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 تقــــــــدیم  

 
  مذكرة في التعلیم الدیني

  تقــــــــدیم  
 

قوانین ھیئة اإلخوان 
  تقــــــــدیم  
  م ١٩٣٠ ھـ ـ ١٣٤٩قانون الجمعیة باإلسماعیلیة ) ١(
   ھـ ١٣٥٤قانون جمعیة اإلخوان المسلمین المعدل ) ٢(
  مشروع القانون األساسي لھیئة اإلخوان المسـلمین ) ٣(
  م ١٩٤٨ ھـ ـ ١٣٦٧القانون األخیر ) ٤(

 
قوانین الشركات 

  قانون شــــركة المعامــــالت اإلســــــالمیة )   ١(
  قانون الشركة العربیــة للمناجم والمحاجــر )   ٢(

 
التنظیم اإلداري 

  تقــــــــدیم  
قریر عن ُشعب ومكاتب إداریة والشخصیات المسئولة عنھا مع مذكرة إضافیة عن الجماعة نشرت بمجلة ت)   ١(

  م ١٩٣٧اإلخوان المسلمین عام 

  تقــــــــدیم  
  ) سـھم الدعـوة(تقـریر مرفـــوع إلى مكتب اإلرشــاد العـــام عن سیاسة اإلخـوان المالیـة و)  ٢(

  ) ٢(ــــــــة رقم نشــــــرة إداریـــــة عام)  ٣(

  النظام اإلداري ألقسام البـــــر والخدمة االجتماعیة لإلخوان المسلمین )  ٤(

خطاب لألستاذ عبد الرحمن البنا للقیام بزیارات إداریة )  ٥( 
 

النقـــــد الذاتـــي 
  تقــــــــدیم  



  ٣

  م ١٩٣٧ة ، نشر في مجلة اإلخوان سن) كفى بنفسك الیوم حسیًبا(رسم بعنوان )   ١(

ام    )  ٢( ط اإلم ات بخ ھ تعلیق انون وعلی د البت ى ، بری ت موس وان بمی ـعبة اإلخ ضو شـُ د ع د العب الة األخ أحم رس
  الشھید ، وتقریر األستاذ عبد الحكیم عابدین وتعلیقًا علیھ 

  القول الفاصل بین الحق والباطل ) ٣(

ي     خطاب طویل أرسلھ من اإلسكندریة قارئ وقع باسمھ في آخر    )  ٤( ودھم ف ز اإلخوان جھ الخطاب یقترح تركی
اإلصالح الداخلي  

 
رســـائل اإلخـــوان 

   ھـ ١٣٥٢بیان موجز من مكتب اإلرشاد العام بالقاھرة عن نظام وعمل الجماعة إلى سنة )   ١(

  تقــــــــدیم  
 المنھـــــاج العلمـــي )   ٢(

  تقــــــــدیم  
  المنھــــــــــــــــج )   ٣(

   رسالة المؤتمر الخامس ) ٤(

 
رسالة حل اإلخــوان 

  تقــــــــدیم  
  بین یدى الرأي العام المصرى والعربى واإلسالمى والضمیر اإلنسانى العالمى .. قضیتنا 



  ٤

 

 
 

 

ة      ، سرتنا أو ساءتنا   ،الحقیقة ھي الحقیقة   ة عام س ھیئ ة تم إن إعال ، وإذا كانت ھذه الحقیق ى    ف ا عل نھ
ن تحفظات             الن م ذا اإلع ة      ،المأل ھو التصرف األمثل مھما أثیر حول ھ ن ناحی ذا التفضیل م أت ھ  وال ی

ـة   ،االستفادة العامة بالحقیقة فحسب     ، ولكن ألن كتمانھا یصبح نوًعا من التآمر للحیلولة دون تعرف الحقیق
ال      ا األجی ستفید بھ ذا أن ال ت ى ھ ھ الجی      ،ومعن ا فعل ل م ل جی رر ك سابق  ویك ت    ،ل ال دار للوق ذا إھ ي ھ  وف

  .وللجھد

سب            وقد وجدت فیما آل إلىَّ من تراث آل البنا وخالل فترة احتكاكي باإلخوان أو بفضل وشیجة الن
تم أو            ، ووثائق مختلفة كنت أحتفظ بھا     ،أوراقًا عدیدة  ن التك ا م ل سیظل نوًع ظ ھ ذا الحف ة ھ ا نھای  ولكن م

  .ستذھب بھا األیدي بدًدا وضیاًعا

شھید . .ر أنھ كان من ھذه األوراق  أذك ت   ،مذكرة حل اإلخوان المسلمین بخط ید اإلمام ال د اھتمم  وق
ان    ، وقد فعلت،بھا اھتماًما كبیًرا جعلني آخذھا ألضعھا في مكان خاص   ذا المك ســیت ھ  ولكني بعد فترة ن

ذ  ، وقد تنقلنا في شقق كثیرة وال أذكر حتى اآلن عنھا شیئاً  ،الخاص ن ھ ط     كذلك كان م ة بخ ائق وثیق ه الوث
 ، وتعھد أنھ لن یبرم أمًرا إال بعد العودة إلیھم،اإلمام الشھید ذكر فیھا مائة اسم ھم أعضاء الھیئة التأسیسیة

ذه الوثی           ،أو اكتساب موافقتھم   ة وھ نھم بعض شخصیات عمالی ن        وأذكر م ا ضاع م ًضا ضاعت فیم ة أی ق
  .أوراق

الت    وقد بلغت من السن عتًیا فیم ،فكرت طویالً  ائق والمراس ذه والوث خ . .ا أفعل بھ ى   ،ال ت إل  وانتھی
یاعھا   ول دون ض ذا نح ا وبھ رورة طبعھ ص    ،ض ال ونخل ا األجی د بھ ائق تفی ن حق ھ م ا تقدم  ونكشف عم

  .مسئولیتنا وال نكون من الذین یكتمون العلم ویلجمون بلجام من نار

دیني "رة عن وھذه ھو الجزء األول وقد رتبناھا حسب موضوعاتھا وبدأناھا بمذك       ت  ،"التعلیم ال  كان
 ووضعنا ما بین ذلك بعض  ،أول ما كتبھ اإلمام الشھید وختمناھا بمذكرة حل اإلخوان ولعلھا آخر ما كتبھ     

  .أجزاء أخرى وال یزال لدینا ما یمأل ،أوراق لھا داللتھا

ع  ى وض ت عل د حرص الف"وق ورة" الغ ارئ ص دي الق ون ل شور لیك ل المن عت ،لألص ا وض  كم
ي إطاره   ،قبل معظم األبواب حتى أعرف القارئ بمالبسات وضعھا   " اتقدیًم"  مما یسھل فھمھا ووضعھ ف

  . مالحظًا قدر الطاقة عدم االفتیات على األصل،السلیم



  ٥

 وستعرف ،وأنھ لیطیب لي أن أتصور أن طبع ھذه الوثائق سیعین الباحثین في التوصل إلى الحقیقة   
ھ طوال   ، ممن لم یر اإلمام الشھید حسن البنا أو یسمعھ   األجیال الجدیدة من اإلخوان المسلمین      على ما كتب

شغل   ،حیاتھ وما استھدفھ وأفنى في سبیلھ عمره     دعوة تـُـ  ومن المحتمل أن المالبسات والظروف جعلت ال
ل أفضل  ، ولكن ھذا ال یمنع من أن تعود،عن دورھا وتـُـعني بغیره    ة   ، فالرجوع إلى األص ال الدول  إن خی

تم     ، وبناء اإلنسان المسلم،شریعة ال یمكن أن یتأتى إال بعد تعمیق العقیدة      وتطبیق ال  ن أن ی ا ال یمك ذا م  وھ
 ومن ھنا یتضح أنھ حتى لو كان الھدف ، وال یمكن للدولة أن تقوم بالتربیة،إال بتركیز الدعوة على التربیة

ل الت    ،إقامة دولة إسالمیة وتطبیق الشریعة     أتى إال بالعم ذا ال یت وي  فإن ھ ل     ،رب ذي یتحم سان ال اء اإلن  وبن
  .المسئولیة العامة

  
  

  ھـ١٤٣٠  شوال
 القاھرة في

  م٢٠٠٩  أكتوبر
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  حسن البنا في الثامنة عشرة من عمره
  في السنة األولى بدار العلوم

  )١٩٢٤أخذت الصورة في سبتمبر (
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الة              شھید كرس ام ال ھ اإلم ا كتب ستقلة  لعل ھذه الرسالة ھي أول م الج مو م و     تع ا ھ ًدا ھاًم ضوًعا واح
وإلى . .الخ. .ال األزھرـواب ورجـیوخ والنـ وأعضاء مجلسي الشاللة الملك والوزراءـقدم إلى جالتعلیم وت

 لإلخوان كمرشد ولم یذكر اإلمام الشھید صفتھ ،من یلي أمر طفل مسلم وإلى كل  ،كل ذي مكانة في األمة    
ا      ،المسلمین ًا خاًص ا لون رد     ، إما ألنھا قد كتبت قبل التكوین الفعلي لإلخوان أو لعدم إعطائھ م ینف ھ ل ا أن  كم

ن       األستاذ  بتقدیمھا وإنما أشرك فیھا صدیق صباه        ان أول م ذي ك د عسكریة ال شیخ حام أحمد السكري وال
  . كان ھو كاتبھا الوحیدوإنرف بھم من الشیوخ تع

ى مضمونھا          الة عل ة الرس ا         ،ال تقتصر أھمی ن كاتبھ ن تمك ھ م ا تبدی ى م ي " وال عل بموضوع  " الفن
ر  وقد كان بمكتبة األستاذ البنا من    ،التعلیم ب   المراجع التربویة عدد كبی ن الكت ا   م ر منھ اب  أذك اریخ  " كت ت

  .رأتھ وأعجبت بھـأمین الذي قلألستاذ مصطفى " التربیة والتعلیم

ل   ـ تدعقالـةنقول إن ھذه الرسالة تكتسب أھمیة خاصة ألنھ في األیام األخیرة ارتفعت     تبعاد ك و الس
دارس  ـ إس تعلیم ن الم دیني   ،المي م یم ال ت   وأن التعل ھ البی ى      وبنی ،والمسجد  مكان شاذة عل رة ال ذه الفك ت ھ

ذكروه    و أ ،أساسین ھ ال ی را لھما مضمر مسكوت عن اره        و حةص ھ وعدم اعتب ضیق ب دین وال ھو رفض ال
ي       ،عامًال في حیاة المجتمع    ع األوروب الم       ، كما ھو الحال في المجتم یم اإلس و أن تعل اني فھ ل الث ا العام  أم

  ."المواطنة" معنى وتؤدي إلى تمییعیوجد تفرقة بین المسلمین واألقباط 

د      وال یتسع المجال لتفنی ،خاطئ تماًما بشقیھ  وھذا االتجاه    ردت ال ي ط ة الت رة األوروبی ن  د الفك ین م
ة    وحسبنا أن نقول إ    ،المجتمع ى اآلن ن الدین كان عماد المجتمع المصري من أیام الفراعن ھ   ، حت ھ علی  وأن

ى   بحیث یصبح تعلیم الدین فضًال عن التأثیر الحضاري الملموس ،قام التاریخ واللغة والتشریع   ب عل  واج
 وأما فكرة أنھ یسیئ ،الخ. .یم خدمات الصرف الصحي واإلضاءة والمیاه واجبھا في تقدال یقل عن ،الدولة

شعب  المقومإلى المواطنة فال یمكن للمواطنة أن تكون على حساب   ة وال ان   ، األعظم لألم  وال یمكن حرم
 واإلسالم بعد ھذا یتحدث عن عیسى بما یمكن أن یتحدث  ،لوجود أقلیة ال تؤمن باإلسالم  من تعلیمھ   أبناءه  
ال   ،"َرُسوُل اللَِّھ َوَكِلَمُتُھ َأْلَقاَھا ِإَلى َمْرَیَم َوُروٌح ِمْنھُ " فھو   ، باستثناء تعقید الالھوت   ،لمسیحیونعنھ ا  د ق  وق



  ٨

سلمین        ة الم وا بمباھل ذین جاءوا لیقوم ران ال ام  نصارى نج ك     الرسول أی معوا ذل دما س سبنا "عن ذا ح  ،"ھ
اُلوا    "قرآن وقد قال ال ،وعادوا معاھدین بعد أن جاءوا مخاصمین    ِذیَن َق َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبُھْم َمَودًَّة ِللَِّذیَن آَمُنوا الَّ

الم ؛        ،"ِإنَّا َنَصاَرى  ى اإلس ر إل رب العناص ة  والقرآن یعتبر المسیحیین أق ربط رسول     وثم  وشیجة رحم ت
اجر   اإلسالم بإمرأة  ي ھ رب     مصریة ھ ماعیل أب الع راھیم وأم إس ة إب و عاش   و ، زوج راھیم "ل ان  "إب  لك
اط مصر    ، قبطیة األصلالم من إمرأة مصریةــاإلسلنبي  االبن الوحید    ذ أقب  وأخیًرا فإن دخول العرب أنق

  بن الخطاب وقصة عمر،من اضطھاد البیزنطیین وأعاد البابا الھارب إلى كرسیھ وعززه وأعطاه سلطتھ
یة وجدت من وسائل الوصل  فما من أقل، ابن عمرو بن العاص الذي ضرب قبطًیا معروفة في التاریخ         عم

  .والقربى مع األغلبیة كاألقباط واإلسالم

* * *  

دیني   وألنھا،رة الراھنةـمیتھا الخاصة في الفتة أھمن ھنـا تكون لھذه المذكر    ،تھدم ما یھدد التعلیم ال
ى    ولعلھ أوجب واجبات الدولة حتى وإن لم نلتزم ضرورة بما  ،طرهوھو أمر لھ خ    ذكرة عل  ذھبت إلیھ الم

  .نوجھ التعیی
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

م  ، واهللا المستعان، والصالة والسالم على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ    ،الحمد هللا رب العالمین     وھو نع
  .المولى ونعم النصیر

ین الرج         ) وبعد( دة ب ة الجدی ن       فقد ترقبنا خطة الدراس دیني م یم ال ون للتعل فاق نرجو أن یك اء واإلش
 ومنزلتھا بین مواد منھج الدراسة ،عنایة واضعیھا ما یجعلھ مادة أصلیة لھا أثرھا في حیاة الشعب وتربیتھ

د النھضة     ،بعد أن غض السابقون أنظارھم عنھا طویال        نشفق كل اإلشفاق أن یكون حظھا من رجال عھ
  .اًا منسًیمال وتركھا نسًی االحتالل القدیم من اإلغفال واإلھالحدیثة مثل حظھا من رجال عھد

ائمون   ،وطلعت علینا الجرائد بھذه الخطة الجدیدة      فكان ما حذرناه ووقع ما تخوفناه إذ لم یعرض الق
ن     ،بأمر ھذه الخطة للتعلیم الدیني إال بتحویر ال یجدي وال یفید وال یغیر من الموقف شیئا  م یك و إن ل بل ھ

  : یتلخص ھذا التحویر في النقاط اآلتیة، لھ فمن المحقق أنھ لیس تشجیًعا،لیھ سبیل القضاء عخطوة في

ة  ی حذف تحف  :أوال ل فرق ت   ،ظ القرآن في السنتین األولى والثانیة وتبع ذلك إلغاء حصتھ من ك د أن كان  فبع
رآن  داھا للق ا إح ة ثالث ى والثانی سنة األول ي ال دین ف صص ال ھ،ح ة للفق ذیب وال، والثانی ة للتھ  ،ثالث

  . فقط للفقھ والتھذیبنأصبحت ثنیتی



  ١٠

  .تقریر تحفیظ القرآن في السنتین الثالثة والرابعة :اثانًی

  .اآلنحذف حصة من حصص السنة الثالثة الثالث الموجودة  :ثالثا

  . السنة الرابعة بعد أن لم یكنيتقریر حصة للدین ف :ارابًع

ا        تلك خالصة الخطة الجدیدة بالنسبة للتعلی  ذي یعنین و ال يء سواه فھ ي ش ا ف م الدیني ولن نعرض لھ
  .أوال

ى       سنة األول  ،فأما األمر األول فال ندري ما الذي یمنع التلمیذ من حفظ نصف جزء من القرآن في ال
ذاكرة            شاط ال ة ون وة الحافظ  ،والنصف الثاني في السنة الثانیة بحسب الخطة السابقة وھذه السن ھي سن ق

رآن معینا لحصة المحفوظات العربیة في تقویم لسان الطفل وتمرین ذاكرتھ وحافظتھ لم ال تكون حصة الق
  .وھما قوتان لھما شأنھما وقیمتھما في عھد التعلیم وفي مل أدوار الحیاة

الم               ن ك ة م ذخیرة قیم سن ب ذه ال وأما األمر الثاني فحسن كل اإلحسان أن تمد المدرسة التلمیذ في ھ
  . وتزید معرفتھ بربھ،تقوي إیمان قلبھربھ تقوم اعوجاج لسانھ، و

ادة         روع م ون أن ف م یعلم ھ وھ وأما األمر الثالث فال ندري وجھھ وال كیف أقدم واضعو الخطة علی
ستقلة         ،   والفقھ ، والتھذیب ، القرآن :الدین ثالثة  رع حصة م ل ف ون لك ن أن یك صنع   ووال أقل م اذا ی إال فم

ة     ،تدریس ثالثة فروع في حصتین مدرس الدین في الفرقة الثالثة وھو مطالب ب        ع أشد غراب ر الراب  واألم
رآن                 ،من سابقھ  ي الق درس أف یم یصرفھا الم ة وف سنة الرابع ي ال ر حصة واحدة ف ي  ؟ فما معنى تقری  أم ف

  ؟ أم في التھذیب؟ وكلھا فروع صالحة مالئمة للتلمیذ في ھذا الدور من أدوار حیاتھ؟ أم في العقائد؟الفقھ

وبین      م تقدی  من ار بدً نلھذا لم    ا المحب مو أمرائن ي س دى وال  ھذه الكلمة المفصلة إلى جاللة ملیكنا المف
رى         اوإلى معالي وزرائن   ة ت ى مصلحة أم ورین عل  المصلحین وإلى مجلس نوابنا وشیوخنا الموقرین الغی

دنیا      ر ال ى خی ا إل ھم أن یقودوھ ضل إخالص ادھم وبف ة جھ ر بھم ا وتنتظ ز أمانیھ ا ورم د آمالھ یھم معق ف
رین          ،اآلخرةو ة معب ة األم  وإلى رجال األزھر الشریف ووزارة المعارف الذین بیدھم ثقافة الشعب وتربی

نا نحو دیننا ووطننا ولسنا في ذلك منفردین فإنما نحواجنزیھ فاضت بھ قلوبنا وامتألت بھ      بھذا عن شعور    
ن            شعور م ذا ال ى ھ ھ راجین أن یالق ھ بأكمل ب دین ًا     ھو شعور أمة بأسرھا وشعب یح ا أذن ر من ى األم أول

ى              ذ عل ل والتنفی ى العم ا إل صاغیة وقلوبا واعیة وھمما عالیة ال تقف عند القراءة والتفكیر وإنما تتجاوزھ
 فإن تحقق ھذا األمل فھو العھد برجال نھضتنا  .إحیاء مادة ھي عماد الحیاة الروحیة في كل أمة من األمم       

ا بوا      .وخیرة قادتنا  ذكرة   وإن كانت األخرى فقد قمن ب الت ذرة    ،ج ا بالمع ى ربن دمنا إل ذي   ، وتق ر هللا ال  واألم
  .منزل الكتاب وھو یتولى الصالحین وھو حسبنا ونعم الوكیل

   حامد عبده عسكریة                      أحمد محمد السكري                        حسن أحمد البنا 
  واعظ                                            سكرتیر مدرسة                                             مدرس        
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شقاء         سعادة أو ال ا  ،إن مناھج التعلیم ھي أكبر مؤثر في حیاة األمة القابلة وھي نصیبھا من ال  وحظھ
ة تت       إمن الحیاة أو الموت فیھا       اني الطیب ل األم لحت ك صغیر       ن ص نشء ال د ال ى ی ام عل رور األی ق بم  ،حق

ي  ،ة وتولیھ أمر ھذه األم،لنشءاا بكبر ھذا وفیھا أن فسدت كل الوباء تزیده األیام قوة وانتشارُ    واللجنة الت
ذي                 تضع ل ال ق العم ا وأش ة علیھ ر التبع ا أكب  مناھج التعلیم إنما ترسم لألمة طریق الحیاة وتقودھا إلیھ فم

  .ا في مقتبل األمة التي سلمتھا ھذا الزمامتقوم بھ وأبعده أثًر

أثیر           ن الت ا م ان لقرارھ ا ك ولو أن لجنة سیاسیة تجتمع لتحكم على ھذه األمة بالعبودیة أو الحریة لم
ا لج      ي تختارھ ة الت ك الموضوعات العلمی ا لتل ا أ   م ع علیھ اھج لتطب ة المن ولھم     بن ا عق ذي بھ ة وتغ اء األم ن

ي           وأفكارھم یقولون بأن السر في كل      سر ف رى ال ارة أخ سیة وبعب ة والفرن ین اإلنجلیزی ین األمت  الفوارق ب
ا              ة وموادھ رق التربی ي ط اھج وآراء ف ن من سھم م دمھا    .سیادة اإلنكلیز ما اختطوه ألنف ة ق ل خدم  وأن أج

ة              " سبنسر"الفیلسوف   ك قواعده الجلیل ي ذل ا ف اھج ووضع لھ ار المن ق اختی ى طری  .إلى أمتھ أنھ ھداھا إل
ون ب دارس ویعترف ھ م ذي أحدثت د ال ي"األثر البعی ة )*("رجب د باألدل ك مؤی ل ذل ة وك اة اإلنكلیزی ي الحی  ف

میة  صاءات الرس ة واإلح ئ .العلمی ل الناش ة – وعق ل األم الي عق ة – وبالت ھ مرن ضاء وعجین حیفة بی  ص
اری            ھاتصور ام اهللا والت ذا التصویر أم ي مسئولة عن ھ ف شاءت فھ د المدرس كی خ  لجنة المناھج على ی

  .والوطن لھا شرف المستقبل الزاھر المضيء وعلیھا إثم الھاویة التي تتردي فیھا األمة

  .ذلك قل من كثر عن قیمة المناھج في حیاة األمم نأتي بھ على سبیل التذكرة فحسب

 

 

ھ      ا لس حمد علي باشا نظامً   وضع المغفور لھ م    ن نتیجت ان م ي مصر ك ة   یاسة التعلیم ف ا غنی  أن تركھ
درة وتبری              اءة ومق ى كف وا عل ذین برھن النوابغ ال ون خصبة ب ل   زبالمدارس في مختلف العلوم والفن ي ك  ف

ة    اھج نافع ة لمن ك إال نتیج ن ذل م یك ا ول ة وغیرھ ة والعامی صادیة والحربی سیاسیة واالقت اة ال ادین الحی می
ا ورجاالت یعلمون طریق العمل ألرض ا صحیًحضعت بید مصر لخیر مصر فآتت أكلھا بعد حین تعلیًمو

  .أنجبتھم وكان لھا علیھم فضل الحیاة والتھذیب

ن          ا م ان لھ ا ك دارس م وأكد إسماعیل ھذه النھضة بعد أن ركدت ریحھا فجرت رخاء وعاد إلى الم
  .بھجة ورواء

                                         
ة  "رجبي وایتون وغیرھما من المدارس التي تربي      (*)   اة اإلمبراطوری ة الضمیر         "بن یم وھیمن ة الق ى تنمی ا عل ة فیھ وم الدراس ، وتق

  ) جمال البنا                                            (.                            وسالمة الخلق، ولیس على أساس نفعي
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ولى         مص ثم تتابعت الحوادث تترى فغشیت     د االحتالل وت یمن    شئو ر سحابة عھ ا وھ ر أبنائھ نھا غی
م    ا     ال) "بلمرستون (على كل نظام فیھا قوم یقول أحد وزرائھ دیم مصر ورقیھ را بتق ى إنجلت ان  "  ترض فك

ي من جوع وال ی   ا أن یضعوا لھا من مناھج التعلیم قشورً طبیعًی ا     ا ال تسمن وال تغن ا إال م ن ورائھ قصد م
  ."ة تؤدي وظائف الحكومةاتب كآالتتخریج "ي تقریر لھ یقولھ أحد ممثلیھم ف

ة    ون قیم الحھا ویعلم نھم ص ا ویعی م أمرھ ن یھمھ صر م ئون م ولى ش ة وت ضة الحدیث ت النھ م أت ث
ا     ب بھ ي تلع دي الت ائس األی اھج ودس الح   ،المن ي اإلص رون ف ذوا یفك اول، فأخ ث  و وتن اھج بالبح ا المن

ول      اعترعلتمحیص والتغییر والتبدیل ونحن م وا ود المشكور نق ذا المجھ ت    إافنا بھ واحي ترك ن بعض الن
  .دون أن یفكر فیھا أحد البتة وتغوفل أثرھا البعید في حیاة األمة

  . التعلیم الدیني والتاریخ اإلسالمي والقرآن الكریم:وأظھر تلك النواحي

 

 

ة والخ       دیني            مدارسنا االبتدائیة والثانویة والعالی یم ال ة والتعل روح الدینی ن ال و م ة خل صوصیة والفنی
  .المثمر الحقیقي

رى       ھ واألخ داھا للفق ة إح ل فرق ا لك اوز ثالث ت ال تتج صص كان ضع ح ة ب دارس االبتدائی ي الم ف
ي   ث وال أ،ادتھا الخطة الجدیدة نقصا على قلتھا    زرآن الكریم ف  للتھذیب والثالثة للق   ة ف ر لھذه الحصص الباقی

دارس ف  در  الم ى الم سئولیة عل ق وال م ا امتحان دقی یس فیھ یة ول ادة أساس ا م ست مادتھ شعر سلی أني ی  ف
ة            .بحرمتھا ھو أو تلمیذه    ھ وراح ذ وفكاھت سحة التلمی ي ف ة ھ ي المدرس دین ف  والحق الواقع أن حصص ال

ر مسئول            ھ غی م أن ھ یعل ة ألن ة العربی ا  المدرس وریاضتھ یلجأ إلیھا إذا طال بھ الطرق في منھج اللغ  عنھ
اال              سلطان م زع بال أثیر وأن اهللا ی عیف الت ة ض د العام ضمیر عن ب ووازع ال تش أو مراق أمام ناظر أو مف

  .القرآنبیزع 

ة         علمً طلذلك یخرج التلمیذ من ھذه المدارس وھو لم یح    ة عاطف سھ بأی أثر نف م تت ا ول اط منھجھ ا بنق
  .حیاة المدرسیةدینیة فیھا النعدام الروح الدینیة العامة التي ترفرف على ال

ق           يء طری ا تخط ا وال نظنھ ا أثرھ دري م دین ال ن ا حصة لل ررت فیھ د ق ة فق ا المدارس الثانوی أم
  .أخواتھا في المدارس االبتدائیة

  .ال بضعة أحكام تدرس في كلیة الحقوقإ اللھم ، الدینمسأما المدارس العالیة فخلو من كل ما ی

ا وال یرضى وقف إھمال وتضییع ال یسر مسلًممني وھو قیقة موقف مدارسنا إزاء التعلیم الدی  حتلك  
  .بھ غیور على األخالق والتھذیب المتوقفین على الدین وحده
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شبان            :في العقیدة العامة   )١( ة ال ا وبخاص شأ أبناؤن دنا أن ن دیني عن یم ال ي التعل ذا القصور ف  كان عن ھ
ان        وفیھم حملة الشھادات العالیة على زعزعة في العقا   اب وال اإلیم ا الكت درون م ا ال ی ل بھ د وجھ ئ

وھي شبھة من شبھات الریب  ألأنھم یخرج أحدھم من عقیدتھ محیرین في ربھم وفي نبیھم وفي قرآ     
ھم بالعامة الجامدین على ما ورثوا وال بالمفكرین في العقائد الذین  وأقل خلجة من خلجات الشك وال

ل   یمكنھم أن یردوا ما یعن لھم من شبھات     إذا تحدث أحدھم عن الدین والعقیدة تكشف حدیثھ عن عق
ل      ى األول ویمی مضطرب وفكر حائر ونفس تتذبذب بین اإلیمان واإللحاد ویجذبھا الحق والفطرة إل

اني    و الث الیف نح ن التك رف والتنصل م ھوة التط وى وش ى الھ ذي ،إل دافع األول ال ي ال دة ھ  والعقی
دة صحیحة   – وھم عماد األمة –شبابنا تنبعث عنھ كل أعمال الشخص وقد أصبح      خلوا من كل عقی

 وما نقول ذلك إال عن تجربة تامة واستقراء عام ومشاھدات  ،ثابتة في اهللا وفي الرسول وفي القرآن      
دھم              رون بأی رون وأصدقاء كثی رون وعشراء كثی الء كثی ا زم رھم لن یراھا كل من خالطھم أو عاش

ماء        األجازات العلمیة الراقیة وھم لیسوا    سموا بأس م ت ھ إال أنھ م من ظ لھ يء وال ح من اإلسالم في ش
ة         ،ذورون في ذلك  ــ مع م وھ ،المسلمین ك الحال نتیج فقد قضوا معظم حیاتھم في المدارس فكانت تل

  .لخلوھا من التعلیم الدیني

ا           :في إھمال الفرائض الدینیة    )٢( دارس ومتخرجیھ اء الم ي أبن رت ف ذلك أن س ائج ك  وكان من ھذه النت
ة      روح   ا ورمی ن أداھ ى م ة عل إھمال الفرائض الدینیة واالستھتار بھا بل تجاوزت الحال إلى الزرای

 .بالثقل والجمود

ا للضعف        :في األخالق العامة والشخصیة  )٣( ة م ة العملی ن المظاھر الخارجی ذا م  وقد ال یكون لكل ھ
ائنة  الخلقي الذي تمكن من القلوب واستولى على النفوس وأعجز قوة األفكار والعقول    من خالعة ش

شرور       ر وقم   :وقلة مباالة بالفضیلة واستھتار في أمھات ال ضمائر     ا من خم ذمم وال ي ال راب ف ر وخ
دیر               ــََرَة  ثأو عف تق ة وض بیل المصلحة العام ي س ر شخصي ف ل أم تجعلھم بمنأي عن التضحیة بأق

 .للشرف والكرامة وقضاء ألوقات الفراغ فیما ال یجدي

ي     ھما األساس األول في بناء األمم الناھضة ومعلوم أن العقیدة والخلق    اء والرق ا البق  بناء یضمن لھ
ة           یكون حظھ  نىفأ ة واالجتماعی ا الخلقی ذه حالن دم وھ وة والتق ن الق زیال م ارة    !ا ج دارس وحدھا وبعب  والم

 أخرى وزارة المعارف ھي القادرة على تالفي ھذا الخطر الذي تستھدف لھ األمة وال سیما في بیئة كالبیئة
  .المصریة تلقى عبء التربیة والتعلیم كلھ على عاتق المدرسة ووزارة التعلیم

 

ن        لعلم وحده ال یكفي لتربیة الروح  وا یلة م ون وس دو أن یك ھ ال یع ین فإن وس المتعلم التھذیبیة في نف
 كما یستعمل في الشر ،طیبھ خیرةوسائل التھذیب وسالحا یستعمل في الخیر إذا كانت الروح التي تشربتھ 
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صل       ریرة فال د          إذا كانت خبیثة ش عیفة وق ذیب ض م والتھ ین العل ى أن      أة ب نفس عل اء ال ون وعلم ع المرب جم
رك المج       ن الخطأ أن نت ا      العمل شيء والتربیة شيء أخر وم ى م ادا عل ة اعتم ودات التھذیبی دم  ن ھ راه م تق

  .علمي

وزارة     ال ننكر أن الحیاة العلمیة في مصر یقظة        ھ ال ا تبذل نشیطة آخذة في الرقي واالزدیاد بفضل م
  . ولكن الحیاة التھذیبیة خامدة مھملة ألن الحیاتین غیر متالزمتین،من جھود متواصلة

م            ا ل  كانت أثینا عش الفلسفة والعلماء ومھد العقول الكبیرة التي ال تزال آثارھا خالدة إلى اآلن ولكنھ
 وما أحكم تلك الكلمة التي فاه بھا شیخ  ،ت بالحیاة التھذیبیة عنایة فائقةنیتكن في الفضیلة كاسبرطة التي ع   

ك أن    ،ییونسبرطل بھا إال اإلا ولكن ال یعمحقا أن الفضیلة یعرفھا الیونانیون جمیعً     "یوناني   ي ذل سر ف  وال
ة   سبرطیین   ولكن اإل،ثینیین عنوا بتربیة العقل فنبغوا في العلوم وازدھرت المعارف العقلیة      اإل وا بتربی عن

  .العاطفة والنفس فعرفوا كیف یتمسكون بالفضیلة

وما نسوق ھذا إال لندل على أن تربیة العقل شيء وتربیة النفس والعاطفة شيء أخر وأفعل الوسائل 
يء              وأقربھا  قواھا  أو ضیلة ش ى الف نفس عل ع ال ة وطب روح التھذیبی اظ ال ة وإیق إلى النجاح في تربیة العاطف

  .التعلیم الدینيواحد ھو الدین أو 

صَّ  فالدین متى خالطت بشاشتھ النفوس وما زجت ح        ذ   الوتھ القلوب ت روح وتھ ھ ال الق  تبفت ب  األخ
ا             نحن بإھمالن ة ف ة الكامل وأحال النفوس من طبیعة الشرور إلى ھیاكل من نور والتربیة الخلقیة ثلث التربی

  .ا تربیة ناقصةربى أبنائنو الوسیلة الوحیدة لتربیة الخلق نالتعلیم الدیني وھ

 

 

یقرر علماء التربیة وعلماء النفس أن انفع المواد لإلنسان ما وافقت قواه النفسیة في مختلف األطوار 
   وكان لھا أثر في حیاة الشخص العلمیة،وأمدت كل قوة بالغذاء المناسب لھا

ي  ودراسة مادة الدین    تؤدي إلى ھاتین النتیجتین فضال عما لھا من المزایا األخرى فالشخص وھو ف
ة   –دور الطفولة    ا         – وبعبارة أخرى في المدرسة االبتدائی ى م اج إل و محت ة فھ وي الحافظ ال ق  واسع الخی

الق الطائعین         صالحین وأخ ابعین   ینمي فیھ ھاتین القوتین وأحر بنا أن نمده بسیر ال ب الصحابة والت   ومناق
ریم      رآن الك ن الق سر م ا تی ظ م ف        ،وحف ن مواق رآن وم ن القصص والق سب م وتین أن اتین الق د لھ ن تج  فل

  . في الخشوع هللا تعالىالطائعین

واه وانف          ب     ثم ھو في المدارس الثانویة وقد قویت مداركھ وتیقظت ق ي المطال ورط ف ھ وت سحت آمال
ن  لجسمقیدة تزعھ من موبقات الشھوة اة والفكریة شره إلى ع   یمالجس یة وتریحھ من عناء الحیرة الفكریة ل
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ھ   ،تكون ھذه العقیدة إال عن الدین      ذي یلی  ثم ھو بعد أن یجاوز ھذا الدور من الحیاة وتثقلھ واجبات الدور ال
بینھ وبین نفسھ وبینھ وبین الناس محتاج إلى ما ینظم لھ ذھنھ الواجبات ویدفعھ إلى احتمالھا بشجاعة وجلد 

  . ولیس كل ھذا إال من الدین.ن وأدائھا بذمة ومھارة تخلقھما فیھ مراقبة اهللا تعالىیستمدھا من اإلیما

عیدة              ھ س ل حیات ھ ویجع ئن بال سھ ویطم دئ نف ا یھ ثم ھو في كل لحظة من ھذه األدوار محتاج إلى م
دین            صادق وال ان ال رة اإلیم ك إال ثم ل ذل ون ك سكینھ و    وھانئة وال یك ستقر ال ا م ق ھم ة  مالح أ الطمأنین  لج

  ؟ فأین نصیب أبنائنا منھما،ومثار التضحیة والدافع إلى الخیر والجالب لسعادة الدنیا واآلخرة

دین                نجح ال ا ی اة م عادة الحی ضمیر وس ة ال لن ینجح العلم وال المال وال السلطة وال الوجاھة في راح
اء            ق   .والمرشدین ولیس للفالسفة وال للمخترعین وال للمقننین في إسعاد الناس وھناءتھم ما لألنبی ذا نط  بھ

دعھا قف       .التاریخ ومضت سنة االجتماع ولن تجد لتلك الحقیقة تبدیال     اذا ن ك فلم ل ذل اع ك ة جم ا ًر والمدرس
   !من الدین

 

 

  : أھمھا،أن الموانع التي تحول دون دراسة الدین في مدارسنا أمور

           الفكرة التي تسود عقول رجال الوزارة من وجوب إبعاد العنصر الدیني عن العقول واألذھان

 تكون المدارس علمانیة فقط وأن كان الكثیر ال یستطیع المجاھرة بھذا الرأي وال شك أن أھم الدوافع          تىح
ھ   با ونظمھا إعجابً وفي اعتقاد ھذه الفكرة ھو اإلعجاب بتقلید أور       ز فی افع وضار   ا ال تمیی ین ن ع  ،ب  والمتتب

وا د لخط دیني عن یم ال ى التعل ضاء عل بیھنت الق د ش ا ج ذا  ةا یراھ ل ھ سا لمث ا فرن ي اتبعتھ الخطوات الت  ب
ا فقد كانت الخطوة األولى أن قررت إلغاء مادة الدین من المناھج واالستعاضة عنھا بدروس الغرض تمامً 

دین     وتب ١٨٨١ ذلك سنة    ونفذفي األخالق والنظام المدني      ن رجال ال ع ذلك منشور یقضي أال یعین أحد م
شو     ان سنة   رفي المدارس العامة ومن ة مستخدمین        ١٨٨٦ ث دارس العام ي الم ین ف ار المعلم  یقضي باعتب

نة     ،حكومیین ذه الجماعات              ١٩٠٤وفي س ة لھ ة التابع دارس المجانی ع الم ق جمی ة أن تغل ت الحكوم  أوجب
  .الدینیة

ا إذ ذاك      ولبیان خطأ ھذه الفكرة التقلی   ي أوروب ھ ف دنا وبین دیني عن دیة نقول أن الفوارق بین التعلیم ال
ر  دارس   ،جد كثی ي م یة ف نظم االكلیروس ھ ال ذي أنتجت ر ال ر األث دنا غی ك عن ى ذل ب عل ر المترت  وأن األث

دارس          ،أوروبا ك الم ت تل د كان ھ  فق درس من ان ی  وأن طبیعة ما ننادي بدراستھ من الدین غیر طبیعة ما ك
ا                األورب ل مناھجھ ان وك سوس والرھب د الق ا بی ل زمامھ ھ ك ة بحت دارس دینی ة م ى علمانی یة التي حولت إل

ابوات         سة وإرادة الب ادئ الكنی ن مب ذي أحسوا         ،مستمدة م اء ال ادئ العلم ادئھم ومب ین مب زاع ب تداد الن  وباش
ة وتغ                 م األوروبی ي األم د ف ب العصر الجدی ر ومطال ب ھؤالء   ضرورة اإلصالح وشعروا بمظاھر التغی ل
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ي وأن          على أولئك كما ھو مبسوط في تاریخ النھضة األوربیة كان طبیعیا أن تنبذ الحكومات كل نظام دین
ا        ،یتحامى رجال التربیة كل مظھر من المظاھر القدیمة       ى تتبعن ا معن ك فم ن ذل يء م  أما عندنا فلم یكن ش

  .لخطواتھم

رة      دینیة أخذت تخمد عقیب ذلكعلى أن حمیا ھذه السورة الال  ى حظی ودون إل وم یع ذ الق  النزاع وأخ
ا      جوب دراستھ والتمسك بھ بعد ما صد      الدین وینادون بو   ا كن رة وكم ة الحی ي عمای وا جحیم الشك وتاھوا ف

ي أ           ادي ف ھ     نسمع فردریك األكبر مصلح روسیا العظیم ین امن عشر بقول رن الث ر الق ائمین    ":واخ ى الق عل
ى ترقی    دھم عل وا جھ ة أن یعمل شئون الحكوم ة   ب ین لتربی ع أساس مت ا بوض ع طبقاتھ عاد جمی ة وإس ة األم

رى  األطفال في المدارس تربیة صحیحة دینیة تغرس في قلوبھم مخافة اهللا تعا      لى وترمى إلى أغراض أخ
ا      " فروبل"ونسمع المربى الكبیر    " سامیة م فیھ ة تعل ي أول مدرس معھا ف یتحدث عن اثر آیة من اإلنجیل س

ذ جمیعً      ت تأمل :في استاتلم فیقول   إذا التالمی ا ف ل   أول ساعة دخلتھ ة اإلنجی ون أی ن    ":ا یرتل یكن دی اهللا أول ل
شعر بمثلھ قبل ذلك الوقت من الروعة واألثر في قلبي ما لم أ فكان لھذه اآلیة ،ھمك وأول شيء تسعى إلیھ

س الئحة  كما كنا نسمع ذلك سمعنا منذ أسبوع فقط أن مجلس النواب اإلیطالي قرر وجوب تدری       ،"أو بعده 
ر فكتورھیجو            ،الوعظ بالمدارس العلیا   ب الكبی ة األدی ل كلم ا أجم ل       ": وم ى ك سجن عل م بال ب أن یحك یج

رة    اللھم إن كان الدافع التقلید فھاھم یعو،" ال یعلم الدین ھنا :ب على بابھا  صاحب مدرسة كت   ى حظی دون إل
ي ت   الدین خطوة خطوة وإ    ر ف نا     ن كان الدافع المصلحة فإن الخیر كل الخی ي مدارس دیني ف یم ال شجیع التعل

  .المصریة

 
ا ولكن یجب أن یكون معناه أال نحرم بقیة المعاھد من  مادة الدین الضروریة في كل      وھذا حسن جدً  

ر      ،أدوار الحیاة  م بكثی دین أن یل ة وال دارس اللغ ن م م     وإذا كنا نلزم طالب األزھر ونحوه م روع العل ن ف  م
ھ   صةكالریاضة والكیمیاء والھیئة وعلم تقویم البلدان ونحوھا ألنھا تلزم لھ وألن الجھل بھا یعد نقی       ي حق  ف

ع               ة م م باألصول الدینی ا أن یل ب ونحوھ ة والط ة كالھندس رى العلمانی دارس األخ فلماذا ال نلزم طالب الم
ا ري أن الدین مادة الحیاة التي یشترك فیھا الناس جمیًعر والھندسة للطالب األزھبلھ من الجالعلم بأنھ ألزم 

ة     ي الزم ر فھ اة دون اآلخ ن الحی ت م ى وق ا عل ا ونفعھ ف أثرھ رد وال یتوق رد دون ف ا ف تص بھ وال یخ
ھ     شبع    ،للمھندس مع ھندستھ للطبیب مع طبھ وللقاضي في قضائھ وللشرطي عند مزاولة عمل ب أن یت فیج

  ن ذلك أال بتدریسھا في المدارس بصفة جدیةبھا كل ھؤالء ویعلموھا وال یكو

دارس فقیھً            ذه الم ي ھ لیعً ال نرید أن یكون كل طالب ف ون     ا مجتھً  وال إمامً أا ض د أن یك ا نری دا ولكن
ادتھ حافظا لشيء من كالم ربھ ألیس مما یؤسف ویبكي ویذیب لفائف القلب ا بأصول عقائده وكیفیة عب ملًم

ادات ال    أن یكون الشاب من أبنائنا یحمل    ام العب ن أحك أرقى الشھادات العلمیة ثم إذا سئل عن أبسط حكم م
درس                     م ی ھ ل ك ألن ي ذل ذور ف و مع ا یصححھا وھ سدھا وال م ا یف دري م ادة ال ی یعرفھ وإذا حاول أداء عب

  .الدین
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ذه            یس لھ بابھا ول وس ش ي نف ا ف ة وإیقاظھ وإذا كانت ایطالیا شعرت بالحاجة إلى وجود الروح الدینی
ا   الروح   ن المزای ا  م اركي              م رءوس ت دي خافضي ال وفي األی ف نحن مكت ل نق ف فھ الم الحنی روح اإلس  ل

  . المخجليمدارسنا على ما ھي علیھ من ھذا القصور الدین

ولو أنفذ مشروع التعلیم الدیني وعلم المدارس لكان في ذلك تقریب للثقافات في مصر فیمكن التفاھم 
  .بین طبقات المتعلمین المختلفة

 

ن           اھج المصریة ولك قد یظن أن ذلك یكون مانعا من جعل دراسة الدین مادة رسمیة أساسیة في المن
ا وقد فكرت الوزارة في ذلك وجعلت دراسة الدیانة المسیحیة رسمیة في المدارس رد ھذه الشبھة سھل جًد

  .یس ما یمنع الوزارة أن تأخذ بھالمصریة على أن ھناك حال سھال جدا ل

ذلك ھو أن یجعل الدین مادة أساسیة یسیر امتحانھا كبقیة المواد واللغة العربیة مثال بشرط أال تجمع   
درجاتھا على بقیة المواد أي ال یتوقف علیھا ترتیب التلمیذ وأن توقف علیھا رسوبھ ونجاحھ وبذلك نتمكن  

  .ن المسلم وغیر المسلم في بقیة العلومیاعاة المساواة بمن حمل التلمیذ على االھتمام بھا ومر

و انصراف         يء واحد ھ لم یبق من الشبھات والدوافع التي تحول دون تعلیم الدین في مدارسنا إال ش
ل         ة وال مح ة والخاص اة األم ي الحی األذھان وعدم االقتناع بمبلغ ما لھذه المادة األساسیة الحیویة من أثر ف

  .اه من البراھین واألدلة القاطعةلذلك بعد ما أسلفن

 

 

دائي        ماأ ھ رأي ابت ى أن ما نراه من اإلصالح والطریق العملي في تعمیم تعلیم الدین في المدارس عل
  :دیل واإلصالح فھوـقابل للتع

 

اة                :السنة األولى والثانیة   دة مراع ة الجدی ل الخط الي قب ى النحو الح ا عل یكون منھجھما وطریقتھم
  . یكون في كل منھا ثالث حصص للقرآن والفقھ والتھذیبنلسن األطفال ومداركھم أ

ة سنة الثالث ریم   :ال رآن الك ن الق زء م ظ ج ا حف ذ فیھ ف التلمی ریم یكل رآن الك صة الق ا ح زداد فیھ  ت
وعات م صر موض ذیب الخنوتخت اء  ھج التھ ات لعظم ضع ترجم راجم ب وعات الت ي موض زداد ف ة وی لقی

ثال         ة م اء األربع ث            –إلسالم كالخلف ن األحادی یظ عدد م ي بتحف ي ویعن ا ھ ھ كم ستمر موضوعات الفق  وت
ثنیتن للفقھ أو تقتصر على الفقھ  واحدة للقرآن وأخرى للتھذیب وا    :النبویة فیكون مجموع حصصھا أرباعا    

  .فتكون الحصص ثالثا فقط

ادئ         :سنة الرابعة ال ى مب ي األول ذیب یدرسون ف  تقرر لھا حصة للعقائد وحصة للقرآن وحصة للتھ
ة                    ة بقی ي الثالث دم ویدرسون ف ا تق ع استعادة م رآن م ن الق زءا م ة ج ي الثانی العقائد الصحیحة ویحفظون ف

  .ألخالقعنوانات التھذیب التي حذفت من السنة الثالثة مع تحفیظ كثیر من األحادیث الواردة في ا
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سنتین           اتین ال ي ھ ستقبلة وف ھ الم ي حیات ذ ف ا التلمی وھذه المحفوظات الدینیة ھي خیر ذخیرة ینتفع بھ
سأل              ذ أو رسوبھ وی یجب أن یكون االمتحان في ھذه المادة تحریریا كبقیة المواد یتوقف علیھا نجاح التلمی

  .القرآن معاملة المحفوظاتالمدرس عن نتیجتھ فیھا كما یسال عن نتیجة اللغة العربیة ویعامل 

م وبذلك یتخرج التلمیذ في المدرسة االبتدائیة وقد حفظ ثالثة أجزاء من القرآن الكریم           ي   وعل یئا ف  ش
  .الفقھ واألخالق وعرف قدوة صالحة من سلفھ یأخذ بھا

 

صحیح القرآن واستظھاره كحصة   إحداھا لت:لدینلن سنواتھا ثالث حصص یخصص في كل سنة م    
ل               ذه الحصة ك ي ھ ذ ف ظ التالمی المحفوظات في اللغة العربیة كما في مدارس المعلمین األولیة اآلن ویحف
ة             ة بدراس ع العنای دلیل م ر والت ي النظ د بصورة أوسع ف ة العقائ سنة جزءا من القرآن ویدرسون في الثانی

الة         السیرة النبویة في ھذا الدرس ویدرسون في الثا    نانھم كالغسل وص ب أس ي تناس ة الت ام الفقھی ة األحك لث
المسافر مع البحث عن األسرار والمزایا واألدلة مشفوعا ذلك بشيء من األحادیث النبویة في فضائل ھذه        

  .العبادات

ن  بدر التلمیذ ھذه المدارس وقد علم وبذلك یغا  ھا من العقائد ما یزعھ عن مقارفة الشرور واآلثام وم
  فروع ما یصحح بھ عبادة ربھ على الوجھ المطلوب ومن كتاب ربھ جزءا ال باس بھ أحكام ال

 

وارد ة           شبھات ال د ورد ال سفة العقائ ین عن فل تخصص حصتان للعقائد وحصة للفقھ یبحث في األول
ى    ،علیھا وتمحیص األدلة العقلیة لھا    ام وعل ة األحك تنباطھا     ویبحث في الثانیة عن أدل ة اس ا وكیفی  اختالفھ

  .بطریقة مجملة

ؤ    فھیً  ونترك العنایة بتحفیظ القرآن وتفھم أسراره لمقدرة الطالب على أن ی ا ش رر   دي امتحان ي مق ا ف
  .خر العامآمعلوم 

رة    تعملذلك أساس المشروع الذي نرید أن        تج الثم دارس وال ین  وزارة المعارف على انفاذه في الم
  :تیةاآلالمالحظات لمطلوبة إال بمراعاة ا

ام                      )١( عر المدرسون باھتم ى ش ذ ومت وس التالمی ي نف ر ف غ األث ة أبل ي المدرس ة ف روح العام للقدوة وال
د           ة عن الوزارة ببث روح الدین بادروا إلى تحقیق ھذه الغایة الن شعور المدرس بضعف ھذه الرغب

  .الفائدةا قلیل الرؤساء  والمفتشین یجعلھ متساھال متھاونا ویجعل مجھوده قاصًر

ذه                    )٢( ة ھ ستفیدوا بمطالع م وی ذا العل ة ھ شعروا بأھمی ذ لی رفھا للتالمی العنایة باختیار الكتب الدینیة وص
 .الكتب المختارة في الفقھ وفي التھذیب وفي السیر وفي العقائد وفي األحادیث النبویة
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ن رجال    تلك خطة نقترحھا معترفین بالعجز والقصور على أن نفتح بھا الباب للمفكرین والن      غ م واب
أن ینال ھذا األمر من عنایتھم ما یستحقھ من االھتمام والتقدیر  راجین ،أقدروالعلم الذین ھم أولى بھذا منا 

  .شمول بالشجاعة األدبیة واإلقدامموالتنفیذ ال

 

ن       ستدعي م رى ت سألة أخ رآن        وھناك م یظ الق سألة تحف ي م ك وھ ستدعیھ تل ا ت ة م ت   د فق ، العنای كان
ر         ،المكاتب القدیمة تقوم بھذه المھمة أوال  رك األم و ت ا ول ة عن أدائھ ب اإللزامی شار المكات  وقد عطلھا انت

دیً                 را ج ر تفك م فلنفك ل محلھ ن یح ا على ما ھو علیھ اآلن ألدت الحال إلى انقراض الحفظة وعدم وجود م
  .اة ھذا الخطر قبل نزولھفعلى مال

ذلك أن یحف د ب تعلموال نری ل م رآنظ ك د أن ، الق ن نری اب اهللا   ولك ظ كت سم یحف ة ق ي األم ون ف یك
  .وینشره

ون                  ى تك ر حت ي األزھ م ف ة ث دارس األولی ي الم رآن ف ة الق ولیس أجدر لذلك اآلن من العنایة بدراس
  .السلسلة متصلة

 

المي ف  وأثرا ھو ال،وأمر ثالث ال یقل عن ھذین خطورة      اریخ اإلس ھ ال یلق  إعنایة بتدریس الت ن  ىن  م
ئ  أ یلقاه غیره من المواد وال ینكر     عنایة الوزارة وتشجیعھا ما    حد ما لمادة التاریخ من األثر في حیاة الناش

اریخ          واد والت وعقلھ وخیالھ حتى عدھا كثیر من المربین أمثال ھربرت سبنسر مركزا تدور حولھ بقیة الم
العزة   اإلسالمي حافل بجالئل األعمال غني بالمجد والفخار        شعور ب مما یبعث في النفوس حسن القدوة وال

  . التي حفظھا الدھر تراثا من سلف المسلمین لخلفھمفویلقنھ أسمى العواط

ئنا   جزًءذ ھذه المادة نضیع على التالمی     لمافنحن بإھ  ا مھما في تكوین حیاتھم العلمیة واألدبیة ولو ش
  .نا نعرف ذلك ویحس مما یكفینا مئونة التطویلأن نسرد مظاھر ھذا اإلھمال لطال بنا القول بید أن كل

 

ا        ھذه   ر فین ي    ،مالحظات ومشاعر نبعث بھا إلى أھل الرأي والمقدرة على التنفیذ وأولى األم ا ھ وم
سانھا ومشاعر ھ           ق عن ل ة ننط ك مالحظات األم سلم   بخاصة بنا وال بقاصرة علینا وإنما تل شعب الم ذا ال

ھا ونفثات كل مصدور غیور على ھذا الدین في مصر نسطرھا وما لنا من ذلك     عبر عن ن ،المستمسك بدینھ 
اد  سلم ص ل م ا لك المقإال م دره     ، اإلس ق ق ر ح ذا األم یقدرون ھ ر س ى األم ي أن أول ل ف ة وأم ا ثق وكلن

  .وھو حسبنا ونعم الوكیل ،واهللا ولي التوفیق ،قوتھوویجبرون ھذا الصدع في مناھج التعلیم بحول اهللا 
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نماذج من إیصاالت شركة النور لجمعیة اإلخوان المسلمین عندما كانت في حارة الشماشرجي ویلحظ أنھا بالفرنسیة 
   قرش صاغ٢وأن قیمة االستھالك 
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  حارة الشماشرجي) ٥ (إیصاالت إیجار الجمعیة عندما كانت في
   الشھر جنیھ في٢وكان اإلیجار 
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  نموذج من خطاب باعتماد الشیخ عبد اللطیف الشعشاعي
  )وقد كان كفیفًا واعظًا عاًما للجمعیة(
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 حتى آخر تعدیل لقانونھا سنة ١٩٢٨ منذ قیامھا سنة ،یعرض تقصي قوانین ھیئة اإلخوان المسلمین
 ومن الطبیعي ، من ناحیة أخرى وتوسع وانتشار اإلخوان، صورة لتطور فھم اإلخوان من ناحیة١٩٤٨

ھذه " أن ١٩٢٠ ھـ ــ ١٣٤٩ وأن ینص قانون الھیئة الصادر ، ساذجة١٩٢٨أن تكون النشأة األولى سنة 
 فھي ،الجمعیة ال تتعرض للشئون السیاسیة أًیا كانت وال للخالفات الدینیة وال صلة لھا بطریق معین

 فإنھا ، كانت تضمر الروح اإلخوانیة األصیلة فھذه الصیغة وإن،"لإلسالم والمسلمین في كل مكان
  .صیغت بطریقة تتفق مع نشأتھا الساذجة المحدودة

 أي بعد خمس سنوات من صدور القانون األول نرى ، ھـ١٣٥٤وفي أول تعدیل الذي طبع سنة 
ھناك  فال جدال في أن ، ومع أنھا كانت في حواشي وأزقة القاھرة، فقد تركت اإلسماعیلیة،دالالت التقدم

 كما تضمن القانون ملحقًا ، وأظھرت أبرز معالمھا، بحیث تعددت أھداف الھیئة،روًحا جدیدة نفخت فیھا
 والئحة فرق ، والئحة التحكیم والمصالحات، والئحة فرق الرحالت، والئحة الزكاة،تضمن الئحة الحج
م اإلداري بنوع من  وقد اتسم التنظی، مادة١٨ ولكن القانون ال یتضمن سوى ،األخوات المسلمات

أمر " وأنھا ، واالنفتاح ھما التوجھات المتأصلة في فكر اإلخوان عن قیمة التشكیالت اإلداریة،المرونة
 وكان لھذا أثره في عدم تحقیق صور عدیدة من اإلدارة ، أما األمر الھام فھو التكوین الروحي،"ثانوي



  ٢٤

 ، على أن ھذا االتجاه تغیر بحكم الضرورات،ھاالتي یقوم علیھا العمل العام كفكرة االنتخاب بتفاصیل
  .فبقدر ما یكبر التنظیم بقدر ما یمس الحاجة إلى تنظیم دقیق

مشروع تعدیل القانون األساسي "لھذا نرى في التعدیل الثالث ــ في ترتیبنا ــ والذي جاء باعتباره 
 وذكرت ھذه التشكیالت ،ة فحذفت المادة التي تغض من أھمیة التشكیالت اإلداری،"لھیئة اإلخوان

  . مادة٧٠ وقفزت المواد إلى ،بتفصیلھا

 وأمام تطورات الدعوة ،١٩٤٥ سبتمبر سنة ٨وھذا المشروع ــ فیما یبدو ــ ھو ما حدث في 
 عندما اقترح المرشد العام على الھیئة التأسیسیة المنعقدة في المحرم من عام ،واتساع میادین نشاطھا

  :ت في قانون الھیئة فوافقت الھیئة على ذلك وأقرت تكوین لجنة من إجراء بعض التعدیال١٣٩٧

 المرشد العام.   
  طاھر الخشاباألستاذ.   
  صالح عشماوىاألستاذ.   
  عبد الحكیم عابدیناألستاذ.   

 وقد اجتمعت ،ھات والرغبات التي أبدتھا الھیئة طبقًا للتوجی"مشروع التعدیل"وھذا ھو مضمون 
 ٢٧ وانتھت بھذا المشروع الذي عرض علي الھیئة التأسیسیة بجلسة یوم الخمیس ،اللجنة عدة اجتماعات

 وأبدیت بعض الرغبات ى م حیث قرئ القراءة األول١٩٤٨ مایو ٦ ھـ الموافق ١٣٦١جمادى اآلخر سـنة 
وأرجأت الھیئة اعتماده حتى ینظر للمرة الثانیة في جلسة الھیئة التي  ،هولكن الھیئة لم تعتمد ،والتعدیالت

 وفي ھذا االجتماع أعید ، م١٩٤٨ مایو سنة ٢١ ھـ الموافق ١٣٦٧ رجب سـنة ١٢حدد لھا یوم الجمعة 
 ولكنھ یستمر بادئًا الحدیث ٦٤ ولكن النص الذي لدینا ال یقف عند المادة ،٦٤قراءة التعدیل طبقًا للمادة 

 حتى نص المادة ٦٥ ویستمر من المادة ،٦٥ومكتب اإلرشاد الفصل األول مادة " الشورى"بالباب التاسع 
  . وھي الخاصة بالتقویم الھجري٩٨

) م١٩٥١ نوفمبر ٢٠ ھـ ــ ١٣٧١ صفر ٢(ینتقل النص الذي لدینا إلى الالئحة الداخلیة العامة 
سكري وبدء الحیاة الدستوریة وإجراء انتخابات  وإلغاؤه بزوال الحكم الع،مجتازًا فترة الحل األول

م التي أسفرت عن أغلبیة وفدیة قررت فیما قررتھ إلغاء األحكام العسكریة التي أصدرتھا حكومة ١٩٥١
  . ومنھا قرار حل اإلخوان١٩٤٨السعدیین من عام 

من أن صدور  ٦٢ ومبنیة على ما جاء في المادة ٩٧وجاء ذكر الالئحة الداخلیة العامة بعد المادة 
  .ھذا النظام یوجب إعادة النظر في القوانین واللوائح السابقة علیھا وتعدیلھا على ضوء أحكامھ
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 
 وصلي اهللا على سیدنا محمد النبي األمي المبعوث ،الحمد هللا وسالم على عباده الذین اصطفى

  . ومن قام بدعوتھ إلى یوم الدین وسلم تسلیًما كثیًرا،مین بالبینات والھدى وعلى آلھ وصحبھرحمة للعال

نتقدم بھ إلى كل غیور على دینھ ) لجمعیة األخوان المسلمین(  فھذا ھو القانون األساسي ،وبعد
یستمدون وأمتھ راجین أن یكون عونا لھم في ھذا الواجب األقدس واجب الدعوة إلى اهللا ومنھ سبحانھ 

  . وھو نعم المولى ونعم النصیر،المعونة والتوفیق

 

جمعیة األخوان "جمعیة تسمى ) م١٩٢٨( ھجریة ١٣٤٧ تألفت بمدینة اإلسماعیلیة عام :)١(مادة 
  ."المسلمین
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شئون السیاسیة أیا كانت وال للخالفات الدینیة وال صلة لھا بفریق ھذه الجمعیة ال تتعرض لل :)٢(مادة 

  .معین لإلسالم والمسلمین في كل مكان وزمان

إصالح حال المسلمین في فروع حیاتھم االجتماعیة والخلقیة (تنحصر أغراض الجمعیة في  :)٣(مادة 
  :على التفصیل اآلتي

ھر منھم في كل مكان یكون شعاره طاعة اهللا تقویة رابطة التعارف بینھم وتكوین وسط طا)  أ ( 
  .وتھذیب النفس وتعلم الدین اإلسالمي وتتصل ھذه األوساط بعضھا ببعض حول المركز العام

نشر التعالیم اإلسالمیة ومقاومة األمیة بتعلیم القراءة والكتابة لمن أحب ذلك من األخوان ) ب(
 .والمحافظة على القرآن الكریم

 .سالم في حدود القانونالدفاع عن اإل) حـ(
 .نشر الدعایة الصحیة بین طبقات األمة وبخاصة القرویین منھم)  د(
 معالجة األزمات االقتصادیة من ناحیة وعظیة إرشادیة )  ھـ(
 .عالج اآلفات االجتماعیة المتفشیة في األمة كالسكر والتخدیر والمقامرة والبغاء ونحو ذلك)  و(
ساعدة الفقراء وتجھیز الموتى ومعونة المشروعات الخیریة النافعة تشجیع أعمال الخیر كم)  ز(

 .والقیام بھا كلما أمكن الجمعیة ذلك

تسعى الجمعیة إلى تحقیق أغراضھا السالفة بالطرق اآلتیة وبكل طریق مشروع یساعد على  :)٤(مادة 
  .ذلك

 الجمعیة ویسند إدارة ھذه فتح مدارس لتعلیم العلوم الدینیة والمدرسیة وفق منھاج خاص تضعھ) أ ( 
المدارس إلى حضرة األستاذ حسن أفندي البنا بصفة دائمة بصفتھ واضع أساس الفكرة ولما 
لھ من الخبرة الفنیة كمعلم ولھ أن یختار من یساعدونھ في ھذه المھمة من رجال الجمعیة أو 

  .من غیرھم

ھ وعقائد وأخالق وسیرة نبویة إنشاء مدارس لیلیة لتعلیم الشبان الدین اإلسالمي من فق)  ب(
مشفوعا ذلك بسیرة الصحابة والتابعین رضوان اهللا علیھم والبد لكل مدرسة من مكان فسیح 

 .للصالة

بذل النصیحة للمسلمین في المجامع العمومیة كالمقاھي ونحوھا وفي كل مجتمع مناسب )  حـ(
 .وإنشاء ناد للتعارف اإلسالمي إلى جانب المدرسة اللیلیة

إلقاء المحاضرات والكتابة في الصحف وتوزیع النشرات ونحو ذلك مما یدخل في باب الكتابة   )د(
 .والنشر

 .تكوین الُشعب والفروع في القرى المجاورة لكل بلد رئیس فیھ مدرسة لإلخوان) ھـ(
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 للجمعیة ة على نفسھ مساعدة دائمتتألف الجمعیة من أعضاء مساعدین وھم كل من فرض :)٥(مادة 
 على قبولھم وأعضاء عاملین وھم من ثبت ةوأعضاء منتسبین وھم من صادق مجلس اإلدار

  .تشبعھم بمبدأ الجمعیة وأقسموا یمین المحافظة علیھ

یشترط في العضو المنتسب أن یكون مسلما حسن السیرة غیر معروف بنزعة تخالف النزعة  :)٦ (مادة
 یقل سنھ عن خمسة عشر سنة وأن یزكیھ ثالثة من أعضائھا وأن یتعھد اإلسالمیة وال

  .بالمحافظة على مبادئ الجمعیة والسمع والطاعة لكل ما فیھ رفعتھا

 تحسنا في خلق العضو المنتسب وإقباال منھ على العلم اإلسالمي ةإذا الحظ مجلس اإلدار :)٧(مادة 
  .األخوةوتشبعا بمبدأ الجمعیة فلھ أن یؤكد ذلك بقسم 

  .للعضو المنتسب والعامل حق شارة الجمعیة وتذكرة عضویتھ :)٨ (مادة

یدفع كل عضو من األعضاء االشتراك الشھري من تلقاء نفسھ ألمین الصندوق ویتسلم منھ  :)٩(مادة 
إیصاال بذلك ویعفى غیر القادر وال ینقص ذلك من حقوق إخوتھ شیئا ولیس ألي عضو أن 

  یة بأیة حال یطالب بما دفعھ للجمع

ال یجوز ألي عضو أن یخرج على مبادئ الجمعیة أو یشترك في جمعیة أخرى تناوئھا أو  :)١٠(مادة 
یعمل عمال أو قوال یكون من شأنھ الحط من كرامتھا أو یقدم على شيء باسم الجمعیة بغیر 

  .موافقة مجلس اإلدارة

 

الجمعیة العمومیة من األعضاء المنتسبین والعاملین وتنعقد في الیوم الثالث لعید الفطر تتألف  :)١١ (مادة
  .من كل عام وفي غیر ھذا الموعد إذا كان ھناك ما یدعوا إلى االنعقاد

 إلى األعضاء لحضور الجمعیة العمومیة قبل موعد انعقادھا بأسبوعین ةیرسل مجلس اإلدار :)١٢(مادة 
وع الجمعیة إلى إرسال من یمثلھا ولھؤالء الممثلین حق التصویت على األقل وتدعى فر

  .والمناقشة كبقیة األعضاء

تكون قرارات الجمعیة العمومیة صحیحة نافذة إذا حضر أول اجتماع لھا نصف األعضاء  :)١٣(مادة 
 الدعوة ةبعد دعوتھم فإذا لم یتم ھذا العدد تأجل انعقادھا أسبوعین وكرر مجلس اإلدار

  .ذ یكون مل قراراتھا صحیحة نافذة مھما كان عدد األعضاءوحینئ

یترأس الجلسة رئیس مجلس اإلدارة أو وكیلھ فإن لم یكن أحد ھؤالء فأكبر األعضاء سنًا  :)١٤ (مادة
  .ویتولى أعمال الكتابة كاتم السر العام  ویعاونھ من ینتدبون لذلك من األعضاء

اتم السر المحضر السابق والتقاریر ثم تدور المناقشات حول یفتتح الرئیس الجلسة ویتلو ك :)١٥ (مادة
 واالقتراحات واألسئلة ولكل عضو حق التكلم متى أذن لھ الرئیس بذلك لجدول األعما

وللرئیس أن ینذر رأي عضو یخرج على آداب الجمعیة ولھ أن یخرجھ ولھ أن یقفل باب 
المتكلم وال التعرض للسیاسة أو المناقشة بموافقة أغلبیة المجتمعین وال یجوز مقاطعة 
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الشخصیات ثم یكتب محضر الجلسة محضر الجلسة وتتلى القرارات علنًا ثم یقرر الرئیس 
نھایتھا أو امتدادھا إلى وقت أخر إذا كان ھناك ما یستدعى ذلك ویتبع ھذا النظام في جلسات 

سر وال یجوز  والجمعیة العمومیة وتوقع القرارات من الرئیس وكاتم الةمجلس اإلدار
حضور غیر األعضاء إال بإذن خاص كما ال یجوز أن ینصرف أحد األعضاء حال انعقاد 

  .الجلسة إال بأذن من الرئیس

 

تختار الجمعیة العمومیة باالقتراع السري من بین أعضائھا مجلس إدارة یتكون من اثني  :)١٦ (مادة
وكیل وكاتم سر وأمین صندوق ومراقب إدارة وسبعة أعضاء عشر عضوا منھم رئیس و

إلدارة شئون الجمعیة إلى مدة ثالث سنوات ثم یتجدد االنتخاب ویتول مجلس اإلدارة ھذه 
  .العملیة فیما بعد

یختص المجلس باإلدارة العامة ویكون مسئوال عن تنفیذ ھذا القانون وعلیھ أن یفكر فیما  :)١٧(مادة 
  .رقي وتحقق الغیة المنشودةیضمن للجمعیة ال

 رئیس مجلس اإلدارة یمثل الجمعیة في جمیع المعامالت مع الغیر في حدود القانون من عقود :)١٨(مادة 
 مبصوما ةوتعھدات وقضایا وغیر ذلك بشرط أن یكون بیده إقرار كتابي من مجلس اإلدار

  . وكاتم السريداربخاتم الجمعیة وموقعا علیھ من الرئیس أو الوكیل أو المراقب اإل

  .للوكیل أن ینوب مناب الرئیس وللمراقب اإلداري ذلك حین غیاب الرئیس :)١٩(مادة 

 مرة في كل شھر وإذا اقتضى الحال یجتمع زیادة على ذلك وعلى كاتم ةیجتمع مجلي اإلدار :)٢٠(مادة 
ى السر أن یرسل الدعوة بالحضور إلى األعضاء قبل كل جلسة بأربع وعشرین ساعة عل

  .األقل وتكون الدعوة مصحوبة بجدول األعمال

یكون انعقاد المجلس قانونیًا إذا حضر سبعة من أعضائھ وتكون قراراتھ صحیحة قانونیة  :)٢١(مادة 
متى صدرت عن األكثریة المطلقة وھي ما ترید على النصف بصوت واحد وإذا تساوت 

  .األصوات یرجح الجانب الذي یكون فیھ رئیس الجلسة

 عن حضور جلساتھ ثالث مرات متتالیة بدون عذر ةإذا تخلف أحد أعضاء مجلس اإلدار :)٢٢( مادة
صحیح كتب إلیھ المجلس في ذلك فإن لم یحضر الجلسة بعد وصول الكتاب إلیھ ولم یثبت 

  ویبقى لھيمعذرة مشروعة حین استالمھ الكتاب ُعد مستقیال من عضویة المجلس اإلدار
  . العمومیةحق العضویة في الجمعیة

 یحل محلھ آخر من الجمعیة العمومیة ویقدم األخ ةإذا خال مكان أحد أعضاء مجلس اإلدار :)٢٣(مادة 
  . لذلك بقرار قانونيةالعامل وینتدبھ مجلس اإلدار

للجمعیة العمومیة في أي انعقاد تراه عادیا أو غیر عادي أن تحل ھذا المجلس وتنتخب من  :)٢٤ (مادة
یحل محلھ في مھمتھ ویشترط في ذلك موفقة ثلثي أعضائھا كما أن لھا أن بین أعضائھا من 

  .ا أو أكثر منھ قبل المدة القانونیة بنفس ھذا الشرط وأن أبي ذلك مجلس اإلدارةتقبل عضًو



  ٢٩

ة ـــــــان أعمال الجمعیـــــ ببیاقدم للجمعیة العمومیة تقریًرا سنوًیعلى المجلس أن ی :)٢٥(مادة 
  . الخ.. إیرادات ومصروفاتومیزانیتھا من

 

 ھو الصلة بین اللجان ومجلس اإلدارة وھو المشرف على موظفي الجمعیة يالمراقب اإلدار :)٢٦(مادة 
فیما یتعلق بأعمالھم ولھ في حالة غیاب الرئیس والوكیل أو أمین الصندوق أن ینوب عن 

  . األوراق المالیة والتعاقدات ونحوھاالغائب في التوقیع على

 والمنتسبین إذا دعت الحاجة لجانا نیؤلف مجلس اإلدارة من بین أعضاء واألعضاء العاملی :)٢٧(مادة 
یوزع علیھا العمل في تحقیق أغراض الجمعیة مثل لجنة المسجد والمدرسة ولجنة الوعظ 

جنة المكتبة ولجنة الطبع والمحاضرات ولجنة الحسابات ولجنة الحفالت والرحالت ول
  .والنشر ولجنة المراقبة ولجنة التحقیقات الخ ویزید عدد اللجان بحسب الحاجة

یًسا في یجوز للعضو أن یكون في أكثر من لجنة واحدة ولو مع اختالف الصفة كأن یكون رئ :)٢٨ (مادة
  . في أخرىالجنة وعضًو

 
مالیة الجمعیة من االشتراكات التي یدفعھا األعضاء العاملون والمساعدون تتكون  :)٢٩(مادة 

 أن یوسع موارد الجمعیة بالطرق ةوالمنتسبون ومن التبرعات ونحوھا ولمجلس اإلدار
المشروعة الشریفة التي تتفق مع روح الجمعیة كإنشاء صنادیق للتبرعات تسمى باسم 

لتعاون مثال وكطبع قسائم لالحسان ال تتجاوز الغایة التي تجمع التبرعات لھا كصندوق ا
  . وھكذا قرشًا واحًداقیمة إحداھا

مجلس اإلدارة مسئول عن مالیة الجمعیة وعلیھ أن ُیودع أموالھا الزائدة على عشرة جنیھات  :)٣٠ (مادة
في مصرف یختاره كأمانة ال یمسھا الربا وتبقى ھذه العشرة في عھدة أمین الصندوق ولھ 

في مبلغ ال یزید عن خمسة جنیھات بموافقة الرئیس وعلیھ تقدیم حسابھا أن یتصرف 
  .لمجلس اإلدارة في أول اجتماع لھا

ال یجوز أن یسحب شيء من أموال الجمعیة لمودعة في الصرف إال بقرار قانوني من  :)٣١ (مادة
  . موقعًا علیھ من الرئیس وأمین الصندوقةمجلس اإلدار

ا سابات بعمل میزانیة شھریة یبین فیھا الوارد والمنصرف ویعلن ذلك شھرًیتقوم لجنة الح :)٣٢ (مادة
  .بعد موافقة مجلس اإلدارة

على أمین الصندوق أن ال یصرف شیئًا من عھدتھ إال بإیصال موقع من الرئیس وكاتم السر  :)٣٣ (مادة
  .كما أن علیھ أن یعطى إیصاال بكل مبلغ یرد إلى عھدتھ



  ٣٠

وارد بعد المصروفات على العشرة جنیھات التي في عھدتھ أمین الصندوق أضیفت إذا زاد ال :)٣٤ (مادة
  .الزیادة إلى أموال الجمعیة المودعة في المصرف

 
یجوز أن یكون للجمعیة فروع في البالد المختلفة یدیر كل فرع مجلس إدارة فرعي بشرط  :)٣٥ (مادة

  . العام على نتیجة انتخابھ وتكون ھذه الفروع مقیدة بھذا القانونأن یوافق مجلس اإلدارة

الفرع الذي یعمل بما یخالف الجمعیة یكون للمركز العام إنذاره أوال ثم إلغاؤه بعد ذلك  :)٣٦ (مادة
  .وحینئذ ال یكون لھ الحق في استخدام اسم الجمعیة

یھ أن یرسل ُخمس إیراده فقط للمركز  كل فرع مستقل في تحصیل اشتراكاتھ الشھریة وعل:)٣٧(مادة 
  .العام

 یعقد كل فرع جمعیتھ العمومیة في أوائل رمضان من كل عام ویرسل خالصة محضر :)٣٨(مادة 
جلستھا إلى مجلس اإلدارة المركزي مع التقریر السنوي والمیزانیة لیشیر إلیھا حین انعقاد 

  .جمعیتھ العمومیة

 
ویجب أن یكون لإلخوان شارة تضم ھذا الرمز " المصحف الكریم"رمز ھذه الجمعیة  :)٣٩(ة ماد

  .الشریف

المركز الرئیسي لجمعیة األخوان المسلمین مدنیة اإلسماعیلیة وإذا تكونت شعب في بالد  :)٤٠ (مادة
ار أخرى یصح أن ینقل ھذا المركز إلى إحداھا إذا وافقت على ذلك الجمعیة العمومیة بقر

  .من ھذا القانون) ١٢(قانوني موافق لمادة 

یكون للجمعیات العمومیة مؤتمر عام یحدده مجلس اإلدارة الرئیس ویتبع في نظامھ الجمعیة  :)٤١ (مادة
  .العمومیة ولكل عضو من األعضاء حق االشتراك في ھذا المؤتمر

  .ا واحترام مواد ھذا القانون احترام قرارات مجلس اإلدارة تنفیذھعلى األعضاء جمیًعا :)٤٢(مادة 

 
ال یجوز بحال من األحوال تعدیل شيء من ھذا القانون إال بموافقة ثالثة أرباع مجلس  :)٤٣ (مادة

اإلدارة المنعقد لذلك وقبول الجمعیة العمومیة بأكثریة ثلثي أعضائھا الحاضرین وال یجوز 
 واهللا حسبنا ونعم الوكیل فنعم المولى ونعم بحال تغییر المواد الثانیة والثالثة والسادسة

  .النصیر
  

  



  ٣١

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ،،،الحمد هللا والصالة على رسول اهللا وعلى آلھ وصحبھ

من رئیس جمعیة إحیاء الُسـنة المحمدیة بجزیرة بدران بشبرا مصر إلى حضرة صاحب الفضیلة رئیس 
  .جمعیة اإلخوان المسلمین بمصر

  ،،،وعلى عموم اإلخوان. .رحمة اهللا وبركاتھالسالم علیكم و

أما بعد فنرجو التكرم بإرسال صورة من قانون جمعیتكم الموقرة لإلستئناس بھ لمناسبة وضع قانون 
  ،،، ولفضیلتكم مزید الشكر،لجمعیتنا

  ،،،وتفضلوا بقبول عظیم االحترام

  رئیس جمعیة              ھـ   ١٣٥١مصر في جمادى الثاني سنة 
  إحیاء الُسـنة المحمدیةم           ١٩٣٢ أكتوبر سنة ٨                    

   شبرا مصر١٠شارع بدیع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یثبت ھذا اإلعالن أنھ كان لإلخوان المسلمین
  نشاط ریاضي في كرة القدم
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )اهللا اكبر وهللا الحمد (

 وعلى آلھ ، ورحمة اهللا للعالمین، والمصلح األعظم،صلي اهللا على سیدنا محمد الرسول األكرمو
  .اا كثیًرلى یوم الدین وسلم تسلیًم ومن تبع ھداھم إ،وصحبھ أجمعین

 

 

في الظھور متواضعة ولكنھا قویة "  المسلمینناإلخوا"منذ سبع سنوات من ھذا التاریخ أخذت فكرة 
 ، وما كان هللا دام واتصل، وأحالم الیوم حقائق الغد، وحقائق الیوم أحالم األمس،صورة بید أنھا عالمیةمح

  ."َفاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد اللَِّھ َحقٌّ" ،"َوَلَتْعَلُمنَّ َنَبَأُه َبْعَد ِحیٍن" ،"َفال ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمیَن" ،"َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقیَن"

 

 
 ویعمل ،جیل جدید یفھم اإلسالم فھا صحیًحاالعمل على تكوین " تنحصر غایة اإلخوان في :)١(مادة 

 ویوجھ النھضة إلیھ حتى تكون مظاھر حیاة األمة كلھا مستمدة من روحھ مرتكزة ،بتعالیمھ
  ."ْن اللَِّھ ِصْبَغًةِصْبَغَة اللَِّھ َوَمْن َأْحَسُن ِم "،"على قواعده وأصولھ

  :ویكون ذلك بما یأتي

 ،تقویة الفضائل الخلقیة وإحیاء الشعور بكرامة األمة وتحریر النفوس من الضعف والیأس والرذیلة)   أ ( 
 ."اللَِّھُكْنُتْم َخْیَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَھْوَن َعْن اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِب"

ا بحضارتھ التحذیر من االندفاع في حیاة المتعة والترف والمادة وتقلید الغرب في ذلك إعجاًب)   ب(
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإْن ُتِطیُعوا " ،حضارة اإلسالمیة الفاضلة المجیدةالمادیة والتذكیر بأصول ال

 ". َبْل اللَُّھ َمْوالُكْم َوُھَو َخْیُر النَّاِصِریَن*ْم َفَتْنَقِلُبوا َخاِسِریَن الَِّذیَن َكَفُروا َیُردُّوُكْم َعَلى َأْعَقاِبُك

نشر الثقافة والتعلیم والمحافظة على القرآن الكریم ومحاربة األمیة بإنشاء المدارس واألندیة )    حـ(
ِإنََّما " ،نافعةواألقسام اللیلیة والنشرات الدورة والمحاضرات وغیر ذلك من الوسائل العلمیة ال

 ."َیْخَشى اللََّھ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء

تأسیس المنشآت النافعة لألمة روحیًا واقتصادیًا ما أمكن ذلك كالمشاغل والمستوصفات الطبیة )     د(
على إرادتھا وإحیاء والعیادات الخیریة والمساجد وإصالحھا وترمیمھا واألنفاق علیھا واإلشراف 

 ."ِفي ُبُیوٍت َأِذَن اللَُّھ َأْن ُتْرَفَع َوُیْذَكَر ِفیَھا اْسُمُھ "،االشعائر فیھ

لبغاء ونشر الدعایة الصحیة عالج اآلفات االجتماعیة كالمخدرات والمسكرات والمقامرة وا)  ھـ(
لَّْو اْسَتَقاُموا َعَلى ْن َوَأ" ، في القرى واألریاف وإرشاد الشباب إلى االستقامة الصحیحةخصوًصا

 "لطَِّریَقِة َألْسَقْیَناُھْم َماًء َغَدقًاا



  ٣٤

تشجیع أعمال الخیر والبر وتنظیمھا ومساعدة الفقراء والبائسین والمصالحات بین األفراد واألسر )  و(
ال َخْیَر ِفي َكِثیٍر ِمْن " ،ـام التحاكم إلى القانون والقضاءحتى یقوم التحاكم إلى الحب واإلخاء مق

ْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصالٍح َبْیَن النَّاِس َوَمْن َیْفَعْل َذِلَك اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اللَِّھ َنْجَواُھْم ِإالَّ َم
 ."اْوَف ُنْؤِتیِھ َأْجرًا َعِظیًمَفَس

 بن الشعوب اإلسالمیة كأمة واحدة ألف بین قلوبھم اإلسالم والعمل ءتقویة روابط التعارف واإلخا)    ز(
 ."ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة" ،ن صفوف المسلمینئب على إزالة الفرقة واالنقسام عالدا

اء الجماعة بتشجیع المشروعات االقتصادیة ــاون االقتصادي والتعاملي بین أعضـــتنمیة روح التع)   ح(
 ." َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى"وتكوینھا والنھوض بھا 

 ."َوَجاِھُدوا ِفي اللَِّھ َحقَّ ِجَھاِدِه "،اع عن اإلسالم ومقاومة كل عدوان یراد بھالدف)   ط(

َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َواللَُّھ ُیْؤِتي " ،تقویة الروح الریاضیة الصحیحة في نفوس الشباب)   ي(
 ."ُمْلَكُھ َمْن َیَشاُء َواللَُّھ َواِسٌع َعِلیٌم

بمحض إیمانھم ابتغاء مرضاة اهللا وال صلة لھم بفریق " لغایتھم"یعمـــل اإلخوان المســـلمون  :)٢(مادة 
 وھم ، ولكن فكرتھم لإلسالم والمسلمین في كل زمان ومكان،معین وال بطائفة خاصة

 ما دامت تعمل على رفعة ، من الطرق الصوفیة والجمعیات وغیرھا،یحترمون كل الھیئات
 ون الجدل والمراءویبذلون النصیحة في ظل الحب ویكرھ ،والتمسك بمبادئھاإلسالم وحمایتھ 

 َوالَِّذي َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك َوَما َوصَّْیَنا ِبِھ ا الدِّیِن َما َوصَّى ِبِھ ُنوًحَشَرَع َلُكْم ِمْن "،أشد الكراھیة
 ."وا ِفیِھِإْبَراِھیَم َوُموَسى َوِعیَسى َأْن َأِقیُموا الدِّیَن َوال َتَتَفرَُّق

ونؤثر في ذلك " البناء والھدم"منھاجا یشمل الحاضر والمستقبل ونعمل على تحقیقھ بطریقة  :)٣(مادة
غیرنا نمد الصف إذا " ردیف"الھدوء والسكینة ونكره الظھور والشھرة ونفضل أن یكون 

لھ إذا استقام ونسویة إذا تموج وتقویة إذا ضعف ونحمیھ إذا أحیط بھ ونطھره إذا تدنس ونحت
 الَِّذیَن ِإْن َمكَّنَّاُھْم ِفي اَألْرِض َأَقاُموا *َوَلَینُصَرنَّ اللَُّھ َمْن َینُصُرُه ِإنَّ اللََّھ َلَقِويٌّ َعِزیٌز " ،خال

  ."الصَّالَة َوآَتْوا الزََّكاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَھْوا َعْن اْلُمْنَكِر َوِللَِّھ َعاِقَبُة اُألُموِر

 

 

 
 التشكیالت اإلداریة آخر ما یفكر فیھ اإلخوان المسلمون وھي عندھم أمر ثانوي وأھم ما یجب :)٤( مادة

أن یھتموا بھ التكوین الروحي وفھم الفكرة وتركزھا في النفوس فإن األلقاب اإلدارة ال تنتج 
َلْن َیَناَل اللََّھ ُلُحوُمَھا َوال " ،یمان الصحیح ولكن االتجاه الروحي الفاضل ینتج كل خیراإل

  ."ِدَماُؤَھا َوَلِكْن َیَناُلُھ التَّْقَوى ِمْنُكْم



  ٣٥

 
عضو الجماعة ھو كل مسلم عرف دعوة اإلخوان وتعھد أن یناصرھا ویحترم نظامھا ویعمل  :)٥(مادة 

ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذیَن آَمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ ُثمَّ َلْم َیْرَتاُبوا " ،غراضھا وبایع على ذلكعلى تحقیق أ
  ."َوَجاَھُدوا ِبَأْمَواِلِھْم َوَأنُفِسِھْم ِفي َسِبیِل اللَِّھ ُأْوَلِئَك ُھْم الصَّاِدُقوَن

ة أو مندوبو المكتب أو الدعاة والوعاظ الذین أذنوا  یقوم بالمبایعة المرشد العام أو نواب الجماع:)٦(مادة 
أتعھد بالثبات على مبادئ اإلخوان " بعد االستغفار وحسن االستعداد بذلك ولفظ المبایعة

المسلمین والعمل لتحقیق إلیتھم والتمسك بآداب اإلسالم والمحافظة على كرامة الجماعة واهللا 
بعد ذلك آخیتك في اهللا عن نفسي وعن " بالكسر"فیقول لھ األخ المبایع " على ما أقول وكیل

قبلت منك " بالفتح"إخواني وأوصیك بالحق والصبر واستغفر اهللا غي ولك فیقول المبایع 
ِإنَّ الَِّذیَن ُیَباِیُعوَنَك ِإنََّما " ،ویتصافحان) العصر(قرآن معا سورة وآخیتك على ذلك ثم ی
  ."َأْیِدیِھْمُیَباِیُعوَن اللََّھ َیُد اللَِّھ َفْوَق 

 
  :من واجبات األخ :)٧( مادة

تحدید الغایة وتصحیح العقیدة وسالمتھا بحیث تجمع بین البساطة والقوة واإلنتاج من غیر تغییر وال )  أ ( 
َلِئَك َلُھْم اَألْمُن َوُھْم الَِّذیَن آَمُنوا َوَلْم َیْلِبُسوا ِإیَماَنُھْم ِبُظْلٍم ُأْو" ،تبدیل وال تحریف وال تعطیل

 ."ُمْھَتُدوَن

أن یجتھد في تحصیل العلم الذي یلزمھ في عقیدتھ وعبادتھ ودینھ ودنیاه حتى یعبد اهللا على أساس )   ب(
متین وأن یجتھد كذلك في تثقیف نفسھ في شئون المسلمین العامة بدراسة ما تیسر من السیرة 

َھْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن ال " ،حوال العالم اإلسالميالنبویة وتاریخ اإلسالم واإللمام بأ
 ."َیْعَلُموَن ِإنََّما َیَتَذكَُّر ُأْوُلوا اَألْلَباِب

االجتھاد في العبادة بأداء الفرائض على وجھھا واستكمال سننھا وآدابھا فیحسن الصالة ویؤدي )  حـ(
الرحالت متى سمحت بذلك سنھ ویكثر من ذكر اهللا ویدعو الزكاة ویستعد للحج وینضم إلى فرق 

بالمأثور عن الرسول صلي اهللا علیھ وسلم ویداوم على تالوة القرآن الكریم ویتصدق بما فضل من 
مالھ ویتحرى السنة المطھرة وخصوصا ما أھملھ الناس كقیام اللیل والمواظبة على الجماعة إال 

آلخرة والعزوف عن شھوات الدنیا ومحاسبة النفس على ما لعذر قاھر والزھاد الصحیحة بتذكر ا
قدمت في یومھا فإن كان محسن ازداد وحمد اهللا وإن كان مسیئا تاب واستغفر ونیة الجاد في سبیل 

َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواِإلنَس " ،اهللا مع األمر بالمعروف والنھي عن المنكر والمسارعة إلى الخیرات
 ."ِإالَّ ِلَیْعُبُدوِن

اجتناب معاصي الھ والفرار منھا بالتوبة مما مضى واالحتراز مما یعرض فیترك المحرمات )   د(
صغیرھا وكبیرھا وال یغشى مواطنھا وال یندمج في أھلھا وال یجلس في مجالسھا ویبتعد عن 

 ." اْلُمَتَطھِِّریَنِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ التَّوَّاِبیَن َوُیِحبُّ" ،الشبھ والمكروھات ما وجد من وجھ من ذلك



  ٣٦

التخلق بأخالق اإلسالم من الذوق الصحیح والشعور الیقظ واإلرادة القویة والعزیمة الصادقة )   ھـ(
واالعتزاز باهللا والشجاعة في الحق والتضحیة في سبیلھ والثبات علیھ والوفاء بالوعد والعھد 

على مصلحة افرد والحلم والكلمة واألمل الذي یقضي على الیأس وإیثار مصلحة الجماعة 
والتسمح والتواضع حیث ال یكون الحلم جبنا والتسامح ضعفا والتواضع زلة وحسن معاملة الخلق 

ا بأن یحب لھم ما یحب لنفسھ ویكره لھم ما یكره لھا مع حفظ حقوقھم وأموالھم ا وأدبًیمادًی
َقْد َأْفَلَح " ،وأعراضھم ومساعدتھم في قضاء مصالحھم واالبتعاد عن كل ما ھو ضد لذلك

 ."اْلُمْؤِمُنوَن

بذل النصیحة لمسلمین عامة ونشر مبادئ اإلخوان المسلمین في كل األوساط التي یتصل بھا من )    و(
اإلخوان واألصدقاء والزمالء وبخاصة بین أفراد أسرتھ وعشیرتھ األقربین وأخذ الناس في ذلك 

ة في القول أو اإلشارة وتحمل األذى والعدوان باللین والتلطف والبعد عن الفظاظة والغلظة والشد
 ."اْدُع ِإَلى َسِبیِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة" ،في ھذه السبیل بصدر رحب باسم

إیثار العادات اإلسالمیة والمظاھر اإلسالمیة في كل شيء والبعد عن كل ما ھو فیع إلسالمي )   ز(
 ."َذِلَك َوَمْن ُیَعظِّْم َشَعاِئَر اللَِّھ َفِإنََّھا ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب" ،حى ما أمكن ذلكوالتحدث بالعربیة الفص

االعتصام بالوحدة اإلسالمیة وأخوة أھل اإلیمان والحب في اهللا والبغض في اهللا وحفظ حقوق )   ح(
م ویعودھم ویفرح اإلخوة فیحب إخوانھ من كل قبلھ ویتفقد شئونھم ویواسیھم ویسأل عنھم ویزورھ

لما یسرھم ویحزن لما یسوءھم ویدافع عنھم ویرد غیبتھم ویحسن الظن بھم ویوقرھم ویحترمھم 
باطنا بإكبار منزلتھم في نفسھ وظاھرا بحسن معاملتھم ویعفو عنھم ویتسامح معھم ویبادر إلى 

ص على خدمتھم ومساعدتھم ویؤثرھم بعاطفتھ ومعاملتھ ویجیب دعوتھم ویحضر جلستھم ویحر
مجتمعاتھم ویقاطع أعداء اهللا وأھل السوء والطغیان وال یتصل بھم ویبتعد عنھم ویجتنبھم حتى 
یشعروا بذلك فیثوبوا إلى الحق مع االحتفاظ بشارة اإلخوان واحترام شعائر الدعوة ومظاھرھا 

اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْیَنُھْم َتَراُھْم ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّھ َوالَِّذیَن َمَعُھ َأِشدَّ" ،والتحمس لھا وتمتم تقدیرھا
 ."ُركَّعًا ُسجَّدًا َیْبَتُغوَن َفْضًال ِمْن اللَِّھ َوِرْضَوانًا ِسیَماُھْم ِفي ُوُجوِھِھْم ِمْن َأَثِر السُُّجوِد

اصرة للتذكر واالستعداد والمبادرة إلى من) المصحف(السمع والطاعة في المنشط والمكرة وحمل )   ط(
ِإنََّما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنیَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّھ َوَرُسوِلِھ ِلَیْحُكَم َبْیَنُھْم َأْن " ،الفكرة في كل وقت وحین

 ."َیُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأْوَلِئَك ُھْم اْلُمْفِلُحوَن

و اشتراكًا أو وصیة أو وقفًا أو كلھا معا أن یشترك بجزء من مالھ في الدعوة حسب مقدرتھ تبرعًا أ)   ي(
باختیاره بدون طلب منھ ویعفي غیر القادر ولھ أجره متى صحت نیتھ ویكون ما یدفع تبرعًا ال 

 ."آِمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوَأْنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفیَن" ،یصح استرداده

مان العضو بفكرتھ وبقدر محافظتھ علیھا واستمساكھ بھا وتحمسھ  أداء ھذه الواجبات مقیاس إلی:)٨(مادة 
لھا تكون منزلتھ من الجماعة وبھذا االعتبار ینقسم اإلخوان إلى المساعدین ومنتسبین 
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وعاملین ومجاھدین وتقدیر ذلك موكول إلدارة الدائرة ومن قصر في واجباتھ األخویة 
 ثم یكرر لھ النصیحة مرة أخرى فإن لم یقلع ینصحھ النائب على انفراد ثم ینصحھ بین إخوانھ

فإنما عماد الفكرة ) استقالة(وال ) إلقالة(ھجر حتى یصلح حالھ ولیس في نظام اإلخوان 
 إذا طرأ علیھ ما ةاإلیمان الروحي ویجوز أن یعتذر األخ عن مزاولة بعض األعمال اإلداری

ِصُموا ِبَحْبِل َواْعَت"جماعة بحال یحول دون قیامھ بھا من غیر أن یؤثر في منزلتھ وصلتھ بال
  ." َوال َتَفرَُّقواااللَِّھ َجِمیًع

 
 اإلخوان المسلمون في كل مكان جماعة واحدة تقسم إلى دوائر بحسب األماكن والبلدان :)٩(مادة 

لس  ومج،ویشرف على سیر الدعوة ونظام الجماعة ھیئات شوریة ھي مكتب اإلرشاد العام
 ، فنحن مدرسة عالمة، ومؤتمرات المناطق، ومجالس الشورى المركزیة،الشورى العام

 وناظرھا العامل مكتب ، وإدارتھا العامة مجلس الشورى العام،منھاجھا القرآن الكریم
 وأساتذتھا ومدرسوھا أعضاء مجالس الشورى المركزیة وفصولھا القرى والمدن ،اإلرشاد

 وشعار ھیئات اإلخوان  .ا كل من انتسب لإلخوان المسلمینواألندیة والمساجد وطلبتھ
اإلداریة الشورى بإبداء الرأي وتمحیص الحقائق بالمباحثة بین المجتمعین واحترام رأي 

  ."َوَشاِوْرُھْم ِفي اَألْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى اللَِّھ "،الرئیس وتقدیره

 ویتكون من المرشد وھو الرئیس ،الھیئة التنفیذیة العامة للجماعة ھو : العامد مكتب اإلرشا:)١٠(مادة 
العام لكل ھیئات اإلخوان المسلمین وممثل فكرتھم ومن عدد من اإلخوان یختارھم لمساعدتھ 

  :ومقره حیث یكون المرشد ومھمة ھذا المكتب

  .حراسة النظام العام للجماعة بانفاذ وتطبیق نصوص ھذا القانون )١(

ى   اإلشراف على ال  )٢( ھ إل دوائر إشرافًا عامًا تنفیذ قرارات مجلس الشورى العام لإلخوان ودعوت
ة عمومً      ٤االنعقاد واتخاذ ما یلزم لذلك       ین      حصر أعضاء الجماع سھیل سبیل االتصال ب ا وت

ام        شورى الع الدوائر المختلفة والفصل ف خالفاتھا وعلى سكرتیرة المكتب أن تقدم لمجلس ال
اد والمشروعات           حین انعقاده تقریرًا صافی    سابقة لالنعق رة ال الل الفت ھ خ ام ب ا باألعمال التي ق

 .التي یرید أن یعالجھا في الفترة الالحقة

عنھ یمثلھ فیھا إلى جانب مجلس الشورى ) امندوًب(وللمكتب أن ینتدب في كل دائرة أو منطقة 
 وإذا رأي ، تصویتالمركزي ویكون لھذا المندوب حق حضور الجلسات واالشتراك في المناقشة بدون

 ،من القرارات ما یمس حقوق المكتب فلھ حق إیقاف ھذا القرار خاصة حتى یستشیر المكتب ویرى رأیھ
  .وللمكتب كذلك أن یختار لجنة شرفیة ممن یرى أن صلتھم بالجماعة تعود علیھا بالفائدة

ن من نواب الدوائر ومن  ھو الھیئة الشوریة الرئیسیة للجماعة ویتكو: مجلس الشورى العام:)١١(مادة 
یرى المكتب انتدابھم من أھل الخبرة ومندوبي المناطق ویجتمع كل عام مرة في المكان الذي 
یحدده مكتب اإلرشاد ویجتمع في غیر ھذا الموعد إذا وجد من المھمات ما یدعو إلى انعقاده 

ذلك من تعارف  العام السابقة بصورة تشریعیة أوسع إلى ما في دومھمتھ مھمة مكتب اإلرشا
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 وفي حالة تعذر االجتماع العام لنواب ،ورابطة بین رؤساء الجماعة في مختلف الجھات
 أو یجعل االجتماع في ،الدوائر جمیعا یصح للمكتب أن یقتصر على نواب عن المناطق

  .منطقتین أو أكثر بحسب الظروف

مھمتھ اإلشراف على الجماعة  ھو الھیئة اإلداریة بكل دائرة و: مجلس الشورى المركزي:)١٢(مادة 
الذي ) والوكیل(وھو رئیسھ والمشرف علیھ " النائب"وتسیر أعمالھا في دائرتھ ویتكون من 

وھو الذي ) واألمین(وھو القائم باألعمال الكتابیة ) والسكرتیر(یحل محل النائب حال غیابھ 
) األعضاء(ویضم إلیھم عدد من ) مكتب المجلس(یقوم بحفظ المال ومن ھؤالء یتكون 

إذا كان ) المكتب(للشورى ویصح االقتصار على النائب وحده في الدوائر الناشئة أو على 
ذلك أسرع في سیر األعمال كما یصح تعدد الوكالء والكتبة وزیادة مراقبین للمجلس  إذا وجد 

) الجمعیة العمومیة( ویختار ھذا المجلس برأي - ما یدعو إلى ذلك بحسب الحاجة والظروف
الدائرة ویصح أن یكون أساس ھذا االختیار االقتراع السري أو العلني أو الترشیح أو في 

مالحظة شروط اإلمامة الفقھیة أو القرعة أو التعیین بواسطة ھیئة متفق علیھا أو بأیة طریقة 
تؤدي إلى االختیار ولھذا المجلس أن یختار من بین أعضائھ أو من أعضاء الجمعیة العمومیة 

قوم كل منھا باإلشراف على تحقیق غرض من أغرض الجماعة ولھ كذلك أن یختار ت" لجانا"
 ولھ أن ینظم طریق الدعوة بین –من البارزین وذوي المكانة في دائرتھ ھیئة شرفیھ للجمعیة 

  السیدات ویعمل على تكوین فرق لألخوات المسلمات 

 الجماعة إلى كمناطق تضم كل منطقة  العام دوائرد یقسم مكتب اإلرشا: مؤتمرات المناطق:)١٣(مادة 
دوري شھري في كل ) مؤتمر(منھا عددا من الدوائر المتقاربة وینعقد من نواب ھذه المناطق 

دائرة مرة ویرأسھ نائب ھذه الدوائر ویكون لكل مؤتمر سكرتیر دائم یتصل بمكتب إلرشاد 
واألدوات الخاصة بالمؤتمر وبدوائر المنطقة ویدعو إلى االنعقاد التالي وتحفظ عنده األوراق 

  .في منطقتھ

رة ھي األعضاء الذین انتسبوا إلى الجماعة فیھا وثبت تمسكھم ـــــللدائ" الجمعیة العمومیة" :)١٤(مادة 
 وتنعقد األولى في كل عام ،وان في كل الدوائرــھي مجموع اإلخ) والجماعة العامة(بمبادئھا 

 وتنعقد الثانیة .یر ھذا الوقت عند اللزوممرة بدعوة من مجلس الشورى المركزي وفي غ
بدعوة من مجلس الشورى العام إذا وجد ما یدعو إلى ذلك من الشئون الھامة التي البد فیھا 

  .من االستفتاء العام

 یختار المرشد العام لإلخوان المسلمین برأي مجلس الشورى العام ویعزل برأیھ كذلك إذا :)١٥( مادة
سلكا یتنافى مع أصول اإلسالم وقواعده وعقب اختیاره یقسم أمام ثبت أنھ سلك بالجماعة م

