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  ..رجل سار على الطریق الصحیح 

والبذل والتضحیة فى  ..ویدعوك إلى العمل لدینھ  ..ویوصیك بالدعوة إلیھ ..ویذكرك با  ..ویصافحك بحرارة   ..یلقاك بابتسامة ودود 
  ..ویبشرك بمستقبل مشرق لھذا الدین  والصبر والثبات على ھذا الطریق ..سبیلھ 

  ..بصوت حنون یحمل خبرة العمر وتجربة السنین وصدق ما لھ مثیل یجعلك رغما عنك تنحنى لتقبل یدیھ 
  ھا یتنفس ھذه الدعوة ویحیا ..عاش مجاھدا  وظل صابرا محتسبا  ولقى ربھ صائما

المستقبل لإلسالم، فعلینا أن نصبر، ونثابر،  اإلیمان أھم سالح نتسلح بھ، یصبرنا، ویثبتنا، ویطمئننا أن((-:لت أذكر كلماتھ التى رددھااال زو
  )). -هللا  إن شاء–حتى یتحقق وعد هللا بالنصر 

 
  ..لى وأسكنھ فسیح جناتھ  لالخوان المسلمون رحمھ هللا تعا-األسبق-إنھ االستاذ مصطفى مشھورالمرشد العام

   .م، في قریة السعدیین التابعة لمركز مینا القمح محافظة الشرقیة1921 سبتمبر سنة 15ولد في 
 بمنیا القمح، ثم المدرسة الثانویة بالزقازیق، االبتدائیة القریة مدة سنتین، ثم التحق بالدراسة األولیة بالقریة، والتحق بالمدرسة كتاب دخل

 بالجامعة بكلیة العلوم،ثم تخرج فیھا سنة التحق الثانوي، والثاني، ثم انتقل إلى القاھرة فأكمل بھا المرحلة الثانویة، ثم األولیق سنتین ومكث بالزقاز
   .م1942

   .م1936 اإلخوان المسلمین سنة على تعرف
 التمرین، ثم عاد إلى القاھرة لممارسة تحتسنة ، ونقل إلى اإلسكندریة؛ لیقضي ”متنبئ جوي“ عین في األرصاد الجویة بوظیفة تخرجھ، بعد

   .عملھ كمتنبئ جوى
   .الحربيم أبعد عن العمل إلى مرسى مطروح، واعتقل من مرسى مطروح، وأحضر إلى السجن 1954 یونیو في 

   .الواحات بعشر سنوات أشغال شاقة، ثم نقل إلى لیمان طرة، ومنھ إلى سجن علیھ حكم
   ؛ حتى أفرج عنھ في عھد الرئیس الساداتم1965 أخرى سنة مرة اعتقل
  .م1996 النصر سنة أبو وفاة األستاذ محمد حامد بعد المرشد العام لإلخوان المسلمین مھام تولى
   .م2002 / 11 / 17ھـ الموافق 1423 رمضان 12 فضیلتھ في توفى

*********************  
  محطات في حیاة مرشدنا الراحل

  
  التعرف على اإلخوان

وإلى ) الزقازیق( وصاحبھ تدینھ ھذا إلى حیث ذھب ویذھب إلى ، نشأة دینیة في بیئة تعلي من قدر الدین والمتدینینالفقید الراحلأ نش
 كان یرتاد المساجد یصلي فیھا ویستمع إلى ما یلقى من دروس ومواعظ وبیده مصحفھ، یتلو كل یوم ما یشاء هللا لھ من آیاتھ ، وسواھا،القاھرة
 وكان ذلك الشاب من اإلخوان ، تعرف إلى شاب متدین یكبره بفرق سنتین، وفیما كان یقرأ القرآن في مسجد الحي الذي یقیم فیھ، وذات یوم،البینات

 ثم إلى المركز العام ، فقد صحبھ إلى شعبة الحي، بدعوة اإلخوانً، ولم یتعب الشاب في إقناع الفتى مصطفى ابن الخمسة عشر خریفا،المسلمین
 فاستمع الفتى في انبھار إلى المحاضر الذي یقطر الشھد من لسانھ العف بتقاطر الكلمات ، األستاذ حسن البنا،تمع إلى محاضرة لمرشد اإلخوانلیس

 ومنذئذ التحم كیانھ كلھ في جسم 1936ً وھكذا صار الفتى مصطفى عضوا في جماعة اإلخوان المسلمین عام ،المحملة بالحكمة والموعظة الحسنة
 وكانت روحھ تحلق في أجوائھا وھو ، عاش سراءھا وضراءھا، وحیى فیھا بجسمھ وروحھ، فما فارقھا لحظة واحدة في عسر وال في یسر،لجماعةا

  لفت إلیھ أنظار القائمین على، فقد كان كتلة من حیویة ونشاط، وفي الصعید والمدارس یدعو إلى هللا،یمشي على قدمیھ في أحیاء القاھرة وأریافھا
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 ً، ولیكون من أنشط أعضاء الجھاز سریة وانضباطا،ً وراقبوه واختبروه ثم لم یلبثوا إال قلیال لیضموه إلیھم،فوضعوا عیونھم علیھ) الجھاز الخاص(
 .ًوتنفیذا لما یطلب منھ تنفیذه

، وكان یرى أن الجھاد فرض  وضرورة مقاومة المستعمر الغاصب لألرض والجاثم فوق الصدور– أثناء دراستھ –والزمتھ فكرة الجھاد 
عین على كل مسلم ومسلمة ضد االحتالل، لذا كانت دعوتھ لزمالء الدراسة لالنضمام لإلخوان تبدأ من مقاومة المستعمر المحتل، فكانت تجد آذانا 

  .صاغیة؛ ألن األمة المصریة والعربیة كانت مشحونة لمقاومة المشروع الصھیوني على أرض فلسطین
  

 : الجھاز الخاص
ً وأخالقا ً، من خیرة شباب اإلخوان دینا1940وھو الذي یسموه الجھاز السري لما كان یكتنفھ من سریة مطلقة أنشأة األستاذ المرشد عام 

ً تدریب الشباب تدریبا قتالیا عالیا،ًوإخالصا لفكرة الجھاد، وكان الھدف من إنشائھ ً   وتحریر، من أجل تحریر مصر من االستعمار اإلنجلیزي،ً
 .فلسطین من اإلنجلیز الذي یستعمرونھا ویتآمرون مع الیھود إلنشاء وطن لھم فیھا وإقامة دولتھم على أرضھا

 كما خاضوا معارك ،وقد خاض رجالھا معارك ھائلة في مصر ضد اإلنجلیز في القنال خاصة وحیث وجد لإلنجلیز منشآت في بعض مدنھا
 لكان ألبناء ھذا الجھاز الحیوي دور ھائل في إحباط ،ال تآمر المتآمرین على فلسطین وعلى المجاھدین ولو ، وأبلوا أحسن البالء،باسلة في فلسطین

 وكانت أكبر من أولئك الرجال الذین قدموا أرواحھم ودماءھم فداء ،ما یفكر بھ اإلنجلیز والیھود وعمالئھم ولكن المؤامرة كانت لئیمة وخسیسة
 وكان مفتي فلسطین الحاج ، على تنظیمھم السري ھذا من جیوبھم الخاصة- أي شباب النظام الخاص - قون لفلسطین والقدس واألقصى وكانوا ینف

 . یقدم لھم بعض المال لیشتروا بھ السالح،أمین الحسیني رئیس الھیئة العربیة العلیا في فلسطین
 . ویطیعھم في المنشط والمكره،سؤولیھ یأتمر بأوامر م،ًوكان الشاب مصطفى مشھور واحدا من رجال ذلك النظام أو التنظیم

 
 :قضیة سیارة الجیب 

ً تلك التي استغرقت جلساتھا تسعا وثمانین جلسة 1948عام ) سیارة الجیب(لعل أول تجربة قاسیة یمر بھا الشاب مصطفى ما أطلق علیھ 
 بل إنھ أبى أن ، ولم یطلب العفو من المحكمة،م بھوتحكي وقائع المحاكمة أن األستاذ مصطفى مشھور لم یتبرأ مما اتھ) 1951 – 1948من عام (

 . وإن اعتقلوه وحاكموه وحكموا علیھ بالسجن ثالث سنوات بسببھ،یطعن في إجراءات االعتقال ألنھ كان على یقین بأنھ محق فیما فعل
حیثیات الحكم الذي نطقت بھ  أن رئیس المحكمة المستشار أحمد كامل بك وكیل محكمة استئناف القاھرة ذكر في ،والطریف في األمر

 وحیث أنھ سبق للمحكمة أن استظھرت كیفیة نشأة جماعة اإلخوان المسلمین، ومسارعة فریق كبیر من الشباب :المحكمة التي كان یرأسھا ما یلي 
 وإنشاء جیل ،یعلق بھا من شوائب والسیر على المبادئ التي رسمھا منشؤھا والتي ترمي إلى تطھیر النفوس مما علق أو عساه أن ،إلى االلتحاق بھا

 وقد كان ال بد لمؤسسي ھذه الجماعة ، والتضحیة في سبیلھ بالنفس والمال، مشربة قلوبھم بحب وطنھم،جدید من أفراد مثقفین ثقافة ریاضیة عالیة
سالمي وقواعده التي رسمھا القرآن الكریم ًلكي یصلوا إلى أغراضھم أن یعرضوا أمام الشباب مثال أعلى یحتذونھ وقد وجدوا ھذا المثل في الدین اإل

والتي تصلح لكل زمان ومكان فأثاروا بھذا المثل العواطف التي كانت قد خبت في النفوس وقضوا على الضعف واالستكانة والتردد وھي األمور 
 وإحیاء ، والسیر على تعالیمھ،ك بقواعد الدین یدعو إلى التمس، وقام ھذا النفر من الشباب، أفراد شعب محتل مغلوب على أمره– عادة –التي تالزم 

 . أم بأحكام الدنیا،ًأصولھ سواء أكان ذلك متصال بالعبادات والروحانیات
 الذي ظل في ھذا البلد – اإلنجلیزي –ولما وجدوا أن العقبة الوحیدة في سبیل إحیاء الوعي القومي في ھذه األمة، ھو جیش االحتالل  (

 كما كان بین المحتل وبین فریق من الوطنیین الذین ولوا أمر ھذا البلد مباحثات ومفاوضات ..لتھا طائفة من الوعود بالجالء  تخلً،قرابة سبعین عاما
 ثم جاءت مشكلة فلسطین وما ،ألھلھ، ولم تنتھ المفاوضات والمجادالت الكالمیة إلى نتیجة طیبة) مصر(على أقرائھا األمور، لیخلص الوادي 

ً عضوا 27إلى آخر ھذه الحیثیات التي قدمھا رئیس المحكمة قبل النطق بالحكم على الشاب مصطفى مشھور مع ) ومالبساتصاحبھا من ظروف 
 !! یا للعجب والتفاھة ، خالل ثالثة دقائق فقط،من إخوانھ البررة في حین حكمت علیھ المحكمة الثوریة بالسجن عشر سنوات مع األشغال الشاقة

 ، وأعجب بجراءتھم وإخالصھم،ً رئیس المحكمة األستاذ المستشار كان مقدرا لھؤالء الشباب الذین یحاكمھمومن الطریف أن نذكر أن
 و ..كنت أحاكم (:ً األمر الذي جعلھ یستقیل من القضاء وینضم إلى جماعة اإلخوان المسلمین ویؤلف كتابا وینشر ویقول ،وتفانیھم في سبیل دعوتھم

 . وبأصالة ما یدعون إلیھ،والشباب إلى االلتحاق بتنظیم اإلخوان الذي أفرز ھؤالء الرجال الذین أقنعوا قاضیھم بحقھمدعا فیھ الشیوخ ) أصبحت منھم
 :االعتقال الثاني 

 .كان ھذا االعتقال بعد حادث المنشیة المفتعل والمفبرك بین جمال عبد الناصر وبین المخابرات األمریكیة وبتدبیر منھما
 فقد ، وعن القاھرة،ًأي كان بعیدا عن مسرح الحادث) مرسى مطروح(ًكان موظفا في ) 1954(صطفى مشھور حینھا وبالرغم أن الشاب م

 وتعرض الشاب ، سيء الذكر ھو ومدیره الھالك حمزة البسیوني وضباطھ وجالدوه وجالوزتھ، وساقوه إلى السجن الحربي،اعتقلوه من مقر عملھ
 لتحكم ،ثم عرض على محكمة الثورة) ال إلھ إال هللا( ال یسمع الجالدون منھ سوى كلمة التوحید ، محتسبمصطفى ألقسى أنواع التعذیب وھو صابر

 . كما تقدم، وقد استغرقت ھذه المحاكمة المھزلة ثالث دقائق،علیھ بالسجن عشر سنوات مع األشغال الشاقة
وھو عبارة عن خیام ) الواحات الخارجیة( ثم نقل إلى معتقل ،دیھلیلقى وإخوانھ اآلالم من مدیر السجن وجال) لیمان طره(ثم نقل إلى سجن 

 . وباألسالك الشائكة، ومحاطة بالحراس الغالظ،مفتوحة في اللیل والنھار وفي الصیف والشتاء القارس
 .)م1964(أمضى الفقید الراحل مدة السجن وخرج من المعتقل في تشرین الثاني 

  
   بین اإلخوان والثورةالخالفحقیقة 

ا ال بأس بھ مع الناصركنت ألمس من عبد “ : مصطفى مشھوراألستاذ یقول ّ ً اتصالھ ببعض اإلخوان، وتعاملھ معھم، ویبدي ھو وزمالؤه جو
  .اإلخوان

 تكونس أنھا ھً بالثورة، فأذن لھم؛ ظنا منللقیام الثورة، استأذن عبد الناصر، ومجموعة من اإلخوان الضباط المرشد العام لإلخوان، قیام وقبل
  .في خدمة اإلسالم

 في الرتبة، وبالتخلص من اإلخوان، علیھ عبد الناصر أنھ أراد أن ینفرد بالثورة، فبدأ بالتخلص من محمد نجیب، ألنھ یتفوق على ظھر
 لھ واعتذروا ”ضیبيحسن الھ“ اإلخوان، وذھبوا إلى األستاذ المرشد العام لإلخوان المسلمین عنفحدثت اعتقاالت لھم فثار سالح الفرسان، وأفرج 

  .عن الذي حدث
لت جماعة اإلخوان في ینایر أزمة حدثت ُ   .م1954 بین اإلخوان، والثورة، وبدأت االعتقاالت، وح
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 المسلمین، فألصق عبد الناصر التھمة بھم، اإلخوانُم دبر بلیل حادث المنشیة، بإیعاز من المخابرات األمریكیة، للقضاء على 1954 سنة في
 وھنداوي الطیب،عبد القادر عودة، والشیخ محمد فرغلي، ویوسف طلعت، وإبراھیم / األستاذ “ وھم باإلعداماإلخوان، وحكم علیھم وحاكم ستة من 

  .”دویر، ومحمد عبد اللطیف
   السجونرحابرحلتھ في 

لمنشیة، وأنا بعید عنھا،  أحداث احدثتم أبعدت عن العمل المھني إلى مرسى مطروح، ثم 1954في یونیو “ مصطفى مشھور األستاذ یقول
.. .السجنً إلى السجن الحربي، وكان التعذیب شدیدا، بمجرد الدخول من باب وأحضرتوبعد أسبوعین من الحادث اعتقلت من مرسى مطروح 

  . أشغال شاقة وحكموا علي بعشر سنواتدقائق، في السجن الحربي، وشكلوا محكمة لمحاكمتى، فلم یستغرق التحقیق أكثر من ثالث ًكثیرا وعذبت
 الخارجة، وكان عبارة عن خیم محاطة الواحاتً نقلوني إلى لیمان طرة، ثم أبعدوا عن اللیمان عددا من اإلخوان إلى سجن الحكم بعد

 لعبة ناومارسً وكان الجو صعبا، فتأقلمنا مع الجو، واستثمرنا الوقت، وزرعنا حول الخیم، والنھار،بالحراس، وبسلك شائك، ومفتوحة طوال اللیل 
  .م1955 وكان ذلك سنة الطیور،كرة القدم، أقصد أننا تأقلمنا مع ھذا الجو، لدرجة أننا ربینا بعض 

  . وخرجتالمتبقیة، مدتي بستة شھور أخلو سجن الواحات، فرحلوني إلى أسیوط، فقضیت بھا المدة انتھاء وقبل
 إسماعیل، واعتقلھم، وحكم علیھم الفتاححنة سید قطب، وھواش، وعبد  الناصر أن بعض اإلخوان خرجوا، دون تأیید لھ، فافتعل معبد الحظ
  .م1965باإلعدام سنة 

م، فلم أتم سنة في 1965 في یولیو اعتقلتم، ثم 1964ً الناصر مرسوما باعتقال كل من سبق اعتقالھ، وأنا خرجت في نوفمبر عبد وأصدر
  .سراحناواحات، ومكثت في السجن، حتى مات عبد الناصر، وأطلق السادات  في سجن العنھًالخارج، وكان التعذیب شدیدا في لیمان طرة 

   
   طرةمذبحةحقیقة 

 عبد الناصر یخطط لخلع الملك حسین عن طریق الضباط اإلخوان في األردن، فكشفوا ھذا كانم 1957في سنة “ : مصطفىاألستاذ یقول
 طرة كان السجناء یخرجون إلى الجبل، لتكسیر ففيوان المسجونین في طرة،  وأفشلوه فاغتاظ منھم، وأراد أن ینتقم منھم، ومن اإلخالمخطط،

ً تصریحا طبیا، كیال یخرج إلى الجبلیأخذالحجارة، ثم یعودون، والمریض منھم  ً.  
لم  األمر، وشكوا في أسبابھ، فھذا صدر األمر بخروج جمیع السجناء إلى الجبل، السلیم منھم والمریض، فاستغرب اإلخوان یوم وذات

  .یخرجوا
 والعنابر، وصوبوا الرشاشات نحوھم الزنازین إدارة السجن أن مجموعة من الجنود یحملون الرشاشات، دخلوا على اإلخوان في رد كان

  .”مذبحة طرة“ً شھیدا، وسمیت وعشرونبعشاوئیة ھمجیة، فاستشھد منھم واحد 
  

 :االعتقال الثالث 
ًمال عبد الناصر یقضي بإعادة اعتقال كل من كان معتقال سابقا وأفرج عنھ فوجئ الناس بقرار جدید من ج1965وفي تموز   وجاءت ،ً

 .عناصر المخابرات لتعتقل مصطفى مشھور ولم یمضي على اإلفراج سوى بضعة أشھر
 ،ن موسكو ویدعو إخوانھ إلى الصبر والثبات على ھذه المحنة التي جاءتھم م،ًوكان نصیب الرجل من التعذیب شدیدا وھو صابر محتسب

 وجاء ، وبقي في السجن حتى ھلك عبد الناصر.. ویعلن عن كشف مؤامرة لقلب نظام حكمھ بقیادة سید قطب ،حیث كان عبد الناصر یزور قبر لینین
رة سنة في  وھكذا أمضى الشاب الكھل الفقید الراحل مشھور ست عش..) 1971(السادات وأمر باإلفراج عن اإلخوان المعتقلین من أوائل السبعینات 

 .معتقالت الطواغیت
  

  ..ً” واعمل إلفراجك كأنك تخرج غدا..ًاعمل لسجنك كأنك تعیش فیھ أبدا
  .وأحضر إلى السجن الحربي م أبعد عن العمل إلى مرسى مطروح، واعتقل من مرسى مطروح،1954في یونیو 

من باب السجن، وعذبت كثیرا، وشكلوا لي محكمة لم وأحضرت إلى السجن الحربي، وكان التعذیب شدیدا بمجرد الدخول “ :یقول عن ذلك
 .”تستغرق أكثر من ثالث دقائق، وحكموا علي بعشر سنوات أشغال شاقة

وكان الجو “ :- وھو سجن داخل الصحراء– بین سجون لیمان طرة والواحات وأسیوط، یقول عن تجربة سجن الواحات ”مشھور“وتنقل 
 وخرج مشھور من سجنھ .”رعنا حول الخیام، ومارسنا لعبة كرة القدم، لدرجة أننا قمنا بتربیة بعض الطیورصعبا، فتأقلمنا معھ واستثمرنا الوقت وز

 حیث أصدر عبد الناصر أمرا باعتقال كل من سبق 1965 لكنھ لم یستمر طویال خارجھ؛ إذ سرعان ما اعتقل في أحداث یولیو 1964في نوفمبر 
 في إطار 1971، ولم یوجھ لھ اتھام في ھذه القضیة، وظل سجینا دون محاكمة حتى أفرج عنھ سنة ”طبسید ق“اعتقالھ فاعتقل مشھور مع الشھید 

  .سیاسة العفو الشامل عن المعتقلین السیاسیین الذي أصدره الرئیس السادات
  

  المتشككون
 ولم نحقق سنة، مكثتم سبعین إنكم :ولھ األفراد، بل بعمر الدعوات واألمم، فالبعض یشكك بقبعمرالزمن ال یقاس “ : مصطفىاألستاذ یقول

  .ً طریقنا خاطئة، وإما أننا لسنا أھال لھذه المھمةتكون أن إما، أھدافنا
 ألننا تعرضنا المھمة؛ أھل لھذه وإننا – وسلم هللا علیھ صلى – اإلمام البنا اقتبسھا من سیرة الرسول ألن صحیحة، طریقنا إن :لھم فنقول

 وھذا لیس الدولة، تحقیق ھذه على – سنة مكثنا مائة ولو – فنحن نصبر استشھدم، وثبتنا هللا، واستشھد منا من 1965م، 1954سنة  للمحن في
  .بالكثیر على تحقیق ھذا الھدف الكبیر

   - هللا شاء إن – یستقروا ولن لدولة إسرائیل من النیل إلى الفرات منذ أكثر من مائة سنة ولم یستقروا بعد، یخططون الیھود
   

   مباركإلىن السادات م
 ضد لیقفوا نحو روسیا، متعاون معھا والسادات یرید التعاون مع أمریكا، فأطلق اإلخوان؛ ًمتجھاعبد الناصر كان “ : مصطفىاألستاذ یقول
 وبدأ الجو یتعكر بیننا  لیعقد اتفاقیة الصلح معھا، فاعترضنا،إسرائیل؛ًواستمر ھذا الجو، ولم یعتقل أحدا من اإلخوان؛ حتى ذھب إلى  الشیوعیین،

  . االعتقاالتواستمرتوبینھ، 
 عبد العظیم المطعني وأنا، فتحدث السادات وھاجم اإلخوان، وطلب واألخ تم لقاء بین السادات، واألستاذ عمر التلمسانى، اإلسماعیلیة وفي

  . فأرجأه إلى االنتھاءیرد،األستاذ عمر أن 
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 الكالم غیرك، لشكوتھ إلیك، أما أنت الذي قلت، فإني أشكوك إلى ھذاًلو أن أحدا قال “ ً:مر قائال من حدیثھ، رد علیھ األستاذ عانتھى عندما
  ً.صافیا وارتعدت فرائصھ، وانتھى االجتماع، وخرجنا، ولكن الجو لم یكن ”عمراسحب شكواك یا “ :السادات فقال لھ ”هللا

  . والموعظة الحسنةبالحكمة،تعمل القوة في حیاتنا، ولكن  قتل السادات، ولم یكن لنا في ذلك دور، فنحن لم نسذلك وبعد
 ومع ذلك حدث لإلخوان اعتقاالت في السادات، الرئیس حسنى مبارك، أعلن ھو ووزیر داخلیتھ بأن اإلخوان لیس لھم دور في قتل عھد وفي

 انتفاشنون وموقنون أن المستقبل لإلسالم، رغم  ال نستعمل القوة، ولكن نصبر، ونحن مطمئونحنعھده، واستمر ھذا األسلوب إلى وقتنا ھذا، 
َوكان حقا علینا نصرُ المُؤمنین( الحق ووعده وعد – سبحانھ –الباطل؛ ألن هللا  َ َ َ َِ ِ ْ ْ ْْ َ َ ََ ً   .)47اآلیة من :الروم) (ّ

 
 :استئناف العمل 

 غیر عابئ ،لى سابق عھده بالحیاة والحیویة والنشاط لیعید التنظیم إ، حتى بادر إلى االتصال باإلخوان، یخرج من السجنالفقید الراحلما كاد 
 .بما قد یصیبھ في سبیل الدعوة التي سكنت قلبھ وعقلھ

ًوعندما بویع األستاذ عمر التلمساني رحمھ هللا تعالى مرشدا ثالثا للجماعة  وكان یعمل مع لفیف من ، من أقوى أعوانھالفقید الراحل كان ،ً
 .وتثبیت أركانھ عبر مؤسسات تصمد في وجھ األعاصیراإلخوان الكرام لتأسیس التنظیم 

 وقد ، مع األستاذ المرشد واألستاذ الشھید كمال السنانیري رحمھ هللا رحمة واسعة،في مجلة الدعوة) 1977(وقد التقیتھ أول مرة في شباط 
الفقید  دافع – رحمھ هللا –ت الدكتور الملط  وعندما شكو،الحظت حضور األستاذ مصطفى في مناقشة األمر الذي سافرت إلى القاھرة من أجلھ

 : وقال األستاذ السنانیري ، وأمن األستاذ المرشد على كالمھ، فظروفنا قاسیة،ال یرضیكم  سامحونا إذا وجدتم منا ما: وقال لي ، عن تصرفھالراحل
 ًھل ترضى أن أكون أنا العبد الفقیر وسیطا بینكم وبین فضیلة األستاذ المرشد ؟

 واعتذر لي وھو الكبیر وأنا التلمیذ الصغیر في ھذه المدرسة ، نحويالفقید الراحل فھب ، استأذنت باالنصراف،النتھاء مما نحن فیھوبعد ا
 . ودعواتكم مجابة إن شاء هللا تعالى، ادعوا لنا أیھا اإلخوان السوریون فأنتم مظلومون: وعانقني وقال ،الربانیة

  
 :سائح في سبیل الدعوة 

 وسمعتھ ، التقیتھ مع بعض أعضاء مكتب اإلرشاد، وبعد مقتل السادات،)1981( مشھور القاھرة إلى الكویت في أیلول فقید الراحلالغادر 
 ، ونحن لم نستعمل القوة والعنف في حیاتنا، دعاة ال قضاه: فنحن كما قال المرشد الثاني رحمھ هللا ،لیس لنا أي دور في مقتل السادات (:یقول 

 ونرید رأیك في التصرف المناسب بناء على تجربتك في ، اعتقلوا منا بضعة آالف، ومع ذلك،لى الناس دعوتھم بالحكمة والموعظة الحسنةوسبیلنا إ
 .)سوریة

 مھما كانت ،اصبروا وصابروا، وال تتورطوا في الصراع مع النظام (:قلت لألستاذ الفاضل ولمن معھ من أساتذتي في مكتب اإلرشاد 
 وسوف یخرج شبابكم من المعتقالت بإذن هللا ویستأنفون العمل ، والمضایقات، وسوف یعرف النظام المصري أنكم براء من دم الساداتاالعتقاالت

 .)وبقوة وإخالص إن شاء هللا
 . وكذلك كان،وبعد حوار ونقاش استقر الرأي على التھدئة واالبتعاد عن سائر أسالیب االستفزاز والتصعید

ً واستقر فیھا خمس سنوات كانت عمال دائبا في التخطیط للجماعة بروح متفائلة، إلى ألمانیاثم سافر األستاذ  وعقل متفتح ونشاط یشد بھ ،ً
 .الھدوء

 ، وشرحت لھم ما سمي حینھا بالمسألة السوریة، وكان مع بعض أعضاء مكتب اإلرشاد،)1986(وقد التقیتھ في مدینة فرانكفورت عام 
ً ولكن أخا كریما انبرى لذلك العضو وكان مما ، قاطعني أحد أعضاء مكتب اإلرشاد بحدة وفاجأني فأسكتني، كلفت بشرحھوفیما كنت أشرح لھم ما ً

 ،تكلم یا أخي (: وقال بحنان ، وال یجوز لك مقاطعتھ، واألخ عبد هللا یشرح بأدب إخواني،)ال یحب هللا الجھر بالسوء من القول إال من ظلم (:قالھ لھ 
 .) ونحن مصغون لك،في نفسكقل كل ما 

 ونحن مقدمون على انشقاق ، ولكن األمر خطیر،ً لو كنت أعلم أن حضوري وحدیثي یزعجان أحدا منكم ما حضرت وال تحدثت:قلت بحزن 
 . ولذلك حضرت ،ال سمح هللا

 . تفضل نحن نستمع إلیك: الفقید الراحلقال 
 . ونستفید منھ،نت وإخواني نقرأ كتبھ فقد فوجئت وذھلت من موقف رجل ك، اآلن مستحیل:قلت 

 ثم كان لقاء ، فاعتذرت وخرجت. فنھض معي األستاذ الكبیر مشھور وجاءوا السترضائي وأن أبقى معھم في الشقة،ثم استأذنت ونھضت
 . الذي استقبلني بھدوء وحنان وعانقني واعتذر مما حصل في الیوم السابقالفقید الراحلالیوم التالي مع 

 یشاور ویحاور ، وبلسان عفیف، ویتكلم بھدوء، لیستمع ویستمع ویستمع وال یقاطع، ذا رأي حصیف وحازمالفقید الراحلي لقد بدى ل
 . ویجادل بالحسنى ومن الصعوبة بمكان أن یتنازل عن رأیھ بسھولة،وینصت

 حتى ، كان حركة ذائبة..) خوان المسلمین فیما بعدالتنظیم العالمي لجماعة اإل(وفي ألمانیا استطاع وإخوانھ أن یرسوا دعائم التنظیم الدولي 
 . وأنھ ھو صاحب الكلمة الفصل في الشئون االستراتیجیة،یحس بھ من یراه أنھ المرشد

  
 :العودة إلى الوطن 

 تغمده هللا ،ح شادي قادھا األستاذ الكبیر صال، وبتسویة ما مع المسؤولین في مصر– رحمھ هللا تعالى –وبعد وفاة المرشد األستاذ التلمساني 
كان المرشد األستاذ محمد حامد أبو (  وتسلم منصب نائب المرشد العام ،)1986( إلى القاھرة عام الفقید الراحل عاد ،بفیض رحماتھ ورضوانھ

 بل إن بعض ،اد ومعھ ثلة طیبة من إخوانھ أعضاء مكتب اإلرش، وكان الساعد األیمن واألیسر في میدان الدعوة– رحمھ هللا تعالى –النصر 
وحتى وفاتھ أي ) 1973(المراقبین والمطلعین یعتقدون أنھ كان القائد الفعلي للجماعة منذ رحیل المرشد حسن الھضیبي رحمھ هللا رحمة واسعة عام 

 .طوال ثالثة عقود
إلخوان أن مرشدھم یرحل عن وفي األیام األخیرة من حیاة المرشد األستاذ أبي النصر الذي كان یرقد على فراش المرض الشدید عرف ا

 إلى ما بعد ، وتكتموا على ھذا األمر، حال وفاة المرشد أبي النصر،ً مشھور مرشدا للجماعةالفقید الراحل وانتخبوا ، فاستبقوا الموت،ھذه الحیاة الفنیة
 فتقدم ،ذ مشھور لیكون خیر خلف لخیر سلف عندھا أعلن المستشار مأمون الھضیبي نبأ انتخاب األستا،1996وفاة المرشد ودفنھ في شباط فبرایر 

 فتقدم عدد كبیر من اإلخوان وبایعوا األستاذ مصطفى ، وطلب من اإلخوان أن یتقدموا ویبایعوه،األخ األستاذ ال شین أبو شنب وبایع المرشد الجدید
 . حسب أنظمة الجماعة،وات أخرى لمدة ست سن2002 ثم جدد انتخابھ مرة ثانیة في شباط ،ًمشھور مرشدا للجماعة لمدة ست سنوات
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ًمشھور مرشدا أو قائدا  ً: 
 یحمل أعباء المرشد ومكتب اإلرشاد قبل أن یصبح ھو المرشد، فقد كان المرشد الفعلي أیام سلفیھ الشیخ أبي النصر الفقید الراحلكان 

 ، ثم بعد تسویة وضعھ،در مصر إلى الكویت فألمانیا وخاصة بعد أن غا، وكان یتحمل المسؤولیة كاملة عن تلك الفترة،والشیخ عمر التلمساني
 .وعودتھ إلى بالده

 وقد لجأ إلى ، وعمل بجد واجتھاد لتنفیذه، تابع مخططھ الذي رسمھ للجماعة مع أعضاء مكتب اإلرشاد،وعندما تسلم منصب اإلرشاد
 . وحققت نجاحات رائعة،ابیةالتحالفات السیاسیة مع بعض األحزاب وخاضت الجماعة االنتخابات البرلمانیة والنق
 مھما بلغت تجاوزات الحكومة واألجھزة األمنیة، وعده بعض ،لقد اتسم عھده بالعقالنیة المفرطة في ابتعاده عن أي صدام مع الدولة

 ولم ،لساحة السیاسیة فلم تعد اإلخوان حركة ھامشیة على ا، أفضل عھود الحركة،المفكرین السیاسیین واإلعالمیین كالدكتور عبد الوھاب األفندي
 .ً فقد كان دائما یرفض االستدراج إلى المواجھة الشاملة، ولم تتعرض قیاداتھا للقتل واإلعدام والتشرید والسجن،تدخل في مواجھة شاملة مع الدولة

ھ وجماعتھ بالید واللسان ً منافحا عن مبادئ، مع أنھ كان في خط المواجھة األول، وداعیة حكیم یضبط نفسھ ونفوس إخوانھ،إنھ سیاسي محنك
 .والقلم

 ویصول ، فقد كان یكتب في ھذه المجاالت كلھا،لم تشغلھ السیاسة عن الدعوة والتربیة، كما لم تبعده الدعوة والتربیة عن العمل السیاسي
 وإن كان العمل ،حداھا على األخریات بحیث ال تغطي إ،ویجول في میادینھا بحنكة تدل على تجاربھ العمیقة في ھذه المجاالت التي كان یوازن بینھا

 لیكونوا ، یربیھم ویغرس غراس اإلیمان والتضحیة والبذل في نفوسھم، ألنھ أمضى سنوات مدیدة مع طلبة الجامعات،التربوي ھو المقدم عنده
 . ولیكونوا قادة المستقبل وحملة الرایة من بعد،مؤھلین لتسلم العمل المناسب لكل منھم

 مع أن العمل الدؤوب ،ًالعمل السیاسي على العمل الدعوي والتربوي انحرافا عن مسار الجماعة نحو أھدافھا وغایاتھاكان یعتبر تغلیب 
 . لم یغب عن بالھ قط،إلقامة الدولة التي تحكم بما أنزل هللا

ًودا عجیباویرى الدكتور األفندي أن الجماعة في عھده صارت المعارضة األولى في البرلمان المصري، وقد حققت صم  بل حققت معجزة ،ً
 ولم تكتف الحركة بالمحافظة على بقائھا في ظروف صعبة تمثلت في عداء نشط من قبل األجھزة ،االنتصار على محاوالت اإلفناء والتغییب

 . بحیث أصبحت الحركة السیاسیة األولى في البالد، بل تفوقت كذلك على كل منافسیھا، ومن المناخ العالمي،والدولة
 فیكتب ما یكتب ، فتتفجر على سنان قلمھ،لذي یقرأ كتاباتھ في كتبھ وفي الصحافة، یعرف أي جراءة في الحق كانت تعتمل في نفس الرجلوا

 . بال جلجلة وال غموض، ووضح ھدف،في نصاعة بیان
 1988ذا الشیخ رأیتھ آخر مرة عام  بعید انتخابھ، یعرف أي رجل ھ،والذي یطالع رسالتھ التي بعث بھا إلى الرئیس األمریكي بوش االبن

 إنھ قائد ولدیھ الكثیر من مقومات ،ً وكان غاصا بالسیارات وبشمس القاھرة المحرقة،وھو یمشي على قدمیھ فوق أحد الكباري الضخمة في القاھرة
  ً.القیادة الرصینة الزاھدة معا

وة تحتاج إلى دراسة دقیقة الستخالص أطرھا وعناصرھا  مشھور صاحب مدرسة فكریة وسیاسیة ودعالفقید الراحل إن :الحق یقال 
 ولكنني أدعو إخوانھ ، وھذا ما سوف أنھض بھ إن شاء هللا تعالى إن فسح هللا في العمر ووھب الصحة والفراغ،ومقوماتھا وما فیھا من دروس وعبر

قاالتھ منثورة في عدد من الصحف والمجالت التي قد ال تصل إلیھا  فم، أن یسعوا إلى جمع آثاره، وطالب الدراسات العلیا،وأوالده وتالمیذه األقربین
 . ھذه أمانة نضعھا في أعناق محبیھ ومحبي دعوتھ وأبناء جماعتھ..أیدینا ھنا خارج مصر 

