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  سم اهللا الرمحن الرحيمب
  لبنامام حسن ااإل

نه كاللوحة إ..  نورا واء ةثارإو وإشراقا يام بيننا وبني يوم استشهاده ازدادت شخصيته وضوحاحسن البنا كلما باعدت األ( ...   
ال ازداد إوحقا  ما مضي عام . ابداع فيهيك رواؤها ودقة اإلمام ناظرأكلما ابتعدت عنها حمملقا يف روعتها كلما وضح .. الفنية البديعة 
   ..).سالم واملسلمني يديه لإلىسالمية وظهر ما أجراه اهللا من خري علالبنا وضوحا يف ميادين الدعوة اإلتاريخ حسن 
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  مقدمة

 ىلإكية زوعادت الروح ال. مام اجليل امللهم املوهوب حسن البناإ ى إنطلقت يد آمثة لتطلق الرصاص علم،1949 فرباير 12يف   
دعوة هي أمل املسلمني ومناط رجاؤهم ... مساع وأحيت القلوب واألبدان دعوة مألت األ... توفيق اهللا هلا بارئها، تاركة ورائها مثار عملها و

  .مر سبحانه وتعاىل، باستمدادها العون من صاحب األ الدين الذي غابىلإ للخروج من النفق الذي طال، والعودة
م قد فرغوا وانتهوا منه يف مارس أسالم من جديد، بعد أن ظن أعداؤه ببدء عودة اإل رهاصاإمام الشهيد كانت عوة اإلود  

  .فشل املخطططات بإذن اهللا تعاىلأ، فخيب اآلمال وم1928م، ليأيت مارس 1924
 مثل ىمام حسن البنا، يقدم املرء هذا اجلهد املتواضع يتذكر فيه ويتذاكر به فضل اهللا علينا وعل استشهاد اإلىسبة ذكرويف منا  

... ا للمفاهيم تصحيح.. أجيالنا، ذه الدعوة املباركة وذه الكلمة الطيبة ذات األصل الثابت واليت أتت وتؤيت أكلها كل حني بإذن را 
 دين اهللا سبحانه ىلإعودة مجيلة ... حد أ اهللا ىعاهدوا اهللا عليه حنسبهم كذلك وال نزكي عل رجال صدقوا ما.. سالمية إشاعة للمظاهر اإل

  .لباب، وغدا يتم اهللا فضله ويكتمل نصره فتسعد البشرية من بعد شقاء ونأ من بعد حرية واضطراب حتري العقول وتبهر األوتعاىل
 للمرء نّ، إذ أمام الشهيد، وتبويبه وفقا  للعناوين الواردةبعض ما كتب عن اإل جتميع ىحات علوقد اقتصر اجلهد يف هذه الصف  

  .باألهلية للكتابة عن شخصية إمامنا الشهيد ودعوتنا املباركة دعوة احلق والقوة واحلرية، ولعل هذا سر عدم خروج هذا العمل باسم حيمله
  .ن يرزقنا الصرب والثباتأ كالن ومنه نستمد العون، وندعوه سبحانه وتعاىل وعليه التىن يتقبل فهو املبتغأواهللا نسأل   
  .كرب وهللا احلمدأواهللا   

  
  مام الشهيدنبذة عن حياة اإل
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محد عبد الرمحن البنا من العلماء أبوه أكان . ميالدية 1906مام حسن البنا مبدينة احملمودية مبحافظة البحرية يف مصر عام ولد اإل  
  ".محدأمام الفتح الرباين لترتيب مسند اإل"مهها أغل بعلوم السنة، وله عدة مصنفات يف احلديث الشريف العاملني، اشت

مام الشهيد يف سن مبكرة، فأنشأ مع زمالئه يف عروف والناهي عن املنكر  عند اإلسالمي املنظم اآلمر باملبالعمل اإل بدأ االهتمام  
  . ميالدية يف مصر وهو يف الثانية عشرة من عمره1919واشترك يف  ثورة " ة منع احملرماتمجعي"مث " خالق الدينيةمجعية األ"الدراسة 

 حيث أمت حفظ القرآن الكرمي قبل إمتام الرابعة عشرة 1920ه االبتدائية بدار املعلمني عام مام حسن البنا بعد إمتام دراستالتحق اإل  
  .من عمره

 ضفاف قناة السويس، فانتقل ىمساعيلية عل مبدينة اإلن مدرسا ابتدائياول، وعي األ، وكان ترتيبهم1927خترج من دار العلوم عام   
الفات اليت كانت تسود جهده يف جتاوز اخل  املسجد باذالىلإ مدروسا يف الدعوة، فكان يتصل بالناس يف املقاهي  مث ينتقل م اها وبدأ جإىل

 تشكيل أول نواة جلماعة ىسالمية متميزة حيث تعاهد مع ستة نفر من إخوانه علإة ن يرسي دعائم دعوأسالمي آنذاك واستطاع اتمع اإل
  . ميالدية1928 هجرية  مارس 1347خوان املسلمني، كان ذلك يف شهر ذي القعدة اإل

  .اهرة القىلإخوان املسلمني ها انتقل املركز العام لإلإىل القاهرة، وبانتقاله ىلإمام حسن البنا نتقل اإلا 1932يف عام   
 خلق الدعوة ويؤهلهم للقيام بأعبائها، وكان يتابع ىخوانه اجلدد يربيهم علإم يصحب فيها إىلق األىلإيقوم برحالت متتابعة كان   

  .خوان املسلمني القطر املصري كله غطت مجاعة اإلعمله بدأب وتفان حىت
جمموعة "وعدد من الرسائل اليت مجعت يف كتاب " النذير"عية، مث جملة وسباأل" خوان املسلموناإل"مام حسن البنا جملة صدر اإلأ  

ين مجاعة ما تزال رائدة  تكوى التربية ونشر الدعوة، وعلىعل ف بل كان جل اهتمامه منصباإىل، ومل يفرغ رمحة اهللا للكتابة والت"الرسائل
  .سالمي يف العامل كلهالبعث اإل
، لذلك سالميةل كانت عاملية بعاملية الدعوة اإليف حدود القطر املصري، ب أال تكون حركته إقليمية ىمام حسن البنا علحرص اإل  

وكان .  الدعوة يف كل مكانىسالمي مركزة علقطار العامل اإلأات لتشمل العامل العريب كله، ولتنطلق بعد ذلك يف يربعينوجدناها متتد يف األ
  .سالمي اإلملعا القاهرة صورة عن واقع الىلإحوال املسلمني وينقلون أتفقدون قطار العامل يأ ىلإمام حسن البنا رمحه اهللا يرسل املبعوثني اإل

جنيب، سالمي رازحة حتت االحتالل األقطار العامل اإلأحرار املسلمني يف وقت كانت فيه معظم أ ىوكان املركز العام بالقاهرة ملتق  
 رجاالت السودان ىلإفغانستان، أندونيسيا وإاء اهلند وباكستان و زعمىلإمن، إىلحرار أ ىلإفريقيا، إفمن رجال حركات التحرير يف مشال 

  .والصومال وسوريا والعراق وفلسطني
مام البنا،  اإلىوكان للقضية الفلسطينية عناية خاصة لد. خوان املسلمنيترتكز عليه دعوة اإلساسيا أكان اجلهاد يف سبيل اهللا عنصرا   

 هم دعاة التحذير 1936خوان املسلمون منذ بداية الثورة الفلسطينية عام ، وكان اإلوديهإىلوكانت له نظرة ثاقبة يف موضوع اخلطر 
خوان املسلمون احلرب يف كتآئب متطوعة عرب اجلبهة ، خاض اإل1948 دخلت اجليوش العربية فلسطني عام اومل. والتحرير يف العامل العريب

  .لبالءحسن ااأبلوا فيها أالغربية من مصر، والشرقية من سوريا و
دين ئواعتقال رجاهلا العا  املسلمنينخوا للحكومة املصرية حبل مجاعة اإلىوامر من الدول الغربية الكرببعد ذلك مباشرة صدرت األ  

  .من القتال، وذلك بعد النكبة وتوقيع اهلدنة
حد شوارع القاهرة يوم  أفاروق يفارج السجن، ليجري اغتياله من قبل زبانية ه خام حسن البنا وحدبقي اإلأت، قاالتبعد هذه االع  

  . ميالدية1949 فرباير 12هجرية،  1368 ربيع الثاين 14
  

  وضوح الطريق
  ؟ماذا حتفظ من الشعر القدمي: حد املمتحننيأ جلنة االمتحان الشفهي يف مدرسة دار العلوم سأله ىلإحني تقدم الطالب حسن البنا   
  .حفظ املعلقات السبعأ: فأجاب  
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ستاذ املمتحن من جودة ، وملا تأكد األيقرأها يف فصاحة وثبات مسعين معلقة طرفة بن العبد، فأخذ حسن البناأ: املمتحنستاذ قال األ  
 خلت  إذا القوم قالوا من الفىت: فأطرق حسن البنا هنيهة، مث قال ن ختتار بيتا أعجبك من هذه القصيدة،أ رسلك، أريدك ىعل: قال له، حفظه

ه إىلفالتفت .. اهللا .. ال أن رفع عمامته من فوق رأسه وهو يردد اهللا إستاذ املمتحن فما كان من األ .. تبلدأمل عنيت فلم أكسل و نينأ
 مسعه بيت ى سيكون له شأن عظيم، وأعاد عل-يقصد حسن البنا  -  فأجابه، بأن هذا الفىت؟  يا موالناىماذا جر: املمتحن اآلخر وقال له

ذ إ صدقت فراسة هذا الشيخ يف حسن البنا سنوات قالئل حىت الإ وما هي  ..عجابه وتفاؤلهإقصيدة، فشاركه الشعر الذي أعجب البنا من ال
  .سالم اإلىلإ، ومرشدها وداعيتها ىمته احلريأمل أصبح بالفعل أ

أخالقيا هو الذي ا الدين، وتلوث احمليط االجتماعي فكريا وة هذدراك حقيقإسالم، وعدم حسن البنا منذ صباه أن اجلهل باإلعرف   
ات منحرفة  توجيهىلإ خضوعهم ىلإ ضعف التوجيه الديين السليم يف حياة املسلمني، وىلإ الضياع والشرود، األمر الذي يعود ىلإ بأمته ىنتها

  .سالم ومبادئهم اإلإىلومتناقضة مع تع
لمون، وهو عدم وجود قيادة مسلمة، وطليعة حس منذ صباه بالفراغ الذي يعاين منه املسأ الذي لقد كان حسن البنا هو ذلك الفىت  

  .اري كخري أمة أخرجت للناسضستئناف دورهم احل وتبصرهم بالطريق وتكتل جهودهم السالم اإلىلإمؤمنة ترد املسلمني 
فكان هو ذلك القائد واملرشد الذي توفرت له كل  ستنقاذهم من الضياعاه الستخالصهم وإىللقد أدرك حسن البنا تطلع قومه   

المح القيادة واإلرشاد من وعي وإدراك وإحساس عميق بثقل التبعة وعظم املسئولية، سجل الكثري منه يف مذكراته، ذلك فضل اهللا يؤتيه من م
  .يشاء واهللا ذو الفضل العظيم

  :رمحه اهللايقول ... نشاء يف امتحان التخرج من دار العلوم رشادها يف موضوع اإلإمته وأه وهو ينذر نفسه لتوجيه إىلنظر أ  
. محد يوسف جنايت جزاه اهللا خريا مغرما باملوضوعات الدمسة باإلنشاء، وله معنا نكات ظريفة طريفة يف هذه املعاينأان أستاذنا ك  

:  يده ينوء حبملها كما ناء طول الليل بتصحيحهاىن يقول والكراسات علأ، حني كان ميل من تصحيح هذه املطوالت، ةومن كلماته املأثور
ونضحك ونوزع " .. نشاء وال أذرعهواهللا إين ال أشرب اإل. عليكم بالقصد يا قوم، فالبالغة اإلجياز. وزعوا ما تزعمونه إنشاء! وا يا مشايخخذ"

  .الكراسات
 ميالدية، هذا 1927ومن املوضوعات اليت أحتفنا ا مبناسبة آخر العام الدراسي، وكان بالنسبة يل ولفرقيت االمتحان النهائي   

ن خري أأعتقد : "جبت عنه ذا املوضوعأوقد " .. إشرح أعظم آمالك بعد إمتام دراستك، وبني الوسائل اليت تعدها لتحقيقها: "ملوضوعا
،  سعادا يف سعادة الناس وإرشادهم، وتستمد سرورها من إدخال السرور عليهم، وذود املكروه عنهمىالنفوس تلك النفس الطيبة اليت تر

ولذة  فيه من مصاعب ومتاعب راحة  توعر طريقهما، وماىعل صالح العام رحبا وغنيمة، واجلهاد يف احلق واهلدايةيف سبيل اإلوتعد التضحية 
 الناس صفاء عيشهم ومسرة حيام، وما يزيد ى ما يعكر علىلإ أعماق القلوب فتشعر بأدوائها، وتتغلغل يف مظاهر اتمع، فتتعرف ىلإوتنفذ 

نسان، وعطف عليهم، ورغبة شريفة يف خريهم، فتحاول  ذلك إال شعور بالرمحة لبين اإلىلإيضاعف تلك املسرة، ال حيدوها يف هذا الصفاء، و
حتسب ساعة أسعد من تلك اليت تنقذ فيه خملوقا   ن تربئ هذه القلوب املريضة، وتشرح تلك الصدور احلرجة، وتسر هاته النفوس املنقبضة الأ

   .. طريق االستقامة والسعادةىلإادي، وترشده و املأمن الشقاء البدين 
عمال وأجلها ذلك الذي يتمتع ، وخري األن العمل الذي ال يعدو نفعه صاحبه، وال تتجاوز فائدته عامله، قاصر ضئيلأوأعتقد   

، قيدة سلكت سبيل املتعلمني هذه العىمته وبين جنسه، وبقدر مشول هذا النفع يكون جالله وخطره، وعلأبنتائجه العامل وغريه، من أسرته و
   ..ن كان نور الشمعة اليت تضئ للناس باحتراقهاإ هذا اجلم الغفري، ويفراهم نورا ساطعا يستنري به اجلمع الكثري وجيري أين أل

يه حظرية قدسه، وخيلع عل ن حيوز رضا اهللا عنه، فيدخلهأعظم ربح يرحبه أها، وإىلنسان ن يرمي اإلأجل غاية جيب أن أوأعتقد   
 هذه الغاية يعترضه مفرق طريقني، لكل خواصه ومميزاته، يسلك والذي يقصد إىل. نسه، ويزحزحه عن جحيم عذابه، وعذاب غضبهأجالبيب 
  :أيهما شاء
وهو . طريق التصوف الصادق، الذي يتلخص يف اإلخالص والعمل، وصرف القلب عن االشتغال باخللق خريهم وشرهم: أوهلما  

  .أقرب وأسلم



 5

حواهلم، وغشيان أخالص والعمل، ويفارقه يف االختالط بالناس، ودرس ول يف اإل، الذي جيامع األرشادطريق التعليم واإل: ينالثا  
  . بفضله الرسول الكرميىه القرآن العظيم، ونادإىلأشرف عند اهللا وأعظم، ندب  جمامعهم ووصف العالج الناجع لعللهم، وهذا

 املتعلم، وأمجلهما ملن فقه شيئا    ىنه أوجب الطريقني عل، وألل لتعدد نفعه وعظيم فضلهون جت األأبعد  وقد رجح الثاين  
  .هم لعلهم حيذرونإىلذا رجعوا إولينذروا قومهم 

، والشبه جتازوها، واملؤثرات اإلجتماعية اليت مرت م، وبتأثري املدنية الغربيةان قومي حبكم األدوار السياسية اليت أعتقد أو  
ة، والفلسفة املادية، والتقليد األفرجني بعدوا عن مقاصد دينهم، ومرامي كتام ونسوا جمد آبائهم، وآثار أسالفهم، والتبس عليهم هذا وروبياأل

مه احلقيقية السمحة، حبجب من األوهام حيسر دوا إىلوجهال، وسترت عنهم حقيقته الناصعة البيضاء، وتع ه ظلماإىلالدين الصحيح مبا نسب 
ميان وبدل اإل، وتقف أمامها الفكر، فوقع العوام يف ظلمة اجلهالة، وتاه الشباب واملتعلمون يف بيداء حرية وشك، أورثا العقيدة فسادا البصر
  ..!إحلادا

 بعاطفة حيب من حدا  أوىلأها عاطفة حبها، فلم أر إىلعتقد كذلك أن النفس اإلنسانية حمبة بطبعها، وأنه ال بد من جهة تصرف أو  
  .متزجت روحه بروحي، فأوليته حمبيت، وآثرته بصداقيتاق صدي

 إىلال أن تثمر، فكان أعظم آمإكل ذلك أعتقده عقيدة تأصلت يف نفسي جذوا، وطالت فروعها، وإخضرت أوراقها، وما بقي   
  :بعد إمتام حيايت الدراسية أمالن

 أكرب حد تسمح به حاليت، ىلإ ذلك سبيال، وىلإ استطعت سريت وقرابيت، والوفاء لذلك الصديق احملبوب، ماأوهو إسعاد : خاص  
  .ويقدرين اهللا عليه

 هدف دينهم، ءوهو أن أكون مرشدا معلما، إذا قضيت يف تعليم األبناء سحابة النهار، ومعظم العام، قضيت ليلي يف تعليم اآلبا: عام  
  .ف والكتابة، وثالثة بالتجول والسياحةإىلت بالىومنابع سعادم، ومسرات حيام، تارة باخلطابة واحملاورة، وأخر

  ؟ال اإلحسانإحسان وهل جزاء اإلوقد أعددت لتحقيق األول معرفة باجلميل، وتقديرا  لإلحسان   
ه كله، وما ختلق ما مصلح فأخفق حومها ألزم للمصلح من ظله، وسر جنا" الثبات والتضحية: "ولتحقيق الثاين من الوسائل اخللقية  
ن تشهد يل به األوراق الرمسية، وتعرفا بالذين يعتنقون هذا املبدأ، أطويال ، سأحاول  درسا: ري به أو يشينه، ومن الوسائل العمليةإخفاقا  يز

 حنافته، ونفسا بعتها هللا صفقة راحبة، وجتارة مبشيئته منجية، راجيا ى ضآلته، وألف املشقة علىتعود اخلشونه عل  أهله، وجسماىويعطفون عل
) ن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكمإ: (، أقرأه يف قولهوهلا، سائله إمتامها، ولكليهما عرفانا بالواجب وعونا  من اهللا سبحانه وتعاىلمنه قب

 ال اللطيف اخلبري  إال الضمري، وليل ال يطلع عليه إ نفسي، وأشهد عليه أستاذي، يف وحدة ال يؤثر فيها ىذلك عهد بيين وبني ريب، أسجله عل
  ". مبا عاهد عليه اهللا، فسيؤتيه أجرا  عظيماومن أوىف
  . ما يريدإىلهكذا كان حسن البنا يعرف ما يريد، ويعرف سبيله   
ها بشكل يإليؤثر يف بناء شخصية الداعية هو وضوح طريقه، وشعوره بالثقة املطلقة بفكرته اليت يدعو  وذلك أنه من أخطر ما  

قائدي اإلنساين، وهو حيمل مبادئ واضحة حمددة، يسهل عليه مقارنتها بغريها من العقائد واملناهج يف يستطيع معه دخول معترك الصراع الع
سرعة ويسر، ويتبني له من خالل تلك املقارنة الفرق الواضح بني فكرته وبني غريها من األفكار واملناهج، ويسهل عليه هذا الوضوح إيصال 

  .عه بأا هي اخلري احملض، والعلم اخلالص، واحلاجة امللحةنسان شريف، فيقنإ عقل وقلب كل إىلفكرته 
 جمتمعه املتخلف واإلنسانية املعذبة، كحل جذري إىلذا التكوين الرباين متكن حسن البنا وخبطوات الواثق املطمئن من تقدمي إسالمه   

ن يوضح بنفسه عن شخصيته للناس، فقال أطلب منه ه صحفي يليإه وهو جييب عن سؤال وجهه يإلأنظر .. ملا تعانيه من ضنك وآالم وعذاب 
 الناس، ومواطن ينشد لوطنه الكرامة واحلرية واإلستقرار واحلياة نسانية بنينسان يبحث عن مدلول اإلإنا سائح يطلب احلقيقة، وأ " اهللا رمحه

ال شريك له،  ياي وممايت هللا رب العاملني،إن صاليت ونسكي وحم: ىفناد نا متجرد أدرك سر وجوده،أ... الطيبة يف ظل اإلسالم احلنيف 
  ".؟!نتأنا فمن أهذا   .. وبذلك أمرت وأنا من املسلمني
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  ومراحل دعوته.. حسن البنا 
 دار شعبة اإلخوان إىل، )أنطونيادس(سكندرية يف نادي حديقة خوان لرجال الفكر واجلامعة باإلدنا بعد حفل الشاي الذي أقامه اإلع  

  ..ة املستمعني هنا ختتلف عن فئة املستمعني هناك يف حفل الشاي، فاختلف أسلوب الدعوة والداعية مبحرم بك وكانت فئ
يلة املرشد يشرح دعوته ومراحلها مستعمال أسلوب التشبيه وضرب األمثال، هذا األسلوب الذي جيئ يف ضيف هذه املرة أخذ ف  

   ..القرآن الكرمي لزيادة اإليضاح والبيان
 عليه ىأنت يا فضيلة املرشد مثلك يف هذه الدعوة كرجل ورث مع أهله قصرا فخما كبريا مض: حدثه فقال  وزيراذكر فضيلته، أن  

وتشاورهم يف أمر إعادة هذا القصر  فرأيت أن جتمع ورثة هذا القصر مجيعا.. كثر من ألف عام، وهذا القصر بدأ يتهدم وأصبح آيال للسقوط أ
ن القصر ال فائدة من حماوالت أولكن اجلميع رفضوا ذلك، بعضهم إحتج ب... الح والترميم قبل أن يسقط صه باإل ائه وروعته، وإدراكإىل

ن إصالحه عبث ال طائل من ورائه، وبعضهم إعتذر بشيخوخته وكرب سنه وضعف وخور أ زمانه، وى دوره وانتهىإنقاذه فقد استهلك وأد
وهكذا .. ة فتعلل بضيق ذات يده يلا إمكانيات مإىلن هذا العمل حيتاج أ ىة، وبعضهم رأ أنه مل يعد له أمل يف احلياقواه ووهن عزميته حىت

  . جمدهة اجلميع عن مسئوليام حنو قصرهم وإعادىختل
  .. فضيلته يف سرد القصة ىومض  
 يتم إصالح القصر حىتنه باإلمكان أن خنتصر الوقت يف إلقد كنت مقدرا لو تعاون معي الورثة تعاونا وثيقا، ف: وحدث الرجل نفسه  

 إىل عن واجب الوفاء إلنقاذ قصرنا التليد وإعادته ىن ال أختلأيزيد عن عشرين عاما، فلما رفض الورثة التعاون معي رأيت  ذلك فيما ال
قوته، حبوله و  اهللا ومضيت يف العمل مستعيناى اإلصالح طال الزمن أم قصر، وتوكلت علإىلمشوخه، وقلت يف نفسي املهم هو الوصول 

وأخذت .. وأحطت القصر بسور عال كما يفعل يف جتديد العمارات اآليلة للسقوط يف املدن الكبرية، وحجبت القصر عن األعني متاما 
كتمل القصر ا إذا  واملدن، مدينة مدينة وقرية قرية وكفرا كفرا، أثري اهلمم وأشحذ العزائم وأبين لبنة لبنة، حىتىأجوب الكفور والقر

وفوجئ الناس بالقصر شاخما قويا جديدا، ودهشوا  .. عنيرفعت عنه السور الذي أخفاه عن األ قوة بنيانه وأزحت عنه احلجب وإىلواطمأننت 
  ! ..؟شاعوا من أين املال، ومن أين الرجالأمث ! ؟ وكيف مت ذلكمىت

ء القيام بإصالحه وإعادة جمده، فحمل وحده شبه اإلمام الشهيد الدعوة يوم قيامه ا بقصر متداع إنصرف عنه ورثته وختلوا عن عب  
   ..مسئولية إقامة القصر من جديد

مة  إعادة كيان األىالت حلفز مهم رجاالت األمة وهيئاا للعمل علو مراحل دعوته اليت بدأها باتصاالت وحماإىلوأشار فضيلته   
 إىلالت واملعاذير اليت وردت يف القصة، وميكن الرجوع لاإلسالمية واستئناف دورها احلضاري، ولكن كانت نتيجة هذه اجلهود هي التع

  ".مذكرات الدعوة والداعية"حقيقة هذه اإلتصاالت يف الفترة اليت قضاها بالقاهرة طالبا بكلية دار العلوم واليت كتب عنها يف كتابه 
 يف نفس اإلمام حسن البنا، وقد أمجع ات وتبلورت أهدافها أول ما تبلورتيلقد نشأت دعوة اإلخوان املسلمون يف اية العشرين  

عنه من معارضيه ومؤيديه، أنه كان داعيا متمكنا من دعوته، فامها ملضموا االجتماعي واحلركي، مدركا  ملا  الذين عاصروه والذين كتبوا
  .حييط ا وما ستواجهه من أخطار، وما جيب عليه أن حيققه من أهداف

ها أول بوادر النجاح والنصر هلا، هلذا حرص اإلمام البنا من أول يوم يف دعوته، أن حيدد األسس وإميان الداعية بدعوته ومتكنه من  
العقائدية واحلركية هلا حتديدا واضحا، ال لبس فيه وال غموض، ولكن التكتيك احلركي إقتضاه أن ال يكشف عن مراحل دعوته، ومعامل 

انت خطط عداء املتربصني ا فيضربوا قبل أن تشتد عودها ويكثر أتباعها، وهلذا كه أنظار األيإلطريقها ووسائلها مجلة واحدة، فيلفت 
مام البنا وضوح الشمس يف رابعة النهار، كما كانت مراحلها حمددة ومتكاملة يف نفسه، إال أنه مل يكن يفصح عنها الدعوة واضحة بالنسبة لإل

س فكانوا ال يعرفون عن أهداف الدعوة ووسائلها إال األهداف والوسائل املرحلية اآلنية ، أما بقية الناىال خلاصة اإلخوان بني الفينة واألخرإ
  .اليت كان يعلنها يف أحاديثه وخطبه للناس كافة

سكندرية يف  اإلإىل طول القطر من إسوان ى عامة الناس، فاتصل م عن طريق املساجد والندوات واملقاهي علإىلإجته اإلمام البنا   
  . بناء اجلماعة قوية شاخمةىهلها مبلغا دعوته، عامال علأتصل باال ونزل ا وإنوات طوال، مل يدع مدينة أو قرية خالل عشر س
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 غايتها مث جاءت بعدها مرحلة جديدة بعد عشر سنوات قضاها يف بناء جيل من الشباب ى اليت أوفت علوهذه هي املرحلة األوىل  
  .افع بعيدا عن الدعايةوإعداده بالتربية الصاحلة والتنظيم الن

