  �لقيامة 

 .ûتركتم حسنا� ûجئتم بسيئا

قا� �إلماy �لغز�� 
xه �هللا:

عليك  �ُيكثر  �لدنيا  عنك  òبس  �هللا  u%يت   �y@
عند�..  عزيز  %نك  فاعلم  ��لبلو�..  �لشد�ئد 
�%نك عند� مبكا?، �%نه يسلك بك طريق %�ليائه 

�%صفيائه، �%نه ير��.

حائـٌك  �zخـر   Ïخيـا uجــال? 

ُمدِبـر خرقـة   ��y ينسـُج   }�� ال 

+بياF �ا معا5:

�ألعـزِ{ �لسـما�  علـى  متقابـال? 

�ملُقـِبـل ثيـا´  صاحبـه  �»يــط 

eAÃ√À ¡∏YeAÃ√À ¡∏Y

@عد�^: �ا� +غز�� (�ململكة �ملغربية) 
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�لنبيلة  �ملساعي  على  عـال�� 
�ملوعو�  �ملصلح  سيدنا  بذ�ا  �ل� 
�بن  قا�   ��لعر قضايا  لدعم   �
�أل*دية �لبا( سيا�) 'مد ظفر �هللا 
�جلماعة  .ما�  من  بتوجيه   � خا2 
 ��لعر لقضايا  مشهو�)  8دما7 
خاصة..  �لفلسطينية  >للقضية  عامة 
�لعربية  �جلر�ئد   > مسجلة  تز�@  ال 

>�لعاملية.
�للو(��7  Eلس   Fجتما� ففي 

'مد ظفر �هللا خا2 �

‡]|;!\;Ö�Ω;Å⁄,;ÎÅË§;ÀÕ\ÊŸ‡]|;!\;Ö�Ω;Å⁄,;ÎÅË§;ÀÕ\ÊŸ

بقلم: �لد�عية �مد طاهر ندمي

%� %خال5 �أل3دية ��ال1ها للعا0 �إلسالمي ��لعر+ منذ تأسيسها %$ يومنا هذ� غّ� عن �لبيا�.
 �لقد كانت قضايا �لعر@ ��ملسلمني = صلب �هتماماִדا �7ما.

ÏÁÅ∂¯\ ;k]ŸÅ|;ÜÖd^

(٢) ;ÈdÖ¬’\ ;%]¬÷’ ;

لند2   > ملنجتو2  �للو(�  برئاسة 
Lثا( 'مد ظفر �هللا خا2 < خطابه 
قضية فلسطني �حلساسة. >قد سجل 
خطابه هذ� < جريد) �ألهر�� بقلم 
مر�سلها بتا(يخ ٢٧-١٠-١٩٣٧، 

>نقتبس منه ما يلي:
مسألة   2L خا2  �هللا  ظفر  "�(تأ] 
ُمرضية  تسوية  تسوَّ   `  �a. فلسطني 
.سالمية.  مسألة   cتص  2L بد  فال 
>�ألماكن  �إلسال�  بأ2   fنّو<

�إلسالمية �ملقدسة ال kوi 2L jضع 
.m سلطا2 غc سلطا2 �ملسلمني".
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خا2  �هللا  ظفر  سيا�) 'مد   )�j >ملا 
 n<ظر تفقد   ١٩٤٥  > فلسطني 
بعينه   [L)< كثب،  عن  �ملنطقة 
للشخصيا7  قا@  �ملوقف..  خطو() 

:(cلسياسية �لعربية �لكب�
".2 مسلمي ��ند ال يعرفو2 تفاصيل 
>ضعها   > �لفلسطينية  �ملشكلة 
فلسطني   �عر (غب   �aفإ �لر�هن، 
مسلمو  .خو�wم  يساعدهم   2L  >
��ند فعليهم 2L يتبعو� �لطرx �لو�جبة 
على  >.يقافهم  �ملشكلة   fهذ  yجلال
 2L سو]  يبق   ` �ملوقف..  حقيقة 
ما�يا  ��ند  مسلمي   yثرياL  F|يت
(جريد)  فلسطني".  L(�ضي   aإلنقا

"فلسطني" عد� ٧-١٠-١٩٤٥)
�لدمشقية  (�أليا�)،  جريد)  >نشر7 
-٣٠-١  > �لصا�(  عد�ها   >

١٩٤٦ هذ� �خل|:
�لقاضي  �لزعيم  Lلقى  "الهو(، 
حو@  خطابا  خا2  �هللا  ظفر  �لسيد 
بريطانيا  فيه: .2  قا@  قضية فلسطني 
من  �لتخلص  تستطيعا  لن  >Lمريكا 
 fهذ على  �ملسيطر  �لصهيو�   aلنفو�
�لقضية �ملهمة ما ��� هنالك ٢٥ نائبا 
�ل|يطا�  �لعمو�  Eلس   > صهيونيا 
 cسكرت< صهيونيا2  >>jير�2 
صهيو� للد>لة. كما 2L �لصهيونيني 
�ألمو(  على  يسيطر>2  Lمريكا   >

شؤ>wا  >على  �لبال�  تلك   > �ملالية 
�لسياسية، >لذلك ` تستطع بريطانيا 
>جو�ها  على  عاما   ٣١ مر>(  بعد 
< فلسطني 2L جتد حال �ذf �لقضية 

�لعويصة".
 �>قا@ 'مد ظفر �هللا خا2 < خطا
 m.  �cًمش الهو(   >  fلقاL طويل 
خطر �ليهو� �ملهاجرين .m �أل(�ضي 

�ملقدسة:
".2 ٦٥٠ Lلفا من �ملهاجرين �ليهو� 
قد �خلو� فلسطني فعال. >هذ� �لرقم 
�خلو�  �لذين  �ملهاجرين  يشمل  ال 
شرعية.   cغ  xبطر خفية  فلسطني 
�لسياسية   ��لعر حالة  فأصبحت 
جسيم".  8طر  مهد�)  >�القتصا�ية 
(جريد) �� سن (�يز، ٢-٢-٤٦)

صحيفتا2 تشيد�2 بد>( 'مد ظفر �هللا خا2 < 
هيئة �ألمم �ملتحد) لدعم �لقضية �لفلسطينية
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بريس)  (�سوسييِتد  >كالة  >كتبت 
�ألمريكية تصر�ا له قا@ فيه:

 > �ملتحد)  �لواليا7  مسلك   2."
�لفهم  على  "يستعصي  �ملسألة   fهذ

:nضاL< ".حد ما m.
عاطفة  مسألة  �ملسألة  كانت   �a."
.نسانية ففي >سع �لواليا7 �ملتحد) 
نفسها 2L حتّلها بفتح Lبو�� بال�ها 
للمهاجرين �ليهو�، Lما فلسطني فإwا 
ال تزيد كلها على مساحة مقاطعتني 
كانت   �a.< �ملتحد).  �لواليا7  من 
 ��ملسألة مسألة �ين فإ2 قضية �لعر
< فلسطني Lقو] بكثc من �عو] 
 ��ليهو�. يضاa m. nلك 2L �لعر

ميلكو2 �لبال� فعال".