باهللا العظیم أن یكون حارسا أمینا لمبادئ اإلخوان المسلمین وأال یجعل مھمتھ سبیال "المجلس 
إلى منفعة شخصیة وأن یتحرى في عملھ وإرشاده مصلحة الجماعة وفق الكتاب والسنة في 
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بل كل نصیحة ورأي واقتراح من أي شخص كان متى األقوال واألفعال واألحوال وأن یتق
وبعد ذلك یبایعھ النواب على السمع والطاعة " اعتقد فیھ خیر الجماعة ویشھد اهللا على ذلك 

  .والمناصحة وحسن اإلتباع ویبایعون بالنیابة عنھ من وراءھم من إخوانھم في دوائرھم

كون أكمل مظھر من مظاھر حسن التعارف  جلسات اإلخوان المسلمین اإلداریة یجب أن ت:)١٦(مادة 
 الصحیح تتحرى فیھا المصلحة فقط وال یعلو الصوت بالنقاش وال موالتأدیب بآداب اإلسال

یقاطع المتكلم ویتجنب الجدل والمراء وإطالة القول في غیر فائدة وتحترم ریاسة الجلسة 
َل َلُكْم َتَفسَُّحوا ِفي اْلَمَجاِلِس َفاْفَسُحوا َیْفَسْح ـا ِقیَیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذ" ،ویسمع لھا ویستأذن منھا

ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذیَن آَمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوِإَذا َكاُنوا َمَعُھ َعَلى َأْمٍر َجاِمٍع َلْم َیْذَھُبوا  "،"اللَُّھ َلُكْم
ال َیْسَخْر َقوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن " ،" َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَكَواْقِصْد ِفي َمْشِیَك "،"َحتَّى َیْسَتْأِذُنوُه

  ."َیُكوُنوا َخْیرًا ِمْنُھْم

 

 
 تتكون مالیة الجماعة من االشتراكات والتبرعات وتقبل الوصایا والوقفیات واإلعانات من :)١٧(مادة 

عن الحاجة في مكان أمین ال یمسھ الریا وتنمى أبوابھا الشرعیة وتحفظا األموال الزائدة 
بالطرق المشروعة وتنفق في مصالح الجماعة بنظام دقیق یكفل الحرص علیھا وعدم التبذیر 
فیھ وكل دائرة مستقلة بصندوقھا وإدارتھا المالیة وأمالكھا وأدواتھا مسجلة باسمھا الخاص 

َوال ُتْؤُتوا " ،یعمل الكل لغرض واحدوإن كان االقتراض والتعاون واجبا بین الجمیع فإنما 
  ."االسَُّفَھاَء َأْمَواَلُكْم الَِّتي َجَعَل اللَُّھ َلُكْم ِقَیاًم

 

 
 كل جماعة تعلن احترامھا لھذا القانون وتضامنھا مع اإلخوان في تنفیذه وتخطر المكتب بذلك :)١٨(مادة 

ن مع بقاء اسمھا ونظامھا الخاص بھا وشعائرھا تعتبر دائرة من دوائر اإلخوان المسلمی
وتعامل معاملة الدوائر اإلخوانیھ في كل الشئون فتصلھا نشرات المكتب الدوریة ویدعى 
رئیسھا إلى مجلس الشورى العام ما دام الغرض الذي تعمل لھ كل الجماعات اإلسالمیة 

  ." َبْعُضُھْم َأْوِلَیاُء َبْعٍضَواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت "،واحدا في أساسھ وجوھره

 یعتمد مكتب اإلرشاد العام الشعب الجدیدة ویخطر بھا مجلس الشورى العام في أول انعقاد لھ :)١٩(مادة 
لیقر ذلك االعتماد وكل خالف بین الدوائر والمكتب یفصل فیھ ھذا المجلس أما بنفسھ أو 

َفَأْصِلُحوا َبْیَن َأَخَوْیُكْم " ، مراجعة فیھبلجنة یختارھا من بین أعضائھ ویكون حكمھا منجزا ال
  "َواتَُّقوا اللََّھ َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن
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 تضع كل دائرة لنفسھا الئحة داخلیة تفصل مجمل مواد ھذا القانون بحسب ظروفھا الخاصة :)٢٠( مادة
یة فتحدد عدد األعضاء ونظم الجلسات وقیم االشتراكات وما إلى ذلك من الشئون اإلدار

وتكون ھذه الالئحة صحیحة نافذة متى وافقت علیھا الجمعیة العمومیة وأقر ھذه الموافقة 
مكتب اإلرشاد ویضع كل مؤتمر من مؤتمرات المناطق لنفسھ الئحة داخلیة خاصة ویضع 
مكتب اإلرشاد الئحة لھ ولمجلس الشورى العام وال یصح تعدیل ھذا القانون وال تعدیل ھذه 

ي أغلبیة الجھة المختصة وھي الجمعیة العمومیة في الدوائر وأعضاء المؤتمر اللوائح إال برأ
 واألغلبیة ما زادت على نصف دفي المناطق ومجلسي الشورى العام في مكتب اإلرشا

 ، واحد أیًضاالحاضرین بواحد على أن یكون الحاضرون نصف مجموع األعضاء بزادة
  ."ا اللَُّھ ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدًرَحْسُبُھ ِإنَّ اللََّھ َباِلُغ َأْمِرِه َقْد َجَعَلَوَمْن َیَتَوكَّْل َعَلى اللَِّھ َفُھَو "

 
 َفَمْن  ،لى األمة اإلسالمیة الحبیبة عامةأیھا اإلخوان فھذا منھاجكم أتقدم بھ إلیكم خاصة وإ) وبعد(

  ."اْئ َلَنا ِمْن َأْمِرَنا َرَشًدَربََّنا آِتَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة َوَھیِّ" ،" َتِبَعِني َفِإنَُّھ ِمنِّي َوَمْن َعَصاِني َفِإنََّك َغُفوٌر َرِحیٌم

والحمد هللا وكفى وسالم على عباده الذین اصطفى وصلي اهللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ 
  وسلم 

  الفقیر إلى اهللا تعالى
  حسن البنا

  مرشد اإلخوان وخادم مبادئھم

  .لقاھرة عاصمة الدیار المصریة العام بادمكتب اإلرشا
   الھجریة١٣٥٤ رفي ربیع األنو

 

 
  .على كل أخ مسلم أن یتجھز ألداء فریضة الحج في حدود استطاعتھ )١(

ف  األخ المساعد یؤمر بالتجھز واألخ المنتسب یكرر لھ ھذا األمر عند كل مناسبة واألخ العا       )٢( مل یكل
ا          زًءا مھم ھ ج ن مال سیًرا  بأن یدخر م ان ی ي صندوق          ك دخره ف ا ی ة ویضع م ھ المالی  بحسب ظروف

ان     لى حساب أداء ھذه الفریضة إذا لمالتوفیر بالبرید بدون أرباح ع    ي مك عھ ف  یكن من الممكن وض
  .مصون

وفیر                    )٣( ة اشتراكات ت ا مراجع ى الحج مھمتھ ة إل ة الدعای سمى لجن ة ت ة فرعی تكون في كل دائرة لجن
  .الحج وأمر وتذكیر اإلخوان من الدرجتین األولیتیناإلخوان العاملین على ذمة 
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على كل شعبة من شعب اإلخوان اختیار أحد أعضائھا المتفقھین في الدین لدراسة مناسك الحج لمن  )٤(
ھ           ھ عن ام نائب ل ع ي ك یعتزمون أداء ھذه الفریضة من شعبتھ وعلى مكتب اإلرشاد العام أن ینتدب ف

ى األصول الصحیحة     على نفقتھ من أھل الفقھ والحكمة لیر     ك عل شد اإلخوان ویعلمھم أحكام المناس
سھیال             ة وت ذه المھم اء ھ طالع بأعب ستطیع اض ن ی من السنة إذا لم یكن من بین اإلخوان الحاجین م
ار          ن آث لھذه الغایة یقوم مكتب اإلرشاد العام بوضع رسالة في آداب الحج والزیادة وما یتعلق بھما م

  .األرض المقدسة

وان )٥( ى اإلخ تھم عل دوا خط صاًدا  أن یوح ارف واقت ة للتع سفر تقوی ي ال م  ف ي العل ة ف ات ورغب  للنفق
ك          ر ذل ت لغی وإحراز لثواب االجتماع وتعاونا على البر والتقوى وتنشیطا على طاعة اهللا إال إذا دع

  .الضرورة القصوى

ن مرتبت                )٦( رد م اھر ی رعي ق ر عذر ش ي االدخار للحج بغی ى  األخ العامل الذي یثبت أنھ قصر ف ھ إل
ذا          مرتبة األخ الذي قبلھ وال تكون لھ حقوق اإلخوان العاملین ویكون الحكم بتقصیره أو عدمھ في ھ
ب            ق مكت ى واف ة مت ذه الالئح ن ھ موكوال لرأي اللجنة الفرعیة المنصوص علیھا في المادة الثالثة م

  .اإلرشاد على رأیھا

ن     یقوم نواب اإلخوان بحصر كل الراغبین في الحج وإرسال قوا   )٧( ر م د الفط د عی ئم تامة بأسمائھم بع
كل عام على مكتب اإلرشاد العام إلعداد ما یلزم لوفد الحجاج من اإلخوان المسلمین بحیث ال یتأخر 

  .اإرسال ھذه القوائم عن الیوم العاشر من شھر شوال سنوًی

ة  یعمل المكتب كل ما في وسعھ للحصول على امتیازات من الحكومة المصریة والحكومة الح   )٨( جازی
  .مادیة وأدبیة لحجاج اإلخوان رغبة في تشجیعھم وزیادة عددھم

دیني               )٩( دوب ال ب المن ا بجان دوبا إداری نھم من ن بی دب م ب أن ینت إذا كثر اإلخوان الحاجون فعلى المكت
وفیر              ل وت د العم ك توحی ي ل ا ف رجعھم جمیع تكون مھمتھ قضاء مصالح اإلخوان اإلداریة ویكون م

  .ك ممكنا فعلى المكتب أن ینتدب مندوبا من قبلھ للقیام بھذه المھمةالجھود فإذا لم یكن ذل

سأل       )١٠( ا ن ل بھ یبدأ في تنفیذ ھذه الالئحة من تاریخ اعتمادھا وتبلغ لحضرات نواب ونقباء الفروع للعم
  . آمین..اهللا الكریم رب العرش العظیم أن یوفقنا لما یحبھ ویرضاه

          رئیس اللجنة                               ابة  ـالسكرتیر بالنی
                محمد الھادي عطیة                 مبارك غنیم عبده       

اھرة               ة الق ث بمدین اده الثال ي انعق ام ف شورى الع س ال ا مجل ة وأقرھ ذه الالئح ام ھ اعتمد مكتب اإلرشاد الع
   ١٣٥٣ من ذي الحجة ١٢بتاریخ 

  حسن البنا
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  على كل أخ مسلم یملك لنصاب أن یخرج زكاة مالھ )١(

اة          )٢( ة الزك ي لجن األخ المساعد یؤمر واألخ المنتسب یؤمر ویذكر واألخ العامل القادر یعتبر عضوا ف
 .العامة

  بالشعبة من كل اإلخوان تتتكون اللجنة العامة المز كوا )٣(

سھ أ      )٤( راف      مجلس الشورى للدائرة أو حضرة نائب الدائرة كل منھما بنف ق اإلش ھ ح ھ ل دوب عن و بمن
ي              ة ف ذه الھیئ ع ھ ف م زكین إذا اختل ة للم ة العمومی العام على الھیئة التنفیذیة ولھ حق دعوة الجمعی
ي        ة ثلث ذًا بأغلبی ا ناف رأي فیھ ون ال ى أن یك ا عل سویتھ بینھم ن ت م یمك صرفات ول ن الت صرف م ت

 .األعضاء

صیل   )٥( ى تح راف عل ة اإلش ة التنفیذی ذه الھیئ ة ھ ى    مھم وزع عل ى ت ا حت ستحقة وحفظھ اة الم الزك
ل                  سم ك د أن یق ات بع راض أو غای یم أغ اة وال تحك ز وال محاب ا بجون تحی شرعیین لھ المستحقین ال

 .منھم الیمین على مراعاة ذلك

زكین عن       )٦( على الھیئة التنفیذیة أن تباشر مھمتھا عند كل محصول في المناطق الریفیة وأن تقسم الم
 .رة إلى فریق بحسب األوقات المتفقة عند كل منھمالنقدین وعروض التجا

ا وأن تحصر كشوف                )٧( ا جمیع ي إیصاالت بتوقعھ ع وتعط ا جم ل م ھ ك علیھا أن تعد دفتر تحصر فی
ى                    ة عل رض النتیج د من ع ع الب رة التوزی ل مباش نھم وقب ل م ستحقھا ك المستحقین والمقادیر التي ی

ستندات مستوفاة     اللجنة العامة إلقرارھا والموافقة على الصرف وال        یعتبر الصرف صحیحا إال بم
ام تضمن             ة الع ل نھای من المستحقین وال یجوز تأخیر صرف الزكاة عن وقتھا إال بعذر شرعي وقب
دھم أن            ذلك تقدیرھا كما تضمن ھذه التقاریر ما بقى من الزكوات المجموعة وتسلیمھ من ینتخب بع

تار من بینھا ھیئة تنفیذیة تقترع مل سنة وتتكون من لم یتجددا انتخابھم الذین تجب علیھم الزكاة وتخ
 .رئیس وعضوین یختارون باالقتراع السري من بین أعضاء اللجنة العامة

زي أو     )٨( شورى المرك كل أعمال لجنة الزكاة سریة ال یطلع علیھا إال اللجنة العامة ومندوب مجلس ال
دائرة ا  ي ال وان ف ة لإلخ ة العمومی ق الجمعی ن ح یس م ب ول ة النائ ھ اللجن ا عملت ة م ة بمعرف لمطالب

ل             ــاكتف ى ك سم عل ار الق ع اعتب سھم م اة أنف اء بعلم مجلس الشورى وعلم أعضاء اللجان العامة للزك
 .)راجع المادة الخامسة(عضو لھ حق اإلطالع على مراعاة ھذه السریة 

ع رص            )٩( ا م ھ بمعرفتھ دقات وتوزع ھ ص ى أن ا عل دم إلیھ ا یق ل م ة أن تقب ة التنفیذی وارد للھیئ د ال
 .والمنصرف في دفتر خاص كما أن لھا أن تذكره في المناسبات بالتبرع تنظیما لإلحسان ونشر للبر

ي           )١٠( ریم وال یصرف ف رآن الك ي الق المصارف التي تصرف لھا الزكوات ھي المصارف المذكورة ف
 .غیر ھذه الوجوه بحال
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ا لتع        )١١( ع أو     للھیئة التنفیذیة أن تختار من اللجنة العامة مساعدین لھ رة التوزی رف المستحقین أو مباش
 .لمراجعة الكسوف أو غیر ذلك من األعمال بإشرافھا وتحت مسئولیتھا

ان              )١٢( ي األعی واع التصرف ف ن أن وع م لیس لھذه الھیئة وال لغیرھا بیع أو استبدال أو التصرف بأي ن
 .المجموعة وإنما توزع كما جمعت بغیر تصرف ما

داع  دواعي التي تدعو إلى ذلك ضروریة إن آخر مھما كانت الال ینقل ما جمع من مكان إلى مكا  )١٣( ال ل
 .شرعي

سھ               )١٤( و بنف ا ول إن أداھ ا ف ي قبلھ ى الت األخ العامل القادر على الزكاة ثم ال یؤدیھا مطلقا یرد م رتبتھ إل
رة          ودة م فعلیھ أن یخطر اللجنة العامة بتاریخ أدائھ لھا حتى تكون على علم بذلك وینبھ إلى عدم الع

 . و إال رّد عن رتبتھ التي قبلھاأخرى

ة            )١٥( رأي اللجن نھم ب ان تعیی اة ك إذا استدعي الحال موظفین في بعض المناطق للعمل في مشروع الزك
ي                    **** العامة   ذلك الخال ف اة وك س الزك ن نف ت أجورھم م ة وكان ة التنفیذی ب اللجن ى طل اء عل بن

 .أیجار مخازن المحصوالت إذا استدعي الحال ذلك

 . العام بعمل رسالة یبین فیھا أحكام الزكاة وفضل الصدقةدإلرشایقوم مكتب ا )١٦(

ة                 )١٧( دى عنای رف م شعب لتع ى ال رور عل ھ الم ون مھمت ا تك على المكتب أن ینتدب من أعضائھ مراقب
 .الھیئات التنفیذیة بالزكاة

ة          )١٨( ة بمعرف ذه الالئح ت ھ ا روجع ل بھ یعمل لھذه الالئحة بعد اعتمادھا وتفاد الفروع بمضمونھا للعم
  .اللجنة اآلتیة أسماءھم وھم الذین اختیروا لذلك

 . محمد السید الشافعي.محمد دسوقي عبد المتعال.حامد عسكرة یوسف الخولى خطاب محمد خطاب )١٩(
  : محمد عبد المتعال متولي.محمد عزت حسن

اریخ      ث بت اده الثال ة س   ١٢اعتمد المكتب ھذه اللجنة وأقرھا مجلس الشورى العام في انعق ن ذي الحج نة  م
١٣٥٣.  

  الفقیر إلي اهللا
  حسن البنا

  

 

على كل دائرة من دوائر اإلخوان المسلمین تكوین فرق رحالت من أعضائھا الذین تكون منھم بین           )١(
شعبة          رق إذا رأت إدارة ال ذه الف اق بھ صت االلتح نھ أو نق ن زادت س ین ولم ى الثالث شرین إل الع

  .صالحیتھ لذلك

اتھم            الغرض من ھذه ا    )٢( غل أوق وس شباب اإلخوان وش المیة ي نف لفرق تربیة الروح الریاضیة اإلس
ام        ظ نظ ان بحف یفھم القی ة والنظام وتكل دھم الطاع ة وتعوی دة الصحیة والخلقی یھم بالفائ ود عل ا یع بم
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رحالت    ام ب واكبھم والقی وان وم ات اإلخ زاو مجتمع نة الت اء س راض   إلحی ن األغ ك م ر ذل ر وغی
 .لةـاإلسالمیة النبی

ة أال          )٣( ى عضو الفرق ھ وعل ت ل ذي تكون رض ال لفرق اإلخوان المسلمین زى خاص بھم یتفق مع الغ
 .یرتدي زیھ الرسمي إال في عمل رسمي وأن یحافظ على شرف ھذا الزى محافظة تامة

ب       )٤( ة اهللا ویجتن ى طاع ادر إل أمورات ویب ل الم ھ أن یفع صحیح فعلی سلم ال وذج للم ال نم األخ الرح
ر            المنھیات ویبتعد    ب الخی ة وح شفقة والرحم ة وال عاره النظام والطاع ل ش ي وأن یجع عن المعاص

 .للمجموع وتحمل المشاق في سبیل اهللا

ون     ) العشیرة (الواحدة من أربع عشائر وتتكون    )الفرقة(تتكون   )٥( سام ویتك سم (من خمسة أق ن  ) الق م
ل   ولكل واحدة من ھذه الوحدات  " المنطقة"عشرة رحالین ومن كل خمس فرق تتكون         یس ووكی  رئ

 .ا من درجةإلى درجةیعینان باألقدمیة أو بالتراقي بحسب األقدمیة أیًض

ة     )٦( س المنطق رق ومجل ى للف س األعل ي المجل سلمین ھ وان الم الت اإلخ رق رح ة لف ات اإلداری الھیئ
 ویتكون كل ، ومھمة ھذه الھیئات اإلشراف على إدارة شئون الفرق،ومجلس الفرقة ومكتب العشیرة

اطق     ،ه المجالس من رؤساء الھیئة التي قبلھ     مجلس من ھذ   ن رؤساء المن ون م  فالمجلس األعلى یتك
 ومجلس الفرق ،بریاسة أرقاھم رتبة وإذا تساوت الرتب فاألقدم أو من یختاره لذلك المجلس األعلى       

ب   ة ومكت س المنطق نھم مجل ھ م ن یعین دمھم أو م اھم أو أق ة أرق شائر بریاس اء الع ن رؤس ون م یتك
 .تكون من رؤساء األقسام بریاسة أرقاھم أو أقدمھم أو من یعینھ مجلس الفرقةالعشیرة ی

اون            )٧( ن التع ون م ا یك م م یجب أن تكون الصلة بین ھیئات الرحالت اإلداریة وھیئات الدوائر على أت
ذل        والتآزر ولحضرة نائب الدوائر اإلشراف على الفرقة وإذا رأي من أمرھا ما یستحق اإلصالح ب

 .ن أبت رفع األمر إلى المجل األعلى التخاذ ما یلزملھا النصح فإ

على رئیس الفرقة أن یتصل دائما بإدارة الجمعیة وأن یقدم لھا تقریرًا شھریًا بشئون فرقتھ ألحاطتھا  )٨(
ب    دم لمكت ى أن یق س األعل یس المجل ى رئ رة وعل سیة المباش ھ الرئی ره لجھت ر تقری ذا غی ذلك وھ ب

 .ةاإلرشاد العام تقریرًا بذلك عام

على كل عضو اشترك مادي متى استطاع ذلك وللمجلس األعلى للفرق تعیین معلم یدرب األعضاء  )٩(
 .بمرتب یؤخذ من ھذه االشتراكات بنسبة محدودة

رق             )١٠( ل الف الزى والتعلیمات والشارات واألناشید والشعائر والتحایا والتدریب والنداءات موحدة في ك
حب الرتبة العلیا حق االحترام ممن ھو أقل منھ وإن والرتب في لفرق محدودة وموحدة كذلك ولصا     

 .لم یكن في فرقتھ

ل             ع اختصاصات ك ك م ل ذل ا ك ین فیھ وتنفیذا لذلك وتبیینا لھ یضع المجلس األعلى للفرق رسالة یب
   .ھیئة من الھیئات اإلداریة السابقة وتوزع على رؤساء الھیئات اإلداریة للفرق والدوائر معا
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ا ووضع رقم لكل منھم غیر رقمھ في الجمعیة كما أن علیھ ر أعضائھا تماًمعلى مجلس الفرقة حص    )١١(
ة             رق عام ي الف ا ف تنظیم ملف لھ یترقى بحسبھ وعلى المجلس األعلى للفرق إعطاء كل عضو رقم

  .غیر رقمھ في فرقتھ

ة لإلخوان المسلمین            )١٢( ل    " المصحف "یكون لكل فرقة علم یتضمن الشارة العام سمى ك ویصح أن تت
ى           فرقة با  ذا االسم عل ذاع ھ ى وی س األعل ة المجل د موافق سم عظیم من عظماء السلف الصالحین بع

 .بقیة الفرق

رض     )١٣( یكون لكل فریق إمام دیني للصالة من أعضائھم أن وجد فیھم من یحسن ذك أو ینتدب لھذا الغ
 .إن لم یكن بینھم من یقوم بھ

رت ال        )١٤( دوائر اعتب ن ال رة م ي دائ ة ف م       إذا لم یتكامل عدد الفرق ذلك أن ل سم ك ر الق ة واعتب عشیرة فرق
 .تكامل العشیرة وانتقلت الحقوق والواجبات إلیھا بھذا االعتبار

 .مالیة الفرق تتكون من االشتراكات والتبرعات واألعمال المالیة المشروعة )١٥(

 .تعًداعلى الرحال أن یقدر واجبھ تماما وال یتواني عن إجابة طلب الفرقة بحال وأن یكون دائما مس )١٦(

   محمد مختار                      حسین إسماعیل حسني                       حمد عبد الحمید ا

اریخ          داعتمد مكتب اإلرشا   اھرة بت ة الق  ھذه الالئحة وأقرھا مجلس الشورى العام في انعقاده الثالث بمدین
   ھـ ١٣٥٣ من ذي الحجة ١٢

  حسن البنا
 

شب          یختار م  )١( ي تن ات الت ا فض الخالف ة مھمتھ جلس الشورى المركزي من بین أعضائھ العقالء لجن
  .بین اإلخوان بالطرق الودیة من غیر التجاء إلى المحاكم والقانون

 .لھذه اللجنة أن تنتدب معھا بعض أھل الخبرة والدرایة إذا كان موضوع الخالف في حاجة إلى ذلك )٢(

ن یتقدم إلى ھذه اللجنة لفصل كل خالف بینھ وبین اآلخرین فإذا على كل أخ من اإلخوان المسلمین أ )٣(
ن  " كان الخالف بین أخوین كانت مھمة اللجنة الفصل فیھ     وإذا كان بین أخ وبین آخر أو آخرین مم

 .)لتوسط في فضھ(ال ینتسبون إلى الجماعة كانت مھمتھا 

ھ أن    إذا كانت ألحد أعضاء اللجنة مصلحة في موضوع من الموضوعات الت            )٤( ا فعلی رض علیھ ي تع
 .یتخلى عن مكانھ وتنتدب اللجنة عضوًا غیره لیحل محلھ

ي                  )٥( ك ف م ذل ة وال یجوز لھ نھم خاص ي بی ات الت ي الخالف ى المحاكم ف ال یجود لإلخوان أن یلجأوا إل
 .الخالفات التي بینھم وبین غیرھم إال إذا عجزت اللجنة عن التأثیر على اآلخرین
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ي      )٦( زي               إذا رأى أحد اإلخوان ف شورى المرك س ال ى مجل ك إل ستأنف ذل ھ أن ی ا فل ة إجحاف م اللجن  حك
 أن ینظر فیھ ویكون حكمھا بعدئذ نافدا وعلى األخ أن ینزل فوعلى المجلس إذا وصلھ ھذا االستئنا   

 .علیھ

ون           )٧( ة لیك راءات التحریری ن اإلج زم م ا یل تدون اللجنة اجتماعاتھا في دفتر محاضر خاص وتتخذ م
 . إیھ مع اآلخرین مجدیا حاسماعملھا الذي تنتھي

إن                  )٨( ل ف ھ األكم ى الوج ا عل ي أداء مھمتھ ساعدوھا ف على اإلخوان أن یحترموا قرارات اللجنة وأن ی
لكوا             ا إذا س ذلك یشرفھم ویوفر علیھم كثیرا من المال والجھود ویعفیھم من تبعات عظیمة یتحملونھ

 .سبیال آخر

 .بتغاء مرضاة اهللا تبارك وتعالىتقوم اللجنة بكل ما تقدم حسبھ بدون مقابل ا )٩(

 

  .یقوم مجلس الشورى المركزي في كل دائرة من دوائر األخوان بتكوین فرقة لألخوات المسلمات )١(

ى التمسك                 )٢( سیدات المسلمات وإرشادھن إل ین ال دعوة ب رق األخوات تنظیم ال وین ف الغرض من تك
الت    بآداب اإلسالم بالدروس والمحاض   ب والمج ى الكت رات في مجتمعات خاصة بھن وإرشادھن إل

 .النافعة في ھذا السبیل

على عھد اهللا ومیثاق " تعتبر عضوا في الفرقة كل مسلمة تود العمل على مبادئھا وتقسم قسمھا وھو )٣(
 "أن أتسمك بآداب اإلسالم وأدعو إلى الفضیلة ما استطعت

ھ      یشرف مجلس الشورى المركزي على الفرقة ویتص       )٤( ا وبین لة بنھ ھ تكون ص ل بھا كتابة بوكیلھ عن
 .وتتكون الھیئة التنفیذیة للفرقة منھن بمعرفھن

ن           )٥( دعوة م ذلك ب دعو ل ا ی تجتمع ھذه الھیئة اجتماعا خاصا بھا في میعاد دوري وفي غیره إذا وجد م
 .رئیسة الفرقة

 . ما یدعو إلى ذلك الفرقة إذا وجدءتقدر اشتراكات مالیة اختیاریة تحفظ في عھدة إحدى أعضا )٦(

ن          )٧( یعمل مجلس الشورى على تعیین واعظات من الموثوق بدینھن وكفاءتھن وفي حالة وجودھن یك
 .صلة بینھ وبین الفرقة

ادا             دھا باإلرش ا وتم ا وتتصل بھ شرف علیھ رق ت ذه الف ة لھ  تیعین مكتب اإلرشاد العام رئیسة عام
 .الالزمة

  حسن البنا
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   الرحمن الرحیمبسم اهللا

  واهللا أكبر والحمد هللا

  وصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیًما كثیًرا
  ـــــــــــــــــ

 
 

ن     :١ مادة دة س ھر ذي القع ي ش ـ  ١٣٤٧ ة ف ت ھیئ  ) ١٩٢٨( ھ سي     ةتألف ا الرئی  اإلخوان المسلمین ومقرھ
  . القاھرةةمدین
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المیة جامع      :٢مادة   ة إس الم         ةاإلخوان المسلمون ھیئ ا اإلس ن أجلھ ي جاء م راض الت ق األغ ل لتحقی  تعم
  :الحنیف ومما یتصل بھذه األغراض

      ًرح ریم  ش ھا        شرح دعوة القران الك مولھا ویعرض ا وش ى فطریتھ ا إل ا یوضحھا ویردھ ا دقیق
  .طیل والشبھاتا یوافق روح العصر ویرد عنھا األباعرًض

        ا الغ فیھ ریم المب ا الك د أثرھ ة وتجدی ب  ،جمع القلوب والنفوس على ھذه المبادئ القرآنی  وتقری
 .جھات النظر بین الفرق اإلسالمیة المختلفة

      ة ق العدال شة وتحقی  تنمیة الثروة القومیة وحمایتھا وتحریرھا والعمل على رفع مستوى المعی
 .والتأمین االجتماعي لكل مواطناالجتماعیة بین األفراد والطبقات 

        رض ل والم ة الجھ شعبیة ومكافح ة ال ة االجتماعی ي الخدم ساھمة ف ة ،الم ر والرذیل  ، والفق
  .وتشجیع أعمال البر والخیر والنافعة

             ل ن ك ھ م ل أجزائ المي ك وطن اإلس العمل على تحریر وادي النیل والبالد العربیة جمیعا وال
ات اإلس      ي ومساعدة األقلی لطات أجنب د       س ا وتأبی ى حقھ ى الوصول إل ان عل ل مك ي ك المیة ف

دً    ة تأبی المیة سیرً      الوحدة العربی ة اإلس ى الجامع سیر إل امال وال ا ا ك اون   ،ا حثیث ره التع  ومناص
ات       مالعال لة تصون الحری ا فاض ل علی ل مث وق ویأخذ    ،ي مناصره صادقھ في ظ ظ الحق  وتحف

نھض   ى ی ضعیف حت د ال وى بی ا الق صا ،معھ ة ال ة الدول الم   وإقام ام اإلس ذ أحك ي تنف لحة الت
  .ا وتحرسھا في الداخل وتبلغھا في الخارجوتعالیمھ عملًی

   ادة آزر الم ن ت د م اس جدی ى أس سانیة عل ضارة اإلن المي والح سالم الع اء ال ي بن المشاركة ف
ي للوصول               ،والروح ق العمل ن االخوة وترسم الطری ي تعل ة الت الم العالمی  بتقدیم مبادئ اإلس

  . فاضلةة روحیةالم المتعطش إلى حیاإلیھا إلى الع

ادة  ھ    :٣م ائل اآلتی ى الوس راض عل ذه اإلغ ق ھ ي تحقی سلمون ف وان الم د اإلخ یلھ  ،یعتم ل وس ى ك  وعل
  :مشروعھ

  دعوة ـال الت  ـ صحف والمج شرات وال ائل  والن ن الرس ة م ة المختلف شر واإلذاع ق الن  بطری
  .والخارجوالكتب والمطبوعات وتجھیز الوفود والبعثات في الداخل 

                    ي ولي ف ي ال الق دین العمل ى الت ین معن ادئ وتمك ذه المب ى ھ التربیة ــ بطبع أعضاء الھیئة عل
العلم            أنفسھم أفرادً  ا ب ادة وعقلی ا بالعب ة وروحی دنیا بالریاض ا صالحا ب وینھم تكوین ا وتك ا وبیوت

ون                ى یتك نھم حت ي بی اون الحقیق ام والتع ل الت صادقة والتكاف ام  وتثبیت معنى االخوة ال  رأى ع
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ا صحیحً         الم فیم م اإلس د یفھ ھ النھضة     إسالمي موحد وینشأ جیل جدی ھ ویوج ل بأحكام ا ویعم
 .إلیھ

     شریع یم والت ة والتعل ن التربی ع م ئون المجتم ل ش ي ك صالحة ف اھج ال ع المن ـ بوض ھ ـ التوجی
مي واالسترشاد بالتوجیھ اإلسال ،إلخ . .والقضاء واإلدارة الجندیة واالقتصاد والصحة والحكم 

ة            ات النیابی ى الھیئ ھا عل ى أساس في ذلك كلھ والتقدم بھا إلى الجھات المختصة والوصول عل
  .والتشریعیة والتنفیذیة والدولیة لتخرج من دور التفكیر النظري إلى دور التطبیق العملي

                  دارس ة كالمساجد والم ة والعلمی صادیة والدینی ة واالقت العمل ــ بإنشاء المؤسسات االجتماعی
ئ وال ستوصفات والمالج خ. .م ر       ،ال ال الب صدقات وأعم اة وال یم الزك ان لتنظ ألیف اللج وت

ضارة كالمخدرات              حواالصطال ادات ال ة والع  بین األفراد واألسر ومقاومة اآلفات االجتماعی
ا           راغ بم ت الف غل وق تقامة وش والمسكرات والمقامرة والبغاء وإرشاد الشباب إلى طریق االس

م          بإنشاء أ ،ینفع ویفید  انون رق ع الق ق م ة تتف وائح خاص ا لل ستقلة طبق سنھ  ٤٩قسام م  ١٩٤٥ ل
  .الخاص بتنظیم الجماعات الخیریة وأعمال البر وتسجیلھا بوزارة الشئون االجتماعیة

 

 

رم ن           :٥مادة   رھا ویحت أن یناص د ب ائلھا وتعھ ا   عضو الھیئة ھو كل مسلم عرف مقاصد الدعوة ووس ظامھ
ت       ھ ووافق سم علی ك واق وینھض بواجباتھا عضویتھا ویعمل على تحقیق أعراضھا وبایع على ذل

ھ            ى قبول ا عل ي إلیھ ي ینتم ى التمسك        ،إدارة الشعبة الت ي العظیم عل د اهللا العل ة أعاھ  ونص البیع
ة بقیاد  ة التام ضویتھا والثق شرائط ع ام ب بیلھا والقی ي س اد ف سلمین والجھ وان الم دعوة اإلخ ا ب تھ

  .والسمع والطاعة في المنشط والمكره واقسم باهللا على ذلك وأبایع علیھ واهللا على ما أقول وكیل

 یثبت فیھا انھ قام بواجبات عضویتھ  ر شھوتة یقضى العضو فترة اختبار قبل البیعة ال تقل عن س    :٦مادة  
أدا           مرضیةبصورة   ھ ب ؤذن ل ام وی ز الع ن المرك ى    وفي ھذه الحالة تعتمد عضویتھ م ة عل ء البیع

  .ھ نیابة عن المرشد العامتطلب من الشعبة ــ ویقوم رئیس الشعبة أو من یقوم مقامھ بمبایع

ع    شھریا أو سنوًی، على كل عضو أن یقرر على نفسھ اشتراكا مالیا :٧مادة   ا یقوم بتسدیده بانتظام وال یمن
ا معً  ف أرع أو الوصیة أو الوق ــلدعوة بالتب ذلك من المساھمة في نفقات ا      دعوة   ،او كلھ ا أن لل  كم

ر     ة غی الیف المالی ذه التك ل ھ ن ك ى م ك ویعف ى ذل ادرین عل ضاء الق وال األع اة أم ي زك ا ف حق
ب رده           دفع ال یجوز طل ا ی ل م المستطیعین بقرار من إدارة الشعبة بعد حالھ عدم االستطاعة وك

  .بحال

 كان لرئیس الشعبة التي ، الدعوة إذا قصر العضو في واجب من واجباتھ أو فرط في بعض حقوق:٨مادة 
ان  ،ینتمي إلیھا أن یلفت نظره إلى ھذا التقصیر ویعمل على إصالحھ بالوسائل الودیة           فإذا عاد ك
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ھر أو      مالًیالمجلس إدارة الشعبة أن ینذره أو یوقع علیھ جزاءً        د عن ش دة ال تزی ا أو یقرر وقفھ م
ل    توقیع الجزاء ب   ة وفي حال  ،یقرر إعفاءه من العضویة    ام قب اإلعفاء یجب أخذ موافقة المركز الع

  .إعالن القرار إذا لم یكن العضو تحت االختبار

  . على األعضاء أن یتكافلوا فیما بینھم ــ وتنظیم ھذا التكافل تتضمنھ الئحة یضعھا المركز العام:٩مادة 

 

 
  :إلداریة الرئیسیة لإلخوان المسلمین ھوالھیئات ا :١٠مادة 

  . المرشد العام لإلخوان المسلمین وھو الرئیس العام للھیئة ولمكتب اإلرشاد العام وللھیئة التأسیسیة:أوُال

ا  دعوة     :ثانًی یر ال ى س شرف عل وان المسلمین والم ا لإلخ ة العلی ة اإلداری و الھیئ ام وھ اد الع ب اإلرش مكت
  .ھاوالموجھ لسیاستھا وإدارت

اد          :ثالثًا ب اإلرش ة لمكت ة العمومی الھیئة التأسیسیة وھو مجلس الشورى العام لإلخوان المسلمین والجمعی
  .العام

 
ام          :١١مادة   اد الع ب اإلرش   المرشد العام لإلخوان المسلمین ھو الرئیس األعلى للھیئة كما أنھ رئیس مكت

  :ا أن تتوفر فیھ الشروط اآلتیةا عاًمار مرشًدوالھیئة التأسیسیة ویشترط فیمن یخت

 أن یكون من أعضاء الھیئة التأسیسیة.  

 أال تقل سنھ عن ثالثین سنة ھاللیة:  

 أن یكون قد مضى على اتصالھ بالدعوة خمس سنوات ھاللیة على األقل.  

 أن تتوفر فیھ الصفات العلمیة والخلقیة والعملیة التي تؤلھ لذلك.  

اع أصوات         ینتخب الم   :١٢مادة   ة أرب ائزا لثالث ون ح ب أن یك رشد العام من بین أعضاء ھذه الھیئة ویج
د        ر یعق اع آخ ى اجتم الحاضرین ــ وإذا لم یحضر االجتماع العدد القانوني أجل ھذا االجتماع إل
في خالل شھر على األكثر من تاریخ االجتماع األول ویجب أن تتوفر في ھذا االجتماع النسبة       

جتماع األول من عدد الحاضرین والموافقین فإذا لم یتوفر العدد القانوني في ھذا المقررة في اال
د عن أسبوعین            دة ال تزی ي م ر ف االجتماع أجل مرة ثانیھ وعلى الھیئة تحدید موعد اجتماع آخ

ا               ن أجلھ ي سیعقد م الي سیكون صحیحا     م مع اإلعالن عنھ وعن المھمة الت اع الت ن أن االجتم
  .رین ویكون االختیار صحیحا باألغلبیة المطلقة للحاضرینمھما كان عدد الحاض

 على من یرشح نفسھ لمنصب المرشد العام أن یتقدم للسكرتاریة العامة بطلب ترشیح قبل موعد :١٣مادة 
ق بھ             ل ویرف ى األق ار بأسبوعین عل ا   ـاجتماع الھیئة التاسیسیة المحدد لھذا االختی ب بیان ذا الطل

  .المنصبزا عن مؤھالتھ لھذا ـموج
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اب  ل ب داد      ویقف یح وأع رز أوراق الترش وم بف سكرتاریة أن تق ى ال د وعل ذا الموع ي ھ یح ف  الترش
اف               ت ك ال بوق ع جدول األعم ى ھؤالء األعضاء م صورتھا بعدد أعضاء الھیئة التأسیسیة وتوزیعھا عل

  .على أال یقل عن أسبوع مھما كانت األحوال

ي     إذا تم اختیار المرشد العام أقس     :١٤مادة   سم اآلت سیة الق ون     "م أمام الھیئھ التأسی اهللا العظیم أن أك سم ب أق
ة    ،ا أمینا لمبادئ األخوان المسلمین ونظامھم األساسي     حارًس ى منفع  وأال أجعل مھمتي سبیال إل

ل   نة وأنـة الجماعة وفق الكتاب والُسمصلح وأن أتحرى في عملي وإرشادي     ةشخصی ل ك  أتقب
 شخص بقبول حسن وأن أعمل على تنفیذه متى كان حقا نافعا اقتراح أو رأي أو نصیحة من أي

ك  ى ذل ھد اهللا عل سیة ،"وأش ة التأسی ضاء الھیئ ى أع د أن ی:وعل وان ح ة اإلخ ھ بیع دوا مع
ادة      ي الم ا ف ائھم       ) ٥(المنصوص عنھ ق رؤس ة عن طری شعب المختلف ي ال وان ف ھ اإلخ ویبایع

  .ویجددون بیعتھم معھ ألول لقاء یجتمعون بھ فیھ

ھ           ط ی :١٥ ةماد ة بمھمت ذه اللحظ ن ھ ام م ل        ولع المرشد الع رغ ك ھ الخاص ویتف ن عمل ستقیل م ھ أن ی علی
  .التفرغ للمھمة التي اختیر لھا

ا         :١٦ مادة ى م ال یصح للمرشد العام أن یساھم في شركات أو أعمال اقتصادیة أو یشترك في إدارتھا حت
ى   یًرفشخصھ وتویتصل منھا بھیئة اإلخوان المسلمین وأغراضھم صیانة ل      وده عل ا لوقتھ ومجھ

داف       ی م من حقھ في مزاولة األعمال العل    أن ذلك ال یخل    ق أھ ى تحقی ساعد عل ي ت ة الت ة واألدبی
  .الدعوة على أن یكون ذلك بموافقة مكتب اإلرشاد العام

ات              :١٧ مادة ذه النفق دیر ھ ون تق ى أن یك ھ عل ة   یقوم المركز العام بنفقات المرشد العام ونفقات مكتب بلجن
  .تختارھا الھیئة التأسیسیة لھاذ الغرض عقب انتخاب مباشرة

 إذا أخل المرشد العام بواجبات منصبھ أو فقد األھلیة الالزمة لھذا المنصب فعلیھ أن یتخلى عن   :١٨ مادة
اس      ة أخم ضره أربع اع یح ي اجتم اءه ف رر إعف سیة أن تق ة التأسی ا أن للھیئ صب كم ذا المن ھ

ون ب أن یك ضاء ویج تم   األع م ی ھ إذا ل ى أن رین عل اع الحاض ة أرب ة ثالث اء بموافق ذا اإلعف  ھ
  .)١٢( االجتماع على النحو السالف طبقت أحكام المادة

ام             :١٩ مادة وم مق ن یق ا م ار مؤقت ام ویخت اد الع ب اإلرش ع مكت ل یجتم  في حالة الوفاة أو العجز عن العم
ى   ياجتماع یدعى لھ فة التأسیسیة في المرشد العام حتى یعرض األمر على الھیئ     بحر شھر عل

  .األكثر

الطریق                :٢٠ مادة دة ب ة الم ي نھای اره ف د اختی ب تجدی اختیار المرشد العام یكون لمدة خمس سنوات ویج
ادتین        ي الم ا ف انون   ) ١٣ (،)١٢(المنصوص علیھ ذا الق ن ھ د      ،م ادة المرش ھ یجوز إع ى أن  عل

  .ثر من مرةكأل
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ادة ًر:٢١ م ض نا أل ونظ احب الف ضرة ص و    ح وان ھ الي لإلخ ام الح د الع ا المرش سن البن تاذ ح یلة األس
ا لإلخوان المسلمین  ا عاًمالمؤسس األول للھیئة والقائم علیھا منذ نشأتھا فقد عین فضیلتھ مرشدً     

  .مدى حیاتھ

 

ین أعضاء الھ             :٢٢ مادة ن ب ارون م سیة   یتكون مكتب اإلرشاد العام من اثني عشر عضوا یخت ة التأسی یئ
خالف المرشد العام الذي یرأس المكتب ویالحظ في اختیارھم أن یكون  تسعة منھم من إخوان     

  .القاھرة والثالثة الباقون من بین إخوان األقالیم

  :یشترط فیمن یرشح لعضویة مكتب اإلرشاد العام أن تتوفر فیھ الشروط اآلتیة  :٢٣ مادة

ل   أن یكون من بین أعضاء الھیئة التأ      )١( دة ال تق سیسیة وأن یكون قد مضى على عضویتھ فیھا م
  عن ثالث سنوات

 أن یكون مؤھال من الناحیتین العلمیة والخلقیة لھذه العضویة  )٢(

 أال تقل سنة عن ثالثین سنة ھجریة  )٣(

ة التأسیسیة ویتبع في ـ یتم اختیار أعضاء المكتب بطریق االنتخاب المباشر من بین أعضاء الھیئ:٢٤ مادة
  :طریقة اآلتیةذلك ال

            أنس ن ی دم م ذا االنتخاب یتق ھ ھ ذه     قبل اجتماع الھیئة الذي یحصل فی سھ الصالحیة لھ ي نف  ف
طلب ترشیح إلى السكرتاریة العامة على أن یكون ذلك في النصف الثاني من شھر بالعضویة 

  ذي الحجة 

  لذلكیرفق طالب الترشیح ورقة ترشیحھ ببیان موجز عن مؤھالتھ طبقا للنموذج المعد. 

             ا ات الترشیح وترتیبھ سكرتاریة بتحضیر طلب وم ال یقفل باب الترشیح في آخر ذي الحجة وتق
د        ومراجعة البیانات الخاصة بمؤھالت كل مرشح وإذا رأت حذف شيء من ھذه المؤھالت ق
ال یكون متفقا مع ما یجب أن یكتب فعلیھا أن تستدعي المرشح وتتفاھم معھ فإذا لم تصل معھ       

 . األمر إلى المرشد العام لیفصل فیھ ورأیھ في ذلك نھائيإلى حل رفع

             ات ذه البیان تقوم السكرتاریة بطبع ھذه البیانات وتوزیعھا على أعضاء الھیئة على أن تصل ھ
ل    ى األق بوع عل اع بأس د االجتم ل موع ضاء قب ى األع حین أن  إل ن المرش د م صح ألح وال ی

وم   ة أو یق ضاء الھیئ ن أع ضو م أي ع صل ب ان  بالدعایت ت و إال ك ة كان أي طریق سھ ب ة لنف ی
 .عرضھ لحذف اسمھ من قائمة المرشحین

         ن یجري االنتخاب بطریق االقتراع السري وتتكون لجنة تختارھا الھیئة من بین أعضائھا وم
 .غیر المرشحین للقیام بعملیة فرز األصوات وإظھار النتیجة
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ار العضو      مدة عضویة المكتب ثالث سنوات ویتجدد االنتخاب:٢٥مادة   دة ویجوز اختی  في نھایة ھذه الن
ألكثر من مرة وإذا خال مكان أحد األعضاء قبل مضى المدة المحددة رشح المكتب خلفا لھ من          

  .ا وتعتبر عضویتھ قانونیة بھذا الترشیحأعضاء الھیئة التأسیسیة أیًض

أقسم باهللا العظیم أن  ":سم اآلتيھم یقسم أمام الھیئة القن إذا تم انتخاب أعضاء المكتب فعلى كل م:٢٦ مادة
رارات           ذا لق ادتھم منف ا بقی ي واثق أكون حارسا أمینا لمبادئ اإلخوان المسلمین ونظامھم األساس
المكتب العام القانونیة وإن خالفت رأیي في ھذا بكل قوتي في سبیل تحقیق الغایة السامیة وأبایع 

 .اهللا على ذلك واهللا على ما أقول وكیل

ب                عن :٢٧ مادة ین للمكت سري وكیل راع ال ق االقت نھم بطری ن بی ار األعضاء م ب یخت د أول اجتماع للمكت
  .والسكرتیر العام وأمین الصندوق

سات                    :٢٨ مادة ى حضور الجل ة عل ة والمواظب ى مصلحة الجماع سھر عل ب ال  من واجبات عضو المكت
یس       اص ول ھ الخ ة لرأی ت مخالف و كان رارات ول رام الق داوالت واحت ریة الم دھا أو  وس ھ نق ل

االعتراض علیھا متى صدرت بصورة قانونیة والقیام بالمھمات التي یكلف إنجازھا على أكمل 
ى التقصیر                ،وجھ ب أن یؤاخذه عل ان للمكت ات عضویتھ ك ي واجب  وإذا قصر أحد األعضاء ف

د عن        دة ال تزی اف م ة أو باإلیق ة المالی ذاره أو بالغرام ره أو إن ت نظ ن  شبلف اء م ھر أو باإلعف
ن             رین ویعل اع الحاض ة أرب ة ثالث اء بأغلبی رار اإلعف صدر ق ب أن ی ب ویج ضویة المكت ع

  .بالحضور لیشرح وجھة نظره للمجتمعین

ادة  اءة    :٢٩م ن ذوي الكف وان م ن اإلخ ددا م ضویتھ ع ى ع ضم إل ي أن ی ق ف ام الح اد الع ب اإلرش  لمكت
ة            ى ثمانی د عدد ھؤالء عل ى أال یزی ون لھؤالء    والمؤھالت والسبق في الدعوة عل أعضاء ویك

  .األعضاء جمیع الحقوق والواجبات التي لألعضاء المنتخبین

ي                 :٣٠ مادة امال ف یال ك ام لإلخوان المسلمین تمث ز الع ام والمرك اد الع  السكرتیر العام یمثل مكتب اإلرش
  .المعامالت الرسمیة والقضائیة واإلداریة

ام          :٣١ مادة ى األخت ة عل ام المحافظ ة        مھمة السكرتیر الع ات وكتاب سجالت والملف دفاتر وال  واألوراق وال
محضر الجلسات وتوزیع القرارات على المختصین بتنفیذھا وإعداد الدعوات وجداول األعمال 
ذكرات         ة والم شرات الدوری داد الن الزم وإع وتلقي األسئلة واالقتراحات واالعتذارات واتخاذ ال

ھ أن  ومراقبة البرید الصادر واالتصال باألقسام واللجا    ن المختلفة واإلشراف على الموظفین ول
اھرة أو    یستعین بمن یشاء من اإلخوان ینتدبھم من أعضاء الھیئة التأسیسیة أو أعضاء شعب الق
اب                ة غی ي حال ال وف ن أعم یھم م سنده إل ا ی ب عم ام المكت و المسئول أم ھ ھ من الموظفین ولكن

  .ین أعضائھ من یحل محلھ مؤقتاالسكرتیر العام و تعذر قیامھ بعملھ ینتدب المكتب من ب



  ٥٤

ي         :٣٢ مادة ھ أن یعط ا ینصرف وعلی ا وم ا یردمنھ  مھمة أمین الصندوق ضبط أموال المكتب وحصر م
إیصاال كل ما یرد إلى عھدتھ و إال یصرف شیئا إال بإذن موقع علیھ الرئیس أو من یقوم مقامھ       

المركز    وعلیھ بحكم مھمتھ أن یرأس ق    ،وممن تسلم المبلغ المنصرف كذلك     ة ب سم الشئون المالی
ل      العام وأن یشرف على الحسابات وموظفیھا وأن یعد دفتر الخزینة یقید بھ كل ما یرد إلیھا وك
سائم     اتر ق ة ودف ل األوراق ذات القیم سلم ك ستند وأن یت اریخ والم ر الت ع ذك ا م رج منھ ا یخ م

ة        ھ محصورة مرقوم ق بعمل ا یتعل دم   اإلیصاالت وأذونات التورید ونحوھا مم ة وأن یتق  مختوم
ي                 واردات والمنصفات ف ان عن ال ھر ببی ل ش ن ك إلى المكتب العام قبل الیوم الخامس عشر م
ن الموظفین أو               شاء م ن ی ستعین بم ضا أن ی ھ أی ك ول ى ذل الشھر الذي قبلھ وعن مالحظاتھ عل

  .اإلخوان المنتدبین ولكن ذلك ال یعفیھ من المسئولیة

دعو          جلسات المكتب دوریة و  :٣٣ مادة ا ی دوري إذا حدث م د ال ر الموع ي غی ع ف تحدد بقرار منھ ویجتم
ون                  ة أعضاء وتك ن ثالث ھ م دم إلی ب یق ھ أو بطل وم مقام ن یق ن المرشد أو م دعوة م ك ب إلى ذل

ذرون   ) النصف زائدا واحدا(الجلسة قانونیة إذا حضرھا أغلبیة األعضاء المطلقة    ر المعت ویعتب
تم     بأعذار مقبولة مع التأیید في حكم      م ی إذا ل الحاضرین من حیث العدد ال من حیث األصوات ف

أي عدد یحضر                 ة ب ا قانونی ي تلیھ سة الت ت الجل النصاب القانوني لألعضاء أجلت أسبوعا وكان
ال                      اع ت ي أي اجتم رارات ف ون الق ب وتك كرتیر المكت ك بخطاب من س ى ذل وینبھ األعضاء إل

ین ك         ة للمجتمع ة المطلق ى صدرت عن األغلبی ساوت األصوات رجح    ،ذلكصحیحة مت  وإذا ت
   .جانب الرئیس

نا إذا            :٣٤مادة   ر األعضاء س ھ أو اكب د غیاب وكیلین عن د ال ام أو أح د الع ب المرش  یرأس اجتماعات المكت
  تخلف الوكیل ویتلى محضر االجتماع السابق ویصدق علیھ ثم ینظر في جدول األعمال 

 

ادة ألف الھیئ:٣٥ م سیة تت سلمین "ة  التأسی وان الم ة اإلخ ذه  " لھیئ ل لھ بقوا بالعم ذین س ضاء ال ن األع م
  .الدعوة

ادة  ام       :٣٦م اد الع ب اإلرش ضاء مكت ار أع دعوة واختی یر ال ى س ام عل راف الع ة اإلش ذه الھیئ ة ھ  مھم
وانتخاب مراجع الحسابات لمدة ثالث سنوات وتعتبر مجلس الشورى العام لإلخوان المسلمین            

  لمكتب اإلرشاد العام" یة العمومیةوالجمع"

ر           :٣٧ مادة شة تقری سماع مناق ري ل  تجتمع ھذه الھیئة اجتماعا دوریا خالل شھر المحرم من كل عام ھج
د       ل موع دد إذا ح ضاء الج ار األع د واختی ام الجدی ي الع دعوة ف شاط ال ن ن اد ع ب اإلرش مكت

امي   ساب الخت ن الح ع ع ر المراج شة تقری ماع ومناق ارھم وس ة اختی یة والمیزانی سنة الماض لل
ن        المقترحة للسنة اآلتیة وأال یكون من المختارین لمكتب اإلرشاد العام  وللنظر في غیر ذلك م
ا         ادة إذا حدث م وق الع األعمال والمقترحات التي تعرض علیھا وتجتمع في غیر ھذا الموعد ف

دم من عشرین    یدعو إلى ذلك بدعوة من المرشد العام أو بقرار من مكتب اإلرشاد أو           بطلب یق



  ٥٥

ھ أو                 ر یتصل ب اع ألم ان االجتم عضوا والمرشد ھو الذي یرأس االجتماع فإذا لم یحضر أو ك
أكبر األعضاء               ذر ف ف أو اعت رأي أن یتنحى عن ریاسة الجلسة قام بذلك أحد الوكیلین فإذا تخل

ة    ة المطلق ضرتھ األغلبی حیحا إذا ح اع ص ون االجتم نا ویك دا (س دا واح صف زائ ي ) الن إال ف
دت             اع أسبوعین وأعی ل االجتم الحاالت التي اشتراط لھا نصاب خاص فإذا لم یتكامل العدد اج

 وتكون -الدعوة ونص فیھا على الموضوع وعلى أن االجتماع سیصیر قانونیا بأي عدد یحضر
ي        ة وف ي الحاالت الخاص القرارات صحیحة إذا صدرت عن األغلبیة المطلقة للحاضرین إال ف

ث نصاب          كل االجتم  اعات یعتبر الغائبون بأعذار مقبولة مع التأیید في حكم الحاضرین من حی
  العدد ال من حیث األصوات

نح بعض اإلخوان           :٣٨مادة   ام م د الع راح المرش ى اقت اء عل  لھذه الھیئة أن تقرر في أي اجتماعھ تراه بن
  :حق العضویة التأسیسیة بشرط أن تتوفر فیمن یراد منحھ إیاھا ھذه الشروط

  .اء المثبتینضأن یكون من اإلع )١(

 .أال تقل سنھ عن خمس وعشرین سنة ھاللیة )٢(

 .أن یكون قد مضى على اتصالھ بالدعوة خمس سنوات على األقل )٣(

 .أن یكون متصفا بالصفات الخلقیة والثقافیة والعملیة التي تؤھلھ لذلك )٤(

ى          ل عام عل ي ك ي   ویجب ال یزید عدد من یمنحون ھذه العضویة على عشرین أخا ف ى ف  أن یراع
  .مكاناختیار ھؤالء تمثیل المناطق بقدر اإل

ا یحال             :٣٩مادة   ق م ا تحقی ة من خمسة أعضاء مھمتھ ة مكون  تنتخب الھیئة التأسیسیة من أعضائھا لجن
م أو    یمسعلیھا من المرشد العام أو مكتب اإلرشاد خاصا بما      ة بھ لوكھم و الثق  األعضاء في س

ى أن     ولھذه اللجنة أن ت -أي أمر أخر   ن العضویة عل وقع ما تشاء من الجزاءات حتى اإلعفاء م
ى المصحف   ،تعتمد ذلك من المرشد العام   وعند اختیار ھؤالء األعضاء یقسمون أمام الھیئة عل

ین        ن ب كرتیرھا م سھا وس ة رئی الشریف أن یؤدوا عملھم بالذمة والصدق واألمانة وتختار اللجن
  .اراتھا ومحاضرھا في سجل خاص بھاأعضائھا عقب اختیارھا مباشرة وتدون قر

إذا          :٤٠مادة   ام ف  إذا قصر واحد من أعضاء الھیئة التأسیسیة في الواجبات الملقاة علیھ نصحھ المرشد الع
ادة      ي الم ا ف ب فیتخذ     ٣٩تكرر التقصیر أحالھ على الجنة المنوه عنھ ان عضوا بالمكت  إال إذا ك

  .٢٨ة في شأنھ ما نص علیھ في الماد

ادة  دیرات والمح ر:٤١ م وان بالم اء األخ تھ اؤس م رئاس ات بحك ضویفظ ون ع ة یمنح ب اإلداری  ةم للمكات
زوا الھیئة التأسیسیة ما  م    داموا متصفین بھذه الصفة وتزول ھذه العضویة عنھم ب ا ل فتھم م ل ص

  .خرآتثبت لھم عن طریق 

حد الشروط لواردة فیھا  العضویة عن عضو الھیئة التأسیسیة باالستعفاء أو بفقدانھ أة تزول صف:٤٢مادة 
  .أو بقرار من الھیئة نفسھا



  ٥٦

ة                  ى الھیئ ره عل رض أم ى أن یع ف العضو عل أمر وق ام أن ی د الع وفي كل األحوال یجوز للمرش
  .المختصة للنظر في أمره

 

 
ي      اإلخوان المسلمون في كل مكان ھیئة واحدة تؤلف بینھا ال     :٤٣مادة   ذا النظام األساس ا ھ دعوة ویجمعھ

ام    ب الع ا المكت ا وحدة           ،ویوجھھ ل منھ ر ك عب تعتب ى ش دان إل اكن والبل سمون بحسب األم  ویق
ا   ) الجمعیة العمومیة (تختاره ) مجلس إدارة(إداریة یشرف علیھا     شعبة طبق لإلخوان في ھذه ال

  :للمواد اآلتیة

 
یة العمومیة للشعبة من األعضاء المسددین الشتراكاتھم إلى آخر شھر قبل االنعقاد  تتكون الجمع:٤٤ مادة

أو المعفون منھا بقرار قانوني وتجتمع اجتماعا دوریا خالل شھر المحرم وفي غیر ھذا الموعد 
ن          إذا وجد ما یدعو إلى ذلك من رئیس الشعبة أو من المرشد العام أو بطلب یقدم إلى أحدھما م

ضا  س األع ون      خم ل وتك ى األق ضاء عل صف األع ضره ن حیحا إذا ح ا ص ون انعقادھ ء ویك
اع             ل االجتم انوني أج دد الق تم الع م ی إذا ل ة ف القرارات صحیحة إذا صدرت عن األغلبیة المطلق
أسبوعا یكون بعده صحیحا بأي عدد یحضر وترسل الدعوة في الحالتین قبل الموعد بثالثة أیام        

ال    دول األعم ا ج ل معھ ى األق ش  عل یس ال اع رئ ة االجتم وم بریاس ر ویق ا أو أكب عبة أو وكیلھ
  .نا إذا لم یحضرااألعضاء س

ر           :٤٥ مادة  من اختصاصات الجمعیة العمومیة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات والنظ
 في التقاریر التي تقدم إلیھا منھما واعتماد میزانیة العام الجدید والموافقة على الحساب الختامي      

  .للعام الماضي ومناقشة ما یعرض علیھا من االقتراحات والموضوعات

ادة  ذا   :٤٦م ي ھ ا ف دول أعمالھ ة وبج ة العمومی اد الجمعی د انعق ا بموع ام دائم ب الع ار المكت ب إخط  یج
االجتماع قبلھ بعشرة أیام على األقل وللمركز العام أن یوفد من یمثلھ في ھذا االجتماع ویشترط 

  .یا كانت موافقة المكتب العام علیھالصحة القرارات أ

 
 یتألف مجلس اإلدارة من خمسة أشخاص تنتخبھم الجمعیة العمومیة من بین أعضائھا باالقتراع  :٤٧مادة  

ون           المجلس أن تك السري ویحدد مجلس اإلدارة كل ثالث أعوام ویشترط فیمن ینتخب عضوا ب
  . األقل ویجوز انتخاب العضو أكثر من مرةسنة احدي وعشرین سنة ھاللیة على

سم           :٤٨ مادة ذا الق نھم ھ ل عضو م س اإلدارة أدي ك اهللا العظیم أن    (  متى تم انتخاب أعضاء مجل سم ب أق
رارات           ذا لق ادتھم منف ا بقی ي واثق أكون حارسا أمینا لمبادئ األخوان المسلمین ونظامھم األساس

ي      مكتب اإلرشاد العام وقرارات مجلس إدارة ال       ا استطعت ف دا م ي مجاھ شعبة وإن خالفت رائ



  ٥٧

ل      ون    ) سبیل تحقیق الغایة السامیة وأبایع اهللا على ذلك واهللا على ما أقول وكی ھ ینتخب د  أدائ وبع
  .ا وأمینا للصندوقا ووكیلین وسكرتیًرمن بینھم باالقتراع السري رئیًس

شتراك مع المجلس وھو الذي یرأس  رئیس الشعبة ھو المسئول األول عن أعمالھا ونشاطھا باال:٤٩ مادة
ى            ع عل ي التوقی میة والعضویة وف الجلسات واالجتماعات ویمثل شعبة في كل المعامالت الرس

ة   ،األوراق أیا كان نوعھا ویقوم عنھ الوكیل حال غیابھ      سكرتیر بالمحافظ وم ال ام    یق ى األخت  عل
دیم  ویقوم أمین الصندوق بحفظ األموال وت    ،الخ. .والسجالت والملفات  نظیم حساب الخزینة وتق

  .التقاریر والبیانات المتعلقة بمھمتھ لمجلس اإلدارة والجمعیة العمومیة

دعوة        :٥٠مادة   ك ب ى ذل دع إل ا ی  اجتماعا المجلس دوریة وتحدد بقرار منھ ویدعى في غیرھا إذا حدث م
ات ق   ون االجتماع ننا وتك ضاء س ر األع ل أو أكب رئیس أو الوكی ھ ال رئیس ویرأس ن ال ة م انونی

حیحة إذا    رارات ص ون الق ل وتك رئیس أو الوكی نھم ال ان بی ضاء إذا امك صف األع ضور ن بح
  .ا األصوات یكون جانب الرئیس مرجًحصدرت عن األغلبیة المطلقة للحاضرین وإذا تساوت

ثال             :٥١ مادة ون مم ة واللجان ویحسن أن یك  لمجلس اإلدارة الحق في تكوین ما یرى من األقسام اإلداری
  .كل لجنة بعضو واحد على األقلفي 

 إذ خال مكان عضو من أعضاء المجلس باإلعفاء أو االستعفاء فللمجلس الحق في تعیین العضو :٥٢ مادة
  .الذي یلیھ في عدد األصوات في آخر انعقاد للجمعیة العمومیة

 
سمیات      للمكتب العام أن یقسم شعب     :٥٣مادة   اطق بحسب التق اإلخوان في داخل المملكة المصریة أو من

اإلداریة الحكومیة و سھولة المواصالت أو غیر ذلك من االعتبارات وتكون احدي ھذه الشعب 
مقرا للمنطقة كما أن لھ أن ینشئ مكاتب فرعیة توجیھیة تختص كل واحد منھا بمنطقة أو أكثر      

ب   ولكل منطقة أن تقسم شعبھا إلى مراكز        جھاد بحسب الحاجة وتحدد مھمات المناطق والمكات
  .ھا المكتب العامربلوائح وأوامر یصد

ة          :٥٤مادة   ع مالحظ المیة م ة واإلس بالد العربی ي ال  كما أن للمكتب العام أن ینشئ للھیئة شعبا وفروعا ف
ة     الوضعیات والظروف الخاصة وتحدد الصلة بینھ وبینھا بلوائح وقرارات في مؤتمرات جامع

  .تضم ممثلیھ وممثلي ھذه الشعب

 

 

اد              :٥٥ ادةم  ق اعتم ھ وحده ح ا لإلخوان المسلمین ل ة العلی ة اإلداری اره الھیئ ام باعتب اد الع ب اإلرش  مكت
الشعب الجدیدة والھیئات اإلداریة واإلشراف بنفسھ أو بواسطة المناطق والمكاتب أو المندوبین   

  . الدعوة فیھاعلي سیر



  ٥٨

دوبً        :٥٦ ادةم ب       للمكتب العام أن ینتندب من األخوان في كل شعبة أو منطقة من ى جان ا إل ھ فیھ ھ یمثل ا عن
دون        شات ب ي المناق سات واالشتراك ف ق حضور الجل دوب ح ذا المن ون لھ س اإلدارة ویك مجل

تى یستشیر تصویت وإذا رأي من القرارات ما یمس حقوق الدعوة فلھ حق إیقاف ھذا القرار ح    
  . ورأي المكتب في ذلك نھائيھیأ رىالمكتب العام ویر

 للمكتب أن یرفض اعتماد أیة ھیئة إداریة ال یراھا صالحة للقیام بأعباء الدعوة أو رفض اعتماد :٥٧ ادةم
ن    بعض أعضاء مجلس اإلدارة في أیة شعبة من الشعب وحینئذ تختار الجمعیة العمومیة بدال م

  .تب علیھمالذین لم یوفق المك

ق         :٥٨ ادةم ك الح د ذل  للمكتب العام حق حل أیة شعبة تخرج عن سیر الدعوة بقرار منھ وال یكون لھا بع
   .اأن تتصرف باسم األخوان في عمل م

 

 

سیة وأعضاء ال            :٥٩ مادة ة التأسی شعب  تتكون مالیة المركز العام من اشتراكات أعضائھ وأعضاء الھیئ
ان          والمناطق ومن التبرعات والوقفیات والوصایا ومن أعضاء الھیئة خاصة ومن غیرھم إذا ك

  .الخ..للدعوة ووافق على قبلولھا المكتب العام ومن ریع المطبوعات والشارات

اتھم            ن تبرع وتتكون مالیة الشعب والمناطق من النسبة المحددة لھا من اشتراكات أعضائھا وم
  ز العام ومن كل الموارد المشروعة التي تصل إلیھا ومن مساعدات المرك

ي مصرف    :٦٠مادة   ھرین ف  یودع ما یزید من رصید المكتب العام أو الشعبة على متوسط النفقات في ش
وفیر   ندوق ت المي أو ص ي أو إس صرف عرب صر و أي م دة(م دون فائ سحب  ) ب غ ی ل مبل وك

  . مقامھ وأمین الصندوقیشترط أن یكون سحبھ بإذن موقع من الرئیس أو من یقوم

ادة  ة      :٦١م ا العام تلط بمالیتھ اص ال یخ رض خ شعب لغ ب أو إدارات ال ة المكت ع بمعرف ال یجم ل م ك
  .ویخصص للغرض الذي جمع لھ

ام            :٦٢مادة   اد الع ب اإلرش تنشأ دور الشعب أو توقف أو تستأجر من تاریخ صدور ھذا القانون باسم مكت
وم   لإلخوان المسلمین وممثال في شخص ا  ذي یق لسكرتیر العام أومن یقوم مقامھ والمكتب ھو ال

  .بتأثیثھا ویكون األثاث ودیعة باسمھ عند إدارة الشعبة

 

 

تحل الشعبة إذا قرر ذلك المكتب العام أو إذا رأي مجلس إداراتھا عجزھا عن تحقیق األغراض  :٦٣مادة 
ر     التي أنشئت من اجلھا و     اد غی في ھذه الحالة یدعو الجمعیة العمومیة إلقرار ذلك في دور انعق



  ٥٩

ى         اع عل ل االجتم ھر قب عادي یحضره ثالثة أرباع األعضاء المسددین الشتراكاتھم إلى أخر ش
رار صحی      ام         ًحاألقل ویكون الق ب الع ر المكت ب أن یخط رین ویج اع الحاض ة أرب ة ثالث ا بأغلبی

د     بخمسة عشر یوًمبموعد االجتماع  وموضوعھ قبلھ   ذا إال بع رار ناف ون الق ا على األقل وال یك
ى        موافقتھ علیھ وفي كل حالة إذا انحلت الشعبة تؤول بقیة أموالھا وممتلكاتھ بعد سداد دیونھا إل

  .المكتب العام إلخوان المسلمین

ن ا         :٦٤مادة   دعوة م ع  ب ام أو    وال یجوز حل الھیئة العامة لإلخوان المسلمین إال بمؤتمر یجتم د الع لمرش
ة     سیة وأربع ة التأسی اس الھیئ ع أخم ضره أرب اد أو یح ب اإلرش ن المكت ھ أو م وم مقام ن  یق م
ا           ا وأمالكھ ؤول أموالھ ل ت ى الح أخماس رؤساء شعب األخوان المعتمدة وفي حالة الموافقة عل

  .إلى الجھة التي یقررھا المجتمعون ویكون القرار صحیا إذا صدر بأغلبیة ثالثة أرباعھم

 

 

دمون خدمات    :٦٥مادة    لمكتب اإلرشاد العام ولمجالس إدارات الشعب أن تمنح العضویة الفخریة لمن یق
  .للدعوة أو یعرف عنھم تقدیرھا والعمل على مساعدتھا

ادة  سیة أو   :٦٦م ة التأسی ضاء الھیئ ضائھ أو أع ین أع ن ب ا م شئ لجان ضا أن ین ام أی اد الع ب اإلرش  لمكت
شاطھ         ھ ن ذه اللجان وألوج غیرھم للقیام بتحقیق إغراض الھیئة ولھ أن یضع اللوائح الالزمة لھ

  .وأقسامھ ولمشروعاتھ المختلفة

 ینعقد كل سنتین مؤتمر عام من رؤساء شعب األخوان المسلمین ومن أراد من األعضاء بدعوة     :٦٧مادة  
كون الغرض منھ التعارف والتفاھم العام خر یحدد ویآعام بمدینة القاھرة أو بأي مكان المرشد ال

  .في الشئون المختلفة التي تتصل بالدعوة واستعراض خطواتھا في ھذه الفترة

ھ     :٦٨ مادة  صدور ھذا النظام یوجب إعادة النظر في القوانین واللوائح السابقة وتعدیلھا عل ضوء إحكام
  .ومواده

ناء على اقتراح تقدم بھ المرشد العام أو عشرون عوا   ال یجوز تعدیل ھذا القانون األساسي أال ب:٦٩مادة  
من أعضاء الھیئة التأسیسیة أو بناء على اقتراح من مكتب اإلرشاد العام وال یكون التعدیل نافذا 

  .إال إذا وافقت علیھ الھیئة التأسیسیة بأغلبیة أعضائھا

  .علیھ تسري أحكام ھذه لقانون من تاریخ موافقة الھیئة التأسیسیة :٧٠مادة 
  
  
  



  ٦٠

  
  

 
 

 

 

 
 

 

م وافقت الجمعیة العمومیة باإلخوان المسلمین ١٩٤٥ سبتمبر ٨ ھـ الموافق ١٣٦٤ من شوال ٢في 
 تطورات الدعوة  وأمام، وأصبح نافذًا من ھذا التاریخ،على قانون النظام األساسي لإلخوان المسلمین

 رأى المرشد العام ، وعلى ضوء التجارب التي مرت بھا خالل ھذه الفترة،واتساع میادین نشاطھا
 ھـ إدخال بعض ١٣٦٧لإلخوان المسلمین أن یقترح على الھیئة التأسیسیة المنعقدة في المحرم 

ـ األستاذ طاھر الخشاب ــ  المرشد العام ـ: وأقرت تألیف لجنـة من، فوافقت الھیئة على ذلك،التعـدیالت
 إلجراء ھذا التعدیل طبقًا للتوجیھات والرغبات ،األستاذ صالح عشماوي ــ األستاذ عبد الحكیم عابدین

 وانتھت بھذا المشروع الذي عرض على الھیئة ، وقد اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات،التي أبدتھا الھیئة
م حیث قرئ القراءة ١٩٤٨ مایو ٦ ھـ الموافق ١٣٦٧ جماد اآلخر سنة ٢٧التأسیسیة بجلسة یوم الخمیس 

 وأرجأت الھیئة اعتماده حتى ینظر للمرة الثانیة في جلسة ،األولى وأبدیت بعض الرغبات والتعدیالت
م وفي ھذا االجتماع أعیدت ١٩٤٨ مایو ٢١ ھـ الموافق ١٣٦٧ رجب ١٢الھیئة التي حدد لھا یوم الجمعة 

 وصلى اهللا ، الختامیة٦٤اإلجماع وصار نافذًا من ھذا التاریخ طبقًا للمادة قراءة التعدیل وأقرتھ الھیئة ب
  .على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

 

  :١مادة ] عدل[
سي مدین   ةتألفت ھیئ) ١٩٢٨( ھـ ١٣٤٧ ةي القعدة سن  في شھر ذ   ا الرئی  ة اإلخوان المسلمین ومقرھ

  .القاھرة



  ٦١

 

  :٢مادة ] عدل[
المیة     "اإلخوان المسلمون     ة إس ة ھیئ الم         " جامع ا اإلس ن أجلھ ي جاء م راض الت ق األغ ل لتحقی تعم

  :الحنیف وما یتصل بھذه األغراض
رحاً  ) أ  (  ًا یوضحھا  شرح دعوة القرآن الكریم ش ى فطر  ، دقیق ا إل مولھا   ویردھ ا وش ھا  ،تھ  ویعرض

   . ویرد عنھا األباطیل والشبھات،عرضًا یوافق روح العصر

ا   ھذه العلىجمع القلوب والنفوس   ) ب( ریم فیھ ات   ،مبادئ القرآنیة وتجدید أثرھا الك ب وجھ  وتقری
   .النظر بین الفرق اإلسالمیة المختلفة

   . رفع مستوي المعیشةعلى والعمل ، وتحریرھا، وحمایتھا،تنمیة الثروة القومیة ) حـ(

شع   ، والتأمین االجتماعي لكل مواطن ،تحقیق العدالة االجتماعیة    ) د( ة ال ي الخدم  ،بیة والمساھمة ف
   . وتشجیع أعمال البر والخیر،ومكافحة الجھل والمرض والفقر والرذیلة

ـ( لطان    ) ھ ل س ن ك ھ م ل أجزائ المي بك وطن اإلس ًا وال ة جمیع بالد العربی ل وال ر وادي النی تحری
 والسیر ، وتأیید الوحدة العربیة تأییدًا كامًال، ومساعدة األقلیات اإلسالمیة في كل مكان،أجنبي

   . اإلسالمیةإلي الجامعة

وتبلغھا في  وتحرسھا في الداخل ، قیام الدولة الصالحة التي تنفذ أحكام اإلسالم وتعالیمھ عملیًا  )و(
  .الخارج

ا الفاضلة التي تصون الحریات على مناصرة التعاون العالمي مناصرة صادقة في ظل المثل ال  )ز(
ى سانیة  والمشاركة في بناء السالم والحضارة اإلن    ،وتحفظ الحقوق  آزر     عل ن ت د م  أساس جدی
   . كما كفلت ذلك نظم اإلسالم الشاملة،اإلیمان والمادة

  :٣مادة ] عدل[

راض            ذه األغ ق ھ ى یعتمد اإلخوان المسلمون في تحقی ة و   عل ائل اآلتی ى  الوس رى    عل یلة أخ ل وس  ك
  :مشروعة

 بطریق النشر واإلذاعة المختلفة من الرسائل والنشرات والصحف والمجالت والكتب :الدعوة) أ ( 
   .والمطبوعات وتجھیز الوفود والبعثات في الداخل والخارج

ة       :التربیة) ب( ى  بطبع أعضاء الھیئ ادئ   عل ذه المب ي       ، ھ ولي ف ي ال الق دین العمل ي الت ین معن  وتمك
سھ  اً  أنف رادًا وبیوت ًا صالحًا   ،م أف وینھم تكوین ة – وتك دنیًا بالریاض ادة  ، ب ًا بالعب ًا ، وروحی  وعقلی
ون             –بالعلم   ى یتك نھم حت ي بی اون الحقیق ام والتع ل الت صادقة والتكام ي األخوة ال ت معن  وتثبی

 ویوجھ ، وینشأ جیل جدید یفھم اإلسالم فھمًا صحیحًا ویعمل بأحكامھ،رأى عام إسالمي موحد
   .لنھضة إلیھا
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ة          :التوجیھ) حـ( ن التربی ع م ت ، بوضع المناھج الصالحة في كل شؤون المجتم شریع ،معلى وال  ، والت
ضاء ة، واإلدارة،والق صاد، والجندی ة، واالقت صحة العام م، وال خ.. والحك اد ،ال  واالسترش

لھیئات  اإلى والوصول بھا ، الجھات المختصة إلىبالتوجیھ اإلسالمي في ذلك كلھ والتقدم بھا        
ة  ة والدولی شریعیة والتنفیذی ة والت ن دور التفكی،النیابی رج م ر  لتخ ى دور التفكی ري إل ر النظ

   العملي

ل ) ھـ( دارس                 :العم ة وبتأسیس المساجد والم ة وعملی ة ودینی صادیة واجتماعی شاء مؤسسات اقت  بإن
ئ  ستوصفات والمالج خ. .والم ال     ،ال صدقات ألعم اة وال یم الزك ان لتنظ ألیف اللج ر، ال وت ب

 والمخدرات  ، والعادات الضارة  ،، ومقاومة اآلفات االجتماعیة   واإلصالح بین األفراد واألسر   
 وشغل وقت الفراغ بما ، طریق االستقامةإلى وإرشاد الشباب   ،والمسكرات والمقامرة والبغاء  

انون رق      على ویستعان   .یفید وینفع  ع الق ق م ة تتف م  ذلك بإنشاء أقسام مستقلة طبقًا للوائح خاص
شؤون           ١٩٤٥ لسنة   ٤٩ وزارة ال سجیلھا ب ر وت ال الب  الخاص بتنظیم الجماعات الخیریة وأعم

   .االجتماعیة

 

  :٤مادة ] عدل[
رھا        ھو كل م  :عضو الھیئة  أن یناص د ب ائلھا وتعھ ا  ،سلم عرف مقاصد الدعوة ووس رم نظامھ  ، ویحت

 ثم وافقت إدارة الشعبة التي ینتمي إلیھا ، تحقیق أغراضھاعلى ویعمل ،وینھض بواجبات عضویتھا  
   :ھ ونص البیعةعلى ذلك وأقسم على قبولھ وبایع على

 "     ى أعاھد اهللا العلى العظیم سلمی       عل دعوة اإلخوان الم ام      التمسك ب بیلھا والقی ي س اد ف ن والجھ
ره             شط والمك ي المن ة ف سمع والطاع ا وال ة بقیادتھ ة التام اهللا   .بشرائط عضویتھا والثق سم ب  وأق

   ." ما أقول وكیلعلىھ واهللا على ذلك وأبایع علىالعظیم 

  :٥مادة ] عدل[
ات عضویتھ             ام بواجب ھ ق ا أن ت فیھ ھور یثب ل عن ستة ش یقضي العضو مدة اختبار قبل البیعة ال تق

 على ویؤذن لھ بأداء البیعة بناء ، وفي ھذه الحالة تعتمد عضویتھ من المركز العام      .بصورة مرضیة 
  . المرشد العام ویقوم رئیس الشعبة أو من یقوم مقامھ بمبایعتھ نیابة عن،طلب الشعبة

  :٦مادة ] عدل[
سدیده بانتظام  على كل عضو أن یقرر  على ن    ، نفسھ اشتراكاًً مالیًا أو سنویًا یقوم بت ك م ع ذل  وال یمن

اة    ،وصیة أو الوقف أو كلھا معاً  المساھمة في نفقات الدعوة بالتبرع أو ال       ي زك ًا ف  كما أن للدعوة حق
 ویعفي من كل ھذه التكالیف المالیة غیر المستطیعین بقرار من  ، ذلك علىأموال األعضاء القادرین    

  .إدارة الشعبة بعد التأكد من حالة عدم االستطاعة وكل ما یدفع ال یجوز طلب رده بحال

  :٧مادة ] عدل[
ي           شعبة الت رئیس ال ان ل دعوة ك وق ال إذا قصر العضو في واجب من واجباتھ أو فرط في بعض حق

ان   ، إصالحھ بالوسائل الجدیةى ھذا التقصیر ویعمل علىره إل ـــینتمي إلیھا أن یلفت نظ     اد ك  وإذا ع
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ع  ،لمجلس الشعبة أن ینذره    اً  علی  أو یوق زاء مالی رر        ،ھ ج ھر أو یق ل عن ش دة ال تق ھ م رر وقف  أو یق
الن          ،إعفاءه من العضویة   ل إع ام قب ز الع ة المرك ب أخذ موافق  وفي حالة توقیع الجزاء باإلعفاء یج

  .القرار إذا لم یكن العضو تحت االختبار

  :٨مادة ] عدل[
نھم        على ا بی افلوا فیم ز           . األعضاء أن یتك ة یضعھا المرك ة خاص ل تتضمنھ الئح ذا التكاف  وتنظیم ھ
  .العام

 
  :٩مادة ] عدل[

  :الھیئات الرئیسیة لإلخوان المسلمین ھي
   وھو الرئیس العام للھیئة ولمكتب اإلرشاد وللھیئة التأسیسیة : المرشد العام لإلخوان المسلمین: أوًال
اً  ام :ثانی اد الع ب اإلرش ة ال : مكت ة اإلداری و الھیئ سلمین والمشرف  على  وھ وان الم ىا لإلخ یر عل  س

   .لموجة لسیاستھا وإداراتھاالدعوة وا
س   : الھیئة التأسیسیة  :ثالثًا ب       وھي مجلس الشورى العام لإلخوان الم ة لمكت ة العمومی ین والجمعی لم

   .اإلرشاد العام

  لمرشد العام ا:أوًال] عدل[

  :١٠مادة ] عدل[
ة         ى للھیئ رئیس األعل و ال ام لإلخوان المسلمین ھ د الع ام      ،المرش اد الع ب اإلرش یس مكت ھ رئ ا أن  كم

  :امًا أن تتوافر فیھ الشروط اآلتیة ویشترط فیمن یختار مرشدًا ع.والھیئة التأسیسیة

   . اتصالھ بھا خمس سنواتعلى أن یكون من أعضاء الھیئة التأسیسیة وقد مضي  )أ ( 
   . أال تقل سنھ عن ثالثین سنة ھاللیة )ب(
   .أن تتوافر فیھ الصفات العلمیة والخلقیة والعملیة التي تؤھلھ لذلك) حـ(

  :١١مادة ] عدل[
اس   علىینتخب المرشد العام من بین أعضاء الھیئة التأسیسیة في اجتماع یحضره     ة أخم  األقل أربع

ة  ذه الھیئ ضاء ھ رین    .أع وات الحاض اع أص ة أرب ائزًا لثالث ون ح ب أن یك ضر  . ویج م یح  وإذا ل
ل       ى االجتماع العدد القانوني أج ل عن      إل ر ال یق اریخ        موعد آخ ن ت ھر م د عن ش أسبوعین وال یزی

اع األول  دد         .االجتم ن ع اع األول م ي االجتم ررة ف سبة المق اع الن ذا االجتم ي ھ وفر ف ب أن تت  ویج
ة و       ،الحاضرین والموافقین  رة ثانی ل م اع أج ذا االجتم ى  فإذا لم یتوفر العدد القانوني في ھ ة  عل  الھیئ

ا         سابق بیانھ دة كال ي م ن          ،تحدید موعد اجتماع آخر ف ي سیعقد م ة الت ھ وعن المھم الن عن ع اإلع م
 ویكون االختیار صحیحًا ،أجلھا وعن أن االجتماع التالي سیكون صحیحًا مھما كان عدد الحاضرین

  .بأغلبیة ثالثة أرباع الحاضرین
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  :١٢مادة ] لعد[
   :إذا تم اختیار المرشد العام أقسم أمام الھیئة التأسیسیة القسم اآلتي

 "         امھم األساسي ادئ اإلخوان المسلمین ونظ ا لمب ًا أمین ون حارس  ،أقسم باهللا العظیم أن أك
صیة  ة شخ ى منفع بیًال إل ي س ل مھمت صلحة ،وأال أجع ادي م ي وإرش ي عمل ري ف  وأن أتح

اب وا    ـق الكت ُسـنة الجماعة وف خص      ،ل ن أي ش صیحة م راح أو رأي أو ن ل اقت ل ك  وأن أتقب
  ." وأشھد اهللا على ذلك. وأن أعمل على تنفیذه متي كان حقًا،بقبول حسن

 ٤( أعضاء الھیئة التأسیسیة أن یجددوا معھ بیعة اإلخوان المنصوص عنھا في المادة علىو(، 
ائھم         ق رؤس اء      وی،ویبایعھ اإلخوان في الشعب المختلفة عن طری ھ ألول لق تھم مع جددون بیع

   .یجتمعون فیھ

  ١٣مادة ] عدل[
ھ       ة بمھمت ذه اللحظ ن ھ ل       على  و،یضطلع المرشد العام م رغ ك ھ الخاص ویتف ن عمل ستقیل م ھ أن ی

  .ر لھاالتفرغ للمھمة التي اختی

  ١٤مادة ] عدل[
 أن یساھم في شركات أو أعمال اقتصادیة أو یشترك – بشخصھ وال بصفتھ –ال یصح للمرشد العام 

ا   ة اإلخوان المسلمین و         ،في إدارتھ ا بھیئ ا یتصل منھ ى م ھم  حت وفیرًا    ،أغراض  صیانة لشخصھ وت
 أن یكون لھ الحق في مزاولة األعمال العلمیة واألدبیة بموافقة مكتب اإلرشاد       على .لوقتھ ومجھوده 

  .العام

  :١٥مادة ] عدل[
ام  یقوم المركز العا   د الع ھ     ،م بنفقات المرش ن ل م یك ا ل ي أجاز       – م ال الت ھ الخاص أو األعم ن مال  م

ا       على، ما یقوم بذلك  –مزاولتھا لھ مكتب اإلرشاد العام       ة تختارھ ات بلجن ذه النفق دیر ھ ون تق   أن یك
  .الھیئة التأسیسیة لھذا الغرض عقب انتخابھ مباشرة

  :١٦مادة ] عدل[
 .ھ أن یتخلى عنھعلى ف، أو فقد األھلیة الالزمة لھذا المنصب،إذا أخل المرشد العام بواجبات منصبھ 

اس األعضاء              ة أخم اع یحضره أربع ي اجتم اءه ف رر إعف ب أن  . كما أن للھیئة التأسیسیة أن تق ویج
اع  على .رینیكون ھذا اإلعفاء بموافقة ثالثة أرباع الحاض       ى  أنھ إذا لم یتم االجتم سالف   عل  النحو ال

  .)١١(طبقت أحكام المادة 

  :١٧مادة ] عدل[
ام   . تخلیھ عنھإلىیقوم المرشد العام بمھمتھ مدي حیاتھ ما لم یطرأ سبب یدعو       ًا  –والمرشد الع  حالی

  .ھا منذ نشأتھاعلىھو فضیلة األستاذ حسن البنا باعتباره المؤسس األول للدعوة والقائم 
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  :١٨مادة ] عدل[
ر    في حالة الوفاة أو العجز عن العمل یقوم ا      رض األم ى یع ى لوكیل مقام المرشد العام حت ة  عل  الھیئ

  . األكثرعلىالتأسیسیة في اجتماع توجھ إلیھ الدعوة خالل شھر 

  : مكتب اإلرشاد العام:ثانیًا] عدل[

  :١٩مادة ] عدل[
دا                     سیة ع ة التأسی ین أعضاء الھیئ ن ب ون م ي عشر عضوًا ینتخب یتكون مكتب اإلرشاد العام من اثن

ن         –المرشد العام    اقون م ة الب اھرة والثالث ن إخوان الق نھم م سعة م  ویالحظ في انتخابھم أن یكون ت
  .بین إخوان األقالیم

  :٢٠مادة ] عدل[
  :یشترط فیمن یرشح لعضویة مكتب اإلرشاد العام أن تتوافر فیھ الشروط اآلتیة

 عضویتھ فیھا مدة ال تقل على وأن یكون قد مضي ، أن یكون من بین أعضاء الھیئة التأسیسیة )أ ( 
   .عن ثالث سنوات

   .علمیة والعملیة لھذه العضویة أن یكون مؤھًال من النواحي الخلقیة وال )ب(
   .أال تقل سنھ عن ثالثین سنة ھجریة) حـ(

  :٢١مادة ] عدل[
قبلت الھیئة عذره یتم انتخاب أعضاء المكتب من بین أعضاء الھیئة التأسیسیة جمیعًا إال من اعتذر و

ذرون عن    – وتتكون لجنة تختارھا الھیئة من بین أعضائھا    .بطریق االقتراع السري    ویفضل المعت
  . بالقیام بعملیة فرز األصوات وإعالن النتیجة–الترشیح إن وجدوا 

  :٢٢مادة ] عدل[
أقسم باهللا العظیم أن " : كل منھم أن یقسم أمام الھیئة القسم اآلتيعلىإذا تم انتخاب أعضاء المكتب ف 

ادتھم ،أكون حارسًا أمینًا لمبادئ اإلخوان المسلمین ونظامھم األساسي        رارات   ، واثقًا بقی ذًا لق  منف
ل              ذا بك ي ھ ي ف ت رأی ة و إن خالف ام القانونی سامیة      المكتب الع ة ال ق الغای بیل تحقی ي س وتي ف  ، ق

  ." واهللا على ما أقول وكیل،وأبایع اهللا على ذلك

  :٢٣مادة ] عدل[
سري          االقتراع ال ن ،إذا تم إعالن النتیجة والقسم انتخبت الھیئة ب اھریین      وم سعة الق ین اإلخوان الت  ب

بفرز األوراق وإعالن ) ٢١مادة (وكیًال وسكرتیرًا عامًا وأمینًا للصندوق وقامت لجنة الفرز السابقة 
  .النتیجة أیضًا

  :٢٤مادة ] عدل[
ة الم    ،نتانـضویة المكتب س  مدة ع  ي نھای ن      ،دةـ ویتحدد االنتخاب ف ر م ار العضو ألكث  ویجوز اختی

 الذي یلیھ في عدد األصوات   ھ وإذا خال مكان أحد األعضاء قبل مضي المدة المحددة حل محل ،مرة
  .في انتخابات الھیئة
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  :٢٥مادة ] عدل[
سھر   ب ال ضو المكت ات ع ن واجب ىم ةعل صلحة الجماع ة ، م ى والمواظب ساتعل ضور الجل  ، ح

داوالت  ریة الم اص   ،وس ھ الخ ة لرأی ت مخالف و كان رارات ول رام الق دھا أو  ، واحت ھ نق یس ل  ول
ا   والقیام بالمھمات التي یكل،ھا متي صدرت بصورة قانونیة   علىاالعتراض   ى ف بإنجازھ ل  عل  أكم

ب أن یؤاخذه               .وجھ ان للمكت ات عضویتھ ك ى  وإذا قصر أحد األعضاء في واجب ت   عل  التقصیر بلف
د   دة ال تزی اف م ة أو باإلیق ة المالی ذاره أو بالغرام ره أو إن ىنظ ضویة عل ن ع اء م ھر أو باإلعف  ش

رین ویعل              ،المكتب اع الحاض ة أرب ة ثالث ن العضو بالحضور    ویجب أن یصدر قرار اإلعفاء بأغلبی
  .لیشرح وجھة نظره للمجتمعین

  :٢٦مادة ] عدل[
لمكتب اإلرشاد العام الحق في أن یضم لعضویتھ عددًا من أعضاء الھیئة التأسیسیة من ذوي الكفاءة  

ؤھالت و دعوة والم ي ال سبق ف ى ،ال ؤالء  عل دد ھ د ع ى أال یزی ضاءعل ة أع ؤالء ، ثالث ون لھ  ویك
  .األعضاء جمیع الحقوق والواجبات التي لألعضاء المنتخبین

  :٢٧مادة ] عدل[
ل             السكرتیر العام یمثل     ي ك امًال ف یًال ك ام لإلخوان المسلمین تمث ز الع ام والمرك اد الع ب اإلرش مكت

داب          ،المعامالت الرسمیة والقضائیة واإلداریة    ا انت ب فیھ ري المكت ي ی ة الت  إال في الحاالت الخاص
  .آخر بقرار قانوني منھ

  :٢٨مادة ] عدل[
ام    ام     :مھمة السكرتیر الع اد الع ب اإلرش رارات مكت ذ ق ل      ، تنفی سام العم شاط وأق واحي الن ة ن  ومراقب

ن األعضاء أو الموظفین   ،بالمركز العام  ب      ، ولھ أن یستعین بغیره م ام المكت و المسئول أم ن ھ  ولك
ن        وفي حالة غیاب السكر  .عما یسند إلیھ من أعمال     ب م دب المكت ھ ینت ھ بعمل ذر قیام تیر العام أو تع

  .بین أعضائھ من یحل محلھ مؤقتًا

  :٢٩مادة ] عدل[
واحي     وم، وحصر ما یرد منھا وما ینصرف   ، ضبط أموال الھیئة   :مھمة أمین الصندوق   ل ن ة ك راقب

بة    ، تنظیمھا على واإلشراف   ،النشاط المالي والحسابي   رات مناس ي فت  . وإحاطة المكتب علمًا بذلك ف
ت مسؤولیتھ        ھ      .ولھ أن یستعین بغیره من األعضاء أو الموظفین تح ذر قیام ھ أو تع ة غیاب ي حال  وف

  .بعملھ ینتدب المكتب من بین أعضائھ من یقوم بمھمتھ مؤقتًا

  :٣٠مادة ] عدل[
دعو    ، وتحدد بقرار منھ،جلسات المكتب دوریة  ا ی ى  ویجتمع في غیر الموعد الدوري إذا حدث م  إل

 وتكون الجلسة . أو بطلب یقدم إلیھ من ثالثة أعضاء،ذلك بدعوة من المرشد العام أو من یقوم مقامھ
ة   قانونیة إذا حضرھا أغلبیة األ     ًدا   –عضاء المطلق د واح ذرون بأعذار    –  النصف زائ ر المعت  ویعتب

ث األصوات             دد ال من حی ث الع تم النصاب     ،مقبولة مع التأیید في حكم الحاضرین من حی م ی إذا ل  ف
بوعاً   ت أس ضاء أجل انوني لألع ضر      ،الق دد یح أي ع ة ب ا قانونی ي تلیھ سة الت ت الجل ھ . وكان  وینب
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ي   ذلك بخطاب من سكرتیر المكتب وتكو   إلىاألعضاء   ن القرارات في أي اجتماع تالي صحیحة مت
  . وإذا تساوت األصوات رجح جانب الرئیس،صدرت عن األغلبیة المطلقة للمجتمعین كذلك

  :٣١مادة ] عدل[
 أو الوكیل عند غیابھ أو أكبر األعضاء سنًا إذا تخلف الوكیل ،العامیرأس اجتماعات المكتب المرشد 

  . ثم ینظر في جدول األعمال،ھعلىویتلى محضر االجتماع السابق ویصدق 

  :٣٢مادة ] عدل[
اد ال ب اإلرش ة     لمكت ضاء الھیئ ضائھ أو أع ین أع ن ب ًا م ف لجان سامًا أو یؤل شئ أق ضًا أن ین ام أی ع

ھ            التأسیسیة أو غیرھم للقیام بتحقیق أغراض الھیئة ولھ أن یضع اللوائح الالزمة لھذه اللجان وألوج
  .نشاط أقسامھ والمشروعات المختلفة

   الھیئة التأسیسیة:ثالثًا] عدل[

  :٣٣مادة ] عدل[
  . بالعمل لھذه الدعوةمن اإلخوان الذین سبقوا" ھیئة اإلخوان المسلمین"تتألف الھیئة التأسیسیة لـ 

  :٣٤مادة ] عدل[
 وانتخاب  ، واختیار أعضاء مكتب اإلرشاد العام ، سیر الدعوة  على اإلشراف العام    :مھمة ھذه الھیئة  

سابات ع الح شورى،مراج س ال ر مجل ب   وتعتب ة لمكت ة العمومی سلمین والجمعی وان الم ام لإلخ  الع
  .اإلرشاد العام

  :٣٥مادة ] عدل[
ر        شة تقری سماع ومناق ب  تجتمع ھذه الھیئة اجتماعًا دوریًا خالل أول شھر من كل عام ھجري ل مكت

د   ام الجدی ي الع دعوة ف شاط ال ن ن اد ع ارھم  ،اإلرش د اختی ل موع دد إذا ح ضاء الج ار األع  ، واختی
سنة الماضیة            امي لل ة    ،ومناقشة تقریر المراجع عن الحساب الخت سنة اآلتی ة لل ة المقترح  ، والمیزانی

ھ  د انتخاب ل موع د إذا ح ع الجدی اب المراج ضائھا–وانتخ ن أع ون م ب أن یك ون، ویج ن وأال یك  م
ام         اد الع ب اإلرش رض            –المختارین لمكت ي تع ال والمقترحات الت ن األعم ك م ر ذل ي غی ر ف  وللنظ

دعو        .ھاعلى ا ی ادة إذا حدث م وق الع ًا ف ى  وتجتمع في غیر ھذا الموعد اجتماع د    إل ن المرش ك م  ذل
و ا   .العام أو بقرار من مكتب اإلرشاد العام أو بطلب یقدم من عشرین عضواً   ام ھ د الع ذي   والمرش ل

ھ         ، فإذا لم یحضر   ،یرأس االجتماع  ر یتصل ب اع ألم ان االجتم ة    ، أو ك ى عن رئاس  أو رأى أن یتنح
ل     ناً        .الجلسة قام بذلك الوكی أكبر األعضاء س ذر ف ف أو اعت إذا تخل اع صحیحًا إذا    . ف ون االجتم  ویك

ا نصاب خ      – النصف زائد واحد     –حضرتھ األغلبیة المطلقة     ي اشترط لھ  ،اص إال في الحاالت الت
 أن على و، الموضوععلى وأعیدت الدعوة ونص فیھا ،فإذا لم یتكامل العدد أجل االجتماع أسبوعین 
أي عدد یحضر      ًا ب اع سیصیر قانونی ة     ،االجتم رارات صحیحة إذا صدرت عن األغلبی ون الق  وتك
  .المطلقة للحاضرین إال في الحاالت الخاصة

]  
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  :٣٦مادة ] عدل
اع        اء   ،لھذه الھیئة أن تقرر في أي اجتم ى  أو بن ة المنصوص    عل ادة    على ترشیحات اللجن ي الم ا ف ھ

ا      ، منح بعض اإلخوان حق العضویة للھیئة التأسیسیة      ،التالیة ھ إیاھ راد منح یمن ی وفر ف  بشرط أن تت
   :ھذه الشروط

   .تین أن یكون من األعضاء المثب )أ ( 
   . أال تقل سنھ عن خمس وعشرین سنة ھاللیة )ب(
   . األقلعلى اتصالھ بالدعوة خمس سنوات علىأن یكون قد مضي  ) حـ(

   .أن یكون متصفًا بالصفات الخلقیة والثقافیة والعلمیة التي تؤھلھ لذلك ) د( 
ي    على ، عشرة إخوان في كل عامعلىویجب أال یزید عدد من یمنحون ھذه العضویة         ي ف أن یراع

   .اختیار ھؤالء تمثیل المناطق بقدر اإلمكان

  :٣٧مادة ] عدل[
ب      –تنتخب الھیئة التأسیسیة من أعضائھا   ین للمكت ر األعضاء المنتخب ن غی ن    – وم ة م ة مكون  لجن

بعة  راءات         س المي واإلج ھ اإلس صالت بالفق ام وال اھریین وذوي اإللم ر الق ضل غی ضاء ویف أع
 مھمتھا تحقیق ما یحال من المرشد العام أو مكتب اإلرشاد أو الھیئة نفسھا خاصًا بما یمس  .القانونیة

تى  ولھذه اللجنة أن توقع ما تشاء من الجزاءات ح.األعضاء في سلوكھم أو الثقة بھم أو أي أمر آخر
سمون      . أن تعتمد ذلك من المرشد العام     علىاإلعفاء من العضویة     ار ھؤالء األعضاء یق د اختی  وعن

ة   ام الھیئ اهللا " أم ىب ا  عل ؤدوا م ی أن ی ة عل صدق واألمان ة وال سھا  ،"ھم بالذم ة رئی ار اللجن  وتخت
ص  وتدون قراراتھا ومحاضرھا في سجل خا،وسكرتیرھا من بین أعضائھا عقب اختیارھا مباشرة  

ا رئیس      ،بھ یھم ال ان ف ي ك ضائھا مت ن أع سة م ضور خم حیحًا بح ا ص ون اجتماعھ ون ، ویك  وتك
 ، ویتجدد اختیارھا مع اختیار المكتب.قراراتھا صحیحة إذا صدرت عن األغلبیة المطلقة للمجتمعین

رة      ن م سھا    ،وال مانع من اختیارھا كلھا أو بعضھا ألكثر م ن رئی دعوة م ع ب ذي   ، وتجتم  وللعضو ال
ة  على مكتب اإلرشاد العام لیعرض إلىر فصلھ أن یستأنف ھذا القرار بطلب كتابي یرفع      یتقر  الھیئ