واحلقيقة أن هذه الدعوة بقيت جمهولة لألعداء، إذ كانوا يعدوا واحدة من الطرق الصوفية أو مجعية دينية تقليدية من اجلمعيات اليت   
سية أسبوعية، اليت سيا) النذير(خوان رخصة مبجلة ر اإل إستصدكانت منتشرة يف مصر آنذاك، واليت ال يتعدي نشاطها امليدان االجتماعي، حىت

 الداخل خوان الوطين وإبتداء اشتراكهم يف الكفاح السياسي يفاجتاه اإل، وقد ظهر منها واضحا م1938ول منها يف مايو ألصدر العدد ا
  .واخلارج

  
  آفاق الطريق ومراحله

وقد أمجل .. يريد   ماإىلرف سبيله  عليه يعرف ما يريد، ويعىلالقد كان حسن البنا منذ الصبا صادقا  مع ربه، فكان بفضل اهللا تع  
  كل مسلم أن يعمل له بقدر إستطاعته، وهو ماىكثر من مكان من رسائله، وكل ما ذكره فضيلته هو مما يفترض علأرمحه اهللا ما يريد يف 

  .نيخوان املسلم البيعة يف دعوة اإلأحد أركان" العمل"م يف ركن  يلاخلصه يف رسالة التع
 عامل إىل اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون وستردون ىوقل اعملوا فسري(خالص مثرة العلم واإل: وأريد بالعمل ":يقول رضي اهللا عنه  

  :، ومراتب العمل املطلوبة من األخ الصادق)الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون
 العقيدة، صحيح العبادة، جماهدا   الكسب، سليمى يكون قوي اجلسم، متني اخللق، مثقف الفكر، قادرا علحىت :إصالح نفسه  

  . حدتهى وقته، منظما  يف شئونه، نافعا  لغريه، وذلك واجب كل أخ علىلنفسه، حريصا  عل
سالم يف كل مظاهر احلياة املنزلية، وحسن إختيار  آداب اإلى إحترام فكرته، واحملافظة علىبأن حيمل أهله عل :وتكوين بيت مسلم  

  . حدته كذلكىسالم، وذلك واجب كل أخ عل مبادئ اإلى وواجبها، وحسن تربية األوالد واخلدم وتنشئتهم عل حقهاىالزوجة، وتوقيفها عل
 فعل اخلريات، إىلبنشر دعوة اخلري فيه، وحماربة الرذائل واملنكرات، وتشجيع الفضائل، واألمر باملعروف، واملبادرة  :شاد اتمعروإ  

 حدته، وواجب اجلماعة ىخ علأسالمية، وصبغ مظاهر احلياة العامة ا دائما، وذلك واجب كل  جانب الفكرة اإلإىلوكسب الرأي العام 
  .كهيئة عاملة
  .قتصادي أو روحيا من كل سلطان أجنيب  غري إسالمي سياسي أو هبتخليص :وحترير الوطن  
 مصلحتها، واحلكومة ى وعامل علالمية حبق، وبذلك تؤدي مهمتها كخادم لألمة وأجري عندهاإس تكون حىت :وإصالح احلكومة  

  .مهيلاإسالمية ما كان أعضاؤها مسلمني مؤدين لفرائض اإلسالم غري متجاهرين بعصيان، وكانت منفذة ألحكام اإلسالم وتع
ام د وال بأس بأن تستعني بغري املسلمني عند الضرورة يف غري مناصب الوالية العامة، وال عربة بالشكل الذي تتخذه وال بالنوع، ما  

  .موافقا  للقواعد العامة يف نظام احلكم اإلسالمي
  . الرعية، والعدالة بني الناس، والعفة عن املال العام، واإلقتصاد فيهىالشعور بالتبعة، والشفقة عل: ومن صفاا  
اهلامة، وتنمية الثروة  ععداد القوة، وحفظ الصحة، ورعاية املنافإنفاذ القانون، ونشر التعليم، وإمن، وصيانة األ: ومن واجباا  

  .خالق، ونشر الدعوة، وتقوية األ املالةوحراس
بعاد، ، مث اخللع واإلفالنصح واإلرشاد: فإذا قصرت .. الوالء والطاعة، واملساعدة بالنفس واملال: - دت واجبااأ مىت - ومن حقها   

  .وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق
ن يتم أال إويأيب اهللا   ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللاحىت بنشر دعوة اإلسالم يف ربوعه: ةسالميمة اإلإعادة الكيان الدويل لأل  

  .نوره
  . اجلماعةيفعتباره عضوا ا كل أخ بى اجلماعة متحدة وعلىوهذه املراتب األربعة األخرية جتب عل  
.   ولنا يف اهللا أعظم األمل. ولن نيأس أبدا. ملسلم حقيقةأعظمها مهمات، يراها الناس خياال، ويراها األخ ا وما أثقلها من تبعات، وما  

  .يعلمون كثر الناس الأ أمره ولكن ىواهللا غالب عل
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  غين بالدعوة.. حسن البنا  الداعية

 ىخرأفكر اإلخوان يف شراء دار ..  ألوان النشاط حني ضاقت دار املركز العام لإلخوان املسلمني باحللمية اجلديدة بالقاهرة بشىت  
 كبرية تقابل دار املركز العام، حييط ا فناء ظار اإلخوان فيالنويف أثناء ذلك لفتت أ. ستيعاب النشاط العام للجماعةا ىفسيحة تساعد عل

 بيعها يف حدود ىصحاب الفيال علأفوافق .. صحاا أ فضيلة املرشد، فأوفدهم ليتفامهوا مع ىفسيح يف نفس امليدان، فعرضوا أمر شرائها عل
  .ستاذ املرشد العقد االبتدائي ذا املبلغ، فكتب األ مخسمائة جنيه فقطىرة آالف جنيه، ومل يكن يف صندوق اإلخوان سوعش

ف إصالحها وتأثيثها، كما توجس املكتب خيفة من يلاوأشفق مكتب اإلرشاد أن ال يستطيع اإلخوان سداد باقي الثمن فضال عن تك  
ان املسلمني تأتيهم أموال من اخلارج، والبد أن نعرف كيف يكون التصرف من اآلن يف مبلغ ال يقل عن ن االخوأأن يتهم أعداء  اإلسالم ب

  .ألف جنيه مخسة عشر
عن شراء دار للجماعة وسوف ننشر الصورة الفوتوغرافية للدار مع " خواناإل"إنين سوف أعلن يف جملة : وطمأم فضيلة املرشد قائال  

 سأترك لإلخوان فرصة حىت.. ول أو الشهر الثاين أو الثالث ن يسددوا بقية الثمن يف الشهر األ التربع، وأتعشم أاإلعالن، وأطلب من اإلخوان
خوان أكثر ، فإين أحفظ من اإلم لتمويل املشروع، فإذا مل يستطع اإلخوان الوفاء بالقيمة املطلوبة كلها قبل املوعد النهائي1944آخر ديسمرب 

ن ذلك هو أضعف أبالربيد أطالبه أن يساهم يف شراء الدار مببلغ جنيه واحد، وأعتقد  سل لكل أخ منهم خطابامن عشرين ألفا، وسوف أر
  .يضاحة أعضاء مكتب اإلرشاد بعد هذا اإلفسكت اإلخو.. ميان اإل

وان املبلغ خ توفر لإلميام ووفائهم، فلم ميض شهر واحد حىتإ حسن الظن بى مستوىخوان علوللحق والتاريخ فقد كان اإل  
 حتت تصرف سالمي لتكوناإلخوان من كل مكان يف العامل اإلاملطلوب ويزيد عن ذلك تلك اهلبات العينية من عقود أراضي وأمالك أرسل ا 

 عدم التصرف يف هذه ىتفق علأُوقد .. خوات املسلمات حيث تطوعن باحللي الذهبية عجاب األذكر بالفخر واإلهذا وإين أل.. اجلماعة 
 املثل العليا اليت انبعثت من نفوس املؤمنني بفضل عظمة هذه ىولتكون دليال عل ربعات العينية ووضعوها يف خزينة اجلماعة لرياها زوارناالت

  .بنائهاأالدعوة ونبل 
:  عنهوكان جوابه رضي اهللا؟ هل أنت غين: فقال مع فضيلة املرشد، سأل مندوب الة فضيلته،) مسامرات اجليب(ويف حديث لة   

  .نعم أنا غين ذه القلوب املؤمنة اليت حتابت معي يف اهللا
  .موال اإلخوان اليت يف جيوم ملك للدعوةأفكل .. نعم غين واحلمد هللا : فقال فضيلته  ..أقصد الناحية املادية: فقال مندوب الة  

  
  وعودة للجذور... استطراد 

محد أحافظ عبد احلميد، : زارين يف املنزل أولئك اإلخوة الستة  أذكرفيما، م1928، مارس هـ1347يف ذي القعدة سنة   
لقيها، أمساعيل عز، زكي املغريب، وهم من الذين تأثروا بالدروس واحملاضرات اليت كنت إبراهيم، عبد الرمحن حسب اهللا، إاحلصري، فؤاد 

لقد مسعنا ووعينا، وتأثرنا وال ندري ما : "ميان والعزم، قالوا وجوهم سنا اإلى ويف صوم قوة، ويف عيوم بريق، وعلإيلوجلسوا يتحدثون 
ن العرب واملسلمني يف هذا البلد ال أ ىحياة الذل والقيود، وهأنت تر:  عزة اإلسالم وخري املسلمني، ولقد سئمنا هذه احلياةإىلالطريق العملية 

وحنن ال منلك إال هذه الدماء جتري حارة بالعزة يف عروقنا، . هلؤالء األجانبحظ هلم من منزلة أو كرامة وأم ال يعدون مرتبة األجراء التابعني 
 العمل كما إىلوهذه األرواح تسري مشرقة باإلميان والكرامة مع أنفسنا، وهذه الدراهم القليلة من قوت أبنائنا، وال نستطيع أن ندرك الطريق 

 تعرف، وكل الذي نريده اآلن أن نقدم لك ما منلك لنربأ من التبعة بني يدي  خدمة الوطن والدين واألمة كماإىلتدرك، أو نتعرف السبيل 
ن حتيا لدينه، ومتوت يف سبيله، ال تبتغي بذلك أ ىاهللا، وتكون أنت املسئول بني يديه عنا وعما جيب أن نعمل، وأن مجاعة تعاهد اهللا خملصة عل

  ".إال وجهه، جلديرة أن تنتصر، وإن قل عددها، وضعفت عدا
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ه وأعمل له، وما أحاول يإلن أتنصل من محل ما محلت، وهو ما أدعو أكان هلذا القول املخلص أثره البالغ يف نفسي، ومل أستطع   
 عمل صاحل، يرضي اهللا وينفع الناس، وعلينا إىلشكر اهللا لكم وبارك هذه النية الصاحلة، ووفقنا : "مجع الناس عليه، فقلت هلم يف تأثر عميق

  ".مة وفيها حياة الوطن وعزة األسالم جندان نكون لدعوة اإلأ ىفلنبايع اهللا عل. اهللا النجاح ىالعمل وعل
  .سالم وجناهد يف سبيلهنعمل لإلن حنيا إخوانا أوكان قسما  ... وكانت بيعة   
ال ذاك، وال هذا، :  فقلت؟ نأخذ الشكل الرمسيوهل نكون مجعية أو ناديا، أو طريقة أو نقابة، حىت؟  نسمي أنفسناامب: وقال قائلهم  

 الفكرة واملعنويات والعمليات، حنن إخوة يف اإلسالم، فنحن إذن: ول اجتماعنا وأساسهأدعونا من الشكليات ومن الرمسيات، وليكن 
  ".اإلخوان املسلمون"

 هذه الصورة ىة، وعلحول هذه الفكر: وولدت أول تشكيلة لإلخوان املسلمني من هؤالء الستة... وذهبت مثال ... وجاءت بغتة   
  .وذه التسمية

  
  ومناذج... الرعيل األول 

 يوسف يشتري منه زجاجة رحية ىخ مصطف، فرأيت األبو السعود رمحه اهللا تاجر اخلردواتأ األخ السيد ىنين دخلت علأأذكر   
كان هلذا املنظر  .يد أن يتزحزح عن موقفه أن يأخذ أكثر من مثانية قروش، وكالمها ال يرواملشتري يريد أن يدفع عشرة قروش والبائع يأىب

بو السعود  أخ سعيد سيد  به األىشترافطلبت فاتورة الشراء فوجدت أن الثمن األساسي الذي  يف نفسي، وتدخلت يف األمر، أعمق األثر
  ".الدستة بستة وتسعني قرشا"خيه ن يبيع به  ألأرمحه اهللا  هو الذي يريد 

ال فارق بيين وبني أخي، :  فقال؟ منك عدوك فمن أين تعيشي تكسب من صديقك وال يشترإذا كنت ال. أخي يا: فقلت له  
 ذه إذا كنت أشتريها من اخلارج ذه العشرة فأخي أوىل:  فقال؟وملاذا ال تتقبل رفد أخيك: ىن يتقبل مين هذا، فقلت لألخ مصطفأويسرين 

  . تسعة قروشإىلانتهينا نه يقبل أكثر منها لزدت، وبالتدخل أالزيادة، ولو عرفت 
فسهم الحنلت  أنى علنتشر يف الناس واستشعروه واستوىل ا النفساين الذي لوليس الشأن شأن قرش أو قرشني، ولكنه شأن هذا املعىن  

  .جتماعية والعاملية، ولعاش الناس سعداء آمننياملشكلة الفردية واال
نفراد يعرض كل ا ى منهم كل واحد يهمس يف أذنه علةكثر من عشرأجاء خوام متعطل عن العمل، فإعلم هؤالء اإلخوان أن أحد   

مدخر من مال ليكون رأس مال يعمل فيه أخوه املتعطل واكتفيت ببعضهم وشكرت اآلخرين، فانصرفوا وهم آسفون ملا فام من فضل 
  .املساعدة

  وآخر
افظ ليصلح له بعض أدوات النجارة يف منزله وسأله خ ح، األبامشهندس القنال ورئيس قسم السكسيون" سولنت" املسيو ىإستدع  

:  فقال؟وملاذا: خ نفسه وقال له بكل هدوءفتمالك األ. "أنت حرامي: "فقال املسيو سولنت بالعريب).  قرشا130(عما يطلب من أجر فقال 
نين أ ىني من مرؤسيك، فإن رأحد املهندسأن تسأل ألن آخذ منك شيئا، ومع ذلك فإنك تستطيع : فقال له. ألنك تأخذ أكثر من حقك

  .ساحمك يف الزيادةأطلب، فأن أقل مما يصح أنين طلبت أ ىن رأإقوم بالعمل جمانا ، وأن أطلبت أكثر من القدر املناسب فإن عقوبيت 
مر األخ حافظ أن يبتدئ أقرشا، فعرفه املسيو سولنت و 200ن العمل يستوجب أ الرجل فعال مهندسا وسأله فقدر ىواستدع  

وغلبه الطابع الفرنسي احلاد، وأخذته  فاستشاط الرجل غضبا.  تعتذر يل وأن تسحب كلمتكأنهنتين فعليك أسأفعل ولكنك : فقال له. عملال
 يا ىوهذه غلطة أخر: فقال حافظ يف هدوء أيضا. عتذرت له ا لو كان امللك فؤاد نفسه ما!؟ن أعتذر لك ومن أنتأتريد : العزة باإلمث، وقال

ن أن كان أدب الضيافة وعرفان اجلميل يفرضان عليك أال تقول مثل هذا الكالم وأنا ال أمسح لك إت فأنت يف بلد امللك فؤاد ومسيو سولن
 كرسي واتكأ ىفتركه وأخذ ميشي يف البهو الفسيح ويداه يف جيب بنطلونه، ووضع حافظ عدته وجلس عل .. حتراماتذكره إال بكل أدب و

إفرض أنين مل أعتذر لك : وت ال يتخللها إال وقع أقدام املسيو الثائر احلائر وبعد قليل تقدم من حافظ وقال له منضدة، وسادت فترة سكىعل
 جملس إدارة قناة السويس بباريس مث اجلرائد الفرنسية إىل سفارتكم أوال مث إىل قنصلكم هنا وإىلاألمر هني، سأكتب تقريرا :  فقال؟فماذا تفعل
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 ىهينك يف الشارع وعلأن أستطعت ا حقي بعد ذلك إىلذا مل أصل إه، فيإلأترقب كل قادم من أعضاء هذا الس فاشكوك احمللية واألجنبية مث 
 احلكومة املصرية اليت قيدمتوها بسالسل اإلمتيازات األجنبية إىلن أشكوك أ ما أريد، وال تنتظر إىلمأل من الناس وأكون بذلك قد وصلت 

نين كبري املهندسني يف أال تعلم أ، "فوكاتو ال جنارأ"نين أتكلم مع أيظهر : فقال الرجل. ي طريقأ بي حقإىل أصل هدأ حىتأالظاملة ولكنين لن 
ستيالئكم عليها مؤقتة إن مدة أن قناة السويس يف وطين ال يف وطنك وأوأال تعلم :  فقال حافظ؟ن أعتذر لكأقناة السويس فكيف تتصور 

  . مشيته األوىلإىل وانصرف الرجل ؟دع حقي لكأنت وأمثالك موظفني عندنا، فكيف تتصور أن نا فتكون أيإلوستنتهي مث تعود 
. حافظ سحبت كلميت أعتذر يا: مارات التأثر، وطرق املنضدة بيده يف عنف مرات وهو يقولأ ه وجهىوبعد فترة عاد مرة ثانية وعل  

  . أمتهمله حىتوزاول ع. متشكر يا مسيو سولنت: خ حافظ بكل هدوء وقالفقام األ
: فقال" بقشيشا"فقال له خذها . خذ منها مائة وثالثني ورد له العشرينأوبعد اإلنتهاء، أعطاه املسيو سولنت مائة ومخسني قرشا، ف  

 أنت ؟ين مستغرب ملاذا ال يكون كل الصناع أوالد العرب مثلكإ: فدهش الرجل وقال". حرامي"كثر من حقي فأكون أ ال آخذ حىت. ال. ال
، ولكن الكثري منهم عاشروا اخلواجات وقلدوهم ففسدت "فاميلي حممد"يا مسيو سولنت كل املسلمني : ، فقال حافظ"اميلي حممدف"

  .وفيها اإلذن باإلنصراف. كتر خريك. متشكر. متشكر:  قائالافلم يرد الرجل بأكثر من أن مد يده مصافح. أخالقهم
  ومنوذج ثالث

 من نصف الساعة عن موعد اجتماعنا الليلي احملدد، فسألته عن   العال قد صار يتأخر حنوا علي أبوىالحظت أن األخ األسط  
 يف وىلخوان األوان أنه قد خصه يف اكتتاب دار اإلخوبالبحث علمت وعلم اإل. عذار اليت ال تستوجب ذلك، فاعتذر ببعض األالسبب

 6 اليت تبعد عن البلد 6ن يبيع عجلته ويعود من عمله يف منرة أنه قد إضطر  قرشا، وملا مل يكن عنده هذا املبلغ، فإ150مساعيلية مبلغ اإل
  .خواندار اإلكيلومترات ماشيا، ودفع مثنها مسامهة منه يف اكتتاب 

  .ه تقديرا  لبذله الكرمي وشعوره النبيليإلوقد أكرب االخوان يف أخيهم هذا الصنيع، فاكتتبوا له يف شراء عجلة جديدة قدموها هدية   
وحوادثهم يف هذه املعاين كثرية، ومن أجل ذلك بارك اهللا الدعوة اليت استنارت ا مثل هذه القلوب، . خوانولئك اإلأهكذا كان   

ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء تؤيت أكلها كل حني بإذن را، ويضرب اهللا األمثال : (وصدق اهللا العظيم
  ).نللناس لعلهم يتذكرو

  ؟ين املالأمن 
 هلم وأىن؟ من أين ينفقون:  بعد ويرقبوم عن كثب قائلنيىخوان احملبوبون الذين يرمقون اإلخوان املسلمني عليتساءل هؤالء اإل  

  ؟زدهرت كدعوم والوقت عصيب والنفوس شحيحةااملال الالزم لدعوة جنحت و
عراض الزائلة، وإذا وجد املؤمن الصحيح وجدت ، والعقيدة قبل األقبل املالميان ء بأن الدعوات الدينية عمادها اإلوإين أجيب هؤال  

بيوم  خوان املسلمني القليل الذي يقتطعونه من نفقام ويقتصدونه من ضروريام ومطالبن يف مال اإلإو. معه وسائل النجاح مجيعا
له أضعاف أضعاف فينفقه يف سبيل اهللا، فإذا مل جيد بعضهم شيئا  وأوالدهم، وجيودون به طيبة نفوسهم سخية به قلوم، يود أحدهم لو كان 

ميان الكبري وهللا احلمد والعزة، بالغ لقوم عابدين وجناح يف هذا املال القليل واإل. ال جيدوا ما ينفقونأتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا 
  .  ميحق اهللا الربا ويريب الصدقات ..خوانواحد من قروش اإلبارك يف القرش ال لييئن اهللا الذي بيده كل شإللعاملني الصادقني ، و

  مام حسن البناإلا
  إتباع ال ابتداع
  مدرسة التهذيب

 نستأجر حجرة متواضعة يف شارع فاروق يف مكتب الشيخ علي أن ىعل نعمل فيه، واتفقنا أخريا مث تشاورنا يف مكان االجتماع وما  
دوات املكتب أ يكون لنا حق االنتفاع بأن ىيها أدواتنا اخلاصة وجنتمع فيها إجتماعاتنا اخلاصة، عل قرشا  يف الشهر، نضع ف60الشريف مببلغ 

خوان املسلمني، ويكون منهاجه دراسة إسالمية لإل" مدرسة التهذيب" هذا املكان ىيل، ويسمللا إىلبعد انصراف التالميذ ابتداء من العصر 
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 الدعوة وفق أحكام التجويد، مث حماولة حفظ آيات إىل يلا هذه املدرسة وبالتإىلتلوه األخ املنتسب قوامها تصحيح تالوة القرآن الكرمي حبيث ي
وسور مع شرح هذه اآليات والسور وتفسريها تفسريا مناسبا، مث حفظ بعض األحاديث وشرحها كذلك، وتصحيح العقائد والعبادات 

 إىلسالمي وسرية السلف الصاحل والسرية النبوية بصورة مبسطة دف اريخ اإل، ودراسة التوتعرف أسرار التشريع وآداب اإلسالم العامة
 اخلطابة والدعوة تدريبا  علميا حبفظ ما يستطاع من النظم والنثر ومادة الدعوة، وعمليا  ىالنواحي العملية والروحية، وتدريب القادرين عل

  . منه بعد ذلكبتكليفهم التدريس واحملاضرة يف هذا احمليط أوال، مث يف أوسع
سبعني أو " 1928- 1927: "خوان املسلمني الذين بلغوا يف اية العام الدراسي من اإلوىلألة احول هذا املنهاج تربت اموع  

  .يءأكثر قليال، ومل يكن هذا املنهاج التعليمي هو كل ش
لواقعية والود واحملبة فيما بينهم، والتعاون الكامل يف فقد كانت معاين التربية العملية اليت تتفاعل يف أنفسهم باملخالطة والتصرفات ا  

  . العوامل يف تكوين هذه اجلماعةىشئون حيام، ويؤ نفوسهم ملا يف ذلك من خري أقو
  ".مذكرات الدعوة والداعية " االستطراد الذي مت نقله من كتابىإنته

  
  وحرارة العاطفة ورقة الشعور.. حسن البنا 

  يف العيد
 فضيلته بالعيد، ة دار املركز العام القدمي باحللمية اجلديدة، وتوافد اإلخوان لتهنئإىل األستاذ املرشد صالة العيد توجه ىبعد أن أد  

بتسامة مشرقة، مث يشري افكان رمحه اهللا يستقبل كل أخ مسلما  عليه بإمسه أو بكنيته حبرارة و.. وجلست يف زاوية من احلجرة الفسيحة أرقبه 
ستفسار عن أحواله الشخصية اليت كان يعرف الكثري منها حيث كان موضع ثقة اإلخوان بالسؤال عن صحته واالمث يتابعه ه ليجلس، يإل

: خ الطبيب قد وفقه اهللا، فقال األخ خبري واألىنتهالعل األمر قد : خوان فسلم عليه وهنأه بالعيد مث قال لهودخل عليه أحد اإل. ومشورم
اركة أخوية واجبة وكانت هذه الكلمات مدعاة ليسأل بعض اإلخوة أخوهم هذا عن املوضوع وهي مش..  املرشد بربكة دعواتكم يا فضيلة

ما املوضوع أن فضيلة املرشد كان عندنا يف البلد وكانت عندي جاموسة متعسرة يف الوالدة ، فل: سالم وأخالقه، فتبسم قائالتفرضها آداب اإل
  .ذهانقاعلم بذلك نصحين بإحضار طبيب إل

  دموع
دخلت عليه فقابلين بالبشر والترحاب، : كتب أحد االخوان يصف رقة قلب اإلمام وحساسيته الشديدة وعواطفه اجلياشة، يقول  

ه فجأة يإلوأردت أن أنصرف، مث التفت .. أمر مطاع يا فضيلة املرشد :  الفورىقلت علف ..  السودانإىلستسافر مبشيئة اهللا يوم الثالثاء : وقال
كم فيها بعضها يإلإن يل مشاكل كثرية وشكاوي وفرية، أود أن أحتدث : قلت ؟ولكن ماذا: ، قال رمحه اهللا!؟ولكن يا فضيلة األستاذ: توقل

نا أسعد ما أإذن : قلت .. إنين أعرف: فقال.. ود أن تعرف أولكين : قلت ..  اهللاإىلل أمرك هون عليك، وكّ: عام وبعضها خاص، فقال
نه أحاط عجبت كل العجب، أل.. خذ يتحدث عن مشاكلي وشكاواي يتحدث هو بنفسه لنفسه أستبقين واولكنه  .. رفدمت تع أكون، ما

واهللا :  قلت من حديثه، حىتىنته انإوما .. ن هناك مسائل كانت يف باطن الشعور، هو الذي ذكرين ا إبدقائق نفسي ودخائل حسي، بل 
قلت ذلك وصويت متهدج ودموعي منهمرة وأحاسيسي متدفقة، مث ..  أبدا  يء وال أشكو من شيا فضيلة األستاذ، إين سعيد كل السعادة

واستمر هذا .. حتضنته بني ذراعي يف شدة وعنف وأخذت أقبل رأسه اهجمت عليه و..  رأسه ى عليءال ش هجمت عليه، وكان واقفا
ستاذ يبكي لبكائي وعيناه ، وإذا باألستاذ سعد الوليلينا األخ األال حيت دخل عليإتركه أالزمن، وهو صامت مستسلم، ومل  املوقف فترة من
  .مليئتان بالدموع

برقية من والد أحد " الشهاب "ستلم وهو بداراوم أن يلاوكثريا  ما كان هذا البطل القوي يبكي بدموع غزار، وإين ألذكر يف ذلك   
 ىبك.. ستبسال ابرقية والد الشهيد برقية مؤثرة فيها تضحية وفدائية و برقية من فضيلة األستاذ له، وكانت ىالشهداء يف فلسطني ردا عل

