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 الرحیم الرحمن هللا بسم

 
  ..التلمساني عمر

 األسبق المسلمین لإلخوان العام المرشد
 م1986 مایو 22 الموافق ھـ1406 رمضان من 13

 

 المربي.. عمر التلمسانياألستاذ 

 

 بده مصطفى دسوقيع: بقلم

: لقد كان األستاذ عمر التلمساني رجل مرحلة، انطبقت على شخصیتھ كل أركان البیعة التي وضعھا اإلمام البنا لرجال الدعوة حینما قال
تجرد، الفھم، واإلخالص، والعمل، والجھاد، والتضحیة، والطاعة، والثبات، وال: "أركان بیعتنا عشرة فاحفظوھا: أیھا اإلخوان الصادقون

 ".َّواألخوة، والثقة
  

 .ولقد عاش األستاذ التلمساني بقلب حي ونفس طاھرة ھذه األركان، وظھرت ھذه الشمائل في خصالھ وطباعھ
  

 الفھم

لقد أدرك الرجل منذ الوھلة األولى طبیعة الطریق والمرحلة التي تمر بھا الشعوب اإلسالمیة ومن ثم كان الرجل الذي تخلى عن تربیة 
ًّلقد بدأت رجولتي الحقة بدءا فعلیا منذ أن سرت في ركب دعوة : "جن في سبیل تربیة أجیال تعرف معنى الحریة، یقول األستاذ عمرالدوا ً

 ".اإلخوان المسلمین، یوم أن عرفت أن دیني یطالبني بالعمل على نشره ونصرتھ، مھما القیت من متاعب وصعاب
  

نحارب من حاربنا، وال نقابل الشر بالشر، ونتحمل الضربات القاسیة في صبر واحتساب؟ ذلك لماذا ال : "وما أدل على فھمھ مثل قولھ
ا، وما أقرب االغتیال لمن أراد !! ًّألننا لو أردنا شرا الستطعناه، فما أیسر تخریب جسر ھنا أو قنطرة ھناك ً وما أسھل النسف لمن أراد فساد

ل المبطلین إذ یقولون أن تلقى الشر بالشر ینحسم، ولكننا نرید أن نقیم قاعدة إسالمیة إننا ال نلقى الشر بالشر وال نؤمن بقو! ًضالال
ًراسخة، ونرید أن نوجد رأیا إسالمیا عارما یقول فیستمع لھ، ویصمت فینتظر منھ القول ّ ًّ نرید أن نوجد أمة قویة الشأن، عالیة المقدار، .. ً

لھ على أساس من الحكمة المستبصرة، والموعظة المنتجة، والمجادلة بالتي ھي عزیزة الجانب، موحدة الصف، ونرید أن نقیم ذلك ك
 ".أحسن، وال نرید أن نصل إلى تحقیق أھدافنا عن طریق القھر والغلبة

  
كان ھادئ , فلم أر فیھ غیر الصالح والتقوى, عرفتھ منذ نحو عشر سنوات: م بقولھ13/6/1986 في )األھرام (ویصفھ محرر جریدة

قوي الحجة، یدعو إلى هللا على بصیرة من األمر ذلك ھو المغفور لھ الداعیة اإلسالمي الكبیر عمر التلمساني الذي فقد العالم , الطبع
 .ًاإلسالمي بفقده رجال من أعز الرجال وأخلصھم لدعوة الحق
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ذین یعرفون جوھر اإلسالم ویدعون إلیھ والفكر الرشید ال, فقدناه في وقت نحن أحوج ما یكون فیھ إلى أمثالھ من ذوي الرأي السدید
 .بالحكمة والموعظة الحسنة

  
فقد كان الرجل من الدعاة الذین یعملون في مجال الدعوة اإلسالمیة وفق المنھاج اإللھي ... إن حزني على رحیل عمر التلمساني شدید

َ﴿ال یكلف هللا نفسا إال وسعھا﴾: الذي یصوره قول هللا تعالى َ ْ ُ ً ُ ُِ ُْ َ ََّ ْ﴿یریدُ هللا بكم الیسر وال یریدُ بكم : وقولھ عز وجل)... 286من اآلیة : البقرة( ِّ ُْ ُِ ِ ُِ ُِ َ َ ْ ُ ُْ َّ
َالعسر﴾ ْ ُ  ).185من اآلیة : البقرة (ْ

  

 اإلخالص

ن غیر أن یقصد األخ المسلم بقولھ وعملھ وجھاده كلھ وجھ هللا، وابتغاء مرضاتھ، وحسن مثوبتھ م: وأرید باإلخالص: یقول اإلمام البنا
 .، ال جندي غرض ومنفعة"فكرة وعقیدة"نظر إلى مغنم أو مظھر أو جاه أو لقب أو تقدم أو تأخر، وبذلك یكون جندي 

  
لقد أدرك األستاذ عمر التلمساني معنى اإلخالص  وحده والعمل من أجل رضا هللا دون أن ینتظر ثناء من أحد أو مدح أحد لھ وفي 

 :خطیبذلك یقول الشیخ عبد هللا ال
أقسمت علیك با أن تراجع : كان یأتیني إلى مكتبي ویقول لي, كان األستاذ عمر التلمساني رحمھ هللا إذا أراد مراجعة شيء مكتوب

 ...وال تجاملني, وتصحح ما تجد من خطأ
  

 .رض أو إرھاقإال أن یكون عذر من م, ًإذا أراد شیئا ذھب إلى األخ في مكتبھ, وكان ھذا دأبھ: یقول الشیخ الخطیب
  

فقد كان ... كانت منذ یومھا األول إلى یومھا األخیر خالصة  تبارك وتعالى, حیاة عریضة خصیبة: ًویقول األستاذ أنور الجندي أیضا
ًنموذجا كریما" عمر التلمساني" ًوأسوة حسنة وقدوة صالحة یمكن أن تقدم للشباب المسلم في كل أنحاء األرض لتصور لھ كیف ی, ً ًً مكن أن ً

ًیكون المسلم داعیة إلى هللا موقنا بقولھ تبارك وتعالى ً  َ َّ صالتِي ونسكِي ومحیاي ومماتِي  رب العالمِین َ﴿قل إن َْ ِّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َِ َِّ ُ ِ ْ َال شریك ) 162(ُ ِ َ
ُلھ  ). األنعام (﴾..........َ

  

 العمل

م، وبایع اإلمام 1933 حسن معاون سلخانة بشبین القناطر عام منذ أن تعرف األستاذ التلمساني على دعوة اإلخوان على ید عزت محمد
ًالبنا على العمل من أجل ھذا الدین الحنیف وقد شمر عن ساعده طیلة نیف وخمسین عاما للعمل من أجل ھذه الدعوة المباركة حتى سكن 

 .ھذا الجسد الضعیف
  

وظاھر من , وجھھ البشوش وأدبھ الجم وصوتھ الھادئ: نا نعرفھ بھا السمة العامة التي ك- علیھ رحمة هللا-یقول الشیخ محمد الغزالي
, وإنما یخصھ من متاعب الكدح ومعاناة التطواف ھنا وھناك, حالتھ أنھ كان على جانب من الیسار والسعة ال یسلكھ في عداد المترفین

ًورأیتھ یوما ینصرف من مكتب أستاذنا حسن البنا , اویحفظ علیھ حیاءه الجم وقد حمل الرجل في شبابھ أعباء الدعوة اإلسالمیة في غربتھ
وحب مكین عمیق، فأدركت أن لألستاذ , ورأیت بصر األستاذ المرشد یتبعھ وھو یولي بعاطفة ناطقة غامرة, بعد لقاء لم أتبین موضوعھ

 .عمر مكانة لم یفصح عنھا حدیث
  

, ًسمحا یذوب رقة وحیاء, كان فقیدنا الجلیل طیب هللا ثراه: شادویصفھ األستاذ صالح أبو رقیق من الرعیل األول وعضو مكتب اإلر
لةٍ على من الذین قال هللا فیھم , دون صلف أو تكبر, وكبریاء الواثق من نفسھ والمقدر لمكانتھ, ویتألق تواضعھ في عزة المؤمن ِ َ﴿أذ ََّ َ

َ فِي سبیل  ون ُ َ یجاھِد زةٍ على الكافِرین َ أعِ نِین ِ ِالمؤم ِ َ َ ُ َ ُِ َ َّْ َ َْ َ لومة الئِم﴾ْ ٍهللا وال یخافون َ َ ْ َ ََ ُ َ ِ , ، جاھد في سبیل هللا أصدق جھاد)54من اآلیة : المائدة (َّ
ًمتحدثا مقنعا, ًعالما بجمیع جوانب دینھ الحنیف, ًوكان متمكنا في الفقھ.. وتحمل في سبیل ذلك أشد العذاب وقدم أعظم التضحیات ًوخطیبا . ً

ا وسالما, ھتخرج الكلمات من أعماق قلب, ًمؤثرا ً تاریخھ . في جالل ووقار, مھذب المنطق, عذب األسلوب. ًفیأتي وقعھا على القلوب برد
الذي كان یؤمن , والصمود من أجل الحق, والتمسك بالحق, ولم تثنھ األحداث الجسام وشرور اللئام عن قول الحق, حافل بالمواقف المشرقة

 .بھ
  

 الجھاد
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ًّعلى أن یكون جندیا في صفوف اإلخوان المسلمین، ومنذ تلك البیعة المباركة " حسن البنا"ام الشھید بایع األستاذ عمر التلمساني اإلم
َّوالرجل قد صدق في بیعتھ، فوھب لھا كل حیاتھ، وسخر كل ما وسعھ وما لدیھ من إمكانیات لدعوة هللا، وقد فھم األستاذ عمر دعوة 

ا مأل علیھ كیانھ فعاش بھا  ً  .ولھا، فكان كثیر الترحال والسفر مع اإلمام البناًاإلخوان فھما جید
  

إن حیاة عمر التلمساني كلھا لھي خیر دلیل على جھاده ومن أجل نشر دعوتھ اإلسالمیة وترسیخ مبادئھا في نفوس الناس وال أصدق 
 .بل الرسمیة والشعبیةعلى ذلك من جنازتھ التي شارك فیھا آالف المشیعین من مختلفي الطوائف اإلسالمیة وغیر اإلسالمیة 

  

 التضحیة

بذل النفس والمال والوقت والحیاة وكل شيء في سبیل الغایة، ولیس في الدنیا جھاد ال تضحیة : وأرید بالتضحیة: "یقول اإلمام البنا
 .ممعھ، وال تضیع في سبیل فكرتنا تضحیة، وإنما ھو األجر الجزیل والثواب الجمیل، ومن قعد عن التضحیة معنا فھو آث

  
ًوكنت إذا وجدت في الخزانة مائة وخمسین قرشا " وزیر مالیة اإلخوان"عملت فترة : ویصف األستاذ عمر ھذا الركن وفھمھ لھ بقولھ

 !!كنت أرى وقتھا أننا من األثریاء
  

ومثلھا للعودة، وثالثة , منھا ستة ملیمات للذھاب": ثالثة تعریفة"أعطیھ , وكان الداعیة إذا ذھب إلى لقاء إخواني لیتحدث في الدعوة
 !!واللب األسمر واألبیض, ملیمات یشتري بھا ما یروقھ من الترمس والفول السوداني

  
م فلبى الدعوة وألقى محاضرة في 1982ومن المواقف التي تمثل فیھ ھذا المعنى أنھ أرسلت وزارة الثقافة بدولة اإلمارات دعوة لھ عام 

 .جمع غفیر مأل القاعة وخارج القاعة ولم یأت قبلھ مثلھالنادي الثقافي بأبي ظبي حیث جاء 
  

ًوفي نھایة الزیارة قدمت الوزارة تحیة لضیفھا شیكا بخمسة وثالثین ألف درھم فشكر األستاذ عمر لھم ھذا الصنیع الكریم ثم قال 
 .حول ھذا الشیك إلى المجاھدین األفغان: لألستاذ جابر رزق في الحال

  
وكانت زنزانتھ في . لقد أمضیت سنوات طویلة مع التلمساني في سجن لیمان طرة: مصطفى أمین تحت عنوان فكرةویقول عنھ األستاذ 

 . كنت أراه كل یوم وأتحدث إلیھ, مواجھة زنزانتي
  

ى من فقد كان یشعر أنھ أقو, ومواجھتھ للبطش واالستبداد بسخریة واستھزاء, كان أكثر ما حببني فیھ سعة صدره واحتمالھ الغریب
كان یعتقد أن . ًوكان مؤمنا بأن المحنة ال بد أن تنتھي ویخرج من السجن ویكتب رأیھ وینشر الفكر الذي آمن بھ, الذین قیدوه باألغالل
 . كم تدخل لیھدئ الثائرین ویھدي الضالین. یسيء للفكرة وال یخدمھا. العنف یضر وال ینفع

  

 الطاعة

 .ًّمتثال األمر وإنفاذه توا في العسر والیسر والمنشط والمكرها: وأرید بالطاعة: یقول اإلمام البنا
فما اختلفت .. كنت أحس بأنني قریب من قلبھ: "ولقد تمثل المجاھد الراحل ھذا المعنى من أول یوم بایع فیھ على الطاعة فیقول في ذلك

ًیوما مع أخ، أو رفعت إلیھ شكوى من أحد، أو حملتھ شیئا من متاعبي الخاصة أو ا لعامة، وما تأخرت مرة واحدة عن تنفیذ أمر أصدره إلى ً
 ".مھما كبدني التنفیذ من متاعب أو كلفني من مادیات

  

 الثبات

ا في سبیل غایتھ مھما بعدت المدة وتطاولت السنوات واألعوام، حتى یلقى : وأرید بالثبات: یقول اإلمام البنا ً ًأن یظل األخ عامال مجاھد
 .إحدى الحسنیین، فإما الغایة وإما الشھادة في النھایةهللا على ذلك وقد فاز ب

  
ًلقد مرت المحن باإلخوان كالحة معربدة فما زادتھم في دینھم إال یقینا، وما : "واتصف األستاذ عمر بھذا المبدأ فیقول علیھ رحمة هللا

ًزادتھم بدعوتھم إال تمسكا واستبساال ولماذا تتوالى علیھم المحن؟؟ إنھا سنة الد عوات الصادقة التي ال ترضى ھنا وال ھناك، لماذا ال ً
 ینتصرون في كفاحھم؟؟
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ًفنراه شامخا وقت أن نطق جمال سالم بحبسھ خمسة عشر عاما عام   .م1954ً

  
ومن المواقف التي برز فیھ معنى الثبات لدیھ وأمام أعلى سلطة في البالد وھي رئیس الدولة، عندما قرر السادات عقد لقاء فكرى 

التقى وزیر اإلعالم باألستاذ عمر التلمساني یرجوه حضور اللقاء واألستاذ , مع السیاسیین والمفكرین وزعماء المعارضة, باإلسماعیلیة
وبعد إلحاح من ...  یعرف كبریاء السادات األجوف وحرصھ على أن یظھر بمظھر المتعالي على اآلخرین- على حد قولھ-ألنھ, عمر یرفض

 ..وجلس في الصف األمامي, تاذ عمر اللقاءالوزیر حضر األس
  

ثم أخذ یكیل لھم االتھامات وقیامھم , تطرق إلى الحدیث عن األستاذ عمر التلمساني وعن اإلخوان, وبعد استرسال السادات في حدیثھ
 ..بإثارة الفتنة وتحریض الشعب ضد النظام

  
ثم قال لھ بعزة المؤمن الواثق . إال أن قام بالرد على السادات وتفنید ما قالھ -ً وقد قارب وقتھا الثمانین عاما-فما كان من األستاذ عمر

 :في ربھ
أما وأنت یا محمد یا أنور یا سادات صاحبھا فإني أشكوك إلى أحكم الحاكمین , لو كان أحد غیرك وجھ إلى مثل ھذه التھم لشكوتھ إلیك"

 ... وقد ألزم الفراش أسابیع من وقع ما سمعت منكلقد آذیتني یا رجل.. أشكوك إلى هللا... وأعدل العادلین
 .اسحب شكواك. إنني لم أقصد اإلساءة إلى األستاذ عمر وال إلى اإلخوان المسلمین: فما كان من السادات إال أن قال

  
 : فرد األستاذ عمر

 ".إنما شكوت إلى هللا العادل ویعلم ما أقول, وأنا لم أشك إلى ظالم"
المجاھد اإلسالمي عمر التلمساني "تحت عنوان ) الرأي العام(المعنى في نفس األستاذ عمر فتقول جریدة ولقد لمس الناس ھذا 

ا بارا": ًوداعا ً أعطى حیاتھ لقضیة اإلسالم وظل حتى آخر رمق في حیاتھ ینادي بتطبیق الشریعة اإلسالمیة .. ًفقدت األمة اإلسالمیة مجاھد
ات والنكبات التي الحقتھا في السنوات األخیرة بعد أن تعثرت قوانین الشریعة في دھالیز مجالسھا كوسیلة لخالص األمة العربیة من األزم

 .النیابیة
  

المجاھد اإلسالمي، ال یخاف لومة الالئمین، أو ظلم الحكام، أو إرھاب أعداء اإلسالم، وكان یقول كلمتھ لوجھ .. لقد كان عمر التلمسانى
ًاضال كبیرا، ال یھادن، ولكن یجنح للسلم دون ضعف أو ترجعهللا تعالى، وكان رحمھ هللا من وبالرغم من كبر سنھ واعتالل صحتھ فإنھ حمل , ً

 .مشعل الكلمة الطیبة المناضلة حتى آخر یوم من حیاتھ، وحظي باحترام أعضاء جماعتھ والناس
  

 صبره بعد اإلرھاب والسجون والمعتقالت، ظل في الراحل الكریم، یرحم هللا جھاده، ویرحم هللا: ویقول الشیخ محمد عبد الحمید كشك
، وما ركع إال لمواله، وما سجد إال للواحد الدیان، یا عمر نم ھادئا بجوار  ًالسجون سبعة عشر عاما فما النت لھ قناة، وما انحنى إال  ً

 .الحق سبحانھ، نم إلى جوار ربك بعد أن صبرت واحتسبت
  

 التجرد

 .أن تتخلص لفكرتك مما سواھا من المبادئ واألشخاص؛ ألنھا أسمى الفكر وأجمعھا وأعالھا: أرید بالتجردو: یقول األستاذ البنا
  

ًعرض علي اإلمام الشھید أن أكون وكیال لجماعة اإلخوان المسلمین، فلم أقبل مقسما لھ أنني لست : "ویقول األستاذ عمر حول تجرده ًَّ
 ".َّ فراغھ، وحرام علي أن أخدع اإلمام بقبول تلك المكانة في اإلخوان المسلمینًأھال لھذا المكان، وال أستطیع أن أمأل

  
ھل السفر على حسابك أو على : كان اإلمام الشھید یدعوني إلى السفر معھ في بعض رحالتھ داخل القطار ویسألني: ویضیف قولھ

 حسابنا؟
  

) مفرقع(أما إذا كنت ..... وأقطع لھم تذاكر في الدرجة الثانیة, السفر على حسابي: من أتعاب قضیة دسمة قلت) متریش(فإن كنت 
 .السفر على حسابكم، فكان یقطع التذاكر في الدرجة الثالثة: الجیب قلت

  
وكان األستاذ یبتسم , التي كنت آنف ركوبھا, وأنا أركب الدرجة الثالثة, ورأسي على األرض حتى ال یراني أحد من معارفي, فكنت أجلس

 .لخجللمنظري ا
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 .حتى إذا ما طالت عشرتي لإلخوان أصبح ركوب الدرجة الثالثة عندي كركوب األولى الممتازة دون حساسیة أو تحرج
  

ّفلم أقبل مبررا رفضي بأني قد أنجح في المكتب ویدر علي , عرض علي اإلمام الشھید أن أتخذ مكتبا في القاھرة: ًیقول أیضا رحمھ هللا ً
ًدخال وفیرا  .ًإن اإلخوان ھم الذین أوجدوا لي كیانا في عالم المھنة وھذا ما تأباه على أخالقي ونشأتي وتربیتي: البعضفیقول , ً

  
فقال السائق : وحول ھذا الخلق سأل بعض الناس السائق الذي صحب األستاذ أثناء زیارتھ بدعوة من وزارة الثقافة بدولة اإلمارات

لقد ركب إلى . فلم أر مثل ھذا الرجل في خلقھ وتواضعھ وحیائھ وعفتھ وزھده وعطفھ. راءًصحبت كثیرا من الشخصیات الكبیرة والوز
 .جواري واعتاد كبار الشخصیات أن یركبوا في الخلف ولكنھ التواضع، وكان یصحبني معھ ویجلسني بجواره في كل مأدبة طعام

  
بالقاھرة، ال توجد حولھ سكرتاریة ضخمة، أو ) الدعوة(دة قابلتھ في مكتب جری": من القلب"ویصفھ األستاذ محسن محمد تحت عنوان 

 .ًوالمكتب الذي یجلس علیھ صغیرا للغایة فقد نبذ الرجل األبھة وقد كان من أغنیاء اإلخوان في شبابھ. قیود تمنع لقاءه
  

 َّاألخوة

ة أوثق الروابط وأغالھا، واألخوة أخت اإلیمان، أن ترتبط القلوب واألرواح برباط العقیدة، والعقید: وأرید باألخوة: یقول اإلمام البنا
 .مرتبة اإلیثار: سالمة الصدر، وأعاله: قوة الوحدة، وال وحدة بغیر حب، وأقل الحب: والتفرق أخو الكفر، وأول القوة

  
 یعامل الجمیع معاملة - رحمھ هللا-لقد كان األستاذ عمر: بقولھ) مراقب اإلخوان في السودان(ویصفھ الدكتور محمد الحبر نور الدایم 

ًاألب الرءوف الرحیم لقد كان لنا أبا رحیما شفیقا، ولقد كان ینظر إلى اإلخوة من السودان ومن غیر السودان نظرة واحدة؛ إذ إن ھذه  ً ً
 .الدعوة دعوة عالمیة

  

 الثقة

ًانا عمیقا ینتج الحب والتقدیر واالحترام والطاعةاطمئنان الجندي إلى القائد في كفاءتھ وإخالصھ اطمئن: وأرید بالثقة: یقول اإلمام البنا ً. 
  