  . ورأیھا فیھ حاسم،التأسیسیة في أول اجتماع لھا

  :٣٨مادة ] عدل[
اة    إذا قصر واحد م  ات الملق ي الواجب ا   على ن أعضاء الھیئة التأسیسیة ف د الع إذا  ،مھ نصحھ المرش  ف

سابقة  تكرر التقصیر أحالھ على ال   ادة ال ذ     ،لجنة المنوه عنھا في الم ب فیتخ ان عضوًا بالمكت  إال إذا ك
  .)٢٥(المادة ھ في علىفي شأنھ ما نص 

  :٣٩مادة ] عدل[
سیة باالستغناء        ة التأسی ھ      ،تزول صفة العضویة عن عضو الھیئ ي تؤھل شروط الت ھ أحد ال  أو بفقدان

رار    ) ٣٧(ھا في المادة على أو بقرار من اللجنة المنصوص       ،للعضویة ا أو بق واردة فیھ بالشروط ال
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د ا       ،من الھیئة نفسھا   ل األحوال یجوز للمرش ف العضو     وفي ك أمر بوق ام أن ی ى  ،لع رض  عل  أن یع
  . الھیئة المختصة بالنظر في أمرهعلىأمره فورًا 

 

  :٤٠مادة ] عدل[
وان ال ي  اإلخ ام األساس ذا النظ ا ھ دعوة ویجمعھ ا ال ف بینھ دة تؤل ة واح ان ھیئ ل مك ي ك سلمون ف م

دان           اكن والبل ى ویوجھھا المكتب العام ویقسمون بحسب األم ة        إل ا وحدة إداری ل منھ ر ك عب تعتب  ش
ا  علىیشرف   س إدارة  ( ھ اره  ) مجل ة   ( تخت ة العمومی شعبة      ) الجمعی ذه ال ي ھ لإلخوان المسلمین ف

  : اآلتیةطبقًا للمواد

  : الجمعیة العمومیة:أوًال] عدل[

  :٤١مادة ] عدل[
ین المسددین الشتراكھم          ن األعضاء المثبت شعبة م ة لل ة العمومی ون الجمعی ى تتك ل   إل ھر قب ر ش  آخ

رم   .االنعقاد أو المعفین منھا بقرار قانوني    ھر المح الل ش ذا    ، وتجتمع اجتماعًا دوریًا خ ر ھ ي غی  وف
ام     إلىالموعد إذا وجد ما یدعو   د الع ن المرش شعبة أو م دم    ذلك بدعوة من رئیس ال ب یق ى أو بطل  إل

ضاء س األع ن خم دھما م ضاء  .أح صف األع ضره ن حیحًا إذا ح ا ص ون انعقادھ ى ویك لعل  ، األق
 فإذا لم یتم العدد القانوني أجل االجتماع .وتكون القرارات صحیحة إذا صدرت عن األغلبیة المطلقة

أي عدد یحضر      ي    .أسبوعًا یكون بعدھا االجتماع صحیحًا ب دعوة ف ل ال الت ال وترس ل الموعد   ح ین قب
ال       علىبثالثة أیام    ا جدول األعم ا أو        . األقل ومعھ شعبة أو وكیلھ یس ال اع رئ ة االجتم وم برئاس  ویق

  .أكبر األعضاء سنًا إذا لم یحضرا

  :٤٢مادة ] عدل[
ي            من اختصاص  ر ف س اإلدارة ومراجع الحسابات والنظ ات الجمعیة العمومیة انتخاب أعضاء مجل

ة  ، واعتماد میزانیة العام الجدید    ،التقاریر التي تقدم إلیھا منھا     ى  والموافق ام    عل امي للع  الحساب الخت
  .ھا من االقتراحات والموضوعاتعلى ومناقشة ما یعرض ،الماضي

  :٤٣مادة ] عدل[
اع         ذا االجتم یجب إخطار المجلس العام دائمًا بموعد انعقاد الجمعیة العمومیة وبجدول أعمالھا في ھ

ام      ى قبلھ بعشرة أی ل  عل شترط لصحة            . األق اع وی ذا االجتم ي ھ ھ ف ن یمثل د م ام أن یوف ز الع  وللمرك
  .القرارات أیا كانت موافقة المركز العام

  : مجلس اإلدارة:ثانیًا] عدل[

  :٤٤مادة ] عدل[
ب                   ین صندوق تنتخ كرتیر وأم ین وس ام ووكیل ز الع اره المرك یس یخت ھم یتألف مجلس اإلدارة من رئ

سري        ل عامین     .الجمعیة العمومیة من بین أعضائھا باالقتراع ال س اإلدارة ك شترط  .  ویجدد مجل وی
 ویجوز انتخاب  . األقلعلىفیمن ینتخب عضوًا بالمجلس أن تكون سنھ إحدى وعشرین سنة ھاللیة     
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ھ إذا رأى ذ   .العضو أكثر من مرة    ك   وللمركز العام إعفاء الرئیس من مھمتھ وانتداب من یحل محل ل
  .في أي وقت من األوقات

  :٤٥مادة ] عدل[

 متى تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أدى كل عضو منھم ھذا القسم:   

  "     ي  أقسم باهللا العظیم أن أكون حارسًا أمینًا لمبادئ اإلخوان ا ًا  ،لمسلمین ونظامھم األساس  واثق
 ، منفذًا لقرارات مكتب اإلرشاد العام وقرارات مجلس إدارة الشعبة وإن خالفت رأیي،بقیادتھم

سامیة     ى وأبایع اهللا ،مجاھدًا ما استطعت في سبیل تحقیق الغایة ال ك عل ى  واهللا ، ذل ول   عل ا أق  م
  ."وكیل

  :٤٦مادة ] عدل[
س              ع المجل شاطھا باالشتراك م رأس    ،رئیس الشعبة ھو المسئول األول عن أعمالھا ون ذي ی و ال  وھ

ضائیة           ،الجلسات واالجتماعات  میة والق امالت الرس ل المع ي ك عبتھ ف ل ش ع   ، ویمث ي التوقی ى  وف  عل
ا ان نوعھ ا ك ال غ ،األوراق أی وكیلین ح د ال ھ أح وم عن ھ ویق ة .یاب سكرتیر بالمحافظ وم ال ى ویق  عل

ات    خ . .األختام والسجالت والملف ة              ،ال وال وتنظیم حساب الخزین ظ األم صندوق بحف ین ال وم أم  ویق
  .وتقدیم التقاریر والبیانات المتعلقة بمھمتھ لمجلس اإلدارة والجمعیة العمومیة

  :٤٧مادة ] عدل[
دعو      ،اجتماعات المجلس دوریة   ا ی ى  وتحدد بقرار منھ ویدعي في غیرھا إذا حدث م دعوة   إل ك ب  ذل

ناً       .من الرئیس  ر األعضاء س وكیلین أو أكب د ال ة    ، ویرأسھ الرئیس أو أح ون االجتماعات قانونی  وتك
ل بحضور نصف األعضاء إذا كان بینھم الرئیس أو الوك     رارات صحیحة إذا صدرت     .ی ون الق  وتك

  . فإذا تساوت األصوات یكون جانب الرئیس مرجحًا،عن األغلبیة المطلقة للحاضرین

  :٤٨مادة ] عدل[
ي     ،ن األقسام اإلداریة واللجان لمجلس اإلدارة الحق في تكوین ما یري م    ثًال ف ون مم  ویحسن أن یك

  . األقلعلىكل لجنة بعضو واحد 

  :٤٩مادة ] عدل[
س ا        ین العضو     إذا خال مكان عضو من أعضاء المجلس باألعضاء أو االستعفاء للمجل ي تعی ق ف لح

  .الذي یلیھ في عدد األصوات في آخر انعقاد الجمعیة العمومیة

   الخارج المناطق والمكاتب اإلداریة وشعب:ثالثًا] عدل[

  :٥٠مادة ] عدل[
ة المصریة            ل المملك ي داخ عب اإلخوان ف سم ش ام أن یق ى للمركز الع سیمات    إل اطق بحسب التق  من

شعب   .العتبارات أو غیر ذلك من ا، أو سھولة المواصالت  ،اإلداریة الحكومیة  ذه ال  وتكون إحدى ھ
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 . عدة مناطقعلى كما أن لھ أن ینشئ مكاتب إداریة یختص كل واحد منھا باإلشراف   .مقرًا للمنطقة 
  .وتحدد مھمات المناطق والمكاتب بلوائح وأوامر یصدرھا المكتب العام

  :٥١مادة ] عدل[
ا                المیة وغیرھ ة واإلس بالد العربی ي ال ًا ف عبًا وفروع ة ش شئ للھیئ ة   ،للمركز العام أن ین ع مالحظ  م

 وتحدد الصلة بینھ وبینھا بلوائح وقرارات في مؤتمرات جامعة تضم   ،األوضاع والظروف الخاصة  
  .ممثلیھ وممثلي ھذه الشعب

 
  :٥٢مادة ] عدل[

ام       اد الع ة ال      –مكتب اإلرش ة اإلداری اره الھیئ اد     –ا لإلخوان المسلمین   علی  باعتب ق اعتم ھ وحده ح  ل
 علىشراف بنفسھ أو بواسطة المناطق والمكاتب والمندوبین  واإل،الشعب الجدیدة والھیئات اإلداریة 

  .سیر الدعوة فیھا

  :٥٣مادة ] عدل[

ھ                 ھ یمثل دوبًا عن ة من عبة أو منطق ل ش ي ك ن اإلخوان ف س   ىإل للمركز العام أن ینتدب م ب مجل  جان
دون تصویت  ،اإلدارة ویكون لھذا المندوب حق حضور الجلسات      وإذا ، واالشتراك في المناقشات ب

ھ      رى رأی  ،رأى من القرارات ما یمس حقوق الدعوة فلھ حق وقف ھذا القرار حتى یستشیر العام وی
  .ورأى المركز العام في ذلك نھائي

  :٥٤مادة ] عدل[

اد          ذ یع دعوة وحینئ اء ال ام بأعب الحة للقی ا ص ة ال یراھ ة إداری ة ھیئ اد أی رفض اعتم ب أن ی للمكت
ة  ة العمومی ة الجمعی اب بمعرف ة  ،االنتخ رفض الموافق ب أن ی ا أن للمكت ى كم ضاء عل ض األع  بع

  .المنتخبین وحینئذ یحل محلھم من یلیھم في األصوات

  :٥٥مادة ] عدل[

ي    ،للمكتب العام حق حل أیة شعبة تخرج عن سیر الدعوة بقرار منھ  ق ف ك الح  وال یكون لھا بعد ذل
  .أن تتصرف باسم اإلخوان في عمل ما

 

  :٥٦مادة ] عدل[
شعب        ضاء ال سیة وأع ة التأسی ضاء الھیئ ضائھ وأع تراكات أع ن اش ام م ز الع ة المرك ون مالی تتك
والمناطق ومن التبرعات والوقفیات والوصایا من أعضاء الھیئة خاصة ومن غیرھم إذا كانت باسم      

ق  دعوة وواف ىال ع المطبو عل ن ری ام وم ز الع ا المرك شارات قبولھ ات وال خ. .ع ة .ال ون مالی  وتتك
ساعدة   ن م اتھم وم ن تبرع ضائھا وم تراكات أع ن اش ا م ددة لھ سب المح ن الن اطق م شعب والمن ال

  .المركز العام ومن كل الموارد المشروعة التي تصل إلیھا
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  :٥٧مادة ] عدل[
ى یودع ما یزید من رصید المركز العام أو الشعبة       ھرین     عل ي ش ات ف ط النفق ي مصرف   – متوس  ف

وفیر      ندوق الت المي أو ص ي أو إس صرف عرب ي أي م صري أو ف دة  –م دون فائ  إال إذا رأى – ب
ام       ى مجلس إداراتھا غیر ذلك ووافقھ المركز الع ة  عل ھ كتاب إ    . رأی سحبھ ب غ ی ل مبل ن    وك ع م ذن موق

  .الرئیس أو من یقوم مقامھ وأمین الصندوق

  :٥٨مادة ] عدل[
كل مال یجمع بمعرفة المكتب أو إدارات الشعب لغرض خاص ال یختلط بمالیتھا العامة ویخصص     

  .مع لھللغرض الذي ج

  :٥٩مادة ] عدل[
ام   اد الع ب اإلرش م مكت انون باس ذا الق دور ھ اریخ ص ن ت ستأجر م ف أو ت شعب أو توق شأ دور ال تن

ن یق         ام أو م سكرتیر الع ي شخص ال ثًال ف ھ لإلخوان المسلمین مم وم     ،وم مقام ذي یق و ال ب ھ  والمكت
  .ة باسمھ عند إدارة الشعبةـــ ویكون األساس ودیع،بتأثیثھا

 
  :٦٠مادة ] عدل[

دعوة         لمكتب اإلرشاد العام ولمجالس إدار     دمون خدمات لل ن یق ات الشعب منح العضویة الفخریة لم
  . مساعدتھاعلىأو یعرف عنھم تقدیرھا والعمل 

  :٦١مادة ] عدل[
عب اإلخوان الم         ة      ینعقد كل سنتین مؤتمر عام من رؤساء ش ام بمدین د الع ن المرش دعوة م سلمین ب

ة           شؤون المختلف ي ال ام ف اھم الع ارف والتف القاھرة أو بأي مكان آخر یحدده ویكون الغرض منھ التع
  .التي تتصل بالدعوة واستعراض خطواتھا في ھذه الفترة

  :٦٢مادة ] عدل[
دیلھا               سابقة وتع وائح ال وانین والل ي الق ر ف ادة النظ ى صدور ھذا النظام یوجب إع ھ   عل  ضوء أحكام

  .ومواده

  :٦٣مادة ] عدل[
 اقتراح یتقدم بھ المرشد العام أو مكتب اإلرشاد أو علىانون األساسي إال بناء ال یجوز تعدیل ھذا الق  

سیة          ة التأسی ن أعضاء الھیئ ت       .عشرون عضوًا م ذًا إال إذا وافق دیل ناف ون التع ة  على  وال یك ھ الھیئ
رین              ة للحاض ة المطلق ل    ،التأسیسیة في اجتماع یحضره ثالثة أرباع أعضائھا باألغلبی م یتكام إذا ل  ف

  .)٣٥(د القانوني طبقت األحكام العامة العد

  :٦٤مادة ] عدل[
  .علیھتسري أحكام ھذا القانون من تاریخ موافقة الھیئة التأسیسیة 
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  : المرشد العام:الفصل األول] عدل[

  :٦٥مادة ] عدل[
ام   د الع ا    :المرش ة وممثلھ ى  باإلضافة  ، ھو مرشد الجماع ة   مسؤولیاتھ واختصاصا  إل ًا لالئح تھ طبق

 ولھ ، وھو الرئیس العام للجماعة في مصر ورئیس كل من مكتب اإلرشاد ومجلس الشورى     ،العامة
 إلى والمرجع في كل ما یتعلق بھ ،حق حضور ورئاسة جمیع أقسام وتشكیالت الجماعة وتنظیماتھا       

   .الالئحة العامة

  :٦٦مادة ] عدل[
ھ أو         ھ أن ینیب صلحة ول ضیھ الم صاصاتھ حسبما تقت ھ األول بعض اخت ول نائب ام أن یخ للمرشد الع
سام           ن أق ك م ر ذل شورى أو غی س ال اد أو مجل ب اإلرش ة مكت ي رئاس واب ف ن الن ره م ب غی ینی

  .وتشكیالت الجماعة وتنظیماتھا

  :٦٧مادة ] عدل[
وم             ذر طارئ یق رض أو لع في حالة غیاب المرشد العام خارج الجمھوریة أو تعذر قیامھ بمھامھ لم

  .نائبھ األول مقامھ في جمیع اختصاصاتھ

  :٦٨مادة ] عدل[
في حالة حدوث موانع قھریة تحول دون مباشرة المرشد لمھامھ یحل محلھ نائبھ األول ثم األقدم من 

  .النواب ثم األكبر فاألكبر من أعضاء مكتب اإلرشاد

  : مكتب اإلرشاد:الفصل الثاني] عدل[

  : مكتب اإلرشاد:٦٩مادة ] عدل[
 سیر الدعوة والموجھ علىف ا وھو المشرعلى ھو الھیئة اإلداریة والقیادة التنفیذیة ال:مكتب اإلرشاد

   .لسیاستھا وإداراتھا والمختص بكل شؤونھا وبتنظیم أقسامھا وتشكیالتھا

  : تكوین مكتب اإلرشاد:٧٠مادة ] عدل[
   : یتكون مكتب اإلرشاد فضًال عن المرشد العام من:اإلرشادتكوین مكتب 

   : ستة عشر عضوًا ینتخبھم مجلس الشورى بطریق االقتراع السري مع مراعاة اآلتي)  أ ( 

ــ ١ ام             ام بمھ امًال للقی ًا ك  أن یكون تسعة منھم من المقیمین بالقاھرة الكبرى ومتفرغون تفرغ
ؤ    ن ش ھ م ون ب ا یكلف ب وبم ضویة المكت شكیالتھا  ع ة وت سام الجماع ة بأق ون متعلق

   .وتنظیماتھا وأوجھ نشاطھا

ـ ٢ ن           ـ روح وعضوان م ى مط كندریة ومرس ن محافظتي اإلس نھم عضو م ن بی ون م  أن یك
   .محافظات الوجھ البحري وعضوان من محافظات الوجھ القبلي
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ـ ٣ ا       ـ ستقرة خ صفة م ین ب صریین المقیم وة الم ن اإلخ ضوان م نھم ع ن بی ون م رج أن یك
  . الجمھوریة

ین      على ثالثة أعضاء    ) ب( ین المقیم ة أعضائھ المنتخب نھم بأغلبی  األكثر یجوز لمكتب اإلرشاد تعیی
   .بالجمھوریة

ـ( ب  )ح ضو المنتخ صول الع شترط ح ى ی شورى  عل س ال ضاء مجل وات أع صف أص ن ن ر م  أكث
راع     سة االقت د اال        ،الحاضرین بجل راع األول أعی ي االقت ك ف ق ذل م یتحق إذا ل راع   ف ى قت  أن عل

 فإذا كان عددھم یزید عن ، أصوات في االقتراع األول علىینحصر االختیار بین من حصلوا      
ائزین                ن الح وب م دد المطل عف الع ین ض راع ب ضعف العدد المطلوب استكمالھ یقتصر االقت

   . أكثر األصواتعلى
ر            ر اقت ي عدد أصوات    وفي حالة خلو مكان أحد األعضاء المنتخبین یحل محلھ من یلیھ في آخ اع ف

راع   % ٤٠من الفئة التي ینتمي إلیھا بشرط أال تقل عن      سة االقت رین بجل  ،من عدد األعضاء الحاض
   .فإذا لم یتحقق ذلك انتخب مجلس الشورى في أول اجتماع لھ من یحل محلھ

   .وإذا زالت عضویة أحد األعضاء المعینین جاز لمكتب اإلرشاد أن یعین من یحل محلھ

  : شروط عضویة مكتب اإلرشاد-  ٧١مادة ] عدل[
   :یشترط فیمن ینتخب أو یعین عضوًا بمكتب اإلرشاد اآلتي

   . أن یكون قد بلغ من العمر ثالثین سنة) أ ( 

   . األقلعلى قبولھ عضوًا بالجماعة عشر سنوات على أن یكون قد مضت ) ب(

   . أن یكون عضوًا بمجلس الشورى) حـ(

ب       )  د( ام ومسؤولیات المكت ھ لمھ ي تؤھل ة الت ستثني  ، أن یكون متصفًا بالصفات الخلقیة والعلمی  وی
   .العضوان المقیمان بالخارج من شرط عضویة مجلس الشورى

ین بالج         ) ھـ( ین المقیم ة   یجوز لمكتب اإلرشاد بموافقة أحد عشر عضوًا من أعضائھ المنتخب مھوری
شرطین المنصوص             ن ال ین م الفقرتین ب و ج   علىاستثناء األعضاء المعین ا ب ذه   ،ھم ي ھ  وف

شورى  س ال ًا بمجل ضوًا معین ب ع ین بالمكت ضو المع ر الع ة یعتب دد ،الحال ك الع از ذل و ج  ول
   . أن تجاز الزیادة عند خلو مكان أحد األعضاء المعینینعلىالجائز لمكتب اإلرشاد تعیینھ 

تث ) و( ب           باس ین عضویة مكت ع ب اھرة ال یجوز الجم ة الق ام لمحافظ ب اإلداري الع یس المكت ناء رئ
   .اإلرشاد وعضویة المكاتب اإلداریة

س شورى           ب مجل اد ینتخ ب اإلرش ھ عضوًا بمكت وفي حالة انتخاب رئیس المكتب اإلداري أو تعیین
 فإذا لم یكن للمحافظة ،لعامالمحافظة رئیسًا لھ وللمكتب اإلداري من بین ممثلیھ في مجلس الشورى ا

ھ                سًا ل ین أعضائھ رئی ن ب س م ب المجل سابق انتخ رئیس ال ممثلون في مجلس الشورى العام غیر ال
ام            ،وللمكتب اإلداري  شورى الع س ال ة عضوًا بمجل ذه الحال ى  ویعتبر العضو المنتخب في ھ  أن عل

   .تجاز الزیادة عند أول خلو
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ب اإل       ة انتخاب أحد أعضاء المكت ي حال س       وف ب مجل ھ ینتخ اد أو تعیین ب اإلرش داري عضوًا بمكت
   .شورى المحافظة من یحل محلھ في عضویة مكتب إداري المحافظة

  : مدة عضویة المكتب:٧٢مادة ] عدل[

ام   )  أ ( د تم ب بع اد للمكت اریخ أول انعق ن ت ارًا م نوات اعتب ع س اد أرب ب اإلرش ضویة مكت دة ع  م
شورى          علىإجراءات انتخابھ    س ال ة دورة مجل ن بدای ًا م  أال یتأخر ذلك عن خمسة عشر یوم

التي تجري فیھا االنتخابات وتكون مدة األعضاء المعینین لنھایة مدة المكتب المنتخب أیا كان  
   .تعیینھتاریخ 

   .السابقة) أ (  یكمل العضو الذي یحل محل غیره المدة المقررة للمكتب طبقًا للفقرة ) ب(

 إلى تستمر عضویة المكتب ولو تجاوزت المدد المشار إلیھا آنفًا – أیضًا – في جمیع األحوال  ) حـ(
   .أن یجتمع مجلس الشورى وینتخب المكتب الجدید

 وال یجوز للمكتب ، انتخاب األعضاء الذین انتھت مدة عضویتھم    یجوز لمجلس الشورى تجدید    ) د(
   .تعیین عضو المكتب ألكثر من مرة واحدة

  : زوال العضویة:٧٣مادة ] عدل[
   :رشاد ألحد األسباب اآلتیةتزول عضویة مكتب اإل

   . الوفاة) أ ( 

   . انتھاء مدة العضویة دون تجدیدھا) ب(

وًال     ، طلب اإلعفاء ویجوز للمكتب قبول الطلب أو مراجعة العضو      ) حـ( اء مقب ب اإلعف ر طل  ویعتب
   .إذا لم یسحبھ العضو خالل ستین یومًا من تاریخ تقدیمھ رغم مراجعة المكتب لھ

شورى       ،و الصالحیة ألسباب صحیة أو غیرھا  فقد العض  )  د( س ال ن مجل اء م رار اإلعف  ویصدر ق
اء          ة عدد أعضائھ بن ى باقتراع سرى بأغلبی ن       عل اد أو عشرین عضوًا م ب اإلرش ب مكت  طل

ادة  ) م(أعضاء مجلس الشورى بعد تحقیق تجربة لجنة التحقیق المشار إلیھا بالبند       ٨٠من الم
   .من الباب التاسع الفصل الثالث

د            ) ھـ( دة ال تزی ھ م رة العضو مھام ة مباش ة تحول دون إمكانی ى  قیام ظروف قھری ھر   عل  ستة أش
د          ي البن ا ف ة المشار إلیھ ن  ) م(ویصدر قرار اإلعفاء من مكتب اإلرشاد بعد أخذ رأى اللجن م

ادة  ب   ٨٠الم ضاء المكت ن أع ضوًا م شر ع د ع ة أح ث بأغلبی صل الثال ع الف اب التاس ن الب  م
   .جمھوریةالمقیمین بال

ستقرة     )  و( صفة م ضو ب ة الع اء إقام ضویة بانتھ زول الع ارج ت ین بالخ ضوین المقیم سبة للع  بالن
اد        ،بالخارج ب اإلرش ة مكت ى  ویصدر القرار بزوال العضویة في ھذه الحال  النحو المشار   عل

   .إلیھ في الفقرة السابقة
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  : اجتماعات مكتب اإلرشاد:٧٤مادة ] عدل[

 مقر مكتب اإلرشاد واجتماعاتھ تكون بالقاھرة ویجوز انعقاده بمكان آخر إذا دعت الضرورة   ) أ  ( 
   . قرار من المرشد العام أو أغلبیة أعضاء المكتبعلىلذلك بناء 

ب الجتماعات     ،شاد اجتماعات دوریة یحددھا    تكون لمكتب اإلر   ) ب(  وللمرشد العام أن یدعو المكت
   . كما یجب دعوة المكتب كلما طلب خمسة من أعضائھ ذلك،أخرى كلما وجد داعیًا لذلك

ـ( ین    ) ح ضائھ المقیم دد أع صف ع ن ن ر م ضور أكث حیحة بح ب ص ات المكت ون اجتماع  تك
رأس      وفي حالة تخلف المرشد العام ونا ،بالجمھوریة ب ی اع المكت ئبھ األول عن حضور اجتم

   .الجلسة أقدم نواب المرشد ثم أكبر األعضاء الحاضرین سنًا

رین      )  د( ي  ، فیما عدا ما ورد بشأنھ نص خاص تصدر قرارات المكتب بأغلبیة أعضائھ الحاض  وف
ق           ر مواف روض غی ر المع ر األم ساوى األصوات یعتب ھ    ،ھعلى حالة ت  ویجوز إعادة عرض

ة  رى    للمداول سة أخ ي جل سة أو ف ي ذات الجل ھ ف رة     ، فی ي الم شأنھ ف وات ب ساوت األص إذا ت  ف
ھ             ل محل ذي یح ھ األول ال رًا أو نائب ان حاض  ،الثانیة رجح الجانب الذي فیھ المرشد العام إذا ك

   .فإن لم یكن أیھما حاضرًا اعتبر الموضوع مرفوضًا

ا       ) ھـ( ام أو       یشكل مكتب اإلرشاد من بین أعضائھ المقیمین بالق د الع ھا المرش ة یرأس ة دائم ھرة ھیئ
ي الحاالت     ، وتضم أربعة من األعضاء    ،نائبھ األول   ویكون لھذه الھیئة حق اتخاذ القرارات ف

   :اآلتیة

   . القرارات العاجلة في الظروف الطارئة التي ال تتحمل انتظار دعوة المكتب لالنعقاد ــ١

   .یة بالغة المسائل الجاریة التي ال تعتبر ذات أھم ــ٢

ب                 ة المكت اع لھیئ ي أول اجتم ة ف ة الدائم رارات الھیئ اد بق ویجب إحاطة الھیئة العامة لمكتب اإلرش
  .العام، ویكون لمكتب اإلرشاد بھیئتھ العامة تقریر ما یراه بشأن قرارات الھیئة الدائمة

  :ى مجلس الشور:الفصل الثالث] عدل[

  :٧٥مادة ] عدل[
شری      سلطة الت و ال شورى ھ س ال ون مجل ة یك ة العام ام الالئح الل بأحك دم اإلخ ع ع ة م عیة لجماع

 ، ویكون مختصًا بمناقشة وإقامة السیاسات العامة والوسائل التنفیذیة الالزمة لھا،اإلخوان في مصر
  :وكذا مناقشة التقاریر السنویة التي یتقدم بھا المكتب ویتكون مكتب الشورى من

تراع  یختارون بطریقة االق، األكثرعلى األقل وتسعین عضوًا على خمسة وسبعین عضوًا ) أ ( 
   .التالیة) ٧٦(السري من بین أعضاء مجالس شورى المحافظات طبقًا ألحكام المادة 

   . ماال یزید عن خمسة عشر عضوًا یجوز لمكتب اإلرشاد تعیینھم)  ب(
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ل            ، ویكون عضوًا بحكم الالئحة    ) حـ( دة ال تق ب اإلرشاد لم ھ عضویة مكت  كل من سبق تولی
د     عامین طبقًا ألحكام ھذه الالئحة      عن   ب ألسباب فق ما لم یكن زوال عضویتھ من المكت

  . من ھذه الالئحة)٧٣(من المادة " د"الفقرة ھا في علىالصالحیة المنصوص 

  :٧٦مادة ] عدل[
سبوا عضویة          ینتخب مجلس شورى كل محافظة      ) أ  (  م یكت ذین ل ین أعضائھ ال ددًا من ب ع

   :مجلس الشورى بحكم الالئحة لعضویة مجلس الشورى العام طبقًا للبیان التالي

  :القاھرة الكبرى
   عضوًا ١٩القاھرة  )١(
   ٧الجیزة  )٢(
   ٢القلیوبیة  )٣(
   ٥اإلسكندریة  )٤(
   ١مرسى مطروح  )٥(
   ١السویس  )٦(
   ١اإلسماعیلیة  )٧(
   ١بور سعید  )٨(
   ٦الدقھلیة  )٩(
   ١دمیاط  )١٠(
   ٤الشرقیة  )١١(
   ٤المنوفیة  )١٢(
   ٤الغربیة  )١٣(
   ٣البحیرة  )١٤(
   ٢كفر الشیخ  )١٥(
   ١الفیوم  )١٦(
   ٢بنى سویف  )١٧(
   ٣المنیا  )١٨(
   ٣أسیوط  )١٩(
   ١سوھاج  )٢٠(
   ١قنا  )٢١(
   ١أسوان  )٢٢(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  " اثنان وسبعون عضوًا "٧٢المجموع 
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   ة ع ،ویجوز بقرار من مكتب اإلرشاد تعدیل العدد المخصص لكل محافظ اة    وم  وجوب مراع
صوص     ضاء المن ي لألع وع الكل سابقة علىالمجم ادة ال ضو   ،ھ بالم صل الع ب أن یح  ویج

سة         علىالمنتخب   رین بجل ة الحاض س شورى المحافظ  أكثر من نصف أصوات أعضاء مجل
ى  فإذا لم یتحقق ذلك في االقتراع األول أعید االقتراع  ،االقتراع ین    عل ار ب  أن ینحصر االختی

   . األصوات في االقتراع السابقعلى أعلىب استكمالھ ممن حصلوا ضعف العدد المطلو

                  ل ن یح ة المختص م س شورى المحافظ ب مجل وإذا خال مكان أحد األعضاء المنتخبین انتخ
   .محلھ

 وإذا خال مكان أحد األعضاء المعینین جاز لمكتب اإلرشاد أن یعین من یحل محلھ.   

   .خارج ثالثة أعضاء طبقًا للالئحة الخاصة بھم ینتخب اإلخوان المصریون المقیمون بال) ب(

  :٧٧مادة ] عدل[
  .في مباشرتھ لمھام المجلس یمثل العضو المنتخب أو المعین الدعوة بصفة عامة

  : شروط عضویة مجلس الشورى:٧٨مادة ] عدل[

  :یشترط في عضو مجلس الشورى المنتخب اآلتي

   أن یكون مصریًا بلغ من العمر ثالثین سنة ) أ ( 

   . قبولھ عضوًا عامًال بالجماعة خمس سنواتعلى أن یكون قد مضي )ب(

ـ( ضواً )ح ون ع ة   أن یك ورى المحافظ س ش ین    ، بمجل ون للمقیم ضاء الممثل ستثني األع  وی
   .بالخارج

   . أن یكون متصفًا بالصفات العلمیة والخلقیة التي تؤھلھ لعضویة المجلس)  د(

ـ( اوز   ) ھ اد أن یتج ب اإلرش وز لمكت ین  –یج ضاء المعین سبة لألع شروط  – بالن ن ال  ع
   .)مادة  ج من ھذه ال، ب،أ( ھا في الفقرات علىالمنصوص 

  :٧٩مادة ] عدل[

 مدة عضویة مجلس الشورى أربع سنوات تبدأ من تاریخ :مدة عضویة مجلس الشورى ) أ  ( 
ضائھ  اب أع د انتخ س بع اد أول دورة للمجل ضویة جمی،انعق ي ع ضاء  وتنتھ ع األع

ذي   ، بانتھاء ھذه المدة– أیا كان تاریخ تعیینھم      –المنتخبین و المعینین      ویكمل العضو ال
   .یحل محل غیره مدة سلفھ

رر أستمر        ) ب( د المق ي الموع شورى ف س ال  وإذا قامت ظروف قاھرة حالت دون إتمام مجل
   . أن یتم انتخاب المجلس الذي یخلفھإلىالمجلس القائم في أداء مھامھ 
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  : اجتماعات مجلس الشورى:٨٠مادة ] عدل[

 األولي خالل النصف  ، یجتمع مجلس الشورى بدعوة من المرشد العام دورتین كل عام    ) أ  ( 
   . والثانیة خالل النصف األول من شھر شعبان،األول من شھر صفر

س     یضع مكتب اإلرشاد جدول أعمال ك  )ب( ستمر اجتماعات المجل ى ل دورة وت  أن ینتھي  إل
ال    دول األعم ي ج ال المدرجة ف ر األعم ي  ،من نظ س ف الل بحق المجل ك دون إخ  وذل

دول            ي ج استبعاد ما یرى استبعاده وتأجیل ما یرى تأجیلھ من الموضوعات المدرجة ف
ضاف  ال وی ىاألعم ضاء    إل ن أع شرة م ب ع ي یطل وعات الت ال الموض دول األعم  ج

   .س إضافتھاالمجل
اء    )حـ( ى  یجوز دعوة مجلس الشورى الجتماع طارئ بقرار من المرشد العام أو بن رار  عل  ق

   .مكتب اإلرشاد إذا دعت حاجة لذلك
ى ) د( ب    عل ًا إذا طل شر یوم سة ع الل خم اد خ شورى لالنعق س ال وة مجل ام دع د الع  المرش

   .عشرون من أعضائھ ذلك
اب  ،ور أكثر من نصف عدد أعضائھ یكون اجتماع المجلس صحیحًا بحض    )ھـ(  وفي حالة غی

المرشد العام ونائبھ األول أو من ینیبھ المرشد العام لرئاسة الجلسة یرأس الجلسة األقدم    
م  ، ثم أكبر الحاضرین سنًا من أعضاء مجلس اإلرشاد ،فاألقدم من نواب المرشد العام    ث

   .األكبر فاألكبر سنًا من أعضاء المجلس
رارا) و( صدر ق ي     ت وال الت دا األح ا ع ك فیم رین وذل ضاء الحاض ة األع س بأغلبی ت المجل

 وفي حالة تساوي األصوات ،یشترط فیھا نصاب خاص فیجب توفر النصاب المشروط      
   .ھعلىیعتبر الموضوع محل االقتراع غیر موافق 

ن   ) ز( امًال ع رًا ش شورى تقری س ال سنوي األول لمجل اع ال ي االجتم اد ف ب اإلرش دم مكت  یق
امج   ،ط الدعوة وأعمال المكتب خالل العام السابق      نشا ضاحًا لبرن  كما یتضمن التقریر إی

شورى            س ال اقش مجل ة وین سنة التالی العمل والسیاسة التي یري المكتب إتباعھا خالل ال
تم        ،التقریر ا ی ب اإلرشاد م  ولكل من أعضائھ أن یتقدم بما یراه من مقترحات وینفذ مكت

س  صدیق المجل ي غ.ھعلىت صدیق    وف اد ت ب اإلرش ب مكت ضرورة یطل االت ال ر ح ی
ات         علىمجلس الشورى    ي االنتخاب م أو ف ي الحك شاركة ف ة بالم  قرارات المكتب المتعلق

   .العامة أو إنشاء حزب أو غیرھا مما لھ أھمیة خاصة

 ینتخب مجلس الشورى في أول اجتماع لھ أعضاء مكتب اإلرشاد كلما حل موعد انتھاء     ) ح(
   . كما تستكمل العضویات الشاغرة، السابقعضویة المكتب
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 مع مراعاة نصوص الالئحة العامة وفي حالة خلو منصب المرشد العام یحل محلھ نائبھ ) ط(
دة ال                اع خالل م شورى لالجتم س ال األول في مصر ویتولى مكتب اإلرشاد دعوة مجل

ام           د الع ار من یرشح لمنصب المرش ي اختی داول ف ًا للت  وال یكون  ،تزید عن ثالثین یوم
دد أعضائھ        ویكون  ،اجتماع المجلس في ھذه الحالة صحیحًا إال بحضور ثالثة أرباع ع

سین عضوًا من                   سة وخم ة خم ام بأغلبی د الع قراره بتزكیة اسم المرشح لمنصب المرش
   .أعضائھ

سابق       ) ي( د ال ي البن ا ف شار إلیھ ة الم وافر األغلبی م تت ن    ، إذا ل ل ع دة ال تق اع م ل االجتم  یؤج
ان  ،ة عشر یومًا وال تزید عن ثالثین یوماً       خمس  ، ویعید مكتب اإلرشاد الدعوة الجتماع ث

شورى                  س ال دد أعضاء مجل ر من نصف ع رار   ،یكون صحیحًا بحضور أكث  ویكون ق
   .التزكیة صحیحًا بموافقة خمسة وأربعین عضوًا من أعضاء المجلس

د ا         ) ك( ي البن ل       في حالة عدم توافر األغلبیة المشار إلیھا ف دة ال تق اع لم سابق یؤجل االجتم ل
 ویكرر مكتب اإلرشاد الدعوة الجتماع ،عن خمسة عشر یومًا وال تزید عن ثالثین یوماً      

س  ضاء المجل دد أع صف ع ن ن ر م ضور أكث حیحًا بح ون ص ث، یك رار ،ثال ون ق  ویك
   .التزكیة معتبرًا بأغلبیة أصوات الحاضرین

   .أو في أي مكان آخر یحدده مكتب اإلرشاد تكون اجتماعات مجلس الشورى بالقاھرة ) ل(

ة أعضاء أصلیین        )  م( ق تتكون من ثالث  ینتخب مجلس الشورى من بین أعضائھ لجنة تحقی
دي               دیھم أو ل انع ل د م وثالثة أعضاء احتیاطیین یحلون محل األعضاء األصلیین إذا وج

دھم ب ا       ،أح ام أو مكت د الع ا المرش ھ إلیھ ا یحیل ق بم ة التحقی تص لجن اد أو  وتخ إلرش
 وتقترح ھذه اللجنة الجزاء الذي ،المجلس مما یمس سلوك أحد األعضاء أو بفقد الثقة بھ

ا      ،تراه مناسباً  ى  وتعرض قراراھ ل         عل ًا الختصاص ك س طبق ب اإلرشاد أو المجل  مكت
   .منھما

  :زوال العضویة :٨١مادة ] عدل[
  :تزول عضویة مجلس الشورى ألحد األسباب اآلتیة

   . الوفاة) أ ( 
   . انتھاء مدة العضویة دون تجدیدھا) ب(
   . طلب العضو إعفاءه) حـ(
ذه   ویصدر القرار باإلعفاء من العضویة في، فقد الصالحیة ألسباب صحیة أو غیرھا   )  د(  ھ

الحالة باقتراع سرى بأغلبیة عدد أعضاء المجلس بعد تحقیق تجریھ اللجنة المشار إلیھا       
   . من الباب التاسع الفصل الثالث٨٠من المادة ) م(في البند 
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ـ( ول        ) ھ ذر مقب ضویتھ دون ع ام ع رتھ مھ ان مباش ول دون إمك ة تح روف قھری ام ظ  ، قی
حالة باقتراع سرى بأغلبیة عدد أعضاء ویصدر القرار باإلعفاء من العضویة في ھذه ال     

   .المجلس
اء       )  و(  وبالنسبة لألعضاء المنتخبین من األخوة المصریین في الخارج تزول العضویة بانتھ

ذ رأي             د أخ ذلك بع رارًا ب ب اإلرشاد ق إقامة العضو بالخارج إقامة مستقرة ویصدر مكت
   .المسئول بالخارج

  : مجالس شورى المحافظات:الفصل الرابع] عدل[

  :ة تشكیل مجلس شورى المحافظ:٨٢مادة ] عدل[

املون   ،یشكل بكل محافظة مجلس شورى یحدد مجلس اإلرشاد عدد أعضائھ        ویختاره األعضاء الع
   .بالمحافظة طبقًا لإلجراءات التي یعتمدھا مكتب اإلرشاد

د أخذ رأى         إلىویجوز لمكتب اإلرشاد أن یضم     س بع د عن الخم ارین عددًا ال یزی  األعضاء المخت
س   ضوًا بمجل ر ع ب اإلداري ویعتب س   المكت ضوًا بمجل ین ع ن ع ا م ي یتبعھ ة الت ورى المحافظ ش

رة             ًا للفق ادة   ) ج(الشورى العام أو اكتسب عضویتھ بحكم الالئحة طبق ن الم رار   ،)٧٥(م  ویجوز بق
ب إداري       د ومكت ورى واح س ش ًا مجل ا مع ون لھ ة لیك ن محافظ ر م م أكث اد ض ب اإلرش ن مكت م

ب اإلرشاد عدد األعض             ،مشترك ة یحدد مكت ذه الحال ن       وفي ھ ل م ة لك ل محافظ ون ك ذین یمثل اء ال
   .مجلس الشورى والمكتب اإلداري

ویجوز لمكتب اإلرشاد أن یقرر أن تكون لكل منطقة أو لعدد من المناطق بالمحافظة الواحدة مجلس 
ذین ینتخبھم          ،شورى ومكتب إداري خاص   ب اإلرشاد عدد األعضاء ال ة یحدد مكت ذه الحال  وفي ھ

   . الشورى العام من مجموع العدد المقرر للمحافظةمجلس شورى كل منطقة لمجلس

  : شروط العضویة:٨٣مادة ] عدل[
  :یشترط فیمن یختار عضوًا في مجلس شورى المحافظة

   .ن ثالثین سنةأال یقل سنھ ع)  أ ( 
   . األقلعلى قبولھ عضوًا عامًال بالجماعة خمس سنوات علىأن یكون قد مضي )  ب(
   .أن یكون متصفًا بالصفات الخلقیة والعلمیة التي تؤھلھ لذلك) حـ(

  :مدة العضویة :٨٤مادة ] عدل[

اء           ب اإلرشاد النتھ ذي یحدده مكت مدة عضویة مجلس شورى المحافظة أربع سنوات من التاریخ ال
اد          ،إجراءات االختیار في جمیع المحافظات     ب اإلرش رر مكت ذین یق ق األعضاء ال ك بح  ویسرى ذل

   .تعیینھم لمجلس شورى المحافظة أیا كان تاریخ التعیین
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ارین وف ضاء المخت د األع ان أح و مك ة خل ًا  ،ي حال ھ طبق ل محل ن یح املون م ضاء الع ار األع  یخت
ل العضو          ع األحوال یكم ي جمی ب اإلرشاد وف للقواعد واإلجراءات المعتمدة في ھذا الشأن من مكت

   .الجدید مدة سلفھ

  : زوال العضویة:٨٥مادة ] عدل[
   . الوفاة)أ ( 
   . ویجوز تجدید اختیار أو تعیین العضو، انتھاء مدة العضویة)ب(
   . اإلستعفاء)حـ(
 تعذر قیام العضو بمھام العضویة ألسباب صحیة أو غیر ذلك أو تخلفھ عن مباشرة مھام )  د(

   .ر مقبولعضویتھ دون عذ
   . فقدان الثقة واالعتبار) ھـ(

بقرار من مكتب اإلرشاد بأغلبیة عدد أعضائھ المقیمین )  ھـ ،د(ویكون زوال العضویة في الحالتین 
   .بالجمھوریة بعد أخذ رأى إداري المحافظة

  : انعقاد مجلس شورى المحافظة:٨٦مادة ] عدل[

 یكون انعقاد مجلس شورى المحافظة بعاصمة المحافظة ما لم یقرر المكتب اإلداري أو   ) أ  ( 
   .غالبیة أعضاء المجلس انعقاده في مكان آخر

ضا  ) ب( د أع ة أح ورى المحافظ س ش سات مجل ي جل رأس أول ر  ی اد أو أكب س اإلرش ء مجل
سري األعضاء          ،األعضاء سناً  راع ال ة االقت سة وبطریق ذه الجل ي ھ س ف  وینتخب المجل

ا ھو منصوص          ادة  على الذین یمثلون المحافظة في مجلس الشورى العام طبقًا لم ھ بالم
)٧٦(.   

ام            شورى الع س ال ابھم بمجل م انتخ ذین ت ین األعضاء ال ن ب ھ م ون ،ثم ینتخب المجلس رئیسًا ل - ویك
   . رئیسًا للمكتب اإلداري–أیضًا 

ف    ل مختل اة تمثی ع مراع ب اإلداري م ضاء المكت م أع رئیس ث ًا لل ك نائب د ذل س بع ب المجل م ینتخ ث
ك    ن ذل ا أمك اطق م ین      ،المن ب اإلداري وأعضائھ المنتخب یس المكت ب رئ یس ونائ ق رئ سري بح  وت

   .الشورى العامشرط النصاب واإلجراءات المقررة بشأن انتخاب أعضاء مجلس 

   .وإذا خال مكان أحد أعضاء المكتب اإلداري انتخب مجلس شورى المحافظة من یحل محلھ
   . یجوز إعادة انتخاب رئیس المجلس ونائبھ وأعضاء المكتب اإلداري)حـ(
بوع   )  د( الل األس ي خ ام األول ل ع رتین ك ة م صفة دوری ة ب ورى المحافظ س ش د مجل  ینعق

ب    ،ثانیة خالل األسبوع الثاني من شھر رجب    الثاني من شھر محرم وال     ھ مكت دم إلی  ویق
دعوة بالمحافظة           إداري المحافظة في االجتماع السنوي األول تقریرًا شامًال عن سیر ال

 ولمجلس شورى المحافظة أن یناقش التقریر وأن یبدي مالحظتھ     ،خالل العام المنصرم  
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ذي         ره    على  وأن یصدر توصیات یبلغھا لمكتب إداري المحافظة ال ي تقری دمھا ف ھ أن یق
   . مكتب اإلرشادإلى

ـ( اء ) ھ شورى بن س ال اع مجل ون اجتم ى یك ھعل سھ أو نائب وة رئی ھ، دع د غیاب وز ، عن  ویج
اء  ادي بن ر ع اع غی ھ الجتم ىدعوت ن  عل رار م ھ أو بق د غیاب ھ عن سھ أو نائب ب رئی  طل

ك       صف أعضائھ ذل ب ن ا طل ب إداري المحافظة أو كلم حیحًا  ویكون اجتماعھ  ،مكت  ص
 وتصدر قرارات المجلس ،بحضور الرئیس أو نائبھ أو من ینیبھ ونصف عدد األعضاء      

   .وتوصیاتھ بأغلبیة الحاضرین

  : إداري المحافظة مكتب:الفصل الخامس] عدل[

  : مكتب إداري المحافظة:٨٧مادة ] عدل[

ة ل         سیاسة العام ًا لل ة طبق دعوة بالمحافظ ام ال ذ مھ ن تنفی سئولة ع ة الم ة التنفیذی و الھیئ ة ھ لجماع
اد ب اإلرش ات مكت ص   ،وتوجیھ ا ن ًا لم ة طبق ورى المحافظ س ش ھ مجل صل على وینتخب ي الف ھ ف

   .السابق

  :٨٨مادة ] عدل[
ل    ،ندوق وأمینًا للسرینتخب مكتب إداري المحافظة من بین أعضائھ أمینًا للص       ب لك د المكت  كما یعھ

  .عضو من أعضائھ بالمھام التي یحددھا لھ بعد تشكیل األقسام المختلفة للدعوة

  :٨٩مادة ] عدل[
ھریة       یعقد مكتب إداري المحافظة اجتماعا     ى ت دوریة نصف ش ل تكون صحیحة بحضور     عل  األق

  .رئیسھ أو من ینوب عنھ في حالة غیابھ ونصف عدد األعضاء

  :٩٠مادة ] عدل[
  . ذلك أو كلما طلبلرئیس المكتب دعوتھ لالنعقاد كلما رأي مصلحة في

  ٩١مادة ] عدل[
ب            علىیجب   سات المكت ي حضور جل ة االنتظام ف ب إداري المحافظ ة  ، عضو مكت ى  والمحافظ  عل

  .و خالفت ما ارتآه وااللتزام بتنفیذ قرارات المكتب ول،سریة المداوالت

  :٩٢مادة ] عدل[
ي       إلىیقدم مكتب إداري المحافظة تقریرًا     سنة ف الل ال ھ خ  مجلس شورى المحافظة عن سیر أعمال

ام  ل ع ن ك رم م ھر المح ن ش م،األسبوع األول م شفوعًا  ث رًا م ة تقری ب إداري المحافظ ع مكت  یرف
ة         ى بمالحظات وتوصیات مكتب شورى المحافظ اد ال یتجاوز األسبوع          إل ي میع اد ف ب اإلرش  مكت

  .الثالث من شھر المحرم من كل عام

  :٩٣مادة ] عدل[
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اد  ب اإلرش وز لمكت ذلك –یج رورة ل ت ض ب  – إذا دع ضاء مكت ض أع ل أو بع ف ك رر وق  أن یق
ذه   ، ولھ أن یعین من یباشر مھام المكتب بصفة مؤقتة،إداري المحافظة عن مباشرة أعمالھم     ي ھ  وف

ًا                ین یوم دة ال تتجاوز ثالث الل م ي خ اع طارئ ف الحالة یجب دعوة مجلس شورى المحافظة الجتم
ب اإلداري    ،النتخاب بدل عمن تقرر وقفھ     ة وللمكت  فإذا انتخب رئیس جدید لمجلس شورى المحافظ

شورى           س ال ولو ،من غیر ممثلي المحافظة في مجلس الشورى اكتسب الرئیس الجدید عضویة مجل
  . أن تجبر الزیادة عند حدوث أي خلوعلى ،جاوز ذلك العدد المحدد لممثلي المحافظة

  :أحكام عامة ومؤقتة] عدل[

  :٩٤مادة ] عدل[

   : اقتراحعلىیجوز تعدیل أحكام ھذا النظام بناء 

   . المرشد العام) أ ( 

   .مجلس اإلرشاد المقیمین بالجمھوریة أغلبیة أعضاء )ب(

   . عشرین عضوًا من أعضاء مجلس الشورى)حـ(

 مع إخطار  ، األقلعلىوینظر اقتراح التعدیل في جلسة خاصة للمجلس یدعي إلیھا قبل ثالثین یومًا   
ر من نصف عدد أعضاء        ،األعضاء بموضوع التعدیل المقترح   ة أكث وًال بأغلبی  ویعتبر التعدیل مقب

   .المجلس

  :٩٥مادة ] عدل[
طراریة    باب اض شورى ألس س ال اع مجل ذر اجتم ة تع ي حال ع  ،ف اد جمی ب اإلرش ولى مكت  یت

  .االختصاصات

  :٩٦مادة ] عدل[
ضاء مك ة أع ي والی ًا تنتھ ضویة حالی ال الع ائمین بأعم اد الق ب اإلرش ام –ت د الع تثناء المرش  – باس

  .باجتماع مجلس الشورى وانتخابھ أعضاء مكتب اإلرشاد

  :٩٧مادة ] عدل[
  .تم إلغاؤھا

  :٩٨مادة ] عدل[
  .التقویم المعتمد ھو التقویم الھجري واألشھر الھاللیة
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د     رش " تأسست بمدینة القاھرة شركة إسالمیة اقتصادیة باسم    :١مادة   اض عب المیة ری امالت اإلس كة المع
  .)وھي شركة توصیة باألسھم ( ،"القادر جمجوم وشركاه

شاء       : ٢ة  ماد شركة بإن وم ال أن تق ك ب المیة وذل  غرض الشركة ھو تنمیة الثروة العامة وفق الشریعة اإلس
ر باالتجار          وإدارة وا  وم لحسابھا أو لحساب الغی ة وأن تق ستغالل المشروعات النافعة والمریح

ة            صناعیة والمعدنی ة وال ل أصناف المنتجات الزراعی اج ك ة وقطاعي وإنت ة ونصف جمل جمل
ضً           ا أی ن الخارج ولھ ا داخل البالد اإلسالمیة أو خارجھا ولھا أن تقوم بالتصدیر أو االستیراد م

شترك      أن تشترك بأي وجھ      دمج أو ت ھا وأن تن من الوجوه في أي عمل یساعد على تأدیة غرض
  .في أي ھیئة تقوم بعمل یشبھ عمل ومبدأ متفق مع مبدئھا

ة     " مركز إدارة الشركة ومقرھا القانوني بالقاھرة    :٣مادة   دان الحلمی بالمركز العام لإلخوان المسلمین می
االت  شئ لھا فروًعولمجلس اإلدارة أن ین  "  األحمر بالجدیدة قسم الدر   بالد    ا أو وك ي أنحاء ال ف

  .اإلسالمیة والخارج ولھ أن یغیر عنوان المركز الرئیسي داخل القاھرة
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ھ سنة   ١١ ھـ الموافق ١٣٦٢ رجب سنة ٨ سنة تبتدئ من ٢٥ مدة الشركة    :٤مادة   ي   ،١٩٤٣ یولی وتنتھ
شركة  ١٩٦٨ سنة  یولیھ٢٠ ھـ الموافق  ١٣٨٧ رجب سنة    ٧في   رار   م ویجب لحل ال صدور ق

  . األسھم٣/٤یة یمثل دمن الجمعیة العمومیة غیر العا

 
ى       ٥٠٠٠٠ رأس مال الشركة   :٥مادة   سمة إل ھ مصري مق ف جمعی ل    ١٢٥٠٠ خمسون أل سمة ك ھم ق  س

   أربعة جنیھات مصریة ٤منھا 

روش عن    یصح أن یسدد ثمن السھم بالتقسیط الشھري بحیث ال یقل القسط الشھري عن عشرة      :٦مادة   ق
اریخ                   ن ت ھرا م ین ش ر أربع ي بح ا ف ب بھ كل سھم بحیث یتم سداد قیمة السھم أو األسھم المكتت

  .االكتتاب

د          :٧مادة   ك واح شركة إال لمال رف ال  جمیع األسھم اسمیة وال یجوز أن تكون ملكا لغیر المسلمین وال تعت
  للسھم

  .لجمعیة العمومیة یترتب على ملكیة السھم قبول نظام الشركة وقرارات ا:٨مادة 

 لمجلس اإلدارة بعد إقرار الجمعیة العمومیة غیر العادیة للمساھمین أن یصدر أسھما جدیدة بسعر :٩مادة 
  ال یقل بأي حال عن السعر االسمي لألسھم

ة          ب یقوم   :١٠ مادة د عن ثالث إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من األعضاء المتضامنین بشرط أن ال یزی
ضوً  ًسنتا ویعشر ع نھم رئی ن بی ب م س اإلدارة اخ ضاء مجل ھ وأع دبا عن ون منت س ویك  للمجل

  :حسب التعدیل األخیر وھم األفندیھ
  .ریاضا عبد القادر جمجوم )١(
  السید حسین شھاب الدین    )٢(
 علي علي شعیر    )٣(
 .حسین سلم الخیاط  )٤(
  .محمد عبد اهللا السمالوطي )٥(
 .محمد عبد الكریم یوسف )٦(
 . مصطفى العفیفي  محمد )٧(
  ح السواح عبد الفتا )٨(
 .حسني أحمد عبد الباقي ) ٩(
  .األستاذ عبده أحمد قاسم )١٠(

ادة ي :١١ م شترط ف ون مكتتبً  ی س اإلدارة أن یك ضو مجل ھًماع سین س ى األق بخم سن لا عل ون ح  ویك
  .السمعة عامال بمبادئ اإلسالم

ك          :١٢ مادة ا یمل ل م ھم وك ذه األس ون یك  یشترط في رئیس مجلس اإلدارة أن یكون مكتتبا بمائة سھم وھ
  .اضمانا مالیا لھ مادام رئیًس
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ذه العضویة أو           :١٣ مادة ره عن ھ ال یجوز لرئیس مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء المجلس أن یتنازل لغی
  .أن یبیع أسھمھ مادام عضوا بالمجلس

دد ألي سبب              :١٤ مادة ذا الع  ال یصح أن ینقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن خمسة وإذا نقص عن ھ
  .رة من یحل محل العدد الناقصیعین مجلس اإلدا

ادر           :١٥ مادة د الق اض عب  رئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب الذي یمثلھ في جمیع المعامالت ھو ری
  .جمجوم

ل     :١٦مادة   ھ ك ى دعوة من  ینعقد مجلس اإلدارة في مركز الشركة أو في أي مكان یحدده الرئیس بناء عل
  .ثالثة أشھر على األكثر

دد الحاضرین عن نصف أعضاء   ــرارات أن تكون باألغلبیة بحیث ال یقل ع  ـــ الق  یجب لصحة  :١٧ مادة
  .المجلس غیر الرئیس

ع األعضاء              :١٨مادة   ن جمی ع م ابي وتوق كرتیر كت طة س ر خاص بواس ي دفت سات ف  تدون محاضر الجل
  .الحاضرین

ات المختل     :١٩مادة   امالت والتوقیع ا      مجلس اإلدارة ھو الممثل للشركة في جمیع المع وم بھ شركة یق ة لل ف
  .رئیس مجلس اإلدارة ولھ أن ینیب عنھ أحد األعضاء بتوكیل رسمي منھ

  :لمجلس اإلدارة أوسع سلطة في إدارة أعمال الشركة على األخص :٢٠ مادة

ن            )١( د م اح وتعتم ل األرب  تحدید مكافأة عضو مجلس اإلدارة المنتدب وھذه تحتسب من مجم
  .المصروفات

  .صاریف االبتدائیة الالزمة لتعدیل تأسیس تسجیل الشركة دفع كافة الرسوم والم )٢(

ل       )٣( سدید العم ة لت وائح الالزم وانین والل ن الق ي اإلدارة وس ة ف صاریف اإلداری د الم  تحدی
  .إلدارة الشركة

  . تعیین ورفت مدیر أو مدیرین ألعمال الشركة )٤(

ضمانات      )٥( ذ ال بھم وأخ سئولیاتھم وروات د م ل وتحدی اء العم وكالء ورؤس ین ال ة  تعی  الكافی
  .علیھم

  . شراء وبیع المنقوالت والعقارات والحقوق واالمتیازات منقولة أو ثابتة )٦(

  .لمباني وخالفھا االستئجار والتأجیر وإنشاء المصانع و )٧(

  . التعاقد باسم الشركة وكافة األعمال القضائیة )٨(

ى ا          :٢١مادة   سم عل سنویة ویق اح ال ن األرب زء یخصم م س اإلدارة بج أة مجل سبة   تتكون مكاف ألعضاء بن
  .حضورھم الجلسات



  ٨٩

 

 
نة                 :٢٢ مادة ادة انتخاب س دة سنة واحده ویجوز إع ھ لم ون انتخاب ا ویك ة مراقب ة العمومی تنتخب الجمعی

  .أخرى

  :تتلخص مھمة المراقب في :٢٣مادة 

 مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ومدي انطباقھا على القانون األساسي.  

 شركة والقیام بالجرد السنويمراجعة حسابات ال. 

 لھ أن یقوم في أي وقت من األوقات لمراجعة رصید الشركة أو عمل جرد. 

       س ال مجل ي أعم دد ف اد وإذا وج ة لالنعق ر العادی ة غی ة العمومی دعو الجمعی ب أن ی للمراق
 .اإلدارة ما یدعو لذلك

            ة ت ة العادی ة العمومی اع الجمعی ي     یقدم المراقب كل سنة عند انعقاد اجتم ھ ف ره عن أعمال قری
  .لسنة المنتھیة

إذا خال محل المراقب في بحر العام ألي سبب من األسباب وجب على مجلس اإلدارة أن یعین       :٢٤مادة  
  .ا في ظرف ثمانیة أیام وتنتھي مدتھ عند أول اجتماع الجمعیة العمومیةا جدیًدمراقًب

  .لمراقب تقوم الجمعیة العمومیة بتحدید مكافأة سنویة ل:٢٥ مادة

 

 
  .  تنعقد في شھر محرم من كل عام ھجري للمساھمین:٢٦مادة 

شرط أال            :٢٧مادة   شركة ب ة ال ف حال ي تكیی  تمثل الجمعیة العمومیة جمیع المساھمین ولھا أوسع سلطة ف
  .یخرج ھذا عن مبدأ الشركة األصلي

ق حضور       ھ ویكون مكتتًب لكل مساھم سدد آلخر قسط مستحق علی  :٢٨ مادة ل ح ى األق ھم عل ا بخمسة أس
ب            ةالجمعیة العمومی  ي أن ینی ق ف ھ الح ا ول ھم یملكھ ل خمسة أس  ویكون لھ صوت وأحد من ك

ذه              عنھ عضوً  ي ھ ن الحضور وف تمكن م م ی ا من المساھمین الذین لھم الحق في الحضور إذا ل
رئی    االحالة یجب علیھ أن یرسل إخطارً   ر إیصال ل م آخ ذا     وبھ رق س اإلدارة متضمنا ھ س مجل

  .التوكیل داخل خطاب مسجل

ساعة المحددة           :٢٩ مادة وم وال  تنعقد الجمعیة العمومیة بناء على دعوة من مجلس اإلدارة في المكان والی
اح                 امي وحسا ب األرب ى الحساب الخت س اإلدارة والتصدیق عل ر مجل في الدعوة لسماع تقری

  .مراقب وتحدید مكافأتھوالخسائر وحصص األرباح والنتخاب ال



  ٩٠

 األخوان المسلمین أو أي جریدة ة في مجلر تكون الدعوة الجمعیة العمومیة بناء على إعالن ینش:٣٠ مادة
عربیة متداولة في محیط المساھمین وخطابات لألعضاء الذین یملكون أكثر من عشرین سھما      

  .وذلك قبل میعاد االنعقاد بعشرة أیام على األقل

ادة  ة    ال ت:٣١م ة العمومی داول الجمعی د       إت ال وإذا أراد أح دول األعم ي ج واردة ف یع ال ي المواض ال ف
ي خطاب               س اإلدارة ف یس مجل ى رئ ك عل رح ذل ھ أن یقت ي موضوع فعلی األعضاء المناقشة ف

ام      رئیس      مسجل بشرط أن یصلھ قبل خمسة أی ى ال اد وعل اریخ االنعق ن ت ي جدول    اردإ م ھ ف ج
  .عیةاألعمال الذي سیعرض على الجم

ھ و          :٣٢ مادة د غیاب ھ عن س اإلدارة أو نائب یس مجل ة رئ ین ا ی یرأس الجمعیة العمومی اح   ع رئیس أول افتت ل
كرتیرً  سة س ال          االجل ام بأعم شركة للقی وظفي ال د م ساعده أح ضاء ی ین األع ن ب ر م  أو أكث

  .السكرتاریة في الجلسة وفرز األصوات

ق        ا  اد الجمعیة العمومیة صحیحً   ــ یكون انعق  :٣٣ مادة م ح ذین لھ ث المساھمین ال ل ثل إذا حضره عدد یمث
صًی ضور شخ واء بالح ضور س ةالح ى ،ا أو باإلناب د األدن اع الح سنى اجتم م یت ل  ، وإذا ل فیؤج

ون انعق             ھر ویك د عن ش رین قلی    ـ مھم احیًحادھا ص ـاالنعقاد لمدة ال تزی ان عدد الحاض  ،الـا ك
ة األصوات وی    د       وتصدر قرارات الجمعیة العمومیة بأغلبی رئیس عن ھ ال ذي فی ب ال فضل الجان

  .تساوي األصوات

ادة  یس              :٣٤ م ا رئ ع علیھ اتر مسجلة ویوق ي دف ت ف ر تثب ي محاض ة ف ة العمومی داوالت الجمعی سجل م  ت
دد       ساھمین وع ضاءات الم وي إم ضور تحت ة ح ضر قائم ق بالمح كرتیرھا ویلح ة وس الجمعی

   .أسھم كل منھم وتاریخ آخر قسط دفع

  .جمعیة العمومیة الصادرة طبقا لھذا النظام ملزمة لجمیع المساھمین قرارات ال:٣٥مادة 

ادة      :٣٦ مادة  تعقد الجمعیة العمومیة بصفة غیر عادیة للمناقشة في موضوعات أخرى غیر واردة في الم
ھم            ٢٩ ث األس ون ثل ن المساھمین یمثل  بناء على رغبة مجلس اإلدارة أو المراقب أو جماعة م

ذه          ل ھ ي ك ذا          على األقل وف ي ھ شة ف س اإلدارة للمناق ق مجل دعوة عن طری ون ال الحاالت تك
  ."الموضوع المعین"

ة     في ینشر كل تعدیل لنظام الشركة في مجلة اإلخوان المسلمین أو    :٣٧مادة   ة متداول ة عربی دة یومی  جری
  .في طریق المساھمین

 

س       لكل سنةملمحرا تبدأ السنة المالیة للشركة من أول        :٣٨ مادة ن نف ة م ر ذي الحج ي آخ  عربیة تنتھي ف
  .السنة

امي وحساب              :٣٩ مادة ة ویوضع الحساب الخت ة العمومی شركة بتحضیر المیزانی دیر حسابات ال  یقوم م
ة           ة العمومی دیمھا للجمعی ل تق س اإلدارة قب ي ومجل ع فن دھا مراج سائر ویعتم اح والخ األرب

  .تإلقرارھا وذلك على عھدة وتحت مسئولیة مدیر الحسابا
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رى         :٤٠ مادة الیف األخ  یوزع صافي األرباح السنویة بعد خصم جمیع المصروفات واالستھالكات والتك
  :بالكیفیة اآلتیة

        ة وزع           یخصم أثنین ونصف في المائ ذه ت ھ وھ ال وملحقات ن رأس الم اة م ة الزك ة  قیم بمعرف
  . والمجلس العام لإلخوان المسلمینةرئیس مجلس اإلدار

  مجموع الصافي لألرباح لتكوین احتیاطي المائة من في ٢٠یخصم. 

   ى األعضاء بحسب            ١٠یخصم وزع عل س اإلدارة وت اح لمجل ة من صافي األرب سي المائ  ف
 .حضورھم للجلسات

  في المائة لجمعیة األخوان المسلمین نظیر الدعایة واستعمال مرافقھا٥یخصم . 

 یوزع الباقي من صافي الربح وبعد دفع الضرائب على المساھمین. 

سط         ا تحتسب   :٤١ادة  م ع الق اریخ دف الي لت شھر الت ي ال ة ف الغ المدفوع ألرباح للمكتتبین بالتقسیط عن المب
  .ولكن ال تصرف ھذه األرباح إال عند تمام دفع قیمة السھم كاملة

ادة  راءات      :٤٢م ھ اإلج ذت مع ساط واتخ اقي األق ع ب ي دف تمرار ف ن االس ساھمین ع د الم ز أح  إذا عج
س  ر فعلیة أن یقدم بدال عنھ من یحل محلھ بش ٤٣المادة  المنصوص عنھا  في      ط أن یوافق مجل

شركة  أنن عجز عن تقدیم البدیل جاز لمجلس اإلدارة إ على التعدیل ف  اإلدارة  یشتري األسھم لل
ة         ي حال ا ف ھ أم دیم طلب ن تق من االحتیاطي على أن ال یدفع لھ المستحق إال بعد أربعین شھرا م

ر      حد المساھمین فعل  أفاة  و س اإلدارة أن یط ة عجزھ      ى مجل ي حال ع ف ھ للبی ھم مورث ا عن  ح أس
  .السداد

مر المساھم في دفع األقساط المستحقة تشھر من تاریخ دفعھ آلخر قسط ولم یسأ  إذا انتھت أربعة:٤٣مادة 
ھ        سري علی ھرین فت رف ش علیھ فیرسل أخطار لھ مسجل بان یسدد ما علیھ وإذا لم یسدد في ظ

ع ویخصم       ولمجلس  ٤٢المادة   ھمھ للبی رح أس ة   ١٥ اإلدارة الحق في ط ي المائ ى  ت  ف ضاف إل
  .احتیاطي الشركة نظیر مصاریف إداریة

لمساھم الحق في أن یتنازل لغیره عن أسھمھ بعد موافقة مجلس ل في حالة تمام دفع قیمة السھم فا:٤٤مادة 
  .اإلدارة على ھذا التنازل

 

 

ال  م             تحل الشرك  :٤٥ مادة ة خسارة نصف رأس الم ي حال دتھا ف ل م در اهللا قب ة    ا ة ال ق رر الجمعی م تق ل
  .العمومیة غیر العادیة غیر ذلك
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راح                     :٤٦ مادة ى اقت اء عل ة بن ة العمومی رر الجمعی دة تق ل الم ا قب ة حلھ ي حال  عند إنھاء مدة الشركة أو ف
تحدد سلطتھم ویترتب على مجلس اإلدارة طریقة التصفیة وتعین واحدًا أو أكثر من المصفین و

س       ن المجل ان م نھم ینتخب مین م دا اس س اإلدارة ماع ضاء مجل ة أع اء مھم صفین إنھ ین الم تع
الء                ،لیشرفا على التصفیة   صفیة وإخ اء الت ة إنھ ة لغای ل قائم ة فتظ ة العمومی لطة الجمعی ا س أم

  .طرف المصفین

شرك  :٤٧مادة   س أو      المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة لل ا ضد المجل ة ال یجوز توجیھھ
  .واحد أو أكثر من أعضائھ إال باسم مجموع المساھمین وبمقتضى قرار الجمعیة العمومیة

ت           :٤٨ مادة ا كان ة مھم ون اختصاص المحاكم األھلی سابقة تك واد ال ي الم  جمیع النازعات المشار إلیھا ف
  .جنسیة المساھم

شركة     طبقا للقانون والمصاریف واألتع   ینشر ھذا التعدیل في العقد ویدع :٤٩ مادة دیل ال ة بتع اب الخاص
 . الجدید تقید في حساب مصروفاتھا العامةضعھاعلى و
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صادیة      ) ١٩٤٧ مایو  ٣١ (١٣٦٦ رجب   ١١ في یوم السبت      :)١(مادة ركة اقت اھرة ش ة الق تأسست بمدین
كة العربیة رالش"البالد اإلسالمیة وخارجھا باسم  داخل   ،إسالمیة الستغالل المناجم والمحاجر   

  .وھي شركة توصیة باألسھم" جر ریاض عبد القادر جمجوم وشركاهللمناجم والمحا

 مما ،جمیع األحجار والمعادن وخالفھلغالل كافة أنواع المحاجر والمناجم غرض الشركة است :)٢(مادة
 وللشركة الحق في إنشاء المصانع واالشتغال ،تحویھ األراضي المصریة من ثروات معدنیة

 ویجوز للشركة مباشرة األعمال ،بكافة األعمال التي لھا صلة بعملیة التعدین والتحجیر



  ٩٤

 ،والمالیة التي تتصل بغرضھا بطریق مباشر أو غیر مباشرالتجاریة والصناعیة والعقاریة 
 أو أن تشترك بأیة كیفیة كانت بحصة أو بشراء أو ،ویجوز أن یكون للشركة مصلحة فیھا

بمبادلة أو باكتتاب في أسھم أو سندات أو بأي طریق آخر في شركات أو مشروعات مما 
 ،ھا موافقة للشریعة اإلسالمیة بشرط أن تكون أعمالھا وأرباح،یساعد على تحقیق غرضھا

   .كما یجوز لھا أن تشتریھا أو تلحقھا بھا

ولھا أن تنشئ )  شارع محمد علي٧٦(یكون مركز الشركة ومقرھا القانوني في القاھرة  :)٣(مادة 
   . وأن تغیر عنوانھا بالقاھرة،الفروع والتوكیالت داخل البالد اإلسالمیة أو خارجھا

 تاریخ .)م١٩٤٧ یونیھ ٨(ھـ ١٣٦٦ رجب ١٩مس وعشرون سنة تبدأ من مدة الشركة خ :)٤(مادة 
  .تسجیلھا ما لم تحل قبل انقضاء مدتھا أو بمد أجلھا

* * *  

 

 

مقسم إلى ) ستون ألف جنیھ مصري ( جنیھ ٦٠٠٠٠  تحدد رأس مال الشركة بمبلغ :)٥(مادة
 وعند ،قیمة كل سھم منھا أربعة جنیھات مصریة )  سھمفخمسة عشر أل( سھم ١٥٠٠٠

اثني عشر ألف ( جنیھ ١٢٠٠٠غ التوقیع على ھذا العقد اكتتب حضرات المؤسسین بمبل
  .)جنیھ

 
 .شركة المعامالت اإلسالمیة )١(
  )بصفتھ الشخصیة (       .األستاذ ریاض عبد القادر جمجوم )٢(
  )بصفتھ الشخصیة (         .األستاذ محمد عبد الكریم یوسف )٣(
  .األستاذ عبد اهللا محمد جمجوم )٤(

 
 .األستاذ محمد محمود محمد إبراھیم )٥(

 .األستاذ محمد محمد احمد الحلوجي )٦(

  .األستاذ احمد إبراھیم قاسم )٧(

  .األستاذ محمد عبد المنعم إبراھیم )٨(

  .وأما باقي رأس المال فیجمع من الموصیین بعد تسجیل ھذا العقد

  .جمیع أسھم ھذه الشركة اسمیة  :)٦(مادة



  ٩٥

 ویوقع ، وترقم بالتتابع،تستخرج الشھادات أو المستندات الدالة على األسھم من دفتر ذي قسائم :)٧(مادة 
 ویكون لھا حصص في األرباح ، وتختم بخاتم الشركة،علیھا اثنان من أعضاء مجلس اإلدارة

  ي السنواتسل برقم متتالي بتوالمرقومة برقم الشھادة أو المستند وتسل) كوبونات(

 مكل تحویل بمقابل أو بدون ،یحفظ بالشركة سجل خاص منظم یدون فیھ أسماء المساھمین :)٨(مادة 
 یجعل للمساھمین الحق في الحصول على األسھم المحمولة بطریق ،مقابل أو بسبب الوفاة

ه المراقبون سنوًیا بقیمة  وذلك بالثمن الذي یقدر، وللمؤسسین الحق األول في الشفعة.الشفعة
 ولھذا الغرض بكون لھذه الشركة دفتر :السھم مھما كانت القیمة المذكورة في عقد البیع

 وتاریخ ، وصناعتھ، ومحل إقامتھ، ولقبھ،خاص یقید فیھ كل حامل جدید لألسھم باسمھ
 بمقابل  والثمن الذي دفعھ إذا كان الحصول علیھا، وعدد األسھم التي دخلت حیازتھ،میالده

 وجب ، وإذا كان نقل الملكیة بسبب الوفاة،ویوقع على اإلقرار من المحول إلى المحول إلیھ
على الحامل الجدید لألسھم أن یعین الصفة التي أفادتھ ملكیة األسھم وأن یقدم كافة المستندات 

   . وذلك في مدى ثمانیة أیام من تاریخ إقراره،الرسمیة المثبتة لحقھ

دارة صورة ھذا اإلقرار لجمیع المساھمین في لوحة إعالنات الشركة ویجوز لھ ــ ویعلن مجلس اإل
 وإن لم یطالب أحد . بأن لھم الحق في مدى ثالثین بوًما،إن رأى ھذا الرأي ــ أن یعلن في جریدة یومیة

  .المساھمین بھذا الحق في الموعد المحدد یعتبر التحویل نھائًیا ویؤشر بذلك في سجل الشركة

 أما إذا تساوت الصفة كان الحق ،ذا رغب في حق الشفعة عدة مساھمین فیفضل المساھم المؤسسوإ
لصاحب األسھم األقل ؛ ویوقع على التحویل لصالح الشفیع عضوان من أعضاء مجلس اإلدارة ویخطر 

یة د في حالة نقل ملكالمشفوع عنھ أن الثمن أودع تحت تصرفھ في خزینة الشركة ؛ وتتبع نفس القواع
الثمن األساسي  ، كل سنة بناء على اقتراح المراقب وتحدد الجمعیة العمومیة،اد العلنياألسھم بالمز

 وجمیع المصاریف التي تستلزمھا عملیة التحویل تكون على حساب ،للحصول على األسھم بالشفعة
 وفي حالة ،س اإلدارة البیع وال یكون نافًذا إال إذا وافق علیھ مجلز وعلى أیة حال ال یجو،المحول إلیھ

  .عدم الموافقة ال یكون المجلس ملزًما بإبداء األسباب

 وتمكین المساھمین من ،عند التحویلالسابقة نصوص علیھا بالمادة م اإلجراءات الخاصة ال:)٩( مادة
 ال یلزم مراعاتھا عندما یكون التحویل مقصوًدا لمنفعة عضو في ،استعمال حقھم في الشفعة

 وفي مثل ھذه الحالة ال ،للحصول على العدد الالزم من اسھم لضمان أعمالھمجلس اإلدارة 
  .محل للشفعة

  . وال یجوز مطالبتھم بأكثر من ذلك، المساھمون مطالبون بقیمة أسھمھم فقط):١٠(مادة

   . یترتب حتًما على حیازة السھم قبول نظام الشركة وقرارات جمعیتھا العمومیة):١١(مادة

   . وال تعترف الشركة إال بمالك واحد لكل سھم، غیر قابل للتجزئةكل سھم ):١٢(مادة

 ال یجوز لورثة المساھم أو لدائنیھ ــ ألي سبب كان ــ أن یطلبوا وضع األختام على سجالت ):١٣(مادة
 ، وال أن یتدخلوا بأي شكل كان في شئون إدارتھا، أو تصفیتھا، أو أوراقھا المالیة،الشركة
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 استعمال حقوقھم أن یرجعوا إلى قوائم الجرد وحساباتھم الختامیة وإلى وإنما یجب علیھم في
  .قرارات الجمعیة العمومیة

 كل سھم ــ بدون تفرقة ــ یخول لمالكھ الحق في حصة معادلة لغیرھا في ملكیة موجودات ):١٤(مادة 
  .الشركة وفي اقتسام األرباح

ركة یكون لھ الحق وحده في االستیالء على لك للسھم یسجل اسمھ في دفاتر الشا آخر م):١٥(مادة 
المبالغ المستحقة للسھم بصفة حصتھ في األرباح أو بصفة حصتھ في اقتسام موجودات 

  .للشركة

 ، یجوز زیادة رأس مال الشركة بإصدار أسھم جدیدة بنفس القیمة االسمیة لألسھم األصلیة):١٦(مادة 
 فإذا أصدرت ،یدة بأقل من قیمتھا االسمیة وال یجوز إصدار األسھم الجد،كما یجوز تخفیضھ

 وتكون زیادة رأس مال الشركة أو تخفیضھ ،بأكثر من ذلك أضیف الفرق إلى االحتیاطي
بقرار من الجمعیة العمومیة للمساھمین بناء على اقتراح مجلس اإلدارة ؛ ولكن ال یجوز 

 وجمیع .د كامل قیمتھاحصول أي زیادة قبل أن یتم االكتتاب باألسھم السابق إصدارھا وتسد
  .األحكام الخاصة باألسھم األصلیة تسري على األسھم الجدیدة

* * *  

 

 
للجمعیة العمومیة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كانت لغایة ما یوازي رأس المال  ):١٧(مادة

رة شروط  ویعین مجلس اإلدا،المدفوع والموجود حسب آخر حساب ختامي مصدًقا علیھ
  . على أن تتفق ھذه الشروط مع أحكام الشریعة اإلسالمیة،اإلصدار

* * *  

 

 

 وھذا المجلس دائم مادام ،یدیر الشركة مجلس إدارة مكون من المؤسسین المتضامنین ):١٨(مادة
 ویجب أن یكون فیھم عضو دائم یمثل شركة .األعضاء متحملین مسئولیة التضامن

   .لمعامالت اإلسالمیة یوافق علیھ األعضاء المؤسسونا

 العضو الذي یمثل شركة المعامالت اإلسالمیة یعتبر عضًوا دائًما في المجلس مادام ممثال ):١٩(مادة
  .للشركة المذكورة، وتزول عنھ ھذه الصفة مادام غیر ممثل لھا

أسھم ان إدارتھ عدًدا من  أن یخصص لضم یجب على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة):٢٠(مادة
 على أال تقل قیمة األسھم عن القیمة التي دفعھا ،الشركة یمثل جزًءا من رأس مال الشركة

 بل تبقى مودعة بالشركة طول مدة ، وال یجوز التصرف فیھا،عند التوقیع على العقد
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قل  أما األعضاء الذین سینضمون بعد ذلك فال یجوز أن ت،العضویة حتى یخلي طرف العضو
  .حصة الواحد منھم عن ألف جنیھ

 فإذا غاب الرئیس عن المجلس ، یعین مجلس اإلدارة من بین أعضائھ رئیًسا ونائًبا للرئیس):٢١(مادة 
 وإذا غاب نائب الرئیس یعین المجلس من یقوم مؤقًتا بوظیفة ،یقوم بعملھ نائب الرئیس

  .الرئیس

  :إلدارة عند تأسیس الشركة ھم حضرات األعضاء المؤسسون المتضامنون لمجلس ا):٢٢(مادة
  ریاض عبد القادر جمجوم / األستاذ 
  عبد اهللا محمد جمجوم/ األستاذ 
  محمد عبد الكریم یوسف/ األستاذ 

  .أحد أعضاء شركة المعامالت اإلسالمیة عن شركة المعامالت اإلسالمیةو

ق علیھ المجلس بشرط وھذا المجلس مكون من المؤسسین التضامنیین ویجوز ضم عدد إلیھم یواف
  .جنیھ لضمان تصرفاتھ١٠٠٠أن یساھم بمبلغ 

وقد عین حضراتھم حضرة األستاذ ریاض عبد القادر جمجوم رئیًسا لمجلس اإلدارة وسیحدد 
  .المجلس مكافأتھ

 ، لمجلس اإلدارة أن یعین عضًوا أو أعضاء بًدال من األعضاء الذین یتخلون عن مھمتھم):٢٣(مادة
 والعضو المعین بًدال من آخر ال ،ء ذلك إذا قل عدد األعضاء عن أربعةویجب علیھم إجرا

  .یقوم بوظیفتھ إال بعد أن یدخل ضمن مسئولیة التضامن

 یجوز لكل عضو مجلس إدارة ــ إذا اقتضى الحال ــ أن ینیب عنھ في المجلس أحد زمالئھ ):٢٤(مادة 
  .یمثل أكثر من عضو واحد وال یجوز لعضو أن ،الذي یكون لھ في ھذه الحالة صوتان

 كلما دعت مصلحتھا إلى ذلك بناء على دعوة الرئیس تمع مجلس اإلدارة في مركز الشركة یج):٢٥(مادة
  . أو إذا طلب ذلك أحد األعضاء،أو من ینوب عنھ

 یلزم لصحة قرارات المجلس أن یكون نصف أعضائھ على األقل حاضرین أو ممثلین في ):٢٦(مادة 
  .االجتماع

 وعند التساوي ، تصدر قرارات المجلس بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین والممثلین):٢٧(مادة
  .یكون صوت الرئیس أو من ینوب عنھ مرجًحا

 ویذكر ، تدون مداوالت مجلس اإلدارة في محاضر تقید في دفاتر خاصة تحفظ لدي الشركة):٢٨(مادة
ات المأخوذة منھا التي تقدم إلى  وصور القرارات والمقتبس،فیھا أسماء األعضاء الحاضرین

اء أو غیره ــ عند الحاجة لذلك ــ یصدق بمطابقتھا لألصل من الرئیس أو نائبھ أو ـــالقض
  .العضو الذي یقوم مقامھ
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  . سواء كانت مدعیة أو مدعي علیھا، رئیس المجلس یمثل الشركة أمام القضاء):٢٩(مادة

ئھ عضًوا منتدًبا ووكًیال عاًما یحدد اختصاصاتھما  یجوز للمجلس أن یعین من بین أعضا):٣٠(مادة
  .ومكافئتھما

 یملك التوقیع عن الشركة رئیس مجلس اإلدارة األستاذ ریاض عبد القادر جمجوم ویجوز ):٣١(مادة 
د إلیھم في ــ ووكًیال مفوًضا أو وكالء مفوضین یعھ،للمجلس أن یعین مدیًرا أو مدیرین

 بخالف الوكیل العام الذي یعین مجلس اإلدارة ،منفردینالتوقیع عن الشركة منضمین أو 
  .اختصاصاتھ

 وبدون ، بھ نظام الشركة صراحة للجمعیة العمومیةظ لمجلس اإلدارة أوسع سلطة عًدا ما احتف):٣٢(مادة
 وأن ، ویكون للمجلس أن یشتري ویبیع العقارات والحقوق المتعلقة بھ.تحدید لھذه السلطة

 ، والرھونات، التحكیم ویرفع الحجوزات ویتنازل عن االمتیازاتیتصالح ویعقد مشارطات
   . ولو مع عدم حصول الدفع وعدم سقوط الدین، والتسجیالت،واالختصاصات

 وأما في الحاالت الغیر ، یجتمع مجلس اإلدارة مرة كل شھر على األقل في الحاالت العادیة):٣٣(مادة
 أو بدعوة من ،و عضوین مجتمعین من أعضائھ أ، أو نائبھ،عادیة فبدعوة عاجلة من الرئیس

   .المجلس االستشاري

  .٧١ تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة المئویة الوارد ذكرھا بالمادة رقم ):٣٤(مادة

* * *  

 

 
 یشترك في  یعین للشركة مجلس استشاري فني بطریق االنتخاب بواسطة الجمعیة العمومیة ال):٣٥(مادة

 وذلك بعرض اقتراحاتھ في أول ، ولكن لھ حق التوجیھ الفني لمجلس اإلدارة،إدارة الشركة
 وفي حالة موافقة مجلس ، أو في اجتماع خاص یدعي إلیھ،اع عادي لمجلس اإلدارةــاجتم

  .اإلدارة على االقتراح المعروض یصبح تنفیذه إلزامًیا

  : األعضاء الموصین الذین تتوفر فیھم الشروط اآلتیة ینتخب المجلس االستشاري من):٣٦(مادة

 .٣٩ إال في الحالة المنصوص علیھا في المادة ،أن یكونوا من المؤسسین) أ ( 

 ویجوز لمجلس إدارة الشركة أن  ،جنیھ١٠٠٠و مساھًما بمبلغ ال یقل عن ـأن یكون العض) ب(
المالیة إذا رأى المجلس أن یضم إلى ھذا المجلس عضًوا أو أكثر ال تنطبق علیھ الشروط 

للشركة مصلحة في االنتفاع بخبرتھ على أن یعرض اسمھ واختیاره على أول جمعیة 
  .عمومیة
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 أو ، خبرة علمیة وعملیة كأن یكون مھندًسا مًثال،أن یكون خبیًرا بأعمال المناجم والتعدین) حـ(
ي مختلف نواحي نشاط یكون ذا خبرة ومؤھالت علیا غیر الھندسة یمكن االستفادة منھا ف

  .الشركة

  . ال یقل أعضاء ھذا المجلس عن خمسة وال یزید عن خمسة عشر عضًوا):٣٧(مادة

  . یجب على مجلس اإلدارة أن یأخذ برأي ھذا المجلس في المسائل الفنیة):٣٨(مادة

 عضًوا أو  بعد موافقة مجلس اإلدارة، یجوز ــ استثنائًیا ــ للمجلس االستشاري أن یضم إلیھ):٣٩(مادة
  . على أن یكون مساھًما بالشركة،أكثر لالنتفاع بخبرتھ

   .وعلى أن یعرض اسمھ على أول جمعیة عمومیة للموافقة علیھ

 ولھذا ال ، المجلس االستشاري یتحمل أمام الجمعیة العمومیة مسئولیة اآلراء والنتائج الفنیة):٤٠(مادة
  .ستشارًیا بھ ألحد أعضائھ أن یبیع أسھمھ مادام عضًوا ازیجو

 مدة ھذا المجلس ثالث سنوات تبدأ من تاریخ انعقاد أول جمعیة عمومیة إلى انعقاد ثالث ):٤١(مادة
  .جمعیة عمومیة عادیة

 یجوز انتخاب ثلثي أعضاء المجلس االستشاري كل سنة باالقتراع عند انعقاد الجمعیة ):٤٢(مادة
یة ھذا المجلس أن یرشح نفسھ بخطاب  ولكل مساھم تتوفر فیھ شروط عضو،العمومیة العادیة

مسجل لرئیس مجلس اإلدارة في مدة ال تتجاوز األسبوع من نشر إعالن انعقاد الجمعیة 
  .العمومیة

 یعتبرون مرشحین لعضویة ھذا ٣٩ أعضاء المجلس المعینون من قبیل االستثناء بالمادة ):٤٣(مادة
اجة إلى تسلم إخطارات من المجلس عند انعقاد أول جمعیة عمومیة عادیة بدون الح

  .حضراتھم بترشیحھم

  . یختار المجلس االستشاري من بین أعضائھ رئیًسا لھ):٤٤(مادة

 تصدر قرارات المجلس بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین ــ وال یجوز تمثیل الغائب فیھ ):٤٥(مادة
جلساتھم قانونیة  وال تعتبر ،اوي یكون صوت الرئیس أو من ینوب عنھ مرجًحاــــ وعند التس

  .إال إذا زاد عدد الحاضرین عن النصف

 ویجتمع ، تدون مداوالت اجتماع المجلس في محاضر خاصة تحفظ لدي رئیس مجلس اإلدارة):٤٦(مادة
كل شھر مرة على األقل بدعوة من الرئیس أو عضوین من أعضائھ أو بدعوة من رئیس 

  .بمقر الشركة ویفضل أن یكون اجتماع ھذا المجلس .مجلس اإلدارة

 إال إذا أراد مجلس اإلدارة أن یستعین ، أعضاء ھذا المجلس متطوعون للعمل بھ بال مكافأة):٤٧(مادة
 أو ، وأن یتفرغ ألعمالھا بأن یترك عملھ األساسي،بعضو أو أكثر كمستشار دائم للشركة

ویجوز من قبیل  وفي ھذه الحالة یقدر لھ مجلس اإلدارة مرتًبا شھرًیا ،وظیفتھ إن كان موظًفا
  .االستثناء منح أعضاء المجلس االستشاري مصاریف انتقال وعالمات حضور



  ١٠٠

 إذا خال مكان عضو من أعضاء المجلس االستشاري فلمجلس إدارة الشركة الحق في ضم ):٤٨(مادة 
  .عضو آخر بًدال عنھ حتى تنعقد الجمعیة العمومیة العادیة في موعدھا

* * *  
 

 

 یكون للشركة مراقب تعینھ الجمعیة العمومیة للمساھمین ویجوز أن تختاره ولو من غیر ):٤٩(مادة
  .المساھمین

 من قبل االستثناء قد عین المؤسسون حضرة األستاذ علي خلیل اللمعي المحاسب مراقًبا ):٥٠(مادة
  .ى ویقوم حضرتھ بعملھ إلى أن تنعقد الجمعیة العمومیة العادیة األول،للشركة

 ، وأن یراقب قوائم الجرد، المراقب مكلف بمراعاة تنفیذ نظام الشركة على الوجھ األكمل):٥١(مادة
 ویقدم عنھا تقریًرا إلى الجمعیة العادیة أو الغیر ، والحسابات الختامیة السنویة،والحسابات

 وعلى جمیع المحررات والوثائق الخاصة ، وأن یطلع على دفاتر حسابات الشركة،ةعادی
 ولھ أن ، والمستندات المالیة، وأن یجرد الخزینة في أي وقت یشاء،بالشركة بمجرد طلبھ لھا

  .٦٦یدعو الجمعیة العمومیة غیر العادیة لالنعقاد طبًقا للمادة رقم 

 إذا خال محل المراقب خالل السنة فعلى المجلس أن یعین بًدال عنھ مراقًبا آخر حتى تنعقد ):٥٢(مادة
  .ة العادیة التي تلي ذلك التعیینالجمعیة العمومی

  . یقوم المراقب بوظیفتھ لمدة سنة واحدة ویجوز على الدوام إعادة انتخابھ):٥٣(مادة

 یتقاضى المراقب مكافأة سنویة تعینھا الجمعیة العمومیة أما المراقب األول الذي یعینھ ):٥٤(مادة
  .المؤسسون فمكافأتھ یعینھا مجلس اإلدارة

* * *  

 

 
 الجمعیة العمومیة المكونة بصفة قانونیة تمثل جمیع المساھمین المؤسسین وغیر المؤسسین ):٥٥(مادة

  .الغائبین منھم والحاضرین

في الجمعیة  ویجوز لكل مساھم أن ینیب عنھ ، تؤلف الجمعیة العمومیة من جمیع المساھمین):٥٦(مادة
وت لكل خمسة أسھم وال یزید عدد األصوات عن مائة كل مساھم ص ویكون ل،مساھًما آخر

  .صوت للشخص الواحد



  ١٠١

 ال یجوز تسجیل نقل ملكیة األسھم في دفاتر الشركة ابتداء من تاریخ إرسال الدعوة لحضور ):٥٧(مادة
  .الجمعیة العمومیة لغایة ارفضاضھا

 مساھم بعنوانھ أخیًرا  تكون الدعوة بحضور الجمعیة العمومیة بمقتضى خطابات ترسل لكل):٥٨(مادة
 وذلك قبل انعقاد الجمعیة العمومیة بثمانیة أیام ویجب أن ،كما ھو وارد في دفاتر الشركة

  .تشتمل ھذه الدعوة على جدول األعمال

 ال یجوز للجمعیة العمومیة أن تتناقش أو تتداول في غیر المسائل الواردة في جدول األعمال ):٥٩(مادة
  .ةالمبینة في إعالن الدعو

 وفي غیابھما مًعا عضو ، وفي غیابھ نائب الرئیس، یرأس الجمعیة رئیس مجلس اإلدارة):٦٠(مادة
 ویعین رئیس المجلس السكرتیر ولھ كذلك أن یعین أمیًنا ،المجلس الذي یقوم مقامھ مؤقًتا

  .ألجل فرز األصوات بموافقة الجمعیة العمومیة على ھذا التعیین

 ، تنعقد الجمعیة العمومیة قانوًنا إذا كان ربع المساھمین حاضًرا٦٦لمادة رقم  فیما خال أحكام ا):٦١(مادة
 تجتمع الجمعیة ، فإذا لم یمثل بھا ھذا العدد بناء على الدعوة األولى،أو ممًثال بھا على األقل

 ویكون اجتماًعھا قانونًیا مھما كان عدد ،العمومیة بدعوة ثانیة في خالل الثالثین یوًما التالیة
 وعند التساوي یكون صوت من ، وتصدر القرارات باألغلبیة،لمساھمین الحاضرین فیھاا

  .یرأس الجمعیة مرجًحا

 ویوقع علیھا ،د في دفتر خاصـــ تدون مداوالت الجمعیة العمومیة في محاضر جلسات تقی):٦٢(مادة
رة  وترفق أیًضا صو، وواحد على األقل من فارزي األصوات،رئیس الجمعیة والسكرتیر
 ویكون إثبات مداوالت الجمعیة أمام . وطریقة إرسالھا،د الدعوةــالخطابات التي أرسلت عن

صدًقا علیھا من م و،القضاء أو غیره بتقدیم صور أو ملخصات من المحاضر المشار إلیھا
  .الرئیس أو عضو المجلس الذي یقوم مقامھ بمطابقتھا لألصل

 تكون ملزمة لجمیع المساھمین ، العمومیة طبًقا لنظام الشركة القرارات التي تصدرھا الجمعیة):٦٣(مادة
  .حتى الغائبین منھم وحتى المعارضین وعدیمي األھلیة

 وذلك على ، تنعقد الجمعیة العمومیة في المكان والیوم والساعة المعین في إعالن الدعوة):٦٤(مادة
 واعتماد الحسابات ،اقبركة وتقریر المرــاألخص لسماع تقریر مجلس اإلدارة عن حالة الش

 وحسابات األرباح والخسائر إذا دعت الحالة، وتحدید حصص األرباح ،السنویة والختامیة
 وتحدید ، والمراقب. وانتخاب أعضاء المجلس االستشاري،الواجب توزیعھا على المساھمین

  .٧١مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مع عدم اإلخالل بالمادة رقم 

 أو طلب ، كلما رأى مجلس اإلدارة ضرورة ذلك، بھیئة غیر عادیةةجمعیة العمومی تنعقد ال):٦٥(مادة 
  . أو فریق من المساھمین یمثلون عشر رأس المال،ھذا منھ المراقب لغرض معین



  ١٠٢

 ، أن یدعو الجمعیة العمومیة الغیر عادیة لالنعقاد، للمراقب في حالة الضرورة القصوى):٦٦(مادة
  .ع جدول األعمال وینشره بنفسھھ في ھذه الحالة أن یضیوعل

 مثل ، أن تدخل أي تعدیل على ھذا النظام٦٨ للجمعیة العمومیة ــ كما ھو موضح بالمادة ):٦٧(مادة
 أو إطالة أو تقصیر مدة ،١٦ حسب الشروط المبینة بالمادة ، أو تخفیضھ،زیادة رأس المال

  .در اهللا على الرغم من خسارة نصف رأس المال ال ق، أو بقائھا،الشركة

 على أن . ال یجوز إدخال أي تعدیل على نظام الشركة إال بموجب قرار من الجمعیة العمومیة):٦٨(مادة
 ویجب أن یكون قرار التعدیل صادًرا بموافقة الثلثین على ،یمثل فیھا ثالثة أرباع رأس المال

  . وكل تعدیل في نظام الشركة ینشر في الصحف،األقل
* * *  

 

 

 
 وتشمل السنة األولى كل ،بدأ السنة المالیة في أول یونیو وتنتھي في آخر مایو من كل عامت ):٦٩(مادة

   .المدة التي تمضي من تاریخ إنشاء الشركة نھائًیا إلى آخر مایو من السنة التالیة

 وحساب ، ما للشركة وما علیھا، یدرج مجلس اإلدارة بقائمة جرد، كل سنة مالیة في آخر):٧٠(مادة
 تحت طلب المساھمین ،األرباح والخسائر الواجب عرضھا على الجمعیة العمومیة للتصدیق

 والسندات التي تدل على حالة الشركة ، یوًما السابقة النعقاد الجمعیة١٥بمركز الشركة مدة 
 ، والمراقب، وحساب األرباح والخسائر وتقاریر مجلس اإلدارة،امي كالحساب الخت،السنویة

ویجب نشرھا بأكملھا في جریدة یومیة عربیة تصدر بالقاھرة وذلك قبل تاریخ االجتماع 
   .بخمسة عشر یوًما على األقل

 ،ل واالستغال، بعد استنزال مصاریف اإلدارة، تعتبر أرباًحا صافیة للشركة جمیع إیراداتھا):٧١(مادة
  . ویؤخذ من األرباح بعد االستنزاالت المتقدم ذكرھا،ومقابل استھالك األدوات والمنشآت

 وینقطع ھذا الخصم ،من األرباح لتكوین مال احتیاطي عام) عشرة في المائة% (١٠مقدار   :أًوال
 ویتحتم العودة إلى الخصم من جدید إذا ،إذا بلغ المال االحتیاطي قدًرا یوازي رأس المال

  . االحتیاطيمس

) خمسة في المائة٠% ٥ لتوزیع حصة أولى من األرباح قدرھا م یقتطع المبلغ الالز:ثانًیا
 إال إذا لم تسمح أرباح سنة من السنین لتوزیع ھذه ،للمساھمین عن المدفوع من قیمة أسھمھم

  . وال یجوز المطالبة بھا من أرباح السنین القادمة،الحصة

 ثم تقرر الجمعیة ،من الباقي لمكافئة مجلس اإلدارة)  المائةعشرة في% (١٠ یخصص :ثالًثا
العمومیة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة توزیع رصید األرباح بین جمیع األسھم أو نقلھ 



  ١٠٣

 أو تخصیصھ إلنشاء مال االحتیاطي الخاص وذلك بعد خصم ،إلى حساب السنة الجدیدة
 أو ، ویستخدم المال االحتیاطي العام،فھاالزكاة الشرعیة التي یقرر مجلس اإلدارة باب صر

 وال یجوز ،الخاص حسبما یقرره مجلس اإلدارة فیما یعود على الشركة بأوفر المصلحة لھا
 إال بموافقة أغلبیة أعضاء مجلس ،التصرف في كل مبلغ یزید على ألف جنیھ في السنة

  .اإلدارة

  .الموعد اللذین یحددھما مجلس اإلدارة تصرف حصص األرباح إلى المساھمین في المكان و):٧٢(مادة

* * *  

 

 
 ما لم تقرر الجمعیة العمومیة ، في حالة خسارة نصف رأس المال، تحل الشركة قبل مدتھا):٧٣(مادة

  .الغیر عادیة خالف ذلك

راح ــة العمومیة بناء على اقت تقرر الجمعی، أو في حالة حلھا قبل المدة، عند انتھاء مدة الشركة):٧٤(مادة
 انتھاء مھمة مجلس ، وتعیین واحد أو أكثر من المصفین،ة طریقة التصفی،مجلس اإلدارة

 أما سلطة الجمعیة العمومیة فتظل قائمة لغایة انتھاء التصفیة بإخالء طرف ،اإلدارة
  .المصفین

ستغالل محاجر الرخام  تعود جمیع حقوق ا، في حالة تصفیة الشركة قبل خمس سنوات):٧٥(مادة
  . اإلسالمیة وباقي المؤسسینتوغیرھا إلى شركة المعامال

 ینشر ھذا النظام ویوضع طبًقا للقانون والمصاریف الخاصة بإنشاء الشركة تقید على حساب ):٧٦(مادة
  .مصروفاتھا العامة

* * *  

 

 
 أو ، وال یجوز توجیھھا ضد مجلس اإلدارة،لشركة المنازعات التي تمس المصالح العامة ل):٧٧(مادة

 إال باسم مجموع المساھمین وبمقتضى قرار من الجمعیة ،واحد أو أكثر من أعضائھ
 یجب على المساھم الذي أثار نزاًعا من ھذا ،٦٥ وبدون إخالل بتطبیق المادة رقم ،العمومیة

 ،ومیة التالیة بشھر على األقل أن یخطر بھ مجلس اإلدارة قبل انعقاد الجمعیة العم،القبیل
 ، أو النزاع في جدول أعمال الجمعیة العمومیة،وعلى مجلس اإلدارة أن یدرج ھذا االقتراح