= �ألمم �ملتحد�
حضر)  ُعيِّن  ��ند،  �نقسمت  ملا 
>jير خا(جية  �هللا خا2  'مد ظفر 
�ألمم  هيئة   > �ا  >ممثال  لباكستا2 
ممثلي  .خو�نه  مع  فاشتر�  �ملتحد)، 
 Fلدفا�  > �لعربية  �لد>@  جامعة 
�لفلسطينية < �>(�ִדا،  �لقضية  عن 
فلسطني  تقسيم   F<مشر >عا(� 
>قو)  شجاعة  من  Lُعطَي  ما  بكل 
 ��لعر موقف  عن  مد�فًعا  بيا2ٍ، 
نص  >.ليكم  مشهوً��.  Eيًد�  �فاًعا 
�ملنشو( < جريد) "فلسطني"  �خل| 

Lكتوبر/  ٨  > �لصا�(  عد�ها   >
تشرين �أل>@ ١٩٤٧:

لعر@  تنتصر  "�لباكستا� 
فلسطني"

ليك ساكس < ٧، (>يتر >يونيتد 
�خلاصة  �للجنة  �جتمعت  ملا  بريس: 
�ملستر  �عا  �ليو�  فلسطني  بقضية 
�لسيَد  �ألستر��،  (ئيسها  .يفا7 
 m. �لباكستا2  ممثل  خا2  �هللا  ظفر 
�لكال�، فوقف �لسc ظفر �هللا خا2 

>قا@:
".2 مشر>F تقسيم فلسطني هو من 
 ،yلناحية �لطبيعية >�جلغر�فية شر >بال�
>ينطو� على .جحاn شائن حقًّا. 
ُتشعل  شر�()  فلسطني  تصبح  >قد 
حربا Lعظم من �حلر>� �لعاملية �ل� 

شاهدها �لعا` ح� �آل2..." 
>قا@ < خطابه �لتا(�ي هذ� �لذ� 
Lطوَ@  >ُيَعّد  �قيقة،   ١١٥  xستغر�
خطا� < سبيل �لدفاF عن �لقضية 
مسألة  يناقش  >هو  �لفلسطينية، 
�ملشر�ين �ليهو� �لر�غبني < ��جر) 

.m فلسطني:
L(�ضيها  �>لة  كل  تبيح  ال   �aملا"
��جر)   > يرغب  من  كل  �جر) 
.ليها، .�a كانت �ملسألة Eر� �لرغبة 
 ��لبنجا  > >يوجد  ��جر)؟   >
فرضنا  >لو  مشر�،  ماليني   ٥ �آل2 

 m. ��جر)   > (غبو�   yهؤال  2L
Lمريكا فهل Eر� (غبتهم هذf ت|( 
Lمريكا  على  �ألمم  هيئة  تفر�   2L
 �aفإ L(�ضيها؟   > قبو�م   �>جوَ
كا2 هذ� �ملبدL ُيعت| مبدL مغلوطا < 
تعت|>نه   �aفلما Lمريكا >< غcها، 

صحيحا < فلسطني فقط؟
.2 مشر>F �لتقسيم يع¢ 2L يصبح 
L(�ضي  نصف  من  Lكثر   > ��لعر
.مكا2   > >يصبح  Lقلية،  �لبال� 
يقيمو� �م هنالك مملكة   2L �ليهو� 
سياسية متلك �لسيطر) �لتامة. >هذ� 
ُجعل  لو  كما  متاما  فاسد،  حل 

�لعر� Lقلية < كل فلسطني".
aكرُته  �لذ�  "هذ�  قائال:   nضاL<
عن �لد>لة �ملستقلة < فلسطني حيث 
مضمونة  Lقلية  فيها  �ليهو�  يعيش 
�لصهيونيني،  ُيرضي  ال  قد   xحلقو�
ال  �لنا¥   yهؤال (ضا  عد�   2L .ال 
يع¢ بالضر>() 2L ترمي هيئُة �ألمم 
�لعرَ� < فلسطني بالظلم، >ترتكب 
�ألمم   xميثا متاما  ينا<  ما  ضدهم 

�ملتحد). (�ملرجع �لسابق)
 (Fلدفا�) جريد)   �مند> >سّجل 
موقف �لسc ظفر �هللا خا2 < قاعة 
على  �لتصويت  قبل  �ملتحد)  �ألمم 

قر�( تقسيم فلسطني كاآل¦:
خا2  �هللا  ظفر  'مد   cلس� ">wض 
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�لتقسيم  على  �مل  Lخر]  مر) 
'ا>لة  بيانه  >كا2   ..yشعو� *لًة 
با(عة.. فقد نا�] �لقو� .m حتكيم 
�سُتهدفت  �جلمعية   2. قائال:  �لعقل 
من  يو�   > ُشوهَد  ضغٍط  ألعنِف 
منافيا  مشر>عا  >تنا>َ@  �أليا�، 
للعد�لة >�ملنطق >�لقانو2. >` تسَلم 
 aألّخا� منطقه  فيه عن  >�حد)  نقطة 
�لالaعة،  >نقد�ته   ��لذ( >لسانه 
 ��لعر �ملند>بني  Lحَد  ¨عُت  ح� 
�لتقسيم   F<مشر Lخفق   �a. يقو@: 
يقيمو� متثاال   2L  ��لعر >جب على 
>قو)  �مته  تقديًر�  �هللا،  ظفر   cللس
منطقه >حكمته قائال: .نه .�a ُفر� 
فرضا   ��لعر على  �لتقسيُم)   �L)
سيكوL 2هل �أل(�ضي �ملقدسة منهم 
ضحاياf، >سوn يتر� .قر�(f جرحا 
يندمل،  ال  �لد>�  �ملجلس  هذ�   >
 > >�لشكو�  �لريب   cيث  nسو<
Lهل  نفو¥   > �لغربية  �لد>@  نيا7 
 m. Lفريقيا  ©ا@  من  �ملتر�مية  �لبال� 
لكم:  Lقو@  �حلق  فإ2  ªسيا.  سهو@ 
.2 هذ� �لتقسيم سيقضي على �لسال� 
قضاy م|ما." (جريد) "�لدفاF" عد� 

