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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

   ..األستاذ محمد ھالل
 اإلخالص في رجل

 

 
 

  اإلخوان المسلمون
 ھالل یحتسبون عند هللا األستاذ محمد

األستاذ محمد ھالل المحامي وعضو مكتب اإلرشاد لجماعة اإلخوان المسلمین،  یحتسب اإلخوان المسلمون عند هللا تعالى أخاھم المجاھد
ًالیوم عن عمر یناھز التسعین عاماالمنیة  والذي وافتھ ٍ. 

المسلمین إلى جموع اإلخوان في مصر والعالمین العربي واإلسالمي،  وقد نعى فضیلة األستاذ محمد مھدي عاكف المرشد العام لإلخوان 
ًمؤكدا أنھ كان مثاال للتضحیة لدعوتھ، كما كان مثاال لإلخالص مع ربھ، مشیرا إلى األستاذ محمد ھالل، ً ً ًھ ضرب أمثلة عدیدة على ذلك كان أبرزھا أن ً ً

ا قیادتھ للجماعة في الفترة من بعد وفاة ّ ًفضیلة المرشد العام الراحل المستشار المأمون الھضیبي وحتى اختیاره مرشدا عام للجماعة؛ حیث تولى  ً
 .ترة الحساسة في تاریخ الجماعةالجماعة بمھارةٍ خالل ھذه الف األستاذ ھالل منصب القائم بأعمال المرشد العام لیدیر أمور

ا وقائدا  ًوأضاف فضیلتھ أن المغفور لھ بإذن هللا كان جندیّ ًفي دعوتھ تحمَّل من أجلھا الكثیر من الضغوط والصعاب، داعیا المولى عز وجل  ً
 .یتغمده برحمتھ، وأن یلھم أسرتھ الصبر والسلوان أن

  
 تعرف على األستاذ محمد ھالل

خوان المسلمین الذین عاشوا لدعوة هللا جنودا مخلصین لم تثنھم المحن ولم تتوقفھ الملمات عن السیر فى ركب الدعوة أحد رجاالت دعوة اإل
 فعاش داعیة مجاھدا ومات على ذلم رحمة هللا علیھ

  . محافظة الدقھلیة-  مركز المنصورة)میت علي( قریة 18/8/1920من موالید 
  .القاھرة  - اد األولم جامعة فؤ1950حصل على لیسانس حقوق 

ِّ إقامتھ بالمنصورة م، ویمارس المھنة حتى اآلن1950ًعمل محامیا منذ تخرجھ عام   .بمقر
 .الجامعة م أثناء تواجده في1943التحق بجماعة اإلخوان المسلمین عام 

ِم، ثم اعتقل عام 1950م حتى 1948ُعتقل عام ا  .م1970 م حتى1965ُ
ِسكرتیر المكتب اإلداري لمحافظة الدقھلیة، ثم كان مسئوال عنھا من قبل  ُرة، وأسندت إلیھ مھمةبعد تخرجھ أقام بمحافظة المنصو  )اإلخوان(ً

 .م1965 ُم، حیث قدر هللا أال یعتقل، واستمر كذلك حتى قدم للمحاكمة عام1954بعد عام 
َبعد خروجھ من المعتقل عام  ً لیعمل مستشارا قانونیا بجامعة اإلمام  سافر- ُالخاص بھ قد أغلق  وكان مكتب المحاماة-م1970َ محمد بن "ً

َّفي أحد السوریین من الذین تجنسوا بالجنسیة السعودیة،  بالریاض لمدة سنتین، وجدد العقد إال أن مدیر الجامعة أنھى العقد؛ ألنھ قال كلمة حق  "سعود
 .ًمحاماة مرة أخرىحقوقھ مع أي سعودي آخر، ثم عاد لمصر وعمل بال وطالب بأن یتساوى في جمیع

 .ًالعام، ثم عضوا بمكتب اإلرشاد أوائل التسعینیات حتى ھذه اللحظة ًم عاد عضوا لمجلس الشورى1970وبعد خروجھ من السجن عام 
ج عام   َّ زق بثالث بنات وولدین، وكلھم1953تزو َم، ورُ  . أحفاد9متزوجون، ولھ  ِ

  ھـ1430  شوال2 الموافق م2009  سبتمبر21توفي في 
ة أخرى في1950م إلى 1948َّوتم اعتقالھ في الفترة من عام  م،1943لجماعة اإلخوان منذ عام " ھالل"انضم  ّ ًم، ثم أعید اعتقالھ مر ُ الفترة  ّ

  .م1971م إلى عام 1965من 
  .األعلى لنشاط المحامین االخوان، ویشرف على مجموعة من المدارس الخاصة ة وھو المسؤولھالل مسؤول محافظة الدقھلیاألستاذ ویعتبر 

****************  
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  قیادات اإلخوان
   في وداع األستاذ محمد ھالل

ن مسجد صالة العصر م ؛ وذلك بعد آالف المشیعین على رأساألستاذ محمد مھدي عاكف،المرشد  فضیلة ھمَّتقدمیجماعة الَّودعت قیادات 
اإلثنین الثاني من شواال مكتب اإلرشاد الذي وافتھ المنیة  مكثف األستاذ محمد ھالل عضو الجمعیة الشرعیة بمدینة المنصورة، وسط وجود أمني

 لدقھلیةبالمنصورة مسقط رأس الفقید، وسط مشاركة اآلالف من إخوان ا "كفر السنیطة"؛ وذلك بمقابر العائلة بقریة  م2009 سبتمبر 21 – 1430
 .وجماھیرھا

اإلخوان وأحباءھم یحتسبون عند هللا فقید الدعوة األستاذ محمد ھالل،  وفي كلمتھ قال الدكتور محمود عزت األمین العام للجماعة إن   
، نواصی المقام على أن نظل على الدرب سائرین نحن وأھلونا وإخواننا، فا غایتنا، فنحن ونعاھده من ھذا نا بیده، قلوبنا معلقة خاضعة ًجمیعنا عباد 

ا في ": عزت.وأضاف د... .لھ سبحانھ أول العشرینات، وھو في أواسط األربعینیات من العمر، وكنا وقتھا  ًعندما تعرفت على األستاذ ھالل كنت شابّ
ُّالحربي، وكنت دائما ما أنظر إلیھ واستمد منھ السكینة والطمأنینة، فقد كان رحمة معتقلین في السجن هللا علیھ یسع الشباب ویھدئ من روعھم ویطیب  ً

 ."خاطرھم في ھذه المحنة
عبید، وكان ینطق بنفس الكلمات اإلیمانیة الجمیلة التي ألفناھا منھ فقد كان  وكان آخر عھدي بھ منذ أسابیع في مستشفى إبراھیم ":واستطرد   

ًهللا علیھ رحیما ودودا متواضعا، واآلن وأنا أنظر وأرى  رحمة  اقتدوا بھ، فالرجل یُعرف من :تودع األستاذ ھالل فأقول لھم ھذه األجیال الجدیدة وھيًً
 ."هللا أحب هللا لقاءه َاألستاذ ھالل یعرف فیھ التواضع، ونحن ال نعرف فیھ إال حبھ  تعالى، ومن أحب لقاء َأثره، وكل من تعامل مع

  
ًاألستاذ ھالل كان ثابتا على الدعوة وعامال من أجلھا مضحیّا في سبیلھا، والتفت  إن:من جانبھ قال األستاذ جمعة أمین عضو مكتب اإلرشاد ً ً 

 .ًبعضنا بعضا ، فأحببنا"سر قوتكم في محبتكم"القلوب من حولھ، ورضي هللا عن اإلمام البنا الذي قال 
ھ إلى المولى عز وجل بالدعاء قائال  َّ شع، وإنا لفراقك یا محمد لمحزونون، وال نقول إال ما َلتدمع، وإن القلب لیخ وهللا إن العین "ً:وتوج
ًهللا أحدا، ونسأل هللا أن یأجرنا في مصیبتا، وأن یبدلنا  إنا  وإنا إلیھ راجعون، اللھم أبدلنا برجال مثل أخي محمد ھالل، وال نزكي على یرضي ربنا

ِّمأمون الھضیبي، وكلف الراحل بأن یقوم بأعمال المرشد ومھامھ؛ ألنھ   األستاذُمن المواقف التي ال أنساھا حین توفي ":وواصل أمین... ."ًخیرا منھا ُ
ٍأالزمھ لحین إجراء االنتخابات، وعشنا معا في مسكن  ًّمكتب اإلرشاد سنا لحین إجراء االنتخابات واختیار المرشد الجدید، فطلب مني أن أكبر أعضاء ً

ٌمن المُؤمنین رجال ( الكریمة ل الحمیدة ما یعجز المقام عن ذكرھا؛ وھو آالن یُذكرني باآلیةوقتھا فیھ من الخصا بجوار مكتب اإلرشاد، ورأیت ْ َْ َِ ِ ِ ِْ
قوا ما عاھدوا َ ُصد َ َ َ َهللا علیھ فمنھُم من قضى نحبھُ ومنھُم من ینتظرُ وما َُ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ َْ ْ ْ ْْ ْ َ ًبدلوا تبدیال  َّ ِ ْ َ ُ َّ   ".23 األحزاب) " َ

في قدر   ندرك أننا- اإلخوان المسلمین- یقال إننا في مكروه، لكننا نحن ":القیادي بالمحافظة عن إخوان الدقھلیة قال فؤاد الھجرسيوفي كلمةٍ ألقاھا 
.. ."ٍاألستاذ ھالل على طریق الحق حتى لقیھ، وھو إن شاء هللا عنھ راض هللا، وأنھ لكل أجل كتاب، وأن كل نفس ذائقة الموت، ونحسب أن هللا ثبَّت

ًطریقھا، ولم یتخلف أبدا عنھا، بل كان مثاال للثبات والتجرد والجھاد والتضحیة، ًوأكد الھجرسي أن ھالل من خیرة رجال الدعوة، وعانى طویال على ً 
 ."لن نتخلف ولن نبتعد مھما كانت التضحیات ونعاھد هللا ثم نعاھدك یا أستاذ ھالل على أن نكون مثلك على الدرب سائرین، "ً:قائال

****************  
  ھالل األستاذ محمد 

  مرشد االخوان باالنابة
محمد "  قرر مكتب اإلرشاد العام للجماعة أن یقوم األستاذ2004- 1-9الھضیبي صباح یوم الجمعة  بعد وفاة مرشد األخوان المستشار مأمون

َأن یتولى أكبر أعضاء مكتب اإلرشاد سنا المسئولیة في حالة غیاب  ًبمھام المرشد العام؛ طبقا لالئحة جماعة اإلخوان المسلمین التي تنص على" ھالل ً
  .وذلك لحین االنتھاء من إجراءات انتخاب المرشد العام الجدید أو وفاة المرشد؛

أن الشورى ركن أصیل في  "محمد ھالل"، أكد األستاذ )اإلخوان المسلمین(عقب قیامھ بأعمال المرشد العام لجماعة  وفى أول تصریح لھ
الداخلیة  ًالجماعة تتم وفقا لمبدأ الشورى، وأن من یقول عكس ذلك فھو ال علم لھ باللوائح دعوة اإلخوان المسلمین، وأن آلیة اختیار القیادات داخل

ذا لم یكن للمرشد العام ، وبما أدخل علیھا من تعدیالت، تحدد أنھ إ"حسن البنا" ًللجماعة، مشیرا إلى أن الالئحة الداخلیة التي صیغت منذ اإلمام الشھید
ًّأو نواب فإن أكبر األعضاء سنا یتولى المسئولیة، ثم تبدأ اإلجراءات المنصوص علیھا ٌنائب ، والتي تبدأ بترشیح األسماء أو االسم )اإلخوان(في لوائح  ٌ

  .العالمي الختیار المرشد العام  ومكتب اإلرشادالعام للجماعة، ویقوم بنفس ھذه اإلجراءات كلٌّ من مجلس الشورى العام الذي سیُنتخب لمنصب المرشد
  في عام)اإلخون(جماعة " البنا"العام من مصر؛ ألنھا البلد التي أسس بھا اإلمام  وأضاف ھالل أنھ أصبح من الثوابت أن یكون المرشد

حسن "ًاب المرشد العام للجماعة، بدءا من اإلمام یتم انتخ -"البنا" استشھاد اإلمام -م1949إلى أنھ منذ فبرایر " ھالل"م، كما أشار األستاذ 1928
  ًهللا جمیعا  رحمھم- "محمد مأمون الھضیبي"، حتى األستاذ "مشھور"و" أبو النصر"و" التلمساني"بـ ً، ومرورا"الھضیبي

