
 
 
 

 

 
 

 
 

 


 

 
 
 
 


 

 

 

 

 

 



٢        ــ ــ

 

  مقدمـــــــــــة  

 
 

 
.... 

 
  وصیة  )١(
  وعام في ضمیر الغیب .. عام مضى .. عامان في المیزان  )٢(
 تاب حیـاة  محمد الدكتور ھیكل وك )٣(
 حـول قــــــــــــــرض القطــــــــن  )٤(
 تعاون الدولة واألمة على الخیر یحقق األمل المنشود  )٥(
 وإلى مستر تشرشل ووزراء الدومنیـون خاصة .. خواطر مھـداة إلى األمة البریطانیة عامة .. حول قضایا العالم اإلسالمي  )٦(
 حــول قـرض القطن  )٧(
 مـن  الوصــــــي ؟  )٨(
 ـیناء والســودان سـ )٩(
 دول العـــــــروبة واإلســــــالم بین األطماع االستعماریة وآمال الشیوعیین  )١٠(
 ھـذا الجنیـــــــــــــــــــــــــــــــــھ  )١١(
 نســتطیع أن نفعـل كثیًرا لو أردنا  )١٢(
 حول خطـاب النقراشـــــي باشــا  )١٣(
 مســـــــــــــــألة وقــــــــــــــــت  )١٤(
 ــان وقـــــرار بیــــــ )١٥(
   جنیـھ ٢٩ر٤١٢ = ١٧ر٠٠٠ر٠٠٠ ÷ ٥٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠: بالحســــــــــــــــاب  )١٦(
 كالم صـریح حول الموقف الحاضر  )١٧(
 خطاب اإلخـوان إلى دولة رئیس الوزراء  )١٨(
   فبرایـر ٢١ )١٩(
 رد غبطة البطریرك على رسالة فضیلة المرشد العام  )٢٠(
 أجانـب ومصـریون  )٢١(
 الغ رًدا على ما نشـرتھ باألمس ـــشـد العام إلى البالخطاب الذي أرسلھ فضیلة المر )٢٢(
 ماذا أعددنا لما بعد االحتكام  ؟  )٢٣(
 إذا كان ھـذا صحیًحا یا دكتـور فقد اتفقنا  )٢٤(
  نصـف شــعبان )٢٥(


 

  
  الدعوة إلى اهللا  )١(
 على من تجب الدعوة ؟ .. الدعوة إلى اهللا  )٢(
 الدعوة في سبیل  )٣(
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 مطلع الفجــــــر  )٤(
 ما اإلسـناد ؟ : الروایة واالسناد  )٥(
 الحدیث والخبر واألثر : الروایة واالسناد  )٦(
 المتواتر واآلحاد : الروایة واالسناد  )٧(
 أنواع الحدیث ودرجاتھا : الروایة واالسناد  )٨(
  درجات الحدیث الحدیث القدسي : الروایة واالسناد  )٩(
 یاء من أیامنا البیض على أسوار إیل )١٠(
 عجل السید  )١١(
  ) قنـوت(حدیث الجمعة  )١٢(

 
 

  ـن ــ حقیقة التدیــن الزائف ــ الصابئة قدیًما وحدیثًا عقــل الباطـال: ـارنة تحلیـل ومق.. في محیط الدعوات  )١(
 لفضیلة األستاذ الشیخ محمد الغزالي

 یة السائدة ــ تقلیــد أعمى        لفضیلة األستاذ الشیخ محمد الغزاليالكمال المزعوم ــ المذاھب العلم.. في محیط الدعوات  )٢(
 مصادر التشـریع اإلسالمي )٣(

 مصادر التشـریع اإلسالمي    لألستاذ محمد الشافعي اللبــــان بك  )٤(
 مثل علیـا من آداب القرآن      لألستاذ الشیخ محمد بھجت البیطار )٥(

  الشیخ مصطفـــى الزرقــــا العصبیة المذھبیة في الفقھ      لألستاذ  )٦(
  رابطـة اإلسـالم                  لألستاذ الشیخ علــــــــــي الخفیــف )٧(

 لفضیلة الشیخ محمــد أبي زھـــرة           )بحث قیم(مشروع تقییـــــــــد الطــــالق وتعــــــــــــدد الزوجات  )٨(
   بقلم األســـــتاذ غســـان اإلمــامفي جریدة الشرق األوسط   ) ـاالتثـماني مق (ـھورمن حســـن البنـــا إلى مصطفــى مشـ )٩(

 مصالح اإلخوان الرأسمالیة أضعفت موقفھم السیاسي 

  نفعیـــــة التحالفات تبتذل الحیـــــــــــــاة الدیمقراطیة  

 أدب الممارســـــــة السیاسـیة عند اإلخوان المسلمین  

 بین اإلخـوان والدولةاحتماالت المواجھـــــــــــــــة  

  ؟.. متى تقوم الدولة اإلخوانیـــــــــــــــــــــــــــــــة 

 موقع اإلخوان في المشـــــــــــــــــــــــروع الدینــي 

 اجتھـادات في نقـد المشـــــــــــــــــــروع اإلخـواني  

 نحو مصالحة اإلخوان مع الشـــورى والدیمقراطیـة 

 یة كتبھا الدكتور سعید رمضان رسالة باإلنجلیز )١٠(
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 ھـ١٤٣٢  شـــــعبان
 القاھرة في
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ناحیة كل  ، وتضم إلیھ الھ وأنفع آثاره ، وأصفي مواردهالمیة تجمع ھذا كلھ في أوضح أشكـة إسـولكنا ھیئ
  .من نواحي النشاط االجتماعي المختلفة 

والسبب في ذلك واضح بسیط ال یحتاج إلى طول نظر ، وال إعمال فكر ، وھو شمول الدعوة التي جاء بھا 
  .اإلسالم الحنیف وسعة المنھاج اإلصالحي الذي وضعھ المجتمع اإلنساني 

  .یدعو أول ما یدعو إلى تصفیة النفوس وتطھیر األرواح ومكارم األخالق وأمھات الفضائل فاإلسالم 

وقد أخذ أھل التصرف الصحیح والطریق المستنیر ورجال التربیة اإلسالمیة والوعظ واإلرشاد على 
  .عاتقھم القیام على ھذه الناحیة 

ة إلى الخیر وإسداء المعروف والجمیل ویدعو إلى البر بالمجموع واإلحسان إلى الناس كافة والمبادر
وتشجیع العلم والتثقیف ومحاربة الجھل والمرض والفاقة والرذیلة واآلفات التي تھدد طمأنینة الناس والجمعیات 

  .الخیریة وأندیة الخدمة العامة واألقسام الریاضیة تعمل على تحقیق ھذه المعاني 

 الصالحة ، والتعـاون على البـر والتقوى ، وھي مھمـة واإلسالم یحث على الكسب والعمل وتنمیة الثروة
  .المؤسسات المالیـة والجمعیات التعاونیة واالقتصادیة 

كما یدعو اإلسالم إلى المعاني السابقة ، فھو یفرض الجھاد في سبیل عزة األوطان ، وحمایة البالد من 
 ینتقص ول معتد أن ینال من حریة الوطن أواعتداء الغاصبین ، واستیالء الطامعین ، ویجعلھ فرض عین إذا حا

من استقاللھ أو یطأ أرضھ أو یتدخل في شأنھ ، كما ینظم الصلة بین الحاكم والمحكوم ویحدد حقوق كٍل وواجباتھ 
وشروط الحكومة الصالحة ومصدر سلطانھا وطریق مراقبتھا وتقویمھا أو مؤاخذتھا ، وھي المھمة التي تقوم من 

  .یاسیة أجلھا األحزاب الس

رة خاطئة منذ أزمان بعید ھي قصر معنى اإلسالم على بعض نواحي كولقد استولت على األذھان ف
  .اإلصالح االجتماعي األدبیة كتصفیة النفس وإسداء الخیر مع عزلھ وتنحیتھ عما سوى ذلك من شئون الحیاة 

                                         
 ٢٤م ــ ١٩٤٦ یولیو ١ھـ ــ ١٣٦٥ شعبان ٢، السنة األولى ، بتاریخ ) ٥٠ ( العدد ،»اإلخوان المسلمین الیومیة«جریدة نشر ب*) (

   .٦٦٢بؤونة 
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عوة التي یجاھدون في سبیلھا  ، وینادون بأن ھدف الدفقام دعاة اإلخوان من أول یوم یصححون ھذا الخطأ
حیاة األمة تكوین جیل جدید یفھم اإلسالم فھًما صحیًحا ویعمل بتعالیمھ ویوجھ النھضة إلیھ في تكوین مظاھر «

، راجع المادة » ِصْبَغَة اللَِّھ َوَمْن َأْحَسُن ِمْن اللَِّھ ِصْبَغًة» «كلھا مستمدة من روحھ مرتكزة على قواعده وأصولھ
، وانتشرت فكرتھم على ھذا ھـ ١٣٥٠لقانون األساسي األول لإلخوان المسلمین المعدل سنة األولى من ا

، وتكون على ھذه القاعدة فعًال ھذا الجیل الجدید من شباب اإلسالم ورجالھ وشعاره الفھم الصحیح األساس
  .والعمل المنتج في كل میادین الفكرة اإلسالمیة 

المي في أذھانھم حتى جمعیة خیریة تبًعا لضیق حدود المعنى اإلسان واإلخوظل الكثیر من الناس یرون 
ببرنامجھم إلى وزارة الشئون االجتماعیة التي اإلخوان م ، فتقدم ١٩٤٥ سنة ٤٩نظیم البر رقم صدر قانون ت

في صفة اإلخوان المسلمین القانونیة ، وتكییف شخصیتھم المعنویة فأصدر ي قلم قضایا الحكومة فرأت أن تست
وأن قانون الجمعیات الخیریة المشار إلیھ ال ) دینیة اجتماعیة سیاسیة(اه بأن ھیئة اإلخوان المسلمین ھیئة فتو

  .یتناول إال ناحیة من نواحي نشاط ھذه الھیئة وھي البر والخدمة االجتماعیة 

 الشمول والعموم وجاءت ھذه الفتیا تحقیقًا للشمول والعموم في منھاج اإلخوان المسلمین ونشاطھم تبًعا لھذا
رینان مدرس اللغات الشرقیة والتاریخ اإلسالمي / في اإلسالم نفسھ ، وذكرتنا بما ورد على لسان األستاذ 

ھذه الكلمات عمیقة المبحث والمقصد إن «تحتھا بالسربون وقد عرضت علیھ عقیدة اإلخوان المسلمین فكتب 
  .»  فأنشأ بھ دینًا وأحیا بھ أمة وأقام بھ دولة ، وھي مستمدة تماًما من المنھاج الذي جاء بھ محمد

وبناء على ذلك نظم اإلخوان نشاطھم في البر والخدمة االجتماعیة طبقًا ألحكام القانون وسجلوا المركز 
الرئیسي والفروع الخاصة بھذا اللون من النشاط في وزارة الشئون ، كما أنھم سجلوا فرقھم الكشفیة والجوالة 

األھلیة طبقًا ألحكام قانونھا ، وسجلوا شركة المعامالت اإلسالمیة في المحكمة المختصة في بجمعیة الكشافة 
  .حدود قانون الشركات 

وكذا یتنوع نشاط اإلخوان ویتفرع وتكتسب كل ناحیة منھ شخصیتھا المعنویة من أحكام القانون الذي 
  .یختص بھا 

ھم ألنھم یضربون فیھ بسھم وافر من أول یوم ، أما نشاط اإلخوان المسلمین السیاسي فلیس جدیًدا علی
 ١٣٥٧من قرأ رسالة المؤتمر الخامس سنة وولیس غریًبا عنھم ألن دعوتھم دعوة اإلسالم وھو من صمیمھ ، 

الھجریة ، ورسالة المؤتمر السادس بعده بعامین ، ورسالة مؤتمر الطالب ، ورسالة مؤتمر الوحدة العربیة وغیر 
  .وان عرف مدى ھذا النشاط أتم المعرفة ذلك من رساالت اإلخ

وكأنھم بھذا الوصف وفي ھذا الموضع وحده حزب من األحزاب السیاسیة ، ولكنھم ال یعتبرون أنفسھم 
كذلك ، وال یضعون أنفسھم ھذا الموضع ألن میادین جھادھم وآفاق دعوتھم أوسع بكثیر من الحدود التي یقف 