 أما إذا قررت الجمعیة قبولھ ،فإذا رفضتھ الجمعیة فال یجوز للمساھم أن یعید تقدیمھ باسمھ
ة یجب أن تعلن إلى ھؤالء  وجمیع اإلعالنات الرسمی،فتعین مأموًرا أو أكثر لمباشرة الدعوى

  .المأمورین



  ١٠٤

 جمیع المنازعات الشار إلیھا في المادة السابقة تكون من اختصاص المحاكم األھلیة الوطنیة ):٧٨(مادة
   .المصریة بالقاھرة مھما كانت جنسیة المساھم
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  ــــــــــ
  


 


 

 

 

 

 

 

 في ، السنة الخامسة، في عدد مجلة اإلخوان المسلمین١٦ إلى ١٢نشر ھذا البیان في الصفحات من 
اني    ٢العدد الصادر یوم الجمعة      ع الث ھر ربی ق   ١٣٥٦ من ش ـ المواف و  ١١ ھ یس   ،م١٩٣٧ یونی ان رئ  وك

شیخ طنطاوي جوھري       ضیلة ال ر ھو ف شافعي        ،التحری د ال تاذ محم و األس ة ھ دیر المجل ا صاحب وم  ، أم
 ، والعدد الذي لدینا تمزق جزء من أعال یسار الصفحة األولى،)٥عمارة األوقاف رقم (وكتب تحت اسمھ 

ودة ٤بیان بقیة في صفحة  وقد كان لل   ،٧ ،٦ ،٥ ،٤كما فقــدت الصفحات     فل     ، المفق ن أس زًءا م ا أن ج  كم
  .یسار الصفحة األخیرة تعرض لعطب جعل بعض السطور غیر مقروءة بسھولة

 



  ١٠٦

 

ة اإلخوان                 ب اإلرشاد عن سیاس ھ لمكت ر رفع دین بتقری یم عاب د الحك تاذ عب ھ األس تقدم العضو الناب
 ولكن ، وھو ال یحمل تاریخًا، وقد عرض التقریر،لى كل مشتركع" سھم الدعوة " واقترح فرض    ،المالیة

وبر   ھر أكت ن أول ش ذه م دأ بتنفی وه یب ع نح ا یتب ھ وم اده وأن راح واعتم ام لالقت اد الع ب اإلرش اد مكت اعتم
  . أعطانا تاریخ العمل بھذا االقتراح، ھـ١٣٥٧م الموافق ١٩٣٨

دوا      م یعتم ى        واالقتراح یدل على أن اإلخوان المسلمین ل ن عل ات ولك ى معون ى عل امھم األول ي أی ف
 ، وأن ھذا ھو سر فقرھم وغناھم،االشتراكات والتبرعات التي یقدمھا األعضاء من جیوبھم بوازع إیماني  

دعوة     ،فقد ال یكون في جیب الدعوة شيء       ب ال ي جی ا ف دما اشتروا دار   ، ولكن جیوب اإلخوان جمیًع  وعن
دما     ، جنیھ  وكان الثمن قرابة ثمانیة آالف     ،الحلمیة يء عن ة اإلخوان ش  غطى المبلغ فوًرا وفضل في خزان

  .م١٩٤٨حلت الھیئة عام 
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  )قران كریم    ("َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ ِللَِّھ ُخُمَسُھ"

  ــــــــــــــــــــ
  :سیدي المرشد

وأن  ،علمتنا حكمة التاریخ األزلیة أنھ ال تنجح دعوة بغیر تضحیة وال یسود مبدأ دون بذل وافتداء
دعوتنا ھذه وھي میراث رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم وتجدید لألمة على تعالیمھ وسنتھ لن تعز بنا ولن 

كما نزل رسول اهللا والسابقون األولون من  ،ا عن كل شيء من مال ومتاع ونعیمنعز بھا حتى ننزل لھ
  .المھاجرین واألنصار لدعوتھم عن كل لذة محببة ومتعة مشتھاة

والبد  ،ولكننا لم نعرضھا قط على محك التجربة العملیة ،ا بھذه الحكمةولقد آمنا جمیعا إیمانا نظرًی
إلى اآلن أیة تضحیة من جانب الجنود وما أكثرھم وأنضج إیمانھم من التصریح بأن الدعوة لم تبذل لھا 

ولكنھم مع ذلك لم یضعوا في حسابھم ما یقتضیھ ھذا اإلیمان وما یجب أن تثمره  ،وأبعد غیرتھم وتفانیھم
ا أذھلتھم فوضى الروحانیات الغیرة والتفاني من بذل عملي للدعوة وتضحیة جادة ملموسة في سبیلھا وإنم

فات لھذا الواجب وعن احتمال جفاف المسئولیة وأغفلتھم مقارنتھم أنفسھم بسائر الدعاة تلعن اال
رھم ما یتضح من بعد الفرق والحمد هللا بین طھر اإلخوان ونفعیة الناس ومادیة یالمنتشرین في األمة وغ

قنعوا بروعة  غرھم ذلك عن مواجھة األعباء الحقیقیة للدعوة وأنساھم ضرورة االستعداد للجھاد و،الزمن
من  ،الحب المتبادل بینھم وسمو اآلمال التي یحلمون بھا لخیر ھذه األمة عن تقدیم التضحیة وتنظیم البذل

یظن أن المواظبة على غشیان الدار تضحیة فإن الناس جمیعھم یواظبون على المقاھي ودور اللھو 
ویكتسب صفوة ، یھا خالصة األصدقاء  وارتیاد الدار في الواقع انتفاع ال بذل ألن األخ یعرف ف،الحرام

 ومن كان یحسب دفع االشتراك تضحیة فلیعلم ،ف إلى رقعاء المراقص واألندیةرالشباب بدل أن یتعا
ا أنھ انتفاع ألنھ یوفر علیھ رسوم المقاھي وضیوفھ علیھا ودور التمثیل ونفقاتھ فیھا على أن مثل ھذه أیًض

 للجماعات المختلفة ومع ذلك فنحن ال ننسب التضحیة إلى واحد من االشتراكات التافھة یدفعھا سواد الناس
  .ھذا السواد

ولعلي ال أعدو الدقة إذا رجحت أن یكون السبب المباشر والمانع الواقعي لإلخوان عن الخطوة 
العملة في ذلك ھو تقیدھم بما ألف الناس من تقالید ھذه الحیاة وأوضاع تلك المعیشة واضطرارھم إلى 

الناس ومجاراتھم في أسالیب حیاتھم حتى ال نبدو غرباء علیھم فترمینا بالنظر الشرر أعینھم مجاملة 
  .وبالقول الغث ألسنتھم
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ونحن إلى جانب ذلك نضع في رأس منھاجا ونجعل من أولیات خطواتنا أن نغیر كثیرا من أوضاع 
شيء من ذلك ونحن لم نزل أسرى ھذه األمة ونبسط كثیرا من تعقید ھذه الحیاة فكیف یتاح لنا النجاح في 

لھذه األوضاع لم تغیر الدعوة منا شیئا یذكر ولم تتجاوز مكانتھا الحنین النفسي والعطف القلبي فكثیر من 
ر بعد االقتصار على األنواع راإلخوان لم یتخلص بعد من التورط في الكمالیات وكثیر منھم لم یتح

 منھم لم یقتصد للدعوة من موارده جانبا یذكر وكان اإلسالمیة في الملبس والمأكل والمشرب وكثیر
 حسبي منھا ستة أو سبعة وھذه :الواجب على من كان یعیش بعشرة جنیھات أن یقول بعد إیمانا بالدعوة

الثالثة أو األربعة لخدمة الفكرة وأن یقول لقد كنت أسكن بثالثة جنیھات فحسبي جنیھان والثالث للدعوة 
  . فحسبي ثالثة والرابع للدعوةعةوكنت أطعم أھلي بأرب

 مع األسف العمیق شيء ال زلنا مدللین ال زلنا مترفین ال زلنا نشتھى ،وھكذا لم یحصل من ذلك
  .النعیم واإلغراق فیھ

ولقد كنا نقول للناس وال سیما الخالصة المؤمنة منھم حین یتعمقون معنا في حدیث الدعوة 
غایة أنھ إن كان في علم اهللا أن یكون الحكم احدي السبل في ویستخرجون من خبراتنا سبل الوصول إلى ال

سیادة مبادئ اإلخوان وإعزاز كلمة اإلسالم فسیكون اإلخوان في حكومتھم المثل الصادقة الحتقار المادة 
وقتل الجشع والنفعیة في األمة وسیكون حسب الوزیر منھم عشرة جنیھات في الشھر بما فیھا نفقات السر 

 حدثوني أیھا األخوة نحن لم نزل كتبة وموظفین وال تكفینا الجنیھات العشرة وال نروض والجھر فباهللا
أنفسنا على االقتصاد من االثنى عشر الخمسة عشر لخدمة الفكرة فكیف إذا ولینا إدارة دفة األمة وأصبحنا 

وعدنا أو اع سنستطیع أن نصدق في على رأس مصالح الشعب أتظنون أننا إذا ظللنا عبید ھذه األوض
  .إلى الوجھة الروحیةنقوى على تحویل أنظار األمة 

ننا لو أخلصنا یومئذ في الرغبة لغلبتنا العادة ولخانتنا الطبیعة ولكان الفشل إذن والعیاذ باهللا أعتقد إ
  .العصابة فلن تعبد في األرض أبًدافي قیادة األمة واللھم إن تھلك ھذه 

خالصنا معطلة  أقیق بأن ثالثة أرباع أعمالنا أو خمسة أسداسھذا إلى أننا نشعر الشعور القوى الد
ب على القدر أن تع ون؟ وأني لنا بالمال؟ین المال؟عدیمة اإلنتاج لفقد المادة وقلة المال وفي كل یوم نقول أ

  .كدس المال في خزائن البخالء والفاجرین وحرم منھ األمناء والمخلصین

 أضعافا مضاعفة عن الحاجة ولكننا الزلنا ا زائًدا كثیًرنا لماًالال یا سادتي لم نحرم من المال وإن ل
نؤثر متعة أنفسنا ووجاھة مظھرنا وأناقة أثاثنا في مساكننا على خیر الدعوة وواجب الفكرة وال یجزع 

 وما لنا نشكو بعد ذلك قلة المال ،ن لم تعمد إلیھا ضمائرھم التھمة الغلیظة فھي واقعة بھم وإاألخوان لھذه
ل یجب أن نشكو سوء تصرفنا وقلة إیماننا وأن نعیب طرق استغاللنا للمال بصورة لیس فیھا أثر للشعور ب

بمسئولیة وال تقدیر للمشاركة في إنجاح دعوة یراد بھا تجدید أمة وعلى وجھ ال یحد متعة النفس وشھواتھا 
  :قید وال یحاول وقف نھمھا عند حدب

   ترد إلى قلیـــل تقنعوالنفس راغبة إذا رغبتھا      وإذا
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غل بلنا وتملك علینا مشاعرنا ونذھل ــأي شيء نستطیع أن ندعى أنھ یمیزنا بأننا أصحاب دعوة تش
 لئن ظللنا نعزى أنفسنا بأن ذلك كلھ یظھر وقت المیدان وبأننا مستعدون ؟في سبیلھا عن متاعنا وآمالنا

ة فما أخوفني من أن یأتي المیدان فیكشف عن أنھا لبذل كل شيء ساعة الصدام لئن ظللنا قانعین بھذه التعل
كانت خدیعة شیطانیة وأخوفني من أن یقال یومئذ أن بیوتنا عورة وما أخوفني على األقل من أن یھلك 

  .المخلصون الثابتون في ھذه الطریق الشائكة الوعرة ألنھم لم یدربوا إال على حیاة الرغد والنعمة

 أن یعیش بأقل من عشرة جنیھات في الشھر سوف یظھر أنھ عورة  ألن البیت الذي لم یألف..أجل
 وحینئذ یؤتي أھلھ من حیث لم یحتسبوا ویقعدون وقد كانوا ،إذا لم یجد عند المیدان إال جنیھین أو أقل

   .یكفرون القعد ویحلفون باهللا لو استطعنا لخرجنا معكم یھلكون أنفسھم واهللا یعلم أنھم لكاذبون

ؤخذ یفھا بنزول المیدان فورا حتى ال ننا جادین في الشعور بعبء الدعوة وبثقل تكالإذن فلنبدأ أن ك
َربََّنا ِلَم "ول إذا بوغتنا بھ على غیر أھبھ بھ على حین غرة وال یقضى علینا فیھ من أثر صدمة وال تق

  ."خَّْرَتَنا ِإَلى َأَجٍل َقِریٍبَكَتْبَت َعَلْیَنا اْلِقَتاَل َلْوال َأ

ان أیھا األخوان إلى الصدام أیھا الجنود ولكن مع عدونا األول مع خصمنا الكامن بین إلى المید
  .خوانسنا لنبدأ الصدام أیھا السادة اإل مع أنف..جنوبنا وضلوعنا

البد أن ننزل المیدان مع أنفسنا فنخرج بھا عن مألوف الناس فعال منذ اآلن إلى المثل الذي نرید أن 
َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما ال یا "ھ لمقت اهللا الذي ینذر بھ قولھ  حتى ال نستھدفنطبعھم علیھ في المستقبل

  ".َتْفَعُلوَن

ولیعلم السادة اإلخوان الذین ینفقون بل الذین ال یستطعیون أن یعیشوا بأقل من عشرة جنیھات أو 
یش بثالثة جنیھات في الشھر بما فیھا المسكن  عدیدة األفراد تعاثمانیة أو فوق ذلك أن في الناس أسراًر

والملبس والخبز واالدام وھذه األسر لیست مشغولة بدعوة وال ھي خادمة لفكرة وإنما أرضاھا بذلك أو 
قواھا علیھ البخل أو الفقر أفال یجب أن یعادل أثر اإلیمان في قلوب اإلخوان أثر البخل في قلوب األشحاء 

ن یعیش بجنیھین وفي یده العشرة ألنھ یطمع في أن ُتقبل علیھ الدنیا ولیس یدفعھ وإذا كان البخیل یستطیع أ
لذلك إال عبادة المادة أفال یجب أن نستطیع أن نعیش بخمسة جنیھات من العشرة طمعًا في أن ُتقبل علینا 

كمثل جنة بربوة اآلخرة واندفاعا في ذلك بمحض عبادة اهللا وابتغاء مرضاتھ وتثبیتًا من أنفسنا لیكون مثلنا 
أصابھا وابل فآتت أكلھا ضعفین بدال من أن یصیرنا ھذا القعود عن اإلنفاق إلى مثل من كانت لھ جنة من 

بھا انخیل وأعناب تجري من تحتھا األنھار لھ فیھا من كل الثمرات وأصابھ الكبر ولھ ذریة ضعفاء فأص
  .إعصار فیھ نار فاحترقت

 انصقاال جدیدا یخرج بھ في بعض األحیان عما عرف الناس من شأن كل ذي أمل أن ینصقل بأملھ
عنھ من عادات وأخالق وتصرفات إذا أمل الشاب الزواج ظل یقتر على نفسھ وذویھ العام واألعوام حتى 
یعد نفقات العرس ونقود المھر وتكالیف الزینات والحفالت فھل یسكت اإلخوان على أن یقال أن حرارة 
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إعالء كلمة اهللا وإعادة مجد اإلسالم أقل من حرارة اندفاع األعزب إلى أملھ في اندفاعھم إلى أملھم في 
  .هن كانت ھذه حدودیعتاه لإلیمان إالظفر بالزواج وإتمام حفالت الزفاف واض

مة ظفر من ال یا سادة أقسم لكم أني أعتقد عقیدة لم یعد في اإلمكان التحول عنھا أننا لن ننال قال
  .قطع الفراسخ الطویلة من االنتصار على نعیمنا وشھواتنا ومتاع دنیانا ننصر اهللا وتأییده حتى

أو الثورة على األعداء الخارجین ال تفكروا أیھا السادة في االصطدام بالناس أو مقاومة الحكومات 
 إذا فرغتم من أنفسكم تماما واستوثقتم من أنھا لن تخذلكم ولن تكون عقبة في سبیل جھادكمإال لبالد على ا

أوال ألن تأیید اهللا تعالى لن یكون في جانبنا حتى تبطل حیلتنا وتعجز سواعدنا وتصفر في سبیلھ من كل 
شيء أیدینا ویلمس القریب والبعید احتمالنا الفاقة ورضانا بالكفاف وتضحیتنا ببعض الضروریات بلھ 

  .الكمالیات في سبیل الغایة وفداء الفكرة

ناس الذین نرید أن نثیرھم معنا ونجتذبھم إلى معسكرنا إال إذا على أنھ ال یمكن أن نكسب عطف ال
رأوا رأي العین ولمسوا البنان أننا افتقرنا بعد غني واخشوشنا بعد نعیم وأن المال یكون بأیدنا وملك 
إیماننا فنحرمھ على أنفسنا ونقدمھ لخیر دعوتنا و إال إذا رأوا أن موظف الجنیھات العشرة یسكن في 

في الصیف وأرخص الصوف ) الضمور(اضعتین بستین قرشا أو خمسین ویلبس من النسیج غرفتین متو
 تقولون إننا لن نصبر على مر أعشرة األیام أو األسبوعین أو الشھفي الشتاء ویقنع بأكلھ اللحم مرة في 

  .طعام واحد أعیذكم باهللا أیھا اإلخوان

 الثمانیة جنیھات یجود للدعوة بثالثة أو عندما یشھد الناس منا ذلك ویشھدون إلى جانبھ أن موظف
 القلوب ىد ذلك ترثنأربعة ویدخر منھا لمستقبل الدعوة أیضا جنیھا أو اثنین ویكتفي في معیشتھ باثنین ع

الجوامد وتتقطع لنا األكباد الغالظ وتئن لنا الصدور الثقال وعندئذ یھتف القریب والبعید ویصیح الغني 
 یكون اإلصالح إال بإتباع ھؤالء ین ولن واهللا ما یكون ھؤالء نفعی،اسقوالفقیر ویصرخ العابد والف

  .المضحین المتفانین

لمال فنفرض علیھم البذل ولدعاة الدین فنقاتلھم على اعندئذ یلیق بنا بل یجب علینا أن نذھب لذوي 
ین ما یأخذون وما اإلنفاق یومئذ ال یكبر في نظرنا كبیر وال یعلو في میزاننا عظیم ألننا سنذكر الفرق ب

  .نعطي ونقدر ما ینتفعون بھ وما نضحي فنخاطبھم من علیین ونحملھم على البذل أباة أكرمین

 ،نرید دعاة ینقطعون للدعوة ولو توفر لنا خمسة ناضجون منقطعون لملكنا الرأي العام في سنة
ید أسفارًا متالحقة إلى الشعب  نر،ولكن ال سبیل إلى ذلك ألننا ال نجد لھؤالء المنقطعین ما یكفیھم من مال

 نرید إصدار جریدة قویة ذات مظھر ،واألقالیم لبث الدعوة وتركیز الفكرة ولكنا ال نستطیع لقلة المال
 نرید ،رائع جذاب تعلن عنا في قوة وتدعو لغایتنا في جالل وصراحة ولكننا نأسف لعدم وجود المال

تكررة ثم یمنعنا خلو الصندوق من المال نرید آالت رة وحفالت إسالمیة مـإعالنات الفتة ورسائل باھ
 ،ة بالدار تجعل رسائلنا محترمة عند الصحف ولدى الرسمیین ولكننا ال نجد ما یلزم لذلك من المالــكاتب

نرید إقامة معسكرات للتربیة وإعداد مالبس للتدریب واقتناء معدات للجھاد  ولكننا حرمنا ما یكلف ذلك 
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عنا فقدان ًا كبیرة منبسطة تسع مشروعاتنا وتتفسح لحركاتنا ومؤتمراتنا ولكن یمن نرید دار،من المال
  ؟ولكن ما الحیلة وقد صفر الصندوق من المال. .ونرید. .ونرید. .نرید. .المال

لعمیق ال ا وھل أدركنا خطر ھذا السبات ؟المال في أیدینا ولكن ال نقدمھ للدعوة فھل آن لنا أن نفیق
كم في ھذا الكالم الشبیھ بالخطابة وإن كان في الواقع زفرات محترقة ونفثات صدر أرید أن أطیل علی

 لتالفي ھذا الخمول والخروج من خطر ھذا أرید أن أعرض على اإلخوان منھاًجا عملًیا وإنما  ،مضطرم
بإذن  فأني أعتقد أن إیمان اإلخوان وغیرتھم سیزیالن كل عقبة االتقصیر وھو منھاج وإن بدا صعبا عسیًر

 وأرى أن یكون ھذا المنھاج فریضة على كل ، أنفسھم علیھماهللا في سبیل اقتناعھم بھ وتسلیمھم لھ وحملھ
 على ا منھ ولكن حرًصاأعضاء المكتب أوال من تأخر عنھ وجب أن یؤخر عن مرتبة الصدارة ال انتقاًم

أثر رجعي في نفوس عامة الجند  القدوة المتمثلة في مستشاري القیادة إلى درك یكون لھ ىأال ینزل مستو
ا ثلة قلیلة من الكتائب فیعرض علیھم فإن قبلوه ألزموه ثم یعرض بعد ذلك على اإلخوان ثم یصطفي لھ ثانًی

عامة وبصفة اختیاریة مع التوصیة بأھمیة واألشعار بضرورتھ على أن یكون ھذا التنفیذ ھو المرحلة 
محیص ویجب فیما أرى أن تكون على أساسھ المفاضلة بین الخطیرة أو األخیرة من مراحل االختبار والت

اإلخوان والتقدیر لكفایاتھم وحسن استعدادھم وان ھذا المنھاج في رأیي غیر جدید ولقد عرضھ فضیلة 
 ،المرشد العام ضمنا في مؤتمر المنصورة وأسیوط حین طلبوا بیعة الجھاد وأظھروا لتكالیفھا االستعداد

  :ج وباهللا التوفیق وعلیھ التكالن وفصلت أجمالھ وإلیكم ھذا المنھاھ مطلقوكل عملي فیھ أني حددت

 االشتراكات ویظل اإلخوان  یبقى على النظام المالي الحاضر للجمعیة وھو المعتمد على جمع  )أوال(
  .شتراكات كل حسب طاقتھ المعتادة على حالتھم في تقدیم ھذه االجمیًعا

ل كل واحد من اإلخوان یسمى سھم الدعوة ویفرض على الخالصة  یعین سھم ثابت في دخ   )اثانًی(
السابق تحدیدھم على وجھ اإلجمالي ما خراج ھذا السھم بانتظام تام من دخلھم سواء كان ھذا 

  .االدخل سنویا أم شھرًی

ا َغِنْمُتْم ِمْن َواْعَلُموا َأنََّم"ا  في المائة من اإلیراد تماًم٢٠ ال یقل سھم الدعوة بادئ ذي بدء عن   )ثالثا(
  ".َشْيٍء َفَأنَّ ِللَِّھ ُخُمَسُھ

ال یقل السھم الذي یخرج من مال فضیلة المرشد العام عن ثلث إلیراد وإن كان فیما یلمس بعض  ) ارابًع(
اإلخوان یدرك كثیر من الناس ینفق على الدعوة فوق ھذا القدر ولكن بطریقة غیر منظمة وال 

  .محددة

ج ھذه األسھم مجلس خاص یشرف على جبایتھ وحسن استغاللھ لمطالب الدعوة یعین لخرا) اخامًس (
الھامة ومشروعاتھا الجلیلة ویكون منفصال تمام االنفصال عن إدارة الدار ومالیتھا وأمانة 
صندوقھا ومصارفھا الیومیة الدارجة وحسب الدار وإدارتھا أن تسیر كعادتھا باالشتراكات التي 

ظامھا والمواظبة على تقدیمھا حتى ممن یخرجون سھم الدعوة لیستطاع اقترحت اإلبقاء على ن
تحقیق االستغالل الكامل لوارد ھذه األسھم ووجوه اإلنفاق منھا ولیس یضیر األخ المتفاني حین 
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یخرج سھم الدعوة من مالھ أن یقدم للدار مثل ھذا القدر التافھ الذي ال یجاوز عشرین قرشا أو 
َوَما َأنَفْقُتْم ِمْن "ذلك حسب طاقات اإلخوان المختلفة وثرواتھم المتفاوتة عشرة قروش أو ما دون 

  ."َنَفَقٍة َأْو َنَذْرُتْم ِمْن َنْذٍر َفِإنَّ اللََّھ َیْعَلُمُھ

بعد أن یقدم األخ اشتراكھ في الدار وسھم الدعوة ال یكون مطالبا بإنفاق درھم واحد على النظام ) اسادًس (
 إال ،لى أن یرحل الدعاة من مالھم وینتقل المحاضرون والوعاظ على نفقاتھمالسابق الذي درج ع

 نفقات ما یكلفون القیام بھ من بأن یكون ذلك بمحض اختیارھم وبعد أن یعرض علیھم المكتل
  .األعمال واألسفار فینزلوا عنھا راضین منشرحین

یلزمون بھ بعد تخبیرھم فیھ ویعتبر یھیأ سجل دقیق لحصر من یحتم علیھم ھذا المنھاج ولمن ) اسابًع (
ھؤالء الرعیل األول للدعوة ویسمى السجل باسمھم ومنھم یصطفى المستشارون ویختار 

 نموھم بنمو القرب عن المیدان واالستعداد للصدام وواضح أنھ لیس ھناك مجال رالمقدمون وبقد
 األول مع أن لكثیر منھم للقول بأن ھذه طریق یظلم بھا فقراء اإلخوان ویبعدون بھا عن الرعیل

الفقیر على السواء ولم نحدد من اإلیمان والفدائیة ما یؤھلھم لتبوأ مكانتھم فذ ھذا الصف الغني و
َوال َعَلى الَِّذیَن "طاؤه على الفقیر  إعتى یكون سھر بذلھ على الغني صعًبا من المال ح معینًاقدًرا

  ."ُحوا ِللَِّھ َوَرُسوِلِھال َیِجُدوَن َما ُینِفُقوَن َحَرٌج ِإَذا َنَص

ا من اإلخوان رتبوا حیاتھم على مواردھم فمن العسیر علیھم مخالفة قد یكون من العقبات أن كثیًر
ھذا الترتیب وأنا أعتقد أن الذي ألف المعیشة بعشرة جنیھات في الشھر یستطیع أن یكتفي بما دون الثمانیة 

 ھذا المألوف  أن ذلك یجب أنت یكون تمھیدًا للثورة علىدون أن یغیر شیئا ذا بال من مألوف حیاتھ ولو
  .الوصول إلى أعالي درجات اإلیمان التي تخرج المرء عن كل ما یملك هللا والرسولكلھ ومرقاة من سلم 

ا في حیاتھ الخاصة أجل في المكان ادخار ھذا السھم دون أن یتغیر األخ أول األمر تغیرا ملموًس
ة ألعرض علیكم شفویا مثال من حیاة بعض اإلخوان على اختالف مقدرتھم وأستطیع أن أدع ھذه الورق

المالیة وأثبت لكم بطریقة عملیة سھولة التوفیق بین أخراج سھم الدعوة والتدرج المعقول في ترك مألوف 
  :من منح قلة سن اإلیمان أن یلزمھاوإنما یسھل ھذا التوفیق بالتزام أسس خمسة یتیسر ل، .ھذه الحیاة

 المساكن وجوب تجنب اإلسراف الزائد عن الحاجة منھا فإن بعض اإلخوان الذین یسكنون بثالثة :ھافأول
جنیھات في الشھر یمكنھم إذا تنازلوا عن اشتراط بعض الكمالیات في المسكن أن یجدوا راحتھم 
في مسكن بجنیھن یعادل األول سعة ونظافة وال ینقص عنھ إال في بعده خطوات عن شارع 

  . المقلق للراحةالترام

 مراعاة اقتراب المساكن من مقار األعمال وأقل ما في ذلك من االقتصاد نفقات الذھاب واإلیاب :وثانیھا
  .وقد شارف الجنیة عند بعض اإلخوان

 ولئن سخر من ھذا بعض اإلخوان فلیعلموا أنھ ، صون المال أن یبذل في مكروه كالتدخین ونحوه:وثالثھا
  .امھ على من یدعون صادقین إلى قیادة روحیة ومثل علیا إسالمیةمن أبسط ما یجب التز
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 التزام التدبر في بعض كمالیات المطعم والملبس من شیكوالتة وفاكھة ورادیو وحریر وفرنجة :اھرابعو
  .في تفصیل المالبس

 وھو ركن في كل ما سبق وھو وجوب االستغناء عن مودة كل صدیق أو قریب أو أھل بت :وخامسھا
  . مودتھم عن التزام شيء من ھذه األسس الخمسةتعوق

وإذا لم یكن ذلك كافیا إلقناع اإلخوان بضرورة إتباع ھذا النظام فلیحدثني المعترض بربھ على أي 
 ھل دخلھا على أن یظل نئوم الضحى :أساس دخل الدعوة وشارك الجماعة وأعطى البیعة وسایر الكتیبة

 كل  دماؤنا هللا وإعالنھ في:یھتف بالتضحیة وما معنى صراخھثقیل الخطى قلیل الھدى فلم كان إذن 
أجل  ،"َتَرى ِمْن اْلُمْؤِمِنیَن َأنُفَسُھْم َوَأْمَواَلُھْم ِبَأنَّ َلُھْم اْلَجنََّةــِإنَّ اللََّھ اْش"مجلس ومحفل قول اهللا تعالى 

یدعى في الصباح إلى لیحدثني من یصر على رفض ھذا المنھاج ماذا یكون موقفھ لو اقتضى األمر أن 
ترك وظیفتھ واالستقالة من منصبھ وھل یظن من سترى القیادة إبقاءه في وظیفتھ أنھ سیعود ینعم بربحھا 

 ال شك عن الوظائف ى سیقص..وإخوانھ في السجون ویستأثر بمالھا وحماة عقیدتھ على الطوى یبیتون
ولكن لیعلم ھؤالء  ،ف بعضھم اآلخروسیرى من المصلحة أن یحتمل البقاء في الوظائ ،بعض اإلخوان

الذین سیبقى علیھم في الوظائف إن لم یكونوا قد علموا من قبل أن الدعوة ستستولي على كافة أموالھم إن 
راضین وإن محرجین وأن من حدثھ الشیطان یومئذ بالتحلل قد أحل بنفسھ عقوبة خائن العھد في الدنیا 

أنتم أیھا السادة اإلخوان مستھدفون لھذا  ،ي أنزلھ بثعلبة وأمثالھ ومقتھ الذتنزلھا بھ الجماعة وسخط اهللا
عدوا لھ عدتھ والعاقل من مأل كنانتھ قبل الرماء ومن ال یقرب الورد حتى ا وإن بعد غد فأالموقف إن غًد
  .یعرف الصدر

ر على قد یقال إن ھذا كلھ معقول بید أنھ غفیر ممكن التحقیق في وقت السلم والھدوء ألن أشق األمو
ولكن ما ذنبي أیھا  ،النفس أن تنزل عما تملك وھو في یدھا بید أنھا تحتمل كل فاقة حین تحرم متاعھا

 ،ومرتبة ال یستطیع القائد أن یحمل بجنوده إال إذا بلغوھا ،ن ھذا أمر ال یتم اإلیمان إال بھاإلخوان إذا كا
أن عرض رجالھ على النھر عطاشا أحوج ما وھا ھو ذا نبي اهللا طالوت لم یبرز لجالوت وجنوده إال بعد 

 َفَمْن َشِرَب ِمْنُھ َفَلْیَس ِمنِّي "یكونون إلى الماء لیمتحن إیمانھم ویمحص استعدادھم للتضحیة بمتاع أنفسھم 
  ."َوَمْن َلْم َیْطَعْمُھ َفِإنَُّھ ِمنِّي ِإالَّ َمْن اْغَتَرَف ُغْرَفًة ِبَیِدِه

وشك أن تفصل بنا وأن تي تصریحاتك والمس من خطواتك أنك أنذا أحسن ف یا سیدي القائد ھا
أموالنا ملك أیدینا لھي مادة االمتحان الذي یخبرنا بھ اهللا كما كان النھر مادة االمتحان لجند طالوت 

 فمن أفرد نفسھ بمالھ فلیس منك ومن آثر اهللا" ِإنَّ اللََّھ ُمْبَتِلیُكْم"نا كما قال طالوت لجنوده  فقل ل،العطاش
م احمل بالقلة ورسولھ بھ فإنھ منك إال من أبقى منھ على بالغ نفسھ وأھلھ وأنظر في نتیجة االمتحان ث

  ."َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِلیَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثیَرًة ِبِإْذِن اللَِّھ َواللَُّھ َمَع الصَّاِبِریَن"المؤمنة بعد ذلك و
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من الذین یقولون ماال یفعلون وھو لھذا یتقدم إلى المكتب وإن مقدم ھذا االقتراح لیعوذ باهللا أن یكون 
فعال ببذل ما سأل اإلخوان بذلھ واعدا بأن یواظب على ذلك ما ملكت یمینھ ماال داعیا اهللا تعالى أن رزقھ 

  .وإیاكم تمام اإلخالص لھ وصدق االعتماد علیھ واالنانبھ إلیھ

ان أن سھم الدعوة یجب أن ال یظل خمس وقبل اختتام ھذه الكلمة أحب أن أذكر حضرات اإلخو
  .اإلیراد بل یجب أن تطرد زیادتھ ما تطلبن الدعوة ذلك

ولیحذر اإلخوان األحباء للمرة األخیرة كید الشیطان أن یغریھم باالستعفاء من ھذا العبء الجدید 
ون فضال عن لمعدمین الذین ال یجدویزین لھم التخلف عن تلك الخطوة الجادة إال أن یكون أحدھم من ا

َوال َعَلى الَِّذیَن ِإَذا َما َأَتْوَك ِلَتْحِمَلُھْم ُقْلَت ال َأِجُد َما "لكفاف فأولئك ما علیھم من سبیل ود وبلوغ اإقامة األ
 السَِّبیُل َعَلى الَِّذیَن َیْسَتْأِذُنوَنَك  ِإنََّما*َأْحِمُلُكْم َعَلْیِھ َتَولَّوا َوَأْعُیُنُھْم َتِفیُض ِمْن الدَّْمِع َحَزنًا َأالَّ َیِجُدوا َما ُینِفُقوَن 

  ."َوُھْم َأْغِنَیاُء َرُضوا ِبَأْن َیُكوُنوا َمَع اْلَخَواِلِف َوَطَبَع اللَُّھ َعَلى ُقُلوِبِھْم َفُھْم ال َیْعَلُموَن
  عبد الحكیم عابدین

  بإدارة الجامعة المصریة
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  :رشاد العام لإلخوان المسلمین فتقرر بشأنھ ما یأتيعرض ھذا التقریر على مكتب اإل

  یبقى نظام االشتراكات كما ھو ویعفي منھ المشتركون في سھم الدعوة إال أن تقدموا بھ من عند :أوال 
أنفســھم مع قبول الوصایا والوقفیــات والتبرعات واشــتراكات الكتائب واإلعانات من وجوھھا 

  .تغذى خزینة المكتب العامالشرعیة ومن ھذه الموارد ت
    یقبل مبدأ تحدید جزء من اإلیراد للمساھمة في أعباء الدعوة على أن یكون ھذا السھم ابتداء العشر :ثانًیا

كامال من اإلیراد السنوي أو الشھري ومن تطوع بأكثر من ذلك یضاف ما تطوع بھ إلى الموارد 
نسبة أكبر فیشترك فیھا القادرون من المساھمین العامة للجماعة توحیدا للنظام حتى یقرر المكتب 

جمیعا وكل أخ أمین على تقدیر مورده ویقسط على أقساط شھریة متساویة ومن أراد الدفع جملة 
  .واحدة قبل منھ ذلك

بأقل من العشر من إیراده فإن المكتب " لسھم الدعوة"    إذا رأى أحد اإلخوان أن یساھم في التبرع :ثالثًا
ولكن ھذا التبرع ال یكسب األخ حق " السھم"ھذا التبرع مع الشكر ویضمھ إلى صندوق یتقبل منھ 

الرعیل األول إذ أن المقصود لیس الحصول على المال فقط ولكنھ التأثیر في النفوس لذوي الموارد 
  .الكبیرة وفي نظام الحیاة أیًضا لذوي الموارد المحدودة

مندبو المكتب الذین ینفقون على الدعوة كثیرا من أموالھم   مندبو المنطق ورؤساء الدوائر و:رابًعا
ویضطلعون بعبئھا في دوائرھم ال یعفون من أداء ھذا السھم وینظر المكتب في إمدادھم بما 

  .یستطیعون أن یقوموا بمھمتھم ویستمروا على نشاطھم كل بحسب إنتاجھ
ستلزمات الدعوة منھ على حسابھ الخاص كما  تكون نفقات األستاذ المرشد في انتقاالتھ وأسفاره وم:خامًسا

 مشاركتھ في التبرع عھي اآلن ال من صندوق المكتب وال من سھم الدعوة نزوال على رغبتھ م
  .اللسھم أیًض

 التبرع لسھم الدعوة ال یعفي األخر لمیسور من الزكاة الشرعیة بل علیھ أداؤھا في مصارفھ الشرعیة :سادًسا
نھا للدعوة في بلده أو في المكتل العام جاز ذلك شرعا على اعتباره من وإذا أراد أن یدفع جزء م

سھم المؤلفة قلوبھم أو من سھم في سبیل اهللا أو من سھم ابن السبیل فإن الجمعیة تقوم بتحقیق ھذه 
  .األغراض كلھا

 كانت الدوافع  في المائة من سھم الدعوة لغرض واحد ال یتعداه بحال من األحوال مھما٥٠ یحجز مبلغ :سابًعا
ال بأس بأن یستمر ھذا و"  في سبیل الدعوة من المساھمینتعویض من یصابون"وھذه الغرض ھو 

المبلغ في أعمال ومشروعات اقتصادیة وفق نظام خاص یضمن المحافظة على واالنتفاع بھ 
ات  ویضم الجزء الباقي إلى لموارد العامة لخزینة المكتب لیعین على النفقة في مرتب،وبریعھ

  .الموظفین والمندوبین والوعاظ ومطبوعات الدعایة وغیرھا من اللوازم
 الھجریة واهللا ١٣٥٧  المیالدیة شعبان سنة ١٩٣٨ یبدأ تنفیذ ھذا النظام من أول شھر أكتوبر سنة :ثامنًا

  .المستعان وصلي اهللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

  المرشد العام لإلخوان المسلمین
  ناحسن الب
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  بخط یـد اإلمام الشھید حسن البنا
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ................. اإلخوان المسلمین بمنطقةحضرة األخ المحترم نائب

 في شعب  فأبعث إلیكم بھذه النشرة رجاء تعمیمھا،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ وبعد
ا ھو مطلوب تنفیذه منھا كما ألفت نظر حضرتكم إلى النشرة تكم ومراكز جھادھا ومراقبة تنفیذ ممنطق

األولى نشرة قسم المناطق رجاء مراجعتھا والعمل على تنفیذ مطلوبات المكتب العام التي لم تنفذ بعد مع 
  .ھ والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركات،جزیل الشكر

 
 الكثیر من د یجعل اإلشراف علیھا إشرافًا دقیقًا یستنفاع األعمال بالمركز العام اتساًعا التسنظًرا

 قرر المركز العام أن یقوم األستاذ أحمد السكري الوكیل العام باإلشراف على النواحي ،الوقت والمجھود



  ١١٨

 وأن یقوم ،امة ویساعده ویردفھ األستاذ صالح عشماوي أفنديالرسمیة وعلى اللجان والمقابالت الع
دار األستاذ عبد الرحمن أفندي الساعاتي المراقب العام لإلخوان المسلمین بمراقبة العمل في كل أقسام ال

 ویقوم األستاذ عبد الحكیم ، ویساعده وبردفھ األستاذ حلمي نور الدیناواإلشراف علیھ إشرافًا إدارًی
كرتیر العام باإلشراف على النواحي الروحیة في المركز العام من األسر والكتائب والدروس عابدین الس

 لھذه األعباء عن كاھل األستاذ المرشد وذلك تحقیقًا ،والتوجیھات ونحوھا ویساعده األستاذ سالم غیث
ى ال یستغربوا  حت فیحیط المكتب اإلخوان بذلك عاًما،العام وإن كان الجمیع تحت إشرافھ المباشر فعال

  .توقیعات حضرات اإلخوان المذكورین في ھذه الشئون إذا كاتبوھم

یبدأھا  من رجب إن شاء اهللا وس٢٧د العام في ھذا الصیف في یوم ــتبدأ رحالت األستاذ المرش )١(
وسوف ال یكون لھا منھاج خاص موضوع وتكون الغایة األولى منھا بزیارة منطقة اإلسكندریة 

 نشاطھم ونظامھم ىراف على مدــإلشااء أكبر وقت معھم وــھم وقضـأنفسز اإلخوان ــتركی
  . أما الدعایة العامة فتأتي في المرتبة الثانیة،وتشكیالتھم وأعمالھم

تود المراقبة العامة بالمكتب أن توافیھا كل منطقة بدرجة وصولھ في جدول كاألتي بأسماء  )٢(
 من أجازاتھم تحت عون أن یضعوا جزًءاین الذین یستطیحضرات اإلخوان الموظفین والمدرس

  .تصرف المكتب العام لینتفع بھا في صالح الدعوة

    
 

 
 

 

        
 
 

وترجو السكرتاریة أن یصلھا ھذا البیان في أقرب فرصة مع الشكر حتى ال تضیع فرصة ھذه 
  .األجازات

لمركز العام توحیدًا للعمل أن تكون السنة اإلداریة لإلخوان والسنة المالیة في تاریخ واحد، قرر ا )٣(
 وینبني على ھذا تجھیز الحساب لكل شعبة ،تبدأ بأول مایو وتنتھي بأخر إبریل من السنة التي تلیھا

ى الحساب وتجھیز میزانیة العام الجدید في أوائل مایو ثم تنعقد الجمعیة العمومیة للتصدیق عل
واعتماد المیزانیة واختیار مراقب الحسابات ثم انتخاب مجلس اإلدارة الجدید إذا كانت الالئحة 

 ویعتبر ھذا القرار تعدیال للنشرة السابقة نشرة المنطق التي فرقت ،الداخلیة للشعبة تنص على ذلك
  .بین السنة اإلداریة والمالیة

أن اإلعانات عب إلى ــا وبخاصة إدارات الشًعیلفت المركز العام نظر حضرات اإلخوان جمی )٤(
وإنما عماد الجماعات العاملة  ، ثابتًا لألعمال العامة وال  للدعوات الصادقةالحكومیة لیســت مورًدا

والدعوات الحقة إیمان أعضائھا وتضحیاتھم ومواردھم وبذلھم في سبیل دعوتھم فھو یجب أن ال 
 من موا لحرمانھــزیادة على إعانة كما أن علیھم أال یتألمیفرح اإلخوان بتقریر إعانة رسمیة أو 

 وقد ال یكون من المبالغة أن نقول إن ھذه اإلعانات فتنة یمتحن اهللا بھا ،ذه اإلعانات أو من نقصھاـھ
اإلخوان لیعلم ھل تصرفھم عن قوة إیمانھم وكثرة بذلھم وتحول وجوھم عن مصدر قوتھم وھو 



  ١١٩

 فعلى اإلخوان الفضالء أال یأسوا ، وإن للبذل لحالوة،ن للحاجة لروعة وإ،التلذذ بالبذل والجھاد
أال یحرصوا على ھذه اإلعانات في قلیل وال في كثیر وهللا و ،على ما فاتھم وأال یفرحوا بما آتاھم

تالء الخیر وإن اب ،"َوَنْبُلوُكْم ِبالشَّرِّ َواْلَخْیِر ِفْتَنًة"خزائن السموات واألرض ولیتأملوا قول اهللا تعالى 
ألشد وأفعل ألنھ ألصق بالنفس وأحب إلى القلب واهللا نسأل أن یثبتنا على دعوتھ وأن یصرف عنا 

  .المحنة في الخیر والشر إلى ما یجب ویرضى آمین

 وھذا الحرص من ،یحرص كثیر من اإلخوان كذلك على تسجیل شعبھم بوزارة الشئون االجتماعیة )٥(
ن المركز العام یلفت نظر اإلخوان إلى أن وزارة الشئون حیث ھو حب للنظام مشكور جمیل ولك

االجتماعیة ال تجد العدد الكافي من المفتشین لزیارة الشعب التي تتقدم إلیھا فھي تتأخر مضطرة عن 
 تسیر بتؤدة ىا فھإجابة ھذه الطلبات كلھا ثم ھي ال تجد كذلك اإلعانات الكافیة لھذه الشعب جمیًع

ا أن ھذا التأخر في إفادتھم عن طلبات التسجیل التي یقدمون بھا لیس مقصوًدوتدرج فلیعلم اإلخوان 
ا كذلك لوزارة الشئون فأنھا تود مًدتعللمركز العام إذ أنھ یتقدم بھذه الطلبات بدرجة وصولھا ولیس م

 على ،أن لو استجابت لكل طالب یتقدم إلیھا ولكن الظروف تحول دون تحقیق ھذه الرغبات كاملة
كز العام یود أن یصارح اإلخوان بأن ھذا التسجیل المطلوب لیس أكثر من تسجیل رسمي أن المر

ولیست لھ من قیمة عملیة عند العاملین الصادقین والمجاھدین المؤمنین وحسبھم أن یتقبل اهللا 
جھادھم وأن یبارك جھودھم وأعمالھم فلیكن نظر اإلخوان إلى فكرة التسجیل بوزارة الشئون نظرًا 

كون فأن تم التسجیل فھو  رسمیا بحتیا یراد بھ استكمال النظام ال أكثر ثم لیكن بعد ذلك ما یعادیا
ن أبطأ فھو الخیر كذلك ولو أطلعتم على الغیب الخترتم الواقع ولیذكر اإلخوان دائما أنھم الخیر وإ

إلى أن أصحاب دعوة قبل أم یكونوا ھیكل جمعیة شكلیة وقد تلجئھم الدعوة في یوم من األیام 
یرفضوا اإلعانات ویستغنوا عن المساعدات فلیعلموا ذلك ولیقدروا ولیستعدوا لھ من اآلن واهللا 

  .المستعان

 
 قرر المكتب العام ،ا قوي وتركیز للدعوة في أنفسھم تركیًزة في توجیھ اإلخوان توجیھا صالًحارغب

مال الدعوة تصلح بصالحھم وتضعف واصال إلى أعضائھا إذ أنھم رأس  متأن توجھ كل شعبة جھدًا
  :بضعف الفكرة في نفوسھم وعلى كمل شعبة أن تتخذ بخصوصھم ما یأتي

ھم في دفتر سجل األعضاء رقم واحد تحصر كل شعبة أعضاءھا جمیًعا حصًرا دقیقًا وترصد )١(
  :ة الداخلیة وتؤكده مصلحة الدعوةعلى أن تقسمھم على ھذا النحو الذي تحدده الالئح) إحصاء(

 وھم ذوو الحیثیات االجتماعیة واألدبیة الذین یعطفون على الدعوة في :األعضاء الشرفیون) أ ( 
 .محیط الشعبة ویقدمون لھا بعض المساعدات المادیة أو األدبیة

 مادیة أو  وھم اإلخوان المعجبون بالدعوة والذین یقدمون لھا مساعدات:األعضاء المنتسبون)  ب(
 في میادین عملیة ولم یشتركوا اشتراكا فعلًیاأدبیة ولكنھم لم یتقیدوا بعد بتوجیھاتھا الروحیة وال

 .نشاطھا العملي



  ١٢٠

 وھم اإلخوان الذین بایعوا اهللا على العمل بتوجیھات الدعوة والتمسك :األعضاء العاملون) حـ(
 في نواحي نشاطھا مھما كانت حیثیاتھم ابتعالیمھا والجھاد في سبیلھا واشتركوا اشتراكا منظًم

 .االجتماعیة ومؤھالتھم العلمیة

وعلى سكرتیر الشعبة أن یخصص لكل قسم من ھذه األقسام صفحات خاصة بسجل اإلحصاء كما 
 . حـ، ب،ورد في تعلیمات القید فیھ وأن یرمز لكل قسم منھم برمزه ھنا  أ

ھا وھم الذین ألقیت وستلقى على كواھلھم أعباء ھم وال شك عماد الدعوة وسند :األعضاء العاملون )٢(
  :العمل لھا والكفاح في سبیلھا ولھذا یجب أن توجھ إدارة الشعبة إلیھم كل عنایتھا وذلك بما یأتي

 رابطتھم وتتحقق أخوتھم ویتم تعاونھم وحتى یستفیدوا ىا نظام األسر حتى تقوإلزامھم جمیًع) أ ( 
  .ني روحيمما في ھذا النظام من توجیھ تعاو

إلزام الصالحین منھم نظام الجوالة وعدم إعفاء أحد إال لسن غیر مالئمة أو لعذر قاھر حتى )  ب(
 .یستفیدوا كذلك مما في ھذا النظام من روح ریاضیة وعملیة

ن ومؤاخذة المسيء بحزم ال ھوادة سدوام مراقبتھم ومحاسبتھم واألخذ بسیاسة تشجیع المح) حـ(
  .یھامعھ وعدالة ال ظلم ف

إلزامھم قراءة رسائل اإلخوان المسلمین وقانونھم األساسي واالحاطة بأھدافھم وتعالیمھم ) د(
وتخصیص أوقت في مدارسات األسر ومحاضرات الدار ودروسھا لقراءة الرسائل وللبدء 
بقانون اإلخوان المسلمین العام ومراجعتھ فصال فصال مع العنایة بتفصیل واجبات األخ 

 .ام بھا حق القیامالمسلم والقی

على إدارة الشعبة أن تعني باإلخوان الشرفیین والمنتسبین كذلك فتدعوھم إلى كل الحفالت وترسل  )٣(
إلیھم النشرات الدوریة العامة التي تصدرھا الشعبة وتلفتھم بالتدریج إلى نواحي نشاط اإلخوان 

فترة والفترة على أعمال الشعبة وتفسح لھم في ذلك المجال الالئق بھم والمناسب لھم وتطلعھم بین ال
ونواحي نشاطھا وھكذا حتى یشعروا بأنھم موصولون ال منقطعون ثم یرشح منھم بعد ذلك من 

 .العاملینلثقة بثباتھ واستقراره لیكون من تؤھلھ صلتھ وا

كل األعضاء الجدد یقیدون في المنتسبین أو الشرفیین ویرشح الصالحون منھم للعضویة العاملة في  )٤(
ة العام لیكونوا من العاملین إذا أرادوا ذلك ووافقوا علیھ وقبلوا شرائطھ وحینئذ تقرأ علیھم نھای

 .الئحة األسر ویعرفون نظام الجوالة ویبایعون ویرصدون بعد ذلك مع العاملین

لدعوة وتتركز في نفوس غلب المجاملة على ھذه الناحیة فعلى أساس ھذا االختیار تتدعم ایجب أال ت )٥(
 .كن األھلیة واالستحقاق وحدھم ھما العامل األساسي في التقسیم واهللا المستعانفلتأبنائھا 

 

سیقوم األخ األستاذ عبد الحكیم عابدین بمھمة المراقبة العامة لألسر التعاونیة ویردفھ في ذلك سالم  )١(
أمین أفندي إسماعیل ومحمد أفندي  وسیقوم بالمساعدة في ھذه المراقبة اإلخوان ،أفندي غیث

شریف وحلمي نور الدین أفندي وطاھر عبد المحسن أفندي بصفة دائمة واألستاذ محمد الحلوجي 



  ١٢١

والدكتور عبد المنعم أبو الفضل بصفة احتیاطیة وسیبدأ عملھم باالتصال بأسر القاھرة ثم ینتقل بعد 
  .ذلك إلى األقالیم إن شاء اهللا

وجیھ األسر وتحدید نقط أساسیة في مدرستھا ترسل إلیھا تباعا إن شاء اهللا تقوم ھذه المراقبة بت )٢(
والمركز العام یرجو المناطق والشعب توجیھ الھمة إلى تركیز ھذه األسر وتقویتھا وجمع األعضاء 

  .العاملین فیھا جمیعا تحت لوائھا واهللا المستعان

 
أن یطالع إخوان الشعب بالحساب الختامي للسنة المالیة وبمیزانیتھ للسنة الحالیة رأي المركز العام  )١(

 :فإلى حضراتھم ھذان البیانان

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
  

   تنظر بیان المتنوعات خلفھ:مالحظة

 

 



  ١٢٢

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

      
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

      



  ١٢٣

مع العلم بان ھذه ھي میزانیة المركز العام فقط مجردة عن المیزانیات الفرعیة كمیزانیة المطبعة 
  .الخ. .والمجلة والقسم الریاضي والطالب واألسر

 ١ جنیھ شمال القاھرة و ١ ( :قرر المكتب العام مطالبة المناطق باشتراك شھري على النحو اآلتي )٢(
 جنیھ بني ٣ جنیھ جنوب القاھرة  و١ و  جنیھ الفیوم ٢ھ غرب القاھرة و  جنی١الصف و وجنیھ 

 جنیھ البحیرة ٣ جنیھ مغاغة و ١ جنیھ اإلسكندریة و ٢ جنیھ الفشن و ٢ جنیھ الجیزة و ١سویف و 
 جنیھ ٢جنیھ منفلوط و١ جنیھ المنوفیة و ٣ جنیھ المنیا و ٢جنیھ الغربیة و ٣ جنیھ بني مزار و ٢و 

 جنیھ البلینا  ١و   جنیھ الشرقیة ٥ جنیھ سوھاج و ١ جنیھ الدقھلیة  و ٥جنیھ أسیوط  و  ٢و قویسنا 
 جنیھ ١جنیھ السویس و  ٢ جنیھ قنا و ١و  جنیھ القنال٢ جنیھ فرشوط و ١ جنیھ القلیوبیة و ٢و 

  .)أسنا 

طق عنیبة وقد الحظ المركز العام في ھذا قدرة كل منطقة وظروفھا كما أعفى من ھذا االشتراك منا
وأسوان وادفو واألقصر العتبارات خاصة والمركز العام یذكر بالشكر والتقدیر ھذه المناطق التي بادرت 

 شمال القاھرة والجیزة والبحیرة والغربیة والمنوفیة وقویسنا والشرقیة والقلیوبیة والسویس :بالتسدید وھي
ینا كما یسره أن یذكر أن منطقة طنطا والصف والفیوم وبني سویف ومغاغة وبني مزار ومنفلوط والبل

كانت أولى المناطق استجابة مع أنھا ال رصید لھا ولم تأخذ إعانة من الشئون االجتماعیة ھذا العام وال من 
 غرب القاھرة وجنوب : كما یأسف المكتب لتأخر ھذه المناطق بدون عذر إلى اآلن وھي،أیة جھة حكومیة

  .المنیا وأسیوط وقنا ووعدت فرشوط بالدفع السریعالقاھرة واإلسكندریة والدقھلیة و

 كما اعتذرت منطقتا سوھاج والفشن ،وقد كتب المكتب إلى ھذه المناطق مشددًا یطالبھا باألداء
والمركز العام یرى أن أیة منطقة مھما ضعفت مالیتھا ال تعجز عن المساھمة بھذا القدر الیسیر في نفقات 

العتذار أو العجز غیر مقبول من أیة منطقة وھو لھذا یھیب بالشعب أن الدعوة العامة ویرى أن موقف ا
تساھم توًا في نفقات مراكز الجھاد وبمراكز الجھاد أن تساھم في نفقات المناطق وبذلك تستطیع المناطق 

  وال زال المكتب یأكل أن تتغلب المناطق على العقبات التي أمامھا،أن تقوم بالتزاماتھا مع المركز العام
حتى ال تسجل على نفسھا ھذا الموقف بین اإلخوان وحتى ال یضطر المكتب إلى النظر إلى موقفھا ھذا 

  .بعین أخرى ونسأل اهللا لنا ولھا المعونة والتوفیق والسداد آمین

ال زال بعض المناطق لم یواف المركز العام بحساب قرش الدعوة المتأخر والمركز العام یلفت لھذا  )٣(
خرین ویرجوھم أن یسددوا ھذا الحساب وأن یوافوه بالنتیجة على أي وضع نظر حضرات المتأ

  .كانت حتى یمكن تسدید ھذه الحسابات قبل القسط القادم وقد أظلنا موعده

 
سیقوم اإلخوان المفتشون من وعاظ المركز العام بجولتھم ابتداء من ھذا األسبوع وھم فضیلة  )١(

زكریا الزوكة وفضیلة األستاذ الشیخ فرغلي الشاذلي وفضیلة األستاذ الشیخ عبد المعز عبد األستاذ 
الستار وسیكون ھدف ھؤالء مناطق الوجھ القبلي كما سیقوم اإلخوان الزوار والمتطوعون بقضاء 
 أجازاتھم في المناطق األخرى بالوجھ البحري والقبلي كذلك وسیحمل الجمیع معھم النماذج الالزمة



  ١٢٤

 وستكون مھمة الجمیع تركیزیة ،من السجالت والتقاریر الجدیدة التي أعلن عنھا في النشرة السابقة
   .تنظیمیة أوال ثم الدعایة العامة في المرحلة الثانیة أیضا واهللا الموفق والمستعان

ن بمناسبة حلول موسم اإلسراء المبارك یذكر المركز العام المناطق بوجوب إعداد الدعاة من اآل )٢(
 وعلى ،اتھم أوقات قریبة من یوم الذكرى بحضرل الشعب في وقت واحد أو فيكحنى یمكن تغذیة 

  .المناطق إخطار المركز العام من اآلن إذا أرادت أن یشاركھا دعاتھ في ھذه األحفال

یسر إدارة المناطق العامة أن تعلن أن الدكتور عثمان قد عاد إلى دمنھور بعد أن كان قد انتقل منھا  )٣(
 والقسم یرجو من وراء ھمة الدكتور ونشاطھ ،وبعودتھ أسندت إلیھ ریاسة منطقة البحیرة كما كانت

 .وإخالصھ كل خیر لھذه المنطقة إن شاء اهللا

 
بمناسبة سفر اإلخوان من الطالب إلى بلداتھم یود المركز العام أن ینتفع اإلخوان في الشعب بنشاط  )١(

  . وأن یوجھھم إلى العمل معھم في الدعوةھؤالء اإلخوان

وسیوفد قسم الطالب بعضھم إلى مناطق اإلخوان في فترات مختلفة تدریبا لھم من جھة من وانتفاعا  )٢(
 والمركز العام ھذه المناسبة یحذر اإلخوان من األدعیاء ،بجھودھم في الدعوة من جھة أخرى

 كما أنھ یعلنھم ،اعتمادا رسمي من المركز العاما إال إذ كان بیده خطاب ویرجوھم أال یعتمدوا أحًد
أن ھناك قاعدة عامة ال تتخلف یتمیز بھا الصادق من الكاذب وھي طلب المساعدات المالیة أو سوء 

خالق وعدم التمسك باآلداب اإلخوانیھ فإذا طلب أحد الناس مساعدة مالیة فلیقطع اإلخوان بأنھ األ
ا في الفرائض لقیة العالیة أو تقصیًرخ استھانة بالمعاني الأجنبي عن الدعوة وإذا ال حظوا علیھ

راءتھ من شرف االنتساب للعمل با على بعده عن الدعوة ووالوجبات اإلسالمیة كان ذلك دلیال أیًض
  . حظ ذلك بدقةفیالحظلھا 

 
ربة األمیة وبعثت إلى المدیریات نشطت وزارة الشئون االجتماعیة في االستعداد النفاذ مشروع محا

ا ألن اإلخوان المسلمین ھم  ونظًر،والمراكز تطالبھا بإحصاء عدد األمیین وعدد األماكن الخالیة وھكذا
ود أن تحصر كل شعبة عدد األمیین مشروع الجلیل فإن المركز العام یأولى الناس بالمساھمة في ھذا ال

دائمة للقیام بمھمة التعلیم وبیان عدد الحجرات الصالحة في من أعضائھا وعدد من یمكنھم التطوع بصفة 
وافینا كل شعبة بھذا البیان في اقرب وقت مستطاع وفي نیة  فنرجو أن ت،الدار لتكن فصوال دراسیة لیلیة

م بعد ھذا أن یعرض على وزارة الشئون استعداده لمعاونتھا في ھذه الخدمة الوطنیة متى االمركز الع
  .ت لھ السبیل إلیھأرادت ذلك وسھل

 
ا لھذا القسم أن یؤلف لجنة من حضرات اإلخوان األساتذة صالح عشماوي أفندي  المركز تنظیًمىرأ

 وقد استقر رأیھا بھذا ،وحلمي نور الدین أفندي ومحمد الحلوجي أفندي للنظر في القواعد التي یسیر علیھا
  :تیة وقد اعتمدھا المكتب العامالخصوص على األوضاع اآل



  ١٢٥

  .تسند ریاسة ھذا القسم الفعلیة إلى األستاذ حلمي نور الدین ووكالتھ إلى األستاذ صالح عشماوي )١(

یمنع من اآلن تألیف ھیئات لھا إدارات مستقلة باسم األخوات المسلمات وعلى الھیئات التي تألفت  )٢(
أو تتفضل باختیار اسم آخر وحسبھا أن تكون على ھذا الوضع بھذا االسم أن تتشكل بالوضع الجدید 

  .ھیئات خیریة عامة

تھتم كل شعبة تمكنھا ظروفھا بتعلیم السیدات أحكام دینھن والعمل على تثقیفھن ثقافة إسالمیة  )٣(
صالحة ونشر دعوة اإلخوان المسلمین في محیطھن سواء أكن من سیدات اإلخوان أم من غیرھن 

ت عامة لھن في دور اإلخوان أوقات خلوھا أو في المساجد وذلك بتنظیم دروس دوریة ومحاضرا
في غیر أوقات الصالة الجامعة أو في المنازل الفسیحة المعدة لذلك وعلى إدارة الشعبة أن تسند 
األشراف على ھذه الناحیة ألخ صالح لھا مأمون علیھا وأن تتخیر الوعاظ أو الواعظات إن وجدن 

لمأمونات علیھا وال بأس بأن تنتدب الشعبة إحدى السیدات من الصالحات كذلك لھذه المھمة ا
ن الشعبة وبین ھؤالء یالمواظبات على الحضور لتكون منظمة لالجتماع وتكون ھذه السیدة الصلة ب

 في مھمتھا التنظیمیة وال بأس بتعدد ھذه الدروس في ن ولھذه السیدة أن تستعین ببعضھ،السیدات
 وتسمى السیدة المسئولة منظمة لھذه الفرقة ،ل ووجد الوعاظ واألماكنالشعبة الواحدة إذا كثر اإلقبا

 .ال رئیسیة لھا

إذا أرادت إحدى السیدات أن تساھم في ھذا الخیر باالشتراك أو التبرع فعلیھا أن تدفع اشتراكھا  )٤(
ذي یقوم بكل النفقات الالزمة ال صندوق الشعبة ھو نالدوري أو تبرعھا إلى صندوق الشعبة كما أ

 .ھذه االجتماعاتل

یعمل المركز العام من اآلن على تخریج طبقة من فتیات األخوان وسیداتھم المثقفات لیكن واعظات  )٥(
ومعلمات یقمن بھذا العبء ویحملنھ عن كاھل الوعاظ بالتدریج وإلى أن یتم ھذا العمل یختار 

 القائمین بھا إلى المركز العام بعض أعضائھ من العلماء لإلشراف على سیر ھذه الدروس وتوجیھ
أفضل المناھج ومن حضراتھم ومن رئیس القسم ووكیلھ تتألف ھیئة المسئولیة بالمركز العام ولھذه 

 .الھیئة أن تستعین بمن ترى االستعانة بھم من اإلخوان المتطوعین أو الموظفین واهللا المستعان

الحرص على إیصال ھدایة لیس لھذه الفكرة من دافع عند المركز العام لإلخوان المسلمین إال  )٦(
اإلسالم ودعوة األخوات إلى النصف الثاني من األمة في وقت اشتدت فیھ التیارات التي تجذب 

 وقد نص ذلك قانونھم األساسي من أول یوم منذ –السیدات إلى األفكار الضارة واألوساط الفاسدة 
تھا السابقة وغیر معقول أربع عشرة سنة وتألفت لذلك فرقة األخوات باإلسماعیلیة ووضعت الئح

 .أن یقصد من وراء ذلك مناوأة جھة من الجھات أو ھیئة من الھیئات

كما أن المركز العام لم یقصد بحظر التكوین اإلداري إال صرف الجھود إلى الناحیة المنتجة   )٧(
ب ضار الشكلیات الجوفاء والتنافس الفارغ على المراكز واأللقاوتخلیص ھذه الحركة النافعة من أو

واالكتفاء بإدارة الشعبة لتشرف على الدعوة وفي الناحیتین جمیعا وطبیعة العمل واعدة فمن كانت 



  ١٢٦

مخلصة تبتغي وجھ اهللا بحضورھا وعملھا رأت في ذلك راحة من العناء وانصرافا إلى الفائدة 
 في شيء  فلیست من ھذه الدعوةغي لقًبا زائفًا أو مظھرًا كاذًبا ومن كانت تبت،فسرت بھ وفرحت بھ

 .وأمامھا میادین الظھور كثیرة فاتقصد أي میدان شاءت واهللا ھو الغني الحمید

 
قرر المكتب العام بجلستھ الماضیة انتداب األخوین األستاذ عبد الرحمن الساعاتي أفندي واألستاذ  )١(

ة األقطار العربیة الشقیقة بالشام والعراق عبد الحكیم عابدین أفندي في صیف ھذا العام لزیار
 كما أن القسم نشط نشاطًا عظیما وعني ،وستتخذ اإلجراءات الخاصة بھذه الرحلة ابتداء من اآلن

  .عنایة فائقة بالقضایا اإلسالمیة العامة التي تشغل الرأي العام ولھ فیھا جھاد مشكور

اذ مطالب ھذا فعلى شعبھا في المبادرة بإنیلفت المكتب العام نظر المناطق إلى وجوب التشدید  )٢(
  .القسم من العرائض أو االحتجاجات أو غیرھا في حینھا فقد یفوت التأخیر كثیرًا من الفرص

 
نشرت مجلة اإلخوان نبأ تبرع سمو األمیر محمد علي توفیق ولي عھد المملكة المصریة لمكتبتھ 

ر المركز العام لإلخوان المسلمین وھي تبلغ نحو األلف مجلد في مختلف العلوم اإلسالمیة العربیة لدا
الخ وقد أھدى سموه كذلك صورتھ للدار وال یسع المركز العام إال أن یتقدم إلى . .واللغویة والتاریخیة

خیر البالد والعباد سموه شاكرًا ھذا التفضیل الكریم سائال اهللا تبارك وتعالى أن یوجھ القلوب والجھود ل
  .آمین

 
وقد كان ھذا القسم ناحیة من نواحي قسم الخدمة االجتماعیة وقد رأي المركز العام أن یوجھ إلیھ 

  :سما مستقال یقوم على ھذه القواعدعنایة خاصة ألھمیة فجعلھ ق

لیمان ولحضرتھ أن یستعین بمن یرى تسند إدارة ھذا القسم الفنیة إلى األخ الدكتور محمد أحمد س )١(
من اإلخوان المتطوعین أو الموظفین كما أن علیھ أن یتصل بحضرات األطباء المختصین وأن 

  .اینظر في تنظیم القسم عملیًا وفنیا وإدارًی

  . بحي السیدة زینب أمام المدرسة السنیة مباشرةاركز العام لھذا القسم مقًرا خاًصا مناسًباختار الم )٢(

 :نشاط ھذا القسم اآلن منیتألف  )٣(

 .مستوصف نظیر رسم دخول یسیر) أ ( 

  .تنظیم عملیة الكشف على أعضاء شعب اإلخوان المسلمین) ب(

 .تنظیم التطوع لعیادات خاصة لألسر الفقیرة في المنازل) حـ(



  ١٢٧

 .تنظیم رحالت للخدمة الطبیة في شعب اإلخوان في أیام العطلة)  د(

 .ي شعب اإلخوانتنشیط الخدمة الطبیة ف) ھـ(

معاونة مصلحة الشئون القروبة بوزارة الصحة في جھودھا الرسمیة بجھود اإلخوان األدبیة )  و(
 .ونشر الدعوة الصحیة في القرى والریف

 .ویرجو المركز العام أن تأتي نھضة ھذا القسم للدعوة بأطیب الثمرات إن شاء اهللا

 
 وذلك ، جمع البیانات الرقمیة لجمیع نواحي نشاط اإلخوان وتبویبھا وتحلیلھا مھمة ھذا القسم

  :تيام تحقیقًا لھذا النظام إتباع اآل وقد رأي المركز الع،لمعرفة مدى سیر الدعوة وحقیقیة قوتھا

  .یكلف األخ السكرتیر في كل شعبة أعمال اإلحصاء وھو المسئول عن تنفیذ تعلیمات القسم )١(

 اإلحصاء بالمنطقة سكرتیرھا العام ولھ اختیار من یساعدونھ لمراقبة التنفیذ یشرف على أعمال )٢(
  .وستكون مكاتبات القسم للشعب عن طریق المنطقة كما ھو المتبع

كثیر من بیاناتھ من السریة نرجو أن یالحظ القائمون ونظًرا لما یحتاجھ اإلحصاء من دقة وما ل
م ویرجو قسم اإلحصاء من حضرات السكرتیرین في المناطق بمھمتھ الدقة والسریة الكاملة وحسن النظا

 .والشعب حفظ ملف خاص بالنماذج والتعلیمات اإلحصائیة التي ترد إلیھا منھ مع الشكر

 
اعتمد المركز العام البیان الملحق بھذه النشرة عن منھاج ھذه المدارس وستنشر الدروس التفصیلیة 

جلة اإلخوان المسلمین تباعًا إن شاء اهللا كما أن المركز العام بدأ فعال بتطبیق ھذه الخطوات في في م
  :القاھرة تحت إشرافھ وھو یرجو الشعب والمناطق العنایة بما یأتي

  .قراءة ھذه المذكرة قراءة دقیقة واالھتمام باالستفادة من ھذا النظام )١(

  على مدرسة الجمعة موافاة القسم باسم األخ المسئول المشرف  )٢(

 وعن عدد األفراد الذین تضمھم الدراسة إن كانت قد تكونت فعال وعن مكان اجتماعھا )٣(

 .العنایة بالحصول على مجلة اإلخوان واالنتفاع بما فیھا من دروس ھذا القسم )٤(

 
ین في عقد مؤتمر عام بمدینة القاھرة یفكر قسم الجوالة والریاضة بالمركز العام لإلخوان المسلم )١(

خالل أیام عید الفطر القادم إن شاء اهللا إذا سمحت الظروف الخاصة والعامة بذلك فعلى حضرات 
اإلخوان رؤساء المناطق والشعب أن یھتموا منذ اآلن بتكوین رھوطھم وتدریبھا وتنظیمھا 

ن ھناك اجتماعات عامة لھذه الرھوط وإذا حال شيء دون عقد ھذا المؤتمر فتكو. واستكمال أدواتھا
  .في مناطقھا الرئیسیة یحضرھا ویشرف علیھا مندوبون من المركز العام إن شاء اهللا



  ١٢٨

انتدب القسم األخ األستاذ عبد العزیز أحمد أفندي لیكون مراقبًا عامًا للرھوط بالقاھرة واألقالیم  )٢(
الفضالء لذلك كما أنھ سیتوسع في وعینتھ لھذه المھمة بصفة دائمة وسینتدب معھ أحد اإلخوان 

  .تفریغ اإلخوان الصالحین لھذه المھمة بالتدرج لیقوموا بھا مشكورین

م یفكر كذلك في تكلیف بعض المراقبین والمدربین بالقاھرة أن یقضوا أیام عطلتھم ـكما أن القس )٣(
م التدریب وسیكون  لنظاتوحیًدااألسبوعیة وأجازاتھم في تدریب إخوانھم برھوط األقالیم وزیاراتھم 

 .مع من ینتدبون لذلك اعتماد اتھم الرسمیة

اتفق القسم الریاضي مع المالكم العالمي أدیب الدسوقي الفلسطیني على تبادل الزیارات بین الفرق  )٤(
لریاضیة وتقویة للصالت بین الھیئات الریاضیة المختلفة في مصر وفلسطین تنشیطًا للناحیة ا

 .اإلسالمیة التي تخدم الریاضة وسیكون ھذا االتفاق موضع التنفیذ القریب إن شاء اهللا

 
 تخسر ولكنھا رابحة فلمن بثبات كیسر المركز العام أن یعلن أن ھذه الشركة قد سارت ببطء ول

  :فقرر ما یأتي ،مجلس إدارة الشركة أن یخطوا بھا خطوات فسیحة موفقة وقد فكر ،ادائًم

 عشرین ألف جنیھ إذ أن ٢٠٫٠٠٠زیادة السھوم من ألف إلى خمسة آالف لیكون رأس مال الشركة  )١(
  .ثمن كل سھم أربعة جنیھات تدفع جملة أو تقسیطًا

  .ن األغنیاء من التجارأال یباح االكتتاب بأكثر من مائة سھم لئال یكون رأس المال دولة بی )٢(

انتداب األخ ریاض عبد القادر جمجوم أفندي التاجر بالجمالیة لیكون عضو مجلس اإدارة المنتدب  )٣(
 .إلدارة الشركة

 وتثمیر ، أن یبادروا بتشجیع ھذا المشروع الجلیل والنھوض بھلمركز العام یھیب باإلخوان جمیًعاوا
 شارع المعز ١٠٢( المنتدب بعنوانھ  اإلدارةب عضو مجلسأموالھم بواسطتھ ومن أراد مزید بیان فلیكات

 .) بالجمالیة مصر ــ النحاسین سابقًاــلدین اهللا 

 
 قسمان آخران تكونا بالمركز العام وھناك ھو القسم الطبي إلخوان في ھذه النشرة قسًما جدیًدایرى ا

  :ھما

ي القضایا التي تصادف المركز العام أو اإلخوان مع االستشارات  ومھمتھ النظر ف:القسم القضائي )١(
  .القضائیة وإعداد ھیئات الدفاع الالزمة في مثل ھذه األحوال

وھو اللجنة الشرعیة السابقة وقوامھ خمس لجان ھي لجنة الدراسات الفقھیة ولجنة  :والقسم الشرعي )٢(
  .راسات القانونیةالدراسات الشرعیة ولجنة الدراسات الدستوریة ولجنة الد

 



  ١٢٩

 

 
االھتمام بالدراسات الخاصة باألطفال من أھم المظاھر واالتجاھات الحدیثة في تربیة الشعوب 

ن جیل صالح یوجھ نھضة مصر یوتنشئة األجیال القویة النافعة واإلخوان المسلمون كدعوة ترمي إلى تكو
 وفكروا في القیام بمشروع مدارس الجمعة تتمة لسلسلة ،سطًا من مجھودھمأعطوا االھتمام بالصبیان ق

كون الفرد الصالح واألسرة لی. . الرجل.. الشاب.. الولد.. بالرعایة والتوجیھ الطفلىمن البرامج تتول
  .الصالحة والشعب الصالح فتكون عن ذك الدولة الصالحة

 یظھر في أثناء تطبیقھا العلمي في وضعھا والمشروع التالي خطوط عامة خاضعة للتعدیل وفق ما
 روعي فیھا أتساع أفق العمل وتنوعھ والنظر إلى ،فھي للتوجیھ العام أكثر منھا للتحدید وااللتزام ،الجدید

المصلحة العامة وجعل الرقي بالطفل الھدف األسمى لھا مھما تنوعت طرائق ھذا الرقي وروعي فیھا 
 وفكرة البناء ،دد محدود منھم مدة حتى تظھر نتیجة التجربةــالھتمام بعانتظام األوالد تسجیل الحضور وا

  .تقتضي التركیز ویأتي من بعده التوسع

 تكوین الجیل الجدید على األساس اإلسالمي والخلق القوي :الغرض العام :غرض المشروع
ب الریاضیة والتنظیمات والتربیة الریاضیة والتفكیر المنظم وھذا یأتي عن طریق التربیة الروحیة واأللعا

 وانتظام المعاملة والعادات ،االجتماعیة وحسن التوجیھ یشمل ما یرقى بالطفل إلى استقرار النفس
 أما الغرض القریب فھو بث الروح اإلسالمي في النفوس الناشئة حتى تشب ،والعلم واإلنتاج ،الصحیة

  .على حبھ واإلقتداء بأمثلة علیا منھ

 

 
   تبصرة الولد عملیًا بشعائر الدین:الغرض منھا )١(

  إذكاء الروح اإلسالمیة فیھ )٢(

 صبغ سلوكھ بالصبغة اإلسالمیة  )٣(

 :ویمكن أن یصل إلى ذلك عن طریق الوسائل اآلتیة

  .التعلیم العملي للعبادات )١(

  . تكوین المثل العلیا:القصص )٢(

 .جمیلة التلحینأناشید دینیة سھلة األداء واضحة المعنى   )٣(

 . تمثیلیة دینیةصةق )٤(



  ١٣٠

أجزاء من التاریخ اإلسالمي في مناسباتھا مع حفالت سمر بسیطة یقوم بھا األطفال ویحسن اشتراك  )٥(
 .آبائھم فیھا تقویة للرابطة

 .آیات قرآنیة قدر ما تصح بھ الصالة )٦(

 .دراسة قصصیة عن األطفال الصغار في اإلسالم )٧(

 
 

  :الغرض منھا

  افة الموافقة لسنة دینیة وعقلیة تزید الولد بالقدر الالزم من الثق )١(

  .إشعار بالبیئة المحلیة والوطن والطبیعة )٢(
 .توسیع األفق العقلي للطفل )٣(
 .إحیاء الشعور بمجد اآلباء )٤(
 .فتح باب العلم أمام الجاھل وتشجیع الراغب ومعاونة السالك )٥(

 :تیةیمكن أن تصل إلى ذلك بالوسائل اآلو
  .دراسة قواعد الصحة العامة مع العنایة باألمراض المحلیة )١(
  :دراسات في البیئة المحلیة وأھم معالمھا وعیوبھا وطریق تجنب ما فیھا من ضرر من ذلك )٢(

 .توجیھ العنایة في الریف إلى قواعد النظافة العامة والمعامالت االجتماعیة) أ ( 
  .وحاجیاتھم وأجسامھمتشجیع األطفال على العنایة بمالبسھم ) ب(
 .توجیھ العنایة في المدینة إلى أخطار المرور وعالمات الطریق واحترام النظام) حـ(

  :وبأذن خاص ویكون ذلك بما یأتي" اختیاري"رین الحواس وتشجیع األعمال الیدویة النافعة مت )٣(

 
  .یتوالھا األطفال بالتناوب) نموذجیة(العنایة بقطعة أرض  )١(
  .ة التیل وعمل الحبالزراع )٢(
 .صناعة الصابون والغزل وتربیة الدواجن والنحالة والمنشآت من الخوص والحبال )٣(
 .عمل معارض دوریة للمنتجات محلیة أو مركزیة )٤(
 .یة والتمرین على أعمال السوق وبیع المنتجاتاركن مدرسة الجمعة في سوق القریة للدع )٥(

 
فیات والقباقیب مع عمل دوالب خاص ألدوات ن الح:صالحات السھلةأعمال المنتجات البسیطة واإل )١(

 .األوالد



  ١٣١

  .القیام باألعمال الخاصة بحفالت السمر واالعتماد على النفس في عمل المناظر والرسم )٢(

 .عمل لعب بسیطة وأشغال یدویة وأثاث حجرة الجمعة )٣(

ات وعدم دراسة دراسة سھلة قصصیة عن تاریخ مصر مع االھتمام بدارسة الشخصیقصة مصر  )٤(
 .التفاصیل

تقویة صلة الولد بالطبیعة وكیف یقدر ما فیھا من جمال وروعة ففي ھذا تقویة لشعور الطفل  )٥(
قدیرھا حق قدرھا باإلنسان وباهللا وإذا وقر في نفسھ تعظیم ربھ والشعور بذلك مع شعوره بنفسھ وت

 .اةـ في االستقرار النفسي وتنظیم الحیأفاده ذلك كثیًرا

وتشجیع نمو روح الكرامة في الطفل مھما كانت ظروفھ . . الفالح.. العامل..مصریةدراسات  )٦(
وتثقیفھ وتشجیعھ على اإلنتاج بمعاونتھ على االلتحاق بعمل إذا كان عاطال أو معاونتھ في عملھ 

 .الذي یقوم بھ

 .تشجیع األوالد على جمع المعلومات عن البیئة المحلیة ومعالمھا )٧(

 
  :رض منھاالغ

  . ینشط الولد ویقوي عضالتھ وأجھزتھ:جسمي )١(

  . یعوده الصدق واألمانة وضبط النفس والطاعة:خلقي )٢(

 . یعوده حسن معاملة الغیر وتقدیره ویعوده النظام:اجتماعي )٣(

 . یمأل الفراغ بما یجدي وینشر في األمة روح االستفادة من الوقت:قومي )٤(

 :نفسي )٥(

 .اللمس والتوازن والتوافق السمع والبصر و:تمرین الحواس) أ ( 

   .الترویح عن الولد وإشعاره شیئًا من السرور واالنشراح) ب(

  :ویمكن أن نصل إلى ذلك التمرین عن الوسائل اآلتیة

 مع االھتمام بالعضالت الكثیرة عند األطفال وتجنب التمرینات الصعبة :الحركات الریاضیة )١(
  .وف والتنفس الصحیحي والوقشواالھتمام بتمرینات المرونة وضبط الم

 – لصغار األوالد حالة عدم وجود المكان والمال واألدوات الكثیرة –األلعاب الجمعیة الصغیرة  )٢(
  .إذا وجد المكان والمال واألدوات) ١٢(وللكبار 

وھناك ألعاب یمكن أن یقوم بھا الرائد في الحجرة أو الفناء أو الملعب ویحسن بقدر االمكان 
لى األدوات األولیة وعلى حصول األوالد على رداء بسیط یمكنھم من سرعة االجتھاد في الحصول ع

  .)قمیص وسروال قصیر من الدمور(الحركة ولیكن 



  ١٣٢

 
  :الغرض منھا

دراسة الحاالت الفردیة لألوالد والحالة الجمعیة للفریق لمعاونة الفرد والجماعة على التغلب على  )١(
  . الخاصة والعامةالمشاكل التي تعترض الحیاة

مساعدة الولد على اتخاذ االتجاه الصالح لھ في حیاتھ بعد محاولة الكشف عن میولھ ومواھبھ وقد  )٢(
في كل مدرسة لذلك سیبدأ المشروع أول األمر ) المشرف االجتماعي(یكون من الصعب وجود 

لعمل فیما بینھم بحصر المشرفین الذین یستطیعون القیام بھذا العمل الفني في المنطقة وتوزیع ا
  .وتوجیھ المشرفین المحلیین فیما ھم بسبیلھ ویمكن تأجیلھ إذا لم یوجد الشخص الكفء للقیام بھ

 
  :الغرض منھ

بینھم فھو تطبیق لما تقویة األوالد وتعویدھم المسئولیة واإلنتاج والتنظیم ونشر روح الجماعة 
  :لیة أو صورة منظمة منھا ویشمل ما یأتي للحیاة العما واستعداًدأخذوه نظرًیا

 وتحتاج إلى إعداد المناظر والمالبس والمكان وتوزیع العمل ، ألعاب، أناشید، تمثیل:حفالت السمر )١(
  .والتمثیل واإلشراف والقیام ببعض المھام

 األلعاب ، طابور السیر األلعاب الجمعیة، بما فیھا الحركات الریاضیة:الحفالت الریاضیة )٢(
ا األرض وتخطیطھا وتحدید مداخلھا وأماكن الجلوس فیھا تحتاج في القریة إلى تمھیًد،المحلیة

  .واإلشراف على النظام

 للمتفوقین من األوالد یرسلون إلیھا على نفقة ، دوریة وعامة ومركزیة:معسكرات تدریبیة ریاضیة )٣(
اھمة الفعالة في المدرسة یشرف علیھم فیھا إشرافًا منظمًا على أیدي اختصاصیین ویعدون للمس

 .إنجاح المشروع

 یجب تخصیص مكان للمدرسة یكون مظھر نشاطھا وتقدمھا تعلق :)ركن الجمعة(جرة الجمعة ح )٤(
فیھ لوحة الشرف والصور الھامة والتذكاریة وتحفظ فیھ السجالت وأدوات المدرسة وھذه الحجرة 

 .)شخصیة المدرسة(أو الركن مھمة جدًا في وضوح 

 . بالتمثیل أو النشید والمعاونة على النظام واإلعدادللشعبةت العامة االشتراك في الحفال )٥(

 .تبادل الزیارات بین المدارس المتجاورة للتعارف والتنافس والمباراة واالستفادة )٦(

إحكام الصلة بین اآلباء والمدرسة وعمل اجتماعات دوریة لآلباء والمشرفین ویحسن أن تكون  )٧(
 .لى النھوض بالطفلحفالت سمر یتعاون فیھا الجمیع ع

 .أعمال الدعایة للمدرسة في القریة أو الحي )٨(

 ثم إلى تعاون في المعارض الدوریة لمنتجات المدرسة وھي تحتاج إلى مال للخامات واألدوات )٩(
 .تنظیم وتنسیق وعرضالقیام بالعمل من 



  ١٣٣

د توزیع یدویة مثل عمل المنشآت أو اللعب أو تجاریة مثل تعھ: القیام بمشروعات محدودة نافعة )١٠(
 .جمع معلومات عن أمر خاصمثل المجلة أو شارات الجماعة أو علمیة 

 
یشرف على النظام في المدرسة أحد اإلخوان الذین ھم بحكم ثقافتھ أو میولھم یستطیعون القیام  )١(

بالواجبات المتنوعة التي تلقى على األخ المشرف وعلیھ أن یھتم بالناحیة الروحیة والریاضیة 
واالجتماعیة ومراعاة حاالت األفراد الخاصة وتنظیم السجالت الخاصة ولھ أن یستفید بمن تدعو 

  .الحاجة إلى االستعانة بھ من اإلخوان

 فإذا زاد األفراد عن ذلك العدد تكونت مجموعة ، إال باستثناء خاص٣٥ال یزید أفراد الفرقة عن  )٢(
 القصص واألناشید وعمل منافسات بینھا  ویمكن ضم الفرقتین في،جدیدة یشرف علیھا أخ جدید

  .خصوصًا في النواحي الریاضیة

یحسن تنظیم سجالت للمدرسة تقید فیھا مظاھر نشاطھا واجتماعاتھا وسجالت لألوالد تقید فیھا  )٣(
 .الجتماعیة إذا تیسر ذلكامعلومات عن كل منھم إذا أمكن تمكینًا لألخ من دراسة وعالج مشاكلھم 

 
نشاط قبل صالة الجمعة بساعتین تقریبًا ویمكن لألخ أن بغیر في الجدول وفق ظروف یبدأ ال

  :المدرسة الخاصة أو ظروف الجو
 .طابور حضور )١(
  .احتیاطي )٢(
 .تمرینات ریاضیة )٣(
  .كلمة األسبوع )٤(
 .ألعاب )٥(
  .استعداد للصالة )٦(
 .تربیة روحیة )٧(
  .الصالة )٨(
 .نشید )٩(
  .انصراف )١٠(

رسة من الھتاف عند الحضور واالنصراف وقراءة ویحسن باألخ أن یكون عند األوالد تقالید للمد
  .النشید

 
في المركز العام بالنسبة لمیزانیة قسم مدارس الجمعة بالمركز العام لیست بحاجة إال إلى طبع  )١(

المذكرة األساسیة للقسم یمكن االستغناء عن طبع الدروس في الوقت الحالي إذا خصصت في كل 
  . جزء تنشر فیھ مختارات إدارة القسم وسیعمل المركز العام على ذلكعدد من المجلة بانتظام



  ١٣٤

وفي شعب اإلخوان تكون موارد أي مدرسة في الشعب ھي ما تخصصھ الشعبة في میزانیتھا  )٢(
  .للمدرسة

 أما المصروفات فأھم وجوه الصرف ما یأتي
  .حفالت السمو والتعاون باآلباء) أ ( 
  .أدوات ومالبس ریاضیة لألطفال)  ب(
 .الرحالت لزیارة الشعب المجاورة) حـ(
 .جوائز وھدایا ومطبوعات)  د(

 
 اتسعت موارد الشعبة لھذا المشروع أن تقدم الغذاء على نفقتھا لتالمذتھا كل أسبوع فیكون ایحسن إذ

قتراح معنى من معاني البر واأللفة إلى ما فیھ من فوائد صحیة واجتماعیة وقد نفذت فعال شعبة قنا ھذا اال
  .فأتي بنتائج حسنة واهللا المستعان

   المرشد العام:یعتمد                                                                  المراقب العام لإلخوان المسلمین 

  حسن البنا                                                                              عبد الرحمن الساعاتي      

  ١٩٤٤ من یونیھ سنة ٢٢ ھـ و ١٣٦٣ا في غرة رجب سنة تحریًر
  
  

  .....................حضرة األخ المحترم رئیس اإلخوان بمركز جھاد

فابعث إلیكم بھذه النشرة الواردة من المراقبة العامة ) وبعد(السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 
عب النفاذ ما جاء بھا وموافاة المنطقة بالبیانات المطلوبة فیھا للمركز العام رجاء توزیعھا على الش

  .لرفعھا
  ،،،سالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھوال

  رئیس المنطقة 
  

  .............................ا فيتحریًر

  ...............................حضرة األخ الفاضل نائب اإلخوان بشعبة

فابعث إلیكم بھذه النشرة الواردة من المنطقة النفاذ ما جاء ) وبعد(تھ السالم علیكم ورحمة اهللا وبركا
  .بیانات المطلوبة فیھا مع الشكربھا وموافاة مركز الجھاد بال

  ،،،سالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھوال

  رئیس مركز الجھاد
  .........................ا فيتحریًر

  
 



  ١٣٥

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  من الرحیمبسم اهللا الرح

   .إلى حضرات اإلخوان الكرام في جمیع مناطق البر ومكاتبھ وفروعھ

 ورسالتكم ، وغایتكم أنبل غایة، وبعد فإن مھمتكم أشرف مھمة،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
ِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َلْیَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَھُكْم ِقَبَل اْلَمْشِر" وصدق اهللا تعالى حیث یقول ،أجمع رسالة

َمْن آَمَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اآلِخِر َواْلَمالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبیِّیَن َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّھ َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَیَتاَمى 
اَم الصَّالَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْھِدِھْم ِإَذا َعاَھُدوا َواْلَمَساِكیَن َواْبَن السَِّبیِل َوالسَّاِئِلیَن َوِفي الرَِّقاِب َوَأَق

  ."َوالصَّاِبِریَن ِفي اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحیَن اْلَبْأِس ُأْوَلِئَك الَِّذیَن َصَدُقوا َوُأْوَلِئَك ُھْم اْلُمتَُّقوَن

 .كم الفاضلة فاجتھدوا في أسباب البر وتلك مھمت،ھذه رسالتكم الشاملة فسیروا في طریق الخیر
 وأطعموا البائس ، امسحوا على رأس الیتیم، وصلوا األرحام، وأنفقوا األموال،وثقوا عري اإلیمان

 فإذا ، واصبروا في البأساء والضراء وحین البأس، وأوفوا بالعھد، وأقیموا الصالة وآتوا الزكاة،والمسكین
 ، فبنیتم المساجد،وتفجرت ینابیع الخیر من راحتكم، زكت أعمالكم، واتقیتم اهللا ربكم،ما صدقتم النیة

 وأصلحتم بین ، وأحفظتم األبناء القرآن الكریم، وأطعمتم الجیاع، وفتحتم المدارس،وأنشأتم المستوصفات
حین جاء إلى خدیجة رضى اهللا عنھا یرجف فؤاده من غمرة الوحي كأن   وأحییتم سیرة النبي ،الناس



  ١٣٦

 إنك لتصل الرحم وتصدق ،یك اهللا أبًداز واهللا ال یخ: فزملتھ وبشرتھ وقالت، زملوني:لبھ الحمى یقو
 ، صلوا الرحم،فأیھا االخوة الكرام. .الدھر وتقري الضیف وتعین على نوائب ، وتحمل الكل،الحدیث

ًدا فالبر  فلن یخزیكم اهللا أب،الدھر وأعینوا على نوائب ، وأقروا الضیف، واحملوا الكل،واصدقوا الحدیث
   .)١٣٨ :آل عمرن( "َوال َتِھُنوا َوال َتْحَزُنوا َوَأْنُتْم اَألْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن"ال یبلى فاجھدوا فیھ ثم اجھدوا 

  أخوكم
  اعبد الرحمن البن

  الوكیل العام لجماعات أقسام البر والخدمة االجتماعیة
  لإلخوان المسلمین

 

 وكلما انتظم الدوالب اإلداري في مؤسسة ، اإلداري من أھم األمور التي یجب أن یعنى بھاالتنظیم
 وسنبسط فیما ، كلما سھل على القائمین فیھا أن ینھضوا بھا على أساس من التوجیھ السلیم،من المؤسسات

سلمین سائلین یلي ما یجب أن یكون علیھ كل فرع من فروع أقسام البر والخدمة االجتماعیة لإلخوان الم
   .اهللا تعالى التوفیق والسداد

  :یجب أن یكون لكل فرع مقر ثابت تعلق علیھ الفتة تحمل العبارة اآلتیة )١(

  جماعة

  قسم البر والخدمة االجتماعیة لإلخوان المسلمین

  )كذا ( فرع 

 .....مسجل بوزارة الشئون االجتماعیة تحت رقم

 . لھ والموضحة فیما بعد حاملة اسمھةزمیجب على الفرع أن یقوم بطبع المطبوعات الال )٢(

على أن توافي المناطق والمكاتب اإلداریة ) ١٧كالنموذج رقم (یجب أن یكون لكل فرع ختم باسمھ  )٣(
  .والمركز الرئیسي بصورة ھذا الختم على ورقة بیضاء

 وفي مكان ،یجب حفظ جمیع الدفاتر والمستندات والسجالت واألوراق الخاصة بالفرع في مقره )٤(
 ، ویجب أال تعدم الدفاتر والمستندات القدیمة قبل مضي خمس سنوات من تاریخ بدء استالمھا،أمین

  .وال یتم ذلك إال بإذن من المركز الرئیسي ألقسام البر والخدمة االجتماعیة لإلخوان المسلمین

عضاء  ویوقع علیھا أ، طبًقا للنموذج الموضوع،یجب أن یكون للفرع الئحة داخلیة في سجل خاص )٥(
  .الجمعیة العمومیة في أول اجتماع

  .د دوریة طبًقا لالئحةـاجتماعات مجلس اإلدارة تكون في مواعی )٦(



  ١٣٧

محاضر ( تلصق علیھ بطاقة یكتب علیھا  ،تسجیل محاضر مجلس اإلدارة في سجل خاص الئق )٧(
 .)جلسات مجلس اإلدارة

  .)٣م كالنموذج رق(لس اإلدارة بموجب دعوات كتابیة توجھ الدعوة لعقد مج )٨(

  .)٤طبًقا للنموذج رقم ( أعضاء الفرع تحریر طلب اشــــتراك على )٩(

محاضر (یخصص سجل لمحاضر جلسات الجمعیة العمومیة وتلصق علیھ بطاقة یكتب علیھا  )١٠(
 .)جلسات الجمعیة العمومیة

 وتحفظ الخطابات الواردة)  ٥طبًقا للنموذج رقم (ة بسجل الخطابات الصادرة تقید الخطابات الوارد )١١(
  .في ملف المكاتبات الواردة

ویجب حفظ صورة من  ) ٦طبًقا للنموذج رقم ( تقید الخطابات الصادرة بسجل الخطابات الصادرة  )١٢(
  .كل مكاتبة في ملف الخطابات الصادرة

  . )١٨نموذج رقم ( یخصص دفتر لتسلیم األوراق إلى المرسل إلیھم بالید  )١٣(

ي الوقت المناسب مع اإلشارة إلى رقم الخطاب المردود یجب العنایة التامة بالرد على المكاتبات ف )١٤(
  .علیھ وتاریخھ

طبًقا (یخصص دفتر لقید األثاث وكافة الموجودات بمقر الفرع ویسمى سجل العھدة المستدیمة  )١٥(
 .)٧للنموذج رقم 

نموذج رقم (یعمل سجل لحصر األعضاء وقید االشتراكات أًوال بأول من واقع دفاتر االشتراكات  )١٦(
 ویعطي كل طلب )٤نموذج رقم (أن تستوفى بیانات العضویة من واقع طلبات االشتراك على ) ٨

  .ویقید ھذا الرقم أمام كل عضو) حسب تاریخ االنضمام(رقًما 

  .السنة المالیة للفرع تبدأ في أول ینایر وتنتھي آخر دیسمبر من كل عام )١٧(

ى المنطقة بدورھا أن تتصل بالمكتب  وعل.على الفرع أن یتصل بالمنطقة التابع لھا في كل ما یھمھ )١٨(
 والمكتب اإلداري یتصل بالمركز الرئیسي فإذا لم توجد منطقة أو مكتب إداري یتصل ،اإلداري

  .الفرع رأًسا بالمركز الرئیسي

اعتماد الفروع الجدیدة من اختصاص المركز الرئیسي لجماعات أقسام البر والخدمة االجتماعیة  )١٩(
 وعلى كل فرع جدید أن یستوفى البیانات .فقة المنطقة والمكتب اإلداريلإلخوان المسلمین بعد موا

  :اآلتیة

 ، صورة یحتفظ بھا الفرع، كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة الفرع من أصل وخمس صور)  أ ( 
ن للمركز  واألصل والصورة الباقیة ترسال، وصورة للمكتب اإلداري،وصورة للمنطقة

   .)٩نموذج رقم (الرئیسي 

  .)١٠نموذج رقم (   كشف بأسماء أعضاء الجمعیة العمومیة من خمس صور كما سبق)ب(



  ١٣٨

  . ثالث صور من الالئحة الداخلیة موقًعا علیھا من أعضاء الجمعیة العمومیة) حـ(

  .)١١نموذج رقم ( خمس صور كما سبق رع منــمحضر تكوین الف )  د(

) ١٥نموذج رقم (سجل للمحاضرات یجب أن یخصص سجل لكل نشاط یقوم بھ الفرع فیكون ھناك  )٢٠(
 ، وتنشأ سجالت أخري لكل ما یستجد من نشاط خالف ذلك،)١٦نموذج رقم (وسجل للمكتبة 

  .ویتصل الفرع بالمركز الرئیسي لتلقي توجیھاتھ فیما یتعلق بھذه السجالت

ھ وحالتھ في نھایة كل عام میالدي یجب على كل فرع أن یقدم للمنطقة تقریًرا یبین فیھ نواحي نشاط )٢١(
المالیة والحساب الختامي والمیزانیة العمومیة موقًعا علیھ من مراقب الحسابات من ذكر اسمھ 

 وأن یكون ھذا التقریر وملحقاتھ من ست صور ویحتفظ الفرع بالصورة السادسة ،ومؤھالتھ وعملھ
حتفظ لدیھا  وت،منھ طرفھ وعلى المناطق أن توافي المكتب اإلداري بأربع صور من تقاریر الفروع

 وترفق ھذه الصور بتقریر إجمالي عن نشاط المنطقة وحالتھا المالیة من أربع ،بالصورة الخامسة
  .صور

ور من تقاریر الفروع والمناطق ـوعلى المكاتب اإلداریة أن توافي المركز الرئیسي بثالث ص
ط المكتب اإلداري  في بحر  وترفق التقاریر بتقریر عام مفصل عن نشا،ا بالصورة الرابعةــوتحتفظ لدیھ

   .عام من ثالث صور

) لكي یخطر األخیر وزارة الشئون االجتماعیة ( یجب على كل فرع أن یخطر المركز لرئیسي  )٢٢(
 على  أن یصل ھذا اإلخطار إلى المركز .بموعد اجتماع الجمعیة العمومیة العادیة أو غیر العادیة

  .الرئیسي قبل االنعقاد بثالثة أسابیع

لفرع إلى المركز الرئیسي صورتین طبق األصل واضحتین من محضر انعقاد الجمعیة یرسل ا )٢٣(
العمومیة العادیة أو غیر العادیة عقب انتھاء االنعقاد مباشرة موقعة من الرئیس من صورة أخرى 
من محضر الجلسة األولى لمجلس اإلدارة المنتخب مع بیان وظائف األعضاء داخل المجلس 

 ثالثة من المحضر إلى المنطقة وأخرى إلى المكتب اإلداري ویحتفظ  وترسل صورة،وخارجھ
  .الفرع لدیھ باألصل

  :یبین بصورة محضر الجمعیة )٢٤(

 على أنھ إذا كان ال یوافق التاریخ المبین بالئحة الفرع یجب بیان أسباب تقدیم قادتاریخ االنع)   أ ( 
   .موعد االجتماع أو تأخیره

   .دد الذین لھم حق حضور االنعقادعدد أعضاء الجمعیة وع)   ب(

 مع مراعاة أن یوقع كل عضو حضر االنعقاد ،عدد األعضاء الذین حضروا االنعقاد فًعال)  حـ(
   .على كشف خاص بعد ذلك وباإلشارة بالمحضر على القیام بذلك



  ١٣٩

یجب أن یبین بمحضر االنعقاد أسماء األعضاء المرشحین جمیًعا بمجلس اإلدارة وعدد األصوات  )٢٥(
  .التي نالھا كل عضو سواء انتخب عضًوا بالمجلس أو لم ینتخب

 وأن یبین ،یجب أن یعرض على الجمعیة العمومیة العادیة جمیع اختصاصاتھا المبینة بالالئحة )٢٦(
  . وما قررتھ بشأنھا،بمحضر االنعقاد ما نظرتھ الجمعیة العمومیة من ھذه االختصاصات

 العادیة صورة من الحساب الختامي وتقریر عن یجب أن یرفق بكل صورة من محضر الجمعیة )٢٧(
  .نشاط الفرع

 

  .تحفظ جمیع الدفاتر ومستندات اإلیراد والصرف وفواتیر الشراء بمقر الفرع )١(

على أن یتم ) ١٤نموذج رقم (یجب أن یستخرج عنھ إیصال فوًرا كل إیراد یدخل حساب الفرع  )٢(
  .)١٢ و٨نموذج رقم (رادات ي دفتري االشتراكات واإلیالقید ف

طبًقا للنموذج ( ن الصندوقكل منصرف یجب أن یكون بموجب إذن صرف معتمد من الرئیس وأمی )٣(
 وتقید المصروفات ،على أن یرفق بكل إذن صرف فواتیر الشراء ومستندات الصرف) ١٣رقم 