  
   محمد ھالل:شاھد فیدیوھات عن األستاذ 

http://www.ikhwanonline.net/Article.asp?ArtID=22606&SecID=372  
  
  

ًوفي ھذا الملف نقدم نبذة عن حیاة الرجل الذي عاش مخلصا ًومات مخلصا بإذن هللا، وھي مجموعة من المقاالت التي كتبھا األستاذ ھالل،  ً
ً، والتي استعرضت جزءا من حیاتھ، فضال عن شھادتھ للتاریخ التي قدمھا)الین  أونإخوان) إلى مجموعةٍ من الحوارات التي أجراھا معھ ًإضافة ً 

 .جناتھ ، رحم هللا األستاذ ھالل وأسكنھ فسیح)إخوان أون الین(بالصوت والصورة عبر 
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  یقوم " ھالل ".أ
  المسلمین بأعمال المرشد العام لإلخوان

09/01/2004  
 ً عضو مكتب اإلرشاد بمھام المرشد العام؛ طبقا)ً عاما83" (محمد ھالل"  المسلمین أن یقوم األستاذقرر مكتب اإلرشاد لجماعة اإلخوان

َالمسئولیة في حالة غیاب أو وفاة المرشد؛ وذلك لحین  ًلالئحة جماعة اإلخوان المسلمین التي تنص على أن یتولى أكبر أعضاء مكتب اإلرشاد سنا
 . العام الجدیدالمرشد االنتھاء من إجراءات انتخاب

" ھالل"، وانضم )ًالقاھرة حالیا(في كلیة الحقوق جامعة فؤاد األول  م، وتخرج1920 /8 /18ٍ محام ومن موالید -"محمد ھالل"واألستاذ 
ُم، ثم أعید اعتقالھ1950م إلى 1948َّوتم اعتقالھ في الفترة من عام  م،1943منذ عام  لجماعة اإلخوان ة أخرى في الفترة من ّ ّ م إلى عام 1965 ًمر

  م1971
  

   :ھالل
  الشورى واالنتخاب 

  لإلخوان ًمرشدا" عاكف"كانا أساس اختیار 
 .ًّألني أكبر األعضاء سنا أشرفت على عملیة االنتخابات؛

 .لإلخوان أصبحت أول مرشد عام سابق
 .وكل جیل یسلم القیادة لمن بعده شباب الدعوة ھم الذین یحمونھا،

 .تقتصر على قطر بعینھ ال دعوة عالمیة، )اإلخوان(
 .)اإلخوان(الحكومة المصریة ضد  ال یوجد سبب مقنع لممارسات

 15/01/2004  
، إلى أن سلمھا إلى "محمد المأمون الھضیبي"وفاة المرشد الراحل المستشار  َّتولى مھمة القائم بأعمال المرشد بعد" محمد ھالل"األستاذ 

 التقینا بھ، وسألناه عن ..المعروف في الجماعة تاریخھ ودوره" ھالل" ولألستاذ -خب لإلخوان المسلمین المرشد المنت-"محمد مھدي عاكف" األستاذ
  :وانطباعھ عنھ، ورؤیتھ لمستقبل الدعوة وواقعھا، فكان ذلك الحوار دوره في عملیة انتخاب المرشد الجدید،

  خاب المرشد العام؟انت نرید أن نتعرف من سیادتكم على الكیفیة التي تمت بھا عملیة -س 
 - بعد منتصف لیل الخمیس- وكان ذلك صباح الجمعة في الساعة الواحدة والنصف-رحمھ هللا -"الھضیبي"لقد فوجئنا بوفاة المستشار  -ھالل.أ

وانتھى یوم الجمعة بعد ولم نتكلم في أي شيء سوى الجنازة،  ًولقد وصلت من المنصورة الساعة الثالثة والنصف صباحا، فجھزنا كل ما یلزم الجنازة،
ًاالنتخابات سریعا، وكانوا یعرفون أن  ًباعتباري القائم بأعمال المرشد العام، وانتھى العزاء لیال، وكان البد من إجراء )اإلخوان(أن ألقیت كلمة 

والحمد  أجریت  ،)اإلخوان(ي في دعوة ًإنني یكفیني أن أقوم بھذا العمل، وأختم بھ جزءا من حیات :ظروفي تمنعني من الترشیح لھذا المنصب، وقلت
 ًّحیث أدرت ھذه االنتخابات بنفسي باعتبار أنني كنت أكبر األعضاء سنا، وتقول ، بالطریقة التي تنص علیھا الالئحة؛)اإلخوان(االنتخابات لمرشد 

ًرشاد سنا، فكنت أنا أكبر األعضاء سنا، وتم اختیار األستاذ اإل  إنھ إذا كان ال یوجد نائب للمرشد العام، إذن یقود السفینة أكبر أعضاء مكتب:الالئحة ًّ ّ
مرة، الجماعة أصبح لھا مرشد عام سابق   ألول:ھذه األمانة، وقلت لھم" عاكف"لإلخوان، وتمت مبایعتھ على ذلك، وحملت لألستاذ  ًمرشدا" عاكف"

  .على قید الحیاة
  

  ؟"محمد مھدي عاكف"ما انطباعاتك عن األستاذ  -س
ًوكان عضوا في النظام الخاص، والنظام الخاص لم یعمل من أجل محاربة المصري  لھ تاریخ طویل،" محمد مھدي عاكف"األستاذ  -ھالل.أ

أن تدخلھا الجیوش المصریة، ولو قرأت كتب   فلسطین قبل)اإلخوان(بل ضد االحتالل اإلنجلیزى في مصر والیھود في فلسطین، وقد دخل  للمصري،
ً أبلوا بالء حسنا، نسأل هللا تعالى أن یتقبلھ، فمنھم من استشھد، ومن)اإلخوان(أن  ي كتبھا القادة المصریون ستجدالتاریخ الت  )اإلخوان(من عاد، وكان  ً

 ،"حضريمعروف ال "- رحمة هللا علیھ-، فقد أوصل لھ المؤن والذخیرة أخونا)الفالوجة) في" عبد الناصر"لھم الفضل بعد هللا في فكِّ الحصار عن 
 الموجودین بالجیش، والتاریخ )اإلخوان(ومعظم  في السجن الحربي ھو" عبد الناصر"أن اعتقلھ الرئیس الراحل " معروف الحضري"وكان جزاء 

یاتھ أخ عاش ح فھو" عاكف"م، وبالنسبة لألستاذ 1952 ھم الذین قاموا بحراسة ھذه الثورة في )اإلخوان) أن" عبد الناصر"یثبت على لسان زمالء 
كم علیھ باإلعدام، ثم خفف الحكم إلى أحكام شاقة 1954عام  ًمجاھدا، وقد جاب كل القطر المصري في أیام حرب القنال وفلسطین، وحوكم م، وحُ

لدعوة، ًیعترف بسنھ أبدا، واختیاره صادف تاریخھ وإخالصھ وبالءه في ا أصغر مني بثمانیة سنین، وتجد فیھ روح الشباب، وال" عاكف"و ... مؤبدة
  .لھ ونحن حولھ إخوة

  
  جیل الشیوخ؟ یمثل" عاكف"ولكن ما رأیكم فیما قالھ البعض من أن األستاذ  -س

 بأن من ھم في مثل سني ثالثة أو أربعة، والباقي كلھ شباب، ولكن نحن )اإلخوان) نرد على من قال إن الجیل القدیم مسیطر على -ھالل.أ
واالختیار جاء رباني، والمھم أننا والحمد  على قلب رجل  ،"عاكف"رھم بأغلى من أعیینا، وكلھم یحبون األستاذ ھذا الشباب مثل أوالدنا، ونقد نحب

لالعتقال والسجون  تسیر إال إذا نسي كل واحد فینا ذاتھ، وأفنى نفسھ، ورضي بقضاء هللا لھ، فنحن معرضون واحد، ودعوتنا ال یمكن أن
 )اإلخوان المسلمین(في السجون، لكنھم یخرجون أشد وأقوى من ذي قبل، ودعوة   سبیل هللا، ونقدم الشھداء وأوالدناواالغتیاالت، ولكن نقدم ھذا في

  .من جیوبنا ولیست مغانم، وھذه طبیعة الدعوة، وبالنسبة للمال ال نحتاج إلى شيء من أحد، وأموالنا كلھا مغارم
الشباب، وھذه األجیال ھي التي تحمي الدعوة، وعندما ینتھي جیل، یسلم الجیل  بنا في ھذاًّ الشباب في عیوننا، ونحبھم جدا، ونرى شبا:وأكرر

  .من الشباب المسئولیة الذي یلیھ
   

 العالقة بالنظام
   بالحكومة؟)اإلخوان(كیف ترى عالقة  -س
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ً إننا منذ أكثر من خمسین عاما :لھم ، ونقول)خواناإل(أدري ما ھي األسباب التي تدفع القائمین على النظام إلى موقفھم من  وهللا لست -ھالل.أ
ولیس بیننا وبینكم   ھذه أیدینا،:ونتحدى أن یثبت أحد غیر ذلك، ونحن نمد أیدینا إلى النظام ونقول لھم لم یحمل أحد منا سالح، وال صدر عنا حادثة،

 تعلم أنھم یحاربوننا في االنتخابات، ولم یھدأ لھم بال إال بعد أن لنا، وأنت  اطمئنوا:أي خالف، ولسنا طالب حكم، ولسنا طالب وزارات، ونقول لھم
ًمقعدا في البرلمان، بدال من  16؛ لكي نكون "جیھان الحلفاوي"واألستاذة " جمال حشمت"عضویة مجلس الشعب عن الدكتور  أسقطوا  مقعد، فھم 17ً

والمرتشین الذین استفاد  ًكره أحد، وبدال من التضییق علینا، فلیتتبعوا النفعیینیمكن لمخلوق ذا عقل أن ین بذلك یتبعون سیاسة خرقاء؛ ألن وجودنا ال
  .وأخذوا أموال البنوك وھربوا بعضھم من انتمائھ للحزب الحاكم، وجمعوا المال الحرام،

ن وزارتي الداخلیة والعدل، حرة حقیقیة، ال یشرف علیھا موظفو الحكومة م إذا كانت الحكومة تتقي هللا لسمحت بالحریات، ونظمت انتخابات
 أخذوا )اإلخوان( افرض أن ..االنتخابات یشرف علیھا مجلس القضاء األعلى من أول القید في كشوف الناخبین، حتى إعالن نتائج ولكن انتخابات

بھ ووننادي بھ من  كنا سننفذ ما نقول ونشكل الحكومة، وتتركونا نریكم ما إذا -! ألسنا مصریون؟-الحكومة األغلبیة في البرلمان؛ ما المانع أن ندخل
  !تحكیم الشریعة اإلسالمیة، أم ال؟

 اإلسالم، والشریعة اإلسالمیة ھي المصدر الرئیسي للتشریع، وبذلك یكونون ھم الذین  دین الدولة الرسمي:فالدستور یقول في المادة الثانیة
  .یخالفون الدستور

 ألنھ ال یوجد قاض مدني یحكم على ھذا الشباب لعدم وجود !العسكریة؛ لماذا؟  ویقدمون للمحاكمولألسف الشدید، كل فترة یتم اعتقال الشباب،
  .أن ینتصر الحق، وكل یوم عندنا جدید تتصور مدى االستھانة بكرامة الناس وبمقدرات الناس، ولكننا صابرون، وفي النھایة البد تھمة، وال

 لضرب العراق، كان البد للشعب المصري أن یُظھر اعتراضھ على ھذا الظلم وإنجلترا دء أمریكا نحن نمد أیدینا للنظام، ونذكر أیام ب:ونكرر
َباستاد القاھرة، وحضر ما یزید على المائة وستین ألف◌ا،   بتنظیم مظاھرة حاشدة)اإلخوان المسلمون(والعدوان على شعب مسلم من إخواننا، فقام  ً

شبابنا وأوالدنا  ج، ولم یحدث أي حادث عرضي، ودخل الناس، وكل فرد جلس في مكانھ، وكانالدخول والخرو ولم تتدخل الشرطة في تنظیم
 من إدارة ھذا العمل، ولم )اإلخوان(رجال الشرطة أن مكنوا " الھضیبي" یستقبلون كل اإلخوة من كل المحافظات، وانتھى الحفل، وشكر األستاذ