  !. احلاضرون، وكانت حلظات من احلساسية املرهفة والشعور العميقىستاذ كثريا، وبكاأل
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من أحد  فضيلة املرشد ذات يوم خطابا ىعرضت عل: خوان هذا املشهد، فيقولع هذا القائد العظيم يروي أحد اإلومع قصة دمو  
 اخلطاب ى من بالغرفة، وإذا يب أري دمعات كبرية تتساقط علإىله، وغفلت حلظة أنظر يإلخوان، وكان بني عدة خطابات وأوراق قدمتها إلا

  .ودهشت، ولقد كنت قرأت اخلطاب قبل ذلك، ولكنه مل يثر يف نفسي ما أثاره يف نفس هذا الرجل.. 
ماعة، فماذا يف هذا من عجب، يف الوقت الذي كانت هناك مئات اجلنيهات هات للجين املرسل بعث مببلغ أربعة جنأكنت أعرف   

، مث "خواناإل "إكتتب كثريون يف أسهم جريدة: كتب األخ صاحب الرسالة يقول ... مل يثرين ولكنه هو  القائد  قد أثاره ما..! تتقاطر علينا
ن أشارك يف هذه التضحية، ومل يكن يل شرف املسامهة لضيق أراغبا  يف وملا كنت .. تنازلوا عنها عندما ناديت فضيلتكم بأن يتنازلوا عنها 

  .ذات يدي، فقد أرسلت لكم نصف مرتيب الشهري وهو قيمة مثن سهم أتنازل عنه
  . مبثل هؤالء وذه النقود القليلة تنتصر الدعوة:وقال اإلمام الشهيد معلقا  

  
  ال متيز

ن أ شهر رمضان املبارك، وكان معه وفد من إخوان السودان، وبعد يلا ليىكندرية يف إحدسستاذ املرشد يف زيارة باإلوجاءنا األ...   
وصاين أن أوقظه قبيل الفجر لتناول السحور ومل أداري قبيل منتصف الليل، و دار املكتب اإلإىلستاذ ، عاد األحضروا مؤمترا  يف حي باكوس

  .ال بعد فترة طويلة قضاها يف حجرته يصلي القيامإينم 
 ىخوان علجتمع اإلافاخرا، فلما  خوان لتصلي مع فضيلته الفجر وتتناول معه السحور، وأحضرت له طعاماوحضرت جمموعة من اإل  

سآكل من طعامهم، : كل واحد حضر ومعه طعامه، فقال:  فقلت له؟خوان سيأكلون معي مثل طعامي هذاهل كل اإل: الطعام، قال يل
  .خواناإل ىورفض الطعام الفاخر فوزعناه عل

فلماذا مل جتعلوا :  فقالى،بل:  قلنا؟ألستم يف أسر:  بدون تنظيم، فقال مداعباىوملا دخلنا مسجد الدار وجد األحذية خارج املصل  
  ؟ شكل أسرىأحذيتكم عل

 موعد مع ىلوبعد الصالة تلونا املأثورات، وعند شروق الشمس حضر األستاذ املستشار منري الدلة رمحه اهللا بسيارته، فقد كان ع  
إنه نائم، فأعطاين له صدقة وأوصاين أن :  القاهرة، وعند باب املنزل وقبل أن يركب السيارة سألين عن بواب العمارة، فقلتإىلفضيلته للعودة 

  .أبلغه السالم
  

  محد شوهانأخ حسن البنا واأل
.. الذي يتحدث فيه فضيلة املرشد العام حسن البنا خوان املسلمون يف مدينة الزقازيق ن مدينة أبو كبري شرقية مؤمتر اإلحضر إخوا  
  .بإمسه وعمله خوان وتعرف عليهم كل األستاذ البنا باإلىوهناك إلتق
محد حممد شوهان بأن فضيلته يسلم عليه أخوان فوجئ األخ  مدينة أبو كبري، وعند لقائه باإلستاذ البناوبعد أكثر من عامني زار األ  

  !ستاذ البنا، وظل يباهي ا إخوانهف تكون له هذه املنزلة يف نفس األوهو يعمل جنارا بسيطا، كيخ أمحد وتعجب األ..  بامسه
 طبقته االجتماعية، فاجلميع إخوان مسلمون وال تدري يف أي إىلمام البنا يعطي كل أخ حقه من التقدير دون النظر وهكذا كان اإل  

  .منهم يكون اخلري واألمل املنشود
  

   املباحث العامةحسن البنا وخمرب
سكندرية دارهم يف عمارة ماجستيك مبيدان املنشية، وهي الدار اليت خوان املسلمون باإل، حيث اختذ اإلم1937كان ذلك يف عام   

  .سكندريةيلة باإل األستاذ املرشد يف خميم الدخىتنازل عنها الصاغ حممود لبيب رمحة اهللا لإلخوان حني تعرف عل



 13

مسه الصاغ زهران رشدي جيند خمربا  إ اآلن، و"احث العامةبامل" بالبوليس السياسي ىكان يسم وص أو ماوكان رئيس القسم املخص  
 بيوتنا، ومل يكن جمهوال لدينا، بل إىل ننصرف يف املساء  حىتاليومكان هذا املخرب يالزمنا طوال ..  ملراقبة نشاطنا يف الشعبة وكتابة التقارير عنا

  .كان معروفا  لنا
ه من وجود هذا الشخص بيننا، وطلبنا منه أن يسمح لنا بطرده من الشعبة، فضحك رمحة يإلستاذ البنا لزيارتنا، شكونا اء األوملا ج  
 معاملته معاملة كرمية، لعل اهللا يصلح حاله فال ىإن وجود خمرب بينكم ومعروف لديكم خري من وجود خمرب ال تعرفونه، فاحرصوا عل: اهللا وقال

  .يسمعه باحلق تب ما يراه ومايكذب عليكم ويك
 اية خدمته، واستمر الرجل وهو يف املعاش  وضعه حىتى رأينا الرجل خيجل من نفسه وظل علستاذ البنا حىتوأخذنا بنصيحة األ  

  . حاله يف زيارته لنا، وكنا نستقبله بنفس الشعور الطيبىعل
  

  أدب
ستاذ املرشد رمحه اهللا، فضال عن أنه إذا ن يف ذلك من األ بلدته إستأذإىل حدهم أن يسافرأذا أراد إكان من أدب اإلخوان بالقاهرة   

  .كانت هناك رسالة أو مهمة كلفه ا
 بلدته، فلما سأله فضيلة املرشد عن سفره املفاجئ أخربه بأن إىلوذات يوم حضر األخ احلاج عبد الرزاق هويدي يستأذن يف السفر   

  .ضيلة املرشد وطلب من احلاج عبد الرازق أن يبلغ جده خالص متنياته له بالشفاءفدعا له ف. جده مريض ويريد أن يعوده
ستاذ املرشد حيضر لزيارة جدهم الكبري، وكانت مفاجأة أثارت اهتمام العائلة مجيعا   فوجئت عائلة هويدي باأليلا التاليومويف   

نهم الوفدي ومنهم السعدي، وحول سرير اجلد الكبري دارت بعض فأسرعت ترحب مبقدمه، وشباب عائلة هويدي هلم ميول سياسية متباينة فم
األحاديث اخلفيفة، وتكلم اجلد بكلمات ترحيب وشكر لألستاذ املرشد، ونوه بفضل اإلخوان يف أم جعلوا احلاج عبد الرزاق شخصية 

واحلمد هللا يرزقون من كل عائلة كرمية مبن ميثلهم يف خوان ، فاإلخوان يف ذلك، فقال له إنه ال فضل لإلورد األستاذ املرشد.. إسالمية  مؤمنة 
  .هذه العائلة
  . قلوب اجلميع بردا وسالما، وتذوقوا فيها قيمة الدعوة والداعيةىونزلت هذه الكلمات الرقيقة الواعية عل  
خوان منذ سنني ومل ف مع اإل خالىوكان هذا األخ عل.. خوان الفضالء يف أسيوط  والد أحد اإلىلا رمحة اهللا تعإىلوأذكر يوم تويف   

  .خ ناسيا كل خالف بلدة هذا األإىلنتقل بسرعة من القاهرة اومبجرد أن علم فضيلة املرشد ذا  .حياول االتصال م
 املسجد، وبعد أداء إىلستقبال، وحني جاء وقت الصالة العصر توجهت مجوع املعزين استقبل هناك أحسن اوحني وصل فضيلته   

وكانت  ... لقد آتيت معزيا ومل آت داعيا: صلون من فضيلة املرشد أن يلقي عليهم موعظة، فوقف فضيلته وشكرهم، وقالالصالة طلب امل
  .خوان راضيا مرضيا وزالت اجلفوة صفوف اإلإىلوعاد األخ .  أعظم دعوةهذه الكلمات املخلصة الكبرية املعىن

  
  نقاتل أعداءنا باحلب

أن بعض املتصدرين للدعوة لإلسالم عصبيون مل يهضموا بعد أدب االختالف، ويضيقون صدرا  لعل مما يزعجنا اآلن أن نلحظ   
ستاذ  األإىل واضرب مثال  مقابال، حني جاء  ..التقريع بل السباب بل التكفري أحيانا يف غري كفر والعياذ باهللا بالرأي املخالف، مسبغني عليها

خوان أنشأت ن اإلتقاهم، ولكنه غضب كل الغضب ألأوهو من أورع الناس و" سعد. س"اذ ستد زمالئه خرجيي دار العلوم هو األالبنا أح
، "كرهكأين إ":  قال"سيدي نعم يا": فأجاب" فنديأيا حسن "": سعد. س" ستاذقال األ) .. تلبس البنطلون القصري(فرقة للجوالة والكشافة 

، وبالبشاشة نفسها واهلدوء أجاب "كرهك يف اهللاأولكين ": ، فقال الرجل"إين واهللا ألحبكو ":فابتسم حسن البنا وقال يف هدوء وبشاشة
  . احملبةىمنا كان الرجل يقتات علإومل يكن ذلك مصانعة و. "هذا يزيدين فيك حبا"حسن البنا خملصا 

، )تل الناس باحلبسنقا(وكان يردد يف دروسه .. " احلب يف اهللا: املهم"خوان لسنة اإلأ ىوكان من االصطالحات الشائعة جدا عل  
  ". الدعوةىاالستقامة واحملبة والثبات عل" ىن يعاهدوا اهللا علأكانت البيعة اليت صاغها هلم،  بل
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يب بكر ، يكون أل اهللا عليه وسلمىي جمتمع، وكان يضرب املثل بكبار الصحابة من حول الرسول صلراء إثراء أل تعدد اآلىكان ير  
ستاذ البنا اليت طاملا رددها بال م األيلا تلك احلالقة اليت حتلق الدين ال الشعر، ومن تعإىلختالف اليؤدي ان أ رأي ولعمر رأي ولعلي رأي  دون

فرادا  أ اآلن إىل، وال نزال "نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا  فيما اختلفنا فيه "ميولا إىلملل قولته املشهورة اليت ال تزال حية 
ات عضوا نشطا يف مجاعة التقريب بني املذاهب اإلسالمية من سنة وشيعة، مؤمنا  ي هذا اهلدي، وكان يف األربعينإىلة ومجاعات ودوال يف حاج

  .معتقدهى  كل علىفر اجلهود كلها ويبقابأن األرضية اإلسالمية املشتركة تتسع بل حتتاج لتض
 األصول، وتصرفنا مسائل املظاهر ى الفروع قبل أن نفترق علىنشطار الذرة، نفترق علام نكاد نعيش حالة أشبه بيولاوهاحنن هؤالء   

مرها سرا وال إشاعة، ونلتقط يف شغف وم هذه الطعوم اليت أرض، ومل يعد سالم من األتنبه خلطط تدبر الستئصال شأفة اإلات عن اليلاوالكم
لص أو غري خملص، يكون من ورائه أن يظل بأس  تشجيع كل جهد مقروء أو مسموع، خمىتلقي ا يف طريقنا أجهزة خمابرات دائبة عل

  . من عداهمىاملسلمني بينهم وأال يكونوا يدا  عل
  

  طفالصراخ األ
كان كل هدف اإلمام البنا هو إخراج .. م 1949ستشهاده يف فرباير ام، ويف الفترة اليت قضاها قبل 1948يف حمنة اإلخوان يف اية   

مأساة البيوت اليت فقدت من يعوهلا .. حول حتقيق هذا اهلدف، ولقد بلغت املأساة يف ضمريه ذروا املعتقلني، فتركزت كل جهوده ومساعيه 
مل يستريح باله ولن تقر نفسه املعذبة ولن يهدأ قلبه األسيف احلزين، ولن يتوقف ما يسمعه من صراخ ... وفقدت األمن والسعادة والطمأنينة 
هكذا يروي عن حاله يف هذه الفترة املظلمة من ...  بيوم إىل آباءهم قد أفرج عنهم وعادوا ساملني ى يرأطفال املعتقلني يدوي يف أذنيه حىت

  .تاريخ مصر
  ".مسع صياح األطفال الذين غاب آباؤهم يف املعتقلأإنين : " أذنيه ويقولىكان اإلمام الشهيد يستيقظ يف الليل ويضع كلتا يديه علو  
 سوريا أو احلجاز أو باكستان، فرفض، إىلن خترج أإنه من اخلري  .. ؟فما هي احلكمة!  وتركوكعتقلوهم مجيعاالقد : قالوا لهو  

  ! إلخراجهمىهذا هو اجلنب، كيف أترك هؤالء يف املعتقالت وال أسع: وقال
  . يستريحىتن خيرج هؤالء حأ ىصر علأولكنه .. دعك من أمرنا، وخذ الطريق الذي تراه : وكتب له اإلخوان من املعتقل يقولون  
موال وحلت صودرت األ.. وا بناء عشرين عاما   أم قد حاربونا أعنف احلرب فحطمىأال تر: وقال له بعض املتحمسني  

  ).؟..ذن للذين يقاتلون بأم ظلمواأُ(: س هذا موعد اآليةيلأخوان باآلالف، ، واعتقل اإلالشركات، وأغلقت الشعب واملركز العام
ولكن مباذا أجاب .. أن يعلنها حربا ويشعلها نارا ، وكان لديه من القوة ما ميكنه من دك بنيام من القواعد لقد كان يف استطاعته   

وملا مسع مبقتل النقراشي جزع . نتقم لنفسياولن أغضب لشخصي، ولن .. لن أكون داعية فتنة، ولن آمر مبنكر : ال؟ ق هؤالء املتحمسنيىعل
  .وأسف

  
  شهور مىستاذ مصطفيف منزل األ

 األشكال واملظاهر وال إىلنسان املسلم، وينظرون دائما قظة واحليوية يف اإليلاجيهل كثري من الناس احلقائق والدوافع اليت هي سر   
  .وراء ذلك يغوصون وال يستلهمون ما

بعد أن فقدنا تواجده  إالولقد كانت حلياتنا بعض الوقت مع اإلمام حسن البنا رمحه اهللا طبيعة معينة مل نكن ندرك متاما روعتها   
بيننا، ومل ندرك هذه احلقيقة إال بعد أن قست علينا احملن ونأت بنا عن هذه املعايشة، لقد كان حسن البنا روحا كبرية فسيحة متأل كل الفراغ 

مل معك كأنك وحدك املقصود فهو يتعا.. كما ميأل اهلواء كل األجواء، وكان احلضور معه يعين أن تعيش مغمورا  يف حبر من السعادة والنور 
 ىمثلة عل، واأل، وليست هذه العاطفة منه جماملة أو ترضية، ولكنها عاطفة صادقة حقيقية عميقة رقيقة جتيش باحلبهبكل عواطفه ومشاعر

  :ذلك كثرية
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حرم بك  شارع زين العابدين مب مشهور يفىن ذلك يف منزل األخ األستاذ مصطفاأحسسته بنفسي وشعوري، ك أذكر منها ما  
 املنزل فضيلة املرشد حسن البنا وكانت إىلم، وهناك وجدت جمموعة من اإلخوة قد سبقوين، وبعد حلظات وصل 1945سكندرية عام باإل

.. جلس يتحدث معنا يف تطورات الدعوة وواجبنا حنوها بروح لطيفة مؤنسة، وحتدث عن أمله يف الشباب وثقته بإميام .. مفاجأة سارة 
فيه، تلك الدموع اليت تساقطت   ماىوقمنا لوداعه، وكان عناقا حارا مؤثرا أبلغ وأعطر وأزك.. ستاذ للخروج ت واستأذن األوكانت حلظا

  . أبداىال تنس.. هلا من حلظات يف حياتنا  ويا .. من عينيه
  

  وداع
 ىلي من سالح الصيانة يف مرس أرض فلسطني اإلسالمية، وكان قد تقرر نقىهود عليلاتطوع شباب اإلخوان املسلمون لقتال   

  .ستاذ رمحه اهللا القاهرة ألودع األإىلمطروح للعمل مع القوات املسلحة يف غزة، وذهبت 
نفراد يف حديث الوالد يغمرين بعاطفة ا ى لقائه يف حجرة يف الدور العلوي، وجلس معي علإىلوهناك يف دار املركز العام دعاين   

كان يستشعر أنين رمبا يكتب يل الشهادة يف هذه املعركة، هلذا طلب مين أن أسجل عن نفسي بعض  .. كأنه لقاء الوداع حلوة ندية،
 غبت املعلومات اليت قد تفيد النشر إذا قدر اهللا يل أن أكون يف سجل الشهداء، مث وقف يودعين بنفس احلرارة ونفس العاطفة وظل يراقبين حىت

  .عن ناظريه ولسانه يف دعاء وقلبه يف رجاء
ان والثقة مي يسمعون ويطيعون القيادة بكل اإل اجلنود بصدق احلب واحلدب، وذا يتكون اجلنود الذينيلاتلك هي القيادة اليت تو  

  .والتجرد
، خرجت جريدة م1948خوان املسلمون يف معركة دير البلح بفلسطني يف مايو ني استشهدت أول كوكبة من شباب اإلوح  

مام ، وكتب اإل بإطار أخضر يضم تعريفا زود بالصور الفوتوغرافية إلثين عشر شهيداوىلد صدرت صفحتها األومية وقيلاخوان املسلمون اإل
ختاروا املوتة املطهرة، اليت طاملا هتفوا ا، لقد صدقوا اهللا فصدقهم اهللا اخوان قد أحسنوا صناعة املوت وهؤالء اإل :حسن البنا يقول هذا املعىن

وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل  ( رغبة وفرحا بلقائهىلا اهللا تعإىليهم بعض الناس، مع أن الشهداء هم الذين فروا لقد عجبت كيف حيزن عل.. 
م من خلفهم أال خوف عليهم وال هم  فرحني مبا آتاهم اهللا من فضله، ويستبشرون بالذين مل يلحقوا اهللا أمواتا  بل أحياء عند رم يرزقون

  ).حيزنون
  

  فيت فلسطنيمع مساحة م
مني  زياراته لسماحة حممد األىأنه يف إحد ردنخوان املسلمني يف األد الرمحن خليفة املراقب العام لإلستاذ حممد عب يل األىرو  

: احلسيين مفيت فلسطني، جاء ذكر الشيخ حسن البنا، فقال مساحة املفيت إنه قد تأثر كثريا  بشخصية األستاذ حسن البنا، وقص عليه هذه القصة
 حسن البنا عن مكانه جبواري ى جواره وجتاذبا أطراف احلديث، وبعد برهة من الوقت جاء ضيف، فتخلإىلذات يوم زاره حسن البنا وجلس 

وملا حان ..  جانب باب حجرة الطعام إىل أصبح مكانه وكلما دخل ضيف آخر ترك حسن البنا مكانه مفسحا للقادم اجلديد وهكذا حىت.. 
 صار آخر ت الغرفة، وكان من الطبيعي أن يكون أول الداخلني هو حسن البنا، ولكين الحظت أنه أخذ يتراجع حىتوقت الطعام وفتح

  !!فأدهشين هذا اخللق الرفيع.. الداخلني 
  

  رئيس وزراء سورياو... حسن البنا 
ستاذ إحسان اجلابري رئيس وزراء أل، أن اردنقب العام لإلخوان املسلمون يف األستاذ حممد عبد الرمحن خليفة املرا يل األىرو  

  .سوريا، زار مصر بالقطار من طريق غزة مث العريش
 القاهرة يقف إىل طول الطريق ىمن حمطة من حمطات السكة احلديد عل نه ماأذلك !! أنه مل يتوقع الذي رآه: حسانإيقول األستاذ   

خوان املسلمون ني هذه املظاهرة وفد من مجاعة اإل السماء ويتقدم من بعندها القطار إال وجيد هتافات حتيي جهاد سوريا وكفاحها تشق عنان
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  ذلك حىتىواستمر احلال عل.. حترام والتقدير مع متنيام لشعب سوريا الشقيق بالعز والسؤدد نطقة لتحييت بكل عواطف احلب وااليف امل
  . واستقبلوين بالبشر واحلفاوة والترحابنتظاريا حمطة سكة حديد القاهرة، وفيها وجدت اإلخوان يقفون يف إىلوصلت 

 يءخوان بشإنه مل يكن حيس حنو اإل: خوان يف مصر لهستقباالت اإلا ىألستاذ سعد اهللا اجلابري، علاويعقب األستاذ إحسان لشقيقه   
  .خوان املسلمونإلامن الصلة، ولكن بعد ذلك شعر بعاطفة تشده حنو 

  
  براهيم كرومإحسن البنا واملعلم 

 اهللا عليه وسلم، فذهبوا يبحثون عن أرض فضاء يقيموا ى مولد الرسول صلىحتفال بذكرخوان يف حي بوالق بالقاهرة االإلرغب ا  
، ولكنهم علموا أن  أرض مناسبةىم علههم يبحثون وقع نظر وفيما. عليها سرادقا  يؤمه الناس ذه املناسبة اليت سيخطب فيها فضيلة املرشد

هل ميكن : رض، فسألوه جماور هلذه األى مقهىينما هم يف حريم يتناقشون األمر إذا برجل كان جيلس علوب) مسيحي (ضرصاحب األ
  ؟ اهللا عليه وسلمى مولد الرسول صلىإستئجار هذه األرض لنقيم عليها حفال إسالميا  مبناسبة ذكر

 نيابة عن صاحبها أقول لكم أقيموا احلفل رض ليست ملكا يل، ولكينإن هذه األ: فاستقبلهم الرجل بأحسن األخالق، وقال هلم  
  .فتوة حي بوالق الشهري) براهيم كرومإاملعلم (خوان من مساحة الرجل وشجاعته، وعرفرا أخريا أن هذا الرجل هو فعجب اإل...  ضمانيت ىعل

  .له  األستاذ البنا وأخربوه مبا حدث، فكان ذلك مبعث سرورإىلخوان وذهب اإل  
وحني وصل األستاذ ... حتفال  اهللا عليه وسلم يف هذا االى مناقب الرسول صلإىلستماع هرع املسلمون لال، ووجاء موعد احلفل  

براهيم إ موقفه، وحضر املعلم ى وشكره علةبراهيم كروم وسلم عليه حبرارإ وسأل عن املعلم ى املقهإىلحتفال توجه رأسا  دق اال سراإىلالبنا 
 دعوة ىبراهيم كروم علإ أصر املعلم  احلفل حىتىن انتهإشد وهو حيييه مرة ثانية أمام اجلماهري، وما  فضيلة املرإىلستمع اكروم احلفل و

  .ى كوب شاي يف املقهىاألستاذ عل
  .يام ومل تنقطع صلته به يف يوم من األ املركز العام،إىلبراهيم كروم دائم احلضور إم ويولاومنذ ذلك   
 املصري يطلب اخلالص من طغيان مجال عبد الناصر وديكتاتوريته العسكرية، كان  عندما هب الشعب1954ويف حوادث مارس   

ستطاع اوعندما ...  مبقررات مارس التارخيية ى التنحي فيما يسمى اليت أجربت الطاغية على رأس املظاهرة الشعبية الكربىبراهيم كروم علإ
  .فراج عنهه بالسجن وتويف رمحه اهللا بعد اإليم كروم وحكم عليبراهإ ىالطاغية باملكر واخلديعة أن جيهض هذه املقررات قبض عل

  
  سالمي عليم اهللا الصديقيمع املبشر اإل

ستاذ وضيفه وبينما حنن جلوس مع األ... صديقي سالمي عليم اهللا ال، وكان بصحبته املبشر اإلسكندريةباإل قام فضيلة املرشد بزيارتنا  
سيفان متقاطعان (سكندرية وقدموا هدية لألستاذ املرشد عبارة عن شارة اإلخوان املسلمون فد من اإلخوان بشعبة احلجاري باإلر وضح

وما أن قام األخ حممد محام، نائب الشعبة ...  قطعة من اخلشب األبانوس موضوعة يف علبة مجيلة ىحمفورة عل) وبينهما املصحف الشريف
خوان وأنا بصفيت املرشد العام لإل:  الضيف اجلليل عليم اهللا الصديقي، وقالإىلوره  قام فضيلته من ف األستاذ املرشد، حىتإىلبتقدمي اهلدية 

  .وقام الرجل وتسلم اهلدية يف بشر وسرور..  موالنا وضيفنا عليم اهللا الصديقي إىلاملسلمون أتقدم ذه اهلدية 
  .حساس يف رقة الشعور واإلخوان، وكان درساإلا وفطنته ألمر غاب عن كثري من اولقد كنا يف ذهول من سرعة بديهة األستاذ البن  
خوان إعقد اإلخوان يف شعبة حمرم بك مؤمترا، وفيما كان األستاذ يلقي خطابه يف هذا املؤمتر جاء ..  ذكر شعبة احلجاري ىوعل  

ألستاذ خطابه ورد عليهم يف امليكروفون فقطع ا) بنا احلجاري حتييك يا... بنا  احلجاري حتييك يا: ( املؤمتر تافام املدويةإىلشعبة احلجاري 
  .خوانودعابة يستروح ا اإل فاهتز املؤمتر بالتهليل والتكبري، وصارت مثال) .. ومن للحجاري غري البنا(هاتفا 

  
  نصاريسن البنا والشيخ حممد األح
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يد مصر، يرتدي جلبابا ويلبس يف سكندرية رجل يف سن اخلمسني من صعخوان املسلمون يف حي حمرم بك باإلجاء لزيارة شعبة اإل  
مساعيلية، ويعمل يف هيئة السكك احلديدية يف تركيب وخلع القضبان، د األنصاري من اإلخوان مبدينة اإلقدميه خفني، عرفنا بنفسه أنه حمم

به االهتمام الواجب فقد ه شاب أو يهتم يإل فترات ميضي بعض الوقت يف الشعبة مث ينصرف دون أن يأبه له أحد أو يلتفت ىوكان يأتينا عل
  .كانوا يف شغل عنه

نصاري بني  األستاذ البنا الشيخ حممد األىيف قاعة اللقاء ير.. حيضره األستاذ املرشد  ومتضي أيام ويعقد إخوان حمرم بك مؤمترا  
وحني تقدم ... ول  الصف األ جواره يفإىلهتمام بالغ ويعانقه يف حب وشوق، مث يأخذه من يده وجيلسه ااحلضور، فيقبل عليه يف حرارة و

 حيضرنا يف هذا اللقاء أخ من الرعيل األول الذين عاصروا الدعوة منذ نشأا:  به، وقالىخ الضيف واحتفذ البنا إللقاء كلمته رحب باألستااأل
  .نصاريمساعيلية هو الشيخ حممد األيف اإل