(١٧-١٠-١٩٤٧
�العتبا(  بعني  �ألخذ  من  بد  ال 
 ` حيث  ªنذ��،  �لسائد)   Fأل>ضا�
تكن قد مضت .ال فتر) يسc) جد� 

�لثانية،  �لعاملية   ��حلر  yنتها� على 
قد  �لعا`  بلد�2  معظم  >كانت 
ألمريكا  مباشر   aنفو حتت  >قعت 
L> (>سيا؛ مبع» Lنه كا2 بوسعهما 
�لبلد�2   fهذ على  �لضغو®  مما(سة 
لتغيL) cيها. ` تكن تلك هي حالة 
�لد>@ �لفقc) فقط بل معظم �لد>@ 
هذ�  حتت  كانت  Lيضا  �أل>(بية 

�لنوF من �لضغو®.
فلسطني  تقسيم  قضية  ُقّدمت  >ملا 
للمناقشة < �ألمم �ملتحد) عا(ضت 
�لتقسيم   F<مشر �لعربية  �لد>@ 
لعد�  مقنعة  �Lلة  >قدمت  بشد) 
�لتقسيم، .ال 2L 'مد ظفر �هللا خا2 
متاما  غّير  �لذ�  �لبطل  aلك  كا2 
Eر] �ملناقشة عندما قا@ < خطابه 
�لظلم  على  مبنية  �لقضية   fهذ  2.
>Lنه   ،nإلنصا�< للعد@  منافية 
�ملتحد)  �ألمم  من صالحيا7  ليس 
2L تقر( تقسيم بلد من بال� �لعا` 
خالفا إل(��) Lهله، لذلك kب على 
�ألمم �ملتحد) L>ًال 2L تعر� �لقضية 
< 'كمة �لعد@ �لد>لية لتبّت فيها 
ح� نعرn هل �ّق لألمم �ملتحد) 

مناقشة مثل هذf �ألمو( �L ال.
نفو¥   > قويا  خطابه   cتأث >كا2 
مند>° بعض �لد>@ .a ناشد بعضهم 
< كلماִדم �ألمم �ملتحد) 2L ترجع 

L>ًال .m 'كمة �لعد@ �لد>لية. 
>بعد �ملناقشا7 < �للجا2 �خلاصة، 
ملا حا2 موعد �القتر�F على تقسيم 
فلسطني، سعى 'مد ظفر �هللا خا2 
سعيا مشكو(� جد� جلمع �ألصو�7 
فتكلم  �لتقسيم،  قر�(  ضد  �لالjمة 
�>لة  منها   @<� عد)  مند>°  مع 
.نه  ح�  "ليبcيا"،  >�>لة  "هاي�" 
aهب للقاy �ملند>� �لليب�c "مستر 
يقيم  �لذ� كا2   xلفند� �ينس" < 
فيه، فأكد �ملند>� �لليبL �cنه لن 
يصو7 لصا± قر�( �لتقسيم، >قا@ 
تو�جه ضغوطا  حكومتنا   2. Lيضا: 
شديد)، فقد Lتلقى توجيها من بلد� 
لذلك  �لتقسيم  لصا±  Lصو7   2L
kب 2L حتا>لو� 2L يكو2 �لتصويت 
بلغك   �a. لسكرتcته:  >قا@  �ليو�. 
�ليو� من بلد� �L شيy فال ترفعيه 
�ليو�. ² قا@ ملحمد  .ّ� < جلسة 
aلك  فعلت  لقد  خا2:  �هللا  ظفر 
ح� ال يصل¢ �L توجيه 8صو³ 
قلته  �لذ�  (Lيي  >Lعطي  �لتصويت 

لك. 
>�لد>@  Lمريكا   7L) عندما  >لكن 
wLا  �لقضية   fهذ  > معها  �ملتحالفة 
�ألصو�7  ´ع  من  بعد  تتمكن   `
 m. بآخر <L �ملطلوبة جلأ7 بطريق 
تأجيل �لتصويت عليها ح� تضغط 
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على بعض �لد>@ �ألخر] لكسب 
تأخر   2L �لنتيجة  >كانت  Lصو�ִדا. 
�لضغو®  فمو(ست  �لتصويت، 
�ل�  �لد>@  بعض  على  �لشديد) 
من  �لتقسيم  قر�(  iالف  كانت 
>قبل  له.  مؤيد)  فصا(7  قبل، 
صد>( �لقر�( جاy مند>� "هاي�" 
له  >قا@  خا2  �هللا  ظفر  'مد   m.
عرفَت  لقد   :fعينا �غر>(قت  >قد 
>لكن¢  للتقسيم،  �ملعا(�  (Lيي 
بال��  من  L>�مر  �ستلمت  �آل2 
كما  �لتقسيم.  حق   > Lصو7   2L
نتيجة  (Lيها  غّير7ْ  Lيضا  ليبcيا   2L
فصوتت  �ألمريكية،  للضغو® 
لصا± تقسيم فلسطني بعد 2L كا2 
 .fنه سيصّو7 ضدL كدL مند>ֲדا قد
(بتصرn من "حتديث نعمت" ³ 
٥٣٥-٥٣٦، >سلسلة L*دية ³ 

(٣١٢-٣١٣
�لغاشم  �لقر�(  هذ�  صد(  >عندما 
نوفم|/  ٢٩  > فلسطني  بتمزيق 

تشرين �لثا� ١٩٤٧ ند� به سيا�) 
ظفر �هللا خا2 ¸اطًبا �لغر� < بيانه 

�لتا� �لذ� قرfL عنه نائبه:
>لقد  �لنهائي،  �لقر�(  �iذ  "لقد 
�حلق  جانب   > >عمْلنا  جاهْدنا 
لتبصcكم، >حا>لنا 2L نريكم طريق 
�حلق كما (Lيناf. >لكن ضمcنا < 

 cكم >مصcلساعة متأ` ملص� fهذ
مبا�ئكم. �aكر>� �لد>@ �لك|] �ل� 
سبقتكم.. �aكر>� صولتها >�aكر>� 
عد�   ،Fلدفا� (جريد)  مصcها". 