اإلیرانیة في عددھا الصادر في یونیو ) إطالعات(ولقد لمس ھذا المعنى فیھ كل المحیطین بھ فیقول سید ھادي خسرو شاھي في جریدة 
كیین وأتباع القومیة العربیة بعد قضى عشرین سنة من عمره في سجون االشترا, ًّكان وفیا لمبادئ اإلخوان طوال حیاتھ: م1986سنة 

 .المؤامرة الغادرة التي دبرھا جھاز األمن المصري ضدھم بأوامر الضباط الدیكتاتوریین حكام مصر وذلك من أجل قمع اإلخوان المسلمین
  

ا في طریقھ ولم یستسلم للیسار المزور أو الیمین المتطرف ً النھایة بجبین مرتفع وأسلم الروح في , یرحم هللا الشیخ الذي بقي صامد
وتاریخ وضاء وھو الیوم بال شك في حضرة العدل اإللھي وینبغي على فراعنة مصر أن یقدموا  حساب الظلم الذي ألحقوه بھ وبآالف 

 !واألمة المصریة والعالم العربي واإلسالمي, المسلمین المصریین اآلخرین
  

لمون كانوا یتبعون وال یزالون في تحركاتھم األسلوب الذي یتبعھ الرسول صلى هللا اإلخوان المس: "ومما یدل على ثقتھ في المنھج قولھ
 فھم ال یدعون إلى عنف أو صدام وھم یعلمون تمام العلم أن نتیجة الصدام بین المواطنین والحكومة وقیادة الجیش فیھ خسارة -علیھ وسلم

نھم وعلى أال یستفید أعداء اإلسالم، والوضع الطبیعي الذي أسفر على الوطن ومصلحة ألعداء ھذا الوطن وھم حریصون على خدمة وط
ًعنھا للتاریخ منذ وجود سیدنا آدم علیھ السالم وحتى الیوم أن كل شيء یولد صغیرا ثم یكبر فإذا كان اإلخوان المسلمون قد بدءوا قلة 

ًوبدءوا متواضعین ثم اشتد ساعدھم شیئا فشیئا فھذا شأن كل شيء في ھذه الحیا ة إنما ماذا نفعل للذین یریدون أن یصوروا أو یشوھوا كل ً
 .تصرف من تصرفات اإلخوان المسلمین بأنھم كذا وكذا

 ألستاذ عمر التلمسانيا

 مواقف تربویة

ِاألستاذ عمر التلمساني كان مدرسة تربویة بمواقفھ الحیة التي عاش بھا وطبعت في قلوب ونفوس إخوانھ خاصة والناس عامة، فقد  ُ ً ً
َّان مثاال لھذه المدرسة التي قلت أن تجود بمثلھ في ھذا الزمانك ً. 
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وھذه المواقف لیست للقراءةِ فحسب بل ھي ألخذ العبرة منھا والسیر على نھجھا بما تخللتھا من تواضع وعزة المؤمن وحسن خلق 
 .الداعیة وطرف ملیحة

  
 -:ومن ھذه المواقف التي عاش بھا األستاذ عمر التلمساني

 مسافر درجة ثالثة) 1(

ھل : كان اإلمام الشھید یدعوني إلى السفر معھ في بعض رحالتھ داخل القطار ویسألني: - رحمھ هللا-یقول األستاذ عمر التلمساني
 السفر على حسابك أو على حسابنا؟

) مفرقع(أما إذا كنت ..... یةوأقطع لھم تذاكر في الدرجة الثان, السفر على حسابي: من أتعاب قضیة دسمة قلت) متریش(ُفإن كنت 
 .السفر على حسابكم، فكان یقطع التذاكر في الدرجة الثالثة: الجیب قلت

  
َالتي كنت آنف ركوبھا, وأنا أركب الدرجة الثالثة, ورأسي على األرض حتى ال یراني أحد من معارفي, فكنت أجلس وكان األستاذ یبتسم , ُ
 .لمنظري الخجل

  
 .ُّ لإلخوان أصبح ركوب الدرجة الثالثة عندي كركوبِ األولى الممتازة دون حساسیةٍ أو تحرجحتى إذا ما طالت عشرتي

  

 العمل بالمحاماة) 2(

 :- رحمھ هللا-یقول األستاذ عمر التلمساني
ًعرض علي اإلمام الشھید أن أتخذ مكتبا في القاھرة َّفلم أقبل؛ مبررا رفضي بأني قد أنجح في المكتب ویدر علي دخ, َّ ًال وفیراً فیقول , ً

َّإن اإلخوان ھم الذین أوجدوا لي كیانا في عالم المھنة، وھذا ما تأباه علي أخالقي ونشأتي وتربیتي: البعض ً. 
  

 الصلح بین عائلتین) 3(

تین من ببلدة دمھوج بمركز قویسنا منوفیة، وكانت إحدى العائل, ٍانتدب األستاذ عمر التلمساني ألجراء صلح بین عائلتین كبیرتین
َّتبین بشكل قاطع أن الحق إلى جانب العائلة اإلخوانیة, واألخرى غیر إخوانیة، وبعد استعراض مسببات الخصام وأحداثھ, اإلخوان ٍ َّ. 

  
ِّوحسب توجیھات فضیلة المرشد ضرب مثال عملیا ألخالق اإلسالم التي یعیشھا اإلخوان، فطلب من العائلة اإلخوانیة التنازل عن كل  ًّ ً

 .قھا، وأن یذھب رءوس العائلة اإلخوانیة لزیارة العائلة األخرى في منازلھمحقو
  

ْ عزم األمور( ..لیتعلم الناس كیف یعالج اإلسالم الخصومات بین الناس ن ِ َّ ذلِك لم ْ صبر وغفر إن ِولمن ُ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِ ْ َ َ ََ َ  ).الشورى)) (43 (َِ
  

 وزیر مالیة اإلخوان) 4(

ُ، وكنت إذا وجدت في الخزانة مائة وخمسین قرشا كنت "وزیر مالیة اإلخوان"ُعملت فترة : - رحمھ هللا-یقول األستاذ عمر التلمساني ُ ًُ
 !!.أرى وقتھا أننا من األثریاء

  
ومثلھا للعودة، وثالثة , منھا ستة ملیمات للذھاب": ثالثة تعریفة"ُأعطیھ , ٍوكان الداعیة إذا ذھب إلى لقاء إخواني لیتحدث في الدعوة

 !!واللب األسمر واألبیض, مات یشتري بھا ما یروقھ من الترمس والفول السودانيملی
  

 أرسلھ لمجاھدي أفغان) 5(

ًم فلبى الدعوة وألقى محاضرة في النادي الثقافي بأبي 1982ًأرسلت وزارة الثقافة بدولة اإلمارات دعوة لألستاذ عمر التلمساني عام  َ َّ
 .وخارج القاعة ولم یأتِ قبلھ مثلھظبي حیث جاء جمع غفیر مأل القاعة 
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، فشكر األستاذ عمر لھم ھذا الصنیع الكریم ثم قال "ًشیكا بخمسة وثالثین ألف درھم"ًوفي نھایة الزیارة قدمت الوزارة تحیة لضیفھا 

 .حول ھذا الشیك إلى المجاھدین األفغان: لألستاذ جابر رزق في الحال
  

 ًھذا ال یأخذ أجرا) 6(

ر األستاذ عمر التلمساني إللقاء بعض المحاضرات في الشریعة والقانون بالجامعة، وكان ذلك أیام فضیلة الدكتور عبد انتدب األزھ
إذا بالدكتور عبد الحلیم محمود یجد اسم األستاذ , َّالحلیم محمود، فلما جاء كشف صرف المكافآت للسادة األساتذة المحاضرین المنتدبین

ولم , ، ودار حوار)ده مش بتاع كده(ًھذا ال یأخذ أجرا , ارفع اسم األستار عمر من الكشف: كشف فقال للمسئولًعمر التلمساني مدرجا بال
 .یرفع المسئول اسم األستاذ عمر

  
فذھب المسئول للدكتور عبد الحلیم محمود الذي قال , ذھب المسئول بالكشف لألستاذ عمر لیوقع فأبى, ولما حان وقت صرف المكافآت

 ".ده مش بتاع كده" أقل لك إن األستاذ عمر ألم: لھ
  

 ندوة بال أجر) 7(

َّعقدت إحدى المجالت الدینیة ندوة دعت إلیھا األستاذ عمر التلمساني فلبى الدعوة ً. 
م إلیھ موظف ورقة وطلب منھ التوقیع علیھ َّ  .ًثم قد

 ما ھذا؟: فقال األستاذ
 .ھذا مقابل حضورك الندوة: قال

 . أن الدعوة إلى هللا تدفعون لھا مقابل لما حضرتُلو كنت أعلم: قال 
 .ھذه مصاریف الركوب واالنتقال: قال
 .عندي سیارة أعدھا اإلخوان لمثل ھذه األمور: قال
 .ًولكنھم جمیعا یأخذون: قال
 .ٍوانصرف دون قبض أو توقیع, ٌأنا رجل على بابِ هللا, ُأنا لست من ھذا الجمیع: قال

  

 نيال تجامل.. تواضع) 8(

 :یقول الشیخ عبد هللا الخطیب
ُأقسمت علیك با أن تراجع : كان یأتیني إلى مكتبي ویقول لي,  إذا أراد مراجعة شيء مكتوب- رحمھ هللا-كان األستاذ عمر التلمساني

 .وال تجاملني, ُوتصحح ما تجد من خطأ
  

 .إال أن یكون عذر من مرض أو إرھاق, مكتبھًإذا أراد شیئا ذھب إلى األخ في , وكان ھذا دأبھ: یقول الشیخ الخطیب
  

ًجئت داعیا ال جابیا) 9( ً 

 .ذھب األستاذ عمر التلمساني ألداء فریضة الحج
 .إن شخصیة كبیرة من السعودیة ترید مقابلتك: وقال لھ, ولقیھ أحد اإلخوة

وكانت لم , ثم عرج على مجلة الدعوة... ومستقبلھافقبل األستاذ وتحدد الموعد، وأثناء اللقاء تحدث ھذا الكبیر عن الدعوة اإلسالمیة 
 .تصدر بعد

  
، فأنا جئت داعیا ال جابیا، ولو كنت : ًفأدرك األستاذ ھدفھ وقال مقاطعا.. إنھ یرید تدعیمھا: وقال ُسیادتكم طلبتم مقابلتي كداعیةٍ ال كجابٍ ًُ ً

ٍ العتذرت؛ ولذلك أرجو أن تسمح  . لي سیادتكم باالنصرافُأعلم أنك ستتحدث معي في مسألة نقود
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 ال أنتقد حكومتي خارج وطني) 10(

 :- رحمھ هللا-یقول األستاذ عمر التلمساني
أن المراسلین كانوا یحاصرونني بأسئلةٍ : والظاھرة العجیبة في كل تلك األحادیث, كان مراسلو الصحف واإلذاعات یأتون إلجراء أحادیث

ٍ أو ھجوم على الحكوماتِ القائمةًدقیقةٍ رغبة منھم في أن یحصلوا مني على حتى قال لي أحد .. ُوكنت أفسد علیھم ھذه المحاوالت, ٍ انتقاد
ُإن التھرب لیس من خلقي: فكان جوابي. إنك تتھرب من اإلجاباتِ عن أسئلةٍ واضحة: المراسلین في لندن َّ طباعي تأبى علي أن أنقد , َ َّولكن

 .وھو مبدأ ولیس سیاسة, ًبل أوجھ مآخذي إلیھا مباشرة داخل مصر, ارجوال أشنع علیھا في الخ, حكومتي خارج وطني
  

 لم أر مثل ھذا الرجل) 11(

ًفقال السائق صحبت كثیرا من : سأل بعض الناس السائق الذي صحب األستاذ أثناء زیارتھ بدعوةٍ من وزارة الثقافة بدولة اإلمارات ُ
لقد ركب إلى جواري واعتاد كبار .. ُرجل في خلقھ وتواضعھ وحیائھ وعفتھ وزھده وعطفھَفلم أر مثل ھذا ال.. الشخصیات الكبیرة والوزراء

 .ُالشخصیات أن یركبوا في الخلف، ولكنھ التواضع، وكان یصحبني معھ ویجلسني بجواره في كل مأدبةِ طعام
  

 الوفاء للزوجة) 12(

ي األستاذ عمر التلمساني إلى لقاءاتٍ باإلسكندریة فلبى عِ ُ َّد َّ اإلخوان مأدبة إفطار احتفاء و, َ ًكان ذلك في شھر رمضان المبارك، وأعد
 .وكان في المأدبة شراب المانجو, باألستاذ المرشد

  
م أحد اإلخوان كوب المانجو لألستاذ عمر فاعتذر والحظ بعض اإلخوان عالمات التأثر على وجھ األستاذ فسألوه َّ ھل یلحقك ضرر : فقد

 صحي من المانجو؟
  

 ........ال: فأجاب
 .وألحوا في الطلب, ِّوبعد االنتھاء من اإلفطار أراد بعض اإلخوة معرفة سر االعتذار عن شرب المانجو

  
َّلقد اعتدت كلما رجعت من العمل متأخرا أن أجد زوجتي في انتظاري، وقد أعدت كوبین من المانجو فنشربھما معا، فلما : فقال األستاذ ً ً َُّ ُ

َّتوفیت عز على أن   .ًوأن نشرب معا من خمر الجنة, أشرب بدونھا، وأسأل هللا أن یجمعني بھا في الجنةُ
  

 عمر التلمساني یواجھ السادات بعزةِ المسلم وأدب الداعیة) 13(

التقى وزیر اإلعالم باألستاذ عمر , مع السیاسیین والمفكرین وزعماء المعارضة, ٍعندما قرر السادات عقد لقاء فكري باإلسماعیلیة
ِّ قولھ-التلمساني یرجوه حضور اللقاء واألستاذ عمر یرفض؛ ألنھ  یعرف كبریاء السادات األجوف وحرصھ على أن یظھر بمظھر - على حد

 .وجلس في الصف األمامي, ٍالمتعالي على اآلخرین، وبعد إلحاح من الوزیر حضر األستاذ عمر اللقاء
  

ثم أخذ یكیل لھم االتھامات وقیامھم , دیثِ عن األستاذ عمر التلمساني وعن اإلخوانَّتطرق إلى الح, وبعد استرسال السادات في حدیثھ
 .بإثارةِ الفتنة وتحریض الشعب ضد النظام

  
ثم قال لھ بعزةِ المؤمن الواثق . َ إال أن قام بالرد على السادات وتفنید ما قالھ-ً وقد قارب وقتھا الثمانین عاما-فما كان من األستاذ عمر

 :في ربھ
ٌ غیرك وجھ إلي مثل ھذه التھم لشكوتھ إلیك" َّلو كان أحد أما وأنت یا محمد یا أنور یا سادات صاحبھا فإني أشكوك إلى أحكم الحاكمین , َّ

ُلقد آذیتني یا رجل وقد ألزم الفراش أسابیع من وقع ما سمعت منك.. أشكوك إلى هللا.. وأعدل العادلین ِ َ ُ. 
  

 .اسحب شكواك. إنني لم أقصد اإلساءة إلى األستاذ عمر وال إلى اإلخوان المسلمین: الفما كان من السادات إال أن ق
  

 ".ُإنما شكوت إلى هللا العادل ویعلم ما أقول, ُوأنا لم أشك إلى ظالم " :فرد األستاذ عمر
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 شركة إخوانیة) 14(

سكندریة إلى القاھرة، وأثناء الحدیث اقترح األستاذ عباس ٍویذكر األستاذ عباس السیسي أنھ سافر ذات یوم مع األستاذ التلمساني من اإل
َّ علیھ وأنا عندي فكرة إنشاء  تكوین شركات اقتصادیة بسیطة لتعین اإلخوان على ظروفِ المعیشة، فأقره األستاذ التلمساني على ذلك، فرد

فضحك ) سیسي كوال(ُنعم، فكرت أن یكون اسمھا : ٍوھل فكرت لھا في اسم تجاري؟ قال: شركة میاه غازیة، فأجابھ األستاذ التلمساني
  .وهللا اسم جمیل: األستاذ التلمساني وقال

  

 القاضي الطریف) 15(

م بعض اإلخوان بشكوى ضد سكان الغرفة رقم  َّ  بمعتقل الطور، وكانت تضم األستاذ محمود عساف واألستاذ أنور الجندي، 6ٍفي یوم تقد
ٍ من اإلخوة فحضر األساتذة البھي الخولي وعمر ا ٍّلتلمساني ومحمد الخضري، حضروا فقام اإلخوة بوضع بطانیة مثناة على كتف كل واحد

ٍالثالث، كما صنعوا لھم منصة من لوح خشب مرفوع عن األرض بقطع من الطوب، وجلس اإلخوة الثالث وقالوا إلخوان الغرفة جئنا : ٍ
 .نحاكمكم

  
ٍ غیر الئقة، فاستنكر أصحاب الغرفة : لواقا. ھاتوا ما عندكم: فقال لھم إخوان الغرفة إن بعض اإلخوان یشكونكم بأنكم تتلفظون بألفاظ

ٍالحقیقة، أننا نسلي أنفسنا بقصص من تجارب حیاتنا، وبعض : ذلك وقالوا  .التي تتفق مع المواقف) النكات(ُ
  

أین أنتم : ً باألستاذ عمر التلمساني یدخل علیھم قائالَال شيء في ھذا، وخرجوا ولكن بعد لحظةٍ وجدوا الباب یفتح وإذا: فقالت المحكمة
َ من ھو مستعد لسماعھا من إخوانكم في الغرف األخرى، وإلیكم نكتتان، وأخذ یروي نكتتیھ حتى إن  َمن زمن، إنھ لتحضرني النكتة فال أجد

 .اإلخوة ظلوا كلما تذكروھما یضحكون علیھما حتى بعد خروجھم من المعتقل
  

 سجنملك ال) 16(

ًذات یوم ارتدى األستاذ عمر التلمساني بدلة السجن مكویة، فرآه ضابط یحقد على اإلخوان، وكان األستاذ عمر في قمةِ أناقتھ بھذه 
فرد " أنت راح تشتري السجن؟: "فقال الضابط. بدلة سجن یا فندم: ؟ فقال لھ)إیھ ده: (البدلة، لكن ذلك لم یرق للضابط فسأل األستاذ عمر

 ".ال، وهللا ما اشتریھ، وال یدخل ذمتي بملیم: " عمر بسرعة وطالقھاألستاذ
---------- 

 :المراجع* 
ھـ، 1414مائة موقف من حیاة المرشدین لجماعة اإلخوان المسلمین، دار التوزیع والنشر اإلسالمیة، :  محمد عبد الحلیم حامد-1

 .م1993
 .م1998 -?1419لنشر اإلسالمیة، حكایات عن اإلخوان، دار التوزیع وا:  عباس السیسي-2
 .ذكریات ال مذكرات، دار التوزیع والنشر اإلسالمیة:  عمر التلمساني-3
 .م1998 -?1418رحلتي مع الجماعة الصامدة، دار التوزیع والنشر اإلسالمیة، :  أحمد أبو شادي-4
 

 
 قالوا عن األستاذ عمر التلمساني

  الحقعاما على رحیل المرشد الراشد والقیادي 22
 . السودان-شندي  -الصادق عبد هللا محمد خیر / المھندس 

عمر عبد الفتاح التلمساني المرشد العام الثالث لإلخوان المسلمین رحمھ / أستاذنا صاحب السیر العطرة تحل ھذه األیام ذكرى رحیل 
 .هللا

یشعر المسلم الصادق بفیض غامر من السعادة حیث نعم في ھذه األیام نعیش في أجواء ذكراه وھي سیرة حبیبة إلى النفس والقلوب 
 .یعیش معھا أنھا سعادة ال تقدر بثمن وال تشترى من سوق بل ھي نعمة من هللا وھبة خالصة من عنده

 :توافرت فیھ صفات الخیر كلھا ومما اختص بھ
ِإن من أجل نع: "یقول رحمھ هللا.. الخروج عن حظ النفس والبعد عن األحقاد والضغائن  م هللا علي أنني ال أحلم حقدا وال كراھیة ألحد ِّ

 ، " أیا كان مذھبھ
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شاء هللا أن أبدأ عملي في المحاماة استبعادا : "عزة النفس والحرص على كرامة المؤمن والثقة الكاملة في أنھ على حق لذلك نجده یقول
ید موارد الرزق فآثرت الحریة عن العمل بحیث ال یكون لنفسي من حیز الوظیفة التي ال احتمل قیودھا من الضغط على حریة الرأي وتحد

 ).ُألحد علي من سلطان إال مراقبة هللا وإني امرؤ طبعت على الحیاء حتى ال أتساھل في كثیر من حقوقي
 ، عندما تلقاه ألول مرة فیسرك بخلقھ السمح ، ووجھھ الضحوك ، وظلھ الوارف ، ھو صاحب جھد وفیر وقناة ال تلین ، تواضعھ جم

 .وأدبھ رفیع ، لھ شعور دفاق وحس مرھف ، وكلمھ صادقھ وعھد موثوق فیھ ، ھو أستاذ الجمیع وأب للجمیع وأخ لھم وأكرم بھ من أخ
حقیقة یذھل المسلم العامي عندما یجد أن زعیم .. وكیف كان یعیش .. أین كان یسكن :  أردنا زیارتھ في منزلھ1982أذكر أننا في عام 

ن بمالیینھا المنتشرة في مصر وأرجاء العالم یسكن في حي شعبي من أحیاء القاھرة ، وبیت مصري أصیل شدید األصالة اإلخوان المسلمی
 .، قدیم شدید القدم