  ! اهللا ألبرهىاس، فرب أشعث أغرب ذي طمرين لو أقسم علخوة ومعرفة أقدار الن األوكان درسا بليغا يف التربية يف معىن  
ننتال حيث يوجد زعماء ي فندق الكونتإىل قاد اإلمام البنا أكرب مظاهرة فوق النصف مليون من األزهر الشريف ومل متض شهور حىت  

 اإلخوان خلوض غمار حرب العصابات العامل العريب للدفاع عن فلسطني ااهدة، حيث أعلن اإلمام إستعداد عشرة آالف متطوع من شباب
ستاذ البنا يف يده، ة حكمدار بوليس القاهرة وأصيب األ املتظاهرين بقيادىأطلق رجال البوليس النار على هود، ويف أثناء املسرية الكربيلاضد 
  ويف سبيل اهللا ما لقيت***   يت   هل أنت إال إصبع دم : موضع اإلصابة يف أصبعه ومتثل قول الصحايب اجلليل عبد اهللا بن رواحةإىلفنظر 

  .ستشهد رمحه اهللاوم أصيب الشيخ حممد األنصاري حيث يلاويف نفس   
  

  خوان املسلمنيوذي طمرين آخر من اإل...  البنا  حسن
 إىلب يف بدروم املركز العام بني من يعدون ااهدين للذها" خوان املسلمنياإل"كنت يف مستوصف  ":أمحد امللط"يقول الدكتور   

  .هذا يصلح للجهاد أو ال يصلح: ألقول" ااهد "ى، أكشف علم1948فلسطني عام 
مرأة يف ميدان احللمية اجلديدة أمام املركز العام لإلخوان املسلمني، وخرجت ا بعد الغروب بقليل، مسعت عويل يلاويف إحدي اللي  

  .مام حسن البناء اإل لقاىألستطلع اخلرب، فوجدت عجوزا ومعها شابة وطفالن، يصرون عل
 ىوكان األستاذ بالدور األعل...   ما سيجريىحياول منعهم، ودعاين الفضول ألذهب وأر" الطوجبي"وكان مدير الدار األخ   

  .والطوجبي مينعها" البنا" لقاء ىللمركز مع بعض جمالسيه، وعال صوت املرأة بالصراخ مصرة عل
  .طوحبي بإحضار السيدة ومن معهاستاذ البنا أمر ال األإىل وملا وصل اخلرب  
يف ..  فلسطني إىل الكشف عليه ليتحركوا ىكل هذا كان جيري، والسيارات كانت معدة يف امليدان لتحمل من ااهدين من انته  
  .مام حسن البنا ماذا سيفعلن مع األستاذ اإلىوصعدت وراء السيدتني ألر.. مر بالتحرك انتظار األ
هي  ما: فقال هلا األستاذ!" .. ؟وتسيبونا جنوع تاخدوا عبد السالم بين مش حرام عليكم يا: "عامية الدارجةدخلت كرباهن لتقول بال  
 بندقية ورايح حيارب يف فلسطني، وإحنا عندنا فدان أرض ىواشتر.. إبين عبد السالم باع البقرة واحلمار : فقالت؟ سيديت احلكاية يا

يا سيديت حنن أخذنا عبد السالم ولكن كل : ستاذفقال هلا األ ..نتم أخذمت عبد السالم حرام عليكم أ و..مستأجرينه، وبناكل منه وبيتنا خترب 
  .ولكنه مسافر خالص: فقالت .. هؤالء متطوعون

عبد  "ى املنادي علىوناد ..وكان قد مت الكشف عليه، وصعد للسيارة استعدادا للرحيل .. ستاذ البنا بإحضار عبد السالم فأمر األ  
ولكن األمر هو األمر،  ..ن علم أنه املقصود، وعلم بوصول أمه وزوجته أ بعد ى  ولكن عبد السالم ختف،ستاذ البناللحضور للقاء األ" لسالما
، ونزل من السيارة ليلقي ال أن سلم باألمر الواقعإحد اجلنود، فما كان من عبد السالم أن القائد يطلب إ: إخواين.. مر عسكري صارم أ

نا رايح  أال..  رايح فلسطني علشان تنبسطوا نينأن كنت فاهم  إ..ستاذ أامسع يا : "ذ يف مكتبه، ودون مقدمات دخل وسلم مث قالستااأل
  .رضل اجلنة اليت عرضها السماوات واألعلشان أموت يف سبيل اهللا، وادخ
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 هؤالء ولسنا ىميم اجلهاد يف سبيل اهللا أن ترعة وأم وهذا من صجنت وراءك أطفال وزوأ.. عبد السالم  يا: ستاذ القائدل األفقا  
  . يف طلبكن حنتاج ملثلك لن نتواىنأ مثلك ممن يعولون ويوم إىلاآلن يف حاجة 

مام القائد أمره مبنعه وأصدر اإل.. وخرج " وال أمي حتنفعين.. وال مرايت .. ال ابين وال بنيت .. واهللا العظيم لرايح : "ذا به يقولإو  
خوان حيث لقيه اإل" القنطرة شرق"وينتهي املطاف به يف ..  فلسطني إىلبه يقسم أن يسري بطريقته اخلاصة  وإذا ..السيارة من الركوب يف 

  .خذوه معهم، وكان من أوائل الشهداءأو
  

   جوهر الدعوةىحيافظ عل... حسن البنا 
  !؟أمتدونن مبال

 ها املستعمرون اإلجنليز وأذناهم مع اإلمام حسن البنا ليوقفوا تيارب اإلرهاب واإلعنات والتضييق اليت استعمليلاعندما فشلت أس  
ب الترهيب، قالوا حناول ترويضه فلم يلاستخدام أساعندما فشلوا يف ... سالمي يف نفوس الشعب جلارف وليصدوه عن إثارة الوعي اإلدعوته ا

  .فادت مع غريهأغراء فقد سلوب الوعيد بنتيجة، رأوا أن جيربوا معه طريقة اإلغواء واإلأيأت معه 
وتوالت .. محد عمر مبيدان احللمية اجلديدة أ شارع 13 إىلنتقل ابدأ أحدهم يتصل بفضيلته يف املركز العام الذي كان قد  وفعال  

 وحيقق  اإلسالم واملسلمني، وذاك مستشرق يعشق احلقيقة وله عشق خاص بالدراسات اإلسالميةىاإلتصاالت، فهذا مسلم بريطاين يغار عل
متيازه والظلم الواقع عليه، كيف يكون هذا وقد كان أول دفعته، ا األستاذ يتحدثون عن كفاءته وىعل) الغيورون (ىلاالتاريخ اإلسالمي، وتو

سيدي إن مكانك هناك يف مدرجات اجلامعة وليس يف صفوف املدارس  يا.. كيف يعمل مدرسا  إبتدائيا ومن هم أقل منه أساتذة باحلامعات 
فقالوا وكأم ال يفهمون، األمر ما .. ختار هذا الطريق وانصرف عن طريق البعثة لصاحل الدعوة انه هو الذي أوأفهمهم األستاذ ب!! إلبتدائيةا

  .عتذر األستاذ وقطع عليهم الطريقاو.. يدينا وال بد من رفع الظلم الواقع عليك أزال يف 
 إن اإلمرباطورية من خططها معاونة اجلمعيات الدينية واإلجتماعية، وهي تقدر :وجاء آخر يبدي إعجابه بنشاط اإلخوان، ويقول  

ورفض فضيلة املرشد، .. كثرة النفقات واألعباء الكثرية اليت تضطلع ا اجلماعة، وهي هلذا تعرض مساعدا بدون مقابل وال بأس يف ذلك 
د سبق أن قدمنا مثل هذه املساعدات جلمعيات وأحزاب صديقة وزعماء ن هذا أمر عادي نقوم به مع أصدقائنا، وقأولكنه حاول أن يفهمه 

إنكم يف حالة حرب : ستاذ بابتسامةورد األ.. مرباطورية بعشرة آالف جنيه مساعدة من اإل) شيك(ورؤساء نقدرهم ونعجب بنشاطهم، وهذا 
  . هذه اآلالفإىلحتياجا اوأنتم أكثر 
تنع األستاذ املرشد زاد يف املبلغ، وملا مل جيد نتيجة  ام من هذا فرفع املبلغ، وكلماىأعلخوان ظن بعضهم أن سعر السوق يف دار اإلو  

 بياض فاكتب الرقم ى هذا حيب وتقديري، وهذا شيك علإىلستاذ إين أريد أن أقدم لكم خدمة ال أكثر، ويدفعين فضيلة األ يا: للمحاولة، قال
 دمتم تتعاملون مع الشعوب ذه الطريقة، وما  به غري العبيد، وماىيشتر ن املال الإ: لورفض فضيلة املرشد بكل إباء، وقا... الذي تريد 

  .ائل ال حمالةزدامت هذه عقليتكم يف سياسة مستعمراتكم فإن ملككم 
 صدري نزول اخلناجر ىلقد كانت الكلمات تنزل عل.. لقد عرفت كيف يتعاملون مع زعماء األحزاب وقادتنا السياسيني : ويقول  

بل أنتم ديتكم  آتاكما متدونن مبال فما آتاين اهللا خري ممأفلما جاء سليمان قال  (ومتثلت قول سليمان فيما روته عنه اآليه الكرمية.. 
  ).تفرحون

ويف الرد ... ستعماريون يف سياسة مستعمرام وشراء ذمم القادة والزعماء ستخدمه اإلايف الرد إستهزاء باألسلوب الرخيص الذي   
  .ه يف جمال غري جماله، جمال صاحب العقيدة وصاحب الدعوةيإلستهزاء باملال واستنكار لالجتاه ا

  ! ..؟ ال نأخذ املال ونستعني به عليهماكان يف صفوف اجلماعة من خالف القائد يف نظرته، وكانت حجته يف ذلك، مل ولألسف  
إننا جماهدون بأموالنا  ..د اليت تأخذ العطاء ال تستطيع أن تضرب يلاوإن د اليت متتد، ال تستطيع أن ترتد، يلاإن : وكان جواب القائد  

  .وليس بأموال غرينا، وأنفسنا وأرواحنا ال بأرواح غرينا
  اهللا غايتنا
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ذا إ، ةمام البنا للخطاباملسلمني بالقاهرة وعندما وقف اإلخوان املسلمون مؤمترا بدار مجعية الشبان عقد طالب اإلم 1938يف عام   
مل يكن إال صيحة يف  وبالرغم من أن هذا اهلتاف)!! .. حبياة حسن البنا(حد اإلخوة من الطالب جتيش عواطفه وتأخذه احلماسة فيهتف بأ

 ه وكأن شيئا قد حدث، وما هي إال حلظات حىتيإلفاله، مل جتد من يستجيب هلا من احلضور، فقد وجدنا فضيلته يقف صامتا واألنظار تتطلع 
سالمية ربانية، إإن دعوتنا  ..بدا أوم الذي يهتف فيه يف دعوتنا ألشخاص لن يكون ولن يأيت يلاخوان إن يها اإل أ: غضب، فقالبدأ حديثه يف

 يها اإلخوان ال تنسوا يف غمرة احلماس، األصول اليت آمنا ا وهتفنا هلا من كل قلوبناأ .. ، فلن حتيد عنها "ال اهللاإله إال " قاعدة ىقامت عل
    ..نساهم اهللا أنفسهمأ، واليت نسوها فىلافأول أهداف هذه الدعوة أن يتذكر الناس من جديد الصلة اليت تربطهم باهللا تبارك وتع"  غايتنااهللا"
 أيها يا  النيبىإن اهللا ومالئكته يصلون عل" (والرسول قدوتنا) .. "أيها الناس إتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا(

  ).الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
 صوهلا الربانية،أ جوهر الدعوة وىوذا املوقف الذي جاء يف حينه، وضع حسن البنا شباب اإلخوان أمام درس عملي للمحافظة عل  

  .ميساليف اتمع أو يف مسرية العمل اإلمهما تكن مراكزهم ) شخاصاأل (ىاليت ال تقر قيام روابط املؤمنني ا عل
  :ه وهو يشرح هذا اهلتاف، ويعمق معانيه يف النفوس حني يقوليإلاستمع   
إن دعوة اإلسالم أيها املسلمون مبدؤها ومنتهاها أن يتصل الناس باهللا صلة حقيقية تطهر من قلوم وتغري من نفوسهم، ( :هللا غايتنا  

لناس ال فا .. موات واألرض، وبعث ألجلها النبيون ويقوم ا الصاحلونوأن يتعرفوا عليه تعرفا  حقيقيا، وهي الغاية اليت قامت عليها الس
 أمر اهللا، وذلك لن يكون إال إذا عرفوه، وتفتحت ىونريد حنن اإلخوان أن نقيم الناس عل ..ينصلحون وال تنصلح أحواهلم أال إذا عرفوا رم 

 ال جمموعة أسر وأفرادإحتولت األسرة حتولت األمة، وما األمة  ال، وإذا حإىلقلوم عليه، فإذا المست معرفة اهللا قلب إنسان حتول من حال 
 كل تشريع، وأن يصبح املسلمون ى كل كلمة، وأن يسود شرع اهللا علىإننا حينما تف بأن اهللا غايتنا، فإمنا نريد أن تعلوا كلمة اهللا عل.. 

ال إ اهللا، ونعرفهم باهللا، وحنن نعلم أننا ما خلقنا يف هذا الوجود ى، وجنمعهم عل اهللاإىل الناس اننا ندعو، ألإذن فغايتنا اهللا .. مجيعا ربانيني
وال  خلقتكم ألستكثر بكم من قلة، يا عبادي ما: " يف احلديث القدسيىلاويقول اهللا تع) ... ال ليعبدونإنس وما خلقت اجلن واإل (لعبادته

ه، وال جللب منفعة، وال لدفع مضرة، وإمنا خلقتكم لتعبدوين طويال   أمر عجزت عنىألستأنس بكم من وحشة، وال ألستعني بكم عل
قل إن صاليت ونسكي  (:  اهللا عليه وسلم، إذ قال لهىبه رسوله صلاهللا  وحنن نأمتر مبا أمر " ...وتذكروين كثريا وتسبحوين بكرة وأصيال

 اهللا عليه وسلم ابن عمه عبد ىوننصح ملا نصح به الرسول صل ... )وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك، وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني
إحفظ اهللا حيفظك، احفظ اهللا جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللا، واعلم أن األمة لو ": اهللا بن عباس، إذ قال له

 قد كتبه اهللا يء مل يضروك إال بشيءن يضروك بشأ ىاجتمعوا عل قد كتبه اهللا لك، ولو يء مل ينفعوك إال بشيء أن ينفعوك بشىاجتمعت عل
  ".عليك، جفت األقالم وطويت الصحف

 ولو تكاثرت ،دام معنا اهللا، فنحن يف نعيم دائم  اهللا، وال نطلب إال من اهللا، وال خناف إال اهللا، فلن نضام ماىفنحن ال نتوكل إال عل  
  ).طمئن القلوبتلوم بذكر اهللا، أال بذكر اهللا الذين آمنوا وتطمئن ق (علينا مصائب الدنيا

  
  محد امللطأوالدكتور ... حسن البنا 

ال .. كنت أعمل يف أحد األيام يف املركز العام لإلخوان املسلمني : خوان املسلمنينائب املرشد العام لإل طلمحد املأقال الدكتور   
سأل أأن يل  بدا باحللمية اجلديدة الذي كان يف البدروم للمركز العام، وأذكر ماذا كنت أفعل، ولكين كنت مرتبطا  مبستوصف اجلماعة

  .ويف صحن الدار وقفت أمامه ألحكي حكاييت.. ه يإل ما ال أذكره اآلن، فذهبت يءاألستاذ املرشد يف ش
يل يف جيب املعطف ذي ، واملندةطة العنق مسوابواحلذاء ملمع، ور.. فالبدلة مكوية ) فرحان بشبايب(وكنت وقتها حديث التخرج   

   ..ثالث شعب
 جييب اخلارجي، وكلما استمر تدفق إىلواستمع يل اإلمام يف صمت وأناه، وأنا مستمر يف حكاييت وإذا بيده متتد .. وبدأت حكاييت   

 ..دفع باملنديل زالت ت  أصابعه وهي ماىوتسمرت عيناي عل..  داخل اجليب إىلالكلمات من فمي، كلما استمرت أصابعه يف دفع املنديل 
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خوان وضع املنديل يف اجليب، وال تلميع الشعر، وال ليس من صفات اإل" :ن هذا القائد الكبري يقول يلأوهنا اهتززت من الداخل، وشعرت 
 اهللا ىلق أ يومنا هذا، وحىتومن يومها وحىت.  تلك اجلماعةإىلنتماء  لكل من يدعي االغريه من ختنث الشباب، ولكن اجلد هو الصفة األوىل

 إىلهو الطريق الوحيد لنصل " اجلد"ه اإلخوان مجيعا من شباب، ومن شيب، أن يكون ليإأدعو  وهذا ما. يءجعلت هديف اجلد يف كل ش
  .أهدافنا، فليس هناك متسع للهزل يف دعوتنا دعوة احلق والقوة واحلرية وال شك

  
  درس آخر يف رشيد

  . صاحبها أفضل الصالة والسالم، وحضره فضيلة املرشدلىع) اإلسراء واملعراج (ى ذكريف مدينة رشيد أقام اإلخوان حفال مبناسبة  
إن مثلنا اآلن من فضيلة األستاذ املرشد : وحني جاء دور أحد الدعاة يف اخلطابة، وكان من املتحمسني لنشر دعوة اإلخوان، قام فقال  

 ض وما كاد األستاذ املتحدث ينتهي من التلفظ ذه العبارة، حىت.. ابه  اهللا عليه وسلم بني أصحىكمثل رسول اهللا صل) هيإلوهو يشري (
ستاذ املتحدث قد خانه التعبري، فأين حنن من تالمذة يها اإلخوة معذرة إذا كان األأ( : الناس وهو يقولإىل املنصة واجته إىل األستاذ البنا مسرعا

  . مكان جلوسهإىلمث عاد !!) ..  اهللا عليه وسلمىتالمذة رسول اهللا صل
 أعلن عن ةنقطع إتصاله باإلخوان، وبعد مدا يلام التيولاكالمه، ولكنه مل يفعل، ويف  وانتظر الناس أن يستأنف األستاذ املتحدث  

  .باإلسكندرية)  واإلرشادىالتقو(تكوين مجعية باسم 
ك أا كانت متس األصل األول الذي قامت عليه ذل) .. األقوال( مثل هذه ىواحلق أن األستاذ البنا مل يكن باستطاعته السكوت عل  

ن أحنراف عن طريق الدعوة الرباين، فهو الذي يعلم اإلخوان  اال أساسه، فقام يف احلال ليقطع مسلكا من مسالكىدعوته، وأراد بناء مجاعته عل
  .نسانا  إال الرسول الكرميإال اهللا، وال يعظموا شخصا وال حييوا إسم أحد ايهتفوا ب ال
  

  ؤالء  قالوا عن حسن البناه
، حييي ا ة قدم النبوة احملمديىمام حسن البنا الداعية القدوة، وهو يسري بدعوته عل هذه السياحة القصرية يف رحاب اإلبعد أن عشنا  

مل أ غدت دعوته يد، حىتمامنا الشهإووفق اهللا .. مه يلا مفاهيمه وقيمه وتعىهالته علإسالم عداء اإلأالقلوب، وجيلو ا الركام الذي حاول 
 بعد كان حلم خيال يف ذهن ىلاسالم وسيادته من جديد هدف قريب املنال بإذن اهللا تع شروق مشس اإلىضحأاملسلمني يف كل مكان، و

   مكانخوان           أمل األمة يف كلحسن البنا واإل: خوان املسلمني كما يقول القائل، وباتت محاعة اإلبناء املسلمنيأالكثريين من 
  .ماممام الشهيد اإلتب وقيل عن اإلبعض ما كُة مع يلانعيش يف الصفحات الت  

  
   العزمصفات النادرين من أويل

  ينالالفضيل الورت
ة يلاللرجل طاقة ع :ال طائفة نادرة من أويل العزمإللهم اجتمعت يف شخص واحد اكان حلسن البنا صفات تفرقت يف الناس وقلما   

وإذا اجتمع به األديب  ..  أن هذه صفتهإىلاملمتاز وخييل  فإذا حدثه الفقيه وجد فيه الفقيه .. جتتمع هلم ية من نواحيها والينفرد الناس من  ناح
له من  الصفات  وحسب أن ما.. وإذا لقيه السياسي وجد فيه سياسيا من طراز فريد  .. له غريها وإمنا هو مكمل توهم أن هذه  صفته وما

وإن مل  .. وحبظ وافر يوازي . إن حسن البنا هو تلك الصورة الضخمة اليت جتمع تلك الصفات مجيعا: واحلق .. ء يسري إمنا هو جزىاألخر
  .للمتخصصني فيها من حظ يزد ما

  
  كان ميأل بيته بالقرآن

  د عبد الرمحن البنا أمحستاذاأل
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هله، فهو يف بيته شهد اهللا ال يفتر عن أال خاصة إ عليه غاب عن الناس من خلقه ما جعله بني نفسه وربه، يستره عن الناس فال يطلع  
 الصغري إىلذا مل جيد حافظا  إ احلافظ منا فيسمع له، ويلقي باملصحفىمصحفه وال يغيب عن قراءته، وال يغفل عن ذكره، يتلو القرآن عل

  . مسواتإىل وميأل البيت بالقرآن والتالوة ساحبا يف آيات، غارقا يف ذكريات، صاعدا فرياجع عليه،
وصفحا عمن  شد الناس عفواأ.  يغضب من ال  يعرفه من حلمهذا خاطبه جاهل حىتإكان أملك الناس لزمام نفسه، أحلم الناس   

  .نين ال أعرف كيف أخاصم أو أعاديأوكان يقول من عيويب ..  مل يعرف له عدو ه حىتيإلساء أ
  .، وتصح نفس هذا وذاكيء فيخجل الواشي ويقلع املسال زجر الذاكر ومدح املذكور،إحد عنده بسوء أال يذكر   

  
  

  جهاز ال خيضع ملؤثرات املادة وقوانينها يف الطاقة واملواعيد
  من الرعيل األول لإلخوان املسلمون  -  محدأستاذ حممد عبد احلميد األ  

ار اإلسالم، وجتذبه شخصيته وجهته يف مد  يدير روحه العظيمه أحد حىتيإللقد كان لروحه الكبري سلطان ساحر، ال جيلس   
 سالسته  سيال ىة  عليلاكان لروحه الع .. حمراب اخلري والصالح إىلالفذة ) اإلمامية( أفق النور والسماء، وتدفعه طبيعته إىلالسماوية القاهرة 

 إىله سد وال حجاب، يتسلل  رقته جارف ال يقف دونىوخيفي ضرورة كل شارق، وكان له تيار عل، قاهر يؤثر وال يتأثر، ويدفع وال يندفع
ن من أبرز مسات إ.. األرواح يف رفق ولطف وأناة، كما يتسلل اجلدول اهلادئ بني اجلبال واألودية فيكسوها خصبا وظال ورواء وسناء 

ح وعقل هي رو: كان شخصية عجيبة فذة حقا ..يف طبيعته، وطاقة العمل الضخمة يف أعصابه ودمه ) احلركة(مام الشهيد روح شخصية اإل
   ..وجسد

  .هي شعلة مساوية تتوهج باحلرارة والضياء: روح  
  . كثرة األحداث وهول املشاكلىهو ميزان حمكم ال مييل وال يضطرب عل: وعقل  
  .ةيلا الكبرية املعاين القدسية العىهو أداة طيعة هلذه القو: وجسد  
واكب يعمل ويوجه ويعد وينظم، وينتج يف حلظات ما نساين يدور مع الكإكان شخصية متحركة ال تقف وال تسكن، كأنه فلك   

  .يقصر عنه غريه يف شهور وسنوات
الرسول ى به حني يثب الصاحلون، كان يتأسيإل ه حني يركض املخلصون، ويطرييإل اهللا حني ميشي العاملون، ويثب إىلكان يركض   

  ) ..احةليست له ر: ( كان من  أوصافه اهللا عليه وسلم يف جهاده الدائم، حىتىصل
تبهرك أعصاب فذة كأا جهازكهربائي نسيج وحده، ال خيضع ملؤثرات املادة وقوانينها يف الطاقات واملواقيت، سهر دائم وفكر   

عماق الكفور والنجوع بني أ تغلغل يف عامل ثاقب، وسلسة ال تنقطع حلقاا يف الفكر والعمل واإلعداد والتوجيه، وأسفار تلو أسفار حىت
  . التراب، وخالط ألول مرة طبقات الشعب يف حيام، وأحس آالمهم ومشاكلهمىالقبائل، فكان الزعيم احلق الذي جلس علالعشائر و

  
  إنه عصبة جمتمعة من الرجال األقوياء

  مام الشهيد اللواء حممد صاحل حرب صديق عمر ورفيق حياة اإل  
ر من العلم الذي وهبه اهللا حلسن البنا، والذي كان يظهر كالبحر لقد كانت اآلالف تعجب فال ينقضي عجبها من هذا الفيض الغزي  

الزاخر والسيل املنهمر حينما يتناول قلمه ليكتب وحينما يقف ليخطب، فلقد كان يظل الساعات وهو خيطب اجلماهري  وفيهم اخلاصة وفيهم 
 اخلاصة من اخلطباء  ى تعز منافسته علحىت ه وتفكريه حيناسلوبأولئك يرتفع بأالعامة، ومن هم بني اخلاصة والعامة  فريضي هؤالء وهؤالء و

سري املمتنع الذي يفهمه اجلميع ويفقهه سائر الناس، وإن كان ال يستطيع أن الي يأيت بالسهل واملفكرين، وينبسط يف عبارته ومعناه حينا حىت
  .جياريه فيه كثري من  الناس
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يسرفون يف املطالعة والقراءة وال يستطيعون أن جييدوا الكتابة  ناسأوالقراءة، فكم من  يكون هذا الفيض أثرا من آثار املطالعة أنيبعد   
 .. والعقل الذكي .. النفس الصافية : كثرية منها سبابأإجياد هذه اخلاصة يف حسن البنا ى ه قد تعاونت علنعتقد أأأو  اخلطابة، ولكين 

والعناية الفائقة بتطبيق ما  .. والتأمل املوصول يف آيات اهللا الكونية، ويف آياته القرآنية .. اهوالتعبد يف مح ..  اهللاىواإلقبال عل .. والقلب النقي
  . حياته الفردية ويف جمال حياته العامةىيقرأ وما يفهم عل

 معرفة إىلسالمية يف صدور اآلالف من الشباب، واستطاع أن يرد غربة اإلسالم بني اجلاهلني به استطاع أن يوقد جذوة الفكرة اإل  
  .وبذل يف سبيل ذلك من عمله وجهاده ووقته ونفسه وأعصابه وراحته ما ال يستطيعه إال العصبة اتمعة من أقوياء الرجال .. وأنس