٣٠ نوفم|/تشرين �لثا� ١٩٤٧)

Nمؤ�مر� �الستعما
يكّن  �لعر°  �لعا`  كا2  بينما 
كل  �أل*دية  �إلسالمية  للجماعة 
�لتقدير >�الحتر��، >Lبنا¹ها �دمو2 
.خال³  بكل  >قضاياهم   ��لعر
>'بة، ¨عت �ألL 2ُaك| كذبة < 
Lك|  �لعيو2   7Lقر< �لفتر)،  تلك 
 ،yألبريا� حق   > �(تكبت  خيانة 
 nلو¸ حسنني  �لشيخ  Lصد(   a.
من  بإشا()  فتو]،  مصر  مف� 
ظفر  �لسيد   cبتكف  ،x<)فا �مللك 
�هللا خا2، >طالب بعزله من (ئاسة 

>�j() �خلا(جية �لباكستانية.. 
>عندما ُنشر7 هذf �لفتو] كانت 
ֲדا  قا�  �ل�  �خلدما7  aكريا7 
 > حديثًة  خا2ْ  �هللا  ظفر  �لسيد 
 �aLها2 �لعر�، >.2 �لزعماy �لعر
من مصر >غcها من �لد>@ �لعربية 
ظفر  'مد  مو�قف  شاهد>�  �لذين 
من   yفا< Lكثر  كانو�  خا2..  �هللا 
منه  تقدير�  >Lكثر  �ملذكو(،  �ملف� 
 > >خدمهم  بلدهم  عن  ��فع  ملن 

بشد)،   fفعا(ضو �لد>لية؛  �ملحافل 
�ملصرية،  �لصحُف   fبفتو� >ند�7 
�هللا  ظفر  �لسيد  بإسال�  >�عترفت 
للد>@  �جلليلة  >خدماته  خا2 
من  بضعة  يلي  فيما  نقد�  �لعربية. 

 .(cألقو�@ �لكث� fهذ
للجامعة  �لعا�  �ألمني  كتب  L>ًال: 
 Pعز� �لر3ن  عبد  سعا�7  �لعربّية 
�لفتو]  نشر7  جريد)   m. باشا 

�ملذكو() فقا@:
"ظفر �هللا خا� Nجٌل مسلٌم 0 نشهد 
عليه %ال قوال حسًنا �عمًال حسًنا. 
�لدفا[   =  �ً̂ كب حًظا   aَ�cُ �قد 
 dNأل�  eNمشا  =  Pإلسال� عن 
�7لية  مو�قف  �له  �مغاNֲדا. 
Nها  مشهو�N 7فاًعا عن �إلسالP قدَّ
�ملسلمو�."  عليها   jشكر�  lُلنا�
عد�  �لقاهر)،  "�ألخبا("،  (جريد) 

 (١٩٥٢/٦/٢٣
مقاًال  "�ملصر�"  جريد)  >نشر7 
�لفتح  cبو  3cد   nلألستا شامًال 
 ºْنِعْم به ِمن كافر"، حتدcَ" :2بعنو�
خا2ْ  �هللا  ظفر  مو�قف  عن  فيه 
�إلسالمية �ملجيد) حيث جاy فيه: 

قد   sملف� فضيلة  كا�   �n%�...."
�ִדمه بالكفر، فَأْنِعْم بظفر �هللا خاْ� 
كافر�، �ما cحَوَجنا %$ عشر�t من 
cمثاله من �لكفاN �لكباN." (جريد) 
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 قصاصا7 بعض �لصحف تشيد 8دما7 'مد ظفر �هللا خا2 
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"�ملصر�" �١٩٥٢/٦/٢٥ نقال عن 
Eلة "�لبشر]" سبتم| ١٩٥٢ Eلد 

(١١٩³ ١٨
خشبة  3cد  سعا�7   m�L كذلك 
باشا بتصر�ه .m جريد) "�لزما2" 
يونيو   ٢٥ عد�ها   > �ملصرية 
بأ`  يشعر  .نه  قا@  ١٩٥٢ حيث 
ظفر  سعا�)   m. ُنسب  مما  شديد 
 �%" قائال:   nضاL< خا2ْ.  �هللا 
ظفر  �لسيد  �7cها   sل�  tخلدما�
�لعر+  ��لعا0   Pلإلسال خاْ�  �هللا 
 tٌخدما خاصة  �مصر  عامة 
جليلة يدين له ֲדا �لعاَلُم �إلسالمي 

�مصُر." 
} قاz: "%ن� cشعر بأ� = عنقي 
7َيًنا {و هذ� �لرجل �لعظيم �لذ| 
لبال7|،  جليلة   tخدما  ~7c
 jذ�  dالمتعا� شد�   =  ��%ن
هذ�  بصد7  cُُفتيت   sل� �لفتو~ 
Eلة  عن  (نقال  �لكب^."  �لرجل 
Eلد   ١٩٥٢ سبتم|  "�لبشر]" 

(١٢٥³ ١٨
>صّر« فضيلة �ألستاn خالد �مد 
�ليو�"  "Lخبا(  جريد)   > خالد 
"cصبح  بعنو�2:   ١٩٥٢/٦/٢٦

�ألبر�N كافرين":
"�ظفر �هللا خا� بالنسبة %لينا Nجل 
مسلم كامل �إلسال�n%� .P كا� 

 Nَالستعما� يو�جه  �لذ|  �لرجل 
بالغته  من  شامخ   tج��  =
جعل  �لذ|  ��لرجل  �صدقه.. 
 �n% ..ُهللا �حلَق على لسانه �قلبه�
 �ً̂ كا� هذ� �لرجل كافًر� فإ� كث
يصبحو�   �c يو��7ّ   Nألبر�� من 
كافرين على هذ� �لنحو.." (نقًال 
�لبشر] Eلد ١٨ عد�  عن Eلة 