عن شیخنا عمر وأمانتھ وزھده كیف أنھ حضر لدار الدعوة أحد رجال األعمال ) طنطا(یحكي لي أحد مشایخنا في محافظة الغربیة 
دوالر وقال للشیخ إنھا للمجلة ، فنادى على الموظف المسؤول عن الخزینة وأمره أن یُودع ھذا المبلغ الخزینة  100السعودیین فقدم 

 دوالر وقال للشیخ ھذا لك شخصیا ، قال 500وتسجیلھ أنھ من فاعل خیر ال یرید ذكر اسمھ ، فلما خرج الموظف ، أخرج الضیف مبلغ 
إن األخ السعودي قد تبرع ـب : شكرا ، ونادى على الموظف المسؤول وقال لھ: ل لھ الشیخ عمر لمصاریفك الشخصیة ، فقا: لماذا؟ قال: لھ

 !!! دوالر أخرى فضمھا إلى المبلغ السابق500
ھذا الشیخ الجلیل رحمھ هللا قد أثرى المكتبة اإلسالمیة بالعدید من الكتب والرسائل والمخطوطات في مجاالت متعددة ومواضیع 

اإلمام الشھید ) الملھم الموھوب( عن شھید المحراب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب وتحدث عن مجدد القرن العشرین مختلفة فقد كتب
، أنظر إلى ) بعض ما علمني اإلخوان المسلمین(حسن البنا وتناول واقع المسلمین الیوم ولم ینسى قضایا المرأة ، وكتب رسالتھ الفریدة 

 !!فھو قد أتى بالقلیل مما أضافتھ لھ ھذه الدعوة المباركة ، أنظر أخي الكریم إلى ھذا الوفاء العجیب" ضبع"ھذه اإلشارة البلیغة قولھ 
صوت الحق .. مجلة الدعوة ( ویُحفظ لھ أنھ أشرف على إخراج أفضل وأنجح مطبوعة إسالمیة وأدار أعظم منبر إعالمي إسالمي 

مسلمین وواقعھم في كل أنحاء العالم بإشارة واضحة بعالمیة ھذه الدعوة ، وما زالت ، تلك المطبوعة التي عنت بحال ال) والقوة والحریة
 .والحمد  جھود إخوانھ وتالمیذه متصلة في المحافظة على ھذا المنبر

 .آمین.. الشیخ عمر تلمساني بقدر ما أسدى وأھدى وربى وعلم الناس الخیر / أال رحم هللا شیخنا 
************ 

 
 صورة من قریب للداعیة الرباني

 األسـتاذ عمـر التلمســاني ـ رحمـھ اللـھ
 محمد عبد هللا الخطیب :  الشیخبقلم

 الدین والسیاسة
إن سلفنا الصالح كلھ لم یعرف في مجال عباداتھ : (ات المغلوطةعاش یوضح مفاھیم اإلسالم وشمولھ، فیقول عن بعض المصطلح

، على أنھما شیئان مختلفان، ال یجتمعان في أي عمل من أعمال الدنیا "الدین والسیاسة"ومعامالتھ ھذا االصطالح العجیب الغریب 
 ).ال یقصد بھ غیر وجھ هللا وحدهواآلخرة، وال یعرف ذلك السلف الصالح الفاقة، إال أن كل شيء من أعمال الدنیا واآلخرة 

إن حقیقة اإلسالم التي تفرد بھا دون غیره من األدیان، أنھ یربط الدنیا باآلخرة، رباط الحصاد بالزرع، فأنت إذا لم تزرع : (ثم یقول
یاه مطابقة لتعالیم دینھ ًفلن تحصد، فإذا لم تجعل كل شيء في دنیاك دینا، خلت آخرتك من كل شيء، إذا لم تكن أعمال المسلم كلھا في دن

 ).فلن یحظى في آخرتھ بثواب وال نعیم
فالذین یفرقون بین أعمال الدنیا : (ًثم یقول عن بعض المفتونین دائما بالتفریق بین الدین والسیاسة، ومحاولة عزل الدین عن الحیاة

 ).یُقبل منھ، وال یُتلقى عنھكلھا، وبین قواعد الدین، إما ضالون، وإما مضللون، وكالھما ال یستمع إلیھ، وال 
إن المسلم ال یعرف أن الدین  والوطن للجمیع، ولكنھ یعرف أن كل شيء في : (فیقول" الدین  والوطن للجمیع"ویرد على قضیة 

، فمن أراد أن یصرفھ عن ھذا المعنى، فھو مخادع یرید أن یصرفھ عن مكمن القوة لیسھل علیھ ابتالعھ، إن  المسلم ال ھذا الوجود 
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، وما لقیصر لقیصر، ألنھ یؤمن كل اإلیمان، بأن قیصر ال شيء لھ مع هللا، وإال كان شریكا لھ في ملكھ، والمسلم ینكر  ًیعرف ما   ِ ِ
 ).الشرك بكل صوره

ا، ونحن نرید لھا إننا نرید صادقین مخلصین، أن تعلم ھذه األمة علم الیقین حقیقة دینھا وتاریخھا حتى تتبین موقفھ: (وكان یقول
إن أرید إال اإلصالح ما استطعت وما توفیقي "ًصالحا وعافیة، ورخاء، فنحن من أبنائھا، وكل خیر یعمھا لنا فیھ نصیب كبیر، وحظ وفیر 

 ).ھود (88 "إال با علیھ توكلت وإلیھ أنیب 
 كلمات عن المحـن

ًلقد خرجت من السجن وقد ازددت یقینا بالحكمة القائلة : (ومن كلماتھ عن المحن التي مرت بھ وبإخوانھ، یقول رحمھ هللا لو اطلعتم : "ُ
ًفالسجین قد استقر عند خاتمة المطاف، فلیس لدى ظالمھ إال سجنھ أو قتلھ، والسجین المتمسك بعقیدتھ تسلیما " على الغیب الخترتم الواقع

ن على دعوتھ انتصار للحق على الباطل، وھزیمة للباغي في عجزه عن ًألمر هللا أشد إیالما لنفس الظالم من غیره، وإذن ففي ثبات السجی
 ولوال أن ": تحقیق بغیھ، فالباغي مھزوم مھزوم، وصاحب العقیدة منصور منصور، وھذا من فضل هللا عز وجل في تثبیتھم، قال تعالى

 ).اإلسراء (74  "ثبتناك لقد كدت تركن إلیھم شیئا قلیال 
  

 : وتضحیاتھم في جمیع المیادین، وبخاصة جھادھم في فلسطین، ثم في القناة، وعن أثره في حیاة المسلمینویقول عن جھاد اإلخوان
وما من شك أن مواقف اإلخوان ودماءھم الطاھرة، التي روت شجرة اإلیمان على ثرى فلسطین، وعلى ضفاف القناة، قد ھزت (

خوان للعالم بأسره، أنھا قوة والء عملي، رسخ اإلسالم في صدرھا، وصدق المسلمین في مشارق األرض ومغاربھا، وھكذا أثبتت دعوة اإل
 ).العمل في حركاتھا وتصرفاتھا وتضحیاتھا وصبرھا ومرابطتھا

 :سلوك أصحاب الدعوات 
ًلقد عاش حیاتھ عامال لإلسالم، مجاھدا في سبیل إعالء كلمة هللا، امتاز باإلیمان الصادق والوعي العمیق، واألدب الجم  مع الصغیر ً

والكبیر، تكاد تفقده في مجاالت المجامالت والظھور والشكلیات، فھو ال یظھر إال في مجال الخدمة لدعوة اإلسالم، وھي قضیتھ وشغلھ 
 .ًالشاغل، یطلب دائما العمل المثمر والمنتج، ویؤثر السبیل الجاد، فال تراه إال حیث النظر الجاد والتنظیم العملي

ًوف أن أكون قریبا منھ، فرأیتھ على سجیتھ، حیاء فوق ما تتصور، البساطة المتناھیة، قوة وجدیة في الحق، حدیثھ لقد أتاحت لي الظر
 .ال یخلو من روح المرح والسماحة والتواضع، ورأیت الكثیر الكثیر من جوانب العظمة التي ال تتوافر إال في الرجال األفذاذ

م یحد عن الحق، رغم ضغوط السجن النفسیة والبدنیة الشدیدة، عاش طوال حیاتھ في حي ً عاما، ل18قضى في سجون الظالمین قرابة 
 .ًالظاھر في شقة قدیمة متھالكة، وباألثاث الذي تزوج بھ، لم یغیر من ذلك شیئا، رغم العروض المغریة التي كان یرفضھا بأدب وعفة

حدى المجالت أن یكتب بعض المقاالت لھا، فرحب بذلك، كان عفیف القلب، صادق اللسان، طاھر الید، عرضت علیھ ذات مرة إ
ولكنھ فوجئ بمبلغ كبیر مقابل المقال، فرفض التعامل معھم، وأمر بسحب المقال، وبذلك ارتقى وارتفع أن یكون من ھذا النوع الذي یقول 

ًكم من رجل یملك أن یكون شریفا وأن یكون كریما، وأن: (الشھید سید قطب رضي هللا عنھ فیھ  یصون أمانة هللا بین یدیھ، ویحافظ على ً
، وھذا النوع نادر، وكان أستاذنا منھم رحمھ ً)كرامة الحق، وكرامة اإلنسانیة، ویكون في موقفھ ھذا مرھوب الجانب، ال یملك لھ أحد شیئا

 .هللا
 وطن العصبیة والطین، وكان وكان ال یعترف بالحدود المصطنعة بین المسلمین، وال یؤمن إال بوطن موحد، وھو وطن الدین، ال

یعرض للمحن التي تقع للحركة اإلسالمیة، فیصلھا بالمشكلة الكبرى وجذورھا في الزمان والمكان، وظواھرھا في الماضي والحاضر، 
 .ویتحدث عن آمال المستقبل العظیمة لإلسالم

ھ كل من یستمع إلیھ، وكان دائما یرتفع عن الن ظرات الضیقة، فیرتفع فوق العصبیات القومیة، ًوكان یتحدث بھدوء الواثق، یحسّ
 .والظروف السیاسیة، واألفكار الشائعة، والمقاییس الفاسدة، والمناورات الحزبیة

إن الحاكم ھو الطرف األقوى، وعبء إصالح العوج یقع على عاتقھ، : (وعن مشكلة اإلرھاب یحدد عالجھا بصراحتھ المعھودة فیقول
باب أنھ یتعامل مع عاطفین علیھ محبّین لھ، ال مع كارھین لھ ناقمین علیھ، إننا نطالب الشباب بالعدول عن وعلیھ أن یبدأ حتى یحس الش

العنف، وفي الوقت نفسھ نطالب المسؤولین بأن یبنوا صلتھم بالشباب على ھذا األساس الصالح، وحبذا لو فسحوا المجال أمام الدعاة الذین 
 ).ْرجونا أن تؤتي جھودھم الثمرات الطیبة المرجوةطال تمرسھم بمعالجة النفوس، إذن ل

ذات یوم بعد أحداث العام : (ویذكر رضي هللا عنھ حادثة لقائھ مع بعض الشباب في سجن طره والنتیجة الفوریة لھذا اللقاء، فیقول
ت، والتقیت بالكثیرین منھم، وفعل" من غیر اإلخوان"م طلبت مني وزارة الداخلیة أن أذھب إلى سجن طره للتحدث مع المعتقلین 1981

وكانوا من مختلف االتجاھات واألقطار، ودخلت معھم في حوار، متفاوت الحرارة ساخن مرة وھادئ أخرى، ولكن ما إن انتھى الحوار 
 ).ًبعد ساعة ونصف، حتى اندفع الشباب كلھم إلى احتضاني، وتقبیل رأسي ویدي، إعرابا منھم عن االقتناع بما سمعوا ووعوا

 ، "متى نصر هللا؟: "تحت عنوان" الدعوة"ختم حدیثي عنھ رحمھ هللا ببعض ما كتبھ في مجلة وأ
م الكالم المباح فیھا، والذین : (یقول َّ باح فتحھا، فتباشر فحشھا تحدیا ألوامر هللا جل وعال، والمساجد یحر ًالحانات والكباریھات، یُ

لشك والتنقیب والمطاردة، والفتیات المحتشمات یمنعن من دخول مدارسھن، إال ینفذون سنة من السنن فیطلقون لحاھم، یصبحون موضع ا
ًإذا غیَّرن زیّھن الشرعي، وكل داعیة إسالمي یحارب بمختلف األسالیب سرا وجھرا، بعد ھذا كلھ نتساءل ْمتى نصر هللا؟ نعصي هللا : ً

فلم تعد تعرف كیف یأتي نصر هللا؟ وعلى من یتنزل نصر ونستنزل نصره؟ نحارب الدعاة إلى هللا ونطلب نصره؟ ترى أضلت العقول 
 .هللا؟ أم على قلوبٍ أقفالھا؟
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أال ما أیسر طریق النصر لمن یرید، وما أصعبھ وأبعده عمن یأبى، إن هللا بنا رؤوف رحیم، ولن یسلمنا ألعدائنا، ولن یضیعنا إذا ما 
دة وما النصر إال من عند " ً، وإن كانت أسبابا، وإنما النصر عند مسبب األسباب اتقیناه فخشیناه ورجوناه، ولیس النصر بكثرة العدد والعُ

 " .هللا
 .اللھم آمین.. رحم هللا أستاذنا، وتقبلھ في الصالحین، ورضي هللا عنھ وأرضاه وجزاه عنا خیر الجزاء

************ 
  التلمسانى صمام أمان لشعب ووطن وجماعة

 
د من الرجال والذي تحمل مسئولیة االخوان في فترة من أصعب الفترات في عمر دعوة اإلخوان المسلمین األستاذ عمر التلمساني طراز فری

 ًمع مطلع السبعینیات من القرن العشرین بعد غیاب في السجون والمعتقالت ألكثر من عشرین عاما، 
 نوفمبر عام 4ریة قسم الدرب األحمر بالقاھرة في ولد األستاذ عمر عبد الفتاح عبد القادر مصطفى التلمساني في حارة حوش قدم بالغو

مر یناھز 1986 مایو 22ھـ الموافق 1406 من رمضان 13م، وتوفي في یوم األربعاء 1904   82ْ عن عُ
 كان جده ووالده یعمالن في بادئ األمر في تجارة األقمشة واألحجار الكریمة، وتنتشر تجارتھما ما بین القاھرة وجدة وسواكن والخرطوم
 . وسنغافورة، ثم أنھیا تجارتھما واتجھا إلى الزراعة في القلیوبیة، واستقرا في قریة نوى التابعة لمركز شبین القناطر القریب من القاھرة

نشأ عمر التلمساني في أسرة كریمة تتمسك بالدین والخلق، وكان جده سلفي النزعة، طبع العدید من كتب الشیخ محمد بن عبد الوھاب .ًعاما
تلقى عمر دراستھ االبتدائیة في إحدى مدارس الجمعیة الخیریة اإلسالمیة، ثم تلقى تعلیمھ الثانوي في المدرسة اإللھامیة . ى نفقتھ الخاصةعل

 . الثانویة بالحلمیة، وكانت أسرتھ قد انتقلت إلى القاھرة بعد وفاة جده
ل سیرة عنترة بن شداد، وسیف بن ذي یزن، وطالع كل ما كتبھ المنفلوطي وفي ھذه الفترة المبكرة من حیاتھ قرأ كتب األدب الشعبي من أمثا

من أمثال البؤساء، وإلى جانب ذلك حفظ القرآن الكریم وقرأ كثیرا من أمھات الكتب العربیة، مثل تفسیر القرطبي والزمخشري وابن كثیر، 
خاري ومسلم، كما طالع من األدب العالمي روایات إسكندر دیماس، وطبقات ابن سعد، ونھج البالغة، والعقد الفرید البن عبد ربھ، وصحیح الب

 . وأمیل زوال، ومال إلى الموسیقى، وعزف على العود سنین
وھذه الثقافة المتنوعة ھي التي طبعت شخصیة التلمساني، ووسعت أفقھ ونظرتھ اإلنسانیة، وأرھفت حسھ ومشاعره، وأنضجت خبراتھ 
 . ومواقفھ في الحیاة

أحب النكتة البریئة، والقفشة الرقیقة، " بحبوحا"كنت : "شخصیتھ السمحة بقولھویصور ھو 
من أساء إليّ بالقول والعمل، وأتركھ إلى هللا، وما كنت أحب إحراج محدثي متسامحا مع كل 

 ". أو أقنعھ بأن الحق إلى جانبي، إذا ما ألفیتھ متعصبا لرأیھ
التحق بكلیة الحقوق وتخرج ) م1924=ھـ 1343(وبعد حصولھ على الثانویة العامة سنة 

، واتجھ إلى مھنة المحاماة، ووجد فیھا مبتغاه، وكان یرى فیھا )م1931=ھـ1350(فیھا سنة 
. مھنة الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم، ومھنة العقل الراجح في إقامة الدلیل والبرھان

العمل في النیابة حین وغرامھ بالحریة ھو الذي جعلھ یختار المحاماة، حتى إنھ عزف عن 
 . عرض علیھ ذلك؛ ھروبا من قیود الوظیفة

حصل على لیسانس الحقوق، واشتغل بمھنة المحاماه، وفي شبین القناطر كان مكتبھ، وظل 
" حسن البنا"م التى التقى خاللھا باإلمام الشھید 1933یدافع عن المظلومین حتى جاءت سنة 

 لمسلمینفي منزلھ، وبایعھ، وأصبح من اإلخوان ا
ٍ وكان أول محام یدخل الدعوة المباركة وقد  . بحسن البنا مؤسس جماعة اإلخوان المسلمین في منزلھ وبایعھ1933التقى عمر التلمساني عام 

 .خلفا لحسن الھضیني دور مھم في استقرار جماعة اإلخوان المسلمین في مصر1974كان للتلمساني منذ تولیھ منصب المرشد العام سنة 
مھال یا عائشة، علیك بالرفق وإیاك والعنف : " التلمساني نصیحة الرسول صلى هللا علیھ وسلم لعائشة رضي هللا عنھا حین قال لھاتمثل

الرفق في األمور، واختیار األسلوب الھادئ، والكلمة الطیبة، والعبارة المھذبة، واالبتسامة : ، ودارت حیاتھ كلھا حول ھذا المعنى"والفحش
 . الصوت الھادئالمشرقة، و

وكان ھذا الھدوء والثقة یعكسان شخصیة قویة صلبة ال تلین، تواجھ األعاصیر بابتسامة واثقة، وتتصدى لألزمات بأحسن الكلم وتمسك بزمام 
 . نفسھا، وال تضطرھا العواصف وال غدر الناس أن تنال من ھدوئھا وال سالمة منطقھا

لمسلمین؛ إذ كانت شخصیتھ الرفیقة الدقیقة تجذب الناس إلى الجماعة، وكانت أخالقھ السمحة عنوانا وشاء هللا لھ أن یلم شعث جماعة اإلخوان ا
 .لھا، فأقبل الناس علیھا وعاد ما كان لھا من قوة وتأثیر

 . ًم، فما زادتھ االبتالءات إال صالبة وثباتا1981 ثم في عام 1954 ثم 1948دخل السجن عام في عام 
ویذكر التلمساني في .  عن رغبة صادقة من التلمساني في خدمة دینھ والدفاع عنھ  المبكر إلى جماعة اإلخوان یكشفإن انضمام التلمساني

مذكراتھ أنھ رشح نفسھ مرتین لمجلس النواب، لكي یصدع بكلمة الحق والدعوة اإلسالمیة في أعلى ھیئة تشریعیة في البالد لكنھ لم یوفق، 
لتلمساني في جماعة اإلخوان، وشاھد بدایاتھا وصعودھا وكبواتھا والمحن التي ألمت بھا، والضربات التي ومنذ ھذه اللحظة بدأت مسیرة ا

ولم یكن ھو بعیدا عن ذلك كلیة، حیث كان عضوا في مكتب إرشاد الجماعة، وتعرض . وجھت للقضاء علیھا أو وقف مسیرتھا أو احتوائھا
 . مع اآلالف من أعضاء الجماعة) م1949= ھـ1369(استشھاد اإلمام حسن البنا سنة لالعتقال في الفترة الملكیة إذ قبض علیھ بعد 

حیث نكلت حكومة جمال عبد الناصر بجماعة اإلخوان، وألقت باآلالف منھم في ) م1954=ھـ1374(ثم كانت األحداث الدامیة في سنة 
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 عاما، ثم أعید اعتقالھ فور 15م علیھ باألشغال الشاقة لمدة السجون، وعقدت لھم المحاكمات العسكریة ، وكان من نصیب التلمساني أن حك
 سنوات من اإلفراج عنھ اعتقل مرة أخرى في 10، وبعد )م1971= ھـ1391(حتى أفرج عنھ عام ) م1969= ھـ 1389(انتھاء المدة سنة 

 . في عھد الرئیس السادات) م1981= ھـ1401(أحداث سبتمبر الشھیرة سنة 
ن الھضیبي ونائبھ الدكتور خمیس حمیدة تحمل عمر التلمساني أعباء الجماعة باعتباره أكبر أعضاء مكتب اإلرشاد سنا، بعد وفاة األستاذ حس

ولم یكن للجماعة وضع قانوني منذ أن عُصف بھا وبفروعھا، فكان ھو مرجع جماعة اإلخوان األدبي والمعنوي دون أن یكون ھناك أي تنظیم 
 األمن في مصر، وقد اعترف المسئولون في مصر بھذا الوضع، واعتبروه مسئوال عن اإلخوان المسلمین ال ترضاه الجھات المسئولة عن

 . وتعاملوا معھ على ھذه الصفة
وكان السادات قد بدأ حكمھ بإخراج اإلخوان من المعتقالت، وترك لھم قدرا من الحریة في الحركة، ثم ظھر المد اإلسالمي بعد معركة العاشر 

إن السادات كان یھدف من وراء ذلك للقضاء على التیار الماركسي، وأیا ما : واشتدت الصحوة اإلسالمیة في أنحاء البالد، وقیلمن رمضان، 
كانت دوافع الرجل التي ال یعلمھا إال هللا، فقد شھدت البالد مدا إسالمیا واضحا في الحیاة وبخاصة بین شباب الجامعات ؛ كان لجماعة 