شباب منا، وال نقول غیر حسبنا هللا ونعم  جوا إلینا كنا أصدقاء، ولكن ثاني یوم تم اعتقالوالعالم كلھ تحدث عن ھذا، ولما احتا یحدث أي شيء،
  .الوكیل

  ھل عندكم آمال تریدون تحقیقھا في الفترة القادمة؟ -س 
 - السودانیون)خواناإل(المالیین في أنحاء العالم، فقد قال  نسأل هللا تعالى أن ینصر دعوة اإلسالم، فھذه الدعوة معلق بھا مصیر -ھالل.أ

  .الخرطوم  إن خمسمائة فرد أسلموا مرة واحدة عندما أتوا إلى:انتشار اإلسالم في جنوب السودان  عن- القادمون للعزاء
كنت أصلي في مسجد وراءه مسجدین في شارع على ضفاف النیل   ففي رمضان الماضي..فاألمل في نصر هللا كبیر، واإلسالم ینتشر

فوق، یسدون الطریق،   سنة إلى ما15ًمن ستین مترا، والسیارات مصفوفة، ینزل منھا فتیات وفتیان مسلمین من  لشارع أكثربالمنصورة، عرض ا
وعلى شھر رمضان منقطع النظیر، فلم یكن ھناك مكان في المساجد للشباب  والمسجد مزدحم، وخمسة مساجد أخرى، وإقبال الناس على اإلسالم

لو علم الملوك ما نحن فیھ من  ":وكما قال أحد الصالحین ، رضوا بذلك أم أبوا، فھذه شریعة هللا، والحمد  أننا في خیر كبیر،فاإلسالم قادم ..المعتكف
  ."سعادة لقاتلونا علیھا

 تاریخ دعوي
  ؟)اإلخوان المسلمین(نرید نبذة عن جھادكم في جماعة  -س

ا بـ -ھالل.أ ًم، فأصبحت مسئوال عن محافظة الدقھلیة، وظللت حتى 1954عام  ر هللا أن ال اعتقلَّ، وقد)اإلخوان(ًلقد كنت طول عمري جندیّ
  .بعدما خرجت بشھر "عبد الناصر"ًموجودا، وتوفي " عبد الناصر"م، وكان 1970من أغسطس، وخرجت في عام  31م، فاعتقلت في 1965عام 

  ھل كانت لكم عالقة بالضباط األحرار؟ -س 
، الذي أنقذ "معروف الحضري"وكان أقربھم مني المرحوم   بعد الثورة، كان معي مجموعة كبیرة منھم في المعتقل،نعم، كان ذلك -ھالل.أ

، وكان ھو الذي یدرب "الرحمن السندي عبد"ًنفسھ كان تلمیذا من تالمذة " عبد الناصر"، و)اإلخوان(، وكانوا من )الفالوجا) من حصار" عبد الناصر"
 )اإلخوان) َّ قدم- عندما استولى على الحكم وحده-، وفي النھایة)العشماوي باشا(السالح في عزبة   وھو الذي رسم مخازن على السالح،)اإلخوان(

  .)العشماوي(ًعلى أن عندھم سالحا في عزبة 
  ما ھى عالقة سیادتكم بالمرشدین السابقین؟ -س 
ًّما كنت طالبا، كنت أتردد علیھ بمنزلھ المتواضع جدا، أو بدرس، ل"حسن البنا" عالقتي بھم كانت من أیام اإلمام الشھید -ھالل.أ الثالثاء،  ً

 كان إخواننا ما زال بعضھم في السجون، ومن -م1949 عام - المعتقل وكنت أحضر في قسم الطالب بالدرب األحمر، فصلتي امتدت بعد الخروج من
؛ "حسن عشماوي"ًوزیرا للمعارف مع ابنھ  ، وكان"عشماوي باشا" الحقوق، فقابلت أنني بعدما خرجت كنت في الفرقة الثالثة بكلیة الحكایات الطریفة

الطالب   دخلنا على الباشا بالجامعة لنحدثھ في أمر اإلخوة..وكان رئیس نیابة في ذلك الوقت ، وكان لي بھ معرفة سابقة،)اإلخوان(وھو من 
عقد امتحان مخصوص لجمیع الطالب الخارجین من المعتقل، فالذي  ة المصریة یتقرر وألول مرة في تاریخ الجامع..المعتقلین، فجمع مجلس الجامعة

ولكن یكون في السنوات غیر  ُوالذي لم یخرج تعقد لھ لجان داخل المعتقل، لكن على شرط أال یسري ھذا على الشھادات، یخرج یمتحن في كلیتھ،
  .النھائیة

، رغم أن المدة كانت قصیرة جدا، ول ًجمیعا كانوا یقدرون مشاعرنا، وكانوا یعلمون أننا مظلومون، وبعدھا تخرجت في  كن األساتذةًّوالحمد 
بالمعتقل، وكانت ظروف السجن الحربي قاسیة،  م، وأمضیت خمس سنوات1965م، وعملت بالمحاماة بالمنصورة، واعتقلت في عام 1950 عام

الكثیرون، ودفنوا في  ت أفضل من التعامل معنا من جانب ھؤالء الظالمین، واستشھد مناالتعامل مع الحیوانا فكانت المعامالت غیر إنسانیة، وكان
  .لشعبھ، ومقابره الجماعیة كانت أقل مما عندنا في ذلك الوقت" صدام" ًمقابر، خصیصا في صحراء مصر، وكان التعذیب أفظع من تعذیب

نحن شباب، ولكنھ كان من أوالد الباشوات، وال یحتمل مثلنا، وكنا نتمنى خدمتھ،  ، وكنا"فؤاد باشا سراج الدین"وكان معنا في المعتقل الراحل 
  ..ًانتخبوني عضوا في مكتب اإلرشاد، وما زلت ً عاما تقریبا12 وخرجنا وظللت في المنصورة، ومنذ ..ًّ یحبونھ ویحبھم جدا)اإلخوان) وكان

****************  
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ُ تدار بشفاف)ِاإلخوان(ُ أمور :"ھالل َّیة تامةُ ٍ  
 .ُال توجد صراعات، وكل أمورنا تدار بشفافیة

ٍ لسنا طالب حكم:ُّنمد أیدینا للنظام، ونقول لھ ُ َ. 
 . لھا ثوابت ال تتغیر بتغیر القیادة)اإلخوان(دعوة 

َّمكتب اإلرشاد مخول في اختیار المرشد ُ. 
 .ًجیدا الحدیث عن اإلصالح مجرد تخدیر للمجتمع، والمجتمع یفقھ ذلك

ھذا المرشد بآلیة   عن المرشد القادم، وھل یختار)اإلخوان المسلمین(عقب فراغ منصب المرشد العام لجماعة  ًدة ما تكثر التساؤالتعا 
   دیمقراطیة، أم یُفرض على الجماعة؟

المرشد العام للجماعة لحین بأعمال  القائم" محمد ھالل" أجرینا ھذا الحوار مع األستاذ - التي یثیرھا البعض-التساؤالت ولإلجابة على ھذه
األسماء؛  ًوفقا لالئحة الداخلیة إذا تعذر اجتماع مجلس الشورى العام للجماعة في ترشیح بعض انتخاب مرشد جدید، فذكر لنا أن مكتب اإلرشاد مخول

  .لیختار منھا من یشغل منصب المرشد العام للجماعة
یصفھ البعض بالحرس القدیم، وأن ثلثي مكتب اإلرشاد من الشباب یتعامل  لجیل الذيكما أكد لنا أنھ ال توجد صراعات بین جیل الشباب وا

إن الالئحة  ":على إخوان مصر فقط، وقال أن یقتصر الترشیح لموقع المرشد" ھالل"معھم بكل حب وعطف أبوي، كما استبعد األستاذ  الجیل القدیم
  ."ھم في الخارج یفضلون عادة أن یكون المرشد من داخل مصریترشحوا، إال أن الداخلیة تسمح لإلخوان من خارج مصر أن

  :فإلى تفاصیل الحوار
  ًالتي تم اختیاركم بھا قائما بأعمال المرشد؟ في البدایة نرید أن نتعرف على اآللیة -س

ب، وإذا لم یكن ھناك نواب األسبا  إذا خال منصب المرشد العام لإلخوان المسلمین ألي سبب من: تنص على أنھ)اإلخوان) لوائح -ھالل.أ
ًّللمرشد، یتم اختیار أكبر األعضاء الموجودین سنا ترشیحھ من مصر  للقیام بأعمال المرشد العام لحین اختیار المرشد الجدید، الذي یتم اختیاره بعد ُّ

ین، لكن ما جرى علیھ العمل منذ اإلمام  المصری)اإلخوان(العام من  ومن سائر البلدان األخرى، خاصة أن الالئحة ال تنص على أن یكون المرشد
  .م1928 عام )اإلخوان(دعوة   أن مصر نشأت بھا: أن یكون المرشد من المصریین، وذلك راجع لعدة أسباب، منھا-هللا  رحمھ- "البنا"

  حین آلخر لعدم وجود نائبٍ للمرشد العام؟  من)اإلخوان(ھناك من ینتقد  -س
ا- رحمھ هللا-"محمد المأمون الھضیبي"ًیختار نائبا أو أكثر، وقد كان األستاذ  ائح الجماعة أنًمن حق المرشد طبقا للو -ھالل.أ باختیار  ً معنیّ

ل ھذه الخطوة عدة مرات لظروف یراھا ھو، وقد وافق مكتب   .ًاإلرشاد على التأجیل طبقا لرغبة المرشد، وھذا حقھ نواب لھ، إال أنھ أجَّ
  األسماء؟ ومن ھو المخول بترشیح ھذه -س

الظروف صعب، خاصة أن  ً عضوا، وجمع ھذا العدد في ھذه75، وعدده أكثر من "مجلس الشورى العام"الجماعة  مجلس شورى -ھالل.أ
م 1995كلھا باطلة، وتقدیمھا للمحاكم العسكریة، ولعلكم تذكرون أنھ في سنة  ًالنظام في مصر ال یألو جھدا في استغالل أي فرصة الختالق قضایا

 وكانت النتیجة أن قدمت عدة قضایا - العام  المرشد-"حامد أبو النصر"الشورى العام الختیار أعضاء مكتب اإلرشاد، وكان األستاذ  تمع مجلساج
لتي العسكریة، ا  تم الحكم علیھم بخمس سنوات، والبعض اآلخر بثالث سنوات أمام المحاكم)اإلخوان(من  ًللمحاكم العسكریة، وترتب علیھا أن كثیرا

  .!ھذا ھو شأن مصر  یتبعون رئیس الجمھوریة، لكن)عساكر(لیس لھا أي اختصاص؛ فھم مجرد 
إذا تعذر اجتماع  ":الجماعة على أنھ اجتماع مجلس شورى الجماعة في مصر في ھذه الظروف ال یمكن أن یتحقق، وھنا تنص الئحة ًإذا

  لن یعطوا النظام)اإلخوان(؛ ألن " فلمكتب اإلرشاد كل صالحیات مجلس الشورىاالجتماع، مجلس شورى الجماعة، وكانت ھناك ظروف تمنع ھذا
  .فرصة لتقدیم مجموعات جدیدة إلى القضاء العسكري

  األسماء؟ ًھل قام المكتب حالیا بترشیح -س
للعزاء في فقید األمة المستشار  اسابق ألوانھ، إخواننا في مكتب اإلرشاد العالمي وفي مجلس الشورى العالمي اتصلوا بن ھذا السؤال -ھالل.أ

  .َّ لیتم ترشیح المرشد من داخل مصر أو من خارجھا- لالئحة الداخلیة ً وفقا-، وھناك فرصة شھران"محمد المأمون الھضیبي"
دون بالشفافیة واإلخالص، وأحسب أن اإلخوة في مكتب اإلرشاد یب ونحن موجودون ھذه األیام بصورة دائمة؛ للتشاور وسط روح تتصف

، )اإلخوان المسلمین(ًعامال في  ًمنھم التصریح بعدم رغبتھ في ھذا المنصب، وكل ما یطلبونھ أن یكون كل منھم عضوا إنكار الذات، ویحاول كل
  .)اإلخوان المسلمین(األسماء مستوفیة للشروط المنصوص علیھا في الئحة  ومطروح على مكتب اإلرشاد كل األسماء على أن تكون ھذه