 :الرحیل 
  الموت الباعث للحیاة

عاد األستاذ مصطفى مشھور إلى منزلھ،  وبعد یوم طبیعي قضاه في مكتبھ، م2002في یوم الثالثاء التاسع والعشرین من شھر أكتوبر سنة 
ًوتناول غداءه، ثم ذھب إلى فراشھ للراحة، وعند أذان العصر صمم على الذھاب إلى المسجد مع أنھ كان متعبا، فأعانھ هللا، وذھب لتأدیة الصالة مع 

  .الجماعة، كیف ال، وھو یرى في نفسھ القدوة والمثل للشباب 
ً غیبوبة سقط على أثرھا أرضا ونقل بعدھا إلى المستشفى، حیث شاء هللا أن ینتھي بھ األجل، وتنتقل روحھ وحین ھم بمغادرة المسجد انتابتھ

 م0022  / 11  / 17ھـ الموافق 1423 رمضان 12 في إلى بارئھا
رجتھ ابنتھ أن یشفق على  ، وقام لیتوضأ،ًدخلت علیھ ابنتھ في غرفتھ قبیل العصر فرأتھ مرمیا على األرض في غیبوبة ما لبث أن أفاق منھا

 لیدخل في غیبوبة استمرت سبعة ً، وبعد صالة العصر أصیب بجلطة دماغیة ألقتھ أرضا، فأبى وخرج إلى المسجد،نفسھ ویصلي العصر في البیت
ھـ الرابع 1423رك  وحتى وفاتھ في الساعة السادسة مساء الخمیس التاسع من رمضان المبا، منذ التاسع والعشرین من تشرین األولً،عشر یوما

 .م2002عشر من تشرین الثاني 
 .من مسجد السیدة رابعة العدویة بمدینة نصر في القاھرة) 15/11/2002(شیع جثمانھ الطاھر عقب صالة الجمعة 

 ثم حمل جثمانھ في صندوق خشبي متواضع وضع في سیارة میكرو ، أمھم المستشار الشیخ المأمون الھضیبي،صلت علیھ جموع غفیرة
 ،ً كانوا ملیونا یسیرون في موكب مھیب: وقال آخرون ، وكانوا مئات اآلال ف وصل تقریر بعضھم إلى نصف ملیون، وسار خلفھ المشیعون،اصب

 .یبكون في صمت وحزن وخشوع
 ، اإلرشاد وأعضاء مكتب، والشخصیات االعتباریة، والعلماء، وأساتذة الجامعات،وشارك في التشییع عدد من رؤساء األحزاب المصریة

 ً. وكان حضور الصحافة العالمیة كبیرا،ونواب اإلخوان في البرلمان
الوفاء ( وفي مقابر ،وكان شباب اإلخوان یرفعون المصاحف إلى األعلى من حین خروج الجنازة من المسجد إلى أن ووري في مثواه األخیر

 وقد استغرقت الجنازة مدة ساعتین من المسجد حتى ، رحمھم هللا رحمة واسعة،التي تضم جثماني المرشدین السابقین التلمساني وأبي النصر) واألمل
 .القبر

 .وألقى المستشار الھضیبي كلمة وداع ووفاء على قبر الفقید الغالي
مل  تحدث األستاذ مأمون الھضیبي عن مسیرة المرشد الفقید في میادین للع،وفي المساء تقبل اإلخوان العزاء الذي حضره عشرات اآلالف

 كما تحدث عن جھوده في إعادة ، وما لقي فیھا من ألوان العذاب، تحدث عن نضالھ وعن فترات السجن الطویلةً،الدعوي طوال خمسة وستین عاما
  . وتعاونھ مع األستاذ عمر التلمساني في سبیل ذلك،الجماعة إلى الحیاة المصریة

ًكثیفا والفتا لألنظار) الناصري( وكان الحضور ،یة وعربیة مصر،حضرت العزاء شخصیات سیاسیة وفكریة مرموقة ومعروفة  ونعى ،ً
یدرك الحزب الناصري أھمیة حركة اإلخوان  (:وأضاف ) رحم هللا مرشدنا (: المرشد الفقید بقولھ ،)حامد محمود(رئیس الحزب الناصري األستاذ 

 .) فإن إخوانھ یحملون الرایة، مشھور قد فارقنا،الفقید الراحل وإذا كان ،المسلمین في العمل الوطني
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 :أصداء وفاتھ 

 ، وكثیر من األحزاب والھیئات الفكریة واالجتماعیة،نعت الصحف المصریة واألردنیة والفلسطینیة واللبنانیة والیمنیة والسودانیة وسواھا
 ،ھا ھي مصر (: وكان مما قالھ ، علماء فلسطین ورئیس رابطة، خطیب المسجد األقصى، ورثاه العالم الجلیل الشیخ حماد البیتاوي،المرشد الفقید
 إنھ رجل حمل ..ً فقدت قائدا من قادة الفكر والدعوة والسیاسة،ً فقدت علما من أعالم المسلمین في ھذه العصر، بل األمة اإلسالمیة،أرض الكنانة

 وھو خیر ، أجیال من الدعاة،ن خالل كتاباتھ في فقھ الدعوة وم، وتربت على یدیھً،ھموم المسلمین ورایة الدعوة اإلسالمیة، منذ أكثر من ستین عاما
 حسن البنا فترة من الزمان تقرب من عشر سنوات قبل :ً وعاشھ واقعا مع اإلمام المؤسس ً، ومارسھ شاباً،من كتب في ھذا الموضوع الذي تلقاه یافعا

 ، المسیرة اإلسالمیة فیما تعرضت لھ من ابتالء وتمحیص صبر وثبت–  مشھور – لقد عاش ..ً فأفاد من ذلك كثیرا ً،أن یلقى البنا ربھ شھیدا
 .)ً مرشدا لھذه الدعوة،وواصل السیر على طریق الدعوة دون انحراف أو تبدیل إلى أن لقي هللا عز وجل في ھذه األیام المباركة

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

 :مزایا وصفات فاضلة
كتاب هللا عز وجل وسنة رسول هللا صلى هللا عیلھ وسلم، وقیام اللیل، ومصاحبة المرشد األول القدوة التربویة، وقد قبس نورھا من    .1

اإلمام الشھید حسن البنا رحمھ هللا، ذلك أن األخالق الكریمة تكسب من حال الرجال، أكثر منھا من التلقین واألقوال وفي ھذا المعنى یقول ابن عطاء 
 وإن جماعتنا تولي التربیة األھمیة األولى، فھي التي تزكي األنفس، وتھذب ..)لھ ویدلك على هللا مقالھ ال تصحب من لم ینفعك حا( السكندري 

ً وقد كان مرشدنا قدوة في أحوالھ، حكیما في مواعظھ ..]69العنكبوت [“ّ والذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا وإن هللا لمع المحسنین “الخصال الكریمة 
  . من ذلك الشيء الكثیر تالمیذه وإخوانھ وجلساءه، رحمھ هللا وأجزل مثوبتھًوأقوالھ، أورث كثیرا

!! ً وكیف ال یوصف من صبر على مآسي السجون وآالمھا قرابة عشرین عاما .. “ إنما یوفى الصابرون أجرھم بغیر حساب “ :الصبر   .2
ضون على أھل المعتقل حین زیارتھ اإلفراج عنھ مباشرة بمجرد بنفس راضیة مطمئنة، لم تخضع لطاغوت ولم تركع، وقد كان مدراء السجون یعر

 وثباتھ على مبادئھ الربانیة كانت تأبى علیھ أن یتنازل أو یتراجع، وكان في نبل الفقید الراحلتوقیعھ على نص للوالء للحاكم الظالم، وكانت عزة 
ًخصالھ قلیال ما یتحدث عن مآسي السجون والصبر علیھا حذرا من التباھ   .ي والتفاخرً

 بتواضعھ الجم الفقید الراحلیشھد كل من عرف ] 21الشعراء [“ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین “ : قال هللا تعالى :التواضع    .3
  .وشدة حیائھ، وخفض جناحھ إلخوانھ، یؤثر إخوانھ على نفسھ في أسفاره وإقامتھ، وتلك ھي صفات عظماء الرجال وكبار النفوس

  
 حافظ على الصالة فى الصف االول خلف االمامالمرشد ی

ذكر احد االخوة االفاضل انھ كان یعمل بمنطقة جسر السویس وبجانب المنطقة التى یسكن بھا فضیلة المرشد وكان یعلم ان االستاذ یحافظ 
  . دائما على الصلوات فى الصف االول فى ظھر االمام مباشرة فأراد ان یشاھد بنفسھ ھذا االمر

  . الى المسجد حین اذن المؤذن للعصر فوجد االستاذ یجلس فى مكانھ وصلى العصرفذھب 
وبعد الصالة انصرف المصلون وانتظر االخ حتى انتھى االستاذ المرشد من ختم الصالة ثم نظر فى المسجد فلم یجد اال ذلك االخ وھو ال 

 عاما یتقدم نحوه ویسلم علیھ ویقول لھ انت جدید على 83لیھ فوجد االستاذ ذو الـ ًیعرفھ بالطبع ولكن االخ یعرفھ جیدا ولم یذھب الیھ االخ لیسلم ع
  .ودعاه الى بیتھ لیتناول معھ الشاى ویزداد التعارف فلبى االخ دعوتھ) ولیس المرشد (ھذا المسجد وتعرف علیھ باسمھ فقط 

  لحرص على الصلوات المفروضة فى اوقاتھا وحیث ینادى بھاومن ھنا نتعلم ان الدعوة یجب ان تملء عقولنا وقلوبنا وكل اوقاتنا مع ا
لقد أكرم هللا تعالى شیخنا الجلیل بھذه الفضائل الكریمة خالل عمره الدعوي الطویل والتي ھي خیر ما یجب أن یتحلى بھا دعاة اإلسالم في 

  .كل زمان ومكان 
*****************  

  وصایا من الفقید الراحل على الدرب
 إن – یتحقق وعد هللا بالنصر حتى بھ، یصبرنا، ویثبتنا، ویطمئننا أن المستقبل لإلسالم، فعلینا أن نصبر، ونثابر، نتسلحھم سالح  أاإلیمان

  .-شاء هللا 
  ! وأین روسیا وغیرھا ؟!  ؟وھامان فرعون، فأین

  . زوال إن شاء هللا، إذا واصلنا سیرتنا على ھذه الطریقإلى وإسرائیل وأمریكا
 للصقل والتمحیص، الدعوات، والمحن التي نتعرض لھا لیست ضربات معجزة، أو معوقة، ولكنھا سنة هللا في الوقت، ة،واستغاللفالتربی

  ً ھي أساسھا، فإذا كان األساس متینا یعلو البناء، ویرتفع المستقبلیةوالتمییز بین الثابت، والمنھار، ألن أھم مرحلة في الدولة 
  . البناءعلیھار البناء، فھذه المحن للصقل، والتمحیص، وإعداد القیادة الصلبة التي یثبت  ینھاًضعیفا إذا كان أما

 الدعوات واألمم، ولیس ھذا بعمرً ینزعجوا من ھذه المحن، بل یعتبروھا شرفا، فالزمن ال یقاس بعمر األفراد، بل أال على اإلخوان یجب
  .بالكثیر على تحقیق ھذا الھدف الكبیر

 والصبر، واالحتساب، والدعاء، الجدید، ونھتم بھ، ونورثھ الدعوة، وندعوه، لمواصلة المسیرة باإلیمان، بالجیلصى  أن نتواعلینا
  .ً وبأبناء اإلخوان، وھذا معنى مھم جداوباألشبال،واالستبشار بأن المستقبل لإلسالم، ونھتم بالتربیة، 

  .اإلسالميمسلم، والمجتمع المسلم الذي یرفض أن یستقر علیھ غیر الحكم  والبیت الالمسلم، الفرد نرید : قالعندما البنا فاألستاذ
  . فعلینا أن نھتم بھالنصر، علم الغیب أن ھذا الجیل من األشبال، وأوالد اإلخوان، ربما یتحقق على یدیھ و عند هللا، فالعلم

 الحجاب، وأقبل الشباب على فحلن یلبسن فوق الركبة،  في العالم اإلسالمي، قد لمسناھا ھنا في مصر، فالنساء كإسالمیة صحوة وحدوث
  .الصالة

  : قابلھا انھیار األخالق في العالم الغربي وصدق الشاعر إذ یقولاإلسالمي، في العالم فالصحوة
   فإن ھمو ذھبت أخالقھم ذھبوا                      ما بقیتاألخالق األمم إنما
  .االنھیارًالشذوذ الجنسي رسمیا، فھذا انحراف في األخالق، ومصیره  المجالس النیابیة بعض إنجلترا تقر ففي

 ونحرص “فللھ العزة ولرسولھ، وللمؤمنین “ وانتشر اإلسالم في أوربا، وأمریكا، فالبد لنا أن نستبشر، ونشعر بالعزة اإلسالم، الكثیر ودخل
  .علیھا
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، وعبادة لھ، ألننا لم دعوةخرة، فنخلص النیة في كل عمل نعملھ،ونجعلھ  من االستعداد للقاء هللا، ولحساب اآلفالبد یأتى بغتة، الموت  
َّ (نخلق إال لعبادة هللا  ِوما خلقت الجن ْ ُ َْ َ َ َواإلنسَ ِ إال لیعبُدونَْ ُِ ْ َ ِ   ) 56:الذریات) (َّ

بالشعب، فنكون رأى عام إسالمي،  وبااللتحام مھمتنا في ھذه الدنیا، فلنحرص على دعم ھذه الصورة، وتقویتھا بازدیاد القاعدة، ھي فھذه
  .- إن شاء هللا - النصر بعد حین ونتوقعیساند ھذه الدعوة، فھذا ما نحرص علیھ، 

  بعض من أھم مقوالتھ
اإلیمان أھم سالح نتسلح بھ، یصبرنا، ویثبتنا، ویطمئننا أن المستقبل لإلسالم، فعلینا أن نصبر، نثابر، حتى یتحقق وعد هللا بالنصر، إن شاء 

  .هللا
  !وأین روسیا وغیرھا ؟! فأین فرعون، وھامان ؟

  .وأمریكا وإسرائیل إلى زوال إن شاء هللا، إذا واصلنا سیرتنا على ھذه الطریق
التربیة،واستغالل الوقت، والمحن التي نتعرض لھا لیست ضربات معجزة، أو معوقة، ولكنھا سنة هللا في الدعوات، للصقل والتمحیص، 

ًالثابت، والمنھار، ألن أھم مرحلة في الدولة المستقبلیة ھي أساسھا، فإذا كان األساس متینا یعلو البناء، ویرتفع أما إذا كان ضعیفا ینھار والتمییز بین  ً
  .البناء، فھذه المحن للصقل، والتمحیص، وإعداد القیادة الصلبة التي یثبت علیھا البناء

ً بل یعتبروھا شرفا، فالزمن ال یقاس بعمر األفراد، بل بعمر الدعوات واألمم، ولیس ھذا یجب على اإلخوان أال ینزعجوا من ھذه المحن،
  .بالكثیر على تحقیق ھذا الھدف الكبیر

علینا أن نتواصى بالجیل الجدید، ونھتم بھ، ونورثھ الدعوة، وندعوه، لمواصلة المسیرة باإلیمان، الدعاء، والصبر، واالحتساب، واالستبشار 
  .ًقبل لإلسالم، ونھتم بالتربیة، وباألشبال، وبأبناء اإلخوان، وھذا معنى مھم جدابأن المست

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

  قالو عن الفقید الراحل
  

  الرباني الداعیة ... مشھور مصطفى
  الصحفیین عام مساعد نقابة أمین .. المقصودصالح عبد /  األستاذبقلم

  . إلى أن لقي ربھالمسلمینرة، وعاش ھموم دعوتھ وأمتھ منذ التحق بدعوة اإلخوان  الزھد والصبر والمصابفيً كان مثاال -
  .ومؤسساتھا لیقوم بالعبء األكبر في إعادة بناء الجماعة - ً بعد أن أمضى فیھ عشرین عاما -  السجن خرج من -
  . قسم التخطیط بالجماعةعلىرف بنفسھ  العملي كمتنبئ جوي، واھتم باستشراف المستقبل والتخطیط لھ، وكان یشتخصصھ استفاد من -
  .ربھم حتى لقي 1949ً جزءا من برنامجھ الیومي، حافظ علیھ منذ دخل السجن سنة كان قیام اللیل -
ث دعوة اإلسالم لیحملھا السائرون على ًمتجردا،ً عاش زاھدا - ث ماال وال عقارا ولكنھ ورّ ً فلم یورّ  في أكثر من سبعین دولة على الدربً
  .العالممستوى 

  .حیاتھ كان متعلق القلب بالمساجد ال یتخلف عن صالة الجماعة حتى آخر لحظات اإلخوان مرشد -
  . في تشییع جنازتھ-  من الشباب معظمھم - واإلذاعات المحلیة عن نشر خبر وفاتھ، ومع ذلك شارك أكثر من مائتي ألف الصحف امتنعت -

 سفینتھا، الداعیة الكبیر وربانبض إلیھ روح فقید الدعوة اإلسالمیة، ومرشد حركتھا الناھضة،  شاء هللا أن یقمبارك، وشھر ، لیلة مباركةفي
  .المسلمیناألستاذ مصطفى مشھور المرشد العام لإلخوان 

 عشرة الرحمة من آخرً والجھاد دامت ألكثر من خمسة وستین عاما رحل مصطفى مشھور في لیلة الجمعة، بالدعوة حافلة حیاة فبعد
  .والقیامن المبارك الذي كان یحییھ بالقرآن والذكر والصیام رمضا

ً هللا نموذجا للدعاة إلى هللا، فقد كان مثاال في الزھد والصبر والمصابرة، كان رحمھ حیاتھ كانت   . ھموم دعوتھ وھموم أمتھیعیشً
 االحتالل بمقاومةام الخاص، التي عنیت  واختیر ضمن كتائب النظ1935 اإلخوان المسلمین في سنة بدعوة شبابھ منذ التحق في نھض

جت العدید من المجاھدین    . شاركوا في القتال ضد العدو الصھیوني على أرض فلسطینالذیناإلنجلیزي الذي جثم على صدر مصر، وخرّ
  .م فصبر واحتسب1971م إلى 1965م، ومن 1964م إلى 1954م، ومن 1952 إلىم 1949 السجون في مرارة ذاق

 وجاب مصر اإلسالم،م لیقوم بجھد كبیر في إعادة بناء الجماعة، فانشغل بتربیة الشباب على فھم 1971 عامن في  السجمن وخرج
  .بجامعاتھا ومدنھا وقراھا في دأب وصبر

اتھ  التي تحوي مصحفھ ومستلزمبحقیبتھ كان یتنقل .ً نراه في السبعینیات متجوال من محاضرة إلى درس إلى كتیبة تربویةكنا ما ًكثیرا
  .قلیالالشخصیة، وال یقر في بیتھ إال 

 اإلخوان المسلمین األجیال دعوة الشاغل، وتربیة الشباب وإعداده ھدفھ الذي أوقف لھ حیاتھ، وكانت قضیة توریث شغلھ الدعوة كانت
  .الجدیدة ھمھ األكبر

  . األمل في نفوس الشباب ویبشرھم بأن المستقبل لإلسالمیبثً دائما كان
د لھ، ومشروع صناعة الرموز اإلخوانیة في كافة األماكن، بحیث الدعوة فھو صاحب مشروع ..دعویةمشاریع  كانت حیاتھ ّ  الفردیة، وقع

  .ً أن تجد في أي مكان رموزا لحركة اإلخوان یمكن االتصال بھمتستطیع
  . بھیقوم الذي  القائد بحیث إذا غاب المسئول لسبب اعتقال أو مرض أو موت ال یتأثر عملھردیف مشروع وصاحب
 ما یوصى باالھتمام باألبناء ًدائما وكان . باألسرة كخلیة أولى للدعوة، وتوجیھ االھتمام إلى النساء والفتیاتاالھتمام مشروع وصاحب

  .وتربیتھم على قیم اإلسالم وآدابھ
 - من بعد تخرجھ في كلیة العلوم  الجویة لفترة من الزاألرصاد حیث عمل في ھیئة -  جوي كمتنبئ مشھور استفاد من تخصصھ مصطفى
 عام لحركة اإلخوان كان یشرف كمرشد باستشراف المستقبل والتخطیط لھ، وال عجب إذا علمت أنھ كان إلى جوار عملھ باالھتماماستفاد من عملھ 

  .بنفسھ على قسم التخطیط بھا
  .م إلى أن لقي ربھ1949ل مرة في عام  حافظ علیھ منذ دخل السجن ألوالذي من برنامجھ الیومي ًجزءا قیام اللیل كان

ً دائما ما كانت تشاركھ ھذه العادة سنوات حافظ على ھذه العادة حتى أیامھ األخیرة، ویذكر أن زوجتھ التي رحلت منذ خمس إنھ یقول وكان
  .إلى أن لقیت ربھا
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، ویوجھ الشباب إلى أن طریق الدعوة إلى هللا یالذكر دائم تجده عالي الھمة كان  عن زاد الطریق الذي كتبًحتاج إلى زاد، وكثیرا ما  
  . اللیل وصوم النوافل والدعاءوقیامینبغي أن یلتمسھ الداعیة في الصالة والذكر وقراءة القرآن 

  . أسھم في توطید دعوة اإلخوان في عشرات الدولًعالمیا داعیة كان
 القاھرة وزارنا بالكلیة لیلقي محاضرتھ، ولفت نظري روحانیتھ جامعةب كنت أدرس اإلعالم عندما ًعاما الفقید منذ خمسة وعشرین عرفت

 ركب الحافلة العامة المكتظة بل . خرجنا معھ لتوصیلھ خارج الجامعة فلم نجد لھ سیارة خاصة.. ودأبھ في الدعوةالخالص،العالیة، وتجرده 
  !!بالركاب

 كانت كلماتھ الصادقة تنفذ إلى دینھ،تواضع والزھد، وأفنى حیاتھ في سبیل  قلبي بھذا الداعیة الرباني الذي آثر حیاة التعلق یومھا ومن
  .إلیھالقلوب بسھولة؛ ألنھ ببساطة یمارس ما یدعو 

 ثالثین وحدة، من انظر إلى مسكنھ كان عبارة عن وحدة سكنیة صغیرة ضمن عمارة تضم أكثر .. والتجردالزھد مثال مشھور مصطفى إنھ
َّ قد انتقل إلى ھذه الوحدة بعد أن أثر الزلزال الذي ضرب مصر هللا بالضاحیة الشرقیة من القاھرة، وكان رحمھ وتقع في شارع جسر السویس

  . كان یقیم فیھ من قبل في حي القبة وأصابھ بالتصدعالذيم على المنزل 1992
ث ھذه الدعوة المباركة لیحملھا السائروًماال یورث لم مشھور مصطفى  من سبعین دولة على أكثرن على الدرب في ً وال عقارا ولكن ورَّ

  .مستوى العالم
 عن التوجھ یتخلف طاف على كافة مكاتبھ لیلقي على الموجودین فیھ التحیة، ویقوم بمصافحتھم، وال اإلخوان دخل مقر إذا ..ً متواضعاكان

  .ّإلى السعاة وعاملي البوفیھ لیسلم علیھم
 خالد مختار أحد واألخ) موظف الھاتف(ًحریصا على أن یصطحب معھ فیھا العم شحاتھ ھدھد  وحده بل كان یستقلھا یكن لم المرشد سیارة

  .شباب السكرتاریة لیوصلھم على طریقھ إلى بیوتھم
  . األخ خالدأو نشاھده یطلب من مساعده األستاذ مسعود السبحي االنتظار حتى یلحق بھ العم شحاتھ كنا ما ًوكثیرا

    ما یلزم نحوباتخاذً كان حریصا على تلمس أحوالھم وأحوال أسرھم وأمر .. من اإلخوان أو تعرضوا لمحاكمةفوج اعتقل إذا .. المرشدھذا
 بنفسھ باألسر التي غاب عنھا عائلھا لیطمئن علیھم أو یھنئھم بحلول شھر باالتصالكنت تجده یطلب أرقام ھواتفھم لیقوم ..رعایة أبنائھم وأھلیھم

  .إلى آخره أو یبارك لھم بعید رمضان،
  .. دراستھمعن .. عن أوالدك وعالقتھم با.. عن زوجتك وحالھا مع الدعوة.. عن أحوالك الخاصةسألك إذا رآك كان المرشد ھذا
اره، یمزح مع مساعدیھ، یرفع ال الصوت خفیض المرشد كان َّ  التي بینھ وبین الكلفةً تفارق االبتسامة وجھھ، رفیقا بمن حولھ، یداعب زو

  .تى السعاة منھمموظفیھ ح
ً أو تقریرا أو بحثا أو خطة أو خدمة من أحد موظفیھ أو إخوانھ إال قدم الشكر ًعمال یتسلم ال   . ودعا لھ بخیرلھً

  . والنھاراللیل والعالم شغلھ الشاغل وھمھ في مصر وشئونھا في وأحوالھا هللا الدعوة إلى كانت
 إنھا دعوة : اعلمي أنني متزوج بأخرى فذھلت وسألتھ كیف ومن ھي؟ فقال:لھا ودخل على عروسھ، قال مشھور، تزوج مصطفى عندما

   .مطمئنة وأنا قبلت، ورافقتھ مسیرة حیاتھ في ھذه الدعوة صابرة راضیة : ھي ضرتك قالتالمسلمیناإلخوان 
 ابنتھ منتاحة، وال أنسى ما سمعتھ  كانت تدبر معیشتھا في حدود اإلمكانات الم. وأوالدھاوبیتھا حفظتھ في نفسھا وأعتاھا أشد المحن وفي

 فما كان ”سلوى ووفاء وسمیة“ ولم تجد كسوة جدیدة لبناتھا ًسجینا كیف وصل الحال بالسیدة حرم المرشد عندما كان ”وفاء مصطفى مشھور“الداعیة 
 المنزل لتعید تفصیلھا في شكل ستائربعض ومرة أخرى تنزع . األرائك لتصنع منھا فساتین لبناتھا”ومفارش“ الكراسي ”بیاضات“منھا إال أن نزعت 
  .فساتین جدیدة لبناتھا

  . وولوج المسجدالصالة الذي یسبقھم إلى فھو اإلخوان یعرفھ أھل الحي مرشد
ً حافظ علیھا، عندما كان ینزل دائما مبكرا قبل صالة المغرب لیضيء أعمدة عادة لھ وكانت اد الكھرباءً ّ  المحیطة بالمسجد، حتى یمشى رو

  .سجد في النورالم
ً یعرفھ أیضا أبناء الحي إذ كان دائما یحمل الحلوى في جیبھ وھو متجھ إلى اإلخوان مرشد -  ویھدي منھا األطفال، وكانت قطع الصالة،ً

 من كل یھدیھن ً ماذا تختار؟ الحمراء أم الخضراء أم الصفراء وكثیرا ما كا: جیبھ ویسأل الطفلمنًالحلوى مغلفة بأغلفة ملونة، فیخرجھا أحیانا 
  .األلوان

 للمسجد سلم علیھ وتعرف علیھ ثم ًجدیداً فإذا لمح زائرا .”المأثورات“ یحمل في جیبھ بعض النسخ من أذكار الصباح والمساء ماً دائما وكان
  .أھداه منھا

 الغیبوبة وسقط من جاءتھ  متعلق القلب بالمساجد ال یتخلف عن صالة الجماعة، حتى في آخر لحظات حیاتھ، عندماكان اإلخوان مرشد
 تنادي علیھ لتوقظھ وشاء هللا أن یفیق ویتم إسعافھ من الجرح، وكان أول وأخذتسریره على األرض وجرح وجھھ، دخلت علیھ ابنتھ السیدة سلوى 

ًصالة في منزلھ نظرا  البیت ینصحونھ بالوأھل ھل أذن العصر فیقولون إنھ أوشك، فیطلب الوضوء، ویصر على النزول إلى المسجد، :لھسؤال 
  .النزوللحالتھ الصحیة ولكنھ یصر على 

 علیھ، وظل إلى أن لقي ربھ، ًمغشیا صالة العصر في المسجد ثم ختام الصالة، وعندما نھض لیخرج من المسجد سقط أعمالھ آخر كان
  . لحظةآخروكانت الصالة من أھم األعمال التي حافظ علیھا حتى 

ُحافظوا{ ِ لوَ َ على الصَّ ََ الةِات َ ِوالصَّ َ سطى وقومُوا  قانتینَ ُ َ الو ِ َِ ِ َ ُ َ ْ   . نشھد لھ بذلكونحن } ْ
 األنباءُ من رمضان أرسل خبر وفاتھ إلى كل وسائل اإلعالم، وأذاعتھ العدید من وكاالت التاسع أذان المغرب لیوم بعد المرشد مات عندما

 في الصحف التي ستصدر صباح الجمعة إال أن التعلیمات صدرت لینشرقد كتب الخبر  ف..ومحطات التلیفزیون العربیة والعالمیة، إال في بلده مصر
 من مسجد رابعة العدویة جنازتھ إال في إحدى صحف المعارضة التي نشرتھ موضحة مكان الصالة على جثمانھ وتشییع یفلتبرفع ھذا الخبر، فلم 

  .بمدینة نصر
 لدرجة جلوس البعض في ..أقصاھا من أقصاھا إلى ..افظات ومدن وقرى مصر من مح.. المؤلفة من كل صوب وحدباأللوف وتوافدت

  .المسجد من صالة الفجر حتى صالة الجمعة
 القاھرة إال أن عدد المشاركین ومداخل األمن بمنع ألوف الشباب من المشاركة، ووضع الكمائن على مخارج المحافظات أجھزة قیام ورغم

  .أثار دھشة المراقبین
شارعي الطیران ( لمسافة سبعة كیلومترات في أكبر شوارع القاھرة - المسلمین مرشد اإلخوان - مشھورنازة الداعیة مصطفى  امتدت جلقد

  . لثالث ساعاتالجنازةوسار الشباب خلف جثمانھ لمسافة تزید عن العشرة كیلو مترات، واستمر تشییع ) حسینوذاكر 
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  . من تلقاء أنفسھم ودون إجبارھمجاءوا) سنة30 إلى 15(  معظمھم من الشباب -ألف مشارك  الحشود التي زادت على المائتي ھذه رأینا لقد
 عمر التلمساني ومحمد :الراحلین إلى جوار إخوانھ ورفقاء طریقھ الذین سبقوه، حیث وضع في مقبرة ضمت المرشدین هللا رحمھ ودفن

یم شرف، وانصرف الشباب كما تجمعوا في ھدوء، ورغم األعداد الھائلة لم  وإبراھرزق جابر :حامد أبو النصر إضافة إلى األخوین الصادقین
  .المسلمین واحدة من الخروج على النظام، األمر الذي یحسب لدعوة اإلخوان حالةتسجل 

الصغیرة وأوالده  العزاء إلى أسرتھ وخالص . الكبیر وألھم آلھ وإخوانھ وأبناء دعوتھ في كل مكان من العالم الصبر الجمیلالفقید هللا رحم
  .ًجمیعامشھور وسلوى ووفاء وسمیة، وأحفاده 

  . وهللا لمحزونون- الرباني أیھا الداعیة - وإنا لفراقك . وإن القلب لیحزن وال نقول إال ما یرضي ربنالتدمع العین وإن
*******  

  
   العام لإلخوان المسلمینالمرشد فضیلة سكرتیر السبحي مسعود األستاذ

   مشھورمصطفىلة األستاذ یض فعن حوار في
  . لمحبیھوتربیتھ األستاذ مصطفى مشھور المرشد العام لإلخوان المسلمین وبقیت مآثره وعلمھ فضیلة رحل
 یكون تربى على كتبھ ورسائلھ أو على بأنً أحد اإلخوان لم یعرف األستاذ ـ رحمھ هللا ـ سواء مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة تجد وقلما

  .هأیدي أحد تالمیذ
 منھ، ومن ھؤالء األستاذ مسعود واقتربوا تكون أقوى وأعمق بمن تعرفوا علیھ - رحمھ هللا - على بعض مآثر األستاذ التعرف أن إال

 حتىً لفترات طویلة من حیاتھ ختما بتولیھ مھمة السكرتیر الخاص لفضیلتھ خالل عدة سنوات – رحمھ هللا –السبحي الذي الزم فضیلة المرشد 
  .وفاتھ

  .ً بربھ ومحبیھ والناس جمیعاعالقتھ السبحي وسألناه عن بدایة تعرفھ بالمرشد رحمھ هللا وذكریاتھ معھ وكیف كانت باألستاذ لتقیناا
   متى تعرفتم على فضیلة المرشد ـ رحمھ هللا ـ؟بدایة -
 من خالل اللقاءات والجوالت في ذلكبعد  وازداد التعارف 1965 في الستینیات وقت محنة أو منحة – رحمھ هللا – علیھ بالتعرف شرفت -

 تواضعھ ھناك وأتیحت لي فرصة االقتراب منھ أكثر حینما زارنا في اإلمارات وأدھشني حجم عمليالسبعینیات ثم التقینا بعدھا في اإلمارات أثناء 
  .ودماثة خلقھ وقیامھ على قضاء حوائجھ بنفسھ رحمھ هللا

  وتعامالتھ؟ف ترى عالقتھ بربھ وانعكاس ذلك على سلوكیاتھ  منھ رحمھ هللا كیاقترابكم من خالل -
ً متعلقا بالقرآن وال یفرط أبدا في تالوة ورده القرآني وصلتھ بھ دائمة– هللا رحمھ – كان  –   لنور القرآن أثر كبیر في تنشیط خواطرهوكان .ً
 خواطره وإیمانھ وذھنھ تنشیط وكان لنور القرآن أثر كبیر في . بھ دائمةً أبدا في تالوة ورده القرآني وصلتھیفرطً متعلقا بالقرآن وال –رحمھ هللا 

ًوعقلھ متذوقا لحالوتھ ومستمتعا بتالوتھ وبعد االنتھاء  ) سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلیك المصیر( ورده كنت تشعر بأن لسان حالھ یقول منُ
 – في معامالتھ مع من حولھ وحسن عشرتھ المعنى لربھ، كما یتجلى ھذا  ذلك على سلوكھ وأنفاسھ حتى ترى فیھ صورة العابد المطیعفینعكس

 عن قرب إذا قرأ في أراقبھ والسیرة العطرة عاطفة قویة وحب شدید وامتثال وإیجابیة في التنفیذ وكنت النبویة وكانت تربطھ بالسنة –رحمھ هللا 
 – صلى هللا علیھ وسلم –ھ وكان شدید االقتداء بما یسمع ویقرأ عن تضحیات النبي  حولمنًكتب السنة أو السیرة فأراه یترجم ما تعلمھ عمال ویعلمھ 

  .ً طلبا لألجر في اآلخرة والنصرة في الدنیاواحتساب من أجل الدعوة وال تفارقھ صور ما القاه أصحاب النبي من تنكیل وتعذیب وصبر وصحبھ
  .”مطیعإن المحب لمن یحب “ول  فیق– صلى هللا علیھ وسلم – یعبرعن حبھ للنبي ًدائما وكان
 وحسن العشرة مع كل من حولھ وكان والتلطف جانب المحبة والمودة ولین الجانب – صلى هللا علیھ وسلم – سماتھ طاعتھ لحبیبھ أبرز ومن

ًمتأثرا أیضا باإلمام البنا في دماثة  ً عملیا في ًواقعالى أن یكون  وتعلم منھ الحرص على غرس حب الدین ونشره وإحیائھ في نفوس الناس عأخالقھً
 وكان من سمتھ عدم الحرص . طالما غاب أو غیب وغفل الناس عن تعالیمھًملموساًحیاة الناس وأن تعود مفاھیم اإلسالم على الساحة العالمیة واقعا 

ً والشقاق والنزاع مع اآلخرین عطفا وشفقة ورفقا علیھمالخالفعلى  ً.  
   والعلماء؟ عبادتھ وموقفھ من العلمكانت كیف
ً في ھذا وقد الزمتھ سنوات أنھ كان قواما باللیل حریصا على أداء النوافل علمي حد  بالصالة في المجسد وأنھ لم یفرط في قیام اللیل ًمتمسكاً

  .ً حتى في سفریاتھ وترحالھ مھما كان متعباواألسبابوالتھجد مھما كانت األحوال 
ً حریصا ومحافظا على أوراده في اكان كما  السجن إلحیاء سنة التھجد وقیام اللیل ویحیي فيلذكر وأذكر أنھ أثناء اعتقالھ كان یوقظ إخوانھ ً

  .بالخیرالقائمین والمتھجدین ویدعو لھم 
َییعلمُون (:فیھم حتى ال یكون ممن قال هللا الدنیا لن یصل إلى درجة الیقین با إال إذا فقھ دینھ حتى ولو تخصص في علوم اإلنسان إن ََ ْ 

م  ن الحیاة الدنیا وھُ ْظاھرا مِّ َ َ َ َ َْ ُّ ِ ِْ ً ِعنَ م غافلونَ َ اآلخرة ھُ َُ ِ ِ َِ ْ َ(.  
ً هللا لم یتخذ ولیا جاھال وال یعرف هللا حق المعرفة وال یقدره قدره إال أن ومعلوم  العاملون المخلصون، ومن یترك العلم بكل أنواعھ العالمونً