  .)١٢نموذج رقم (رادات والمصروفات بدفتر اإلی

ما زاد عن جنیھ یلصق علیھ (لمستندات طبًقا لقانون الضرائب ایجب استیفاء رسوم الدمغة على  )٤(
ل من  وكذلك یجب خصم ضریبة كسب العم،)ع دمغة بواقع قرش صاغ عن كل جنیھطواب

وتسدیدھا لمصلحة الضرائب في آخر ) كسب العملطبًقا لقانون ضریبة (الموظفین المعینین بالفرع 
  .كل شھر

یجب أال یكون القصد من تكوین "مادتھ األولى على أنھ  في ١٩٤٥  لسنة١٤ینص القانون رقم  )٥(
 ."سسة الحصول على ربح مادي لألعضاءالجمعیة أو المؤ

یودع كل فرع أموالھ بصندوق التوفیر أو بأحد البنوك ــ بدون فائدة ــ ویجب أال تظل في عھدة  )٦(
س اإلدارة والتي ال أمین الصندوق مبالغ نقدیة تزید عن قیمة السلفة المستدیمة التي یقررھا مجل

  .تزید عن عشرة جنیھات بأي حال

  .یقوم مراقب الحسابات بمراجعة حساب الفرع أًوال بأول على أن تكون المراجعة مستمرة وكاملة )٧(

 ،یعمل جرد سنوي على موجودات الفرع بواسطة عضوین على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة )٨(
 على أن تعتمد ھذه الكشوف من ،لسوق أیھما أقلوتقدر الموجودات طبًقا لثمن الشراء أو سعر ا

  . ویكون ذلك بقرار من مجلس اإلدارة،عضوي مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات
  
  



  ١٤٠

 

 
  ــــــــــــــــــــــــ

ــ  من قبل  ــنشرنا   ره مكت       ذي أق ال ال ع األعم ام   توزی اد الع شر نص الخطاب     ،ب اإلرش وم نن  والی
 وفیھ توجیھ إلى حضرات الذین ،الذي وجھھ صاحب الفضیلة األستاذ المرشد العام إلى المكتب بھذا الشأن

یس           ،سیقومون بالعمل وإرشاد لھم    ھ رئ ون علی ب أن یك ا یج ا لم  ویعتبر ھذا التوجیھ نموذجا إسالمیا رفیع
ساعده        ، وتھیئتھم ھالعمل في عملھ وفي صلتھ بمرؤوسی      ة ت ن معون رد م ة للف ھ الجماع  ثم لما یجب أن تولی

 لو عمت ھذه الروح جمیع منظمات ھذه البالد اویا حبذ. .على إتقان عملھ الذي یعود على الجماعة بالخیر    
  .حكومیة وشعبیة

  .حضرات اإلخوان المحترمین أعضاء مكتب اإلرشاد العام لإلخوان المسلمین حفظھم اهللا

ھ      السال ة اهللا وبركات د . ".م علیكم ورحم رت           " وبع ر وظھ وز والظف دعوة الف ب اهللا لل د كت اآلن وق ف
م           ة والخسران ل شة بالخیب الت الطائ ك الحم آثارھا في كل مكان وبدا نجاحھا في كل میدان وارتدت كل تل

ال             المین استخرت اهللا تع د هللا رب الع راء والحم وزع   یجن أصحابھا إال أثم اإلیذاء وعقوبة االفت ي أن ت ى ف
  : اآلتيوالتبعات وتحدد االختصاصات على النح

حافة اإلخوا    :ً أوال ة وص دة والمجل ا یتصل بالجری ركة الصحافة ن م خ.. وش ھ و ، ال ھ   ویرجع فی سأل عن ی
شماوي " الح ع تاذ ص شركة    " األس س إدارة ال رارات مجل ات وق دود توجیھ ي ح ب ف ل المكت وكی

  .اء من األخوانوالجھات المختصة ولھ أن یستعین بمن یش

ھ وشئون األخوان           :ثانًیا ھ وإدارات سامھ ولجان  ما یتصل بأعمال المركز العام لھیئة األخوان المسلمین وأق
السكرتیر العام لإلخوان المسلمین في " األستاذ عبد الحكیم عابدین"عنھ  الخاصة یرجع فیھ ویسأل     

ا   ب اإلرش رارات مكت ات وق دود توجیھ امدح ضرتھ أن ینت . الع وا   ولح ن اإلخ شاء م ن ی  ندب م
  .لمساعدتھ في ھذه األعباء

ة االجتماعی            :ثالثا ھ ویرجع   ةما یتصل بالمركز الرئیسي لجماعات أقسام البر والخدم سأل    وفروع ھ وی فی
تاذ "عنھ   ساعاتي      األس رحمن ال د ال س         "  عب رارات مجل ات وق ي حدود توجیھ ز ف ذا المرك ل ھ وكی

  .إدارتھ

ھ      ما یتصل بالخدمة الطبیة  :ارابًع سأل عن ھ وی ا یرجع فی  وأقسامھا والمستوصفات والعیادات وما یلحق بھ
س إدارة   " الدكتور محمد سلیمان  " في حدود توجیھات وقرارات اللجنة اإلداریة للقسم الطبي ومجل

  .المركز الرئیسي للبر



  ١٤١

ھ  ما یتصل بشركة األخوان للطباعة ومطبعة دار النشر       : اخامًس تاذ  " اإلسالمیة یرجع فیھ ویسأل عن األس
م   د قاس یم احم د العظ ام      " عب ز الع شركة والمرك س إدارة ال رارات مجل ات وق دود توجیھ ي ح ف

  .المسلمینلإلخوان 

م وأ  أما أنا فسیكون من عملي أن أشرف على ھذه النواحي      رغ  كلھا إشرافا عاما باالتصال بك ن أف
د بعد ذلك لتكوین اللجنة الدراسیة الفنیة التي لم یعد منھا     سد ال  ب ا وأ     ح ل شعرھا أن ي است ة والت ة الملح تم  اج ن

ن          ،واألخوان ولتحضیر المشروعات الرئیسیة للدعوة معكم   ي م ا یمكنن ت م ن الوق ك م د ذل ولعلي أجد بع
ل   ماتلك الزیارة التي حرمتھا منذ أمد طویل على شدة الشوق إلیھ ،زیارة األخوان في الداخل    وعظیم األم

  .فیھا

ات        وبھذه المناسبة أحب أن انقل إلى   ذه التبع واھلھم ھ ى ك ت عل ذین ألقی زاء ال ى  األخوان األع  وإل
ر         ات تبصرة وذك بعض الوصایا والتوجیھ ذكر ىمساعدیھم ومعاونیھم من األخوان الفضالء ب ع  ى وال  تنف

  .المؤمنین

ي            اء مرضاتھ سبحانھ ف ل ابتغ فأول ما أوصیھم بھ إخالص النیة هللا تبارك وتعالى في القوة والعم
 واألعمال صور قائمة وروحھا وجود سر اإلخالص فیھا وأمروا أال لیعبدوا ،وإلیھمنھ كل تصرف فالكل   

ر       صغیر والكبی م التواضع لل اهللا مخلصین لھ الدین حنفاء ویقیموا الصالة ویؤتوا الزكاة وذلك دین القیمة ث
دم و ش       ع اللطف والب ابلتھم ب وان ومق ع األخ ع جمی ف م اه والتلط صب أو ج ز أو من راء بمرك اشة االغت

ھ   ورحمھومعاملتھم بالحلم والشفقة والشعور بالعجز والقصور إال بحول اهللا وقوتھ فالكل فقراء إلى فضل       ت
 ،"َربِّ ِإنِّي ِلَما َأنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْیٍر َفِقیٌر" ولقد قال القوى األمین من قبل ، ومعونتھتھمحتاجون إلى مساعد 

ر " ِإنََّما ُأوِتیُتُھ َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي"قال وفي قارون الذي خرج على قومھ في زینتھ و       ان    ةعب ن ك ر لم  ومزدج
ب وألق  ھ قل ھید ىل و ش سمع وھ ھ     ، ال ولھ ومداخل ھ وأص ھ وفروع ل دقائق ة ك ل ومعرف ة للعم م االحاط  ث

ع االنصراف         لومخارجھ معرفة تامة واألشراف على ك      سیمھ م ھ وتق ھ وحسن توزیع رة فی  صغیرة وكبی
ل            الكلي إلیھ واالھتمام     رض لعم ع عدم التع ھ م ال أن یتقن بإتقانھ وإجادتھ فإن اهللا یجب أحدكم إذا عمل عم

ا ال                   ھ م رء ترك الم الم ھ ومن حسن إس ین یدی ا ب ھ م اآلخرین واختصاصھم فحسب إنسان أن یصلح اهللا ب
  . مع مالحظة تدریب األخوان المساعدین على احتمال التبعة واالستقالل في التصرف،یعنیھ

وفر نصف        ا الد وأخیًر إن النظام ی أب والمثابرة والصبر والنظام وتحدید المواعید ودقتھا وضبھا ف
اج          بیل اإلنت ابرة س ادة والمث اح اإلج وا         "الوقت والصبر مفت اِبُروا َوَراِبُط ِبُروا َوَص وا اْص ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی

اتھم      ھذا مع استعداد كل أ " َواتَُّقوا اللََّھ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ    سھیل مھم ودھم وت دیر جھ رین وتق خ للتعاون مع اآلخ
  .ما وجد إلى ذلك سبیال

  :ني مع ھذا في خدمتكم جمیعا على أساسینوإ



  ١٤٢

ة             یكم التبع ة وعل م الحری شيء فلك شورة ب ذه الم دكم ھ ى أال تقی ي عل الص رأی م خ ذل لك أن أب
ن عل            ھ ولك رأي وأال تأخذوا ب ة    والمسئولیة ولن یغضبني أن تعملوا ھذا ال ر والموازن وا التفكی یكم أن تطیل

  .وتحرى ما ھو الخیر واهللا یھدیكم سواء السبیل

ى        ترون أنھوأن أنفذ لكم ما     تكم عل ي مھم ى النجاح ف م إل ؤدي لك  یعینكم على اإلطالع بتبعاتكم وی
 . بكل ما أملك من جھد ووسع واهللا المستعان،النحو الذي ترمونھ

ائج           یعً ني ألرجو أن یقدر األخوان جم     ھذا وإ  ذا التنظیم والنت ى ھ ت إل ي دفع صالحة الت دوافع ال ا ال
ل               ى إخوانكم المسئولین ك الطیبة المرتقبة من ورائھ فیعین على استقراره باحترامھ والتزامھ والرجوع إل

ام       وقت وسیكون لي   ،في ما یخصھ مشكورین    ز الع ي المرك یھم ف وس إل  یومي أحدده للقاء األخوان والجل
  . ما بین المغرب والعشاء أن شاء اهللااقاھرة وھو غالًبا مادمت بالیومًی

  .أنھ أكرم مسئول وأفضل مأمول ،ب ویرضىحوأن یھیئنا لخیر ما ی ،واهللا أسأل أن یلھمنا الرشد

  ،،،لسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھوا

  .)١(١٣٦٧ شعبان ٢ا في تحریًر
  الفقیر إلى اهللا تعالى

 حسن البنا
  
  
  
  

  

  

  

  

  

                                         
 .م١٧/٦/١٩٤٨ ھـ ــ ١٣٦٧ شعبان ٩نشرت بجریدة اإلخوان المسلمین الیومیة یوم ) ١(



  ١٤٣

 
  الرحمن الرحیمبسم اهللا

  اهللا أكبر وهللا الحمد
  اإلخوان المسلمون

 المركز العام
 تحریًرا في

   ھـ١٣٧٣ شوال ٢٨
 م١٩٥٤ یونیھ ٢٩

  )عضو مكتب اإلرشاد(حضرة األخ الكریم األستاذ عبد الرحمن البنا 

  )١(حضرة األخ الكریم رئیس مكتب إداري

  ،،،وبعد. .السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

ي أن یدعى حضرات اإلخوان الكرام أعضاء الھیئة التأسیسیة في القاھرة واألقالیم فلقد رؤ
 یولیھ ٨ھـ الموافق ١٣٧٣ من ذي القعدة ٨الجتماعات محلیة إقلیمیة تنعقد بعد صالة مغرب الخمیس 

 وذلك لاللتقاء بإخوانھم من أعضاء مكتب اإلرشاد العام في جلسة خاصة یتدارسون خاللھا ،م١٩٥٤
  .الدعوةشئون 

  :والجدول اآلتي یبین مواعید االجتماعات وأسماء أعضاء المكتب

 
 


 

 

  
 األولى

  
 القاھرة

  
المركز 

 العام

  األخ الدكتور محمد خمیس
  األخ األستاذ عبد الحكیم عابدین
  األخ األستاذ عبد العزیز عطیة

 المعز عبد الستاراألخ األستاذ عبد 

  

    
 ٤٨دار اإلخوان بالجیزة  الجیزة الثانیة

 شارع الملكة
  

 األخ الدكتور حسین كمال الدین
  اإلسكندریة الثالثة

 والبحیرة
  األخ األستاذ عبد القادر عودة دار اإلخوان باإلسكندریة

 
 ، المنوفیة، الفؤادیة،ةالغربی الرابعة

 القلیوبیة
دار اإلخوان المسلمین 

مقر النادي (بطنطا 
 )الریاضي

  األخ األستاذ عمر التلمساني
 

                                         
ب، والخطاب           ) ١( ھ لرؤساء المكات و موج وان، وھ ھذه صورة خطاب مرسل من األستاذ سعد الولیلي السكرتیر العام المساعد لإلخ

 .نیو، أما اسم األستاذ عبد الرحمن البنا فقد كتب بالید وبالحبرمطبوع بالرو



  ١٤٤

 ، الشرقیة، السویس،القنال الخامسة
 الدقھلیة

  دار اإلخوان المسلمین
 بالزقازیق

  األخ األستاذ عبد الرحمن البنا
 األخ الدكتور محمد خمیس

  ،الفیوم السادسة
  المنیا، سویفبني

 األخ األستاذ عبد الحكیم عابدین دار اإلخوان ببني سویف

 األخ األستاذ محمد فرغلي دار اإلخوان بسوھاج  أسوان،ا قنـ، سوھاج،أسیوط السابعة

وعلیھ نرجو أن تتكرموا بتوجیھ الدعوة إلى حضرات أعضاء الھیئة التأسیسیة بمكتبھم اإلداري 
  االجتماع ومكانھ لیحرصوا مشكورین على حضور ھذه االجتماعاتوإحاطتھم علًما بموعد ھذا 

كما نرجو من حضرات رؤساء المكاتب اإلداریة في القاھرة والجیزة واإلسكندریة والغربیة 
 وھي التي ستنفذ فیھا ھذه االجتماعات دعوة جمیع اإلخوان العاملین ،والشرقیة وبني سویف وسوھاج

  .جتماع بعضو المكتب بعد الفراغ من اجتماع أعضاء الھیئةبشعب ومناطق المكتب اإلداري لال

 وكذلك اإلخوان العاملین فتحدد مواعید ،أما بالنسبة الجتماع أعضاء الھیئة التأسیسیة بالقاھرة
  .االجتماع بھم فیما بعد

  ،،،واهللا الموفق والمستعان

  ،،،والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  أخوك
  سعد الولیلي

  ام المساعدالسكرتیر الع

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .صورة لألخ الكریم عضو مكتب اإلرشاد ومعھا كشف باسماء أعضاء الھیئة التأسیسیة الذین سیجتمع بھم



  ١٤٥

 
   الزقازیق األستاذ الدكتور محمد علي فرید      )١(
  الزقازیق  األستاذ حسن صالح                     )٢(
  الزقازیق  محمود فتحي األنور          األستاذ  )٣(
   الزقازیق  األستاذ حمدي البنھاوي                )٤(
   العزیزیة  األستاذ عبد اهللا عامر                   )٥(
    منیا القمح  األستاذ أحمد العجمي                  )٦(
    ھھیا  األستاذ محمد فارس فریح            )٧(
    تلراك ـ مركز كفر صقر               األستاذ محمد حجازي    )٨(
 كفر صقرستاذ سیف النصر أحمد المصري    األ )٩(
    فاقوس إسماعیل اإلمبابي              األستاذ )١٠(
     فاقوسبراھیم نجـم                   األستاذ إ )١١(
      فاقوسذ الشـربیني علي               األستا )١٢(
      فاقوس   ذ الدكتور محمد نافع        األستا )١٣(
      فاقوسمحمد عیـد                     األستاذ  )١٤(
      فاقوسمختار الھایج                  األستاذ  )١٥(
      فاقوستاذ محمد الھادي عطیة          األس )١٦(

 
  األستاذ الطاھر منیر )١(

 
  األستاذ الشیخ عبد الرحمن عبد الواحد         المنصورة )١(
 ذ عبد الرحمن جبر                         المنزلةاألستا )٢(
 األستاذ إبراھیم عبد الفتاح )٣(
 األستاذ الدكتور محمد طلبة زاید )٤(

 
  األستاذ عبد المولى الصولي )١(
 األستاذ عبد الرحمن حسب اهللا )٢(
 األستاذ أحمد المصري )٣(
 األستاذ محمد السعید )٤(
 األستاذ حامد المصري )٥(
 ياألستاذ الشیخ محمد فرغل )٦(
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  ــــــــــ
  

 




 

 


 

 

 

  :أربع وثائق ھامة" النقد الذاتي"یضم ھذا الباب 

ن          :األولى ي س صادرة ف ة اإلخوان المسلمین ال ي مجل شر ف ل أول صور    ،١٩٣٧ة  رسم ن و یمث  وھ
  . ویعبر في الوقت نفسھ عن فھم اإلخوان لإلسالم وما یقتضیھ من سلوك،المحاسبات النفسیة الذاتیة

 الخطاب الذي أرسلھ األخ أحمد العبد عضو شعبة میت موسى إلى المرشد العام في :والوثیقة الثانیة
ن قصور  ١٣٦٢ شوال سنة  ٤ اد      یبث فیھ شجوه وأساه لما لمسھ م ب اإلرش ي أداء بعض أعضاء مكت  ، ف

رھم               م ت یئًا ول رف عنھم ش ي ال تع وأردف خطابھ بتقریر عما لمسھ من عدم تواصل القیادات بالفروع الت
ر   ، وعدم العنایة بالخدمات وبصفة خاصة الطبیة والصحیة      أبًدا رغم لھفتھم   ن األزھ  وعدم وجود شیوخ م

الص   ،ا الحظھ من سلبیاتفي قیادة الجماعة وصفوفھا األولى إلى آخر م    ي إخ  ولم یكن ھناك أدنى شك ف
طوره     ، فقد نذر حیاتھ للدعوة    ،الكاتب ط   ، وتأثر اإلمام الشھید بالروح اإلیمانیة التي تنضح بھا س ع بخ  ووق

 وفي النھایة حولھ ، كما كتب في آخره كلمة یحیي بھا أحمد ویشتكي إلى اهللا،یده خطوطًا على سطور منھا
ة    على األستاذ عبد    الحكیم عابدین سكرتیر الھیئـة الذي أجاب علیھ بتقریر طویل یتضمن اقتراحات إداری

  .أو غیرھا) صح( وقد أشر اإلمام البنا بخط یده على بعضھا بعالمة ،بناءة



  ١٤٧

المة                  ذاتي وس د ال والخطاب وتعلیق المرشد وتقریر السكرتیر العام صورة صادقة من صور النتق
  .التعامل معھ والتصرف فیھ

** *   

ل      ":والوثیقة الثالثة  ي           " القول الفاصل بین الحق والباط ات الت ا یحدث للھیئ ھ مم اول بعض واقع تتن
 ، وقد یكون بعضھا لمعارضة عمل الجماعة ، والتي تتعرض للعداوات ألسباب متعددة     ،تعمل في المجتمع  

ة  ى الجماع سب إل رد فتن ھ ف ام ب ان،أو ق ى وإن ك ادقة حت سبة ص ذه الن ون ھ د ال تك ل وق ا أص  إال أن ، لھ
ا         ى ھواھ سرھا عل ة         ،اإلغراض والمآرب الذاتیة أو تف كرتیر الجماع ى س ن اإلخوان إل ة م سب ثالث د ن  فق

سلم     األخ الم دما  ،األستاذ عبد الحكیم عابدین بعض تصرفات اعتبرت خارجة عما یفترض أن یلتزم ب  وعن
ب اإلرشاد إصدار    ،سكرتاریةنما ذلك إلى المرشد أمر األستاذ عبد الحكیم عابدین أن یعتزل ال     وقرر مكت

لجنة تحقیق لالتصال بالشاكین وباألستاذ عابدین وتخییر الطرفین ما بین الصلح أو التحكیم بأن یختار كل      
 فاختار الشاكون الدكتور إبراھیم حسن والشیخ ،فریق عضوین ویختار بالقرعة أحد أعضاء لجنة التحقیق 

ة   ،بدین الشیخ محمد فرغلي والسید الفضیل الورتالني واختار األستاذ عا،خالد محمد خالد  ر بالقرع  واختی
ائي     ،األستاذ محمد طاھر الخشاب المحامي      وتعھد الجمیع بقبول قرار اللجنة لھم أو علیھم كقرار نافذ ونھ

ریقین        ات الف ي  ،واجتمعت اللجنة طوال أربعة أشھر قامت فیھا بتحقیق دقیق واستجابت لطلب ایو  ١٣ وف  م
دین              ١٩٤٦سنة   یم عاب د الحك تاذ عب راءة األس و یقضي بب م وھ ي الحك م تل ة كلھ  ، وبحضور أعضاء اللجن

و           ب اإلرشاد وھ ل محاوالت مكت ولكن الدكتور إبراھیم حسن أبى االمتثال لقرار اللجنة ولج في العداء ك
وان  ولما كتب لإلخ،عضو فیھ وواصل الخصومة ونقل بعضھا إلى الصحافة التي كانت تعارض اإلخوان

  .من توفیق الختالف المناھج

رف     ث ش ة لتلوی ذه الواقع اد ھ ة والحی ن النزاھ د ع لوبھا البعی ة بأس صحافة الحزبی تغلت ال د اس وق
  . وانتھى األمر بفصلھ من الجماعة،اإلخوان والنیل منھم

أة     ،ولیس من شأن التقدیم أن یقول رأیھ      ذه المأس رت ھ د عاص ي وق شاكین     ، ولكن ان بعض ال د ك  وق
كنھ        یسكنون ذي أس سھ ال ان زوج              ، في المنزل نف د ك ي فق ا عن دین غریًب یم عاب د الحك تاذ عب ن األس م یك  ول

ان               شباب اإلخوان وك ر ل ًا أكب سھ أخ رى نف ان ی إحدى شقیقاتي فأستطیع أن أقول إن األستاذ عبد الحكیم ك
ة        ذه الدال م ھ م بحك ل معھ م    ،یترخص شیئًا ما في التعام ل بعضھم أساء الفھ إنھم و ، ولع ـوة    ف اتھم أخ زوج

ھ              ،صغار ل إلی ا وص ى م ـر إل صلوا باألمـ ًدا أن ی م أب ان لھ ي صحف       ، وما ك زج بالقصة ف  فضًال عن ال
بة          ،وفدیة ذه المناس ل ھ ي مث رًا        " وقد علمنا اهللا ف ِسِھْم َخْی اُت ِبَأنُف وَن َواْلُمْؤِمَن نَّ اْلُمْؤِمُن ِمْعُتُموُه َظ ْوال ِإْذ َس َل

  .)١٢ :النور" (یٌنَوَقاُلوا َھَذا ِإْفٌك ُمِب

  .وتضمنت الوثیقة قرار اللجنة وتعھدات أعضائھا بخط یدھم

ھ    :والوثیقة الرابعة   ، خطاب طویل أرسلھ من اإلسكندریة رجل وقع باسمھ في آخر الخطاب وعنوان
تمكن  ،ولكنھ لم یذكر صفتھ أو اھتماماتھ التي دفعتھ إلى كتابة خطابھ ھذا     ب م ھ  ، والخطاب ینبئ عن كات  ل
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الص     ، وقد أحسن صیاغتھ وقدمھ في ذوق،صائب عریق رأي   ة وإخ نم عن وطنی و  ، وبأمل ورجاء ی  وھ
ھ        ؤمن أن ة المسلمین  "شدید االحترام للمرشد ی ى     ،"خلیف د إل ع بج ھ تطل ى     " وأن ا إل ًدا وداعًی ضیلتكم مرش ف
ر   ن الخی ھ م تم علی ا جبل ق بم ان    ،الح ل زم ي ك شعوب ف ضھم اهللا لل ذین قی الح ال اة اإلص م دع  ،" وألنك

اعي      شاط اجتم ى ن واني إل شاط اإلخ ل الن و تحوی ا ھ ة وظھرھ فحة كامل مل ص ذي ش ھ ال ة خطاب وخالص
ة         ات خیری ى جمعی وخیري وثقافي یؤدي في أعماق الریف الذي تغلغلت فیھ الجماعة وتحویل الشـُـعب إل

ة م         ى إقام اس أو مساعدة عل ین الن شروعات تعني بكافة وجوه النشاط االجتماعي والخیري من إصالح ب
وزارات والمصالح      ،صغیرة أو بناء مدارس ومستشفیات  ة ال ھ عنای تھا لتوجی  وتتصل ھذه الشـُـعب برئاس

  .في القاھرة أو عواصم المدیریات

ي             ة الت دة الدینی ى القاع وم عل افي یق اعي ثق وي اجتم شاط ترب ى ن باختصار تحویل نشاط اإلخوان إل
  .تلقى قبوًال وتحظى بالثقة

ھ      أن الق . .وأأسفاه راح حق ذا االقت ط ھ ستقبل مصر      ،یادة اإلخوانیة لم تع ر م ھ لتغی و أخذت ب ل  ، ول  ب
م عسكري              ام حك ولتبدل مصیرھا وتاریخھا ولتقدمت والنتفت من البالد تلك االنحرافات التي أدت إلى قی

 التي آخرتنا مائة سنة إلى ١٩٦٧ وأدى إلى ھزیمة ، حاول اإلصالح ولكنھ قھر اإلنسان المصري،مغامر
  .الوراء
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b 
  اهللا أكبر وهللا الحمد

  
  شعبة میت موسى

  برید البتانون

   ھـ١٣٦٢ شوال سنة ٤تحریًرا في 

  ..سیدي فضیلة المرشد

  ،،،وبعد. .السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

ل ووسط موجة من األلم والحرج أتقدم بمثل ھذه المالحظات إلى فضیلتكم ألني ففي كثیر من الخج
أعلم أن سیاسة لفت النظر لیست من حق الشعب بأسره إنما ھي حق الخاصة والنادرین فیھ وأنا أعلم 
مكانتي في ھذه الدعوة تماًما فأنا جندي ضعیف بین صفوفھا وأتمنى أن یكتب اهللا لي ھذا المجد وأنا سعید 

  .بأن ألقى اهللا على ھذا الوجھ

على كل فقد احتطت لنفسي فلم یطلع على ھذه الرسالة غیري وتركت األمر لك أیھا الوالد المحبوب 
 وإن والدي لیعلم ذلك وإنھ ،ــ وأقسم باهللا لك أنك أحب إلىَّ من والدي وأسرتي ونفسي التي بین جنبي

 وإن ،بط مؤمن بقیادتك وأثق من رعایة اهللا لدعوتھلیسره ــ إن شئت طویت األمر وأنا بذلك راض ومغت
شئت نشرتھا على المكتب مصحوبة بالتوصیة الكاملة لإلخوان بأال یثیر ھذا األمر قلوبھم علىَّ فأنا جد 

  .حریص على ھذه القلوب المؤمنة

  .وفي النھایة أرجو أن تسأل اهللا لإلخوان خالص التوفیق والدعاء
  ،،،وبركاتھوالسالم علیكم ورحمة اهللا 

  أحمد العبد

ذا ا      . .أحمد ك ھ ب المخلص إال أن       شكر اهللا ل ن ذي القل یض م ب المصدق    لف ى القل ساب إل ل  ، ین  وھ
اء  ،أستطیع التعبیر عن ھذا التقدیر بأكثر من قبالت لھذه الورقات   شكر اهللا لك یا أحمد وجزاكم أیھا األوفی

أة ال       ،ربكم خیًرا  ین وخب عف األم وي  اللھم إني أشكو إلیك ض ي        . .ق ا ف ذف بھ ك وحدھا فاق ا روح م إنھ اللھ
  البنـا،،                                                              ،آمین. .نفوس الخامدین
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  ھذا التعلیق بخط األستاذ البنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صورة للصفحة األولى من خطاب األخ أحمد العبد
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  سـالمبسم اهللا والصالة وال
  على رسول اهللا ومن وااله

  سیدي صاحب الفضیلة قائدي المفدى

  ،،،وبعد. .والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

اآلن وقد عدت من رحلتي التي أسعدتموني بھا وأغلب الظن عندي أن فضیلتكم إنما رمیتم بمثلي 
عیني على ما في بالد وأنا الجندي الضعیف في ھذه الدعوة ألمور كثیرة لعل من أبرزھا أن تفتح 

المسلمین من مآس ومھازل تقطع القلب وتذیب الكبد وتحفز المسلم إن كانت فیھ بقیة من خیر إلى العمل 
المتواصل والكفاح الھائل لخیر ھذه األمة التي مزقھا الفقر وأضعفھا الجھل وطوح بھا نوم األیقاظ 

 فھي رحلة تركیز وحفز للھمم من جمیع ،ھاالمستنیرین من بنیھا إلى واٍد سحیق بعید عن دینھا ونبی
 وحقًا یا سیدي المرشد لقد راعتني أمور كثیرة في بالد الصعید أقضت مضجعي وأسالت دمعي ،الوجوه

 ملیون مسلم وأغلبھم ال  أربعمائةوحمالني الحقد الدفین لھؤالء الناس الذین یعدون على رسول اهللا 
  .فصل بین اختصاص نبي وإلھ أو دعي أو وليیعرف عن دینھ الكثیر وال القلیل وال ی

ھناك امور كثیرة بھذه البالد یخجل القلم أن یتورط في الكتابة ولیس من الخیر أن أزید صدرك 
جروًحا أو أزید الجروح عمقًا وكم كان بودي أن أحملھ على ذلك حتى یعلم من لم یكن یعلم من قادتي من 

 واإلنقاذ والسھر ویؤلمني أن أشیر إلى ھذا المعنى الذي شغلني اإلخوان أن األمر یستدعى العمل والعالج
فقد رأیت فریقًا من قادتي من اإلخوان قد تغیبوا عن المكتب وقتًا ما أحببت الكتابة إلى فضیلتكم فیھ 

وفجأة أعلم أن أغلبھم مال إلى الروحانیة االعتزالیة فأصبحوا من زوار الحسین بنظام في أوقات محددة 
إن اإلخوان من أفقھ الناس بكتاب . . مع العلم بأن الدعوة في حاجة ماسة إلى جھودھم وأوقاتھم..وكثیرة

 ولیت ،" َقاَل ُھْم ُأوالِء َعَلى َأَثِري*َوَما َأْعَجَلَك َعْن َقْوِمَك َیا ُموَسى "اهللا وال أدري كیف نسى اإلخوان 
َقاَل َفِإنَّا َقْد َفَتنَّا " وكانت النتیجة ، لب التصوف"َتْرَضىِجْلُت ِإَلْیَك َربِّ ِلَوَع"القوم اآلن على أثر الرسول 

 ــ بعد أن كان طالب "َفَرَجَع ُموَسى ِإَلى َقْوِمِھ َغْضَباَن َأِسفًا) ٨٥(َقْوَمَك ِمْن َبْعِدَك َوَأَضلَُّھْم السَّاِمِريُّ 
  .رضى

ة وال یوحى بھا معنى من معاني  أقسم لفضیلتكم أن ھذه اإلشارة ال تدفع إلیھا الجرأ:سیدي المرشد
الحقد لشخصیة من رجال الدعوة ــ ولعلي حین أتحدث عن بعض رجاالتھا فإنما أتحدث عمن اطمئن إلى 
مكانتي من قلوبھم ــ ولكنھا الحسرة واأللم على خلو المكتب من أبطالھ ورجالھ لقد كانت ھذه الحقیقة 

كتب فیرجع محطم القلب كسیر الخاطر عندما ال یجد تؤلمني وخاصة عندما أرسل ببعض اإلخوان إلى الم
فضیلتكم في المكتب إذ ال یجد شخصیة واحدة یخضع لھا بعواطفھ وشعوره وتحوطھ بحنانھا وتوجیھاتھا 
ولقد زاد ھذا األلم في رحلتي إلى الصعید إذ وجدت أغلب الشعب جاھلة بقادتھا ال تعرف منھم غیر 

 ھذا معنى مؤلم ولیس ،األستاذ عبد الحكیم عابدین في بعض الشعبفضیلتكم وإلى جواركم الشیخ بدر و
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من الخیر أن أخفیھ على فضیلتكم فھو جد خطیر على الفكرة ومثلك من ال یجھل ھذه الخطورة فلو 
صادفتنا الحقیقة المؤلمة فیك ــ وأسأل اهللا أال یكون بعد عمر طویل ونصر كبیر ــ ومثلك من ال یرھب 

ببتھ إلى نفوسنا ــ ال یجد اإلخوان أن من یربطون لھ اللواء ویجمعون علیھ القلوب الموت وأنت الذي ح
وفي ھذا من الخطر على الفكرة ما فیھ یتحدث كثیر من الناس في أن بعض الھیئات یعیش على حساب 

  .اسم واحد إذا تحطم تحطمت الھیئة كلھا وإني أخشى أن نكون من ھذا الطراز

ھا قادة ــ ال قائد ــ ال ینامون عنھا فأین قادة الفكرة وعددھم یقرب من إن المبادئ الفاشلة ــ ل
 ، أخشى أن یكون ذلك اإلنتاج عونًا في الرأي وتأییًدا بالقلوب،العشرین وما ھي أعمالھم وما ھو إنتاجھم

لتھ إلى إنني حدثت الناس كثیًرا عن قادة اإلخوان فیقولون ال نعرف غیر المرشد ویعلم اهللا كم من سالم جم
  . ولم أحمل سالًما إلى غیره،الشیخ بدر

سیدي فضیلة المرشد إنني تعلمت أول ما تعلمت حین دخلت مصنع اإلخوان كلمة ذلك التابعي 
كال واهللا لنزاحمنھم علیھ زحاًما حتى یعلموا أنھم قد خلفوا . .أیظن أصحاب محمد أن یستأثروا بھ دوننا"

 فإننا نقبس ،سي أن أجد بعض المشتغلین بالفكرة یھدأ بعض الشيء ومن المؤلم على نف،"ورائھم رجاًال
 قد ،األمل المرتقب لخیر ھذه الدعوة بالھمة الصادرة من قادتھا وبقدر فئاتھم في الفكرة سیكون النجاح

 خمسة جنیھات مصریةیكون من الحق أن أعلم فضیلتكم أن كثیًرا من اإلخوان الذین ال تزید رواتبھم عن 
 ، شھري بخالف رحالتھم ومصاریفھم الغیر محصورةواحد جنیھصنادیق الدعوة المختلفة یضعون في 

 قد ینتشل القائد جیشًا في حین أن الجیش قد ،ومن األمور البدیھیة أن اشتغال الجنود ال یقید مع ھدوء القائد
  .یصعب علیھ تكوین قائد

 من سنة كلما حضرت إلى المكتب اعذرني یا سیدي المرشد إذا تحدثت في ھذا المعنى فإني أتحسس
 ألسعد برؤیتھ والجلوس إلیھ فال أجده وأسأل عنھ فیقال إنھ من عباد اللیل وزوار حسین بدرعن األستاذ 

لست أحمل بذلك على األستاذ بدر ولكني أرجو أن یشغل . . وغیرھماالساعاتيالحسین ویلحق بھ األستاذ 
  .یز األسر فأنا أعلم تماًما إنھ من أقدر الناس على ھذا المعنىھذه الناحیة الصوفیة من نفسھ المؤمنة بترك

وآلمني أیًضا أن ُیحمل األستاذ عابدین بطل الفكرة وسكرتیر الدعوة على أن یشتغل بنواحي 
فقھ اإلخوان الخاصة ــ وإن كنت أحد المستفیدین منھا ــ وال یترك یتجدد ویتضخم ویتحفنا بكل جدید في 

دار لیمأل فراغھ فیھا ولیشغل أذھان الشعب بتوجیھاتھ شأن كل سكرتیر في كل الفكرة ویجلس في ال
 إن الناحیة الخاصة مھمة وإذا كانت كل طائفة ، ویعطي عمل اإلخوان ألحد األطباء وفیھم كل الكفایةھیئة

  .تعني بأشخاصھا فاإلخوان من باب أولى غیر أن ھذه األمور ال تدخل في فقھ السكرتاریة

 لینتقل إلى السودان لیجلس في صومعة على ضفاف حلمي نور الدینا سعي األستاذ وآلمني أیًض
الغزال لتكون سنتھ بسنتین في المعاش في الوقت الذي یفكر فیھ بعض اإلخوان في ترك العمل والعنایة 
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ذا  أال یكون ھ، منطقة من مناطق القطر تترك وھي في أشد الحاجة إلى غفیر في الفكرة ال قائد،بالفكرة
  .المعنى حجة لكثیر من الجنود ورخصة لھم في إیثار العاجلة على اآلجلة

ومھما قیل یا سیدي المرشد عن دبلوماسیة األستاذ السكري وتغیبھ عن الدار ألمور تقید الفكرة فإن 
في الوسع أن یجلس إلى مكتبھ في األسبوع یومین وثالثة لیشرف بروحھ القویة على أعمال المكتب 

 بكل صراحة یا ،خوان بتوجیھاتھ العالیة ولیس من المعقول أن یضرع لھ القوم طول األسبوعولیسعد اإل
  .سیدي المرشد إن وجود األستاذ السكري في حال تغیبك یسد كثیًرا من الفراغ الذي تتركھ

 إن رحلة واحدة من طبیب خیر من ألف ؟ وأین مشاریعھم وجھادھم؟وأخیًرا أین أطباء اإلخوان
 لقد قبر المشروع الطبي الذي أنفق على أوراقھ الجنیھات ولو نفذ لتقدم بالدعوة الكثیر ویعلم ،يرحلة لمثل

 ألیس من المؤلم أن أقول إن المكتب النتھى المشروع ،اهللا كم من دعایة قمنا بھا بین الناس لھذا المشروع
زھري واحد ألنك وثقت بإخوانك ال یوجد بمكتب اإلرشاد إلى اآلن أإلى النجاح الكبیر ــ سیدي المرشد ــ 

  .من األطباء فنرید كشف حساب لھذه الثقة الغالیة

 وإن كنت أعرف منھم والحمد هللا من یقوم بعملھ خیر ،وآخًرا أین أبطال المكتب الباقین ال أعرفھم
 عنھ  إننا نحملك یا فضیلة المرشد تبعة نومھم وال نعتقد أنك تكلفھم في أي یوم بعمل ما ثم ینامون،أداء

وإال لما كانوا أعضاء جماعة تصدرت بھا الدنیا لتحولھا عن مجراھا ولتصنع للناس تاریخًا كما طلب 
إلیك أقذف بھم فإن البالد في حاجة إلى أن تطعم بأرواحھم وإخالصھم لقد لمست األثر الكثیر الذي یتركھ 

قف األستاذ الفضیل الورتالتي  من أنا حتى ی،أبناؤك في زیاراتھم وإن رحلة واحدة خیر من ألف منشور
عقب كلمة لي بالفیوم یقسم باهللا أنھ لو عقب على لیكونن من الظالمین ألنھ كما یقول كان یسمع من عالم 

 والھ إني كنت أشعر بتضاؤل غریب ،محمدي یغزو المعاني ال عالم رسمي یتحدث عن األلفاظ والقشور
 ما معي كلمات التقطھا من أفواه أساتذتي وأقسم باهللا وانكماش قوي في نفسي ومشاعري واهللا یعلم أن كل

 ولكن األمر كان نصًرا ،أني ال أستطیع إعراب جملة واحدة مع العلم بأني كنت كما یقال أول مدرستي
 یعلم اهللا كم تألمت في رحلتي من إقبال الناس على الفكرة ألن ذلك یزید ،للدعوة ورعایة من اهللا للفكرة

  .دع أمامھم مجاًال للمعذرةعبء اإلخوان وال ی

لیس من السھل على أن أستمر في الكتابة في ھذه المعاني كما أنھ لیس من السھل على جندي 
متوثب أن یرى بعض قادتھ یمیلون إلى الھدوء ــ فیتركون واحًدا منھم یحترق ــ وقد علموه أن الدعوة ال 

 إن تاریخ الرسول ال ،لكن بھمة واسعةتنتصر بعاطفة تختلج في النفوس وأمنیة تسري في الدماء و
 إننا نود أن یجتمع مكتب ،ُیطمئننا على أن الدعوة ال تتنتصر برجل ولكن بأمة ولكن بأمة تبعث أمًما

اإلرشاد لیناقش كل عضو عما قدمھ للفكرة زما الفرق بین رجل اإلخوان وغیره بالنسبة للفكرة وإلى كم 
 الفترة التي تغیبھا عن المكتب فترة امتحان من دخل دار اإلخوان في المائة تسخو كل ید من مالھا ولتكن

 إننا نقیس األمل المرتقب ؟ وماذا قدم للفكرة في ھذه الفترة؟ وألي سبب؟ وكم مرة دخلھا؟من ھؤالء القادة
  .لخیر ھذه الفكرة بمقدار الھمة قي صدور القادة فال تدعھم ُیضیعوا علینا ھذا األمل
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 فیھا والجامعة أبناؤك أن یفلت من أیدینا فاألزھر أوشكة والیقظة من جدید نرید وثبة إلى الھم
یعدون على األصابع والجمعیات في الریف كلھا تقریًبا جمعیات خیریة من السھل أن تغلقھا غضبة ولھا 
العذر ألنھا في أشد الحاجة إلى التركیز وبعضھا كون ولم یزره أحد إلى اآلن حتى من الشعب المركزیة 

 ، والمصالح والجماعات والصحف والمدارس الثانویة نصیب اإلخوان فیھا ال یبلغ القلیل،ن ثالث سنینم
كل ھذه أمور تحتاج إلى عمل كثیر وجھد عنیف والدعوة كافیة لتجنید الكفایات في الدنیا ال في اإلخوان 

ھ جدید ومثلك من لو  إننا في حاجة إلى فق، وقتك یا سیدي المرشد یجب أال یضیع في األوراق،فحسب
  .أعطى من الوقت لشحن أذھان اإلخوان بكل جدید یمیزھم عن الناس ویجعل لھم الطابع الخاص

نرید أن یعود البنا وكیلنا بجسمھ وروحھ ونشاطھ وأن یفرع سكرتیرنا للدعوة حتى ترتفع مستوى 
الفكرة فیكون لنا مشرف على روحانیتھ من جدید ونرید من قادتنا أن یشغل كل منھم عمًال لھ رئیسًیا في 

المصالح . .الدعوة في األزھر وآخر في الجامعة وغیره في المدارس الثانویة ورابع لألسر وھكذا
  .الصحف ــ المصانع ــ المعامل

إن المعركة الطاحنة الدائرة على األرض الیوم ترسم لنا عملًیا جھد الكافر الذي ال تدفعھ عقیدة وال 
  .لینا نحن المسلمین أن یكون جھدنا على أي لون أقل من جھد ھؤالءیرقبھ رب ومن العار ع

  :فضیلة المرشد المفدى. .سیدي ووالدي وقائدي
مرة أخرى نحن نلقي التبعة علیك إن كثیًرا منا یقف بین ربھ ــ حین یقدم رقبتھ خضوًعا لھ 

بھ وثانًیا ألنھ رضع روحھ بین واستعداد الوقت طلبھا ــ مطمئنًا أوًال ألنھ عثر بكم فعرف دینھ واتصل بر
یدي قائد مخلص ــ أعتقد فیھ من كل قلبھ أنھ جندي مخلص من جمود رسول ــ لینفق منھا لحساب اإلسالم 

  .كما یشْا وھو بذلك یعتقد أن ذمتھ برئت وأن المسئول عنھا حامل اللواء وفضلھ اهللا وإیاكم
  ،،،وصلى اهللا على سیدنا وموال رسول اهللا

  ولدك
  عبد الفتاح العبدحمد أ

  میت موسى                                        ھـ           ١٣٦٢ شوال سنة ٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أشر األستاذ البنا بعرض التقریر على األستاذ عبد الحكیم عابدین السكرتیر العام الذي كتب التقریر التالي:  
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  سم اهللا الرحمن الرحیمب
  الحمد هللا والصالة والسالم على رسولھ ومن وااله

  ـــــــــــــــــــــــ
  سیدي األستاذ اإلمام فضیلة المرشد العام

  :إخواني

  ،،،وبعد. .سالم اهللا علیكم جمیًعا ورحمتھ وبركاتھ

د ا        د أحم صاحبھ األخ المجاھ ة    من الحق أن نعرف لھذا التقریر قدره وأن نسجل ل د أصدق التحی لعب
شھا الحساب ویصدقھا               سھ یناق ى نف ائق إل ا بضع دق ل من وأخلص التقدیر وأن ننتھز ھذه الفرصة لیخلو ك
الوزن وأن یكون شدید األمانة في تقریر المكان الذي یلیق بھ من ھذه الدعوة وتقدیر التبعات التي ینغي أن 

اآلن أو اختار لنفسھ منزًال خیًرا مما یضعھ ینھض بھا في صدق وإصرار إذا شاء أن یضع نفسھ حیث ھو 
  .فیھ موقفھ الحالي ورحم اهللا امرء عرف قدر نفسھ

  :إخواني

ألیس من الحق أننا قد عدنا في حاجة إلى أن نتلقى دروس اإلیمان ونحتذي في مواقف الجھاد ھؤالء 
  ؟اإلخوان الذین قدمونا للقیادة ووقفوا من ورائنا في الصفوف

ق أ ن الح یس م ور    أل صدرھا الغی ل ویت ا العام رز فیھ اد یب دان جھ اح ومی ال كف دعوة مج ذه ال ن ھ
ي                  ى ف رازه ویتجشموا حت ي إح دوا ف م یجھ ین ول ل أو رجال معین ى رج ي إل ًا ینتھ ست میراث المتفاني ولی

  .المحافظة علیھ

ى مكان              ئن عل ا وأن نطم ى إلین د انتھ صدارة ق ا  ألیس من اإلجرام في حق الدعوة أن نظن أن أمر ال ن
  .منھا ثم ال ندفع لھذا كلھ أكثر الثمن أو أیسره

اتذتھ                 ھ وأس د قادت صفنا األخ العب شدید حین ی ل ال شعر بالخج ا أن ن ضمائر علین ب ال ن واج  ،ألیس م
  ؟ونحن نشعر في صدق بأنھ ینتج للدعوة أضعاف ما ینتج عشرة منا مجتمعین

ھ       ال تراعو لھذا النذیر معشر اإلخوة فصدقوني أن أحمد العبد         ده ووقت ھ وجھ ن مال دعوة م ف لل یتكل
اد                 ب اإلرش ن أعضاء مكت ل م وق عشرة بالفع ـ      ،ویھدي إلیھا من إنتاجھ ما یف غار اإلخوان ـ ي ص م ف  وك

  .ویؤلمني أن أقول صغار اإلخوان ــ من یفوق أحمد العبد تضحیة وجھازًا معشر اإلخوان

اتف    ن أن نتك اص م دً     . .ال من ر ح ذا التقری ر ھ ن نعتب اص م ة    وال من ي سیاس دین ف ین عھ ًال ب ا فاص
ر   ،مكتب اإلرشاد عھد المجاملة والقاطعة وعھد الصرامة والمكاشفة      وإني ال ریب أشارك صاحب التقری

مذھبھ في إلقاء التبعة كلھا على فضیلة المرشد العام نفسھ فھو الذي تورط في مجاملة اإلخوان وال أدري         
  .ا بالحاجة إلى المجاملة مع المؤلفة قلوبھم من الجدد ما الحاجة إلى مجاملة أعضاء المكتب إذا سلمن

د          أجل تورط المرشد العام في سیاسة المجاملة حتى استوى العامل بالخامل وقدم القاعد على المجاھ
  .فقتلت الغیرة في النفوش المحترقة وھي ــ بحمد اهللا على ما نكره ــ مقتولة أصًال في سداھا من النفوس
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ع ال ی      ي الواق ا             إني ف اب وإنم ادة االلتھ ا عن زی ي قلوبن ان ف علة اإلیم ف ش ر أن تق ن األم ي م زعجن
دأ       ،یزعجني أن تتدرج إلى اإلنطفاء     فوفنا أب ة ص  وإني ألرى لھذا المعنى المزعج القاتل صوًرا ال تخفى ف

رحمن     د ال ب   ،من التمثیل لھا بنفسي ثم أثني إن شئتم بصالح وسالم وإبراھیم حسن وحسن بدر وعب ال ری  ف
  .أني أحس أن جذوة اإلیمان في ھذه القلوب كان لھا منذ سنوات شأن غیر الشأن الذي ھي علیھ الیوم

ودھم               اتھم وعھ والھم وأوق ن أم وم م ة الی كان ھؤالء جمیًعا یؤثرون الدعوة بخط ال تتناسب معھ حال
ر الحال وأعذرني             دل الحال غی اتھم فتب اجھم وتوجیھ دعوة بإنت ماء ال ي س ون ف انوا یلمع وني  وك  إذا رأیتم

ًرا                  ى القاعدین أج دین عل اًدا وفضل اهللا المجاھ الص إال جھ در اإلخ ذًال وال یق ان إال ب رجًال ال یرى اإلیم
  .عظیًما

ات   األستاذ بھي الخوليھل تعلمون یا رجال مكتب اإلراشد أن      دفع في الشھر الماضي سبعة جنیھ
دار         ل ،من راتبھ ــ الذي ال یملك سواه ــ إبجاًرا لل ان طوال انقطاع           وھ ـ ك ھ ـ ارك اهللا ل ـ ب ھ ـ ون أنم  تعلم

سیط                    دس الب وبي المھن د الطن ان أحم ھرًیا وك ات ش ة جنیھ سھ ثالث راتب األخ فكیھ العتقالھ یتحمل على نف
رى   ، قرشًا٥٠یتحمل ثالثة جنیھات وأن أحمد العبد كان یتحمل شھرًیا         رة األخ  كل ھذا عدا تعھداتھم الكثی

  ؟فةلمصارف الدعوة المختل

ھ        یكًا النتقالت ا مواوس شر جنیًھ بعة ع و س ر وھ ا ادخ ل م ترى بك د اش د العب ون أن أحم ل تعلم وھ
ت                عھ تح ذ الموتوسیكل ووض ى أخ دعوه إل اھرة ی ورحالتھ ثم لم یقو على قیادتھ فبعث إلى أحد إخوان الق

  .تصرف المكتب

ب اإلخوان                  رض فاكتت انون أصابھ م ن إخوان البت ھ عامًال م ل     وھل تعلمون أن ھ ك ھ بجنی ال ل العم
  .أسبوع حتى زالت محنة المرض عنھ

ل           ق ك رم ینف ا الك عبة وی ي ش ھل تعلمون أن األخ محمود بكیر وھو عضو عادي في شعبة ناشئة ھ
  .مرتبھ على الدعوة ویعیش في البیت عالة على أھلھ وھم لیسوا أغنیاء

ي وشوقي    وھل تعلمون أن اثنین من صغار اإلخوان في سمالوط ھما توفیق جادو          درس اإللزام  الم
د            ى عن راد وانتھ ف اإلی اس فوق ن الن الزیني خضیر في رمضان على ما أذكر على أمل جمع التبرعات م
ي       رابع یوم فعاد كل منھما مكتئًبا إلى بیتھ وقص ألولھما على زوجتھ نبأ إحراج الشعبة وتورط الجمعیة ف

ن    وعد أصبحت عاجزة عن الوفاء بھ فلم تلبث زوجتھ أن نزع          ث م رج یلھ ت أسورة یدھا وقدمتھا إلیھ فخ
ھ أي              ـ ألن زوجت ق ـ شدة الفرح فإذا شوقي یلقاه في الطریق وینبئھ بأن الفرج آتى ــ وھو ال یعلم أمر توفی

  .زوجة شوقي قد نزلت لھ عن أسورتھا إلنقاذ كلمة اإلخوان من الخزي واإلحراج

یمان رائعة إلى ھذا الحد من جنود مغمورین ألسنا واهللا نشعر بالصغار حین تعرض أمامنا صور اإل
  ؟ال یكاد یعرفھم من المكتب أحد

ودھم      اتھم وجھ ل أوق ضیعون ك ؤالء األخوة ی ون أن ھ ل تعلم م ھ ة   ،ث ي خدم والھم ف ضًال عن أم  ف
  ؟الدعوة ولھم أوالد كأوالدكم وحالئل كحالئلكم ومصالح مثل مصالحكم
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  ..سیدي المرشد

دعوة    مرة أخرى ــ كما یقول أحمد ال  ذه ال ي ھ عبد ــ ألقى التبعة علیك ــ البد أن تحملنا إن شئت لنا ف
ذا    على أسلوب من التربیة فیھ صرامة وفیھ قسوة وفیھ امتحان وال تتركنا ھكذا ُیعدي صعفاؤنا األقویاء بھ

  .األسلوب اللین الودیع

إن اهللا   وال تخش علیھا عد، وال تخش علیھا رجًال،ال تخش یا سیدي على الدعوة شیئاً    ًوا أو صدیقًا ف
ذه      ل ھ ك ك ى إیمان م عل ا وحط ر لھ ذا الخی ل ھ دك ك ى ی رى عل ا وأج اء فیھ ك الفن ب إلی ذي حب الى ال تع

دعوة        ،العواصف التي ثارت من حولھا     د ال ن یزی ادك ول  إن ھذا اإللھ العدل لن یخذلك ولن یضیع آثار جھ
  .بك إال نصًرا وتأییًدا

الج      واآلن وقد أفضت تفصیال في ھذه الخ       رق الع شرح ط واطر أقطع على نفسي االسترسال فأبدأ ب
  .كما أرني اهللا تاركًا لك وإلخوانك التعدیل واإلقرار

  :وفي رأیي أن العالج البد أن یتناول ثالثة نواح رئیسیة

  .طریقة االنتفاع بوقت فضیلة المرشد العام وجھوده ومواھبھ)    أوًال(

  .من حیث األعضاء والواجبات وأسلوب العملتجدید مكتب اإلرشاد العام ) الثانیة(

  .تنظیم الدار ووضع خطة قویة لجمیع مرافق العمل فیھا) الثالثة(

 

ھ       سھ وأن ًا لنف یس ملك ینبغي أن یتقرر لدى فضیلتھ ولدینا ولدى اإلخوان والناس جمیًعا یعد ذلك أنھ ل
اع       الرجل الوحید إلى اآلن الذي وھب كل     ي االنتف ر ف ق األول واألخی ذا صاحبة الح  حیاتھ للدعوة فھي بھ

ؤمن                  ل للم وذج الكام اد واألنم ي الجھ ا ف ا جمیًع ى لن ل األعل بوقتھ واالستفادة من جھوده وھو ال ریب المث
  .الحق الذي یقتدى بھ في كل شيء

ال حیدة عنھ بحیث فبناء على الفقرة األولى یجب أن نشترك جمیًعا في وضع منھاج لوقتھ ورحالتھ        
  .یریح نفسھ والدعوة مما یجره علیھ تعرضھ للناس في كل وقت

تخلص         ى أن ی ضیلتھ عل ل ف ي أن یعم وبناء على الفقرة الثانیة وأرجو أن أعتذر في ھذا التعبیر ینبغ
  .من الحیاء فیوفر لنفسھ كل ما یكون قدوة لجمیع اإلخوان من جمیع الشئون

  :ي لتنظیمھفأما عن الوقت فھذه اقتراحات

اء       )    أوًال( ن أن یغشاھا    ،یمتنع فضیلتھ امتناًعا تاًما عن غشیان الدار في المساء إال یوم الثالث أس م  وال ب
ھ عن         بعض ساعة في أوقات غیر محددة بالنھار لتحقیق فكرة اإلشراف األعلى وسیعوض غیاب

  . الدارالدار لیًال بطریقة سیأتي شرحھا إن شاء اهللا عند الكالم على تنظیم



  ١٥٩

ھ               )   ثانًیا( د إلی ن یعھ كرتیره الخاص أو مم ب ممن س إذن وترتی ھ داره إال ب یلتزم اإلخوان أال یغشوا علی
  .بذلك في الدار وال یكلم تلیفونًیا إال عن طریقھ

  .یخص أحد الفراشین لمالزمتھ بالدار یستخدمھ في اتصالتھ بالدار للمراسالت وخالفھ)    ثالثًا(

ا( زم)   رابًع ركھم   یلت ة وت ة والحری ن الثق ًرا م ا كبی سیة جانًب ال الرئی وان ذوي األعم نح اإلخ ضیلتھ بم  ف
  .یخطئون مرة ومرتین حتى یھتــدوا إلى الصواب بالتجربة واإلرشاد

ھ     ،تكون كل مقابالتھ في داره بعد إعطاء الموعد من طریق السكرتیر         ) خامًسا( ًدا من ب أحد موع  وإذا طل
  .على السكرتیر ألخذ الموعدفیلتزم فضیلتھ بتحویلھ 

زول             ) سادًسا( ن الن ا أمك رى م شھر ویتح ي ال رة ف یقلل فضیلتھ من الرحالت ما أمكن بحیث ال تتجاوز م
ا           ل م شيء وك ھ ب د ل ال یتعھ على خلصاء اإلخوان وإذا تطفل أحد على محادثتھ في شأن خاص ف

  .یفعل أن یكلفھ الكتابة إلى المختص بھذه الشئون في المركز العام

ا                و أدرى بم ك وھ الج ذل ى ع در عل ھ أق وأما عن توفیر القدوة في جمیع نواححي حیاتھ فال ریب أن
  :ینبغي فیھ وكل ما عندي ھذه المالحظات

الي         )    أوًال( ت المث ق البی ى تحقی ینبغي أن یخصص من وقتھ جانًبا ألوالده وبیتھ یتوفر في ھذا الوقت عل
الیین     سلمین المث المي       المسلم واألبناء الم المجتمع اإلس ذر باالشتغال ب د اآلن أن یعت وال یصح بع

  .عن أولى خلق اهللا بھ وبتوجیھھ

ؤثرھن                    )   ثانًیا( ي داره ی ھ نحو ساعتین ف اع زوجات اإلخوان إلی ي األسبوع الجتم ا ف أن یخصص یوًم
ات األزو            ا واجب ن ثانًی دین وتعلمھ ادئ ال ي مب ن أوًال ف اج بسلسلة من الدروس والتوجیھات تفقھھ

ھ وسیكون أصدق      ،وتطبعھن ثالثًا بطابع الفكرة ما أمكن      رار علی  وھذا اقتراح ال أنفك عن اإلص
  .نواة لألخوات المسلمات فإن ھذا نفسھ یوفر اإلخوان على خدمة الدعوة بصورة أقوى وأجل

ئعة أول عامل رغم أن المرشد العام كلھ للدعوة فإن مما ال ریب فیھ أن حدیثنا عن تضحیاتھ الرا      )    ثالثًا(
ا                ،في نجاح الدعوة   ھًما مالًی سھ س ى نف ب عل ـ أن یرت ذا الفضول ـ ي ھ ذرني ف  ولھذا أرى ــ ولیع

 واهللا وحده ،منظًما كما كان قبل ذلك فال شك أنھ بذلك یوقد الغیرة والحرقة على الدعوة في قلوبنا
ـبیلھ شبھة سوء    یعلم أي دافع نبیل كریم یدفعني للكالم في ھذه الناحیة متحمًال على نف     سي في سـ

  .األدب وقلة الذوق

واب            )  رابًعا( لة ن ا بالمفاض ع لھ شھر یجم ي ال یبیت لیلة اسبوعًیا مع أعضاء المكتب وثالث لیال أخرى ف
ألخ     ذا اإلذن ل ون ھ ة ویك نھم بلیل ق م ل فری ى ك ر ویحظ ال األس ن رج جون م دوبون ناض ومن

  .خوانبالمبیت مع فضیلتھ منحة یتسابق إلى تحصیلھا اإل

مًیا               ) خامًسا( الل رس تاذ ج ذلك األس زم ب ا ویل ادئ فیھ یتوفر على تعلم اللغة اإلنجلیزیة باعتبار أن عنده مب
  .من المكتب فذلك خیر ما یصلح لھ
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  .یضع تفسیًرا لكتاب اهللا یكون أخلد أثر في تاریخھ وتاریخ الدعوة) سادًسا(

 
والء               )    أوًال( ة وال ین الثق ع إعطاء یم یحل المكتب القائم ویعتبر أعضاؤه جمیًعا مستقلین من العضویة م

  .والقسم باهللا ثالثًا على أال یتأثروا بما ینتھي إلیھ الرأي تجاھھم في إنشاء المكتب الجدید

رك تصریف            )    ثانًیا( ب ویت ا المكت د فیھم ھرین ال ینعق ھر أو ش ة ش شئون  یعطي فضیلة المرشد فرص ال
  .لفضیلتھ ومن ییرى االستعانة بھ في الرأي أو العمل

 فضًال عن تقدیر المرشد الشخصي توافر شروط البد من استكمالھا   ،یالحظ في اختیار األعضاء   )    ثالثًا(
  :وھى

ة              )١( ي جمعی ھ عضو ف د تضحیة ال أن بذل مالي یشعر العضو والناس أنھ رجل دعوة وأنا مجاھ
ھذا من أھم موازین اإلیمان والقدرة على الجھاد وھو أوثق ما یربط  ف،ككل الجمعیات الخیریة

صد        ھ لیقت المرء بالدعوة ویوقد في صدره ویقتصد في مطعمھ لیقتصد للدعوة ویقتطع من قوت
  .للدعوة كلما شعر بذلك كلما اشتد ارتباطھ بھا وزادت غیرتھ علیھا

د             )٢( ن المرش ا     تخلص تام من الكیوف ولتكن ھذه ریاضة باألمر م تحن فیھ صاء اإلخوان ُیم لخل
ھ            دعوة علی ده ال ا تری طباغ بم ب       ،قدرة المرء على االص ًال وأطل شرط أص ذا ال ى ھ ر عل  أص

ق                 ا ینف ل م ال مث ن الم دعوة م احتیاطًیا أن یعاقب كل من یعجز إیمانھ عنغلبة كیفھ بأن یقدم لل
 . فضًال عن تعھداتھ المالیة األخرى،في الكیوف تماًما

ق عن         صدق في نیة المب    )٣( ي االلتحقی ا ف ل عذر م ث ال یقب شھر بحی یت مع المرشد لیلتین في ال
 .ذلك وال یقبل في المكتب الجدید من یعجز عن تحقیق ھذا الشرط في نفسھ

 .حفظ سورة األنفال والتوبة والنور وزجزئي تبارك وعم مع التفسیر )٤(

 .حفظ مائة حدیث یختارھا المرشد بشروحھا وتطبع بھا رسالة وجیزة )٥(

 .عشر خطب مختارة من خطب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وبعض الخلفاء واألئمةحفظ  )٦(

دعوات            )٧( ن ال ل م ى األق وتین عل اریخ دع ة وت سیرة النبوی ا ال الم وأولھ اریخ اإلس ة ت دراس
ة   ا             ،التاریخیة العام ارون الجدد إلزاًم ا األعضاء المخت ف بھ ا أن یكل ة إم ود األربع ذه البن  وھ

ا     بحیث یتخلون عن العضویة    إذا فشلوا في تحقیقھا في ظرف محدد كسنة أو نصف سنة وإم
 .أن تطول فرصة االختیار حتى ال یقبل إال من استوعبھا

ھ                )٨( ذًرا ل ون ن ث یك شھر بحی التعھد بصیام یومي األثنین والخمیس أو على ألقل ثالثة أیام في ال
 .أھمیة الفرض وعقوبة تركھ
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ة     التعھد بالحرص على صالة الفجر أي الصبح حاض    )٩( ل لیل ي ك ام ف ًرا مھما تكن األعذار والقی
 .ولو ركعتین زیادة تالوتھ سبعین في السنة

 .التعھد بكشف المحاسبة والمواظبة على جلسة كل لیلة )١٠(

و              )١١( ئن ول ب مطم ا بقل رض منھ ا یف ل م ل ك ة وتقب ة وعقوب زاءات مثوب رة الج ول فك د بقب التعھ
  .خالفت رایھ

ا      وبھذه المناسبة أقول في صراحة أن ھذه نق   دعوة كلھ ي سیر ال ة أساسیة ف افز    ،ط ب ح ي ال ری  وھ
لى اهللا                  اریخ الرسول ص ي ت ع ف رآن والحدیث متب ن الق ھ م معترف بھ في كل التواریخ والدعوات مسلم ب

ر    ،علیھ وسلم وحسبنا شاھًدا علیھا قصص المخلفین الثالثة     ا بك سھ أب ھ ونف  ، إن من أفنَّ الناس على في مال
  .من یأخذ ھذا السیف بحقھ

دت جذوة          ولیؤذن لي بأن أطرح التورط في الخجل والحیاء فأقرر أن سیاسة التراخي ھي التي أخم
ستقبلي   ،اإلیمان في بعض قلوب منھا قلبي المسكین    اري وم  فإنني بشر ال یسعني أرى نفسي تحترق باختی

ل             ي ك سویة ف ا أرى الت ك وأن ى ذل م أصبر طویًال عل ي   العلمي والمادي یضیع بإیثاري للدعوة ث يء بین  ش
ى               ل عل ات أو یبخ رح الواجب ى ط ة عل دار أو یحتج بالدراس ى غشیان ال اھي عل ث المق وبین من یؤثر عب
ة          ون سیاس الدعوة حتى بالماللیم أو یشق على المكتب بأسره أن یجمعھ إلیھ في بعض الجلسات البد أن تك

  .ل والالھيالدعوة العلیا بحیث تشجع الغیور المضحي المتفاني وتزجر العابث والخام

شروط             ذه ال سھ ھ ي نف ل ف ن    ،ھذا إذا رؤى إمھال المكتب وتأجیل تألیفھ حتى یستوفى ك ـأس م ال ب  ف
دات واالستعداد           ى التعھ درة عل شروط والق تیعاب ال ****** ذلك على أن یتقدم كل من یرى في نفسھ اس

  .مرشد العام بشيء في االختیاركتابًیا إلى فضیلة المرشد ینبئھ بأنھ استكمل الشروط وال یقید ذلك فضیلة ال

 
 ومن باب االختصار أشارك  ،یتفرغ للدار أحد اإلخوان القدامى ذوي الخبرة بجمیع شئون العمل      )    أوًال(

بء    ن اآلن    ،فضیلة المرشد العام رأیھ القدیم في أنني أولى اإلخوان بتحمل ھذا الع د م ي أتعھ  وإن
ة                 بأن   ال الدراس ن آم ك م شغلني عن ذل د ی ا ق ل م ا ك سي طارًح ل نف ا ك أعطي الدار والعمل فیھ

ا          ،وتحصیل الشھادات  ي أحدث بھ ى الصورة الت ك عل  واهللا تعالى المسئول أن یوفقني لتحقیق ذل
  :نفسي اآلن ولنجاحي في ھذه المھمة یشترط ما یأتي

ى         )١( وقر عل دوء والت رد الھ ل تخصیص غرفة مستقلة لي ال لمج ي اإلخوان      ،العم ك لتعط وق ذل ل ف  ب
ضیلة     ن ف صیة ع ة والشخ اء اإلداری ل األعب ل ك ى تحم ي عل ة تعینن ن الھیب ورة م دار ص ورواد ال

ام د الع ضیلة  ،المرش ى ف اء لیلق ذي ج ة ال صلحة الخاص احب الم ر أو ص ك أن األخ أو الزائ ال ش  ف
ة      ة عام ي      المرشد العام ال یمكن أن تقنعھ مقابلتي وھو یراني في غرف روق ف ب مط ى مكت س إل  أجل
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 ولكنھ إذا قابل الطوبجي أفندي مثًال ثم شرح لھ مسألة ثم استأذن لھ على خرج من عندي ،غیر نظام
 .شاعًرا بأنھ نال شیئًا من التخصیص الذي یریح كل طارق

یخصص لي سكرتیر أو مساعد من اإلخوان ذوي المواھب تكون مھمتھ مساعدتي وتنظیم مقابالتي  )٢(
ي تصریف       ،سائل الشخصیة ملخصة علىَّ   وعرض الم  ي ف  وفضًال عن ذلك یكتسب تجاربي وخبرت

 .مثل ھذه الشئون وحبذا لو كان األخ علي فھمي عبد الفتاح

واحي        )٣( ع ن ى جمی راف عل ة واإلش أعطي سلطة فضیلة المرشد العام في تصریف كل الشئون اإلداری
ن   العمل والنشاط بالدار والتوقیع على الخطابات بعد اعتما   ام وم د رؤساء األقسام باسم السكرتیر الع

ي               رك ل ام ویت سكرتیر الع المألوف في كل المصالح والھیئات أن تصدر كل الشئون اإلداریة باسم ال
 .شخصًیا تحدید الخطابات التي یجب أن تصدر بتوقیع المرشد العام

عرض علیھ تقریًرا كتابًیا ألتزم المرور بفضیلة المرشد في داره بعد انتھاء العمل بالدار كل مشاء فأ )٤(
 .یومًیا بالعمل والبرید والزوار والمواعید وأتلقى توجیھاتھ فیما یرید أو أرید من األمور

وفیر األدوات                   )٥( ة وت ث النظاف ن حی ب م دار والمكات ة ال رافي مالحظ ت إش دي تح یترك للطوبجي أفن
ا م    ذلك     الكتابیة وتنظیم أعمال الفراشین وتوقیع الجزاء علیھم بإمضائي أم دار ف جازاة الموظفین بال

 .حقي وال یتدخل فضیلة المرشد فیھ

یلزم األستاذ السكري باالھتمام حقًا بكل ما یحال إلیھ من شئون اإلخوان الخاصة التي نرى االلتجاء      )٦(
 . وكذلك اإلخوان كل في مصلحتھ الحكومیة، وكذلك األطباء في المستشفیات،فیھا إلیھ

 .انصرافًا بكل دقة وال یتأخر االنصراف حتى ال یتأخر الحضوررعایة مواعید الدار حضوًرا و )٧(

راك        )٨( أتولى إش ھ وس تكم فی إلى غیر ذلك من النظم التفصیلي للدار الذي ال أرى ضرورة إلضاعة وق
  .فضیلة المرشد فعًال في كل ھذه التفاصیل إن شاء اهللا

ام  د الع یدي المرش ا س ذا ی ا أث . .ھ ل م و ھیك رام ھ وة الك شر األخ ا مع ر األخ وی سي تقری ي نف ار ف
صفوة     ذه ال ان ھ ھ وإیم ا إیمان أل اهللا أن یرزقن رى وأس رة أخ سانكم م ھ بل ذي أحیی د ال د العب صادق أحم ال

ي       . .المختارة من شباب اإلخوان المجاھدین     ھًرا ف ا وس رت إخالًص ًدا وال ادخ وإني أشھد أني ما ألوت عھ
رة   رسم ھذا المنھاج واهللا المستعان وھو المسئول أن یوف      دنیا واآلخ ر ال ة     ،قنا إلى خی ذه الكلم ي أختم ھ  وإن

ة       ،بتجدید البیعة والعھد   الة المحمدی وارث الرس والء ل  نشھد اهللا تعالى على الطاعة والعمل واإلخالص وال
ز اهللا            ا أع تاذ حسن البن وحامل میراث القرآن الكریم إمام الدعوة ورمز الجھاد الصادق المرشد العام األس

  .نھ على ما یشاء قدیرإ. .بھ اإلسالم

  ،،،والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  جندي الدعوة

  عبد الحكیم عابدین
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  الحمد اهللا وصلى اهللا على سیدنا محمد
  وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیًما كثیًرا

  ــــــــــــــــــــ

 

ا الَِّذیَن آَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبیَُّنوا َأْن ُتِصیُبوا َقْومًا ِبَجَھاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َیا َأیَُّھ"
للََّھ َحبََّب ِإَلْیُكْم اِإلیَماَن َواْعَلُموا َأنَّ ِفیُكْم َرُسوَل اللَِّھ َلْو ُیِطیُعُكْم ِفي َكِثیٍر ِمْن اَألْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ ا* َناِدِمیَن 

 َفْضًال ِمْن اللَِّھ َوِنْعَمًة *َوَزیََّنُھ ِفي ُقُلوِبُكْم َوَكرََّه ِإَلْیُكْم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَیاَن ُأْوَلِئَك ُھْم الرَّاِشُدوَن 
  "           َواللَُّھ َعِلیٌم َحِكیٌم

  )قرآن كریم ( 
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  حضرات األخوة الفضالء

  ،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

فبمناسبة ما تنشره الجرائد الوفدیة في ھذه األیام إعادة لما نشرتھ من قبل ألغراض حزبیة " وبعد"
ومقاصد شخصیة ال یراد بھ إال تجریح األبریاء وقطع ما أمر اهللا بھ أن یوصل ومحاولة الھدم ــ واألمة 

ون إلى البناء ــ أراد المركز العام أن یوافیكم بھذا البیان الجامع الوافي المدعم بالوثائق أحوج ما تك
والتوقیعات عن الموضوعات التى تناولتھا ھذه الصحف والتى وردت في المذكرة التى تقدم بھا الدكتور 

دقیقة وأصدرت بعد ذلك إبراھیم حسن إلى الھیئة التاسیسیة فكانت وثیقة اتھامھ ومناقشتھا الھیئة مناقشة 
  .حكمھا ببطالنھا وعدم أحقیتھا

وسترون بعد تالوتكم لھذا البیان مبلغ التجنى واإلفتراء والخروج على ابسط قواعد الحق والخلق 
  .والمنطق في كل ما نشر من ھذا القبیل

ن یعلم وكل ما نریده إقرار األمور في نصابھا واإلبانة عن الحقیقة من حیث ھى لیعلمھا من لم یك
 َوَسَیْعَلُم الَِّذیَن َظَلُموا َأيَّ ،ولعن اهللا قوًما ضاع الحق بینھم وجزى اهللا مثیرى ھذه الفتنة بما یستحقون

 النَّاِس ال  َواللَُّھ َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكنَّ َأْكَثَر، َوال َتْحَسَبنَّ اللََّھ َغاِفًال َعمَّا َیْعَمُل الظَّاِلُموَن ،ُمنَقَلٍب َینَقِلُبوَن
   .َیْعَلُموَن

ِإنَّ الَِّذیَن َجاُءوا "وأذكروا دائًما أیھا االخوان في مثل ھذه المواقف آیات اإلفك من سورة النور 
ِم َوالَِّذي َتَولَّى ِباِإلْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم ال َتْحَسُبوُه َشّرًا َلُكْم َبْل ُھَو َخْیٌر َلُكْم ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُھْم َما اْكَتَسَب ِمْن اِإلْث

َلْوال ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِبَأنُفِسِھْم َخْیرًا َوَقاُلوا َھَذا ِإْفٌك * ِكْبَرُه ِمْنُھْم َلُھ َعَذاٌب َعِظیٌم 
َوَلْوال َفْضُل * َھَداِء َفُأْوَلِئَك ِعْنَد اللَِّھ ُھْم اْلَكاِذُبوَن َلْوال َجاُءوا َعَلْیِھ ِبَأْرَبَعِة ُشَھَداَء َفِإْذ َلْم َیْأُتوا ِبالشُّ* ُمِبیٌن 

ِإْذ َتَلقَّْوَنُھ ِبَأْلِسَنِتُكْم َوَتُقوُلوَن * اللَِّھ َعَلْیُكْم َوَرْحَمُتُھ ِفي الدُّْنَیا َواآلِخَرِة َلَمسَُّكْم ِفي َما َأَفْضُتْم ِفیِھ َعَذاٌب َعِظیٌم 
َوَلْوال ِإْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتْم َما َیُكوُن َلَنا َأْن * ا َلْیَس َلُكْم ِبِھ ِعْلٌم َوَتْحَسُبوَنُھ َھیِّنًا َوُھَو ِعْنَد اللَِّھ َعِظیٌم ِبَأْفَواِھُكْم َم

َوُیَبیُِّن اللَُّھ َلُكْم * ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنیَن َیِعُظُكْم اللَُّھ َأْن َتُعوُدوا ِلِمْثِلِھ َأَبدًا * َنَتَكلََّم ِبَھَذا ُسْبَحاَنَك َھَذا ُبْھَتاٌن َعِظیٌم 
ِإنَّ الَِّذیَن ُیِحبُّوَن َأْن َتِشیَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذیَن آَمُنوا َلُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم ِفي الدُّْنَیا * اآلَیاِت َواللَُّھ َعِلیٌم َحِكیٌم 

  ."َوَلْوال َفْضُل اللَِّھ َعَلْیُكْم َوَرْحَمُتُھ َوَأنَّ اللََّھ َرُءوٌف َرِحیٌم* وَن َواآلِخَرِة َواللَُّھ َیْعَلُم َوَأْنُتْم ال َتْعَلُم
  "صدق اهللا العظیم"

 

 
ثالث سنوات تقریًبا نسب ثالثة من االخوان إلى األستاذ عبد الحلیم عابدین تصرفات خاصة "فمنذ 

لعام فرأى فضیلة األستاذ المرشد أخذا باالحوط أن یطلب إلى األستاذ وأبلغوھا إلى األستاذ المرشد ا
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عابدین أن یستقیل من سكرتاریة المكتب ففعل نزوال على حكم الطاعة ولكن ھذا التصرف لم یرض 
مع أنھم الحوا على  المرشد أوال في أال یرفع األمر إلى المكتب وصرحوا بأنھم یقبلون كل "ھؤالء الثالثة 

 وأقسموا على ذلك وعلى أن األمر ینتھى بھذا االجراء وكان ھذا القسم أمام بعض أصدقائھم حكم یصدره
 أن یختار ١٩٤٦ ینایر ١٤، ١٣٦فرفعوا األمر إلى مكتب اإلرشاد العام الذي رأى بتاریخ أول صفر " 

تار كل طرف الجنة توفیق لالتصال بھم وباألستاذ عابدین وتخییر الطرفین بین الصلح أو التحكیم بأن یخ
  .عضوین ویختار بالقرعة أحد أعضاء لجنة التحقیق بالمركز العام فاختار الطرفان التحكم

 

وبناء على ذلك دعاھما المكتب الختبار اللجنة فاختار الثالثة الدكتور إبراھیم حسن والشیخ خالد 
ید الفضیل الورتالني واختیر بالقرعة محمد خالد واختار األستاذ عابدین األستاذ الشیخ محمد فرغلى والس

األستاذ محمد طاھر الخشاب ووقع الطرفان على إقرارات التحكیم وعلى نتیجة القرعة كما وقعا كذلك 
ووقعت معھما اللجنة ومن حضر من أعضاء المكتب على الخطاب الذى وجھھ المكتب للجنة لتسیر في 

  :رات والخطاب فیما یلى وھذه ھى نصوص االقرا،حدود مھمتھا وطریقة عملھا

 

 

 

 

 

 

  

  :ونص ھذا االقرار ما یأتى

الشیخ خالد محمد خالد حكمین عنا في ) ٢(الدكتور إبراھیم حسن ) ١(ارتضینا األخوین الفاضلین 
 لجنة القضیة التى بیننا وبین األخ عبد الحكیم عابدین أفندى والتى قرر مكتب اإلرشاد العام أن تحال إلى

مكونة من حكمین عنا وحكمین عنھ وخامس یختار من أعضاء لجنة التحقیق بالقرعة ونتعھد ونقر 
ونعترف بأن حكم ھذه اللجنة لنا أو علینا نافذ ونھائى كما نتھد أننا بوضعنا األمر في ید ھذه اللجنة قد 

  . واهللا على ما نقول وكیلنسینا كل أثر لھ في أنفسنا وسوف ال یكون لنا في ذلك بعد ذلك حق وال قول

          التوقیعات                                تحریًرا في                                          
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الشیخ الفضیل الورتالنى حكمین عنى في القضیة ) ٢(الشیخ محمد فرغلى ) ١(ارتضیت األخوین 
والتى قرر مكتب اإلرشاد العام أن تحال إلى لجنة مكونة من حكمین عنى وحكمین بینى وبین األخوان 

 وأتعھد وأعترف بأن حكم ھذه ،عنھم وخامس یختاره مكتب اإلرشاد من أعضاء لجنة التحقیق بالقرعة
 قد نسیت كل أثر لھ في نفس وسوف ،اللجنة نھائى ونافذ كما أتعھد بأننى بوضعى ھذا األمر في ید اللجنة

   . یكون لى بعد ذلك في ذلك األمر حق وال قول واهللا على ما اقول وكیلال

   تحریًرا في                                                     والتوقیع

 

  

  

                                 .وبالقرعة اختیر األستاذ طاھر الخشاب ھو العضو الخامس من لجنة التحقیقات
  والتوقیعات 

 

 

  "بسم اهللا الرحمن الر حیم"
  حضرة األخ الكریم

  ..."وبعد"السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 
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 ١٩٤٦ینایر  ٥ الموافق ١٣٦٥فقد تقرر بجلسة مكتب اإلرشاد العام المتعقدة في أول صفر 
 ینایر تألیف لجنة للفصل في المسائل التى ١٥ الموافق ١٣٦٥ من صفر ١٦واالجتماع المتعقد في یوم 

بین األخوان االساتذة عبد الحكیم عابدین وحسن مصطفى سلمان ومحمد عمار وفھمى السید من 
الشیخ خالد محمد خالد  الدكتور إبراھیم حسن ــ األستاذ طاھر الخشاب ــ الشیخ محمد فرغلى ــ :حضرات

  .ــ األستاذ الفضیل الورتالنى
   :على أن تكون مھمة ھذه اللجنة ونظام عملھا على النحو اآلتى

  . تعھد رئاسة ھذه اللجنة إلى الدكتور إبراھیم حسن:  أوال
 تقوم ھذه اللجنة بعمل تحقیق دقیق في جمیع المسائل التى یرید الطرفان طرحھا علیھا سواء : ثانًیا

  .تصلت بھم أو بغیرھم من االخوانا
 على كل عضو من أعضاء ھذه اللجنة حلف الیمین القانونیة بأن یؤدى مھمتھ بالدقة والصدق : ثالثا

واألمانة وطبقا ألحكام الشریعة االسالمیة ومبادئھا السامیة ومصلحة الدعوة على أن یكون ذلك 
  .في حضور الطرفین ووضع الید على المصحف الشریف

  . وعلى العضو أن یقسم على ذلك بالطریقة القانونیة، أعمال ھذه اللجنة سریة وال یجوز إفشاؤھا:  ارابًع

 للجنة استدعاء من ترى من شھود الطرفین وسماع أقوالھم بعد تحالفھم الیمین القانونیة ولكل :خامًسا
ك عن طریق عضو من أعضاء اللجنة أن یوجھ ما یرید من األسئلة إلى الطرفین والشھود وذل

  .حضرة الرئیس

 تؤخذ اآلراء في اإلجراءات والحكم باألغلبیة ویصدر الحكم مسبقا ثم یوقع علیھ الرئیس :سادًسا
  .واألعضاء جمیًعا

 یبقى الحكم الذي تصدره اللجنة سرًیا إلى أن یعرض في حضور الطرفین ثم تحدد اللجنة طریقة :سابًعا
  .إعالمھ بعد ذلك

 ٥/١/١٩٤٦ة نھائى وملزم للطرفین وواجب النفاذ وذلك حسب قرار للمكتب بجلسة  حكم ھذه اللجن:ثامنا
  .وحسب اإلقرارین المأخوذین على حضرتھما

 ینتدب األخ عبد العزیز أحمد لیكون كاتما للتحقیق ویحلف الیمین القانونى وال شأن لـھ بالتصویت :تاسًعا
  .وال التحقیق وال اجراءتھ

حضرات اللجنة وحضرة كاتب التحقیق نسخة من ھذا اإلخطار ویوقع على  یسلم لكن عضو من :عاشًرا
  .ذلك

  ،،،والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  المرشد العام
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ویرى في ھذا المستند توقیع الدكتور إبراھیم أول توقیع كما ینص البند الرابع على سریة التحقیق 
ند الثالث على القسم ومن ھذا یعلم كیف أن الدكتور خالف والبند السادس على أن الحكم باألغلبیة والب

  .تعھده وحنث في یمینھ فلم یرض بحكم اللجنة ولم یحافظ على سریة التحقیق

 
وقد اجتمعت اللجنة وزاولت مھمتھا مدة أربعة أشھر قامت فیھا بتحقیق دقیق وافسحت صدرھا لكل 

ت بعد ذلك حكمھا وھو یقضى ببراءة األستاذ عابدین مما نسب إلیھ ما تقدم إلیھا من اتھام أو دفاع وأصدر
 وبحضور أعضاء اللجنة جمیًعا ومن بینھم ١٩٤٦ مایو سنة ١٣وتلى ھذا الحكم في جلسة علنیة بتاریخ 

 شخًصا من الذین اتصل بعلمھم ٥٠الدكتور إبراھیم حسن وبحضور أعضاء مكتب اإلرشاد العام ونحو 
  .ص خطاب اللجنة بتوقیعاتھا وفیھا توقیع الدكتور إبراھیم وھذا ن،ھذا الموضوع

  

  

  

  

  

  

  

  

السالم علیكم ورحمة اهللا . .حضرة صاحب الفضیلة األستاذ المرشد العام لإلخوان المسلمین
فننھي لفضیلتكم أن اللجنة التي شكلت لتحقیق المسائل التي بین األستاذ عبد الحكیم . .وبعد. .وبركاتھ
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وان قد انتھت من مھمتھا وأصدرت قرارھا وقد رأت أن تعلن ھذا القرار في جلسة عابدین وبعض اإلخ
علنیة تدعون إلیھا من تشاءون من أطراف الخصوم وغیرھم وسیكون ھذا إن شاء اهللا في مساء یوم 

فنحیط فضیلتكم بذلك رجاء اتخاذ . . في الساعة الثالثة والنصف مساء١٩٤٦ مایو سنة ١٣األثنین المقبل 
  لزم لھذه الدعوة ما ی

  ،،،والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  التوقیعات

 
وكان غریًبا أن الدكتور إبراھیم حسن الذي وقع على ھذا الخطاب وحضر تالوة الحكم بنفسھ یتنكر 

 التحقیق التى بعد ذلك لیمینھ التى أقسمھا ویأبى أن یسلم بحكم اللجنة ویأبى كذلك أن یسلم للمكتب أوراق
تسلمھا كأمانة من ید المرشد العام لمدة خمسة أیام حتى یكتب الحیثیات ویعیدھا ویطلب فصل األستاذ 
عابدین وإقصائھ عن محیط الدعوة بعد أن اعتمد المكتب حكم اللجنة ببراءتھ ویتشدد في ذلك إلى درجة 

تاذ المرشد حرًصا على جمع الكلمة دعت مكتب اإلرشاد العام إلى النظر في أمره لوال أن تدخل األس
ورجا أعضاء المكتب أن یدعوا ھذا األمر فترة من الزمن یعالج في ما في جو أصفى وأھدأ وقبل األخوان 
الكرام ھذا الموقف ومع ھذا فإن الدكتور إبراھیم لم یتحول عن موقفھ ولم یحترم رأي إخوانھ لغیر ما 

  .ضھالسبب معقول إال حاجة في نفس یعقوب لم یق

 
ولما تأخرت دعوة األستاذ عابدین إلى سكرتاریة المكتب أو إلى العمل في محیط الجماعة على 
األقل كما كان ینتظر نتیجة حكم البراءة تألم لذلك واعتبره ھضًما لحقھ فبعث إلى المكتب بكتاب مطول 

عوة والتمسك بمبادئھا واالحترام والطاعة یعلن فیھ أنھ قرر قطع صلتھ بالجماعة مع حرصھ على الد
لقیادتھا وتعرض فیھ للمكتب ولبعض األخوان الذین رأى أن لھم موقفا خاًصا بالنسبة لھ ولما عرض ھذا 
الخطاب على المكتب قرر استبعاده كان لم یكن وقرر عودة األستاذ عابدین إلى العمل في الجماعة بأغلبیة 

 :برت المسألة منتھیة عند ھذا الحد وقال الكتور إبراھیم بلسانھ حینئذ صوتا إلى ثالثة أصوات واعت١٦
لو اخترتم األستاذ عابدین مرشًدا عاًما فأنا أول من یسلم لھ ویطیعھ بعد أن ظھرت ھذه األغلبیة الساحقة "

  . وكان ذلك في منزل حسین بك عبد الرازق وبشھادتھ،"في جانبھ

لخطاب الذى أرسلھ األستاذ عابدین باستقالتھ وحذفت بعض نشرت بعد ھذا ا" الحوادث"ولكن مجلة 
أجزائھ وقدمت لھ بمقدمة لھ بمقدمة عكست فیھا الحقیقة ولم تراع األمانة الصحفیة في تقریر الوقائع فلم 

" الحوادث"تذكر عدول كاتبة عنھ وال استبعاد المكتب لھ واستفز ھذا الدكتور إبراھیم حسن فكتب إلى 
طاب برد تناول فیھ أخاه تناوال قاسًیا مقذًعا مع أن األستاذ عابدین كان قد أعد لذلك رًدا یرد على ھذا الخ

  .دامغًا قاطًعا للفتنة مفوتا على ذوى األغراض أغراضھم
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ویقول الدكتور إبراھیم في مذكرتھ إنھ علم أن عبد الحكیم عابدین ھو الذى بعث باستقالتھ إلى 
لمستند وال زال محفوظا عند المرشد ونسى الدكتور إبراھیم أنھ ثبت الحوادث وأنھ احضر زنكغراف ھذا ا

أن المستند مزیف وأن األستاذ عابدین قد أعطى على نفسھ تعھدا كتابیا ال زال محفوظا مع محمد بك 
نصیر أنھ إذا استطاع أحد أن یثبت أنھ ھو الذي أرسل االستقالة إلى الحوادث أو وصلت عن طریقھ 

 وكانت األمانة تقضى على الدكتور إبراھیم أن یذكر ھذا استكماال ،ن دمھ ال من فصلھفالجماعة في حل م
  .لحقائق الموضوع 

 
وقد استنكر المكتب تصرف الدكتور وقرر عرض األمر على الھیئة التأسیسیة ودعاھا إلى 

ور إبراھیم عاد وأدرك أثر نشر  على أن الدكت٣/١٠/١٣٤٦ ،١٣٦٥ ذى القعده سنة ٨االجتماع بتاریخ 
  :كلمتھ وسوء استغالل المغرضین لموقفھ فأسف لذلك وأعتذر إلى المكتب رسمًیا بخطاب ھذا نصھ بخطھ

  

  

  

  

  

  

 ،١٨/٩/١٩٤٦نشرت جریدة الحوادث االستقالة المنسوبة إلى األستاذ عبد الحلیم عابدین أنھ بتاریخ 
 فقد أثار غضبى فرددت علیھا رًدا قاسًیا فھم ،مثیرة بالنسبة إلىولما كان في ھذه االستقالة بعض األلفاظ ال

 أال ،منھ بعض الناس أنھ قد تصدع بناء االخوان المتین وتفرقت قلوبھم التى اجتمعت على اهللا ونصر دینھ
  .فلیعلموا أن البناء متین كما ھو وقد عاد الصفاء إلى النفوس ونسأل اهللا أن یھدینا سواء السبیل

   االمضاء

كما قرر أن یعتذر للھیئة ولألستاذ عابدین وللجنة التحقیق التى أدت مھمتھا بصبر ودأب وھمة 
  .تستحق علیھا الشكر والثناء

وقد اجتمعت الھیئة التأسیسیة وعرض علیھا األمر كما ھو في ھذا البیان تماما وكان االجتماع 
 على االخوان أن تعتبر المسألة منتھیة منعقدا على فصل الدكتور إبراھیم ولكن األستاذ المرشد اقترح

حرصا على الوحدة مادام الدكتور إبراھیم قد اعتذر إلیھا وإلى المكتب وإلى األستاذ عابدین فقبلت الھیئة 
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ھذا علیھ المجتمعون جمیعا ومنھم الدكتور إبراھیم واألستاذ عابدین وصورتھ محفوظة بملفات الجمعیة 
 كتابھ بأنھ سیسلم أوراق التحقیق في ظرف عشرة أیام من تاریخھ لالستاذ كما نعھد الدكتور إبراھیم كذلك

  :المرشد بإیصال ھذا نصھ

  

  

  

معتذًرا بأنھا في منزل عمھ وھو مسافر وقبل منھ األستاذ ھذا العذر بوساطة وضمانھ األستاذ محمد 
  .نصیر ووافقت الھیئة على ذلك على مضض

ر إبراھیم متجنًیا في موقفھ متردًدا دائًما بین عاملین عامل ومما تقدم یعلم القراء كیف كان الدكتو
اإلذعان للحق وعامل الحرص على إدانة األستاذ عابدین بعد أن ظھرت براءتھ وأقرتھا لجنة التحقیق 
واعتمدھا المكتب ووافقت علیھا الھیئة التأسیسیة وكیف كان ھذا التردد سبًبا في حنثھ بیمینھ وفي نقضھ 

  .كتوبة الموقع علیھا بامضائھ عدة مراتلتعھداتھ الم

 
 بالزنكغراف نص حكم البراءه والجواب على ذلك آن ھذا الحكم ،وقد یتساءل الناس ولماذا لم ننشر

 رغم تعھده الذي نشرنا صورتھ الزنكغرافیة ،بین أوراق التحقیق التى لم یسلمھا الدكتور إلى المكتب بعد
حتى ال ینشر ھذا النص وعلیھ توقیعھ ولكن حسبنا أنھ وقع على خطاب الدعوة ولعلھ ال یرید تسلیًما 

لسماعھ الحكم وقد نشرنا صورتھ الزنكغرافیة وحضر جلسة النطق بھ مع لجنة التحقیق التى حضرت 
بكامل ھیئتھا أنابت عنھا األستاذ طاھر في تالوة الحكم على الحاضرین الذین كانوا أكثر من خمسین 

  .ون الطرفین والمكتب وبعض من لھم صلھ سابقة بھذه الدعوةشخًصا یمثل

 
ولكن الھیئة التأسیسیة ما كاد اجتماعھا ینتھى ویسافر األخوان المندوبون إلى بالدھم حتى عاد 

یتخلص من الدكتور إبراھیم إلى سیرتھ من النكث وعدم احترام الوعد أو الیمین وكأنھ ما أراد إال أن 
 فلم یسلم أوراق التحقیق وأخذ یطعن في قرار الھیئة وفي سیر اللجنة ویعمل تاره ،عاقبة عملھ أمام الھیئة

  .ویتخلف عن العمل تارة أخرى حتى انتھت مدة عضویة المكتب القانونیة

 
اإلرشاد وكان اختیار واجتمعت الھیئة التأسیسیة في المحرم اجتماعھا العادى الختیار مكتب 

االعضاء الجدد من حق األستاذ المرشد العام ولكنھ تنازل عن ھذا الحق للھیئة وأصر على أن تختار ھي 
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عملیة االنتخاب فعال واشترك فیھا الدكتور إبراھیم ولكنھ لم یفز باألصوات التى تخولھ حق عضویة 
 صوتا ٤٩ل فیھ األستاذ عابدین على  ستة عشر صوتا في الوقت الذي حص١٦المكتب إذ لم أكثر من 

وكانت ھذه النتیجة كافیة إلحراج صدر الدكتور ودفعھ منذ تلك اللحظة إلى أن یقف من االخوان موقف 
  .الخصومة واللدد

 
والحظ األستاذ المرشد في تصرفات بعض االخوان ومنھم الدكتور إبراھیم ما یستدعى ایقافھم 

 الموافق ١٣٦٦ ربیع اآلخر سنة ٢٠ھیئة التأسیسیة فدعاھا إلى االجتماع بتاریخ وعرض أمرھم على ال
  : وكانت االتھامات الموجھة إلى الدكتور إبراھیم أنھ١٩٤٧ مارس ١٣

  .نقض البیعة )١(
  .وحنث بالیمین عدة مرات )٢(
 .وخان األمانة بعدم تسلیم األوراق )٣(
 .صد الوقیعة والنیل من الجماعةوأذاع األحادیث والمناقشات الخاصة مشوھة محرفة عمًدا بق )٤(
 .وخرج على قرار الھیئة السابق )٥(

فتقدم الكتور إبراھیم إلى الھیئة بمذكرة مطولة تنازل فیھا موضوع األستاذ عابدین من جدید وزاد 
علیھ أنھ تعرض لصلة االخوان بالوفد في لجنة االتصال ولمقابلة المرشد لمعالى إبراھیم باشا عبد الھادى 

ھیئة السیاسیة فكانت ھذه المذكرة وحدھا كافیة في إثبات إدانتھ وقد ناقشتھا الھیئة وأفسحت ولموضوع ال
صدرھا لكل قائل أو متكلم واستمرت تسمع ستا وثالثین ساعة كاملة ولم یر فیھا جاء في المذكرة عن 

في ھذا البیان إال موضوع األستاذ عابدین جدیدا عما سمعتھ سابقا وعما ذكرتھ في بیانھا السابق وتناولنا 
 :أمور ثالثة ھى

 

یعتذر الدكتور إبراھیم في مذكرتھ بأنھ وقع على بیان الھیئة السابق مكرھا مسلًما أمره في ذلك هللا 
  .وھو اعتذار ال یلیق برجل كالدكتور وال یقبل منھ وینطق علیھ المثل المعروف

 

تور إبراھیم أن لجنة التوفیق المؤلفة من ستة اعضاء المكتب والتى كانت مھمتھا بنص كما ذكر الدك
قراره أن تعرض على الطرفین اختیار أحد أمرین إما الصلح بحیث ال یعودان بحال إلى التحدث في ھذا 
األمر وإما قبول التحكیم بأن یختار كل طرف عنھ حكمین ویختار المكتب خامًسا من أعضاء لجنة 

  . وال شيء إال ھذا،لتحقیقات العامة بالقرعة السریةا
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فكانت نھایة تصرف اللجنة أنھا تقدمت بتقریرھا وخالصتھ أن الطرفین لم یقبال إال التحكم كما 
تقدمت مع التقریر وفي نفس الجلسة باقتراح فصل األستاذ عبد الحكیم عابدین ورأى األستاذ المرشد أن 

ال وموضوعا فأما شكال فألن فصل أحد أعضاء الھیئة التأسیسیة من ھذا االقتراح بحب أن یرفض شك
حقھا وحدھا ولیس داخال في سلطة المرشد أو سلطة المكتب وإما موضوًعا فألنھ اقتراح یتناقض مع 
قرار للمكتب لم یمض علیھ أكثر من أسبوع وال یزال قائما وھو إحالة أمر عابدین وخصومھ إلى لجنة 

ألستاذ المرشد أنھ إذا أصر األعضاء على اقتراحھم ھذا فإنھ سیحتكم إلى الھیئة تحكیم ــ كما ذكر ا
التأسیسیة ألنھا ھي صاحبة الكلمة الفاصلة في مثل ھذا فوافق المجتمعون على رأي المرشد وأخذ األستاذ 
صالح عشماوى االقتراح ومزقھ وتقرر استبعاده من الجلسة والمضى في إنفاذ القرار السابق ولكن 
الدكتور إبراھیم على عادتھ أراد استغالل الموقف فعرضھ في مذكرتھ بالصورة التى توھم القارئ أو 
السامع أن المرشد خرج على قرار أغلبیة اعضاء المكتب وإنما كان المرشد حریصا على تصحیح 

 أوضح األوضاع وعلى أن یحترم المكتب قراراه الذي انتھى إلیھ في حسم قضیة طال علیھا األمد وقد
  .المرشد ھذا المعنى في  الھیئة التأسیسة بحضور الدكتور إبراھیم فأقرتھ ووافقت على صحتھ

 
كما استشھد الدكتور إبراھیم وھو یكتب عن لجنة التوفیق بكلمة نسبھا إلى األستاذ حسین بدر أحد 

راسبوتین وإن عبد الحكیم عابدین وإن ھذه القضیة تعید إلى األذھان قصة  ":أعضاء اللجنة ونصھا
 ونسى الدكتور إبراھیم أن األستاذ حسین بدر قال في اجتماع الھیئة التأسیسیة ،"راسبوتین ھذه الجماعة

إنى قلت ھذه العبارة حین سمعت ما یشیعھ الخصوم ولكن بعد أن أحیل (وعلى مسمع من أعضائھا جمیعا 
 بالبراءة فأنا أول من یحترمھ ویدافع عن براءة األستاذ األمر إلى لجنة تحقیق وصدر حكم ھذه اللجنة

 بل إن الدكتور إبراھیم لیعلم أن األستاذ حسین بدر كان من أكثر األعضاء رغبة في فصل كل ،)عابدین
خارج على ھذا الحكم وإقصائھ عن محیط الجماعة فكانت األمانة تقضى علیھ وقد ذكر العبارة األولى أن 

  .یذكر الثانیة

أنھم جمیًعا الیشكون في إجرام "نسب إلى أعضاء مكتب اإلرشاد العام وإلى األستاذ المرشد كما 
 وھو قول ،"األستاذ عابدین وأنھم سیقررون صلتھ بالدعوة بعد ذلك وأن ھذا الحكم سیكون أمام الناس فقط

 بأولى غیر صحیح واتھام عجیب ألعضاء المكتب ال ندرى كیف أجازه الدكتور لنفسھ ولكنھا لیست
  .عجائبھ على كل حال

 
وقد انتھت الھیئة في ھذا الموضوع إلى تأیید قرارھا السابق ببراءة األستاذ عابدین واستنكار موقف 

  الدكتور ومذكرتھ والحكم ببطالن ما جاء فیھا 

 

وفي الیوم التالى قابلت "كره ھذه العبارة عرض الدكتور في مذكرتة لھذا الموضوع فذكر فیما ذ
فضیلتھ بالمنزل وكنا منفردین فقال لي أنھ ال مانع عنده من أن نتفق مع الوفدین على أساس عملى فقلت 
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 فقال یدفع لنا الوفد خمسین ألف جنیھ فقلت لھ ال یرضى الوفد بذلك وال ،وما ھو ھذا األساس العملى
خى احنا حنصرفھم على الحركة الوطنیة على المسجونین والمقدمین نرضى نحن بذلك فقال ــ لیھ یا أ

للمحاكمة وعلى أھلھم وعلى من فصل من عملھ بسبب الحركة الخ ــ فقلت لفضیلتھ إن ھناك طریقة 
أشرف من ھذه وھى أنھ قدم أقتراح في لجنة االتصال بعمل صندوق خاص بالحركة وسیدفع المشتركون 