  ؟)اإلخوان المسلمین(صراعات بین األجیال داخل جماعة  ن ھناك من یرى أن ھناكلك -س
ھو مجرد كالم، وال  ،"جیل الشباب"و" الحرس القدیم"البعض عن وجود خالفات وصراعات بین ما أسماه البعض بـ كل ما یدعیھ -ھالل.أ

ًبا، وال یزكي نفسھ، ولكن إذا كلف فھو یسمع ویطیع؛ ألن ھذا األمر لیس منص یتصل بالحقیقة، فبیننا الحب واألخوة، وكل من فینا ال یطلب لنفسھ
َ قوم بایعنا هللا تبارك - والحمد  رب العالمین- یطمع في ھذا المنصب؛ ألننا  اطمئنوا، لیس ھناك خالفات، ولیس بیننا من:ونقول لإلخوان ... ًمغنما

  .دنا معھ إلى یوم القیامةعلى ھذه الدعوة، ونرجو أن نلقاه ونحن على عھ وتعالى
 ًلوجود أي صراعات داخل الجماعة، فإن ھناك إصرارا من البعض على التأكید على وجود ھذه  المستمر)اإلخوان(رغم نفي  -س

  الصراعات؛ فما تفسیركم لذلك؟
 الناس ..خاللھا أن نرضي هللا  من إنھ ال توجد صراعات أو دسائس، وكل أمورنا تدار بشفافیة، نحاول:الكریم، أقول لك یا أخي -ھالل.أ

 وال حرب، بل إن مكتب اإلرشاد بھ مجموعة من الشباب ضعف الشیوخ، ونحن في غایة األلفة  وأطمئنھم ال خالفات،-ً جزاھم هللا خیرا- مشغولون بنا
بأرواحنا، ونرید أن نریح الناس، وال ینشغلوا بنا، علینا، ونفدیھم  والسعادة والحب؛ ھم یحبوننا، ویعتبروننا كآباء لھم، ونحن نحبھم كأبناء لنا أعزاء

 لسنا طالب حكم، أو طالب مناصب، وكل ما :ونقول لھ یرفع هللا عنا الظلم من النظام القائم، الذي ندعو لھ بالھدایة، ونمد أیدینا لھ وأن یدعوا لنا بأن
  .دعوتنا، ونربي الشباب ھنالك وما نرید أن اتركونا نؤدي

ٍیھدفون، ففي العشر األواخر من رمضان شھدت المساجد إقبال كثیر من  لتضییق على الشباب من الجنسین یؤدي إلى عكس ماوللعلم، فإن ا
  .واإلسالم قادم، وھذا أمر ال خالف علیھ فھذه دعوة هللا، ونحن على یقین بأن النصر آتٍ ال ریب فیھ، للتضییق على اإلسالم، الشباب؛ نتیجة

   ال زالت مستمرة؛ فما تفسیركم؟)اإلخوان(سیاسي، فإن االعتقاالت في صفوف   عن وجود إصالحرغم حدیث النظام -س
الناس، والمصریون لیسوا  الحدیث عن اإلصالح مجرد تخدیر للمجتمع، فھم یضحكون على أنفسھم قبل أن یضحكوا على ال أقول إن -ھالل.أ

 أذكى شعوب العالم، ویعلمون أن ھذه مجرد عملیة تخدیر في الظروف القاسیة التي یمر بھا منكما یتخیل الحكام أنھم أغبیاء، فھم في غایة الذكاء، و
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، الذي كان یعتبر نفسھ "القذافي ":على شعوبھم، مثل حكام المنطقة، فقد شھدوا بأنفسھم مصرع بعض األنظمة وتھدید البعض ممن كانوا یضحكون
علیھ في المغرب وتونس  ِ قس..یة، واآلن یمد یده للعدو الصھیوني، ویتعاون مع الوالیات المتحدةالقومیة العرب ، والمسئول عن"عبد الناصر"خلیفة 

  .أن ینتصر  أن اإلسالم البد-  سبحانھ وتعالى-والجزائر، ویقیننا في هللا
تتغیر بتغیر   األخرى، تجاه النظام، وفي التعاون مع األحزاب والقوى السیاسیة)اإلخوان المسلمین( البعض یرى أن سیاسة جماعة -س

  القیادة؛ فما رأیكم؟
لھا ثوابت " البنا"اإلمام   منذ)اإلخوان(ً أصحاب دعوة، لیست حزبا أو جماعة عدیمة الرؤیة، ولكن دعوة )المسلمون اإلخوان( -ھالل.أ

َّ البعض أن " الھضیبيحسن "كانت فترة زمنیة معینة، ثم جاء " البنا حسن"وقواعد ال تحید عنھا رغم تغیر المرشدین، ففترة   "حسن الھضیبي"وظن
ٍمطلوب فیھا رجل حاسم، معتد برأیھ، قاض یعرض  كان" الھضیبي"، وكانت مقارنة ظالمة الختالف الظروف، ففترة "حسن البنا"لن یشغل كرسي  ٌّ

 - رحمھ هللا- "التلمساني" بعد ذلك فترة، وقابل الظلم، وسُجن سنین طویلة، ثم جاءت "عبد الناصر"جبروت  علیھ الطرفان فیفصل بینھما، فواجھ
الجماعات  أن ینقل معظم من كانوا في" التلمساني"، فكانت فترة تجمیع، نجح فیھا "التلمساني" - سبحانھ وتعالى- وكانت فترة ربانیة، اختص بھا هللا

ا على ھؤالء الشباب؛)اإلخوان(اإلسالمیة إلى صفوف  ً ، وكان فضال ربانیّ َ علم یلتفون حولھ، وكان من بینھم كل خیار الشباب ألنھ لم یكن لھم ً َ
ِّالجماعة، وكانت فترة تمكین وجمع ولم   فقاد- ً عاما في السجن25 بعد أن قضى -"محمد حامد أبو النصر"جاءت فترة األستاذ  الموجود اآلن، ثم َ ِ ٍ

  الشمل
****************  

  تاریخ حافل بفضل هللا تعالىصفحات من 
  الھادي افات رمضان أسقطت حكومة إبراھیم عبد تلغر:محمد ھالل

 أنقذني  ابتالء ومفتش مباحث أمن الدولة بالمنصورة54اعتقالي في محنة  عدم
 "وطاعة ًسمعا"النصر رفع على رأسھ خطاب حسن الھضیبي باستبعاده وقال  أبو

 اخترناه ً عاما من انتخابات المرشد، وبكى عندما70طالب بتنحیة األكبر من  عاكف
 م2007 وحتى 48للھایكتیسب تاریخ سیئ مع اإلخوان منذ محنة 

  
 :الحوار صفحات تاریخ اإلخوان تتحرك على األرض، التقینا بھ ودار معھ ھذا  ممتع فھو صفحة مناألستاذ محمد ھاللالحوار مع األستاذ 

 البدایة كیف كانت نشأتك وتعرفك على اإلخوان؟ في -س 
والدي یعمل بالزراعة بینما الوالدة كعادة نساء األریاف تعمل في بیتھا، وقد  غیرةٍ بریف محافظة الدقھلیة، وكانلقد نشأت في قریةٍ ص -ھالل.أ

ًإلى القاھرة عندما التحقت بكلیة الحقوق التي تعرفت فیھا على أحد اإلخوة كان أصال انتقلت من الدقھلیة ھو األخ مصطفى كامل الذي ظل یتابعني  ُ
ا فكان في  ُ، وكان سكنھ یحتم علیھ أن یمر على البیت الذي كنت أسكن فیھ بالجیزة"عملني شغلتھ"  حالة، بمعنى أصحویزورني كأنھ یدرس ًیومیّ

صحبة، كما كان یصطحبني كل ثالثاء إلى المركز العام في الدرب األحمر  ًطریق ذھابھ إلى الكلیة یمر علي، وكذلك ونحن عائدون نكون أیضا
 .الثالثاء لحضور درس

الغالبیة العظمى من طلبة الكلیة  الكلیة على الكثیر من اإلخوان مثل األستاذ سعید رمضان واألستاذ مصطفى مؤمن، فكان ُوتعرفت من خالل
 .ًتقریبا 46المسلمین، ووصل عدد اإلخوان في كلیة الحقوق وحدھا إلى  بل طلبة جامعة فؤاد األول من شباب اإلخوان

 كلیة؟قصة استبعادك من ال وما -س
َّ فصلت من الكلیة مع مجموعةٍ من اإلخوان وتم1948في سنة  -ھالل.أ ا من الجامعة، وكان في نفس التوقیت مقتل رئیس  ُ ًاستبعادنا نھائیّ

یقةٍ عشوائیةٍ في اآلالف ممن لھم صلة باإلخوان بطر َّباشا وتولى إبراھیم عبد الھادي الذي أقام قیامة الدولة لمقتل النقراشي واعتقل الوزراء النقراشي
ٍ نفس المكان الذي یُحاكم فیھ منا في ظل ھذه األزمة أن یجد  اإلخوان اآلن محاكمة ظالمة غیر شرعیة وغیر قانونیة، في الھایكستب، واجتھد كل واحد

ُلھ مكانا بعیدا عن أعین األمن، فذھبت إلى قریتي، ً االعتقاالت  أھالینا، وعرف والدي بخبرإال أن خبر إبعادنا عن الكلیات وخبر االعتقاالت وصل إلى  ً
علیك، فطالما أنك قررت أن تھرب منھم، فھذا المكان ال یصلح،  لیس من المناسب أن تبقى ھنا حتى یلقوا القبض ":والفصل من الكلیة فقال لي
یسكنھا طالب وشباب اإلخوان،  التي كانُ، وبالفعل اتجھت إلى القاھرة، وھناك بدأ األمن یطرق أبواب البیوت "أفضل وسیكون مكانك في القاھرة

 ًالشھید ھنداوي دویر، وبالفعل ظللت فترة في ھذا المكان دون أن یعرف أحد مكاني، إلى وكنت وقتھا أسكن في إمبابة مع مجموعةٍ من اإلخوة منھم
 .أن اشتدت األزمة واعتقلت

  
 ذكریاتك بالنسبة ألول مرة اعتقال؟ وما -س

ًاحتجازنا في الھایكستب قابلت ضابطا كانھناك في مكان  -ھالل.أ ًزمیال معي في مدرسة المنصورة الثانویة اسمھ عز الدین شرف، وكان  ُ
ًفي مدیریة الدقھلیة؛ حیث لم تكن بعد محافظة، فكان أسفا أن یكون زمیال وحارسا والده كبیر أطباء ً عليَّ في نفس الوقت، ولكن دخلني بعض  ً

قیادات  من ضمن اإلخوة الموجودین معنا الدكتور حسان حتحوت الذي یُقیم اآلن في أمریكا ومن ً یزال مالزما، وكاناالطمئنان برغم أنھ كان ما
 .اإلخوان ھناك

التأدیب عبارة عن ضربٍ  ُتنسى عندما أراد قائد المعتقل أن یؤدب اإلخوان بسببٍ أو حتى من غیر سبب، وكان ومن الذكریات التي ال 
ُاألجسام الفارعة لیكونوا علیھم مظلة، فیتحملون ھم الضرب ونحن نعلي أصواتنا  اف أمثالي یأتي إلیھم اإلخوان أصحاببالعصي، وكان الضع

إلى معتقل الطور على ساحل البحر األحمر، وكان  حتى یكفوا عن الضرب، وبعد فترةٍ جاء قرار المباحث العامة أو القلم السیاسي بترحیلنا بالصراخ
بالدھم، وفي ھذا المعتقل كان  الحجاج والمعتمرین العائدین من السعودیة یمكثون فیھ فترة الحجر ثم یعودون إلى ا في األساس الستقبالًّھذا المكان معد

 .الشائكة ًّكبیرةٍ جدا محاطة بأسالك شائكة، وكل حذاء ینفصل عن اآلخر باألسالك ًیوجد خمسة أماكن یسمونھا الحذاءات عبارة عن مساحةٍ
إلى الموجودین من  التي كانت في األساس عبارة عن باخرة لنقل الماشیة" عایدة"إلى ھناك عن طریق الباخرة   رحلة الوصولوكانت 

أو الرحلة " عایدة"التي كنا مشحونین علیھا مثل المواشي، وطوال رحلة الباخرة  "عایدة"الحجاج والمعتمرین في ھذه الحذاءات، ونزلنا من الباخرة 
المعتقل، وكان من بین اإلخوان المعتقلین معنا رجل  الطور لم یفقد اإلخوان روح الدعابة واإلخوة، ونزلنا من الباخرة وسرنا طوابیر إلى إلى جبل