  .عندھا معنى الحزبیة ویدل علیھا 

  .بریئة لكل األحزاب والطوائف والھیئات .. نھم یوجھون ھذه الدعــوة خالصة وأل

 في خطابھ في ولعل من الجمیل أن أنقل في ختام ھذه الكلمة ما ذكره المرشد العام لإلخوان المسلمین
  :ھـ في ھذا المعنى ، إذ یقول ١٣٦٤الجمعیة العمومیة لإلخوان المنعقدة في شوال سنة 

نا أنفسكم وضعوا عنوانًا موما معنى ھذا ؟ وما أنتم أیھا اإلخوان ؟ إننا لم نفھمكم بعد فأفھ : وسیقول الناس«
نعرفكم بھ كما نعرف الھیئات بالعناوین ؟ ھل أنتم طریقة صوفیة أم جمعیة خیریة أم مؤسسة اجتماعیة أم حزب 

  سیاسي ؟



٨        ــ ــ

  .» لة الجامعةنحن دعوة القــــرآن الحقة الشام«: فقولوا لھؤالء المتسائلین 

صوفیة نقیة إلصالح النفوس وتطھیر األرواح وجمع القلوب ، وجمعیة خیریة نافعة تأمر بالمعروف 
وتنھى عن المنكر ، وتواسي المكروب وتبر السائل والمحروم وتصلح بین المتخاصمین ، ومؤسسة اجتماعیة 

 سیاسي نظیف یجمع الكلمة ویبرأ تحارب الجھل والفقر والمرض والرذیلة في أیة صورة من الصور ، وحزب
من الغرض ویحدد الغـایة ویحسن القیـادة والتوجیھ ، وقد یقولون مع ھذا كلھ الزلتم غامضین ، فأجیبوھم إنھ 
لیس في یدكم مفتاح النور الذي تبصروننا على ضوئھ نحن اإلسالم ، أیھا الناس فمن فھمھ على وجھھ الصحیح 

  .أو قولوا عنا بعد ذلك ما تریدون .. ھموا اإلسالم أیھا الناس فقد عرفنا كما یعرف نفسھ ، فاف

وبالرغم من كل ھذا التحدید وھذه المحاولة فلست أجد وصفًا یحدد شخصیة اإلخوان المعنویة إال أنھم 
  .دعوة وأمة 

 
(*) 

كام اإلسالم ، قائمة علیھا ، حارسة الحكومة التي تعتبر نفسھا مقیدة بأح.. نحن نطالب الحكومة اإلسالمیة 
  .لھا ، مبلغة إیاھا 

 وتعتبر الحكومة اإلنجلیزیة ،» الشیوعیة«وكما تعتبر الحكومة الروسیة نفسھا قائمة على فكرة ھي 
، فنحن نرید في مصر وفي كل وطن إسالمي الحكومة » الدیمقراطیة«واألمریكیة نفسھا قائمة على فكرة ھي 

  .» اإلسالمیة«ائمة على فكرة ھي التي تعتبر نفسھا ق

طلب من شبھات غیر حقیقة ، وما یوضع في طریقھ من عقبات وھمیة ال قیمة لھ ، موما یثار حول ھذا ال
  .ولكنا نحن الذین نضعف أمامھا فتكتسب مظھر القوة والتأثیر 

وطن الواحد ، وقد أمر فلیس صحیًحا أن في قیام ھذه الحكومة ما یفرق بین العناصر الدینیة المختلفة في ال
رحمة ، ونحن بحمد اهللا في وطن عاشت فیھ ھذه العناصر جمیًعا ماإلسالم بالعدل واإلحسان ، وأوصى بالبر وال

قرونًا عدة على غایة من التعاون والصفاء قلما توفرت لغیر ھذه األوطان ، وسنتناول ھذا المعنى بمزید بیان في 
  .كلمة خاصة إن شاء اهللا 

 للشعوب ولألمم حق  الدولیثیر علینا ثائرة الدول األخرى ، فقد تركت ھذهیام ھذه الحكومة ما ولیس في ق
  .اختیار حكوماتھا وطبقت ذلك عملًیا مع كثیر من الشعوب األوروبیة عقب ھذه الحرب 

 لھذه التیار العالمي یتجھ إلى الصبغة المدنیة وتوحید فكرة الحكم تحت نظام الدیمقراطیة ، فإن وإذا كان
الدیمقراطیة معنى واسًعا یتشكل بحسب األمم التي تطبقھ ، وفي اإلسالم أفضل ھذه األشكال وأنفعھا ، فلن 
یخرجنا الوضع اإلسالمي عن الدیمقراطیة الصحیحة التي تتجھ إلیھا فكرة الحكم اآلن ، كما أن اإلسـالم لیس دینـًا 

عدل وأصلح ما عرفت الدنیا من نظم وأكثرھا مرونة فقط ولكنھ دین وحكم بطبیعتھ ، وقواعد الحكم فیھ أ
  .ومسایرة لظروف الزمان والمكان 

فًعا مقیدون بھ بحكم أننا عین إلیھ دوومھما یكن األمر فلسنا مخیرین في ھذا الوضع ، بل نحن مدف
َفال «لنساء ، ألن القرآن حتم ھذا وافترضھ على المؤمنین بھ وجعلھ شرطًا إلیمانھم كما جاء في سورة امسلمون

                                         
 ٢٥م ــ ١٩٤٦ یولیو ٢ھـ ــ ١٣٦٥بان  شع٣، السنة األولى ، بتاریخ ) ٥١( ، العدد »اإلخوان المسلمین الیومیة«نشر بجریدة *) (

   .٦٦٢بؤونة 



٩        ــ ــ

 اآلیة »اَوَربَِّك ال ُیْؤِمُنوَن َحتَّى ُیَحكُِّموَك ِفیَما َشَجَر َبْیَنُھْم ُثمَّ ال َیِجُدوا ِفي َأنُفِسِھْم َحَرجًا ِممَّا َقَضْیَت َوُیَسلُِّموا َتْسِلیًم
َتتَِّبْع َأْھَواَءُھْم َواْحَذْرُھْم َأْن َیْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َوَأْن اْحُكْم َبْیَنُھْم ِبَما َأنَزَل اللَُّھ َوال « ، وكما جاء في سورة المائدة ٦٥

َأَفُحْكَم  * َما َأنَزَل اللَُّھ ِإَلْیَك َفِإْن َتَولَّْوا َفاْعَلْم َأنََّما ُیِریُد اللَُّھ َأْن ُیِصیَبُھْم ِبَبْعِض ُذُنوِبِھْم َوِإنَّ َكِثیرًا ِمْن النَّاِس َلَفاِسُقوَن
 إلى كثیر مما جاء من اآلیات ٥٠ و ٤٩اآلیتان » ِة َیْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمْن اللَِّھ ُحْكمًا ِلَقْوٍم ُیوِقُنوَناْلَجاِھِلیَّ

واألحادیث النبویة مؤكًدا ھذا المعنى فمادمنا نتمسك بوصف اإلسالم ال مناص لنا من الرجوع إلى ھذا الوضع 
 خاصة إن شاء اهللا ، وإنما نرید أن بالتفصیل في موضوعاتوالعمل للوصول إلیھ ، وسنتناول ھذا اإلجمال 

نكشف عن القاعدة العامة التي یزن بھا اإلخوان الحكومات ، وعلى ضوء ھذه القاعدة حدد اإلخوان منذ نشأتھم 
  .رأیھم في الحكومات المتعاقبة التي عاصروھا وینوا علیھ موقفھم منھا 

ھـ ما یأتي عن موقف اإلخوان من ١٣٥٧رجب سنة الصادرة في » المنھج«ولقد جاء في رسالة 
وم على غیر ـدون أن كل حكومة تقـة وھم یعتقـیؤید اإلخوان أیة حكومة تقوم على أساس الحزبیال الحكومات ، و

ًدا وال مناصرة ، ولھذا یطالبون دائًما ـالح وال تستحق تأییـالمیة ال یرجى منھا صـاألصول والقواعد اإلس
حقق نظام الحكم اإلسالمي بكل مظاھره ، واإلخوان مع ھذا یرون من واجبھم التعاون مع بالتعدیل الذي ی

  .الحكومة التي یأنسون منھا استعداًدا صادقًا لتأیید منھاجھم ، والعمل على تحقیقھ 

ھـ أن من واجبات األخ المسلم العمل ١٣٥٩ الصادرة في جمادى األولى سنة »التعالیم«وجاء في رسالة 
ح الحكومة حتى تكون إسالمیة بحق ، وبذلك تؤدي مھمتھا كخادم لألمة ، وأجیر عندھا ، وعامل على على إصال
  .إلخ .. مصلحتھا 

نحن «ھـ تحت عنوان ١٣٥٩وجاء في رسالة المؤتمر الدوري السادس الصادرة في ذي الحجة سنة 
و موقف الناصح الشفیق الذي یتمنى  الحكومات المصریة على اختالف ألوانھا فھوأما موقفنا من.. » والحكومات

تقنعنا ألننا في واد وھي في كلھا لھا السداد والتوفیق ، وأن یصلح اهللا بھا ھذا الفساد وإن كانت التجارب الكثیرة 
 وتقدمنا ،ا من مناھج اإلصالح لقد رسمنا للحكومات المصریة المتعاقبة كثیًرواد ، ویاویح الشجى من الخلي ، 

لقد لفتنا نظرھا إلى وجوب  التي تمس صمیم الحیاة المصریة ، رات إضافیة في كثیر من الشؤونلكثیر منھا بمذك
العنایة بإصالح األداة الحكومیة نفسھا باختیار الرجال وتركیز األعمال وتبسیط اإلجراءات ومراعاة الكفایات و 

ر في سیاسة التعلیم ومراقبة الصحف وإلى إصالح منابع الثقافة العامة بإعادة النظ، القضاء على االستثناءات 
وإصالح  ،  واستدراك نواحي النقص فیھا وتوجیھھا الوجھة الصالحة،السینما والمسارح واإلذاعة ودور والكتب 

،  ومحاربة المنكر ومقاومة اإلثم بالحدود وبالعقوبات الزاجرة الرادعة ،القانون باستمداده من شرائع اإلسالم 
 ال شيء.. ؟  فماذا أفاد كل ذلك ، حة بشغلھ بالنافع من األعمال في أوقات الفراغوتوجیھ الشعب وجھة صال

وستظل ال شيء ھي الجواب لكل المقترحات ما دمنا ال نجد الشجاعة الكافیة للخروج من سجن التقلید والثورة 
روج من سجن التقلید ھي الجواب لكل المقترحات مادمنا ال نجد الشجاعة الكافیة للخ ، على ھذا الروتین العتیق

 ومع ھذا ، وما دمنا لم نحدد المنھاج ولم نتخیر إلنفاذه األكفاء من الرجال ،والثورة على ھذا الروتین العتیق 
  . فسنظل في موقف الناصحین یفتح اهللا بیننا وبین قومنا بالحق وھو خیر الفاتحین

ا الحظوا ھذا المعنى فجاءت المادة  وضعوا دستورھومن جمیل صنع اهللا لھذه األمة المصریة أن الذین
الدولة الرسمي ھو اإلسالم ، وبذلك أصبحت المطالبة بتطبیق النظم اإلسالمیة   منھ تنص على أن دین١٤٩

فریضة دستوریة ، كما ھي فریضة إسالمیة وأصبحت الحكومات التي ال تبادر إلى تحقیق ھذا المطلب معطلة 
  .للدستور ، كما ھي معطلة للقرآن 

  : ھذا البیان الموجز یتلخص موقف اإلخوان من الحكومات المصریة قدیًما وحدیثًا في الحدود اآلتیة ومن



١٠        ــ ــ

  .اعتبارھا جمیًعا مقصرة في تنفیذ أحكام اإلسالم وأحكام الدستور  )١(

 .العمل الدائب في سبیل تصحیح ھذا الوضع الخاطئ بالطرق الدستوریة  )٢(

 الغایة إذا أساءت ، وفي تشجیع ومعاونة إذا أحسنت من بذل النصیحة لھا في نقد ومعارضة نزیھة عن )٣(
  .غیر مماألة وال تأیید حتى یتم التغییر المنشود 

م ١٩٢٨ اإلخوان ھذه المعاني وطبقوھا تطبیقًا دقیقًا في صلتھم بالحكومات المصریة منذ سنة وقد التزم
  :إلى اآلن كما سنوضح ذلك في الكلمة التالیة 

لمة نوجھ رجاًء عمیقًا إلى الحكومات اإلسالمیة الجدیدة في البالد العربیة أن ننتھز وقبل أن نختتم ھذه الك
ھذه الفرصة فتضع نظامھا على األساس اإلسالمي القویم من غیر أن تتردد في ذلك أو تخشى فیھ لومة الئم 

  .والعاقبة للمتقین 

 
(*) 