ومع أن ھذا الذي ذكره الدكتور تحریف كبیر "  فضیلتھ على كل حال ھذه خواطر فیھ بقدر مالیتھم ــ فقال
للواقع فأنھ یكشف عن أمرین ال تھمة فیھما یكشف عن أن المقصود بھذا الطلب خدمة الحركة الوطنیة ال 
خدمة ھیئة االخوان أو اشخاصھم ــ وأن األمر لم یكن إال مجرد خواطر فلم تكن ھناك مساومة وال 

  .وال طلبعرض 

كما تكتشف بذلك عن أن الدكتور لم یصن أمانة المجالس الخاصة والمناقشات الخاصة ــ والخواطر 
الخاصة على زعمھ ــ وتعمد أن یعرضھا ھذا العرض المحرف لینال من الدعوة ومن العاملین لھا بغیر 

  .حق

 وأنھم لن یكونوا مطیة واألمر على حقیقتھ مما یفاخر بھ األخوان ویدل داللة واضحة على یقظتھم
 وبیان ذلك أن األستاذ المرشد حین عاد من الحج وجد أمامھ موضوع لجنة ،لحزب أو ھیئة كائنة ما كانت

 وكان غرض الوفد منھا حیذاك ،االتصال التى أو عز بھا الوفد واجتمعت في مكتب فؤاد باشا سراج الدین
 ویصل ھو إلى ،وقیعھا حتى تسقط حكومة صدقيأن یجمع من حولھ ھیئات المعارضة لینال معاضدتھا وت

اى المفاوضة من جدید لتظفر األمة المنكوبة بمعاھدة المجد والفخار بدال من معاھدة الشرف ‘الحكم فیعود 
 وفي ھذه االثناء كان االخوان وحدھم ھم الذین یحملون عبء المفاوضة الفعلیة لحكومة ،واالستقالل

المعتقالت أكثر من الف في القاھرة واالقالیم وشرد الموظفون منھم صدقي حتى كان منھم في السجون و
 ولم یفت ذلك في عضدھم ولم یفل من ،وطرد الطالب من مدارسھم وحوصرت دورھم في كل مكان

  .عزیمتھم وكانوا على اتم االھبة للسیر في الشوط إلى النھایة

دعون إلى الجھاد والثورة ضد حكومة وكان الوفد الذي یدعو الھیئات المعارضة إلى االتحاد معھ وی
صدقي باشا یوعز إلى لجانھ في االقالیم ــ حتى في ھذه الساعات الحرجة ــ بمناوأة األخوان والكید لھم 
في كل مكان حتى أن إحدى الجان الوفد المركزیة في إحدى المدیرات أرادت أن تساعد اإلخوان 

یھا األوامر العلیا من القاھرة بأن تعمل على معاكستھم  فصدرت إل،بالمساھمة في كفاالت المقبوض علیھم
 فلما جاء األستاذ المرشد واحاط بالموقف من كل جوانبھ وتحدث إلیھ الدكتور إبراھیم ،ما استطاعت

إن الوفد إنما یرید بذلك أن یجمع (حسین بنتائج اجماعات لجنة االتصال كان من قول المرشد لھ 
 ولكنا ال نرید ،انع عندنا من االتفاق معھ مادام موقف المعارضة قد جمعنا ونحن ال م،المعارضة من حولھ

أن نخدع وال أن نكون سلًما یرقى الوفد على أكتافنا ثم یفاوض االنجلیز من جدید ویخدع األمة بدعایاتھ 
  .)الواسعة عن حقھا الواضح المسـتبین
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بینھ میثاق واضح ومستبین مكتوب نوقع فإذا كان الوفد جاًدا في معارضتھ مخلضا فیما فلیكن بیننا و
 المادة االولى اال یعود الوفد إلى مفاوضة االنجلیز اال بعد ان :علیع ویوقعون علیھ یتكون من مادتین

 والمادة التانیة ان تستلھم روح ،یسلموا بحق مصر في الجالء الناجز عن الوادى كلھ وبوحدتھ الحقیقیة
لى الحكم ــ ثم ینشأ بعد ذلك صندوق ‘جتماعیة إذا كان للوفد أن یعود االسالم الحنیف في كل االوضاع اال

یسمى صندوق الجھاد یضع فیھ الوفد خمسین ألف جنیھ أو عشرین ألف جنیھ على األقل وتضع كل ھیئة 
من الھیئات التى تقبل ھذه الوحدة مبلغا بنسبة مالیتھا ومنھا االخوان المسلمون ــ ولیكن أمین الصندوق 

فد نفسھ ألننا سنحتاج إلى ھذه المال وال شك في مقاومة عنیفة قد تتطور إلى ثورة ال یعلم عاقبتھا من الو
إال اهللا ــ تلك ھي حقیقة األمر وقد بسطھا األستاذ المرشد في الھیئة التاسیسیة أمام الدكتور إبراھیم حسن 

المذكرة بأنھ أراد االختصار ولعل ووافق الدكتور إبراھیم على ذلك االیضاح واعتذر أمامھا عما جاء في 
  .العبارة لم تكن دقیقة

ولم یكن ھذا االقرار الذي أفره الدكتور أمام شخص أو شخصین ولكن كان أمام مائة وعشرین كلھم 
شھود عدول إن شاء اهللا وال ندرى كیف یجرؤ الدكتور بعد ذلك ویطاوعھ دینھ وضمیره على أن ینكر 

 المغرضة ویدعى أن بیان جریدة االخوان وھو الحق الصراح كان فیھ ذلك في احدى الجرائد الحزبیة
  .لبس ودوران

على أن من الحق ومن تمام البیان أن نقول ان الدكتور إبراھیم ذكر فعال لألستاذ المرشد بعد كالمھ 
 الحمد اهللا  فقال لھ األستاذ المرشد،أن ھناك اقتراًحا مثل ھذا اقتراح في اللجنة تقدم بھ األستاذ أحمد حسین

الذي كفانا حتى مؤنھ التقدم بمثل ھذا االقتراح ــ ودعى األستاذ المرشد بعد ذلك إلى حضور جلسة لجنة 
االتصال بمكتب فؤاد سراج الدین باشا فاعتذر ولكن سعادة صالح باشا حرب حضر بنفسھ إلى منزل 

ابل الدكتور إبراھیم وجلسا معا األستاذ ودعاه إلى الحضور فلم یر بدا من االجابة وذھب معھ وھناك ق
وبدأت الجلسة بأن تقدم فؤاد باشا بصورة البیان المراد نشره فاعترض عبد العزیز الصوفانى بك على 
الصیغة اعتراًضا شدیًدا وحدثت مناقشة عنیفة بین الحاضرین دعت األستاذ المرشد إلى أن ینیھ الدكتور 

 ووافقھ الدكتور على ذلك وانتھت ،ع حتى نرى ما سیكونإبراھیم إلى أنھ لیس یالزم أن نثیر أى موضو
الجلسة على ال شيء وانصرف المجتمعون على أن كال منھم سیرجع إلى ھیئتھ لیرى رأیھا وقضى األمر 
وفات على ذوي األغراض ما یقصدون من تسخیر االخوان وكان من واجب الدكتور إبراھیم ومما 

ھذا األمر في كثیر وال قلیل فإن كان وال بد فلیقل فیھ الصدق تفرضھ علیھ األمانة والحق أال یعرض ل
  .ولیعرضھ كما وقع بكل ظروفھ ومالبساتھ

  

 

كما عرض الدكتور في مذكرتھ لمقابلة األستاذ المرشد لمعالى إبراھیم باشا عبد الھادى عرضا 
ا دار في المقابلة لم یخرج عما یدور بین االخوان وبین أى رجل محرفا كذلك على طریقتھ مع أن م
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یقابلونھ من رجال السیاسة حكومًیا أو غیر حكومى من شرح وجھة االخوان والدفاع عنھا ومطالبة من 
یستطیعون التنفیذ أن یأخذوا بھا ویعملوا على أساسھا وكان األستاذ المرشد یعرض على المكتب نتائج 

  .ن یرى فیھا إال كل خیر وتمسك بحقوق الدعوة وحرص على عزتھا وكرامتھامقابالتھ فلم یك

 

وتناول الدكتور في آخر كتابتھ موضوع الھیئة السیاسیة بأسلوبھ الخاص مدعًیا أن الفكرة فیھا ھى 
بتقدیم البحث عن طریقة لتحویل جمعیة االخوان المسلمین إلى حزب سیاسي وتعھد وھیب بك دوس (

  .)برنامج مفصل یصح ألن یكون اساسا للحزب السیاسي الجدید

وقد رد االخوان على ھذه األكذوبة حین نشرتھا جریدة البالغ وھولت فیھا وبالغیب بما اسعفھا بھ 
الخیال ونشرت كاذبة بیانات ادعت انھا المحضر االول والمحضر الثانى مع أنھ لم یكن ھناك شيء من 

الدكتور إبراھیم حینذاك عضًوا في الھیئة التأسیسیة في االخوان فلم یستنكر ھذه الردود ذلك بالمرة وكان 
 مع أن أمر ھذه .ولم یلفت نظر جریدة االخوان إلى ھذا الموضوع حتى في كثیر من العبارات ھو الحق

 والسمعة الطیبة الھیئة ال یعدو إال تنفیذ قرار من قرارات تتوفر فیھا الكفاءة والخبرة والعطف على الدعوة
لبحث الشؤون السیاسیة واالقتصادیة والقانونیة واالجتماعیة والفقھة وعلى أن تطعم بعدد من االخوان 
یضمن حسن التوجیھ بحیث ال تقل عن النصف وقد فوض المكتب المرشد العام في تنفیذ ھذا القرار 

ات عائلیة بحتھ ولم یتم فیھا شيء فتذاكر ھذه الفكرة مع بعض رجال الدعوة العاطفین علیھا في اجتماع
بعد وإذا تقرر شيء بعذا الخصوص فال بد من إعالنھ على الناس ألن األخوان لم یتعودوا أن یعملوا في 

 أنھم وثقوا بالدكتور إبراھیم فوجھو إلیھ الدعــوة لیحضر ، وكان من سوء حظ ھؤالء الرجال،الظالم
ریقة لیس فیھا من الحق شيء مخالفا بذلك أبسط قواعد االمانة  فخرج یذیع ما دار فیھا بط،إجتماعتھم ھـذه

  .واإلنصاف والثقة والدین

 

 كما تقدم ،وقد انتھت الھیئة التأسیسیة بعد أن دام إجتماعھا ستا وثالثین ساعة سمعت فیھا كل شيء
حیطھا واستنكار إلى قرار أعفاء الدكتور من عضویة الجماعة على اختالف درجاتھا واقصائھ عن م

مذكرتھ والحكم ببطالنھا ــ ومع ذلك فقد أراد األستاذ المرشد أن یضرب المثل في شرف الخصومة وأن 
تظل الصدافة الشخصیة قائمة بین االخوان وبین الذین أعفوا أو استقالوا فزارھم بنفسھ ومعھ األستاذ أحمد 

خارج حدود العضویة الرسمیة وأعطوا اهللا السكرى وتعاھد الجمیع على نصره االسالم والعمل لدعوتھ 
موثقھم على ذلك وتعھد الدكتور إبراھیم بكتابة الصفحة الطبیة في جریدة االخوان وسایرت اللجنة التى 
وكلت إلیھا الھیئة نشر قرارتھا ھذا الشعور الطیب فنشرتھا ملطفة مخففة مما قرت لھ اعین الفضالء 

  :دقاء ولكن الطبع غالب وقدیما قیلوكبت من وقعھ طالب الفتنة بین االص
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  كل أمرئ راجع یوما لشیمتھ      وإن تخلق أخالقا إلى حیـــــــن

 

أما األستاذ أمین مرعى فقد حضر اجتماع الھیئة التأسیسیة بصفتھ رئیسا للمكتب االدارى 
د االصطیاد في الماء العكر ولكن إخوان باالسكندریة وقد ظھر خالل ھذه االدوار بمظھر الذي یری

االسكندریة كانوا أشد منھ یقظة ففوتوا علیھ ما یرید ومنذ تلك اللحظة وھو یشعر بأنھ فقد تقدیرھم 
 فبعث لألستاذ السكرى بخطاب شخصى یقول ،واحترامھم ولم یعد یستطیع أن یعمل معھم أو یعملوا معھ

  .فیھ إنھ یفكر في االستقالة

قت نفسھ یعمل على إیقاع الفتنة بین أخوان االسكندریة فاجتمعوا بحضوره وواجھوه وأخذ في الو
 وانتھوا من اجتماعھم على أنھم ،)ویكاد المریب یقول خذوني(بعدة اتھامات زادتھ وحشة وریبة 

سیرفعون األمر للمركز العام وأوفدوا ثالثة منھم لھذا الغرض فأوفد المركز العام األستاذ حسین كمال 
ئیس قسم المكاتب لیستطلع جلیة الخبر ولكن األستاذ أمین لم یصبر حتى یرى نتیجة رسالة األستاذ ر

حسین فاوعز بنشر خطابھ الخاص في جریدة البالغ فنشرتھ مع ما اماله علیھا ادبھا وغرضھا من 
ا تنشره من تعلیقات كما تطوع األستاذ أمین بعد ذلك غیر صادق وال محق فبعث إلیھا بكتاب آخر یؤید م

 وقضى األمر وكان ،أكاذیب ومفتریات فاجتمع مكتب اإلرشاد العام وقرر فصلھ من عضویة الجماعة
  .ذلك فصل الخطاب

 
  ..أیھا االخوان الفضالء

إن الوفد الذي حاول أن یصبغ االخوان بصیغتھ ویقضى على حیادھم التام وعلوھم فوق األحزاب 
شخصیات بدعایتھ عز علیھ أال یصل إلى ما یرید وأن یظل االخوان یعماون لدینھم وأمتھم ووطنھم وال

بعیدین عن كل حزبیة بریئین من كل عصبیة یرون الحق فیؤیدونھ ویرون الباطل فیقاومونھ ال تأخذھم 
 سمعتھم ویخلق من  فأراد أن ینال من وحدتھم ویخدش من،في اهللا لومھ ألئم وال یضرھم أو یثنیھم إثم آثم

الحبة قبة ویضلل الناس عن الحقائق بھذه االوھام وینفخ في بوق الفتنة ما وجد إلى ذلك سبیال فوجد في 
ھذه الترھات الفارغة مادة یبدئ فیھا وبعید وینقص ویزید وانطلقت صحفھ كالمسعور تنھش االعراض 

دت بھ ومرنت علیھ وال یستوى عرضان بال حساب وما كان لنا أن نجاریھا في ھذا االسلوب الذي انفر
  :مصون وعرض مستباح وقدیًما قیل

  

  بالء لیس یشــــــــــبھھ بالء      عداوة غیر ذي حســب ودیـــن

  یبیحك منھ عرًضا لم یصنھ       ویرتع منك في عرض مصون
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 احقاقا للحق ومن لھذا نزھنا جرائدنا عن النزول إلى ھذا المیدان الوبیل واكتفینا بإصدار ھذا البیان
  .لم یقنعھ الحق لم ینفعھ الباطل وال یھلك على اهللا اال ھالك

 

وواجبكم أیھا االخوة أال تشغلوا انفسكم بھذا العبث وأن تنصرفوا إلى الجد والعمل وأن تفوتوا على 
واعملوا واهللا معكم ولن ھذه الصحف قصدھا من الزواج على حساب ھذا الھراء فانبذوھا وال تشتروھا 

  .یتركم أعمالكم

وسنكتب تباًعا عن حقائق ھؤالء الناس للحقیقة والتاریخ والبیان والبرھان واهللا غالب على أمره 
  .واهللا اكبر واهللا الحمد

  ١٩٤٧ ــ أول مایو ١٣٦٦ من جمادى اآلخرة ٧ :القاھرة في
  السكرتیر العــام
  عبده أحمد قاسم
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  ٢٦/١١/١٩٤٨إلسكندریة في ا

  فضیلة المرشد العام. .سیدي المحترم

رام   د االحت ب       ،بع سي من ح ي نف یش ف ا یج اطري وم ا یجول بخ ضیلتكم م دي لف ي أن أب مح ل  أس
ى        ،لإلصالح الذي أنشده للمسلمین عامة ومصر خاصة       ا إل ًدا وداعًی ضیلتكم مرش م أر إال ف رت فل  وقد نظ

  . وألنكم من دعاة اإلصالح الذي قیضھم اهللا للشعوب في كل زمان،یرالحق بما ُجبلتم علیھ من حب الخ

ي المجالس                :سیدي المرشد  دول وف ام ال ھ أم ر ب ذي نفخ ا المصري ال  لو نظرنا لمصرنا ومجتمعن
ى    ،والمؤتمرات الدولیة  ن فوض  وأن تكون مصر زعیمة الشرق والعروبة خاصة لوجدنا شعبنا في لجج م

ح  ة وص ة وخلقی ة واجتماعی ة   دینی ة وخاص شعوب الغربی ام ال مائرنا وأم ام ض ینا أم یة ال ترض یة وسیاس
  .الشرقیة

ل   د الجلی ة       :سیدي المرش ة دینی ون اجتماعی ر فتك ا ذك ة مصلحة كم ى ھیئ ت اإلخوان إل و توجھ  ل
ا     " مع أنھا منبثة في أنحاء القطر     "خیریة   ا روحًی زًا دینًی وكان مركزكم الروحي كخلیفة للمسلمین أي مرك

دین     ألسستم وب  ي       ،نیتم للوطن أساًسا متینًا من األخالق وال دیني والروح ا ال ة اإلخوان بعملھ ت جمعی  ولكان
ن                    روم م تعطش المح شباب الم وس ال ي نف ة ف ة والحماس وس والوطنی أرفع شأنًا لألفراد وأعلى إیقاظًا للنف

صحة   دین وال ق وال ر أ      ،الخل ة ألكث ة الدینی ف النبیل شعور والعواط ق ال أت بطری ا ی نفس  وإن م ي ال ًرا ف  ،ث
 أما أن ننفخ في بوق السیاسة والشعب مریض ،ولعرف الشباب كیف یخدم وطنھ بإخالص وبوحي اإلیمان

  ."فال حیاة لمن تنادي"النفس والجسم والعقل 

ر                 ًرا وأكب ة ألعظم أث ذه الوجھ ن ھ دیكم م ى ی وإني على ثقة من أن ما تستفیده مصر واإلسالم عل
م       فضًال وأجزل عند اهللا مثوبة     ة فیضیع عملك ل آون ین ك  من أي طریق آخر تھاجمھ الحكومات المختلفة ب

رة         ،االجتماعي الدیني اآلخر  ي الثم م تجن ا ول ن تاریخھ ًا طویًال م  ولقد اضاعت السیاسة على مصر زمان
  ."َوِلُكلٍّ ِوْجَھٌة ُھَو ُمَولِّیَھا َفاْسَتِبُقوا اْلَخْیَراِت"؟ ؟لآلن وال ندري متى نجنیھا

ك   فعلى ا  إلخوان أن یقوموا بواجبھم الداخلي في مصر لإلصالح المنشود ولتعاونھ الحكومة في ذل
  ."ِمْثِل َھَذا َفْلَیْعَمْل اْلَعاِمُلوَن"مادًیا وإدارًیا 

 

 

د دور  " بأنحاء القطر المصري"لقرى  تقوم كل شعبة في األحیاء الوطنیة وا       وبعد اإلكثار من تجدی
  : تقوم بعمل اجتماعي مثمر خیري كفتح مدارس،لشعب جدیدة كثیرة
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إذن        )١( ار ب أسوة بُشعب إخوان إسكندریة فقد كان مشروع مدارس اإلخوان فیھ عمًال سینتج أحسن الثم
  .اهللا

وم إحدى ال            )٢( ة تق ى لجان مختلف ي       تقوم الشعبة بعد تقسیمھا إل رة ف ائالت الفقی ث حاالت الع لجان ببح
م    قریتھا أو في مركزھا وجھتھا وأن یكون لھا زوار أو زائرات اجتماعیات لفحص حالة العائالت ث
ھ                   ل ل ى إیجاد عم ة وذاك إل ى مدرس ذا إل راد ھ ر واألف توجھ للوزارات المختلفة كشفًا بحاالت األس

 .وذاك إلى ملجأ أو مستشفى
یاء الحي لجمع المشردین وذوي المھن الحقیرة للتحري عنھم وعمل الالزم  تمر اللجنة بشوارع وأح    )٣(

تھم أو           ي ومالحظتھم وتبی ل ح مع الشئون االجتماعیة لرفع مستواھم أو إیوائھم في أمكنة خاصة بك
 .كفالتھم أو إنشاء المصانع لھم أو إیجاد أي عمل یقومون بھ تحت مالحظة مختصین في ذلك

ل    " القرض الحسن"عبة لعمل   تقوم لجنة أخرى في كل ش      )٤( ة وك ل أرمل فیلجأ إلى الشعبة كل أسرة وك
ستغلون  "محتاج ومحتاجة تقرض ما یلزمھا مقابل رھن شيء           بدل محالت الرھونات الیھود الذین ی

 وأماكنھم المظلمة التي تدخلھا النساء والفتیات للقرض من خواجات  ،"فقر الشعب في الربا الفاحش  
 وكم یتفتت قلب المسلم كلما وقعت عینھ على مسلمة  ، والضعة في منظرھمیظھر اللؤم على شبابھم 

ات       ا     "تقف في محل الرھون رض بالرب ستعطفھ الق واطنین        ،"ت ا الم ا إلخوانن صالح من ل ال أین العم  ف
 .الفقراء

وادي                     )٥( شفیات ون ي من مصالح ومست اكن الح ع أم ي جمی وعظ واإلرشاد ف ة لل شعب لجن ن ال تقوم م
رامج              وأماكن عامة مستعین   ذلك ب ة وتحدد ل شئون االجتماعی ن وزارة ال ة بالمیكروفون وبمساعدة م

 .خاصة ومواعید معروفة للشعب المصري
الح                   )٦( وازم اإلص ن ل ي م ي الح ر ف ا یظھ تقوم من كل شعبة لجنة لتوجیھ نظر كل وزارة مختصة بم

ھ  ة أحوال ي ومالحظ ب وأجنب ول غری اني أو دخ رق أو المب ال،للط ن ص ي م زم للح ا یل ام  وبم ح ع
خ . .كمسجد أو مدرسة أو مستشفى أو نظافة وإنارة    راه       ،إل ي ت الح داخل ل إص ة بك ة الحكوم  ومطالب

 .الجمعیة وال تقدر علیھ
یعین المركز العام بمصر مفتشین من عنده أو ینتدب من وزارة الشئون لإلشراف على عمل الشعب  )٧(

 .وتقدیم التقریرات الالزمة عن كل شعبة
شورا  )٨( دیم المن وم بتق ة  یق شعب منطق راف لل ات واإلش الوزارة "ت والتوجیھ یم ب اطق التعل  أي ،"كمن

ام بمصر                     ز الع ھ للمرك ي عمل ز یرجع ف ل مرك عبھ وك ع ش ھ جمی د یوج ل بل  ،مركزًا صغیًرا في ك
  .وُیعین فضیلة المرشد األكفاء لكل عمل كما ھو متبع في بعض الجھات لمراكز اإلخوان

ل     " قد عم القطر كلھ في آن واحد ولو أن ھذا المشروع یا فضیلة المرشد  ل عم ى أن یتطوع لك عل
الص     " من یرى في نفسھ حب اإلصالح والخیر لوجھ اهللا وبال مقابل مع اختیار األكفاء ذوي الحزم واإلخ

الستفادت مصر من جمعیة اإلخوان من ھذا السبیل أكثر مما تستفیده من طریق آخر ولحظت مصر نحو        
 أن یكون كل فرد یعمل في الجمعیة بھذا اإلخالص من الذین قال اهللا فیھم التقدم بخطوات واسعة والستحق

  ."الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُطوَبى َلُھْم َوُحْسُن َمآٍب"
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أطال اهللا في حیاتكم وأبقاكم ذخًرا لحفظ الدین والوطن أن یستمر كیانھ بھمتكم وتفرغكم إلصالحھ 
صین و      ة نحو             وأتاح لكم من المخل رتكم النبیل ذ فك ى تنفی م ومساعًدا عل ون عضًدا لك ن یكون صات م المخل

  ."َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى "،"وید اهللا مع الجماعة"اإلصالح المنشود للبالد والدین 

  ،،،والسالم علیكم ورحمة اهللا ودمتم
  زكي عبد العلیم

  اإلسكندریة
  شارع الدكتور سالم بعرفان

  بكمحرم 
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  ــــــــــ
  


 

 
 
 

 

 

 أي بعد تكوین اإلخوان ، ھـ١٣٥٢لنشرات التعریفیة التي كتبھا اإلخوان سنة ھذه ھى إحدى ا
 فرًعا معظمھا ٢٢ وكان في إجمالھ بطیئًا إذ كانت الفروع ، وھى تمثل التقدم الذي بلغتھ،بخمس سنوات
 وال یجوز اإلقالل ، وعنیت النشرة بتعداد الخدمات والمشروعات الصغیرة التي قامت بھا،في ریف مصر

 وامتداد ، وما كان صغیًرا في النشأة، أھمیتھا ألن أفضل المشروعات ھو ما بدأ بدایة طبیعیة تلقائیةمن
 وقد طبعت في مطبعة كرارة بشارع محمد ،ھذه المشروعات على الریف یستكمل لھ كثیًرا مما ینقصھ

حركة التبشیر  وتضمنت النشرة إشارة إلى موقف اإلخوان من ، أي قبل أن یكون لإلخوان مطبعة،علي
 ما بین لجنة ، ومما یعطیھا أھمیة أنھا تسجل لنا أسماء أعضاء مكتب اإلرشـاد العام،التي تفشت وقتئذ

 ونلحظ أن نصف أعضاء اللجنة العامة جاء من جمعیة الحضارة اإلسالمیة التي ،دائمة وعضویة منتدبة
  .)الساعاتي(أسسھا بالقاھرة األستاذ عبد الرحمن البنا 

  .دة بالقطع للذین یریدون متابعة مسیرة اإلخوان خطوة خطوةوھى مفی
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  الحمد هللا والصالة والسالم على رسولھ ومن وااله

فھذه " وبعد" اهللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ ىالحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات وصل
زة یتقدم بھا مكتب اإلرشاد العام لإلخوان المسلمین بالقاھرة عاصمة الدیار المصریة النقاط كلمة موج

  .اآلتیة واهللا ولي التوفیق

 

منذ خمس سنوات ھجریة نشأت فكرة اإلخوان المسلمین وتكونت أول ھیئة من ھیئاتھا بمدینة 
  .ثم امتدت منھا إلى كثیر من البلدان) القنال (اإلسماعیلیة التابعة لمحافظة

 

 أوالھما توثیق التعارف بین المنتسبین إلى الجماعة وتربیتھم :لجمعیة اإلخوان المسلمین غایتان
 ال مسلمین جغرافیین اسمیین فقط الصحیحة لیكونوا مسلمین عاملین بحق ةیاإلسالمعلى األخالق 
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المساھمة في أعمال الخیر وخدمة اإلنسانیة من طریق المشروعات النافعة كالوعظ واإلرشاد " وثانیھما"
 وسیلة الجماعة في ذلك دوام .اإلسالموبناء المساجد والمدارس والمصانع والدفاع عن العقائد وحمایة 

  . والكتابة والنشرس والمحاضرة والدر،االجتماع والرحلة والتزاور

 

ولجمعیة اإلخوان المسلمین نظام إداري خاص أقرب ما یشتبھ بھ أنھا مدرسة شعبیة عامة منھجھا 
 وطلبتھا األعضاء ، الصحیح وأماكنھا أندیة الجمعیة ومقارھا في القرى والبلداناإلسالمكتاب اهللا ومبادئ 

المرشد العام ومكتب اإلرشاد العام ولكل ؤھم ومدیرھا  وأساتذتھا نواب اإلخوان ونقبا،المنتسبون للجماعة
 المشتركة نة وللجمعیة ھیئة عامة تشرف على الشئونینة بعد الفیشعبة ھیئة شوریة تنظر في شئونھا الف

 والبساطة في التكوین األول بحیث تبدأ النواة ،وعماد ذلك كلھ اإلخالص وتوحید الوجھة وضم الصفوف
   :الشعبة من شعب الجماعة في ما یلي وتتلخص خطوات تكوین ،صغیرة ثم تكبر

  .وجود الواحد أو الجماعة القلیلة من الراغبین الغیورین )١(

یجتھد ھؤالء في إیجاد مكان لھم یجتمعون فیھ بحسب أوقات فراغھم اجتماعات دینیة ال تقل عن  )٢(
  .مرة في األسبوع یقضون الوقت فیھ في درس علم أو عمل خیر

شاد العام بالمكاتبة أو الزیارة حتى یقوى التفاھم وعواطف اإلخاء یتصل ھؤالء اإلخوان بمكتب اإلر )٣(
 .والود بین أعضاء الجماعة والمكتب

روا في تكوین ھیئة إداریة تسمى مجلس الشورى كإذا زاد عدد ھؤالء اإلخوان یصح أن یف )٤(
ت  وحینئذ تفكر الشعبة في المشروعا،المركزي مھمتھا اإلشراف على شئون الجماعة بھذه الشعبة

 .ونحوھا

إذا أنشئ مجلس الشورى وأنس من دائرتھ القوة وأنس منھ مكتب اإلرشاد القدرة على نشر الدعوة  )٥(
 .كلفھ بھا بما فیما یجاوره من البلدان

وال یشترط الجماعة لعضویتھا إال الرغبة واالستعداد للتمسك بمبادئ اإلسالم واالشتراكات المالیة  )٦(
  .یةاختیاریة ال دخل لھا في شرط العضو

 

   :انتشرت مبادئ جماعة اإلخوان في القطر المصري في الدوائر اآلتیة
 .القاھرة ویتبعھا فرع شبرا  )١(
 . اإلسماعیلیة )٢(
  .أبو صویر )٣(
 .البالح )٤(
  .عھا شعبة السویس المدینةالسویس بحي األربعین وم )٥(
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 .ورسعید وتتبعھا شعبة بور فؤادب )٦(
  .المحمودیة بحیرة )٧(
 .بعھا األسمنتیة وشعبة منشأة جویدرة وتتشبراخیت البحی )٨(
  . الجمالیة دقھلیة )٩(
 .جة قلیوبیةشبلن )١٠(
  . وتتبعھا شعبة تل بني تمیم،شبین القناطر قلیوبیة )١١(
  .المنزلة وتتبعھا شعب البصراط ومیت خضیر والجدیدة والعجیرة )١٢(
 . الجدیدوالنسایمة والكفر )١٣(
 .برمبال القدیمة )١٤(
  .میت النحال )١٥(
 .میت القمص مركز دكرنس )١٦(
 . مرجا سلسیلمیت )١٧(
  .طنطا غربیة )١٨(
 .أبو حماد شرقیة )١٩(
 .العدیسات تبع أرمنت مدیریة قنا )٢٠(
  .شعبة أسیوط )٢١(
 .میت بره  )٢٢(
  .دكرنس )٢٣(

وال تزال الفكرة تمتد إلى كثیر من نواحي القطر المصري كما أن لھا شعبة بجیبوتي خارج القطر 
  .المصري

 

جیزة بعدة أعمال جدیة في نواحي الغایة التي وجھت نفسھا ولقد قامت الجمعیة خالل ھذه الفترة الو
  :إلیھا یمكن حصرھا في ثالثة أنواع

 

ا ذلك أنھا غرست في نفوس األعضاء حب اإلسالم والتفاني في سبیلھ ولقد فتح اهللا بالجماعة قلوًب
ا طوح بھم الھوى  إلى طریق االستقامة شباًبا وأعادا وبصائر عمًیا وأنار أبصاًرغلفا وأسمع آذانا صًم

بھ ویعدلون والحمد هللا رب و یھدون بالحق ةعب أمـعبة من ھذه الُشـوأردتھم الشھوات وجعل في كل ُش
  .العالمین
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حن نجمل ھذه ثر محمود ونأأما عن المنشآت والمشروعات فقد كان لكل فرع من ھذه الفروع فیھا 
   : یليالمنشآت فیما

 

ا تام األدوات على أحدث طراز وانظفة تقام فیھ الشعائر ا فخًمبنت جمعیة اإلسماعیلیة مسجًد
 وقامت شبراخیت ببناء مسجد آخر وأصلحت بعض المساجد المحتاجھ إلى الترمیم ،ویدرس فیھ العلم

عظیم وترمیمھ وتعدیل دورة  وقامت أبو صویر بإصالح مسجد واسع ،وقامت الجمالیة بترمیم مسجد فیھا
 وال تدع الجمعیة ،میاھھ وتعیین إمام خاص بھ یقوم بأداء الصلوات وبالتدریس فیھ على نفقة الجمعیة

  .فرصة تمر دون انتھازھا في ھذا السبیل ما وسعھا المال

 

خاص بنت اإلسماعیلیة فوق مسجدھا مدرسة نموذجیة تسمى معھد حراء اإلسالمي ذات منھج 
 ثم أنشأت مدرسة أخرى للبنات تسمى ،قوامھ الدین والتاریخ اإلسالمي والقرآن الكریم ثم العلوم العصریة

ت شعبة منشأة جوید ببناء أقام ھذا الطراز وىة علمؤمنین وقامت شبراخیت ببناء مدرسمدرسة أمھات ال
یخ اإلسالم ونظمت میت مرجا مدرسة أخرى ثم أنشأت أبو صویر مدرسة ابتدائیة یعني فیھا بالدین وتار

 ة المحمدیة تعد العدة لمدرسة على غرار ھذه المدارس اإلسالمیھىمدرسة للقرآن الكریم والدین وھا 
 مدرسة األنصار لتعلیم الكبار الدین واألخالق الكاملة تالعلمیة وقد أنشأت اإلسماعیلیة مدرسة لیلیة دعی

 .ا المنزلة دقھلیة وأبو صویر ومثلھاوقد سارت في سبیل الغایة شوطا فسیًح

  .ومدارس الجمعیة ومعاھدھا مكتظة بالطلبة مھتمة بأداء واجبھا على أكمل الوجوه

 

ع ناد خاص بھ أعد للمحاضرات واالجتماعات الدینیة وجھز بما یلزم لھ من و ھذه الفرنلكل فرع م
 نفقتھا أو اشترتھ من ما لھا ومن ذلك نادي األدوات واألثاث وبعض ھذه األندیة ملك للجمعیات بنتھ على

  .اإلسماعیلیة ونادي أبي صویر ونادي شبراخیت

 

وكذلك السجاد  ، للنسیج یصنع المنسوجات الوطنیة بأصنافھا المعروفةانًعأنشأت المحمودیة مص
ت دائرة المنزلة مشغال أـ وأنش،ال ھاتین الصناعتینــویتعلم بھ بعض أعضاء الجمعیة وبعض األطف

 تدیره فتاة كادت تذھب ضحیة أحابیل المبشرین لوال أن أنقذھا اهللا وھیأ لھا الصلة ونحوهللتطریز 
ا لمصنع یقام بناؤه بجوار مسجد الجمعیة وألحقت  ووضعت شبراخیت تصمیًم،باإلخوان المسلمین

د حراء في نصف النھار ھار طلبة مععض المصانع تشرف على إدارتھا ویذھب إلیھا كبب بھا ةاإلسماعیلی
 .الثاني لتعلم الصناعات
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ورغبة في زیادة الفائدة فكرت بعض دوائر الجمعیة في إنشاء مكتبات عامة یرجع إلیھا األعضاء 
كتبة ال بأس بمحتویاتھا ومحمودیة م بورسعید فكونت بنادیھا ة وقد بدأت بذلك شعبةللتسلیة واالستفاد

 عند كثیر من دوائر  حسنًاوًالقب وقد وجدت الفكرة ،لبحیرة التي یضم نادیھا مكتبة ال بأس بھا كذلكا
  .مكانیة وھى تعمل على تحقیقھا بقدر اإلالجمع

منشآت الجمعیة وال تألو كل دائرة جھدا للوصول إلى الغایة والقیام بكل ما من شأنھ ھذه بعض 
 .إظھارھا وإعزازھا

 

   :لھ فیما یليساھمت الجمعیة فیھا بقسط وافر نجموأما عن األعمال إلسالمیة العامة فقد 

 

اإلخوان األسبوعیة على طریقة من البحث والتصنیف مبتكرة نافعة تتعرض " جریدة"أنشأت 
سائیات من الوجھة االجتماعیة لتفسیر القرآن والعقائد اإلسالمیة والفقھ والتصوف والبحوث العامة والن

  .إلى غیر ذلك من المقاالت القیمة

 

وفي تحفیظ  ، شأن من الشئون الھامة فكتبت في تعلیم الدینكلوكتبت الجمعیة عدة مذكرات في 
 ،الح مناھج التعلیمـد التمثیل والرقص وفي إصـوفي معھ ،وفي محاربة البغاء ،القرآن والمحافظة علیھ

ة من بقاع ــالم في أي بقعــدوان وجھ لإلســام وسجلت احتجاجھا على كل عــر اإلسالمي العـالمؤتموفي 
 .المي العامـالوطن اإلس

 

لى ي موضوعات مختلفة ویعظ القادرون عا في كل فروع الجمعیة فمحاضرات أسبوعیة غالًبتلقى 
ت وقد كان للجمعیة السبق في تجربة الوعظ في المقاھي المساجد والمجتمعافي الوعظ من اإلخوان 

 .ا والحمد هللا رب العالمینا كبیًرواألفراح والمآتم والمجتمعات العامة وقد القت تجربتھا نجاًح

 

وقد نجحت الجمعیة في كثیر من دوائرھا في محاربة العادات الفاسدة والخرافات الفاشیة 
 .ائز والزار ونحو ذلك من العادات السیئةنلمبتدعات المجمع على ابتداعھا كخروج النساء خلف الجاو
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حو الحوادث اإلسالمیة داخل القطر المصري وخارجھ  الجمعیة كل فرصة إلظھار شعورھا نتنتھز
 محمد على ناد اإلسالم موالـل جثمان فقیوقد أوفدت من یمثلھا في استقبا ،بة أو بالمقابلة والوفودابالكت

الھندي ثم من یمثلھا في وداع الكاتب الكبیر السید حسن بوعیاد المراكشي حین سفره من القاھرة ثم في 
 . الخ..الحفاوة بعطوفة األمیر شكیب ارسالن حین عودتھ من الحج ومقامھ ببورسعید

 

 للجمعیة مواقف مشكورة في الدفاع عن العقیدة اإلسالمیة وإحباط مساعي المبشرین الدینیة وقد كان
 والبنات والفتیان والفتیات ممن كانوا سیذھبون نثیر من البنییل منھا ووفقھا اهللا إلى إنقاذ الكفي سبیل النی

د إنقاذھم وفعلت مثل ذلك  من ھؤالء الضحایا بعاا كبیًرضحیة ھؤالء المضللین فقد آوت المحمودیة عدًد
 جھدا نافًعا مثمًرا بورسعید واإلسماعیلیة وكان للمنزلة نصیب موفور وموقف مشكور وبذلت السویس

 .ضارب مع سالم أو قانونتا وال تبوسائل عملیة بحتة ال تؤلم أحًدوة وسكون وكل ذلك في ھدأ

 

 على سبیل یة من ذلك بشيء كثیر ال نذكره إالت فروع الجمعم فقد قانوأما عن أعمال البر واإلحسا
فقد زوجت بعض الفقراء وقامت بتجھیز بعض الموتى منھم وأعانت بعض األسر  ،الحث على الخیر فقط

الفقیرة وواست بعض المعوزین وأنفقت على بعض المرضى ممن وصل إلیھا خبرھم ولم تترك فرصة 
 .جدت إلى ذلك سبیالتمر دون المبادرة إلى الخیر ما و

 

ن كان المال قوام  وإ،شرطا في نھوضھا بمشروعاتھا جمعیة اإلخوان المسلمین ال تعتبر المال 
 ،تى توفر ذلك سھلت التضحیةمو ،المشروعات إال أنھا تھتم أوال بتربیة النفوس وطبعھا على حب الغایة

 ال دخل لھ في ي تعلن أن ھذا االشتراك الشھري اختیارھىو ،شھري لھذا ال مورد لھا إال االشتراك الھىف
شرعت فیھا  التي ةولكن الثقة المتبادلة بین اإلخوان وبھم للغایة اإلسالمی ،شروط العضویة وال حقوقھا

 وان كانت خزینتھا على الكفاف إال أن لھا ھىمتاز بھ جمعیة اإلخوان المسلمین فالجمعیة وذلك مظھر قد ت
 في ةولقد شرعت اإلسماعیلی ،س أعضائھا وغیرتھم ما یجعلھا في غني دائم ونجاح مطردمن نفو

 فأتمت عمارة تكلفت ألفین من الجنیھات في مدى عام ونصف عام ھعمارتھا ورأسمالھا ال یبلغ المائة جنی
ة  لیل الكرام وغطى فيا ساھم فیھ بعض األعضاءا مصرًیوبقي علیھا دین یبلغ ثالثمائة وخمسین جنیًھ

ن الجمعیة لم تقرر لھا إعانات  وننوه ھنا بأ،ات اإلخوان المسلمینواحدة وغطي مثل ذلك في كل مشروع
 لھا المدیریة خمسین جنیھا والمجلس القروي تحكومیة أو رسمیة إلى اآلن إال في شبراخیت حیث قرر

ي العام منذ العام أربعة وعشرین سنویا والمحمودیة حیث قرر لھا مجلس المدیریة خمسین جنیھا ف



  ١٨٩

الماضي وقرر لھا المجلس القروي خمسة وعشرین جنیھا ابتداء من ھذا العام وأما بقیة الفروع فعمادھا 
  .جیوب أعضائھا وھذه إعانات  ال تذكر بجوار األعمال العظیمة التي قام بھا اإلخوان المسلمون

 یرسل منھا شيء إلى مجلس وننوه ھنا كذلك بان واردات كل فرع تحفظ بمیزانیتھ الخاصة وال
 قویة لم یؤثر في قوتھا ھذا ھىالشورى العام أو مكتب اإلرشاد فالصلة بین ھذه كلھا روحیة بحتة و

  .االنفصال المادي

 

فسھ میزانا جمعیة اإلخوان المسلمین تقدس الوحدة واإلخوة وتحترم رأي غیرھا احترام من یجعل ن
دامت  وھى تحسن الظن بكل الھیئات ما، لھم ما یكره لھاهھ ویكرنفسھ وبین الناس فیحب لھم ما یحب لنبی

فھم الحالي أحوج ما لكراھیة وتعلم أن المسلمین في ظرظواھرھا على ذلك وتكره الجدل والمراء اشد ا
الغایة ال وصول لھا إال بالتساھل یكونون إلى الوحدة واإلخاء والتعارف وضم الصفوف ونعتقد أن ھذه 

من كل الھیئات وترك الجدل وفي الخالفات الفرعیة التي ال تضر بالدین ثم تسوى ھذه الخالفات في 
 لھذا تحترم كل الجمعیات اإلسالمیة وتساعد على انتشار كل الكتابات ھىلحب واإلخالص واظالل الثقة و

 ياون في العمل مع كل ھیئة تدعوھا الى ذلك وتفاداإلسالمیة من كتب وجرائد ونشرات وغیرھا وتتع
االصطدام ما استطاعت إلى ذلك سبیال وألمر ما جعلت رمز علمھا القرآن الكریم وأطلقت على نفسھا 

  .اإلخوان المسلمین

 

واآلن وقد تقدمنا بھذه الصورة المصغرة لجمعیة اإلخوان المسلمین العامة فإننا نذكر إخواننا بما 
وة إلى اهللا ــر الفضیلة والحض على ترك الرذیلة والدعــ أبنائھ من نشنرضھ اإلسالم على كل قادر مف

وإعالء كلمتھ وإظھار دینھ بالوسائل المشروعة ونذكرھم والذكرى تنفع المؤمنین بما ورد في ذلك من 
ا قاال لقائل ولم تترك عذًر اهللا علیھ وسلم التي لم تدع مصلىآیات الكتاب الكریم وأحادیث الرسول العظیم 

دعوھم بعد ھذه التذكرة إلى تشجیع جماعة ال إلى نفس المؤمن وتولم تجعل للیأس والقنوط سبیلمقتدر 
َوُقْل اْعَمُلوا َفَسَیَرى اللَُّھ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُھ  "واألدبیةاإلخوان المسلمین بما یرون من وسائل التشجیع المادیة 

نا ونعم الوكیل فنعم  واهللا حسب،"ُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْیِب َوالشََّھاَدِة َفُیَنبُِّئُكْم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَنَواْلُمْؤِمُنوَن َوَس
  . سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم اهللا علىصلى ،المولى ونعم النصیر

  ھـ١٣٥٢ الثانیة ماديجالقاھرة في غرة 

  المرشد العام لإلخوان المسلمین
  سن البناح



  ١٩٠

  
 

 
  المرشد العام لإلخوان المسلمین األستاذ حسن البنا 

ي الطیر المدرس بالمعھد األزھري ومن علماء التخصص ونائب دفضیلة األستاذ الشیخ محمد الحدی )١(
  .القاھرة

 . بالمعھد األزھري ومن علماء التخصصسالمدرفضیلة األستاذ الشیخ عبد الحفیظ فرغلي  )٢(
 .حد نواب اإلخوان بالقاھرة بھندسة الوابورات الساعاتي أحضرة األستاذ عبد الرحمن أفندي )٣(
 .المالیةوزارة مكتبة رویش احد نواب اإلخوان بالقاھرة بحضرة األستاذ محمد أفندي فتح اهللا د )٤(
 . ري الجیزة وأمین صندوق المكتبحضرة األستاذ محمد أفندي حلمي نور الدین بتفتیش )٥(
 .ات وسكرتیر المكتبورحضرة األستاذ محمد أفندي اسعد الحكیم بھندسة الواب )٦(

 
  .حضرة األستاذ حامد عسكریة واعظ مركز شبراخیت ونائب األخوان بھا )١(
سویس عضًوا ن باألربعین بالحضرة األستاذ الشیخ عفیفي الشافعي عطوة من العلماء ونائب األخوا )٢(

 .منتدًبا
 . أفندي السكري نائب األخوان بالمحمودیة بحیرةحضرة األستاذ أحمد )٣(
 .حد نواب األخوان بالجمالیة دقھلیة األستاذ خالد أفندي عبد اللطیف أحضرة )٤(

  ھـ ١٣٥٢القاھرة في غرة جمادي األولى سنة 
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كر كبرنامج لدراسة تقوم على أساس االنتساب وتكون مادة الدراسة طرأ ھذا المنھاج العام على الف
  . ویلحظ فیھا بالطبع مستوى الدارس ودرجة استیعابھ،ھى المراجع المختارة لكل مادة

  .وھذا ھو ما یفھم من الصفحات األولى

ولكن یبدو أن الفكرة تحولت تحوًال غیر محسوس بحیث أصبحت عرًضا ألفضـل المراجع في كل 
 ألن المراجع التي ذكرت ھى ، مما ال یتصور أن یكون موضوًعا للدراسـة،لوم اإلسـالمیة أو غیرھاالع

 ولكن ال یمكن ألي ، وقرأت بعضھـا، وقد شـاھدتھا بنفسـي،أھم الكتب في مكتبة اإلمام الشـھید العامرة
 ویبدو أن ،ثقافًیا ــ مرشًدا فھذه المراجع تصنع ــ ،دارس ــ ولو لدرجة الدكتوارة ــ أن یستوعبھا قدیًما

الفكرة تحولت إلى تعریف الدارس بالمراجع بحیث یمكنھ أن یختار أسھلھا ؛ ألن بعضھا من أجزاء 
  . وبعضھا مقتضب فال یذكر اسم المؤلف كامًال ولكن یذكر لقبھ،عدیدة
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 وقد ،ة والسطور ممتلئ،ومن الغریب أن ھذا المنھج طبع طبًعا سیئًا فالصفحة مزدحمة بالسطور
 صفحة من القطع ١٥ وطبعت في ،)بالغوریة(طبعت بمطبعة اإلخوان المسلمین في مرحلتھا البدائیة 

  .) صفحة من القطع الكبیر٢٢جاءت ھنا في (المتوسط 

  .وال أظن أن ھذا المنھج طبق عملًیا

 كما ،اجعوعلى كل حال فإن ھذه الوثیقة تقدم لنا تصوًرا لما یجب أن یلم بھ المفكر المسلم من مر
  . والتي سردھا كمراجع للمنھج،أنھا تعرفنا بأبرز الكتب التي تضمھا مكتبة اإلمام الشھید

كما یجب أن یوضع في االعتبار أنھا وضعت في األربعینات بمعنى أنھ لیس فیھا الطبع ما أصدرتھ 
  . كما أن الكثیر من ھذه الكتب قد ال یكون متاًحا حالًیا،المطابع بعدھا

  

 

 
الغرض من تكوین ھذه الطائفة تخریج جملة مثقفة من اإلخوان المسلمین عامة یحملون عبء  )١(

  .الدعوة ونشرھا بین طبقات الشعب المختلفة ابتغاء مرضاة اهللا

یشترط في األخ الذي یختار أن یكون مثقفا بدرجة تؤھلھ للقدرة على الدرس الذاتي واالستفادة من  )٢(
اجع بمعنى أنھ یكون قد وصل إلى درجة شھادة إتمام الدراسة الثانویة قسم ثان في التعلیم المر

 عن ثماني عشرة سنة ھتقل سن الثانوي أو األزھري أو ما یماثلھا من درجات التعلیم األخرى وال
 .موثوقا بأخالقھ وسلوكھ وغایتھ وصلتھ بالدعوة

 النیة في ذلك ضتھ وكتبھ وأن یمحن یحضر أدوالتحاق بھذه الطائفة أعلى األخ الذي یرید اال )٣(
خالصة هللا وأن یعاھد اهللا على استخدام ھذه المعارف في نشر دعوة اإلسالم وأن یستعد استعدادا تام 

 .للمواظبة والدرس

م طلبات االنتساب بالحضور شخصیا إلى دار اإلخوان بالقاھرة أو بالبرید الموصي بھ وتقبل تقد )٤(
 .تصرف استمارة االلتحاق مجاناالطلبات في كل وقت و

إلى الفرقة متى توافرت فیھم الشروط السابقة ویدفع نظیر ھذا  كمنتسبین نتسجل أسماء اإلخوا )٥(
 . ملیم وترسل لألخ نسخة المنھاج١٠٠التسجیل مبلغ 

ا ھ ویتوفر على الدرس منفرًدـیتبع الطالب في دراستھم طریقة اإلعداد الذاتي فیثقف كل منھم نفس )٦(
ة التي یراھا على أنھ یجوز أن یرتب مكتب اإلرشاد محاضرات في بعض الموضوعات ـطریقأو بال
 .من یشاء من ھؤالء اإلخوانى إلى حضوره یدع
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  :ھىمواد الدراسة ثمان  )٧(

  . وتفسیرهالقرآن الكریم وعلومھ)  أ ( 
 .نة المطھرة وعلومھا ومصطلحھا وما یتعلق بھاـالُس)  ب(
 . إلیھاالعقائد والردود وما)  حـ(
  .الفقھ وأصولھ وتاریخ التشریع ورجالھ)   د(
 .ھایالتصوف واألخالق والفلسفة والتربیة وعلم النفس وما إل)  ھـ(
واالنقالبات  ،والتاریخ العام وتاریخ النظریات السیاسیة ،والتاریخ اإلسالمي ،السیرة النبویة)  و(

 .الھامة والتربیة الوطنیة
 .لعلمیة والعملیة واألدبفن الدعوة والخطابة ا)   ز(
 .اإلطالع العام وأسلوب البحث والتفكیر)   ح(

ا في كل من ھذه المواد ویخصص لالمتحان الشفھي خر شفھًیا وآیؤدي الطالب امتحانا تحریرًی )٨(
  .من الدرجة الكافیة لكل مادة% ٣٠

ما إلیھا  درجة عدا القرآن الكریم والسیرة والتاریخ و١٠٠یخصص لكل فرع من فروع الدراسة  )٩(
 . درجة٢٠٠فلكل منھما ) ثانیةأي المادتین األولى وال(

یعقد االمتحان في دورتین كل عام أوالھما في النصف األول من المحرم والثانیة في النصف األول  )١٠(
 .من رجب واالمتحان التحریري یلي الشفھي بأسبوع واحد

نصف األخر وتعتبر المواد یجوز للطالب أن یتقدم لالمتحان في نصف المواد المقررة دون ال )١١(
 وال یعتبر الطالب ناجحا إال  إذا حصل على ٨ ،٧ ،٦ ،٥ والثانیة ٤ ،٣ ،٢، ١مجموعتین أوالھما 

 .على األقل من النھایة الكبرى لكل مادة% ٥٠
ال یتقدم الطالب إلى االمتحان إال بعد مضى عام كامل من تاریخ تسجیل اسمھ في سجل الفرقة وإذا  )١٢(

 ذلك بعد مضي ستة أشھر  المجموعتین قبل منھ التقدم إلىىحدإ االمتحان في اختار أن یؤدي
 .عربیة

 االمتحان في الثانیة في للطالب الذي اجتاز بنجاح االختبار في إحدى المجموعتین أن یتقدم إلى )١٣(
 .ورة التي تلیھا بدون قید وال شرطالد

اء المھمة منھا ویكون ھذا یجوز أن یلخص المنھاج الكامل لھذه المواد ویقتصر على األجز )١٤(
ویجوز أن یؤدي من شاء من المنتسبین االمتحان في ھذه المقدمة ) كمقدمة للمنھاج كلھ(المختصر 

 إجازةد بمضي مدة خاصة ویحصل على اعید المحددة لالمتحان دون التقیفي أي موعد من المو
تبر إجازة شرفیة بالثقافة ن لم تعالوعظ واإلرشاد في شعب اإلخوان وإابتدائیة تبیح لھ مزاولة 

 .الكاملة في الدراسات اإلسالمیة
 كل مادة یدفعھا قبل بدء االمتحان بأسبوعین على ن ملیم ع١٠٠یؤدي الطالب رسم امتحان قدره  )١٥(

األقل ویقدم طلبا كتابیا على استمارة خاصة تصرف من دار اإلخوان ویبین فیھا المواد التي یرید 
 . ملیم٥٠٠ االختبار في مقدمة المنھاج رسما قدره االمتحان فیھا ویؤدي من شاء



  ١٩٤

الرسوم المقررة في المادة السابقة تكفل للطالب التقدم لالمتحان دورة واحدة فإذا أعاد االمتحان فإنھ  )١٦(
 .یدفع الرسم مرة ثانیة

تختار ھیئة الممتحنین من اإلخوان الحاصلین على شھادات عالیة ویجب أن تضم كفاءات مختلفة  )١٧(
ء األزھر الشریف ودار العلوم والدبلومات العالیة في الدراسات اإلسالمیة وال یقل عدد من علما

 .ھؤالء الممتحنین عن ستة أشخاص
 .إلى ھیئة الممتحنین المختصون من غیر اإلخوان إذا وافق مكتب اإلرشاد على ذلكیجوز أن یضم  )١٨(
ات الممتحنین وتعتبر إجازة بمنح الناجحون إجازة رسمیة من مكتب اإلرشاد العام ویمضیھا حضر )١٩(

شرف في الدراسات اإلسالمیة العامة تجیز لصاحبھا أن یكون من الدعاة الرسمیین في جماعات 
 .اإلخوان المسلمین العامة

 . ملیم عند تسلمھا١٠٠ال تمنح اإلجازة إال بعد أتمام المنھاج كلھ ویدفع الطالب رسما قدره  )٢٠(
نھاج التربیة الروحیة والعسكریة وینص في اإلجازة على یجوز أن یضم إلى ھذا المنھاج العلمي م )٢١(

 ویكون لألخ حینئذ االتصال والدعوة في كل تشكیالت اإلخوان المسلمین فضال عن الدعوة كذل
 .العامة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 
  .م التجوید في أثناء التالوةجودة التالوة في المصحف مع معرفة بعض أحكا )١(

 األخوان فیما ةتحف(حفظ ثالثة أجزاء حفظا كامال مع اإللمام الموجز بغریبھا على نحو ما في كتاب  )٢(
 .)أبھم على العامة من ألفاظ القرآن

 .للشیخ مخلوف ) عنوان البیان (اإللمام بتاریخ القرآن والمصحف على نحو ما في رسالة  )٣(

 
) عواللؤلؤ المرص(أربعین موضوعة من كتاب ،حفظ أربعین حدیثا نبویة صحیحة كالنوویة  )١(

  .للقاوقجي

 .)الشیخ محمود نشابھ(حفظ متن البیقونیة ومعرفة حل ألفاظھ وفقا لشرح  )٢(

 .وليخلألستاذ ال) مفتاح السنة(اإللمام بتطورات علم السنة على نحو ما في كتاب  )٣(

 
  .ملخص العقائد على نحو ما في كتاب الحصون الحمیدیة للجسر )١(

 .تاریخ تطور العقائد وفلسفتھا على نحو ما في رسالة التوحید )٢(



  ١٩٥

 
  .متن الفقھ على نحو ما في كتاب الدرر البھیة وشرحھ الروضة الندیة )١(

 .تاذ الخضريتاریخ التشریع على نحو ما في كتاب األس )٢(

 .فقھ الحدیث والسیرة على نحو ما في كتاب سفر السعادة للفیروز )٣(

 
  .ریة یالرسالة القش )١(

 .تحفة اإلخوان للمنیر السمنودي )٢(

 . ھدایة المدرس– النفس مصناعة التدریس ومبادئ عل )٣(

 .تاب تاریخ التربیة لمصطفى أمینتاریخ التربیة وتطور النظریات فیھا على نحو ما في ك )٤(

 .تطور الفلسفة على نحو ما في كتاب مبادئ الفلسفة ألحمد أمین )٥(

 
  .السیرة على نحو ما في كتاب نور الیقین للخضري بك )١(
 .)في حماة اإلسالم وإتمام الوفا(تاریخ اإلسالم كما  )٢(
 .ى نحو ما في كتاب ملوك اإلسالم المعاصرینالتاریخ الحدیث للعالم اإلسالمي عل )٣(

 
  .طرق الدعوة على نحو ما في كتاب إصالح الوعظ لألستاذ الخولي )١(

 .تحضیر وإلقاء عشرة محاضرات منھا ثالث خطب جمعیة )٢(

 .اا فنًینقد خمس موضوعات منھا خطبتا جمعیة نقًد )٣(

 .ل كل واحدة منھا عن عشر اسطر نثریة ومثلھا نظمیةحفظ عشرة قطع جیدة ال تق )٤(

 
  .مقدمة ابن خلدون في االجتماع )١(
 .األحیاء للغزالي في الدین )٢(
 . لألمیر شكیبياإلسالمالعالم حاضر  )٣(
 .الوحي المحمدي للشیخ رشید في فلسفة اإلسالم )٤(
 .العقد الفرید البن عبد ربھ غي األدب )٥(
  . الرضي في النثرنھج البالغة للشریف )٦(
 .الشوقیات في النظم )٧(



  ١٩٦

 .الترغیب والترھیب في الحدیث )٨(
 .دیوان حافظ في النظم أیًضا )٩(
 .تاریخ التمدن اإلسالمي لجورجي زیدان في فلسفة التاریخ )١٠(
 .العبرة بما جاء على اهللا ورسولھ في الغزو والجھاد والھجرة لصدیق خان )١١(
 .المرأة العربیة في الجاھلیة واإلسالم )١٢(

  

 

 

  .جودة التالوة في المصحف )١(

 . الحفظ بعد ذلكلا ثم الحرص على استكماًماحفظ ربع القرآن على األقل حفظا ت )٢(

 .الرجوع إلى تفسیر ابن كثیر في تفھم بعض المقاصد الدقیقة في ھذا القدر )٣(

 .ر الوصولقراءة باب التفسیر وباب فضل القرآن في كتاب تیسی )٤(

 .لمعرفة أحكام التجوید على نحو ما في التحفة على األق )٥(

) التبیان(اإللمام بتاریخ القرآن والمصحف والقراء والقراءات موجزا على نحو ما في كتاب  )٦(
 .المختصر من اإلتقان

 
  .يسیوطكتاب اإلتقان لل )١(

 .إعجاز القرآن للرافعيكتاب  )٢(

 .لمنسوخأسباب النزول وبھامشھ الناسخ وا )٣(

 .جواھر القرآن للغزالي )٤(

 
  .ا مع تفھم مقاصدھا جیًدحفظًاحفظ أربعین حدیثًا صحیحة مختارة  )١(

 .لسنة الناس موضوعةحفظ أربعین حدیثا مشھورة على أ )٢(

 .قونیة في مصطلح الحدیث مع الرجوع إلى شرح الشیخ محمود نشابةحفظ متن البی )٣(

) نةـمفتاح الُس( علم السنة وتراجم بعض كتبھ وعلمائھ على نحو ما في كتاب اإللمام بتطورات )٤(
 . األستاذ الخوليللمرحوم

 



  ١٩٧

  .الترغیب والترھیب للحافظ المنذري )١(
 .األدب المفرد للبخاري )٢(
 .لسنة الناس من الحدیث الطیب من الخبیث فیما یدور على أتمییز )٣(
 . الناسألسنة اشتھر من الحدیث على كشف الخفا ومزیل اإللباس فیما )٤(
 .ي الموضوعاتفاللؤلؤ المرصوع للقاوقجي  )٥(
 .تذكرة الموضوعات البن الجوزي )٦(
 .تیسیر الوصول مختصر جامع األصول )٧(
 .الجامع الصغیر للسیوطي )٨(
 .تھذیب األسماء واللغات للنووي )٩(
 .الصحیحان والسنن والمسانید المعروفة )١٠(

 
  .ملخص العقائد اإلسالمیة في كتاب موجز)  أ ( 

  .التوفیق بینھا وتراجم بعض أئمتھاالكالمیة ووجھ اریخ تطور العقائد ونشأة المذاھب ت) ب(

یة اآلن وتاریخھا وأصولھا والرد على الفاسد منھا ومن ذلك ــاإللمام باآلراء والمذاھب الفاش) حـ(
ومعرفة تاریخ بعض الفرق القدیمة موجزا على نحو كتاب البھائیة والقادیانیة ونحوھما 

والرد على المبشرین والمادیین والناقدین لبعض تعالیم اإلسالم ) الملل والنحل للشھرستاني(
  . الخ..لحرب وتعدد الزوجات والطالقافي المسائل المعروفة نحو الرق و

 
  .الوحي المحمدي ب للشیخ رشید رضا )١(
 .على إطالل المذھب المادي لفرید بك وجدي )٢(
 .رسالة التوحید للشیخ محمد عبده )٣(
 .الرسالة الحمیدیة للشیخ الجسر )٤(
 .الحراب في صدر البھائیة )٥(
  .كفایة الطالبین لرد شبھات المبشرین )٦(
 .انجیل برنابا )٧(
 .توفیق صدقي ــ رحمھ اهللا ــالدین في نظر العقل الصحیح للدكتور  )٨(
 .شرح عقیدة السفاریني )٩(
 .العلم الشامخ للمقبلي )١٠(
  .الرق في اإلسالم ألحمد بك شفیق )١١(



  ١٩٨

 . كولیامالعقید اإلسالمیة لعبد اهللا )١٢(
 .إیقاظ الغرب لإلسالم للورد ھدلي )١٣(
 .ن للسید جمال الدین األفغانيیالرد على الدھری )١٤(
  .یرنتیة في الدیانة المسیحیة لطاھر الالعقائد الوثن )١٥(
 .الجواب الكافي لعبد اهللا كولیام أیضا )١٦(
 .قدمة صفوة العرفان في تفسیر القرآن لوجديم )١٧(
 .عالم الغیب والشھادة لمحمد رضا )١٨(
 .اإلسالم والنصرانیة لمحمد عبده )١٩(
 .الرد على القادیانیة للتیجاني )٢٠(
  .إظھار الحق لرحمة اهللا الھندي )٢١(

 
  . البھیة وشرح الروضة الندیة للسید حسن صدیق خانركتاب الدر )١(

 .لخضريفي كتاب تاریخ التشریع اإلسالمي لالتشریع على نحو ما تاریخ  )٢(

 .مطالعات في األصول على نحو ما في كتاب حصول المأمول للسید حسن صدیق خان )٣(

 
  .یزان للشعرانيالم )١(

 .األحكام لآلمدي )٢(

 .اإلنصاف في أسباب االختالف للدھلوي )٣(

 .حجة اهللا البالغة لولي اهللا الدھلوي )٤(

 .ة الشرعیة لخالفالسیاس )٥(

 .عاد البن القیم في فقھ السیرةزاد الم )٦(

  .نیل االوطار للشوكاني في فقھ الحدیث )٧(

 .إعالم الموقعین البن القیم )٨(

 .االعتصام للشاطبي )٩(

 .بدایة المجتھد ونھایة المقتصد البن رشد )١٠(

 .سبل السالم لألمیر الصنعاني في فقھ الحدیث )١١(

 للنووي والمغني عند الحنابلة وحاشیة ابن عابدین عند كتب المذاھب كالمجموع عند الشافعیة )١٢(
األحناف على نور األبصار والشرح الكبیر عند المالكیة والدر النضیر شرح المجموع الكبیر عند 

 .الزیدیة



  ١٩٩

  .توفیق المواد النظامیة ألحكام الشریعة اإلسالمیة للشطي )١٣(

 .تاریخ أبي حنیفة اإلمام األعظم )١٤(

 .تاریخ الشافعي )١٥(

 .جوزيمد بن حنبل الین التاریخ اح )١٦(

 .رسالة في حدیث المذاھب األربعة لتیمور باشا )١٧(

 .ن صدیق خانسالعبرة فیما ورد عن اهللا ورسولھ في الغزو والجھاد والھجرة لح )١٨(

 .االجتھاد في طلب الجھاد البن كثیر )١٩(

 .السیاسیة الشرعیة البن تیمیة )٢٠(

 
  .ا الرسالة القشیریة متن التصوف قدیًمفي )١(

 . السالكین للمنیر السمنودية تحففي متن التصوف حدیثًا )٢(

 .تطورات المذاھب الصوفیة وصلتھا بالفلسفة وبالحكم )٣(

 الصوفیة ةتراجم بعض مشاھیر شیوخ الصوفیة ونشأة الطقوس في التصوف وأقسام الطرق ومشیخ )٤(
 .سالمي في العالم اإلاآلنوأشھر الطرق المعروفة 

 .البن مسكویھ) تھذیب األخالق(األخالق قدیما على نحو ما في كتاب  )٥(

  على نحو ما في كتاب األخالق لجاد المولى بكاألخالق حدیثًا )٦(

 .شھر المربین على نحو ما في كتاب تاریخ التربیة لمصطفي أمینفن التربیة وتطورات نظریاتھ وأ )٧(

 .اعلم النفس قدیًم )٨(

 .علم النفس حدیثًا )٩(

 .ا وحدیثًاشھر النظریات الفلسفیة قدیًمالفلسفة وتطوراتھا وأتاریخ  )١٠(

 
  .تلبیس إبلیس البن الجوزي )١(

 .الطبقات الكبرى للشعراني )٢(

 .شروح حكم ابن عطاء اهللا السكندري )٣(

 .شرح تائیة السلوك البن غرب )٤(

 .لغزاليااإلحیاء لإلمام  )٥(



  ٢٠٠

 .مدارج السالكین في منازل السائرین البن القیم )٦(

 .خر فتاویھردود ابن تیمیة على الصوفیة في آ )٧(

 .سبیل السعادة للدجوي )٨(

 .موعظة المؤمنین للقاسمي )٩(

 .غذاء األلباب للسفاریني )١٠(

 .نزھة الناظرین للحلبي )١١(

 .منظومة ابن البنا السرقسطي في التصوف وشرحھا البن عجیبة )١٢(

 .میزان العمل للغزالي )١٣(

 .لي من جواھر الغزاليفرائد الآل )١٤(

 

  .)سیرة ابن ھشام(السیرة النبویة على نحو ما في  )١(

 إلي نھایة الدولة العباسیة ) محاضرات الخضري(التاریخ اإلسالمي على نحو ما في  )٢(

كیف انتشر فیھا وموقفھ اآلن  و،إلسالم إلیھاقطار اإلسالمیة بعد ذلك كیف وصل ااإللمام بتاریخ األ )٣(
 .ھا على نحو ما في كتاب حاضر العالم اإلسالميب

 .)محاضرات كرد على(نحو ما في كتاب العرب في األندلس على  )٤(

سة رادا وحدیثا مثل قیام الدولة العباسیة والدولة الفاطمیة ودولة األتاریخ االنقالبات الخطیرة قدیًم )٥(
یة ثم االنقالبات العصریة في ومثل النھضة الروسیة والثورة الفرنسیة والنھضة اإلیطال ،بالمغرب

 . الخ..تركیا وألمانیا وایطالیا وأسبانیا والیابان والصین

 . على نشوء مبدأ القومیات بإسھابما والكال وغرًبتاریخ النظریات السیاسیة تطورھا شرقًا )٦(

 .نشأة المذاھب السیاسیة في اإلسالم كالخوارج والشیعة والباطنیة وأثرھا في التاریخ اإلسالمي )٧(

  وبخاصة النھضة المصریة األخیرةا وحدیثًااریخ مصر قدیًمت )٨(

التربیة الوطنیة والدستور المصري وملحقاتھ ودراسة ذلك دراسة مستفیضة مع دراسة المعاھدات  )٩(
 .األخیرة في العالم اإلسالمي

) ورحلة األندلس والرحلة الحجازیة(وابن بطوطة ) كرحلة ابن جبیر(ا وحدیثا الرحالت قدیًم )١٠(
 .ستعمار عامةاالوتاریخ الكشف و) لكردعلى(وني وغرائب الغرب للبتات

 
  .رسالنیھض بتعلیق األمیر شكیب أحاضر العالم اإلسالمي لعجاج نو )١(



  ٢٠١

 .الثورة العربیة الكبرى ألمین سعید )٢(

 .ملوك اإلسالم المعاصرون ألمین سعید )٣(

 .االستعمار اإلیطالي في بالد العرب )٤(

 .نجلیزي في بالد العرب ألمین سعیداالستعمار اإل )٥(

 .االستعمار الفرنساوي ألمین سعید )٦(

 .حیاة محمد للدكتور ھیكل )٧(

 .محمد المثل الكامل لجاد المولي بك )٨(
 .الشفا في التعریف بحقوق المصطفى للقاضي عیاض )٩(
 .اد اإلسالمبعمسائل الشرق واست )١٠(
 .سیرة عمر ال بن الجوزي )١١(
 .مسیرة عمر بن عبد العزیز البن عبد الحك )١٢(
 .سیرة أبي بكر للطنطاوي )١٣(
 .سیرة خدیجھ أم المؤمنین )١٤(
 .تحفة الزائر في تاریخ الجزائر )١٥(
 .تآا الجزء الثاني المنشتاریخ محمد عبده وخصوًص )١٦(
 .تاریخ الخوارج للشیخ محمد شریف سلیم )١٧(
  .الحركات الھدامة في التاریخ لعبد اهللا عنان )١٨(
 .اإلدارة اإلسالمیة في عز العرب لكردعلى )١٩(
 .یة لمحمد عبد اهللا عنانمصر اإلسالم )٢٠(
 .الخراج ألبي یوسف )٢١(
 .أشھر مشاھیر اإلسالم للعظم )٢٢(
 .االحاطة في أخبار غرناطة )٢٣(
 .اللمحة البدریة في تاریخ الدولة النصریة البن الخطیب )٢٤(
 .یدانتاریخ التمدن اإلسالمي لجورجي ز )٢٥(
 .یدانتاریخ التمدن الحدیث لجورجي ز )٢٦(
 .في عفیالمرأة العربیة في الجاھلیة لعبد اهللا )٢٧(
 . الخدور لزینب فوازتالدر المنثور في طبقات ربا )٢٨(
 .نھضة الیابان لطھ الھاشمي )٢٩(
 .نبووروح الثورات لجوستاف ل )٣٠(



  ٢٠٢

 .سر تقدم اإلنكلیز السكسون الدمون دیموالن )٣١(
 .ستاف لوبونوروح االجتماع لج )٣٢(
 .أم القرى للسید الكواكبي )٣٣(
 .اطبائع االستبداد للكواكبي أیًض )٣٤(
 .رشید رضاخالصة السیرة وملخص الدعوة ل )٣٥(
 .سرح العیون شرح رسالة ابن زیدون )٣٦(
 .رالبدایة والنھایة البن كثی )٣٧(
 .تاریخ الطبري )٣٨(
 .تاریخ ابن األثیر )٣٩(
 .تاریخ ابن خلدون )٤٠(
 .أصول تمرین الجنود العربیة لعلي بك حقي )٤١(

 
 وكتاب ھدایة  ــ اهللاھرحمــ الخولي فن الدعوة على نحو ما في كتاب إصالح الوعظ الدیني لألستاذ  )١(

  .ا وحدیثًاالمرشدین لألستاذ الشیخ على محفوظ فن الخطابة واإللمام بتطوراتھا وأشھر الخطباء قدیًم

 .تاریخ الوعظ ومشاھیر الوعاظ )٢(

 .ألقاء عشر محاضرات منھا ثالث خطب جمعیة )٣(

 .حضور خمس محاضرات منھا خطبتا جمعة ونقدھا نقدا فنیا )٤(

 
  .العقد الفرید البن عبد ربھ )١(
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روف          ة للظ ست متروك طریق اإلخوان المسلمین مرسومة محدودة معروفة المراحل والخطوات لی

ل  . ثم اإلتمام، أو الدعوة العامة. والتنفیذ. والتكوین. التعریف: ومراحل ھذه الطریق ثالث .المصادفاتو  ك
ل      ن قب ن     .ھذه ألفاظ ال تختلف مدلوالتھا وردت في تعاریف اإلخوان المسلمین م ة م ل مرحل نتناول ك  وس

   .ھذه المراحل بالتفصیل لیعلم الجاھل ویتذكر الناسي
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د         شعب وق ى ال ویراد بھا نشر الفكرة بین الناس وإفھامھم ایاھا بصورة عامة وتعرف القائمین بھا إل

ة          رق طبیعی ك ط الن وتل  ،یكون من خطة العاملین للفكر والدعوات االبتداء بالتكوین أوال ثم بعد ذلك اإلع
ا             ة جعلتھ ا أسباب خاص ت بھ ة وأحاط روف خاص ي ظ شأت ف ن دعوة اإلخوان ن ى   ولك التعرف إل دأ ب تب

دور .الشعب كلھ ثم تسلك بعد ذلك طریق التكوین ثم التنفیذ        ذا     ؟ ھل نجحنا في ھذا ال ان ھ دى ك ى أي م  وإل
   ؟ وھل تمت ھذه المرحلة؟ وما الوسائل التي اتخذناھا؟النجاح

د  أما إننا نجحنا في ھذا الدور فنعم والحمد هللا نجاًحا نحمد اهللا علیھ ونسألھ المزید منھ وإلى       مدى بعی
ات                     ل الطبق ن ك ھ م صلنا بأبنائ راه وات ھ وق ره ومدن نا حواض ى أقصاه ودرس فقد طفنا القطر من أقصاه إل
ل                 ي ك ا دعوة ودار ف ة وصار لن وامتدت أشعة ھذه الدعوة المباركة إلى األقطار الخارجیة شرقیة وغربی

ألمل الباقي في نفوس الغیورین  واسم یتردد على كل لسان وأصبحت دعوة اإلخوان أًمال بل لعلھا ا         .مكان
ھ أثره في تسییر أمورھا العامة ولو لم یعرف الناس  وصار في مصر شعور إسالمي قوي ل،على ھذا البلد

أن ھذا الشباب المتواضع المتواري  في أربعة جدران ھو أساس االنقالب الروحي الجدید في نفس الشعب 
ائل إال      ،المصري ن وس ة م فار       لم نتخذ في ھذه المرحل شرات واألس ب والن رات والكت دروس والمحاض  ال

ا یتصورون               ر م فار غی راتھم  وأس رات ال كمحاض اس ومحاض دروس الن والرحالت ولكنھا دروس ال ك
  .وبأسلوب غیر األسلوب الذي یعرفون والحمد هللا الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لوال أن ھدانا اهللا

 العام من عمارة المساجد والبر بالفقراء وتقدیم المذكرات ذلك إلى مساھمة اإلخوان في شئون الخیر
ي       اإلصالحیة و  دخل ف ي ت شئون الت ن ال ك م ل         غیر ذل ن مراح ة م ذه المرحل وي ھ ام وتق ر الع میم الخی ص

ل     ا أن نعم الدعوة وبھذا نستطیع أن نقول إن ھذه المرحلة قد تمت وفرغنا من العنایة بھا وإن كان ال یفوتن
ل             دائبین على استمرا   ي ك دیتھم ومشروعاتھم ف ة أن شعب ودور اإلخوان وتقوی دعوة وتأسیس ال شر ال ر ن

  .مكان ما وجدنا السبیل إلى ذلك إن شاء اهللا

 
استخالص فریق ممن عرفوا الدعوة واستجابوا كوین أو الدعوة الخاصة ویقصد بھا وھى مرحلة الت 

ى          ا عل م ویطبقونھ ا         لھا یفھمون الفكرة حق الفھ ل أعبائھ ستعدون لحم ق وی ام التطبی یھم تم ن یل سھم وم أنف
  .والبذل في سبیلھا یمدھم ویؤازرھم بعض الخاصة من كبار األمة ورجالھا البارزین

ة        رغ          ؟إلى أي مدى وصلنا في ھذه المرحل تم ونف ب أن نتخذھا لت ي یج ائل الت ا الخطوات والوس  وم
   ؟ھا ومتى نفرغ من؟ة الثالثةلمنھا وننتقل إلى المرح

 في الواقع أھم مراحل الدعوة وعلى قوة العمل فیھا أو ضعفھ یتوقف نجاحھا ــ وقد ھىھذه المرحلة 
د         ابقة وق ك محاوالت س بدأنا ھذه المرحلة إلى جوار المرحلة السابقة من وقت مضى وحاولنا في سبیل ذل

ی             ك خطوات أساس زال ھنال ن ال ت ا ولك ي قطع خطواتھ ھ ف أس ب دى ال ب ا    وصلنا إلى م ن تحقیقھ د م ة ال ب
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روف                  سب الظ ة أن روف الحالی تم والظ ة وت ذه المرحل ى تنضج ھ ن استكمالھا حت د م ووسائل رئیسیة ال ب
  :ھىالستكمال ھذه النواحي أما ھذه الخطوات ف

تقویة القیادة في المكتب العام بأقصى قدر ممكن بحیث یكون فیھ عدد كبیر من اإلخوان متفرغین  : أوًال
للدعوة ال یشغلھم عنھا شاغل وعلى رأسھم المرشد وتقسم علیھم نواحي العمل تقسیًما تفرًغا تاًما 

منظًما ـــ ویجب أن یتم ذلك من خالل ھذا الصیف بحیث یكون مفروًغا منھ أول العام الدراسي 
   . القادم إن شاء اهللا

اعیة وفي األفكار العامة  وضع رسالة شاملة تتوحد بھا فكرة اإلخوان في الشئون العملیة واالجتم:ثانًیا
حتى یصدر الجمیع عن رأي واحد ویجب أن تتم ھذه الرسالة وتطبع قبل نھایة شھر یولیو القادم 

ثم ) وتسمى رسالة التعالیم ( حتى تكون موضوع دراسة اإلخوان في معسكرھم باإلسكندریة 
   .تدرس في الكتائب

لكتائب إلى الفرق ویجب أن یتم في ھذا الصیف  تعمیم نظام الكتائب في شعب اإلخوان مع ضم ا:ثالثًا
تكوین خمس وعشرون كتیبة على األقل في البالد القویة وذلك بأن یسافر إلیھا مندوبون من 

  .اإلخوان یكون ھذا عملھم

د ـــة على األقل في كل بلــ تعمیم الدعایة في بقیة مراكز القطر اإلداریة والعمل على وجود كتیب:رابًعا
 كتیبة في مدى أربع سنوات أي ة ثالثمائ٣٠٠الد بحیث یتم عدد ھذه الكتائب ــذه البمركزي من ھ

  : ھـ على النحو اآلتي٦٠ من سنة إلى رجب

  كتیبة كاملة٢٥ الھجریة ٥٧حوالي رجب سنة .   

  كتیبة كاملة٧٥ الھجریة ٥٨حوالي رجب سنة .  

  كتیبة كاملة١٠٠ الھجریة ٥٩حوالي رجب .  

  كتیبة كاملة١٠٠  الھجریة٦٠حوالي رجب .  

زین     ١٢٠٠٠فیكون مجموع اإلخوان المنتسبین إلى ھذه الكتائب         ن اإلخوان المجھ ا م اثنى عشر ألًف
   .تمام التجھیز مادًیا وروحًیا

ق صلتھم بھم والنواب الذین ساعدھم ــوان وتوثیــالعمل على ضم بعض الخاصة إلى اإلخ :خامًسا
  . العمل في ذلك من اآلناإلخوان نواة صالحة لھذه الغایة ویبدأ

 تقویة مالیة المكتب من ذات أعضائھ أًوال بفرض اشتراك مالي یسدد للمكتب رأًسا من أعضاء :سادًسا
الكتائب أنفسھم وممن شاء التبرع من اإلخوان أو مجرد االشتراك المالي كذلك ویبدأ العمل في 

  .ذلك من اآلن أیًضا

لناس بھا وتوجیھھا إلى كافة ھیئات الشعب على أن تتبع  بیان الدعوة في وضوح ومصارحة ا:سابًعا
الخطوات القولیة بخطوات عملیة وإن أدى ذلك إلى االصطدام باألفراد أو الحكومات مع 
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االستعداد الحتمال كل نتائجھا بصبر وثبات وتضحیة وعزیمة وذلك على النحو اآلتي بالتدرج 
  : وھكذالثةحتى إذا لم تنتج خطوة نتبعھا الثانیة والثا

 .تقدم المذكرات والبیانات والعرائض بالمطالب اإلصالحیة إلى الجھات المختصة )١(

 .تدعى الھیئات المنظمة في البلد إلى مشاركة اإلخوان في تأیید منھاجھم اإلصالحي )٢(

تھاجم كل جھة تقف في سبیل ھذه المطالب بمقاالت قویة في صحف اإلخوان المسلمین  )٣(
 .خطابات اإلخوان ورحالتھم وكلماتھم كذلكوترسل إلیھا ھذه الصحف وفي 

تطبع المنشورات وتوزع ویدعى الشعب بھا إلى تأیید الفكرة واالنفضاض عن كل ھیئة ال  )٤(
 .تناصرھا

إزالة المنكر وإقناع الناس بخطره وفساده وتقوم على ) عملًیا(تتكون الوحدات التي تتولى  )٥(
 .عام الدراسي القادم إن شاء اهللاكذلك وینظم كل ذلك ألول ال) عملًیا(شئون اإلصالح 

 یساھم اإلخوان خالل ھذه المرحلة في أعمال الخیر العام ما سنحت لھم الفرص كبناء المساجد :ثامنًا
والصدقات وأعمال البر وغیرھا ویجتھدون في تثقیف أنفسھم بالمطالعة والمحاضرة والحفظ 

مة كقضیة فلسطین وقضیة المغرب وفي والتعبد ویساھمون كذلك في خدمة القضایا اإلسالمیة العا
القضایا الداخلیة الھامة كدخول مجلس النواب وتشجیع المرشحین لالنتخابات كلھا إن كانوا من 
اإلخوان وكمقاومة الحزبیة وإبداء الرأي في كل شأن یھم األمة بحیث یكون لھم في كل ناحیة من 

ي فذلك مما یقویھم ویشغلھم بالنافع النواحي الحیویة عمل وجھاد ومساھمة ورأي معروف إیجاب
  .من جھة وھو في الوقت نفسھ أداء لواجبات جسام ال مفر منھا وال محیص عنھا

قویة صحف اإلخوان تقویة تامة وتنظیم إدارتھا وتحریرھا تنظیًما یكفل حسن نظام صدورھا  ت:تاسًعا
ب اشتراك كل أعضاء واشتمالھا على الغذاء الروحي الذي یثقف اإلخوان في البالد مع وجو

  .الكتائب فیھا اشتراًكا إجبارًیا مع العمل على أن یكون لإلخوان صحیفة یومیة تنطق بلسانھم

  . العمل على نشر الدعوة خارج القطر وتوثیق الصلة بالھیئات العاملة ھناك:عاشًرا

سلمی           ق دعوة اإلخوان الم ل طری ن مراح ة م ة الثانی تم المرحل ذه الوسائل والخطوات ت أ بھ ن ویتھی
وھى مرحلة التنفیذ وتحقیق المنھاج الكامل ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر  ) الثالثة  ( اإلقدام على المرحلة    

  .اهللا وھو العزیز الرحیم

 

ا ونظره إلیھا على األخ المسلم أن یحدد موقفھ وصلنھ بالھیئات المختلفة في مصر لیكون تعاملھ معھ
ر            خاضًعا لھذا التحدید حتى ال یعادي من یستحق المواالة أو یحب من یستحق البغض أو یشجع ناحیة تعتب

  .حرًبا على دعوتھ
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 فمنزلتنا من الناس ، وھى أننا أصحاب دعوة نوجھھا للناس جمیًعا،ھناك قاعدة عامة تجب مراعاتھا
داعي   منزلة الداعیة من المدعویین ومنزلة الناس منا     ن ال دعویین م راًدا     ، منزلة الم ا أف شملھم جمیًع ك ی  ذل

ذود  ،وجماعات وھیئات   ونحن نعتقد أن الجھر بھذه الدعوة وتوجیھھا للناس فریضة علینا وأن حمایتھا وال
ا                ن واالھ ب م والي ونح راًدا أن ن ات وأف اس ھیئ ل الن ن ك ام م ا الع دیھي أن موقفن ذلك فالب عنھا فریضة ك

ز اهللا           وأحبھا وساعدھا و  د أع ا اآلن وق ت ظروفن ا وإن كان ي طریقھ ف ف ا ووق ن ناوأھ ادي م أن نكره ونع
الدعوة توجب علینا أن نعامل الناس في صراحة ووضوح في حدود الحدیث الشریف أحب حبیبك ھوًنا ما 

ى          ىعس لى اهللا عل ا وص ا م  أن یكون بغیضك یوًما ما وأبغض بغیضك ھونًا ما عسى أن یكون حبیبك یوًم
   .ا محمد القائل اللھم اغفر لقومي فإنھم ال یعلمونسیدن

 جاللة الملك ھو حاكم البالد الشرعي وھو والحمد هللا ومن جمیل توفیقھ یؤدي الفرائض : السراي:أوال
ویعمل على ما فیھ إعزاز اإلسالم والمسلمین فموقف اإلخوان المسلمین من السراي موقف الوالء 

ر عن ھذه الفكرة ویعمل على توثیق الرابطة وإفھام رجال والحب ومكتب اإلرشاد العام یصد
السراي ھذه الحقیقة ــ وال یمنع ذلك من توجیھ النصیحة الواجبة وإعالن كلمة لحق إذا الحظ 

  .المكتب ما یدعو إلى ذلك فالدین النصیحة هللا ولرسولھ ولكتابھ وألئمة المسلمین وعامتھم

مل المسلمین الباقي وھو مظھر الفكرة اإلسالمیة ولھ من ماضیھ  األزھـر ھو أ: األزھـر الشریف:ثانًیا
وحاضرة وآثاره ما یحلھ كذلك فإعزازه إعزاز لإلسالم والنیل منھ نیل من اإلسالم فموقف 
اإلخوان المسلمین منھ المحافظة التامة على مجده وكرامتھ والعمل الدائب على إعزازه وإعالء 

 خدمة اإلسالم والمسلمین وإن كان في األزھـر رجال لم یفھموا شأنھ وتأییده في كل خطة یراد بھا
اإلخوان بعد ویرونھم منافًسا لھم فعلى اإلخوان المسلمین أن یوضحوا أنفسھم لھذا الصنف وأن 
یقنعوا علماء األزھـر جمیًعا بأن نجاح اإلخوان نجاح لألزھـر ذاتھ وأن الحلف بین الھیئتین طبعي 

م یرون في علماء األزھـر أوعیة العلم اإلسالمي ومادة اإلصالح اإلسالمي بحكم وحدة الغایة وأنھ
  .وحضرات أئمة المساجد والتعاون معھم) ھیئة الوعظ واإلرشاد ( وال بد كذلك من كسب 

 ال یؤید اإلخوان أیة حكومة تقوم على أساس الحزبیة وھم یعتقدون أن كل حكومة تقوم : الحكومات:ثالًثا
والقواعد اإلسالمیة ال یرجى منھا صالح وال تستحق تأییًدا وال مناصرة ولھذا على غیر األصول 

   .یطالبون دائًما بالتعدیل الذي یحقق نظام الحكم اإلسالمي بكل مظاھره

تأیید واإلخوان مع ھذا یرون أن من واجبھم التعاون مع الحكومة التي یأنسون منھا استعداًدا صادًقا ل
  . قھمنھاجھم والعمل على تحقی

 ھذه الھیئات لیس لھا برامج محددة وكل القائمین بشأنھا والبارزین من : الھیئات السیاسیة المختلفة:رابًعا
أعضائھا متأثرون بأفكار غیر إسالمیة في سیاستھم العامة حتى المستقیمین منھم في شئونھم 

ون بھذه الھیئات  فاإلخوان المسلمون الیعترف،الخاصة وھم إلى جانب ذلك متخاصمون متنافرون
كلھا كقیادات صالحة لألمة ویرون أن علیھم أن یصرفوا الناس عن اتباعھا ویبینوا للرأي العام 

نا وعلیھ أن الخطر في وجودھا ویوجھوا دعوتھم إلى زعمائھا وأنصارھا فمن أجاب منھم فھو م
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ركناه في حزبیتھ اًما ویعمل في معسكر اإلخوان بكل جھده ومن أبى تیتجرد من حزبیتھ تجرًدا ت
حتى یفتح اهللا بیننا وبین قومنا بالحق وھو خیر الفاتحین ـــ واإلخوان المسلمون یرون ھذا حكًما 
شاًمال لكل ھذه الھیئات صغیرھا وكبیرھا ال یستثنون منھا واحدة ولذلك یدأب اإلخوان على 

قوم وأال ینحازوا إلى المطالبة بحل ھذه األحزاب رسمًیا وعلى اإلخوان أال یفاضلوا بین قوم و
   .جھة فالوصف في الجمیع سواء والنتیجة واحدة

 یتمنى اإلخوان المسلمون لھذه الھیئات كل نجاح وتوفیق في مھمتھا : الھیئات اإلسالمیة:خامًسا
ویشعرون أن الرابطة بینھم وبینھا رابطة طبیعیة بحكم وحدة الغایة والمنھاج ویودون من صمیم 

 واإلخوان مع ھذا .المعسكر واجتمعت الكتیبة وسوي الصف وتقدم المجاھدونقلوبھم أن لو توحد 
یأخذون على كثیر من ھذه الھیئات تكاسلھا وضعفھا وقعودھا عن الواجب في كثیر من األحیان 

وال عمل یرجى منھ فحبذا لو أخلت مثل ھذه  حتى أن كثیًرا منھا یكاد یكون اسًما ال مسمى لھ
ین وانصرف أشخاصھا إلى طریق أخرى تكون أقرب من ھذه إلى ما الھیئات الطریق للعامل

  .یریدون

بعض          ف بعضھا ب المیة وتعری ات اإلس ین الھیئ ر ب ات النظ ب وجھ دین لتقری ل اإلخوان جاھ ویعم
و       تمھیًدا إلنشاء اتحاد عام لھا ثم الندماجھا اندماًجا تامً      اج موحد ھ ق منھ ي سبیل تحقی الیم (ا ف الم  تع  اإلس

  .)كامھ القویةالفاضلة وأح

 

الھیئات القائمة بمشروعات الخیر مثل الجمعیة الخیریة اإلسالمیة وجمعیة المواساة وجمعیات  )١(
تحفیظ القرآن الكریم وجمعیات البر واإلحسان ودفن الموتى الفقراء من المسلمین وتلحق بھا 

من الخیر الذي یعمل لھ اإلخوان المسلمون  ھذه الجمعیات تحقق جانًبا ،الخ. .جمعیات الخدمة العامة
فھم یساعدونھا ما وسعتھم المساعدة مادًیا وأدبًیا محتسبین ما ینفقون من وقت ومال في سبیل اهللا 
وھم كذلك یقدمون إلیھا النصیحة إذا خرجت في بعض أعمالھا عن حدود اإلسالم وتعالیمھ 

  .مل في سیرھا على منھاج التعالیم اإلسالمیةویمتنعون عن مساعداتھا إذا لم تقبل ھذا النصح فتع

وھى الطرق الصوفیة وھذه تفید في نواح ) التربیة(بوسیلة ) للدعوة اإلسالمیة(الھیئات التي تعمل  )٢(
 وھى تلمس ناحیة في الصمیم من روحانیة ،كثیرة من نواحي تكوین األمة وتتفاوت في الفائدة طبًعا

لتامة في التعاون معھا على تحقیق الفكرة العامة مع تحذیر  وموقف اإلخوان منھا الرغبة ا،الناس
الناس من الدخالء في الطریق الذین كل ھمھم االنتفاع المادي واألدبي وحشو أدمغة الناس 

 ومع اإلنكار على النواحي المخالفة للشرع إنكاًرا رفیًقا رحیًما یوجھ إلى الرؤساء حتى ،بالخرافات
 .المجمع علیھ فذلك ھو شأن أھل الطریق الصادقینیعدلوا عن المختلف فیھ إلى 

الھیئات التي تعمل للدعوة اإلسالمیة بوسیلة التعلیم واإلرشاد كھیئة أھل الُسـنة وأنصار الُسـنة وھذه  )٣(
ھیئات تفید ھى األخرى فائدة كبرى وتلمس ناحیة في الصمیم من العقائد واألعمال عند الناس 
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رغبة التامة في التعاون معھا أیًضا والعمل على ذلك ما استطاعوا فموقف اإلخوان المسلمین منھا ال
إلھ سبًیال والعقبة في طریق ھذا التعاون اعتقاد بعض رجال ھذه الھیئات أن اإلخوان متسامحون 
فیما یجب أن یكون علیھ الداعیة المسلم فعلى اإلخوان أن یقنعوھم بوجھة نظرھم في الخالفیات في 

 أن العاملین إن فرقت بینھم بعض النظرات الخاصة فإنما تجمعھم الغایة رفق وھوادة ویفھموھم
 .العامة

 وھى الجمعیات ،)الوسائل العصریة المظھریة(الھیئات التي تعمل للدعوة اإلســالمیة عن طریق  )٤(
اإلسالمیة وھذه في الواقع دور شكلیة أكثر منھا قیادات روحیة عملیة وموقفنا منھا على كل حال 

 والمودة والتعاون مع العمل على كسب كثیر من أفرادھا إلى صف الدعوة الخالصة المسالمة
  .واالستفادة بكثیر من شكلیاتھا من دور ومجالت في نشر ھذه الدعوة

 
م یر                  امج اإلخوان المسلمین فھ ن برن زًءا م رى ج ي األخ ق ھ ات تحق أس    ھذه الھیئ ا وال ب ون بھ حب

ذه                 ن ھ ة م ة اإلخوانی ستمد الجماع ذه الجماعات وت ى ھ راد اإلخوان إل عندھم بأن یتعاونوا معھا فینضم أف
األندیة في التعالیم والنظم والمدربین وما إلى ذلك ـــ ویعمل اإلخوان مع ھذا على تقویم الناحیة الخلقیة في 

  .م والمحافظة على فرائضھ وأن تسودھا روح الفضیلةھذه الجماعات ودفعھا إلى األخذ بتعالیم اإلسال

 موقف اإلخوان من الھیئات الھدامة في الناحیة العقدیة أو الخلقیة أو االجتماعیة كھیئات التبشیر :سابًعا
 :سالم اإلابأدیان غیر اإلسالم أو مذاھب تتنافى مع تعالیم اإلسالم أو أخالق وعادات ال یقرھ

 خصومة دائمة وحرب ھىفما كان منھا غیر إسالمي ف" الخصومة"موقفنا من ھذه الھیئات 
مستمرة عنیفة حتى یقضى علیھا وما كان منھا إسالمي فأنا نتقدم إلیھ بالنصح أًوال والزجر الرقیق 

    .بعد ذلك ثم بالخصومة القائمة حتى یزول سوء أثره عن الناس

  .یھ وال غموض وال تذبذب وال تغیرذلك موقف اإلخوان المسلمین من كل ھذه الھیئات ال لبس ف

ًرا        الى       نحن مع الدعوة أًوال وأخی ول اهللا تع ك ق ي ذل عارنا ف اْلَحقِّ       "وش ا ِب ْیَن َقْوِمَن ا َوَب َتْح َبْیَنَن ا اْف َربََّن
  ."َوَأْنَت َخْیُر اْلَفاِتِحیَن

 
د اإلس      ى قواع ز عل الحي یرتك وان اإلص نھج اإلخ م  ـم ھ وھ دون سالم وتعالیم ـیری رة ـ یادة الفك

ا          د ال یتن ل جدی اع بك ع االنتف ة م ا اإلسالمیة وھیمنتھا على كل مظھر من مظاھر حیاة األم ة  ،فى معھ  مھم
سلمین  وان الم وین األ(اإلخ سلمةتك ة الم د  ) م ن جدی م م ول األعظ وة الرس غ دع بء تبلی طالع بع واالض

م اإل        ي األم اة ف واحي الحی ى الخصوص       واإلصالح الذي ننشده یتناول كل ن ي مصر عل ة وف المیة عام س
  :على النحو اآلتي

 
  :نرید الحكومة اإلسالمیة الصالحة واألمة العزیزة الحرة في الداخل والخارج وذلك بما یأتي
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الذي یستمد اآلن أصولھ وقواعده من الدستور البلجیكي وغیره من (تعدیل الدستور المصري  )١(
حقق نظام الحكومة اإلسالمیة ویقضي على الخالف والحزبیة ویتفق مع تعدًیال ی) دساتیر أوروبا

  .تعالیم القرآن الكریم

تعدیل المعاھدة المصریة اإلنجلیزیة تعدًیال یحقق سیادة البالد واستقاللھا التام في الداخل والخارج  )٢(
ام في كل وقت  من مساعدتنا العملیة ألي فرد مظلوم من أحرار الوطن اإلسالمي الععفوًرا وال یمن

 .والعمل على تحریر األمة من كل تعھد خاص أو عام ال یتفق مع التعالیم اإلسالمیة الحنیفة
تقاللھا وحریتھا تمھیًدا لعودة مساعدة األمم العربیة واإلسالمیة بكل الوسائل على استكمال اس )٣(

 .وتقویة الروابط معھا في كل ناحیة من نواحي الحیاة) الخالفة(
حفظ السالم العام بنشر الدعوة اإلسالمیة في كل جھات العالم وإبالغھا لألمم جمیًعا المشاركة في  )٤(

  .في كل مكان
تقویة الجیش في كل وحداتھ وأسلحتھ الجویة والبریة والبحریة مع إنشاء المصانع والمدارس  )٥(

 مشددة الالزمة لذلك وتقصیر مدة الخدمة العسكریة وجعلھا إجباریة ال یعفى منھا أحد إال بشروط
 .ولظروف مشددة وإلغاء البدل النقدي جملة

  .دوام تذكیر الشعب بعظمتھ ومجده وسیادتھ وتوجیھھ إلى األھداف الوطنیة العلیا بكل الوسائل )٦(

 
ا المشروعات   .نرید اإلدارة الصالحة التي تؤدي بھا الواجبات  نھض بھ ات   ، وت ا الكرام  . وتصان بھ

   :یلة واألخالق وتتركز األعمال وذلك بما یأتيوتنتصر فیھا الفض
تألیف مجلس أعلى لكل وزارة من الوزارات من الفنیین لوضع المشروعات العامة واإلشراف على  )١(

 .إنقاذھا
تحدید اختصاصات المصالح والموظفین تحدیًدا دقیًقا وتوزیع األعمال بینھم توزیًعا عاًدال وإلحاق  )٢(

 .دةالمصالح المتشابھة بإدارة واح
 .تبسیط اإلجراءات في كل اإلدارات والمصالح واالستغناء عن كثرة الرؤساء )٣(
 .تقدیم المصریین دائًما واالعتماد علیھم في الشئون الھامة للدولة )٤(

االعتماد على الكفاءات وحدھا في حدود لوائح وقوانین منظمة والقضاء التام على الرشوة  )٥(
 .والمحسوبیة واإلستثناءات من أي نوع كانت

تعیین الموظفین في النواحي التي اختصوا بھا فال یعین فني في عمل كتابي وبالعكس حتى تثمر  )٦(
  .الجھود في نواحیھا المختلفة

العبث ویعین على أداء فرائض تعدیل مواعید العمل تعدًیال یتفق مع الحیاة اإلسالمیة البعیدة عن  )٧(
 .اهللا
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خذة الموظف ادارًیا بنقصھ الخلقي وأعمالھ التي عدم التفریق بین الناحیة الشخصیة واإلداریة ومؤا )٨(
  .ال تتفق مع آداب اإلسالم

التقلیل من أبھة الوظائف وامتیازاتھا حتى تقبل األمة على األعمال الحرة وحتى تكون الوظیفة  )٩(
 .جزیة ال مغنًما وحتى یشعر الموظفون بأنھم سواء مع الشعب

 
الیم          نرید المجتمع الفاضل ا    ة متمسكة بتع رة مسلمة واألم سلًما واألس رد م ھ الف لمسلم الذي یظھر فی

  :اإلسالم وذلك بما یأتي

شغل وقت الفراغ بأفضل الوسائل ومن بث الروح العسكریة والریاضیة واإلشادة بصفات الرجولة  )١(
 فعلًیا اًًجھات وإشراف الحكومة علیھا إشراففي نفوس الشعب بتشكیل الوحدات الریاضیة في كل ال

 .وصبغ المدارس نفسھا بھذه الصبغة

إصالح القانون بحیث یتفق مع الشریعة اإلسالمیة في كل فروعھ من مدني وجنائي وتجاري وغیر  )٢(
ذلك مع إفھام األجانب عن اإلسالم والجاھلین بتشریعھ أن التشریع اإلسالمي یتفق مع أحدث 

ة ورفع مستوي الشعوب ویلحق بذلك ریعات وأوفاھا بمحاربة الجریمة ومناصرة الفضیلـالتش
 .إصالح السجون وتھذیب وسائل العقوبات تھذیًبا إسالمًیا عصرًیا

إصالح األسرة وعالج مشكلھ المرأة بتشجیع الزواج ونشر التعلیم اإلسالمي الخلقي بین الفتیات  )٣(
مال الخارجیة جمیًعا مع تعدیل المناھج بحیث تؤدي إلى ھذه الغایة وتحریم التبرج واالختالط واألع

على الفتیات وإفھام األزواج والزوجات معنى الزوجیة الصحیحة وتشجیع النسل وإعالتھ وتحریم 
 .البغاء العلني والسري