وتعالى بالدعاء  الذي كان یجلس بنا عقب صالة التراویح في شھر رمضان إلرسال تلغرافات إلى هللا سبحانھ كبیر اسمھ الشیخ محمد جبر التمیمي
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 إقالة ..ھدیة الملك فاروق للمصریین"باألخبار تأتي بعنوانین في الصحف  الذكر، وظللنا على ھذه الحالة طیلة شھر رمضان، وفي یوم الوقفة إذو
حیث انتخب اإلخوان حزب الوفد ونجح في  ؛1950 ینایر 3، وتم اإلفراج عن كل اإلخوان، ورد اإلخوان الجمیل للوفد في "الھادي إبراھیم عبد

 .ًتشكیل الوزارة منفردا
  وراء ذلك؟ ، فما السبب54 إال أنھ من الغریب أنك لم یتم اعتقالك في محنة 48أنك مررت بمحنة  برغم -س 
غریبٍ فمفتش مباحث أمن الدولة في الدقھلیة مصطفى جنید، كان أخوه  ، وكان ذلك لسبب1954ٍشاء هللا أن ال أدخل المعتقل سنة  -ھالل.أ

یعتقل اإلخوان أن یسقطني من الحساب، وبرغم  َّالحقوق، وكان یعرف الصلة التي بیني وبین أخوه، وشاء هللا عز وجل عندما أراد أن زمیلي في كلیة
ًلي؛ ألن كل اإلخوان دخلوا السجون ونفر قلیل ھم من لم یدخلوا السجن، فكان أمرا أنھ لم یتم اعتقالي إال أنھ كان ابتالء ون كل ًصعبا على النفس أن یك َ

 .بیوتنا اإلخوان داخل السجون وأن نكون في
  

 الحقوق؟ ًإلى قصة استبعادك من الكلیة، كیف استطعت إذا إكمال دراستك وحصولك على لیسانس لنعود -س
 ًباشا وزیرا للمعارف، وكان ابنھ أخونا المستشار حسن بعد خروجنا من المعتقل كان حسین سري رئیس الوزراء، والعشماوي -ھالل.أ

فت علیھ في َّ یعقد عنده طوال ھذه الفترة  ًبیت أخونا المستشار منیر الدلة الذي كان متزوجا من ابنة العشماوي باشا، والذي كان ُالعشماوي الذي تعر
ُخمیس حمیدة الذي كان عضوا بمكتب اإلرشاد، فطلبت من األخ حسن عشم اجتماعات مكتب اإلرشاد، وكنت اصطحب في ھذا الوقت الدكتور اوي أن ً

َّ بنا من ظروف یطلب من االعتقال ومنعنا من أداء االمتحانات، وفي نفس الیوم جمع  والده مقابلتنا، وبالفعل قابلناه في إدارة الجامعة وشرحنا لھ ما مر
ُوقرر عقد امتحانات داخل السجون ولمن أفرج عنھ لكل شھادات النقل ما عدا الكلیات العشماوي باشا مجلس الجامعة ملیة؛ وذلك في غیر وقت الع َ

 .االمتحانات
 المرشدون العظام

   فھل معنى ذلك أنك عایشتھ رحمھ هللا؟..اإلمام حسن البنا ًلقد ذكرت أسماء كبیرة كانت ھي المسئولة عن الجماعة مع -س
ِّ -ھالل.أ ُأتعرف علیھ عن قرب، فقمت بزیارتھ ُالجماعة بالحلمیة، ولكني أردت أن  كل عالقتي باإلمام كانت من خالل حدیث الثالثاء في مقر

ًالذي مات شھیدا بعد ذلك، وعندما دخلت بیتھ وجدتھ متواضعا  مع أحد اإلخوان ُ ُ، ووجدت حسن البنا "علیھا مراتب بل كلیم كنبتین إسطنبولي لیس"ً
ًحساب وحساب وھو الرجل الذي ھز عرش فاروق، رجال م الذي تھتز لھ المنابر ویعمل لھ العالم ألف ًّتواضعا جدا، وأذكر أن ذلك كانَّ في نھایة عام  ً

رحمھ هللا یكتفي بلقیمات یقمن صلبھ، ولو أراد الدنیا لفتحت لھ كل أبواب  ، وكان"صینیة الشاي"ً ودخل علینا اإلمام البنا وھو ممسكا في یده 48
قنا أو أسوان وھو راكب درجة ثالثة ال یفتأ أن یتحدث  اھرة إلىوالجاه، لكن حسن البنا كانت وجھتھ إرضاء هللا عز وجل، فحینما یذھب من الق العظمة

ًحدیثا شیقا یجذب االنتباه، وقد یكون في حاجةٍ إلى النوم فیحرم نفسھ من النوم من َمع الركاب أو من یقابلھم َأجل أن یدعو من یلتقي بھ إلى اإلسالم،  َ
ر حسن البنا أو أن یكتبإلى الخیر الذي  لیأخذ بیدھم من الضاللة التي یعیشون فیھا ِّ َتاریخھ رغم كل ما كتب  یریده هللا لھم، ال یستطیع أحد أن یُصو ِ ُ

ًعن حسن البنا، إنما كان إنسانا ربانیّا باع الدنیا من ٍ آثمةٍ بتدبیر فاروق ً وإبراھیم عبد  ًأجل اآلخرة، ودعا الناس ولم یسترح حتى لقي هللا شھیدا بید
  .الھادي

  
  ن المرشدین الذین جاءوا بعد اإلمام حسن البنا؟وماذا وجدت م -س

ًھذا الرجل خطیبا مفوھا وال عالما ملما بكل أمور اإلسالم، ورغم  جاء المستشار حسن الھضیبي الذي كان لي معھ وقفات، ولم یكن -ھالل.أ ً ً ً
ًفكان حقا قارئا في الفقھ وفي كتاب هللا، ولكنھ كان  ضلونھ بشيءُإذا قیس بالخطباء المفوھین والفقھاء العالمین ال یمكن أن تقول إنھم یفً ذلك كان رجال ًّ

ًوالعمل، وخالل فترة سجنھ سواء في السجن الحربي أو في مزرعة طره كان نموذجا فریدا قلیل الكالم كثیر التوجیھ صائب الرأي عظیم الھمة، إذا  ً
ًع رجال على رجل ال یتحرك مھما حاولوا أن یرعبوه وكانوا حینما یسیرون جالس یض التقى بعتاة المجرمین من ضباط أمن الدولة أو الشرطة وھو

عزیمتھم ویقول لھم اصبروا فإن هللا معكم، ویلجأ  التعذیب في السجن الحربي وھو جالس لیرى إخوانھ وھم یعذبون ویجوعون كان یُقوي من طابور
 .الظلم عنھم إلى هللا تبارك وتعالى أن یرفع

الخطیب المفوه والعالم الجلیل والداعیة  ال یمكن المقارنة فیھا، أن نقارن بین حسن البنا الذي كانت تعرفھ الدنیا كلھا بأنھ يومن المفارقات الت 
ولكن من  ًّجاء بعده وھو لیس بخطیبٍ وال مفوه، بالفعل كان ھناك فرق كبیر جدا بین الشخصیتین، الذي ال یشق لھ غبار وبین حسن الھضیبي الذي

ًخطیبا مفوھا أو عالما في الفقھ، فكان حسن الھضیبي بصمتھ یھز الدنیا  ن یستقر في أذھان العالم أن الداعیة إلى هللا من الضروري أن یكونالخطأ أ ً ً
قدر هللا سبحانھ ، ف"ھداكم هللا"ًالذي رآه ھو وإخوانھ قائال  والجبابرة في السجن الحربي الذین حاولوا أن ینالوا منھ كان ینظر إلیھم رغم الظلم كلھا

ٍكان صمتھ أكبر تعبیر عن عظمتھ  في ھذه الفترة الزمنیة ھذا الرجل الشامخ الصلب الذي ال ترھبھ أفعال الظلمة وھو صامد وتعالى اقتضى أن یكون
 .وتعالى وصبره واحتسابھ  تبارك

  
ُأني ظلمت من أحدٍ غیرك لشكوتھ  لو"ذي قال في وجھ الظالم التلمساني الرجل السھل الممتنع الداعیة الصوام القوام ال ثم أتي بعد ذلك عمر
 .َّموقعھ وكاد أن یسقط من على كرسیھ؛ ألن الكالم ھزه من أعماقھ  فانتفض السادات من.."إلیك، ولكني أشكوك إلى هللا

ًطیلة الفترة التي كان مرشدا فیھا أجلس  َّالمتواضع العظیم األستاذ محمد حامد أبو النصر الذي قدر هللا لي أن أكون بجواره ثم جاء الرجل 
ًبجانبھ، فكان ھذا الرجل بحق عمالقا شامخا ًعظیما، وكان من كبار القوم في الصعید لھ قیمتھ وكرامتھ، وقد أمضى عشرین عاما في ً السجون، وحینما  ً

عة طرة أن یرعى اإلخوان ویُدبِّر شئونھم أحد ذلك الوقت بسجن مزر كان مع اإلخوان في سجن قنا رأى المستشار حسن الھضیبي والذي كان في
ًحامد أبو النصر؛ ألنھ كان كبیر السن ومریضا، فأرسل لھ المستشار الھضیبي كتابا اإلخوان غیر األستاذ ً سلم األمانة التي في یدك إلى  ":یقول لھ َ

 ."ًسمعا وطاعة ":رأسھ وقال ، فما كان منھ إال أن رفع الخطاب على"فالن
ِّمشھور الذي عاش ومات داعیا إلى هللا تبارك وتعالى، وقد قدر لھ أن یخط بیده ذلك مصطفىوجاء بعد   ُ ًعددا من المؤلفات كلھا في صمیم  ً

س كل ما من شأنھ أن یؤكد أن ھذه  .الدعوة باقیة إلى یوم القیامة ُالدعوة وتكرِّ
ِّفقد عایشتھ كثیرا طیلة المدة التي كلفت ف أما المأمون الھضیبي  ُ ًكثیرا ما أختلف معھ فإذا عُرض األمر  ُیھا أن أكون في مكتب اإلرشاد، وكنتً

ًالملتزمین حتى لو كان القرار ضد رأیھ، فكان عالما وكان قادرا على أن یقود اإلخوان ُعلى مكتب اإلرشاد وأخذ الرأي كان أول في فترةٍ من أحلك  ً
ت بھا دعوة اإلخوان    .الفترات التي مرَّ
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  وھاللحكایة عاكف
مرشد "مرشد لمدة أسبوع، بل ویحمل لقب  وفاة األستاذ المأمون الھضیبي، وجدنا وألول مرةٍ في تاریخ اإلخوان أن یكون ھناك بعد -س

 خالل ھذه الفترة؟ ، وكان ھذا الشخص ھو أنت، فما ذكریاتك"سابق
َّ لیل صباح، وھو أن هللا إذا األستاذ ُتبدأ الحكایة عندما كنت في عمرةٍ مع أحد بناتي قبل وفاة -ھالل.أ ُّ علي ً المأمون وھناك وجدت أمرا یلح ُ

ُالمكتب سنا، وھو أمر ما كنت أحبھ وال أطلبھ ُبوفاة األستاذ المأمون أصبحت حسب الالئحة قائم مقام ھذا المرشد ألني أكبر أعضاء قضى ٌ ًّ. 
ض لھذه المحنة ُیا رب أنت أعلم بحالي وأنا ال" :األمر وأنا ساجد بین یدي هللا في الكعبة وقلت ولم یفارقني ھذا  ، "أستطیع وال أملك أن أتعرَّ

 .إلى مصر وحدث ما كنت أخشاه ُواستمرت األیام وانتھت فترة العمرة وعدت
فاستجمعت كل " ن في األستاذ المأمو البقاء"ًمبكرا، وفي یوم الوفاة وإذا أنا في منتصف اللیل اتصل بي أحد اإلخوة وقال  ومن عادتي النوم 

ًحقیبة السفر وسافرت على الفور إلى القاھرة وتوجھت مباشرة إلى المركز العام ُ، وجھزت"إنا  وإنا إلیھ راجعون"قواي وقلت  بالروضة، وھناك  ُ
َوجدت األستاذ عاكف الذي قدمني ألصلي الفجر بمن وصل من أعضاء َّ ل قرر مكتب اإلرشاد العام مكتب اإلرشاد الذین جاءوا من محافظاتھم، وبالفع ُ