  
  سالم الساميةمام هو معاين اإلاإل

  السكرتري العام املساعد للحزب احلر الدستوري التونسي السيد علي البهلوان
مسه رمزا  لفكرة  إبنا يف نظر التونسيني حبركة التجديد والتطهري اليت جتسمت يف اإلخوان املسلمني وأصبح سم الشهيد حسن الإاقترن   

  . أبرزه املرشد العظيم تطبيقه حىتىحية ومبدأ سام طاملا تردد بني التونسيني من غري أن جيد من يسهر عل
ني آمنوا بأن اإلسالم دين عمل وتضحية وفداء، وقد جتسمت  ن التونسي عميق يف تونس ألىصد خوان املسلمنيقد كان حلركة اإلو  

  .ساسها ثابت وصرحها عالأ منار هداية ملن يريد ضة إسالمية ىسالمية السامية، فأمساين اإليف املرشد العظيم رمحه اهللا، تلك املع
  
  

  حسن البنا كما عرفته
  الشاذيل املكي   

 يفرغ يف دة ليونته ومساحته متساهل حلو الكالم، يأخذك حبديثه فهو ما يزال بك حىتحيسبه املرء أنه لش.. لني الطباع واألخالق   
  .ال وجعلت صاحبه يؤمن مبا له وما عليه يف هذا املعتركإنفسك تلك املعاين السامية، اليت ما دخلت قلبا 

ائه بالنصيحة هلم وتوجيههم التوجيه السليم  وويف إلخوانه وأصدق ..  حد االستماتة يف سبيلهاإىلوذلك بالدفاع عنها ..  ويف ملبادئه  
نفسها، فضلت الطريق فهو  حياول أن يردها، أوويف هلذه اإلنسانية اليت طوحت ا اإلحلادية وغزا املادية فأنستاها اهللا مث أنستاها  .. الصحيح

  . اهللا عليه وسلمىكتاب اهللا وسنة رسوله  صل:  متسكت به لن تضل أبداإن ما إىل
 نيب اإلسالم، واضحة كفلق الصبح، جديدة كالنور، ين يف دعوته، فهو يدرس ويقارن مث يستنتج لينشر مبادئ القرآن وهدمتفا  

م ويف 1945كاحملجة، قوية كاحلجة، ومن هنا كان الداعية املصلح والواعظ املرشد ادد ذلك هو حسن البنا كما عرفته يف سنة  طاهرة
  .ربه شهيدا  لقي السنوات اليت تلتها حىت

فغاين وحممد  القيم واأل وابن تيمية وابنيلاويف نظري أنه إذا كان املصلحون الذين تقدموا حسن البنا مثل عمر بن عبد العزيز والغز  
 وفاقا لقوله صلوات اهللا عليه نادوا باإلصالح، وعملوا له، وحددوا معامله مصداقا عبده ورشيد رضا وعبد احلميد بن باديس وغريهم، قد

بصورة مل  صالح فإن حسن البنا قد وضع هلذا اإل)مر دينهاأ رأس كل  مائة سنة من جيدد هلا ى يبعث هلذه األمة علىلاإن اهللا  تع: (وسالمه
  .ومن مث كان من أكرب اددين املصلحني ألمر هذه األمة.. ال املعامل للتجديد واإلصالح فحسب وإمنا األسس واألركان  هايإليسبق 

  
  

  مؤمن وال يبغضهم إال منافق الإان املسلمون ال حيبهم خواإل
  بو احلسن الندويأالشيخ 
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  عذاب اهللا هلم   مثودىعل ن عقر الناقة جلبأمام الشهيد بعقر ناقة سيدنا صاحل، فكما  اإلبو احلسن الندوي مقتلأه الشيخ شب
  .ة وأهل مصر خاصة  الويالت واملصائب والنكبات املسلمني عامىمام الشهيد حسن البنا قد جلب علاإلبالطاغية، فإن مقتل 

  
  حلادمام الذي صرع تيار اإلاإل

  حممد هارن اددي  السيد  
 اهللا عيه وسلم، ىرضي  اهللا عنه وأرضاه صورة طيبة خلرية أصحاب قائدنا األعظم سيدنا حممد صل مام الشهيد حسن البناكان اإل  

يعيش لنفسه بل يعيش هلذه األمة اإلسالمية اليت توالت  كل حلظة من حلظات حياته، وكان ال ره يفة قلبه وفكيلاسالم املثمبادئ اإلفقد ملكت 
ولكن اهللا  ... مة وقلبها النابض به الشبيبة املثقفة وهي خالصة األكان التيار اإلحلادي جيرف يف جل... عليها احملن ورانت عليها صروف الزمن 

  ىحلادي فصرعه وأخذ بأيدي احلياراإل مام التيارأوقف ..  مبا أهلم به عباده الصاحلني فكان أمة وحده  أهلم الشهيد اإلمام حسن البناىلاتع
  .م القرآن اخلالدةيلادينهم ودنياهم وغرس يف قلوم تع فيه خري  ماإىل فأرشدهم نيلاوالض

  
  قلب علي وعقل معاوية

  طنطاوي جوهري  العالمة  
قظة عنصر يلا والدهاء السياسي، إنه قلب علي وعقل معاوية، وأنه عال دعوة ىمن التقوإن حسن البنا يف نظري مزيج عجيب   

سالمي احلاضر النسخة الثانية الكاملة املعامل بعد اجليل وبذلك يعد اجليل هذا اجليل اإل.. . )سالميةاإل( احلركة الوطنية عنصر ىاجلندية ورد عل
  .األول يف عهد الرسول

  
  

  ماندعوة ال تعبث ا الز
   رئيس حزب االستقالل املغريب - عالل الفاسي  السيد  

أعظم ما كان بارزا يف شخصية حسن البنا هو إميانه باهللا وبصدق الدعوة اليت يدعو هلا وإميانه بنفسه أيضا وأعظم صفاته هي قوة   
 ما يكون عنها وأعتقد أن الدعوة اليت كانت  املالحظة وقوة املواظبة، واتني اخلصلتني استطاع أن يشق الطريق لدعوته يف وسط كان أبعد

 بذر فكرته وتطعيمها والعناية ا جيعلها  ىوارا عل تستفيد من حياة البنا لو مل  يوافه األجل احملتوم، ولكن العشرين سنة اليت قضاها دائبا ليال
  .يف مأمن من أن تطوح ا أيدي الزمان العابثة

  
  

  تتابعه من شقوق البابأكنت 
  عمر اء الدين األمريي  شاعر الكبري املرحومال  

تفحص خشوعه فأراه أا  قبل النوم، وكنت يلاكنت من شقوق الباب وهو  يصلي يف غرفته خ   أنينلقد راقبته أدق املراقبة، حىت  
  . اهللا منه وهو يصلي بناىأطول سجودا وأكثر إقباال عل

  
  الناساملصلح الذي اصطنعه اهللا لدفع الفساد الذي صنعه 

  األستاذ أمحد حسن الزيات صاحب جملة الرسالة   
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يزعزعه غرور العلم وال شرود الفكر، وفقه يف  من إميان باهللا راسخ رسوخ احلق ال: مل أجد يف قبيله أو أهل جيله وجدت فيه ما  
 ال حتبسها عقدة اللسان وال ظلمة احلس، شراق الوحيإالدين صاف صفاء املزن ال يكدره ضالل العقل وال فساد النقل، وقوة يف البيان مشرقة 

   .. أن تذعنى أن حتب، وشخصية حتملك علإىلرواح، وجاذبية تدعوك  باأل حديث يتصل بالقلوب، وحماضرة متتزجإىل
هذا الشاب نشأ كما ينشأ كل طفل يف ريف مصر، وتعلم كما تعلم كل طالب ) عجيب(: ىفقلت يف نفسي بعد أن ودعين ومض  

  ؟م، وعمل كما يعمل كل مدرس يف وزارة املعارف، فعمن ورث هذا اإلميان، وممن إقتبس هذا البيان، ومن أين اكتسب هذا اخللقيف دار العلو
 أخالق العصر الوضيع، من خصائص الرسول ى أنظمة اتمع الفاسد، والسمو علىإن الشذوذ عن قواعد البيئة اجلاهلية، والنشوز عل  

رث من حبله،   عينه ليظهره يف وقته املعلوم، فيجدد ماى يعلم حيث جيعل رسالته يريد أن يصنع النيب أو املصلح علأو املصلح، فإن اهللا  الذي
أشبه من سبيله، والفطرة اليت فطر عليها حسن البنا واحلقبة اليت ظهر فيها حسن البنا تشهد بأنه املصلح الذي اصطنعه اهللا هلذا  ويوضح ما

فإن هؤالء  ) ابن تيمية وابن عبد الوهاب وحممد عبده( ومل يكن إصالحه رضوان اهللا  عليه من نوع ما جاء به .الفساد الذي صنعه الناس
 إصالح الدين إىلدعا : صالحه منهج الرسول نفسهإ ما أفسدته البدع واألباطيل من جوهر العقيدة، أما هو فقد ج يف ىقصروا إصالحهم عل

مل .  وجههىصالح عل اإلى حقيقته وأمضىفكان أول مصلح ديين فهم اإلسالم عل. وتنظيم السياسة واحلكموالدنيا، وذيب الفرد واتمع، 
 وإمنا فهمه كما فهمه حممد ى،، وأذكار تقام، وأوراد تتلى أنه عبادات تؤدىاحلق، عل اخللق وقرر رض وحرريفهم اإلسالم الذي طهر األ

  . والبصرية، ودستورا للقضاء واإلدارة، وجهادا للنفس والعدونورا للبصر:  اهللا عليه وسلم، وعمر وخالدىصل
ولقد كان النهج الذي قبسه البنا من القرآن وعززه بالعلم، ونشره بالبيان، وأيده باملعاملة، كان من اجلد والصدق والعزمية حبيث   

  وهي تتجدد يف مصر كماى الدعوة العظمى الشر علىمضاجع الداعية وخيب آمال املستغل، فتناصرت قو وأقض زلزل أقدام املستعمر
 الشرك عليها وهي تولد يف احلجاز، وملا كان حسن البنا فكرة ال صورة، ومبدأ ال شخصا، فإن الفكرة الصاحلة تنمو مناء  ىتناصرت قو

  . بقاء احلقىالنبت، واملبدأ احلق يبق
  

  مام الشهيدخوان يف كلمة له عن اإل اإلكتب مكرم عبيد خماطبا
  . الدوام إذ يذكر احلرية يف سجنهاىيضا ما كان يذكره علأفاذكروا  وم الفضيلة يف قربها،يلا ما ذكرمت وإذا  

  

  مام الشهيد خياطب املسلمنياإل
  أسس ضة العرب واملسلمني

  الطريق من هنا
  ). باهللا حسيباىالذين يبلغون رساالت اهللا وخيشونه وال خيشون أحدا إال اهللا وكف(  
مية حتمل رسالة اهللا لعباده، وحترس أمانته يف أرضه، أمانة املثل العليا واألخالق الكرمية واألوضاع السليمة، اليت تقوم األمة اإلسال  

  . عن الفحشاء واملنكر والبغيى، وتنهحسان وإيتاء ذي القرىب العدل واإلىعل
خرجت أالدين من حرج، وجعلها أمة وسطا هي خري أمة مة اليت اجتباها وما جعل عليها يف  هذه األىوقد أخذ اهللا العهد واملوثق عل  

ن أعتداء، واللناس أن تبلغ رسالة اهللا لعباد اهللا وأال تقصر يف هذا التبليغ حبال من األحوال، وأن حتفظ هذه األمانة القدسية وحتميها من كل 
 ، وافترض عليها اجلهاد بذلك كله يف سبيل اهللا مىتتبذل يف سبيل هذا التبليغ وهذه احلماية كل ما متلك من أنفس وأرواح ودماء وأموال

  .تعرضت رسالة اهللا وأماناته اليت بني يدي هذه األمة لبغي الباغني وعدوان املعتدين
هللا إمنا املؤمنون الذين آمنوا با) ... (سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون  من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يفىإن اهللا اشتر(  

  ).ولئك هم الصادقونأورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا 
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  م ىالكرمي القومي، غشاهم السكينة، وألق ه اهللا عباده املؤمنني برسالته احلافظني حلدوده، هذا التوجيه الرباينوحني وجيف قلو 
، فلم يرهبوا أحدا، ومل خيافوا شيئا، ومل يقصروا يف واجب ومل حيسبوا حسابا لقلة أو كثرة قنييلاالطمأنينة، وجللهم برداء اإلميان وثبتهم داية 

ن الناس قد إالذين قال هلم الناس (ميان بأن اهللا سينصرهم وأنه إن نصرهم اهللا فال غالب هلم ، وحسبهم أم آمنوا أصدق اإلأو عدد أو عدة
  ).نا اهللا ونعم الوكيلمجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا وقالوا حسب

و نذرا، وامتشقت احلسام  أمة شوطا بعيدا، آمنت برسالة اهللا وأمانته، واجتهدت يف التبليغ عذرا يف هذا الطريق سارت هذه األ  
  .محاية للعدل والرمحة واحلق من أن تضيع يف جلبة الظاملني وضوضاء املعتدين وحقق اهللا هلا وعده فنصرها نصرا مؤزرا

 ى قلوب الناس ما كانوا يكسبون من إمث وفساد وبغي وعناد، وضلت اإلنسانية كلها سواء السبيل، وتألبت قوىد ران علوم وقيلا  
مم أهودية العاملية الفاجرة ومعها دول الكفر وبلا ما بقي من بقية اخلري، وتقمص إبليس عصابات الصهيونية الشريرة ومن ورائها ىالشر عل

  .ية  الباغيةستعمار الظاملة املعتداال
اآلن علينا حنن املسلمون يف كل أقطار األرض، أن ندرك خطأنا وأن نعدل خط مسرينا، وأن نبدأ الطريق اليت سلكها أسالفنا من   

 ألن بيده ملكوت كل يءجديد، نكفر ذه النظم مجيعا ونقاطع هذه الضالالت كلها، ونؤمن باهللا ربا قويا  قديرا جبارا قهارا ال يعجزه ش
ونؤمن برسالة اهللا اليت بني أيدينا نظاما اجتماعيا ربانيا ال عوج فيه وال أمتا، ونتجمع ) .. إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون (،ءيش

 وللحق علن اجلهاد هللا الدار البيضاء املسلمة كذلك، ونإىلندونيسيا املسلمة إ احمليط، من ى أقصإىل احمليط ىمن حول هذه الرسالة من أقص
مل   هذا البغي الذي عم وطم وجاوز التقديرات واحلدود واكتوينا بناره وجحيمه وسيصلي العامل كله عن قريب ماىحسان علوالعدل ولإل

احلسنيني وحنن نتربص بكم أن يصيبكم اهللا ى تتغري احلال  هليب مجراته ومحيمه، وإن قضينا قضينا شهداء كرماء قل هل تربصون بنا إال إحد
  .دمنا صادقني ولينصرن اهللا من ينصره، إن اهللا لقوي عزيز وال بد من النصر ما. اب من عنده أو بأيدينابعذ
  

  دعائم النصر
ن أسالمية يف هذا الوقت الذي ر الذي تقفه احلكومات والشعوب اإلوم وأنا مشغول الفكر ذا املوقف احلائيلاأردت كتابة حديث   

وال نوا يف (: أبدا، وخباصة موقف احلكومة املصرية وقد وضحت أمامها معامل الطريق، فتذكرت اآلية الكرميةفاا فيه العمل فلن تعمل بعده 
  ).ال يرجون وكان اهللا عليما حكيما ون وترجون من اهللا ماملأم يأملون كما تإن تكونوا تأملون فإابتغاء القوم 
كلت أن خصومنا كذلك قد كتهم احلرب، وأيضا ألعتاد، وال شك وال شك أننا عزل ضعفاء من حيث قوة املادة والسالح وا  

، وحطمت النفوس واجلسوم، فهم يأملون كما ىابس وأثقلتهم بالدين، واحلت عليهم باجلوع واخلوف، ودمرت املدن والقريلاخضر ومنهم األ
  !نأمل نأمل، بل فوق ما

نه عدو ننا أصحاب حق، وهو سبحانه عليهم أل معنا ألىلابارك وتعوهم ضعفاء بباطلهم وعدوام، واهللا ت ولكنا أقوياء حبقنا،  
  .حكيما يرجون، وكان اهللا عليما املبطلني، وال يصلح عمل املفسدين، وهلذا حنن ونرجو من اهللا ما ال

وقل  (:صحابهأهله، وانتصر احلق وأال خذل الباطل وإ احلق والباطل ىالتق مم واحلوادث، ما، وتطورات األدوار التاريخأويف كل   
كذلك يضرب يضرب اهللا احلق ) ... ( احلق فيدمغه فإذا هو زاهقىبل نقذف بالباطل عل) ... (جاء احلق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا

  ).رضما ما ينفع الناس فيمكث يف األأما الزبد فيذهب جفاء وأوالباطل، ف
استطاعوا من قوة ومن رباط اخليل، يرهبون به عدو اهللا وعدوهم،  هزوا مان جيأن يعتدوا خلصومهم، وألقد أمر القرآن املؤمنني به   

ذا سجدوا إقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فأوإذا كنت فيهم ف (:خذوا حذرهم وأسلحتهمأن يأوشدد الوصية 
 كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم نرهم وأسلحتهم، ود الذي مل يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذىخرأفليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة 

  ).سلحتكم وخذوا حذركمأن تضعوا أ ى من مطر أو كنتم مرضىن كان بكم أذإوأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحد ، وال جناح عليكم 
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 اهللا عليه وسلم، ىادق املصدوق صلن رسوله الصا لسى هذا االستعداد يف كتابه، وعلىولقد وعد اهللا عباده املؤمنني مجيل املثوبة عل  
و فرسا يف سبيل أ بسهم يتدرب بذلك، فهو يف سبيل اهللا، ومن احتبس عدة ىصانعه، وحامله، والرامي به، ومن رم: فالسهم يثاب فيه ثالثة

  .اهللا، فهي يف ميزانه كل يوم حسنات
 وأمنع، ى عدة أشد وأقطع، وأقوإىلالكرمي أنظار املؤمنني عداد العدة، فقد لفت القرآن إهبة وخذ األأومع هذا التشديد البالغ يف   

هو الذي أخرج الذين ) ... (ىذ رميت ولكن اهللا رمإفلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم، وما رميت (: وهي تأييد اهللا ومناصرته، ومعونته ومؤازرته
نعتهم حصوم من اهللا فأتاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا ول احلشر ما ظننتم أن خيرجوا وظنوا أم ماهل الكتاب من ديارهم ألأكفروا من 

، فلن تفوتنا حدامها كاملةإن عزت علينا إ، فهما عدتان، )بصاردي املؤمنني فاعتربوا يا أويل األيأيديهم وأوقذف يف قلوم الرعب، خيربون ب
  . وهلا الكلمة الفاصلةىخراأل

ن جتابه باحلق الصريح أال تتهيب غريها، وأمرها، وأن تعزم إحكومتنا املصرية، سالمية، وخباصة ننا ننصح للحكومات العربية واإلإ  
ادخلوا عليهم  قال رجالن من الذين خيافون أنعم اهللا عليهما (توجيه القرآن الكرمي إىل يف شجاعة وإميان وتصميم ىن تصغأمن غري تردد، و

  ).تم مؤمننين كنإوا ل اهللا فتوكلىنكم غالبون، وعإذا دخلتموه فإف. الباب
  

  وحدة
  ).ن اهللا مع الصابرينإوال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم واصربوا (  
ه من سعادة يف الدنيا ومثوبة يف اآلخرة سجلها هلم احلق تبارك يإل ما وصلوا إىلأعتقد أن سلفنا الصاحلني رضوان اهللا عليهم وصلوا   

  :نيبأمرين اثنني أساسي) ن ثواب اآلخرةتاهم اهللا ثواب الدنيا وحسأف: ( يف كتابه بقولهىلاوتع
 تأييده، وأملهم يف نصره، إىلستمدادهم منه وإستنادهم اعتمادهم عليه، ومجيل ا وحسن ىلاميام باهللا تبارك وتعإقوة : أوهلما  

غترب أو أقام، اأو عمل أو جاهد أو فكان أحدهم إذا تكلم ، )وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني (واعتزاهم ذه العزة الربانية املستمدة من اإلميان
ال كنا عليكم إوما تكون من شأن وما تتلوا منه من قرآن وال تعملون من عمل (، ن اهللا معه أينما كان، يراه ويراقبه وحيفظه ويؤيدهأشعر ب

  ).ال يف كتاب مبنيإكرب وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء وال أصغر من ذلك وال أ(، )شهودا إذ تفيضون فيه
 الوفاء والشعور بقدسية شدة متاسك بنيام وقوة رابطة مجاعتهم، قوة أساسها صفاء القلوب ونقاء السرائر وتقدير معىن: وثانيهما  

هم وال يإلبون من هاجر ميان من قبلهم حيوالذين تبؤوا الدار واإل( اإليثار  معىنإىلشراقا مسا ا إاألخوة، وإشراق القلوب مبشاعر احلب يف اهللا 
 كان الرجل منهم يؤثر أخاه مباله وأهله وقوته وحياته حىت، )نفسهم ولو كان م خصاصةأ ىجيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون عل

  .وكل ما ميتلك
مل املنافسة لغريهم ممن نتصر هؤالء النفر من السلف الصاحلني مع قلة عددهم، وضعف عددهم وجتردهم من كل عوااذين املعنيني،   

 عدد النصر، وهكذا كانوا، وصدق اهللا ىميان واحلب مها وال شك أقو، ولكن اإلسع عمراناأوكانوا أوسع منهم سلطانا وأكثر أمواال و
هم يف وجوههم  الكفار رمحاء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللا ورضوانا، سيماىحممد رسول اهللا والذين معه أشداء عل(: العظيم

 سوقه يعجب الزراع ليغيظ م ى علىخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوأجنيل كزرع ك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلمن أثر السجود، ذل
  ). منهم مغفرة وأجرا عظيماموا الصاحلاتالكفار، وعد اهللا الذين آمنوا وعمل

ن تغلبوا أبدا من قلة عددكم، وال من ضعف وسائلكم، وال من كثرة إنكم ل: خوان يف كل مناسبةزلت أقول لإل ولقد كنت وال  
ال ما كتب اهللا عليكم، ولكنكم تغلبون إرض مجيعا ما استطاعوا أن ينالوا منكم ، ولو جتمع أهل األعداء عليكم، وال من تألب األخصومكم

ح اهللا أعمالكم، أو إذا تفرقت كلمتكم واختلفت ذا فسدت قلوبكم ومل يصلإشد الغلب وتفقدون كل ما يتصل بالنصر والظفر بسبب، أ
، آخذ يف سبيل طاعته، وسائر يف ج مرضاته، فال نوا أبدا وال حتزنوا ىلاتبارك وتعاهللا  إىل قلب رجل واحد متجه ىأراؤكم، أما مادمتم عل

  .علون، واهللا معكم ولن يتركم أعمالكموأنتم األأبدا 
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 القلوب إىلال بوحدة كاملة وأخوة شاملة وشعور جامع يضم القلوب إاصل، ولن يكون هذا ال بد من جهاد طويل مرير شاق متو  
 معامل اخلري، ويوم يكون هذا فلن تقف عقبة واحدة يف إىل مناهج احلق، واجتاه سليم صحيح ىستقامة مع ذلك علا اجلهود، وإىلواجلهود 

هما يإله اآلن، فهل يإلتتألف منهما وحدة حقيقية هي أشد ما حنتاج .. ان وحب مي إ حقنا،إىلطريقنا وال بد أن نصل يف أقرب وقت بإذن اهللا 
  ؟من سبيل

  . ونعم النصريهدنا، وأنت نعم املوىلاهلمنا رشدنا، ووفقنا وأاللهم   
  

  ميانإ
 آمنا بربنا ليغفر لنا إنا.  ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إمنا تقضي هذه احلياة الدنياىقالوا لن نؤثرك عل(  

  ).ىأكرهتنا عليه من السحر، واهللا خري وأبق خطايانا وما
مام فرعون أ املبعوث من عند اهللا، ىوقف احلق األبلج األعزل أمام الباطل القوي املسلح جياه ويطارده ويتحداه، ووقف نيب اهللا موس  

 احلرية واملساواة والعدالة واإلنصاف، وترك الناس إىل حق أوضح وأعز من الدعوة ذا دعوة احلرية، وأيإ عباده خياطبه، فهي ىاجلبار املتجرب عل
  .رض أعزة، ويبتغون من فضل اهللا األىحرارا كما ولدم أمهام ميشون علأ

هو وجنوده يف  واستكرب) ى، فقال أنا ربكم األعلىفحشر فناد( وما كان فرعون ليستجيب هلذه الدعوة العزالء وإن كانت حقا  
  .ه بكل ساحر عليميإل وأرسل يف املدائن حاشرين، ليبعثوا )ما علمت لكم من إله غريي (رض وقال لقومهاأل

 بسخاء،  املال الوفري يبذله فرعون الغينإىلوجاء السحرة ويف قلوم غيظ، ويف أفئدم حقد، ويف نفوسهم طمع، ويف أعينهم تطلع   
:  قال؟)أئن لنا ألجرا  إن كنا حنن الغالبني(:  ومل خييب هو ظنهم، ولكن مد هلم فيه مدا، وحني قالواستطاع،  اجلاه العريض ميد هلم فيه ماإىلو
نا إفألقوا حباهلم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون (: ميان بقدرته وقوته وجربوته، ويؤمنون كل اإل، وهم يصدقون وعده)نعم وإنكم ملن املقربني(

  ).لنحن الغالبون
فئدة أوليائه ساعة أاليت ثبت اهللا ا  ولكن السكينة. ىوجس يف نفسه خيفة موسأ، فى من سحرهم أا تسعوخيل للنيب الكرمي  

نعوا إمنا صنعوا كيد ساحر وال ص، وألق ما يف ميينك تلقف ما ىال ختف إنك أنت األعل( :العسرة تنزلت عليه ونودي من سرادقات اجلالل
  .ىيفلح الساحر حيث أت

ميان احلق، وشعاع من سناه، المس هذه األفئدة، أو فاض عليها سيب من رمحة اهللا ونعمته،  العصا قبس من نور اإلا اتصل ذهوكإمن  
  ).ان وزينه يف قلوبكمميكم اإليإلولكن اهللا حبب (: فغشي هذه القلوب

لقفت من حبال  ا املباركة مع ماا لقفت العصمن ودين، وكأىويف النفس املصرية رقة ولني، ويف الصدر املصري منذ فجر التاريخ تقو  
: شرقت عليها بنوره املبنيأميان املتني، و، ووصلتها حببل اإل أدران الشرك والشك، وأزاحت حجب الغفلة والرين عن هذه القلوبي،وعص

  ). وهارونىقالوا آمنا برب العاملني، رب موس. لقي السحرة ساجدينأف(
نه ملكر مكروه يف املدينة أنه لكبريهم الذي علمهم السحر وإ: (م التهم وقالهل وجن جنون فرعون، وذهب بلبه الغضب، فكال  

ألصلبنكم يف جذوع النخل  يديكم وأرجلكم من خالف،أفألقطعن (: ألليم، والعقاب الشديد اوددهم بالعذاب املهني) هلهاأليخرجوا منها 
  ).ىشد عذابا وأبقأينا أولتعلمن 