لصحوة اإلسالمیة بعد أن نجح التلمساني بمعاونة إخوانھ في جمع ما تفرق من الجماعة بعد المحن الرھیبة التي أصیبت اإلخوان نصیب في ا
 .بھا

التي تولى إدارتھا ) م1976یولیو =ھـ1396شھر رجب (وصاحب عودة جماعة اإلخوان إلى نشاطھا اإلصدار الثاني لمجلة الدعوة في 
رأس تحریرھا صالح عشماوي، وكان للمجلة دور كبیر في انطالق دعوة اإلخوان وتعریف األجیال الجدیدة واإلشراف علیھا عمر التلمساني و

بمبادئھا وبالمحن وجرائم التعذیب التي حلت بھا في الحقبة الناصریة، وكان األستاذ عمر التلمساني یتولى كتابة افتتاحیات المجلة الشھریة التي 
 . ه األحداث، ومطالبتھا الدائمة بعودة نشاطھا الرسمي تحت بصر الدولة وبموافقتھاتحمل أفكار الجماعة وموقفھا تجا

م وعقد معاھدة كامب دیفید أعلن التلمساني معارضتھ ومعارضة الجماعة لھذه الخطوة، 1977ولما أقدم السادات على زیارة إسرائیل سنة 
 . من ھذه السیاسة في قوة وشجاعةورفض تطبیع العالقات مع إسرائیل، وتتابعت مقاالتھ التي تحذر 

وترتب على موقف الجماعة من معاھدة السالم والتطبیع مع إسرائیل أن ساءت العالقات بینھا وبین الدولة التي لم یتسع صدرھا للنقد 
= ھـ1399 شھر رمضان(وفي ندوة الفكر اإلسالمي التي عقدت في اإلسماعیلیة في . والمراجعة، فضاقت بمعارضة اإلخوان لسیاستھا

وحضرھا التلمساني وجھ السادات لھ ولإلخوان تھما عدیدة، من بینھا التخریب والعمالة وإثارة الطلبة وإشعال الفتنة ) 1979أغسطس 
 مثل ھذه التھم ّلو أن غیرك وجھ إلي: " ووقف أمامھ وقال لھدات،من التلمساني إال أن طلب الرد تعقیبا على اتھامات الساالطائفیة، وما كان 

َقد ألزم لشكوتھ إلیك، أما وأنت یا محمد یا أنور یا سادات صاحبھا، فإني أشكوك إلى أحكم الحاكمین وأعدل العادلین، لقد آذیتني یا رجل، و
 ".الفراش أسابیع من وقع ما سمعتھ منك

إنني لم أقصد اإلساءة إلى األستاذ عمر وال إلى اإلخوان : "وارتج السادات لوقع ھذه الكلمات الصادقة النابضة بالثقة واإلیمان فقال لھ
وبعد أن انتھى االجتماع أرسل . تھ بین یدیھ، فأجابھ التلمساني بأنھا رفعت إلى من ال أستطیع استرداد ما وضع.."اسحب شكواك.. المسلمین

السادات كال من عبد المنعم النمر وزیر األوقاف ومنصور حسن وزیر الثقافة واإلعالم السترضاء التلمساني، وأن الرئیس لم یقصد اإلساءة 
 . إلى شخصھ وسیحدد موعدا لمقابلتھ

ویحكي ھو عن ) م1979دیسمبر = ھـ1400ربیع األول (طر الخیریة في شھر وبعد أشھر قلیلة التقى التلمساني بالسادات في استراحة القنا
 یوم أن قابلتھ باستراحة القناطر الخیریة أنني وجدت أمامھ مجموعة من أعداد -إنصافا للسادات-ال یفوتني أن أذكر : "أحداث ھذه المقابلة بقولھ

الحمالت اإلخوانیة، فأجبتھ بأن معارضتي لمعاھدة السالم والتطبیع مجلة الدعوة، وأخبرني أن اإلسرائیلیین یشكون ویحتجون على ھذه 
وموقف إسرائیل بأجمعھ مبعثھ دیني محض، وال عالقة لھ بما یسمونھ سیاسة دولیة أو غیر دولیة، وإن دیني یحتم عليّ أن أستمر في ھذه 

ولن أنساھا للسادات . اكتب: تھى الصراحة والوضوح والرضاوراعني حقا أن الرجل بعد االستماع إليّ قال لي بمن. الحملة حتى تنجلي الغمة
 ". ما حییت رغم ما لقیتھ منھ یرحمني ویرحمھ هللا

مات؟ انتھى؟ : "وھذه الروح السمحة والمیل إلى العدل واإلنصاف یذكرنا بموقفھ وھو في السجن حین بلغھ نبأ وفاة جمال عبد الناصر، فقال
نحتسب ما : "كیف یرحم هللا قاتل العشرات وجالد اآلالف، فقال لھم: یح اإلخوان الذین كانوا معھ في غضب، وتصا"ذھب إلى هللا؟ هللا یرحمھ

 ". أصابنا في سبیل هللا، وال داعي للشماتة
سادات صبره  األمر الذي أفقد ال إلى احتوائھا والتفاھم معھا،) السادات(ولما اشتدت المعارضة لسیاسة السادات الداخلیة والخارجیة لم یلجأ 

 سبتمبر 3ولجأ إلى سیاسة التحفظ واالعتقال، فأدخل إلى السجن زعماء المعارضة من جمیع ألوان الطیف السیاسي فیما عرف بأحداث 
م، ولم یسلم قادة جماعة اإلخوان المسلمین وعلى رأسھم التلمساني من ھذه اإلجراءات، وظل معتقال ولم یفرج عنھ إال في بدایة حكم 1981

 .یس مبارك الذي خلف السادات عقب اغتیالھ في حادث المنصة المشھورالرئ
وبعد خروجھ قاد الجماعة إلى مزید من اندماجھا في الحیاة العامة من خالل مشاركتھا في االنتخابات، فبدأت الجماعة تحقق نجاحات واضحة 

 بعد تحالفھا مع حزب الوفد المصري، وكان 1984 انتخابات في انتخابات النقابات المھنیة، ودخل عدد من قادتھا مجلس الشعب المصري في
قد تم االتفاق بین اإلخوان والوفد على خوض االنتخابات متعاونین حتى في الدوائر التي لیس فیھا مرشحون لإلخوان فإنھم سیعطون أصواتھم 

 . للوفد
 -لتواضعھ- وكان من ثمرة ذلك عدة كتب كان یعتبرھا  صاحب قلم،وفي غمرة قیادتھ لجماعة اإلخوان واألعباء الملقاة على عاتقھ لم ینس أنھ 

 : خواطر جمعت في كتب، ولیس فیھا ما یستحق إلحاقھ بالمؤلفات، وھذه الكتب ھي
 347 ھـ، 1400 – القاھرة –دار األنصار : آراء المعارضین في جمال عبد الناصر وحكمھ.  قال الناس ولم أقل عن حكم عبد الناصر-1
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ظلت سماحتھ وسالمة نفسھ وحیاؤه الشدید ورغبتھ في اإلصالح ھي مفتاح شخصیتھ، وكان یلوذ بالنفس الطویل، والصبر الجمیل ویحاول 
نب في حدیثھ كل عبارة أو كلمة یرى أنھا باإلقناع المتكرر أن یبلغ ھدفھ، وكان یركز اھتمامھ على ما یجمع ویقرب الصفوف، وكان یتج
 ". ملكا كریما في إھاب بشر أرھقتھ السنون"تخدش المشاعر أو تؤذي السمع، وأصدق ما قیل عنھ ما وصفھ بھ الشیخ محمد الغزالي بأنھ كان 

 ).م1986 من مایو 22=  ھـ1406 من رمضان 13(وقد غادر التلمساني الدنیا في 
 منقول

 

  من رمضان توفي في مثل ھذا الیوم

 األستاذ المرشد عمر التلمساني

 نقال عن رابطة أدباء الشام ...بقلم األستاذ محمد المجذوب 
لیس بوسع مؤمن یھمھ أمر اإلسالم والدعوة إلیھ وتقصي أحوال دعاتھ أن یجھل اسم ھذا الداعیة ، الذي قدر لھ أن یحمل أمانة القیادة 

ًولوال إلزامیة المنھج بضرورة التعریف بالمترجم تعریفا یحیط بشأنھ وبیئتھ ومؤثرات حیاتھ ، . ن ألكبر حركة إسالمیة عرفھا ھذا القر
ًمن أذھان القراء ، لكان عليّ أن أباشر الحدیث عنھ دون أي مقدمة اعتمادا على معلوماتھم الذاتیة ) الشخصیة(على وجھ یقرب صورتھ 

یة فائدة تتیح لمطالع الترجمة اإللمام بمالبسات األحداث واألسباب التي ساعدت على ھذا إلى أن في مثل ھذه المقدمات المنھج.. عنھ 
 .تكوین االتجاھات النفسیة والفكریة التي میزت صاحبھا على اختالف األحوال 

  

 

نا بأن أصولھ وھي نسبة تشعر.. فھو عمر بن عبد الفتاح بن عبد القادر مصطفى التلمساني. ومن ھنا نبدأ بتقدیم مترجمنا الفاضل 
القریبة وافدة إلى مصر من تلمسان الجزائریة ، وأؤكد على قربھا لما أراه في خطھ من الطابع األندلسي المحافظ على خصائصھ حتى في 

ن ًشكل الحروف وطریقة التنفیذ ، مما ال یتوافر لجزائري قدیم الھجرة في العادة ، أو لعل في ذلك دلیال على شدة ارتباط األسرة بالوط
 .ًاألول ، ارتباطا یحفظ على أفرادھا ممیزاتھ األصلیة 

م وكان جده ووالده كالھما یعمالن أول األمر في تجارة األقمشة 1904وقد ولد فضیلتھ في القاھرة بشارع حوش قدم بالغوریة عام 
ثم صفیا عملھما ذاك لیتوجھا إلى واألحجار الكریمة ، وتنشر تجارتھما ھذه ما بین القاھرة وجدة وسنغافورة وسواكن والخرطوم ، 

ومساحات أخرى في قریة .. الزراعة حیث اشترینا مساحات واسعة من األرضین في قریة نوى مركز شبین القناطر بمدیریة القلیوبیة 
 .المجازر مركز منیا القمح بمدیریة الشرقیة 

ـ وھابي النزعة ، وقد تولى طبع العدید من كتب اإلمام الشیخ ویمتاز جده باالتجاه السلفي في العقیدة ، إذ كان ـ على تعبیر المترجم 
ًوفي ھذا الجو الرخي الحیاة ، البعید عن البدع ، نشأ األستاذ محاطا بالنعمة والروح الدیني ، إذ كان .. محمد بن عبد الوھاب على نفقتھ 

ًكل من في ذلك البیت قائما بحقوق هللا صالة وصیاما وحجا ، سواء في ذلك ا ً لرجال والنساء ، والفتیان والفتیات ، وفي ھذه البیئة ـ یقول ً
ویصف األستاذ . األستاذ ـ طرق سمعھ اسم ابن تیمیة وابن قیم الجوزیة ، أثناء المناقشات التي كانت تجري بین جده وزواره من أھل العلم 

 :ًومن ذلك أنھ یستقبل زائریھ ومدعویھ من ھؤالء مرحبا بقولھ ًجده ھذا بأنھ ، إلى جانب ثقافتھ العلمیة ، یمتاز أیضا بالدعابة اللطیفة ، 
 !!..)أما فیكم من معتذر أو متخلف .. وأتوني بأھلكم أجمعین .. ما شاء هللا (

 ".أنج بنفسك وال تلق بیدك إلى التھلكة : " حتى إذا ظھر في الفناء دیك رومي صاح فیھ 
فلما توفي الجد انتقلت األسرة إلى القاھرة ، فالتحق بالمرحلة . دراستھ االبتدائیة وفي مدارس الجمعیة الخیریة ھناك تلقى األستاذ 

حیث حصل على شھادتھا ، ومن ثم انتظم في كلیة الحقوق ، وبعد التخرج فیھا بدأ التمرن على المحاماة . الثانویة من اإللھامیة في الحلمیة 
 ..رس عملھ القانوني بتوفیق مرموق ً، ثم اتخذ لھ مكتبا في بندر شبین القناطر ، حیث ما
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لقد باشرت عملي في المحاماة على قواعد دیني جھد اإلمكان ، فإذا جاءني ذو قضیة مدنیة درست : ًویبسط الكالم عن عملھ ھذا قائال 
 ..مستنداتھا ، فإذا رجح لدي جانب الكسب فیھا قبلتھا ، وإال نصحت لھ بالصلح مع خصمھ 

 مراعاة جانب الحق بالدرجة األولى ، بحیث ال یقبل المرافعة في قضیة تخالف قواعد الدین التي أخذ بھا وطبیعي أنھ یفعل ذلك مع
ًولم تشغلھ المحاماة عن تثقیف نفسھ بالعلوم اإلسالمیة إذ كان نزاعا إلى المطالعة في كتب الفقھ والتفسیر والحدیث والسیرة . نفسھ كما تقدم 

ومحفوظاتھ من القرآن الكریم والحدیث الشریف ، ال یزعم لنفسھ العلم ولیس ھو في رأیھ عن نفسھ سوى ومع وفرة قراءاتھ .. النبویة 
أذكر أني : قارئ نھم لكل ما یتعلق بدینھ یرید أن یتعلم منھ ما ال یعلم ، وال یسمح لنفسھ أن یفتي في شيء ، فإذا سئل في أمر دیني أجاب 

ن تستند إلى إجابتي بل علیك مراجعة المتخصصین في ھذا الباب ، ویؤكد لنا أنھ ال یزال على ولیس لك أ.. قرأت في ھذه المسألة كذا 
 !..وذلك لعمر هللا ھو الورع ألن أجرأ الناس على الفتیا أجرؤھم على النار ، وما أكثرھم في ھذه األیام. شأنھ حتى الیوم 

یث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ،ال یلقي باألثر الذي یستشھد بھ ویتصل بھذا الجانب من حیاة فضیلتھ أنھ مع حفظھ اآلالف من حد
ًمرفوعا إلى مقام النبوة إال مصحوبا بقولھ  ألنھ ال یحفظ مع الحدیث سنده ، ویخشى أن تكون لھ روایة أخرى أصح " أو ما ھذا معناه " ًً

نضر هللا (وایتھ بمعناه ، ویتأید ذلك لدیھ باألثر النبوي القائل ًلفظا منھ ، فیعمد إلى ذلك االستدراك لعلمھ بأن أئمة الحدیث یرون صحة ر
حیث قید سالمة الروایة المقبولة بالوعي ، والوعي أمر یختص بالمعنى دون حرفیة اللفظ ، وقد أشرنا ) وجھ امرئ سمع مقالتي فوعاھا

 .یة تفلتھ من الذاكرة فیما تقدم إلى استظھاره كتاب هللا ، وھو یقول أنھ ال یزال یتعھده باستمرار خش
 :وعلى سؤال عن آثاره المنشورة أو المعدة للنشر ، أجاب 

قال (الفاروق و ) شھید الحرب: (أن لیس في آثاره القلمیة ما یستحق إلحاقھ بالمؤلفات ، وإنما ھي خواطر جمعت في كتب ، منھا 
ثالثة وثالثون (ًحسن البنا ، وأخیرا ) الملھم الموھوب(و ) ونبعض ما علمني اإلخوان المسلم(عن حكم عبد الناصر، ثم ) الناس ولم یقل

.. وما یكتبھ حول الشئون اإلسالمیة في المجالت والصحف السیارة ) الدعوة(ھذا إلى جانب افتتاحیاتھ لمجلة ) ًیوما من حكم السادات
 : ویردف ھذه العنوانات بقولھ 

ًراھیة إلنسان أیا كان مذھبھ ، بل من عادتھ أن یترك ما یصیبھ  یتولى الفصل ًإن من أجل نعم هللا علیھ كونھ ال یحمل حقدا وال ك
ًوھي إشارة لطیفة وغیر مباشرة إلى مضمون ھذه اآلثار من حیث كونھا عرضا موضوعیا لوقائع أو أفكار مبرأة من .. فیھ بحكمتھ وعدلھ  ً

أو مجرد نصیحة یوجھھا . ة لحقیقة ، أو بیان لرأي الجماعة التي یمثلھا أھواء النفس ، فال مكان فیھا لكراھیة أو ضغینة ، إنما ھي تجلی
أدع إلى سبیل هللا بالحكمة [إلى حاكم رجاء أن ترده على جادة الحق ، على الطریقة التي أمر هللا بھا نبیھ والمؤمنین معھ في قولھ الحكیم 

شاء هللا : حدث عن األعمال التي توالھا وأثرھا في نفسھ فیقول ویت). 125سورة النحل (] والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن
ًأن أبدأ عملي في المحاماة كما أسلفت ، استبعادا لنفسي عن حیز الوظیفة التي ال أحتمل قیودھا من الضغط على حریة الرأي ، وتحدید 

وأنا أمرؤ طبعت على الحیاء حتى ألتساھل . قبة هللا موارد الرزق ، فآثرت الحریة في العمل بحیث ال یكون ألحد عليّ من سلطان إال مرا
ًفي كثیر من حقوقي ، إال أن مما أحمد هللا علیھ ، وال حصر لفضلھ ، منحھ إیاي نعمة التجرد من الخوف ، فما خفت أحدا في حیاتي إال 

أقولھا ..  ، ومھما لقیت في سبیلھا من العنت هللا ، ولم یمنعني شيء من الجھر بكلمة الحق التي أؤمن بھا ، مھما ثقل وقعھا على اآلخرین
ھادئة رصینة مھذبة ال تؤذي األسماع وال تخدش المشاعر، وأتجنب كل عبارة أحس أنھا ال ترضي محدثي أو مجادلي ، فأجد من الراحة 

 شر الكثیر من األعداء ، ھذا إال أن النفسیة في ھذا األسلوب ما ال أجده في سواه ، ولئن لم یكسبني الكثیر من األصدقاء ، فإني قد وفیت بھ
ًما نالني ورمیت بھ منذ انتسابي إلى جماعة اإلخوان المسلمین ، قد أصبح لي درعا واقیا من الغضب والكراھیة ، تنھال علیھ النصال  ً

خوان ، ألن نظام الھیئة على أن العبء الوحید الذي یبھظني وأنوء بحملھ ھو مسئولیتي عن اإل: ویستأنف فضیلتھ .. ًفیكسر بعضھا بعضا 
ًالتأسیسیة للجماعة یقضي بأن یتولى األمر أكبر األعضاء في مكتب اإلرشاد سنا ، وشاء هللا أن أكون األكبر في ھذه الظروف ، فكان 

ًالوفاء لبیعتي أن أحمل العبء ماضیا مستریحا ، ال ألن في ذلك مخالفة للقانون الذي قضي بحل اإلخوان ، بل ألن الصلة  الروحیة بیني ً
وبین اإلخوان جعلتھم ینظرون إلي بھذه العین ، وجعلتني أرتاح للنھوض بالواجب مھما واجھت من الصعاب والمشاق ، وقد عاملني 

وھنا ال یفوتني االعتراف بأن جانب الحریة الذي أتمتع بھ ، على ضآلتھ ، ال أعرف .. المسئولون في الدولة على أساس من ھذا التصور
 ...لھ في العالم اإلسالمي ما بین أندونیسیة إلى أقصى المغرب ، وال جرم أن  حكمة في ذلك ًمثیال 

لقد عرف جمھور الناس أسلوبھ الحكیم من خالل حواره مع الرئیس : وأنا أقول في ما أسلف فضیلتھ من حدیث عن مالمحھ النفسیة 
وان ، وساق إلیھم أنواع التھم المفتراة ، وھو یظن أن خوف السلطة سیقطع أنور السادات ، یوم وجھ ھذا ھجومھ العنیف علیھ وعلى اإلخ

الشيء الطبیعي بإزاء أي ظلم یقع علي من : لسانھ عن الرد ، فإذا ھو یخیب فألھ ویلتف على مفتریاتھ بالحجة الداحضة حتى یختمھا بقولھ 
وما كان .. ، ھأنذا أتلقى الظلم منك فال أملك أن أشكوك إال إلى هللا أي جھة أن أشكو صاحبھ إلیك بصفتك المرجع األعلى للشاكین بعد هللا 

ًأروعھ ردا حطم سالح الطغیان بأدب اللسان وقوة اإلیمان ، فإذا بالرئیس یلملم تھمھ وینقلب مستعطفا یسأل المظلوم إلغاء شكواه  وكل .. ً
 .دین عن طریق التلفاز ذلك على مرأى ومشھد من مئات الحاضرین لذلك الحفل ، ومالیین المشاھ

 ھـ ـ فقد 1404وال أنسى كذلك ذلك الحیاء الذي لمستھ في أول لقاء أثناء زیارتي إیاه مع بعض األحبة في منزلھ ـ أواخر المحرم 
ًدخل علینا مرحبا دون أن یوجھ نظره إلى أحد ، وجعل یجیبني على بعض أسئلتي دون أن یرفع إليّ بصرا ، فلم یسؤني ذلك منھ لم ا سبق ً

وقد كان في بعض حوارنا ما یثیر األعصاب ولكن أناتھ الغالبة ألزمتھ الرقة التي ذكرھا عن أسلوبھ ، مما .. أن عرفتھ عن طبیعتھ تلك 
ًیشعر جلیسھ ومحاوره بأن األحداث القاسیة والطویلة التي عركتھ في ظلمات السجن قد صھرت نفسھ ، حتى لم تدع فیھا مكانا لغیر 

 ..تي یؤمن بھا الحقیقة ال
أما جانب الحریة التي یتمتع بھا في مصر فھي واقع لمسناه أثناء تلك األیام التي قضیناھا ھناك ، فالناس أحرار في تحركاتھم 