 المسلمین فعاصرت منذ ظھورھا إلى اآلن  برزت فكرة اإلخوانم تقریًبا١٩٢٨ھـ الموافق ١٣٤٧في عام 
حكومات محمد محمود باشا والنحاس باشا األولى وعبد الفتاح یحیى باشا ومصطفى النحاس باشا الثانیة ونسیم 
باشا وعلي ماھر باشا والنحاس باشا مرة ثالثة ومحمد محمود باشا مرة ثانیة كذلك ثم حكومات سني الحرب علي 

 باشا وصبري باشا وسري باشا والنحاش باشا وأحمد ماھر باشا والنقراشي باشا وأخیًرا حكومة صدقي ماھر
  .باشا الحالیة 

قدمت أن موقف اإلخوان من الحكومات المصریة یتلخص في اعتبارھا جمیًعا مقصرة في تنفیذ أحكام قد 
دستوریة وفي بذل خاطئ بالطرق الفي العمل الدائب في تصویر ھذا الوضع الواإلسالم وأحكام الدستور 

ة لھذه الحكومات جمیًعا من نقد ومعارضة نزیھة ، إذا أساءت وفي تشجیع ومعاونة إذا أحسنت من غیر النصیح
  .مماألة وال تأیید وأن اإلخوان قد التزموا ھذه الحدود وطبقوھا تطبیقًا دقیقًا 

إلى اآلن إلى فترتین ، فترة ما قبل الحرب ، ونستطیع أن نقسم تاریخ اإلخوان مع الحكومات منذ نشأتھم 
  .وفترة نشوب الحرب إلى ھذا الوقت 

فأما في الفترة األولى فقد كان اإلخوان فیھا یؤثرون العمل المنتج والتربیة الصالحة والتنظیم النافع على 
الحكومات إال في الدعایة الفارغة ویقولون الزمن جزء من العالج والتدرج خیر من الطفرة ، فلم تشعر بھم 

  .مناسبات عادیة 

ولقد ذكر األستاذ المرشد في بعض أحادیثھ أنھ قابل رفعة النحاس باشا في منزلھ باإلسكندریة في صیف 
م بمناسبة مطالبة حكومة نسیم باشا حینذاك بالعنایة بالتعلیم الدیني في المدارس المصریة مع وفد على ١٩٣٦سنة 

الذین یتآلف منھم الوفد ، كما ) جمع عمدة(» ن النحاس باشا یظن أنھ أحد الُعَمدرأسھ محمد المغازي باشا ، فكا
حدیث آخر أن محمد محمود باشا رحمھ اهللا اقترح علیھ أن ینشئ شـُعًبا لإلخوان في الصعید لخلوه من في ذكرني 

لقد استمرت وزارة األسرة بأبي تیج وھذه الشـُعب في الوقت الذي كانت حفالت اإلخوان فیھ تقام من مضیفة 
المعارف المصریة إلى وقت قریب تجھل أن األستاذ البنا المدرس بمدارسھا ھو المرشد العام لإلخوان المسلمین 

                                         
 ٢٦م ــ ١٩٤٦ یولیو ٣ھـ ــ ١٣٦٥ شعبان ٤، السنة األولى ، بتاریخ ) ٥٢( ، العدد »اإلخوان المسلمین الیومیة«نشر بجریدة *) (

   .٦٦٢بؤونة 



١١        ــ ــ

 حكومة من ھذه الحكومات إال وتقدموا إلیھا بالمذكرات الوافیة في مختلف الشئون ، امع أن اإلخوان لم یدعو
 ما لم ینشر من ھذه المذكرات وإعادة نشر ما نشر فال زال األمر ولعل من الخیر أن تعنى جریدة اإلخوان بنشر

  .في شئون اإلصالح كما كان من قبل وكأن الزمن یمر بغیرنا ونحن حیث نحن واقفون وهللا في خلقھ شئون 

وأما فترة الحرب فقد تفتحت فیھا العیون على الھیئات والجماعات وبدأ احتكاك الحكومات باإلخوان نتیجة 
االستثنائیة واألحكام العرفیة وبعض الدوافع والمؤثرات الخارجیة وخصوًصا بعد أن دخلت الحرب في للظروف 

  .أدوارھا الجدیدة 

جاءت حكومة علي ماھر باشا فلم یكن بینھ وبین اإلخوان من صلة أكثر من أنھم أعلنوا تأییدھم لقرارھا 
ر من أعضائھا ، اللھم إال معالي عبد الخاص بتجنیب مصـر ویالت الحرب في صراحة ولم یتصلوا بوزی

الرحمن عـزام باشا وزیر الشـئون االجتماعیة الذي كانت تربطھم بھ ثقافتھ الواسعة في شـئون العالم اإلسـالمي 
وآراؤه الطیبة في القضایا العربیـة ، ومعالي صالح حرب باشا الذي كان یقربھم إلیھ ویقـربھ إلیھم جھاده السابق 

نوسیة وما عرف عنھ من اسـتقامة ومناصرة للفكرة اإلسالمیة ، وما كان ھذا االتصال یتعدى في الحركة الس
  .الحدیث في الموضوعات التي تتصل بھذه المعاني ، وما یشبھھا من النواحي األخالقیة 

وتلتھا حكومة صبري باشا رحمھ اهللا ، فلم یكن لإلخوان بھا من صلة في قلیل وال كثیر وإن تخولوھا 
  .موعظة والنصیحة في كتاباتھم وفي خطاباتھم الخاصة والمفتوحة كشأنھم مع كل الحكومات بال

 الضغط بالنسبة لإلخوان من السفارة اإلنجلیزیة والقیادة كذلك وجاءت حكومة سري باشا فاشتد علیھا
لة المنار  األسبوعیتین كما صادرت مجعفوقفت من اإلخوان موفقًا عنیفًا وصادرت مجلتي التعارف والشعا

الشھریة ومنعت منًعا باتًا طبع أیة رسالة من رسائلھم حتى إعادة طبع رسالة المأثورات التي ال تشتمل على غیر 
وأغلقت مطبعتھم وحرمت على الجرائد أن تذكر شیئًا عنھم كما  آیات وأحادیث في األدعیة المأثورة عن النبي 

ماعة فنقلت األستاذ المرشد إلى قنا في قصة طویلة كما نقلت منعت اجتماعاتھم ثم عمدت إلى تشرید رؤساء الج
األستاذ أحمد السكري وكیل عام الجماعة إلى دمیاط ثم أعادتھما تحت ضغط الحملة البرلمانیة التي أثارھا النائب 
المحترم األستاذ محمد عبد الرحمن نصیر ومن ناصره من حضرات النواب المحترمین ، ولكنھا لجأت بعد ذلك 

لى ما ھو أعنف فاعتقلت األستاذ عبد الحكیم عابدین سكرتیر عام الجماعة في معتقل الزیتون ستة أشھر تقریًبا إ
كما اعتقلت األستاذ المرشد والوكیل العام في ھذا المعتقل شھًرا ثم أفرجت عنھما اتقاء ما أحدثھ ھذا اإلجراء من 

  .حرج في صدور اإلخوان في كل نواحي القطر 

إرھاق وإعنات من جانب الحكومة وصبر واحتمال ودفع .. الصورة مضت حكومة سري باشا وعلى ھذه 
بالتي ھي أحسن من جانب اإلخوان ، ومن اإلنصاف أن نقرر أن اإلخوان قد استفادوا في ھذه الفترة أكبر الفائدة 

انضموا إلیھا مخلصین من حیث الكم والكیف فقد لفتت ھذه الحوادث أنظار الناس إلیھم ونشرت بینھم دعوتھم ف
  .ھدین انن المجـكما عودتھم الصبر على الشدائد ومقارعة الخطوب وأقامتھم على ُس

وجاءت بعد ذلك حكومة النحاس باشا وحل مجلس النواب القائم ودعیت األمة إلى انتخاب مجلس جدید 
مرشد مرشًحا نفسھ بدائرة ورأى اإلخوان أنھ ال غنى لھم عن صوت منھم ینطق بلسانھم فیھ فتقدم األستاذ ال

اإلسماعیلیة وألن اإلجماع منعقد على نجاحھ وظھرت بودار في ذلك جلیة في كل أنحاء الدائرة ، ثارت ثائرة 
الدوائر البریطانیة وطلب النحاس من األستاذ المرشد أن یقابلھ في مینا ھاوس وكانت ھذه ھي المقابلة األولى بعد 

وصارح النحاس باشا األستاذ المرشد بحرج الموقف لیھا في أول ھذا الكالم م التي أشرنا إ١٩٣٦مقابلة صیف 
وطلب إلیھ التنازل عن ھذا الترشیح ورأى األستاذ المرشد أن من الخیر للدعوة أال تصطدم بأحد في مثل ھذه 

اهللا  وحول كرسي من كراسي البرلمان فوافق على ذلك ، وقد كشفت الحوادث بعد ذلك عن عظیم توفیق الظروف



١٢        ــ ــ

لإلخوان في ھذا الموقف الذي وقفوه بعد تردد طویل لخیر الدعوة ال لفائدة مادیة وال لمصالح شخصیة وال 
  . في الحدیبیة لغرض دنیوي وتأولوا بھ األسوة في موقف الرسول 

وتبع ذلك أن سمحت الحكومة لإلخوان باجتماعاتھم وصرحت لھم بمجلتھم األسبوعیة وبفتح مطبعتھم ، 
ذا الموقف لم یدم طویًال فقد أمر النحاس باشا بوصفھ الحاكم العسكري بإعالق ُشـعبھم في كل أنحاء ولكن ھ

المملكة المصریة ما عدا المركز العام وبالتضییق علیھم في اجتماعاتھم ومطبوعاتھم ونواحي نشاطھم واستمر 
ناة أكثر حتملین یكتسبون بالصبر واألھذا الوضع أكثر من ثالثة أشھر كان اإلخوان فیھا على طبیعتھم صابرین م

لشدة حتى اضطرت الحكومة أن تعدل عن ھذه الخطة وأن تقرر في أن یزور بعض الوزاء مما ینالونھ بالعنف وا
دار اإلخوان المسلمین وفعًال تمت ھذه الزیارة وحضر إلى الدار معالي فؤاد سراج الدین باشا وزیر الزراعة 

عبد الحق وزیر الشئون االجتماعیة ومعالي األستاذ محمود سلیمان غنام وزیر ومعالي األستاذ عبد الحمید 
التجارة ومعالي األستاذ أحمد حمزة وزیر التموین واألستاذ محمد صالح الدین سكرتیر مجلس الوزراء وتحدثوا 

بكلمة قیمة كان مما بكالم طیب وأعلنوا فیھ تأییدھم لفكرة اإلخوان وإعجابھم بھا ، وقد رد األستاذ المرشد علیھم 
ومن خصائص ھذه الدعوة أنھا منذ نشأت وقد مضى علیھا اآلن خمسة عشر سنة عاصرت فیھا «جاء بالنص 

باأللوان الحزبیة ولم تتورط مختلف الھیئات والحكومات لم تنحدر یوًما من األیام إلى المزالق السیاسیة ولم تتلون 
ن العظماء أو سلطان وجیھ من الوجھاء ولم تعمل ساعة من نھار في المنافع الشخصیة ولم تخضع لھیمنة عظیم م
 ، ودعوة اإلسالم وھل »ِصْبَغَة اللَِّھ َوَمْن َأْحَسُن ِمْن اللَِّھ ِصْبَغًة«لحساب شخص أو ھیئة أو حزب أو دولة ألنھا 

 فھي أكرم  اهللا أقدس منھا دعوة ، وھدایة اهللا للناس أجمعین لم تنفرد بھا أمة دون أمة ، وھي میراث رسول
َوَمْن «، » على اهللا وعلى القائمین بھا من أن تكون وسیلة لمغنم حزبي أو تورط سیاسي أو استقالل شخصي

، ولقد قام اإلخوان المسلمون بدعوتھم » َأْحَسُن َقْوًال ِممَّْن َدَعا ِإَلى اللَِّھ َوَعِمَل َصاِلحًا َوَقاَل ِإنَِّني ِمْن اْلُمْسِلِمیَن
ن بعد اهللا على أنفسھم ال یتوجھون إال بوحي من ضمائرھم وال ینفقون إال من ذات یدھم وال یستمدون من معتمدی

  .» اَوَكَفى ِباللَِّھ َوِلّیًا َوَكَفى ِباللَِّھ َنِصیًر«أحد عونًا إال اهللا 

 اللَُّھ َمْن َینُصُرُه َوَلَینُصَرنَّ«وھم یعتقدون أن ذلك سر نجاحھم فھم بھ مستمسكون وعلیھ ثابتون إن شاء اهللا 
   .(*)إلخ.. » ِإنَّ اللََّھ َلَقِويٌّ َعِزیٌز