َأكبر أعضاء مكتب اإلرشاد سنا المسئولیة في حالة غیاب  ًبمھام المرشد العام؛ طبقا لالئحة جماعة اإلخوان المسلمین التي تنصُّ على أن یتولى أن أقوم ًّ
 .االنتھاء من إجراءات انتخاب المرشد العام الجدید أو وفاة المرشد؛ وذلك لحین

اجتماعھم في لندن، وبعد إعالن  الیوم موعد انعقاد مكتب اإلرشاد العالمي ومجلس الشورى العالمي، وكانوا قد انتھوا من اوكان في نفس ھذ 
 ًالمطارات إلى االجتماع ثانیة لیسموا المرشد العام الذي سیختاره جمیع اإلخوان من كل ًالخبر تم استدعاء الحضور مرة أخرى بعد أن توجھوا إلى

ا أن یكون في یوم الوفاةاألقطار، وف اجتماع مكتب اإلرشاد العالمي ومجلس الشورى العالمي، فإذا كان  ًي الواقع إذا قسنا ھذا الموضوع نجده ربانیّ
مشیئة هللا عز وجل خففت عنا ھذا  ًبالدھم كان األمر یقتضي مدة قد تتجاوز الشھر وأكثر أن یسمى المرشد الجدید، ولكنھا اإلخوان انصرفوا إلى

 .العبء
َّیكن ھناك من تأخر سوى  والعزاء الذي انتھى عند منتصف اللیل عاد أعضاء مكتب اإلرشاد إلى المركز العام، ولم وبعد تشییع الجنازة  َ

ًبیننا وبین لندن في ھذه األثناء مستمرة نخطرھم أوال بأول بظروف اجتماع مكت ًالدكتور رشاد بیومي الذي كان مریضا، وكانت االتصاالت  بُ
الثاني كان اجتماع مكتب اإلرشاد واستمرت المشاورات، وانتھینا  َاإلرشاد، وظلوا منتظرین من نرشحھ باإلضافة إلى ترشیح باقي األقطار، وفي الیوم

وفي حالة تعذر انعقاد المطارات برأي القاھرة،  ُنسرع من العمل واالختیار حتى نستطیع أن نبلغ إخواننا الذین كانوا قد انصرفوا على إلى أنھ ال بد أن
العام ولیس  صالحیات مجلس الشورى العام؛ ألنھ في األصل أن الذي یرشح المرشد ھو مجلس الشورى مجلس الشورى العام یأخذ مكتب اإلرشاد

 .مكتب اإلرشاد
  

 كوالیس انعقاد مكتب اإلرشاد ھذه المرة؟ وما -س
َّأنا بقول كل من تخطى السبعین من عمره ینسحب  ":أخ محمد ھالل اكف وقال یاأثناء انعقاد المكتب وقف األستاذ محمد مھدي ع -ھالل.أ َ

، ثم وزعت "أن نخالف الالئحة یا أخ عاكف، ھذا لیس بحقنا، وال نستطیع ":ُ، فرددت علیھ وقلت لھ"الباقین من اإلخوان وتجرى االنتخابات على
أن  حون لالختیار ما عدا الذي یجري االنتخابات وھو أنا، وتمَّت القرعة، وكان ینبغيمطرو الجمیع"ُاألوراق على اإلخوان إلبداء الرأي وقلت لھم 

ً، وأعدنا مرة ثانیة%50ًیُعاد األمر مرة أخرى؛ ألنھ لم یحصل أحد على أكثر من  یلیھ الدكتور حبیب ثم % 50فحصل األستاذ عاكف على أكثر من  ً
هللا لھا، وأخطرنا لندن وجاءت  ودعا لھ الجمیع في ھذه المھمة الصعبة الشاقة التي اختارهًالشاطر، وبكى عاكف كثیرا،  یلیھما المھندس خیرت

من  اختیار مصر، برغم أن الئحة اإلخوان لیس فیھا ما یُفید أن یتم اختیار المرشد العام مكالمات باقي األقطار تؤكد موافقة كل األقطار على مثل
ًھي بلد نشأة الدعوة، فجرى العمل تفضال منھم وعلما بأن  إلخوان في كل األقطار یعلمون أن القاھرةمصر بل من أي قطر، ولكن أعتقد أن جمیع ا ً

ذبوا وأنھا محضن الدعوة ومنشأھا مصر ھي التي قدمت من  .الشھداء واإلخوان الذین عُ
اإلعالن عن اسم المرشد  ذكرھا أنھ قبلُالمرشد العام محمد مھدي عاكف ھدأت نفسي، ومن األمور التي ما زلت أ ومنذ أن أعلنت أن اسم 

َّ لتأخذ مني تصریحات حول طریقة  ُاختیار المرشد ونظام الجماعة، وبعد أن أعلنت أن محمد مھدي عاكف ھو المرشد العام كانت الفضائیات تأتي إلي
ُإذ بالفضائیات تتسابق إلیھ لیتحدث إلیھا وكنت في ھذه اللحظات بجانبھ، فإذا بھ یا أخي، "ُ، فرددت علیھ "نك عشان عاوزین حدیث معيعن أذ"یقول  ْ

ً، فضحك الجمیع وكان مزاحا ظریفا بطریقة عاكف على فطرتھ سلیمة الطویة"األمانة دا أنا لسھ مسلمك البسیطة، فلم یكن عنده أي  وبنفسھ الطیبة ً
ُاألمانة وعدت إلى المنصورة، واستغرقت في نو ُتعقیدات، المھم باختصار أني سلمت ُ ٍم عمیق بعد ھذه المرحلة الصعبة التيَ  .ُمررت بھا ٍ

یكونا نائبین لھ، وسارت  األصوات ھو الدكتور حبیب والثالث المھندس خیرت الشاطر، فبادر األستاذ عاكف وطلب أن وكان الثاني في 
َّمرة أخرى في بیروت وصدق على ا األمور بعد ذلك بصورةٍ طبیعیةٍ، وانعقد مجلس الشورى العالمي   ختیار األستاذ مھدي عاكفً

  
****************  

  
  محمد ھالل في حوار شاملاألستاذ 

 العرفیة وإجراء انتخابات نزیھة اإلصالح الحقیقي یبدأ بإلغاء األحكام
 تتصارع األجیال لدینا تتواصل وال

لد عام  األستاذ محمد ھالل أحد رجال الرعیل األول لإلخوان المسلمین،  ُ ًرا بدعوة اإلخوان المسلمین كان شاھدا على م والتحق مبك1920و ً
ٍاألحداث ومراقبا لكثیر من التطورات، شغل موقع القائم بأعمال المرشد العام عقب ٍكثیر من وفاة المستشار محمد المأمون الھضیبي لحین انتخاب  ً

 .مرشد جدید
 من الدستور المصري، كما شرح لنا 76ثار حول تعدیل المادة ورأیھ فیما یُ تقابلنا معھ لمعرفة حقیقة انتخاب األستاذ محمد مھدي عاكف، 
 : فإلى نص الحوار..الطرفین یُثار حول خالفات الرؤى بین جیل الشباب وقدامى اإلخوان، وھل ھناك بالفعل صراعات بین حقیقة ما
  

 باإلخوان؟ بدایة متى بدأت عالقتكم -س
ًكنت في ھذا الوقت طالبا بكلیة الحقوق، وعلى طریقة اإلخوان واألسس المعمولم، و1943 بدأت عالقتي في األربعینیات عام -ھالل.أ بھا  ُ

الوقت زمیل المرحوم سعید رمضان وحسن دوح ومصطفى مؤمن،  ًأكرمني هللا بأحد اإلخوة المربین كان زمیال لي في كلیة الحقوق، وكان في ذلك
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ثالثاء إلى المركز العام في  ًان یزورني یومیا كأنھ یدرس الحالة، وكان یصطحبني كلدعوة فردیة، وظل یُتابعني وك وھو األخ مصطفى كامل دعاني
 .الدرب األحمر

المنصورة وأحد أعضاء مكتب اإلرشاد، ومرت األیام وأصبحت بفضل هللا  كما ساھم في معرفتي باإلخوان الدكتور خمیس حمیدة من أبناء 
ُم، وفصلت مع 1948حتى اعتقلنا عام  ُكامل لي من اإلخوان المسلمین، وعشت مع اإلخوانالدكتور خمیس واصطحاب األخ مصطفى  وفضل مقابلة

وكم فیھ اإلخوان عام  مجموعة كبیرة من طلبة كلیة الحقوق ووضعنا في من كبار  م، وكان معنا عدد كبیر1995الھایكستب، وھو نفس المكان الذي حُ
 .اإلخوان كان منھم الدكتور حسان حتحوت

فت   إلى الطور ووضعونا في منطقة الفحص الطبي للحجاجثم نقلونا  َّ ُالعائدین من األراضي المقدسة، واعتبرھا اإلخوان خلوة ونزھة، وتعر ً
جبر التمیمي كان یجلس بنا عقب صالة  المعتقل على كل أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وكان من بین اإلخوان رجل اسمھ الشیخ محمد خالل ھذا

تأتي  سبحانھ وتعالى بالدعاء والذكر، وظللنا على ھذا النحو طیلة شھر رمضان، وإذا باألخبار رمضان إلرسال تلغرافات إلى هللالتراویح في شھر 
َّحتى جاء فؤاد سراج الدین وتم اإلفراج عن كل اإلخوان، ورد  ) إقالة إبراھیم عبد الھادي..ھدیة الملك فاروق للمصریین(بعنوانین في الصحف 

 .ًینایر وانتخب اإلخوان حزب الوفد ونجح في تشكیل الوزارة منفردا 3 لجمیل للوفد فياإلخوان ا
  

 الدعاء؟ ھل كان اإلفراج عنكم كرامة من كرامات -س
وطلبنا من  - نجل العشماوي باشا وزیر المعارف-على سبیل المثال كان لنا أخ اسمھ حسن العشماوي وغیرھا الكثیر، فأثناء اعتقالنا -ھالل.أ

 امتحانات لطلبة اإلخوان الذین كانوا قید االعتقال فاتتھم االمتحانات، واجتمع سن أن یطلب من والده مقابلتنا واصطحبنا حسن لوالده، وطلبنا منھ عقدح
 .ترھن االعتقال، وذلك في غیر وقت االمتحانا ًالعشماوي باشا بمجلس الجامعة، وأصدر قرارا بامتحان كل طلبة اإلخوان الذین كانوا

  
 السیاسة والدعوة

 َأولویاتھا، فھناك من یرى أنھ قد غلب علیھا في السنوات األخیرة الطابع السیاسي على مدى تاریخ الجماعة ھل حدث اختالف في -س
 والحركي على حساب العمل الدعوي والتربوي فما رأیك؟

یكن في  ھذا الوضع في عھد األستاذ عمر التلمساني؛ حیث لماألحیان على األمور الدعویة، وظھر  بالفعل غلبت السیاسة في بعض -ھالل.أ
دعوة اإلخوان المسلمین بكل تفاصیلھا وظروف نشأتھا، وأطلق الطالب  ھذه الفترة لطلبة الجامعات غیر ھویة اإلسالم لكنھا كانت بعیدة عن خط سیر

ا وقعت بعض األحداث استعانت   لألستاذ عمر التلمسانيأنفسھم فترة السبعینیات الجماعات اإلسالمیة، وكانوا یلجأون المتدینین على لیرشدھم، ولمَّ
من بینھم عبد  لتوجیھ ھؤالء الشباب فجلس معھم األستاذ عمر لیضمھم تحت لواء اإلخوان المسلمین كان الحكومة ببعض المقربین من األستاذ عمر

العدد الكبیر من طالب   اإلخوان المربین وقت یستطیعون فیھ أن یضموا ھذاولم یكن لدى .. .المنعم أبو الفتوح وعصام العریان وأبو العال ماضي
 أكرمھم هللا ومعظمھم على - وھؤالء الشباب مع فضلھم . ..األسرة ثم الكتیبة فالمعسكر الجامعات لمدرسة اإلخوان المسلمین بحیث تبدأ تربیتھم من

 .بالسیاسة خوان كما ینبغي وانشغلوا حینھایتلقوا القسط الوافر من التنشئة في مدرسة اإل  لمرخیر كبی
  