 فإن ھناك وتصرفاتھم مواطنین وزائرین ، ما داموا ال یتعرضون لتصرفات الحاكمین ، ولكن الویل لمن یحاول الخروج عن ھذا الخط ،
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غیاھب السجون ، وفیھا كل ما ال یتصوره الخیال من ألوان الھوان ، الذي وكلت بھ مخلوقات من الكالب وأشباه الكالب ، دربت على 
ومن ھنا انتقنا .. تعذیب الناس وإذاللھم ، وبخاصة إذا كانوا من دعاة اإلسالم وعلمائھ ، مما یعتبر معھ الموت من أحب أماني اإلنسان 

 :  السؤال التالي على
 ..ًم ـ أكثر الرجال تأثیرا في حیاتكم وأفكاركم ، وأھم األحداث التي عاصرتموھا 

ًع ـ بعد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وصحابتھ األبرار كان أكثر الرجال تأثیرا في حیاتي ھو اإلمام الشھید حسن البنا رضوان هللا 
لوب المسلمین ، یبغضھ إلى كل خصوم الدعوة اإلسالمیة ، ال أتحدث عن غزیر علمھ ، فرسائلھ فقد حباه هللا بكل ما یقربھ إلى ق. عیھ 

ًحوت ، على إیجازھا ، كل ما یحتاجھ المسلم للتفاني في سبیل دینھ ، وما یعوز الداعیة من منھاج واضح بین موضوعا ووسائل وأسالیب 
ً وتبصیرا ، لقد أفاض هللا علیھ ذكاء عجیبا حتى لیكاد یجیبك على ما ترید قبل ً، فكل واحدة من رسائلھ متن صالح لمجلدات ضخمة تفسیرا ًً

ًأن تتوجھ إلیھ بالسؤال ، وكان من الثقة بحیث یظن كل أخ من مالیین اإلخوان المسلمین أنھ أقرب الناس إلیھ ، وأحبھم لدیھ ، بسیطا غایة 
منبر أخذ بكل جوانب النفس ، فتظل معلقة بكالمھ في وعي خیفة أن یفوتھا حرف البساطة في مظھره ومعامالتھ وأحادیثھ ، حتى إذا عال ال

ًمنھ ، حتى إذا فرغ من حدیثھ استرد كل سامع قلبھ وفكره إال شخصا واحدا بقي قلبھ مع اإلمام الشھید في روحاتھ وغدواتھ  وال جرم أن . ً
وھذا : ھو األستاذ التلمساني نفسھ ، مع أنھ یختم ھذه األسطر بقولھ !.. ھذا المستثنى األخیر ھو صاحب ھذا الوصف ، ولكن من الواصف 

وسواء كان ذلك من .. الكالم ھو لفضیلة اإلمام المرشد الثاني أستاذنا حسن إسماعیل الھضیبي رحمھ هللا وحشره مع الصالحین األبرار
 . الشھید البنا دون ریب كالم التلمساني أو المغفور لھ الھضیبي ، فھو یصور رأیھما في إمامھما األول

إذا كان في رحلة من رحالتھ التي ال تعد وال تحصى ، في : ًویستأنف األستاذ التلمساني في وصف شخصیة اإلمام الشھید قائال 
بارة كان جم التواضع ، نظیف الع. الداخل والخارج ، فال یأكل وال یشرب وال ینام وال یستریح إال بعد أن یطمئن على كل من في رفقتھ 

ًحتى مع مھاجمیھ وخصومھ ، لم یسئ إلى أحد منھم قوال وال عمال  ًیربي أعوانھ تربیة عملیة ، فیكل إلیھم القیام باألمور الھامة مثنیا .. ً
ًعلیھم ، مصححا ألخطائھم ، محتمال لكل تجاوزاتھم  وال أنسى یوم أن حصل خالف بین اإلخوان والوفدیین في بور سعید ، فاستدعاني .. ً

ًتصرف كما یوحي إلیك الموقف دون الرجوع إليّ في شيء ، فكانت ھذه اللفتة التربویة معوانا لي في : ًوكلفني الذھاب إلى ھناك قائال لي 
 ..استفراغ الوسع ، حتى انتھى األمر إلى خیر ما یمكن أن یصیر إلیھ ذلك الموقف الشائك المعقد 

ولھذا عشقت الدعوة والداعیة ، ووقفت .. ا الشھید بأوثق عرى المحبة والوفاء واإلخالص ًكل ذلك وما أشبھھ ربط قلوبنا جمیعا بإمامن
 .علیھا حیاتي إلى الیوم 
 ، وكانت بحق نابعة من مشاعر الشعب كلھ ، وكان المنتظر أن تأتي 1919عاصرت الوفد وقیامھ ، وثورة : ویستأنف األستاذ 

 بعامة ، لوال المؤامرات الشخصیة ، واالنفعاالت الزعامیة ، واألالعیب السیاسیة ، التي بأبرك الثمرات لمصر بخاصة ولألمة اإلسالمیة
ًمزقت الشعب المصري فرقا وأحزابا وشیعا واتجاھات ، وأطاحت بكل ما أملھ المصریون  ً ولقد نابني من ذلك بعض الرشاش خالل . ً

 أثره الكبیر ، إذ أیقظ المشاعر وحرك الرغبة في رؤیة شرع هللا 1952 تعصبي الوفدي وأنا في مطالع الشباب ، كذلك كان النقالب یونیو
إذ كانوا یجوبون القطر كلھ في بث الدعوة .. ًمطبقا في ھذا البلد المسلم ، ومن أجل ذلك كان لإلخوان المسلمین أكبر األثر في نجاحھ 

. تسود البالد من قبل االستعمار ، وطغیان الملكیة وتھافت األحزاب اإلسالمیة ، وربط القلوب بعقیدتھم ، ونقد المفاسد والمظالم التي كانت 
ًأما ھیئة الضباط األحرار فكانت تعمل في الخفاء ، ولم یكن یشعر بھا أحد ، فلما أسفرت وجدت الطریق ممھدا والجو صالحا ، والشعب  ً

امة والظھور ، فكان ما كان من انقالب الضباط األحرار على على استعداد لتقبل االنقالب ، ولكن لحكمة ال یعلمھا إال هللا تغلب حب الزع
اإلخوان المسلمین ، الذین أخلصوا لھم العون ، ومھدوا لھم السبیل ، وال غرابة في ذلك ، فالسلطان ، كما یقال، عقیم ال یتورع أصحابھ أن 

ً المسلمین استنادا إلى قوة الجیش والشرطة ، والقوى وفتك عبد الناصر باإلخوان.. یتجاوزا من أجلھ كل شيء حتى أبسط مبادئ األخالق 
ولو أن ما أنزلھ عبد الناصر كان في غیر اإلخوان المسلمین لكانوا .. التي كانت تكید للجماعة ، وبخاصة الصلیبیة والصھیونیة والمالحدة 

ًادتھم المحن إیمانا ، ومكنت لحب هللا ودعوتھ في قلوبھم ًالیوم واحدا من أخبار التاریخ ترویھ األجیال للعظة واالعتبار ، أما اإلخوان فقد ز
 ..، وقد ذھب الظالمون وأعوانھم وبقیت دعوة هللا على الرغم من محاوالت القوى المحاربة لإلسالم ، ألن كلمة هللا ثابتة ال یعتریھا زوال 

 على ثرى فلسطین وعلى ضفاف القناة ، قد وما من شك أن مواقف اإلخوان المسلمین ودماءھم الطاھرة التي روت شجرة اإلیمان
وھكذا أثبتت دعوة اإلخوان للعالم بأسره أنھا قوة والء عملي ، رسخ اإلسالم في صدرھا .. ھزت المسلمین في مشارق األرض ومغاربھا 

ور أعداء اإلسالم ، ، وصدق العمل في حركاتھا وتصرفاتھا وتضحیتھا وصبرھا ومرابطتھا ، األمر الذي ألھب نیران الكراھیة في صد
ًفھي تتكشف یوما بعد یوم على كل بقعة من ربوع المسلمین ، وما إسرائیل إال صورة بارزة لھذه الكراھیة ، التي توھمھم أن القضاء على 

ینالوا من وخاب فألھم ، فلئن استطاع ھؤالء األعداء أن یقضوا على بعض المسلمین فھم أعجز من أن .. ًاإلسالم والمسلمین أصبح وشیكا 
" ال إلھ إال هللا محمد رسول هللا " اإلسالم ، ألنھ رسالة هللا الخاتمة إلى األرض ، فلو لم یبق على البسیطة سوى مؤمن واحد یحمل رایة 

ًوكانت السموات واألرض رتقا علیھ لفتقھا هللا لھ قوة وعزة ونصرا   ..وكل شيء عنده بمقدار .. ً
 . ناءه الكثیر من الوقائع المؤثرة ، فما الحصیلة التي خرجتم بھا من تلك الرحلة الشاقة ؟ًم ـ كان سجنكم طویال شھدتم أث

فالسجین قد استقر عند خاتمة المطاف ) لو اطلعتم على الغیب الخترتم الواقع(ًع ـ خرجت من السجن وقد ازددت یقینا بالحكمة القائلة 
ًمسك بعقیدتھ تسلیما ألمر هللا أشد إیالما لنفس الظالم من غیره ، ألن غیره یبیت ، فلیس لدى ظالمھ إال سجنھ أو قتلھ ، والسجین المست ً

وإذن . وفي ذلك راحة لخواطر الظالمین . ًویصحو متوقعا المجھول من البالء ، وھذا التوقع قد یحول بینھ وبین الكثیر من العمل لدعوتھ 
زیمة للباغي في عجزه عن تحقیق بغیتھ ، فالباغي مھزوم مھزوم وصاحب ففي ثبات السجین على دعوتھ انتصار للحق على الباطل ، وھ

وھنا أسجل أن انتصار الدعاة لم یكن قط ولید شجاعتھم أو تحدیھم أو صبرھم ، وإنما ھو فضل هللا في تثبیتھم .. العقیدة منصور منصور
ًثبتناك لقد كدت تركن إلیھم شیئا قلیال ولوال أن[  ).74سورة اإلسراء (] ً
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ل إن هللا ھو صاحب الفضل األول في النعمة إذا اقترنت بالشكر، وھو صاحب الفضل األول في المحنة إذا الزمھا الصبر، وفي أج
 .كل خیر، ولیس ذلك لغیر المؤمن 

ت ًالمسلمین ما كانت لتحز في نفوسھم كثیرا ، ولكن الموجع ما كنا نسمعھ ونحن في ظلمات الزنازین من تأوھات المعذبین وأصوا
وكم من أخ أدخل على إخوانھ في المطبق وقد سال دمھ وتمزق لحمھ وبرزت عظامھ .. العصي والسیاط التي كانت تنھال متالحقة علیھم 

لقد كانت العواطف اإلسالمیة دفاقة باإلیثار .. ، وھو یبتسم ، وھم من حولھ محزونون مغمومون لما أصابھ ، ال لما سیلحق بھم بعد قلیل 
ًلحب ، وكانت حیاتھم في غمرة المحنة فداء وصبرا وحمدا وشكرا وصالة وصیاما وذكراوالتضحیة وا ً ً ً ًً فما أروع ما حصلناه في تلك . ً

لقد كان بعض .. السجون من نعم هللا في الناحیة اإلیمانیة ، فما استأثر واحد منا براحة دون أخیھ ، وما اختص نفسھ بمطعوم تسلل إلیھ 
جون یبدي الكثیر من األسى على ما نحن فیھ ولكنھم ال یملكون أن یقدموا غیر ھذا ، فسیوفیھم علینا وقلوبھم معنا ، القائمین علینا في الس

 .ًحقا إن السجون مدرسة للتطھر والصفاء وترسیخ الیقین . ولكنھ خیر كان ینفح ببعض الراحة على أي حال 
وقد نشرت بعض الصحف خارج .. د عن سائر الحركات المحلیة العالمیة م ـ معلوم أن الدعوة التي تمثلونھا متمیزة بخطھا المتفر

 ..فما حقیقة ذلك .. ًمصر ما یوحي بأن ثمة تقاربا بینكم وبین ممثلي ھذه الحركات في مصر، وبخاصة الماركسیین 
 .ھ نكأة لجرح لم یستوف برأه بعد وال بد أنھ قد سمع مثلھ من غیرنا ، فجاء وكأن.. وكان لسؤالنا ھذا وقع لم یستطع األستاذ إخفاءه 

ًمما یصاب بھ بعض الناس أن یحكموا قبل أن یتبنوا ، وھذا منھي عنھ شرعا ، فیجرون وراء أوھام تطوف : ع ـ یقول فضیلتھ 
ًبخواطرھم سواء استقام طریقھم أو اعوج ، فإذا قرأوا ألحد اإلخوة مقاال مثال رأیتھم یجتزئون بعض فقراتھ لیحكموا على ا لمقال كلھ من ً

ًخاللھا ، مع أن العدالة تقتضي تقویمھ كامال ، فإذا رجح سداده كان خیرا مشكورا ، وإن غلب سیئھ كان محل المؤاخذة  ً وذلك ھو .. ً
ى ما المعیار الذي یحاسبنا بھ هللا یوم القیامة ، حیث توزن األعمال بقسطاس الحق ، فإذا رجحت الحسنات أدخل المسلم الجنة بفضل هللا عل

وما أكثر ما یغفل البعض ھذا العدل الرباني ، . في صحائفھ من السیئات ، أما إذا غلبت السیئات فإلى النار حتى تطھره عدالة هللا 
ًفیقصدون إلى التماس الخطأ في أعمال إخوانھم، فإذا ما عثروا على ذرة من ذلك طاروا بھا فرحا ، ثم راحوا یشھرون بھا نقدا وتجریحا  ً ً

..  ذلك وھم بعیدون عن میدان المعركة ، ال یدري أحدھم ظروفھا وال مالبساتھا ، وال یقدر مسئولیة القائد إن تقدم أو تأخر أو داور كل.. 
وما احسب مثل ھذا اإلنسان سلیم الطویة أو سوي التفكیر، ولیس معنى ذلك ادعاء العصمة ، وھي ال تكون إال لألنبیاء ، والكمال  وحده 

. 
اب المسلمین یزنون كلماتھم وھم یخطونھا ویقومون عباراتھم وھم یقدمونھا ، ألنھم یعلمون بیقین أنھم لیسوا مسئولین عن إن كت

فرب كلمة تساق دون وعي وال تقدیر تلحق الضرر باآلالف من حملة الدعوة ، وھي مسئولیة ضخمة ثقیلة ما أظنھا . أنفسھم فحسب 
ًب أن یتظاھر بالعلم والشجاعة والغیرة على الدعوة ما دام آمنا مطمئنا ، جریا على طریقة القائل تخفى على أریب ، غیر أن البعض یح ً ً: 

 ولكن في الھزیمة كالغزال         وفي الھیجاء ما جربت نفسي
 یحرصون على أال ًعلى أن ھناك فریقا من حسني النیة.. ًولعل أعلى الناس صوتا بالشجاعة واإلقدام أسرعھم إلى الفرار یوم الزحام 

یسقط أخ لھم في محذور أو محظور، فھؤالء تشفع لھم نواھم ، وإن كنا ننصح لھم بالتأني والتروي قبل إصدار لحكم ، خشیة المسألة أمام 
مطالبون وال ننسى أن المسلمین . هللا ، مع العلم بأن خلوص النیة غیر كاف حتى یصحبھ سداد القول والفعل في الحیاة الدنیا على األقل 

بالستر على بعضھم ، فال یسیرون بالسیئة بین الناس معالنین ، حتى إذا ما عاتبھم أحد تذرعوا بحجة الخوف على أخیھم ، وحرصھم على 
أن یكون فوق الشبھات وھي حجة لو عرضوھا على معیار اإلسالم لوجدوھا علیھم ال لھم ، وألمسكوا أن یكونوا من الذین قال هللا فیھم 

لئال یأخذوا البريء بجریرة المذنب ، فكم ظاھر في صورة الخطأ ) 83سورة النساء (] أمر من األمن أو الخوف أذاعوا بھ جاءھموإذا [
ًفلیرحم ھؤالء أنفسھم ، ولیشفقوا على المحاطین باألخطار، فیعینوھم أو یدعوھم ، بدال .. ینكشف عن محض الصواب حین تدقق الوقائع 

 !..تھم وأذاھم من أن یالحقوھم بإشاعا
إن الثقة أحد عناصر األخوة في هللا ، فإذا توافرت سترت العیب وعالجتھ في مودة ، وإذا فقدت كان الغرض ھو تضخیم الخطأ إذا 

ھ من وال شأن لنا مع ھؤالء المبتغین للبرآء العیب ، وإنما نخاطب إخوتنا في هللا فنذكرھم بما قد یغفلون عن.. وجد ، واختالقھ إن لم یوجد 
 ..لیكونوا لنا معینین ال معوقین .مشتبھات األمور

ویالحظ القارئ من خالل ھذه المقدمة مدى تأثر األستاذ من تلك اإلشاعات التي أطلقھا بعض الصحفیین لخطأ أو غرض ، فالتقطتھا 
 ..بعض األلسن تلوكھا من غیر وعي ، وإنھ لعرض جدیر بأن ینقل ویقرأ لما فیھ من التوجیھ الحكیم 

 :ونتابع اآلن مع األستاذ بقیة جوابھ حول الموضوع لنستمع منھ إلى ھذا التفصیل الدقیق 
في حین قامت الماركسیة اللینینیة على إنكار الرساالت . والیقین الخالص . إن دعوة إخوان قامت على اإلیمان العمیق : یقول فضیلتھ 

وما نوع !. ًففي عقل أي أبلھ أو معتوه یتصور أن ھناك تقاربا بین الفریقین .. بكل حقائقھا ، ووصفت كل ذلك بكونھ مخدرات للشعوب 
لقد علم الخاص والعام أن اإلخوان یرفضون الدخول في جبھات ، ألن الجبھة الوحیدة لھم ھي عقیدتھم !.. وما وجھتھ .. ھذا التقارب 

وإذا فرضنا أن ائتلفنا مع غیرنا إلزالة حكم ما ، ثم وصلنا !.. اإلسالمیة ، فكیف یمكن أن یجتمع اإللحاد واإلیمان في إھاب رجل واحد 
أال نكون بذلك قد خرجنا من ائتالف مع جھة واحدة إلى صراع مع عدة اتجاھات !.. إلى ما نریده ، فأي منھم ھو الذي سیحكم أو یسود 

ً من معتقدھم ، واألخرون عن شيء لیكونوا منھاجا أیتنازل اإلخوان عن شيء.. ثم ما مضمون ھذا التقارب ؟!.. ما لكم كیف تحكمون !.. 
 !..أسود ـ أبیض ـ أحمر ـ أخضر ـ أزرق ـ أصفر في وقت واحد ؟

 :أما القصة التي حیكت حولھا كل ھذه األقاویل فإلیكھا 
حسن معاملة وتبادل ًكنت في معتقل القصر العیني ، وكان ھناك بعض المعتقلین من مختلف الھیئات واالتجاھات ، فلم أجد إال أدبا و

 ..احترام 
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ًوقد كان بعض المعتقلین من الشیوعیین یؤدون معنا صالة الجماعة ، بل لقد قمت ذات لیلة للتجھد فرأیت أحدھم یتوضأ لیتھجد أیضا 
ا دعي للصالة أال یعلم المعترضون أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إذ!. ً، فھل من حقي شرعا إذا سئلت عنھ أن أنكر رؤیتي لصالتھ 

ھل یرید المنتقدون أن أدع سنة رسول هللا صلى .. فإذا جاء الجواب باإلیجاب صلى علیھ ، وإال فال ..ھل رأوه یصلي ؟: على میت سأل 
 !..هللا علیھ وسلم اتقاء انتقادھم أو اعتراضھم 

 دینھم ، وكان یزور جاره الیھودي إذا مرض ، ومات ًلقد أمرنا دیننا أن نحسن معاملة الناس أیا كان. بعض ھذا التدلل .. ًأال فمھال 
وإذا دعتني لجنة الحریات في نقابة .. أم یریدون أن نخاشن الناس ونجافیھم !.. ألیس ھذا ھو أدب النبوة .. ودرعھ مرھونة عند یھودي 

وابن عباس رضي !..  وعالم االنتقاد ؟ففیم االعتراض ،!.. أأرفض أم أذھب ألقول كلمة الحق والدین .. المحامین للكالم في الموضوع 
وماذا یقول ھؤالء .. حتى یعرفوا أننا مسلمون : هللا عنھ كان یسلم في طریقھ على المسلم وغیر المسلم ، فلما قیل لھ في ذلك أجاب 

وكان بین أمراء !.. فذكر الناس ولم یخص المسلمین وحدھم  ولمم عمم] ًوقولوا للناس حسنا[: الغاضبون في قول هللا تبارك وتعالى 
المسلمین من األمویین والعباسیین محالفات مع غیر المسلمین ، فلم یعترض واحد من فقھاء تلك األعصر ، وبینھم الشافعي وابن حنبل ثم 

فة مع یھود وقبل ذلك عقد رسول هللا صلوات هللا وسالمھ علیھ وآلھ محال!.. ًابن تیمیة ، وغیرھم أأنتم أشد حرصا على الدین من أولئكم 
أال بربكم دعونا من شكلیاتكم التي . لو دعیت إلى مثلھ في اإلسالم ألجبت : المدینة ، وقال عن حلف الفضول الذي حضره في الجاھلیة 

تصور اإلسالم على غیر حقیقتھ وأربعوا على أنفسكم ، فإننا نتصرف بفھم صحیح من دیننا ، ولسنا بالمترخصین في شيء یمس عقیدتنا 
ولقد علمتم أن حضور اإلخوان اجتماع الھیئات الناظرة في مستقبل الدیمقراطیة بمصر أدى إلى صدور بیان . رة من قریب أو بعید الطاھ

ًالمجتمعین متوجا بطلب التطبیق لشریعة هللا ، وعودة األئمة المبعدین إلى مساجدھم ، أفلیس في ذلك ربح للدعوة وتأیید لمبادئ اإلخوان 
 .ماذا تریدون بعد ھذا ف!.. المسلمین 