واستمر الموقف بین حكومة الوفد واإلخوان یتقلب بین أطوار مختلفة تارة تدع لھم الحریة فیعملون ، 
وأخرى ترھقھم بالتضییق فیصبرون ھم على كل حال ال یدعون التقدم إلیھا بالنصح وبیان وجھ الحق تارة 

  .م ١٩٤٤الكتابة وأخرى بالمشافھة حتى أقیلت الوزارة في أكتوبر سنة ب

أن اإلخوان لم یسیروا في ركاب ) أوالھما(وأحب أن أقرر ھنا حقیقتین ال ینكرھما إال جاحد أو مكابر 
) نیھماوثا(یدھا في أیة ناحیة من النواحي كما أنھا لم تحاول ذلك معھم من جانبھا ، في الحكومة ولم یكونوا أداة 

أنھا لم تمنحھم من المساعدات المادیة أو األدبیة أكثر من الحقوق العادیة المقررة للجماعات المسجلة لوزارة 
 لغیرھم وكل الشئون االجتماعیة ، بل إن نصیب اإلخوان في كثیر من األحیان أقل نسبًیا مما یستحقون ومما یمنح

  .ذلك ثابت في ملفات الوزارات والمصالح المختصة 

ولعل األستاذ المرشد یبر بوعد سمعناه منھ وھو أن ینشر مذكرات لھ عن اإلخوان في فترة الحرب ، فیرى 
  .القراء تفصیًال أوفى وشرًحا أوسع 

  .أما الحكومات الباقیة فموعدنا لبیان موقف اإلخوان منھا العدد التالي 

                                         
  .م ١٩٤٣ یونیھ سنة ١٢ من مجلة اإلخوان المسلمین بتاریخ ١٨راجع العدد *) (



١٣        ــ ــ

 
(*) 

د        د وزارة الوف دك وزارة وجاءت بع ان ودعوة          ال ا بحل البرلم دأت عملھ ھ اهللا وب اھر باشا رحم د م تور أحم
م             سجیًال ألرائھ دان ت ذا المی ى ھ دموا إل سلمون أن یتق األمة إلى انتخاب مجلس النواب من جدید ورأي اإلخوان الم

اھر                 د بالق سادس المنعق ؤتمر ال رار الم ذًا لق ھ وتنفی ن طریق ادئھم ع صاًرا لمب ي ذي  في ھذا المجال الرسمي وانت ة ف
تأیید مكتب اإلرشاد العام في إقراره استخدم الوسیلة الثالثة من «م الذي ینص على ١٩٤١ینایر / ھـ ١٣٥٩الحجة 

ى      ءوسائل اإلخوان المسلمین وھي ترشیح األكفا      ا عل ى اختالف درجاتھ  من اإلخوان وتقدیمھم للھیئات النیابیة عل
   .»نظام الحكم اإلسالمي كلما وجد الظرف المناسب لذلكأساس خدمة المنھاج اإلسالمي القویم والمطالبة ب

رة اإلسماعیلی    ذفتقدم األستا  ى دائ تاذ         ة المرشد إل رة واألس ة بحی رة الفاروقی ى دائ سكري إل د ال تاذ أحم  واألس
اح          د الفت تاذ عب وم واألس دیمین فی صالح عشماوى إلى دائرة مصر القدیمة واألستاذ عبد الحكیم عابدین إلى دائرة ق

  . دائرة منفلوط إلى ساطي إلى دائرة الفیوم البندر والسید محمود حامد أبو النصر الب

وكان موقف الحكومة منھم جمیًعا موقفًا عجیًبا فقد بذلت كل ما في وسعھا لعدم نجاح أحد منھم واستخدمت    
سھم      ي أنف ا ف وان لھ ل اإلخ م یحم ك فل ع ذل ا أرادت وم ا م م لھ ى ت سبیل حت ذا ال ي ھ ائل ف ل الوس ذا ك ة بھ  حفیظ

صح     ضوھا الن ا ومح صریة جمیًع ات الم ا الحكوم املون بھ ي یع ة الت دتھم العام ا قاع وا علیھ ل طبق صوص ب الخ
ابقة          ن س ھ م خالًصا في كثیر من المواقف وبخاصة لما كان یشاع عن رئیسھا رحمھ اهللا من استعداد للتفاھم ولما ل

ال اإلخوان    طیبة مع اإلخوان في حكومة سري باشا إذ كان یرى بوصفھ     ي العتق  رئیًسا لمجلس النواب أنھ ال معن
ون        ل الزیت ، التضییق علیھم وأرسل األستاذ حامد جودة وزیر التموین حینذاك نیابة عنھ إلى األستاذ المرشد بمعتق

ي لزیارتھ والتحدث إلیھ في أن یفرج عنھ أوًال ثم یفرج بعد ذلك عن األخوین األستاذ السكري واألستاذ عابدین فأب      
  .األستاذ المرشد ھذا العرض وشكر للوزیر وللدكتور ماھر عاطفتھما وحفظ اإلخوان لھما ھذا الشعور الطیب 

م         ولكن الحكومة برغم ھذا كلھ مضت في طریقھا من التضییق على اإلخوان وتحدیھم وإحراجھم ، وكأنھ ل
ذا ا            ة بھ ور نغم ي الطنب زادت ف ات ، ف ام االنتخاب ھ وصبر اإلخوان       یكفھا ما فعلتھ معھم أی رر ل ذي ال مب سلك ال لم

  . واحتسبوا ھذا الصبر وانتظروا حتى یقضى اهللا أمًرا كان مفعوًال 

م                   رأي ول ذا ال شاركونھا ھ ن اإلخوان ی م یك ا ول ا وبریطانی ى ألمانی ن إعالن الحرب عل ا م ك موقفھ وتال ذل
ھ اهللا   ىیریدوا كذلك التشھیر بھا فیھ إذ كان یھمھم بذل النصیحة والوصول إل      نتیجة فكتبوا إلى الدكتور ماھر رحم

ك       باألسباب والحجج ونصحوا لھ ا شخصًیا ضمنوه رأیھم ودعموه ب   خطاًب د ذل دث بع ذه الفكرة ، وح ن ھ العدول ع
  . حادث وفاتھ رحمھ اهللا فجاءت وزارة النقراشي باشا 

تا           ت األس یظ إذ اعتقل ام غل ع اإلخوان باتھ سكري    بدأت وزارة النقراشي باشا عھدھا م تاذ ال د واألس ذ المرش
ا أن                  ان طبیعًی اھر باشا وك دكتور م ي حادث ال شبھة االشتراك ف ة ب ة العمومی ى النیاب دمتھم إل واألستاذ عابدین وق

  .تؤكد النیابة بطالن ھذا االشتباه وأن تقرر اإلفراج عنھم 

لفھ ومتح     ي س اه ف ا إی راج معزًی ب اإلف ة عق سي الحكوم د رئی تاذ المرش د زار األس ف  وق ن موق ھ ع دثًا إلی
م ال   مصاإلخوان من حكومتھ مبینًا أن اإلخوان ال یرون أن یصطدموا بالحكومات ال       ا أنھ ریة في ھذه الظروف كم

شعب           ذا ال ة ھ ي تھیئ ة العمل ف یرجون منھا مساعدة خاصة بھم وكل الذي یریدونھ منھا لدعوتھم أن تدع لھم حری

                                         
 ٢٧م ــ ١٩٤٦ یولیو ٤ھـ ــ ١٣٦٥ شعبان ٥، السنة األولى ، بتاریخ ) ٥٣( ، العدد »اإلخوان المسلمین الیومیة«ریدة نشر بج*) (

   .٦٦٢بؤونة 



١٤        ــ ــ

ن   لمھمتھ الكبرى وأن تنھض بوجباتھا الوطنیة و    اإلصالحیة نھوًضا كریًما وبخاصة وأمامھا فرص إن ضاعت فل
  .تعود 

شاطھم واجتماعاتھم      وبدًال ي ن  من أن تقدر الحكومة ھذا النصح البريء فرضت على اإلخوان أثقل القیود ف
اة وصبر ، فطریقتھم مرسومة وخطواتھم         ن أن ومراقبة دورھم لغیر ما سبب وأخذ اإلخوان أنفسھم بما اعتادوا م

ھ        مح دون اهللا علی م یحم ل ھ امھم ب ي نظ ة ف م ودق ي أرواحھ وة ف ھ ق ستفیدون من طھاد ی ستفزھم اض ن ی دودة ول
د          ق وق ذا الطری ر ھ ویعتبرونھ تجربة تجھزھم لما ھو أھم وأعظم ما كانوا یستطیعون أن یتیحوھا ألنفسھم عن غی

د ا     ؤتمرات تحت     تخلل ھذا االضطھاد فترات قصیرة كانت الحكومة فیھا تسمح لإلخوان بعق ة أو م جتماعات عام
  . خطة العنت واإلرھاق ..ضغط الظروف والحوادث ولكنھا سرعان ما كانت تعود إلى الخطة الموضوعة 

تكمال          ة واس ب الوطنی ة والمطال وق القومی بیل الحق ي س ة ف ل الحكوم اس عم ر الن ة وانتظ اءت الھدن وج
ل األ         ذكر ، وقاب یئًا ی ر          استقالل الوادي ووحدتھ فلم تعمل ش ھ أن یعمل غی ب ب ة یھی سھا مرة ثانی د رئی تاذ المرش س

ق       ةمتردد وأن یسرع بالعمل متى وجد الطریق أمامھ ممھدة و إال فلیُدُع األم    بیلھ ولیث ي س دمھا ف اد ولیتق ى الجھ  إل
ا لم بأنھا جمیًعا من ورائھ وكان مما أجاب بھ دولتھ أنھ غیر حریص على الحكم وأنھ على استعداد تام لالستقالة إذ   

أن الح    ذا ب ا دام        ك یستطع أداء واجبھ كامًال وراجعھ األستاذ المرشد في ھ د م د المجاھ ي ی ى ف م سالح یجب أن یبق
  . عازًما على الجھاد 

ذلك الخواطر          ور ل وانتھت جھود الحكومة إلى المذكرة المصریة والرد البریطاني علیھا وكان طبیعًیا أن تث
   . روتھیج األفكا

وم   ي       فبرای٩وجاء ی نھم ف ر م اجتمع الكثی دھم ف ى معاھ سنة إل صف ال ازة ن ن إج الب م ودة الط ر عقب ع
دثت            اذ الموقف وح ى ھ وا احتجاجھم عل دین لیرفع ى قصر عاب الجامعة ومعظمھم من اإلخوان وأرادوا التوجھ إل

  . معركة كوبري عباس بینھم وبین البولیس وأعقبتھا الحوادث التي انتھت باستقالة الوزارة 

ن ا             وأحب أ  ف وزارة النقراشي باشا م ى موق م عل ذا الكالم الحك د بھ ي ال أری ى أنن ة لقضی ن ألفت النظر إل
وم               الخیر ی اس ب ذكره الن ا ی سبیل م ذا ال ي ھ الوطنیة أو اإلصالح الداخلي فذلك موقف لھ مقام آخر وقد یكون لھا ف

  . یكشف عنھ 

ا         ذي م وقفھم       ولكني إنما أردت فقط أن أعرض لموقفھا من اإلخوان ال ھ وم رر ل ود أن یكون إذ ال مب ا ن كن
  . منھا ذلك الموقف الذي لم یخرج عما وضعوه ألنفسھم من قواعد وحدود مع الحكومات المصریة جمیعھا 

  . وفي المقال التالي نتناول موقف اإلخوان من حكومة صدقي باشا الحالیة 

 
(*) 

ات وال األحزاب    باءت حكومة صدقي باشا القائمة وأما      مھا موجة من الشعور الوطني لم تكن من فعل الھیئ
ش       ذا ال س ھ ي نف ستقر ف ة      ـُـوال من ترتیبھا ولكن نتیجة لھذا الوعي الم ود اإلخوان المتواصلة قراب ھ جھ عب ، بعثت

رات        ائل والمحاض ري والرس ارة أخ ف ت رى والری ارة الق ارة وزی ة ت المؤتمرات العام ة ب ت الھدن ذ أعلن ام من ع
  . واألحادیث والنشرات 

                                         
 . م ١٩٤٦ یولیو ٥ھـ ــ ١٣٦٥ شعبان سنة ٦، السنة األولى ، بتاریخ ) ٥٤(، العدد » اإلخوان المسلمون الیومیة«نشر بجریدة (*) 