 مرضاة اهللا العالم، وهل يذهب خوف إىل قلوب صرفتها حالوة املعرفة عن اآلمال واآلالم إىلصل  هلذا التهديد والوعيد أن يوأىن  
  !؟ سبقت هلم السعادة فأصبحوا بنعمة اهللا من املؤمننياملخلوقني خبشية رب العاملني من قلوب العارفني، مىت

تقضي هذه  نت قاض إمناأما  نات والذي فطرنا، فاقضما جاءنا من البيى لن نؤثرك عل(: لذا كان جواب هؤالء األصفياء األقوياء  
  ).ىنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، واهللا خري وأبقإ. احلياة الدنيا
 خالط ، أما بعد أنلقد كان هؤالء يعيشون قبل هذه اللحظة يف حدود من شهوات الدنيا الفانية، ومطالبها اهلزيلة، ولذائذها احلقرية  

 الفانية، ىميان شغاف هذه القلوب، وأدركوا بعني البصرية سر هذا الوجود، فقد وزنوا بكفتني وقارنوا بني حياتني، فآثروا الباقية علاإل
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ات ن له جهنم ال ميوت فيها وال حييي، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصاحلإنه من يأت ربه جمرما فإ(نفسهم  أعند   ماىواختاروا ما عند اهللا عل
  ).ى، جنات عدن جتري من حتتها األار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكىلئك هلم الدرجات العلوفأ

 القلب واجلنان، وينتج ىوم اآلخر، هكذا اإلميان احلق، اعتقاد صادق يهز املشاعر والوجدان، ويستويل عليلافيا أيها املؤمنون باهللا و  
 ال تساوي يف نظره الدنيا حىت ال اهللا، وأن تصغرإيف احلق  حداأال يرهب املؤمن أواحد الديان، وركان، وخشية ال، والعمل باألصدق اللسان

  .؟فهل آنتم مؤمنون. عنده قالمة  ظفر، وال تقعده عن قولة حق
  

  جترد
  ). املسلمنيلال شريك له وبذلك أمرت وأنا أو قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني،(  
يقول من احلق، وهو يبتغي بذلك األجر العاجل، واملثوبة احلاضرة، من  رجل يعمل ما يعمل من اخلري، أو يقول ما: نالناس رجال  

والبنني والقناطري  زين للناس حب الشهوات من النساء (:و جاه يعرض ويطول، أو لقب ومظهر يصول به وجيولأمال جيمع، أو ذكر يرفع، 
  ).ل املسومة واألنعام واحلرث، ذلك متاع احلياة الدنيا واهللا عنده حسن املآباملقنطرة من الذهب والفضة واخلي

نسان ، وأن اإلال باحلق واخلريإورجل يعمل ما عمل ويقول ما يقول، ألنه حيب اخلري لذاته كذلك، ويعلم أن الدنيا ال يستقيم أمرها   
ال الذين آمنوا وعملو الصاحلات وتواصوا باحلق إنسان لفي خسر، ن اإلإ والعصر(: ال إذا رصد نفسه للحق واخلريإال تستقيم إنسانيته كذلك 

نه حيب اهللا وخيشاه ويرجوه، ويقدر نعمته عليه يف الوجود والقدرة واإلرادة والعلم، وسائر ما منحه إياه، ففضله بذلك ألو ،)وتواصوا بالصرب
فتوكل  (: احلق فقالى بالثبات علىوصأو، )وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون (:ن اهللا قد أمر باخلري فقالأ كثري ممن خلق تفضيال، وهو يعلم ىعل
  أن كل ماى، فهو هلذا يرجو ما عند اهللا، ويبتغي بقوله وعمله مرضاته وحده، وقد يرتقي به هذا الشعور فري) احلق املبنيىنك علإ اهللا ىعل

  أحدا  غريه حىتى، فهو هلذا ال يريءن فقد شعوره بربه فقد كل ش، وميءعداه زائل، فمن وجده فقد وجد كل ش  اهللا باطل، وكل ماىسو
نه يعلم أن هذه الدنيا فانية ، أو أل)ى ربك املنتهإىلن إو) (ين لكم منه نذير مبنيإ اهللا إىلففروا  (:ه وجهه، أو يصرف حنوه حقه وخريهيإليويل 

، ويرجوه ي دار القرار، فهو يزهد كل الزهادة يف اجلزاء يف هذه الدنيازائلة، وكل ما فيها عرض حقري، من ورائه حساب عسري، وأن اآلخرة ه
ما عندكم ينفد وما عند اهللا باق       (:نقضاء مهما طالا نفاذ وإىل تقلص ونسيان، والعمر إىل ورثته، واجلاه إىل ضياع وإىلخرة، فاملال يف اآل

  .ولئك رفيقاأالنبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، وحسن ، وهو يرجو املثوبة نعيما  يف اجلنة مع )ىواآلخرة خري وأبق
، ىخررتان إن أرضيت إحدامها أغضبت األ وقلما يستقيم له األمر، فهما ض،ن يأخذ من هذه وتلكأومن الناس قسم ثالث يود   

رة، ومن أراد اآلخرة حازمها معا، نه من أراد الدنيا وحدها خسر اآلخأ أن املقطوع به، ىميزان إن رجحت واحدة شالت واحدة، عل وكفتا
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد مث جعلنا له  (: خطر عظيمىوصح له النجاح فيهما مجيعا، ومن خلط بينهما كان عل

  ).مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا سعيها وهو  هلاىجهنم يصالها مذموما مدحورا، ومن أراد اآلخرة وسع
ا آثر الصاحلون من عباد اهللا يف كل زمان ومكان أن يتجردوا للغايات العليا، ويصرفوا نيام ومقاصدهم وأعماهلم وأقواهلم ومن هن  

  ).ال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاءإأمروا  ما (: اهللا جل وعال، متجردين لذلك من كل غاية، متخلصني من كل شهوةإىل
: مري طائعا، فعجب من أمانته، وقال األإىل الثمني يف القادسية، فقدمه يلا حق من اجلوهر الغىعثر علومن هنا قرأنا قصة ذلك الذي   

مري ألو أردت وجه : ، فقال الرجل؟" أمري املؤمنني فيجزل عطاءك، وينبه امسكإىلكتب به أ مسك حىتإإن رجال  يتقدم مبثل هذا ألمني، ما "
انصرف ومل . ، وحسيب علمه ومثوبتهىردت وجه اهللا الذي يعلم السر وأخفأه، ولكن يإلك وال يلإاملؤمنني ما جئت ذا، وما وصل علمه 

  . ما عند الناسىيذكر امسه، وآثر ما عند اهللا عل
  .بتغاء مرضاة اهللاوأمثال ذلك كثري يف تارخينا الزاخر مبعاين التجرد للخري واحلق والعمل الصاحل   
  .اللهم آمني؟ ج القومي هذا النهىفهل تستقيم النفوس عل  

  
  ؟ن النصر مع الصربإثبتوا للمحنة ف أيها العربأ
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  ؟يها العرب ماذا ختشونأ
 مناوأتكم ويقول ىمم املختلفة علاحلكومات اجلائرة وجتتمع كلمة األن تتألب عليكم الشعوب الطامعة وضم حقكم أأختشون   

ولكم ؟ ختشون هذاأ ؟كم القوات العسكريةيإلو يسوقون أقوبات االقتصادية من كلمتهم يف غري صفكم ويفرضون عليكم الععضاء جملس األأ
وقالوا حسبنا اهللا ونعم  مياناإن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إالذين قال هلم الناس (.. كرم القدوة أسوة واألحسن أيف سلفكم 

  ).اهللا واهللا ذو فضل عظيممل ميسسهم سوء واتبعوا رضوان  نقلبوا بنعمة من اهللا وفضلاالوكيل، ف
قل لو (ن تنقضي أعمار شاء اهللا هلا أن تتأخر، ولن تتأخر فيها أراد اهللا أجال آن بني اهلزمية والنصر صرب ساعة، ولن تتقدم فيها إ  

 ا عباده الصادقني ا مواقف الكرامة ومعامل البطولة والشهامة ميتحن اهللاإمن، و) مضاجعهمإىلكنتم يف بيوتكم لربز الذين كتب عليهم القتل 
  .ليبتلي ما يف قلوم وميحص ما يف صدورهم واهللا عليم بذات الصدور

  :ين ذكرت قول القائلأن ازم لوال ألقد مهمت : قال معاوية  
  تراعي بطال وحيك المن األ   أقول هلا وقد طارت شعاعا

  جل الذي لك مل تطاعي األىعل  لت بقاء يومأنك لو سإف
  فما نيل اخللود مبستطاع  ملوتفصربا يف جمال ا

  .فثبت، فدفع اهللا عين عار اهلزمية وخزيها
 لىواهللا غالب ع ( يفتح اهللا بينكم وبني الناس باحلق وهو خري الفاحتنيبناء يعرب، حىتأبطال من يها األأيف جمال املوت صربا  فصربا  

  ).كثر الناس ال يعلمونأمره ولكن أ
ن معكم قوة اهللا اليت ال تغلب إنتم كثري كعديد الطري، ولن تغلبوا من فقدان عدة، فألبوا من قلة، فال هو لن تغإله إواهللا الذي ال   

ن إثنني، امرين إ، ولكنكم تغلبوا من )رض واهللا عزيز حكيمال هو وهللا جنود السموات واألإوما يعلم جنود ربك  (وجنده الذي ال يهزم
لنصر ن تفسد النيات وتلتوي املقاصد وحتل الدنيا يف قلوبكم حمل اآلخرة، فيتأخر عنكم اأو أختتلفوا وتتنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم، 

 ىن خيذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلإإن ينصركم اهللا فال غالب لكم و( يءهلي، وال ينفعكم بعد ذلك شوالتأييد الرباين واملدد اإل
  ).اهللا فليتوكل املؤمنون

ر اهللا وال أم ىخلصوا نيتكم وطهروا قلوبكم واستقيموا علأ وامجعوا كلمتكم و،ن النصر مع الصربإللمحنة، فتوا بثأأيها العرب  فيا  
ولينصرن اهللا من  ( حكم الكافرين من كانوا وال تعبأوا بتهديد أو وعيد، وكونوا هللا يكن اهللا معكمىوال تنزلوا عل، حداأترهبوا بعد ذلك 

  ).ن اهللا لقوي عزيزإينصره 
  . أكرب وهللا احلمدواهللا  
، وأن آيات )كرذولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من م(... أيها العرب واملسلمون امسعوا وتدبروا واعتربوا وصدق اهللا العظيم   

صر وهذه هي قواعد الن. وال تضطرب أرقامها، ومن أصدق من اهللا قيال الكتاب الكرمي ألثبت من املعادالت الرياضية اليت ال ختلف نتائجها
  :الست يف هذه اآليات الكرمية

النصر، وال   احلسنيني، الشهادة أوىنه ال ينتظر إال إحدألبدا أن املؤمن ال يتزعزع وال يتردد وال يهن وال يضعف إف: الثبات -1  
 أن يضروه مل ىو اجتمعوا عل قد كتبه اهللا وليءال بشإن ينفعوه مل ينفعوه أ ىهل األرض مجيعا اجتمعوا علأال ما كتب اهللا له، ولو أن إيتوقع 

 من ذلك كله، وأشد ما حيرص عليه الناس آجاهلم وأرزاقهم، وأشد ما يدعوهم ى ما يلقىنه مأجور علأ قد كتبه اهللا عليه، ويءال بشإيضروه 
ؤمن واثق متام الثقة أن  هذه األرزاق من أن تنقص بالنفقة، واملى هذه األعمار أن تقصر باملوت، واخلشية على التردد والضعف، اخلوف علإىل

 ن املؤمن ثابت ال يلني، قوي الإ .. ه، ففيم التردد واخلوف والضعف والوهنألحد غريبيد اهللا وحده ال سلطان عليهما األجل والرزق 
م يف سبيل اهللا وما وكأين من نيب قاتل معه ربيون كثري، فما وهنوا ملا أصا (يضعف، وكثريا ما كان الفرق بني اهلزمية والنصر ساعة من ثبات

  ).استكانوا واهللا حيب الصابرين ضعفوا وما
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قني، بأن قدرة اهللا أعظم يلاوهو أمان اخلائفني وأمل الالجئني، واملؤمن يعلم متام العلم ويوقن أعمق : ىلاوذكر اهللا تبارك وتع -2  
أس، وهتفت به هواتف يلاعلمون، فإذا أحاطت به عوامل مره ولكن أكثر الناس ال يأ ىن اهللا غالب علأو ،ىالقدر، وأن قوة اهللا أجل القو

ن وراء ذلك كله قوة القوي القدير العلي الكبري، الذي له ملك أ األعداء من كل جانب، ذكر صادقا ىاهلزمية من كل مكان، وأحدقت به قو
د السموات واألرض وما يعلم جنود يلا قدير، له مقيء كل شى وهو عليءعباده، بيده ملكوت كل ش السموات واألرض، ومن فيها مجيعا

  .ن يقول له كن فيكون أمره إذا أراد شيئا أمناإربك إال هو، 
الذين قال هلم الناس إن الناس قد  (بداأ يء، ال ش؟و عدة املعتدينأن ينال من نفسه ويل املهولني، أو قوة املتكاثرين ى أفماذا عس  

  ).ا اهللا ونعم الوكيلوقالوا حسبن مياناإمجعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
وإذا كانت الغاية مرضاة اهللا ورسوله، وإذا كانت احلدود ، فال قتال إال لغاية، وال عمل إال يف حدود: وطاعة اهللا ورسوله -3  

نهاهم حدود اهللا ورسوله وما وضع العليم اخلبري لعباده من نظم ومناهج وأحكام وقواعد تبصرهم باخلري وتأمرهم به، وحتذرهم من الشر وت
والذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا  (كانت تلك وال شك أنبل الغايات وأشرف املقاصد يهون يف سبيلها البذل، ويطيب من أجلها الكفاح، عنه

  ).ن كيد الشيطان كان ضعيفاإولياء الشيطان أوالذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت، فقاتلوا 
 هي يء الوحدة يف كل ش ..ادة واجلندية والقول والعمل والشعور والروح واملقصد والغايةخاء يف العاطفة والقيلوحدة واإلا -4  

منا إ( من معاين الكفر  والفرقة معىن،ختلف نفر إال ذلوا، والوحدة صميم اإلميانا وما ،ال ضعفواإأساس القوة ومالك العز، وما تفرق قوم 
  ).املؤمنون إخوة

  والصابرون يوفون أجرهم يوم ، والثبات مظهر وعمل، والصرب عاطفة وخلق،ال للصابرينإبات  وهو أصل الثبات، فال ث:الصرب -5  
ئمة أوجعلناهم (، )واستعينوا بالصرب والصالة(، )وبشر الصابرين( يف الدنيا بالصرب والنصر، ويف اآلخرة باملثوبة واألجرة،  ..القيامة بغري حساب

  ).يوقنونبآياتنا  يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا
و أ آمنني ىو جما علأ إخفاقا  لباطل، أو أحد، أو إبطاال حلق ىفال يكون الغرض عدوانا عل: تصحيح النية وطهارة املقصد -6  

نصاف أن تتهدم بفعل ، ولقواعد العدالة واإلو محاية للمثل العليا أن تنتهك حرمتهاأمشروعا أو جندة ملظلوم  اغتصابا آلخرين، بل يكون دفاعا
  ). عن سبيل اهللا واهللا مبا يعملون حميطنوال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدو (ملطامع والشهواتا

   ...يها العرب واملسلمون أ  
 الشر من كل مكان، فتألب الشرك بقضه وقضيضه عليكم يف اهلند، وتألبت ىيف هذا الوقت العصيب الذي تدفقت فيه عليكم قو  

العاملية بعددها وعددها عليكم يف فلسطني، ووقفت دول اإلستعمار الباغية املخادعة ترمق املعركة لتقتسم األسالب، وتلقي يف النار ية صهيونلا
هود والذين يلاعداوة للذين آمنوا  شد الناسألتجدن  (ىلاابس ورأيتم مصداق قول اهللا تعيلا األخضر وى تأيت علحىت بالوقود لتزداد اشتعاال

   ..).واأشرك
 عرفتم ال تيأسوا وال نوا وال حتزنوا، فقد وعدكم اهللا النصر وال شك يف موعوده مىتأيها العرب واملسلمون  جيب أيف هذا الوقت   
  .سبابه وعرفتم كيف حتققون هذه األمور الستةأ وأخذمت يف ،قمتم دعائمهأقواعده، و
  .ونبل املقصد ... والصرب ... وحدةوال ... وطاعة اهللا ورسوله ... وذكر اهللا ... الثبات  
  .واهللا أكرب وهللا احلمد ... واهللا معكم، ومن كان اهللا معه فلن يغلب أبدا  

  
  تصحيح املفاهيم

  يف الدين
  حتريف وتصحيح

واستعداد تباعه، ورسوخه يف قلوب املؤمنني به، أو حينما أعياهم أمره، وثباته يف نفوس أسالم غري املسلمني حينما جهلوا هذا اإلن إ  
سالم وال مظاهره وشكلياته، ولكنهم حاولوا أن حيصروا  جيرحوا يف نفوس املسلمني اسم اإلنأمل حياولوا ... كل مسلم لتفديته بالنفس واملال 
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ال  شكال واملظهرياتألمن األلقاب وا معناه يف دائرة ضيقة تذهب بكل ما فيه من نواح قوية عملية، وإن زكت للمسلمني بعد ذلك قشورا
  !!تسمن وال تغين من جوع

 ووسائل يءسالم شن اإلأ غريه، ويء والقانون شيءسالم شن اإلأ آخر، ويء واالجتماع شيءسالم شفأفهموا املسلمني أن اإل  
إذا .. حدثوين بربكم ف!! ن يكون بعيدا عن السياسةأ جيب يءسالم شن اإلأوالثقافة العامة سواه، ويء سالم شن اإلأاالقتصاد ال تفضل به، و

  !؟فما هو إذن... سالم شيئا غري السياسة وغري االجتماع وغري االقتصاد وغري القانون وغري الثقافة كان اإل
نزل أهلذا أ " استغفارإىلاستغفار حيتاج : "كما تقول رابعة العدوية لفاظ اليت هيم هذه األأ! ؟ة من القلب احلاضراليأهو الركعات اخل  

  ). ورمحة لقوم يؤمنونى وهديءتبيانا لكل ش ( مفصالالقرآن نظاما شامال حمكما
سالم أن حيصروا فيها ، هي اليت حاول خصوم اإلسالم اإلسالم، وهذه احلدود الضيقة اليت حدد ا معىن املتضائل لفكرة اإلهذا املعىن  

  ..!سالماإل: ن دين الدولة الرمسي هوأ ىعلن الدستور لينص ألقد تركنا لكم حرية الدين، و: املسلمني وأن يضحكوا عليهم بأن يقولوا هلم
  

  يف السياسة
  سياسيون

  مىتإىلوال ندري ...! ىخوان املسلمني قوم سياسيون، ودعوم دعوة سياسية، وهلم وراء ذلك مآرب أخرن اإلإ: يقول قوم  
  .ظن توجبه الشكوكلقاب، وتترك يقينا يؤيده الواقع يف سبيل ، وتتبادل الظنون وتتنابز باألمتنا التهمأتتقارض 

  .مة الصاحلة قدوتنامل السلف الصاحل من أبناء هذه األننا نناديكم بالقرآن يف مييننا، والسنة يف مشالنا، وعإ: فيا قومنا  
ن إو.. فهذه هي سياستنا .. ن كان هذا من السياسة عندكم إف...  وأحكام اإلسالم ىسالم، وهدم اإليلاسالم، وتع اإلإىلندعوكم   
اسة فقولوا ما شئتم ن تسمو ذلك سيأوإن شئتم .. ! عرق الناس واحلمد هللا يف السياسة أفنحن ..  هذه املبادئ سياسيا  إىليدعوكم كان من 

  .نكشفت الغاياتا وضحت املسميات، ومساء مىتفلن تضرنا األ
سالم لسياسة يف طيها سعادة ن اإلإ.. واهر  ال حتجبكم األلفاظ عن احلقائق، وال األمساء عن الغايات، وال األعراض عن اجل:يا قومنا  

... الدنيا وصالح اآلخرة، وتلك هي سياستنا ال نبغي هلا بديال ، فسوسوا ا أنفسكم، وامحلوا عليها غريكم تظفروا بالعزة األخروية 
  ).ولتعلمن نبأه بعد حني(
  

  احلكومة االسالمية
، وال يدع اجلماعة ىفهو ال يقر الفوض. ظام اإلجتماعي الذي جاء به للناس من قواعد النةقاعد" احلكومة"سالم احلنيف يفترض اإل  

: وقال) .. ذا نزلت ببلد وليس فيه سلطان فارحل عنهإ(: لم لبعض أصحابهس اهللا عليه وىولقد قال رسول اهللا صل" احلاكم"سالمية بغري اإل
.. ن السياسة ليست من مباحثه أال يعرض للسياسة، و" سالماإل" أدق ن الدين أو بعبارةأفمن ظن ) .. وإذا كنتم ثالثة فأمرو عليكم رجال(

، ومجيل ن االسالم شريعة اهللا ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفهإسالم، فقول ظلم اإلأسالم، وال ، وظلم عمله ذا اإلفقد ظلم نفسه
 فال تقوم الدولة) ارس، وما ال أصل له فمهدوم، وما ال حارس له فضائعصل وامللك احلأن الشريعة أعلم إ: ( رضي اهللا عنهيلامام الغزقول اإل
دارة، وال حكومة مادة جامدة صماء ال روح فيها، كما ال تقوم إ تكون الدولة رسالة ال تشكيل ساس الدعوة، حىتأ ىال علإسالم يف اإل

  .حتتضنها وتنشرها وتبلغها وتقويها.. ال يف محاية الدولة إالدعوة 
 ىن نتنكر له نظريا، فنصصنا يف دستورنا علأن كنا مل نستطع إصل ففصلنا الدين عن السياسة عمليا، وننا نسينا هذا األأطأنا وأول خ  

سالمي يف الرءوس، والفطرة اإلسالمية يف وا الذوق اإلن يفسدأسالم، ولكن هذا النص مل مينع رجال السياسة من أن دين الدولة الرمسي اإل
ن يباعدوا دائما  بني الدين ومقتضيات السياسة وهذا أول أ ىسالمي يف األوضاع إعتقادهم وإعالم وأعماهلم، علاإل، واجلمال النفوس

  .خري فيه  الذي الىالوهن، وأصل الفساد وبالء التقليد األعم
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  مة قبل حقوق احلاكمقوق األح
ن أرادا، وإوعليه أن يشاورها، وأن حيترم ..  فيه اخلري ىمبا ترسالم، أن تراقب احلاكم أدق املراقبة، وأن تشري عليه ومن حق أمة اإل  

، )همن بيىمرهم شورأو: ( املؤمنني خريا فقالى به علثىنأو، )مروشاورهم يف األ: (مر اهللا احلاكمني بذلك فقالأيأخذ بالصاحل يف آرائها، وقد 
هل الرأي من أذا جاءهم أمرا مجعوا إ واملهتدين من بعدهم، فكانوا  اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدينى ذلك سنة رسول اهللا صلىومضت عل

فإن ( :بكر رضي اهللا عنه بوأ ذلك وحيثوم عليه، فيقول إىلم ليندبوم إاملسلمني، فاستشاروهم ونزلوا عند الصواب من آرائهم، بل 
 اعوجاجا  من رأى يفّ:  رضي اهللا عنهول عمر بن اخلطابويق). باطل فسددوين أو قوموينىن رأيتموين علإعينوين، وأ حق فلىرأيتموين ع

  .فليقومه
  

  يف االقتصاد
 اهللا عليه ىبل اعترب املال من نعم اهللا الواجبة الشكر فقال النيب صل.. سالم املال، ومل يزهد يف الثروة ومل حيرم الطيبات  حيتقر اإلمل  

  ).نعم املال الصاحل للرجل الصاحل: (وسلم
 العمل والكسب ىوحث بعد ذلك عل .. )اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر: (عجز والفقر وقرنه بالكفر فقالواستعاذ من ال  

 كاال  ىمسأمن : (وقال ).ن اهللا حيب املؤمن احملترفإ: ( اهللا عليه وسلمى مثوبته ومغفرته فقال صلإىل حبه وإىلواعترب ذلك قربه من اهللا تؤدي 
  .، وحرم السؤال واالستجداء ملا يف ذلك من ذلة وهوان) مغفورا لهىمسأمن عمل يده 

 عن غريه، وتوفرت له ضروريات حياته، ولذا ذا شبع بطنه واستغىنإولن يستشعر أحد العزة والكرامة ويتذوق طعم احلياة الكرمية إال   
 أفرادا ومجاعات وترفع ةل األسس اليت تنمي ثروة األم، بل وضع هلا أفضيلاصالح املين االقتصادية ومل يغفل قواعد اإلسالم مل يهمل املعان اإلإف

نفسهم وذراريهم وأوالدهم، وتضمن هلم العدالة االجتماعية الصحيحة، وتوفر أ ى املعيشة، وتقرب بني الطبقات، وتؤمن اجلميع علىمستو
  . السواءىالفرص املتكافئة للجميع عل

  

  املرأة يف القرآن الكرمي
  : يوم الدينإىل سيدنا حممد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته ىونصلي ونسلم عل، ىلاحنمد اهللا تبارك وتع  
  ،سالم حتية من عند اهللا طيبة مباركة، فسالم اهللا عليكم ورمحته وبركاتهحييكم بتحية اإلأ :خوانها اإلأي  
  ..عن املرأة يف القرآن الكرمي .. يها اإلخوة األحباب  أ.. موضوع حديث الليلة   
ن إف..  ا أن تطول فطالت بنا هذه السلسلة وأوىل .. ىلاكتاب اهللا تبارك وتع.. ا يف سلسلة نظرات يف القرآن الكرمي وكنا قد بدأن  

، قول سيدنا عبد يها اإلخوة يف هذا املعىنأويعجبين . .يقتطف منهن .. ن القارئ ليجد نفسه يف رياض يانعات إ خري كله، وىلاكتاب اهللا تع
  ).نزلت من روضات يانعات" ال حم" قرأت يف ذاإ: (اهللا بن مسعود

املنطق الدقيق .. ال أن يكون يف كتاب اهللا إسلوب العجيب مزج غريب ال ميكن انفرد به من هذا األ  مباىلان كتاب اهللا تبارك وتعإ  
  ...قية  اموعات املنطىذا باملرء أمام جمموعة من أقوإف.. يف أروع صور اخلطابيات يعاجل به أجف املوضوعات 

ن أفيجد ..  العجب والدهشة إىليدعو  الفات املرأة اخإىلختلفت نظرم امم، جيد أن الناس قد ن من يقرأ تاريخ األإ.. خوان يها اإلأ  
 ذلك حىتال ملهاة وملعبة، وينطبق إومن الناس من مل ير املرأة .. ن منهم من كان يعتربها من سقط املتاع أمنهم مثال من كان يعتربها رقيقا، و