لقد اتھمنا السادات بأننا المسئولون عما سمعناه بالفتنة الطائفیة ، فكان تعاملنا مع أقباط مصر ، وموقفھم منا أثناء مرض بعضنا ، أبلغ 
 هللا وسالمھ علیھ ما ًولسنا نمن بعمل ولكننا نشھد هللا أن المسلمین أبعد الناس عن التعصب ، وأن محمدا صلوات. رد على تلك المفتریات 

ًإن دعاة اإلسالم في أمس الحاجة إلثبات ھذه الحقیقة للناس جمیعا حتى یعلموا بیقین أن سماحة اإلسالم وجمالھ . أرسل إال رحمة للعالمین 
 العداوة متبادلة ، وجاللھ فوق كل الشبھات ، وقد رأینا ربنا تبارك اسمھ حین یصف الیھود بأنھم أشد الناس عداوة للمؤمنین لم یجعل ھذه

بل جعلھا من ناحیتھم وحدھم ، ألن المسلمون مكلفون دعوة الناس إلى ما یسعدھم ویحییھم في الدنیا واآلخرة ، ولن یكون ذلك بمعاداة 
ًالناس والتجھم لھم ، ولكن بالتودد إلیھم ترغیبا وتحبیبا بدعوة هللا  هللا نسأل الھدایة ھذه طریقتنا ولن یثنینا عنھا مخالف أو معترض، و.. ً

 ..والمغفرة للجمیع 
وبعد فھذه خالصة مكثفة لما كتبھ فضیلة األستاذ التلمساني من جواب على استیضاحنا تلك اإلشاعة غیر المحققة بشأن موقف 

افي ما یكفي اإلخوان المصریین من الشیوعیین ، والتي حاول بعضھم استغاللھا ، وأساء البعض اآلخر فھمھا ، فكان في ھذا العرض الو
وقد التزمنا بنقل ھذا التفصیل من كلمات األستاذ ، وعباراتھ ذات الطابع الخطابي ، الذي یمیز أسالیب الدعاة في ندوات الجماعة .. ویشفي 

.. 
عصائب بقي أن نتذكر أن صالة یقوم بھا شیوعي ذات یوم أو أیام ال تزید على صالة أولئك الذین كانوا یؤدونھا وراء رسول هللا من 

وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا ، وإذا خلوا إلى شیاطینھم [: ابن أبي بن سلولـ  األب ـ الذین یصور القرآن العظیم حقیقتھم بمثل قولھ 
 وأي صالة ھذه التي یتظاھرون بھا وقد كفروا بأصل العقیدة حین رضوا ألنفسھم) 14سورة البقرة (] قالوا إنا معكم إنما نحن مستھزئون

فال وربك ال یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر [وحسبنا في أمثالھم قول ربنا القاطع المانع .. ًوألمتھم نظاما للحكم غیر الذي أنزلھ هللا 
 ).65سورة النساء  (ً]ویسلموا تسلیما ًبینھم ثم ال یجدوا في أنفسھم حرجا مما قضیت

د أن الظروف حالت دون حضوركم یومئذ ولو قدر لكم الحضور ، فما م ـ كنت أحد الجھات المدعوة للشھادة في قضیة الجھاد بی
 !..الفكرة التي كنتم ستدلون بھا إلى المحكمة في ھذه القضیة 

ع ـ ما كنت بزائد على ما قالھ فضیلة الشیخ الجلیل صالح أبو إسماعیل عضو مجلس الشعب إال أني أضیف إلى ذلك إقراري بأن 
ًإنھ شباب مسلم حقا ، ولكنھ . أخطأ الشباب في اتجاھھ وأخطأت الحكومة في تصرفاتھا معھم . خطأت كذلك الشباب أخطأ ، وأن الحكومة أ

 .أخطأ الطریق في إقامة ما رآه من اعوجاج 
لقد فسحت الحكومة المجال لشرح وجھة نظرھا ، وحرمت الشباب حقھ في عرض مفھوماتھ ، ولیس ھذا بالمنھج المنشود في 

ً بالحجة والدلیل بالدلیل ، ولیس سوى ھذا لإلصالح والتصحیح من سبیل ، إال أني أصبحت مرتاحا لما یعرضھ علینا اإلصالح ، فالحجة
 .وهللا ھو المسئول أن یأخذ بید الجمیع إلى خیر اإلسالم والمسلمین ... التلفاز من الحوار الذي یقوم بھ أفاضل العلماء وھذا الشباب 

 ....حوار القائم بین لجنة األزھر وفضیلة الشیخ صالح أبو إسماعیل حول شھادتھ في ھذه القضیة م ـ وما مطالعاتكم في شأن ال
ع ـ إنني أمیل إلى األخذ برأي فضیلة الشیخ صالح ، ألن ما فصلھ في شھادتھ عن أوجھ االنحراف االجتماعي والفردي والحكومي 

وإني لمع القائلین .. سم ، واإلجراء الفاصل ، لكي توضع األمور في نصابھا ھو من الواقع الذي ال مندوحة من أن یؤخذ فیھ بالرأي الحا
وقد اعتبر عمر بن . بعدم إسكات المتألم الباكي قبل أن أطلب من المتسبب في ھذه اآلالم أن یقلع عن كل ما دعا إلى التألم والشكوى 

فما بالنا ونحن نرى الصراصیر والنمال تتھاوى على مقدسات ًالخطاب نفسھ مسئوال عن ضرر العاثر إذا لم یكن قد سوى لھ الطریق ، 
ًإنني بطبیعتي ال أقر العنف أیا كانت صوره ، ولكني أصرح في الوقت نفسھ بوجوب إزالة كل المسببات لطلقات !!. العقیدة واألخالق 

حول بین المرء وقلبھ ، وھو المسئول أن إن قضیة الجھاد بین یدي قضاء عادل أثبت نزاھتھ ومراقبتھ  الذي ی. المدافع والرصاص 
بل إني ألذھب إلى أبعد من ذلك فأطالب بالتقویم وسیادة .. ًیلھمھ الصواب ، وأن یجري الحق على لسانھ أیا كان الحكم الذي سیصدره 

سید رئیس الجمھوریة ، ألن ّاأللفة والتعاون والتواد بین الجمیع ، ولو افترضنا أن ھناك إدانة فإن تصحیح المسیرة ال یزال في ید ال
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إن لمثل ھذه الخطوة فاعلیة رائعة في نفوس الشباب ، إذ یؤمنون . الدستور یمنحھ العفو الشامل ، إذا ما قدر أن ذلك في مصلحة الوطن 
 ..ن ورائھ خیر كثیر حینذاك أن أزمة البالد في ید أمینة حانیة ، وال مرد لما حدث ، أما اإلبقاء على األحیاء بالعفو والصفح فقد یكون م

وجزى هللا األستاذ التلمساني كل خیر على نصیحتھ الحكیمة ھذه ، وكم نود لو أبلغھا إلى رئیس الجمھوریة قبل فوات األوان ، فقد 
یتأخر ظھور ھذا الكتاب إلى ما بعد صدور حكم القضاء في مئات من صفوة شباب مصر ، وقد یتم تصدیق الرئیس علیھ فیصیر بھم أو 

ولیس ھذا بغریب في تاریخ ذوي .. ًكثرھم إلى لقاء هللا ، ولو وصلھ مثل ھذا التذكیر الحكیم قبل ذلك لكان حریا بأن یترك أثره في قلبھ بأ
السلطان ، فرب كلمة من عقل حكیم ، أو نفثة من قلب شاعر، قد ھزت أریحیة جبار فاستبدل بالعقوبة العفو ، وبالقسوة الرحمة ، ولم تزل 

لعباد بین أصابع الرحمن یقلبھا كیف یشاء ، وال یزال في أھل اإلسالم خیر بفضل هللا ، وسننقل ھذا الرأي إلى فضیلة األستاذ قلوب ا
 .التلمساني عسى أن یلھمھ هللا العمل بھ ، وهللا الموفق والمستعان 

ة یالحظ أن ثمة نھضة إسالمیة تتنامى بقوة م ـ على الرغم من كل المعوقات التي تواجھ مسیرة الدعوة في معظم الدیار اإلسالمی
فما تفسیر ذلك ، وما توقعاتكم بشأنھ ، وما السبیل إلى ضبط ھذه .. وعمق ، وال سیما في األوساط الجامعیة العلمیة وبخاصة في مصر 

 !..النھضة في طریق اإلسالم الصحیح
وآمن الجیل الحاضر والغابر أال ملجأ وال منجاة من ذلك التدھور إال ًع ـ لقد بلغ الفساد بالمجتمعات اإلسالمیة حدا ال یمكن تجاھلھ ، 

ًبدین هللا ، فانبرى لحملھ صادقا مخلصا ، وأخذ المد اإلسالمي یرقى ویتسع ، فأنزل بھ أعداء اإلسالم ضربات قاسمات حسبوا معھا أنھم  ً
 كل سبیل شیطاني ، وكل وسیلة جھنمیة ، فاستباحوا بذلك یقضون على الدعوة والدعاة ، وغالوا في تخبطھم فسلكوا إلى أغراضھم

وما كان أشد غیظھم عندما رأوا أن كل منة ینزلونھا بأھل الحق تزید من .. األعراض ، وانتھكوا الحرمات ، وتنكروا لكل معنى إنساني 
ًتصمیمھم فیزدادون عددا وإقباال على هللا ، وكأنما كل تلك المحن مغریات بالمضي في سبیل هللا ومن ھنا شرعوا في تعدیل طرائقھم .  ً

فجربوا وسائل اإلغراء من المال والمباھج والمراكز ، وإذا بالنتائج عكس ما یتوقعون ، فال اإلغراء بمجد ، وال اإلرھاب بناجع ،فعادوا 
 ..ًإلى اإلجرام مرة أخرى ، ولن یفلحوا إذن أبدا 

ذا خالطت حالوتھ القلوب ، وتمشى برده في الصدور ، ھان على أھلھ كل ما والسر في ذلك غایة في البداھة ، ذلك أن اإلیمان إ
وقد اقتدى شبابنا الطاھر بسلفھ الصالح ، وراجع مواقفھ اإلیمانیة ، فإذا ھو مصمم على احتمال أمثالھا في سبیل هللا ، لم یزده .. یبتلون بھ 

ًالبالء إال إصرارا وتسلیما ، فإذا ما اكتوى جسده الناحل ب  ..لذعات السیاط ، انطلق لسانھ بكلمة التوحید ً
وحب لھ یفوق حب المال واألھل والولد والجسد ، . ذلك ھو الطریق الوحید لترسیخ العقیدة ونشرھا وإنمائھا وامتدادھا إیمان با 

  ].نصر المؤمنین ًوكان حقا علینا[واحتساب ال شكوى معھ ، ویقین راسخ بموعود هللا 
ي اإلسالمي قد استیقظ في قلوب المسلمین وھیھات أن یناموا ، وقد لفتت ھذه الیقظة أنظار الشباب إلى ما علیھ أمتھم إن الوع.. أجل 

من ضعف وھوان ، فعز علیھ أن یرى خیر أمة أخرجت للناس في ھذا الدرك المشین ، فعاھد ربھ على العمل لعودة العزة السلیبة أو 
ًستھانوا بقوة األعداء اعتزازا بقوة هللا ، فھم منتشرون في أرجاء األرض داعین إلى هللا على بصیرة ، وھكذا ا.. الموت الكریم في طاعتھ 

مصممین على استرداد القیاد الذي سلبتھم إیاه القوى الباغیة ، لتعود القافلة التائھة إلى المحجة الھادیة ،فتقدم للبشریة الضائعة أكرم رسالة 
 ..مات إلى النور وأقوم منھاج یخرجھا من الظل

ًذلك ھو واقع الجیل الذي یمثل ھذه النھضة في مصر بخاصة وفي العالم اإلسالمي كلھ بعامة ، وما دام المنطلق صحیحا سلیما  ً
 ).128سورة النحل  (]إن هللا مع الذین اتقوا والذین ھم محسنون[فالعاقبة من النوع نفسھ ، إن شاء هللا 

 :بعض الشباب والسبیل إلى ضبطھا في طریق اإلسالم الصحیح یقول فضیلة األستاذ التلمساني وعن ظاھرة االنحراف في مسیرة 
إني لعلى یقین بأن الشباب المسلم سیركن في نھایة المطاف إلى األخذ باألسالیب اإلسالمیة ، إذ ما نشط األزھر والدعاة والمسئولون 

مونھم باالنحراف والتطرف قد عوملوا بقسوة ال مسوغ لھا ، وھذا دون ریب قد إن أولئك الذین یر. في سبیل التوضیح والشرح والتبیین 
والمسئولون ھم المكلفون بالعمل الدائب على إزالة ھذه الندوب لیأخذ كل شيء خطھ . ترك في نفوسھم الكثیر من المرارة والحفیظة 

وي الراشد الرحیم ستأخذ بیده إلى الجادة التي ال ضالل فیھا لسالك وإني لواثق كل الثقة بأن معاملة الشباب على ھذا المنھج النب. المستقیم 
إن الحاكم ھو الطرف األقوى ، وعبء إصالح العوج واقع على كاھلھ ، وعلیھ ھو أن یبدأ حتى یحس الشباب أنھ یتعامل مع عاطفین . 

لعنف ، وفي الوقت نفسھ نطالب المسئولین بأن یبینوا إننا نطالب الشباب بالعدول عن ا.. علیھ محبین لھ ، ال مع كارھین لھ ناقمین منھ 
صلتھم بالشباب على ھذا األساس الصالح ، وحبذا لو فسحوا المجال أمام الدعاة الذین طال تمرسھم بمعالجة النفوس ، إذن لرجونا أن تؤتي 

 .جھودھم الثمرات الطیبة والمرجوة 
لداخلیة أن أذھب إلى سجن طرة للتحدث مع المعتقلین ، وفعلت والتقیت  ـ طلبت مني وزارة ا1981ذات یوم ـ بعد أحداث العام 

بالكثیرین منھم ھناك ، وكانوا من مختلف االتجاھات واألفكار، ودخلت معھم في حوار متفاوت الحرارة ، ساخن مرة وھادئ أخرى ، 
ًیل رأسي ویدي ، إعرابا منھم عن اإلقتناع بما ولكن ما إن انتھى الحوار بعد ساعة ونصف حتى اندفع الشباب كلھم إلى احتضاني وتقب

 .سمعوا ووعوا 
ًوھنا ، وقبل االنتقال إلى متابعة الحوار، یحسن بي أن أقف قلیال ألعرب عن عمیق إعجابي بھذا المنھج الذي یمیز أفكار األستاذ 

قھ من التذكیر والنصیحة ، فإذا كان من واجب ًالتلمساني في معالجة أدق األمور وأشدھا حساسة ، حیث یعطي كال من الشباب والحاكم ح
" إن هللا رفیق یحب الرفق : " الشباب االلتزام بأدب اإلسالم في أسلوب العمل وفق التوجیھ النبوي في قولھ ، صلوات هللا وسالمھ علیھ 

 وفق متطلبات دینھ ، فیعمل بقانون ًفمن واجب الحاكم أیضا أن یلتزم بمنھج اإلسالم في عالقتھ بذلك الشباب المتطلع إلى األفضل) 1(
أال وإني إنما أبعث إلیكم عمالي لیعلموكم دینكم وسنة نبیكم ، وال أبعثھم : (ًالفاروق رضي هللا عنھ یوم أن خطب في جموع الحجیج قائال 

ًویلتفت إلى عمالھ محذرا وتوعدا ) 2.. (لیضربوا ظھوركم ویأخذوا أموالكم  وھي ھي الخطة ) 3..) (وھم ال تضربوا المسلمین فتذل: (ً
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خیار أئمتكم الذیت تحبونھم ویحبونكم وتصلون علیھم ویصلون : " التي تعلمھا الفاروق من أستاذه األعظم رسول الھدى والرحمة القائل 
منھج الذي یحبھ ویوم یعود الحكم إلى منطق اإلسالم ھذا لن یكون ثمة ظالم ومظلوم ، بل أسرة متضامنة متعاونة على تحقیق ال) 4(علیكم 

 "..هللا 
فھل لكم بكلمة توجھونھا إلى الدعاة .. إن في حیاتكم المباركة خبرات تستحق التسجیل لینتفع بھا المسلم في كل مكان . ًم ـ وأخیرا 

 ..والشباب في ختام ھذا الحوار المفید إن شاء هللا ؟
ة المادیة في ید أعداء اإلسالم ، وقد اتحدوا مع اختالفھم على القو. ع ـ الصعاب التي تعترض الدعاة في ھذا العصر عاتیة غاشمة 

 یكن لجنود طالوت المؤمنین طاقة بجالوت وجنوده ،  وعلى أساس الموازین البشریة لم. أھلھ ، وأكبر تركیزھم على اإلخوان المسلمین 
 .ھزموا كتائب جالوت بإذن هللا ًولكن لما أیقنت عصبة اإلیمان أن النصر من عند هللا ولیس مرھونا بالعدد والعدة 

إنني ال أستھین بقوة العدد ، وال أطلب من الدعاة أن یخلدوا إلى التواكل ومصمصة الشفاه ، وتحریك األعناق یمنة ویسرة ، وضرب 
ھر بكلمة الحق في إنھا نكبة النكبات القاضیة الماحقة الساحقة ، ولكن التمسك بالوحي المنزل من عند هللا ، والج.. األكف بعضھا ببعض 

إصرار واستمرار، واالستھانة بكل صنوف اإلیذاء ، وضرب المثل العالیة من أنفسھم في الرجولة والبطولة والثبات ، ویقینھم بأن هللا 
في ھذا كلھ من أسباب النصر .. مبتلیھم بشيء من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات ، لیعلم الصادقین من المزیفین 

 .سنن هللا ، وقصص القرآن خیر شاھد على ذلك 
أما الشباب فإن العزیمة التي تواكب وعیھ العمیق في غیر حاجة إلى الكثیر من التجارب ، ولكنھا بحاجة إلى الكثیر من الصبر ، 

فحقق هللا لھم من العزة والسؤدد ثم من حیوات السلف الصالح الذین قیدوا تصرفاتھم بھا . وااللتزام بتوجیھات الوحي من الكتاب والسنة 
 .ما یشبھ الخوارق

ًإن شبابنا قد بلغ اشده واستوى وآتاه هللا حكما وعلما وعزیمة ورشدا وفھما سلیما ، فعلى بركة هللا ، ومن تكن نصرتھ دانت لھ الدنیا  ً ً ً ً
 ) .هللا ثم ذرھم: قل (و .. على وجھ الیقین ، ومن ینصره هللا فال غالب لھ 

                 
 :الھوامش 

   .من حدیثین أخرجھما مسلم ) 4 و 1(
 220 و219انظر جمھرة خطب العرب ص ) 3 و 2(

 
ّالبنا أو حسن الھضیبي لكننا بایعنا هللا وال شك أننا  حسن ولم نبایع, ّإننا لم نلتق علي البنا أو الھضیبي إنما التقینا علي هللا) :المشھورة أقوالھ من

.. ھذه العقیدة في دقة ووضوح إلي ملك علینا كل جوانحنا ألنھما ھما اللذان فتحا أعیننا علي ھذا النور وقادانا ًحبا  وخلیفتھأحببنا حسن البنا
ّفكیف ال نحبھما  وفي هللا ّ.(... 