 وسیقع في ھوة الشیطانر والضالل ولن یصل إلى خیر بل سیظل یخبط خبط عشواء ویلعب بھ  محفوف بالمخاطوطریقھًال یصل إلى الحق أبدا 
  .سحیقة ال نھایة لھا

  تراھا؟ باآلخرین سواء كانوا علماء ورجال اإلسالم أو ساسة أو غیرھم كیف عالقتھ وطبیعة
  . تالمذتھ أھل الفضلیقدررص على أن  بالعلماء قائمة وإنزال الناس منازلھم وكان شدید الح– رحمھ هللا – عالقتھ كانت

 اإلسالم في صورتھ الوسطیة الصحیحة وھذه یقدمواً یوما التطرف أو اإلفراط والتفریط بل یتمنى من العلماء أن – رحمھ هللا – یعرف ولم
 الطیب وكان للسلوكالنموذج الطیب ً المودة والتلطف والحب مع العلماء والساسة ورجال اإلعالم مقدما علىً وكان حریصا .غایة اإلخوان األولى

ً ال یجرحون شخصا أو ھیئة أو حزبا، بل یدفعھ دائما التفاؤل بھدایة اإلخوانینبذ الشقاق والخالف ویقدم رؤیتھ برزانة وھدوء وحكمة وھذا مبدأ  ً ً
ًیكن ذلك تكلفا منھ بل سجیة فیھ مبتغیا بذلك نقل  ولم هللا وتمكینھ للذین آمنوا إلى التلطف والرفق والشفقة بكل من یخالطھ ویحادثھ، ونصرةالناس  ً

ً ترضى یوما بالذل أو لمً وكثیرا ما یلمح بأدب إلى عدم السیر وراء كل ناعق ویشیر إلى أن دعوة اإلخوان صورةاإلسالم إلى الناس في أحسن 
ھا الشامل والمتضمن لكل جوانب الحیاة منطلقھا كتاب  والصحارى بفھموالمحیطاتالھوان أو الھزیمة بل ھي دعوة عزیزة عبرت بفضل هللا البحار 

  .” والقرآن دستورنا والموت في سبیل هللا أسمى أمانینازعیمناهللا غایتنا والرسول “ً رسولھ، وكان دائما یرفع شعار اإلخوان مع كل الناس وسنةهللا 
  بإیجاز؟ یمكن أن تحدثنا عنھا  مجھوداتھ الدعویة وكفاحھ من أجل نصرة دینھ ھل– هللا رحمھ – لفضیلتھ كان
 65 من عمره على طریق الدعوة وأمضى الكثیر من االبتالءات والمصاعب والمشاق – رحمھ هللا – األستاذ مصطفى مشھور تحمل لقد

 حیاةلركون إلى  شبابھ وضحى بوقتھ ومالھ وجھده وراحتھ على حساب أسرتھ وكان یمكنھ ازھرةً عاما وبذلك من أجلھا 17ًعاما حیث عرفھا وسنھ 



  الدعوةهمجدد فق..  مشهور ىمرشدنا مصطف

 10            )م2002 نوفمبر 17/ هـ 1423 رمضان 12 -م 1921 سبتمبر 15(

 فحمل ھم الدعوة وطاف أنحاء الدنیا یدعو إلى هللا على ونصرتھ،الدعة والترف شأن غیره من الناس إال أن نفسھ أبت إال أن تكون عزیزة بدین هللا 
 أعداء هللا – رحمھ هللا – جاھد وقد وكانت قلوب الشیوخ والشباب واألطفال تلتف حولھ وتسمع لھ وتلمس فیھ الصدق، اإلسالمًبصیرة مبینا محاسن 

  . المواقف وتحمل في سبیل ذلك ما لحق بھ من اعتقال وتنكیل وسجنمنوالغافلین بالحكمة والرشاد وما یناسب لكل موقف 
 دون أن یفت ذلك 1971 حتى عام 1965 ثم مرة أخرى من عام 1964 حتى 1954 في مقتبل شبابھ ثم زج بھ في السجن من عام اعتقل فقد
ً وصامدا، وتطاول علیھ كثیر من أصحاب األغراض بل ونعتوه باإلرھابي وھو صابر ًمتجرداأو یثنیھ عن عزیمتھ وبقي على الحق في عضده 

 – وما النت لھ قناة حتى آخر لحظات حیاتھ تخاذل ومتجرد لدعوة هللا لم یشغلھ عنھا شاغل من شواغل الدنیا وظل یصارع الباطل دون ومحتسب
  .-رحمھ هللا

 بعضھا والتي عاصرتھا عن المواقف التي ظھر فیھا تطبیقھ العملي لفھمھ لإلسالم ودعوتھ ھل یمكن أن تحدثنا بعضفضیلتھ  لكان
              بنفسك؟

 في شيء وأذكر أنھ عندما حل علینا في التكلف أنھ كان شدید التواضع وال یحب – رحمھ هللا – ما یمیز األستاذ مصطفى مشھور أكثر من
 أخبرتھ بذلك ولما وبھا المصحف والمنبھ وبعض المالبس القلیلة، وقد حجزنا لھ في الفندق غرفة حقیبتھ كضیف زائر لم یكن معھ سوى اإلمارات

 بیتي وقضى أیامھ معي فكان أرق من النسیم ولم نشعر إال بانشغالھ الدائم في یابني أال یوجد عندكم في بیوتكم مكان أضع فیھ جنبي؟ فاستضفتھ :قال
 أن أساعده في غسل ثیابھ فرفض وبدأ علیھً أنام بجواره خالل ھذه الزیارة، وأذكر أیضا أنني كنت معھ في أحد الرحالت فعرضت وكنتالعبادة، ب

  .لك إذا كان لدیك مالبس فأعطھا لي أغسلھا : الشيء أولى بھ، ولما ألححت علیھ قال ليصاحبیغسلھا بنفسھ بعد انتھائھ من صالتھ وھو یقول 
 تشكو زوج ابنتھا وقد التمست فیھ الناس یسعى في قضاء حوائج الناس وحل مشاكلھم فقد أتتھ امرأة من عامة – رحمھ هللا – كان ًیضاأ

ّالصالح وكان الموضوع متوقفا على الطالق وھم   لحل المشكلة رغم كثرة مشاغلھ فقلت لھ لیس ھذا من اختصاصك فعرض عليّ أن أذھب بالذھابً
  . هللا ثم دعائھ تم الصلحوبفضلفي الدعاء بالتوفیق وأخذت زوجتي وبالفعل وفقنا هللا ـ عز وجل ـ بعد جھد  وأخذ مكانھ

 دعوتنا وغیر ذلك كثیر مما ال تسعفني أصولً سماتھ أیضا الوفاء بالعھد والمواعید واالنضباط ویقول ھذه روح الدین وأصل من من وكان
  .الذاكرة بذكره
  بأن كانت الصالة آخر عھده بالدنیا؟ على خاتمتھ تعلق كیف
 جني الثمار وصالح النھایة ال یكون إال إلى إن النتائج تبنى على المقدمات والبدایات تفضي إلى النھایات واالجتھاد یؤدي فأقول أوجز

ً صالحة وصدق  في دعوتھ فقد عاش مجاھدا وصابرا ووفیونیةبصالح البدایة، ومرشدنا كان ذا ھمة عالیة  ً ًا ومحتسبا وراضیا ً ً ومخلصا ًوقانعاً
ّ هللا علیھ بھذه النھایة یموت وآخر عھده با  ً الصالة والذكر واالستغفار في أطھر بقعة في األرض وھى المسجد وكان ضیفا على والدنیاًومتفانیا فمن

 وحسن الخاتمة ونسألھ ـ تعالى ـ أن نلحق بھ على ھایةالنً وحق على المزور أن یكرم زائره فقد مات وھو في كنف طاعة هللا فھنیئا لھ بھذه ربھ
  .اإلسالم

******  
د ر حفی  خواط

دي تأثیرا تربوي عظیم على المراحل العمریة لي فكانت لكل مرحلة توجیھات خاصة اكتسبتھا منھ إما عن طریق توجیھھ ونصحھ   كان لجَّ
تبستھا من خالل ھذه السلوكیات الطیبة من صالة بالمسجد والحث على المذاكرة المباشر لي أو عن طریق معامالتھ االجتماعیة والسلوكیة التي اق

وممارسة الریاضة والقراءة والكتابة والصبر والدعاء والنظام واإللتزام بالمواعید والعطف على الصغیر كل ذلك من خالل معامالتھ معنا ومع من 
 .حولھ من أبناء الحي الذي كنا نسكن فیھ

ً ألننا كنا نعتبره مرجعا عملیا لنا وكثیرا ما كان یبدي لنا نصحھ وتجاربھ حتى نستفید منھا في حیاتنا وكان دائما یحثنا ...ركان لھ جل التأثی ً
ٌعلى أن نكون مثاال للمسلم الحق بصفاتھ المتمیزة من تفوق وصدق وصبر حتى نكون مؤھلین لتمثیل اإلسالم بصورتھ الحقیقیة التي یغفل عنھا كثیر  ً

ًباب زماننا فكان حریصا على متابعتنا والسؤال عن تحصیلنا للعلم وحفظ القرآن وكنا نستنیر برأیھ في كثیر من األمور الدعویة والمواقف التي من ش
  .تواجھنا

ًولیست محنة ً كان قلیال ما یتحدث عن قسوة ھذه المرحلة وشدتھا بالتفصیل، ولكن كان دائما ما یقول عنھا أنھا منحة من هللا ...رحمھ هللا
   .ألنھا رسخت أسمي معانى التضحیة والصمود أمام الدفاع عن العقیدة والفكر والرأي

ًوكنا نفخر بأن لنا جدا قد تعرض لإلیذاء مثل ما تعرض لھ صحابة رسول هللا ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ وكان دائما ما یقول لنا أن ھذا التعذیب  ً
  .الذي وعد هللا بھ عباده المخلصین، وكل شيء یھون في سبیل أستاذیة اإلسالم للعالم أجمعسنة هللا في الدعوات لكي ننال النصر 

ًكنت في وقت من األوقات قد تعودت على قیادة السیارات بسرعة غیر عادیة وكانت أمي تعاني من ھذه المشكلة وعاتبتني كثیرا واشتكتني *
، فما كان منھ إال أن بدأ حدیثھ معي بكل عطف ولین ومودة ثم جذب یدي وكأنھ یسلم لوالدي، ولكن حین فاض بھا أمرھا اشتكت لجدي رحمھ هللا

ً ومر ھذا الموقف بین مربي وتلمیذه بین أب وابنھ لكن أسلوبا في التوجیھ ما ” أعاھدك:تعاھدني أمام هللا أال تقود بسرعة مرة أخرى فقلت”:عليّ وقال
ًلتوجیھ وكأنھ یعاھد رجال على أمر من األمور المھمة وكان عمرى وقتھا عشرین عاما، فقد ألزمني وجدتھ في مدرسة وما وجدتھ في أي من أماكن ا

  .بعھد أمام هللا، دون توبیخ أو عقاب
كنت في المرحلة اإلعدادیة وطلبت من جدي أن یكتب لي بعض الكلمات في مذكرة خاصة بي وكنا ساعتھا في إجازة عید األضحى * 

  : وكتب لي كلماتھ اآلتیة.سعد یینالمبارك في قریتنا ال
  بسم هللا الرحمن الرحیم

  حفیدي وأخي في هللا یاسر 
ًأملي في هللا كبیر أن تكون قدوة حسنة لغیرك من الشباب المسلم في إیمانك وأخالقك وعلمك وعملك لمستقبلك الدنیوي واألخروي وفي “ ً

   ”ونسأل لوالدیك هللا أن یجمعنا في جناتھ اللھم آمینطاعتك ورعایتك إلخوتك وأرجو أال تنسانا بدعواتك الصالحة 
  21/5/1994 الموافق - ھـ 1414 ذو الحجة 10السبت یوم عید األضحى 

  جدك
 مصطفى مشھور

  
ًكان رحمھ هللا عادال في توجیھ ال یجبر أحدا على شيء ولكن كان لنشأتنا في ھذه البیئة اإلخوانیة أساسا راسخا بأن ھذه الدعوة ھي ال ً ً طریق ً

دي فما كان منا إال أن نتخذه قدوة في سلوكیاتھ،  ًإلى الجنة والسبیل إلى الشخصیة المسلمة التي یحبھا الناس جمیعا، ونحبھا نحن، وھي شخصیة جَّ ً
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ًونقدم الود والحب لكل من كان یحبھ ویوده، ولكن ما ألزمنا یوما بأن نلتزم عملیا بالجماعة أو فرض علینا واجبا معینا، و ً ً لكن كان یحثنا على اتخاذ ً
ًطریق الرسول ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ قدوة حسنة  . حتى یكون مصیرنا الجنة إن شاء هللا.ً

 ******  
  

  الداعیة القدوة... مشھورمصطفى
  مولويفیصل /  المستشارلسماحة

ل   . بعد أن تجاوز الثمانینالفارس وترجّ
   .اء صالة العصر في المسجد من رمضان المبارك، بعد أدالعاشر وفاتھ في كانت

تھ بما نذر ّیودع یرید أن إنھ ً الحیاة صائما، محافظا على الصالة الوسطى، مذكرا إخوانھ، وأمّ ً  ھذا الدین، والصالة عموده، : من أجلھحیاتھًّ
  .المسجدوأكملھا ما یكون في 

ّ قتاال ضد المستعمرین، في إطار النظام شبابھالمباركة، بدأه في ً حركة في سبیل هللا ال تھدأ، وجھادا في سبیل ھذه الدعوة ّكلھا حیاتھ كانت ً
 فسارع المرشد الثاني األخطاء،ّ لھذه الغایة، ثم ما لبث أن أصابھ الكثیر من التشویھ، وأحاطت بھ بعض - رحمھ هللا- ”البنا“الخاص الذي أنشأه اإلمام 

ل الشباب -رحمھ هللا- ”حسن الھضیبي“ ّ الذي كان یشتعل حماسة إلى جھاد من نوع آخر، جھاد الدعوة، والصبر على ظلم  الصادق إلنھائھ، وحو
لوا إلى ساحة تربویّة فریدة صنعت العمل،ً وتحمّل عذابات السجون أكثر من عشرین سنة بعیدا عن األھل واإلخوة، وعن ساحة القربى،ذوي  ّ  تحو

ًمنھم رجاال أبطاال، یتمیّزون بقدر  تھم كلّ مشاعر الحبّ رغم  من اإلخالص، وصفاء كبیرً  أصابھم من الظلم ماالنفوس، والصبر الجمیل، یحملون ألمّ
  .والعنت

ك بنشاط كبیر الدعوة،ً مع إخوانھ من السجن، وھم أكثر عزما على المضي في طریق ”مصطفى مشھور“ الحبیب األستاذ وخرج ّ  فراح یتحر
ّفي مصر ثم في الكویت، ثم في فرنسا، إلى أن عاد  لھ إخوانھ أمانة المسؤولیّة األولى بعد وفاة المرشد السابق السید  مصإلىّ د حامد أبو “ر وحمّ محمّ

  .- تعالى-ّ، فحملھا بجدارة وعزیمة حتى توفاه هللا ”النصر
یا، وكنت  كان یتابع دراستھ العلالذي مع ابنتھ وزوجھا ”نانسي“ الطالع أن التقیت بھ في فرنسا حیث كان یقیم في مدینة حسن كان من ولقد

ً في أيّ مدینة فرنسیّة إال وجدتھ أمامي، یعیش مع الشباب موجھا ومعلما، وقد لقاء، ولم أكن أدعى إلى )1984-1981(أقیم في باریس  ً  لھ أثر كانّّ
لكبیر في ترشید الصحوة اإلسالمیة في فرنسا، والتي تبوأت بجدارة المقام  ّ   .ة في النشاط اإلسالمي على الساحة األوروبیّاألو

ین بل ھو من أصحاب االختصاص بعلم هللا یكن رحمھ لم  لكن كان على طریقة الرعیل الفلك، من الخطباء الفحول، وال من العلماء المختصّ
ل من اإلخوان المسلمین الذین تربّوا على ید  ّ ّ من أھم انوك . دعاة عاملین، أخذوا من العلم ما یلزمھم الستقامة العمل”َحسن البنا“ الشھید اإلماماألو

ة التي یتربّع على عرشھا بجدارة  د رسول هللا كاملةصفاتھم القدوة الصالحة، تلك القمّ َصلى هللا علیھ وسلم- محمّ  وعنھ یأخذ الدعاة إلى یوم القیامة -َ
   .شباب بالقدوة، كما یرشدھم بالكلمة الطیّبة على درب أسالفھ یرشد الالعزیز ولقد كان الفقید .ّ إنھ بغیر القدوة الصالحة فال دعوة وال دعاة. ال ینفدًزادا

 في جمیع بالد األرض، تجمع والبصر إلى الرفیق األعلى، مطمئن البال، وقد أصبحت الصحوة اإلسالمیّة ملء السمع ینتقل ھو الیوم ھا
الصھیونیّة المدعومة من الوالیات  : والدین والوطن، ضد أعتى عدو عرفتھ البشریّةالنفسحماس الشباب مع حكمة الشیوخ في معركة دفاع عن 

ّ . األمریكیّةّالمتحدة ّ تحت ضربات الظالمین، إال أن تنا ممزقة تئن ّ ولئن وقفت أمّ ّ الدعوة تشق طریقھا إلى غد مشرق بإذن هللا، تحفظھا رعایة طالئعّ
  . النصر أو الشھادة:ّ ال تنام، وھي تتطلع إلى إحدى الحسنیینالتيهللا، وتكلؤھا عینھ 

َالمُؤمنینَن ِم( ِ ِ ْ ن ْ قوا ما عاھدوا هللا علیھ فمنھُم مَّ َ ْ رجال صد َِ َِ ْ ٌَ َ َ َ َ ََ ُ ُ َقضىِ ً نحبھُ ومنھُم مَّن ینتظرُ وما بدلوا تبدیالَ ِ ِ ِْ َْ َ َُ َّ َ َ َ َ َ   )األحزاب:23) (َْ
ً حكیما وقائدا صلبا وداعیة قدوة، وإنا  وإنا إلیھ ًمرشدا هللا رحمك ً ً   .راجعونًً

******  
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َمن ( َالمُؤمنینِ ِ ِ ْ ن ْ قوا ما عاھدوا هللا علیھ فمنھُم مَّ َ ْ رجال صد َِ َِ ْ ٌَ َ َ َ َ ََ ُ ُ َقضىِ ً نحبھُ ومنھُم مَّن ینتظرُ وما بدلوا تبدیالَ ِ ِ ِْ َْ َ َُ َّ َ َ َ َ َ   )23:األحزاب) (َْ
، فقد -رضي هللا عنھ- ومنھم الصحابي الجلیل أنس بن النضر -صلى هللا علیھ وسلم-  بعض صحابة رسول هللا فياآلیة الكریمة نزلت  ھذه

 –صلى هللا علیھ وسلم -ً وكان ممن لم یشھد بدرا مع رسول هللا النضر، قال عمي أنس بن :روى البخاري ومسلم وغیرھما عن أنس بن مالك قال
َفكبُر علیھ  ُ غبت عنھ، أما وهللا لئن - صلى هللا علیھ وسلم- أول مشھد شھده رسول هللا :فقالَ  - صلى هللا علیھ وسلم- ً هللا مشھدا مع رسول هللا أرانيِ

ّ هللا ما  َفیما بعد لیرین َ سعد بن مالك  القابل، فاستقبلھ العام یوم أحد - صلى هللا علیھ وسلم- فھاب أن یقول غیرھا، فشھد مع رسول هللا : قال.أصنعَ
جد في جسده بضع وثمانون ما بین !! الجنةً واھا لریح : یا أبا عمرو أین؟ قال:فقال ُ ْأجدھا دون أحد؛ فقاتل حتى قتل، فو ِ ِ ُ ُ ْ وطعنة ورمیةضربةُ  فقالت .َ

بیِّع بنت النضر ُّ َمن “ ھذه اآلیة ونزلت فما عرفت أخي إال ببنانھ :َعمتي الر َالمُؤمنین ِ ِ ِ ْ ٌ رجالْ َ ِ..”  
 بعموم – یقول العلماء كما –، فإن العبرة -صلى هللا علیھ وسلم- وإن كانت قد نزلت في بعض صحابة الرسول الكریمة إن ھذه اآلیة :قولأ

 المسلمین الیوم، وال شك أن منھم الراحل الكریم األستاذ المرشد الحاج مصطفى مناللفظ ال بخصوص السبب، ومن ثم فإنني أراھا تنطبق على كثیر 
ا◌ لدینھ وعقیدتھ ودعوتھ وبیعتھ في حیاتھ وحتى ممات، فالمتتبع ھور،مش ً الذي ظل وفیَّ  المرشد الخامس لجماعة اإلخوان المسلمین، كبرى لحیاةُ

ق  وھو على الطریالعشرین یجد أن الرجل منذ أن بایع مؤسس الجماعة في بدایات األربعینیات من القرن المعاصرة،الحركات والدعوات اإلسالمیة 
ُ أعمال من شأنھا أن تھدد اإلنجلیز في إقامتھم ببالدنا ونھبھم لثرواتنا، قدم فيلم یحد عنھ، جاھد ضد المحتلین الغاصبین، واشترك مع إخوانھ  ُ

سالة التي أمر هللا  وتبلیغ تلك الر. الدین ونشر ھذه الدعوةھذا وھو في بدایة حیاتھ فلم یثنھ ذلك عن مواصلة الجھاد، والعمل الجاد، لرفعة للمحاكمة،
 وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ وهللا یعصمك من الناس إن هللا ربك أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من یا“ بتبلیغھا فقال - وسلمصلى هللا علیھ -رسولھ 

 إلى الناس، بل كان صاحب مدرسة - سلم علیھ وهللاصلى -، فكان المرشد الراحل من خیر ما حمل دعوة النبي )76 :المائدة (”الكافرینال یھدي القوم 
ً التي ربت جیال، وذكت غیبتھا،ّ بدأ بالتأصیل لھذه المدرة بسلسلة مقاالتھ الشھیرة في مجلة الدعوة رد هللا ”الدعوةفقھ “ُفي ھذا الشأن، تسمى مدرسة 

ًقلوبا وأحیت نفوسا، وأرست قواعد للفكرة والحركة  م أن یظلوا ھائمین على وجوھھم، ال یعرفون طریق ً شبابا على الحق، كان یراد لھوجمعتً
  .ھدى وال سبیل الرشاد، فكانت الدعوة وكتابھا، منارات سبیل وعالمات الدعوة

  



  الدعوةهمجدد فق..  مشهور ىمرشدنا مصطف

 12            )م2002 نوفمبر 17/ هـ 1423 رمضان 12 -م 1921 سبتمبر 15(

 عندما تم جمعھا ونشرھا المقاالت،ً المرشد العام لإلخوان المسلمین األسبق، یرحمھ هللا تعالى تقدیما لھذه التلمساني كتب األستاذ عمر ولقد
 وللسنة – فقھ – إدراك ما یجب إدراكھ من ذلك العلم، ولذلك كان ألحكام القرآن إلى لكل علم فقھ یصل بھ صاحبھ ودارسھ :قال فیھفي كتاب 

ً غارب ھذا العلم إال من واتاه هللا دینا وعلما وإخالصتسنم فقھ وللسیرة النوبیة فقھ، وبالمثل فلدعوات الدین واإلصالح فقھ ال یقدر علي المطھرة ً ا ً
 یھیئ األخ الكریم مصطفى مشھور، اختاره أن – وكم  من فضل – وبالعمل یتم التبین وباإلخالص ینجح العمل، وشاء هللا اإلیمان،فبالدین یكون 

ً فترة االمتحان، فخرجوا منھا أصلب عودا وأنقى نفسا وأكثر تجردا للدعوة، خاللمع غیره للدعوة إلى هللا، وثبتھم على الحق   كذلك وال ھمونحسبًً
 علیھ، ثم حاجة الشباب الزاحف في میادین اإلسالم إلى استبانة الطریق إلى هللا هللاًنزكي على هللا أحدا، وهللا حسبنا وحسبھم، قدر األخ الكریم فضل 

ًالكریم، ووفاء للحق، البد أن أقول  ولمعرفتي باألخ ..الدعوة بصیرة وتدبر، فاستخار هللا وكتب لنا المقاالت المتتابعة عن فقھ الدعوة في مجلة على
ً ألنھ تلقاه یافعا ومارسھ شابا وثبتھ هللا علیھ رجال .. جیدة ونافعةالموضوعأن كتابتھ في ھذا  ً ً فیھ شیخا فأنعم هللا علیھ فزوده بعناصر الكفایة وامتحنً

  ً. وعمالًعلماللكتابة في ھذا الموضوع 
 وخارجھا، ال یكل البالدربي الناصح والمرشد الراشد، الذي ظل یتحرك للدعوة وبھا في داخل  المجاھد والمالداعیة ھو مصطفى مشھور ھذا

 إلىً المسلم طیلة عمره یسأل ویبحث عن الطریق األسلم واألصح لینتظم فیھ داعیا اإلنسان لئن یظل :وال یمل، یوجھ الشباب نحو الخیر، وكان یقول
  .. أو صوابوعيلھ معالمھ، فیظل یتخبط ھنا وھنا من غیر ًهللا خیر لھ من أن یسلك طریقا لم تتبین 

 الراشدین بمصر الخلفاء بدایة الثمانینیات من القرن الماضي عندما كان لإلخوان لقاء أسبوعي في مسجد في أول مرة رأیتھ فیھا كنت
 األستاذ بكلیة اللغة العربیة بالقاھرة خطیب المسجد  الدكتور سلیمان ربیعاألستاذالجدیدة، ودعیت لحضور ھذا اللقاء الذي كان یحاضر فیھ فضیلة 

 وتعرف علینا في ساحة المسجد وعندما علم أننا من بنا من الدعاة، فقام أحد الزمالء األطباء بتعریفنا على الحاج مصطفى مشھور، فرحب وغیره
 والخیر الكثیر، ألن أبناء النفعال إن شاء هللا سیكون فیكم  ودعا لنا بالخیر، بأن نكون من جند اإلسالم، وقوترحابھاألزھر ازداد فرحھ وسروره 

 سواء - تعالى علیھ رحمات هللا - ومن ھذا الیوم، وأنا أتابع كل ما كان یكتبھ المرشد الراحل تعالى،األزھر علیھم مسئولیة كبیرة تجاه الدعوة إلى هللا 
 التي كان یلقیھا أو یشارك فیھا في النقابات أو الجامعات، وكان والمحاضراتدوات  أو الن– رد هللا غیبتھما –في مجلة الدعوة، أو جریدة الشعب 

 كانت تحول بیني وبین إتمام ھذا العمل، التيً فضیلتھ منذ شھرین تقریبا عندما ذھبت للقائھ إلجراء حوار صحفي، ورغم كل الصعاب معآخر لقاء 
 اللقاء كنا انتھىًنین عددا، ویرد على تساؤالتنا، وكان ھذا آخر حوار أجرى معھ، وعندما  في كنفا سعاشجلس الرجل یتحدث إلینا عن الدعوة التي 

  . على اآلخرةمقبلفي قمة النشوة والسعادة أننا استطعنا أن نسجل للرجل شھادتھ وھو 
ً صادقا مع نفسھ، لدینھ،ا ً الراحل الذي ظل آلخر لحظة في حیاتھ وقبل أن یصاب بمرض الموت بدقائق وفیّالمرشد ھو مصطفى مشھور ھذا

ًمقدما القدوة لغیره، معطاء لدعوتھ أمینا لرسالتھ، واآلن  ً  حادي نم قریر العین : في دار الخلد، بین یدي أرحم الراحمین وأكرم األكرمین، فنقول لھھوً
الیقین، فسالم علیك یوم ولدت ویوم مت ویوم  حتى أتاك جھاده،الھداة ومرشد اإلخوان، فقد أدیت األمانة، وبلغت الرسالة، وجاھدت في هللا حق 

  . في مستقر رحمتھ وشملنا سبحانھ وتعالى بعطفھ وجودهوإیاكًتبعث حیا، وجمعنا هللا 
 بیوتك، فارحمھ رحمة منً مشھور بین یدیك، وجاءك وآخر عھده بالدنیا أنھ كان مصلیا صالة العصر في بیت مصطفى إنھ ھذا عبدك اللھم 

  . آمین.ً والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن أولئك رفیقاالنبیینفردوس األعلى من الجنة واحشره في زمرة واسعة، وأسكنھ ال
******  

   ..مصطفى مشھور
  !!متنبئ وسط العواصف

   مصطفى عاشور 
 اإلخوان  الذي شغل منصب المرشد الخامس في تاریخ دعوة”مصطفى مشھور“ھل لكل إنسان من مھنتھ نصیب؟ وھل ینطبق ھذا على 

فالرجل قد عمل بھیئة األرصاد الجویة، ویقوم عملھ في األساس على التنبؤ بما ھو قادم وفق مقاییس علمیة دقیقة، تقل فیھا نسبة … المسلمین؟ 
، والتي ال یفطن الخطأ إلى أدنى مستویاتھا في بعض الحاالت، وتنعدم في األخرى، إضافة إلى أنھ عمل یستشعر التغیر القادم مع ظھور أدنى بوادره

لھا كثیر من الناس، فتراه في حاالت یجزم بأن ریحا عاصفة في الطریق، رغم أن الناس ینعمون بجمیل المناخ، وقد تراه مستبشرا وسط العاصفة 
   .ألنھ یرى ما تحملھ السحب من خیر
  التكوین وااللتحاق باإلخوان

 بمحافظة الشرقیة شمال مصر، دخل كأقرانھ كتاب القریة، وكانت ”السعدیین“ بقریة 1921 سبتمبر 15 في ”مصطفى مشھور“ ولد 
  ثانویتھ 

   . بالزقازیق لكنھ ما لبث أن انتقل إلى مدرسة العباسیة الثانویة بالقاھرة
  أبرز علماء مصر في الریاضة”علي مصطفى مشرفة“ وكان عمیدھا آنذاك الدكتور ”القاھرة“ والتحق بكلیة العلوم جامعة فؤاد األول 

 إلى شعبة الریاضیات وحصل على مكافأة دراسیة قدرھا عشرون جنیھا لحصولھ على التقدیر الالزم لنیل المكافأة في ”مشھور“والفیزیاء، وانضم 
   .م1942امتحان التجربة للمستجدین باللغة اإلنجلیزیة، وتخرج في الكلیة سنة 

عتھ على الطریق التي سیلتصق بھا طوال عمره، وھي االنضمام لجماعة  للحیاة في القاھرة قفزة في حیاتھ، وض”مشھور“ كان انتقال 
ف علیھا من خالل مجلة كان یوزعھا أحد المصلین، ویدعو من یأخذھا إلى حضور درس الشیخ   مرشد ”حسن البنا“اإلخوان المسلمین، التي تعرّ

   .1936اإلخوان، فذھب واستمع ثم انضم إلى اإلخوان سنة 
 وضرورة مقاومة المستعمر الغاصب لألرض والجاثم فوق الصدور، وكان یرى أن الجھاد فرض – أثناء دراستھ –اد  والزمتھ فكرة الجھ

عین على كل مسلم ومسلمة ضد االحتالل، لذا كانت دعوتھ لزمالء الدراسة لالنضمام لإلخوان تبدأ من مقاومة المستعمر المحتل، فكانت تجد آذانا 
   .العربیة كانت مشحونة لمقاومة المشروع الصھیوني على أرض فلسطینصاغیة؛ ألن األمة المصریة و

   جھاد أم إرھاب؟..النظام الخاص
 الذي أنشأه ”النظام الخاص“ بعد تخرجھ في مصلحة األرصاد الجویة كمتنبئ جوي، وكان في تلك الفترة عضوا قیادیا في ”مشھور“ عین 

   .االستعداد لمواجھة العصابات الصھیونیة في فلسطینالشیخ حسن البنا لمقاومة االحتالل اإلنجلیزي، و
  م وكان یختار أفراده من اإلخوان الذین یخضعون بعد ذلك لنظام تدریب عسكري، 1939 وقد بدأ إنشاء ھذا النظام الخاص في نھایة عام 

م یتمیز بالسریة الشدیدة في كل أقوالھ  وتسلسل قیادي مختلف بعید عن ھیكل جماعة اإلخوان، حیث یرتبط بالمرشد رأسا، وكان ھذا النظا
   .وأعمالھ، وكان كل عضو جدید فیھ یكلف بشراء مسدس من جیبھ الخاص؛ وذلك إلظھار رغبتھ في الجھاد

  مشھور عند التحاقھ باإلخوان
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مح بذلك؛ حیث تفشت  ورغم الجدل الذي ال یتوقف حول حقیقة ھذا النظام الخاص فإن السیاق التاریخي والسیاسي في مصر آنذاك كان یس
في تلك الفترة ظاھرة المیلیشیات العسكریة التابعة لألحزاب والجماعات، كما أن ھذا النظام قد مارس دورا في مقاومة االحتالل اإلنجلیزي في 

 الجیش المصري  أشاد بھا قادة1948مصر، وقام بعشرات العملیات الفدائیة الخطیرة ضدھم، كما خاض حربا ضد العصابات الیھودیة في حرب 
   .بل خشي منھا الصھاینة أنفسھم

ت على الجماعة مشاكل كبیرة تسببت في   ورغم ذلك فال یسع المنصف إال أن یقر أن بعض أفراد ھذا النظام قد وقعوا في أخطاء جسیمة جرّ
   .حلھا وقتل مرشدھا حسن البنا

 جدال - وال تزال– التي أثارت ”قضیة السیارة الجیب“ باسم  حدثا مھما في تاریخ اإلخوان وھو ما عُرف1948 شھد منتصف نوفمبر 
   . الرجل الثاني في الئحة االتھام”مشھور“واسعا في المجتمع المصري استمر ثالث سنوات، وكان 

ضرورة  أن حكومة النقراشي سوف تتجھ التخاذ قرار صارم ضدھم، ورأوا -نتیجة استقراء الواقع-  وسبب ھذه القضیة أن اإلخوان توصلوا 
تفویت ھذه الذریعة علیھا، فقررت قیادة النظام الخاص جمع أوراقھا التي تحوي أسرار النظام وبعض األسلحة والمتفجرات ونقلھا إلى مكان آمن، 

ر  ثم یصد”مشھور“ووضعت ھذه المحتویات في سیارة جیب لنقلھا، غیر أن األقدار شاءت أن یكتشف البولیس ھذه السیارة ویلقي القبض على 
   .النقراشي قراره بحل جماعة اإلخوان المسلمین

 فیھا بثالث سنوات مع ”مشھور“ومن عجیب األقدار أن تكون وثائق السیارة الجیب ھي دلیل براءة النظام الخاص، رغم أنھ حكم على 
مھا على بعض األشخاص بالسجن  حیث أشادت المحكمة بمبادئ اإلخوان، ورأت أن حك1951آخرین، انتھت مع انتھاء القضیة في أواخر مارس 

   .”إیتكو“ من السجن اشتغل بالتجارة، وأسس مع آخرین الشركة الشرقیة للتجارة والھندسة ”مشھور“  وبعد خروج .لم یكن عقابا لھم بل درسا
   والثورة وفترة المحن..مشھور

الشعبي لھا، غیر أن األحداث أظھرت قدرا كبیرا من  كان لإلخوان دور بارز في قیامھا وفي حشد التأیید 1952 عندما قامت ثورة یولیو 
 الذي 1954التمایز بین الضباط واإلخوان، وكانت النذر واإلرھاصات القادمة من بعید تؤكد أن الصدام قادم، وكان حادث المنشیة باإلسكندریة سنة 

توم، وكان مشھور في تلك الفترة مبعدا عن عملھ إلى مرسى اتھم فیھ عبد الناصر اإلخوان بمحاولة اغتیالھ ھو الشرارة التي فجرت الصراع المك
وأحضرت إلى السجن الحربي، وكان التعذیب شدیدا “ : وألقي القبض علیھ بعد أحداث المنشیة بأسبوعین، یقول عن ذلك1954مطروح منذ یولیو 

   .”دقائق، وحكموا علي بعشر سنوات أشغال شاقةبمجرد الدخول من باب السجن، وعذبت كثیرا، وشكلوا لي محكمة لم تستغرق أكثر من ثالث 
وكان الجو “ :- وھو سجن داخل الصحراء– بین سجون لیمان طرة والواحات وأسیوط، یقول عن تجربة سجن الواحات ”مشھور“ وتنقل 

 وخرج مشھور من سجنھ .”بعض الطیورصعبا، فتأقلمنا معھ واستثمرنا الوقت وزرعنا حول الخیام، ومارسنا لعبة كرة القدم، لدرجة أننا قمنا بتربیة 
 حیث أصدر عبد الناصر أمرا باعتقال كل من سبق 1965 لكنھ لم یستمر طویال خارجھ؛ إذ سرعان ما اعتقل في أحداث یولیو 1964في نوفمبر 

 في إطار 1971فرج عنھ سنة ، ولم یوجھ لھ اتھام في ھذه القضیة، وظل سجینا دون محاكمة حتى أ”سید قطب“اعتقالھ فاعتقل مشھور مع الشھید 
   .سیاسة العفو الشامل عن المعتقلین السیاسیین الذي أصدره الرئیس السادات

  .. تلك ھي المشكلة..من أین نبدأ؟
 واإلخوان من السجون بعد سنوات طوال من المعاناة، وكانت المشكلة التي قابلت اإلخوان من أین نبدأ لنمارس دعوتنا من ”مشھور“ خرج 

   .اصة أن المجتمع المصري الذي تركوه لم یكن ھو المجتمع الذي خرجوا إلیھ، إذ كانت التغیرات فیھ كبیرةجدید، خ
؛ لذا فبعد أن اختار اإلخوان أن تكون البدایة من الجامعة، اختاروا ”المھم أن نسیر في الطریق الصحیح“ : دائم التردید لعبارة”مشھور“ كان 

، وكانت قدرتھ على التعامل مع األجیال الجدیدة باھرة وأدت إلى أن یستطیع ھذا التیار الذي نما في 1974 مسئوال لقطاع الطلبة ”مشھور“
الجامعات إلى إحداث تغییر واسع في المجتمع المصري الذي كان كغیره من الشعوب المسلمة تنتشر فیھ الصحوة اإلسالمیة، وكفل ذلك لدعوة 

جتمع المختلفة في وقت قصیر؛ ألن طالب الجامعة یأتون من أماكن متفرقة في مصر وسیعود كل منھم إلى اإلخوان انتشار أفكارھا في قطاعات الم
   .مكانھ ومعھ أفكاره الجدیدة، ومن نتاج العمل في ھذه الفترة ھذا العدد الكبیر من القیادات التي تقود الجماعة اآلن

   إلى اإلرشاد..من التنظیم الدولي
ا في مصر تنبئ بأن البالد مقدمة على مرحلة جدیدة فالتغیرات كانت سریعة وجوھریة، فمن حرب إسرائیل إلى  كانت األحداث وتطوراتھ

   .السالم معھا، ومن التحالف مع السوفیت إلى فتح كل القنوات مع الوالیات المتحدة، ومن المركزیة إلى االنفتاح االقتصادي
 التي اعتقل فیھا الرئیس السادات عددا من 1981لتغیرات وقبیل أحداث سبتمبر  ولم یكن من السھل أن یتحمل الشعب المصري ھذه ا

   إلى الكویت، ومنھا إلى ألمانیا حیث قضى ھناك خمس سنوات شارك فیھا في إنشاء وبناء ”مشھور“قیادات القوى السیاسیة في مصر سافر 
ت ومجموعات اإلخوان في البلدان المختلفة في إطار تنظیم واحد  التنظیم الدولي لإلخوان المسلمین، الذي تقوم فكرتھ على ربط تنظیما

یتصف بالعالمیة؛ لتنسیق المواقف وإیجاد قدر من التقارب بین إخوان األقطار المختلفة، مع إعطاء قدر من الحریة في حركة اإلخوان الداخلیة 
   .الدولي لضبط حركتھ وشارك مشھور في وضع النظام العام للتنظیم .ببالدھم بما یوائم مجتمعاتھم

   في ”أبو النصر“ نائبا للمرشد، وعقب وفاة ”مشھور“، وبعد تولي حامد أبو النصر مرشدا عاما لإلخوان اختیر 1986 عاد إلى مصر عام 
ً فبرایر عین مرشدا عاما ً.   