سبتم| ١٩٥٢ ١٣٢³)
 :"y7 �ملسا<cكتبت جريد) "ب<
�لشيخ  بني  عظيم   eفر "هنا� 
 zلو� �ظفر �هللا خاْ�: فاأل��
 �n%� يعمل،  ال  �لكنه  مسلم 
عمل فإنه يعمل للتفرقة.. �ظفر 
للخ^،  عامٌل  مسلم  خاْ�  �هللا 
�لكرمي  تعا$ �ع = كتابه  ��هللا 
�إلميا�  بني  �ية  كل   =� �7ئما 
 َ̂ ��لعمل �لصا�.. ما cبعَد تكف
�ملسلمني عن �إلميا� �عن �لعمل 
عد�   ،yملسا�  7<cب) �لصا�؟" 

٢٢٤ بتا(يخ ١٩٥٢/٦/٢٩)
كتبت Eلة "ªخر ساعة" �ملصرية 
حتت   ١٩٥٢ ف|�ير/شبا®   >
عنو�2 با(j: �لرجل �لذ| يصلي 

= هيئة �ألمم �ملتحد�:
�ملسلمني  Lقد(  ِمن  �لرجل  ">هذ� 
�لبال�  خدمة   > ֲדم  يوثق  �لذين 
�إلسالمية. هو (جل متدين يؤ�� 

كا2  لو  L>قاִדا، ح�   > �لصال) 
 f¹��L Lصبح  >قد  �لطائر)..   >
للصال) < Lֲדاy �ألمم �ملتحد) Lمًر� 
مألوًفا لد] سائر �لوفو�. >هو ال 
يذ>x �خلمر مطلًقا، >�ذ� غالبية 
>�لشرقية  �لغربية  �لوفو�   yعضاL

متتنع عن شرֲדا < حضرته".
>قالت Lيضا: ".2 �لسيد ظفر �هللا 
خا2 ��فع عن قضية مصر مر�7 

."(cكث
قا@ صاحب �لفضيلة �لشيخ 'مد 

.بر�هيم سا` بك:
ُيتهم   2L �ملؤ`  �ألمر   2L "نر] 
سعا�) �لسيد ظفر �هللا خا2ْ بالذ�7 
بالكفر، >هو َمن َتعِرn.. �لرجل 
�حلريص  �إلسال�،  8ُلق  �ملتخلق 
ما  كل   > >سننه   fتقاليد على 
�لسيد   )�j >لقد  عنه.  يصد( 
من  Lكثر  مصر  خا2ْ  �هللا  ظفر 
�إلسال�  عن  يد�فع   fيناL)< مر)، 
قضاياهم   )jيؤ�< >�ملسلمني 
 yمتحمسا لكل ما من شأنه .عال
(�لبال¼  >Lهِله."  �إلسالِ�  كلمة 

٢٤ يونيو ١٩٥٢)
"�ألهر��"  جريد)  >كتبت 
 ١٩٥٢/٦/٢٧ بتا(يخ  �لقاهرية 
ֲדا  يفخر  "مو�قف  عنو�2:  حتت 

:"eلشر�
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بعض �لصحف �لعربية تقدN جهو7 
بفتو~  �تند7  خا�  �هللا  ظفر  �مد 

مفs مصر
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 = مصر  ممثلي  cحد  "حتّد� 
�ألمم  �يئة  �لعمومية  �جلمعية 
به  يفخر  موقف  عن  �ملتحد� 
�مد  �لسيد  �َقفه  كله   eلشر�
خاNجية  ��ير  خا�  �هللا  ظفر 
�لباكستا�. ففي �جلمعية �لعمومية 
لألمم �ملتحد� cلقى عن فلسطني 
�لشهيد� خطبة �ستغرقت ثال� 
يتنا�z خال�ا   0 كاملة   tساعا
جرعة ما1 ��حد�.. �cثبت قو� 
%ميانه بالدين �إلسالمي �بالوطن 
��ستبكى..  بكى  �لقد  �لعر+. 
Nجل  بأنه  �جلميع  لـه  �شهد 
 ��ط كرمي،  مسلم  عظيم، 
صميم، سياسي حكيم، �متمكن 
من �للغة �إلجنليزية كأحد cبنائها 

."nمن �لعلما1 �ألفذ�
 m. ضافت �جلريد) قو�ا �ستنا��L<
�ملعلوما7 �ل� تلقتها من مصا�( 

موثوقة ֲדا:
 "�لعل صاحبنا �لسيد �مد ظفر 
�هللا خا� هو �لشخص �لوحيد من 
 =  ��Nلبا� �لسياسية   tلشخصيا�
ال  �لذ|  �حلاضر  بالوقت  �لعا0 
يفاNقه �لقر�� �ملجيد cبد� ، �يصلي 
�لقبلة  مستقبال   tصلو�  س 
�لشريفة حتت كل ¡ا1 �فوe كل 
dNc �= جو �لسما1 حيث حتمله 

�لغر@   $%  eلشر� من   tلطائر��
�ال  �جلنو@،   $%  zلشما� �من 
 Pإلسال� فضائل  بيا�  عن  يتأخر 
بالقلم ��للسا�، ��لعمل  ��اسنه 
�ألمم   tقاعا  = ح£  بأحكامه 

�ملتحد�".
�حلميد  عبد  �لسيد  قا@  كذلك 
Eلة   > ُنشر  له  مقا@   > �لكاتب 
خا�  �هللا  "ظفر  بعنو�2:  "�لعر°" 

بطل قضية فلسطني":
"..... كا2 صو7 ظفر �هللا خا2، 
حينذ��،  باكستا2  خا(جية  >jير 

�ألمم   >  �jً)با َعَلًما  كا2  >�لذ� 
سنة،  عشرين  مد]  على  �ملتحد) 
مبو�قفه �لعظيمة < كل قضية عربية 
>.سالمية.. قضية فلسطني، >قضية 
>قضية  .(يتcيا،  >قضية   ،cكشم
من  >ثا(  قا�  ما  >كل  �جلز�ئر.. 