١٥        ــ ــ

شھداء                   داء وال ام الجالء والف ي أی ة ف ھ رائع ذه الموجھ قوی دأت مظاھر ھ ر ،  ٩وقد ب ر ،  ٢١ فبرای  ٤ فبرای
  . مارس ــ وكان جنودھا الطالب والعمال وأفراد الشعب وفي مقدمتھم اإلخوان من كل طبقة من طبقاتھ 

ا          وأراد المركز العام إلخوان المسلمین أن تستفید األ  د مصر بھ ي طال عھ دة الت ذه الظاھرة الجدی ن ھ مة م
ات       ١٩١٩منذ أیام الثورة سنة      ى الھیئ داءه إل م وأن تعتمد علیھا في توجیھ جدید أو عمل مفید فوجھ المرشد العام ن

وم          ي تنظیم ی ة للنظر ف ة قومی ة لجن ع        ٤على اختالفھا لیجتمعوا على ھیئ ي روعة تتناسب م دو ف ى یب ارس حت  م
وم    أقیم من أ الذي   جالل الغرض  ي ی ھ یرجو أن     ٢٨جلھ ، وختم ھذا النداء الذي نشر بجریدة األھرام ف ر بأن فبرای

یكون لھذه الدعوة ولھذا االجتماع ما بعده في تنظیم صفوف الجھاد وتنسیق جھود العاملین واهللا یعلم أن ھذا النداء 
ض الم   ، لم یكن الدافع إلیھ إال ھذه الغایة النبیلة والمقصد العالي      ھ بع ا یذیع ن إال     ض رغ ال م م تك ة ل ن أن الغای ین م

  . مساعدة الحكومة على تھدئة الحال 

سیاسة      لو ى مسرح ال ن األحزاب الظاھرة عل صریةك م ت  الم ض    ـُ ل اع إال بع م یحضر االجتم األمر ول عن ب
ا و              ة وتنظیمھ ادة الحرك ي قی شاركة ف ن الم ذا الموقف ع ت بھ ل وتخل ا أي تمثی ذي یمثلھ تركت مصیرھا   شبابھا ال

ي                 ره ف ھ أث ان ل ا ك ة مم ة والوعود الطیب ة بكل الوسائل المغری ى التھدئ للمقادیر ، وعملت الحكومة من جانبھا عل
  .تھدئة الخواطر وانتظار ما سیكون بعد ذلك 

ى      ةما أن یقودوا حركة فجائیة وینفخوا فیھا إلى غیر غای بین عاملین ، إ  نوكان اإلخوا  ؤدي إل د ت ا ق ع أنھ  م
المقصود منھا وقد ال یكون لھا من األثر أكثر من استبدال حكومة بحكومة وھو ما ال یھتم لھ اإلخوان فكل      عكس  

الحكومات في نظرھم سواء مادامت على ھذه األوضاع الفاسدة واألسالیب البالیة ، وإما أن ینتظروا حتى یروا ما         
ھ ، فضلوا األ            م یحاسبوھا علی دة ث ة الجدی ا        سیكون من موقف الحكوم دقي باش ة ص ن حكوم وا م ر ووقف مر األخی

  . موقفھم من غیرھا من الحكومات التي سبقتھا 

ھ أال          داھما فیجب علی تقدموا إلیھ ناصحین وكان من قول األستاذ المرشد لدولتھ أن علیھ واجبین إن فاتھ أح
ي إ یفوتھ الثاني ــ علیھ أن یسرع في انتھاز ال         ة      حلحا فرصة الدولیة السانحة ویطالب ف وطن كامل وق ال وحزم بحق

من غیر ضعف وال تردد وعلیھ أن یعمل على تغذیة ھذا الشعور الوطني فھو عدتھ الوحیدة وعدة كل أمھ مجاھدة   
ارھم            ن اعتب ى الحاكمین م م عل ا كرسي الحك ترید الوصول إلى حقھا ــ وأال یقع في األخطاء المتكررة التي یملیھ

ذلك أن   األمة خصًما عنیًدا یجب أن تكمم أفو       اھھ وأن توضع في یدیھ القیود واألصفاد ، كما أن من واجب دولتھ ك
ى تع       ةیصارح األم   ات حت ن عقب ھ م ین یدی ا ب ا مم ستقبلھا وحقوقھ ا یتصل بم ل م ن    بك ذلیلھا ، وأن م ى ت ھ عل اون

 أن یساوم بل  من الشرف أن تخفق المفاوضات المنتظرة فیجاھد وتجاھد األمة معھ أو مع غیره ، بدًال من      ،  الخیر
ي                    ة ف وطن الحیوی شئون ال ي تتصل ب رة الت اني الكثی ن المع ك م ر ذل ى غی ھ ، إل على حقھا فیضعف ویضعفھا مع

  . الداخل والخارج 

الئون     نواستمر موقف اإلخوا   ون وال یم  من بعد ذلك وإلى اآلن موقف المترقب الیقظ ال یجاملون وال یتملق
بة ، ال تمر مناسبة حتى یسجلوا رأیھم فیھا بقرارات یصدرونھا  الحق في كل موقف مشافھة أو مكات   بویصارحون  

ي       ة ف لون الكتاب م یواص ا أنھ الء كم وة وج وح وق ي وض ة ف ى الحكوم ا إل ات یوجھونھ ا وخطاب ات یعلنونھ وبیان
  .هللا وخیر الوطن وما عند اهللا باقجریدتھم بما یرون إنھ الحق ال تحركھم رغبة وال تثنیھم رھبة ، وإنما ھو وجھ ا

شعور             ذوة ال اء ج ى إطف یھم العمل عل سب إل ھ وین ویرید بعض الناس أن یصور موقف اإلخوان بغیر حقیقت
ن                   أ ول م تطف ة المصریة ل ذوة الوطنی ان ج ون ف ون متعنت ك مخطئ ع ذل م م الوطني مماألة للحكومة وتقرًبا إلیھا وھ

ًا وتلتھ        ستطفأ مادام ھناك اإلخوان الم      ًا ویقین وبھم إیمان ئ قل ي سبیل       لمون تمتل رون الموت ف رة وحماسة وی ب غی
ل                    دتھا أباطی د أن أخم ذوة بع ذه الج دوا ھ ذین أوق م ال ون ألن اإلخوان ھ اة ومتعنت ا الحی یس أكمل منھ اة ل الحق حی
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شرف         وان ال ـ عن رھم ـ د تعبی ى ح ـ عل ا ـ دة فیھ ت المعاھ ة كان نین كامل شر س بین ع األتھم للغاص اء ومم الزعم
ن           واالستقالل وكانت بریطانیا خ    ان م م ك ذي ت ذا ال ت أن ھ د أثبت یر األصدقاء وأفضل الحلفاء  على أن الحوادث ق

ذرین      ذر للمعت اك ع الخیر لآلمة فلقد انكشفت نوایا اإلنجلیز وانفضحت خبیئة أمرھم خالل أربعة أشھر ولم یعد ھن
  . وال حجة للمتخلفین 

شعور قویً     دوا والزال ال ع لیجاھ ام الجمی ة سانحة أم ت الفرص ة   وال زال وادث المتعاقب ھ الح ل زادت ًا ب ا دفاق
صرف           امًال ب ا ك نعمل وسنؤدي واجبن ا س ى أنن ودھم لمنتظرون عل ا لجھ وة وإن دة وق اق ج شل واإلخف ومرارة الف

دمین     ن المتق ض       أالنظر ع دة الصفوف وت ا وح ؤثر دائًم ا ن أخرین وإن كن د اهللا یقلب   و المت وب بی ود والقل ا  افر الجھ ھ
  . كیف یشاء 

ذي یؤسف    دود             وال د ح د عن ذا النق ي ھ ون ف ي وال یقف دافع وطن ك ب ون ذل دون اإلخوان ال یفعل ذین ینق أن ال
ِھ     «اإلنصاف والحق ولكنھم یتصیدون االتھامات الباطلة ویختلقون المغریات المضللة           وَر اللَّ وا ُن ُدوَن َأْن ُیْطِفُئ ُیِری

   .»ِبَأْفَواِھِھْم َوَیْأَبى اللَُّھ ِإالَّ َأْن ُیِتمَّ ُنوَرُه

ا                    ) وبعد( ا كافًی د منھ ان كل واح ر مصر ك ي غی ا ف و كن رة ل وًرا كثی ا أم فإننا نأخذ على حكومة صدقي باش
  :لتخلیھا عن كراسیھا 

ران وموضوعات شركة               : منھا   ة الطی ي اتفاقی دث ف ا ح وطن كم مماألتھا لألجانب على حساب مصلحة ال
  . قناة السویس 

ي  تساھلھا العجیب في السماح بتأ : ومنھا   لیف الشركات التي تلبس أثواًبا مصریة مستعارة بصورة لم تكن ف
  .ة بھا في أسرع وقت الحكومات واستصدار المراسیم الخاصأیة حكومة من 

شر مستطیر وتعرض للجوع        : ومنھا   عجزھا عن عالج مشكلة العمال العاطلین التي صارت تھدد البالد ب
  . والشقاء عدًدا عظیًما من المواطنین 

  .ترددھا في قطع المفاوضات التي ال طائل تحتھا وإعالن الجھاد ضد الغاصبین  : ومنھا

  .وسیظل اإلخوان في جھادھم معھا ومع غیرھا حتى یفتح اهللا بینھم وبین الناس بالحق وھو خیر الفاتحین 

 
 

(*) 

 

شر               وم ، وسنوالي ن شره صحیًحا الی د ن وقع أمس خطأ مطبعي في ترتیب أجزاء ھذا المقال اقتضي أن نعی
  . ھذا البحث الثمین إلى ختامھ بمشیئة اهللا 

ذ ن          ة من ات المتعاقب ن الحكوم وان م ف اإلخ ن موق شفنا ع سابقة ك ات ال ي الكلم ا  ف ى اآلن نظرًی شأتھم إل
ن      ، وقد طلب إلینا أن ننشر     وتطبیقًیا ا ، ونح ا إلیھ  نماذج من مذكرات اإلخوان وكلماتھم اإلصالحیة التي تقدموا بھ

ي            ایتھم ف ى غ سیرون إل سلمون ی ى أن اإلخوان الم اطع عل نجیب ھذا الطلب لما فیھ من فائدة مزدوجة فھر دلیل ق
ذك  طریق مرسومة مستقیمة ال عوج فیھا وال انحراف ، كما أن الشئون التي      ذه الم د   رات ماكـُتبت فیھا ھ ت عن زال

ب إذ       وضعھا القدیم بحیث تصلح ھذه المذكرات أن تعتبر خطابات مرفوعة إلى حكومة القائمة ، وھذا وضع عجی
                                         

 . م ١٩٤٦ یولیو ٨ھـ ــ ١٣٦٥ شعبان سنة ٩، السنة األولى ، بتاریخ ) ٥٦( ، العدد» خوان المسلمون الیومیةاإل«نشر بجریدة (*) 
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على الرغبة في االستفادة مجتمعین ، ونسأل اهللا والمفروض أن ننتفع بالزمن ونستفید من الوقت لو كنا لھ مقدرین      
  .أفضل من حاضرنا ، إنھ نعم المولى ونعم المصیر أن یجعل حاضرنا خیًرا من ماضینا ومستقبلنا 

 

  حضرة صاحب المقام الرفیع محمد محمود باشا ورئیس الوزراء

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،

إن الوقت ال           ي العمل ف  یحتمل اإلبطاء والظروف    من حق ھذا الوطن علینا الصراحة في القول والجرأة ف
ن أن     ح م ا أوض ل نواحیھ ن ك صریة م ة الم اة األم ي حی ساد ف اھر الف العالج وإن مظ راع ب وب اإلس ي وج ح ف تل
ل                    ي ك شیة ، ف افي متف ي والصحي والثق ر والضعف الخلق ة والفق ا فالجھل والرذیل ول م ّصلھا ق یتناولھا بیان أو یف

ق النجاة وال   ، ومن واجبنا أن نسرع  همكان وتلك طبیعة عصر االنتقال الذي نجتاز       ى طری ن  سیما  بالسفینة إل ونح
  . في عھد نھوض وتوثب والعالم كلھ یعمل من حولنا ونحن مشغولون بما ال یجدي وال یفید 

ة  بیا صاح  ا             :  الرفع یس بینن اریخ والعمل ول دیھما الت ھ البحث والنظر وأی ت فائدت دینا أثب ین أی دواء ب إن ال
ي       وبین الشفاء والقوة   ة ف ھ لألم إال أن تمتد ید جریئة مخلصة إلى ھذا الدواء فتؤمن بھ إیمانًا عمیقًا وتتعاطاه وتقدم