مم نفسها مل تبلغ  هذه األكمال حقوق املرأة، حىتتن أعظم مفاخرها الرقي  والنهوض باملرأة واسأمم احلديثة اليت تدعي يف نظرة الناس يف األ
مع العريب كان ن اتأ.. خوة يها اإلأأو تكون يف وضعها الصحيح، وتعجبون .. املرأة ومكانة املرأة احلد الذي تنال فيه بالفعل حقها الصحيح 

خذ برأيها يف أفت.. نسانيته إففي الوقت الذي كانت فيه بعض قبائل العرب تعترب أن املرأة إنسان له حق  .. ة املرأىخليطا  يف نظره وحكمه عل
يلة من قبائل شيخ قب.. فهذا مشاس بن ألي ...  ذلك ىحيان، وهناك أمثلة علتدع هلا حرية االختيار يف بعض األحيان وتستشريها وبعض األ
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لقد :  فقالت له،مه مستبشراأ ىن يقتله، ودخل علأالعرب قد هجاه أحد الشعراء وأقذع يف هجائه له، وعندما وقع يف يده هذا الشاعر، أراد 
لسوف :  فقال هلا؟نت فاعل بهأوماذا : فلقد ظفرت بالشاعر الذي هجاين، فقالت.. ماه  أجل ياأ: رأيت يف وجهك عالئم البشر، فقال هلا

 ميحو هذا ىتر شاعر قال فيك ما قال وسار قوله يف الناس، فمن يا؟ ابن ألي ين سداد رأيك ورجاحة عقلك ياأو: قالت له.. قتله طبعا  أ
بد أال فال حمو ملا لصق بك من هجائه إمشاس، أكرمه ودعه ميدحك، فهو الذي ميسح ما هجاك به و أكرمه يا:  قالت؟وماذا أفعل: اهلجاء  قال

  . امرأةى رأيها وهي مل تكن سوىمه نزوال علأوبالفعل نفذ مشاس بن ألي وصية .. دهر ال
.. نقول يف الوقت الذي كان للمرأة يف بعض القبائل مثل هذا التصرف والرأي، كانت بعض القبائل تئد البنات ... خوان ها اإلأي  

  .يف تصورها للمرأة ومكانتها شرائع خمتلفة ومتباينةوحتجز النساء يف البيوت حجزا  قاسيا  شديدا، وكانت شرائع العرب 
.. مور يف وضعها الصحيح لتضع األ.. عي ن يأيت القرآن الكرمي بنظرة هي غاية السمو والرقي االجتماألذلك فمن العجيب حقا،   

  .ولتعاجلها جبرأة وقوة
  سس النظريةاأل

 ...عاجلها القرآن الكرمي عالجا  فيه الثقة والصراحة واجلرأة واحلق ..  وىلقضية إنسانية بالدرجة األ.. خوان يها اإلأهذه القضية   
، واتقو يها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا  ونساًء أيا: (ىلايقول اهللا تبارك وتع

ن أصل اجلنس أتقص علينا يف وضوح بالغ .. خوة يها اإلأ.. ذه اآلية الكرمية فه.. ) اهللا الذي تساءلون به واألرحام، إن اهللا كان عليكم رقيبا
وهذه النفس الواحدة قد خلق منها زوجها، فالرجال والنساء أصلهما نفس واحدة ..  نفس واحدة إىلهذا اجلنس يعود .. البشري كله واحد 

..   ومن معدن واحد .. فاملرأة والرجل من أصل واحد  ..  أساس الوحدةىسالم قد وضع هذه القضية علي أن اإلأخومن هنا جتد .. 
  .ساس يف هذه القضية هو التسويةألاف، )بعضكم من بعض(

وجيعل من  ناثاإو يزوجهم ذكرانا وأويهب ملن يشاء الذكور،  يهب ملن يشاء إناثا: (ىلايقول اهللا تبارك وتع .. ىويف سورة الشور  
 قد بدأ باإلناث، وجعلهن هبة يهبهن من يشاء من خلقه، وجعل الذكور ىلان اهللا تبارك وتعأأخي   يافنجد.. ) يشاء عقيما، إنه عليم قدير

فهو فضل اهللا ..  وإناثا ملن يشاء فسواء كان النسل إناثا أو ذكورا أو خليطا من إناث وذكور اكذلك هبة من عنده سبحانه، ويعطي ذكور
  .زالة شبهة االنتقاصا أخي أن البدء باإلناث قد جاء إلناث والذكور جند يذا تأملنا يف ترتيب ذكر اإلإوهبة من اهللا، و

 التسوية يف إىل العام، بل تتعداه وال تقف التسوية عند هذا املعىن.. ) بعضكم من بعض: (ىلاويف آية ثالثة يقول احلق تبارك وتع  
ماين أهل الكتاب، من يعمل سوءا  جيز به وال جيد من دون اهللا أكم وال ليس بأماني: (ية الكرمية تقولفتجد يا أخي اآل..  يضاأاألحكام العملية 

ن احلق تبارك أهنا جتد  .. )ولئك يدخلون اجلنة وال يظلمون نقرياأ وهو مؤمن، فىومن يعمل من الصاحلات من ذكر أو أنث(، )وليا وال نصريا
  .ن القيمة العامة يف احملاسبة ويف التكليف قيمة واحدةأو. .ه الرجل واملرأة أصل واحد يإلن األصل الذي يرجع أثبت أ قد ىلاوتع

تسكنوا  لزواجاأومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم : (ىلاتسمع يا أخي قول اهللا تبارك وتع.. ويف موضع آخر من القرآن الكرمي   
، فأنت ون بني الرجل واملرأة مقرر يف وضع آخرن هذا السكأسنجد .. ا أخي ي الكرمي وإذا تأملنا املعىن) .. ها وجعل بينكم مودة ورمحةيإل

 االستقرار واهلدوء والسكون فيه معىن) .. هايإلهو الذي خلقكم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها ليسكن : (عرافتقرأ يف سورة األ
بني الرجل واملرأة من الصلة، رب عما فهي أنسب ما يع.. هذه مادة امتزاج وهي يف الوقت نفسه خفيفة احلروف ) سكن(ومادة .. والسترة 

 ما ميكن أن حيمله تعبري، ويقررأن هذا من ىمسأوالقرآن الكرمي يقرر هذا ب.. فاملرأة حتتمي بزوجها قوة ومعاشا، والرجل حيتمي ا حبا معاشا 
سس  وذه األ) ..كم مودة ورمحةبين ها وجعليإل لتسكنوا  أزواجاومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم: ( ومن فضلهىلاآيات اهللا ومن نعمه تع

 ى القرآن علىا ليست من جنسه، قضأمم السابقة من أن املرأة ليست من طينة الرجل، و أوهام األى علىالنظرية جند أن القرآن الكرمي قد قض
  .وهام ونسفها نسفا تاماهذه األ

  التطبيق العملي
وللمرأة مهمتها، وحنن جند أن اهللا تبارك .. وللرجل مهمته  .. واملرأة كائن ..فالرجل كائن .. ما من ناحية التطبيق العملي يا أخي أ  

ن األسرة دولة بينهما تتكون منهما، أ، فقرر )وهلن مثل الذي عليهن باملعروف وللرجال عليهن درجة (سرة قد قرر يف شأن تكوين األىلاوتع
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.. نه ال بد من اهليمنة أأخي  ذلك يا) مواهلمأ بعض ومبا أنفقوا من ىعضهم عل النساء مبا فضل اهللا بىالرجال قوامون عل (القوامة فيها للرجل
  ؟م املرأة اللينة اليت تعيش بعاطفتها تقلبها وإحساسهاأالرجل اجللد احلازم الذي يعيش بعقله، ؟ والسؤال هنا من أحق بالقوامة، الرجل أم املرأة

.. سالم وبني املدنية الغربية ق بني اإلهذا يا أخي هو الفار.. هذا العبء وهذه املهمة ه هذه املسئولية ويإلن الرجل هو الذي تسند أال شك 
 ذلك اإلستبداد  القيام ا وليس معىنىنه أقدر عل، فاإلدارة فيه حتفظ للرجل أل حكم الطبيعة واملنطقىسالم نزل علن اإلأيف هذه القضية جند 

زاد  رآه يقصقص من ذقنه ما "نافعا"ن أحباب من طرائف سيدنا عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه، وحيضرين هنا أيها األ.. أو الظلم أو الطغيان 
؟ ك أكباد اإلبل من أطراف اجلزيرة يسألونك عن الدين والقرآن وتفعل ذلكيإلن الناس يضربون إ!! بن عباس ااهللا اهللا يا:  القبضة فقالىعل

وهلن مثل  (لتأتيين من كتاب اهللا، فقال له: تزين المرأيت كما تتزين يل، فقال نافعأأمرين به اهللا، في فعل ماأين إ!! فقال ابن عباس وحيك يا نافع
  .غراق يف الزينة ممقوت شرعان اإلأوذا املناسبة لعلنا ندرك ) .. الذي عليهن باملعروف

.. جل ذلك انتقاصا حلق املرأة وال حمابة للر املرأة، مل يفعل ىأخي أن القرآن الكرمي حني حفظ للرجل حق القوامة عل والواقع يا  
  .مور يف نصااولكن جاء هذا احلق لوضع األ

مل يكونا رجلني فرجل إن فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، ف: (فقال.. ن الكرمي شهادة املرأة نصف شهادة الرجل آوجعل القر  
يف هذا احلكم املقرر يا أخي جاء القرآن مطابقا حلكم  ... )ىخرحدامها فتذكر إحدامها األإن تضل أوامرأتان ممن ترضون من الشهداء، 

 ى تعيش بعاطفتها وقلبها وإحساسها الرقيق الذي يقبل التأثر بشدة، فاملرأة تتأثر بأسرع مما يتأثر الرجل، وتنسىتكوين املرأة، وما تتميز به كأنث
 حني يكون فيهم سيدات، وتأيت قضية مؤثرة، تترك احمللفات قاعة اجللسة، ن احمللفنيأ الرجل، ويف حماكم الغرب يقولون ىسرع مما ينسأيضا بأ

حكم فيها، وهذا البكاء يعين أن قد أصدرن احلكم بالفعل  صدارإوجيلسن يبكني من ظروف القضية املطروحة أمامهن، واليت يطلب منهن 
 ضمانا  للشهادة   ىلاعتعة مطلوبة يف املرأة، ولذلك وضع احلق تبارك وأخي طبيعة واق فسرعة التأثر يا. ن تكتمل اإلجراءات القانونيةأ قبل حىت

  .ىحدامها األخرإحدامها فتذكر إن تضل أ
قل للمؤمنني يغضوا من (ن تغض بصرها، وأمر الرجل كذلك  أن القرآن قد أمر املرأةأأخي،  جتد بعض هذا يا.. من ناحية التطبيق و  

، فاحلق تبارك )ن اهللا خبري مبا يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهنإم  هلىأبصارهم وحيفظوا فروجهم، ذلك أزك
وال  ( النساء بنفس الوصية، وملا كانت املرأة موضع الرقة واملتعة والتزين، فقد أمرها باحلجابى املؤمنني ذه الوصية، أوصى كما أوصىلاوتع

و ما أو نسائهن أو بين أخوان أخوان إو بين أعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوان بباء ال لبعولتهن أو آبائهن أو آإنتهن زبيبدين 
وال يضربن : (مث يقول القرآن الكرمي) ..  عورات النساءىويل اإلربة من الرجال أو الطفل الذين مل يظهروا علأو التابعني غري أميان إملكت 

ال إن تتستر بزينتها أمر املرأة أسالم يا أخي قد  فاإل) ..ها املؤمنون لعلكم تفلحون أي اهللا مجيعاإىلنتهن، وتوبوا بأرجلهن ليعلم ما خيفني من زي
  .ىلا وجه التحديد كما هو واضح يف اآليات الكرمية من كتاب اهللا تبارك وتعىعن هؤالء احملارم عل

  نتيجة عملية
أن يوجد به الولد، وأن تعمر به الدنيا، وأن من  ىلاا وراءه من حكمة احلق تبارك وتعن بني املرأة والرجل سكونأ.. أخي  القاعدة يا  

 احلجز للرفيق اللني الذي ال.. رض، ال بد من الفصل بني املرأة والرجل، فمن حيجز ومن يطلق يف األخيرج عن هذه احلكمة يكون فاسدا 
سالم مل يظلم، ولكن حفظ للمرأة عفتها وحقوقها، فاإل.. الكفاح والنضال  ىطالق للقوي اجللد الذي ركب تركيبا  يعينه عل، واإلحيتمل

 القانون الفرنسي ال يعترب سالمية، حىتال الشريعة اإلإفسحت للمرأة من صدرها أوال جتد يا أخي شريعة .. ونظم االستقرار بني املرأة والرجل  
  . للتصرف يف ماهلاةهلية الكامل ولكن اإلسالم منحها األ،ذن زوجهاإال بإللمرأة األهلية الكاملة يف التصرف يف ماهلا 

ة جعل يلان هناك حكمة عفذلك يا أخي أل) .. نثينيمثل حظ األ والدكم للذكرأيوصيكم اهللا يف  (سالم ذا القرارذا ما جاء اإلإو  
ن ترث، وتطبيقا للعدالة التامة تأخذ نصف  أة، فيجببان هلا قر مبوجبها املرأة مكفولة النفقة، والرجل مطالب بالنفقة ولكن ألىلااهللا تبارك وتع
  .نصيب الرجل

صلها ويف وجودها ويف حقوقها أسالم قد جعل املرأة قرينة الرجل يف ن اإلإ: أقول.. خوان يها اإلأ.. وتلخيصا ملا تناولناه يف القضية   
ساس حيفظ أ لى، علية ووضع التشريعات الواجبة التنفيذ للمرأةسالم ما بينها وبني الرجل من رابطة، مث وضع احلقوق العمقر اإلأالعامة، و
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 يا( اهللا عليه وسلم القدوة الكاملة ىكمل األدب، وجعل نساء النيب صلأسالم ، مث أدا اإلنثوية ويضفي عليها خصائصها النسوية األكرامتها،
 قد ىلان اهللا تبارك وتعإ، مث ) يف قلبه مرض وقلن قوال معروفان اتقينت فال ختضعن بالقول فيطمع الذيأنساء النيب لسنت كأحد من النساء، 

  ).زواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهنيها النيب قل أل أيا (حلق نساء املؤمنني بنساء النيبأ
 مثال للذين كفروا امرأة ضرب اهللا ( قد جعل مضرب املثل للمؤمنني والكافرين من النساءىلان احلق تبارك وتعأأخي  وأنت جتد يا  

دخال النار مع الداخلني، وضرب اهللا انوح وامرأة لوط، كانتا حتت عبدين من عبادنا صاحلني، فخانتامها فلم يغنيا عنهما من اهللا شيئا، وقيل 
 ىبعد هذا، تر) .. وم الظاملنيذ قالت رب ابن يل عندك بيتا يف اجلنة، وجنين من فرعون وعمله وجنين من القإمثال للذين آمنوا امرأة فرعون 

ن املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات والقانتني والقانتات والصابرين والصابرات واخلاشعني واخلاشعات إ (أخي هذا اجلمع الظريف
د اهللا هلم مغفرة وأجرا  عأواملتصدقني واملتصدقات والصائمني والصائمات واحلافظني فروجهم واحلافظات والذاكرين اهللا كثريا والذاكرات، 

  ).عظيما
.. كما خلقها رب الناس واحلياة .. ولكن ساير طبيعة البشر وظروف احلياة  .. ى وال طغىسالم ما اعتدن اإلأ.. أخي  الواقع يا  

  . سيدنا حممد وآله وصحبهى اهللا علىوصل
  سالم والبيتإلا

  قيمة البيت
ه بالتنظيم ورفرف عليه يإلصالح ونفذ نه تعرض للبيت باإلإت، وطهر األموال، فإذا كان اإلسالم قد أصلح القلوب، ونظم األوقا  

.  من نعم اهللاى االستقرار، وحيببهم يف البيت ومن فيه، ويصفه بأنه نعمة كربىبالسعادة، فجاء يرغب املسلمني يف حياة األسرة وحيضهم عل
مسك عليك أمعاذ  يا (:لم وطلب منه أن يوصيه، فقال عليه الصالة والسالم اهللا عليه وسى رسول اهللا صلإىلجاء سيدنا معاذ رضي اهللا عنه 

  ). خطيئتكىلسانك وليسعك بيتك، وإبك عل
، والسكون بعد باء، فيه الراحة بعد التعبمهات واآلاألبناء والطيب اآلمن الذي فيه الزوجة واألهذا املكان  :وليسعك بيتك  

حداث لتمر عليها يد املواساة الرخيمة يف البيت املسلم، الذي هو ن جراح األإيت املنتظم السعيد، ون متاعب احلياة لتزول يف البإجهاد، وإلا
  :سالم تنظيم البيت بتنظيم الصلة بني أهله اإلعش اهلناءة ومنبت الطهر، ومكان الوفاء ومهد العطف والتراحم، وقد تناول

    
  :الزوج  
مام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع يف أهل ، فاإلوكلكم مسئول عن رعيتهكلكم راع (:  اهللا عليه وسلمىيقول الرسول صل  

بيته ومسئول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئوله عن رعيتها، واخلادم راع يف مال سيده ومسئول عن رعيته، فكلكم راع 
  .، تلقي عليه تبعات مادية وأدبية داخل البيت وخارجههل بيته وهو مسئول عن رعيتهأفمسئولية الزوج كراع يف . )ومسئول عن رعيته

  .حتياجات البيت عن طريق شريف حالل، وبقدر يضمن احلياة الكرمية ملن يف البيتا كسب ما يسد ىالسعي عل: ففي خارج البيت  
م بكل جدية وصدق، وذا سالم اإليلاشراف الكامل حبيث يلتزم مجيع من فيه تع، والتقومي واإلالتوجيه والنصح: ويف داخل البيت  

  . ال يعطيهيءم، ففاقد الشب واألالسعادة دون القدوة احلسنة من األاإللتزام وحده يسعد كل من يف البيت، وال تتم هذه 
  

  :الزوجة  
 ى صلقول النيبيو. )ها، وجعل بينكم مودة ورمحةيإلزواجا لتسكنوا أكم من أنفسكم لومن آياته أن خلق  (ىلايقول اهللا تبارك وتع  

ها تسكن النفس، وا تنتظم يإلفالزوجة الصاحلة روح البيت، . ) اهللا خري من الزوجة الصاحلةىما استفاد املؤمن بعد تقو (اهللا عليه وسلم
 الزوج، ويف مانتها استقرار احلياة ويف عنقها طمأنينةأ الفضيلة واحلق واخلري، وإن يف ىبناء وتنشئتهم عل، وتربية األاحلياة، تقوم بتنظيم البيت

  .فضيلتها جنابة األوالد وصالحهم، ويف مجاهلا ونظافتها زينة احلياة واملتاع احلالل
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مور الدين، فهي أسالم من الواجبات ما ال يثقل النفس الكرمية، وال يبهظ الطبيعة املعتدلة وسوس بينها وبني الزوج يف فرض عليها اإل  
ساس كل ملك، ودعامة كل أء الفرائض، وأبدهلا خريا من السعي والعمل خارج البيت، مملكة هي مطالبة بسالمة العقيدة، وطهارة الذيل، وأدا

، وكفل هلا من احلقوق ما خلصها من العبودية، وانتشلها من اجلور، فهي "ن املرأة اليت ز مهد الطفل بيمينها، لتهز العامل بيسارهاأو"جمتمع 
ولئك الفسقة الذين أباطيل اليت يتشدق ا سالم للمرأة ليزري ذه األ، وإن ما حققه اإل كرامةنسان حر كرمي، ال يهضم له حق وال در لهإ

  .يدسون هلا السم يف العسل، ويلبسون احلق بالباطل
يف عداء املرأة يف احلقيقة، أا أصوات تدعو املرأة للعمل واحتمال تبعات احلياة أوإن هذه النداءات املغرضة الصادرة عن وحوش هم   

اخلارج، فتفقد بذلك احلياء واخلجل ومها رأمساهلا، وتتعرض عفتها وكرامتها لاليار، فالرجل الذي يدعو لذلك عدو للمرأة حليف للشيطان، 
  .واملرأة اليت تصدق ذلك وتعمل له، هلي عدوة لنفسها ومنساقة وراء الشهوات

 ئق ا والذي خلقت من أجله هو البيت، ومهمتها احلقيقية اليت هيأها اهللافكرامة املرأة يف صيانتها، وعزا يف خدرها، ومكاا الال  
، وأقمن الصالة وىلوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوقرن يف بي(: بناء وتكوين الرجال وما أعظمها مهمة لو فطنت هلا املرأةهلا هي تربية األ

  .ن تفهم املرأة مهمتها، وتقوم ا خري قيام كما يريد اهللا ورسولهأومن طاعة اهللا ورسوله . )وآتني الزكاة، وأطعن اهللا ورسوله
  

  :بناءألا  
ن أم ، وأمر األ احلاالتىسالم عطف الوالدين يف أنبل الصور، وأقو كفل هلم اإل،ويف البيت أبناء، هم مثرة احلياة، ومعقل اآلمال  

  .الة السعادةن حيسن التربية، وكفأحتسن احلضانة، وتكمل الرعاية، وأمر الوالد 
أنت سيد : أمري املؤمنني بناءه يركبون ظهره ويلعبون معه، فقال ياأ سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فوجد ىدخل رجل عل  

الناس ويهابك امللوك، فكيف بك وأنت يف هذه احلال، وإن يل عشرة من األبناء إذا دخلت البيت جلس قائمهم ووقف قاعدهم، وسكت 
  .وجرده من عمله! ؟بنائك، فكيف ترحم املسلمنيأإنك غري رحيم ب:  اخلليفة قد واله عمال، فقال له رضي اهللا عنهمتكلمهم، وكان

 اهللا ىفقد كان رسول اهللا صل. بناء، وجيعل السعي عليهم من خري أنواع اجلهاد األلىسالم جيعل األبوة رمحة وعطفا عهذا هو اإل  
 اهللا ى فأجاب الرسول صل؟حبذا لوكان هذا اجللد القوي يف سبيل اهللا:  شاب قوي جلد فقالواإىلا صحابه فأشاروأعليه وسلم يف مجاعة من 

  . نفسه يقيها السؤال فهو يف سبيل اهللاى علىن كان خرج يسعإ ضعيفيه فهو يف سبيل اهللا، ولى عىن كان خرج يسعإ: عليه وسلم ما معناه
إما . ياه وبالوالدين إحساناإال إ ربك أال تعبدوا ىوقض (ائعني آلبائهم وأمهامن يكونوا بررة طأبناء  األىسالم علوقد فرض اإل  

كرميا، واخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل ريب  وال تنهرمها وقل هلما قوال و كالمها، فال تقل هلما أفأيبلغن عندك الكرب أحدمها 
  ).ارمحهما كما ربياين صغريا

  

  من فقه الدعوة
  نةبني املنحة واحمل

  مام الشهيد حسن البنااإل
  )ونبلوكم بالشر واخلري فتنة(  
مم وسلوك أصحاب  يف تنشئة األفراد وتربية األىلاال بني املنحة واحملنة، وتلك سنة اهللا تبارك وتعإوهل تتضح املوهبة، ويصفو اجلوهر   

  ). واخلري فتنةرونبلوكم بالش (مرهأ بئمة يهدونأ عينه من خلقه ليكونوا ىالدعوات، ممن اصطنع لنفسه من عباده وصنع عل
م بني منحة وحمنة، إن فهمت عن اهللا فيهما، وأدت ما وجب عليها من حقهما، وشكرت النعمة، وثبتت يولاسالمية مة اإلواأل  

ن صعاب وواجهها  ما تريد، مهما اعترضها مإىل ىلا الغاية، وهي واصلة بإذن اهللا تبارك وتعإىل الشدة، وواصلت السري يف قوة ىوصربت عل
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عجبت ألمر املؤمن، إن أمره كله خري، (:  وصدق الرسول القائل،)ن اهللا لقوي عزيزإولينصرن اهللا من ينصره (ونصر اهللا قريب  من عقبات،
  ).صابته الضراء صرب فكان خريا لهأن إإن أصابته النعماء شكر فكان خريا له، و

 صراطه املستقيم، بني منحة وحمنة، إىل احلق، املهتدية بنور اهللا، الداعية ىلقائمة علمة اجلديدة اوم وهم األيلاخوان املسلمون واإل  
 احملنة مهما عال ىن يصربوا أكمل الصرب علأ ما أوالهم من نعمته وأغدق عليهم من فضله ومنته، وىن يشكروا اهللا أجزل الشكر علأعليهم 

ن تصربوا وتتقوا إو(:  لسلفه الصاحلني من قبلىلا، وليثقوا مبوعود اهللا تبارك وتعجلبت خبيلها ورجلهاأضجيجها، وأرعد برقها وعظم هوهلا و
  ).ن اهللا مبا يعملون حميطإال يضركم كيدهم شيئا، 

مام الكعبة املشرفة جتلس بعثتكم املتواضعة خاشعة هللا، خمبته تذوب حياء من رب البيت أخوان املسلمون  يف احلرم املكي ويا أيها اإل  
يدي تدل عليها بكل بنان، ووفود احلجيج من كل قطر ، واألها من كل مكانيإلترنو  بصارخشية جلالله وعظمته واأل  نفسهاىلوتنطوي ع

 لقائكم، وحنن إىل مرحبا بكم وما أشوقنا ؟خوان املسلمونأأنتم اإل :وبلد ومصر، تقبل عليهم بقلوب متوادة متحابة تسأل يف هلفة وشوق
و يف  أو يف نيجرييا والكامريونأو يف مدغشقر وبورنيون أفريقيا إو يف جنوب أ اهلند وباكستان أوو يف جاوة وسيالن أندونيسيا إإخوانكم يف 

سالم احلنيف وانبسط فيها هدي كتابه الشريف املنيف، اإلضواء أها يإلراضي اهللا الواسعة اليت امتدت أو يف غري ذلك من أفغانستان، يران واألإ
  .سالمبناء اإلأتفاهم وكالم وتدارس حلال وتكون حتية وسالم و

وذلك فضل اهللا يؤتيه من  (ال منة من اهللا وفضال إهال وال نعتربها أنفسنا له أ ىنر عجابا جبهودكم املتواضعة، وأعمالكم النافعة الوإ  
  ).يشاء واهللا ذو الفضل العظيم

 ىو غريها من بالد الغرب املتهالكة علأو فرنسا أمريكا أو أرا جنلتإو الرحالت التجارية يف أويعود إخوانكم من البعثات العلمية   
 ى ومسعوا ورأوا من حديث الناس عنكم، واهتمامهم بشأنكم، والتعليق علىنشأم الرحلة نشأة أخرأذا م قد إ الطغيان، فىاملادة، املتهافتة عل

 ولقد ، بذل اجلهد وفوق اجلهد يف العمل هلا واجلهاد يف سبيلهاجيعلهم يستشعرون التقصري يف حق الدعوة، ويعتزمون جهادكم وجهودكم مبا
ال يف وطننا، وال مغموطني إننا لسنا جمهولون إأخي واهللا  يا: مس القريب خياطبين يف محاسة وحيادثين يف قوة وحزم، فيقولحدهم باألأمسعت 