 
 

منھا ما بقي في ذاكرتھم غریب أمر الحب، وغریب أمر أھلھ الذین سجلت غرائبھم دواوین الشعر وحكایات الرواة، منھا ما تناساه الناس، و
رغم مرور القرون، لطرافتھ أو الستغراقھ في الغرابة وخروجھ عن المألوف، ورغم ھذه الغرابة فقد بقیت معھ مواقف التقدیر، ألنھ الحب، 

لب من غیره، أو مع الذي یتفھم الناس دوافعھ وألنھم یعایشونھ ویدركون سطوتھ مع رغبة محمودة، أو زوجة أثیرة، أو ابن مدلل أقرب إلى الق
صدیق حمیم وثقت عرى الصلة بھ أیام الصبا وأحالم الشباب، وقد یؤدي ھذا الحب في صورة التي یعایشھا الناس إلى تغییب إلرادة المحب 

لتي یحیاھا وسلب لعقلھ فینساق إلى ظلم أو قسوة، أو حتى إلى معصیة، ومع ھذا فإنھ یظل عند معظم الناس في دائرة التفھم ألنھا البشریة ا
 ..!الجمیع من لدن آدم علیھ السالم إلى قیام الساعة

وألن الحب الصحیح عاطفة نبیلة أودعھا هللا في القلوب السلیمة، فقد جاءت البشریات كثیرة ألھلھ على لسان الرسول الكریم صلى هللا علیھ 
، وھم عباد .."بعة یظلھم هللا في ظلھ، یوم ال ظل إال ظلھس"وسلم، یحدد في إحداھا درجة من درجات الحب یشمل أصحابھا الحدیث الشریف 

، كما قد ینتاب غیرھم   سبحانھ اصطفاھم لیتحابوا فیھ، فیعیشون من خالل ھذا االصطفاء على ھدایة من هللا بغیر ظلم أو قسوة أو معصیة 
إذا ذكر أعانھ، وإذا نسي "ء بھ الرسول صلى هللا علیھ وسلم من المتحابین، وإنما ھو الحب الذي یعین العبد على أن یكون ھواه تبعا لما جا

 .لتتحقق للمتحابین الطاعة الكاملة  تعالى" ذكره
وألنھ اصطفاء، فلن یدرك معناه أو یتذوق حالوتھ المحرومون، وإن أجھدوا أنفسھم في فھمھ، ألنھ نبات طیب ال ینبت في غیر أرضھ، وال 

 .لوب السلیمةیشم أریجھ وعطره غیر أصحاب الق
وفي دعوة اإلخوان المسلمین، التي شكل الحب في هللا أساسھا القوي، ذاق األخ عمر عبد الفتاح التلمساني ، حالوة ھذا الحب كما تذوقھ غیره 

إمامھ ومرشده  حتى ارتبط ب-ونحسبھ كذلك وال نزكي على هللا أحدا-من إخوانھ، وإن سبقھم فیھ أحیانا لجده واجتھاده في تحصیل رضوان هللا 
، ویستعید في وصفھ لحالھ فیھا -رحمھما هللا جمیعا-حسن البنا   برباط قوي وصلة خاصة بعد أن بایعھ على السمع والطاعة في غیر معصیة 

بین یدي المیت (بعد أكثر من ثالثین عاما من استشھاد المرشد األول، وصفا سبقھ إلیھ بعض من استغرقتھ حاالت الحب في هللا، بأنھ كحال 
 ).مغسلھ

-، كما تفھموا من قبل ما سجلتھ دواوین الشعر وحكایات الرواة، مع تمیزھا في حالة عمر التلمساني   وتلقى الناس ھذا التعبیر 
 . بأن ضوابطھا ھي الطاعة في غیر معصیة -رحمھ هللا
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مین، فاستخدم ھذا التعبیر للتشھیر بالرجل وجماعتھ، أنھ أخطاء للدعاة ولدعوة اإلخوان المسل  وبین محروم من نعمة الحب في هللا، 
قلوبھم على    كما سبق أن استخدموا وصفھ لحالھ قبل تعرفھ على دعوة جماعة اإلخوان المسلمین، ظانین أن ما 

ل ھو في سیرتھ صفات یوزعونھا على الناس طعنا في عمر التلمساني وجماعتھ سیكون سبیال إلى ھدم جماعة اإلخوان المسلمین، وتشویھ رج
ما كان یریحني أن یتعالى علي إنسان مھما " أقرب إلى سیر السلف الصالح منھ إلى زعماء ھذا الزمن العجیب، وھو الذي قال في ذكریاتھ 

 كان وضعھ وصفتھ، ألنني ال أفتقر إال لغنى هللا، وال أذل إال لعزة هللا، وال أخاف إال من بیده ملكوت كل شيء، ولیس في كل ھذا
 ". ظفر عند مخلوق، مھما ظن بنفسھ، وظن بھ الناس   
الصفحات فعال، ودارت الشروح والتفاسیر، وكیف أن العمل في جماعة اإلخوان المسلمین والسمع والطاعة تلغي العقل   

ذ عمر ، كم تغافلوا عن إشارات وردت في ذكریات مرشدنا الثالث األستا)صحائفھم شرط في غیر معصیة   وأسقطوا من (
كنت أعلم عدم رضاه عني إذا ناداني بلقبي الذي تعارف الناس علیھ : " التلمساني علیھ رحمة هللا ، عن حاالت لعدم رضا إمامھ علیھ فیقول
 طلب اإلمام -علیھ رحمة هللا-، كما تغافل ھؤالء عن رفضھ .."یا عمر..أستاذ عمر، دون ذكر االسم مجردا كما كان یفعل في حاالت الرضا

لشھید منھ أن ینقل مكتب المحاماة الخاص بھ إلى القاھرة، بعد أن رفض طلبھ بأن یكون وكیال للجماعة وإصراره على ھذا الرفض ال ا
سبب   معصیة لإلمام الشھید، وال شقا لعصا الطاعة، ولكن خوفا على نفسھ، وعلى توكلھ الكامل على هللا سبحانھ في الحیاة، 

 .ورضي منھ إمامھ بذلك..!!" إني ال أرضى أن یكون لمخلوق علي فضل في ھذه الحیاة الدنیا" ن نجاحھ في مھنتھ إلى اإلخوا
المحرومون لم یقدموا على رغم كثرة تناولھم لھذا الموضوع دلیال واحدا   ورغم كل ھذا ورغم الطعن والتشویھ ، فإن ھؤالء

لمسلمین، یبرھنون بھ على أن السمع والطاعة في مدرسة اإلخوان المسلمین من سیرة عمر التلمساني وصلتھ باإلمام الشھید وجماعة اإلخوان ا
الربانیة، تلغي العقل، أو تقلل من قیمة الرجال، ولكنھ الحرمان الذي یغشي القلوب واألبصار، فیصوب في ظالمھ المتصیدون سھامھم لعلھم 

 .ینالون بھا شیئا یطفئ حقد قلوبھم، وما ھم ببالغیھ إن شاء هللا
 إلى ربھ مثلما مضى من سبقوه، ومثلما -جندي جماعة اإلخوان المسلمین الوفي وأحد رموز الطاعة وااللتزام فیھا-ى عمر التلمساني ومض

 وستبقى جماعة اإلخوان المسلمین مدرسة تخرج -راضین مرضین إن شاء هللا-ستمضي األجیال من مدرسة اإلخوان المسلمین من بعد 
 :لمخلصة لدینھا وألمتھا ، مدرسة غایتھا هللا سبحانھ عزیزة بدینھا عزیزة بمبادئ دعوتھا، قال عنھا رحمھ هللاألجیال العابدة لربھا ا

إنما التقینا على هللا، ولم نبایع حسن البنا أو حسن الھضیبي، لكننا بایعنا هللا ، حتى الذین بایعوا سیدنا " الھضیبي"أو " البنا"إننا لم نلتق على " 
إن ( علیھ وسلم نبي ھذه األمة وأحب خلق هللا إلیھ، وكل من وضع یده في یده، إنما كان یبایع هللا جال وعال بدلیل قولھ تعالى محمد صلى هللا

إننا لم نقدس أحدا ألن " حسن البنا"، فلیكف الذین یزعمون أن اإلخوان المسلمین یقدسون )الذین یبایعونك إنما یبایعون هللا، ید هللا فوق أیدیھم
وخلیفتھ حبا ملك علینا كل جوانبنا ألنھما ھما اللذان فتحا أعیننا على ھذا النور، وقادانا إلى " حسن البنا" ھو الملك القدوس، ولكننا أحبنا هللا

 !!".ھذه العقیدة في دقة وتوضیح، فكیف ال نحبھما  وفي هللا ، في غیر ما تقدیس أو یشبھ التقدیس
إلى هللا بالعمل تحت لواء جماعة اإلخوان   لمساني، الذي لم یجد في دنیاه أطیب من رحم هللا عمر عبد الفتاح الت

 .ومرشدا..  و..أخا..المسلمین
 .وهللا أكبر، و الحمد

 
 

  ذكریاتھ ال مذكراتھ بعد أن تجاوز الثمانین وبعد أن غالبھ المرض وصبر السنین-رحمھ هللا-كتب مرشدنا الثالث األستاذ عمر التلمساني 
وأشرف على الموت، وحاول بتواضعھ ونكرانھ للذات أن یكون صادقا مع الناس وأن یقف عند بعض محطات حیاتھ المباركة التي ارتبطت 
بمھمتھ كداعیة فیستخلص منھا ما یفید الداعیة في عملھ، فحكى ھذه الذكریات بأسلوب المؤمن بدعوة اإلخوان المسلمین القادرة بإذن هللا على 

األخذ بأیدي الناس إلى طاعة هللا، فلم یعط لنفسھ ھاالت براقة كما یفعل غیره من الزعماء، وإنما حافظ في كل سرده على إحساس التغییر و
 .األخ المسلم الذي بایع دعوة اإلخوان المسلمین ومؤسسھا وشرف فیھا بمرتبة الجندیة، وإن تعددت فیھا المسئولیة

كنت أرى بعض الناس إذا ( طلع شبابھ أنھ كان یحب السینما والمسرح ویحدد كیف كان یتعامل معھما یقول علیھ رحمة هللا في ذكریاتھ عن م
كان موعد للذھاب إلى إحدى دور السینما أو المسرح، اعتذر لمن معھ في المجلس عن البقاء وطلب االنصراف ألمر مھم، أما أنا فما كنت  

إذا تعجب الحاضرون أو غضبوا فإن ردي الوحید الدائم، إن هللا یعلم إلى أین أذھب فكیف ال أتحرج عن االعتذار بسبب الذھاب إلى السینما، ف
ھذا عن السینما في أیامھ ) (أخشى هللا ثم أخشى الناس، وهللا أحق أن أخشاه، خاصة وأن ما أفعلھ لیس حراما، وإن دخل في دائرة المكروه

 ).األولى رحمھ هللا
قط ھذه المرحلة من حیاتھ وكل ما كان لھ فیھا مما قد یعیبھ علیھ الناس، خصوصا وأنھا قد انتھت بتعرفھ على قد كان بوسعھ رحمھ هللا أن یس

اإلمام الشھید حسن البنا ودعوة اإلخوان المسلمین، ثم بثقل األیام واللیالي والسنین التي خاض ألوائھا داعیا إلى هللا، فترك فیھا المباح والحالل 
خیر وأبقى، ولكنھ الصدق مع هللا الذي ألزم نفسھ بھ، ثم توضیح السبیل، لیس لمن نسي دینھ وربھ كما یفعل عامة الدعاة، البین طلبا لما ھو 

وإنما ألصناف من الناس، عاش حیاتھا وأحس بأحاسیسھا، وقدر قناعاتھا، رضیت لنفسھا أن تعیش ھانئة ناعمة في الحیاة بعیدة عن الحرام 
 . رضوان هللا-إذا خلصت النیة وصدقت-روه، لتختار بین حیاة ناعمة ھانئة ، مسالمة، وبین حیاة جھاد ومشقة، فیھا وإن وقعت في دائرة المك

رحم هللا المعلم الصادق عمر التلمساني، وأسكنھ فسیح جناتھ وھدى هللا من تتبع كلمات الرجل محاوال إفساد مقاصدھا، لیشوه تاریخھ، وتاریخ 
 .هللاجماعتھ، ولیصد عن سبیل 
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 بعض ذكریاتھ عن حیاتھ وصلتھ باإلمام الشھید -بعد أن وصل إلى سن الثمانین–كتب مرشدنا الثالث األستاذ عمر التلمساني علیھ رحمة هللا 
ات، حسن البنا وجماعة اإلخوان المسلمین والتزم الرجل طوال سرده لھذه الحقبة من تاریخ الدعوة جانبا جدیدا على كتاب الذكریات والمذكر

 فیتحول الموضوع كلھ إلى مدح -ولھ العذر إن فعل–ًحب إمامھ وتأثره بھ، فھل ھذه الذكریات وقفا على شخص حسن البنا   فلم 
لشیخھ لن یفید إال فئة قلیلة  من الناس اعتادت أن تختزل العمل لإلسالم في تلك العالقة الطیبة التي تنشأ في هللا بین   

فتطغى على جوھر العمل وإرادة التغییر التي سعى إلیھا الكثیرون من ھؤالء المصلحین الرواد ونذروا أنفسھم لھا المصلحین الرواد وأتباعھم 
 .  ومنھم من قضى شھیدا 

كذلك فإنھ وبشعور الداعیة الذي یحرص على أن یورث األجیال من بعده الدروس العملیة التي تحقق معنى التواصل بین الجیل األول من 
ان المسلمین واألجیال التي تلیھا لم یستغرقھ الجانب التاریخي وأحداث مصر والمنطقة العربیة في ھذا الزمن التي تنوء بمؤلفاتھا دعوة اإلخو

من أحداث، وقد كان ھذا یكفیھ وفاء  المكتبات والتي كانت جماعة اإلخوان المسلمین حجر الرحى في معظم إن لم یكن كل ما 
ھ بأسلوب الداعیة الذي تسترعي انتباھھ في سیرة شیخھ وتاریخ دعوتھ تلك المواقف التي تعین على تشكیل لجماعتھ، ولكن جاءت ذكریات

 .النفس المؤمنة تشكیال یساعدھا على استكمال جوانب الربانیة فیھا
حداث سیرة دعوتھ من خالل وعلى ھذا النھج سارت ذكریات مرشدنا الثالث األستاذ عمر التلمساني علیھ رحمة هللا فقد كانت وقفاتھ عند أ

 .من خاللھا أھداف وأسلوب جماعة اإلخوان المسلمین  سیرة مرشدھا األول 
عرضھ لذلك االجتماع الذي عقد في جامعة القاھرة في األربعینیات وقام فیھ اإلمام الشھید حسن البنا بتفنید كل ما ورد عن طھ  

 بھ أن یلحق مصر بالغرب بشكل كامل وأن یقطع بینھا وبین تاریخھا اإلسالمي، الذي أراد " مستقبل الثقافة في مصر"حسین في كتابھ 
الرجل قوة الحجة التي نطق بھا اإلمام تحت قبة الجامعة ووسط حشد من األكادیمیین واألسلوب الراقي في الذود عن اإلسالم وتفنید  

طھ (الذي یحمل في نفسھ الخیر لكل الناس، فلم یحس شخص أضالیل الكتاب دون أن یخرج حسن البنا بحماسھ عن أدب الداعیة المسلم 
وانتھى أمر الكتاب وما ..بكلمة نابیة أو لفظ جارح ولم یبد منھ ما یحط من قدر الرجل حتى شكره طھ حسین نفسھ على ذلك وأثنى علیھ) حسین

وھا من حسن البنا ھي ذلك التطبیق العملي لعلم العالم جاء بھ من أفكار وبقیت قیمة عملیة وقف عندھا الناس كثیرا ومعھم مرشدنا الثالث تعلم
وأدرك األستاذ عمر التلمساني قیمة التربیة اإلسالمیة الصحیحة التي ..وحماسھ في الدفاع عن دینھ مع االلتزام الكامل باآلداب والسلوك الربانیة

یسر التعلیم، قد یتعلم اإلنسان ثم ال یكون  یست باألمر إن التربیة ل" ًفیقول تعلیقا على الحكایة ..یجب أن تكون أبرز سمات الداعیة
ِوقد یعلم ولكن لن ینتج تعلیمھ علماء..أكثر من كتاب أو كتب متنقلة ُإن من السھولة بمكان أن تعلم الطالب فریضة الصالة، أركانھا ..ٌ

من "ولذلك یقول صلى هللا علیھ وسلم " شاء والمنكرتنھى عن الفح"ومبطالتھا، ومستحباتھا ومكروھاتھا، لكن من العسیر أن تربیھ على أنھا 
 ".ًلم تنھھ صالتھ، لم یزد من هللا إال بعدا

 
َلقد دخل اآلالف من اإلخوان المسلمین السجون، فكانوا موضع التقدیر واالحترام من جمیع من في السجون، كان بعضھم یخفون ھذا االحترام 

ن بھ إال لمن یطمئنون إلیھ، لعلمھم بأن جزاء كل من یظھر بادرة عطف نحو اإلخوان أن ینقل في دخیلة نفوسھم، خیفة الظالمین، وال یصرحو
فورا من مكانھ إلى مكان بعید، وقد أجریت ذات مرة، عملیة حصوة في الكلى ألحد اإلخوان المسلمین في مستشفى أسیوط، وقامت على 

تماثل للشفاء، عرض علیھما ھدیتین قیمتین، فأبتا أن تأخذاھما، فلما في حنو وعطف ورعایة، فلما ) رقیة وفاطمة( تمریضھ ممرضتان 
اعترف بفضلھما وتعبھما، قالتا یا لیت كل المرضى الذین تجرى لھم عملیان عندنا، یا لیتھم یكونون جمیعا في مثل أخالقكم وأدبكم وحیاؤكم، 

بغیضة، ویعاملوننا وكأننا من سقط المتاع الذي یباع ویشترى، وھذا فما كنا لنجد في ھذا العمل من تعب، ولكن غیركم ینظرون إلینا نظرات 
 .مجرد مثال على سلوك اإلخوان المسلمین

خالل فترة السجون كانوا یعاونون األطباء، فیقوم األطباء أو طلبة الطب، وما كان أكثرھم من اإلخوان المسلمین بعالج المرضى ورعایتھم، 
ل من في السجون یثقون في اإلخوان المسلمین ثقة تامة، فكانوا یعتمدون علیھم في المخازن والمطابخ ومدھم بالدواء الالزم، لقد كان ك

والمخابز، على العكس من غیرھم، وقد حدث أن استدعي بعضھم للتحقیق في أحد سجون الظالمین، وفي أوائل رمضان استدعت النیابة اثنین 
ُ بقلیل، وفي الطریق وأمام دار القضاء العالي أذن للمغرب، فأوقف الضابط السیارة للتحقیق معھما، وأخرجا من سجن طرة قبل المغرب

لالثنین، وعجب أن یتنازل أحدھما عن نصیبھ في اإلفطار لآلخر لمرضھ الذي یضره الجوع، ثم سارت السیارة إلى ) ساندویش(وأحضر 
لنیابة، وتولى كل واحد منھما التحقیق مع أحد األخوین، وعندما بدأ مبنى المباحث في وزارة الداخلیة، وفي الساعة العاشرة حضرا وكیال ا

 :وكیل النیابة، وكان إنسانا حقا، عندما بدأ یفتح المحضر
 ھل أفطرت؟) س(
 .كال): ج(
 وكیف أحقق معك وأنت لم تفطر بعد؟): س(

ھ باستحضار بعض السندویشات، وطلب من األخ أن فالتفت وكیل النیابة اإلنسان إلى كاتبھ وقال لھ أقفل المحضر، واستدعى حاجبھ، وكلف
 .یفطر، ثم بدأ التحقیق

 ما رأیك في اإلصالح الزراعي؟): س(
 وھل لذلك طلبت من قنا؟): ج(
 .أجب): س(
 .إن اإلخوان المسلمین أبدوا رأیھم فیھ في حدود خمسمائة فدان): ج(
 ما رأیك في االشتراكیة؟): س(
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ر رأیا بشأنھا، وكان ظھر األخ إلى الباب، فدخل رجل یرتدي المالبس المدنیة، فوقف من في الغرفة، فلما لم أقرأ عنھا شیئا حتى أصد): ج(
أجلس یا فالن، واستمر وكیل النیابة في تحقیقھ، وبعد فترة قال القادم الذي جلس إلى جانب : مر القادم خلف األخ، ربت على ظھره وقال لھ

، أما اآلن فقد )مالزم ثان(أنا فالن، وكان ضابطا صغیرا : لم یسبق لي شرف التعرف إلى سیادتكم، قال: قالأال تعرفني یا فالن؟ : وكیل النیابة
وكان .. ھموم الحیاة: بس سیادتك كنت رشیقا، ولكنك الیوم وأشار إشارة تدل على البدانة، فكان رد الضابط…یاه: أصبح بدینا، فقال األخ

أرید التحدث معك قلیال، لقد راقني : ، وبعد التحقیق قال ھذا الضابط لألخ)جرجس(ن باسم التعذیبي یحضر التحقیق ضابط آخر یعرفھ اإلخوا
لقد عاشرت اإلخوان أكثر من ثالثین عاما، وشاركتھم في راحتھم وتعبھم، في : أدبك وسكینتك، فما الذي حشرك بین ھؤالء اإلرھابیین؟ قال

م، وسأظل معھم أیا كان القدر الذي قضاه هللا، ویبدو أن اإلجابة قد أفحمت الضابط، فأمر مسراتھم وأحزانھم، وكنت راضیا عن عشرتي معھ
باستحضار إحدى سیارات المباحث حیث نقلت األخ وزمیلھ إلى لیمان طرة، الذي خرجا منھ في لوري مكشوف، وھواء دیسمبر على 

، لسؤال أحد اإلخوان عن أسلحة 1970رة أخرى إلى معتقل طرة سنة الكورنیش یھري أنفیھما وأذانھما من الصقیع، وقد حضر ھذا الضابط م
قابلت األخ فالن، ودار بیني وبینھ حدیث، ولوال الظروف التي كنا فیھا لقبلت یده، وھذا نوع من : ، وأثناء الحدیث قال الضابط1954من سنة 

 .سلوك اإلخوان المسلمین داخل السجن والمعتقل
، أن أحدھم إذا تحدث عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، أبى حبھ لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم واحترامھ لھ وقد بلغ من أدبھم في السلوك

أن یتحدث عنھ وھو مضطجع، وما ذلك إال لعلمھ بقدر الرسول صلى هللا علیھ وسلم، وما أسداه للبشریة من خیر برسالتھ الكریمة، إن اإلنسان 
یحسن أداء ھذا الخلق أمام الناس ومعھم، أما األدب فھو اإلطار الجمیل الذي یوضع داخلھ الخلق الحسن، فیبدو قد یكون ذا خلق حسن، ولكنھ 

فبدت ).. وإنك لعلى خلق عظیم: ( إن هللا سبحانھ وتعالى أثنى على رسولھ صلى هللا علیھ وسلم فقال. جلیال رائعا یجذب القلوب واألنظار
في روعة وجالل اعترف بھا الخصوم قبل األصدقاء، وما ذلك إال ألنھ صلوات هللا علیھ وسالمھ، قدم ھذه أخالقھ صلوات هللا وسالمھ علیھ 

 ).أدبني ربي فأحسن تأدیبي: ( األخالق الحسنة في إطارھا األخاذ، فقال
 .في ھذا اإلطار بدا اإلخوان المسلمون أمام الناس، أبھى ما یكونون أخالقا، في جو من األدب الرفیع

 
 

 حبة األخیار وآثارھاص
من سلوكھم عدم مصاحبة الفاسقین، ألن الفاسق یضحي بصاحبھ ألتفھ بارقة، وال یصحبون الكاذبین ألن معاشرة الكاذب ال تكون أكثر من 

د، سراب، وال یصادقون الحمقى ألنھم یضرون من حیث یظنون أنھم ینفعون، وعدو عاقل خیر من صدیق أحمق، إنھم أكثر الناس وفاء بعھ
 .وأوصلھم لرحم، وأخلصھم لصدیق وأعونھم لمحتاج

غضب عمر بن العزیز یوما رضي هللا عنھ، : ( ِنادرا ما یغضبون، ألنھم عرفوا شرة الغضب فجانبوه، ومن جمیل ما قرأت في ھذا المعنى
ن، أنت في قدر نعمة هللا علیك، یا أمیر المؤمنی: فاشتد غضبھ، وكان یحضره في ذلك الغضب ابنھ عبد الملك، فلما سكن غصبھ قال لھ