ھ       وضوح وفي جرأة وفي إلزام ، ولیس ذلك الدواء    ین یدی ن ب ھ الباطل م ذي ال یأتی إال تعالیم اإلسالم وكتاب اهللا ال
َصُموا   * ِمْن َربُِّكْم َوَأنَزْلَنا ِإَلْیُكْم ُنورًا ُمِبینًا َیا َأیَُّھا النَّاُس َقْد َجاَءُكْم ُبْرَھاٌن«وال من خلفھ    ِھ َواْعَت  َفَأمَّا الَِّذیَن آَمُنوا ِباللَّ

   .»ا ِإَلْیِھ ِصَراطًا ُمْسَتِقیًمِبِھ َفَسُیْدِخُلُھْم ِفي َرْحَمٍة ِمْنُھ َوَفْضٍل َوَیْھِدیِھْم

ك  تقدمھا خطوة هللا وللوطن واقتد في    : یا صاحب الرفعة     سلم   ذلك بجاللة المل ھ     الم ده اهللا وأعز ب صالح أی ال
تاذ                        ال فضیلة األس ث ق شریف حی ر األزھر ال ن منب سان شیخھم م ى ل التھم عل اء رس د أدي العلم دولة اإلسالم وق

ول رسولھ الكریم ،       .. أیھا المسلمون «: األكبر في خطبتھ عقب یمین الجیش    ول اهللا الحق وق نكم ق اسمعوا في دی
َضْیَت          « تعالى  یقول اهللا  ا َق ًا ِممَّ ِسِھْم َحَرج ي َأنُف ُدوا ِف مَّ ال َیِج َنُھْم ُث َجَر َبْی َفال َوَربَِّك ال ُیْؤِمُنوَن َحتَّى ُیَحكُِّموَك ِفیَما َش

ول     »َوُیَسلُِّموا َتْسِلیماً  وِل رَ            « ، ویق ى الرَُّس ُھ َوِإَل َزَل اللَّ ا َأن ى َم اَلْوا ِإَل ْم َتَع َل َلُھ َك      َوِإَذا ِقی ُصدُّوَن َعْن اِفِقیَن َی َت اْلُمَن َأْی
ھ                        » ُصُدودًا دره ویمأل قلب ن ص ل الحرج ع ام اهللا رضا یزی م یرض بأحك ذي ل ن ال ان ع ي اإلیم رآن نف ، یقرر الق

دت     .. استسالًما وطمأنینة ویصف بالنفاق من یصد عن الداعي إلى اهللا ورسولھ      ا امت سلمون مھم ا الم إن الدین أیھ
شھوات       آفاقھ وتأول فیھ    ذه ال ة الجامحة وال ھ ذه اإلباحی المتولون فھو ال یحتمل ھذه البوائق وال ھذا اإللحاد وال ھ

ق فاضل كریم               م كامل وعمل صالح وخل ى عل وم عل ال  .. » التي ال تقف عند حد وإنما یحتمل مدنیة فاضلة تق وق
 ال یعرف أن الدین حق كلھ وخیر الذي والمسلم«: فضیلتھ كذلك في كلمتھ التي أذاعھا بالرادیو لیلة عید األضحیة   

المجتمع أو ضار بالمد    كلھ ، ویقول أن بعض قو      ل اهللا       ی ناعده ضاّر ب ن اهللا ال یقب ن دی د ع سلم مرت سیاسة م ة أو بال
زل          أن اهللا ان ك ب منة صالة وال صوًما ، ھذا حكم اهللا أجاھر بھ من ھذا المعھد لیكون المسلمون على ذكر منھ ، ذل

  . وأن الذین اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعید الكتاب بالحق ، 

ة یضعف          اة االجتماعی ى الحی زاع سلطانھ عل إضعاف سلطان الدین على النفوس والتفریق بین قواعده وانت
ن اهللا              العزة م ھ ب وم ل ة واالستكانة والمؤمن محك ًال للذل ھ أھ ھ ویجعل  «نفس المسلم ویبعده عن دینھ ویضعف خلق

زَُّة ِھ اْلِع ْؤِمِنیَنَوِللَّ وِلِھ َوِلْلُم اء    » َوِلَرُس اولون إخف ة ویح اة االجتماعی ن الحی دین ع اد ال اولون إبع ذي یح ك ال  ، أولئ
  .» شعائره ومظاھره ھم في الواقع أعداء اإلسالم

ذي               ر ال ا والخی ة علیھ ا والتبع ة اآلن لھ ھ فالكلم ك وتحقق ى ذل ذ تعمل عل فلم یبق إال الوزارة وھي أداة التنفی
  . السبل هألمة عظیم لو كتب اهللا لھا سلوك ھذتقدمھ ل
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ة إذا كانت الوزارة تخشى أن توصف بأنھا وزارة إسال: یا صاحب الرفعة    ، میة ، وتحسب حساًبا لھذه التھم
ال ،                   ضیعة اآلم ا ل شأنھ ، فی تم ل ھ أمره وال یھ ذي ال یعنی وتحب أن تظھر أمام الناس بمظھر البعید عن اإلسالم ال

ستقیم      ویا لطول شقاء ھ    ا      «:ذا الشعب الذي ال یرید قادتھ أن یستقیموا بھ على الصراط الم ُھ َم ِذي َل ِھ الَّ َراِط اللَّ  ِص
  . ، وكأنھم جمیًعا في ذلك على اتفاق سواء »َوَما ِفي اَألْرِض ِفي السََّمَواِت

 
 

(*) 

  رحمھ اهللا .. صاحب المقام الرفیع محمد محمود باشا إلى 

ي           : یا صاحب الرفعة     ھ ف و سرتم ب م أن ل سم لك د ، وأق د القائ ال تظنوا أن الشعب المصري ضعیف إن وج
ة               ي حمای ال ف النفس وبالم طریق الفضیلة والخلق واإلسالم الصحیح لوجدتم منھ شعًبا ھو أبسل الشعوب ، یجود ب

رآن             عقیدتھ ، والذود عن    م الق ة باس ا كلم ذا اإلصالح ، فأعلنوھ ي سبیل ھ  حیاضھ ، والسیر وراءكم إلى النھایة ف
ا     الكریم ، وارفعوھا رایًة ترفرف علیھا روح رسول اهللا       ى وأن ن المأل األعل   ، وتھب نسمات النصر والتأیید م

دثرین           ن ھؤالء الفالحین المن م سترون م ول      زعیم لكم ــ وأراھن علیھا بدمي ــ أنك ا الحق رى وزوای ا الق ي خفای  ف
دفعون                 ا وی وات بریطانی م ق جنًدا هللا ولرسولھ یصغر أمامھ جند ھتلر ویضعف معھم جیش موسولیني وتحتمي بھ
د             ي عشر سنین وعن ل ف العادیة ال عن قناة السویس وحدھا ولكن عن بحر المانش أیًضا ولیس في عشرین سنة ب

  . » ا النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اللَِّھ اْلَعِزیِز اْلَحِكیِمَوَم«جیش إبراھیم باشا الخبر الیقین ، 

ن     بقد یقال وكیف ننادي      یھم م ز ال یعن اإلسالم واإلنجلیز ال یزالون في مصر بالمرصاد ، ونقول إن اإلنجلی
اء ،  نظامنا الداخلي شيء وقد تركوا لنا ذلك نتصرف فیھ كیف نشاء ومن مصلحتھم أن نكون أقویاء ألسنا لھم      حلف

  .ة وقالة مردودة غومحجة مد

ى               د حت ن جدی م م تئناف العمل معھ اد واس فإن كان صحیًحا أنھم یعارضون وال یوافقون وجب إعالن الجھ
ة      ا الطبیعی نطمئن على حریتنا ونتمتع بحق باستقاللنا وال خیر في استقالل سیاسي صوري یحول بیننا وبین حقوقن

  . اعي واألدبي بأثقل القیود بل یقید استقاللنا الفكري واالجتم

ین         ات المالی دینا مئ ین أی م ب وقد یقال إن الجانب یقلقون لھذا ویتأثرون بھ وھم عصب البالد االقتصادي ولھ
الم     م اإلس الم وحك ي اإلس یرون ف اھم ، وس اھم وإی اءھم ونتف اءھم ورؤس دُع زعم دا فلن سن ج ات ، ح ن الجنیھ م

  . ألرواحھم وتطمینًا على أموالھم ومصالحھم وذلك ما یریدون وتعالیم اإلسالم ضمانًا لحقوقھم وحفظًا

د عاشر              الواقع فق دفوع ب ك م وقد یقال إن في األمة عنصًرا لیس مسلًما وال یرضى حكم اإلسالم وجوب ذل
ره      اني ألمی ة الث ات الخلیف  ھذا العنصر اإلسالم قرونًا عدة فلم یر إال العدل الكامل واإلنصاف الشامل وال تزال كلم

اتھم أحراًرا    «على مصر مدویة في اآلذان مرددة على كل لسان          دتھم أمھ د ول .. ؟ »یا عمرو متى تعبدتم الناس وق
اِرُكْم َأْن   «ولیس ذلك بدًعا من إمام ینادیھ كتابھ     ْن ِدَی  ال َیْنَھاُكْم اللَُّھ َعْن الَِّذیَن َلْم ُیَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّیِن َوَلْم ُیْخِرُجوُكْم ِم

ًرا   « ویوصیھ نبیھ بقولھ »رُّوُھْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْیِھْم ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ اْلُمْقِسِطینَ َتَب ا خی ستفتح علیكم مصر فاستوصوا بقبطھ
  . » فإن لكم فیھم رحًما

صبح وإن         ن ال ت  األمر أوضح م نك      كان دة ول ة واح ة فھي عقب اك عقب ا واإلفصاح     ھن ي تعرفھ ن صرحاء ف
ال اإلسالم     ، تلك ھي أن زعم   عنھا وا بجم م یفتن اء مصر أنفسھم لم یتشبعوا باإلسالم ولم یتصلوا بتعالیم اإلسالم ول

                                         
 . م ١٩٤٦ یولیو ٩ھـ ــ ١٣٦٥ شعبان سنة ١٠، السنة األولى ، بتاریخ ) ٥٦(  ، العدد»بجریدة اإلخوان المسلمون الیومیة«نشر(*) 
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ن أن                ون وأظ ھ ال ینزل ى حكم ھ ال یقتنعون وعل م ب ھ فھ ر كتاب اب غی ن كت كرعوا من معین غیر معینة ودرسوا م
دتھم والت         ى عقی ودة إل ادتھم بوجوب الع ا      األحداث كلھا قد دلتھم على خطأ نظریتھم ون ك م نھم وذل الیم دی مسك بتع

  .نستبشر بھ ونحمد اهللا علیھ 

ر إسالمیة             : یا صاحب الرفعة     ة غی ن شانھا أن اتجھت وجھ ان م شرقیة الناھضة ك دول ال ن ال ًرا م إن كثی
دھا وسلوك                 ذا سواھا بتقلی أغرى ھ ادي المظھري ف ض النجاح الم ك بع وسلكت سبیال غیر إسالمیة ولقیت في ذل

ي ر   ع ف بیلھا وأوق ب      س ا جان ون إال إذا أھملن ضة الصحیحة ال تك شرق أن النھ ي ال ادة النھضات ف ن ق ر م وع كثی
ا                     ار كل م ن اعتب دة ع ن كل شيء البعی ة المجردة م ا بالقومی التعالیم الربانیة وخرجنا على شرعة اإلسالم ونادین

شید بف         ن ی ا م ا یوًم ض زعمائھ ھ  سواھا ، وسرت ھذه العدوى إلى مصر نفسھا فسمعنا من بع ة   .. (ھم ى الدول لمعن
و           ة الحاضرة أن تعیش وأن تنم ي األحوال العالمی دھا ف ستطیع وح ي ت ا     ) الحدیثة الت ن وزرائن ًرا م ، وسمعنا وزی
ن إصالحاتھ             ة وزم ا ال دینی ت أنھ ة أعلن نقص      ایعجب باالصطالحات الجوھریة في دول س اإلسالم وی ا یم ذه م  ھ

ا         عرض  األساس ، وال نرید بھذا أن ن   تعالیمھ من  د سرت إلین دوى ق ول إن الع د أن نق م نری ن األم لشئون غیرنا  م
ا         ذا حق وانتشرت بیننا وأصبحنا نفكر بعقول بعیدة عن فكرة اإلسالم ونفوس خالیة من روحانیة اإلسالم فإن كان ھ