، وجنوس قطارن نرحل خالل هذه األ أ تأثري دعوتنا، فعليناىسنا ومدنفأن نعرف أردنا حنن أذا إن يعرفونا بل أرضنا، فإذا أراد الناس أال يف إ
 من ذلك العجب العجاب والقول الالزب ىيف جمالسهم اخلاصة وجمامعهم اجلامعة وسنر هل تلك الديارأ إىلمصار، ونستمع خالل تلك األ

ال يف وطنه وبني عشريته، وسيدرك قومنا بعد إ كرامة طراب، وليس نيب بدونإ بىوزامر احلي ال حيظ: فقدميا قيل! بأس عليك ال: قول لهأف
  ).ن اهللا لقوي عزيزإولينصرن اهللا من ينصره  (وماذا سنصنع والعاقبة للمتقني؟ قليل من حنن

 ومجيل الذكر وجليل التقدير، تواجهكم حمنة القول الزائف فتبلغ قلوب املؤمنني ةحدوث اهللا عليكم حبسن األويف هذة الغمرة من نعم  
 وتقول ،)مقام لكم فارجعوا أهل يثرب ال يا(:  سالفها من قبلأحلناجر، ويظن الكثريين من املتربصني باهللا الظنونا، وتقول طائفة كما قال ا

 اهللا عليه وسلم واملؤمنني معه، وتفون ىنتم خالل ذلك تسريون يف ركاب نبيكم صلأو. )ال غروراإما وعدنا اهللا ورسوال ( ىخرأطائفة 
  ).ميانا  وتسليماإال إهذا ما وعدنا اهللا ورسوله وصدق اهللا ورسوله، وما زادهم (: همبدعائ

ن شاء اهللا وخترجون يف البالء خروج السبق من اجلالء، أنقياء أتقياء واهللا إخوان املسلمون ستنكشف الغمة، وتزول احملنة يها اإلأيا   
فاصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم ) .. (قد خلت يف عباده وخسر هنالك الكافرونسنة اهللا اليت  ( يربيكم باملنحة واحملنةىلاتبارك وتع
  ).تفلحون

  .واهللا أكرب وهللا احلمد  
  نفوس ومبادئ ومشروعات

حيان واتصلت ببعض تشكيالا وجلست ثب وتتبعت خطواا يف كثري من األخوانية عن ك اإلىلقد راقبت هذه الدعو: قال صاحيب  
ن  أكشف لك عنها راجياأو صارحك اأن أحب أ ذلك كله بعض املآخذ، ىخذت علأعجبين ما رأيت ولكن أ من القائمني ا، ف كثريإىل

  . هذه احلركة املباركة ليس غريىه الغرية عليإلن الدافع أن تعتقد أ النصح، وىحتمل قويل هذا عل
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 به ىنه ال خيطئ وكفأن يعتقد أنسان من اخلطأ ، وحسب اإلنصيحةن الدين الإهات ما عندك ف: كيإلحسن أقلت جزاك اهللا خريا و  
ن قد بلغنا أذا كنا نزعم إو،  اهللا عليه وسلمىال لنيب، وقد ختم اهللا النبوة مبحمد صلإوهل العصمة . ن يوجه باحلق فيضيق به وينحرف عنه أإمثا

ن نقد الناقدين أعندك مشكورا فاهللا يعلم  أخي ما ي هات ياين موضوع جتارب الغد من الكمال الفردي واالجتماعأوم، فيلاحد الكمال 
و نزداد صوابا ولكننا حني مندح ال أن نتجنب بالنقد خطأ أما إو بباطل، وحنن حني ننقد أمساعنا من ثناء املادحني حبق أعذب يف أخالص إب

  . يف وجوههم الترابىن حيثأحق املادحني بأو غرورا وكالمها مهلك ونعوذ باهللا منهما، وما أال تراخيا إجنين من هذه املدحة 
ا فضيلة أ ىمامها كثري من اخلطأ علأال هذا االستعداد لكان فضيلة يصغر إ احلمد هللا الذي سلك بكم هذا النهج ولو مل يكن :قال  

  .ا ولكن تصحيحا واهللا املستعانين واحلمد هللا ال أجد يف ناحية النقد، ما أقصد جترحيأ ىعل.  الكمال وال شكإىلصحاا أن دامت فستصل بإ
عن احلياة العامة ومتسكا شديدا  بناحية من العبادات واملظاهر  وتريثا يف املناهج وانصرافا خوان بطئا يف اخلطواتقد الحظت يف اإلل  

ن يصاحب ذلك كله بعدا عن إعني اجلماهري يف صورة الناسكني من املتصوفة الذين نبذوا شئون احلياة وراءهم ظهريا فأمام أالدينية يربزهم 
  .التيارات اليت ز العامل كله اآلن هزا وعزوف عن الشئون السياسية اليت تتحكم اآلن يف مصاير ومقدرات الشعوب

ن يكون هلا فيه رأي أشد العناية وأ ذه النواحي ن تعىنأثرها القوي يف توجيه الرأي العام اآلن من واجبها أخوان كجماعة هلا واإل  
  .لست معي يف هذه املالحظات الربيئةأ.  عليه الناسحتمل

املظهر الناسك  أظن هذا ن مل يكن كذلك يف تفسريه، ماإالحظت صحيحا يف مظهره و قد يكون ما: أخي شكر اهللا لك قلت يا  
ن إميان، وات أنفسهم شعب اإلس وضعفت يف قرارميان يف زمن قل فيه حياء الناال احلياء الذي هو شعبة من اإلإخ املسلم الذي يبدو فيه األ

  .فسد حياا اللهوأمة طال ا العبث وأسالم يف الوقار اجلد هو الذي يفرضه اإل
خوان املسلمني تفيض نفوسهم وطنية ومحاسة هلذا الوطن اخلاص ن اإلأأخي  ؤكد لك ياأما هذا العزوف عن الشئون السياسية، فأو  

مانيها، أالقومية وآماهلا و وطان ومطالبهاوق هذه األم مجيعا  شديدو االهتمام حبقإسالمي العام، اإلالوطن العريب كله وهلذا الوطن مصر وهلذا 
هم بالنصح يف وضوح وجالء، ولكنهم مع هذا يعلمون متام العلم يإل يوضحوا رأيهم للمسئولني ويتقدموا وهم ال يدعون فرصة متر م حىت

سالحا قاطعا حتارب به الفكر الصاحلة وتتلمس له املخارج والتأويالت حبق وبغري  السافر لظهوركيف تكون هذه النصائح الربيئة فضال عن ا
  ما حتتمه الضرورة وتستوجبه الظروف وتفرضه فريضة عينية ال مفر وال حميد عنها مث امسع ياىخوان يف هذه الناحية يقتصرون علفاإل .حق
 هذه اتمعات ن تبىنأوهل يكفينا ؟  بناء جديد وترميم جديدإىلسالمي يف حاجة يب واإلن جمتمعنا املصري والعرألست معي بربك يف أ: أخي

  ؟فيها عندنا من قصور ب السياسية مع مايلاس األىعل
 نفوس قوية فاضلة ى قواعد جديدة وعلى بناء جديد علإىل تدعيم وتقومي وزعيم بل إىلن جمتمعاتنا يف حاجة أعتقد أأخي  يا ناأ  

باء والصدق يف القول والعمل، نفوس ال تنافق وال جتامل وال رب من  والصراحة واإلفاا، الصرب واالحتمال والتكرم واحلنانظهر صأيكون 
  .هاد يف سبيله اجلىالتبعات وحتب اخلري للجميع وتصرب عل

 نفوس الغيورين والطاحمني  مناهج ومبادئ وتوجيهات واضحة صاحلة شاملة تشبع هذه الرغبات الشائعة يفإىلوما أحوجنا كذلك   
  . العالإىل اخلري وإىل اد وإىل

عمال ونكتسب اخلربة احلقيقية اليت  األى مشروعات علمية نربح فيها املال ونتقي ا العطل ونتدرب ا علإىلوأخريا  حنن يف حاجة   
رضنا لو احتهنا هذا االجتاه أكثر سبلها يف أبواا وأا أوسع  مشروعات زراعية وصناعية وجتارية ومإىلحنن يف حاجة . ال بد منها يف هذه احلياة

  . صرف الوقت يف الكالمىومل نؤثر الراحة والدعة ونرض
 ىنفسهم فريوضوها بطاعة اهللا وتقواه علأ ىن يعكفوا علأ: بواب الثالثةال هذه األإخوان كل باب يا أخي لوددت أن يغلق أمام اإل  
 النور إىلمامهم سبل السالم وخيرجهم من الظلمات أمه ما ينري يلا منهاجهم فيدرسوا من أحكامه وتعى وعلباءيثار والصدق واإلالصرب واإل
 اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون وستردون ىوقل اعملوا فسري (عمال املشروعات واألإىلمث نتوجه بعد ذلك مجيعا .  صراط مستقيمإىلويهديهم 

  ). كنتم تعملون عامل الغيب والشهادة فينبئكم مباإىل
  .وتلك الثالثة يا صاحيب هي قواعد البناء  
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  .لكم اهللا: قال  
  .فقلت وهو حسبنا ونعم الوكيل  

  

  مام الشهيد بأقالم مرشديناإلا
  مام امللهماإل

  ستاذ حسن اهلضييببقلم األ
دعوة احلق والقوة واحلرية، خوان املسلمني  واملدن فأجد إعالنات عن اإلىكنت أدخل القر .عرفته أول ما عرفته من غرس يده  

ن هذه أو..   العبادات من صوم وصالةى واحلث على الفقراء ودفن املوتإىلحسان  بتحفيظ القرآن واإل اجلمعيات اليت تعىنىفخلت اا إحد
  .حفل اأفلم ..  قصاراها من معرفة احلق والقوة واحلرية

ن يكون أكثر منهم الذين يصلون ويصومون وحيجون دون أيعملوا به ون يفقهوه ودون أن أفكثري هم الذين يقرأون القرآن دون   
خوان عن اإل عرف شيئاأن أحاول كما هي العادة أومل ..  يوضع يف غري موضعه ما  الفقراء كثرياإىلحسان واإل ثر يف نفوسهم،ألذلك 

  .املسلمني
ن هم أكرب منهم سنا ومركزا حيدثونين، فوجدت عجبا  فتية  غري عادة األحداث مع مىمث التقيت يوما بفتية من الريف أقبلوا علي عل  

وال .. دب ال تكلف فيه أكرب منهم يف أمن الريف، ال يكاد الواحد منهم يتجاوز يف معارفه القراءة والكتابة، حيسنون جلوسهم مع من هم 
 متعلم مثقف، ويتكلمون يف املسائل الدينية كالم حسن ما يتكلم فيها شابأحد، يتكلمون يف املسألة املصرية يف أ من ىحد أعلأن أحيسون ب

  .ديلاالفاهم املتحرر من رق التق
 مسائل مما حيسبه الناس من صرف املسائل الدنيوية ويعرفون من تاريخ الرسول وتارخيه هو تاريخ إىلويبسطون الكالم يف ذلك   
ن دعوم أو.. خوان املسلمني م من اإلأخربوين أ ف؟متم كل ذلكفعجبت لشأم وسألتهم أين تعل.. يعرفه طالب اجلامعات  ال الرسالة ما

  .سرة وغري ذلك من الشئون صغريها وجليلهاصالح األإ واالقتصاد وخالق والسياسة والفقر والغىن بالتربية واألوتعىن .. يءتشمل كل ش
  . ذلكإىلعرف الداعية أن أ قرأ مطبوعام واتصل م دونأخوان املسلمني وصرت من ذلك الوقت تتبعت حركة اإل  
  .عرف شخصيتهأن أقبل ... ولكين عرفته من غرس يده   
ن حسن البنا أ حافة النيل فوجدنا مجعا من اجلوالة، سألناهم عن شأم فعلمنا ىعل نا وبعض زمالئي ملشية العصرأكان يوم خرجت   

  .سيلقي خطبة يف حفل الليلة فوافينا احلفل ومسعنا حسن البنا
. هيإلو مغناطيسا بوجهه الكرمي تزيد االجنذاب أن هالة من نور أنفسنا فكاكا من ذلك وخلت واهللا لقت أبصارنا به ومل جند أللقد تع  

  .متعنا ا ذلك الوقتأن يفرغ من كالمه وتنقضي هذه املتعة اليت أربعني دقيقة كان شعورنا فيها شعور اخلوف من أخطب ساعة و
ن أ اهللا ىال متنيت علإين مسعت خطيبا قبله أوما أذكر ...  القلب شأن املتكلم إذا أخلص النية هللا ىلإكان كالمه خيرج من القلب   

ميانا   إال علو وال اخنفاض، خياطب الشعور فيلهبه والقلب فيملؤه . كان كاجلدول الرقراق اهلادئ ينساب فيه املاء. ينتهي خطابه يف أقرب وقت
  .لواناأات والعقل فيسكب فيه من املعلوم.. 

ذا تواضع جم وأدب ال تكلف فيه وعلم غزير وذكاء فريد إوملا أذن اهللا بذلك التقينا، ف.. ن التقي به أ وقت طويل دون ىوانقض  
وكذلك (... كل ذلك حيفه روح ديين عاقل ال تعصب فيه وال استهتار .. وعقل واسع ملم بالشئون جليلها وحقريها، وآمال عراض 

 من ين التقيت به وعاشرته فما مسعت منه كلمة فيها مغمز يف عرض أحد أو دين أحد، حىتأقسم أ إنه كان ملهما، و) ..مة وسطاأجعلناكم 
  .مره اهللاأ حد ما إىليذاء والتجريح يف ذمته ودينه وكان يف ذلك ملتزما  ولئك الذين تناولوه باإلأ

رض منذ قرون، واآلن فإن الغرس الذي عرفت فيه حسن البنا أل اى عللقد قتلوا أخطر داعية ظهر... هذا هو حسن البنا الذي قتلوه   
أهلم، وزاد عددهم  علم، ويلهموم ما وصار تالميذه يعلمون الناس ما...  كتاب اهللا مستقرة يف القلوب إىلقد منا وترعرع وصارت دعوته 
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سهم لكفاح طويل يف فنأكثر من أنصارهم فأعدوا أعوم  جلدا  مما كانوا، وأعلم بأن أعداء دى أصبحوا أقو البأساء والضراء حىتىعل
  .سبيلها

وبعثه وحيويته يف مجيع البالد سالم لنهضة اإلمنا يعترب عنوانا إرب عن منظمة يف مصر ويع ال مساإ" خوان املسلموناإل"ولقد صار   
نصار أوصارت دعوم رعبا للمستعمرين و. بالد العربيةندونيسيا والباكستان وكل الإخوان يف إلسم اإف..  احمليط إىلسالمية من احمليط اإل

  .ينما كان وحيثما وجدأق ن الباطل يفزع من احل، ألاملستعمرين واملنافقني والظاملني
  

  ةمأنقذ أمام إ
  ستاذ عمر التلمساين رمحه اهللا األ  

 جماهل إىلوال ميكن إلنسان أن ميضي ا . ية بآثارها يف تاريخ الدعوة اإلسالميءوال تزال تض. إن حسن البنا شخصية ملعت بذاا  
ن كان احلب عاطفة نبيلة، وال تقديرا، إ ال نقوهلا حبا و؟سالمية يف القرون األخريةترن امسه بأكرب أثر يف الدعوة اإل من اقىالنسيان، وكيف ينس

ال "إذ ال تقديس مع .. ي شرف، وال تقديسا  أشرفا  ن كان التفاين يف الدعوة السامية إن كان تقدير الرجال مسة املنصفني، وال تعصبا، وإو
  ". اهللا عليه وسلمىإله اال اهللا حممد رسول اهللا  صل

 ى علىال من ران العمإن الشمس الساطعة ال ينكر وجودها  السواء ، ألى شهد ا الكل عل .. ولكننا نقوهلا من قبل تقرير الواقع  
  . للشمس فيه، وهذا العجز ال دخلىنه عجز العمإ. ينيهع

، وهذا حيب فينصف وهذا يكره فيظلم،  وهذا يكره فيتجىنيلاهذا حيب فيغ. وعظمة رجال التاريخ أن يثور حوهلم اجلدل العاصف  
ويظل الرجل الكبري يف التاريخ حيث هو مكانه يف التاريخ، . لسنة املهاتراتأوآخر يعادي فحاول أن يكون موضوعيا يف عدائه بعيدا عن 

  .ال بروزا يف ميادين العبقرية والنبوغإستعار املعارك الوف يف ميادين ختطيطه وقيادته، يدبر ويفكر وال يزيده  األىلفذ هو الذي تتهاووالقائد ا
ثر الطاهر، ، العطاء الزاخر له األ قدر العطاء يكون األثرىن حسن البنا مل يكتب له أو عليه، ملا كان هو حسن البنا، وعلأولو   
 ومل يدخر من هذا اجلهد يء الدعوة كل شىعطأ. حد، هكذا كان حسن البنا صاحب عطاء طوال حياتهأذر ال حيس وال يشعر به والعطاء الن

آل الصويل " اهللا ى الناس كل الدريهمات اليت كان حيصل عليها كمرتب حكومي ومل يبق لنفسه وال ألهله شيئا، وجزىعطأشيئا  لنفسه، 
ربعني من عمره  يف سبيل دعوته وهو مل يتجاوز األفاستشهد.  الناس كل حياتهىعطأ. نفاق الضئيل مؤنة هذا اإلذ كفوهإخريا، " مساعيليةباإل

  .صبحت املدرسة اليت يتتلمذ فيها كل راغب للعمل يف سبيل اهللاأخوان املسلمني، وبدعوة اإلرض نغما شجيا ، مأل طباق األاملغدق بعامني
ه أنصع يد يإل ى املسلم من أسدىكيف ينس؟ عين، وكيف يغيب عين من مجعين باهللا حيايت كلهاغاب  نه مانين ال أكتب لنفسي ألإ  

   .. اهللا عليه وسلمى سنة رسول اهللا صلى كتاب اهللا وعلىيف حياته، يوم أن دله عل
وما . خوان املسلمنيرض بدعوة اإل، بعد أن مأل طباق األ اهللا أحدى ما قدم من خري، وال نزكي علإىل اإلمام الشهيد ىلقد أفض  

  . اهللا بعزيزىن يتبنوا هذه الدعوة، اليت جتعل قوائم حكمهم أرسخ من الشم الرواسي، وما ذلك علأأسعدنا وأسعد حكام املسلمني يوم 
  

  استشهاد اإلمام حسن البنا
براهيم عبد إقراشي، بدأت وزارة وكنت من بني املعتقلني، فلما قتل الن 1949خوان عام ارة النقراشي كل املعروفني من اإلتعتقل وز  

خوان املسلمني ال ، حيث إن فاروق شعر أن دعوة اإلنتقاما  ملقتل النقراشي ولكنه طمأنة لفاروقاغتيال اإلمام الشهيد ال رة الاهلادي تدبر مؤام
  .كذلك" نيمحد حسأ"لعبت دورا يف اال نفسه، ولو طال وجود فاروق لقتل " مصر الفتاة "ن أتستهدفه، وال أنكر 

 مجعية الشبان املسلمني، وهو يقع يف أزحم ، ليلقاه يف مبىنم1949 فرباير 12وقد حدث أن اتصل أحد الوزراء باإلمام الشهيد يف   
، ستاذ عبد الكرمي منصور، وملا غابت الشمس ومل يف الوزير املنتظر بوعدهم ينتظر هناك ومعه زوج شقيقته األما، وظل اإلشوارع القاهرة

و ثالثة من أ أطفأت أنوار الشارع، وأقبل اثنان أن استقر فيه حىت ، وما"يتاكس"سيارة ستاذ عبد الكرمي منصور واستوقفا مام واألاإلخرج 
 مجعية الشبان إىل نفسه وعاد ىنه حتامل علأال إمام كانت قاتلة ن إصابة اإلأستاذ ومرافقه، ورغم  األىاملخربين وأطلقا سيال  من الرصاص عل
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مام، وتركوا ت األوامر قد صدرت بعدم إسعاف اإل قصر العيين، وكانإىلسعاف ة اإلرقلتهما سيانسعاف بنفسه، و اإلىلمني واستدعاملس
مزق اهللا : مام ففتح عينية وقال لفاروقإل اى القصر العيين شامتا ومتشفيا وبصق علإىلخري جاء فاروق ، وقبل أن يلفظ النفس األجراحه تنزف

  . األبدإىلبواب السماء مفتحة فاستجاب اهللا الدعاء ومتزق ملك فاروق أوكانت . ملكك
ومع هذا الوعيد . ن دعوة املظلوم ليس بينها وبني اهللا حجاب، وقد أقسم بعزته وجالله لينصرن املظلوم ولو بعد حنيإوهكذا ف  

  .الرباين، فال يزال الظاملون يف كل مراحل التاريخ ال يتعظون أو يروعون
ن نقوله يف حدود هذه العقول املخلوقة ال أنستطيع  ك أن يف هذا حكمة علوية، ال تدركها عقولنا القاصرة، وكل مامن ش ما  

ن أال إذا كان هناك ظلم، وإن العدل ال يعرف أنتشار الباطل، واال عند إ ىال بزوال الليل، وأن احلق ال يتجلإاخلالقة، أن النهار ال يعرف 
  .ستبداداساد قهر أو ال إذا إاحلرية ال تعشق 

  ستاذ عمر التلمساينبقلم األ
  

  من أقوال اإلمام الشهيد
سالم نظام شامل يتناول مظاهر احلياة مجيعا، فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو خلق وقوة أو رمحة وعدالة، وهو ثقافة اإل(  

  ). وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة، وهو جهاد ودعوة أو جيشوقانون أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة أو كسب وغىن
  ). تظهر العداوة ملن أخفاها عناال(  
 ال تغرق النعم صاحبها، وال ينقطع رجاء املرء يف  حىتهيرتضي  قدرى ال مينح النعم جمتمعة، وإمنا يوزعها علن احلق تبارك وتعاىلإ(  

  ).ربه
  ). أنفسكمىختتلفوا عل  أنىخش عداوتكم، ولكين أى عليكم أن جتتمع الدنيا علىأخش إين ال(  
فافهمونا أنفسكم وضعوا ألنفسكم عنوانا نعرفكم به، كما .. إننا مل نفهمكم بعد ؟  ان املسلمونخويها اإلأما أنتم : يقول الناس(  

  من هذه األمساء  كونوا واحدا؟ أم حزب سياسي؟ أم مؤسسة إجتماعية؟أم مجعية خريية؟ هل أنتم طريقة صوفية ..! تعرف اهليئات بالعناوين
  ..واملسميات لنعرفكم بأمسائكم وصفتكم

رواح ومجع ، وتطهري األصالح النفوسطريقة صوفية نقية إل.. ة اجلامعة حنن دعوة القرآن احلق الشامل: فقولوا هلؤالء املسائلني  
، وتصلح بني ي الكروب وترب بالسائل واحملروم عن املنكر، وتواسى اهللا العلي الكبري، ومجعية خريية نافعة تأمر باملعروف وتنهىالقلوب عل
وحزب سياسي نظيف جيمع . .ومؤسسة اجتماعية قائمة حتارب اجلهل والفقر واملرض والرذيلة يف آية صورة من الصور  .. املتخاصمني

  .الكلمة ويربأ من الغرض، وحيدد الغاية، وحيسن القيادة والتوجيه
  ..!نيال زلتم غامض: وقد يقولون بعد هذا كله  
  .نه ليس يف يدكم مفتاح النور الذي تبصروننا بهأل: فأجيبوهم  
أو قولوا عنا بعد ذلك ما  .. سالم وجهه الصحيح فقد عرفنا كما يعرف نفسه، فافهموا اإلىيها الناس، فمن فهمه علأسالم حنن اإل  

  ..!).تريدون
  
  خامتة

 مع كل نفس يتردد يف صدري، ولو أنين مع كل نبضة من نبضات قليب، نتم يا من يف العامل كله، لو أنينأخوان مجيعا ، وأيها اإل  
بصار، لو أنين مع كل رشفة ماء رويت ا نني ضعفت فيهما قوة اإلالذي أضنته الشيخوخه وكر السنني، ولو أنين مع كل طرفة عني من عي
مامي إ أستاذي وسيدي، ى، قلت كلمة شكر وثناء علنين مع كل هذاأظمأي، لو أنين مع كل حركة اضرب ا يف طول احلياة وعرضها، لو 

  .ال كهامس يف مسع نائمإومرشدي حسن البنا، لفين العمر ومل أبلغ منه بعض ما أريده، وما كتبت ما كتبت 
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 مراجع وال رسائل، وكانت ذاكريت عمديت، مل متدين بكفاييت، ولكين رضيت بالقليل ىلإرجع فيما كتبت أين مل إلقد سبق القول   
  .منها ليكون ما سطرت جمرد ذكريات حتمل من صدق العاطفة، أكثر مما تستوعبه العقول

و بعيد، والعلم أستاذ اهلضييب، يف لقاء قريب كريات مع فضيلة املرشد السابق األ ذىولو طال األجل، وحسن العمل، فلعلي مقدم عل  
 شطآن عقيدته الراسخة الصامدة كل ى والرشاد، وتكسرت علىر اهلدميانه، نوإفقد قاد اجلماعة يف أحلك اللحظات فكان يف . عند اهللا

ين، استمدا من رسول اهللا إىلموجات العنف والقهر، وأنواء التعذيب واإلعنات، وهكذا جعل اهللا يف املرشدين السابقني أعظم مثلني ساميني ع
  اهللا سبحانه وتعاىلىني عيال عصرمها، وجبلني بني تالل، وأجر اهللا عليه وسلم، خري أسوة، وأكرم قدوة يف هذا الطريق، فتجليا رجلني بىصل
  . اهللا قصد السبيلىوعل خوان املسلمني وحال املسلمني مجيعان يصلح به حال اإلأفضل ما أمكن أمياما القوي الثجاج، إمن 

 النسيان، وملا رأيت الذين يقال  وديانىلإ حسن البنا ىطاحة بذكر، لإلصبح ختطيطا مرسوما بدقةأملا رأيت اجلحود والنكران،   
 هذا بثناء مثله، وملا ى ذاك، فريد ذاك علىهذا يكتب ثناء عل. م كتاب وأدباء يكتبون عن كل تافه مغرور، ويتقارضون الثناء واملديحأعنهم 

يف موازين اإلسالم، إذا وضعوا رأيت الدولة نفسها تساهم يف خمطط النكران، باإلحتفاء مبن يساوي ومن ال يساوي، وكلهم اليساوون شيئا 
قول أ أن، ولكين أردت فقط ى الرجل، فهو خالد يف صحف ال تضل وال حتايب وال تنسى ختليد ذكرىأمام أستاذ اجليل حرصت ال عل

و أ أقررمت ستاذ اجليل سواءأ البنا هو ان حسنإن حماوالتكم فاشلة، وإللمنكرين وللمحاولني طمس أنوار ذلك اد الذي لن خيبو ضياؤه، 
  .حد منذ مئات السننيأسالم واملسلمني مامل يؤده  لإلىأد. ستاذكم مجيعاأ..  الزمن بفضل اهللا ىحسن البنا أخلد عل .. نكرمتأ

  .كرب وهللا احلمدأواهللا   
  عمر التلمساين املرشد الراحل
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