  ..الدعوة أوال والتربیة خاصة
ضي في طریق الدعوة مھما كانت العقبات، وامتزاجھ بھا وتغلغلھا في  الم: سیتوقف أمام فكرة أساسیة ھي”مشھور“ من یقرأ كتب ومقاالت 

 لمبادئ دعوة اإلخوان، والمسطرة التي توزن بھا الجماعة في سیرھا على الطریق حتى ال ”الشارح األول“أعماقھ، حتى لقبھ بعض المراقبین بـ 
 ضبط الدعوة بأصولھا ووزنھا بمیزان مبادئھا حیزا كبیرا في فكره تنحرف عن مسارھا في الغایة والھدف والوسیلة والحركة؛ لھذا احتلت فكرة

وكتاباتھ، وكان أبرز ما شغلھ في حیاتھ ھو التوازن بین الدعوة في حركتھا العامة وخاصة على صعید العمل السیاسي وبین میدانھا األصیل وھو 
   .میدان العمل التربوي

 أن تغلیب الجانب السیاسي على التربوي انحراف ال بد من تقویمھ؛ على اعتبار - ”كلماتھاقرأ بعضا من “من خالل كتاباتھ - ”مشھور“ یرى 
إن أسلوب األحزاب السیاسیة ال یصلح “ :أن اإلیمان الذي ال یأتي إال بعد التربیة ھو السالح األقوى في مواجھة األعداء قبل السیاسة بأسالیبھا فیقول

واإلعداد وتقویة اإلیمان؛ فنحن نتعامل مع السیاسة كجزء من الدین نضبطھا بضوابطھ ونوائم بینھا وبین في معركتنا إذا كان على حساب التربیة 
   .”إننا ال نرید من یعطینا صوتھ فقط“ :، وكان مبدؤه في ذلك”التربیة والتكوین

 ولكن بمعناھا الحضاري الواسع، ”الدیني“  كما احتلت فكرة الدولة اإلسالمیة مكانھا البارز في تفكیره وكتبھ، لیس بمعناھا الثیروقراطي
  ورأى أن الدولة بناء ضخم یحتاج إلى أساس عریض وعمیق ومتین، وبالتالي یحتاج إلى وقت وجھد كبیرین؛ على اعتبار أن األساس ھو 
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   . أشق مراحل البناء
 في التغییر، بل جعل اإلنجاز وحجم التغییر ”دالة“  وانعكس ذلك على رؤیتھ في التغییر التي دعا أن تكون جذریة؛ لھذا لم یكن الزمن عنده

   .”إننا ال نرید لبنائنا أن یقوم ثم ینھار“ھما األساس؛ ألن الدعاة لیسوا مسئولین عن النتائج بل عن العمل الصحیح، وكانت نظرتھ المحوریة 
بناء الرجال أشق من بناء “عب میادین البناء؛ ألن  أن بناء الذات اإلنسانیة المسلمة لرجل الدعوة ھي أھم وأص”مشھور“ ومن أھم أفكار 

 الذي تناول فیھ المحن وما ”عقبات في الطریق“ لھذا اتجھت كثیر من كتبھ إلى تقویة ھذه الذات وتدعیمھا وإكسابھا الصالبة، فكان كتابھ ”المؤسسات
قضیة الظلم في ضوء الكتاب “طریق أو رشد القیادة، وكتاب تتركھ من إرباك للعاملین في الصف اإلسالمي، ربما دفعھا إلى التشكیك في صحة ال

 ”مناجاة على طریق الدعوة” و”الحیاة في محراب الصالة” و”زاد على الطریق“ وفیھ وجھ خطابا للمظلومین یخفف عنھم معاناتھم، وكتاب ”والسنة
 متكاملة لغرس القیم اإلیجابیة في أعماق الشخصیة المسلمة  كمجموعة”مقومات رجل العقیدة” و”بین الربانیة والمادیة” و”اإلیمان ومتطلباتھ”و

   .”ثبت بكتب ومؤلفات مشھور”.المتصدرة للعمل اإلسالمي؛ حتى ال تذوب في حركة الحیاة
******  
  

  نشأ داعیة ومات داعیة
   عبد هللا قادري األھدل.د

 إلى مدینة میونخ األلمانیة، -م 1981 یغلب على ظني أنھا سنة –ة  بعثتني الجامعة اإلسالمیة في مھمة رسمیة في بدایة الثمانینات المیالدی
   ..لزیارة المركز اإلسالمي فیھا

ً إذ كان الدكتور على جریشة المصري األستاذ في الجامعة اإلسالمیة، معارا للعمل في المركز المذكور، وكان رئسا لھ، وبعد صالة الظھر  ً
   ..إلى منزلھ، لتناول طعام الغداءفي جامع المركز، اصطحبني الدكتور جریشة 

ًوھناك رأیت رجال ملتحیا نحیف الجسم، متوسط طول القامة، قابلني بابتسامة، وصافحني بحرارة، وطلب مني أن أقعد في المقعد الذي كان  ً
   .یجلس علیھ

 من ھذا :الدكتور علي بن محمد جریشةوقع في نفسي أن ھذا الرجل ال بد أن یكون قد عرفني من قبل، وأني قد نسیت اجتماعي بھ، فسألت 
  الشیخ یا دكتور؟ 

 ھذا األستاذ مصطفى مشھور، من كبار اإلخوان المسلمین، وھو عضو في مكتب اإلرشاد، ودام اجتماعي بالرجل ما یقارب ساعتین، :قال
   ...تخللھا تناول الغداء

یرتھ على دین هللا، واالھتمام البالغ بالدعوة إلى هللا، وھدایة  تبین لي من الرجل شدة تواضعھ غیر المتكلف، وعلو حسن خلقھ، وشدة غ
   .البشر، وللشباب المسلم عنده األولویة في ذلك كلھ

 إن مھمتكم ثقیلة، ومسؤولیتكم عظیمة، ألنكم :وعندما علم أنني من أساتذة الجامعة اإلسالمیة في مدینة المصطفى صلى هللا علیھ وسلم، قال
   ...لمین، من كل حدب وصوب، وأنتم في مدینة الرسول صلى هللا علیھ وسلم، مدینة المھاجرین واألنصارتستقبلون أبناء المس

وھذا العصر یحتاج إلى مناھج تناسبھ، وعلماء على مستوى تحدیاتھ، ودعاة یفقھون واقعھ، ومربین تتمثل فیھ القدوة الحسنة لمن یربونھم، 
   ... تجارب الماضي، ومتطلبات الحاضرفیجمعون في علمھم ودعوتھم وتربیتھم، بین

 إنھ : وكنت أظن أن الرجل من علماء األزھر، لكثرة استداللھ بآیات القرآن الكریم، و الحدیث الشریف، ولكن الدكتور علي جریشة، قال لي
   ..تخرج في كلیة العلوم

ي نفوس الناس، وبالتزكیة الربانیة للشباب، وتفقیھھم في  وفي ھذا الوقت القصیر بان لي اھتمام ھذا الرجل بحقائق اإلیمان ووجوب غرسھ ف
   .دین هللا

 وذكر لي الدكتور علي جریشة، أن األستاذ مصطفى مشھور، اضطر إلى البقاء في ألمانیا، بسبب ھجمة الرئیس السادات الشرسة على 
   ... في تلك الفترة، وبخاصة زعماء اإلخوان..الدعاة والمرشدین

  دأت أفكر في تألیف كتاب یتعلق بالدعوة إلى هللا، ووضعت في خطتھ، االجتماع بعدد كبیر من علماء اإلسالم ودعاتھ  ثم مضى الوقت، وب
 وقد . ومفكریھ، في البلدان اإلسالمیة وخارجھا، ألحاورھم في بعض المسائل التي رأیت أنھا في حاجة إلى فقھ جماعي من العلماء والدعاة

 العلماء والدعاة الذین سجلتھم في قائمة البحث، في داخل المملكة العربیة السعودیة وخارجھا، من البلدان اإلسالمیة التقیت بحمد هللا بكثیر من
   .ً تمكنت من حوار بعضھم، وتلقیت اعتذارا من آخرین...وغیرھا

مد الشعراوي، رحمھما هللا، و الشیخ  ومن ضمن البلدان التي سافرت إلیھا مصر، فالتقیت في القاھرة، بالشیخ محمد الغزالي، والشیخ مح
   .وحاولت االجتماع بفضیلة شیخ األزھر ولكن مدیر مكتبھ اعتذر عنھ، لكثرة ارتباطاتھ...محمد الجیوشي، عمید كلیة الدعوة وأصول الدین آنذاك

سئلة المتعلقة بالبحث، فأظھر  وطلبت من بعض األساتذة األزھریین، االتصال باألستاذ مصطفى مشھور، لتحدید موعد معھ، لیجیب عن األ
   ..لي أن االتصال بھ فیھ صعوبة، ألن مقر اإلخوان مراقب

مرشد ال لیس عندي ما أخشاه من مراقبتھم، ألن اللقاء علمي بحت، وتیسر لي اللقاء بھ وكان ھو المرشد العام لإلخوان، بعد وفاة : فقلت لھ
ب بي فاستقبلني كعادتھ، ببشا”حامد أبي النصر“ :السابق    .شة ورحَّ

 ولكنھ اعتذر عن اإلجابة عن األسئلة، وأحالني إلى الشیخ محمد الخطیب الذي یبدو لي انھ كان مدیر مكتبھ، وھو من خریجي جامعة 
   ...األزھر، فعرضت علیھ األسئلة، واعتذر عن الرد المباشر، ووعدني بالرد علیھا، وقد وفى بوعده، وأرسل لي إجاباتھ مع بعض الحجاج

 كما ... وقد قرأت بعض كتبھ التي تتضمن اھتماماتھ التي أشرت إلیھا من قبل..كانت تلك معرفتي باألستاذ مصطفى مشھور رحمھ هللا 
   .ً وأصبحت كتبا مطبوعة فیما بعد...ًقرأت لھ كثیرا من الموضوعات التي كانت مجلة المجتمع تنشرھا

ة إلى هللا، وتوفي وھو كذلك داعیة إلى هللا، ونرجو هللا تعالى أن یكون األستاذ مصطفى  وقد أمد هللا تعالى في عمره، الذي نشأ فیھ داعی
   ..مشھور، ممن طالت أعمارھم وحسنت أعمالھم

   : وأن یكون ممن شملھم الحدیث الشریف في جزئھ األول، الذي رواه أبو بكرة رضي هللا عنھ
 من طال عمره، وساء “ : فأي الناس شر؟ قال: قال.“من طال عمره، وحسن عملھ  “ : یا رسول هللا أي الناس خیر؟ قال:ًأن رجال قال“ 

 وذكره في مجمع الزوائد ”2742 “ و الدارمي برقم ”قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن صحیح“ : وقال”2330“رواه الترمذي برقم  [.“عملھ 
   .]”رواه الطبراني في الصغیر واألوسط وإسناده جید“ : وقال”10/203“

   . الختام نسأل هللا تعالى أن یغفر لھ ویرحمھ، ویجعلھ في زمرة عباده الصالحین وفي
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ابرین  …““ : ونقدم عزاءنا ألسرتھ وندعو هللا أن یلھمھم الصبر لیكونوا ممن قال تعالى فیھم َوبشر الصَّ َ َِ ِِ    .]155:البقرة [““ِّ
عالى، أن یجمع كلمتھم على الحق الذي ال وجود لھ إال في كتاب هللا وسنة  كما نقدم عزاءنا لجماعة اإلخوان المسلمین، الذین نرجو هللا ت

ًرسولھ وسیرتھ المطھرة، وسیرة السلف الصالح الذین اعتصموا بحبل هللا، وأن ینجیھم من التنازع المؤدي إلى الفشل، الذي أصاب كثیرا من 
لشیوخ، وذوو النشاط من الشباب على مواصلة الدعوة والعمل، وأن یحفظھم من الجماعات اإلسالمیة فقلت ثمار عملھا، وأن یتعاون أھل الخبرة من ا

   .عدوان المعتدین
  .وهللا حسبنا ونعم الوكیل

******  
  كلمة األستاذ المستشار محمد المأمون الھضیبي

  في جنازة األستاذ مصطفى مشھور المرشد العام لإلخوان المسلمین
   بسم هللا الرحمن الرحیم 

   :لسالم على أشرف الخلق سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم، أیھا اإلخوان الكرام والصالة وا
 لقد استودعنا ودیعة عزیزة علینا عصر ذلك الیوم حین شیعنا جثمان قائدنا وأخینا وأستاذنا األستاذ مصطفى مشھور إلى مثواه األخیر في 

 الرب وكما علمنا رسولنا الكریم إنا لفراقك یا مصطفى لمحزونون وإنا  وإنا إلیھ ھذه الدنیا، ویحزن القلب وتدمع العین وال نقول إال ما یرضي
   .راجعون

وركم یوم القیامة “  ِكلُّ نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجُ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ْ ْ ْْ ُ َّ ُ َّ ُُ ِ ُ ََ ٍَ  فلعلنا ندرك الحكمة من تشییع الجنازات، وإتي أعتقد أن الحكمة من تشییع ...ْ
ًة ھي العبرة والعظة وكفى بالموت واعظا، وأن كل نفس ذائقة الموت، وإننا الیوم نشیع حبیب من أحبابنا، وغدا سیشیعنا أحبابنا وأصدقائنا، الجناز ً

ت فھُم “فھي أیام دول وساعات متواعدة ولن یخلد في ھذه األرض أحد  َ أفإن مِّ ُوما جعلنا لبشر مِّن قبلك الخلد َ َّ َ َ َ َِ ٍَ ْ ْ ُْ َ َ َ َ َ َِ َالخالدون ِْ ُ ِ َ ٍكلُّ من علیھا فان“ْ َ َ َ َْ َْ ُ.   
 رحم هللا فقیدنا وحبیبنا الغالي، لقد أدرك عبرة ھذه الحیاة الدنیا وإن الدار اآلخرة ھي الحیوان، فاآلخرة ھي النعیم الحق لمن أخلص اإلیمان 

، ولزم جماعة اإلخوان المسلمین ورضیھا ھو ومجموعة لربھ وعمل في دنیاه آلخرة یرتضیھا اإللھ، فمنذ بدأ االبتداء عرف مصطفى مشھور الحق
  من األخوة یتعاونون على إحقاق الحق وإقامة شرع هللا في ھذا البلد العزیز، إلى أن لقي زوجتھ في أول لیلة من 

   .وان المسلمین دخولھ بھا أخبرھا أن لھا ضرة فاستغربت الفتاة وھي بعد لم ترى زوجھا فسرعان ما أخبرھا أن ضرتھا ھي دعوة اإلخ
 إن ھذه الدعوة یفوق حبھ لھا أي شيء آخر وكانت الفتاة مؤمنة طاھرة عاقلة فرحبت وجندت نفسھا رحمھا هللا وأجزل لھا العطاء بأن تقف 

   .مع زوجھا في الطریق المستقیم وتتعاون معھ فیما یلقاه فكانت نعم الزوجة الوفیة
ًمن بدأ حیاتھ منذ أكثر من ستین سنة جاھد في سبیل هللا مخلصا مؤمنا متقینا لم یتزحزح عن  أقول ھذا لكي یعلم الناس أن مصطفى مشھور  ً

   .الطریق قید أنملة لم یلتفت ألي جرائد أو أي جھات، بقي صامد على الحق لم یتلكأ وھو فتى یافع
  الم واإلخوان المسلمین وبدون أي ذنب اقتادوه  بعد أن خرج من السجن بعد ثالث سنوات قضاھا في سبیل هللا، علم أن الثورة تعادي اإلس

ً لمحكمة عسكریة حكمت علیھ بعشر سنوات ظلما وبھتانا، خرج منھا لیجد قرار جمھوري یقضي باعتقال كل من سبق اعتقالھ وھكذا أصبح  ً
 إثر االعتقاالت التي استمرت قرابة في السجن لعشر سنین أخرى، ماذا یفعل ظل على منھج اإلخوان المسلمین مرة أخرى بعد أن تشتت أعضاؤھا

ًثمانیة عشر عاما وسرعان ما قامت الجماعة على أقدام ثابتة وعلى إخالص وعمل صالح لرفع رایة اإلسالم ورفع شعار أن اإلسالم ھو الحل وأن 
نظمة المھترئة التي اخترعھا الناس ال تسعد أحد، الحكم  ال حكم غیره وال شریعة غیره، ھذه ھي السعادة فمن كفر باآلخرة فلن یسعد بالدنیا فھذه األ

ُ“أما شریعة هللا التي أنزلھا لتحكم البشر فھذه الحیاة كلھا األرض والسماء شرعت على الحق والعدل واإلحسان  ِأال یعلم من خلق وھُو اللطیفُ الخبیر َ َْ ِ َّ َ َ َ ََ َ َْ ُْ َ َ.   
عمر التلمساني والدكتور أحمد الملط وغیرھم من األخوة الكرام الذین وھبوا  وعادت جماعة اإلخوان بفضل جھد األستاذ مصطفى مشھور و

أنفسھم  والعمل على إعالء كلمة هللا وإقامة شریعة هللا في أرضھ ولو كفر الكافرون ولو كره الحاقدون لقد لقوا ما لقوا من العنت والحكومات 
   .فى مشھور على الدرب بأقدام ثابتة ال یتزحزح وال یتغیرالفاسدة فلم یرھبھم شيء ولم یبخلوا بجھد وھكذا صار مصط

 نحن نعرف من ھو ومصطفى مشھور عاشرناه في السراء والضراء فما وجدنا فیھ غیر الرجل الطیب، النافع، : أیھا األخوة الكرام
نھ ویحنو علیھم، أب كریم، وأخ كریم، ال المتعفف، الطاھر، طاھر الید، طاھر اللسان، طاھر الصدر، طاھر الكلمة، موطأ األكناف، یحب إخوا

   .یعادي أحد، وال یحمل ضغینة ألحد، لیس لھ ھم لھذه الدنیا في شيء إال إرضاء هللا
ً ھكذا عھدناه ھكذا نحسبھ وال نزكي على هللا أحد، وال یستطیع أحد أن یتحمل ستین سنة یتصنع فیھا لذلك نحسبھ صادقا أمینا ثابتا على  ً ً

ًجناد، سار على الدرب دون خشیة ودون خوف إننا نستبشر خیرا حتى في وفاتھ وكلنا یعلم قصة وفاتھ، قد كان في ذلك الیوم األخیر في الیقین قوي ال
مكتبھ باإلخوان ولما انتھى األمر عاد إلى بیتھ أكل طعامھ ثم نام، وقبل الوقت المفروض دخلت ابنتھ لتوقظھ فوجدتھ ملقى على األرض في غیبوبة 

 أصیب بالجلطة الدمویة قبل وقت العصر، وبدأت اتصاالت تلیفونیة من ابنتھ ثم عادت إلیھ فوجدتھ قاعد سلیم معافى یطلب الوضوء حاولت أن إذن
   .تثنیھ وأن تجعلھ یصلي في البیت فرفض، وقام وتوضأ وتوجھ للمسجد وأدى تحیة المسجد وصلى الفریضة ولما قام لیأخذ حذاءه سقط على األرض

د بعث لكي یموت في المسجد فھذه آیة وبشرى ونحسبھ كذلك وھو ویستحقھا وإننا كلنا نتمنى أن نلقى هللا ونحن في الصالة أو في المسجد  لق
ِّ واآلصال “في بیت من بیوت هللا  ِفي بُیُوتٍ أذن هللا أن ترفع ویُذكر فیھا اسمُھُ یُسبِّحُ لھُ فیھا بالغدو َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ َ َُ ِ رجال ال تلھیھم تجارة وال بیع عن ذكر هللا وإقام *ُ َ ِ َ ِ َ َ َ َ َ َِ ِْ ِ ٌِ ْ ٌَ ٌ َْ ِ ِ ْ ُ

الة، وھكذا عاش مصطفى مشھور ومات على ذكر هللا، فبشراه إن شاء هللا بشراه ِالصَّ َ.   
لحین، اللھم تقبلھ في العلیین مع  ندعو هللا لھ اللھم تقبلھ من عبادك الصالحین، اللھم تقبلھ من عبادك الصالحین، اللھم تقبلھ من عبادك الصا

ًالنبیین والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا وذلك ھو الفوز العظیم، اللھم اغفر لھ ذنوبھ كلھا، اللھم اغفر لھ وأدخلھ الجنة وجازیھ 
ًخیرا عما قدم وزد علیھ من فضلك، فھو عبدك ابن عبدك وابن أمتك، فإنا نحسبھ مؤمنا وال نزكي    . على هللا أحد، اللھم تقبلھً

ً شكر هللا لكم أیھا األخوة حسن عزائكم وصالح أعمالكم وتقبل صالح دعائكم، وسبحان من لھ األمر أوال وأخیرا وإنا  وإنا إلیھ راجعون ً.   
  . وصلى اللھم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

******  
 :شیخ أحمد یاسین مؤسس حركة حماس التعزیة باسم حركة حماس لعائلة المرحوم األستاذ مصطفى مشھور وكان نص التعزیة وجھ ال

 نتقدم إلیكم والى عائلة المرحوم األستاذ مصطفى مشھور بأحر ،باسمي وباسم إخواني في حركة المقاومة اإلسالمیة حماس في فلسطین المباركة
  .. .الى أن یتغمده بواسع رحمتھ وأن یسكنھ فسیح جناتھ التعازي، سائلین هللا تع

ً فقد ودعنا عالما مجاھدا عاش عمره لإلسالم ً ً وكان حارسا من ، وجھاده واجتھاده، ونذر لھ فكره وقلبھ، ولسانھ وقلمھً، ال یشرك بھ شیئا،ّ
ًحراس ھذا الدین ومدافعا ذائدا عن حیاضھ    . والحرب على اإلسالم وأمتھ دائرة ،عركة تحریر األقصى قائمة وم، ولم ینشد الراحة، لم یلق السالح،ً
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ك العقول النائمة،َّ ھز بجھاده وصبره وقلمھ المشاعر المستكینة-  وال نزكیھ على هللا تعالى - إن األستاذ المرحوم  ّ  وقاد الجماعة على ، وحر
ً فوھب دمھ فدى لدینھ وألمتھ ،ل دؤوب یعید فیھا أمل النھوض وعم، في حرص دائم لتخلیص األمة من براثن الھزائم،أثر إخوانھ من قبلھ

 فقد وقف رحمھ هللا على ثغور اإلسالم المتعددة بأسالیبھ ، وربّى الشباب المسلم على الصدق واإلخالص في عملھم الدعوى والجھادي،ولفلسطین
   .العطرة  ویثري ساحتھا بسیرتھ ، یرسم آفاق الصحوة، في مراحل عمره المختلفة،المتنوعة

   : األخوة األفاضل 
 ماضیین على طریق الجھاد والمقاومة حتى تحریر أرض فلسطین ،إننا نعاھد هللا ثم نعاھد أمتنا العربیة واإلسالمیة أن نبقي أوفیاء لدیننا

  ... ال نقیل وال نستقیل حتى یكتب هللا لنا إحدى الحسنیین ،والمسجد األقصى المبارك
******  
  رثاء

  لحبر یوسف نور الدائم  ا.بقلم د
ّإنك میِّت وإنھم میِّتون ثم إنكم یوم القیامة تبعثون« الحمد  القائل  ّ َّّ  كان لموت األستاذ الفاضل، والشیخ الوقور أبي ھانئ مصطفى ..»ُ

اصع ال یرضى أن یثلم دینھ مشھور دويٌّ ھائل فمثلھ ال یمر نبأ وفاتھ من غیر أن یحدث ما یحدث من دوي وتأثیر، فالرجل ذو تاریخ بطولي ن
   :ودثاره» إذا سلم دیني فأھون بالمصاب«فشعاره 

   على أي جنب كان في هللا مصرعي  ًولست أبالي حین أقتل مسلما 
، وأینما نزل  وھي معھ في ظلمة السجن فقد سجن لسنوات طوال لم تنل من عزمھ إذ كان ذا .. دعوتھ التي ھي جنتھ وبستانھ معھ حیثما حلَّ

 یأمر بالمعروف وینھى عن المنكر ویصبر .. یقول الحق في شموخ وعزة واعتداد..ًة ماضیة حذاء ال تعرف خورا، وال یتطرق الیھا ضعفعزیم
   .على ما أصابھ غیر وجل وال ھیاب

  ب  ولست أرید الشر والشر تاركي ولكن متى أحمل على الشر أرك   ولست بمفراح إذا الدھر سرني وجازع من صرفھ المتقلب 
   .ُ وھي معھ إذا أطلق سراحھ، وفك أسره یحملھا بین جوانحھ في یده ولسانھ وضمیره المحجب

   .. عرفتھ لسنوات خلت، وجالستھ وأكثرت من مجالستھ فما رأیت منھ إال العقل الراجح، والرأي السدید، والقلب المصقول، والروح الشفیف
ف مسؤولیاتھ وھي مسؤولیات ضخام ثقل الكاھل، وتقصم الظھر وتراه بعد ذلك  حمل أعباء الدعوة وھي أعباء ثقال تنوء بھا الجب ال، وصرَّ

كلھ منبسط األساریر، مطروح الوجھ، باسم الثغر یرسل النكتة في طالقة، ویدفع بالدعابة في یسر قال قیل إن بعض إخواننا السودانیین وكان حالك 
ال إلھ إال “ وسمع بعضھم یقول ”!!مش ممكن“ فقیل لھ ”اللھم بیِّض وجھي حین تسود الوجوه“اللون، شدید السواد كان یتوضأ ویغسل وجھھ ویقول 

 وكم كانت لنا من مداعبات حلوة، ومجالس طیبة معھ رحمھ هللا ومع الشیخ عباس السیسي ”!وال زلت“ فقال ”أنت سبحانك إني كنت من الظالمین
   .عقیل نسأ هللا في أجلھ، وكم  من رجال وكم للدعوة من أبطالبارك هللا في عمره، ومع الشیخ أبي مصطفى عبد هللا 

ًالمرشد العام لإلخوان المسلمین، وشق نعیھ على عارفي فضلھ فقد كان أریحیا سمحا» مصطفى« لقد فجعت األمة اإلسالمیة كلھا في  ً.   
قتھ قضیة فلسطین ً.یة كلھا فقد كان لھا ناصحالم یعش لنفسھ وال ألسرتھ بل وال للمجتمع المصري وحده وإنما عاش لألمة اإلسالم َّ  حر

ده وتلھُّفھ على السودان وأھلھ  ًواألقصى فجاھد فیھا جھادا كبیرا، واستأثرت قضایا أفغانستان وكشمیر والشیشان باھتمامھ وعنایتھ، وأنا من شھود تعھُّ ً
  ـ :یسأل عنھ وھو بین أضلعھ

   -ً:ي وال معنوى قط بل كان الجواد الذي یعطیك نائلھ عفوازار السودان أكثر من مرة ولم یبخل بدعم ماد
ن وجدي أنني لم أقل لھ كذبت  َّ   ولم أبخل بما ملكت یدي    وھو

كبیرة، وأن المصیبة فیھ فادحة، وأن الخطب فیھ جلل وعزاؤنا أنھ قادم على رب كریم جواد » أبي ھانئ«وما من ریب أن الفجیعة في 
ل یضاعف الحسنات، ویت جاوز عن السیئات، وسلوانا أن الدعوة اإلسالمیة المباركة التي تتمثل في دعوة اإلخوان المسلمین دعوة ولود ال متفضِّ

   :یصیبھا عقم
د قام سید    قوول لما قال الكرام فعول   َّ إذا مات منا سیِّ

، وتنازع على القیادة، وخل ّ خلة في البناء التنظیمي للجماعة فإنما ھي  وأما ما تثیره بعض الصحف المشبوھة الموتورة من تصدع في الصف
شھوة خبیثة لعدو ماكر، وخصم لئیم، والدعوة قادرة بفضل هللا وتوفیقھ على تجاوز المحن، وقطع اإلشاعات، وسد الثغرات، وما التوفیق إال من عند 

 الرحمة والمغفرة والرضوان، ولخلفھ الدعاء بالتوفیق  وألخینا الحبیب، وأستاذنا الفاضل، ومرشدنا األریب شآبیب..هللا علیھ توكلنا وإلیھ ننیب
والنجاح والسداد ویحزن القلب وال نقول إال ما یرضي الرب وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین وال حول وال قوة إال با إلیھ نبرأ من الحول 

  .والطول والقوة، وعلیھ نتوكل، وبھ نستعین وإلیھ نحتكم
******  

  
   ..ر مصطفي مشھو

  قراءة في الفكر والمنھج
  

ورئیس رابطة علماء فلسطین في مسجد أمھات المؤمنین  خطبة الجمعة التي ألقاھا الشیخ حامد البیتاوي خطیب المسجد األقصى المبارك
 نوفمبر 15افق ھـ المو1423 رمضان 10بتاریخ ، المسلمین ونعى فیھا وفاة فضیلة األستاذ مصطفى مشھور المرشد العام لإلخوان، بنابلس
  م2002

، نحمده ونستعینھ، ونستھدیھ ونستغفره، ونعوذ با من شرور أنفسنا، وسیئات أعمالنا، من یھده هللا فھو المھتد، ومن یضلل فال  إن الحمد 
لیظھره على الدین كلھ ولو كره ًھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا، وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، أرسلھ بالھدى ودین الحق، 

سلمُون“المشركون،  َّ إال وأنتم مُّ َیا أیُّھا الذین آمنوا اتقوا هللا حق تقاتھ وال تمُوتن َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ُ َّ ُْ ََّ َِ َ َ ََّ َ    .”102آل عمران اآلیة “ ”َّ
قوا ما عاھدوا هللا“ : قال هللا عز وجل: أما بعد َ َمن المُؤمنین رجال صد ُ َ َ َ َ َ َ َُ ٌ ِْ ِ ِ ً علیھ فمنھُم مَّن قضى نحبھُ ومنھُم مَّن ینتظرُ وما بدلوا تبدیالِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َ” 

   .”23األحزاب اآلیة “
 ھا ھي مصر، أرض الكنانة، بل ھاھي أمتنا المسلمة، قد : یا أبناء شعبنا المرابط المجاھد، أیھا المسلمون في مشارق األرض ومغاربھا

 إنھ الفقید المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمین، ..ً المسلمین في ھذا العصر، فقد فقدت قائدا من قادة الفكر والدعوة والسیاسةًفقدت علما من أعالم
   .فضیلة األستاذ المرحوم مصطفى مشھور
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باتھ في فقھ الدعوة أجیال من ً رجل حمل ھموم المسلمین، ورایة الدعوة اإلسالمیة، منذ أكثر من ستین عاما، تربت على یدیھ ومن خالل كتا
ًالدعاة، وھو خیر من كتب في ھذا الموضوع، الذي تلقاه یافعا ومارسھ شابا وعاشھ واقعا مع اإلمام المؤسس فترة من الزمان تقرب من عشر سنوات  ً ً

ًقبل أن یلقى هللا شھیدا، فأفاد من ذلك كثیرا ً.   
تمحیص، صبر وثبت، وواصل السیر على طریق الدعوة دون انحراف أو تبدیل، إلى  عاش المسیرة اإلسالمیة فیما تعرضت لھ من ابتالء و

   . خیر الجزاء ًأن لقي هللا عز وجل في ھذه األیام المباركة مرشدا لھذه الدعوة، وذلك فضل هللا، یؤتیھ من یشاء فجزاه هللا عنا وعن جمیع المسلمین
د العرب والمسلمین، علماء عاملین وقادة مخلصین، من أمثال الفقید، الذي نسأل  نسأل المولى سبحانھ أن یعوض مصر أرض الكنانة، وبال

هللا عز وجل في عاله، أن یتغمد فقیدنا بواسع رحمتھ، وأن یسكنھ فسیح جناتھ، وأن یجمعنا بھ في مستقر رحمتھ، في الفردوس األعلى، مع النبیین 
   ..نا  وإنا إلیھ راجعونًوالصدیقین والشھداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا، وإ

 العداء والمؤامرات والضربات القاسیة التي وجھت إلسالمنا، من الداخل والخارج، منذ بعثة النبي محمد صلوات هللا وسالمھ علیھ، وإلى 
   :وبقیا، لسببین اثنین لكن اإلسالم والمسلمین صمدا أمام كل األعداء، ..اآلن، لو وجھت لغیر اإلسالم والمسلمین، الندثر وانمحت معالمھ

   : صحة مبادئ اإلسالم وطبیعة ھذا الدین: السبب األول
 وھب ھذا الدین لھذه األمة، على مر األجیال، رجال فكر، ودعوة، وإصالح، من – بفضلھ وكرمھ – أن هللا عز وجل : السبب الثاني

ین، یمسكون ھذه األمة بدینھا، من أمثال الخلفاء الراشدین، واألئمة األربعة،  والقادة السیاسیین والعسكری،الخلفاء، والعلماء، والدعاة، وقادة الفكر
والغزالي، والجیالني، وابن تیمیة، ونور الدین زنكي، وصالح الدین األیوبي، والسلطان عبد الحمید، ومحمد عبد الوھاب، والسنوسي، والمودودي، 

 الذي أسس جماعة اإلخوان المسلمین، بعد أن تفرقت كلمة المسلمین، بعد إلغاء الخالفة ًوالندوي، وغیرھم، ولیس آخرا اإلمام الشھید حسن البنا،
 الھضیبي، والتلمساني، وأبي النصر، ..اإلسالمیة، ثم من خلفھ من بعده، من المفكرین من أمثال الشھید الحي سید قطب وغیره من القادة المرشدین

   .ًوفقیدنا المشھور، رحمھم هللا جمیعا
 لقد حدد اإلمام البنا رحمھ هللا، مھمة جماعة اإلخوان المسلمین، أن تقف في وجھ الموجھ الطاغیة من مدنیة المادة، وحضارة :إلخوة أیھا ا