إصالح القریة ـــ بالعنایة بصحة الفالحین ونشر التعلیم بینھم وإیجاد وسائل التسلیة لدیھم وتخفیف  )٤(
 .ء على مظاھر بؤسھمأعباء الحیاة عنھم ورفع مستوى معیشتھم والقضا

القضاء على المنكرات الشائعة في المجتمع المصري بالدعایة واإلقناع ثم بالقانون والتشریع ومن  )٥(
 :ذلك

  .الخمور والمخدرات ) أ ( 

   .البغاء السري والعلني وما یتبعھ من جرائم تشاكلھ)  ب(

  . السباق القمار والیانصیب بأنواعھ وبكل ما یتعلق بھ ومنھ المراھنة على) حـ(

   .التعطل والتبطل والتسول وكل احتراف غیر شریف بكل الصور الحقیقیة والتحایلیة) د ( 

  .)والدخان المعسل وغیرھا من السموم(اإلسراف في الكیوف ومنھا الشاي األسود )  ھـ(

  :الرقص الخلیع والصاالت والكباریھات ونحوھا)  و(
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لكل من یخالف واجباتھ الوطنیة أو اإلسالمیة أو وبة ـرعیة وتقریر عقـاالعتراف بالحسبة الش )١(
 .اإلنسانیة

 .إرشاد الشعب إلى العنایة باآلداب العامة بكل الوسائل مع وضع عقوبات للمخالفین )٢(

مالحظة الروح اإلسالمي والقومي في كل المظاھر من الحفالت واألندیة والبیوت والمدارس  )٣(
 .ھایوالمربیات واألسر وما إل

الضارة وبیان أضرارھا بالدعایة واإلرشاد ثم بالقانون والزجر وإرشاد الناس إلى مقاومة العادات  )٤(
  .عادات أخرى تتفق مع اإلسالم الحنیف

 .القضاء على فوضى األزیاء )٥(

 .إصالح المصایف ونحوھا من المجتمعات إصالًحا إسالمًیا فاًضال تتوفر فیھ الراحة والحشمة )٦(

 .العنایة بالصحة في كل طبقات األمة )٧(

 
ل       ق الفاض ھ الخل نرید العلم النافع المثمر والعقل الناضج السلیم والتفكیر المنطقي الدقیق یمد ذلك كل

  :والنفس الذكیة الطیبة وإنما یكون ذلك بما یأتي

 :وضع سیاسة ثابتة للتعلیم یكون من شأنھا )١(

  .تعمیمھ بین كل طبقات األمة ) أ ( 

ھ   ) ب( ھ ومناھج د خطط تقاللیة        توحی ة االس ة العلمی ى الناحی ة عل ون مبنی ث تك الحھا بحی وإص
   .اإلسالمیة

ى               ) حـ( ات ویقضي عل د النفق ات وتوح رب الثقاف ى تق ى بعض حت ضم أنواعھ المتشابھة بعضھا إل
  .الفوارق بین المعاھد المختلفة في األدوار الواحدة من التعلیم

  .لة بینھما في المعاھد المختلفة في السن الكبیرةالتفریق بین مناھج البنین والبنات والحیلو) د ( 

  .تشجیع اللغة العربیة والتاریخ القومي والتربیة الوطنیة في نفوس المتعلمین) ھـ(

محاربة األمیة ونشر الثقافة بین طبقات األمة وإلزام الشعب أن یتعلم وفرض عقوبة للمتخلف  )٢(
 . الموظفین في ذلكواستخدام الطلبة وموظفي التعلیم األولي والشبان من

اعتبار المساجد واألماكن العامة والمقاھي والمنتزھات ونحوھا من وسائل الثقافة العامة  )٣(
 .واستخدامھا في األغراض التعلیمیة كل في ما یناسبھ

 .استخدام اإلذاعة استخداًما ثقافًیا وتھذیبھا وإصالح شأنھا )٤(
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اقبة دقیقة واستبدال األفالم والروایات الخلیعة العنایة بالسینما والتمثیل عنایة صالحة ومراقبتھا مر )٥(
 وتشجیع المؤلفین المسرحیین والسینمائیین على اختیار ،بكل ما یرمي إلى أھداف قومیة

 .الموضوعات وتألیف ھیئة خاصة بذلك

العنایة باألغاني واألناشید وصبغھا بالصبغة الحماسیة مع الروحیة وإبعادھا عن العاطفیة الغرامیة  )٦(
  .نافي الرجولةالتي ت

 .االھتمام بالصحافة وتجدید المكتبة اإلسالمیة )٧(

االھتمام بحركة التألیف والنشر ومراقبة المطبوعات ومصادرة كل الروایات الھازلة الضئیلة  )٨(
المغزى على أن یستبدل بھا روایات وأقاصیص أخرى مع تھذیب تراثنا القصصي القدیم وبعثھ من 

 .جدید

 .في كل األوساط والتاریخ العربي والتوقیت العربي كذلكالعنایة باللغة العربیة  )٩(

 .العنایة بالفن العربي في كل النواحي الفنیة )١٠(

 
شروعات     ق الم ات وتحقی ل الطبق یش لك ائل الع ة ووس وفیر الراح ا وت تغناء بمواردن د االس نری

  :يتالضروریة لألمة الناھضة وتعوید الشعب االقتصاد بكل شئ وذلك بما یأ

تعدیل نظام الضرائب والعنایة بتطبیق نظام الزكاة وجمعھا من القادرین من المسلمین بنسبتھا  )١(
الشرعیة وتحصیل مقدارھا كضریبة إیراد من غیر المسلمین وتصرف في النواحي اآلتیة وھى 

 :النواحي التي تتفق تماًما مع مصارفھا الشرعیة

  .المالجئ وقطع دابر التسول) أ ( 

  .نات والمساعدات للعاطلیناإلعا) ب(

  .الدفاع الوطني وتقویة الجیش)  حـ(

  .الدعایة اإلسالمیة) د ( 

ى عن                 ) ھـ( ي غن ا ف ا یجعلھ ة بم ة والتجاری صناعیة والزراعی سلف ال ة بال إمداد المصارف الخاص
   .نظام الفائدة وتشجیع الجمعیات التعاونیة في القرى واألریاف

   .ریة وتسویة مشاكل الدیون األھلیة والحكومیةالمحافظة على الثروة العقا)  و(

تأسیس الشركات الوطنیة وإحاللھا محل الشركات األجنبیة مع تحریم منح االمتیازات لشركات  )٢(
 .غیر وطنیة تحریًما باًتا

  .تأسیس المصانع المصریة وتشجیع منتجاتھا وحمایتھا الجمركیة )٣(



  ٢١٤

قاتنا التجاریة واالقتصادیة بالبالد الشرقیة االھتمام بالتجارة الخارجیة والداخلیة وتوثیق عال )٤(
 .والعربیة واإلسالمیة واالنتفاع بالتبادل االقتصادي معھا

إحیاء األرض البور والتفكیر في تنویع الحاصالت وعدم االعتماد على صنف واحد یھدد الثروة  )٥(
 .المصریة بنزول وھبوط كالقطن

واعھا والمنابع والتیارات استغًالال صناعًیا بأید استغالل المواد الطبیعیة في مصر من المناجم بأن )٦(
 .وطنیة وشركات وطنیة

 .االقتصاد في مرتبات الموظفین والمصالح الحكومیة )٧(

 .االقتصاد في الكمالیات وتقدیم األھم على المھم دائًما )٨(

 .تحریم الفائدة وال بأس بأن یستبدل نظام الفائدة بنظام التعویض والشروط الجزائیة مؤقًتا )٩(

 .أمین االجتماعي للعامل والموظف والفالحالت )١٠(

ًاال            اس مح راه الن ا وی ك ممكًن ھذه نواح إجمالیة لكل ناحیة منھا تفصیل طویل وبیان واسع ونعتقد ذل
  ."َفاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد اللَِّھ َحقٌّ"ونتمثلھ حقیقة ویظنھ الناس خیًاال 

 
 تخریج صنف ممتاز من الشباب اإلسالمي یقوم بعبء الدعوة الغرض من تكوین ھذه الكتائب )١(

ووسیلة ذلك الدرس والتربیة الروحیة والریاضیة التي تقوم على الطاعة والنظام واالستقامة 
 .وتقدیس الواجب وتمام االستعداد

لت ال یقل عدد الكتیبة عن عشرة أفراد وال یزید على أربعین ویتسامح في الزیادة إلى عشرة فإذا كم )٢(
تكونت منھا كتیبة ثانیة ولكل كتیبة سجل خاص یدون بھ أسماء أعضائھا والبیانات الالزمة عنھم 

 .وعدد مرات حضورھم وغیابھم ولكل فرد ملف خاص بھ

 ،یشترط في كل عضو من أعضاء ھذه الكتائب ــــ أن یكون قد سبق لھ اتصال باإلخوان المسلمین )٣(
 وأن یكون ،ن وقت انتسابھ وأال یزید عن األربعی،ةوأال یقل سنھ عن ثماني عشرة سنھ ھجری

 .ة أعضاء الكتیبة مزكى منھم جمیًعاــ لدي بقیمعروفًا

 وبأن ،یتعھد كل أخ من أعضاء الكتیبة بالمحافظة على أداء األوامر واجتناب النواھي الشرعیة )٤(
ع عن المكیفات كلھا  وبأن یمتن،یجدد التوبة ویرد الحقوق والمظالم إلى أھلھا ألول عھده بالكتیبة

 وبأن یأخذ نفسھ بالجد والوقار دائًما مع محاسبة النفس واإلقالل ،وعن السھر في غیر لیلة االجتماع
 وبأن یقتصد بعض ،دةــق جزًءا منھ في غیر فائــ وبأن یحرص على الوقت فال ینف،من الضحك

 وبأن یتحدث بالعربیة ،لعام وبأن یسدد اشتراكھ الشھري للمكتب ا،ھ مھما كان دخلھ للطوارئـمال
 وبأن یترك حزبیتھ السیاسیة ویتخلى عن صلتھ ،الفصحى ویستخدم التاریخ الھجري ما أمكنھ ذلك

 وأن یضع ظروف حیاتھ تحت تصرف الدعوة مضحًیا ،بأیة ھیئة من الھیئات متى طلب إلیھ ذلك



  ٢١٥

یتعھد بتعلمھما إن لم یكن ملًما  وأن یكون ملًما بالقراءة والكتابة أو ،في سبیلھا كل شئ عند اللزوم
 ، مصحف،وسادة صغیرة، سجادة صغیرة، بطانیة: وان یستحضر األدوات الالزمة وھى،بھما

 ولوازم التدریب ة والجربندی، رداء الكشف ومعھ الزمزمیة، مجموعة رسائل اإلخوان،سواك
 .العسكري كلھا

 التدریب ، صالة العشاء:ى النحو اآلتيتجتمع كل كتیبة على حدة لیلة كاملة في األسبوع تقضیھا عل )٥(
 مذاكرة في شئون الكتیبة ودرس ، تناول عشاء خفیف مًعا،الریاضي إذا كان ھناك صف لیلي

 أدعیة مأثورة من أذكار المساء ومن أدعیة االستعداد للنوم في ھدوء وخشوع تام ،التعالیم
 تالوة حزب ،والوضوء والتھجد االستیقاظ قبل الفجر ، النوم بضع ساعات،واستحضار قلبي كامل

 االشتغال بأذكار ، وصالة الفجر،من القرآن بغیر تشویش ومناجاة ودعاء واستغفار إلى الفجر
 ، تناول الفطور مًعا، تدریبات ریاضیة إذا كان ھناك صف نھاري،الصباح إلى قبیل الشروق

وف الكتیبة  وتؤدى ھذه األعمال وفق جدول منظم یحدد وقت كل عمل حسب ظر،االنصراف
 . ویحسن أن یكون ھذا االجتماع خلوًیا ما أمكن،الخاصة مع مراعاة التغیرات الفصلیة صیًفا وشتاًءا

تدرس ھذه الكتائب قانون اإلخوان المسلمین ورسائلھم وتحفظ رسالة التعالیم وتدرب تدریًبا ریاضًیا  )٦(
 . طول األسبوعكاًمال ویقرأ أعضاؤھا ورًدا قرآنًیا خاًصا في الصباح وفي المساء

 ویطلق على كل كتیبة اسم إسالمي یرمز إلى "َواللَُّھ َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه"شعار ھذه الكتائب العام  )٧(
معنى خاص ویرتدي أعضاؤھا لباس الكشف بعد تسجیلھم واإلذن لھم بذلك ویبایع كل أفراد ھذه 

أقسم باهللا على  (:انھم ونصھقسم جھًرا أمام إخوالكتیبة مندوب المكتب بیعة االنتساب ویؤدون ال
  .وذلك بعد صالة ركعتین واالستغفار سبعین مرة) مل والكتمانالطاعة والع

یكون رئیسھا والمشرف علیھا ) نقیب(یختار لكل كتیبة باالقتراع السري وحضور مندوب المكتب  )٨(
 عشرات تختار وعلى أعضائھا جمیًعا طاعتھ وعلیھ أن یختار من بینھم وكًیال لھ ویقسم الباقین إلى

 وھؤالء المندوبون یساعدون النقیب في مھمتھ وعلیھ أن یشاورھم في .كل عشرة منھا مندوبھا
شئون الكتیبة ویأخذ بالصواب من آرائھم في غیر إلزام وعلیھ أن ینظم مالیة الكتیبة بطریق 

 .االكتتاب أو االشتراك حسب الظروف

    .ألول فرصة یلقونھ فیھا) د العاممع المرش(یجدد النقیب وأعضاء الكتیبة بیعتھم  )٩(

إذا لم یتم عدد الكتیبة عند بدء تكوینھا یظل باب االنتساب إلیھا مفتوًحا مدة أربعة أسابیع حتى یتم  )١٠(
العدد وبعد تمامھ أو نھایة المدة یقفل باب االنتساب وتبدأ االجتماعات الرسمیة للكتیبة ویمنح المكتب 

ا في الكتیبة وحفظ رسالة التعالیم وألم بقانون اإلخوان وخطتھم العام كل أخ حضر أربعین اجتماًع
تخولھ الحق ) إجازة شرفیة (،ف المسلك في أثناء ھذه المدةوشھد لھ إخوانھ بحسن االستعداد وشر

في أن یكون نقیًبا لكتیبة جدیدة وداعیة من دعاة اإلخوان الرسمیین ولیس ذلك حًقا الزًما لكنھ 
 الذي یصح لھ أن یسترد ھذه اإلجازة إذا لم یحافظ األخ على حقوقھا دون موكول إلى رأي المكتب



  ٢١٦

وینشر اسمھ وصورتھ في ) البیعة الثانیة ( أن یكلف ذكر األسباب وعند تسلم األخ أجازتھ یبایع 
 .سجل اإلخوان العاملین وتثبت لھ حقوق االخوة الكاملة

 ،ًاتأنیب علن ال،ھ على انفرادــ التنبی:نھالنقیب الكتیبة أن یتخذ مع أعضائھا إجراءات تأدیبیة م )١١(
 الھجر من اإلخوان ، العقوبات المالیة، االستغفار والتنفل والصوم الخ،العقوبات الروحیة المناسبة

 ویتوقف نفاذ ھذه العقوبة ، الفصل نھائًیا من الكتیبة، إلغاء اجتماعاتھ السابقة كلھا أو بعضھا،مدة
الحظ بعض اإلخوان على النقیب شیًئا ال یلیق بكرامة مھمتھ علیھم أن  وإذا .على قرار المكتب العام

 .یرفعوا ذلك إلى المكتب العام للنظر

 ولإلخوان ،لألخ الذي یتم مدة الكتیبة أن یستمر معھا أو مع غیرھا من الكتائب ما شاء من الجلسات )١٢(
فون من ارتداء الزي الخاص  استثناء ویع،الذین تزید سنھم عن الحد المقرر أن ینتسبوا إلى الكتیبة

 وتنتھي مدة الكتیبة ،ویصح أن یختار منھم النقیب والمندوبون وال یدخلون في عدد الكتیبة الرسمي
بمرور عام على تكوینھا الرسمي ویشترط أال تقل اجتماعاتھا عن أربعین وتكون اجتماعاتھا بعد 

  .ذلك تطوًعا وصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
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  ٢١٨

 
  ـــــــــ

  ..أیھا اإلخوان

 وأن نكل لإلعمال وحدھا الحدیث عن اإلخوان وخطوات ، نعمل وال نتكلماكنت أود أن دائم
 وكنت أحب أن تتصل خطواتكم الالحقة بخطواتكم السابقة في ھدوء وسیكون ومن غیر ھذا ،اإلخوان

ت لنستأنف مرحلة أخرى من مراحل الجھاد الدائب في ضر سنوات مالفاصل الذي نحدد بھ جھاد عش
  .سیبل تحقیق فكرتنا السامیة

 وال یأس أن ننتھز ھذه ، وأحببتم أن تسعدونا بھذا االجتماع الشامل فشكرا لكم،ولكنكم أردتم ھذا
د الغایة  ونستوثق من مراحل طریقنا ونحد، ونراجع فھرس أعمالنا،انالفرصة الكریمة فنستعرض برنامج

 ، وتتم الحلقة المفقودة، وتعلم الخطوة المجھولة، وتصحح النظرة الخاطئة،والوسیلة فتتضح الفكرة المبھمة
  . وال غموضس من غیر لب،ویعرف الناس اإلخوان المسلمین على حقیقة دعوتھم

 برأیھ ،نوصلتھ ھذه الدعوة ومن سمع أو قرأ ھذا البیامن  وال بأس بأن یتقدم إلینا ،ال بأس بھذا
  .متھمھ وألئمة المسلمین وعا فإن الدین النصیحة هللا ولرسولھ ولكتاب،ننزل على الحق من مشورتھ

  ..أیھا اإلخوان

 ومن ، وعن وصف ما یغمرني من السعادة بموقفي ھذا بینكم،أجدني في غنى عن تحیتكم وشكركم
  .السرور بلقاؤكم ومن األمل العظیم بمؤازرتكم وتوفیق اهللا إیاكم

 ،جدني في غنى عن بیان ھذا كلھ بھذا الفیض من العواطف النبیلة الذي یغمر جو ھذا االجتماعأ
 وفقكم اهللا ، واالرتباط الوثیق واألخوة الصادقة والتعاون المكین،فكأن كل ما فیھ ینطق بالحب العمیق

  .لخیر ما یحب ویرضى

 

  ..أیھا اإلخوانالكرام

لطت أوساطًا كثیرة وشھدت حوادث عدة فخرجت من ھذه السیاحة اا وخرا وجربت كثیًرطالعت كثی
السعادة التي ینشدھا الناس جمیعا إنما "القصیرة المدى الطویلة المراحل بعقیدة ثابتة ال تتزلزل ھي أن 

یط بھم  وأن الشقاء الذي یح،وب أبًدا وال تأتیھم من خارج ھذه القل،تفیض علیھم من نفوسھم وقلوبھم
نى ویوضحھ وذلك قول وإن القرآن یؤید ھذا المع ،"م بھذه النفوس والقلوب كذلكویھربون منھ إنما یصیبھ

ا أعمق في فلسفة االجتماع من وما رأیت كالًم" ِإنَّ اللََّھ ال ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروا َما ِبَأنُفِسِھْم"اهللا تعالى 
   :قول ذلك الشاعر

  ما ضاقت بالد بأھلھا       ولكن أخالق الرجــال تضیقلعمرك 



  ٢١٩

 ،تقدت ھذا واعتقدت إلى جانبھ أنھ لیست ھناك نظم وال تعالیم تكفل سعادة ھذه النفوس البشریةاع
وتھدي الناس إلى الطرق العملیة الواضحة لھذه السعادة كتعالیم اإلسالم الحنیف الفطریة الواضحة 

 وتكفل ، وال مجال التدلیل على أنھا تضمن ھذه النتیجة،یل ھذه التعالیم ولیس ھنا مجال تفص،العملیة
سعادة البشریة جمیعا فذلك مجال آخر فضال عن أننا كلنا فیما اعتقد شركاء في التسلیم بصحة ھذه 

  .ا من غیر المسلمین یقر بھا ویعترف بما في اإلسالم من جمال وكمال على أن كثیًر،النظریة

ولھذه  ،)إرشاد الناس إلى اإلسالم حقیقة وعمال(نذ نشأت على غایة واحدة ھي لھذا وقفت نفسي م
  .في غایتھا وفي وسائلھا ال تتصل بغیر اإلسالم في شيء) إسالمیة بحتة(كانت فطرة اإلخوان المسلمین 

 وقد أفضى بھا إلى ،ظلت ھذه الخواطر حدیثًا نفسانیًا ومناجاة روحیة أتحدث بھ في نفسي لنفسي
نحت بة وعظیة أو درس في المساجد إذا س وقد تظھر في شكل دعوة فردیة أو خطا،ممن حوليكثیر 

 على بذل الھمة ومضاعفة المجھود في إنقاذ الناس العلماء أو حث لبعض األصدقاء من ،فرصة التدریس
  .وإرشادھم إلى ما في اإلسالم من خیر

 عدة ألھبت نفسي وأھاجت كوامن كانت في مصر وغیرھا من بلدان العالم اإلسالمي حوادثثم 
 والتأسیس ، وسلوك طریق التكوین بعد التنبیھ، ولفتت نظري إلى وجوب الجد والعمل،الشجن في قلبي

 وال أطیل علیكم بتفصیل حوادث انتھى أمرھا وعفت آثارھا وفاء إلى الرشد أو بعض ،بعد التدریس
  .الرشد أصحابھا

 ،في وجوب النھوض والعمل وسلوك طریق الجد والتكوینولقد أخذت أفاتح كثیرا من كبار القوم 
 بتنظیم م ولكني لم أجد ما أرید من االھتما،فكنت أجد التثبیط أحیانا والتشجیع أحیانا والتریث أحیانا

أفسح اهللا لھ في جنتھ فما ) أحمد باشا تیمور(المقام المرحوم  أن أذكر في ھذا ء ومن الوفا،الجھود العملیة
 وما تحدث إلیھ في شأن من شئون األمة العامة إال ، والغیرة المتوقدة، مثاال للھمة المتوثبةرأیتھ مرة إال

  .فرحمھ اهللا وأجزل مثوبتھ ،وجدت العقل الكامل واالستعداد التام واإللمام الشامل وترقب ساعة العمل

ور ولیت وجھي شطر األصدقاء واإلخوان ممن جمعني وإیاھم عھد الطلب وصدق الود والشع
 وكان أسرعھم مبادرة إلى مشاركتي عبء التفكیر وأكثرھم اقتناعا  حسنًاًدابالواجب فوجدت استعدا

   :بوجوب العمل في إسراع وھمة اإلخوان الفضالء

 ، واألخ المفضال المرحوم الشیخ حامد عسكریة أسكنھ اهللا فسیح جنتھ،األستاذ أحمد أفندي السكري
  .یر غیرھمواألخ الشیخ أحمد عبد الحمید وكث

 حتى یتحول العرف العام في األمة إلى وجھة ،وكان عھد وكان موثق أن یعمل كل منا لھذه الغایة
  .إسالمیة صالحة
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لیس یعلم حد أال اهللا كم من اللیالي كنا نقضیھا نستعرض حال األمة وما وصلت إلیھ في مختلف 
 ویفیض بنا التأثر لما وصلنا إلیھ إلى ،داء ونحلل العلل واألدواء ونفكر في العالج وحسم ال،مظاھر حیاتھا

وكم كنا نعجب إذ نرى أنفسنا في مثل ھذه المشغلة النفسانیة العنیفة والخلیون ھاجعون . حد البكاء
 فإذا سألت أحدھم عما یحملھ على ھذه .یتسكعون على المقاھي ویترددون على أندیة الفساد واإلتالف

 فإنما ، الوقت وما دري ھذا المسكین أن من یقتل وقتھ إما یقتل نفسھ أقتل:كالجلسة الفارغة المملة قال ل
  . الحیاةوالوقت ھ

 ومن ھم أولى منا بحمل ھذا العبء  ثم یقول ،كنا نعجب لھؤالء الناس وكثیر منھم من المثقفین
  .ھا ألیس ھذا داء من أدواء األمة ولعلھ أخطرھا أال تفكر في مرضھا وأال تعمل لعالج نفس،بعضا لبعض

ولھذا وأمثالھ نعمل وإلصالح ھذا الفساد وقفنا أنفسنا فنتعزى ونحمد اهللا على أن جعلنا من الداعین 
 وعمل الزمن عملھ فتفرقنا نحن األربعة فكان أحمد أفندي السكري بالمحمودیة وكان ،إلیھ العاملین لدینھ

بكفر الدوار وكنت باإلسماعیلیة المرحوم الشیخ حامد عسكریة بالزقازیق وكان الشیخ أحمد عبد الحمید 
  :وأذكر قول القائل

   جیرانيطبالشام أھلي وبغداد الھوى وأنا      بالرقمتین وبالفسطا

وضعت أول نواة تكوینیة للفكرة وظھرت أول ھیئة متواضعة نعمل أیھا اإلخوانوفي اإلسماعیلیة 
وكان ذلك في  ،"اإلخوان المسلمین " سبیلھا تحت اسمونحمل لواءھا ونعاھد اهللا على الجندیة التامة في

  . ھـ١٣٤٧ذي القعدة سنة 

 
ولست أعني بھ أن لإلخوان المسلمین إسالما جدیدا –واسمحوا لي أیھا السادة أن أستخدم ھذا التعبیر 

 المسلمین  وإنما أعني أن كثیرا من، اهللا علیھ وسلم عن ربھصلىغیر اإلسالم الذي جاء بھ سیدنا محمد 
 واستخدموا ،ا من عند أنفسھم ورسوًملى اإلسالم نعوتا وأوصافا وحدوًدافي كثیر من العصور خلعوا ع
  فاختلفوا في معنى اإلسالم اختالفًا– مع أنھا لم تكن إال للحكمة السامیة –مرونتھ وسعتھ استخداما ضارا 

طبق على اإلسالم األول الذي نبعد أو ت وانطبعت لإلسالم في نفوس أبنائھ صور عدة تقرب أو ت،اعظیًم
  . اهللا علیھ وسلم وأصحابھ خیر تمثیلصلىمثلھ رسول اهللا 

دة الظاھرة فإن أداھا أو أرى من یؤدیھا اطمأن اب یرى اإلسالم شیئا غیر حدود العفمن الناس من ال
 فمن ،نالمسلمی وذلك ھو المعنى الشائع عند عامة ،إلى ذلك ورضي بھ وحسبھ قد وصل إلى لب اإلسالم

وھذا الغذاء الفلسفي الشھي العقل  ،ن ال یرى اإلسالم إال الخلق الفاضل والروحانیة الفیاضةالناس م
 ومنھم من یقف إسالمھ عد حد اإلعجاب بھذه ،والروح والبعد بھا عن أدران المادة الطاغیة الظالمة

 ومنھم من ،ا وال یعجبھم التفكیر في سواھاالمعاني الحیویة العملیة في اإلسالم فال یتطلب النظر إلي غیرھ
 فھو متبرم ، من العقائد الموروثة واألعمال التقلیدیة التي ال عناء فیھا وال تقدم معھاوًعایرى اإلسالم ن

باإلسالم وبكل ما یتصل باإلسالم  وتجد ھذا المعنى واضحا في نفوس كثیر من الذین ثقفوا ثقافة أجنبیة 
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 أو عرفوه ،التصال بالحقائق اإلسالمیة فھم لم یعرفوا عن اإلسالم شیئا أصالولم تتح لھم فرص حسن ا
  :صورة مشوھة بمخالطة من لم یحسنوا تمثیلھ من المسلمین

وتحت ھذه األقسام جمیعا تندرج أقسام أخرى یختلف نظر كل منھا إلى اإلسالم عن نظر اآلخر 
  .ا كاملة واضحة تنتظر ھذه المعاني جمیًع وقلیل من الناس أدرك اإلسالم صورة،ا أو كثیًرقلیًال

ھذه الصور المتعددة لإلسالم الواحد في نفوس الناس جعلتھم یختلفون اختالفا بینا في فھم اإلخوان 
 قمن الناس من یتصور اإلخوان المسلمین جماعة وعظیة إرشادیة كل ھمھا أن ،المسلمین وتصور فكرتھم

 ومنھم من یتصور اإلخوان المسلمین طریقة ،ا وتذكرھم اآلخرةات فتزھدھم في الدنیــتقدم للناس العظ
 ومنھم من یظنھم ،صوفیة تعني بتعلیم الناس ضروب الذكر وفنون العبادة وما یتبع ذلك من تجرد وزھادة

جماعة نظریة فقھیة كل ھمھا أن تقف عند طائفة من األحكام تجادل فیھا وتناضل عنھا وتحمل الناس 
 وقلیل من الناس خالطوا اإلخوان المسلمین وامتزجوا بھم ،الم من لم یسلم بھا معھاعلیھا وتخاصم أو تس

ا یتصورنھ ھم فعرفوا حقیقتھم ولم یقفوا عند حدود السماع ولم یخلعوا على اإلخوان المسلمین إسالًم
ولھذا أحببت أن أتحدث لحضراتكم في إیجاز عن معنى  –وأدركوا كل شيء عن دعوتھم عمال وعمال 

 حتى یكون األساس الذي تدعو إلیھ ونعتز ، المسلمیننسالم وصورتھ الماثلة في نفوس اإلخوااإل
   .باالنتساب لھ واالستمداد منھ واضحا جلًیا

 وإن الذین ،نحن نعتقد أن أحكام اإلسالم وتعالیمھ شاملة تنتظم شئون الناس في الدنیا وفي اآلخرة )١(
یة العبادیة أو الروحیة دون غیرھا من النواحي مخطئون في یظنون أن ھذه التعالیم إنما تتناول الناح

 ومصحف ، وروحانیة وعمل، ووطن وجنسیة ودین ودولة، فاإلسالم عقیدة وعبادة ــھذا الظن
 والقرآن الكریم ینطق بذلك كلھ ویعتبره من لب اإلسالم ومن صمیمھ ویوصي باإلحسان ــوسیف 

َواْبَتِغ ِفیَما آَتاَك اللَُّھ الدَّاَر اآلِخَرَة َوال َتنَس َنِصیَبَك ِمْن  ":فیھ جمیعھ وإلى ھذا تشیر اآلیة الكریمة
 وإنك تقرأ في القرآن وفي الصالة إن شئت قول اهللا تبارك ،"الدُّْنَیا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللَُّھ ِإَلْیَك

َھ ُمْخِلِصیَن َلُھ الدِّیَن ُحَنَفاَء َوُیِقیُموا الصَّالَة َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَیْعُبُدوا اللَّ ":وتعالى في العقیدة والعبادة
َفال َوَربَِّك ال  ":وتقرأ قولھ تعالى في الحكم والقضاء والسیاسة" َوُیْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِدیُن اْلَقیَِّمِة

 ،"انُفِسِھْم َحَرجًا ِممَّا َقَضْیَت َوُیَسلُِّموا َتْسِلیًمُیْؤِمُنوَن َحتَّى ُیَحكُِّموَك ِفیَما َشَجَر َبْیَنُھْم ُثمَّ ال َیِجُدوا ِفي َأ
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَینُتْم ِبَدْیٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى َفاْكُتُبوُه  ":وتقرأ قولھ تعالى في الدین وفي التجارة
ٌب َأْن َیْكُتَب َكَما َعلََّمُھ اللَُّھ َفْلَیْكُتْب َوْلُیْمِلْل الَِّذي َعَلْیِھ اْلَحقُّ َوْلَیْكُتْب َبْیَنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َوال َیْأَب َكاِت

َوْلَیتَِّق اللََّھ َربَُّھ َوال َیْبَخْس ِمْنُھ َشْیئًا َفِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْیِھ اْلَحقُّ َسِفیھًا َأْو َضِعیفًا َأْو ال َیْسَتِطیُع َأْن ُیِملَّ 
ْمِلْل َوِلیُُّھ ِباْلَعْدِل َواْسَتْشِھُدوا َشِھیَدْیِن ِمْن ِرَجاِلُكْم َفِإْن َلْم َیُكوَنا َرُجَلْیِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِممَّْن ُھَو َفْلُی

َذا َما ُدُعوا َوال َتْرَضْوَن ِمْن الشَُّھَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُھَما َفُتَذكَِّر ِإْحَداُھَما اُألْخَرى َوال َیْأَب الشَُّھَداُء ِإ
َتْسَأُموا َأْن َتْكُتُبوُه َصِغیرًا َأْو َكِبیرًا ِإَلى َأَجِلِھ َذِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّھ َوَأْقَوُم ِللشََّھاَدِة َوَأْدَنى َأالَّ َتْرَتاُبوا ِإالَّ 
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 ُجَناٌح َأالَّ َتْكُتُبوَھا َوَأْشِھُدوا ِإَذا َتَباَیْعُتْم َوال ُیَضارَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتِدیُروَنَھا َبْیَنُكْم َفَلْیَس َعَلْیُكْم
  ."َكاِتٌب َوال َشِھیٌد

َوِإَذا ُكنَت ِفیِھْم َفَأَقْمَت َلُھْم الصَّالَة َفْلَتُقْم َطاِئَفٌة ِمْنُھْم  ":وتقرأ قولھ تعالى في الجھاد والقتال والغزو
ُھْم َفِإَذا َسَجُدوا َفْلَیُكوُنوا ِمْن َوَراِئُكْم َوْلَتْأِت َطاِئَفٌة ُأْخَرى َلْم ُیَصلُّوا َفْلُیَصلُّوا َمَعَك َمَعَك َوْلَیْأُخُذوا َأْسِلَحَت

ْیُكْم َمْیَلًة َواِحَدًة َوْلَیْأُخُذوا ِحْذَرُھْم َوَأْسِلَحَتُھْم َودَّ الَِّذیَن َكَفُروا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم َوَأْمِتَعِتُكْم َفَیِمیُلوَن َعَل
إلى غیر  ،"َوال ُجَناَح َعَلْیُكْم ِإْن َكاَن ِبُكْم َأًذى ِمْن َمَطٍر َأْو ُكنُتْم َمْرَضى َأْن َتَضُعوا َأْسِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِحْذَرُكْم

  .ماعذلك من اآلیات الكثیرة البارعة في ھذه األغراض نفسھا وفي غیرھا من اآلداب العامة وشئون االجت

 فأیقنوا أن اإلسالم ھو ھذا المعنى الكلي هشدوواستروھكذا اتصل اإلخوان بكتاب اهللا واستلھموه 
 وأن ھ وأنھ یجب أن یھیمن على كل شئون الحیاة وأن تصطبغ جمیعھا بھ وأن تنزل على حكم،الشامل

 أما إذا أسلمت ،صحیًحا أن تكون مسلمة إسالًما تسایر قواعده وتعالیمھ وتستمد منھا ما دامت األمة ترید
 :في عبادتھا وقلدت غیر المسلمین في بقیة شئونھا فھي أمة ناقصة اإلسالم تضاھي الذین قال اهللا فیھم

َیا َوَیْوَم َأَفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن ِبَبْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن َیْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِفي اْلَحَیاِة الدُّْن"
  ."اْلِقَیاَمِة ُیَردُّوَن ِإَلى َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما اللَُّھ ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلوَن

نة ـإلى جانب ھذا یعتقد اإلخوان أن أساس التعالیم اإلسالمیة ومعینھا ھو كتاب اهللا تبارك وتعالى وُس )٢(
ا من اآلراء  وأن كثیًر–ا تضل أبًد اهللا علیھ سلم اللذان إن تمسكت بھا األمة فلن ىرسولھ صل

ت بلونھ تحمل لون العصور التي أوجدتھا والشعوب التي العلوم التي اتصلت باإلسالم وتلونو
 ولھذا یجب أن نستقي النظم اإلسالمیة التي تحمل علیھا األمة من ھذا المعین الصافي ،عاصرتھا

لصحابة والتابعون من السلف الصالح  وأن نفھم اإلسالم كما كان یفھمھ ا،معین السھولة األولي
یدنا اهللا قید أنفسنا بغیر ما یق وأن نقف عند ھذه الحدود الربانیة النبویة حتى ال ن،رضوان اهللا علیھم

  .ا واإلسالم دین البشریة جمیًع، وال نلزم عصرنا لون عصر ال یتفق معھ،بھ

ن عام انتظم كل شئون الحیاة في كل ا یعتقد اإلخوان المسلمون أن اإلسالم كدیوإلى جانب ھذا أیًض )٣(
 یعرض لجزئیات القواعد الكلیة أن من ىسم جاء أكمل وأ،ل اإلعصار واألزمانالشعوب واألمم لك

 علیھا والسیر في حدودھا ویرشد الناس إلى الطریق العملیة للتطبیق في كل شأن من ھذه الشئون
 .قل أو تحریمھا على األولضمان الحق والصواب في ھذا التطبیق

النظم ومادة التفكیر والتصور ني اإلسالم عنایة تامة بعالج النفس اإلنسانیة وھي مصدر ُع
الناجعة ما یطھرھا من الھوى ویغسلھا من أدران الغرض والغایة  فوصف لھا من األدویة ،والتشكل

س وصفت فقد  وإذا استقامت النف، ویزجرھا عن الجور والقصور والعدوان،ویھدیھا إلى الكمال والفضیلة
 ، ولكنھ في نفس القاضيل لیس في نص القانون یقولون أن العد،عنھا صالًحا جمیالأصبح كل ما یصدر 

 وقد تأتي ،ا ال عدل معھ القاضي ذي الھوى والغایة فیطبقھ جائًروقد تأتي بالقانون الكامل العادل إلى
 ألھواء والغایات فیطبقھ تطبیقا فاضًالبالقانون الناقص والجائر إلى القاضي الفاضل العادل البعید عن ا
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 ومن ھنا كانت النفس إلنسانیة محل عنایة كبرى في ،ر والرحمة واإلنصافـ فیھ كل الخیر والبعادًال
 ولھذا كلھ كانت طبیعة ،كتاب اهللا وكانت النفوس األولى التي صاغھا ھذا اإلسالم مثال الكمال اإلنساني

ا  ولھذا أیضا كان اإلسالم ال یأبى أبًد،ع لكل األغراض والمطالباإلسالم تسایر العصور واألمم وتتس
  .االستفادة من كل نظام صالح ال یتعارض مع قواعده الكلیة وأصولھ العامة

قي لفذلك باب واسع وحسبنا ھذه اإللمامة الموجزة ت ،ال أحب أیھا السادة أن استرسل في ھذا البیان
  .سالمیة في نفس اإلخوان المسلمین العام للفكرة اإلىا على ھذا المعنضوًء

 
كان من نتیجة ھذا الفھم العام الشامل لإلسالم عند اإلخوان المسلمین أن شملت فكرتھم كل نواحي 

 وأصبح كل مصلح مخلص ، وتمثلت فیھا كل عناصر غیرھا من الفكر اإلصالحیة،اإلصالح في األمة
 وتستطیع أن ،دھا آمال محبي اإلصالح الذین غرفوھا وفھموا مرامیھانغیور یجد فیھا أمنیتھ  والتقت ع

  :تقول وال حرج علیك إن اإلخوان المسلمین

  .نة رسولھـ الصافي من كتاب اهللا وُسھ معینإلىإلى العودة باإلسالم  ألنھم یدعون :دعوة سلفیة )١(

 العمل بالسنة المطھرة في كل شيء وبخاصة في العقائد  ألنھم یحملون أنفسھم على:وطریقة سنیة )٢(
 .والعبادات ما وجدوا إلى ذلك سبیال

 ألنھم یعملون أن أساس الخیر طھارة النفس ونقاء القلب والمواظبة على العمل :وحقیقة صوفیة )٣(
 .واإلعراض عن الخلق والحب في اهللا واالرتباط على الخیر

 الحكم في الداخل وتعدیل النظر إلى صلة األمة اإلسالمیة  ألنھم یطالبون بإسالم:وھیئة سیاسیة )٤(
بعد والكرامة والحرص على قومیتھ إلى أبغیرھا من األمم في الخارج وتربیة الشعب على العزة 

 .حد

 ویعلمون أن المؤمن القوى خیر من المؤمن الضعیف وأن ، ألنھم یعنون بجسمھم:وجماعة ریاضیة )٥(
وإن تكالیف اإلسالم كلھا ال یمكن أن تؤدي " إن لبدنك علیك حقا ": اهللا علیھ وسلم یقولصلىالنبي 

 فالصالة والصوم والحج والزكاة ال بد لھا من جسم یحتمل أعباء ،كاملة صحیحة إال بالجسم القوي
 وألنھم تبعا لذلك یعنون بتشكیالتھم وفرقھم الریاضیة ،الكسب والعمل والكفاح في طلب الرزق

 .ت كثیرا من األندیة المتخصصة بالریاضة البدنیة وحدھاعنایة تضارع وربما فاق

ن أندیة  وأل، ألن اإلسالم یجعل طلب العمل فریضة على كل مسلم ومسلمة:ورابطة علمیة ثقافیة )٦(
  في الواقع مدارس للتعلیم والتثقیف ومعاھد لتربیة الجسم والعقل والروح ياإلخوان ھ

 اهللا ى وھو الذي یقول نبیھ صلھالمال وكسبھ من وجھ ألن اإلسالم یعني بتدبیر :وشركة اقتصادیة )٧(
من عمل یده أمسي من أمسي كاال  ": ویقول،"حنعم المال الصالح للرجل الصال ":علیھ وسلم
 ." یحب المؤمن المحترفإن اهللا "،"مغفوًرا لھ
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 ألنھم یعنون بأدواء المجتمع اإلسالمي ویحاولون الوصول إلى طرق عالجھا :وفكرة اجتماعیة )٨(
 .شفاء األمة منھاو

سب فكرتنا شموال لكل مناحي اإلصالح ووجھ نشاط  ترى أن شمول معنى اإلسالم قد أكوھكذا
اإلخوان إلى كل ھذه النواحي وھم في الوقت الذي یتجھ فیھ غیرھم إلى ناحیة واحدة دون غیرھا یتجھون 

  .ا ویعلمون أن اإلسالم یطالبھم بھا جمیًعاإلیھا جمیًع

 فقد ، وما ھو بمتناقضایر من مظاھر أعمال اإلخوان یبدو أمام الناس متناقًضومن ھنا كان كث
 د قلیل یكون ھو بعینھ واعظا مدرًسا وبع،ا متبتال یبكي ویتذللیرى الناس األخ المسلم في المحراب خاشًع

و أو ا أنیقا یرمى بالكرة أو یدرب على العد وبعد قلیل تراه نفسھ ریاضًی،یقرع اآلذان بزواجر الوعظ
 ،یمارس السباحة وبعد فترة یكون ھو بعینھ في متجره أو معملھ یزاول صناعتھ في أمانة وفي إلخالص

 ولو علموا أنھا جمیعا یجمعھا اإلسالم ویأمر ،ھذه مظاھر قد یراھا الناس متنافرة ال یلتئم بعضھا ببعض
 االنسجام ومع ھذا الشمول فقد بھا اإلسالم ویحض علیھا اإلسالم لتحققوا فیھا مظاھر االلتئام ومعاني

  .أجتنب اإلخوان كل ما یؤخذ على ھذه النواحي من المآخذ ومواطن النقد والتقصیر

  .)اإلخوان المسلمون(كما اجتنبوا التعصب لأللقاب إذ جمعھم اإلسالم الجامع حول لقب واحد ھو 

 
سماعیلیة وأن یكون ذلك على أثر خالف فقھي لعل من صنع اهللا لدعوة اإلخوان أن تنبت في اإل

 نار الفرقة فیھا ذو المطامع ىبید اآلھلین وانقسام دام سنوات حول بعض النقاط الفرعیة التي أذك
 ، وأن تصادف نشأتھا عھد الصراع القوي العنیف بین األجنبي المتعصب والوطني المجاھد،واألغراض

لدعوة بخصائص خالفت فیھا كثیرا من الدعوات التي فكان من أثر ھذه الظروف أن تمیزت ھذه ا
  .عاصرتھا

 
  .البعد عن مواطن الخالف )١(

 .البعد عن ھیمنة األعیان والكبراء )٢(

 .البعد عن األحزاب والھیئات )٣(

 .العنایة بالتكوین والتدرج في الخطوات )٤(

 .إیثار الناحیة العملیة اإلنتاجیة على الدعایة واإلعالنات )٥(

 .ابببال من الشقاإلشدة  )٦(

 .سرعة االنتشار في القرى والبالد )٧(
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فأما البعد عن مواطن الخالف الفقھي فألن اإلخوان یعتقدون أن الخالف في الفرعیات أمر 

 إذ أن أصول اإلسالم آیات وأحادیث وأعمال تختلف في فھمھا وتصورھا العقول ، ال بد منھ،ضروري
 وما أحكم ، وما زال كذلك وسیظل إلي یوم القیامة،ا بین الصحابة أنفسھما كان الخالف واقًع لھذ.واإلفھام

إن أصحاب رسول  ":اإلمام مالك رضي اهللا عنھ حین قال ألبي جعفر وقد أراد یحمل الناس على الموطأ
 ،"احد تكون فتنةا حملتھم على رأي و فإذ،م وعند كل قوم عل، اهللا علیھ وسلم تفرقوا في األمصارصلىاهللا 

 ھذه النظرة –ولیس العیب في الخالف ولكن العیب في التعصب للرأي والحجر على عقول الناي وآرائھم 
على ما ( وحسب الناس أن یجتمعوا ،إلى األمور الخالفیة جمعت القلوب المتفرقة على الفكرة الواحدة

 النظرة ضروریة لجماعة یریدون أن  وكانت ھذه،كما قال زید رضي اهللا عنھ) ایصیر بھ المسلم مسلًم
  .ینشروا فكرة في بلد لم تھدأ بعد فیھ ثائرة الخالف على أمور ال معنى للجدل وال للخالف فیھا

 
وأما البعد عن ھیمنة الكبراء واألعیان فالنصرافھم عن ھذه الدعوات الناشئة المجردة من الغایات 

 - إلى الدعوات القائمة التي تستتبع المغانم وتجر المنافع ولو في ظن الناس ال في حقیقیة الحالواألھواء 
وألننا معشر القائمین بدعوة اإلخوان تعمدنا ھذا ألول عھد الدعوة بالظھور حتى ال یطمس لونھا الصافي 

منھم أن یستغلھا أو  وحتى ال یحاول أحد ،لون آخر من ألوان الدعوات التي یروج لھا ھؤالء الكبراء
 وذلك إلى أن كثیرا من العظماء ینقصھ الكمال اإلسالمي الذي ،یوجھھا في غیر الغایة التي تقصد إلیھا

 ، الناسیجب أن یتصف بھ المسلم العادي فضال عن المسلم العظیم الذي یحمل اسم دعوة إسالمیة لإلرشاد
إال قلیال من األكرمین الفضالء یفھم عن فكرتھم ا عن اإلخوان اللھم ف بعیًدنصوعلى ھذا فقد ظل ھذا ال

  .ویعطف على غایتھم ویشارك في أعمالھم ویتمنى لھم التوفیق والنجاح

 

وأما البعد عن االتصال باألحزاب والھیئات فلما كان وال یزال بین ھذه الھیئات من التنافر 
 ودعوة اإلسالم عامة تجمع وال تفرق وال ینھض بھا ویعمل لھا ،سالموالتناحر الذي ال یتفق مع أخوة اإل

 ھذا المعنى من قبل عسیًرا على النفوس الطامحة  وقد كان،إال من تجرد من كل ألوانھ وصار هللا خالصا
لھذا آثرنا أن نتجنب  ، طریق حزبیتھا أو جماعتھا إلى ما ترید من جاه ومالالتي ترید أن تصل عن

 ویدرك الناس ،نصبر على الحرمان من كثیر من العناصر الصالحة حتى ینكشف الغطاءالجمیع وأن 
  . بالیقین واإلیمانمبعض الحقائق المستورة عنھم فیعودا إلى الخطة المثلي بعد التجربة وقد امتألت قلوبھ

 وصلب عودھا وأصبحت تستطیع أن توجھ وال توجھ وأن – وقد أشتد ساعد الدعوة –ونحن اآلن 
 وأن یسلكوا سبیلنا وأن ، نھیب بالكبراء واألعیان والھیئات واألحزاب أن ینضموا إلینا،ر وال تتأثرتؤث

یعملوا معنا وأن یتركوا ھذه المظاھر الفارغة التي ال غناء فیھا ویتوحدوا تحت لواء القرآن العظیم 
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 ،م وسعادتھم في الدنیا واآلخرة فإن أجابوا فھو خیرھ،ویستظلوا برایة النبي الكریم ومنھاج اإلسالم القویم
 وأن أبوا فال بأس علینا أن ننتظر قلیال وأن نلتمس ،وتستطیع الدعوة بھم أن تختصر الوقت والجھود

ا وقد كانوا المعونة من اهللا وحده حتى یحاط بھم ویسقط في أیدیھم ویضطرون إلى العمل للدعوة أذناًب
  ."ٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َیْعَلُموَنَواللَُّھ َغاِل" ،یستطیعون أن یكونوا رؤساء

 

 فذلك أنھم – المسلمین نوأما التدرج واالعتماد على التربیة ووضوح الخطوات في طریق اإلخوا
إیصالھا إلى  مرحلة الدعایة والتعریف والتبشیر بالفكرة و: مراحل ثالثناعتقدوا أن كل دعوة ال بد لھا م

 ثم مرحلة التكوین وتخیر األنصار وإعداد الجنود وتعبئة الصفوف من بین ،الجماھیر من طبقات الشعب
  . ثم بعد ذلك كلھ مرحلة التنفیذ والعمل واإلنتاج،ھؤالء المدعوین

وكثیرا ما تسیر ھذه المراحل الثالث جنبا إلى جنب نظرا لوحدة الدعوة وقوة االرتباط بینھا جمیعا 
  . وھو في الوقت عینھ یعمل وینفذ كذلك، وھو في الوقت نفسھ یتخیر ویربى،فالداعي یدعو

ولكن ال شك في أن الغایة األخیرة أو النتیجة الكاملة ال تظھر إال بعد عموم الدعایة وكثرة 
  .األنصار ومتانة التكوین

وجھناھا إلى األمة في  فقد بدأنا بالدعوة ف،في حدود ھذه المراحل سارت دعوتنا وال تزال تسیر
 وفي جریدة ،دروس متتالیة وفي رحالت مالحقة وفي مطبوعات كثیرة وفي حفالت عامة وخاصة

 وال زلنا ندعو وسنظل كذلك حتى ال یكون ھناك ،اإلخوان المسلمین األولى ثم في مجلة النذیر األسبوعیة
 ویأبى اهللا إال ،على وجھھا الصحیحفرد واحد لم تصلھ دعوة اإلخوان المسلمین على حقیقتھا الناصعة و

 في ھذه المرحلة إلى درجة نطمئن علیھا وعلى اطراد السیر فیھا ن وصار وصلنا وأظن أننا ،أن یم نوره
  . خطوة االختیار والتكوین والتعبئة،من ألزم واجباتنا أن نخطو الخطوة الثانیة

ماذج ویة الصف بالتعارف وتویراد بھا تق) الكتائب( :خطونا الخطوة الثانیة في صور ثالث
 اد والمران على حسن الصلة باهللا تبارك وتعالى واستمد،النفوس واألرواح ومقاومة العادات والمألوفات

افة والجوالة واأللعاب للكش) الفرق( ثم – وھذا ھو معھد التربیة الروحیة فاإلخوان المسلمین ،النصر منھ
وم اإلخوان وتعویدھم الطاعة والنظام واألخالق الریاضیة د بھا تقویة الصف بتنمیة جس ویرا،الریاضیة

 وھذا ھو معھد التربیة الجسمیة ،الفاضلة وإعدادھم للجندیة الصحیحة التي یفرضھا اإلسالم على كل مسلم
 یراد بھ تقویة الصف –في الكتائب أو في أندیة اإلخوان المسلمین ) درس التعالیم( ثم –لإلخوان المسلمین 

اه وھذا ھو معھد ا یلزم األخ المسلم معرفة لدینھ ودنیمار اإلخوان وعقولھم بدراسة جامعة ألھم بتنمیة أفك
  .والفكریة لإلخوان المسلمین التربیة العلمیة
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ذلك إلى مختلف نواحي النشاط األخرى التي  یدرب بھا اإلخوان على الواجب الذي ینتظرھم 
  .مینكجماعة تعد نفسھا لقیادة أمة بل لھدایة العال

 وھي الخطوة العملیة ،بعد أن نطمئن على موقفنا من ھذه الخطوة نخطو إن شاء اهللا الخطوة الثالثة
  .بعدھا الثمار الكاملة لدعوة اإلخوان المسلمین

 
داویة من الیة  اسمعوھا مني كلمة ع:المسلمون وبخاصة المتحمسون المتعجلون منكمأیھا اإلخوان

ولست  ،ھذا مرسومة خطواتھ موضوعة حدوده إن طریقكم –مؤتمركم ھذا الجامع فوق ھذا المنبر في 
كون طریقا طویال ولكن  أجل قد ت، طریق للوصولمخالفا ھذه الحدود التي اقتنعت كل االقتناع بأنھا أسلم

 فمن أراد منكم أن ، وإنما تظھر الرجولة بالصبر والمثابرة والجد والعمل الدائب–لیس ھناك غیرھا 
 وخیر لھ أ ینصرف عن ،تعجل ثمرة قبل نضجھا أو یقتطف زھرة قبل أوانھا فلست معھ في ذلك بحالیس

 ومن صبر معي حتى تنمو البذرة وتنبت الشجرة وتصلح الثمرة ،ھذه الدعوة إلى غیرھا من الدعوات
إما الشھادة  و،دة إما النصر والسیا:محسنینویحین القطاف فأجره في ذلك على اهللا  ولن یفوتنا وإیاه أجر ال

  .والسعادة

  ..المسلمونأیھا اإلخوان 

 وألزموا الخیال ، وأنیروا أشعة العقول بلھب العواطف،ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول
 وال تمیلوا كل المیل فتذروھا ، واكتشفوا الحقائق في أضواء الخیال الزاھیة البراقة،صدق الحقیقة والواقع

 ولكن غالبوھا واستخدموھا وحولوا تیارھا واستعینوا ، نوامیس الكون فإنھا غالبة وال تصادموا،كالمعلقة
  .ببعضھا على بعض وترقبوا ساعة النصر وما ھي منكم ببعید

  ..أیھا اإلخوان المسلمون

 ولم یكلفكم ، وذلك مكفول لكم ما دمتم مخلصین،إنكم تبتغون وجھ اهللا وتحصیل مثوبتھ ورضوانھ
إما مخطئون فلنا أجر  ونحن بعد ذلك ، ولكن كلفكم صدق التوجھ وحسن االستعداداهللا نتائج األعمال

على أن التجارب في الماضي  ،ضعف الفائزین المصیبین وإنا مصیبون مع ذلك ،العاملین المجتھدین
 فال ،والحاضر قد أثبتت أنھ ال خیر إال في طریقكم وال إنتاج إال مع خطتكم وال صواب إال فیما تعملون

احكم واعملوا واهللا معكم ولن یتركم أعمالكم والفوز للعاملین امروا بجھودكم وال تقامروا بشعار نجتغ
  ."َوَما َكاَن اللَُّھ ِلُیِضیَع ِإیَماَنُكْم ِإنَّ اللََّھ ِبالنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحیٌم"

 
  ..المسلمون أیھا اإلخوان

 وأرید أن أكون معكم ،مؤتمرا عائلیا یضم أسرة اإلخوان المسلمیننحن ھنا في مؤتمر أعتبره 
 ومیدان العمل غیر میدان ، إن میدان القول غیر میدان الخیال:صریحا للغایة فلم تعد تنفعنا إال المصارحة
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دان الجھاد الخاطئ  یسھل على كثیر ـ ومیدان الجھاد غیر میدان العمل،ومیدان الجھاد الحق غیر می،القول
 وإن كثیرین یستطیعون أن ، ولكن لیس كل خیال یدور بالبال یستطاع تصویره أقواال باللسان، یتخیلواأن

 ولكن ،ل یستطیعون أن یعملواـ وكثیر من ھذا القلی،یقولوا ولكن قلیلین من ھذا الكثیر یثبتون عند العمل
المجاھدون وھم الصفوة القالئل  وھؤالء ،اد الشاق والعمل العنیفھقلیال منھم یقدرون على حمل أعباء الج

من األنصار قد یخطئون الطریق وال یصیبون الھدف إن لم تتداركھم عنایة اهللا  وفي قصة طالوت بیان 
 العمل ، فأعدوا أنفسكم وأقبلوا علیھا بالتربیة الصحیحة واالختبار الدقیق وامتحنوھا بالعمل–لما أقول 

 وفي الوقت الذي یكون ،ا عن شھواتھا ومألوفاتھا وعاداتھا وافطموھ،القوي البغیض لدیھا الشاق علیھا
 ،ا باإلیمان والعقیدةا روحًیھ ثالثمائة كتیبة قد جھزت كل منھا نفس– معشر اإلخوان المسلمین –فیھ منكم 

 ، في ھذا الوقت طالبوني بان أخوض بكم لجاج البحر،ا بالتدریب والریاضة وجسمًی،ا بالعلم والثقافةوفكرًی
 وصدق رسول اهللا القائل ،إن شاء اهللافاعل  فإني ، بكم عنان السماء وأغزو بكم كل عنید جباروأقتحم

 إني أقدر لذلك وقتا لیس طویال بعد توفیق اهللا واستمداد معونتھ وتقدیم ،"ولن یغلب أثنا عشر ألفا من قلة"
ھذا األجل إذا بذلتم ھمتكم  وقد تستطیعون أنتم معشر نواب اإلخوان ومندوبیھم أن تقصروا ،إذنھ ومشیئتھ

عروا أنفسكم ـ فاش، وتختلف النتائج المترتبة علیھ، ھذا الحساب، وقد تھملون فیخطئ،وضاعفتم جھودكم
 وسارعوا إلى التدریب وانشروا دعوتكم في ، وأقبلوا على الدروس،العبء وألفوا الكتائب وكونوا الفرق

  .ة بغیر عمل وال تضیعوا دقیق،الجھات التي لم تصل إلیھا بعد

 ولست إلى ھذا ،ن یسمع ھذا أن اإلخوان المسلمین قلیل عددھم أو ضعیف مجھودھمموقد یظن 
خوان المسلمون والحمد هللا كثیرون وإن جماعة یمثلھا في ھذا اإل ف،أقصد ولیس ھذا ھو مفھوم كالمي

ھا أو ینسي االجتماع آالف من أعضائھا كل منھم ینوب عن شعبة كاملة ألكثر من أن یستقل عدد
 ورجل ، ولكن أقصد إلى ما ذكرت أوال من أن رجل القول غیر رجل العمل،مجھودھا أو یغمط حقھا
 الجھاد المنتج الحكیم الذي یؤدي إلى أعظم الربح ل ورجل الجھاد فقط غیر رج،العمل غیر رجل الجھاد

  .بأقل التضحیات

 
 فقد أثارھا في نفس اإلخوان ودعا إلیھا في – على الدعایة واإلعالنات وأما إیثار الناحیة العملیة

 ومخافة أن تشوب ھذه األعمال ، منھا ما جاء في اإلسالم خاصا بھذه الناحیة بالذات:منھاجھم أمور
 والموازنة بین ھذه النظرة وبین ما ورد في إذاعة الخیر واألمر ،شوائب الریاء فیسرع إلیھا التلف والفساد

 ومنھا نفور اإلخوان الطبیعي من ،ھ والمسارعة إلى إعالنھ لیتعدى نفسھ أمر دقیق قلما یتم إال بتوفیقب
 وما أنتجھ ھذا في األمة من أثر ،اعتماد الناس على الدعایات الكاذبة والتھریج الذي لیس من ورائھ عمل

 الدعوة بخصومة حادة أو  ومنھا ما كان یخشاه اإلخوان من معالجة،ل كبیر وفساد ملموسیسيء وتضل
 كل ھذه أمور وضعھا اإلخوان في ،صداقة ضارة یكون عن كلیھما تعویق في السیر أو تعطیل عن الغایة

 وإن لم یؤثر ذلك إال ،میزانھم وآثروا أن یسیروا في دعواتھم بجد وإسراع وإن لم یشعر بھم إال من حولھم
  .في محیطھم
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 في عصر ياة اإلخوان قد یخرج من عملھ المصلحقلیل من الناس من یعرف الداعیة من دع
 فإذا ، وإذا ھو في صالة الجمعة یخطب وھو بمنفلوط، فإذا ھو في العشاء بالمنیا یحاضر الناس،الخمیس

 ثم یعود أدراجھ فإذا ھو في الصباح ، وبعد العشاء یحاضر بسوھاج،ھو في العصر یحاضر بأسیوط
 أربع حفالت جامعات یحضرھا الداعیة من دعاة –ن الموظفین ھ ملباكر في عملھ بالقاھرة قبل إخوانا

  .اإلخوان في أطراف القطر یحمد اهللا على ما وفقھ إلیھ وال یشعر بھ إال الذین استمعوه

مت یؤثرون  لكن اإلخـوان لما قد،ا ودعایةا صیاًحـھذا مجھود لو قام بھ غیر اإلخوان لمأل الدنی
  .ھا ومن لم یؤثر فیھ العمل فلن یرشده القولأقنعھم العمل فب فمن ،إال عاملینأال یراھم الناس 

 ھو في اللیل :قد یقضي األخ شھرا أو شھرین بعیدا عن أھلھ وبیتھ وزوجھ وولده یدعو إلى اهللا
 فیلقي أكثر من ستین محاضرة في الصمیم من ،ا بالعقیقمحاضر وفي النھار مسافر یوما بحزوي ویوًم

م الحفالت التي یحاضر فیھا اآلالف من مختلف الطبقات ثم ھو بعد ذلك ضت وقد ،شرق القطر إلى غربھ
  .یوصي أال یكون ذلك محل دعایة أو إعالن

 یجمع ،ا بحقا نموذجًیباإلسكندریة قرابة شھر فیكون معسكًرا یعقد إلخوان معسكرا نموذجًی
معاني الریاضیة  وتتمثل فیھ في جالء وضوح ال،ریاضة الفكر والروح إلى ریاضة البدن والجسم

 ویدوم ذلك في ظل ھذه الفترة ویضم تحت خیامة المباركة مائة من الشاب التقي ،والعسكریة الكاملة
  . فال یكون لذلك صداه في غیر من حضروه من اإلخوان المسلمین،المؤمن

إذ مثلت فیھ مدیریاتھا ) لمصر(یعقد مؤتمر كمؤتمركم  ھذا وھو في الواقع أصدق برلمان 
ا ال یحملكم إلى ذلك إال  وقد حضرتم جمیًع،ا وقرأھا وحواضرھا من كل الطبقات أصدق تمثیلومراكزھ

 المسلمین ھذا المكان ن معشر اإلخواموجھ إلیكم الدعوة ویضمكتالرغبة األكیدة في العمل المنتج ف
  .المبارك

ال یتشدقون یقوم اإلخوان بھذا وبغیره من ضروب اإلصالح التي تنتج أحسن اآلثار ثم ھم بذلك 
 ولو كان بعض ھذا النشاط وبعض – وال یذكرون حتى الحقیقة فضال عن المبالغة واإلغراق ،وال یباھون

في المشرق ألسمعوا من و ،ھذه األعمال مما یوفق إلیھ غیر اإلخوان من الھیئات لمأل الدنیا صراخا
  .ن في عصر الدعایات وال عجب فنح،والمغرب

  ..أیھا اإلخوان

 فأدرجوا ، الذي تقصدون إلیھ معنى جمیل حقا وخطة محمودة عند اهللا وعند الناسذلك المعنى
 ولكن الحظوا أنكم اآلن وقد أرغمتكم الدعوة على أن تتخطوا الحواجز الخاصة إلى ،علیھا وال بأس علیكم

 نیی وأخذ بعض الفضول، وقد أظھرت الدعوة نفسھا فأخذ الناس یتساءلون عنھا وعنكم،المیادین الواسعة
 فقد وجب علیكم أن تبینوا للناس ،یتطوع بتصویركم لغیركم وھو ال یدري قلیال وال كثیرا من شئونكم

 ال للمباھاه بھا ، وأن تعلنوا ھذه األعمال على الناس،غایتكم ووسیلتكم وحدود فكرتكم ومنھاج أعمالكم
 واكتبوا إلى ،لنذیر وھي لسانكمولكن لإلرشاد إلى ما فیھا من نفع األمة وخیر ألبنائھا  فاكتبوا إلى ا
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 ، واحرصوا على أن تكونوا صادقین ال تتجاوزون الحقیقة،الصحف الیومیة وأظنھا ال تقف في سبیلكم
وأن تكون دعایتكم في حدود األدب الكامل والخلق الفاضل والحرص التام على جمع القلوب وتألیف 

َبْل اللَُّھ َیُمنُّ َعَلْیُكْم َأْن َھَداُكْم  ":ك كلھ هللا واستشعروا كلما ظھرت دعوتكم أن الفضل في ذل،األرواح
  ."ِلِإلیَماِن ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقیَن

 
اب على الدعوة ونموھا في كثیر من األوساط التي ھي أخصب المنابت للدعوات بوأما إقبال الش

 فقد أقبل الشباب في كل مكان على دعوة ، علیھمن الطبقات العاملة والوسطي فتوفیق كبیر نحمد اهللا
  . ویعاھد اهللا على النھوض بحقھا والعمل في سبیلھا،اإلخوان یؤمن بھا ویؤیدھا ویناصرھا

أیدھم م اهللا منھم ذلك ف وعل،تقدم ستة من شباب الجامعة منذ سنوات یھبون اهللا نفوسھم وجھودھم
 وإذا من ،ان المسلمین تحبھم وتحترمھم وتتمنى لھم النجاح فإذا بالجامعة كلھا من أنصار اإلخو،وآزرھم

  .الشباب الجامعي فئة كریمة مؤمنة تتفانى في الدعوة وتبشر في كل مكان

 فلیس ، واألزھر بطبعھ معقل الدعوة اإلسالمیة وموئل اإلسالم،قل مثل ذلك في األزھر الشریف
 وأن تمتلئ الصفوف اإلخوانیھ واألندیة ،ھا غایتھغریبا علیھ أن یعتبر دعوة اإلخوان دعوتھ وأن یعد غایت

ا أكبر األثر في نشر  وأن یكون لھم جمیًع،اإلخوانیة بشبابھ الناھض وعلمائھ الفضالء ومدرسیھ ووعاظھ
 ولم یقتصر إقبال الشباب على طوائف الطلبة الفضالء ومن ،الدعوة وتأییدھا والمناداة بھا في كل مكان

ا بقات الشعب المؤمنة أقبل على الدعوة وكان خیر معاون في مناصرتھا وإن كثیًرإلیھم بل أن كثیرا من ط
 ، وكانت المعصیة لھ عادة فوفقھ اهللا إلى الطاعة،من الشباب كان ضاال فھداه اهللا وكان حائرا فأرشده اهللا

عتبر ذلك من ا لن وإن،) لنوره من یشاءیھدي اهللا(وكان ال یعرف لھ غایة من الحیاة فوضحت أمامھ الغایة 
عالمات التوفیق ونلمس كل یوم تقدما جدیدا في ھذا الباب یدعونا إلى األمل القوي والمثابرة ومضاعفة 

  .الجھود وما النصر إال من عند اهللا العزیز الحكیم

 
 ، في اإلسماعیلیةوأما سرعة انتشار الدعوة في القرى والمدن فقد قدمت لكم أن الدعوة نشأت

وترعرعت في جوھا الصافي ودرجت على رمالھا الممتدة الجمیلة یغذیھا وینمیھا ما ترى كل صباح 
 فھذه قناة السویس علة الداء ،ومساء من مظاھر االحتالل األجنبي واالستئثار األوروبي بخیر ھذا البلد

 العام إلدارة شركة قروفي الشرق الم ، المعسكر اإلنجلیزي بأدواتھ ومعداتھب وفي الغر،وأصل البالء
 محروم وغیره ، والمصري غریب بین كل ھذه األجواء في بلده،قناة بأثاثھ وریاستھ وعظمتھ ومرتباتھ

ا  كان ھذا الشعور غذاء جمیال ومدًد– ذلیل واألجنبي یعتز بما یغتصبھ من موارد رزقھ ،ینعم بخیر وطنھ
 – ثم تخطتھا  إلى البحر الصغیر ثم مدیریة الدقھلیة ، منطقة القناة فبسطنا رواقھا في،ا لدعوة اإلخوانطیًب

 ثم ال تلبث أن تستولي على ھذه القلوب تستغرق ،تحتل قلوب المؤمنین بھا بذرة صغیرة متواضعة
 وخطت الدعوة إلى – وتصبح لرجل أمل اآلمال وغایة الغایات فیدعو ویضحي ویبذل ،شعورھا وتفكیرھا
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ا للعمل مع  بفكرتھم وإیثاًرًامعیة الحضارة اإلسالمیة بدعاتھا وأدواتھا إلى اإلخوان إیمانالقاھرة باندماج ج
 ثم تبع ، واحتقارا لھذه األنانیة الفردیة التي أفسدت علینا كل عمل، وزھادة في األلقاب واألسماء،الجماعة

 وعملھ ،ي األقالیم والبلدانھ على شعب الجماعة الناشئة ففذلك تكون مكتب اإلرشاد العام بالقاھرة وإشرا
 ودأب المكتب على ذلك یقتطع  ــالدائب على نشر الفكرة وإیصالھ إلى البلدان التي لم تتصل بھا بعد

 وفي طھارة ،تھم وجھودھم ما یستعینون بھ على خدمة عقیدتھم في عفة األسداأعضاءه من قوتھم وأوق
 وال یأخذون من مال حكومة وال یطلبون ، وال ھیئة شیئًااا وال یسألون كبیًریًد  ال یمدون ألحد،ماء الغمام

 حتى انتشرت شعب اإلخوان بسرعة فائقة في جمیع نواحي القطر المصري في أسوان ،معونة أحد إال اهللا
 وفیما بین ذلك من المراكز ، إلى قنا، إلى جرجا، إلى المنیا إلى أسیوط، إلى رشید،إلى اإلسكندریة

م الجنوبي من الوطن الغالي ـ إلى ـه الحدود المصریة بل تجاوزتھا إلى القسوالقرى ولم تقف عند ھذ
والمغرب بأقسامھ  ، سوریا بأقسامھا شرقا-  ثم إلى بقیة أجزءا الوطن اإلسالمي العزیز،السودان المفدى

ا من كنا نوجھ الدعوة ونعمل على انتشارھــ  ثم إلى غیر ذلك من بقیة بالدنا اإلسالمیة المباركة ،اغرًب
ما  أما اآلن فقد صارت الدعوة تسبقنا إلى البالد والقرى وتضطرنا إلى مالحقتھا وأداء حقوقھا مھــقبل 

 مجرد التشابھ في االسم ا لیست والمھم أن الصلة بین ھذه الھیئات كلھــ قاكان في ذلك من عنت ومن إرھ
 ،إنھا صلة الحب العمیق والتعاون الوثیق ،ا الصالت جمیًعىأنھا أقوــ كال بل أو الوحدة في القصد العام 

 والوحدة الشاملة في األلم واألمل ، وااللتفاف التام حول محور الدعوة ومركزھا،واالرتباط القدسي المتین
 ولیست ھذه ــوالجھاد والعمل والوسائل والغایات والمناھج والخطوات ولیس بعد ذلك زیادة لمستزید 

 بل إنھا ،صرة في عملھا على تنفیذ تعلیمات المكتب الرئیسي لھا بالقاھرةالھیئات في البلدان والقرى مقت
 ،ا لھت ملكا خالًص وأصبح،ھا وكثیر منھا قد بنى دارهتجد وتعمل في مناحي الخدمة العامة فتبني أندیت

 وجمیعھا دائمة النشاط ،وكثیر منھا كذلك قام بكثیر من المشروعات الخیریة واالقتصادیة واالجتماعیة
 ولیست صلة ، كما أن صلة المكتب بفروعھ وھیئاتھ المختلفة لیست صلة الرئیس بالمرءوس،مة اإلنتاجج

رة ــ وصلة أفراد األس، أوالح صلة الرو، ولكنھا صلة فوق ذلك كلھ،اإلدارة البحتة واإلشراف العلمي فقط
طون بھم ویعرفون أھم ما  اإلخوان یزرون أخواتھم ویختلة فدعا، التزاور في اهللا،الواحدة بعضھم ببعض

 وذلك فضل ،علم لھیئة من الھیئات القائمة فیما أ ولم یتوفر ذلك،یتصل بحیاتھم وشئونھم الخاصة والعامة
  .اهللا یؤتیھ من یشاء

  ..أیھا اإلخوان

 ،نوي المتیــ فخور بھذا االرتباط الرباني الق،ني مزھو بھذه الوحدة اإلخوانیة الصادقة أكتمكم إال
فاحرصوا على ھذه الوحدة  ،دمتم كذلك إخوة في اهللا متحابین متعاونین ما ،ــل في المستقبلعظیم األم

  .فإنھا سالحكم وعدتكم

 وھي نفقات ، ومن أین یقوم اإلخوان المسلمون بنفقات ھذه الدعوة:وإن كثیرا من الناس لیتساءل
ھم أن اإلخوان المسلمین ال یبخلون  أال فلیعلم ھؤالء ولیعلم غیر؟كثیرة تعجز األغنیاء فضال عن الفقراء

 عن كمالیاتھم ا من األیام بقوت أوالدھم وعصارة دمائھم وثمن ضروریاتھم فضًالعلى دعوتھم یوًم
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لدم  بأقل من اىا أنھا دعوة ال ترضوالفائض من نفقاتھم وأنھم یوم أن حملوا ھذا العبء عرفوا جیًد
ِإنَّ اللََّھ اْشَتَرى ِمْن اْلُمْؤِمِنیَن َأنُفَسُھْم َوَأْمَواَلُھْم  ":ىلھ تعال قوىهللا وفقھوا معن فخرجوا عن ذلك كلھ ،والمال

نوا  فاستغ،عتقدین أن الفضل كلھ هللافقبلوا البیع وقدموا البضاعة عن رضا وطیب نفس م ،"ِبَأنَّ َلُھْم اْلَجنََّة
لم أیھا اإلخوان إلى اآلن  ، الكثیر ومنحھم اهللا البركة في القلیل فأنتج،بما في أیدیھم عما في أیدي الناس

ا أن  وھو یباھي ویفاخر ویتحدى الناس جمیًع،ا كانتیمنح مكتب اإلرشاد العام إعانة واحدة من حكومة أًی
 ولن ، ولسنا نرید إال ھذا،یقول أحدھم إن ھذا المكتب قد دخل خزانتھ قرش واحد من غیر جیوب أعضائھ

 وال ترتیبكم وال تجعلوا في ،مد على الحكومات في شيء ولن نعت،نقبل إال من عضو أو من محب
  .ا واسألوا اهللا من فضلھ أن اهللا كان بكل شيء علیًم،منھاجكم ذلك وال تنظروا إلیھ وال تعملوا لھ

 وأنتقل بعد الفرصة ألتحدث إلیكم عنھا انتھزت ھذه ،بعض خصائص دعوتكمأیھا اإلخوان تلك 
 ، في موقف اإلخوان منھا على كثیر من الناسروة قد یلتبس األمذلك إلى مناحي ھامة من نواحي الدع

  . أن یكون من إبھامىا ما عسوربما خفي على بعض اإلخوان أنفسھم حتى نحدد معا ونكشف مًع

* * *  

 

 
 ووسیلتھم ومھمتھم نتم من ھذا الحدیث الطویل غایة اإلخواأظنكم أیھا األخوة الفضالء قد عرف

على جیل جدید من المؤمنین بتعالیم اإلسالم الصحیح یعمل في تكوین "خوان تنحصر  إن غایة اإل،تماًما
 ،"ِصْبَغَة اللَِّھ َوَمْن َأْحَسُن ِمْن اللَِّھ ِصْبَغًة" ،"یة الكاملة في كل مظاھر حیاتھااإلسالمصبغ األمھ بالصبغة 

التعالیم حتى  تغییر العرف العام وتربیة أنصار الدعوة على ھذه صر فيتنح" ،وأن وسیلتھم في ذلك
وأنھم ساروا إلى غایتھم في  ،" والنزول على حكمھا،غیرھم في التمسك بھا والحرص علیایكونوا قدوة ل

 وأظننى لست في حاجة ،لتھم فوصلوا إلى درجة من النجاح یطمئنون إلیھا ویحمدون اهللا عنھایحدود وس
  .ةحیاأو بیان في ھذه النإلى مزید شرح 

 
تحقیق أغراضھم في  ھل في عزم األخوان المسلمین أن یستخدموا القوة :ویتساءل كثیر من الناس

سیاسي أو النظام العداد ثورة عامة على النظام  وھل یفكر اإلخوان المسلمون في إ؟والوصول إلى غایتھم
 الفرصة فاكشف اللثام عن بل أنتھز ھذه ، أدع ھؤالء السائلین في حیرة وال أرید أن؟االجتماعى في مصر

  .لسافر لھذا في وضوح وفي جالء فلیسمع من یشاءالجواب ا

 : فالقرآن الكریم  ینادى في وضوح وجالء، في كل نظمھ وتشریعاتھاإلسالمأما القوة فشعار 
والنبى صلى اهللا علیھ  ،" ِرَباِط اْلَخْیِل ُتْرِھُبوَن ِبِھ َعُدوَّ اللَِّھ َوَعُدوَُّكْمَوَأِعدُّوا َلُھْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن"

 حتى في الدعاء وھو اإلسالمبل إن القوة شعار  ،"المؤمن القوى خیر من المؤمن الضعیف ":وسلم یقول
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  نفسھ ویعلمھ  وسلم في خاصةھواسمع ما كان یدعو بھ النبي صلى اهللا علی ،مظھر الخشوع والمسكنة
 وأعوذ بك من ،عوذ من العجز والكسل وأ،إنى أعوذ بك من الھم  والحزناللھم  ": ربھھأصحابھ ویناجى ب

عیة أنھ قد استعاذ باهللا من ألد أال ترى في ھذه ا،" وأعوذ بك من غلبة الدین وقھر الرجال،الجبن والبخل
وضعف  ،نتاج بالعجز والكسلوضعف اإل ،رادة بالھم والحزنإلضعف اــ كل مظھر من مظاھر الضعف 

 فماذا ترید من إنسان یتبع ھذا الدین ،وضعف العزة والكرامة بالدین والقھر ،الجیب والمال بالجبن والبخل
 والبد قویاءاإلخوان المسلمون البد أن یكونوا أ ف؟شعاره القوة في كل شيء ،ا في كل شيءال أن یكون قوًیإ
  .ن یعملوا في قوةأ

عمال والفكر فال سطحیة األن تستھویھم وان المسلمون أعمق فكًرا وأبعد نظًرا من أولكن اإلخ
ول درجة من  فھم یعلمون أن أ، بھاقصد منھا وما یراد ا یعماقھا وال یزنوا نتائجھا ومصوا إلى أیغو

سالح ــ وال تباط ثم بعدھما قوة الساعد وال ویلي ذلك قوة الوحدة واإلر،إلیماندرجات القوة قوة العقیدة وا
قوة الساعد ا إذا استخدمت  وإنھ،ایصح أن توصف جماعة بالقوة حتى تتوفر لھا ھذه المعانى جمیًع

وصال مضطربة النظام أو ضعیفة العقیدة خامدة اإلیمان فسیكون مصیرھا الفناء والسالح وھي مفككة األ
باستخدام القوة في كل ــ سالم ــ والقوة شعاره إلونظرة أخرى ھل أوصى ا ،والھالك ــ ھذه نظرة

 ونظرة ثالثة ــ ھل ؟ا محدوًدالذلك حدوًدا واشترط شروًطا ووجھ القوة توجیًھ  أم حدد؟حوالالظروف واأل
نسان بین نتائج استخدام إل وھل من الواجب أن یوازن ا؟يتكون القوة أول عالج أم أن آخر الدواء الك
 أم من واجبھ أن یستخدم القوة ولیكن ؟االستخدام من ظروفالقوة النافعة ونتائجھا الضارة وما یحیط بھذا 

خوان المسلمون على أسلوب استخدام القوة قبل أن یقدموا علیھ ــ إل ھذه نظرات یلقیھا ا؟بعد ذلك ما یكون
 وبخاصة في وطن كمصر جرب ،خوان المسلمین إلیھا أدق وأعمقإل فنظر ا،والثورة أعنف مظاھر القوة

وبعد كل ھذه النظرات والتقدیرات أقول لھؤالء  ،تعلمون  یجن من ورائھا إال ماحظھ في الثورات فلم
 وحیث یثقون أنھم قد ،یة حیث ال یجدى غیرھان المسلمین سیستخدمون القوة العملالمتسائلین إن اإلخوا

 ،وھم حین یستخدمون ھذه القوة سیكونون شرفاء صرحاء وسینذرون أوال ،لوا عدة اإلیمان والوحدةماستك
ملون كل نتائج موقفھم ھذا بكل رضاء وارتیاح ــ ذلك ثم یقدمون في كرامة وعزة ویتحوینتظرون بعد 

وإن كانوا  ،نتائجھاووال یؤمنون بنفعھا  ، وال یعتمدون علیھا،وأما الثورة فال یفكر اإلخوان المسلمون فیھا
صالح یفكر أولو األمر في إیصارحون كل حكومة في مصر بأن الحال إذا دامت على ھذا المنوال ولم 

ا إلى ثورة لیست من عمل اإلخوان المسلمین وال من عاجل وعالج سریع لھذه المشاكل فسیؤدى ذلك حتًم
ولیست ھذه المشاكل  ،ولكن من ضغط الظروف ومقتضیات األحوال وإھمال مرافق اإلصالح ،دعوتھم

 فلیسرع المنقذون ،ًرا من ھذه النذر نذی األیام إاليالتى تتعقد بمرور الزمن ویستفحل أمرھا بمض
  .باألعمال

 

 ھل في منھاج اإلخوان المسلمین أن یكونوا حكومة وأن یطالبوا :ویتساءل فریق آخر من الناس
 ،ا في حیرة وال نبخل علیھم بالجواب وال أدع ھؤالء المتسائلین أیًض؟ وما وسیلتھم إلى ذلك؟بالحكم

وه  الحنیف كما فھماإلسالممسلمون یسیرون في جمیع خطواتھم وآمالھم وأعمالھم على ھدى خوان الفاإل
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خوان المسلمون یجعل اإلسالم الذى یؤمن بھ اإلول ھذه الكلمة ــ وھذا وكما أبانوا عن فھمھم ھذا في أ
ة الثالث رضي اهللا الخلیفقال ا رشاد وقدیًمفیذ كما یعتمد على اإلالحكومة ركنا من أركانھ ویعتمد على التن

وقد جعل النبى صلى اهللا علیھ وسلم الحكم عروة من  ،"إن اهللا لیزع بالسلطان ما ال یزع بالقرآن ":عنھ
 اإلسالمف ،ال من الفقھیات والفروع ، ــ والحكم معدود في كتبنا الفقھیة من العقائد واألصولاإلسالمعرى 

نفك واحد منھا عن اآلخر ــ والمصلح  ال ی، وقضاء كما ھو قانون،و تشریع وتعلیم كما ھ،حكم وتنفیذ
الیم ویسرد الفروع واألصول ا یقرر األحكام ویرتل التعا مرشًدیًھى إن رضي لنفسھ أن یكون فقاإلسالم

فإن النتیجة  ،ذن بھ اهللا ویحملونھا بقوة التنفیذ على مخالفة أوامرهوترك أھل التنفیذ یشرعون لألمة ما لم یأ
  .ت ھذا المصلح سیكون صرخة في واد ونفخة في رماد كما یقولونالطبیعیة أن صو

رشاد إذا وجدوا من أھل التنفیذ اإلسالمیون برتبة الوعظ واإلا أن یقنع المصلحون قد یكون مفھوًم
وأما والحال كما  ،حادیث نبیھ صلى اهللا علیھ وسلمء ألوامر اهللا وتنفیذا ألحكامھ وإیصاال آلیاتھ وأإصغا
اإلسالمیین فإن قعود المصلحین  ، في واد آخري والتنفیذيالتشریع الفعلوى في واد اإلسالمع التشری :نرى

 ال ي الذینیدالنھوض واستخالص قوة التنفیذ من أسالمیة ال یكفرھا إال عن المطالبة بالحكم جریمة إ
 اإلسالمحكام  بھ أ ولكننا نقرر،ت بھ عند أنفسنااإلسالم الحنیف ــ ھذا كالم واضح لم نأیدینون بأحكام 

 فإن وجدوا من األمة من یستعد لحمل ،خوان المسلمون ال یطلبون الحكم ألنفسھم وعلى ھذا فاإل،الحنیف
م یجدوا ن ل وإ،صاره وأعوانھحكم بمنھاج إسالمي قرآني فھم جنوده وأنمانة والھذا العبء وأداء ھذه األ

  .ذ أوامر اهللاال تنفكومة  من ایدى كل حھوسیعملون الستخالص ،ھاجھمنمفالحكم من 

 فالبد ،ن یتقدموا لمھمة الحكم ونفوس األمة على ھذا الحالحزم من أومع ھذا فاإلخوان أعقل وأ
وان وتسود ویتعلم فیھا الشعب كیف یؤثر المصلحة العامة على المصلحة من فترة تنتشر فیھا مبادئ اإلخ

  .الخاصة

لمسلمین لم یروا في حكومة من الحكومات خوان ان نقولھا في ھذا الموقف ھى أن اإلبد أوكلمة ال
التى عاصروھا  ــ ال الحكومة القائمة وال الحكومة السابقة وال غیرھا من الحكومات الحزبیة ــ من 

فلتعلم األمة ذلك ولتطالب  ،یةاإلسالمینھض بھذا العبء أو من یبدى االستعداد الصحیح لمناصرة الفكرة 
  .خوان المسلمونولیعمل اإلاإلسالمیة حكامھا بحقوقھا 

خوان المسلمین كانوا في أى عھد  في الخطأ من ظن بعض الناس أن اإلعمقوكلمة ثانیة أنھ لیس أ
غیر  أو عاملین على منھاج ،أو منفذین لغایة غیر غایتھم ،من عھود دعوتھم مطیة لحكومة من الحكومات

  .خوانر اإل یكن یعلمھ من اإلخوان ومن غی فلیعلم ذلك من لم،منھاجھم

 
سیما بعد  وال؟لمسلمین من الدستور المصرىما موقف االخوان ا : من الناسویتساءل كذلك فریق

 وتناولت كتابتھ  ،أن كتب األخ صالح أفندى عشماوى رئیس تحریر مجلة النذیر في ھذا الموضوع
خوان تحدث إلى حضراتكم فیھا عن رأى اإلفرصة طیبة أصحیفة مصر الفتاة بالنقد والموازنة ــ وھذه 

وھو نظام الحكم ) الدستور(ا بین حب قبل ھذا أن نفرق دائًم وأ،المسلمین ومواقفھم من الدستور المصرى
ھو الذي و) القانون(وبین  ،العام الذي ینظم حدود السلطات وواجبات الحاكمین ومدى صلتھم بالمحكومین
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 ،یحاسبھم على ما یأتون من أعمالدبیة والمادیة وم ببعض ویحمى حقوقھم األینظم صلة األفراد بعضھ
ومن الدستور المصري  ،لى لكم موقفنا من نظام الحكم الدستورى عامةجستطیع بعد ھذا  البیان أن أوأ

  :خاصة

أن الباحث حین ینظر إلى مبادئ الحكم الدستورى التى تتخلص في المحافظة أیھا اإلخوان قع االو
 الحریة الشخصیة بكل أنواعھا وعلى الشورى واستمداد السلطة من االمة وعلى مسئولیة الحكام أمام على

صول كلھا ود كل سلطة من السلطات ــ ھذه األالشعب ومحاسبتھم على ما یعملون من أعمال وبیان حد
  .حكم ونظمھ وقواعده في شكل الاإلسالملباحث أنھا تنطبق كل االنطباق على تعالیم جلى لیت

خوان المسلمون أن نظام الحكم الدستورى ھو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم ولھذا یعتقد اإل
  .ا آخر وھم ال یعدلون بھ نظاًماإلسالمكلھ إلى 

 أولھما النصوص التى تصاغ في قالبھا ھذه المبادئ وطریقة التطبیق التى :بقى بعد ذلك أمران
ث ح في نص مبھم غامض فیدع مجاال للعبالمبدأ السلیم القویم قد یوضا ھذه النصوص ــ إن تفسر بھا عملًی

بسالمة المبدأ ذاتھ ــ وإن النص الظاھر الواضح للمبدأ السلیم القویم قد یطبق وینفذ بطریقة یملیھا الھوى 
  .وتوحیھا الشھوات فیذھب ھذا التطبیق بكل ما یرجى من فائدة

ا یدع ا غامًضخوان المسلمون مبھًمرى ما یراه اإل نصوص الدستور المصر ھذا فإن منوإذا تقر
وبیان ھى في حاجة إلى وضوح وإلى تحدید ف ،ا للتأویل والتفسیر الذى تملیھ الغایات واألھواءمجاال واسًع

ــ ھذه واحدة والثانیة ھى أن طریقة التنفیذ التى یطبق بھا الدستور ویتوصل بھا إلى جنى ثمرات الحكم 
 فھى في حاجة ،ضرار ال المنافعیقة أثبتت التجارب فشلھا وجنت األمة منھا األالدستورى في مصر طر

  .یل یحقق المقصود ویفي بالغایةشدیدة إلى تحویر وإلى تعد

مة ت وھو وسیلة اختیار النــواب الذین یمثلون األوحسبنا أن نشیر ھنا إلى قانون االنتخابا
 وما أنتجھ ة من خصومات وحزازات القانون على األم وما جره ھذا،تھذ دستورھا وحمایــویقومون بتنفی

بد أن تكون فینا الشجاعة الكافیة لمواجھة األخطاء والعمل على  وال،ار یشھد بھ الواقع الملموسضرمن أ
  .تعدیلھا

خوان المسلمون جھدھم حتى تحدد النصوص المھمة في الدستور المصرى وتعدل لھذا یعمل اإل
خوان وضح بھذا البیان وردت األمور ستور في بالد ــ وأظن أن موقف اإل الدالطریقة التى ینفذ بھا ھذا

 األول عن وجھة النقد التى یراھا ھن األخ صالح أفندى قد أراد أن یعبر في مقال إ،إلى نصابھا الصحیح
للحكم ساسیة ع فنحن نسلم بالمبادئ األ ولما نبھناه إلى أن ھذا لیس موقفنا في الواق،اإلخوان فاحتد واشتد

أراد أن یعبر  ،نقاذاإلسالم وإنما ننقد اإلبھام وطرائق اإلالدستورى باعتبارھا متفقة بل مستمدة من نظام 
 ،ین مأجور وھو في كال الموقف،ألمر في وضعھ الطبیعي بالنسبة لإلخوان فتساھل والنعن ذلك ویقر ا

فندى ھذا الموقف وال  األخ صالح أ ونحن نشكر الذین أخذوا على،فالخیر أراد ونیة المرء خیر من عملھ
عتقد أنھ ال مجال لقول بعد ھذا  وأ،نبیھ فیؤثر االعتدال في كل حالیضره فما أعتقد أن یستفید من ھذا الت
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صالح ففى رسالة خاصة إن شاء ة الوافیة ووصف طرائق العالج واإلدلة التفصیلیة واألالبیان ــ أما األمثل
  .اهللا

 

بین  وأ،آخر وقد أبنت عن موقف اإلخوان من الدستورقدمت أن الدستور شيء والقانون شيء 
  .لحضراتكم اآلن عن موقفھم من القانون

 بل ھو قد اوضح كثیًرا من أصول التشریع وجزئیات ،قوانینا من ال لم یجئ خلًواإلسالمإن 
حادیث فیاضة بھذه المعانى وكتب  والقرآن واأل،ةم تجاریة أم دولی أ، سواء أكانت مادیة أم جنائیة،حكاماأل

 وقد اعترف األجانب أنفسھم بھذه الحقیقة وأقرھا مؤتمر الھاي ،الفقھاء غنیة كل الغنى بكل ھذه النواحى
  .مم من رجال القانون في العالم كلھالدولى أمام ممثلى األ

حكام ا مع تعالیم دینھا وأتناقًضسالمیة م یكون القانون في أمة إفمن غیر المفھوم وال المعقول أن
 ھ صلى اهللا علیھوقد حذر اهللا نبی ،ا كل االصطدام بما جاء عن اهللا ورسولھھا مصطدًمینة نبـقرآنھا وُس

 َوَأْن اْحُكْم َبْیَنُھْم ِبَما َأنَزَل اللَُّھ َوال َتتَِّبْع َأْھَواَءُھْم َواْحَذْرُھْم َأْن" فقال تبارك تعالى ،وسلم ذلك من قبل
َیْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َما َأنَزَل اللَُّھ ِإَلْیَك َفِإْن َتَولَّْوا َفاْعَلْم َأنََّما ُیِریُد اللَُّھ َأْن ُیِصیَبُھْم ِبَبْعِض ُذُنوِبِھْم َوِإنَّ َكِثیرًا ِمْن 

وذلك بعد قولھ تعالى  ،" ُحْكمًا ِلَقْوٍم ُیوِقُنوَن َأَفُحْكَم اْلَجاِھِلیَِّة َیْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمْن اللَِّھ*النَّاِس َلَفاِسُقوَن 
 فكیف یكون موقف المسلم ،والظالمون ــ والفاسقون "َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأنَزَل اللَُّھ َفُأْوَلِئَك ُھْم اْلَكاِفُروَن"

ا  رأى نفسھ محكوًمحكام ثممن باهللا وكلماتھ إذا سمع ھذه اآلیات البینات وغیرھا من االحادیث واألالذى یؤ
 ثم یقال ،جانب ال یرضون بھذا وال یوافقون علیھفإذا طالب بالتعدیل قیل لھ إن األ ،بقانون یصطدم معھا

بعد ھذا الحجر والتضییق إن المصریین مستقلون وھم لم یملكوا بعد أن یتمتعوا بحریة الدین وھي أقدس 
  .الحریات

بالدستور الوضعي نفسھ تصطدم  ،الدین ونصوصھكما تصطدم ب ،ضعیةعلى أن ھذه القوانین الو
   ؟لباب  فكیف نوفق بین ھذین یا أولى األ،الذي یقرر أن دین الدولة ھو اإلسالم

 وجاء القانون ،وحارب المیسر ، ومنع الخمور، وحظر الربا،وإذا كان اهللا ورسولھ قد حرم الزنا
یطیع  أ؟فكیف یكون موقف المسلم بینھما ،قمارربا ویبیح الخمر وینظم اللیحمى الزانیة والزانى ویلزم با

طیع الحكومة فیشقى  أم یعصى اهللا ورسولھ وی.اهللا ورسولھ ویعصى الحكومة وقانونھا واهللا خیر وابقى
 نرید الجواب على ھذا من رفعھ رئیس الحكومة ومعالى وزیر العدل ومن علمائنا ؟ولىفي اآلخرة واأل

  .الفضالء األجالء

سلمون فھم ال یوافقون على ھذا القانون أبًدا وال یرضونھ بحال وسیعملون بكل خوان المأما اإل
ى العادل الفاضل في نواحى القانون ولسنا ھنا في مقام الرد اإلسالمسبیل على أن یحل مكانھ التشریع 
ا ھات أو یعترض سبیلھا من توھم العقبات ولكنا في مقام بیان موقفنبعلى ما قیل في ھذه الناحیة من ش
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ھة حتى ال تكون فتنة ویكون بموضحین كل ش ،مل علیھ متخطین في سبیلھ كل عقبةالذي عملنا وسنع
  .الدین كلھ هللا

قد ول ،خوان المسلمون إلى معالى وزیر العدل بمذكرة ضافیة في ھذا الموضوعولقد تقدم اإل
دون و وسوف یعا،ي الوجودفالعقیدة أثمن ما ف ،حراج الناس ھذا االحراجحذروا الحكومة في نھایتھا من إ

  ."َوَیْأَبى اللَُّھ ِإالَّ َأْن ُیِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن"الكرة وسوف ال یكون ذلك آخر مجھودھم 

 

 والوحدة ، والوحدة العربیة،قومیةالوحدة ال :كثیًرا ما تتوزع أفكار الناس في ھذه النواحي الثالث
 وإمكان فكار بالموازنة بینھا ثم تنطلق األلسنة واأل، الشرقیة وقد یضیفون إلى ذلك الوحدة،یةاإلسالم

 فما ،لبعض اآلخر والتشیع لبعضھا دون ا،لغ الفائدة أو الضرر منھاـمكان ومبتحقیقھا أو صعوبة ذلك اإل
 والسیما وكثیر من الناس یغمزون ؟ من األفكار والمناحىوان المسلمین من ھذا الخیطخموقف اإل

خالص للناحیة ا إیاھم من اإلیة مانًعاإلسـالم بالفكرة لمین في وطنیتھم ویعتبـرون تمسكھمخوان المساإل
 وھى السیر على ھدى ،ساًسا لفكرتناناھا أوالجواب على ھذا أننا لن نحید عن القاعدة التى وضع ،ةالوطنی

  ؟ نفسھ من ھذه النواحىاإلسالم تعالیمھ السامیة ــ فما موقف  وضوءاإلسالم

 منھا أن یعمل كل إنسان لخیر بلده وأن یتفانى في اإلسالم قد فرضھا فریضة الزمة ال مناصإن 
  فاألقربوأن یقدم في ذلك األقرب ،ى یعیش فیھاة التوأن یقدم أكبر ما یستطیع من الخیر لألم ،خدمتھ
قربین ا لألیثاًرقل الزكوات أبعد من مسافة القصر إال لضرورة إأنھ لم یجز أن تن حتى ،اا وجواًررحًم

 ومن ، فكل مسلم مفروض علیھ أن یسد الثغرة التى ھو علیھا وأن یخدم الوطن الذي نشأ فیھ،بالمعروف
 ،ض علیھ من رب العالمین ألن ذلك مفرو،ھمسلم أعمق الناس وطنیة وأعظمھم نفعا لمواطنیالھنا كان 
 ا في خدمة قومھم وھم یتمنون لھذها على خیر وطنھم وتفانًیخوان المسلمون أشد الناس حرًصوكان اإل

 وكل فالح ونجاح وقد انتھت إلیھا ریاسة األمم ،مجد وكل تقدم ورقىالبالد العزیزة المجیدة كل عزة و
ع رسول اهللا  یمنوأن حب المدینة لم ، الكریمعیة بحكم ظروف كثیرة تضافرت على ھذا الوضاإلسالم

صفھا یا أصیل دع القلوب تقر وأن  وسلم أن یحن إلى مكة وأن یقول ألصیل وقد أخذ یھصلى اهللا علی
  : نفسھیجعل بالال یھتف من قرارة

  أال لیت شعرى ھل أبیتن لیــلة     بواد وحولى إذخر وجلیـــــــل
  ؟وھل أردن یوًما میاه مجنـــــة     وھل یبدون لى شامة وطفیل

 وال یجدون ،ویحرصون على وحدتھ القومیة بھذا االعتبار ،سلمون یحبون وطنھمفاإلخوان الم
 مجد وكل عز  كلوأن یتمنى لوطنھ ،وأن یفنى في سبیل قومھ ، یخلص لبلدهغضاضة على أى أنسان أن

  .ھذا من وجھة القومیة الخاصة ،ارخوف

وجاء كتابھ الكریم  ، عن طریق العربا ووصل إلى  األمم الحنیف نشأ عربًیاإلسالمثم إن ھذا 
في أألثر وقد جاء  ،المسلمون مسلمینكان  اللسان یوم  مبین وتوحدت األمم باسمھ على ھذابلسان عربي
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نتقل األمر من أیدیھم  وقد تحقق ھذا المعنى حین دال سلطان العرب السیاسي وا،إذا ذل العرب ذل اإلسالم
 إلى أن ننبھحب ھنا أن اإلسالم وحراسھ ــ وأفالعرب ھم عصبة  ،ھمیلم ومن إلیدإلى غیرھم من اعاجم وال

بن كثیر عن معاذ ھ ااإلخوان المسلمین یعتبرون العروبة كما عرفھما النبي صلى اهللا علیھ وسلم فیما یروی
 ومن ھنا كانت وحدة العرب ،"ال إن العربیة اللسانأ. .أال إن العربیة اللسان ":بن جبل رضي اهللا عنھ

 ومن  ھنا وجب على كل مسلم أن یعمل ،قامة دولتھ وإعزاز سلطانھاإلسالم وإعادة مجد ا البد منھ إلأمًر
  .خوان المسلمین من الوحدة العربیةأییدھا ومناصرتھا وھذا ھو موقف اإلإلحیاء الوحدة العربیة وت

 وھو ،دة وعبادة كما ھو عقیاإلسالملحق أن اإلسالمیة ــ وابقى علینا أن نحدد موقفنا من الوحدة 
ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن "وأنھ قد قضى على الفوارق النسبیة بین الناس فاهللا تبارك وتعالى یقول  ،وطن وجنسیة

والمسلمون تتكافأ دماؤھم ویسعى بذمتھم  ،"المسلم أخو المسلم"النبي صلى اهللا علیھ وسلم یقول و" ِإْخَوٌة
  .أدناھم وھم ید على من سواھم

 ویعتبر ،لحالة ھذه ال یعترف بالحدود الجغرافیة وال یعتبر الفوارق الجنسیة الدمویة وااإلسالمف
 ،طاره وتناءت حدودها مھما تباعدت أقى وطنا واحًداإلسالما أمة واحدة ویعتبر الوطن المسلمین جمیًع

لمین عة ویعملون لجمع كلمة المسخوان المسلمون یقدسون ھذه الوحدة ویؤمنون بھذه الجاموكذلك اإل
مسلم یقول ال الھ اال اهللا محمد رسول بر أرض فیھ شینادون بأن وطنھم ھو كل  ،وإعزاز أخوه اإلسالم

  :ا المعنى شاعر من شعراء اإلخوانروع ما قال في ھذ وما أ،اهللا

  الشام فیھ ووادى النیـــــــــــــل سیان       ولست أدرى سوى اإلسالم لى وطنًا
  ــــانىــعددت أرجاءه من لب أوطــــ      لــــــــــــــــدوكلما ذكر اسم اهللا في ب

التعصب لألجناس  فكرة ،یقول بعض الناس إن ذلك یناقض تیار الفكرة السائدة في العالم
فكیف تقفون أمام ھذا التیار وكیف تخرجون على  ، القومیات الجنسیةة موجھوالعالم اآلن تجرف ،واأللوان

اب ذلك أن الناس مخطئون وأن نتائج خطئھم في ذلك ظاھرة ملموسة في إقالق  وجو؟ما اتفق علیھ الناس
ضى ولیست مھمة الطبیب أن یجارى المر ،راحة األمم وتعذیب ضمائر الشعوب مما ال یحتاج إلى برھان