قضايا �لشعو� �ملقهو(). 
 ºقد تو�فر7 < ظفر �هللا خا2 ثال<
صفا7 جعلته من Lبرj �لشخصيا7 
 fy�)< فكا2  �ملتحد)..  �ألمم   >
تا(يخ حافل < سياسة بال�f، كما 
فذ�،  >'اميا  قدير�  خطيبا  كا2 
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جانبيه  من  �لقانو2  >كا2 حجة < 
 >  f)<� فأما  >�إلسالمي.  �لد>� 
سياسة بال�f فلعله كا2 ثالث �لثالثة 
�>لة   yنشا. حركة  تزعمو�  �لذين 
>(ئيسها  jعيمها  مع  باكستا2، 
�أل>@ 'مد علي جنا«، >مع لياقت 
�ا.   y�)j< (ئيس   @<L خا2  علي 
>Lما مقد(ته �لقانونية فقد Lّهلْته فيما 
�لعد@  بعد ليكو2 قاضيا < 'كمة 
�لد>لية، ² (ئيسا �ا لسنو�7 عديد) 
 [<L ² ،ختم بعدها حياته �لسياسية
.m بيته < باكستا2 بعيد� عما جر] 
فيها من Lحد�º حزينة < �لسنو�7 
 > >قته  Lمضى  لعله   <L  ..(cألخ�
فقد  �لكرمي.   2ªللقر  cتفس كتابة 
يؤ��  >كا2  متدينا  مسلما  كا2 
�لصال) < >قتها < قاعة صغc) عند 

مدخل مب» �ألمم �ملتحد).. 
Lعتقد  >لكن¢  �ملذهب  قديا�  >هو 
>جه  على  باإلسال�  يدين  كا2  Lنه 
 > قد(ته  Lما  سليم..  صحيح 
 Fأل¨ا� .ليه  تشّد  فكانت  �خلطابة 
مد]  على  يرجتل  >هو  >�لعقو@ 
جلستني  �ستغرقت  ساعا7،  ست 
كاملتني < Eلس �ألمن، خطابا عن 
قضية كشمc >حقِّ Lهلها < تقرير 
عن   Fلدفا� بطل  مصcهم!.....Lما 
مشر>F فلسطني �ملوحد) فكا2 'مد 

ظفر �هللا خا2ْ، �لذ� حشد < �فاعه 
كلَّ  فلسطني   > �لعر°  �حلق  عن 
مو�هبه >مقد(ته �خلطابية >�لقانونية 
خطبـه  كانت  كما  >�لسياسية. 
صا�قة،  .سالمية  بر>«  تنبض 
>بإميا2 قو� بأ2 �لشعب �لفلسطي¢ 
�لباكستا�  �لشعب  جد�()  جدير 
>غfc من شعو� �لعا` بأ2 يتحر( 
من �حلكم �ل|يطا�، >من �لزحف 

...yلصهيو� على �لسو��
�ل�  �لقانونية  �حلجج  من  >كانت 
�ألمم   2L خا2  �هللا  ظفر  ساقها 
�ملتحد) ال متلك بتاتا �حلق < تقسيم 
L(�ضي Lية �>لة من �لد>@.... ح� 
 <L (لد>لة مستعمر� fلو كانت هذ
لشعبها  متر>�  هذ�  >.منا  'مية. 

 > >ليس  >حدهم....  >سكاwا 
�ملتحد) >ال < قو�عد  ميثاx �ألمم 
لألمم  يبيح  ما  �لد>�  �لقانو2 
تفر� على شعب من   2L �ملتحد) 
 Fjيو< نفسه  يقسم   2L  ��لشعو
هنا�..  >قطعة  هنا  قطعة  L(ضه 
�لعد@  'كمُة  ُتسَتْفَتى   2L >طلب 
يوجه   2L< �ألمر،  هذ�   > �لد>لية 

.ليها هذ� �لسؤ�@: 
 <L  - �ملتحد)  �ألمم  متلك  "هل 
 2L Lعضائها-  ميلك �L عضو من 
توصية  تصد(   2L  <L قر�ً(�  تفر� 
تتعلق بأ� خطة لتقسيم فلسطني، 
L> تقسيم �L >طن < �لعا`، ضد 
مو�فقتهم  >بد>2  سكانه  (غبـة 

عليه؟"
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">< خال@ يو� L> يومني نشطت 
كل   > �لصهيونية  �ألجهز) 
�ألبيض  �لبيت  ��خل  مـكا2، 
>��خل  �لكـوجنر¥،  >��خل 
>�j() �خلا(جية �ألمريكية، >��خل 
عا(ضت  بال�   > �خلا(جية   ()�j<
�متنعت   <L �لفيلبني  مثل  �لتقسيم 
>ح�  ليبcيا..  مثل  �لتصويت  عن 
لألمم  �لعا�  �ألمني  مكتب  ��ِخَل 
�لنا¥  Lكثر  كا2  �لذ�  �ملتحد) 
>.قامة  فلسطني  لتقسيم  *اًسا 
صوتت  فلما  �ليهو�ية..  �لد>لة 
�جلمعية �لعامة �نقلبت Lصو�7 عد� 
�لنهائي  �لقر�(  >صد(  �لد>@،  من 
مع  صوتا  >ثالثني  ثالثة  بأغلبية 
ضد  صوتا  عشر  >ثالثة  �لتقسيم 
ممتنعة  Lصو�7  >عشر)  �لتقسيم، 
عن �لتصويت.. 2L �L قر�( تقسيم 
�لالjمة  باألغلبية  ظفر  فلسطني 

>عليها سبعة Lصو�L 7خر]! 
"...... >قف ظفر �هللا خا2 على 
منصة �جلمعية �لعامة لألمم �ملتحد) 
يلقي خطابا يفيض باملر�().. >لكنه 
Lيضا ينظر فيه .m بعيد.. >يتنبأ مبا 
سوn يترتب على هذ� �لقر�( من 
نتائج >عو�قب، لن تنجو منها تلك 
�لد>@ �ل� حتمست >�ندفعت لتقيم 
�لد>لة �ليهو�ية فوL xنقا� �لوطن 

خا2  �هللا  ظفر  قا@  �لفلسطي¢.. 
�ليو�  aلك   > �ملدّ>�  خطابه   >

�حلزين: 
من  Lكثر  نفعل   ` .ننا  "تقولو2 
فلسطني  من   �yجز نأخذ   2L
Lمر  هذ�  أل2  �ليهو�  فيه  ليقيم 
 yهؤال  fجتا "�إلنسانية"  تقتضيه 
"�ملضطهدين". لو كا2 ما تقولونه 
تفتح  بأ2  مقترحاتنا  لقبلتم  صدقا 
من  عد��  لتأ>�  Lبو�ֲדا  �>لة  كل 
>ال  �م  >طن  ال  �لذين  �ليهو� 