المتع والشھوات، التي جرفت الشعوب اإلسالمیة، فأبعدتھا عن زعامة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھدایة القرآن، حتى تنحسر عن أرضنا، 
 المھمة إیجاد الفرد المسلم، والبیت المسلم، والشعب المسلم، .. أرضھا، وسنغزوھا في عقر دارھا، حتى توقن الدنیا كلھا بتعالیم اإلسالموسنالحقھا في

   .والحكومة المسلمة، والدولة التي تقود الدول اإلسالمیة، وتضم شتات المسلمین وتستعید مجدھم
ًبأنھا وبعد مرور ما یزید عن سبعین عاما، في الدعوة والتربیة والجھاد، قد بعثت األمل في  یحق لھذه الدعوة، أن تفخر، :معشر المسلمین

   .قلوب المسلمین، إمكانیة استئناف حیاة إسالمیة، وأن تسعد باإلسالم شریعة ومنھج حیاة
 وأنھا ربت المالیین من أبناء المسلمین، خاصة النخبة من حملة أعلى الشھادات والدرجات العلمیة من الشباب والفتیات، تربیة إیمانیة، 

لى وفكریة، وسیاسیة، ونقلت المسلمین من مرحلة الدفاع عن اإلسالم، واالنبھار، والذوبان بما لدى الغرب الرأسمالي والعلماني، والشرق الشیوعي إ
   .مرحلة الھجوم على أفكاره وعقائده وأحزابھ

 لقد أحیت جماعة اإلخوان فكرة الجھاد في قلوب وعقول المسلمین، في مشارق األرض ومغاربھا، وقدمت قوافل الشھداء، وأروع النماذج 
 في فلسطین، التي أقضت ”كتائب القسام“وكتائبھا في البطولة والفداء عبر تاریخھا القدیم في القناة وفلسطین، والحدیث؛ حركة المقاومة اإلسالمیة، 

   – بصبرھا وثباتھا وبطوالتھا، واستشھادییھا، ومبعدیھا، ومعتقلیھا، وخیرة أبنائھا وقادتھا –مضاجع الیھود وكسرت 
   . أسطورة الجیش الذي ال یقھر قد نبتت من رحم ھذه الدعوة المباركة

   :لتنا اثنتان من أرض اإلسراء والمعراج رسا.. ونحن نودع فقید األمة ومرشد الدعوة
   إلى حكومة مصر، وإلى كل حكوماتنا العربیة واإلسالمیة : الرسالة األولى

ً إلى متى مطاردة ھذه الجماعة، والتضییق علیھا، والتخفیض من سقف حریتھا، وھي تقوم بواجب دعوة الناس جمیعا إلى هللا، بالحكمة 
ّ منضبط؟؟؟ ًوالموعظة الحسنة، بعیدا عن وس   ائل العنف، ورغم ما تمتلكھ من قیادات حكیمة، وصف

  ً أما آن األوان ألن تعطى فرصة العمل المفتوح، والمشاركة البرلمانیة النزیھة، بعیدا عن المطاردة والمالحقة والسجون؟؟ 
   إلى شباب الدعوة : الرسالة الثانیة

 إن میزة دعوتكم أنھا .. وطریقكم أصح الطرق، وأھدافكم أنبل األھداف..دعوات أن استمروا في حمل رسالة اإلسالم؛ فدعوتكم أسمى ال
   ..ًأوجدت الصیغة التي یمكن أن یلتقي علیھا المسلمون جمیعا

 وھي الجماعة التي قدمت من الشھداء من قادتھا من أمثال مؤسسھا، وصمدت أمام المحن، واستعصت على جمیع محاوالت الترویض، 
   .- الفضل والمنة  و- االحتواء، 

ً صفا أنظف من صفكم، وال أفراد قادرین على التضحیة كأمثالكم، وال طاقات – بفضل هللا – وال یوجد تجمع على األرض اإلسالمیة یمتلك 
ق وتكوین دقیق ًمتحركة متجددة كطاقاتكم، وكل ذلك في ظل رعایة هللا لدعوتكم، ولكن أمال بال عمل ضیاع، أھدافكم كبیرة تحتاج إلى فھم عمی

   . أھداف ال تحقق إال بمجموع جھود المسلمین..وعمل متواصل
َّ هللا لقويٌّ عزیز“ وتحملوا مشاق الطریق، فالمستقبل لإلسالم  هُ إن رُ َّ هللا من ینصُ ٌولینصُرن َ َِ َ َ َ َ َ َِ َِ َ    .”40الحج اآلیة “ ”ُ

َألم تر كیف ضرب هللا مثال كلمة طیِّبة ك“  َ َ ًَ ًَ َ َ َ َ َ َ ََ َِ ً ُ ْ ْ َ ماء َ ھا في السَّ ِشجرةٍ طیِّبةٍ أصلھا ثابت وفرعُ َ َ َ َ َ َ َِ ْ َْ ٌَ ِ َ ُ َتؤتي أكلھا كلَّ حین بإذن ربِّھا ویضربُ هللا األمثال * ََ َ َ َ َ ََ ْ ْ ُْ ِ ِ ِ ِْ ٍ ِ ُِ ُ َُ ُ
ون  َللناس لعلھُم یتذكرُ َ ََّ ََّ ََّ ْ َ ِ َومثلُ كلمةٍ خبیثةٍ كشجرةٍ خبیثةٍ اجتثت من فوق األ* ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َِ ِْ َّ ُ َ َ ََ َ َ َ ٍرض ما لھا من قرار َ َ َ ََ ِ َ ِ َیُثبِّت هللا الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا * ْ َ َ َ َْ ُّ ِ ِ ِ ِْ ِْ َِّ ِ ْ َ ُُ َّ َُ

َوفي اآلخرة ویُضلُّ هللا الظالمین ویفعلُ هللا ما یشاءُ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ    .”27-24إبراھیم اآلیات “ ”َ
  إن هللا زوى لي األرض فرأیت مشارقھا ومغاربھا وإن أمتي سیبلغ “ : صلى هللا علیھ وسلم قال رسول هللا: عن ثوبان رضي هللا عنھ قال

   .5144 أخرجھ مسلم برقم ”.. ملكھا ما زوى لي منھا
ما  أو ك. إن أبناء الحركة اإلسالمیة في فلسطین، یجددون العھد والبیعة للدعوة وللمرشد الجدید، وإننا معكم على العھد ماضون: وفي الختام

   .. ادعوا وأنتم موقنون باإلجابة:قال
******  
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  :مصطفى مشھور 
  فارس آخر قد ترجل

  راشد الغنوشي .أ  :بقلم 
  

 مشھور رحمھ هللا قد توفي عن عمر ناھز الثمانین أمضى ربعھا وراء قضبان أعتى السجون، إال انھ بحكم أن عمر الفقید الراحلرغم أن 
نما بنوع المآثر واإلنجاز فقد كان اسھام الرجل في إحیاء كبرى الحركات االسالمیة المعاصرة ووضعھا في مقدمة الرجال ال یقاس بعدد السنین وإ

 وإنما على الصعید العالمي، ال یقل عن مھمة تأسیس ھذه الحركة على ید -على أھمیة ھذا القطر القائد- الصفوف وقلب األحداث ال في مصر فحسب 
 الھضیبي والتلمساني وأبي النصر، بما :ید وذلك دون انتقاص لجھود من سبقوه من المرشدین الثالثة رحمھم هللا جمیعامؤسسھا العظیم االمام الشھ

یجعل المقارنة بھذا الصدد بین مآثر وإنجازات االمام الشھید حسن البنا في خدمة اإلسالم من طریق تأسیس حركة االخوان المسلمین وما تركتھ من 
   .صعید الفكر والعمل، وبین مآثر تلمیذه الشیخ مشھور في إحیائھا وإعالئھا واندیاحھا في اآلفاق مقارنة ذات موضوعأثر في االمة على 

ومع االعتراف بدور شیوخ األزھر وأمثالھم من رجال العلم االسالمي في خدمة االسالم وإعادة أسھمھ للتداول بعد تھمیش وكساد ومواجھة 
الفكري، فإن دور البنا وتالمیذه وعلى رأسھم الشیخ مشھور في تفعیل تلك الجھود وسبكھا في مشروع جماعي مختلف ضروب العلمنة والغزو 

شامل منظم في مواجھة شاملة للمشاریع المضادة تفوق أھمیتھ كل تلك الجھود العلمیة، فمع تقدیر كل الجھود فال غرو أن تكون كفة رجال الدعوة 
 األثر في األمة، حتى كان من تالمیذ البنا مثال فطاحل في مختلف مجاالت العلوم كالعلوم الشرعیة من أمثال والحركة أرجح من حیث اتساع وعمق

  .الغزالي وسید سابق والقرضاوي وعودة
ره ّأما تلمیذه مشھور فقد ركز جھده خالل الثلث قرن األخیر على المھمة التي أقطعھا النصیب األوفى من عمره والتي كان یلخصھا في شعا

 وذلك عبر اسھامھ الجلیل في إعادة بناء الحركة التي تعرضت لحمالت إبادة واستئصال في ظرف تاریخي اتسم بھجمة دولیة ”توریث الدعوة“األثیر 
كتف عاتیة على قلب األمة من خالل زرع الكیان الصھیوني الذي كانت حركة االخوان المسلمین الحركة الشعبیة الوحیدة في المنطقة التي لم ت

بالمعارضة اللفظیة لتلك اإلرادة الدولیة بل أعدت لمواجھتھا أصلب شبابھا، ضمن ما عرف بالجھاز الخاص الذي كان الفقید من أبرز قادتھ بل 
   .الرجل الثاني فیھ

طدمت بھا البالءات وألن میزان القوة الدولي كان راجحا لصالح إرساء ھذا الكیان في قلب األمة بالنظر ألوضاع التجزئة والخیانة، فاص
 وبدل أن یجدوا العون من الجیوش العربیة فقد تولت تجریدھم ”إن هللا ال یضیع أجر من أحسن عمال“ .العظیمة التي بذلتھا كتائب االخوان

برار بالءاتھم المشھودة  ولم تشفع لھؤالء الشباب األ.والمواطنین الفلسطینیین من أسلحتھم، بل أكثر من ذلك استقبلتھم المعتقالت وحمامات التعذیب
في التصدي لالحتالل في القنال، وكان الشیخ مشھور من روادھم، فقد كانت اإلرادة الدولیة ماضیة في إزاحة كل عقبة من طریق والدة وبقاء 

  .واتساع الكیان االسرائیلي، حیث كان االخوان باعتبارھم حركة شعبیة نافذة مجاھدة العقبة التي ال مناص من إزاحتھا
 ورغم ما انبعث . بالجھاد ضد الكیان الصھیوني-وما أحسب إال أن مستقبلھم مرتبط-  وھكذا بدأت محنة اإلخوان وملحمتھم وارتبط تاریخھم 

  .دة أعظم االسھام، في ردم الھوة بین الدولة واالمة، بین الدولة والعقی-وحدھم من دون األحزاب- من أمل مع الثورة التي كان اسھام األخوان فیھا 
ورغم تمجید الثورة ألھم آبائھا المؤسسین الشیخ البنا الذي كان التخلص منھ وتفكیك حركتھ شرطا ال مناص منھ لتقبل الجسم الغریب، إال أن 

لة من  االخوان والضباط األحرار، لتبدأ سلس:میزان القوة الدولي ظل راجحا، ما دفع األوضاع نھایة الى التوتر فالصدام، داخل معسكر التغییر
المحن واألھوال حلت ال باالخوان وحدھم، فإن ما یحدث عادة عندما تتم تصفیة الخصم الرئیسي في المجتمع أن یختل التوازن لصالح الدولة 

ھزة  أج-  الى حین على األقل–وأجھزتھا فینفلت زمام القمع والفساد من دون رادع وینتھي األمر الى أن یعم القمع الجمیع، وتضعف في المجتمع 
  !! المقاومة، ویبدأ زمن الھزائم، رغم كل الشعارات المبشرة بالنصر

كان الشیخ الفقید عندما بدأت المحنة شابا من بین آالف من شباب اإلخوان المجاھدین قد یتفوق علیھم بدرجة أكبر من الجدیة واالنضباط 
في سجون حمزة البسیوني وأمثالھ كانت كافیة لتدفع بالشاب مشھور الى واالستعداد للتضحیة، إال أن عقدین من االقامة بل من الصمود البطولي 

ال یعجبني الرجل “ وذلك مصداقا لكلمة مأثورة عن االمام مالك .الصف األول ال في التنظیم الخاص فقد تم حلھ، وإنما على امتداد صفوف الحركة
 وكانت السجون وھي أشد مؤسسات الحضارة .”لمجاھدین منكم والصابرینولنبلونكم حتى نعلم ا“ ترجمة لما ورد في الذكر الحكیم ”حتى یبتلى

توحشا وال سیما في أقدم بالد عرفت السجون بالد الفراعنة، أھم مدرسة لتخریج القادة والزعماء في مجتمعات القھر، ولعجم معادن الرجال 
   .ورا صغیرا وكم من زعیم دخل السجن وصورتھ تمأل الدنیا وغادرھا مذموما مدح.والحركات

 أما بالنسبة لالخوان فقد تمت خالل عقدین من الضیافة المرة .وكم من حركة دخلت السجن موحدة الصف فما تلبث بھا حتى مزقھا أشالء
 وكانت جماعة الشباب الذین تربوا في الجھاز الخاص من أبرز من شد .في مصاھر اإلنسانیة عملیة فرز وتمحیص وتنضیج لرؤى واستراتیجیات

 وذلك في مواجھة مجموعات أخرى من الشباب .. مشھور والسنانیري وحسنین:زر المرشد العام القاضي الممتحن الشیخ الھضیبي، وفي مقدمتھمإ
تولدت وترسخت في أنفسھم جذور التطرف وتكفیر جالدیھم وھم یتفنون صبحا وعشیا في إذاللھم والتنكیل بھم، إال أن القاضي الممتحن تصدى لھم 

 استراتیجیة االعتدال والتطور : مرسیا أساسا للفرز بین استراتجیتین ال تزاالن تتوزعان الحركة االسالمیة المعاصرة”دعاة ال قضاة“ شعار رافعا
 المناظرة لعنف الدولة بما ھو مقدور ”الجھادیة“التدریجي واالنصباب على اصالح المجتمع ورفض االستدراج صوب محرقة العنف، واالستراتیجیة 

   .علیھ من العنف
 وما تتالي اعالنات ..ولقد شھدت تجربة ثلث قرن لصالح الخیار األول الذي التزم بھ األخوان منذ مغادرتھم السجون في بدایة السبعینیات

   . لمسارھا، لدرجة االعتذار عنھ، إال شھادة لصالح الخیار األول-في شجاعة تحمد لھا-جماعات جھادیة عن مراجعتھا 
 لمنافسة االخوان في االعتدال المتضمنة التھامھم بالتشدد وقلة المرونة في التعامل مع الدولة ھي األخرى لم -في االتجاه المقابل- والمحاولة

تجد أرضا خصبة للنمو وتشكیل منافس الستراتیجیة االخوان في الدعوة بالحسنى وممارسة الضغط على الحكم للحد من فساده وھیمنتھ على الحیاة 
سیة والجمعیاتیة ولكن دون الوصول الى حد القطیعة والمواجھة الشاملة فوصلت الى طریق مسدود حیث استمر االخوان ینمون سائرین فوق السیا

حبل رقیق دقیق، مشكلین العمود الفقري لقوة المجتمع المدني والتصدي لمجاوالت اختراق المجتمع المصري، ال یترددون في االقدام على قیادة 
   .حتجاج في الشارع وساحات المساجد والجامعات كلما تعلق االمر بشأن عام یخص االمةحركة اال

وعودا الى متابعة استئناف مسیرة االخوان التي أوقفھا القمع زھاء عقدین رھیبین فقد شھدت بدایة السبعینیات مغادرة األخوان السجون على 
فكان علیھم أن یعیدوا البناء الذي تحول حطاما، آخذین بعین االعتبار ومھتدین بالدروس إثر انھیار مشروع االصالح عبر سلطان الدولة القھري، 

 وكان للشباب الذین ثبتوا من حول قائدھم واستراتجیتھ السلمیة االصالحیة دور ریادي في عملیة إعادة .والعبر التي أنضجتھا تجربة السجون
 لقد كان لفكر الشھید سید قطب الذي تبلور في غیاھب .ى قدر من االمتالء الفكري والحركيلم تكن الساحة االسالمیة فراغا، بل كانت عل.البناء
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السجون والذي یجرد األنظمة الحاكمة من كل شرعیة ویدمغھا والمجتمعات التي ترضاھا بالجاھلیة ویدعو الى اعتزالھا وإعداد العدة لإلطاحة بھا، 
في غیبة االخوان وعلى أصداء تراثھم وبالئھم، على نحو أعاد صیاغة فكر مؤسس الدعوة ووجھھ كان ھذا الفكر قد فشا في جیل من الشباب نما 

 فكان على األخوان إعادة تأسیس البناء الفكري والتربوي والتنظیمي بما .ھذه الوجھة، بل وجھ االسالم ذاتھ لدى ما كان یسمى بالجماعات االسالمیة
 كما كان علیھم أن .أقلمتھ بالتدریج مع ما استجد من أحوال وأفكار حتى ال یزاحمھ أو یدافعھ فكر آخریعید االعتبار لفكر البنا االصالحي مع 

یستعیدوا بناءھم التنظیمي إطارا إلعادة التربیة وأداة للفعل في المجتمع عبر مؤسسات المجتمع المدني وصوال الى الفعل السیاسي عبر المؤسسات 
   .داتھم القلیلة في البالد العربیة وأن یمتدوا بھا بعد ذلك في عشرات من البالد األخرىالرسمیة، وأن یتواصلوا مع امتدا

ورغم أن مشھور الذي دخل السجن شابا وغادره وقد اشتعل الرأس شیبا لم یشغل الموقع الرسمي األول في الجماعة، فقد كان الھضیبي 
 إال أن أیما متتبع لمسار األخوان خالل العقود الثالثة الماضیة ال یخامره شك في أنھ كما فعمر التلمساني فأبو النصر تغمدھم هللا جمیعا بواسع رحمتھ

أن اإلمام الشھید ھو من أسس كبرى الجماعات االسالمیة المعاصرة فإن مشھور ھو من كتب هللا لھ شرف مھمة إعادة بنائھا والبلوغ بھا ھذا المبلغ 
صلي ثم امتدادھا عبر القارات الخمس أمتدادا فكریا تربویا تنظیمیا في عشرات األقطار أو مجرد امتداد من التغلغل واألثر البارز في مجتمعھا األ

بنھج الوسطیة ) أمد هللا في عمره( شیخنا یوسف القرضاوي :فكري تربوي عبر ما دعاه أبرز علماء االسالم المعاصر أحد أبرز قادة االخوان
   .االسالمیة
لجھود الشیخ مشھور في صیاغة فكر البنا عبر سلسلة من الكتیبات مختصرة سھلة التناول أثر في نشر وترسیخ  على صعید التربیة كان -

   .قیم االسالم التربویة في التقوى واألخوة والجماعة والطاعة والبذل والعطاء والفداء والشورى
انجزات الرجل كانت على ھذا الصعید، فكان صاحب  وعلى الصعید التنظیمي تشھد الدراسات التي تابعت مسیرة االخوان أن أعظم -

االسھام األكبر في استیعاب القسم األعظم من الجماعات االسالمیة التي نشأت في غیبة اإلخوان كما كان دوره ریادیا إن على صعید امتداد التنظیم 
ارج مصر وھو ما یجعل مشھورا رجل التنظیم داخل القطر المصري أو خارجھ وال سیما خالل السنوات الخمس التي اضطر فیھا للھجرة خ

   .والمؤسسة والتربیة قبل كل شيء
 فإذا كانت في عھد الھضیبي عھد الثبات على . شھدت الجماعة ال سیما خالل والیة مشھور تطورات معتبرة على الصعید الفكري السیاسي-

الخوان عقدة التعالي عن األحزاب وبغضھا واعتبار نفسھا جماعة فوق المبدإ فقد كان عھد التلمساني عھد االنفتاح السیاسي فعلى یده تجاوزا
األحزاب كما ھو إرثھا، وذلك من خالل شخصیتھ القیادیة المؤثرة وتكوینھ القانوني بما مكنھ من تجاوز ھذه العقدة عملیا وعقد تحالفات مع أحزاب 

 قطعت الجماعة في عھد مشھور شوطا أبعد في ھذا االتجاه إذ أصدرت موقفا نظریا علمانیة مثل الوفد الخصم التاریخي العلماني اللدود لالخوان، فقد
 غیر أن النظریة مع تطورھالم . كما یؤسس لحق المرأة في المشاركة ناخبة ومنتخبة-من دون ذكر لألحزاب العلمانیة-یؤسس للتعددیة السیاسیة 

 وھي الخطوة التي قد یستكملھا خلیفة .سیاسي والجمعیاتي على اختالف مرجعیاتھتلحق بعد بالممارسة، حیث تتعامل الجماعة مع كل المنتظم ال
  مشھور 

الجندي ال سیما في العقود الثالثة األخیرة في ھذا الحیز المحدود غیر متوقع السیما وأن /  وما من شك في أن استیعاب منجزات ھذا القائد-
الواقع، فھو رجل التربیة والتنظیم أكثر منھ رجل التنظیر والجدل، فھو ینآى بنفسھ عن شخصیة الرجل قد انصبت على العمل والحركة والفعل في 

 ومن ذلك أني أذكر أنھ في مؤتمر التحاد الطلبة المسلمین .المجادالت حتى عندما ال یكون موافقا على الرأي لشدة حیائھ وغلبة الروح العملیة علیھ
لة من المھابة والتقدیر لبالئھ بین أبنائھ الطلبة، وكان من سوء حظي أن ألقي مداخلتي في حضرة  قدم الشیخ محفوفا بھا1989في بریطانیا سنة 

لت أساسھا النظري في مصادر االسالم وتوافقھا مع  شیوخ كبار نشأنا على مآثرھم منھم الشیخ مشھور وكان موضوع حدیثي التعددیة السیاسیة فأصّ
ن المعاصرین فانتقدت بشدة موقف الشیخ البنا رحمھ هللا ودعوتھ الى حل األحزاب فالحظت تململ الدیمقراطیة ثم استعرضت مواقف االسالمیی

الشیخ مشھور وتوقعت أن یتولى الرد علي إال أنھ لم یفعل وما لبث أن غادر في ھدوء القاعة حتى إذا لقیني بعد ذلك لم یزد عن أن نصحني بالحدیث 
 وبعد بضعة سنوات راجعت .ي بعد ذلك ھل فعلت فأحبت نعم وأن فضیلتھ لم یعترض علي، فسكتفي ھذا الشأن مع الشیخ القرضاوي وسألن

   .الجماعة خالل والیتھ رحمھ هللا موقف مؤسس الجماعة، بحسبانھ موقفا أملتھ جملة الظروف القائمة یومئذ
  

   :تھمة االنغالق
كن الوحیدة ھي إعادة االعتبار لفكر ونھج مؤسس الجماعة فإن ذلك لم ورغم أنك تخال عندما تستمع لمشھور وكأن رسالتھ الرئیسیة إن لم ت

یمنعھ من قبول االستدراك علیھ في قضایا أساسیة بما یجعل اتھام الرجل بالصرامة العسكریة الموروثة عن ترییة الجھاز الخاص واالنغالق عن 
وال یقتصر عھده علىالسبع سنوات األخیرة التي تولى -ماعة في عھده ھموم الشباب ومقتضیات التطور، اتھاما یحتاج الى الدلیل فقد شھدت الج

 أعظم تطور فكري جعلھا ممثلة للوسطیة االسالمیة مستوعبة لمنجزات الحداثة - خاللھا مھمة االرشاد وإنما یمتد لیشمل عموم مرحلة ما بعد السجن
 تقود المعارضة في البرلمان وفي الشارع منفتحة على كل الجماعات –قاباتھ وأعظم فاعل في المجتمع المدني ون-في الدیموقراطیة وحقوق االنسان 

السیاسیة تحالفا وتعاونا ال سیما في الدفاع عن الحریات، متعایشة مع المكون العقدي اآلخر للجماعة الوطنیة أعني األقباط وذلك رغم ما عساه یكون 
 وقد یمثل االفطار الرمضاني السنوي الذي .د سجل مجرد مناوشة بین االخوان واالقباط إذ ال أح.قد حملتھ بعض تصریحات الشیخ من معاني أنكرھا

 كما أن إسھامھم على الصعید .یعقده االخوان صورة تجسد مدى سماحة ورحابة ووسطیة فكر االخوان ودرجة ما حققوا من قبول لھم وتعایش معھم
اھد آخر على مدى ما حققتھ الجماعة بقیادة زعمائھا من انجازات كبرى لم تفشل فقط العربي في بعث وتفعیل مؤسسة المؤتمر القومي االسالمي ش

   .مخططات تھمیشھم بل واستئصالھم بقدر ما كتبت التھمیش على الماكرین بالسوء بھم من قبل الجماعات العلمانیة التطرفة
 شكاوى عبرت عنھا مقاالت تنعى عن االخوان انغالقھم ولو كان المجال لتقویم شامل لفكر االخوان التسع القول وتعمق أكثر لیتناول

 وعلى افتراض أن كل ذلك یصح أو بعضھ .وتعصبھم وإعراضھم عن تقویم تجربتھم وتعالیھم عن الجماعات االسالمیة األخرى واحتكارھم االسالم
ة المشیخیة، وارتفاع نسبة الكفاءات الدراسیة الجامعیة في فقط، فما أحسب إال أن البناء المؤسسي الذي ترسخ في الجماعة فیما یبدو بعیدا عن االدار

عضویة تلك المؤسسات وتراكم التجارب كفیل بتجاوز تلك السلبیات أو الحد منھا على األقل ال سیما إذا أمكن لمصر والمنطقة العربیة عامة أن 
 الشارع .غضبھ على الحكام وینادي الى التغییر بألف لسانتخطو خطوات جادة صوب الدیمقراطیة قبل أن یجتاحھا الموج الھادر الذي یتصاعد 

ّ فھل ستقدم الجماعات الوسطیة التي رفضت نھج العنف واالنقالبات وسد االستبداد في . وسینفجر حتى من دون حضوره.یغلي وینادي على القائد
  فة المناسبة؟ وجھھا فرصة التغییر عبر صنادیق االقتراع، ھل ستقدم على تأصیل وتأسیس ونشر الثقا

  
 رجاؤنا في هللا الرحمن الرحیم أن یكون الشیخ مشھور وقد مده هللا بعمر مدید شغلھ بجھاد ناصب في خدمة األمة عبر دأبھ على تجسید -

ان وكاشمیر رغم أن االحتالل ألرض االسراء والمعراج ولبالد الشیش- أن یكون الشیخ یرقد في روضتھ قریر العین ”توریث الدعوة“شعاره األثیر 
 ولكنھ مع ذلك آن للفارس أن یترجل وینام .یزداد توحشا ورغم أن الدكتاتوریات العربیة التي طاردت دعوتھ وكل دعوة تحرریة ماضیة في غیھا
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 حزنا وعرفانا قریر العین وقد أمضى حوالي سبعة عقود یرفع لواء االسالم والحریة ال تلین لھ قناة ال سیما وقد اندفع الشارع یودعھ تفیض نفسھ
الشارع الذي أسلم حتى الرقبة حسب تعبیر صدیقنا المفكر األمریكي لویس كانتوري، لیس الشارع المصري فحسب بل ھو كذلك الشارع العربي 

 فانحسرت واالسالمي وامتدت دعوة االسالم عبر أقطار األرض وتجلى سافرا إفالس أنظمة العلمنة والدكتاتوریة في معالجة قضایا االمة الكبرى
معتصمة بعصا الجالد وبالظھیر الخارجي، كما تجلى انعطاف ھذه األخیرة بالجملة صوب سبیل هللا كلما تم االحتكام الى صنادیق االقتراع ال 

ت وأنجزت ّ فاھنأ شیخنا فقد بلغ. والباكستان والمغرب والبحرین وتركیا ومالیزیا إن ھي إال بدایة الغیث.لصنادیق الذخیرة وأصوات الجالدین
 طبت حیا ومیتا والصالة والسالم على محمد وآلھ وصحبھ وعلیك معھم .رسالتك في التوریث، إذ تسلمت أجیال جدیدة األمانة عساعا تكون أفقھ منا

  .وعلى عباده الصالحین
طمئنة ارجعي الى ربك راضیة یا أیتھا النفس الم“ظني في هللا الرحمن الرحیم أن تكون روحك الطاھرة قد نودیت من قبل مالئكة الرحمة 

   .”مرضیة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
******  

  مصطفى مشھور
   ودوره في حركة اإلخوان المسلمین

   محمد العثمان:بقلم
ھكذا ھم الرجال العظام یفنون سني أعمارھم المدیدة خدمة لقضایا األمة المركزیة، المصوغة تلك القضایا في قوالب مبادىء ونظریات 

ى ألن ینذر اإلنسان نفسھ ویفنیھا في سبیل تلك المبادىء واألسس، وھذا ما أقدم علیھ وأصلھ في جیل كامل مصطفى مشھور، بنظراتھ التي مع ترق
ما فیھا من دفء وحنان أبوي بحكم مركزه السیاسي كمرشد لجماعة اإلخوان المسلمین إال أنك تلمح أیضا روح التحدي والصبر والجالدة على كلبة 

لزمان وشدائد الدنیا، ھذا الذي آمن بمبادئھ فصدق ما عاھد علیھ فثابر وجاھد في سبیل المبادىء الشامخة بنفس علیة وھامة سامقة لم یثنھ قضیب ا
غربة  غربة داخلیة متمثلة في السجن و:الحدید وھو خلف السدود وال تغریب خلف الحدود، وفي مثل ذلك فلیتنافس المتنافسون، ان مشاق الغربتین

خارجیة متمثلة في السفر، وتعدد اإلقامات سواء في الكویت أو المانیا، وما خلفتھ ھاتان الرحلتان من مشاق نفسیة وجسدیة، كل ذلك لم یثن مشھورا 
اللذین قدمھما سنة رحمھ هللا عن سعیھ الدائم والحثیث إلى عودة الروح ألمة اإلسالم، وااللتزام بدعوة اإلخوان المسلمین من خالل البیعة والعھد 

   .م حینما تعرف إلى حركة اإلخوان المسلمین وھو ابن الخامسة عشرة1936
وھكذا انطوت صفحة مشرقة من تاریخ حركة اإلخوان المسلمین العالمیة ورحل رجل من رعیلھا األول وأستاذ من أساتذتھا األوائل الذین 

م 1942م وتخرج في كلیة العلوم سنة 1921على شيء من سیرتھ فھو من موالید سنة سطروا التاریخ بأحرف من نور وإن كان البد من التعریج 
م ولقد سجن ثالث سنوات في العھد الملكي إذ كان من المقاومین لالحتالل اإلنجلیزي، وفي عھد 1936 حركة اإلخوان المسلمین عام ”وانضم إل

 وھو ما - االتھامات أو مسرحیتھا كما یقول أبناء الحركة إال أن الثابت م وبغض النظر عن صحة1954الثورة كان ممن شملتھم اعتقاالت سنة 
وأفرج عنھ عام !  ان الرجل قد قضى عشر سنوات أشغال شاقة بعد محاكمة لم یستغرق التحقیق فیھا سوى ثالث دقائق-یعنینا في ھذا المقام 

م وأفرج عنھ بعد تسلم الرئیس السادات السلطة، ویصف مصطفى 1965م بعد قضاء المدة، إال أنھ أعید للسجن بعد ثمانیة أشھر عام 1964
أطلق السادات اإلخوان لیقفوا ضد الشیوعیین، واستمر ھذا الجو ولم یعتقل أحد، حتى ذھب إلسرائیل، فاعترضنا وبدأ الجو “ :مشھور الموقف فیقول

 مصطفى مشھور فإنھ خرج بمحصلة تكاد تكون نھائیة وأبدیة بالنسبة  وفي خضم تراكم سنوات العذاب على.”یتعكر بیننا وبینھ واستمرت االعتقاالت
إن المحن التي نتعرض لھا لیست معجزة أو معوقة ولكنھا سنة هللا في الدعوات للصقل “ :إلى من ساروا على نفس النھج وھي كما یصفھا

 فإذا كان - یقصد ھنا بالدولة اإلسالمیة بحسب فكر اإلخوان -ساسھا والتمحیص والتمییز بین الثابت والمنھار، ألن أھم مرحلة في الدولة المستقبلیة أ
 ومع ذلك .، ویعتبر مشھور المحن والمصائب التي تكالبت على أبناء الحركة شرفا یسمو بھا المرء على غیره”األساس متینا یعلو البناء، ویرتفع

   .”یستخدموا القوة في العمل السیاسي، ولكن الحكمة والموعظة الحسنة لم “ - حركة اإلخوان المسلمین -یؤكد مصطفى مشھور رحمھ هللا أنھم 
 وعین مرشدا خامسا لإلخوان المسلمین خلفا لمحمد 1996 قبیل اغتیال السادات وعاد عام 1981وقد غادر مصطفى مشھور مصر عام 

 وكما ھو شأن الحركات السیاسیة الشعبیة كانت .م14/11/2002 انتقل إلى رحمة هللا في ..حامد أبوالنصر وجدد لھ ببیعة أخرى ھذا العام ولكن
حركة اإلخوان المسلمین في مصر وفي العالم تحاول التغلغل في المجتمعات، وزیادة القاعدة الشعبیة للحركة عن طریق االلتحام بالشعب وتكوین 

ي خارج مصر فشلت في ذلك فشال ذریعا اذ تم حصر رأي عام إسالمي یساند ھذه الدعوة، كما یقول مصطفى مشھور إال أن بعض أفرع الحركة ف
 لقد مرت سنون طویلة من حیاة مصطفى مشھور تقلب في .العضویة فیھا على عنصر معین وعرقیة معینة، بل زد على ذلك طبقة اجتماعیة معینة

ود شامخ رفیع عالي الھمة قوي الشكیمة لم یثنھ شقائھا وتغلب على عذاباتھا وسما بنفسھ فارتقى في شموخ الرجال سلم المجد، وتقلد وسام العزة كط
عن جھاده في سبیل المبادىء عذابات معتقل أو غربة وطن، لقد عاش مشھور رحمھ هللا حدیدیا متحدیا أغالل القیود وجدران السدود والزنازین، ولم 

ھ حتما سیالقي المصاعب، فكان أن تغرب خلف الحدود بین تزده ھذه القیود والسدود إال ایمانا وثقة مطمئنا بأن من سلك طریق إظھار الحق وتثبیت
   .الكویت والمانیا ومارس نشاطھ السیاسي من خالل أفرع حركة اإلخوان المسلمین الدولیة

إن المبادىء واإلیمان بھا نظریا سھل جدا عند أي إنسان، ولكل إنسان مبادىء وخطوط عریضة، ولكن یأتي دور اإلیمان المتبوع بالعمل 
ك المبادىء على أرض الواقع وخاصة حینما تصطدم تلك المبادئ وقت التطبیق العملي ببعض المعوقات، حینھا یكون ھذا االصطدام المحك بتل

 وحیث ان .”.العملي لتمحیص الصف وفرز المواقف، وھذا التمحیص یظھر صالبة الرجال وعزیمة األبطال ونقاوة الفكر وإنسانیة الموقف،
 عانى الغربتین فقد كانت حیاتھ ملیئة بالمشاق النفسیة التي واجھھا بثبات المؤمن بقضاء هللا وقدره، ومثل ھذا الموقف یجدر بنا مشھورا رحمھ هللا

تذكیر أنفسنا بھ وتذكیر إخواننا ممن انخرطوا في العمل السیاسي، فقد كان مصطفى مشھور األب والموجھ والمرشد والقائد الثابت على الحق، وكان 
من “ أعلى في الثبات على المبدأ والمثابرة والتحدي وھو ما تراه في عیون مشھور رحمھ هللا، ونسأل هللا أن یغفر لھ ویدخلھ جنات النعیم، مثال

  .ـــ سورة األحزاب23 اآلیة .”المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا هللا علیھ فمنھم من قضى نحبھ ومنھم من ینتظر وما بدلوا تبدیال
******  

  -:ا الداعیھ الكویتى الشھیر  جاسم المھلھل ال یاسین یحكى عنھ فیقول وھذ
قدر هللا سبحانھ وتعالى أن یأتي یمكث في الكویت فترة طویلة وكنت في ھذه الفترة من قیادات العمل اإلسالمي في الكویت فكان لي  ((

یأخذھا من خالل كتبھ ومحاضراتھ فمن األمور الذي استفادھا اإلنسان من اتصال دائم معھ فعایشنا الرجل وجالسناه واستقینا منھ معاني ال یمكن أن 
ھذا الرجل أن یكون اإلنسان عفیف اللسان بال شك عندما خرج اإلخوان من السجون اصبح فیھ مشاجرات وفیھ صراعات وكالم من البعض عن 