 اإلخوان؟ الفكري والتربوي ھو المسئول عن االختالف في وجھات النظر بین أجیال البعض یرى أن ھذا التفاوت في المنبع -س
َّ المجموعة التي قادت الطالب في الجامعة لم یكن لدیھا وقت إل لیس ھذا المعنى ما قصدت، فما -ھالل.أ األمنیة  ى جانب الضغوطأقصده أن

إن جاء عبد الناصر للحكم انقلب على اإلخوان وضیق علیھم وضلل  التي مُورست ضدھم وحالت دون تلقیھم ما كان یتلقیھ اإلخوان قبل الثورة، فما
ورغم ذلك لم   ... دٍٍبحرص شدی َاإلخوان وحكم علیھم بالسجن، وسار من خلفھ على نھجھ وتحرك اإلخوان وسط ھذه الظروف المصریین، وأعدم

 .فالقیادة كلھا كانت في ید األستاذ عمر التلمساني رحمھ هللا یكن ھناك قیادات شابة وقیادات غیر شابة،
  

 القیادات الشابة
 ین؟الجانب  ھل ھناك خالفات في وجھات النظر بین..جیالن جیل السبعینیات وجیل ما قبل الثورة ما قصدتھ ھو أن ما یقود الجماعة اآلن -س

ًاإلرشاد، فضال عن أننا  قیادتان، فاإلخوان جماعة ربانیة لھا قیادة واحدة یمثلھا المرشد العام ومكتب غیر ممكن أن یكون لإلخوان -ھالل.أ
أي واختلف معي في الرأي أقربھ من نفسي، فقد یكون على حق، والفیصل في حسم الر جماعة شوریة، وقد نختلف في وجھات النظر ولو جاء ابن لي

َفھذه مجرد أحالم شیطانیة ال قیمة لھا، وخروج  َإلى الشورى؛ فھي لدینا ملزمة ولیست معلمة، ومن یتحدث عن صراعات بین أجیال اإلخوان یرجع
 .لم یؤثر خروج قمم مثل الباقوري وأحمد السكري والغزالي وصالح عشماوي البعض من اإلخوان ال یُؤثر فیھا كما

َّ الغزالي اعتذر لھ  ذ حسن الھضیبي ما ال یمكن أن یرضاهوالغزالي كتب في األستا  َمسلم، ثم شرح هللا صدره، وأبلغني األستاذ الھضیبي أن
ا  .ضمائرھم كما كان في السابق ِّفعل، وقال لي األستاذ الھضیبي بلغ اإلخوان أن یقرأوا للغزالي، وأن یكون في عمَّ

َّ األجیال لدینا تتواصل وال تت   أین حبیب وأین خیرت وأین ..الشباب أقرب إلینا من أوالدنا منھم عمد الجماعة صارع، وھؤالءولذلك أؤكد أن
 .المنعم والعریان، فھؤالء ثمرة لھذا التاریخ عبد

  
 المجتمع المصري فقد تسببت الدیكتاتوریة واالستبداد في عجز المجتمع عن إفراز قیادات َھناك من یرى أن اإلخوان بنفس أمراض -س

  ھل عجز اإلخوان عن تقدیم قیادات بعد قیادات السبیعیات؟..ةجدید
القدیم  اإلخوان على سبیل المثال، ولیس على سبیل الحصر، فمكتب اإلرشاد لیس بھ من الجیل عددت لك بعض الشباب في قیادة -ھالل.أ

َّ اإلخوة  مقالید األمور في الدعوة كلھم من الشباب، فانظر إلى األقسام الذي بیدھم ًالكثیرین ومعظمھ من جیل السبعینیات وما قبلھ، فضال عن ذلك فإن
 .اإلداریة في المحافظات كلھم من الشباب والمكاتب
  

 76المادة 
 األوضاع األخیرة التي شھدتھا الساحة المصریة، بوصفك رجل قانون وسیاسة في نفس أنتقل من الحدیث عن وضع اإلخوان إلى -س

  من الدستور؟76لمادة  ما رأیك في تعدیل ا..الوقت
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ُستارا ألعمال أخرى، فھي خطوة أرید بھا طمس الحقائق، فال یمكن أن یتصور إنسان عاقل  أرید بتعدیلھا أن تكون76المادة  -ھالل.أ َأن من  ً
ناك مواد أخرى ال بد من فإذا كانوا جادین في عملیة اإلصالح فھ ذاق حالوة الحكم والسلطة ألكثر من عقدین من الزمان أن یتخلى عنھا بسھولة،

غ التعدیل من مضمونھ 76والضوابط التي وردت بنفس خطاب الرئیس لتعدیل المادة  .. .وغیرھم الكثیر 77 ،75تعدیلھا كالمادتین  ِّ   .ُتفر
 

 .ضمانات اإلصالح
  ما الضمانات المطلوبة لتحقیق ذلك؟..اإلصالح  إذا كانت السلطة جادة في..رأیك -س

النقابات  جمعیة عمومیة إلعادة صیاغة الدستور المصري وإطالق حریة تكوین األحزاب وحریة حكام العرفیة وانتخابإلغاء األ -ھالل.أ
ًحرة ونزیھة، حین یتم ذلك یمكننا أن نقول إننا حقننا إصالحا، ونرجو من  واإلفراج عن المسجونین السیاسیین وإلغاء قانون األحزاب وإجراء انتخابات

النظام علیھا لتحصل على بعض المقاعد في   من الوھم الذي یعیشونھ وأن یربأوا بأنفسھم أن یكونوا مجرد طحالب تتمنى رضاءتفیق األحزاب أن
 .المجالس النیابیة

ً ھناك من یرى أیضا أن تصریحات اإلخوان حول ..إقصاء اإلخوان لتحقیق بعض المصالح إذا كانت األحزاب اتفقت مع النظام على -س  َ
 ُایا تفھم على أنھا مداھنة للنظام الحاكم؟القض بعض

َاإلخوان، ومن یعرف تاریخ الجماعة وممارستھا یُدرك أننا ال مطمع لنا في وزارة أو ھؤالء بعیدون عن معرفة أخالق -ھالل.أ حكم، وكل  َ
 .تصرف لنا ھدفھ إرضاء هللا وخدمة ھذه األمة

 عض یضع اإلخوان في ھذه الخانة؟یجعل الب لكن تراجع دور الجماعة في بعض المواقف -س 
 .اذكر لي مثال -ھالل.أ
  

 وفاء قسطنطین
 إجبار وفاء قسطنطین على العودة إلى المسیحیة؟ ًیعتبر البعض موقف اإلخوان سلبیا في قضیة -س

لتسلمھا  تأتي الشرطةُمؤسسة األزھر ومؤسسة الحكم، فھل یعقل أن تسلم المرأة دون ضغوط ثم  ما حدث لوفاء قسطنیطین عار على -ھالل.أ
 إلعادتھم لإلسالم؟ للكنیسة، وأتساءل ماذا یریدون من اإلخوان؟ ھل یریدوننا أن نرفع السالح

َّ اإلخوان جماعة محظورة، وال یوجد   !شيء اسمھ اإلخوان فلماذا یسألوا عن دورنا في مثل ھذه المواقف؟ ھم یرددون من حین آلخر أن
  

 بالجماعة المحظورة رغم وجودھم في الشارع بوضوح؟ ى وصف اإلخوانبرأیك لماذا یصر النظام عل -س
 َبدیل لھ في الشعب المصري غیر اإلخوان المسلمین، فنحن لسنا طالب حكم أو مناصب،  أنھ ال-یظن النظام وھو ظن خاطئ -ھالل.أ

 .واإلخوان ال یقبلون أن یأتون للحكم إال عن طریق انتخابات حرة ونزیھة
  

ًالتحالف مع المعارضة لمواجھة استبداد نظام الحكم إال أننا شاھدنا مؤخرا تحالفا خوان في الفترة األخیرة ھوسیاسة اإل -س بین اإلخوان  ً
 ً ھل یعد ذلك تناقضا في..الحكومة على منصب نقیب المحامین وبعض العناصر الحكومیة في النقابات مثل دعم اإلخوان لرجائي عطیة مرشح

 الرؤى؟
َّ األحزاب اجتمعت علىرغم -ھالل.أ امتدت إلینا رغم  ً إال أننا ال نرد یدا-إقصاء اإلخوان وال تلومھم في ذلك؛ ألنھم ال یجتمعون على خیر  أن

 عن أنفیما یتعلق بالنقابات فشرف لھذه األحزاب أن یكونوا على قوائمنا، وما یُثار  َأننا لسنا في حاجة إلیھم وھم من یحتاجوننا لصالح ھذا البلد، أما
النقابة الماضیة وسامح عاشور ھو الذي یُقیم الوالئم  رجائي عطیة مرشح الحكومة فھذا أمر غیر صحیح، فالحكومة ھي التي أسقطتھ في انتخابات

ب الوطني الدقھلیة ینظم الحز للشعب المصري، وھو الحلیف األول لمباحث أمن الدولة والنظام، وفي محافظة مثل والحفالت للوزراء الذین یسیئون
لمروان   ألف جنیھ لتوكیل محامین200یُغضب هللا؛ فعلى سبیل المثال أخذ من النقابة مبلغ  دعایة كبیرة لسامح عاشور الذي ینفق أموال النقابة فیما

  .عاشور ھذا المبلغ حتى اآلن َّالبرغوثي ورفض البرغوثي أن یُكلف لھ محامون أمام القضاء الصھیوني ولم یعید
  

****************  
  
  
  

  الواقع على" اإلسالم ھو الحل" اإلخوان یطبقون :ھالل
 الدقھلیة لإلخوان تاریخ طویل في محافظة
 مرشحي اإلخوان ھناك مجموعة من الثوابت المراعاة في

 ًیعتبرون أنفسھم خداما للشعب اإلخوان بتطبیق تربیتھم اإلسالمیة
على وجھ الخصوص، وفي مسار حیاتھ وتجربتھ السیاسیة الكثیر من  ظة الدقھلیةاألستاذ محمد ھالل أحد رموز الدعوة في مصر ومحاف 

آرائھ فیھا مع حساسیة المرحلة التي  ِدخول االنتخابات التشریعیة المصریة مراحلھا الجدیة كان وال بد من االطالع على بعض الدروس السیاسیة ومع
 : معھ ھذا الحواركان لنا ًیمر بھا اإلخوان والدعوة في مصر حالیا؛ ولذلك

  
 الدقھلیة؟ ما تاریخ اإلخوان في محافظة -س

َّتنظیما من بعض المحافظات األخرى، ولذلك تقدم اإلخوان بعددٍ من المرشحین یغطون تمتاز الدقھلیة بأنھا أكثر -ھالل.أ ِ ِ جمیع دوائر  ً
ً غیر اإلخوان، ویقدمون جمیع الخدمات للمواطنین جمیعا مسلمین أو المحافظة، وجمیع المرشحین لھم تواجد بین الجماھیر سواء كانوا من اإلخوان

ْونصارى، وقد دخلت ٍدعوة اإلخوان محافظة الدقھلیة منذ وقتٍ مبكر فأسست أول شعبة لإلخوان المسلمین في َ ، "میت سلسبیل"محافظة الدقھلیة شعبة  ُ
ل التاریخ على لسان قادة الجیشضد العصابات الصھیون م1948وقد شارك إخوان الدقھلیة في حرب فلسطین  َّ ًیة، وقد أبلوا بالء حسنا، وسج ً 

ِمعظم أراضي فلسطین حتى دخول الجیوش العربیة وخیانة  المصري ما قام بھ مجاھدو اإلخوان المسلمین في فلسطین، وظلَّ اإلخوان یسیطرون على
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لكیفیة االستفادة منھم سلموھا  ؛ وألنھ لم یكن لدیھم خطة)الرملة واللد(اإلخوان خالل الحرب أن یستولوا على مطاري  بعض الحكام العرب، واستطاع
 َّالذي لألسف سلمھا بدوره للعصابات الصھیونیة، ولألسف كان جزاء اإلخوان المسلمین ھو للملك عبد هللا األول ملك شرق األردن، في ذلك الحین

 .اعتقالھم والزج بھم في السجون والمعتقالت
  

 الدقھلیة؟ د اإلخوان قوتھم داخل محافظةمن أین یستم -س
ٍاإلخوان ال یدعون أي فضل على -ھالل.أ َّ الفضل  تعالى؛ ألن اإلخوان َّ بتطبیق تربیتھم  المصریین؛ ألنھم أبناؤھم وآباؤھم وإخوانھم، ولكن