ة األول    وإن كانت مجاملة فإن وقت المجاملة قد فات  فھي نكبة النكبات     ك ھي العقب رة أی   ىوتل ا األخی ًضا إن  ولعلھ
  .صحت العزائم وصدقت النیات 

ذه         : یا صاحب الرفعة     سلمین كھ ة اإلسالم والم لیست مصر وحدھا في إیمانھا وموقعھا ومنزلتھا من زعام
الشعوب التي رضیت أن تبني سیاستھا على غیر أساس اإلسالم الحنیف وذلك إجمال لھ تفصیل لیس ھذا موضعھ      

ع    فحسبنا أن نقرر ھذه الحقیقة ناصعة ال       ذا الفخر ولترف لون واضحة الحجة والبرھان ، فلتنفرد حكومتك یا باشا بھ
ذود                  ھ وال ق مرامی ى تحقی صوتھا عالًیا بكلمة اإلسالم حین تخوف الناس كلمة اإلسالم ولتجعل شعارھا العمل عل

ُھ   «ة وصیة علي العالم باسم اهللا وحكم الشریعنفسھا عنھ ولتدُع إلیھ مصر ولتناد بھ في أوروبا ولتقم        ُصَرنَّ اللَّ َوَلَین
ٌز            ِويٌّ َعِزی َھ َلَق ُصُرُه ِإنَّ اللَّ اْلَمْعُروِف          *َمْن َین ُروا ِب اَة َوَأَم ْوا الزََّك صَّالَة َوآَت اُموا ال ي اَألْرِض َأَق اُھْم ِف ِذیَن ِإْن َمكَّنَّ  الَّ

   .»َوَنَھْوا َعْن اْلُمْنَكِر َوِللَِّھ َعاِقَبُة اُألُموِر

یح  ن تلق د م وي      الب د تق ذاء جدی د وغ دم جدی صریة ب صریة واألرواح الم وس الم صریة والنف ار الم  األفك
ر         النھضة بھ وتستمد النور منھ والبد أن ُینصب لھذا الشعب ھدف یحدى بھ ویتطلع إلیھ فال تجعلوا ھذا الھدف غی

  .ن أغنانا عنھا ونتذوق مرارة تجربة ألیمة ما كا» فتزل قدم بعد ثبوتھا«اإلسالم 

 
 

(*) 

  رحمھ اهللا.. إلى صاحب المقام الرفیع محمد محمود باشا 

  : بعد التقدیم السابق أستطیع أن أتقدم إلیكم ببعض المقترحات العملیة : یا رفعة الباشا 

  :القدوة أوًال وإصالح الروح العام 

ة الباش ا رفع ا لإن لك:  ای ضون بھ ا وینھ دون إلیھ ة یھ وة أئم دعوتھم    دع م ب وا ھ ون إذا آمن ا ینجح ، وإنم
ا     وعملوا بأحكامھم  ذین لھ سھم أول المنف د العظة       وكانوا أنف دوة ال تفی ذه الق دون ھ رة   وب تمكن الغی ن  وال ت جح وال ت

                                         
 یولیو ١٠ھـ ــ ١٣٦٥ شعبان سنة ١١، السنة األولى ، بتاریخ ) ٥٨(  ، العدد»بجریدة اإلخوان المسلمون الیومیة«نشر(*) 
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ؤازر    فأول واجب على الحكومة   ،    وال یزجر القانون    الدعوة ى م ا عل ة الفكرة اإلسالمیة المنصفة    إن صح عزمھ
ده         العادلة ن بع وزراء م سھ وال وزراء نف یس ال اة رئ ن          أن تكون حی ًة م ًة قوی ا ومظھرھا صورًة رائع ي حقیقتھ  ف

  : والطریقة العملیة لتحقیق ذلك ھياالستمساك باإلسالم في كل التصرفات الشخصیة والحكومیة 

ساء        أن تمنع بتاًتا ھذه الحفالت الخلیعة سا : أوًال ا الن ا الخمر وتختلط فیھ شرب فیھ ھرة وغیر ساھرة التي ی
وال       ن أم بالرجال وتتحدى بھا شعائر اهللا وھي مع ذلك حفالت رسمیة تقام باسم الحكومة اإلسالمیة وینفق علیھا م

ر          فقراء ھذا الشعب  ر أو إشراف زعیم خطی ة أمی ر أو رعای ، ویجب أال   ، أو شبھ رسمیة فھي تحت رئاسة وزی
إن        تدعى   دعوات ف ذه ال إلى الحفالت سیدة أیا كانت مصریًة أو أجنبیًة ولئن كان العرف الدبلوماسي یقضي بمثل ھ

دنا      ي بل ا ف الیم دینن ن      الشرع اإلسالمي ال یبیحھا بحال من األحوال ونحن أحرار في إنفاذ تع ا وم ا فبھ ن أجابن ، فم
ا    ، وھذه تقالید معم أعرض عنا فلھ رأیھ ولن یضیرنا إعراضھ      ول بھا في الدول اإلسالمیة دون أن یعترض علیھ

ة     أحد بل إن ذلك أدعى إلى االحترام لما فیھ من معنى الشعور بشخصیة األمة واالعتزاز       دھا كدول ا وتقالی بقومیتھ
ا       مسلمة ك  -، وإباء التفریط في ھذه الشخصیة إلرضاء األجانب أو تألف الغربیین الذین ال یرضیھم من ع ذل  إال - م
ِھ      «ى دیننا وننكر شریعتنا وأخالقناأن ننس  َدى اللَّ ْل ِإنَّ ُھ َوَلْن َتْرَضى َعْنَك اْلَیُھوُد َوال النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُھْم ُق

   .» َوال َنِصیٍرُھَو اْلُھَدى َوَلِئْن اتََّبْعَت َأْھَواَءُھْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم َما َلَك ِمْن اللَِّھ ِمْن َوِليٍّ

ا          إ : ثانًیا ن یمتنع الوزراء ورؤساء المصالح وكبراء الدولة عن الذھاب إلى المجامع واألندیة التي یلعب فیھ
ي      صالح ف القمار وتحتسى فیھا الخمر وأن یتجنبوا میادین السباق ومحافل اللھو الشائن حتى یضربوا بذلك المثل ال

ات      االستقامة للشباب فإن ترددھم على ھذ     ذه الموبق ي وسط ھ ه األماكن وظھور صورھم في الجرائد والمجالت ف
ان        یمھد العذر لكل فاجر، ویحدو َمن رآھم وَمن لم یرھم إلى تقلیدھم واقتفاء آثارھم وبھذا تنھدم األخالق ویفسد كی

  . المجتمع المصري

ا د وال  : ثالًث ي الجرائ اتھم ف یداتھم وفتی ور س شر ص ن ن ة ع ار الدول ف كب دوة   أن یك م الق ؤالء ھ الت فھ مج
ار ال     اد لن وس المریضة     والناس لھم تبع وفي نشر ھذه الصور إیق ذوي النف ة وإغراء ل اب    فتن  ویجب أن یحاكم الُكت

ر وأس  ئون األس ي ش دخلون ف ذین یت اتن   رال ذه المف اس ھ ى الن ذیعون عل ة وی دعوى المدنی ون ب وت ویتغزل ار البی
   .بكتاباتھم البذیئة

ا  ا        أن یتواصى : رابًع رائض اإلسالمیة جمیًع أداء الف نھم ب ا بی ام فیم ي یجب أن   ووال سیما الصالة     الحك الت
ان یقصدوا المساجد إلقامتھا في الجمعة وغیر الجمعة في ھیئة شعبیة مجردة من المظاھر الرسمیة          ك   وإتی ان ذل  ك

صغا     في إعالن وبیان وعن عقیدة وإیمان  ن ال رھم م ار غی ك      رلتسري ھذه الروح ویقتدي بالكب دة ذل دت فائ د ب ولق
ده اهللا               ال أی وي فعَّ ر ق ن أث وس م ي النف صالح ف ك ال ة المل ك شعار      ،جلیًة فیما ترك مظھر جالل ى أن یكون ذل  عل

ا   وأن ترفع االج  وأعمالھم فال یقام حفل في وقت صالة یمتد حتى تضیع ھذه الصالة    فالتھمالحكام في ح   تماعات أی
سري   وأن یكون ذلك  كانت ألداء الصلوات   ھ كل موظف       تقلیًدا ی وان ویعمل ب ھ كل دی س      علی ى نف یس أشق عل فل

شاء       أو أن حفًال یمتد مجتماًعا یقام في وقت صالة الجمعةالمسلم من أن یسمع أن ا    د الع ا بع ى م ل المغرب إل  ن قب
  . وأن یجتمع قوم على إھدار فریضة من فرائض اهللا في غیر ضرورة وال حاجة ملحة

ة         أن یعمل كب  :  خامًسا ث باللغ ار الدولة على أن یكون المظھر الغالب في بیوتھم مصرًیا إسالمًیا ، فاألحادی
العربیة والمربیات من األسر المصریة والمدارس الحكومیة إسالمیة فال یخفي أن كل بیوت العظماء ال تكاد تمت     

وزیر وال       ر وال وت سیتخرج األمی ون     إلى مصر وال إلى اإلسالم بصلة ما ، وفي ھذه البی ف یك ر وكی موظف الكبی
الد تعل        ا وتحادثوا وأ     م لھم في المستقبل الحظ الكافي من الغیرة على مصالح ب ر علمھ دھم غی ي مھ ر   وا ف م بغی ھلھ

   على غیر أیدي أبنائھا؟لغتھا وتربوا في نشأتھم
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ى               :  سادًسا الي عل انون الم نص الق ي الموظف فی ذة  أال نفرق بین الناحیة الشخصیة والناحیة العملیة ف مؤاخ
ا       الموظفین المستھترین إدارًیا فضًال عن مؤاخذاتھم قانونًا بمسالكھم الشخصیة مع أدب اإلسالم في أمة تنتھي إلیھ

  .زعامة اإلسالم 

ھ أو         ومن غیر المعقول أن یكون الموظف دائم السھر في المواخیر والحانات ثم یقال عنھ إنھ كفء في عمل
انون علی  لطان للق ال س ة ف ائم بواجب الس  ق ة واإلف تالس والخیان صیر واالخ أتي التق ل ی سالك إھ وھ ذه الم ي ھ ال ف

  النكراء ؟؟ 

ل إن                      شریع ب ستطیع إصالحھ الت انون أو ی ھ الق ا یتناول ا مم ا جمیًع ول إنھ ة الباشا ال نق ا رفع واحي ی ھذه الن
  كثیًرا منھا وجداني صرف ، وأكبر العوامل فیھ اإلقناع الشخصي 

واص    فإذا رأت الوزارة أن ت     حرز ھذا الشرف وتمكن لھا في قلوب الشعب وتقرب من نصر اهللا وتأییده فلیت
أعضاؤھا الوزراء فیما بینھم بتنفیذ ذلك ثم لیوص كل وزیر رؤساء المصالح في وزارتھ ولیوص ھؤالء الرؤساء    

اء   من تحت أیدیھم من الموظفین ولتوضع التشریعات لما یقع تحت طائلة التشریع من ذلك واهللا شاھد        اس رقب  والن
ادة                    ھ الق ي توجی ھ ف ن واجب ل ع ى ال یغف ة حت ائق المؤلم ى الحق شعب عل ار ال ستطیع إظھ ك الكالم وت واأللسنة تمل

  .وحمل الناس على االستقامة وإن أسكتتھ القوة فسینطقھ الضیق ، والضغط یولد االنفجار 

 
 

(*) 

  رحمھ اهللا.. إلى صاحب المقام الرفیع محمد محمود باشا 

 

دھور مستوي الفضائل      : یا صاحب الرفعة     مجتمعنا المصري كما تعلمون تحطمت فیھ المقاییس الخلقیة وت
راد   اباتالشبان والشظاھرت علیھ معاول الھدم من كل جانب ، فتتدھوًرا یدعو إلى األسف الشدید و     واألسر واألف

  . كلھا محطمة تحطیًما یدعو إلى منتھى السرعة في اإلصالح والترمیم حوالجسوم واألروا

  : وسائل كثیرة من أصولھا الرئیسیةإنما یكون ب.. وذلك یا سیدي الباشا 

  .ع الثقافة إصالح مناب ) ١(

  .إصالح القانون  ) ٢(

  .قت الفراغ استغالل و ) ٣(

 .محاربة المنكرات  ) ٤(

ائل فرعیة جدیرة بالعنایة والتفكیر وإلى رفعتكم بعض ذلك بشيء من التفصیل الذي ھو     وتحت كل منھا مس   
  :أقرب إلى اإلجمال 

  