 قصص ومعلومات قد ال یتسنى لألخر أن یذكر ما یبینھا ویفصل األخر لكن الرجل كان من الممكن أن ینتصر لمجموعة من المجامیع لما عنده من
  .ھذه األمور التي ذكرت لكنھ كان عفیف اللسان فیكفیني في ذلك مدرسة
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***  

  -:أما األستاذ مھدى عاكف المرشد الحالى لھذه الجماعة المباركة یحكى عنھ فیقول 
 بجھاده الطویل، وفھمھ العمیق، وإخالصھ النادر، وتفرده في استیعاب  معروف.. رجل معروف، ال یحتاج إلى أحد یقدمھ..مصطفى مشھور

 سواء في فترة سجنھ، أو فترة قیادتھ التي كانت من أصعب الفترات على اإلخوان المسلمین، ..اإلخوان وتربیتھم، ونموذج فرید، مع كل ما القاه
 ھذا .. مشھور... كنا نتعذب عندما نرى أحد اإلخوة یُعذب..عنت الكثیرحیث شھدت المحاكمات العسكریة واالعتقاالت، وقد القى من السوء وال

  . كان قمة في األخوة والحب واإلخالص والتفاني وااللتزام الكامل بالنص...الصابر المجاھد
****  

   -:یقول األستاذ عبد القادر أحمد عبد القادر 
 نعم، فمن واقع جنائز المرشدین شاھدنا وال نزال نشاھد .. تستحق الحیاة إن األمة التي تجید صناعة الموت ھي األمة التي:قال الحكیم((

  !!مظاھر الحیاة تدب في أوصال المجتمع الذاھب في غیبوبات الجاھلیة المتسلطة على األمة بسھامھا وبسیوفھا
  .! في جوانب الحیاة واعجباه كانت الجماھیر الحزینة تخطو بكل خطوة إلى قبره خطوات بل قفزات على طریق إحیاء وإقرار اإلسالم

 فلم یحدث .. كان المشیعون من الصائمین المتطھرین الذین ساروا خلف الجنازة مسافة عشرة كیلو مترات أو تزید- رحمھ هللا- ففي جنازتھ
  .حادث واحد یعكر صفو رجل واحد

ً شھیدا؟ ”البنا“أین كان ھؤالء یوم ارتفع اإلمام ! عشرینإن موكب الجنازة كان جلھ من الشباب الذین ھم دون األربعین، بل الذین لم یبلغوا ال
  .!واعجباه

ستمر سنوات، وسیبلغ األطفال الحلم، واألطفال الذین شاھدوا الجنائز الصامتة، الجنائز التي لم یشاھدوھا على الشاشات الصغیرة المضیئة 
ء األطفال سیعقدون مقارنات بین جنائز أصحاب الھیلمان والطیلسان  یوم یبلغ ھؤال..في البیوت، وإنما شاھدوھا في مواكب مھیبة طویلة طویلة

 وبین جنائز أصحاب المواقف، المواقف التي تبعث الحیاة فیمن ..والنیاشین المزیفة أو المغرضة، الذین انخلعت عنھم زیناتھم على خشبات الغسل
   )).!ل المستقبل بین موت العدم والفناء، والموت الباعث للحیاة إنھ الفرق یا أطفال الیوم وشباب الغد ورجا..بعدھم فتتواصل األجیال

  -:وھو یوصینا ببعض وصایاه  وما أجمل أن نختم ونحن ننصت خاشعین إلى صوتھ الحنون الصادق
 إن –هللا بالنصر المستقبل لإلسالم، فعلینا أن نصبر، ونثابر، حتى یتحقق وعد  اإلیمان أھم سالح نتسلح بھ، یصبرنا، ویثبتنا، ویطمئننا أن 

  . -هللا شاء
وندعوه، لمواصلة المسیرة باإلیمان، والدعاء، والصبر، واالحتساب،  علینا أن نتواصى بالجیل الجدید، ونھتم بھ، ونورثھ الدعوة،

  .ًجدا المستقبل لإلسالم، ونھتم بالتربیة، وباألشبال، وبأبناء اإلخوان، وھذا معنى مھم واالستبشار بأن
 .المسلم، والمجتمع المسلم الذي یرفض أن یستقر علیھ غیر الحكم اإلسالمي  نرید الفرد المسلم، والبیت:نا عندما قالفاألستاذ الب

 .وأوالد اإلخوان، ربما یتحقق على یدیھ النصر، فعلینا أن نھتم بھ فالعلم عند هللا، و علم الغیب أن ھذا الجیل من األشبال،
 مصر، فالنساء كن یلبسن فوق الركبة، فحل الحجاب، وأقبل الشباب على اإلسالمي، قد لمسناھا ھنا فيوحدوث صحوة إسالمیة في العالم 

 .الصالة
 :العالم الغربي، وصدق الشاعر إذ یقول فالصحوة في العالم اإلسالمي، قابلھا انھیار األخالق في

 ذھبوا  فإن ھمو ذھبت أخالقھم        إنما األمم األخالق ما بقیت
 .فھذا انحراف في األخالق، ومصیره االنھیار ًلترا تقر بعض المجالس النیابیة الشذوذ الجنسي رسمیا،ففي إنج

 ونحرص} فللھ العزة ولرسولھ وللمؤمنین{بد لنا أن نستبشر، ونشعر بالعزة  ودخل الكثیر اإلسالم، وانتشر اإلسالم في أوربا، وأمریكا، فال
 .علیھا

  سیح جناتھ وألحقنا بھ فى الصالحینرحمھ هللا رحمة واسعة وأسكنھ ف
***  
  
 !! أكثر من معجزة..في جنازة مرشد اإلخوان

   محمد عبد القدوس:بقلم     
فكیف تقول إنك شاھدت أكثر من معجزة في جنازة مرشد اإلخوان المسلمین؟؟ ھل !!  زمن المعجزات انتھى..ما ھذا الذي تقولھ یا أستاذ     

 أرجوك یا أخي اسمع وجھة :وأرد قائال! ًوتقول كالما غیر معقول؟؟ وھذا التساؤل الذي طرحتھ قد یتردد بین القراءحبك لھم جعلك تفقد توازنك 
 !!نظري، وأحكم بعدھا كما تشاء، وأنا راضي بحكمك مقدما

 بدأت في شعبان لتنتھي أثناء ًلقد توفي لیلة الجمعة بعد غیبوبة دامت ثمانیة عشر یوما!  تتمثل في توقیت موت الرجل”والمعجزة األولى“   
 ً.ویا سالم على عظمة ربنا وقدرتھ مات المرشد في توقیت مناسب تماما!  ویا لھا من میتة رائعة وختام عظیم..رمضان لیتم دفنھ بالشھر المبارك

وإذا جئنا !  بتشیع جنازتھ ألوف من البشرفقد توفي مساء الخمیس لیصلى علیھ الناس بعد صالة الجمعة ویقوم! سواء من الناحیة الدینیة أو الدنیویة
إلى شئون الدنیا نجد أن وداعھ إلى مثواه األخیر تم في یوم عطلة مما سھل تسییر الجنازة، ولو مات الجمعة وكانت جنازتھ السبت لحدثت مشكلة 

زتھ یوم األحد لضاع حفل اإلفطار على ولو كانت جنا! ًكان الرئیس یلقي خطابھ بمجلس الشعب والطرق مغلقة والمرور متوقف تماما! كبرى
وھكذا یتأكد لك أن موتھ لیلة ! أما االثنین فال یصلح ألن فرصة تأبینھ في اإلفطار السنوي للجماعة والذي أقیم قبلھا بیوم ستكون قد فاتت! اإلخوان

 ! ألف شكر..ً فشكرا لك یا رب..الجمعة معجزة ربانیة بكل المقاییس
 من أین جاءت ھذه األلوف المؤلفة من البشر؟ كیف تم إبالغھم بموعد الجنازة في زمن قصیر :مثل في سؤال واحدوالمعجزة الثانیة تت   

وصدرت تعلیمات للصحف الرسمیة بعدم اإلشارة من قریب أو بعید إلى ! ًجدا، مع أن الحكومة حرصت تماما على إخفاء ھذا الخبر عن الرأي العام
 !!حیث تعمدوا تأجیلھ إلى ما بعد تشییع جنازتھ والتأكد من دفنھ! ”األھرام“في ورفضوا نشر نعیھ ! موت المرشد

 لماذا ال تعترف :وسار المشیعون وغالبیتھم الساحقة من الشباب بھدوء ونظام یدعو إلى اإلعجاب وھم یرفعون المصاحف وتساءلت   
وإلى متى ستظل أكبر قوة سیاسیة في مصر مضطھدة یتعرض المنتمون ! الحكومة بجماعة اإلخوان المسلمین وتمنحھا الشرعیة والعمل في النور

 طالما . فالطریق مسدود مسدود یا ولدي أمام كل القوى الوطنیة واألحزاب السیاسیة ولیس اإلخوان فقط:واإلجابة جاھزة! إلیھا لالعتقال والتعذیب
 !!یا مصر ألف خسارة على أوضاعك! استمر حكم الطوارئ والنظام البولیسي
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 ًھذا الرجل صاحب مواقف نادرة جدا
إنھ قدوة حتى في ! ًھذا الرجل تأثرت بھ كثیرا في حیاتي، وامتد تأثیره لیضم تحت جناحیھ آالف من الشباب المتدین الصالح الطاھر    

شرت روایتھ بین جماعة اإلخوان المصائب التي تواجھھ، وسأحكي لكم عن موقفین كنت شاھد عیان على أحدھما، والثاني رواه لي مصدر ثقة، وانت
ًالمسلمین فازدادوا تقدیرا وإعجابا بمرشدھا العام مصطفي مشھور ً! 

والحكایة األولى خالصتھا أنني ذھبت منذ سنوات لتعزیة قائد الجماعة في وفاة زوجتھ التي كانت شریكة عمره مدة تقترب من أربعین    
ًوجدتھ حزینا جدا لكن في ذات ا! سنة أو تزید  ومع ذلك لم تنس .. في حیاتك كارثة..یا سبحان هللا!! ًلوقت كان یلقي درسا بالمعزین عن عبرة الموتً

وأسألك ھل !! ًأول مرة في حیاتي أجد مصابا یوعظ من جاءوا لتعزیتھ! ”بملیون جنیھ“ما ھذه العظمة یا رجل؟؟ قدوة عملیة !! دعوتك ولو للحظة
ً دامت سنوات وسنوات أمر صعب جدا ”عشرة“ فراق األحباب بعد ..ً نادر جدا أن ترى مثل ھذا الذي رأیتھ..شاھدت ھذا الموقف من قبل في حیاتك

 !ًجدا على النفس، ومع ذلك رأیت مصطفي مشھور یوعظ الناس رغم المصیبة الشخصیة التي حلت بھ وفقدانھ لزوجھ أقرب الناس إلیھ
 ..لقد أصیب أستاذي بانفجار في المخ! ً عدة مالیین من البشر یمكنك أن تجد واحدا مثلھوبین!! ًوالموقف الثاني عجیب بالفعل ونادر جدا   

 عظمة على : ومن جدید أقول لھ..كان ھذا قبیل صالة العصر، وعندما سمع األذان استیقظ، وأفاق من إغمائھ وأصر على تأدیة فریضة ربنا بالجامع
 وأي واحد عنده صداع یصلي بالمنزل وقد ..لي في بیتك، ومع ذلك قلت لن أصلي إال في المسجدأھلك توسلوا إلیك أن تص!! عظمة یا راجل یا قدوة

لكن ما أعرفھ عنك أنك تجد راحتك في الصالة، ولك كتاب كامل في ھذا الموضوع من أجمل !! یخطف ركعات العصر األربع بسرعة حتى یستریح
 !ما قرأت في حیاتي

وال !  أستاذي قام بتأدیة الصالة ھناك كما أراد وبعدھا سقط ومازال في غیبوبة حتى كتابة ھذه السطور:وفي المسجد كان الختام الرائع   
 !یا سیدي الدعوة تفتقدك، ولكن اطمئن فالصف قوي متماسك وتالمیذك كثیرون! أدري ما الذي یمكن أن یحدث لھ ولو بعد ساعة واحدة

 وحتى نلتقي ال تصدق ما قالھ عنھ .سالمیة كلھا، ولكن ھذا یحتاج إلى مقال مستقلوتأثیر مصطفي مشھور واضح وجلي على الدعوة اإل   
ً ال تصدقھم لقد عرفتھ عن قرب سنوات وسنوات، ووجدتھ إنسانا حازما، إنسانا غایة في الرقة ..أرجوك ! أعداؤه حیث وصفوه بأنھ رجل متشدد ً

  .والدعوة إلى هللا حیاتھ
***  

   دراجةمرشد اإلخوان المسلمین على
   عصام العریان .د

لد جیلنا ُ  وعشنا الطفولة والمراھقة وبدایة الشباب ولم نلتق بھ إذ غیبتھ ، ومصطفى مشھور على ابواب السجن او من سجن إلى سجن،و
   . لكن مشھور كان لھ األثر البالغ في جیل السبعینات،الزنازین

ق لخدمة اإلسالم بعدما اصبحنا على أبواب الحیاة العملیة واتخذنا قرار كنا سبعة شبان بعضنا تخرج او كاد من الجامعة نبحث عن طری
ًالخارجین من السجون اقتناعا منا بصواب منھجھم وسالمة ) االخوان( فطرقنا ابواب ،العمل للدعوة اإلسالمیة وربط مصیرنا بھذا القرار الخطیر

   .) إلخ..التكفیر والھجرة والقطبیون والتوقف والتبین والجھاد(نا طریقتھم بعدما رفضنا كل االتجاھات االخرى التي سارعت الى دعوت
توریث (ًالذي كان مكلفا ملف الشباب او كما یحب تسمیتھ ) كما كنا نحب تسمیتھ(وانتھت محاوالتنا الى باب الحاج مصطفى مشھور 

 واستقرت بنا االمور .معتقلین في مستشفى القصر العیني الجامعيبعدما مررنا باالسكندریة ثم بكمال السنانیري وآخرین كانوا نزالء عنبر ال) الدعوة
في منطقة ) البتر(المتفرع من شارع ) إسالم( االقرب في السن إلینا وصحبتھ للمرة االولى الى منزل الحاج في شارع 1965مع احد قیادات تنظیم 

عاد الیھ بعد االفراج عنھ وظل فیھ حتى تأثرت اساساتھ بزلزال تشرین  وھو المنزل الذي سكنھ مشھور قبل اعتقالھ و،حمامات القبة شمال القاھرة
   . فانتقل منھ الى منزل جدید قریب في شارع جسر السویس،1992) اكتوبر(االول 

ظیمي  اعادة البناء التن: اھمھا واخطرھا ثالثة،كانت الملفات التي تناولھا مصطفى مشھور بعد خروجھ من السجن واالعتقال كثیرة ومتنوعة
 ولم تتزامن المھمات اذ كان أھمھا عقب الخروج من المعتقل في بدایة . وبناء واحیاء التنظیم الدولي لالخوان، وتوریث الدعوة للشباب،في مصر

الذین ) الخاصالنظام ( والظاھر ان المرشد الثاني حسن الھضیبي كلف لجنة من االوفیاء الثابتین من كوادر .من جدید) االخوان(السبعینات ولم شمل 
والدكتور احمد الملط ) من اعیان الجیزة( وكان من ابرزھم الحاج حسني عبد الباقي الملیحي ،اخلصوا للدعوة ولم یتمردوا على القیادة بھذه المھمة

 ،حمد حسنین ومعھم الحاج أ،والحاج مصطفى مشھور في القاھرة) صھرا آل قطب في القاھرة(الجراح الشھیر في القاھرة كمال السنانیري 
   .ویعاونھم كثیرون في المحافظات ویسترشدون بأعضاء مكتب االرشاد وعلى رأسھم عمر التلمساني والسید محمد حامد ابو النصر

ً خصوصا بعد االلتباس الذي حدث حول قضیة ، البناء الفكري وتوضیح مفاھیم الجماعة:وھنا تجلت قدرات مشھور في جانبین مھمین ھما
التي صدرت ) الدعوة( وكان الباب الثابت الذي یكتبھ في مجلة .)دعاة ال قضاة(وصدور البحث الذي اعد داخل السجن في كتاب ) رةالتكفیر والھج(

یدور حول قضایا الدعوة والتربیة والتنظیم وكان محل اھتمام ) الدعوة(طوال الثمانینات بعد توقف ) لواء اإلسالم( ثم ،في منتصف السبعینات
 بجانب االفتتاحیة التي كان یتناول فیھا عمر التلمساني القضایا العامة السیاسیة ، یتدارسونھ في اسرھم وكتائبھم ولقاءاتھم،یتھماالخوان وعنا

   .والدعویة
مع  إذ كان ذا مكانة تؤھلھ لجمع الشمل وذا قلب كبیر یج،اما الجانب االخر فكان یتعلق بالبناء التنظیمي االداري وتجلت قدرات مشھور فیھ

ً وصاحب قدرة على االقناع والوصول الى الحلول الوسط التي تجعل الزمن جزءا من العالج كما كان یردد دائما،الناس حولھ ً.   
ً فلم أر شخصا ،اھمیة عن دور االمام الشھید حسن البنا في تأسیسھا) االخوان(وربما ال یقل دور مصطفى مشھور في إعادة بناء جماعة 

 وكان ، وفي احدى المرات لم اجد وسیلة لالنتقال الى موعد مضروب لنا. مصر وقراھا بل بالد العالم المختلفة مثل مشھوراستطاع ان یجوب مدن
 وصحبتھ . من دون تململ وھو في سن فوق الستین،عليّ اصطحابھ فركب بكل تواضع خلفي على دراجة ناریة كنت اقتنیتھا عقب تخرجي مباشرة

 وكنت ،والمعروفة بالفتنة الطائفیة) شمال القاھرة( وكانت عقب احداث منطقة الزاویة الحمراء 1981رج الى فرنسا عام في اول رحلة معھ إلى الخا
 وصادف ان ،ًحضرت لقاء وزیر الداخلیة آنذاك النبوي اسماعیل مع قیادات العمل اإلسالمي ممثال الشباب الجامعات مع المرحوم عمر التلمساني

ومنشورات تتعلق بالحدث الخطیر الذي نجحنا في وأد فتنتھ واطفاء النار التي كادت تحرق القاھرة عبر مؤتمرات ولقاءات كان في حقیبتي اوراق 
 وتأخرت الطائرة لمدة ساعة ونصف ً. فحجزني وأنا بصحبتھ معا، وعند التفتیش عثر ضابط االمن على تلك االوراق.وبیانات ومنشورات للتھدئة

ًع حتى یجري الضابط اتصاالتھ بالوزارة ویعود معتذرا ومودعاالساعة عن موعد االقال ً ولم یكن منھ لي لوم وال عتاب فضال عن التقریع او .ً
ً واكتفى بالقول إنھ درس عملي بعدم حمل مثل ھذه االوراق التي تثیر ریبة السلطات خصوصا عند السفر والتعرض للتفتیش،التوبیخ ٌ.   

ً فأتركھ مع زواره واخوانھ الى قبیل الفجر لیرتاح قلیال جدا ثم یكون ، اللقاءات والمواعید وال یتعب ھووفي سفري معھ كنت اتعب من كثرة ً
   . وقد كانت ذاكرتھ جیدة حتى شھور قلیلة قبل مرضھ االخیر.ًھو أول المستیقظین بعد ساعات نوم قلیلة جدا لیصلي ركعات عدة قبل أن یؤذن للفجر

***  
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 الحزب المعارض االولفي عھده اصبحت الحركة 
 خوان المسلمین في مصر مشھور زعیم جماعة اإلىالشیخ مصطف

  عبدالوھاب االفندي. د- 16/11/2002القدس العربي 
  

 فقد .رحل الشیخ مصطفي مشھور زعیم حركة االخوان المسلمین في مصر والعالم عن الدنیا الفانیة امس االول رحیال یتمناه كل مؤمن
صلي العصر في المسجد، ودخل في غیبوبة لم یفق منھا حتي قبضت روحھ لیلة الجمعة العاشر من رمضان، في یوم وشھر فاجأه المرض وھو ی

 وال شك ان كل مؤمن یتمني ان یلقي هللا في مثل ھذه االیام .تفتح فیھ ابواب السماء، وتفیض فیھ المغفرة والرحمة، وتعتق فیھ االرواح من النار
 .اھل السماء واالرض بأن اعوامھ الثالثة والثمانین لم تقعده عن غشیان المساجدالمباركة وقد شھد لھ 

وقد رحل الشیخ ایضا عن حال یتمناه كل سیاسي، اذ لم یمت حتي شھد الحركة التي تولي قیادتھا خالل العقود الثالثة الماضیة تصبح حزب 
زب االول في مصر، فال عبرة ھنا بكون الحزب الوطني المصري ھو المھیمن المعارضة االول في البرلمان المصري، وھذا یعني واقعا انھا الح

علي البرلمان، الن ھذا الكیان ھو مصلحة حكومیة اكثر منھ حزبا، وھذه المصلحة ستظل كذلك بالرغم من محاوالت جمال مبارك المستمیتة لنفخ 
كفي ان بروز مبارك االبن في ھذا الدور ھو في حد ذاتھ نتاج موت السیاسة الروح فیھا وتحویلھا الي حزب، ببساطة الن ھذا ضد منطق االشیاء، وی

 . ونجاحھ في احیاء الحزب والعمل السیاسي سیكون بمثابة انتحار سیاسي، وتقویض للصرح الذي بناه والده.وخصخصة الدولة
حاوالت االفناء والتغییب، ولم تكتف الحركة من جھة اخري فان حركة االخوان المسلمین تحت قیادة مشھور حققت معجزة االنتصار علي م

بالمحافظة علي بقائھا في ظروف صعبة تمثلت في عداء نشط من قبل اجھزة الدولة ومن المناخ العالمي، بل تفوقت كذلك علي كل منافسیھا بحیث 
 .اصبحت الحركة السیاسیة االولي في البالد

الداخلیة التي كان تواجھھا الحركة، والتحدیات التي واجھھا مشھور شخصیا في وجاءت ھذه النتیجة الباھرة علي الرغم من الصعوبات 
قیادتھا، ومعروف ان الشیخ مصطفي مشھور تولي القیادة الفعلیة للتنظیم المصري وامتداده الدولي منذ رحیل الشیخ حسن الھضیبي في مطلع 

تلمساني اوال ثم الشیخ محمد حامد ابو النصر ولكن السلطة الفعلیة بقیت في ید السبعینات، علي الرغم من ان الزعامة آلت اسمیا الي الشیخ عمر ال
 .مجموعة صغیرة یھیمن علیھا الشیخ مشھور

ھذا الوجود المتطاول علي القمة، مع ما كان معروفا عن الشیخ من اعتداده برأیھ وقلة اعتداده بالشوري، ادي الي توترات مستمرة في داخل 
 .ل الشباب الذین كانوا یرون في الشیخ مدرسة فكریة وحركیة تنتمي الي ماضي الحركة الذي اصبح عبئا ثقیال علي كاھلھاالحركة، وثورة من جی

ولم یقتصر التوتر علي داخل الحركة، بل تعداھا الي احتكاك مع حركات اسالمیة في الخارج، مثل حركة االخوان المسلمین في السودان والحركات 
 .ئر وتونس وغیرھااالسالمیة في الجزا

ولعل كثیرا من االنتقادات التي وجھت الي قیادة الشیخ واسلوبھ في ادارة شؤون الحركة كانت في محلھا، ولكن تبقي المحصلة ان عھده كان 
جھة شاملة مع من افضل عصور الحركة، التي لم تعد حركة ھامشیة في الساحة السیاسیة كما كانت في ایام االمام حسن البنا، ولم تدخل في موا

 .الدولة شأنھ في ایام المرشد االول والثاني، ولم تتعرض قیاداتھا للقتل واالعدام والتشرید والسجن كما كان حالھا ایام الملكیة وفي العھد الناصري
 .دور سیاسيصحیح ان الدولة المصریة ظلت تلقي بكل ثقلھا في المعركة ضد الحركة، وتبذل كل قدراتھا لتحجیمھا وحرمانھا من اي 

فالحركة محظورة قانونیا، مما یعني ان مجرد االنتماء الیھا یعتبر جریمة، والحركة محرومة من اي منبر اعالمي او واجھة سیاسیة 
التشھیر شرعیة، وتعامل الدولة االجتماعات العادیة وكوادرھا او حمالتھا االنتخابیة باعتبارھا جرائم خطیرة یعاقب مرتكبھا بالحرمان من الحریة و

 فقد رفضت الحركة . ولكن تبقي الحنكة والحكمة وضبط النفس التي تعاملت بھا القیادة مع ھذا الواقع انتصارا في حد ذاتھ.والتعذیب واالذالل
من ھذا الصدام، االستدراج الي المواجھة الشاملة، ونأت بنفسھ عما ورطت فیھ الدولة نفسھا من صدام مع الحركات االسالمیة المتشددة، بل استفادت 

 .النھ نبھ الدولة الي خطورة التمادي في استھداف الحركة الي ما ال نھایة، كما انھ جعلھا تطلب مساعدة الحركة
وال یعني ھذا صحة ما یروج لھ خصوم الحركة من ان الدولة المصریة في عھد السادات ھي التي نفخت الروح في الحركة، اذ لو كان 

 حزبھا اولي بنفخ الروح فیھ ـ فكل ما فعلتھ الدولة ھو اعطاء الحركة ھامشا من الحریة اضیق بكثیر مما ھو متاح للحركات للدولة ھذه القدرة لكان
السیاسیة المنافسة ذات المنابر واالحزاب والصحف والكوادر التي ال تواجھ خطر السجن یومیا، ولكن الحركة استفادت من ھذه الفرص المحدودة 

 .ال یحتاج المرء لكي یكون صدیقا للحركة او مرشدھا لیعترف لھا بھذا االنجازافضل من غیرھا، و
وال یعني ھذا كذلك ان دعوات االصالح والتعبیر الصادرة من داخل الحركة لیست في محلھا كما تؤكد القیادة، بل ھي ضرورات ملحة البد 

 سرت كثیرا من االصدقاء وساءت الخصوم وبعض االصدقاء، وكان خاللھا من التصدي لھا لمواكبة التطورات، لقد عاش الشیخ مشھور حیاة حافلة
في خط المواجھة االول منافحا بالید واللسان عن المباديء التي آمن بھا، وقد رحل بعد ھذه الحیاة الحافلة معززا مكرما في مسجده، اال رحم هللا 

 .الشیخ مشھور، وال نامت اعین الجبناء
************************  

  مشھور األستاذ مصطفى لفاتؤم نم
 الدعوة طریق.   
  الطریقعلى زاد .   
 الدعوة على طریق تساؤالت.   
  محراب الصالةفي الحیاة .   
 السبیلھو الجھاد .   
  في ضوء الكتاب والسنةالظلم قضیة .   
    القدوة القائد.   
     في البناءودوره اإلسالمي التیار .   
     الدعوة على طریق القدوة.   
     الدعوةطریق أساسیة على قضایا .   
     إلى شعب مصراإلسالمي التیار من .   

     اإلسالمي العمل وحدة.   
     واالنحرافاألصالة الدعوة بین طرق .   
     الدعوة على طریق مناجاة.   
     والمادیة الربانیة بین.   
     العقیدة رجل مقومات.   
     ومتطلباتھ اإلیمان.   
     الفردیة الدعوة.   
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 اإلسالم ھو الحل .   
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  األستاذ مصطفى مشھور
   مجدد قواعد الدعوة

  ..عمرو الشیخ / د
ًأثرا كبیرا في) م2002 -م1996 ( األستاذ مصطفى مشھورالمرشد الخامس لجماعة اإلخوان المسلمین الجماعة، وال غرو؛ فقد كانت  ً

؛ فارتبطت بھ جموع اإلخوان  فكره وقلمھ، ورؤاه اإلصالحیة، ومشاریعھ الفكریة، عبر سلسلةٍ من الكتابات، ضمنتھا ، وتربَّوا علىحیاتھ كلھا 
ُكانت تطبع في لندن، غیر  التي (الدعوة) ، ومجلة(لواء اإلسالم) ، وافتتاحیات مجلة”من فقھ الدعوة“ :مجلة الدعوة في السبعینیات تحت عنوان

 .الصحف والمجالت یث الصحفیة في عشراتالكثیر من المقاالت األخرى واألحاد
ً صفحة تقریبا ضمنھا مجلدان، وسنحاول في ھذه العجالة 1500 في ”فقھ الدعوة“ َّوقد وفق هللا إخوانھ إلى جمع مؤلفاتھ وكتاباتھ من سلسلة

 .ًبعضا من رؤاه الفكریة في الدعوة وفقھھا أن نستعرض
  

 مشھور والفرد المسلم
فاإلمام البنا نفسھ یرى أن الرجل ھو سر حیاة األمم، ومصدر نھضاتھا، وأن  مسلم أولویات جماعة اإلخوان المسلمین؛َّاحتلت قضیة الفرد ال

ض للفرد المسلم في ركن العمل حدد مقومات عشرة  ًجمیعا إنما ھو تاریخ من ظھر بھا من الرجال النابغین األقویاء النفوس، وحینما تاریخ األمم تعرَّ
العبادة، النفع للغیر، وأن یكون  قوة الجسم، متانة الخلق، ثقافة الفكر، القدرة على الكسب، سالمة العقیدة، صحة“ :وھي  الفرد المسلم،یلزم توفرھا في

ًمنظما في شئونھ، مجاھدا لنفسھ، وحریصا على  .”وقتھ ًً
َّ- رحمھ هللا-وقد سار األستاذ مصطفى ًن أحادیثھ وبرامج الجماعة، موضحا ما یجب أن ٍالفرد المسلم في كثیر م  على الدرب نفسھ؛ فخص

تتفق وما سیلقى على جندي الدعوة من مھام،  إننا نحتاج إلى نوعیةٍ متمیزةٍ ذات خصائص معینة“ :قوة اإلرادة ومضاء العزم، یقول یكون علیھ من
ض لھ من عنتٍ وابتالء؛ فھو والزاد الروحي الدفاق  ماضیة، والخلق اإلسالمي المتین،أحوج ما یكون إلى اإلرادة الحازمة، والعزیمة ال وما سیتعرَّ

  .) ”الجھاد، مع الحیویة والحماس المنضبط المتجدد، والبدن السلیم الذي یُعینھ على أداء الواجبات وأعباء
مقومات رجل “ :بعنوانالعشرة الالزم توفرھا في الفرد المسلم في رسالةٍ لھ   بالشرح والتحلیل المقومات- رحمھ هللا-وقد تناول األستاذ

یجمع فیھ بین المعاني الروحیة، والصفات  ٍ، فكان من أوائل من شرح كالم اإلمام الشھید في أسلوبٍ سھل بسیط؛”على طریق الدعوة العقیدة
 .التربویة، والقیم الحركیة

ًوالفرد المسلم ال یكون مؤثرا ما لم یكن قدوة صالحة؛ یعطي ً تزع التقدیر واالحترام حتى من أعداء اإلسالم، الصورة الصادقة لإلسالم، فین ً
ھ“ :-رحمھ هللا -یقول وإتقانھ لعملھ وأمانتھ ووفائھ، بل حتى في أفراحھ وأتراحھ، وال  ِنرید المسلم المتمیز بآداب اإلسالم وتقالیده، وتحیتھ ولغتھ وزیِّ

 .َاألعجمیة أن تغزو مظاھر الحیاة في مجتمعاتنا نسمح للعادات
ً القدوة شجاعا عظیم االحتمال، وقورا یؤثر الجد،نرید األخ  ُّ لألول، ویتألم ً سن والقبح، یُسر َشدید الحیاء، دقیق الشعور، عظیم التأثر بالحُ ُ 

 .ًللثاني، متواضعا في غیر ذلةٍ وال خضوع وال تملق
 . ”ًسن السلوك، كلھ حركة ونشاطا وحیویةالكلمة فال یكذب، رحیم القلب، ح ًنرید األخ المسلم متصفا بالعدل في جمیع األحوال، صادق

ًوجماعتھ، ویحدد األستاذ الراحل مجموعة من الضوابط التي ینبغي للفرد أن  ًومن الصفات الالزمة للفرد المسلم أن یكون واثقا في قیادتھ 
 :ًجیدا؛ حتى یحافظ على وحدة صف الجماعة، ومن ذلك َیعیھا

 .أن یقوم بواجب الشورى -1
 .رأیھ بموقف القیادة الذي تتبناه، وإن خالفأن یلتزم  -2
 .القیادة َّأال یتأثر بما یُثیره البعض من النیل في موقف -3
 . االجتماع على الصواب خیر من االفتراق على األصوب -4
  

َ خاصة في ھذه النقطة األخیرة سعة فقھ ھذا- أخي-وإنك لترى  الصف وتماسكھ، التي الرجل، وكثرة تجاربھ وخبراتھ بما یحافظ على قوة ً
 .القضیة  بھذه-  رحمھ هللا- ٍتنبع من فھم األخ لدینھ وحركتھ ودعوتھ، وسترى بعد قلیل كیف عُني ھي في األساس

ًفاألفراد الذین نعمل معھم في حقل الدعوة لیسوا كفارا وال مشركین كما كان  ًوالمسلم الداعیة ال بد أن یكون واعیا لطبیعة حقل الدعوة؛ 
ً، ومن ثم فھم یرون سیرھم صحیحا، برغم ما فیھ من شوائب- صلى هللا علیھ وسلم-النبي ھدالحال ع وانحرافات، وھو ما یجعل الكثیرین منھم  َّ

 :یقول یرفضون النصح حینما ندعوھم إلیھ،
السلیم الذي یغزو القلوب، صاحب القلب الكبیر والخلق الحسن واألسلوب  لھذا نجد أن الضرورة ملحة لألخ الداعي القدوة أن یكون ..“ 

َویولد الثقة وسلوكھم دون إحداث فرقةٍ أو تنازع، ولكن بلین  َبینھ وبین من یدعوھم، ویتقن كیف یأخذ بأیدي المخطئین لتصحیح أفھامھم وتصوراتھم ِّ
واالستجابة إلى ما یدعوھم إلیھ،  االقتداء بھوبالقدوة العملیة الحسنة التي تنتزع التقدیر وتدفع إلى التأثر و الجانب، وبالحكمة والموعظة الحسنة،

د أنفسنا مجتمعا مسلما منفصال عن باقي وعندما ندعو مسلمین إلى تصحیح إسالمھم یجب أن ًیشعروا أنھم منا ونحن منھم، وال نعُ ً ً ُّ المسلمین؛ ألن  َ
  . ”ذلك یعزلنا عنھم فنتقوقع وننتھي

د لھ األستاذ  َّ یعكس اھتمامھ بقضیة الفرد التي ھي البنیان األساس والشریان الحیوي في   ووضع تصورهومشروع الدعوة الفردیة الذي قع
 : یقول ھو عن ذلك المشروع..العالمین المسلمة؛ فال بد من تجدید الدماء وتوریث التعالیم، ونشر دعوة هللا تعالى فوق ربوع جسد الجماعة

َّأذكر بمشروع األخ الواحد، وملخصھ أن ..“ ً أخ عامل على طریق الدعوة الفردیة أن یُدخل في الدعوة صدیقا جدیدا فيیحاول كل ِّ مدةٍ یحددھا،  ً
َوال یستطیع كل أخ أن یقوم بذلك ما لم یُخلص النیة  تعالى، ویُقدر عظم  ..ِّویفكر في ھذا المشروع، ویعزم علیھ، ویبذل كل ما في طاقتھ من جھد ِ ِّ

َّالناس فیھ، كما ینبغي علیھ أن یتفقھ ویتعلم ویدرس  لیَّن الجانب، حسن الخلق، ذا خبرة بالمجتمع الذي یدعوَّالتي یتصدى لھا، وأن یكون  المھمة
 . ”والوجدان اإلسالمي، ویحفظ ما یستطیع من القرآن، وأن یجمع في حدیثھ بین مخاطبة العقل السیرة العطرة والتاریخ

  
 مشھور والمجتمع

ً قادة وجنودا-على إیجاد المجتمع المسلم، واجتھدت الجماعة كلھا َّترة السبعینیات تجدد العزمبعد انفتاح العمل اإلسالمي في ف  في تكوین -ً
 .وإعداد الفرد المسلم واألسرة المسلمة وتربیة



  الدعوةهمجدد فق..  مشهور ىمرشدنا مصطف

 25            )م2002 نوفمبر 17/ هـ 1423 رمضان 12 -م 1921 سبتمبر 15(

ل كل أفراد المجتمع إلى ھذه  َّ ا كان من المستحیل أن یتحو خ العامل النموذجي،  الفرد المسلم أو األ:النوعیة التي یسعى اإلخوان إلیھا ولمَّ
 : یقول.. قد سارع ببیان المقصود بالمجتمع المسلم-رحمھ هللا -نجده

 أن یكون باقي أفراده -األفراد المسلمین القدوة والبیوت المسلمة القدوة  بعد توفر العدد المناسب من-ولكن المقصود بالمجتمع المسلم“ 
لین لتحكیم شرع هللا، ولیسصالحین متجاوبین مع الحركة اإلسالمیة وأھدا مسلمین بالضرورة أن یكونوا مجندین في الحركة، وھذا الھدف  فھا، متقبَّ