 سنة یعرفون اإلخوان ھم 78 مدى ما یقرب من َكل من عرف اإلخوان على ًاإلسالمیة یعتبرون أنفسھم خداما لھذا الشعب المصري األصیل، ولذلك
االجتماعیة والمادیة والمعنویة ویأخذون  ًالشعب الطریق الذي یرضي هللا عز وجل، فضال عن أنھم ال یفتئون یقدمون الخدمات مشاعل یضیئون لھذا

َّ أنشطة اإلخوان المختلفةٍالجنة وال یمكن بحال من األحوال أن یزاید أي أح بید الشباب إلى طریق هللا عز وجل؛ طریق  .في خدمة الشعب د على أن
ً عریسا وعروسا وجھزوا بیوتھم بكل 30الدراسات بالمنصورة لما یقرب من  ٍوباألمس القریب قام اإلخوان بعمل عُرس جماعي في منطقة  ً
 30واألستاذ صابر زاھر، وقامت أكثر من   ھانيًالمنزلیة، وكان یوما مشھودا حضره مرشحا اإلخوان بمدینة المنصورة الدكتور یسري ِالمتطلبات

َابتغاء مرضاة  یفتأ اإلخوان یقومون بجمیع الخدمات لكل أبناء مدینة المنصورة وجمیع مدن المحافظة سیارة بزفة العرسان في مدینة المنصورة، وال
ن یحتاج لخدماتٍ مادیة أو اجتماعیة أو غیر ذلك، وھذا ھو الذي یؤكد األخذ بید كل م ًهللا سبحانھ وتعالى وتنفیذا للقواعد التي تربَّى علیھا اإلخوان في

 .الواقع إنما یطبقون الشعار على" اإلسالم ھو الحل"اإلخوان عندما یرفعون شعار  أن
  

َّعلى أي أساس تم اختیار المرشحین داخل -س  الجماعة؟ ٍ
لتمثیل  طق والمكتب اإلداري بعد التوفیق في اختیار الشخص المناسبُّعن طریق الشعب والمنا یتم اختیار المرشحین من اإلخوان -ھالل.أ

شخص للدائرة الواحدة ثم یُعاد تقدیر كفاءة كل شخص حتى  ًاإلخوان في مجلس الشعب، وھذه شروط یخضع لھا كل مرشح وعادة ما یختار أكثر من
بالقواعد الموضوعة لھ؛  ِب األمن، وبالطبع كل مُرشح من ھؤالء یلتزمًآخر بدیل لھ تحوطا ألي احتماالتٍ من جان یتم االنتھاء إلى المرشح وشخص

 األخالقیة واإلنسانیة واإلسالمیة وااللتزام بكل ما یصدر عن الجماعة من أوامر أو حیث إنھ یمثل اإلخوان المسلمین؛ األمر الذي یلزمھ بالقواعد
شأن األخ المسلم كفرد في جماعة اإلخوان؛ فھو جندي في  أوامر أو قرارات، وھذاقواعد، فھو ملتزم بكل ثوابت الجماعة وما یصدر عن القیادة من 

 .ولكنھ عضو في جماعة ًالصف ال یفكر أبدا في شخصھ
 اإلخوان؟ ماذا سیقدم مرشحو -س 
ح بھا في مؤتمراتٍ عدیدة، وكان أولھا ما أعلنھ المرشد الع مرشحو اإلخوان لھم برامج، وھذه -ھالل.أ ِّ ر في نقابة  ام لإلخوانالبرامج صُ

وإذا اطلعتم على الكتاب الذي أعده نواب اإلخوان أعضاء مجلس  الصحفیین عندما أعلن برنامج اإلخوان لإلصالح السیاسي واالقتصادي في مصر،
لشعب لوجدتم أنھ عمل مجلس ا سنوات قدموا من استجوابات وطلبات إحاطة وجمیع اإلجراءات التي یلجأ إلیھا النواب في 5الشعب وكیف أنھم خالل 

بھ األعضاء في الخمس سنوات الماضیة ال یمكن ألحد من األحزاب األخرى أن یزید  مشرف في المجلس الماضي، فھو مفخرة لإلخوان المسلمین قام
 .أو یناقش في مدلولھا وجدواھا علیھا

 واإلخوان؟ ھل ھناك صدام بین الحزب الوطني -س 
وھو  الوطني ھو أساس البالء والظلم الذي وقع ویقع على المصریین منذ ما یقرب من ربع قرن، حزبلیس ھناك صدام، ولكن ال -ھالل.أ

َّ طابور العاطلین دون  ًأساس الفساد المستشري في جمیع مناحي الحیاة في مصر، فضال عن سوء الحالة االقتصادیة وسوء الحالة االجتماعیة، حتى إن
َّ رموز الحزب الوطني أفسدواإلى نسبةٍ خطیرةٍ تھ ٍعمل في مصر وصل بوا أموال البنوك  ًدد السالم االجتماعي، فضال عن أن َّ َالحیاة السیاسیة وھر

َّ ظاھرة إقبال  ارتفاع الدین الخارجي والمحلي إلى مئات الملیارات من الدوالرات والجنیھات، وأعتقد ًللخارج بالملیارات، وكان ذلك سببا في َأن
مسار االقتصاد المنھار وإنما األساس في الترشیح مصالحھم الخاصة  ِالترشیح لیس بسبب خدمة أوطانھم وتصحیحأصحاب رؤوس األموال على 

فیما یُنسب إلیھم من تھریب أموال أو  ًرؤوس أموال ولیكون انتسابھم لمجلس الشعب حصانة لھم من تقدیمھم للمحاكمات الجنائیة باعتبارھم أصحاب
َّ  اإلخوان والحزباستغالل نفوذ، وإذا كان بین الحزب  ًالوطني خالف فھو لیس خالفا على المواقع النیابیة في مجلس الشعب، ولكن الخالف أن

 .الوطني ونوابھ ھم أصل الفساد وضیاع األموال
  

 ِاإلخوان من أموال لجان الزكاة؟ توجھ إلیكم تھمة اإلنفاق على مرشحي -س
د كالم یصدر ممن ال یجوز لھم أن یتحدثوا عن الحرام والحالل،یرددونھ َھذه التھمة مردودة على من -ھالل.أ َّ ومعروف لدى الدنیا  َا فھو مجر

َّ اإلخوان یدفعون من جیوبھم ومن مالھم الخاص رغم أنھم من ِمتوسطي الحال، ولكن في سبیل دعوتھم ونصرة دینھم ال یترددون في إنفاق كل  كلھا أن ِ
َّ اإلخوان المسلمین جنود في دعوة هللا یلتزمونوثمین في سبیل ذلك، وھم یعلمون ٍغال ِ أن بثوابت دعوتھم، ومن ھذه الثوابت البذل والعطاء من المال  َ

ًنعطي باال إلى ھذه المزاعم  ِسبیل نصرة الدعوة وتحقیق أھداف ھذه الجماعة في العمل بكتاب هللا وسنة رسولھ، وال الحالل الذي یملكونھ في ُ
 .اإلسالم ِن أن تشغلنا عن العمل لنصرةواألكاذیب التي ال یمك

  
  التشریعیة ماذا تتوقع عن انتخابات الدقھلیة؟ بعد انتھاء المرحلة األولى من االنتخابات -س

س على التزویر وتغییر حقیقة رأي رجل الشارع واختیاره، أصبحوا متخصصین في تزییف ًمن الواضح جدا أن النظام الذي -ھالل.أ  تمرَّ
اآلالف بطریقةٍ غیر مشروعة وصدر الحكم بإبطال آالف من  َّوھناك دالئل على ذلك مثل الذي تم في العدید من الدوائر من إضافة أسماءرأي الناس، 

َّ كثیرا من الدوائر لم  ِبعض المناطق وال یقیم أصحابھا فیھا كما حدث في دائرة السیدة زینب ومدینة نصر، إال ُھذه األصوات التي أضیفت إلى ًأن
َّ كلَّ مصري شریف وھو یعلم تاریخ الحزب الوطني یكتشف فیھا إضافة ھذه األسماء، وھذا أمر یصم النظام ال  الحاكم بالفساد والتزویر، وأعتقد أن

َّ بعض الدوائر وصلت قیمة الصوت ِیمكن أن یخالف ضمیره وینتخب أي فرد من ھذا الحزب؛ وكما سمعنا في األخبار  إلى العالمیة والفضائیات أن
َّ من500  .!!أنفقھ ًیدفع ھذه الرشوة الحرام شرعا یتوقع أن یصیبھ من المكاسب أضعاف ما َ جنیھ؛ ألن

  
 اإلخوان والحكومة؟ بماذا تفسر حالة الھدوء النسبي بین -س
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ٍمبادئھم بأي ثمن  وا ضمائرھم والًأو ھدوء كامل؛ ألن النظام یعلم تماما أن اإلخوان ال یمكن أن یبیع الواقع أنھ لیس ھناك ھدوء نسبي -ھالل.أ
َّ النظام أصبح مكشوفا أمام مھما كان، وما یشاھده الناس على الساحة المصریة من عدم اعتقال ًاإلخوان كما سبق في االنتخابات الماضیة إنما جاء ألن َ 

 .م والضغوط الدولیة تضطره لذلكالنظا ِالعالم وھو یحاول تحسین صورتھ فلم یعتقل كعادتھ؛ ألن أنظار العالم متجھة إلى تصرف
ت في عھود سابقة والتي  تعرضوا خاللھا للسجون والمعتقالت والمحاكمات العسكریة ال یمكن لھم أن  فاإلخوان بعد كل ھذه المراحل التي مرَّ

یقین أنھم جماعة مشروعة بمقتضى فاإلخوان على  یھادنوا على حساب مبادئھم، وكل ما یذیعھ النظام عن إصالحاتٍ ھو تضلیل للشعب، یتنازلوا أو
أقصاھا،  قوة أو حكومة أن تنزع عن اإلخوان صفة أنھم جماعة تمأل الساحة المصریة من أقصاھا إلى الدستور المصري والقوانین وال یمكن ألي

َال قیمة لھا، وال نعترف بھا ولیس والحاقدون على اإلخوان عبارة  وبحكم الدستور والقانون نحن جماعة شرعیة وكلمة محظورة التي یرددھا النظام
َّ اإلخوان ھم جماعة شرعیة  ٍأو نظام أن یُنازعنا حقنا، وإال فبیننا وبینھم صنادیق االقتراع التي یحرسھا القضاء ِّمن حق أي حكومةٍ النزیھ لیتضح أن

 .ومشروعة
  

ِ المرشحین الذین قد -س  ًیصبحون نوابا لإلخوان؟ ما تقدیرك لعدد
َّ المرحلة األولى إذا حصل الحزب الوطني على األغلبیة التي یریدھا ضح أن الترتیب الذي أعدهالوا -ھالل.أ َّ باقي  النظام أن بالتزییف فإن

َّ المرحلتین المراحل سوف یحاول النظام أن یقلل من التزویر، أما في حالة إذا ٍ من الدوائر ال یتفق مع تقدیر الحزب فأعتقد أن  ِحصل اإلخوان على عدد
ِالثانیة والثالثة ستشھدان ضغوطا من النظام، وسوف یمارس التزویر ضد اإلخوان حتى ال ً  َّ ِیحصلوا على المقاعد التي یستحقونھا، وعلى أیة حال فإن

  .فسھم فیھاالدوائر التي رشحوا أن َّلھم وسوف یلجأون إلى القضاء العادل الستخالص حقھم وإثبات التزویر الذي تم في ًاإلخوان لن یتركوا حقا
****************  

  رحم هللا أستاذنا وقائدنا المرحوم محمد ھالل المحامي 
  وأسكنھ فسیح جناتھ 

   أجمعین في مشارق األرض ومغاربھا ام هللا قادتنا ومرشدینا وإخواننحور
  .ات المسلمین أجمعین ووأمواتنا وأم

  
    واعف عنھھاغفر لھ وارحمھ وعاف ماللھ
  رب ت بین المشرق والمغایاه كما باعدوباعد بین خطزلھ ووسع مدخلھ واكرم ن

   من الدنس ض الثوب األبیىھ من خطایاه كما ینقونق
   والبردج بالماء والثلهسلھ من خطایاواغ

  وزوجا خیر من زوجھا خیر من داره وأھال خیرا من أھلھ  أبدلھ دارماللھ
  وال تحرمنا أجره وال تفتنا بعده

  
  ا خیر الجزاء وجازھم عنا وعن أجیالن

  سرة  رسالة اإلخوانأ
****************  
****************  