مأ>].. >لكنكم ´يعا (فضتم. 
تقو@  بأكملها..  قا()  "Lستر�ليا.. 
�ملساحة"   cصغ" بلد  فأنا  ال، 
>مز�حم �لسكا2! >كند� تقو@ ال، 
فأنا Lيضا مساح� صغL< (c(�ضي 

مكتظة بالسكا2. 
">�لواليا7 �ملتحد)، مبُثلها �إلنسانية 
�لشاسعة  >مبساحاִדا  �لعظيمة، 
ليس  ال،  تقو@:  ��ائلة،  >مو�(�ها 

هذ� هو �حلل....
�عو�  تقولو2:  ´يعا  ">لكنكم 
فلسطني..   m. يذهبو2  �ليهو� 
>هنا�  �لفسيحة،  �أل(�ضي  فهنا� 
.ليها  فليذهبو�  �ملز�هر..  �القتصا� 
هنا�  تكو2  >لن  عنا..  بعيد� 

متاعب >ال مشاكل..!!
 ºينقلب صوته �لساحر >هو يتحد<

عن �ملو�قف "�إلنسانية" �ل� تّدعيها 
هذf �لد>@ .m صو7 من �لتحذير 
>�لنذير >هو يوجه كالمه .L mمريكا 

>Lشياعها قائال: 
Lنكم  �آل2  تتذكر>�   2L "Lنصحكم 
 .yصدقاL  m. غد�  حتتاجو2   nسو
Lنصحكم 2L تعرفو� Lنكم < حاجة 
�أل>سط..   xلشر�  >  yصدقاL  m.
تلك   �شعو من  جتعلو2   �aفلما
حتّطمو�  ال  لكم؟   yعد�L �لبال� 
بأيديكم مصاحلكم < تلك �لبال�." 
(Eلة "�لعر°" �لعد� ٢٩٥، حزير�2 

عا� ١٩٨٣)

 j1 هذ�N� تلعب Nصابع �الستعماc
 tملؤ�مر��

�لسبب  ما   ،Ã)لقا�  @yيتسا قد 
�لقاصي >�لد��،  لتكفc من ميدحه 
>�لذ�̀  يّدخر جهد� < �لدفاF عن 
 2L ببساطة ��ملو�قف �لعربية؟ �جلو�
�الستعما( خاn من �عو) �جلماعِة 
�إلسالمية �أل*دية �ملسلمني لتوحيد 
من  خيفة  L>جس  كما  صفوفهم، 
�لعر� ِمن  مو�قف �أل*دية لصا± 
ِقبل .مامها >Lبنائها �ألفذ�a كأمثا@ 
 nمد ظفر �هللا خا2، >خا' cلس�
من صمو� �لد>@ �إلسالمية < >جهه 
صفا >�حد�، لذلك عمد .m تز>ير 
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�حلقائق >.ثا() �لفرx �إلسالمية ضد 
عن  �أل*دية  �إلسالمية  �جلماعة 

طريق بعض �ملأجو(ين.
>تدليال >متثيال على aلك نو(� فيما 
 > منشو(  مقا@   >  �)< ما  يلي 
Lحد  بقلم  �لعر�قية   (yألنبا�) جريد) 
�خليا®  علي   aألستا� كتاֲדا  كبا( 

�ألفند�، >ها� نصه:

 1�N� تلعب sل� Nصابع �الستعماc"
�لقا7يانية = كل مكا�.....

 ليس هنا� سو] سبب >�حد >هو 
 �)<� يلعب  �لذ�  �الستعما(  .صبع 
 xلشقا� لبّث  �لقضية   fهذ  > هاما 
>�لتفرقة بني �ملسلمني �لذين ال �jلو� 
بانتظا( �ليو� �ملوعو� �لذ� يقومو2 
�لبال�   cلتطه �لثانية  Äولتهم  فيه 
�لصهيونية  L(جا¥  من  �ملقدسة 
Lصحاֲדا   m. فلسطني  >.عا�) 
 2L لشرعيني. .2 �الستعما( �شى�
>تز>@  هذ�،   ��لعر حلم  يتحقق 
�لكثc من  �ل� حتمل  �>لة .سر�ئيل 
 m. سبيل تكوينها.. فيعمد > xملشا�
.ثا() �لشقاx بني طو�ئف �ملسلمني 
بإثا() �لنعر�7، لتقو� بعض �لعناصر 
ֲדم،   cلتشه�< �أل*دية  فئة   cبتكف
بني   xلشقا�  m. aلك  يؤ��  ح� 
باكستا2 >بني بعض �لد>@ �لعربية 

"ظفر   cبتكف صحفها  تقو�  �ل� 
باكستا2  �هللا خاj< "2ير خا(جية 

�لذ� يتبع �لطريقة �أل*دية.
يذكر>2   yلقر�� من   �cكث >لعل 
باكستا2   > �لعناصر  بعض  'ا>لة 
 �L (�إلسالمستا2)  تأسيس  قبل 
>aلك  �إلسالمية،  �لد>@  جامعة 
 > �إلسالمية  �لد>@  كافة  Äمع 

١٩٥٠ jجريد) �حلضا() عد� ٧ متو

سياستها   cلتسي >�حد)  منظمة 
كياwا  على  >�ملحافظِة  �خلا(جية 
�ملحا>لة   fهذ  2L .ال  >�ستقال�ا، 
با7y بالفشل بعد 2L >قف بعض 
معا(ضا.  موقفا  منها  �لعناصر 
 7�L ل�� �>كا2 من ´لة �ألسبا
�ملشر>F هو سال«  .m فشل هذ� 
ليد  �الستعما(  نا>له  �لذ]   cلتكف�
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 fجو< > f<بعض �ملتطرفني ليشهر
�لذين تبّنو� �ملشر>F �ملذكو(، ألwم 
"قا�يانيو2 >ما(قو2 عن �إلسال�".