 . ”والخدمة االجتماعیة  مجال البر:بعض الشيء عن وسائل التجنید للصف، یلزم األخذ بھا، ومن أمثلة ذلك لھ وسائلھ الخاصة التي قد تختلف
 أن -المجتمع من سوء الحال وھبوط المستوى، والبعد عن اإلسالم وتعالیمھ  ما علیھ وھم یرون- أشفق على الشباب) رحمھ هللا(ولعلھ  

ًاالنعزال عن الناس خشیة الفتنة، فوقف ناصحا  الحال إلى الیأس من اإلصالح، أو االنصراف عن القیام بواجب الدعوة إلى هللا، أو تدفعھم ھذه
ِّمشفقا، كالطبیب الذي یشخص الداء  :ول یق..ویصف الدواء ً

ولو وقف كل ! وھل یصح للطبیب أن یمتنع عن العالج خشیة العدوى؟ أما االنصراف عن العمل خشیة الفتنة فھذا موقف سلبي ال یصح،“
غیرھم الستشرت الفتنة، والقتحمت  ًالستشرى المرض وذھب ھو أیضا مع الذاھبین، كذلك لو امتنع الدعاة إلى هللا عن دعوة طبیب ھذا الموقف

، ویرتبط كلٌّ منا بإخوانھ تھم، وألكلت األخضر والیابس، ولتعرضناعلیھم بیو ن بحسن الصلة با ِّالذین یُذكرونھ  لفتنةٍ أشد، وما علینا إال أن نتحصَّ
 .(7) ”شولیؤمن كلٌّ منا أن الحق الذي معھ سیُزھق باطل الناس مھما انتف إذا نسي، ویُعینونھ إذا ذكر؛ فإنما یأكل الذئب من الغنم القاصیة،

نعمل وسط الصفوف المسلمة، وأن نختلط بھا ویختلطون بنا؛ حتى یمكن توضیح  أن من أھم واجباتنا أن) رحمھ هللا(ٍوفي موطن آخر یبیِّن  
یصرفنا لتعزلنا عن المجتمع وطوائفھ فال ینبغي أن  الصحیحة لإلسالم الذي ندعو إلیھ، وإن كانت الحكومات المتعاقبة تجاھد ما استطاعت الصورة

 :یقول ذلك عن العمل والسعي والحركة؛
ورصیدھا الذي یدعم الصف بالعناصر المؤمنة المجاھدة، وھو القاعدة التي  الجمھور المسلم في مجتمعاتنا ھو حقل الدعوة الذي نعمل فیھ،“ 

َأن ننعزل أو نعزل عنھ، أو أن نھتم ببعض فئاتھ  رافالبناء؛ فاألصل أن نلتحم بھذا الجمھور، وأن نتعامل مع كل فئاتھ وطوائفھ، واالنح سیقوم علیھا ُ
 .ونھمل غیرھا

الشعب والدعاة إلى هللا وتشویھ صورة الدعاة وتلفیق القضایا لھم، ووصفھم  وإن كان أعداء هللا یعملون جاھدین على تحقیق العزلة بین 
االلتحام بالشعب بكل طوائفھ، ومشاركتھ  لك بالحرص الكامل علىوالتطرف واإلرھاب والتستر وراء الدین، فالواجب أن نقابل كلَّ ذ بالرجعیة

ا بما قضایاه وآمالھ وآالمھ وأفراحھ وأتراحھ، ّ ِّنقدمھ لھم من  ًوتصحیح الصورة، وكشف التضلیل وزیف التھم الباطلة، بأن یلمس الناس عكسھا عملی ُ
ِّحب وعاطفة وعون وأعمال فیھا خیرھم ونفعھم ھم وأوالدھم، كما نقد  .”لھم اإلسالم على أنھ المالذ الوحید إلنقاذھم من الضیاع الروحي والمادي مُ

  
 مشھور ووحدة الصف

ني  الصف المسلم یبدأ بفرد، وصالح الصف إنما یرجع إلى صالح الفرد ني بھ من قبل من سبقوه ) رحمھ هللا(ذاتھ، ولقد عُ ْبالفرد، كما عُ َ
ضٍالدعوة، وكان یرى أن أي تقصیر ف على طریق َّالبناء إلى االنھیار إن عاجال أو آجال، فاھتم  ًي مجال التربیة یُعتبر ضعفا في األساس ویعرِّ ً ً ْ

ُتستولي على قلوب أصحاب الدعوات فتنحرف بھم عن الغایة فتفسد النیَّة وتحبط َّبأمراض القلوب، وحذر من أن  .األعمال َ
َالكثیر من المؤلفات التي تعنى بال) رحمھ هللا(ولھ   زاد على الطریق، الحیاة في محراب الصالة،  (:وتنشئتھ التنشئة اإلیمانیة، مثل فردُ

 .)القدوة على طریق الدعوة ومتطلباتھ، مناجاة على طریق الدعوة، بین الربانیة والمادیة، مقومات رجل العقیدة، اإلیمان
خ مفاھیم َّي، وحذر من الخروج على الجماعة أو محاولة إیجاد تكتالت العمل الجماع وكان من اھتمام الشیخ مشھور بالصف المسلم أن رسَّ

استعالء البعض على الخضوع لنظم الجماعة  أشخاص أو أفكار أو آراء، أو ممارسة الضغط على القیادة إللزامھا برأي معین، أو داخلیة حول
 : یقول..القیادة وااللتزام بتعالیم القیادة، وكأنھم فوق

ضعت النظم واللوائح إال لوقایة الصف من مثل ھذه  ٌا انحراف عن مفھوم الجماعة وعنكل ھذه الصور وما یشبھھ“ ُ مفھوم االلتزام، وما و
 .ٍخالل النظم واللوائح دون تراخ أو مجاملةٍ ٍوواجب القیادة في أي موقع أن تتخذ المواقف الحازمة إزاء مثل ھذه التصرفات، ومن االنحرافات،

ط فیھ،معلوم أن الجماعة تحافظ عل  ِّ َّ الفرد على إحداث بلبلة وتصدیع في الصف فالجماعة فوق األفراد  ى كل فردٍ فیھا، وال تفر لكن إذا أصر
َالصف، ولكن نشفق على أنفسنا وما نحب أن نحرم بركة   ولنعلم أن الجماعة ستسیر بعون هللا بنا أو بغیرنا؛ فنحن ال نشفق على..كانت منزلتھم مھما َ ْ ُ

ْ﴿وإن تتولوا  بكم فستكون بغیركم،  فلن تكونوا بغیرھا، وھي إن لم تكن- أي الدعوة- إن لم تكونوا بھا“ :البنا یقول لنا ا، وكان اإلمامَالجماعة وخیرھ َّْ َ ََ َ ِ
ًیستبدل قوما ْ ْ ْ َْ َِ ْغیركم ثم ال یكونوا أمثالكم﴾ َ ُْ ُ ُ َُ َ ْ َْ َ ََّ ُ   .38 من اآلیة :محمد َ

ألي سبب من “ِوالعمل ووسائلھ، والجماعة وااللتزام بھا، فكان یرفض  ات في الغایة والفھم،كل صور االنحراف) رحمھ هللا(لقد حارب  
التحالفات یترتب علیھا تنازالت أو انتقاص من  ظرف من الظروف إقامة تحالفات مع الغیر أثناء الحركة بالدعوة، إذا كانت ھذه األسباب أو ألي

ُ فیُدھنون َ﴿و :لھ مبادئ اإلسالم الذي نعمل على التمكین َدوا لو تدھن ُ ُِ ِْ َْ ْ َ ًوإال فیكون ذلك انحرافا وتحوال عن المبادئ واألھداف، وتمكینا  القلم، ﴾)9(ُّ ًً
 . ”..وجھتنا وخطة عملنا لغیرنا أن یتحكم في

َومما حذر منھ أن تستدرج الجماعة إلى معارك جانبیة وقضایا  ُ َنعطیھا القدر المناسب فقط “جھودھا وأوقاتھا، وإنما ینبغي أن  فرعیة تستنفد َّ
إھمال الجزئیات مضاعفات ومشاكل تحتاج بعد  ًوالوقت؛ وذلك بتحدید األھداف، ووضع األولویات، وتنظیم الوقت؛ فأحیانا یترتب على من الجھد

 . ”ٍذلك إلى كثیر من الوقت والجھد لحلھا
ُوتكون ھي المالط الذي یربط بین لبنات ھذا البنیان الشامخ، ولما كان الثقة،  وحتى یحافظ الصف على سالمتھ وقوة بنیانھ، ال بد أن تحوطھ  َ ِ

ًالباطلة تارة، وباستعمال أسلوب الضغط أو الترھیب كعامل  ًهللا یعمدون إلى تشویھ صورة الصف المسلم بالنقد والتشكیك تارة، وبإلصاق التھم أعداء
ًمساعد على ھز الثقة تارة ني  ِّ َبوضع النقاط فوق الحروف، موضحا الفرق بین من ینتقد) رحمھ هللا(أخرى، فقد عُ ِّلیبني، وبین من ینتقد لیشكك  ً َ َ

 : یقول..واألفعال، فننساق وراءھا، ونخدع بھا َویھدم؛ وذلك حتى ال تستھوینا سطحیة األقوال
 نسمع إلیھ، وال ننشغل بھ، وال نبادل أصحابھ َّالتشكیك والنقد الھدام، ال َّفالواجب أن نقبل النصح ونستفید من النقد البناء، وأن نرفض“ 

ً فردا أو مسئوال- مساجالت كالمیة أو كتابیة؛ فعلى كل أخ في الصف مھاترات أو الثقة من أي شيء ینال منھا، وعلى المسئول أن   أن یحافظ على-ً
ح لھم ما یُبھم علیھم منھ یُدیم الصلة بإخوانھ لیبیِّن لھم ِّا، وخاصة ما یثیره المشككوناألمور أو المواقف، ویوضِّ  .لیكون الصف في حصانة ً

ِّوأال ینقل ما سمعھ وسط الصفوف فیحقق بذلك غرض المشككین، وما  وإذا حاك في صدر أحد اإلخوان شيء فعلیھ أن یسارع بالتبیین، 
َ﴿یا أیُّھا الذین :أرشدنا هللا إلیھ في ھذا المجال أجمل االلتزام بما َ َِ َّ ْآمنوا إن  َ ِ ُ ًجاءكم فاسق بنبإ فتبیَّنوا أن تصیبُوا قوماَ ْ َْ َ َ َ َِ ُِ ُ َُ َ َ َ ٍَ ِ ٌ وا على ما فعلتم  ْ ْبجھالةٍ فتصبحُ ُ ُْ َ َ َ َ ََ ََ َِ ِْ

َنادمین  ِ ِ  .1 ”الحجرات ﴾)6(َ
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 مشھور والشورى
ني   (صلى هللا علیھ وسلم(األنبیاء ً مبدأ الشورى، وھو في ھذا كان مقتدیا بإمام :اإلخوان بترسیخھا بین) رحمھ هللا(ومن أھم المبادئ التي عُ

م في األمر﴾ :العلي الحكیم ًالذي مارس الشورى مع صحابتھ، برغم أنھ كان متصال بالوحي؛ وذلك بتوجیھ ٍمن هللا ِ﴿وشاورھُ ْ َْ ِ ْ ِ َ من اآلیة  :آل عمران( َ
ھُم شورى بینھُم﴾ :، وقولھ تعالى)159 ْ﴿وأمرُ َْ ْ َْ َ َُ  ).38 من اآلیة :الشورى( َ

ل إلى الرأي األنضج واألصلح، وتشعر القواعد  من ألزم“یرى أن الشورى ) رحمھ هللا( مشھور الراحلالفقید كان  وأنفع األمور؛ فبھا یُتوصَّ
 . ”المسئولیة، ویسود جو الثقة والتعاون المثمر بین الجمیع بالمشاركة في

 : یقول..من ذلك إیجابیة األفراد ومشاركتھم في المسئولیةُأن تراعى، و ًولكي یطبَّق ھذا المبدأ جیدا فھناك واجبات ومسئولیات ال بد 
ا مشغوال بدعوتھ؛ یفكر فیھا، ویشیر بما یراه یحقق المطلوب من كل“ ِّفرد في الصف أن یكون إیجابیّ ِّ ً ًنفعا أو یدرأ ضررا، معاونا لقیادتھ بالرأي  ً ً ً

 . ”منھم َّویستفید من عقولھم وأفكارھم وال یضیق بالنصح الذي یقدمأي موقع أن یستشیر إخوانھ  والنصح بأدب اإلسالم، وعلى المسئول في
ًعدد كثیرا من جوانب القصور) یرحمھ هللا(بل إنھ    :ُواالنحرافات التي یمكن أن تصیب الشورى، فیقول َّ
موقعھ مھما كان قدره وعلمھ ِممارستھا من قبل القیادة أو أي مسئول في  ًوالذي یُعتبر انحرافا عن األصل ھو تعطیل الشورى، وعدم ..“

 .في المسئولیة الموقف السلبي من األفراد، وعدم إبداء الرأي والنصح للمسئول، وعدم الشعور بمشاركتھ وكفاءتھ، كذلك
غ من مضمونھ، بمعنى أن یكون ھناك   أن یكون- كما یقول-ومن أخطر صور االنحراف عن مبدأ الشورى  َّ لھا شكل ومظھر، ولكنھ مفر

غھ من جوھره وتجعلھ مظھرا دون مخبر؛ یوافق رى، ولكنمجلس شو ِّ ًتتدخل في تكوینھ عوامل مختلفة تفر القیادة على كل ما تراه، مثل ما یحدث  َّ
 .ٍفي كثیر من بالدنا

لھ عند اتخاذ ال وكما ال یجوز للمسئول أن ینفرد بالرأي دون مشورة، كذلك ال  قرار، أو تسلب ُیصح أن توضع لھ القیود الكثیرة التي تكبِّ
ُأنھ ال بد أن تستشار في كل صغیرة وكبیرة، أو  ًبحیث یصیر مجرد رمز فقط؛ ال یستطیع أن یُبرم أمرا، كما ال یصح للقواعد أن تعتقد صالحیاتھ

ر أنھا غیر ملزمة بالطاعة َّ ًللقیادة فیما لم تستشر فیھ من أمور؛ فھذا كلھ یُعد خطأ وإخالال بمبدأ الشورى، تتصو ً ُّ وعلى القیادة الحكیمة أن توائم بین  ُ
 . ”كل ذلك وتسلك الطریق الوسط المفید

َالشورى في تنظیماتھم المكانة الالئقة بھا، ویُلزمون من یسیر معھم بالطاعة  ٍوفي موطن آخر یدفع التھم الملصقة باإلخوان بأنھم ال یُعطون 
  :َّفیوضح خطأ من ادعى ذلك ویقول العمیاء،

 فالھیئة التأسیسیة ومجالس الشورى وكل مؤسسات الجماعة قائمة على مبدأ الشورى، ظیمي لإلخوان یؤكد مبدأ الشورى؛إن الواقع التن“
 أنھ بعد إعطاء حق الشورى والحوار فإنھ یجب االلتزام بما :وھو ًواحترام الرأي والمناقشة، بعیدا عن الفرقة والخالف، ولكن یلزم التنبیھ على أمر،

ًبعد ذلك في الصفوف؛ منعا للبلبلة  ِرأي أو قرار، بما في ذلك أصحاب اآلراء المخالفة، وال یجوز التحدث بالرأي المخالف مع منینتھي إلیھ الج
 .”ًللحریة أو منعا للشورى، ولكنھ منع للفتنة وحمایة للصف ًوالفتنة، وال یُعتبر ذلك في ھذه المرحلة كبتا

ب خبیر في شئون الدعوات وفقھھا، رجل زادتھ السنون خبرة  م تعلم أنھ ما خرج حینما تقرأ ھذا الكال- أخي المسلم- وأنت  إال من مجرِّ
 .ومعرفة بما یقتضیھ الحال من المقال وحركة وحنكة

  
 من أقوالھ

ا مشغوال - ّ ًالمطلوب من كل فرد في الصف أن یكون إیجابی ًبدعوتھ یفكر فیھا، ویشیر بما یراه یحقق نفعا أو یدرأ ضرر ً ً ِّ  ًا، معاونا لقیادتھِّ
 .بالرأي والنصح بأدب اإلسالم

 .وقوة دافعة إلى السیر على طریق الدعوة في قوة وثبات المحن لیست فترات میتة وال ضربات قاضیة، ولكنھا فترات حیة، -  
ِ﴿قل بفضل هللا :مستنفدة في حقل الدعوة؛ فذلك من فضل هللا ًافرح یا أخي واسعد عندما تجد وقتك مشغوال بالعمل، وطاقتك -   ِ ْ َْ ِ ِوبرحمتھ  ُ ِ َ َ َْ ِ

ون ا یجمعُ وا ھُو خیر ممَّ َفبذلك فلیفرحُ َ َ َ َ َ َْ ٌ ِْ َِ َ َْ ْ َ  ).یونس( ﴾(58) ِ
لون أعباء الدعوة والعمل، ویقدرون المسئولیة  َ نرید من..َنرید من یعطینا نفسھ ومالھ في سبیل هللا -   ِّیصبرون ویضحون ویثبتون ویتحمَّ
 .قلھاواألمانة وث وعظمھا

 .والكالم الكثیر الذي ال یؤدي إلى خیر وال إلى إنتاج ِّعلى المسئولین أن یُجنبُوا الصف روح الجدال والنقاش -  

  
  

  من تراث الفقید الراحل
 تھنئة وتذكرة  من المرشد العام  لإلخوان المسلمین

 بمناسبة قدوم شھر رمضان المبارك
  

  وبعد،..بیبنا رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن تبع ھداه إلى یوم الدین الحمد  والصالة والسالم على سیدنا وح 
 .. أیھا اإلخوة األحباب 
 وفیھ .. ففیھ أنزل القرآن الكریم، وفیھ نصوم ..یھل علینا شھر رمضان المبارك وكلنا یعلم ما اختص بھ ھذا الشھر المبارك من ممیزات  

ما یجب أن نعیشھ وال تشغلنا مشاغل الدنیا عن ھذا الشھر الكریم المبارك، فنصوم، والصوم فیھ  فما أحوجنا أن نعیش رمضان ك..لیلة القدر 
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 وكل العالم اإلسالمي یصوم رمضان، فیجب أن نستشعر معنى الوحدة بین المسلمین في ھذا الشھر ..إخالص في النیة مع هللا سبحانھ وتعالى 
ون للمحن والمتاعب في أي مكان سواء في فلسطین أو في العراق أو في إندونیسیا أو في أي بلد من الكریم، ونتألم وندعو لكل إخواننا الذین یتعرض

 ..بالد المسلمین، یجب أن ندعو لھم ونعیش معھم مشاعرھم وأحاسیسھم
 

 .. أیھا اإلخوة 
ٌء، فإننا خلقنا في الدنیا لعبادة هللا سبحانھ  یجب أن نعیشھا بروحنا وبأبداننا وال ننشغل عنھا بأي شي..الصالة والصوم أھم أركان اإلسالم  

 ونصوم .. فعلینا أن نؤدي الصالة في أوقاتھا وبقلوبنا ، والصوم والصالة من أھم أركان ھذه العبادة،)..وما خلقت الجن واإلنس إال لیعبدون (وتعالى 
 ندعو إلخواننا بالنصر، وكلنا یحس ویعلم بھذه الحملة المقامة ..ى  ونعمل وندعو، فدعوة الصائم مقبولة عند هللا سبحانھ وتعال،بأرواحنا وأجسادنا

ضد اإلسالم في كل مكان، فیتھموننا باإلرھاب وبالعنف وغیر ذلك، ونحن كما تعلمون ال نستعمل اإلرھاب وال القوة وال العنف من یوم أن خرجنا 
 فنحن نركن ونقتدي برسول هللا صلى هللا ،وان في قضیة إرھاب أو عنفمن سجون عبد الناصر في السبعینیات، لم ترفع قضیة ضد أي أخ من اإلخ

 .. صبر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وحوصر وأكل أوراق الشجر ھو والصحابة، وصبروا على إیذاء قریش ..علیھ وسلم في الصبر والثبات 
لینا جمیعا أن نعمل بھذه الروح في الصبر والثبات وكلنا ثقة أن  فع.. ھاجروا، وانتصروا على أھل مكة ،ولكن المھم أنھ قد تكونت لھم قاعدة

 حمالت كثیرة من ھنا وھناك ضد اإلسالم والمسلمین، ولكن ..المستقبل لإلسالم فال یأس وال إحباط ولكن ثقة بأن المستقبل لإلسالم إن شاء هللا 
و جنود ( ألننا نعمل  ..مطمئنون إلى أن المستقبل لإلسالم إن شاء هللا الصبر والثبات ھو السالح الذي یجب أن نأخذ أنفسنا بھ ونحن واثقون و

 ودعاء السحر، ، ولن یُغلب أھل هللا من ضعف أو غیر ذلك، فعلینا أن نطمئن ونثق بأن المستقبل لإلسالم، ونؤدي صیامنا..) السماوات واألرض
أن یعیشوا اإلسالم الصحیح في كل ما أتى بھ من عبادات أو عقیدة أو غیر ذلك، وندعو  وندعو الناس إلى ..واإلخالص في النیة  سبحانھ وتعالى 

 .إلخواننا في فلسطین وفي العراق وفي كل مكان بأن ینصرھم هللا على أعدائھم
 

 .. أیھا اإلخوة الكرام 
إن (ق أن النصر من عند هللا سبحانھ وتعالى إنھا فرصة طیبة أن یأتي رمضان في ھذا الجو الذي نعیشھ وسط ھذا العالم، ولكن نطمئن ونث 

 وال تتخاذلوا، وال تضعفوا، وأي إیذاء تتعرضون إلیھ في ھذه األیام ھو خیر ، فكونوا مع هللا یكن هللا معكم..) تنصروا هللا ینصركم ویثبت أقدامكم
 ولكن الرسول صلى هللا ..ه عقوبات أو معوقات أو غیر ذلك  لیست ھذ،یسوقوه هللا إلیكم للصقل والتمحیص والثبات، ألن ھذه سنة هللا في الدعوات

 فنحن إن شاء هللا سبحانھ وتعالى سنزھق ھذا الباطل .. وفي اآلخر انتصروا على المشركین عبدة األصنام ،علیھ وسلم تعرض إلیھا ھو والصحابة
 أن .. فھذا ما نحب أن نذكر بھ ..) و جنود السماوات واألرض( إذا اتحدنا وعملنا لإلسالم، ووجھنا وجھتنا إلى هللا وجھة صحیحة، نستعین با

 ولكن تطمئنوا وتثقوا أن .. وال تیأسوا كي ال تحبط لكم أعمال .. وبالصوم بكل إخالص ..تقوموا بالصالة والمحافظة على األداء في مواعیدھا 
 .. المستقبل لإلسالم

 دعواتھم في ھذا الشھر الكریم الذي میزه هللا سبحانھ وتعالى بھذا النصر وبنزول القرآن ونسأل هللا سبحانھ وتعالى أن یستجیب للمسلمین 
 ونسأل هللا سبحانھ وتعالى أن یتقبل منا ومنكم ھذا الصیام وھذه .. وبكل صدق وإخالص ، فھذا خیر كثیر نرجو أن تلقوه بكل ترحاب..وبلیلة القدر 

  . وما في األرض وإلیھ ترجع األمورو ما في السماوات(الصالة وھذا الدعاء 
  أقول قولي ھذا

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
***  

 دعوه فردیھ 
  إخوانى االعزاء

  مصطفى مشھور  جمیعا بالرحمھ لبطل الحكایھ  االستاذ ھا انا احكى لكم الحكایھ الثانیھ  لكن قبل ان ابدا ادعو معى 
/ معھا فارسھا  االستاذ كرت الدعوه الفردیھ ذكرذ  وإذا .. الفردیھ عرف معنى مصطلح الدعوهباإلخوان ی طبعا اى اخ لھ ادنى إتصال

فىاإلخوان ان یدخل   وھو ان یحاول كل فرد”مشروع االخ الواحد “ كیف ال وھو صاحب مصطلح ..مشھور  كیف ال وھو صاحب اول كتیب فیھا 
  .الصف واحد كل عام فى

  المرشد على كثرة شواغلھ لھ دعوه فردیھ جتھاد فیھا  ویقولون إن االستاذوإخواننا دائما یوصوننا باإل 
إلى ان إستمعت إلى ھذه  ،المبالغات التى یقصد بھا الحماس للعمل وحسب فى الحقیقھ لم اكن اصدق ھذا الكالم وكنت اعتقد انھ من باب 

 . بكلیة ھندسة منوف  الحكایھ الشیقھ من احد إخواننا الطلبھ
 وانا فالن من القاھره .. الشرقیھ   إسمى فالن من.. اخالقھ إقتربت منھ  بدایة العام الماضى الحظت طالبا بالفرقھ االولى اعجبتنىفى{{ قال

.  
   قلت لھ..إسمع یا فالن  انت تحاول جر رجلى لإلخوان انا فاھم  ..فاجاتنى إجابتھ ،اتقبل عزومتى على كوب شاى الیوم الثانى نادیتھ یا فالن

    ..قل من المرشد أال یدعونى ولكنىقال  ..سنا ح
قلت لھ  ..إال ونحن فى الطریق إلى القاھره    ولم افق ،قال االن لو احببت ..لھ متى    قلت..  ھل ترید زیارتھ،ضحك وقال نعم إنھ صدیقى

  جسر السویس  واصلى فى المسجد بجوار البیتانا اسكن فى شارع (:على وقال على إحكیلى الحكایھ من االول  فاشفق یا اخى ارجوك براحھ== 
مالحظ انك  فقال لى انا ..عرفتھ باسمى  .. قال وھو یبتسم إسمى مصطفى وفیھ ناس تنادینى الحاج مصطفى  وانت وفى یوم إقترب منى شیخ وقور 

  .قلت لھ نعم  ..مواظب على الصاله فى ھذا المسجد فھل انت من ھذا الحى؟
  ..ال یضایقك؟ ان اجلس معك قلیال إن كان ھذا  فى الیوم الثالث إقترب منى واقبل على ھل تسمح یا فالن .. یكلمنى ولمفى الیوم الثاثى سلم 

یا ولدى انا راجل على المعاش  ثم دعانى فى یوم إلى البیت قائال لى ..  وھكذا حتى توطدت العالقھ، وجلس وتحدث فى امور عادیھ.. قلت لھ ابدا
معھ وتكررت الزیاره وزارنى فى بیتى واصبح التعارف على   وذھبت،ىقالوحده فھل تقبل ان تكون صدی التى تعمل واشكوواسكن مع إبنتى 

وإنفتح  ... مصطفى على المعاش اكتفى بقولى الحاج ،وكنت عندما یسالنى احد افراد عائلتى من ھذا   ، عرف جمیع افراد اسرتى،االسره مستوى
یوم كنت مسافرا فیھ مع اخى وذھبنا  إلى ان جاء ...ھذا وانا ال اعرف من ھو  كل ،شىء واخذ رایھ فى كل امورىقلبى لھ فكنت احكى لھ كل 
 تشبھ إلى حد كبیر صورة االستاذ مصطفى  ركتیریھالفت نظرى وجود مجلھ روزلیوسف وعلیھا صوره ك ،الرصیف  نشترى الجرنال من بائع على

. 
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إلیھ لنسالھ ونتاكد منھ وفى الطریق  قلنا النفسنا نشترى المجلھ ونذھب نتسائل ھو وال مش ھو؟ واخیراوقفت انا واخى ننظر فى الصوره و 
السرى  العام لال خوان المسلمین  وانھ إرھابى كبیر من مؤسسى التنظیم  مصطفى مشھور المرشد““الصوره بانھ  قرانا المجلھ التى تصف صاحب

  ذھبت إلیھ وانا اخفى المجلھ  طرقت علیھ-لم اكمل السفر عدت   طلع من الراجل الطیب إلى انا اعرفھیاخبر ابیض معقولھ كل دا ی ““ لإلخوان
  الباب وكالعاده عانقنى  اھال وسھال

 المواجھھ
ذه  رفقمددت إلیھ یدى بالمجلھ  ھل ھ وفى ... ” مصطفى مشھور“وقال  نظر إلى بذكاء  ...سالتھ یا حاج مصطفى إنت إسمك إیھ بالكامل  

  المعاش خالص مش ھتخش على فقلت لھ إذن إحكى لى الحكایھ من اواھا  وسیبك من موضوع على ... صورتك؟؟؟؟ ھز راسھ نعم 
فضحكت وقلت وانا كل ما ادخل العماره اشاھد سیارة  ... اإلخوان وضحك الرجل العظیم وحكى لى قصة ستة عقود من الزمن عاشھا مع

ورائى تماما كرئیس  اخرى وھو یقول یا ولدى إنھم یحرسوننى من اى مكروه  فیسیرون  ضحك الرجل العظیم مرة ..امام الباب  البولیس واقفھ
ثم جذبنى إلیھ .. بساطھ من القیود المفروضھ علیھ وھكذا كان یسخر الرجل فى ،لى اى مكروه یسارعون إلنقاذىحدث حتى لو  الدولھ فى كل مكان

فعانقنى ..  ارى فیك إال كل خیر  وانا معكم حتى اخر العمر  فقلت لھ لقد احببتك ولم ..رایك؟؟؟؟ ا قد عرفت فماونظر فى عینى نظره عمیقھ ھائال ھ
  ==ثم بكى==عناقا طویال ال زلت احس دفائھ إلى االن 

  ) سنقاتل الناس بالحب( ”البنا  حسن“یقول صدیقى الشرقاوى  وھنا تذكرت قول مرشدنا االول 
ودخلنا  ھا انا ارى االستاذ  بل المغرب بقلیلقیصلى فیھ المرشد  ى من حكایتھ حتى كنا قد وصلنا إلى المسجد الذىوما ان إنتھى صدیق

  الماثورات   المرشد یتجول فى المسجد یرتل
 ... فداك نفسى یا مرشدى

  لم عدت قبل موعدك ؟   وسالھ،وما ان راى صاحبى القاھرى حتى اقبل علیھ وعانقھ بحراره
على من یعرف  إلى بیتھ  فى الطریق الحظت انھ یسلم یراك احد ابنائك واشار إلى فسلم على  ثم صلینا المغرب  وذھبنا ن اجل انفاجابھ م

وسھال   فقال اھال ... على فكره انا من الشرقیھ،ولما جلسنا  قلت لھ ، وى من جیبھلبعض الح ومن الیعرف  ورایت االطفال یسرعون إلیھ فیعطیھم
والحظت ونحن نجلس معھ قلقھ الشدید على صالة  )..   الدعوه مقدمھ  واالخوه اوال واخیرا(القمح  فقال لى یا ولدى  ھ ومن مركز منیا فقلت ل..

بقى على وقت العشاء  الصاله  مع ان الوقت ال یزال مبكرا جتى اننا دخلنا المسجد وقد یسال عن الساعھ ویقول لقد تاخرنا عن العشاء  وكل شویھ
  إنتھى}}  ساعھ ثلث

 "الصاله  وحق لك ان یكون اخر عملك فى الدنیا"رحمك هللا یا مرشدى 
 وبعد ھل بعد ھذا یكون الحد االخوه عذر فى ترك الدعوه الفردیھ

  
*************** 
  ھدف اإلخوان 

  ھو إقامة دولة اإلسالم العالمیة
  من حدیث صحفي لمرشدنا الغالي رحمھ هللا

ً بتطبیق الشریعة اإلسالمیة فإن كل اإلخوان سیكونون عونا وجندا لھملو قامت الحكومات*  ً.  
 ولم یثبت تورط أي فرد من اإلخوان ، ودوري في النظام الخاص كان في محاربة الیھود واإلنجلیز أثناء احتاللھم لمصر..ًلست متشددا * 

  .في أي حادث من حوادث العنف
ًم وجد الناس فیھا روحا جدیدة تسري في 1928 في مصر عام ”اإلخوان المسلمون“تأسیس جماعة حینما أعلن اإلمام الشھید حسن البنا عن   

ًم بویع المستشار حسن الھضیبي مرشدا ثانیا 1951 وفي عام ،م1949ًدماء األمة، فالتفوا حولھا وحول مرشدھا األول، حتى لقي ربھ شھیدا في عام  ً
م، ثم خلفھ االستاذ محمد حامد أبو النصر حتى لقي ربھ 1986ستاذ عمر التلمساني حتى لقي ربھ عام م ثم خلفھ األ1973 حتى لقي ربھ في ،لإلخوان

 وقف عشرات اآلالف - رحمھ هللا - م، وبعد تشییع جثمانھ ودفنھ إلى جوار المرشد الثالث لإلخوان األستاذ عمر التلمساني 1996\1\29فجر السبت 
ًنصر لیبایعوا األستاذ مصطفى مشھور مرشدا عاما خامسا  لمن اإلخوان الذین كانوا یشیعون أبو ال ً  في بیعة علنیة جماعیة ”اإلخوان السلمون”ً

 اللھم على .. اللھم على منھج رسول هللا بایعناك .. اللھم على الحق بایعناك “ أحد قیادت اإلخوان -ًرددوا خاللھا ثالثا وراء األستاذ الشین أبو شنب 
  .”كتاب هللا بایعناك

م في قریة السعدیین التابعة لمدینة 1921 األستاذ مصطفى مشھور فھو من موالید عام ”اإلخوان المسلمون“أما المرشد الخامس لجماعة   
 وكان في السابعة عشرة من عمره ثم انتقل إلى ،م1938 في عام ”اإلخوان المسلمون“ انضم إلى جماعة ،منیا القمح في محافظة الشرقیة بدلتا مصر

ً ثم عمل راصدا جویا في ھیئة األرصاد الجویة في مصر1943ة بعد انتھاء دراستھ الثانویة والتحق بكلیة العلوم حیث تخرج منھا في عام القاھر ً، 
  .م1946وحصل بعد ذلك على دبلوم عال في األرصاد في عام 

ة الجیب الشھیرة وحكم علیھ بالسجن ثالث م حیث حوكم في قضیة السیار1948 األولى كانت في عام :اعتقل مصطفى مشھور أربع مرات 
م وحكم 1954 وأعید اعتقالھ في أغسطس ،م ثم أفرج عنھ1954م ثم اعتقل على ید عبد الناصر في ینایر 1951 فخرج من السجن في عام ،سنوات

 ست سنوات ثم أفرج عنھ في م وقضى في السجن1965م أعید اعتقالھ في عام 1964 وبعدما خرج من السجن في عام ،علیھ بالسجن عشر سنوات
  ً.م وبالتالي فإن مجموع ما قضاه مشھور من سنوات في سجون فاروق وعبد الناصر بلغ تسعة عشر عاما1971عام 

م التي ألقي القبض فیھا على عدد من قیادات اإلخوان كان مصطفى مشھور خارج مصر حیث بقي عدة سنوات یتنقل 1981وفي أحداث   
 واختیر أبو ،م وھو نفس العام الذي توفي فیھ المرشد العام الثالث األستاذ عمر التلمساني1986ى عاد إلى مصر في عام  حت،بین أقطار مختلفة

  .ًالنصر خلفا لھ
 وحتى نتعرف على ،ً ثم بویع مرشدا بعد وفاة أبو النصر،ًوقد اختیر مشھور نائبا أول للمرشد العام الرابع األستاذ محمد حامد أبو النصر  

 ودورھم على الساحة المحلیة والعالمیة خالل الفترة القادمة ”اإلخوان المسلمون“ وتصورات المرشد العام الخامس ل ، المرحلة الجدیدة لإلخوانآفاق
  .. فإلى نص الحوار..كانت المجتمع أول صیفة عربیة تحاور المرشد العام الخامس لإلخوان بعد ساعات من إعالن البیعة العامة لھ 

  
 فما ھي أھم مالمح وتصورات ..  مع بدایة قیادتكم لھا مرحلة جدیدة ”اإلخوان المسلمون“ث كثیر من المراقبین عن دخول جماعة یتحد* 

  ھذه المرحلة؟
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 ألن القضیة لیست مرتبطة بأشخاص بقدر ما ھي ،ًاإلخوان لھم منھج ثابت یتضمن أھدافا ووسائل وأسالیب ال تتغیر بتغیر مرشدھم  
 البعد عن العنف والدعوة إلى هللا بكل ،ئ وقیم ومثل وأھداف تتمثل في إقامة الدولة اإلسالمیة واألسلوب المعتدل في الدعوة والسلوكمرتبطة بمباد

ن  فیحصل مواءمة بی، لكن قد تتغیر الظروف من بلدٍ إلى أخر، فھذا ھو المنھج الدائم،وسیلة متاحة دون مخالفة لقوانین البلد التي یقیم فیھا األخ
  .متطلبات الدعوة والظروف األمنیة بما ال یؤدي إلى صدام أو توقف