كیف قلت؟ فأعاد علیھ ما : وموضعك الذي وضعك هللا تعالى بھ، وما والك من أمر عباده، یبلغ بك الغضب ما أرى؟ قال عمر رضي هللا عنھ
 ).ما تغني سعة جوفي، إن لم أردد فیھ الغضب، حتى یظھر منھ شيء أكرھھ: أما تغضب یا عبد الملك؟ فقال: قال فقال

 
 

 تالوتھم لكتاب هللا
یرتب كل واحد منھم على نفسھ وردا قرآنیا، أیا كان عدد آیاتھ، . یقرءون القرآن كما كان یقرؤه السلف الصالح، ترتیال وفھما وتدبرا وعمال

غیرة وال كبیرة إال لیكونوا على صلة یومیا بدستورھم الرباني الذي ال یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ، قرآنھم الذي لم یغادر ص
أحصاھا، قرآنھم الذي یقرر لھم أن هللا تعالى قد أحاط بكل شيء علما في الماضي والحاضر والمستقبل، وما قبل الماضي وما بعد المستقبل 

: في منامھ، فسألھولقد روى اإلمام أحمد بن حنبل رضي هللا عنھ، رأى رب القدرة والعزة . وما یدخل في علم هللا مما ال یعلمھ أحد من البشر
ولذلك . بفھم وبغیر فھم یا أحمد: قال بفھم أو بغیر فھم؟ قال العلیم الخبیر. بكالمي یا أحمد: ما أفضل شيء یتقرب بھ العبد إلیك یا رب؟ فقال

َقل أن تجد أخا ال یحفظ القرآن كلھ، وخاصة القدامى منھم الناصر، فترة ثمینة وقد كانت فترة السجون التي قضوھا محبوسین في عھد عبد . َ
ولما كان أعوان عبد الناصر یرغمونھم على العمل في الواحات طوال النھار، كان الحافظون . حفظ فیھ الكثیر من اإلخوان المسلمین القرآن

 .سنةولقد قال بعض الصالحین، إن من قرأ القرآن متع بعقلھ وإن بلغ مائتي . منھم للقرآن یُحفظونھ لغیرھم مشافھة أثناء العمل
إنھم ال ینتقصون أحدا، فإنھم ال یرون أنھم خیر من أحد، خشیة الغرور، وھذا سلوك لو أخذ بھ المسلمون مع أنفسھم، لغدوا جمیعا على خیر 

إني أستحي من هللا عز وجل أن یعلم مني أن : منزلة من منازل الصالحین، فقد صلى ابن المكندر على رجل، قیل لھ أتصلي على فالن؟ فقال
وھكذا یعجلون لدار یرحلون إلیھا كل یوم مرحلة، أكثر وأكثر مما یعملون لدار یرحلون عنھا كل یوم . مة هللا تحجز عن أحد من خلقھرح

 .مرحلة
 )طوبى لھم وحسن مآب(

ا یغضب هللا تعالى، إن من سلوكھم الرائع أنھم یتحملون ما یكرھون، إذا كان فیھ مرضاة هللا تعالى، ویتركون ما یحبون إذا علموا أن فیھ م
 .ولھذا كان هللا تعالى معھم في محنھم، رضاء وتثبیتا وسكینة

 
 

 أمة مجاھدة
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ذلك أنھم أعدوا للجھاد . ألم تر أنھم أشد المسلمین الیوم حرصا على الجھاد، ودعوة لھ، وتحریضا علیھ، ومزاولة لھ بجمیع صوره ومراحلھ
 فلسطین وسوریا وأرض القنال وغیرھا لتشھد لھم بذلك بین یدي الحسیب الرقیب، یوم ال ینفع عدتھ، فلم یجبنوا یوما عن لقاء عدو، وإن أرض

وكان من عدتھم في ذلك أنھم لم یشق علیھم تھجد اللیل ودعاء السحر، ولم یبخلوا بما في أیدیھم عن . جاه وال سلطان وال عتاد وال أعوان
 .و، ولم یخشوا أحدا في هللاإنفاقھ في سبیل هللا، فلم یجبنوا أبدا عن لقاء عد

ومن سلوك اإلخوان المسلمین أنھم ال یتزینون للناس بشيء، وینطوون على غیره، ظاھرھم كباطنھم ألنھم یعلمون علم الیقین أن هللا وحده ھو 
ال یعاملون الناس، إال الذي یعلم الظاھر والباطن، فكیف یخادعون من ھو على كل شيء مطلع ورقیب؟ فھم یعاملونھ وحده سبحانھ وتعالى، و

قد یضیق بعض الناس بصبر اإلخوان في مواطن الحق، ولكن ماذا علیھم إذا أرضوا في ھذا السلوك . في رقابة من هللا تعالى وافیة شاملة
إن لم یكن بك  ( :ربھم تعالى، ولو غضب الناس جمیعا، إنھم اقتداء برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في ھذا السلوك یھتفون من أعماق قلوبھم

 )..غضب علي فالن أبالي
 .وصراحتھم في الحق لیست مخاشنة وجفاء، ولكنھم یقولون الحق في جرأة ورجولة ووضوح وأدب وكمال خلق

ُألم أقل لك فیما سلف من ھذا الكتیب، إنھم قد یخطئون كما یخطئ غیرھم، وإنھم غیر مبرئین من كل عیب، فالعصمة لألنبیاء والرسل وحدھم، 
والكمال  العلي األعلى وحده، وما دامت معصیة البعض منھم طارئة، فالرجاء في األوبة والتوبة واسع فسیح، فإن أبانا آدم قد عصى 

إنھم لم یستكبروا في أنفسھم، ولم یتكبروا على أحد، لعلمھم بأم المعصیة في كبر خطیئة . مشتھیا، فتاب وقبلت توبتھ، وغفر هللا تعالى لھ
لنتائج، وقد تستوجب اللعنة، فإن إبلیس عصى مستكبرا فلعنھ هللا تعالى، ولھذا تراھم في رضاھم عن ربھم تعالى أنھم ال یتمنون علیھ خطیرة ا

ِسوى التوفیق والستر في دنیاھم ھذه، وكان فضل هللا تعالى علیھم في ھذا كبیرا، إذا إنھم لم یعصوا ربھم تعالى یوما في كبر وھم یعلمون أنھ 
 .ِیدخل الجنة من كان في قلبھ مقدار ذرة من كبرال 
 
 

 تقوى هللا
وما من شك أن أوفى مراتب السلوك اإلسالمي، وھو ملحوظ في الوسط اإلخواني، ھو التجرد من النظر إلى البشر، خیرا أو شرا، وإخراج 

وال جانب سواه، إنھم یوقنون أن اطالع هللا سبحانھ الناس من العقل والقلب والنظر المحصور في قدرة هللا وحده، والركون إلى جانب هللا، 
وتعالى إذا علم تعالى أنھم ال ینظرون إلى شيء سواه، وقد ثبت ھذا واقعا في كل األزمات القاسیة التي مرت باإلخوان المسلمین، وأسوق ھنا 

فقال لھ . ج من السجن إال إذا أیدت جمال عبد الناصرُاقسم إنك لن تخر: فقد قال أحد كبار وزارة الداخلیة ألخ من اإلخوان: واقعة حدثت لھم
ومن أین أتاك ھذا االعتقاد : وأنا بدوري أقسم با أنني البد وأن أخرج من ھذا السجن سواء رضي عبد الناصر أو أبى، فقال لھ الضابط: األخ

ین قضوا مدة سجنھم، وآخر یخرج منھ المسجونون الذین إن لھذا السجن بابین یخرج من أحدھما المسجونون الذ: الثابت؟ فقال لھ األخ مبتسما
وھكذا أخرج اإلخوان كل ما عدا هللا من قلوبھم، ولم ینظروا من كل . ینتقلون إلى رحمة هللا، فأنا البد وأن أخرج من أحد البابین وال محالة

 .ھذا منھم فسعدت بانتسابي إلیھم، وصحبتي إیاھمتعلمت . نفوسھم إال لمن بیده ملكوت كل شيء، ومرد كل أمر إلیھ وحده، وال شيء غیره
 
 

 التسامح عند اإلخوان المسلمین
إن من قبیل سلوك اإلخوان المسلمین، أنھم یتسامحون عند اإلساءة، ویتغافلون عن الخطأ، والعاقل الفطن ھو الذي یتغافل وھو لیس بالغافل، 

، حتى إنھم لو علموا أن الماء البارد ینقص من مروءتھم ما شربوه، وأكثریتھم ال إنھم ذوو مروءة یضنون بھا أن تمس أو تنال. وحبذا السلوك
یبحثون عن الماء البارد، إنھم ال یلبسون الغالي من الثیاب، ولكنھم یلبسون أنظفھا، وإن لم تكن أغالھا، ولذلك من جل سلوكھم حب الطیب 

). أن من نظف ثوبھ قل ھمھ، ومن طاب ریحھ زاد عقلھ: ( ي رضي هللا عنھاقتداء برسولھم علیھ الصالة والسالم، فقد قرءوا عن الشافع
 .أرأیت ماذا تعلمت من اإلخوان المسلمین

 
 شوق اإلخوان المسلمین إلى لقاء هللا تعالى

 یمتعھ بالجنة، ھناك سلوك تعبدي ال یقف عنده الكثیرون، الشك أن كل مسلم سواء كان من اإلخوان المسلمین أو لم یكن منھم، یسأل هللا أن
وأن في الجنة ما ال عین رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر، كما یقول الصادق األمین صلى هللا علیھ وسلم، . وأن ینجیھ من النار

ابھم ھل من طلب یحققھ لھم؟ فیكون جو: ولكن ھناك في الجنة متعة وسعادة فوق ھذا كلھ، عندما یسأل الجلیل سبحانھ وتعالى، أھل الجنة
وماذا بقي لنا یا رب بعد ما أعطیتنا من ھذا النعیم؟ فیتجلى علیھم البدیع الباقي، بطلعة جاللھ وجمالھ، : التحمید والتسبیح والعرفان قائلین

 وصف، فیروحون في غمرة النعیم واإلیناس، بما ال یستطیع قلم أن یوفیھ حقھ من النعمة والبھاء، فجالل هللا وجمالھ فوق كل شيء وفوق كل
ھذه صورة من صور اإلخوان المسلمین وسلوكھم في عبادتھم، یعلمون أن هللا عز وجل، أھل ألن یعبد وأن . بل وفوق كل تصور أو خیال

ركعتان أصلیھما، أحب إلي : وقریب من ھذا المعنى قول أحد الصالحین. یعظم وأن تعنو لھ الجباه، حتى وإن لم یكافئ بالجنة أو یعذب بالجحیم
فقد رأیت الجنة رضا نفسي، وركعتین أصلیھما رضا ربي تعالى ورضا ربي أحب : لجنة بما فیھا، فقیل لھ ھذا خطأ، فكان جوابھ الرائعمن ا

 .إلي من رضا نفسي
 
 

 الحیاء من عند هللا
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، حتى لو استطاع التستر من إنك ال تجد أخا مسلما یتجاھر بمعصیة هللا، إنھ سلوك األدب، وحتى لو كان في قدر هللا أن یخطئ فإنھ یتستر
والستر . ًحتى في عباداتھم یتسترون، وال یحبون أن تظھر عبادتھم خوف الریاء، فھم یتسترون في نوافلھم وفي خطئھم، أدبا وحیاء..نفسھ لفعل

ا، ولذلك إذا ما طلبنا الستر من َمن هللا مطلوب، وهللا ستار وستیر بفضلھ، وال یفضح في اآلخرة وعل  مأل العباد والمالئكة، من ستره في الدنی
هللا تعالى، فالبد وأن یكون في أفھامنا ال طلب الستر وحده، ولكن طلب الستر مع طلب ما تحت الستر، فقد یستر هللا على مل ال یحب، ألنھ 

 .حلیم ستار، فمن االمتیاز في النظر إلى جالل هللا، أن نطلب ما یحجبھ ھذا الستر عن الظھور
 

 .وان المسلمین لغیرھممعاملة اإلخ
من سلوك اإلخوان المسلمین، معاملتھم للناس، كاحترامھم للكبیر وعطفھم على الصغیر، ال یبدون لذوي المكانة االجتماعیة، لمكانتھم، معاملة 

لناس، الذین أفضل مما یقدمونھ ألي إنسان، حتى ال یُرى في سلوكھم شيء من النفاق، غیر أن ھذا السلوك السلیم قد ال یرضى بعض ا
یتطلبون في معاملة الناس معھم شیئا یختصون بھ دون غیرھم، ولكن ما ذنب اإلخوان المسلمین ودینھم یطلب منھم أال یفضلوا مخلوقا على 

ى جانب مخلوق لمكانتھ االجتماعیة، وقد سبقھم السلف الصالح إلى ھذا السلوك اإلسالمي النبیل، فقد جاء ابن سلیمان بن عبد الملك، فجلس إل
أردت أن یعلم أن  : قال. یجلس إلیك ابن أمیر المؤمنین فلم تلتفت إلیھ: طاوس المعروف بزھده وورعھ وتواضعھ، فلم یلتفت إلیھ، فقیل لھ

ض، ولو أن المسلمین تعاملوا فیما بینھم بمثل ھذا السلوك، لما غرت أحدھم مكانتھ ولما عال بعضھم على بع. عبادا یزھدون فیما في یدیھ
 .والنتظم حال الناس إلى حد بعید

وإذا ما رأیت سلوك اإلخوان المسلمین في اإلعراض عن الشھوات العاجلة، انتظارا لموعد غیب لم یروه، فما ذلك إال ألنھم ینظرون لیوم 
طیلون األمل لعلمھم فحرصھم على غدھم الموقنون بمجیئھ، صرفھم عن زخرف حاضر، إنھم ال ی. قریب، ال یدرون ما هللا فاعل بھم فیھ

ألست ترى . وتعلمت منھم ھذا فاسترحت في حیاتي إلى حد بعید. ِبقرب األجل، وھذا سلوك یھون علیھم كل مصائب الدنیا بما فیھا من معاناة
 .معي أن أناسا موتى ما تزال القلوب تحیا بذكرھم، وأن أحیاء تعاف العیون النظر إلیھم؟؟

 
 قناعة اإلخوان المسلمین

اعة اإلخوان المسلمین بما في أیدیھم، وعدم تطلعھم إلى ما في أیدي الغیر من ذوي الجاه والثراء علمت ھؤالء الغیر أن اإلخوان إن قن
ولقد ساوم بعض ذوي الثراء وذوي الجاه، بعض اإلخوان . المسلمین لن یطلبوا منھم شیئا، ومن استغنى عن غني فھو نظیره في الغنى والشك

 .فأعرض عنھم اإلخوان، أیما إعراض، وقالوا لھم إننا بتعففنا أغنانا هللا عمن سواهبمالھم وجاھھم، 
 دعا رجال االنقالب األستاذ الھضیبي رحمھ هللا وأعضاء مكتب اإلرشاد إلى عشاء في سالح المھندسین بالحلمیة، 1952في أكتوبر سنة 

اء وجلست كعادتي على مقربة من الباب، وجاء عبد الناصر وقدم لي فدعاھم فضیلتھ بعد ذلك إلى عشاء في بیتھ، وكنت أحضر ذلك العش
تحیة، فقبلتھا، وكنت أضع رجال على رجل، وكان مقتضى قواعد اللیاقة أن أقف أو أن أنزل ساقي عن وضعھا، والرجل یقف أمامي، وفي 

فقد یظن البعض أني أقف لرئیس الوزراء، نفاقا إن ظللت جالسا، فقد خالفت قواعد البروتوكول، وإن وقفت : ثوان دارت معركة في خاطري
 .ال لیاقة، فآثرت أن أكون مخالفا لقواعد اللیاقة على أن یظن بي أني منافق، وبقیت على حالتي وما أظن عبد الناصر قد نسي ذلك

 
 

 أداء النصیحة
ولم یلفتھم حسن أخالقھم عن الحرص على إن اإلخوان المسلمین لم یفتنھم حسن الطلعة عن المحافظة على دینھم، وصیانة أعراضھم، 

ُرسالتھم، ولم یغرھم ثبات األخوة فیما بینھم عن أداء األمانة، وإنھا لمواقف ذل فیھا قدم الكثیرین، ولكن مراقبتھم لجانب هللا حمتھم من  َ َ ُ
ي عالمنا الذي نعیش فیھ إال لمن یسره هللا تعالى االنزالق، فظل للعفة عندھم قدرھا، وللدیانة مكانھا ولألمانة وفاؤھا وما ذلك بالشيء الیسیر ف

 .علیھ
َإنك ترى أن من ینكر على آخر تصرفھ في أمر من األمور، أن ھذا األخیر یزور بسبب ھذا اإلنكار، أما اإلخوان المسلمون، إذا أنكر علیھم 

ا إلى سالمة تصرفھم، حمدوا هللا تعالى على ما فیھم من أحد تصرفھم، عادوا إلى أنفسھم یسألونھا مكانة ھذا التصرف من اإلنكار، فإن اطمأنو
خیر، ولم یجدوا في أنفسھم على من أنكر علیھم، أما إن وجدوا الحق إلى جانب المعترض، سارعوا إلى تصحیح ھذا الخطأ شاكرین حامدین، 

 .ھل ترى أن ھذا السلوك متوفر بین الكثیرین؟ قد ترى، أما أنا فال أظن
سلمین سلوك من یھتم بخواتیم األعمال ألن كل عمل یحكم علیھ بالخاتمة التي انتھى إلیھا، إن خیرا فخیر، وإن غیر ذلك سلوك اإلخوان الم

وإنھ لمیزان دقیق في ضبط األعمال، فالمھندس المدني ال یسعد وھو یضع التصمیم، وال یسعد . فغیر ذلك، وعند الصباح یحمد القوم السري
دما ما بعد قدم، ولكن عندما یتم البناء ویشغلھ من أعد لھ ھذا البناء، ھنالك یسعد المھندس كل السعادة، ویحمد هللا وھو یراقب البناء یرتفع ق

تعالى على ما أنعم علیھ بھ من توفیق وسداد، والذي یقوم بأي عمل، ال ینشرح صدره االنشراح كلھ إال عندما یھنأ بنھایة العمل الذي أجھد 
 ھذا ال یرقب اإلخوان المسلمون إال خاتمة أعمالھم فحسب، فھي المكافأة الكبرى لكل ما القوه من متاعب في سبیل نفسھ من أجلھ، من أجل

 .الخاتمة ومن جھد ومعاناة
 
 

 صلة اإلخوان المسلمین با تعالى
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 یجب  علیھم، فآثروا ما عند هللا، على ُإن لإلخوان المسلمین ضربا من السلوك، بزوا فیھ غیرھم، وازنوا بین األھل والمال والولد، وبین ما
في معتقل مزرعة طرة، كان أحد البارزین في أحد األحزاب معتقال معھم، وفي یوم جلس ھذا الرجل الحزبي الموطأ الكنف، إلى . ما عندھم

: قال الرجل. لن أغضب:  األخقال. ولكنھ سؤال محرج فال تغضب: قال الرجل. تفضل: ھل لي أن أسألك سؤاال؟ قال: أحد اإلخوان وقال لھ
أراك تقف على باب : أجل، ولكن لماذا تسأل ھذا السؤال؟ قال الرجل: ھل أنت إنسان فیك مشاعر ولك إحساس كسائر البشر؟ قال األخ

ي، وأین زنزانتك تستقبل العدس المليء بالحصى في ترحاب، كأنك تستقبل دیكا رومیا، أو حماما مشویا، أو ملوخیة بالسمان أو الجمبر
إننا نحب ما ذكرت بأعم ما یحب إنسان ھذه الذوات ولكننا وازنا بین : وبیتك؟ قال األخ في منتھى البساطة…بزوجك..بولدك…إحساسك بأھلك

ھذا كل ھذه المحاب وبین رضاء هللا، فكان سلوكي أال أوازن بین أمرین ال مجال للموازنة بینھما، فآثرنا ما عند هللا تعالى على كل شيء في 
إن . ھذا ھو سلوك اإلخوان المسلمین في مواجھة الصعاب. الوجود، فأنزل هللا سكینتھ علینا ووعدنا فتحا قریبا، وأنا على عدة مع ھذا الفرج

نفوس اإلخوان المسلمین تشفق على یوم حسابھا أكثر مما تشفق على أھلھا، ترقبا لیوم معادھا، فأمس قد مضى، والیوم جد وعمل، وغدا ال 
 ).ھنالك الوالیة  الحق ھو خیر ثوابا وخیر عقبا..( دري ما هللا فاعل بنا فیھت

إن سلوك اإلخوان المسلمین سلوك من ال یغضب إال لما یستحق الغضب من عصیان هللا تعالى، ویضنون بكالمھم أن یبعثر في غیر نفع، وھم 
كما أنھم على نور من ربھم یعرفون بھ . قون إال بمن عرفوا فیھ أنھ أھل للثقةأمناء على ما یؤتمنون علیھ سرا كان أو ودیعة، كما أنھم ال یث

 .صدیقھم من عدوھم
 :وفاتھ 

م حیث توفي بالمستشفى بعد معاناة مع 22/5/1986ھـ الموافق 1406 من رمضان المبارك عام 13لقد اختاره هللا إلى جواره یوم األربعاء  
ٍّعاما ثم صلي82المرض عن عمر یناھز  ُ  علیھ بجامع عمر مكرم بالقاھرة ، وكان تشییعھ في موكب مھیب شارك فیھ أكثر من ربع ملیون ً

ً وقیل نصف ملیون من جماھیر الشعب المصري فضال عن الوفود التي قدمت من خارج مصر وقد أكرمني هللا بالمشاركة في –نسمة 
 .التشییع مع بعض إخواني من البالد العربیة والحمد هللا 

و األستاذ عمر التلمساني المرشد الثالث لجماعة اإلخوان المسلمین في العالم ، وتلك نبذة موجزة عن سیرتھ ، نسأل المولى الكریم ھذا ھ 
 ُأن یتقبلھ في الصالحین من عباده وأن یلحقنا بھم في مقعد صدق عند ملیك مقتدر

 
******* 

 
  على أشرف المرسلین وعلى آلھ وصحبھ أجمعینوآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین والصالة والسالم