ما   �c �لقر�1  بعض  يظن  �قد 
 =  Nالستعما� ل  تدخُّ من   jكرnc
 lلقضية ليس %ال �ليد �حلد� jهذ
��لظن، %ال c ¦c§كد للقر�1 بأ¦ 
ل  تدخُّ على  �الطال[  كل  مّطلع 
�الستعماN = هذj �لقضية، %c nنه 
 tبالذ� فيها   �يستغّل  �c  zحا�
حر@  cثنا1   ١٩٤٨  Pعـا

فلسطني.
كنت حينئذ cحرN %حد~ �لصحف 
�لصحف  من  �كانت  �لفكاهية 
عهدها.   = �ملعر�فة  �النتقا7ية 
 zمسؤ� موظف   َّ̈ % Ncسل  �قد 
�لدبلوماسية   tيئا�� %حد~   =
�ألجنبية = بغد�7، يدعو¦ ملقابلته. 
�ملديح  �كْيل  �ملجاملة  تقدمي  �بعد 
على �ألسلو@ �لذ| �ّتبعه = �لنقد 
�لقا7يانية  �جلماعة  cنتقد   �c Nجا¦ 
 �Nملذكو� �جلريد�   tصفحا على 
بألذ[ طريقة ممكنة، أل©ا �اعة 
 ª7قة عن �لدين. فأجبته = باNما
 jعلم شيئا عن هذc ألمر بأ¦ ال�
�لذلك  معتقد�ִדا  �عن  �جلماعة 
فز�7َّ¦  cنتقدها.   �c  �ميكن ال 
 = تبحث   sل� �لكتب  ببعض 

cنه  كما  �لقا7يانية،   tمعتقد�
 �c عسى t7¦ ببعض �ملقاال��
كتابة   = عبا�Nִדا  بعض   �تنفع
 �c ملوعو�7. ��ستطعت� aمقاال
cّطلع على بعض عقائد �جلماعة 
من مطالعة �لكتب �لs ��7¦ ֲדا 
cجد   0  sل��  ،Nملذكو�  zملسئو�
تكف^هم  على   zيد شيئا  فيها 
عد�  �بعد  �عتقا7|.  حسب 
 ¦Nيعذ  �c منه  طلبُت   tمقابال
عن تلك �ملهمة نظًر� العتقا7| 
بني   eلشقا� يسّبب  nلك  بأ� 
مثل   = �إلسالمية  �لطو�ئف 
فأجا@   .tبالذ� �لوقت  nلك 
ليسو�  هؤال1   �% cال  قائال: 
علما1  كّفرهم  �قد  مبسلمني، 
 = �إلسالمية  �لطو�ئف  �يع 
��ند. فقلت له: %� cقو�z علما1 
من  حجة  cقو~  ليست  ��ند 
بأ�  تصر   sل� �لقر�نية  �آلية 
 Pلقى %ليكم �لسالc ال تقولو� ملن
%ال  منه  كا�  فما  مؤمنا.  لسَت 
�c قاz غاضبا: هل cّثرtْ فيك 
عن  فخرجَت   ،Pلقو� 7عاية 
قا7يانيا،  �cصبحت   ،Pإلسال�
فقلُت  عنهم.  تد�فع   tخذc�
متهكًما: كْن على يقني يا هذ�، 
بأ¦  �7ّعى   �c cستطيع  ال  بأ¦ 

�لكلمة   jهذ  = ما  بكل  مسلم 
قضائي  من  بالرغم  مع¯،  من 
�ملسلمني،  بني  �لسنني   tعشر�
بضعة كتب  مطالعة  تكفى  فهل 

للقا7يانية �c جتعل� قا7يانيا؟
على  تر77|   zخال �طلعُت  �قد 
�لوحيَد  لسُت  بأ¦  ��يئة   jهذ
 lناc ملهمة، بل هنا�� jملكلَّف ֲדذ�
�خر�� يشاNكون� �لتكليف. كما 
c 0 ¦cكن �لشخص �لوحيد �لذ| 

Nفض، بل Nفضه غ^| cيضا.
 >  ١٩٤٨ عا�  aلك  كا2 
من   yجز فيه  �قُتطع  �لذ]  �لوقت 
لقمًة  >ُقّد�  �ملقدسة  �أل(�ضي 
 2L للصهيونيني. >.� Lظن  سائغة 
.قد�� ��يئة �ملذكو() على مثل هذ� 
للكر�ستني  فعل   َّ�)َ كا2  �لعمل 
�أل*دية  �جلماعة  نشرִדما  �للتني 
تقسيم  مبناسبة  �لعا�  aلك   >
فلسطني، >كانت .حد�Åا بعنو�2 
"هيئة �ألمم �ملتحد) >قر�( تقسيم 
 > تبحث  كانت  �ل�  فلسطني"، 
 yخلفا�  > ُ�بر7  �ل�  �ملؤ�مر�7 
>�لصهيونيني،  �ملستعمرين  بني 
>كانت �لثانية بعنو�2 "�لكفر ملة 
�ملسلمني  حتث  >كانت  >�حد)"، 
�لصفـوn >´ع  على توحـيد 
�لصهيونيـني  ملحـا(بة  �ملا@ 
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�ملقدسـة  �لبـال�   cتطـه<
من L(جـاسهم.

بنفسي  عليه  �طلعت  ما  هذ� 
>�ثق   �.< �حلني،  aلك   >
ما  �أل*ديني  بأ2   xلوثو� كل 
جلمع  �جلهو�  يبذلو2  ��مو� 
>توحيد  �ملسلمني  كلمة 
 �صفوفهم، >يبحثو2 عن Lسبا
على   yلقضا� للمسلمني  تتيح 
صنيعة  �للقيطة  .سر�ئيل  �>لة 
�الستعما(  فإ2  �ملستعمرين، 
بعض  حتريك  عن   Æيتو� لن 
بقصد  ֲדم   cللتشه �جلها7 
(جريد)  �لكلمة."  تشتيت 
-٢١ بتا(يخ  �لعر�قية   (yألنبا�)

(٩-١٩٥٤
فتا>]  عن  �لنظر  >بغض 
�ملسيئة  >�لتصر�ا7   cلتكف�
 ��لعر �جلماعة iد�  �ا ظّلت 
�ينيا  معت|) هذf �خلدمة >�جبا 
صامد)  >ظلت  >Lخالقيا، 
عن   Fللدفا �أل>@  �لصف   >
حقوقهم، >ما ��خر7 >سعا < 
�حتاجت  كلما  خدماִדا  تقدمي 
.ليها �لد>@ �لعربية. نذكر فيما 
�ألخر]  �خلدما7  بعض  يلي 
�ل� Lسدִדا �جلمـاعة .m �لبال� 

�لعربية >�لشعـب �لعـر°.
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صحف تشيد Äهو� 'مد ظفر �هللا خا2 
 �حلل قضايا �لعر



للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة موقع الفضائية اإلسالمية األحمدية على شبكة اإلنترنت :

http://www.mta.tv
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