ًلكن الفترة التي بدأ فیھا اإلخوان دعوتھم وعملھم قبل أكثر من سبعین عاما أصبحت ظروفھا ومالمحھا التاریخیة والجغرافیة متغیرة عن * 
  اء األخوان ووجودھم على الساحة العالمیة؟ ألیس ھناك توجھ لألخذ بأسالیب ووسائل جدیدة لتطویر أد..العصر الراھن 

 ولكن ، وھذا الھدف ال یمكن أن یتحقق في مدة قصیرة،الھدف الذي یسعى إلیھ اإلخوان ھدف كبیر یتمثل في إقامة دولة اإلسالم العالمیة  
 والمجتمع ، واألسرة المسلمة،عداد الفرد المسلم واإلمام البنا رحمھ هللا رسم ھذا الطریق باألخذ بوسائل التربیة من خالل إ،یحتاج إلى إعداد كبیر

 المجتمع حتى تتھیأ األسباب ، البیت،إعداد الفرد، فھذا ھو الھدف الذي یشغل اإلخوان في كل مكان، لیكون قاعدة صلبة یقوم علیھا البناء،المسلم
 فھذا ،ید أن یقوم البناء ویتم ثم ینھار بسبب الضعف في األساس ألننا ال نر،حینما یقوم حكم إسالمي في أي بلد یقوم على قاعدة صلبة متینة ال تھتز

 فإنھ یؤدي إلى استحداث الوسائل التي تتناسب مع تحقیق الھدف دون إخالل بالعمل ، أما التغیر في ظروف الزمان والمكان،ھو منھج اإلخوان
  .بصورة أو بأخرى 

  
  لة التي یمر بھا اإلخوان اآلن؟في ضوء تحقیق ھذا الھدف ما ھو تعریفكم وتصنیفكم للمرح* 
 وھذه سنة هللا في الدعوات الحقة ، ومعتقالت، وتضییق ومحن وابتالءات وسجون،المرحلة التي یمر بھا اإلخوان اآلن مرحلة بھا ضغوط  

 وكان ،”عھم على مدار التاریخ وھو نفس الطریق الذي سار فیھا النبیون والمرسلون وأتبا،إن ھذا ھو طریق الدعوات“ :واإلمام البنا قال لإلخوان 
 وعدم التخلي عن اإلسالم وعن الدعوة إلى هللا، ،اإلمام البنا یوصینا بما أوصى بھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم المسلمین في مكة بالصبر والثبات

سبحانھ وتعالى سؤید ھؤالء الصابرین الثابتین وأال تستدرجنا ھذه الضغوط إلى التھور أو العنف أو غیر ذلك ن ولكننا نصبر ونثبت ونطمئن أن هللا 
  .إن شاء هللا تعالى ولن یتخلى عنھم

  
 وإذا استمر وضعھم على ما ھو ،لكن بعض الذین یقرءن األحداث یقولون إن اإلخوان یعیشون في المحن منذ ما یزید على خمسین عاما* 

  . فما ھوتصوركم لھذا الطرح ولن یستطیعوا تحقیق ھدفھم المنشود؟،علیھ فلن یخرجوا من المحن
 ونضرب في ، فا سبحانھ وتعالى لن یتخلى عن عباده، ولكن ال بد أن ندخل العامل الرباني في القضیة،ھذا التصور تصور مادي بحت  

ن في الجزیرة والیھود ًھذا مثال فالصحابة كانوا حول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في مكة مستضعفین وكانوا یعذبون ویقتلون وحولھم المشركو
في المدینة والفرس والروم كأكبر دولتین في ھذا العصر فمن كان یتصور أن ھذه القلة المؤمنة ستنتصر على كل ھؤالء األعداء وتتطھر الجزیرة 

إلى أطراف الدنیا؟ لكن هللا من الشرك واألصنام ویجلى الیھود وتفتح بالد الفرس ویغلب الروم ویتبدد الظالم ویعم النور ویمتد سلطان المسلمین 
 وبالتالي فإن ، وهللا سبحانھ وتعالى وعد بنصر المؤمنین”فلم تقتلوھم ولكن هللا قتلھم وما رمیت ولكن هللا رمى“سبحانھ وتعالى كان مع المؤمنین 

 لتحقیق وعد هللا بالنصر لھم فدوام الحال من ً ویلتزموا بإسالمھم فیكونوا أھالً، وندعو الناس أن یكونوا مؤمنین حقاً،المھم ھو أن نكون مؤمنین حقا
 وھذه المحن تصقل األفراد ، فإن الدعوة تنتشر وتقوى ویشتد عودھا،ً ورغم ما تعرضنا لھ من محن طوال الخمسین عاما الماضیة،المحال

  .ًوتمحصھم لیزدادوا إیمانا مع إیمانھم 
  
روج من إطار المحنة والتضییق القائم علیھم لممارسة دورھم على الساحة دون إذن فما ھي الوسائل التي سعى اإلخوان من خاللھا للخ* 

  قیود أو رضوخ للضغوط والمحن؟
ًنحن نحاول أن نجد لنا بابا نثبت من خاللھ فكرتنا ودعوتنا وارید ھنا أن أؤكد على أننا لسنا مخالفین للدستور حینما ندعو الناس إلى   

ة اإلسالمیة ألن الدستور المصري ینص على أن دین الدولة الرسمي اإلسالم والشریعة اإلسالمیة ھي المصدر اإلسالم الصحیح وإلى تطبیق الشریع
 فاإلسالم لیس عبادة فقط ولكنھ ،الرئیسي للتشریع، وھذا لیس واجب اإلخوان فقط وإنما ھو واجب كل مسلم ومسلمة أن یحققوا مطالب اإلسالم منھم

ًھ من دولة تطبق اإلسالم وتحمي المسلمین من أعداء هللا وترد كید األعداء عنھم فھذا واجب ولكن كثیرا من المسلمین  وھذا الدین البد ل،دین ودولة
 واإلخوان یدعونھم لتحقیق ھذا الواجب والعمل على تطبیق الشریعة والحكم باإلسالم ولو أن الحكومات قامت بتطبیق ،غافلون عن ھذا الواجب
ً سیكونون عونا وجندا لھمالشریعة فإن كل اإلخوان  ولكن ھذا ھو تذكیر فنحن ندعو الى هللا وندعو الرأي العام أن یناصر ھذا المطلب ویقف معھ ،ً

  .حتى یتحقق
  
ٍھل ھناك مساع یقوم بھا اإلخوان للبحث عن قنوات شرعیة بدیلة یمارس من خاللھا اإلخوان عملھمعلى الساحة حتى تحسم القضیة * 

  م؟1954م القضاء بخصوص عدم وجود قرار بحل الجماعة عام المرفوعة منھم أما
 وأنھ لیس ھناك قرار بحل اإلخوان ورفعنا بذلك قضیة في مجلس الدولة والزالت القضیة منظورة ،نحن طالبنا بأحقیة وجودنا الرسمي  

عمل حزب لكن قیل لنا إنھ لن یسمح بحزب م قالوا بضرورة وجود أحزاب رسمیة ففكرنا في 1984وحینما فكرنا في إنشاء حزب منذ انتخابات 
 والقوانین ال تسمح بحزب دینین ألنھ سوف یتسبب في قیام فتنة طائفیة وھذا غیر واقعي فنحن عالقتنا بالمسیحیین من أجود العالقات وذلك منذ ،دیني

 فنحن نرید تشكیل حزب ،ت جیدة ویشھد بھا األقباط أنفسھم واألستاذ حامد أبو النصر فھي عالقا، واألستاذ عمر، واألستاذ الھضیبي،أیام اإلمام البنا
 ألننا لم نحظر علیھم عمل ”الوسط“لكن قیل لنا أنھم لن یوافقوا لنا بتأسیس حزب ومع ذلك فقد سعى بعض شباب اإلخوان وتقدموا ببرنامج حزب  

حاول حتى یكون ھناك حوار بیننا وبین الحكومة للتفاھم في أسلوب  وتقدموا بالفعل إلى لجنة شئون األحزاب وفي الغالب لن یوافق علیھ لكننا ن،ھذا
العمل رغم أننا بعیدون عن العنف وال نخالف القوانین أو أي شیئ من ھذا القبیل ولكن مع ھذا نجد ھذا التضییق وھذا التعسف واالعتقاالت 

  .والمحاكمات والمنع من الترشیح وغیر ذلك
  
المساعي التي یقوم بھا اإلخوان للبحث عن قنوات شرعیة للتعبیر عن وجودھم وممارستھم لعملھم  یدخل في إطار ”الوسط“ھل حزب * 

  على الساحة المصریة؟
 تبني فكرتھ والقیام بھ بعض اإلخوان ولم یكن ھناك حظر علىاإلخوان للقیام بمثل ھذه األعمال ولكنھم قاموا ”الوسط“ حزب ..ھذا الحزب   

ً ألننا نود أن یكون عملنا علنیا وخالیا من السریةً،علیھ یكون خیراكتجربة فإذا تمت الموافقة   وفي ھذا إقامة للحجة على الحكومة في أنھم ھم الذین ،ً
     . وال یوافقون علیھ فنحن بھذا نعذر ولیس للحكومة حجة في منعنا في ممارسة العمل بشكل علني،یرفضون ھذا األسلوب
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  رسالة بخط ید الفقید الراحل

   

  
  

*************** 
  المرشد الراحل مصطفى مشھور

ً  زوجا ًوأبا
  وإتقاننا المھارات النسائیة..رغم أعبائھ كان یتابع بنفسھ أداءنا لألعمال المنزلیة:وفاء مشھور

ًمع األخوات كثیرا ما كان یحدثھن عن كیفیة أن تكون األخت زوجة ناجحة وربة بیت ماھرة، تعرف فنون الطھي والنظام في لقاءاتھ الكثیرة 
  .والحیاكة، ومربیة قدوة ألبنائھا

على كان یركز على الحاسة السادسة التي یجب أن تتمیز بھا المسلمة الداعیة، وھي حاسة الدعوة التي تتشربھا بكل كیانھا حتى تنعكس 
  .تصرفاتھا، فتكون داعیة في بیتھا، وبین جیرانھا، وأقاربھا، وفي عملھا

ًكان یحب الشخصیة المتوازنة التي ال یطغى فیھا جانب على آخر، فكان دائما یوصي بأال یؤثر خروج األخت المسلمة للدعوة على واجبھا 
  .تجاه زوجھا وبیتھا وأبنائھا

ل في المناسبات، بل كان أول من یطبقھا في بیتھ وعلى أبنائھ رغم بعده عنھم لمدة تقرب من عشرین لم تكن دعوتھ شعارات وال كلمات تقا
  .ًعاما قضاھا داخل السجون

ف بھ في السطور القادمة زوجا وأبا وجدا ًإنھ المرشد الراحل األستاذ مصطفى مشھور الذي نعرِّ ً ً:  
 

 ًالمرشد زوجا
 رغم أنھ كان یعتبر أن زوجتھ ھي الزوجة الثانیة، والدعوة ھي الزوجة األولى، إال أنھ كان نعم :تقول وفاء مشھور عن والدھا یرحمھ هللا

ًالزوج ألمي علیھا رحمة هللا، ال أذكر أنھ رفع صوتھ علیھا أبدا أو أحرجھا، أو أغضبھا، بل كان یكن لھا كل تقدیر وحب وود مبتسما بشوشا مثنیا  ً ً ً
ً لفت نظري أن الوالد ما شرب شیئا أو أكل شیئا إال وقال:جي أول ما تعرف على األسرة، وخالطھا قالًعلى أدائھا دائما، حتى إن زو  تسلم األیادي، :ً

ًمما جعل زوجي وأوالدي یلتزمون بھذا السلوك، تأثرا بالوالد یرحمھ هللا، كان إن قدم لھ أحد حتى كوب ماء أو شاي قال مبتسما مازحا ً ً أھال بالشاي :ً
  .شايوحامل ال

رغم أنھا سنوات قلیلة عاشھا معنا، ومع الوالدة إال أنھ كان یتعاون مع الوالدة قدر ما تسمح لھ ظروفھ وأعباؤه، في تربیتھا لنا حتى إنني 
فسھ أداءنا أذكر أنھ كان صاحب فكرة تدریبنا على إدارة میزانیة البیت، وأعمال المنزل، وعندما كان یجلس معنا یعطینا درس العصر كان یتابع بن

  .لھذه األعمال سواء ترتیب البیت أو الطھي أو الحیاكة
  ما الصفات التي كان یتحلى بھا یرحمھ هللا وكنت حریصة على تعلمھا منھ؟

أھم صفة یعرفھا كل من خالطھ أو زاره مواظبتھ على صالة الجماعة في المسجد تحت أي ظرف، وكأنھ یذكرنا بقول أم  -السیدة وفاء 
، كذلك حرصھ على صلة األرحام، فكان ال یتخلف ” ال یعرفنا وال نعرفھلى هللا علیھ وسلمإذا حضرت الصالة كأنھ ص“ : عن رسول هللالمؤمنین

  .رغم أعبائھ الثقیلة عن واجب في العائلة، أو لإلخوان كبر أو صغر سواء في السراء أو الضراء
یران ومع من یصلي معھ، ومع من یلتقي بھ في طریقھ إلى المسجد حتى مع الباعة  قدرتھ الفائقة على تكوین صلة قویة مع الج:صفة أخرى

ًالجائلین في الحي، وعطفھ علیھم وقدرتھ على جذب أطفال الحي، وكان جیبھ ال یخلو دائما من الحلوى التي یعطیھا لألطفال، وحدث وال حرج عن 
  .رحمتھ بعائلة حارس العمارة
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ًكان یذكر جلیسھ دائما با ً، سواء كان الجلیس كبیرا أو صغیرا طالت الجلسة أو قصرت، وكما قیل عنھ، أدار ظھره للدنیا، وال غرابة في ّ ً
  .أن یذكر بعد وفاتھ بالصورة التي رأیناھا

  التربیة بالرسائل
  ً كیف كان یتابعكم تربویا وھو داخل السجن؟..حكم على الوالد بعشر سنوات وكنتم وقتھا في سن صغیرة

كانت فترة اعتقال الوالد في السجن الحربي لعشر سنوات من أكثر الفترات التي حرص الوالد یرحمھ هللا أثناءھا على متابعتنا  -سیدة وفاء ال
إن ًتربویا، وكان ذلك یتم من خالل رسائل صغیرة ذات ورقة رقیقة یرسلھا من السجن بطریقة ییسرھا هللا لھ، وإنني أحتفظ ببعضھا حتى اآلن، حتى 

  .طریقة توصیل المعاني والقیم التربویة كان یوضحھا في الرسالة للوالدة لیسھل علیھا األمر
أثناء سجن الوالد كانت ھناك محن ربما أشد على النفس مثل مقاطعة بعض األھل لكم، ما أثر ھذا التصرف على الوالد وقتئذ وبعد خروجھ 

  من السجن؟
 حتى لو كانت بشكل ظاھر ال على الوالد وال علینا، سواء فترة السجن، أو بعد الخروج؛ ألنھ كان لم تؤثر ھذه التصرفات -السیدة وفاء 

ًیوصینا دائما قائال ً، كان یرحمھ هللا یحث على الصبر كثیرا، وفي الوقت نفسھ یبث روح األمل وعدم الیأس ”ًصبرا آل مشھور فإن موعدكم الجنة“ :ً
  . المستقبل لھذا الدینً:یردد في أحادیثھ قائالًمن رحمة ربنا بالعباد، وكثیرا ما 

  أخجلني تصرفھ
  ھل كانت ھموم الدعوة تؤثر على تصرفات الوالد داخل البیت؟

ًعشنا مع الوالد فترات كثرت أو قلت ما شعرنا أن ھموم الدعوة أثرت على تصرفاتھ مع أفراد األسرة، أبناء وأحفادا، بل كان  -السیدة وفاء  ً
جنوب مصر (امة، دائم السؤال عن كل فرد فینا وبالتفصیل، دائم عرض الخدمات، إلى حد أن آخر مكالمة تلیفونیة منھ لي في أسیوط دائم االبتس
  .ًاعتذاره عن تأخره في السؤال بعض الوقت نظرا لما كان ینشغل بھ، رغم أني لم أستأخر ھذا السؤال، وقد أخجلني تصرفھ ھذا معي) حیث أسكن

  ًصلة تربویة معكم؟ وكیف رباكم دعویا؟ھل كانت لھ 
عندما خرج من المعتقل كان یجلس معنا كل یوم بعد صالة العصر، وكنا حینئذ طالبات قبل زواجنا، وكان یحدثنا عن سیرة  -السیدة وفاء 

 إدارتھ، ولكننا بحماس الشباب طلبنا أن ًالرسول ص ثم یتابع معنا األعمال والواجبات المنزلیة موضحا أھمیة تنظیم الوقت، وترشید استغاللھ، وحسن
ًیحدثنا حدیثا دعویا ودینیا فقط، فكان رده علینا أنھ من أولى واجبات المرأة المسلمة أن تتربى على الدعوة واألمور األخرى التي تؤھلھا ألن تكون  ً ً

َّ أولویات المرأة المسلمة، وك ًزوجة وأما وأذكر أنھ طلب مني ورقة وقلما لیملي علي ان لھذه الورقة دور عظیم في ترشید طریقة تفكیرنا وفھمنا ً
  .للدعوة

ًومنذ ذلك الیوم فھمنا أھمیة متابعتھ لنا في أدائنا لألعمال المنزلیة، والمھارات النسائیة مشیرا إلى أن المرأة الداعیة البد أن تتعلم أن تؤدي 
  .طغى جانب على اآلخرالعمل بسرعة وإتقان لتستطیع أن تقوم بكل الواجبات دون أن ی

  صعوبات ومشكالت
مھام المرشد وأعباؤه ثقیلة، كیف كانت حیاتھ بعد تحمل ھذه المسؤولیة، وھل كان یحكي لكم عن المشكالت والصعوبات التي تواجھھا 

  الجماعة؟
ًظل طوال حیاتھ جبال یتحمل الكثیر، وال یظھر علیھ شيء، وال یشكو، بل كان دائما  -السیدة وفاء   المستقبل لھذا :ًمتفائال، یردد عبارةً

ًالدین، وكان أحیانا یحكي لنا بعض المشكالت والقضایا العامة التي تواجھھا الجماعة، ولكني الحظت أنھ كان یعرضھا بطریقة فیھا حكمة شدیدة، 
 الدعوات المحن واالبتالءات، ثم یختم عرض یعطي الشيء حجمھ، ویبث الثقة واألمل في هللا ویظھر أصالة الدعوة ومناھجھا، ووسائلھا، وأن سنة

المشكلة بالتأكید على ثقتنا القویة في نصر هللا بمزید من الصبر، وأن اإلسالم قوة الغد العالمیة، وال أنسى أن الوالدة یرحمھا هللا كانت تعیش معھ 
  .ھموم الدعوة والجماعة، وتحترم فكرتھ، وتدافع عنھا، وتتابع األحداث بشغف واھتمام

 یومھ
  كیف كان یقضي یومھ؟

كان یبدأ یومھ قبل صالة الفجر بساعة، أو أكثر یقوم فیھا اللیل، وتشاركھ في ذلك أمي، وقت حیاتھا، وأختي سلوى بعد وفاة  -السیدة وفاء 
لى المنزل مع مجموعة من الوالدة، بل وكل من بات معھ منا، ثم یذھب إلى المسجد قبل األذان كي یطمئن على من یؤذن، وبعد الصالة یعود إ

ًالجیران حتى باب العمارة، وھو یتحدث معھم، ویوزع علیھم بعض المطبوعات أو الكتیبات، وكان حریصا على أن یسلم على كل من یلقاه في 
ًطریق الذھاب والعودة، ویكرر ذلك في كل أوقات الصالة یومیا، وال أذكر أنھ تخلف عن صالة الجماعة في المسجد أبدا، و بعد االنتھاء من الورد ً

ًالقرآني بعد صالة الفجر یستریح قلیال كي یبدأ عملھ الیومي حامال حقیبتھ بنفسھ، ینتظر من یوصلھ إلى المقر، ولم یحدث أن ارتبط بموعد ولم یكن  ً
ًجاھزا قبل حلول الموعد، وبعد عودتھ من المقر وتناول طعام الغداء یستریح قلیال قبل النزول لصالة العص  ر، الذي یبدأ بعده في الجلوس إلى المكتبً

 وبین المغرب .لتحضیر كلمة أو قراءة جریدة أو سماع نشرة أو مشاھدة حوار حتى قبیل صالة المغرب، حیث موعد الورد الثاني مع القرآن
ًوالعشاء، یجلس معنا، ومع من یحضر من أفراد العائلة، موصیا ومتفقدا لألحوال، متحدثا عن الدعوة، م ً ًذكرا باآلخرة، وبعد أن یعود من صالة ً

، وأذكر 10.30ًالعشاء یتناول العشاء لیجلس مع الورد الثالث من القرآن حتى قبل النوم، فیصلي ما تیسر من صالة القیام، ثم ینام بدءا من الساعة 
  .أنھ لم یكن یسھر ألي سبب من األسباب

 مؤلفاتھ
  ربویة والدعویة، ھل كان یتحدث معكم في مضمون ما یكتب ؟َّألف األستاذ المرشد العدید من الكتب الت

بالنسبة لمؤلفات الوالد لم تكن مفاجأة ألحد، ولكن في الغالب كانت نتاج خبرات متراكمة لدیھ، محنة أو كما كان یسمیھا منحة  -السیدة وفاء 
لضروري لذلك مما یمكن تحصیلھ من خالل الصالة وقراءة السجون، وأھمیة العقیدة في مواجھة تحدیات الدعوة، ومواجھة الصعاب، والزاد ا

، وبعض ھذه الكتیبات عبارة عن محاضرات ألقاھا في مناسبات ”زاد على الطریق“القرآن، والتأمل في الكون، وقیام اللیل، كما ذكر في كتابھ 
  .ا بخط یده عندما یمر بمواقف معینةوظروف مختلفة على مدى سنوات، كما ترك یرحمھ هللا الكثیر من الخواطر التي كان یكتبھ

؛ إذ كان یركز على دور المرأة في تكوین المجتمع المسلم ”القدوة على الطریق“ومن أكثر الكتب التي كان یتحدث معنا في محتواھا كتاب 
عن أھمیتھا في كل مناسبة، وأذكر أنھ في ً التي صنف فیھا كتابا فكان ال یمل من التحدث ”الدعوة الفردیة“ًزوجة وأما، وابنة وطالبة، وموظفة، أما 

  .حفل بناء أحد أبنائي كان حدیثھ كلھ عن الدعوة الفردیة وأھمیتھا
 الترفیھ في حیاة المرشد

   فماذا یعني الترفیھ بالنسبة للمرشد العام لإلخوان المسلمین؟..أعلم أنكم كنتم تذھبون لقضاء بعض األیام للمصیف في اإلسكندریة
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الوالد والوالدة رحمھما هللا وجمعنا بھما في جنانھ كان لدیھما حرص شدید على تنمیة الترابط األسري، والعائلي، وتأصیل  - السیدة وفاء
ًھذا السلوك الجمیل فیما بیننا، بشتى الوسائل سواء بالسؤال أو بالتجمع في أول رمضان أو في األعیاد، أو المصیف، وفعال في المصیف كان یجتمع 

ًعائلة جمیعا ذكورا وإناثا أبناء وأحفادا، وأبناء أحفاد، وكان البرنامج الیوميأفراد ال ً ً ً بعد أداء الصلوات في أوقاتھا في المسجد للجمیع كبیرا وصغیرا، :ًً ً
ًیتم اختیار وقت مناسب لنجلس مع الوالد لیعطي درسا مركزا على األحفاد، وخاصة الشباب منھم، ویجیب عن تساؤالتھم حول أس الیب الدعوة، ًّ

والقضایا المعاصرة، وموقف اإلخوان منھا، وكان یركز مع أحفاده الشباب على ضرورة االلتزام بالسلوك اإلسالمي في كل شيء، وأھمیة تحمل 
علیھم،  مسؤولیة الدعوة، وكان یتم كذلك اختیار األوقات المناسبة لنزول الشباب للبحر وبخاصة األطفال، وكان یحرص على أن یطمئن بنفسھ

ًویسأل من سیكون المسؤول عن الصغار من أبناء األحفاد، وكان ال یتخلف عن الورد القرآني وقراءة األذكار معنا، وكثیرا ما كان یلتقي الزوار، 
  .ًوكان یحرص على أال یسھر الجمیع، ویذكر بأھمیة النوم مبكرا حتى یمكننا القیام لصالة الفجر بنشاط

 الوالد القدوة
 في رأیك ما سبب ..ًن التي مرت بھا األسرة، إال أن جمیع أفرادھا على مستوى عال من الفھم الدعوي وأیضا المستوى العلميرغم المح

  ذلك؟ ولماذا یوجد الیوم بعض األبناء ممن لیسوا في الصف رغم أن آباءھم دعاة نشطون؟
نا، ورغم ظروف المحنة الشدیدة، وسنوات االعتقال الطویلة، إال أنھا الوالدة علیھا رحمة هللا كان لھا دور أساسي في تربیت -السیدة وفاء 

ًبذلت مجھودا تربویا عظیما في توصیل المعاني والقیم الدینیة، وكان الوالد یلقنھا بعض األسالیب التربویة عبر رسائلھ التي تأتي لھا من المعتقل ً ً.  
الفقھ الدعوي، واختیار مداخل الحدیث المناسبة، وأسلوب الدعوة، وفن االتصال ًوفي الواقع، فإن قدوتھ أثرت فینا جمیعا، وتعلمنا منھ 

باآلخرین، فالحیاة والمعایشة ھي التي تعلم وتبني، وكم من أحادیث ومناقشات كانت تتم من أجل التعلیم والتوضیح، تعلمنا منھ قواعد احترام القادة، 
ً كان یحرص على أن یعطینا األمل والثقة في هللا دائما، أما .الت بشكل منصف، وبحجم یناسبھاواحترام آراء الجماعة، والحكم على القضایا والمشك

عن المستوى العلمي فكان یحظى باھتمام بالغ، ومن المعلوم أن ترتیبھ كان الثاني على دفعتھ، وعندما خرج من المعتقل األخیر، كنا حینئذ أنا وأختي 
ً یجلس یذاكر لنا دروسنا، ویسأل، ویتابع بنفسھ المستوي التعلیمي، حتى ونحن في مرحلة الجامعة أیضا كان في رابعة، وثالثة ثانوي أزھري، فكان

  .یتابع دروسنا
  مرحلة المراھقة مرحلة صعبة في حیاة االبن والوالدین، كیف تعامل معكم الوالد في ھذه المرحلة؟

شتھ خالل فترة المراھقة، ومع ذلك كان یتابعنا بتوجیھاتھ من داخل السجن، لألسف الشدید حرمتنا ظروف المحنة من معای -السیدة وفاء 
ًولما أفرج عنھ كنت في الثانویة األزھریة، وأذكر أنھ كان حریصا على أن یتحدث معنا ویصادقنا، وال أنسى الطریقة الجمیلة التي كان ینفذھا معنا، 

 قبل أن تختاري الكلیة؛ البد أن تسألي نفسك ھل باب الزواج :تي سنلتحق بھا، یتوجھ لنا بسؤالعندما تعلن نتیجة الثانویة، وعند تحدید أي الكلیات ال
ًبالنسبة لك مفتوح أم مغلق أثناء الدراسة بالجامعة، فإذا كان مفتوحا فاختاري كلیة نظریة ال تحتاج إلى مجھود والذھاب یومیا، أما إذا كان مغلقا  ً ً

ً إذن علیك بكلیة الدراسات اإلسالمیة، وفعال تزوجت في السنة األولى، : من اإلجابة قلت وارد، فضحك، وقالفاختاري كلیة عملیة، فلما أحرجت
  .وأنجبت أول طفلة في السنة الثانیة، وساعدت سھولة الدراسة في ھذه الكلیة على التوازن بین واجبات الزوج والطفلة والدراسة

 التوازن بین البیت والدعوة
   ماذا تقولین للداعیة التي ال تحسن الموازنة بین البیت والدعوة؟..ھ لكمفي ضوء توجیھات

في الواقع إذا ما أحسنت األخت الداعیة ترتیب أولویاتھا، وإدارة وتنظیم وقتھا لم یصعب علیھا تحقیق التوازن بین واجباتھا  -السیدة وفاء 
ًل الوالد حریصا على أن نتعلم كل أمور البیت من میزانیة، وطھي، وحیاكة، وإتقان، داخل بیتھا، وواجباتھا الدعویة، ومن ھنا علمت السبب الذي جع

ًوسرعة أداء، ولتعلم األخت الداعیة أن أساس نجاحھا في عملھا الدعوي یرجع إلى مدى فھمھا لدورھا زوجة وأما فھما صحیحا، سواء من الناحیة  ً ً
  .الشرعیة، أو الدعویة

  .مرتبة الثانیة من مراتب الدعوة، وھي إقامة بیت مسلم یقتدي بھ أوالدھا وأخواتھاوحسن قیامھا بدورھا یحقق ال
 ال تھتم :ًكان فضیلة المرشد یرحمھ هللا یحكي أنھ كان مكلفا في السجن بغسل مالبس السجناء، وكان یغسلھا بإتقان شدید، وكلما قال لھ سجین

، وھكذا كان یرحمھ هللا دعوة حتى وھو في السجن، فماذا تقولین لكل داعیة بصدد ھذا ” أن یتقنھًإن هللا یحب إذا عمل أحدكم عمال“ :ًبغسلھا، رد قائال
  الموقف؟

ًأتصور أن القدوة، واإلخالص، وإتقان العمل ھي أساس تأثیر الداعیة على من حولھ، وكثیرا ما كان یرد الوالد یرحمھ هللا في  -السیدة وفاء 
، فبناء الفرد المسلم ھو أساس بناء الدولة المسلمة، فإذا )11:الرعد( یغیروا ما بأنفسھم ” هللا ال یغیر ما بقوم حتىحدیثھ معنا باآلیة الكریمة إن

  .ًأخلصت األخت الداعیة، وأتقنت دورھا، زوجة، وأما، وجارة، وموظفة، وطالبة، وابنة، كان لھا التأثیر الطبیعي على من حولھا
أقیموا دولة اإلسالم “ :یشة، والمخالطة تربي، وتؤثر في بناء األفراد أكثر من الكلمة، وكما قال اإلمام الھضیبيولتعلم األخت الداعیة أن المعا

  .”في قلوبكم تقم على أرضكم
ا في ً أصلح نفسك، وادع غیرك، فعلى األخت الداعیة أن ترتقي بنفسھا دائما، وتسمو بھ:ولقد كان الوالد یؤكد اتباع ھذه القاعدة، التي تقول

كونوا مع “ :كل الجوانب، وتدعو غیرھا، وتصبر، وتتحمل األذى في سبیل ذلك، ولقد كان إمامنا البنا علیھ رحمة هللا یوصینا في ھذا المعنى ویقول
  .”الناس كالشجر، یرمونھ بالحجر، ویرمیھم بالثمر

 ومن أحسن قوال ممن دعا إلى هللا وعمل صالحا وقال إنني :ولتعلم األخت الداعیة أن الدعوة شرف عظیم، وثوابھا كبیر، فا تعالى یقول
 ).فصلت (33من المسلمین 

 مواقف تربویة
 رحم هللا أبي، عشت :تذكر األخت سلوى بعض المواقف التي أثرت في حیاتھا من خالل معایشتھا لوالدھا بعد وفاة والدتھا یرحمھا هللا تقول

م، ثم توفیت 1997 لقد عوضني هللا عز وجل بھذه األعوام مع أبي بعد وفاة زوجي عام ..أیام حیاتيمعھ خمسة أعوام، كانت أغلى، وأسعد، وأجمل 
  .ًأمي بعده بشھر واحد، فكان ھذا ترتیبا من هللا سبحانھ وتعالى ألن یخصني بخدمة أبي

وقبل إتمام البناء، أرسل إليّ والدي خطاب م، 1968ُومن المواقف التي ال تنسى، أن عقد عليّ ابن عمي أثناء وجود والدي في المعتقل عام 
  :ًتوصیة، وضعتھ أمامي دائما، وعملت بھ، وأوصیت بھ كل معارفي، وأقاربي جاء فیھ

 بسم هللا الرحمن الرحیم
سیصلك بعد  أكتب إلیك ھذا الخطاب، ولعلھ . تحیة من عند هللا مباركة طیبة، فالسالم علیك ورحمة هللا وبركاتھ، وبعد:ابنتي الحبیبة سلوى

تمام عقد القران؛ لیحمل إلیك تھنئتي الخاصة من أعماق قلبي، وقد بعثت قبل ھذا بخطاب؛ لعلھ وصلك من قبل، وذكرت فیھ ببعض المعاني 
 إن :قلتاإلسالمیة حول الزواج، وكیف تتحقق السعادة الزوجیة، باتباع الشرع، وذكرت فیھ بالسلوك الواجب في الفترة بعد الكتاب، حتى الزفاف، و

، فیراعى ذلك في خلق ”أي الزفاف“ًما یترتب على الزواج من حقوق ومباحات، ال تكون إال بعد تمام الزواج، وال یكون الزواج تاما إال بالدخول 
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دكما في لقاءاتكما، طیب، وذوق رفیع، وأدب حسن، مع تنمیة الثقة بینكما، وتبادل الرأي في أي أمر یتصل بحیاتكما المستقبلیة، مع مراعاة عدم انفرا
أن أرسلھ  ًوالعمل على االنتھاء من التجھیز، والسكن إلتمام الزفاف في أقرب وقت، ھذا ما ذكرت في خطابي السابق، خاصا بھذه الفترة، أحببت

كل الخیر دون التورط إلیك مرة أخرى عن ھذا الطریق؛ لعلھ أضمن، فربما ال یكون قد وصلكم الخطاب السابق، فعلیك أن تراعي ذلك، فھو الخیر 
في أي شيء، ونحن المؤمنین ننظر إلى الفترة بین الكتاب، حتى یتم الزفاف على أنھا غیب ال ندري ما هللا صانع فیھ، ویدفعنا ذلك إلى المحافظة، 

  .ن اإلشارةِوعدم التھاون، فالعرض كالزجاج یوجب الدقة في السلوك، ھذا وإذا بدا لك أي أمر تریدین االسترشاد فیھ، أنا رھ
  .ًوختاما أكرر تھنئتي، وسالمي، وأشواقي، وقبالتي إلیك، وأبعث تمنیاتي الطیبة لك بالتوفیق والتیسیر، وإلى لقاء قریب بإذن هللا تعالى

 .والسالم علیك ورحمة هللا وبركاتھ
  1968والدك مصطفى مشھور أبریل 

 
 أمك یا سلوى كانت تتوضأ قبل النوم، وتصلي ركعتین، ھل ستفعلین : معھ، قال لي أول یوم عدت مع أبي إلى منزلھ؛ لإلقامة:الموقف الثاني

  . نعم یا أبي: أمك یا سلوى كانت تقوم اللیل معي، ھل ستفعلین مثلھا؟ قلت: نعم یا أبي، ثم قال:مثلھا؟ قلت
  .ً عوضني خیرا بعد وفاة زوجيومنذ ھذه اللیلة، وأنا أواظب على القیام، وأنا أحس بسعادة لم أشعر بھا من قبل، وأن هللا

ً قدمت لھ یوما كوبا من العصیر، فقال لي:موقف آخر ً كوني دائما : یا أبي أنا غیر متوضئة، فقال لي: تسلم األیادي المتوضئة، فقلت لھ:ً
  .متوضئة

ً فأبي كان دائما متوضئا، وك..ھذا نصح جمیل، حنون، عودني على اتباع سنة النبي ص بطریقة لطیفة ان قبل نومھ البد أن یغتسل أي یأخذ ً
  .”هللا ینعم علینا وعلیك بالصحة، والجنة، واإلیمان، وراحة البال“ :ً نعیما یا أبي، یقول لي:ًحماما كل لیلة، فأقول لھ

  .وما أجمل أن یدعو أقرب الناس إلیك بھذا الدعاء، كل مساء، یا لھا من سعادة إن شاء هللا في الدارین
ًر أبي على النزول للصالة في المسجد في فجر یوم من أیام مرضھ، وكان الجو ممطرا، والكھرباء مقطوعة، وسلم العمارة ال أنسى إصرا

ًشدید الظالم، والشوارع شدیدة الظالم، ولكنھ أصر على النزول، ونزلت معھ بالشمعة المضیئة، حتى الدور األرضي، وكما ھو دائما، إصراره حتى 
  .ة في المسجدیوم وفاتھ على الصال

وكذلك ال أنسى حرصھ الشدید على أن ینزل لصالة المغرب قبل األذان بربع ساعة إلضاءة أعمدة الكھرباء الصغیرة، التي یمر علیھا من 
 .المنزل حتى المسجد

__________________ 
  

  رحم هللا مرشدنا الراحل وجزاه عنا خیر الجزاء وأسكنھ هللا فسیح جناتھ 
  لى طریقھ غیر مضیعین وال مبدلینوثبتنا هللا ع

  اللھم انصر دعوتنا وبارك إخوتنا ووفق مرشدینا وقادتنا
  وثبتنا على طریق الحق
 وهللا أكبر و الحمد

 