  .اإلسالم ومن وصل دعوتھ باإلسالم وتلك مھمة ؟لولكن أن یعالجھم وأن یھدیھم سواء السبی

وخیر  ،ك غیر ممكن والعمل لھ عبث ال طائل تحتھ ومجھود ال فائدة منھخرون إن ذلویقول آ
یخدموا أوطانھم الخاصة بجھودھم ــ والجواب على ھذه معة أن یعملوا ألقوامھم وملون لھذه الجاعللذین ی

 في الدین :مم مفرقة من قبل متخالفة في كل شيءف واالستكانة ــ فقد كانت ھذه األأن ھذه لغة الضع
 كما ھو اإلسالمزال  وما،وجمع قلوبھا على كلمة سواءاإلسالم اآلالم فوحدھا ومال  والمشاعر واآلواللغة

ھ من ینھض بعبء الدعوة إلیھ وتجدیده في نفوس المسلمین فإنھ یجمع ھ فاذا وجد من أبنائموبحدوده وبرس
التجربة أصدق دلیل على  و،واالعادة أھون من االبتداء ،ا من جدید كما جمعھا من قدیمھذه األمم جمیًع

  .مكاناإل
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 بھا  وأظن أنھ لم یثر ھذه النعرة في نفوس الھاتفین،یھتف بعض الناس بعد ھذا بالوحدة الشرقیة
ذا استمر  وإ،ھ وھم في ذلك مخطئوناال تعصب الغربین لغرضھم وسوء عقیدتھم في الشرق وأبنائ

خوان المسلمون ال ینظرون إلى الوحدة واإل ، فستجر علیھم الوبال والنكالعقیدتھم ھذهغربیون على ال
 وھم اإلسالمذا استوى موقفھما من عندھم سیان إالشرقیة إال من خالل ھذه العاطفة فقط والشرق والغرب 

  .ال یزنون الناس إال بھذا المیزان

ون قومیتھم الخاصة باعتبارھا األساس األول للنھوض خوان المسلمین یحترموضح إذن أن اإل
ا بأن یعمل كل أنسان لوطنھ وأن یقدمھ في الوطن على سواه ثم ھم بعد ذلك یؤیدون ون بأًسال یرالمنشود و

یة باعتبارھا السیاج اإلسالمون للجامعة لقة الثانیة في النھوض ثم ھم یعملالوحدة العربیة باعتبارھا الح
لخیر للعالم كلھ فھم ینادون ي العام ــ ولى أن أقول بعد  ھذا إن اإلخوان یریدون ااإلسالمالكامل للوطن 

وما ارسلناك إال "  وھدفھ ومعنى قول اهللا تبارك وتعالى اإلسالمبالوحدة العالمیة ألن ھذا ھو مرمى 
  ."رحمة اللعالمین

وأنا في غنى بعد ھذا البیان عن أن أقول أنھ ال تعارض بین ھذه الوحدات بھذا االعتبار وبأن كال 
ا ایة منھا فإذا أراد اقوام أن یتخذوا من المناداة القومیة الخاصة صالًحمنھا تشد أزر األخرى وتحقق الغ

  .خوان المسلمون لیسوا معھم ولعل ھذا ھو الفارق بیننا وبین كثیر من الناس فاإل،یمیت الشعور بما عداھا

 

وبیان  ،ة وما یتصل بھاتمام ھذا البحث أن أعرض لموقف اإلخوان المسلمین من الخالفولعل من 
اإلسالم وأنھا مم اإلسالمیة ومظھر االرتباط بین أخوان یعتقدون أن الخالقة رمز الوحدة اإلذلك أن 
حكام  والخلیفة مناط بكثیر من األ،بشأنھامرھا واالھتمام یة یجب على المسلمین التفكیر في أسالمشعیرة إ

ظر في شأنھا على النظر في تجھیز النبي صلى اهللا علیھ ولھذا قدم الصحابة رضوان اهللا الن ،في دین اهللا
  .طمأنوا إلى إنجازھاودفنھ حتى فرغوا من تلك المھمة واوسلم 

مامة وتفصیل ما یتعلق بھا التدع حادیث التى وردت في وجوب نصب اإلمام وبیان أحكام اإلواأل
تھم منذ حورت عن مناھجھا ثم فبالتفكیر في أمر خالمجاال للشك في أن من واجب المسلمین أن یھتموا 

ھجھم خوان المسلمون لھذا یجعلون فكرة الخالفة والعمل إلعادتھا في رأس منا واإل،ت بتاتا إال اآلنیألغ
 وأن الخطوة المباشرة إلعادة ،بد منھا التى ال التمھیداتحتاج إلى كثیر من وھم مع ھذا یعتقدون أن ذلك ی

اإلسالمیة  من تعاون تام ثقافى واجتماعى واقتصادى بین الشعوب بد ال:الخالفة البد أن تسبقھا خطوات
 وأن المؤتمر ،كلھا یلى ذلك تكوین األحالف والمعاھدات وعقد المجامع والمؤتمرات بن ھذه البالد

ة بحقوق العرب في یة إلى لندن للمنادااإلسالمك د الممالضیة فلسطین ودعوة وفوالبرلماني اإلسالمي لق
 ثم یلى ذلك تكوین عصبة األمم ،تان طیبتان وخطوتان واسعتان في ھذا السبیل لظاھراألرض المباركة
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قد الذي ھو واسطة الع" ماماإل"مسلمین كان عنھ االجتماع على ذا استوثق ذلك لل حتى إ،اإلسالمیة
  .رضومجتمع الشمل ومھوى األفئدة وظل اهللا في األ

* * *  

 

 

یر من المسائل العامة التى تشغل أذھان األمة ھم في كثاآلن وقد أفصحت عن رأى اإلخوان وموقف
یة اإلسالمفصح لحضراتكم عن موقف اإلخوان المسلمین من الھیئات  أحب كذلك أن أ،في ھذه األوقات

سالمیة  ھذه الھیئات وتتوحد منھا جمعیة إ الخیر یتمنون أن تجتمعيا من محبفي مصر وذلك أن كثیًر
خوان  وأمنیة عزیزة یتمناھا كل محب لإلصالح في ھذا البلد ــ واإل ذلك أمل كبیر، عن قوس واحدةيترم

ا النجاح  وھم یتمنون لھا جمیًعاإلسالمالمسلمون یرون ھذه الھیئات على اختالف میادینھا تعمل لنصرة 
وقد   ، التقرب منھا والعمل على جمعھا وتوحیدھا حول الفكرة العامة أن یجعلوا من منھاجھمھمولم یفت
ھذا في المؤتمر الدورى الرابع لإلخوان بالمنصورة وأسیوط في العام الفائت وأبشركم بأن مكتب تقرر 

ا طیبة من كل الھیئات التى اتصل بھا وتحدث رشاد حین أخذ یعمل على تنفیذ ھذا القرار وجد روًحاإل
  .یبشر بنجاح المسعى مع الزمن إن شاء اهللاإلیھا مما 

 
 ولماذا ؟بانرق بین جماعة االخوان وجماعة الشذھان الناس ھذا السؤال ما الفكثیًرا ما یرد على أ

 وأحب قبل الجواب على ھذا السؤال أن أؤكد للذین ؟نان ھیئة واحدة ویعمالن على منھاج واحدوال یك
رة ال یشعرون بأنھم في خوان والشبان وبخاصة ھنا في القاھتعاون العاملین أن اإلدة الجھود ویسرھم وح

ر فیھا یة العامة یظھاإلسالمة ولكن في میدان تعاون قوى وثیق وأن كثیًرا من القضایا میدان منافس
از  العامة مشتركة وھى العمل لما فیھ إعزالغایةإذ أن  ،ا وجماعة واحدةحًداإلخوان والشبان شیئا وا

ائمین بھا وتوجیھ ة في أسلوب الدعوة وفي خطة الق وإنما تقع  فروق یسیر،سعاد المسلمیناإلسالم وإ
بھة موحدة غیر یة كلھا جاإلسالم وإن الوقت الذي ستظھر فیھ الجماعات ،ینتا الجماعتجھودھم في كل

  .والزمن كفیل بتحقیق ذلك إن شاء اهللا ،عتقدبعید على ما أ

 

 قد وجدت في ظروف خاصة واإلخوان المسلمون یعتقدون أن األحزاب السیاسیة المصریة جمیًعا
ون كذلك أن ھذه ا ویعتقد وشرح ذلك تعلمونھ حضراتكم جمیًع،ي ال مصلحيولدواع أكثرھا شخص

 كل نواحي عمل لمصلحة األمة فيفكل منھا سیدعى أنھ ی ،ھا ومناھجھا إلى اآلنمجحزاب لم تحدد برااأل
وما العقبات  ؟ وما الذى أعد من ھذه الوسائل؟ولكن ما تفاصیل ھذه األعمال وما وسائل تحقیقھا ،صالحاإل
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حزاب ل ذلك ال جواب لھ عند رؤساء األ ك؟ وما أعد لتذلیلھا؟التى ینتظر أن تقف في سبیل التنفیذ
ھالك على الحكم وتسخیر تمر آخر ھو الكما اتفقوا في أ ،فھم قد اتفقوا في ھذا الفراغ ،وإدارات األحزاب

كل دعایة حزبیة وكل وسیلة شریفة وغیر شریفة في سبیل الوصول إلیھ وتجریح كل من یحول من 
خوان كذلك أن ھذه الحزبیة قد أفسدت على الناس كل إل ویعتقد ا،الخصوم الحزبیین دون الحصول علیھ

روابطھم وكان لھا في حیاتھم العامة والخاصة خالقھم ومزقت لحھم وأتلفت أمرافق حیاتھم وعطلت مصا
 بل حتى البرلمانى في غنى عن نظام األحزاب بصوتھا  ویعتقدون كذلك أن النظام النیابي،أسوأ األثر

فالحجة القائلة بأن النظام  ،فیة في البالد الدیمقراطیةتالئت الحكومات اإل لما قاموإالالحاضرة في مصر 
لى وكثیر من البالد الدستوریة البرلمانیة تسیر ع ،ةجود األحزاب حجة واھییتصور إال بوالبرلمانى ال 

خوان أن ھناك فارقا بین حریة الرأى والتفكیر  كما یعتقد اإل،مكاننظام الحزب الواحد وذلك في اإل
م وبین التعصب للرأى والخروج على  وھو ما یوجبھ اإلسال،رى والنصیحةفصاح والشوواإلبانة واإل

مة وزعزعة سلطان الحكام وھو ما تستلزمھ ئب على توسیع ھوة االنقسام في األالعمل الداالجماعة و
  .نما یدعو إلى الوحدة والتعاوناإلسالم في كل تشریعاتھ إشد التحریم واإلسالم ویحرمھ أالحزبیة ویأباه 

  وھم لھذا قد طلبوا إلى،حزاب في مصرات اإلخوان إلى قضیة الحزبیة واألوھذا مجمل نظر
حوا قترا وینضم بعضھم إلى بعض كما اا أن یطرحوا ھذه الخصومة جانًبحزاب منذ عام تقریًبرؤساء األ

ي وصاحب السمو یر محمد عل الجلیلین صاحب السمو الملكى األممیرینالتوسط في ھذه القضیة على األ
ا في حتى تندمج جمیًعحزاب القائمة لتمسوا من جاللة الملك حل ھذه األكما ا ،میر الجلیل عمر طوسوناأل

  .اإلسالممة على قواعد ھیئة شعبیة واحدة تعمل لصالح األ

فإننا نعتقد أن ھذا العام كان  ،وإذا كانت الظروف لم تساعد في الماضي على تحقیق ھذه الفكرة
ء ھذه األحزاب ا لمن كان في شك بأنھ ال خیر في بقان مقنًعال على صدق نظرة اإلخوان وكادلی

 ،مةیریدون بتوفیق اهللا وبفضل یقظة األوسیصلون إلى ما  ،خوان جھودھم في ھذا السبیلوسیواصل اإل
َفَأمَّا الزََّبُد َفَیْذَھُب ُجَفاًء َوَأمَّا َما "ا ناموس اهللا وسیتحقق قطًع ،ینھادحزاب في میاوبتوالى فشل رجال األ

  ."َینَفُع النَّاَس َفَیْمُكُث ِفي اَألْرِض

 ،أننا إنما تقصد بھذه التعالیم ھدم حزبھم خدمة لغیره من األحزابب حزایظن رجال بعض األ
حزاب أن ھذا الوھم قد سرى إلى نفوس األدل على خطأ ھذه النظرة من ا وراء منفعة خاصة ولیس أوجرًی
وبأنھ ھو وحده المقصود خوان المسلمین بأنھم یعملون لمحاربتھ  فكثیر من رجال الوفد یتھم اإل،اجمیًع

 وبأنھم إنما ،عنھ وبأن اإلخوان إنما یحملون الناس على محاربتھ واالنفضاض ،نعوت واألوصافبھذه ال
 نسمع فیھ ھذه التھمة بعینھا  في الوقت الذي،حزاب الممثلة فیھا وتقویة األ،یقصدون بذلك خدمة الحكومة

ا لجمیع موقفا واحًدخوان یقفون من اھناك دلیل أصدق من ھذا على أن اإل فھل ،احزاب الحكومة أیًضمن أ
  ؟یمانھم ویعملون فیھ بوحى من ضمائرھم وإ،میصدرون فیھ عن عقیدتھ

خوان المسلمون  إن الیوم الذي یستخدم فیھ اإل:احزاب ورجالھاننا من دعاة األخوأحب أن أقول إل
حزاب  وأن اإلخوان ال یضمرون لحزب من األ،ایة البحتة لم یجئ بعد ولن یجئ أبًداإلسالملغیر فكرتھم 
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ا وال ینقذھا إال أن  نفوسھم أن مصر ال یصلحھةولكنھم یعتقدون من قرار ،ا كان خصومة خاصة بھأًی
  .حزاب كلھا وتتألف ھیئة وطنیة عاملة تقود األمة إلى الفوز وفق تعالیم القرآن الكریمتنحل ھذه األ

حزاب ویعتقدون ین األتالف بئن المسلمین یعتقدون عقم  فكرة اإلخواوبھذه المناسبة أقول إن اإل
شد بعض فتعود الحرب بینھم جذعة على أأنھا مسكن ال عالج وسرعان ما ینقض المؤلفون بعضھم على 

 ،فقد أدت مھمتھا ،حزاب مشكورةج الحاسم الناجح أن تزول ھذه األوالعال ،تالفھ قبل اإلئما كانت علی
  .قولونكما ی. .ولكل زمان دولة ورجال ،وانتھت الظروف التى أوجدتھا

 
 لقد ،بھذه المناسبة ال بد لى من أن أعرض لموقف االخوان المسلمین من جماعة مصر الفتاة

خوان  فجمعیة اإل،نینخوان منذ عشر سنین وتكونت جماعة مصر الفتاة منذ خمس ستكونت جماعة اإل
 كثیر من األوساط أن جماعة  فيا شاعومع ھذا أیًض ،اتكبر جمعیة مصر فتاة بضعف عمرھا تماًم

 أن مصر الفتاة اعتمدت على الدعایة واإلعالن في الوقت وسبب ذلك ،خوان من شعب مصر الفتاةاإل
خوان ھم الذین رسموا  أكان اإلن ذلك كلھ فسواء علینا وما علینا م،نتاجالذي آثر فیھ اإلخوان العمل واإل

وأبرزتھم للناس خوان مصر الفتاة ھى التى أظھرت اإل طریق الجھاد والعمل لالسالم أم إن لمصر الفتاة
مرھا ذلك أمر نظرى ال یقیم ھا وسبقوھا إلى الجھاد والمیدان بخمس سنوات أى بمثل عوھم قد ولدوا قبل

ن ا مخوان المسلمین لم یكونوا یوًمأن اإلولكن الذي أرید أن أنبھ إلیھ في ھذه الكلمة  ،خوان وزنالھ اإل
ولكن  ، وال أقصد بذلك أن أنال منھا أو من القائمین بدعوتھا،ر فتاة وال عاملین لھااألیام في صفوف مص

ا غیر صحیحة وزعمت أنھم خوان واتھمتھم تھًم وأن جریدة مصر الفتاة ھاجمت اإل،ا للواقعأقول تقریًر
یة وال ھم ونحن معشر اإلخوان لم نعلق على ما كتب أ، ویتھمونھا وذلك غیر صحیح أیًضایعتمدون علیھا

لو ود أن  وأن كثیًرا من الناس ی، وأرجو أن یكون ذلك ھو شعور اإلخوان جمیًعا،نحب أن نؤاخذ بشئ منھ
یس أجمل فل ،وھذا شعور ما من شك في أنھ جمیل نبیل ،خوان المسلمیناتحدت جماعة مصر الفتاة مع اإل

 في مصر الفتاة من ،ه الزمن وحدال ولكن من األمور ما لیس یفصل فیھ إ،الخیرمن الوحدة والتعاون على 
وفي االخوان من یعتقد  ،ة وینكر علیھم كل ما سوى ذلك من منھاجھمن اال جماعة وعظیخواال یرى اإل

ا یؤھلھم ي الصحیح نضًجاإلسالمأن جماعة مصر فتاة لم ینضج في نفوس كثیر من أعضائھا بعد المعنى 
ھ وھو خیر كفیل  للزمن أداء مھمتھ واصدار حكمفلنترك ،یة خالصة سلیمةاإلسالمللمناداة بالدعوة 

  .الصقل والتمییزب

ل للخیر وإلى بل إنھ لیسرنا أن یوفق كل عام ،خوان سیحاربون مصر الفتاةولیس معنى ھذا أن اإل
  .وفي میدان الجھاد متسع للجمیع ،خوان أن یخلطوا البناء بھدم وال یحب اإل،الخیر

وأنھا تعمل وستظل تعمل  ،اا سیاسًید أعلنت أنھا لیست حزًبدامت قالفتاة ماذلك موقفنا من مصر 
  .خوان المسلمین انتصار جدید لمبادئ اإلوفي ذلك في الواقع ،اإلسالممبادئ اإلسالمیة وللفكرة 

ومعلوم أنھ ما  ،م الحاناتیخوان من مصر الفتاة في قضیة تحطبقى أمر أخیر ذلك ھو موقف اإل
وقد كتب االخوان یلقون تبعة ھذا التحطیم  ،وق أرضھا حانة واحدةمن غیور في مصر یتمنى أن یرى ف



  ٢٤٣

ولم تفطن إلى ذلك  ،حرجت شعبھا المسلم ھذا االحراج ألنھا ھي التى أ،على الحكومة قبل الذین فعلوه
قیل  "ا وقدیًم ، واالعتزاز بتعالیمھاإلسالمالتغیر النفسانى واالتجاه الجدید القوى الذي طرأ علیھ من تقدیس 

 لم یحن يونحن نعتقد أن ھذا التحد ،"رب أن یرفع العصاالباكى بالكف عن البكاء تأمر الضابل أن تأمر ق
ا  بصورة أخف ضرًرهنفاذالبد من تخیر الظرف المناسب أو استخدام منتھى الحكمة فیھ وإ و،وقتھ بعد

رغم من أن المقبوض وبال ،ىاإلسالمھا بوأبلغ في الداللة على المقصد من لفت نظر الحكومة إلى واج
 فیھ إلى وجوب ھا إلى معالى وزیر العدل یلفتون نظر معالیخوان خطاًب فقد وجھ اإل،یعترفوالم علیھم 

النظر إلى ھذه الفضیة نظرة خاصة تتناسب مع الدافع الشریف فیھا وأن یسرع بتشریع یحمى البالد من 
  .یةقھذه المھالك الخل

 
 في أھم القضایا الداخلیة اإلسالم علیھم ھبعد ھذا البیان عن موقف االخوان المسلمین الذي یملی
  :یحسن أن أتحدث إلى حضراتكم عن موقفھم من الدول االوربیة

ا في اآلالم  كما قدمت یعتبر المسلمین أمة واحدة تجمعھا العقیدة ویشارك بعضھا بعًضاإلسالم
ا ــ فھو واقع علیھم جمیًع ،حدة منھا أو على فرد من المسلمیناعلى و وأن أى عدوان یقع ،واآلمال

 :ھ قال مؤلف"الشرح الصغیر على أقرب المسالك"ا في كتاب أضحكنى وأبكانى حكم فقھى رأیتھ عرًض
 أتى ذلك على ولو ،تداؤھایصھا وافب على أھل المغرب تخلجت بالمشرق ومسألة امرأة مسلمة سبی"

 نقال عن "مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر" ورأیت مثلھ قبل ذلك في كتاب ،"جمیع أموال المسلمین
سى أین عیون ھؤالء الكاتبین  رأیت ھذا فضحكت وبكیت وقلت لنف،"البحر في مذھب االحناف"كتاب 

؟ أرید أن استخلص من ھذا أن الوطن ؟سر غیرھم من أھل الكفر والعدوانا في أر المسلمین  جمیًعلتنظ
 نھذه واحدة والثانیة أ ،ى واحد ال یتجزأ وأن العدوان على جزء من أجزائھ عدوان علیھ كلھاإلسالم

ن  بل إ،بل لیس ذلك فحسب ،مة في دیارھم سادة في أوطانھماإلسالم فرض على المسلمین أن یكونوا أئ
  .ا من قبل التى اھتدوا بھاإلسالمعلیھم أن یحملوا غیرھم على الدخول في دعوتھم واالھتداء بأنوار 

 دولة ظالمة ،اإلسالموان المسلمون أن كل دولة اعتدت وتعتدى على أوطان ومن ھنا یعتقد اإلخ
  .على التخلص من نیرھاعدوانھا والبد من أن یعد المسلمون أنفسھم ویعملون متساندین بد أن تكف ال

و  المعاھدة نافعة أنحالفتھا إیاھا وال فائدة في أن نقول إمرغم نجلترا ال تزال تضایق مصر أن إ
 والمعاھدة غل في عنق مصر وقید في ،فھذا كالم ال طائل تحتھ ،اذھافنضارة أو ینبغى تعدیلھا أو یجب إ

 فلسان القوة ھو ؟ال بالعمل وحسن االستعدادھذا القید إیدیھا ما في ذلك شك وھل تستطیع أن تتخلص من 
  . الحریة واالستقاللرادات ولتكتسب الوقت إذا أأبلغ لسان فلتعمل على ذلك

سطین وطن لكل  وفل،تحاول أن تنقص من حقوق أھلھاسطین وتزال تسئ إلى فلنجلترا ال وأن إ
 ففلسطین دین على ، وباعتبارھا مقر المسجد األقصى الذي بارك اهللا حولھ،مھد األنبیاءمسلم باعتبارھا 

وذلك ما حداھا إلى  ،لترا تعلم ذلك حق العلمنجائرتھم حتى توفیھم فیھ حقھم ــ وإدأ ثھنجلترا للمسلمین ال تإ
وإنا ننتھز ھذه الفرصة فنذكرھا بأن حقوق العرب ال یمكن  ،یة إلى مؤتمر لندناإلسالمدعوة ممثلى البالد 

سطین لیست مما یساعد على ى یدأب ممثلوھا على ارتكابھا في فلوبأن ھذه األعمال القاسیة الت ،أن تنقص



  ٢٤٤

نا لنبعث  وإ،حرارتكف ھذه الحمالت العدوانیة عن األبریاء األیر لھا أن وخ ،حسن ظن المسلمین بھا
ولن یضر  ،خوان المسلمین وأطیب تمنیاتھممن فوق ھذا المنبر أخلص تحیات اإللسماحة المفتى األكبر 

فذلك مما یزیدھم شرفا إلى شرفھم  ، ولن یضیر آل الحسینى أن تفتش دورھم ویسجن أحرارھمھسماحت
نجلترا وخداعھا وبوجوب القیام على حقوق العرب اإلسالمیة بمكر إلوفود اذكر ى فخارھم وتا إلوفخاًر

ت لجنة عامة بدار الشبان المسلمین من فه المناسبة أذكر األخوان بأنھ قد تألذوبھ ،كاملة غیر منقوصة
لفلسطین غاثة موحد یوزع من أول السنة الھجریة إصدار قرش اإلسالمیة جمیًعا للتعاون على إالجمعیات 

لإلخوان أن یبذلوا  فالوصیة ،وسیجعل ھذا الطابع محل كل الطوابع المختلفة لكل الھیئات ،المجاھدة
ا لدیھم من اه یكون موجوًدسحین صدورھا وبتصفیة ما عجھدھم في تشجیع ھذه اللجنة بتوزیع طوابعھا 

اإلسالم على أھلھا  حق والتى یفرض یة التى تحتلھا لغیراإلسالمقالیم حساب بعد ذلك مع إنجلترا في األ
  .نقاذھا وخالصھاوعلینا معھم أن نعمل إل

وال ننسى  ،دھر فلھا مع المسلمین حساب طویلل حینا من ااإلسالمة أما فرنسا التى ادعت صداق
وال ننسى لھا موقفھا في قضیة المغرب االقصى والظھیر  ،الشقیقة لھا ھذا الموقف المخجل مع سوریة

ا من إخواننا األعزاء شباب المغرب األقصى الوطنى الحر المجتھد في ال ننسى أن كثیًر و،البربرى
َوِتْلَك اَألیَّاُم ُنَداِوُلَھا َبْیَن " فیھ ھذا الحساب الیوم الذي یصفي وسیأتى ،ق السجون وأطراف المنافيعماأ

طرابلس العربیة المسلمة الجارة ولیس حسابنا مع ایطالیا بأقل من حسابنا مع فرنسا فطرابلس ــ  ،"النَّاِس
بة وثر للعر كل أھلھا واستقصائھا ومحوھ على إفنائھا وإبادة أالقریة العزیزة یعمل الدوتشى ورجال

تشى ا من إیطالیا وال یجد الدوًءاإلسالم وقد اعتبرت جزوكیف یكون فیھا أثر للعروبة و ، منھااإلسالمو
  !!!ة المسلمینب بھذا العنوان صداق وأن یطلاإلسالم ا یمنعھ من أن یدعى أنھ حامىبعد ذلك مانًع

  ..المسلمونأیھا اإلخوان 

 ھذه الفواجع في ھذا البیان فتلك سلسلة ال آخر لھا بيكباد وحسھذا كالم یدمي القلوب ویفتت األ
 ال یرضى من أبنائھ بأقل من اإلسالموانتم تعرفون ھذا ولكن علیكم أن تبینوه للناس وأن تعلموھم أن 

لموت خیر من ھذه د ولو كلفھم ذلك الدم والمال فالحریة واالستقالل فضال عن السیادة واعالن الجھاا
ن م اهللا العزیمة فال بد من النصر إوأنتم إن فعلتم ذلك وصدقت ،حیاة العبودیة والرق واالستذالل ،الحیاه

  ." َقِويٌّ َعِزیٌزَكَتَب اللَُّھ َألْغِلَبنَّ َأَنا َوُرُسِلي ِإنَّ اللََّھ ":شاء اهللا

* * *  

 
  ..المسلمونأیھا اإلخوان 

 والیوم كنت ،لیكم في ھذه البیان بخالصة وافیة موجزة عن فكرتكم في مظھرھا الخاصتقدمت إ
 متن شئدیة القائمة في المجتمع المصري وإستعرض معكم بعض المشاكل االجتماعیة واالقتصاأحب أن أ

ا في المجمع لوال ضیق الوقت ولوال أن الداء ینحصر في داء یكاد یكون واحًدن ال فإ،ىاإلسالمفقولوا 
حة العامة والجبن یثار المصلحة الخاصة على المصلف االخالق وفقدان المثل العلیا وإواحدة ھى ضع
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اء كلمة واحدة وئق والھروب من تبعات العالج والفرقة قاتلھا اهللا ھذا ھو الداء والدعلى مواجھة الحقا
 *َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّاَھا  ":قویم أخالق الشعبأیھا اإلخوان وتھى عالج النفوس  ،ضا ھى ضد ھذه االخالقأی

  ."َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَھا

  ..أیھا اإلخوان المسلمون

 ، الفانیةةیمان باهللا والزھادة في متعة الحیاأسالفكم على دعائم قویة من اإللقد قام ھذا الدین بجھاد 
 ،وحب الموت في سبیل اهللا ،والتضحیة بالدم والروح والمال في سبیل مناصرة الحق ،ثار دار الخلودیوإ

نفوسكم سسوا نھضتكم وأصلحوا  فعلى ھذه الدعائم القویمة أ، القرآن الكریمديوالسیر في ذلك كلھ على ھ
  .مة إلى الخیر واهللا معكم ولن یتركم أعمالكموركزوا دعواتكم وقودوا األ

  .. اإلخوان المسلمونأیھا

ال تیأسوا فلیس الیأس من اخالق المسلمین وحقائق الیوم أحالم األمس واحالم الیوم حقائق الغد وال 
نفوس شعوبكم المؤمنة رغم طغیان في صر السالمة قویة عظیمة ت عنازال في الوقت متسع وال زال

ونرید أن نمن  ": قوتھ أبد اآلبدینوالضعیف ال یظل ضعیفا طول حیاتھ والقوى ال تدوم ،مظاھر الفساد
  ." لھم في أرضئمة ونجعلھم الوارثین ونمكن في األرض ونجعلھم أعلى الذین استضعفوا

وإن  ،ن الفرص ستسنح لألعمال العظیمة وإ،ر من الحوادث الجسامإن الزمان سیتمخض عن كثی
وأن الدور علیكم في  ،آالممن ھ  دعوة الھدایة والفوز والسالم لتخلصھ مما ھو فی،ظر دعوتكمتالعالم ین

 فاستعدوا ،ال یرجونون من اهللا ما وترج ،"َوِتْلَك اَألیَّاُم ُنَداِوُلَھا َبْیَن النَّاِس"قیادة األمم وسیادة الشعوب 
  .ا عن العمل غًدوأعملوا الیوم فقد تعجزون

لمتقاعدین أن إنى ألخاطب ا و،ن یتریثوا وینتظروا دورة الزمانلقد خاطبت المتحمسین منكم أ
 ،"َوالَِّذیَن َجاَھُدوا ِفیَنا َلَنْھِدَینَُّھْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللََّھ َلَمَع اْلُمْحِسِنیَن ":فلیس مع الجھاد راحة ،ھضوا ویعملوانی

  .اوإلى األمام دائًم

  ،،،واهللا أكبر وهللا الحمد

 حسن البنا
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  ــــــــــ
 
 

 
 

 
 

 

 ، فقد كان لدي مذكرة عن حل اإلخوان بخط ید اإلمام الشھید نفسھ،كما ذكرت في مقدمة ھذا الكتاب
ـ تھم             ل ـ ي الح عى ف ذي س ار ال ة وقد تناولت االتھامات التي قدمھا وكیل وزارة الداخلیة عبد الرحمن عم

 ولكني ــ مع طول الزمن ــ ، وأدى حرصي علیھا ألن أضعھا في مكان خاص،تھمة ــ وفندتھا تھمة تھمة
د  ، وھكذا فقدن ھذه الوثیقة الفریدة من ناحیة أنھا بخط اإلمام الشھید    ،نسیتھ  وأنھا شاملة لتفنید إدعاءات عب

ة     ولكني و،الرحمن عمار وكیل الداخلیة والذي وضع وثیقة حل اإلخوان        كوى مكتوب الرونیو "جدت ش  "ب
ة                 ال أو المراجع ر الكم ا عناص وفر لھ م تت ا أخطاء    ،ویبدو أنھا كتبت في سریة تامة وبصورة ل  فجاء فیھ

  .الطباعة

والمذكرة المنشورة ھنا رغم أنھا لم تعالج االتھامات تھمة تھمة فإنھا فإنھا تنضح بالقوة كما تنم عن    
ن       المرارة وتكشف عنعن التأثیر النفسي     اد م ذ أن ع شھور العصیبة من ذه ال البالغ الذي تملك اإلمام البنا ھ

سعودیة ة،ال ة محلول د الھیئ ة، ووج دنیا مقلوب ال  ، وال د اغتی ة بع دًما خاص ال ق ات االعتق ارت عملی م س  ث
ین  " تمشیط"التقراشي باشا وعمدت السلطات إلى       ین     ،الحواري بحثًا عن معتقل ساء ھؤالء المعتقل ان ن  وك

ن وساءت أحوالھن       یزورون بی  ات أزواجھ ذه   ،ت المرشد طالبین المعونات بعد أن توقفت مرتب ت ھ  وكان
ھ             ة ل شھاده رحم ان است ث ك صًال بحی ذاًبا مت ان    ،ھي أعظم ما كان یؤثر علیھ وما جعل أیامھ ع ا ك در م  ق

  .تكلیًال لعملھ بالشھادة التي طالما تمناھا

  
  



  ٢٤٧

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

ھ وصحبھ           الحمد هللا    ى آل دین وعل ید المجاھ ؤمنین وس ل الم د أكم یدنا محم ى س والصالة والسالم عل
  .أجمعین

 

 

 
ـــــــــــــــــ 
 

ن          و    جالقد سمع الرأي العام المصرى والعربى واإلسالمى قضیة األخوان المسلمین م ب واحد ھ ن
ا       جانب الحكومة التى إ    ر عسكرى بحلھ ة بإصدار أم ب الفن    ،عتدت على ھذه الھیئ و الجان ل   يوھ ك ك  یمل

ا    یمن علیھ دیرھا وتھ ى ت ة الت ن اإلذاع ضوع وم ل الخ ة ك عة للرقاب صحف الخاض ن ال ة م ائل الدعای وس
  .الحكومة ومن الخطباء في المساجد الذین ھم موظفون حكومیون

ل   ،العام لم یسمع من الطرف اآلخر  ولكن ھذا الرأي     لم یسمع من األخوان المسلمین الذین حرموا ك
اس     واھھم      ت فصودر ،وسائل الدفاع عن أنفسھم وشرح قضیتھم للن ت أف م وكمم ت أقالمھ  صحفھم وعطل

تة                 سجن س ا ال ل عقوبتھ ة أق ان جریم ي أي مك نھم ف اع خمسة م ل اجتم ر ك م واعتب واعتقل كل خطیب لھ
  .أشھر

ضمیر          من الجوانب أن ن ولھذا كان  المى ولل ى واإلس ام المصرى والعرب رأي الع ان لل ذا البی تقدم بھ
ل إذا جاءك     ،بسماع خصم واحد ویحكم ،ویظلم في الحكم ،اإلنسانى العالمى حتى ال یقع في الخطأ       د قی وق

  .مقلوعتیناالثنتان ھ یخصم وعینھ مقلوعة فال تحكم علیھ حتى ترى خصمھ فقد تكون عین

ل شده ب   ،عتدوا علینا أن یناصرنا الرأي العام على من إرجو بعد ھذاوإنا لن  ب بك ذا    وأن یطال ع ھ رف
ة          ،الظلم الصارخ عنا   صالحة النافع دعوة ال ة ال الق حری لة         ،وإط الق الفاض سامیة واألخ ادئ ال دعوة المب

  .القم بنصیبھا في خدمة المجتمع االنسانى المتعطش لھذا الغذاء من الروحانیة وسمو األخلتقو

 

 
ذ     تخدم ونف ع واس د وض سلمین ق وان الم ل األخ سكرى بح ر الع ام أن األم رأي الع ذا ال م ھ ل یعل فھ

  :ج منھابالصورة التى انتجت ھذه المظالم التى تقشعر من ھولھا األبدان وھذه بعض نماذ

 

د وزعوا    ، ألف شخص في القاھرة واألقالیم١٠٠٠عسكرى إلى تاریخ ھذا البیان   ل باألمر ال  اعتق وق
اھر   ي الق سام ف جون األق ستب وس ل ھاك ى معتق ؤالء   ةعل ف وھ ي الری ز ف دیریات والمراك جون الم  وس
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تاذ                  ھ كاألس ي الجامع تاذ ف ین أس ا ب م م ة وھ ة تھم یھم أی ة إل يء وال موجھ ي ش ین ف سوا متھم ون لی المعتقل
تاذ     "  بھى الخولى"زھر كاألستاذ  أو في األ  " ل الدین حسین كما " ا كاألس د العلی ى المعاھ ز   "أو ف د العزی عب

تاذ        " أحمد كامل سلیم  "و  " كامل وم كاألس ي دار العل الل    "أو ف ز ج د العزی د عب یم    " أحم د التعل ي معاھ أو ف
اء   ال األوفی ضالء والعم ار الف ار والتج امون والكب نھم المح ا وم تالف درجاتھ ى اخ اء عل الب النجب والط

  .ولیس فیھم أبًدا متھم وال مجروح

ولقد طبقت على ھؤالء المعتقلین قواعد ھى الظلم المجسم لم یراھا الناس ولم یعرفوھا فى أي نظام    
  .من نظم االعتقال السیاسي وعوملوا أسوأ المعاملة

 لھم أھلوھم أو ذوى ینامون في االقسام على األسفلت ویعذبون فیھا وال یصل إلیھم شيء مما یقدمھم
ذا            ى ھ ابیع عل اة أس قرباھم من طعام أو فراش وقد مضى على بعضھم وھم الذین لم یتعودوا أبًدا ھذه الحی

ولم  ، وقد مرض بعضھم بالنزالت الشعبیة وبمختلف األمراض،الحال في ھذا البرد الشدید والجو القارس   
ام      ،اة بعضھم أي نوع من العنایة الطبیة حتى أصبح یخشى على حی یجدوا سبون والحك وھم صابرین محت

  .والشعب ال یعلم حقیقھ الحال ،عنھم غافلون

الھم    ن أعم نھم ع ون م ف الموظف د أوق ة   ،ولق والھم الخاص ودرت أم اتھم وص زت مرتب ي وحج  ف
 ، ورفت الطالب من مدارسھم،من أعمالھموفصل العمال منھم  ،ف بالحجزالمنازل بالتفتیش وفي المصار

ووقع علیھم من أنواع  ،وعطلت تلفوناتھم ،م الخاصة وآالت الرادیو من منازل الكثیر منھموأخذت عرباتھ
یھم   ، فمن أین تنفق ألف أسرة مصریة وقد سدت أمامھا الموارد،االضطھاد ما ال یعلمھ إال اهللا   وأخذت عل

ودد إ        ،ریالطرق بھذه الصورة التى لیس لھا نظ       ارب أو األصدقاء ت م إن أحد األق ر   وإذا عل ذه األس ى ھ  ،ل
  . كان نصیبھ ھو اآلخر االعتقال،فعاد مریضھا أو عال محتاجھا

 فكان یعتقل من البیت الواحد أربعة أخوة ، معنى من المعانى اإلنسانیةىولم یراع في ھذا االعتقال أ
 ،م على ھذا البیت فتعطل المصالحو وھم كل من یستطیع أن یق،أخوین وأصھارھما وأوثالثة أصھار مثال 

ة حین       ،وتقفر المساكن من السكان    ،وتغلق المتاجر   فھل سمع الناس بمثل ھذا حتى في المعسكرات النازی
ى أشدھا       ،كانت تعتقل الیھود   رب عل وھل فعلت الحكومة المصریة عشر ھذا مع معتقلى الصھیونیة والح

  . ال...واهللا

 

داء       ولقد وقفت الحكومة من الم  ھ الخصومة والع ا كل األخوان موقف صلوا ب ذین ات ففصلت   ،وظفین ال
 موظفا من الموظفین الصغار الذین تعلم أنھم ال یستطیعون حوال وال قوة في مقاضاتھا أمام ١٥٠أكثر من 

،  ومن كل  موظفا من مختلف المصالح٥٠٠وشردت من القاھرة وحدھا إلى الوجھ القبلى       ،مجلس الدولة 
دارس      ،الخ. .قسام العدد بین مدرسین وكتبة ورؤساء أ     ا من ھذا  ة قریبً ییرمد ھ الم دأت فی ذى ب ت ال  في الوق
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اس             ان بمخانق الن ل مك ي ك ة المساكن ف ل  ،وانتظم فیھ األبناء من الطالب كل في معھده وأخذت أزم  وك
ي                   األخوان المسلمین ف صلوا ب م ات ذاب أنھ ذا الع ا ھ ستحقون علیھ ذین ی ن   تھمة ھؤالء الموظفین ال وم م  ی

ام  طرابً      ،األی ات إض ذه الحرك د أحدثت ھ ال  ولق وس واألعم ي النف ى      ،ا ف اب عل ت الب ا فتح  فضال عن أنھ
ان            ،مصراعیھ للوشایة والكید والدس واالنتقام واتخذھا صغار النفوس سالًحا للتنكیل بزمالئھم في كل مك

 مجھول أن ھذا الموظف یعمل وصار كل من أراد أن ینتقم من موظف تقدم إلى ادارة األمن العام بخطاب
ان       ل أو برھ ر دلی ن غی ل    ،لالخوان وما ھى إال ساعات حتى یرى نفسھ في قنا أو أسوان م مع بمث ل س  فھ

  ؟ھذا اإلجحاف في زمن من األزمان

 

رف     ١٠٠٠ولقد أبعد عن الكلیات والجامعة والمدارس الثانویة نحو    دون ممن ع ب أو یزی  ألف طال
ان لھ     نھم وفصل                أنھ ك ر م ل الكثی یم واعتق د التعل ي وجوھھم معاھ ت ف األخوان المسلمین وأغلق لة ب م ص

ة                شباب البدنی وة ال ا ق شتعل فیھ ى ت سن الت ذه ال ي ھ ات ف شوارع والطرق ي ال الباقون وأصبحوا مشردین ف
لى الشر  التى إن لم تعرف الخیر فإنھا وال شك تنصرف إةوالذھنیة وتنمو فیھا كل عوامل النشاط والحیوی   

  .والضرر والفساد

 

ن              ر م وال عدد كبی ات وأم ر العسكریة بمصادرة مرتب ور أن تصدر األوام ب األم ن أعج ان م وك
ي األخوان المسلمین           ،المواطنین ام أعضاء ف ن األی اجر أو   ، ال لشيء إال ألنھم كانوا في یوم م ذھب الت  فی

رف    ، بعض أموالھ ھناكالموظف إلى المصرف یسحب  ك من ص  فیجد األمر العسكرى قد سبقھ بمنع البن
 فال ھي أموال ، مع إن ھذه األموال أموالھ الخاصة أو مرتبھ الشخصي ،شيء حتى تصدر تعلیمات أخرى    

م  ومع ذلك فلم تفرق األوامر بین عا، ولكنھا مالھ الخاص،وال أموال مؤسسة ،وال ھي أموال جمعیة ،ھیئة
  .وخاص

   :اك شركات ھيوھن

 األخوان للتجاره بمیت غمرةشرك .  

 المناجم والمحاجر العربیةةشرك .  

 األخوان للنسیجةشرك .  

 األخوان باالسكندریةس مدارةشرك .  

 رشوطبفخاء االسالمي ة اإلشرك.  

 دار األخوان للطباعةةشرك .  

 شركھ دار األخوان للصحافة.  
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عت   ،األخوان وال بمنشأت األخوان األخوان أو مشروعات ةبھیئلھا  وھذه كلھا ال صلة      ا وض  ولكنھ
ا       ،ھذا االسم من باب الدعایة التجاریة   رواتھم فیھ ل ث عوا ك وال ضخمة ومساھمین وض  ، وفیھا رؤوس أم

ا خمسة         ر یملكھ ت غم ھ         ،فشركة األخوان للتجارة بمی ل ثروت ي ك ھ ھ ف جنی نھم أل ریك م ل ش  ، وضع ك
ر       وبارك اللھم لھم في رزقھم وصاروا بشركتھم على      ن تخط م تك ى ل ة الت ذه النكب خیر حال حتى نكبوا بھ

أموال األخوان       وقد أثبتوا بالدلیل القاطع أن ھذه   ،لھم على البال   ا ب لة لھ ھ ال ص ة وأن والھم الخاص  ، ھي أم
  . الشركھ تحت الحراسةومع ذلك فقد صدر األمر بوضع ھذه

  . مغلقة األبوابن الشركات ال زالت إلى تاریخ ھذا البیاةوبقی

ف  ٥٠٠قد بلغ عدد الموظفین المتعطلین بسبب إغالق ھذه الشركة  ول  خمسمائة شخص ما بین موظ
  . أصبحوا اآلن وال مورد لھم یھیمون على وجوھم في كل واد،وعامل

 

األخوان           ل اتصال ب ولقد دأب البولیس منذ صدرت ھذه األوامر على مضایقة كل من یظن أنھ لھ أق
ره          یش متج رات أو تفت ال عدة م ساء واألطف ع الن الم وتروی ذلك   ،بتفتیش منزلھ في غسق الظ م ك رض  ت  ف

سیدات    ى ال ى عل نقالت حت ازل والت خاص والمن ات واألش ات والخطاب ى التلیفون ة عل ق الرقاب شكل یخن ب
  . مع كل أمن وھدوء واطمئنانىفاس ویقتل الحریات ویتنافاألن

سام  وكثیًرا ما یدعى الناس إلى    ز واألق ة       ،المراك ي بالغات كیدی ئلة ف یھم أس ھ إل ات   ،وتوج أو اتھام
  .وال یراد من ذلك كلھ إال اإلحراج واإلعنات ،شكلیة او تافھة

م الواقعة على األخوان المسلمین في ھذه األیام والتى لم یر التاریخ مثال ھذه بعض نماذج من المظال 
ل        تشلمسلمین منفي سالف األزمان وإذا عرف أن األخوان ا   لھا   ي ك ة وف ل مدین ي ك ة وف ل قری رون في ك

وان وأنھ    ل دی ي ك صلحة وف م وأم و       م ھ ذا الج ي ھ شون ف م یعی صلون بھ ل المت رانھم وك اربھم وجی ق
ا أن نتصور      ،المضطرب دى ت  أمكنن ى أي م ل الحكوم  إل ھ       ةعم شعب وراحت أمن ال الل ب ى اإلخ سھا عل  نف

  . الھدوء واالطمئانظلم وتوفر لھوھى المسئولیة عن أن تدفع عنھ ال ،تھوطمائین

 

ان                 ي مك ون ف ن أعضاء األخوان یجتمع ل خمسة م ة ك ى محاكم وتنص أحكام األمر العسكرى عل
د       ،بقصد العمل على تحقیق بعض أغراض الجماعة   ھ أح ر إلی ا ینظ شرط قلم ك ال ة أن    ،وذل ت النتیج وكان

ى    أصبح األخوان الذین عاشوا في مجموعا    نھم أن یلق ستطیع خمسة م  بعضھم  ت األخوة عشرین سنة ال ی
غ إ ،سائس والوشایات ھذا النص باًبا واسًعا للد   وفتح ،بعًضا في أي مكان    ن     فیكفي أن یبل سانا أن خمسة م ن

الق أو ب       األ ان ح ب        خوان في دك زل صدیق أو قری ي من ال أو ف یھم       ،ق بض عل ولیس ویق داھمھم الب ى ی حت
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ھر               ثم ،ویسوقھم إلى السجن   ا ستة أش ة أقلھ یھم بعقوب یحكم عل ام ل دة أی د ع ل رأ ، النیابة العسكریة بع  ى فھ
  ؟..الناس مثل ھذه األحكام في أي بلد من البلدان

 

 

  .لقد اتھمت الحكومة األخوان المسلمین بثالث اتھامات كلھا باطلة

  .الجریمة وتھدد األمن وتعبث بالقانون شجعفاتھمتھم بأنھم عصابة إرھابیة ت

   .وبأنھم تحولوا من جماعھ دینیة إلى ھیئة سیاسیة

  .وبأنھم یعملون في سیاستھم على قلب نظام الحكم

ي                      سبب الحقیق ستر ال ة ل ست إال ذریع ا لی ات وأنھ ذه االتھام ل ھ الن ك ان بط وسنبین بالدلیل والبرھ
  .للعدوان على األخوان

 

ام       أراد سعادة    ذا االتھ ذكره    ،وكیل الداخلیة عبد الرحمن بك عمار أن یثبت على األخوان ھ ب م فكت
ل األخوان    ر بح صدور األم ا ل سكرى أساًس اكم الع ا الح ة اعتبرھ ا ،مطول ى إذاعتھ ة عل ت الحكوم  وعمل

ان          ل مك ا للو    ،ونشرھا على التجار والعمال والطالب في ك ا خاًص ا ملحق ت بھ ائع المصریة   وطبع د   ،ق وق
وقد كتب المرشد  ، جرائم ونسبھا إلى األخوان المسلمینأسماھاأورد فیھا وكیل الداخلیة ثالثة عشر حادثة     

ا             شر طبًع م ین رد ل ذا ال ن أن   ،العام لالخوان رًدا على ھذه المذكره فند بھ بكل ما جاء فیھا ولكن ھ وال یمك
  .وجود صورة منھ مع أحد كانت كافیة العتقالھ وسجنھ بل إن ،تسمح الرقابة بطبعھ ونشره على الناس

ھ         ل ل رى ال أص ذوب مفت سام بعضھا مك وخالصة ھذا الرد أن ھذه الحوادث ال تخرج عن أربعة أق
راءة     ھ بب م فی ضھا حك ات وبع ل والمفرقع نع القناب ى ص دربون عل ماعیلیة یت وان باالس بط إخ ة ض كحادث

 افتتح بھا سعادة الوكیل مذكرتھ وھى الجنایة العسكریة التى اتھم األخوان براءة تامة كالحادثة األولى التى
وبعضھا كان العدوان فیھ على األخوان فلم یكونوا  ،من ھذا االتھامفیھا اثنان من األخوان وحكم ببرائتھما    

معتدین ولكن معتدى علیھم أفظع اعتداء كقضیة مدرسة شبین الكوم التى استشھد فیھا أحد طالب األخوان 
رد               وح ات وبعضھا ف ن الجنیھ ف م دره أل ا وتعویض ق  عن  يكمت المحكمة على قاتلھ بخمسة عشر عاًم

  .دوافع شخصیة أو عائلیة ال صلة مطلقا بینھ وبین ھیئة األخوان أو أحدى شعبھا في أي مكان

ى أ     فكیف یتخذ أمثال ھذه الحوادث دلیال على إدانة یترتب علی        و االعدام عل ل وھ م بالح ر  ھا الحك كب
ا ان األخوان عاشوا       ، ظلت عشرین عاما تخدم المجتمع واإلسالم      ةئھی ویكفى لدحض ھذه التھمة وإبطالھ
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ھ  فلم یستطع أحد أن یعتدى علیھم إال في غیب،عشرین سنة طواال یزداد نشاطھم في ظل القانون      سالح  ت  وب
  .األحكام العرفیة وھى سلطة استئنائیة لم تمنح لمثل ھذه الشئون واألحوال

 

  .أما ما یوجھ لألخوان من شبھات في ھذا الباب فھذا بیانھ ورد بغایھ الوضوع والبیان

اكن لإل        ) ١( ي بعض أم ائر      ما وجد ف لحة أو دخ ن أس و أن     خوان م ببھ وھ روف س ات مع أو مفرقع
ل       اإل ى أس ي الحصول عل ا ف ن  خوان كانوا ھم الھیئة العاملة النشیطة التى ساعدت الھیئة العربیة العلی حة م

ا استطاعت         ومختلف األماكن وساعدت أخوان فلسطین عند حض       ل م سالح بك رھم إلى مصر لمشترى ال
ھذا السبیل معسكًرا باسم اإلخوان المسلمین في السویس من مساعدة وساعدت الجامعة العربیة رسمًیا في       

ن األخوان أو الفلسطسی      ،البریجثم في النصیرات ثم في       دین م ة    فھذه األسلحة للمجاھ ة العربی نین أو الھیئ
ة          ق الحری ا تطل والحكومة نفسھا تعرف ذلك ولم تكن تنكره حتى تغیرت سیاسیتھا عدة مرات فكانت أحیان
سالح            ذا ال سفر ھ سمح ب للناس وأحیانا تصادر ما یجمعونھ بأموالھم من سالح بعد إذنھا لھم بذلك وأحیانا ت

ا   فھذ وھكذا ،للمجاھدین وأحیانا تمنع السفر إلى حین      سدتھا علین ا سالح كان مدخًرا لقضیة قلسطین التي أف
ذه  ،ین تارة أخرىغاصبع تارة وللسیاسة الحكومات المترددة التى أسلمت نفسھا للمطام   حتى وصلنا إلى ھ
  .النتیجة المحزنة التى لم یكن بتوقعھا أشد المتشائمین

رد   سلیمھ ت سفیره أو ت دم ت ي ع سبب ف روف وال سالح مع ذا ال ن ھ الغرض م اقض ف ة وتن د الحكوم
سیاستھا واستمرار األمل في االستفادة منھ بید المجاھدین في فرصة من الفرص فلم یكن عدة إرھابیة وال      

  .أداة عدوان

 

  :كون منصفین في الحكم أن نسأل أنفسنا بخصوص ھذه الحوادث ھذه االسئلةیجب أن ن

  .ادث على أحد بخصوصھ إلى اآلن مع أنھا ال زالت رھن التحقیقھل ثبتت ھذه الحو

األخوان المسلمین     وعلى فرض ثب  ل ب ذا الفاع لة ھ ھ    ،وتھا على أحد فھل ثبتت ص ت أن الھیئ ل ثب  فھ
  .أمرتھ بھذا أو شجعتھ علیھ أو أذنت لھ فیھ

  .التھامحمل الھیئة النافعة العاملة تبعة ھذا اأسئلة یجب أن نجیب علیھا قبل ان نھذه 

بة                   على أن ھذه   شباب بمناس س بعض ال ار تحم ن آث ر م ا أث رج عن أنھ ا ال تخ ي حقیقتھ  الحوادث ف
ار                 ف بعض كب ة وموق سطین العربی الحرب وبمناسبة موقف المواطنین اإلسرئیلین الجامد من مساعدة فل

ي مص  بالمشایعة والمناظرة المصریین منھم    صھیونیین   وثبوت مساعدة لكثیر من العناصر الیھودیة ف ر لل
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سالح               دادھم بال دامھم وتنظیم مستعمراتھم وإم ي ترسیخ أق الغ ف ر ب ا أث في فلسطین مساعده كبرى كان لھ
  .والمال

ذ   وفي غمرة الشعوأمام ھذه العوامل     ى ھ شباب إل ال  ور بالحرب ومقتضایاتھا اندفع بعض ال ه األعم
  .رھم في ذلك هللاوعلیھم وحدھم تبعتھا وأم

 

انوا                    ا ك ى م شبھة الت ذه ال یھم ھ ى عل ھ ألق ن األخوان ألن ذا الحادث م ى ھ ن أحد أشد أسفا عل م یك ل
ا     یرضون لتلقى علیھم في یوم من األیام وال یتصور أن            ة أو بإیع ن الھیئ دبیر م ان بت ا     زھ ك ًرا م ا وكثی منھ

ل           ذا العم ل ھ ى مث دافع إل ى ال د جاءت أحك   ،تكون الحوادث وحدھا ھ ى      ق ھ اهللا عل ك رحم دار ب ام الخازن
كندریة صارمة قاس    الطالب الذین ألقوا القنابل على أندی    ز باإلس نھم      ة اإلنجلی ب م ل طال ى ك م عل یة إذ حك

ة          ان الطلب بعشرات سنوات مع أنھ أصدر حكمھ على حسن قناوى سفاح اإلسكندریة مثال بسبع سنوات وك
ع     یتصورون أنھم یستطیعون بحركاتھم ھذه أن یحققوا      شددون م ال یت ز ف  أھداف الوطن ویزعجون اإلنجلی

 فیما یعتقدون ومن ،ق نشاط ھذه الحركة الوطنیةو ومثل ھذه األحكام في عرفھم تع ،المفاوضین المصرین 
ا    ما عنھ ولسنا نسوق ذلك رضا بما عمال أو دفاًع،ھنا اندفع ھذان الطالبان إلى ھذا العمل    ال فیھ د أن ق ا بع

  .و اإلیعازألخوان أن تكون ھى مصدر التدبیر أننا نسوقھ لندفع عن ھیئة ا ولكنا أ، كلمةالقضاء

 

ین         وال زال بین یدى القضاء وقد وقع حیث ال ھیئة تسأل وال قیادة تدبر إذ كانت قیادة األخوان من ب
ا            ن م ع ولك ى أن ال یق اه ونتمن ا نتحاش ھ      معتقل ومراقب وھو رد الفعل الذى كن رء یدرك ى الم ا یتمن ل م  ك

  .وعواقب األمور بید اهللا

 

ام أشد االس      لق د الع شر        نتد استنكره المرش م تن د فل صدد للجرائ ذا ال ي ھ ة ف ث بكلم ھ   ،كار وبع م ل  وأل
خوان أرید بھ إفساد خطتھم التى كانت تقوم على  ونعتقد أنھ تدبیر ضد اإل  ،ن أشد األلم  خوان في كل مكا   اإل
ین            الت ومین اتن فاھم مع الحكومة والتى مھد لھا المرشد العام بیانھ الذي نشر في الجرائد قبل ھذا الحادث بی

ئلة الثالث        ویجب والحادث ال   سنا باألس ذا     ، الماضیة ةزال تحت التحقیق ــ أن نذكر أنف ت أن ھ ل ثب ي ھ  وھ
ل  ؟ھ باألخوان اإلنكار وما مدى صلتعلى مصر ھ مع أن  ؟ض علیھ ــ ھو الذى ارتكبھ     والمقب ھ أو   وھ ر ب  أم

ا    على أن العدالة تقضي بأن كل الحوادث التى تقع بعد الحل إنم    ؟منھمشجع علیھ من قبل أحد       سئل عنھ ا ُی
ة      تحرمل عنھا معھم الحكومة التى      مرتكبوھا وتـُسـئ  وا تبع وا أو یتناصحوا أو یزن  على األخوان أن یجتمع

  .عمل من األعمال
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سھا          ولقد   ة نف ة وشجعت الحكوم شأت العام ة والمن توالت خطابات التھدید إلى الحكام ودور الحكوم
ى سارت عبث   ھذه الحركھ بنسبتھا إلى األخوان واتھاماتھم بھا ظلًما وعدوانا وال       ا نشر عنھا في الجرائد حت

 ومع ھذا ، األھلینطفال في المدارس ویزعجون بھا اآلمنین منومالعبة تقیلة ومساله یتسلى بھا األسخیفا 
ستنكرون       ك ی فلم یثبت إلى اآلن أن خطاًبا واحًدا من ھذه الخطابات كتبھ أحد األخوان وأن األخوان وال ش

  .ھذا الصغائر ویحذرون من اإلصغاء أو التأثر بمثل ھذه األوھام

ى باسم ا  وقد بلغت الجراءة  ألخوان   بھؤالء العابثین أن یوجھوا مثل ھذه الخطابات إلى القصر الملك
ظ                یواألخوان   الى أن یحف ارك وتع سألون اهللا تب ر وی دس الحقی ذا ال ى ھ أ إل ن یلج ل م ن ك ى اهللا م برأون إل

  .جاللة الملك المعظم ویؤید عرشھ وأن یجعل عھده عھد أمن وطمأنینة وسالم وعدل وإنصاف آمین

  و بعـــــــــــــد ؛

ى أن    ھذه الھذا البیان یتضح لكل منصف براءه األخوان المسلمین من   تھمة الجریمة واإلرھاب وبق
ع     نو ي جمی جھ ھذا السؤال ومن المسئول اآلن عن اضطراب األمن ووجود ھذه الحالة من القلق والذعر ف

  ؟ وكیف السبیل إلى إعادة األمور إلى وضعھا الطبیعى من الھدوء واالستقرار؟أنحاء البالد

طھادھم     الحكومة بإقدامھا على حل األخوان المسلمین بال م        م واض ي ظلمھ برر ومبالغتھا بعد ذلك ف
ك            ى المسئولة وال ش داء ھ م واالعت وھم ھذه المجموعة الضخمة من أبناء البالد واستمرارھا في ھذا الظل

  .عن ھذه االضطراب والسبیل إلى عودة األمور إلى طبیعتھا من الھدوء واالستقرار معبدة میسرة مأمونة

ذا        ع ھ رار ورف م عن ھؤالء الموظفین األخی    ھى إلغاء ھذا الق ـ الظل ذ ال ـ رم بجریم مار وأخ ھ ج ي  ت  ف
دھا        ،دل واإلنصاف ـحدود القانون بالع   عت بی د وض  وبغیر ھذا ستظل ھذه الحال وتزداد وتكون الحكومة ق

  .بذور ثورة ال یعلم مداھا إلى اهللا

ا  ارك وتع ضاء اهللا تب سلمین لق صبر مست ة وال صمین بالحكم وا معت وان ال زال ین وأن األخ لى راض
داء              ،تھبحكم ي االعت ھ ف  ولكن العقالء منھم یخشون أشد الخشیة أن یفلت الزمام منھم إن استمرت الحكوم

على أبریاء والتضییق على األحرار الفضالء ونھایة الضغط االنفجار وحق الدفاع عن النفس والمال حق     
  .مشروع في كل زمان ومكان

 

ب  ،وھذه التى طالما كتب فیھا األخوان وأطالوا وأسھبوا   وخالصة ما قیل أن ھناك أربع نظرات یج
  :أن یتأملھا المنصف قبل أن یصدر حكمھ في ھذا االتھام
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سیاسة وت        :األولى دین وال ین ال رق ب م تف سھ ل المى نف سیاسة سواء    ع  أن طبیعھ الدین اإلس رض األخوان لل
ة بحری   ث المطالب ن حی ت م ي    كان ف ف الم الحنی نظم اإلس ذ ب وب األخ ا أم وج بالد وحقوقھ ة ال

أوضاعھا االجتماعیة على اختالفھا تعرض مستمد من اإلسالم نفسھ ومعتمد علیھ وھو جزء من   
  .أجزاء ھذا الدین ال انحراف عنھ

شوب   ، أن األخوان في الحقیقة قد اضطروا اضطرارا بفعل الحوادث والظروف وحدھا    :ةالثانی ان ن د ك   فق
ى األخوان           طھاد إل ھ اض ات وتوجی ت الحری الحرب العالمیة الثانیة وإعالن األحكام العرفیة وكب

ن من م یك ث ل ى    فبحی شعوب إل ع ال ك وتطل د ذل ة بع ت الھدن م كان واب ث س الن دفاع إال مجل ذا لل
ا           صر وتفككھ ي م سیاسیة ف ات ال عف الھیئ ع ض ا م ى حقھ صول عل تقاللھا والح تكمال اس اس

ذا المسرح      ـك دف واختالفھا كل ذل   ى ھ رى إل عبیة كب ذا   ،ع باألخوان المسلمین وھم ھیئة ش ع ھ  وم
ة          بالد العربی ضایا ال وطن وق ضیھ ال ي ق اھمت ف دان وس ذا المی ي ھ بالء ف سن ال ت اح د أبل فق

اسة والحكماء بما أبدى األخوان من آراء في عالج قضیة   إلسالمیة بأوفى نصیب ولو أخذ الس     وا
سودان    ضیة ال ل ق سطین وح تھم       فل ؤتمرات وھیئ رارات م ال وق ذا الح ى ھ م إل ل بھ ا وص لم

  .التأسیسیة ومذكراتھم ورسائلھم خیر شاھد على صدق ھذا الكالم

نھم             : الثالثة سیاسیة ولك انم ال ة أو المغ اورات الحزبی  إن اآلخوان لم یعملوا یوما من اآلیام على اساس المن
وطن أو مساسھا    مسائل من حیث  الذین ینظرون إلى ال    "دینالمجر"علوا بروح الوطنین     ا لل نفعھ

ع    طبیعة الحزبیة السیاسیة لم تعفھم     ن كانت بمصلحتھ وإ  نھم م  من مظاھر الخالف والخصام ولك
ة            ب بالوحدة والجماع ع والترحی ر للجمی ى الخی ذب وتمن دفاع المھ ذلك لم یخرجون عن حدود ال

  .والدعوة الیھا في كل حدث من اآلحداث

ة وان ح :الرابع نة      أن األخ ذ س دان من ذا المی وا ھ تھم     ١٩٤٥ین اقتحم ادئھم وخط ى مب اء عل انوا امن  ك
صل         ام الف صلون تم م یف ھ انھ ات الخیری انون الجمعی دور ق بة ص اعلنوا بمناس شروعاتھم ف وم

ي حدود   والوطني وظلوا یعملون في المیدان ھم الدینى   نشاطھم االجتماعي الخیرى عن نشاط     ین ف
ات  ارة الشئون االجتمالعیھ ولم تر ھم في وزالنظام والقانون وسجلت جمعیات    حكومة من الحكوم

دین أو خر  ن ال ا ع ع انحراف ذا الوض ي ھ ادئ جً وف را المب ام أو تنك اة للنظ انون أو مناف ى الق ا عل
ل الداخلی    عادة وكی ول س ى یق سھا حت ة نف ا    "ةالجماع ى نظامھ ت عل د خرج ة ق ذه الجماع أن ھ

  .یلمع أن كل ما ھناك تنظیم وتفص" االساسى

 

ى ھؤالء ا          م یعن ون وھذه في الواقع أعجب االتھامات وال ندرى أي نظام حك م   ،لمتھم  إن نظام الحك
و النظام     تور على أنھ دین الدولھ الرسمى وإسالم الذي ینص الدسفي مصر إما دینى وھو اإل   دنى وھ ا م م

شعب  الدیمقراطي الذي یقوم  ھ وال    على ارادة ال رام حریت ل   ،ذى فصلھ الدستور تفصیال   واحت االخوان  فھ
ب     ملالمسلمین یع  ذین النظامین     أون على قل رة ال   ؟حد ھ ف م م ال وأل و      ، اللھ إن أساس دعوة األخوان ھ  ف

فكیف یوجھ إلى األخوان   ،ال بالدستور الذي یكفل الحریاتسیلھ لھذه الدعوة وال حمایھ لھا إ      سالم وال و  اإل
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ب نظام ا      ؟مثل ھذا االتھام   ذي قل ق أن ال ام اإل        والح ت أحك ى أھمل ات الت ذه الحكوم و ھ ال ھ م فع الم  لحك س
  .وعطلت روح الدستور

ساد    رھذه المنكرات الفاشیة وھذه الدور المشیدة للھو واللعب والخمر والمیس   ث والف رقص والعب  وال
اس      اوھذه الفر  ن     ئض المھدرة التى ال یؤدیھا الكبار لیكونوا قدوة لغیرھم من الن ام المستمدة م ذه االحك  وھ

ؤ        ذي ی ع ال ذه المظالم    من باإلغیر كتاب احكم الحاكمین كل ذلك ھدم لالسالم وقلب لنظام المجتم الم وھ س
ات وم             ت الحری وق وكب دار الحق راد والجماعات وإھ ال  الواقعة على االف ع المج ف   والبرلمان سن ات وتزیی

دنى   إ م الم ك         رادة الشعب في االنتخابات قلب لنظام الحك یس المسئول عن ذل ى الدستور ول وم عل ذي یق  ال
ن الحاكمین المسیطرین       تقامة االوضاع         وإ،األخوان المسلمون ولك الح الحال واس د األخوان ص ا یری نم

ة مشروع       والدنیویةالدینیة   یلة معروف ین بوس د األم ذا البل دعو  ة في ھ ى ال ة وحسن    ة ھ اع والتربی  واالجتم
  .واهللا من ورائھم محیطل بینھ إال كل ظالم معتد جبار حوالتوجھ وذلك حق لكل مواطن ال ی

ق             على أنھ اذا كان الكید واأل      وب الح بس ث ذي یل ف ال ل الزائ ذا الباط وب وھ ذا الحال المقل ن ھ لم م
ي                 زوًر وا أن ف روا أو یظن وا أو یفك ى أن یتخل ر األخوان إل ن األخوان أو غی شبان م بعض ال ل ب ا قد وص

ذا الوضع       ائج             مقدورھم أن یغیروا ھ وة فھؤالء مسئولون عن نت ف كاستخدام الق ن العن  الفاسد بوسائل م
ا ووسیلتھا معروفة معلنة تفكیرھم ولیست ھیئة األخوان مسئولة عنھم أو عن غیرھم ما دام طریقھا واضًح

  .على الخاص والعام مقررة في قوانینھا ونظمھا لم تخرج علیھا یوما من األیام

ي مصر مسئولة        ومن اإلنصاف أن نقول لوجھ ال      سیاسیة ف حق أن الحكومات المتعاقبة والتیارات ال
تھم              ق دفع ا للح ل وكبتھ ي الباط ا ف ى بتمادیھ اه فھ ذا االتج مسئولیة كبرى مع ھؤالء الشبان عن سلوكھم ھ

ذا االتج       السبیل ونحن ال    ادفعا إلى ھذ   ول عن ھ ذا الق دافع بھ ا       ن إن خطتن شجعھ وال نرضاه ف ذي ال ن اء ال
رى    تقال لعل ولكنھا كلمة حق یجب أن  ،اولة والتربیة والتكوین واالنتظار   الصبر والمط  ا تبصره وذك  فیھ

  .حواللین من تطورات النفوس وتقلبات األونذیًرا للغاف

 

 

 

ل الد          عادة وكی ات        وإذا كانت ھذه االسباب التى ذكرھا س ذه االتھام ة وھ ا باطل ھ كلھ ي مذكرت ة ف خلی
  فما السبب الحقیقي إلصدار أمر الحل ووقوف الحكومة المصریة من،التى وجھھا لالخوان غیر صحیحة

  .ینحاربعداءھا المیونیین أ من أحد حتى من الصھاألخوان ھذا الموقف الشاذ الذي لم تقفھ

  :ب على ذلك أن ھناك عدة أسباب منھاوالجوا
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ام أن    فقد أقر سعادة وكیل الداخل     د الع تاذ المرش ن       یة بنفسھ لألس ا م ى باش ى النقراش دمت إل ذكرة ق م
ي     د ف ي فای وا ف د أن اجتمع ا بع فارة أمریك ال س ائم بأعم سا والق فیر فرن ا ٦س ون فیھ ا یطلب سمبر تقریًب  دی

داد لمط           ام االمت ة أم ر عقب ل األخوان المسلمین أكب الد      المبادرة بح ي ب ل وف ي وادى النی شعبھا ف امعھم وت
ب     ذا الطل ل ھ دي     ،العرب ومواطن اإلسالم ولیست ھذه أولى المرات التى طلب فیھا مث ب تقلی ل ھو طل  ب

ا تحجم عن               ت كلھ ات وكان ل الحكوم كان یتكرر دائًما على لسان السفیر البریطانى في كل المناسابات لك
 والحرب العالمیة ١٩٤٢لسفارة من رفعة النحاس باشا في سنة إجابتھ حتى في أحرج األوقات فلقد طلبت ا

بواب حل األخوان المسلمین وتعطیل نشاطھم فأبى أن یجیبھ إلى ذلك واكتفى األلمان على  على أشدھا واأل  
ھ اهللا أن                   ى باشا رحم ة النقراش ي وسع دول ان ف ى حین وك ام إل ز الع اء المرك ا مع بق بإغالق الشعب كلھ

ھ            یرفض ھذا الطلب أ    ریحھم ویریح ى وضع ی ع األخوان عل اھم م م      ،و أن یتف ى أت ان األخوان عل د ك  ولق
 ھذه الخطوة  وخطا،لحجاز على أنھ لم یفعل ذلكاستعداد لھذا التفاھم وبخاصة بعد عودة المرشد العام من ا

ل ا                ب ك ھ ال زال لألجان ا وأن ون ألبنائھ ل أن تك ب قب ت لألجان ى أن مصر ال زال وذ  التى ال تدل إال عل لنف
  .والسلطان في ھذه األوطان وال حول وال قوة أال باهللا

 

د و   كما أن م   ن جدی ز م م الخاص    ن ھذه االسباب كذلك التمھید الجراء المفاوضات مع اإلنجلی د عل ق
او ضدوالعام أن األخوان ھم أعظم العقبات    رات  المساومة على حقوق البالد والعبث البریطانى بھا في من

د للمفاوضات          ا أن یمھ المفاوضات وقد أشارت إلى ذلك الصحف األجنبیة بمناسبة قرار الحل فكان طبیعًی
رى  األمور وتقلبات األحوال وعن التطلالمنتظرة بحل األخوان وشغلھم بأنفسھم عن مجریات    ع إلى ما یج

ت في الظھور اآلن وسیعید وھا ھى ذي بوادر السیاسة ونتائجھا بد السودان من فظائع ومآسي ونكبات في
  .التاریخ نفسھ من جدید فتأتلف األحزاب وتتم المفاوضات وتوقع المعاھدة وتصبح معاھدة المجد والفخار

 

سودان         سطین وال ل قضیتى فل ي ح ولقد فشلت الحكومة المصریة والحكومات العربیة فشال ذریًعا ف
ة  م الحكوم أنھم      وتعل شعر ب شل وت ذا الف باب ھ ور وبأس واطن األم ة بب وان الدقیق ة األخ م معرف ام العل تم

ت                    ا كان راء ولعلھ ذا االج شل بھ ذا الف ستر ھ ك وأن ت ى ذل سبقھم إل ارادت أن ت ا الحساب ف سیشددون علیھ
د ذ     ون بع ك  تتوقع أن یثور األخوان في مصر أو یتمرد المتطوعون منھم في فلسطین فتحملھم تبعة ما یك ل

ل ال   نھم     ولكن األخوان ال یسعھم في دینھم واخالصھم وامتھم اال ان یسدوا على الفتنة ك ن م م یك رات فل ثغ
  .العاقبة للمتقینو واألناةصاب وتحمل الصدمة بالصبر والثبات ومعالجة االمور بالحكمة اال ضبط األع

 

الحكم أن سكما وقر في نف  م ھ   القائمین ب م         مھ ام وأنھ ذا الع ي ھ ة ف ات القادم ذین سیجرون االنتخاب  ال
دى   ون م م یعلم ات وھ ي االنتخاب ة ف الیب المعروف دة باألس ة جدی سیوا دورة نیابی ستطیعون أن یكت ذلك ی ب
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رى وال             ي الق ة ف ھ وبخاص ف طبقات شعب ومختل وس ال ي نف ف تغلغل فكرة األخوان ف ا أن   ،ری ان طبیعًی  فك
ور            بوا حساب منافستھم    سحی ین الجمھ نھم وب ذه الضربة أن یباعدوا بی في ھذا المیدان وأن یحاولو بمثل ھ

ة دورھا في مثل الشأن الخطیر بی كل الناس وھكذا تلعب الروح الحزش على یویشوشوا جھادھم ھذا التشو   
  .تائج العمیق اآلثارالن

 

ذین خا   والدسا صابع الخفیة  ننسى في ھذا المضمار عمل األ     وال ات ال ن ذوى الغای ذه  مص ئس م وا ھ
ة     الدعوة من أول یوم وتربصوا بھا الدوائر حتى أمكنتھم منھا الفرصة وساعدتھم الظروف فاحكموا الخط
ة             شیوعیة الدولی ة وال ة العالمی دون فالیھودی ا یری ى م ة إل ي النھای ودأبوا على التدبیر والكید حتى وصلوا ف

سد         والدول االستعماریة وأنصار اإللح    ي األخوان ودعوتھم ال اد واإلباحیة كل ھؤالء من أول یوم یرون ف
ا               ل م اداتھم بك ي مع ًدا ف ألون جھ المنیع الذى یحول بینھم وبین ما یریدون من تحلل وفوضى وإفساد وال ی

ن       ایستطیعولم  یستطیعون وھم     كتمان شعورھم ھذا وال إخفاء سرورھم وفرحتھم لنجاح خطتھم حین أعل
  .قاموا المآدب وأولموا الوالئم وتبادلوا التھاني وجعلوه یوًما من أیام المواسم واألعیادقرار الحل فأ

ة المصریة        ذا وھكذا أقرت الحكوم ضالین المض        ال بھ ؤمنین    تصرف أعین ال ى الم دوان عل لین بالع
ره      ،العاملین ى أم ب عل ام      ك ول ، فإلى اهللا المشتكى واهللا غال ك األی ون تل اس ال یعلم ر الن دا ن أكث ین  ن ولھا ب

  .مورالناس وهللا عاقبة األ

 

 

الم بتع         وطن واإلس ى أصابت ال ة ألت شاط   طوحتى نقرب للتصور واألفھام مبلغ الخسارة الفأدح ل ن ی
ذه الصورة المص             ام ھ رأي الع دى ال ین ی ى حین نضع ب ًدا غر األخوان المسلمین ولو إل اد    ج ار جھ ن آث  م

  :ا مضت حافلة بأعظم االعمالاألخوان خالل عشرین عاًم

 

د أ  ط          لق ا فق یس دین و ل ل فھ اعى كام الم نظام اجتم اس أن اإلس ي الن ن األخوان ف ذي  عل المعنى ال   ب
وات ومع الذھان مقتصر على المعابد والصوا     في ا  ةبیوورقررتھ النظم األ   ة ونظام     ول ،الخل ن ودول ھ دی كن

ة      عتقالم و كل شيء في مجتمع المؤمنین بھة یتناول كامل للحیا  ي الحقیق دة ف رة جدی ذه الفك دین لھ ولیست ھ
أمة ا اهللا علیھ وسلم عن ربھ فأنشأ دینا وأحی اهللا سیدنا محمد صلى  طبیعة االسالم الذى جاء بھ رسولألنھا

وس      ،لسابقة والالحقةھا كل الحضارات اسس حضارة دونة وأقام دول وأ ي النف ا ف و إحیاؤھ د ھ  ولكن الجدی
ة الغ   كادت تصبح في زوایا النسیان واإل  لیھا بعد أن  ولفت األنظار إ   ة الثقاف ة   ھمال بسبب غلب ة والخدیع ربی

ھ نظم وإ    الحات و بما جاءت ب ادئ وأ     ص ن مب ان م ي االذھ ھ ف ف       قررت ي مختل دین ف ین ال وضاع تفصل ب
  .شئون االجتماع
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دان ف     نصف في أن دعاة االخوان كان لھ وال یجادل م   ذا المی ي ھ ت المشاعر   تم الفضل العظیم ف نبھ
  .ذھان وانطلق بھذه الدعوة بعد ذلك كل كاتب وكل لسانواستنارت األ

 

بیل    كفاح الناس یعیش بفكرة ویعمل لغایة وبنشأت جیال جدیدا منن أوال شك أن دعوة االخوا     ي س ف
ى وال یأ  ھ ویعط ذل        عقیدت ؤثر الب الق ی ارم االخ ضیلة ومك سك بالف ر ویتم وم اآلخ اهللا والی ؤمن ب ذ وی خ

 ویعزف عن شھوات الدنیا ومطامعھا الزائدة ویتمیز في المجتمع تھاء مرضاغوالتضحیة في سبیل اهللا وابت
اء      ویوضحالصغیر ق خاص وحكم خاص وفلسفة عالیة یطبقھا      وبذ ا أبن شعور بھ ي ال شترك ف ھا الكبیر وی

  .سلوب التعبیرة على السواء وإن اختلف أالفكر

ة وین            ره الغرب واطن المصرى یك ان الم ا        لقد ك ن الموت ویخ ر م رة ویف ن الھج ر م ات  ف ن تبع  ف م
على النفوس ولكن على فھى أ ،وال عن نقص في نفسھ ،فضل الطباعالجھاد ال عن قصور في طبعھ فھو أ    

ال  ن األ وخلو م  في معانى التوجیھوءسالیب التربیة وس ضعف في أ   داف واآلم  فجاءت دعوة االخوان    ،ھ
ام ھ            ستنیر ام دف الواضح الم ھ الصحیح ووضع الھ ة والتوجی ة القومی وس  تحارب ھذا كلھ بالتربی ذه النف

ق إ  ا وعم ا ومواریثھ شرقة بطبعھ صر   الم ى ق ار عل ل مخت شأ جی ا فن روف  یمانھ طراب الظ دة واض الم
  .حوالواأل

ى اقصى األ  مر ال یبالى أن    جیل قوى عزیز كریم مغا     ى الموت      یذھب إل ھ فیلق ي سبیل غایت رض ف
مً  زف باس ھ ی ى ا كأن ن طری إل ك م ا یمل اد م دم للجھ روس ویق دو فع صائص  ،تلی ذه الخ رت ھ د ظھ ولق

ي  ورھا ف ح ص ذین أ  بأوض ك ال سطین أولئ ي فل وان ف ن االخ وعین م وا باالمتط انوا ت ب وك ال مألعاجی ث
ة وحسن األ        یال عملیً   خ الشجاعة والنزاھة والعفة واألمان اموا دل ى نجاح أ  الق وق لوب ا ا عل ي   س الخوان ف

  .دینن المكابرین ویأخذ السبیل على الجاحجیال یقطع لساتخریج الرجال وبناء األ

 

عبة   أ ٢٠٠٠تألف لالخوان في مصر وحدھا       ولقد   ا ش ن        ،لف ل دار م ت ك سودان خمسین كان ي ال وف
دارس    ولقد أسس الكثیر منھا المنشآ،دورھا معھدا للثقافة الشعبیة  ة وبعض الم د  ت العلمیة والدینی  والمعاھ

  .عجابكة ثقافیة كانت منار التقدیر واإلحدثت حر فأ،اللیلیة أو النھاریة

 

ى الم        ى إ      ولقد وجھت ھذه الدعوة الشباب إل ر وساعدت عل دان االقتصادى الح ركات    ی شاء عدة ش ن
ر         تت ا أكث ل فیھ ن   بعھا عدة مصانع كان یعم ل وأ     ٥٠٠ م ف وعام ین موظ ا ب امرة    شاب م خذت روح المغ

رھم        ن غی رین م وس الكثی ذه ال   ،االقتصادیة تدب في نف ت ھ ة      موكان رة اجتماعی ل فك شركات تمث ل وال عام
روح األ   طیبة ھى فكرة تضامن العامل مع   ل ب صادیة     ة اإلخو صاحب العم سالمة االقت ع ال سانیة م ا ًضی أن
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سباب الخالف لك قضى تماما في ھذه البیئة على أس المال وبذمل مساھم في المصنع ولھ جزء من رأفالعا
  .وكانت تجربة موفقة ناحجة كل النجاح

 

ب           ولقد أ  الت وكت د ومج مدت الدعوة المجتمع المصرى بغذاء ثقافى بما  نشرتھ من صحف وجرائ
ن  وان الیومیة ومجلة االخوان األالخفكانت ھناك جریدة ا   سبوعیة ومجلة الشھاب الشھریة إلى مجموعة م

  .دب واالجتماع كتاب من االخوان في التاریخ واألالكتب القیمة تسابق في تألیفھا ونشرھا

 
عیادات ومستوصفات في كثیر  نشاءوالخدمة االجتماعیة فضل كبیر في إقسام البر وكان لجماعات أ

اء وإ    ى ا     من األحی ي ح عبى ف شفى ش شاء مست ى الع     ن شباب إل ھ ال ع توجی ة لعباسیة م ة الریاضیة   نای  بالناحی
صال باأل ةواالت ذه الناحی ي ھ ة ف شرو  ،ندی الج ودرس م ب الع ة وط ب الوقای ین ط ع ب ا جم أمین مم ع الت

ص  ذا فضال بتنظیم اإل   لالخوان بعد ھوكان ،عضاء وكان على وشك النفاذ  الصحي لأل  ي  دقحسان وال ات ف
  .كثیر من القرى والبلدان

 

ة في وفوق ھذا كلھ فقد كانت دعوة االخوان في الحقیقة وحدة جامعة للعناصر الحیة العاملة المخلص
شعبیة أو الجا    حسن وكانت بذلك تمثل أ ،سالمكل  بالد العروبة ومواطن اإل      ة ال ة العربی ل الجامع ة   تمثی مع

لبالء والتواصل سالمیة في كل ھذا االتصال بین الھیئات والجامعات اإلسالمیة بعبارة أوسع فھى حلقة ااإل
ة واأل    ھا في كل وقت  والتراسل دائم بین   روف الطارئ ام الظ ة أم ا ساھمت     ،حداث الجسام   وبخاص ن ھن وم

سو      الدعوة في كل الحرك    ى     ریا ولات التحریریة للبالد العربیة واإلسالمیة فاتصلت ب ا حت ي محنتھم ان ف بن
ي   ،ت فى قضیة فلسطین أحسن البالءبل الفرنسیون وتم لھما االستقالل وأامجال عنھ   وشاركت الباكستان ف

ى أن   ثر الى الوجود وكان لھا في الحركة األندونیسیة األملھا والمھا حتى ظھرت إ  شعورھا وأ  ود حت لمحم
مال أ خوان وظلعلن انضمامھ لال  الحزب اإلسالمى ھناك أ    ي   ت الدعوة كذلك تناضل مع أحرار ش ا ف فریقی

ا األ       ،سبیل حقھم المغصوب إلى اآلن     وق     فضال عن تنبیھھ ى حق ان إل ات اإل ذھ المی األقلی ف   س ي مختل ة ف
انوا أ         فكان ،وطاناأل ا ك ھا وحد  ت بذلك وحدة جامعة بین المسلمین أینم ل     ساس ا العم ل ولحمتھ م واألم ة األل

  .یمانواإل

ن    ،مة خالل كفاحھم المباركخوان المسلمون لأل  بعض ما قدم اال    ھذا ات م زاب والھیئ  فھل من األح
ا هللا        تأمةا ویح  وی؟سلك ھذه السبیل أو قدم مثل ھذا المنھاج واإلنتاج     اء وإن دم وال تحسن البن ى الھ در عل ق

  .لیھ راجعونوإنا إ
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ون   ن كثیرون وھم با إننا نعلم أن خصوم ھذا الوط      ا تك لمرصاد وأن األمة في ھذه الظروف أحوج م
ود أ         ن جھ ل ذرة م ن وق        إلى ك ة م ل دقیق ومین وك ا حاكمین ومحك ن      بنائھ د م افع المفی ي الن تھم تصرف ف

في صرف الشعب عن واجبھ في ھذه عمال وقد قدرنا التبعة التاریخیة الجسمیة التى یتحملھا من یتسبب األ
صب     ولھذا ت  ،قاتاألو ن نتصورھا ب م نك دوء وث   حملنا ھذه الصدمة العنیفة التى ل ا بھ ب وتلقیناھ ات  ر عجی ب

بیل    ل للحكومة لتراجع نفسھا وتعید األوحاولنا أن نمھد السبی   ي س مور إلى نصابھا وبذلنا جھد المستمیت ف
ن  تائجھا السیئة في أتفادى الكارثة والعمل على حصر ن     ك أ ضیق نطاق وكل ما نرجوه م ذر  وراء ذل ن نع

ا ى اهللا والن سئولین ،سإل ن الم داھم اهللا( ولك وا إال أ) ھ ق أب ي طری سیروا ف م وی اھر الظل ضاعفوا مظ ن ی
  .االعتداء إلى النھایة ویبالغوا في التنكیل باألبریاء

ا اتخذنا من خطوات لل                ان بم ذا البی ي ھ ھ ف ا أن نطالع ام علین رأى الع ق ال ل    من ح ى یتحم اھم حت تف
ى       ماالمعتدون وحدھم أ   ا عل مھ تبعة النتائج التى تترتب على مسلكھم وحتى یعمل المخلصون الغیرون معن

ل أ      ال ف قب اك  نصح لھم بالعدول عن خطتھم ومن اإلنصاف أن نقول للضارب ك ول للب كت ي أن نق واهللا  ،س
  .ا سواء السبیلنسال أن یھدینا جمیًع

لیوضح لھا وجھ الحق فیما تظن  من الحجاز ھخوان بالحكومة عقب عودتلقد اتصل المرشد العام لإل
ت اال    فأوصدت البا،وان ولیتفاھم معھا على ما ترید  خباإل لھ فأب ب واستعان في ذلك ببعض من لھم بھا ص

م ی      رار ول ن ق ت م ا اعتزم و   ف م ھ ف ذا من عزم ات   ال ھ ل الجھ د     ،لى اتصاالتھ بك ت ق ة كان ن الحكوم ولك
رار    ین وال مشورة المخلصین   صممت فلم یفد معھا نصح الناصح      ـ ق ر ـ  وفوجئت األمة بھذا القرار الخطی

ذي       حل اإل  ـ ال ن أ       خوان ـ ة م ى حین ھیئ بالد إل ھ ال شط  خسرت ب ن أ     ن م یك ا ول ة لخیرھ ات العامل د  الھیئ ح
یال       ا مث اریخ لھ ر الت د الخصوم واألعداء     یتصور أن ملحقاتھ وتنفیذه سیكون بھذه الصورة التى لم ی ع أل م

بر اإل دیرً  وص رام تق بر الك وان ص الوزراء     خ صاالتھ ب ام ات د الع تأنف المرش ات واس روف والتبع ا للظ
  :طلبھ من الحكومة أمرین اثنینوالمسئولین وكان كل ما ی

ي أ   رفع المظالم  )  أ  (  ي    التى وقعت على الناس بال سبب في أموالھم بالمصادرة وف ل وف الھم بالتعطی عم
  .نفسھم بالسجن واالعتقالأ

ن       لوقت المناسب باأل  ریة الدعوة في ا   ق ح طالإ)   ب( ل م ة وال یعط ة الحكوم ن ھیئ سلوب الذي ال ینال م
  .نشاط االخوان

د    د المرش ك ینعھ ر ذل ي نظی ي    وف ة ف ادقین للحكوم ا ص وا أعوان وان أن یكون اء االخ ام ورؤس الع
  .استقرار األمن واستتباب النظام
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ى   بتومع كل ھذا فقد أ   اھم عل ت األ   الحكومة كل اإلباء أن تقبل حتى فكرة التف ة  أي أساس وفوجئ م
ا  الد رجال من زعماء نھضتھا وھى أحوبالكارثة الثانیة كارثة وفاة النقراشى باشا التى خسرت بھا الب   ج م

  .تكون إلیھ

دأ  وجاءت وزارة دولة ابراھیم عبد الھادى باشا ودعت     ة وب دھما ھ   الى الوحدة القومی دء  ت عھ ذا الب
رً     المرشد العام ببعض أستاذ الكریم فاتصل األ  نھم استعداد كبی وزراء ووجد م اون  اصحاب المعالى ال  للتع

الج وأ   ،مور وتھدأ الحالعلى الخیر حتى تستقر األ   و أفضل ع  ،نجح دواء  وكان ھذا االتجاه في الحقیقة ھ
ن حادث      ي األ ولكن ذو  ذا فاتخذوا م غراض الذین ال یعیشون اال على الصید في الماء العكر لم یعجبھم ھ

ا ب لالخوان فیھ وال علم لھم بھ بل اعتبروه موجًھنائب العام ذلك الحادث الذى ال ذنلمحاولة نسف مكتب ا
ھ   ال ووضعمورموجًھا لغیرھم ذریعة بالمناداة بالویل والثبور وعظائم األكون  لھم قبل أن ی    عراقیل في وج

بریاء من عتقلون األأخذوا یعتداء وغى والظلم والتنكیل واإلصالح واالنطالق في سبیل البدعاة التفاھم واإل
یھم       غیر حس  اب حتى بلغ من اعتقالوھم في  یومین اثنین على إثر الحادث أكثر من ثالثمائة شخص لیس ف

ا للوقت خطة التفاھم مع الذین یعمدون للمراوغة كسًبا للعدول عن ح وكان ھذا التصرف كافًیمتھم أو مجر
امكوتم ن االنتق ا م دن األ ولك،ن تاذ المرش ىس م أب ك ول ئس  ذل ایی م  دو وع رف أنھ ن یع ل م صاالتھ بك  ات

م واإل    ،خطاریستطیعون أن یفعلوا شیئا لدرء ھذه األ      ي الظل راف ف ت اإلس ت    ولكن النتیجة كان داء وكان عت
ى الطور     ون إل د       ،الطامة الكبرى التفكیر في أن ینقل ھؤالء المعتقل ة مصافحة الی ذا رفضت الحكوم وھك

ى  التى امتد  م والخصام       أت إلیھا بالسالم وأصرت عل داء والظل ة االعت ي خط ت األ ،ن تمضى ف ى   وكان ول
  .ا لھم لو كانوا یعلمونخیًر

 

 

ن     ومعنى ھذا الموقف بوضوح أن الحكومة المصریة قد عمدت إلى   ة م فوة كریم ازة وص نخبة ممت
ون      واألي المصالحطھار ذومؤمنین األین الأعز أبناء ھذه األمة المثقف    عمال ال یقل عددھا عن نصف ملی

ا وحكمت علیھم جمیعً  ،رحامألصھار واألصدقاء وذوى االقارب وامن األنفس غیر من یتصل بھم من األ     
ا ،ون ال یستحقون أن یعیشوا في بلدانھم عیشة المواطنین اآلمنین نھم مجرمون متشرد  با م  وصبت علیھم ج

ال  انتقامھا فاستلبت حریات الكثی     وءغضبھا وس  ب واإل   ،ر باالعتق النفي والتغری ل ب ر     ب ردت الكثی اد وش بع
 ، وحریاتھمعمالھم وممتلكاتھم بعد أن احتجزت حقوقھم وكرامتھم     وصادرت أموالھم وا   ،بالفصل واالنتقام 

ة بم         ائل الدعای ل وس واطنیھم بك ین م و ص      ختوأشاعت عنھم ب ى ل ات الت شرائح واالتھام ف ال ت  حت لل كان
د اإل ك بل د ذل صر بع رام ازع ج ك من ي ذل ا ف رمین ال ینازعھ وطن المج ي األ،م وم دھا ف دت بی ة  فأوج م

بع طابع الظلم ا بقیة المواطنین بھذا الطمھضومة مكبوتة متمیزة عنة مظلومة فالموحدة طبقة جدیدة وطائ
  .یمانوالكبت واالضطھاد في سبیل العقیدة والمبادئ واإل
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واعى   شبابھم ورجالھم والجزء الحي وخیرةكباد ھذا الوطن ھى االخوان المسلمون فلذة أ  شاعر ال  ال
  .في ھذا الجسم الخامل الخامد المریض

 

م ال مب     ،التھام باطل لم یقم علیھ دلیل      ھ رووھم كاذب لم یحققھ برھان وخوف دائ ى   ،ر ل ة أوھ  وحج
س          و أرادوا أن ی امھم ل سالمة أم ن وال ق األم وت وطری ت العنكب وا    من بی یئا إال أن یكون م ش لكوه وال یكلفھ

  .نساس الملك كما یقولوعادلین والعدل أ

 

ت الحكومة المصریة التى أ   ع اإل   خفق ي المفاوضات م ا   ف ز فقطعتھ س األ   ،نجلی ى مجل ت إل ن   وذھب م
ا اإل    وتركت قضیة الوط   ،فعادت منھ بخفى حنین    ي ذوای ة ف ھ العالی ال و ن على رفوف ت   ھم سیان وتجاھل الن

ى أ  ذلك تجاھال تامُ  بعد  االنجلیز   سودان    ا وتركتھم یفعلون ما یریدون حت ل ال ذا التجاھ ت  ،ضاعت بھ  واتبع
سطین  ضیة فل ي ق طراب ف ردد واالض ة الت ة األ،سیاس ت الھدن ى  قبل اعتول يء  فأض ل ش ول ك ذا القب  بھ

ین األ      الج توحرم وطن مالی دت ال رة انتصاره وأفق وال وآالف الرجال  یش المصري الباسل ثم فضال   ،م
یتفق مع مواقفھم من جراء  ودللت یھود مصر فلم تتخذ معھم أي إ  ، الحال والمال  وءعن فقدان الكرامة وس   

ى آ   عداء الوطن وخصوم الب  مناصرة أ  ل أجنب ا ك ت     الد والتى یعیش آمنا في ظلھ د وعاب شرد طری اق ومت ف
ساده وت  وعبثھ آمنا مطمئنا على نفسھ ومالھ       عربید ى ح وف ات ال  م ا حان اھرات   سكم  جنودھ وت الع رات وبی

ز عن     ودور المنكرات وأ  ل العج زت ك راث    بواب المراقص والبارات والتى عج ن ب عبھا م اذ ش ر  إنق ن الفق
ال ویاء فضال عن الضعفاء والتى ال یؤیدھا و والغالء الفاحش الذى یئن منھ األقوالمرض والجھل والعطل 

  .مصالح الشخصیةصحاب الیسندھا اال نفر قلیل ضئیل من أ

 

ارد اإل    ى تط ى الت ة ھ ذه الحكوم وان الم ھ اإل   خ یھم ب م عل شعب وتحك م ال  يجرام والنفسلمین وھ
مة للحق مور وضعھا الصحیح وكانت الكلدرة األموال واألمالك والحریات ولو أخذت األد ومصا یوالتشر

ن   ،شد الحساب  على ھذا العجز أناكم  التفریط ولحاسبالمفرطون على ھذایھا ال للقوة لحاكمناكم نحن أ  ولك
  .ولكن أكثر الناس ال یعلمون ،واهللا غالب على أمره ،دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قیام الساعة

 

د الحاكم العسكرى بحدود            بسالح األ  ي ی عت ف ى وض  حكام العرفیة وبالسلطة الفردیة االستثنائیة الت
ي استخدامھا     ،)حمایة الجیوش والمحافظة على سالمتھا (نت الغایة من تخویلھ إیاھا     وكا ،وقیود فجاوز ف
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ھ تمامً     ا       كل حدود وتناسى كل قید واستغلھا في عكس ما وضعت ل ا أعداء الجیش وحارب بھ ى بھ ا وحم
  .صدقاء الجیش وزمالءھا في السالحأ

یش من الیھود تطبق بأفظع صورھا على ت لحمایة الجن االحكام العرفیة التى فرضمن الذى یقول إ
ود االخوان المسلمین أصدقاء الجیش وأ    م         ،عداء الیھ التوقف حین بلغھ ن االخوان ب م المتطوعون م د ھ  لق
نھم في میدان جھاد وأن  ولكنھم راجعوا أنفسھم وتذكروا أ،شرأسوأ األقرار الحل الذي كان لھ في نفوسھم 

أن سجلو   ، معھم ھذا التوقف ضار بموفقھم وبموقف الجیش      وادھم   ا احتجاجھم أ فعدلوا عنھ واكتفوا ب ام ق م
ان الحاكم      فھل ،وعادوا إلى میادین جھادھم    ى الجیش أ      ك ذا یحم المتھ    العسكرى بتصرفھ ھ رض س م یع

  .للخطر

ة وعدم انتظاره      م العسكرى قد اعتدى على القانون أوال بتخطیھ أ      لحاكإن ا  ات العادی صول المحاكم
س     كما اعتدى على األ،یوجھھ إلى االخوان من اتھامات باطلة فیما  ة المحاكم كلم ا ل ام العسكریة ثانی  وءحك

ا لم یعرفھ الناس حتى في عھد لًمظجلھ وھو بذلك قد ظلم مھا في غیر ما وضعت لھ وفرضت من أ استخدا
رؤ  محاكم التفتیش التى كان   ات وال تج ھ واج  أن تت تستر طغیانھا بستار صورى من اإلجراءات والمحاكم

  .رادة فرد یخطئ ویصیبالرأى العام بقرار كل سنده إ

سمح    ،ع لكم تقریر مصیرھا دضرات السادة الحكام لن ترضى ھذه الجماعة لنفسھا بأن ت     ح یا ن ت ول
صاد     ات وت وا    روا األلكم بأن تقلبوا الحقائق وتعتدوا على الحری ات وتظلم وال والممتلك ل   م اء بالباط األبری

َوَلَمْن انَتَصَر  "،العام نتائج ما یحدث عن ھذا العدوان وعلى الباغى تدور الدوائرنھا لتحملكم أمام الرأى وأ
ِر          *َبْعَد ُظْلِمِھ َفُأْوَلِئَك َما َعَلْیِھْم ِمْن َسِبیٍل         ي اَألْرِض ِبَغْی وَن ِف اَس َوَیْبُغ وَن النَّ ِذیَن َیْظِلُم ى الَّ سَِّبیُل َعَل  ِإنََّما ال

  ." َعَذاٌب َأِلیٌم اْلَحقِّ ُأْوَلِئَك َلُھْم

 

  .ین والوطنیینی والمفتین والقضاة الشرعواألمة والخطباء العلماءصحاب الفضیلة فإلى حضرات أ

شیوخ       ى رؤساء     وإلى رئیس مجلس الشیوخ ورئیس مجلس النواب وإلى ال رمین وإل واب المحت والن
  .عضائھا الموقریناألحزاب والھیئات والجماعات وأ

  .ن الكتاب المبرزین ورجال الصحف وحملة االقالم النابھینساتذة موإلى األ

رة ورأ  ل ذى غی ى ك ى يوإل سعید وف ل ال ي وادى النی واطن اإل  ف زة وم ھ العزی الد العروب الم  ب س
  .الحنیف

دیھم جمیعً  نوجھ ھذا البیان ونبسط بین أ  ع         ی ذي رف دوان ال م والع غ الظل ذه القضیة لیتصوروا مبل ا ھ
د  وا عن ا ولیكون ضیتنامھاجعلین ة ق وا عدال د أن تبین ا بع وا أ،متن ن  ولیكون ا م ترداد حقن ى اس ا عل ا لن عوان
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س  ،وھو تحكم فرد في شعب  ، الخطر ا معنا في سبیل مقاومة ھذا المبدأ      ولیجاھدو ،نایظالم لطة  واستخدام ال
  .و قانونأت بال عاصم من شرع نائیة في القضاء على الھیئات واألفراد والصناعات والمنشآاالستث

ى االنفجار  لیعذرونا إذا دفعنا الظلم إلى االنتصار وأ  و ن       ،دى بنا الضغط إل دین م ن المعت ان م ا ك فم
و     ،دافع عن نفسھ    ومن مات دون عرضھ فھو شھید ومن مات دون مالھ فھو شھید ومن مات دون دینھ فھ

  .شھید

یمان أن اإلطوال خالصتھ صحاب الفضیلة رؤساء المحاكم الشرعیة مقاال م لقد كتب أحد حضرات أ    
ن           ،ؤھم القتل القتل وأن القتل سنة الخوارج وجزا قید ان م ك وك ن ذل رر م ا ق ل م ي ك ضیلتھ ف ونحن مع ف

ن                  یس م م ل ى الظل ائر عل زل وأن الث زاؤه الع ضیلتھ أن الحاكم الظالم ج ول ف تیفائھ أن یق ث واس تمام البح
ود  مة التى تھاب أن تقوم للظام یاظخوارح في شيء وأن األ   ال د ت ا وبطن األ  الم ق ن    ع منھ ا م ر لھ رض خی

  .ظھرھا

ولقد أصدر حضرات أصحاب الفضیلة العلماء الرسمین بیانا في تحریم القتل وجزاھم اهللا عن البیان 
 ونحن بما قالوا نقول ولما قرروا نسمع ونطیع وننتظر منھم بعد ذلك ان یردعوا الظالمین   ،جزاء اإلحسان 

ة ،نصیحة والقول اللینعن الظلم بالحكمة والموعظة الحسنة وال    ا   ، فالظلم ظلمات یوم القیام ن اهللا قوًم  ولع
  .ضاع الحق بینھم

  