                                         
 . م١٩٤٦ یولیو ١١ھـ ــ ١٣٦٥ان سنة  شعب١٢، السنة األولى ، بتاریخ ) ٥٩( ، العدد»بجریدة اإلخوان المسلمون الیومیة«نشر(*) 



٢٢        ــ ــ

 :إصالح منابع الثقافة العامة ) ١(
ة     ل واإلذاع سینما والتمثی ات وال صحف والمطبوع دارس وال ة الم ل أم ي ك ة ف ة العام ابع الثقاف م من أھ

  . وھذه كلھا تحتاج إلى إصالح ،ةالالسلكی

ات                )  أ  (  ین الثقاف ب ب اھج والتقری ن شأنھا استقرار المن یم یكون م ففي المدارس البد من وضع سیاسة ثابتة للتعل
ین             ق ب د االختصاصات والتفری ات وتحدی وتوحید األنواع المتشابھة من المعاھد توفیًرا للمال والجھد والتبع

ات والفصل     مناھج البنین والبنات وتشجیع الناحیتین العملیة واالستقال  ن مجرد النظری لیة ما أمكن والبعد ع
ة           ي الجامع ة        المصریة التام بین الجنسین في دور التعلیم وخصوًصا ف ي كلی ستحیل أن یكون ف ن الم إن م  ف

ك          ن ذل م ال یكون م ة ث ان الكلی ساء بفتی اآلداب مثال نحو مائتي فتاة كلھن في السن الكاملة یختلطن صباح م
ید أن ندخل في میدان جدل ، فالواقع أن ذلك قد أفسد من أخالق الجنسین وأرواحھم وال نر.. فساد أو إفساد 

مھما كابر المكابرون وأنكر المغرضون ، كما یجب القضاء على الدروس التي تتنافى مع الفكرة اإلسالمیة         
اریخ اإل  اظ والت سام الحف ذلك بأق ة ك ب العنای ثال ویج ة م ة الحی دروس الطبیع ة ك دارس الفنی ي الم المي ف س

ل                  روح إسالمي فاضل یجع ات ب ین وبن ن بن دارس م ة وصبغ الم ة الوطنی والقومي والسیرة النبویة والتربی
ون                  م المراقب ن ورائھ ة وكل موظف بالمدرسة وم ب والطالب اظرة والطال اظر والن المدرس والمدرسة والن

ة وأداء     كلھم جمیًعا یستمسكون بآداب اإلسالم في مظاھرھم الخاص    ةوالمفتشون بالوزرا  زى والھیئ ن ال ة م
الت          الت والمج ي الحف روح ف ذا ال ا ھ ة متجلًی ا العام ساجدھا ، ومظاھرھ دارس وم رائض بمصلیات الم الف

  . المدرسیة والرحالت العلمیة وما إلى ذك من نواحي النشاط المدرسي 

نص   وفي الصحف والمطبوعات والسینما والتمثیل واإلذاعة تراقب كل ھذه النواحي مراقب        )  ب( ة فعالة منتجة وی
وق            نھم الموث ى دی اء عل ن األمن ون م ار المراقب في القانون على عقوبات زاجرة رادعة وأساس ذلك أن یخت
م                   ن وك م الف ن باس م یحارب الف ار فك ي االختی دھا ھي األساس ف ة وح بأخالقھم بحیث ال تكون الناحیة الفنی

ذاع           ن ی ا كل ف ي مصر         یعدل الفنیون عن الحقائق إلى األھواء وم ق ف ا یطب ي أوروب ا درس ف یس كل م ول
ة     ة بدق اھج اإلذاع ع من الحة ولتوض ة ص تج مراقب الحة لتن س ص ى أس ة عل ان المراقب ة لج ر الحكوم فلتخت

ي إنھاض شعبھ               ) الرادیو(وإحكام فإن    ر ف ستخدمھ ھتل ا وحرام أن ی ى أخالقن ى عل ا جن اد غیرن ا أف در م بق
ن     ستخدمھ نح ھ ، ون ة فی عور الحماس اب ش واع    وإلھ ذه األن ام وھ ث والھی رام وأدوار العب ب والغ ي الح ف

ا أبناؤ       ار  ن الرخیصة في األغاني التي تذاع ، ولتصادر الصحف الماجنة الخلیعة التي یتشرب روحھ ا األطھ
تم      صریة ولتھ ة أو م ت أجنبی واء كان عورھم س واطفھم وش م وع ولھم وأرواحھ سد عق صغار فتف ا ال وفتیاتن

ین اللجان        الحكومة بحركة التألیف وا    ة وتع لنشر فتشجع المؤلفین الذین یعالجون النواحي اإلصالحیة النافع
ذیب األ            ذلك بتھ تم ك واحي ، ولتھ ذه الن ي ھ ون      لوضع البحوث والرساالت ف ي تك ا ف غاني واألناشید فأثرھ

 . الشعب الروحي جد خطیر بل لعلھا أقرب الوسائل في ھذا الباب 

ة و  ابع الثقاف صلح من ھ ت ذلك وأمثال اء وت   ب ضل النم ھ أف و ب الًحا ینم ھًیا ص ذاًء ش شعب غ دم لل ھ زكتق و علی
 .العواطف والعقول واألرواح 

 :إصالح القانون ) ٢(
ین        ق ب ي التوفی ر ف د للنظ ن جدی ان م ألیف اللج المیة وت الفكرة اإلس صبغھ ب الح ب ك اإلص ون ذل ا یك وإنم

اس الوضعي    بأنھ ماإلنسان القوانین القائمة والقوانین الشرعیة حتى یشعر    انون الن حكوم بقانون اهللا السماوي ال بق
د       ذلك تتوح ة المصریة  (فیكون لھ من المھابة في نفسھ ما یتحقق بھ الغرض من وضعھ وب ى   ) المحكم ویقضي عل

  .ا یعرض في ذلك من عقبات تذهللا الھمة وتتغلب علیھ العزائم ذا االضطراب في االختصاصات وكل مھ
  
  



٢٣        ــ ــ

  : القضاء على الموبقات) ٣(
ن          زول م ي یجب أن ی سري والعلن ة ال اء بنوعی وما أكثر ھذه الموبقات المھلكات في المجتمع المصري البغ
ى       ي القضاء عل الوجود وإنا لنشكر الحكومة خطوتھا لتحریم إعطاء الرخص للبغایا ونلح في المطالبة باإلسراع ف

ار بأنواعھ وم        سكینات والقم سده       ھذا الداء وإیجاد المالجئ لھؤالء الم ا الیانصیب بكل صوره وألي غرض مف نھ
  .  فیجب أن یحرم كذلك دوإضاعة لألموال وزرع للضغائن واألحقا

ي         والخمر ھي أم الخبائث وأصل الشر في كل مجتمع یجب أن تحارب كما حوربت المخدرات وقد سبقتنا ف
   . ذلك الھند ، فما بال مصر زعیمة الشرق واإلسالم تتلكأ وتتردد في القضاء علیھ

 
 

(*) 

  رحمھ اهللا.. إلى صاحب المقام الرفیع محمد محمود باشا 

ي                الوالمراقص و  اكن الت ذه األم ة ، ھ ة أدبی وت سریة ال أندی ا بی ة أمرھ ي حقیق صاالت واألندیة التي ھي ف
 دماء الخالق وتذھب باللب والقلب والعقل والمال یجب أن تغلق كما یجب القضاء   تنتحر فیھا الفضائل وتراق فیھا    

ي  ) والبلطجة(على التسول    وكل احتراف غیر شرعي من دجل أو شعوذة باسم الدین أو الطب والعادات الضارة ف
زیاء الخلیعة المآتم واألفراح والزار والمجتمعات والمصایف وما فیھا من خالعة ومجون وتھتك وفساد وكذلك األ   

  .واالختالط الشائن 

ھ                وانین للقضاء علی سن الق ھ وأن ت شط لمحاربت ة أن تن ى الحكوم كل ھذه وأمثالھا منم المھالك مما یجب عل
وأن تعنى بنظام بولیس اآلداب واختیار رجالھ من األمناء األكفاء مع أخذھم أنفسھم بالعقوبات الرادعة أن قصروا    

  .ف مھمتھم في واجباتھم أو أھملوا بشر

  :االنتفاع بوقت الفراغ 

روح             شجیع ال ا ت رة أھمھ ك یكون بوسائل كثی ت فراغھ وذل اع بوق ى االنتف شعب إل ھ ال ك توجی د ذل أتي بع ی
م              شمل عواص ى ت ا حت یع نطاقھ ادین وتوس ب والمی یس المالع شباب وتأس وس ال ي نف یة ف سكریة والریاض الع

شرف    المدیریات والمراكز والقرى الكبیرة ثم الصغیرة     والعنایة بالمدرسین وتأسیس وحدات عسكریة وریاضیة ت
  .على الجھاد وأن یفرض علیھا فرًضا التمسك باآلداب اإلسالمیة والمحافظة على أداء الفرائض 

رى         سیطة كجماعة نھضة الق ة الب وقد بدأت مظاھر االھتمام بذلك من الشعب لتألیف ھذه المجتمعات األھلی
  . الخ .. عیة الطیران وجماعة الدفاع الوطني وجم

ز الفكرة اإلسالمیة              ى وجوب تركی ا إل شجیع وأن تلفت نظرھ وعلى الحكومة أن تشجع ھذه الھیئات كل الت
ي                ي خصوًصا ف یم األول ة ورجال التعل شبان والطلب ون ال ستخدم الموظف شأنھا وی ائمین ب وس أعضائھا والق ي نف ف

ة  تثقیف الشعب ومحو األمیة وإنارة األذھان مع جعل ت      علیم القراءة والكتابة إجبارًیا في وقت محدود وفرض عقوب
ل         على من لم یتعلم خالل ھذه المدة وتعتبر المساجد والمقاھي واأل    ة ك ة العام ذه الثقاف ن وسائل ھ دائق م ة والح ندی

ل          ن عوام ا م د تجعلھ ا مواعی ة ونحوھ اوي واألندی دد للقھ ة وتح ذه الغای ع ھ ب م داد یتناس و إع بھ وھ ا یناس فیم

                                         
 یولیو ١٢ھـ ــ ١٣٦٥ان سنة  شعب١٣ة األولى ، بتاریخ ، السن) ٦٠(  ، العدد»بجریدة اإلخوان المسلمون الیومیة«نشر(*) 

 .ھـ ١٣٥٧سنة ، ) ٣( ، العدد ، السنة األولى» النذیر«، وكذلك مجلة م١٩٤٦



٢٤        ــ ــ

ستخدم                   ا د وی ى الج شعب إل ذلك ینصرف ال ارغ وب ث الف ر والعب سھر الكثی الف الصحة بال ساد وإت إلصالح ال اإلف
  . أوقاتھ ومواھبھ في النافع وقد بدأت مظاھر االھتمام بذلك من الشعب 

  : توحید القوى والجھود 

م الغا        ق تلك د وتحقی ذه المقاص اح ھ ا نج ف علیھ ة یتوق ة ھام ھ ناحی ك كل د ذل ت بع وب  بقی ي وج ات أال وھ ی
ون          تضافر   ا یك شود وإنم جھود األمة ومواھب أبنائھا على تحقیق ھذه الغایات وسیرھا صفًا واحًدا إلى الھدف المن

ي      ذلك بالقضاء العام على الحزبیة السیاسیة بشكلھا الحالي البغیض وما دامت ھذه العصبیة العمیاء والتھاتر الحزب
دد  ىبط بعضھا عمل األخر فتتعاكس القوفي األمة فسیشغل بعضھا بعًضا وسیح    وال تتوحد ویتعدد الھدف وال یتح

وة   تمكن وأول الق ر وال ی ضعف األث دة وی ذه     الوح ت ھ د مزق ف ولق ل موق ي ك الف ف ذا الخ ر ھ سنا أث د لم ، ولق
د                     د الواح دة والبل ة الواح ي القری ین األسر المترابطة ف ت ب ان وفرق ، العصبیة الحزبیة أوصال الشعب في كل مك

األحزاب      دة ف ى الوح دعوة إل وة ال ذه الخطوة خط دم بھ ن التق نكم م ي موضع یمك ة ف احب الرفع ا ص تم اآلن ی وأن
ي                    یس ف ة النحاس باشا ول ذي یرأسھ رفع د ال د ھو حزب الوف ًدا عنكم إال حزب واح القائمة كلھا معكم ولیس بعی

ا    مناھج األحزاب القائمة وجھ مخالف فكلھا یدعي انھ سیتناول اإلصالح  ن اجلھ  العام مع أن المھمة التي أسست م
ى األسماء                ا ھو عل م اآلن إنم سابقة والتخاص ك األوضاع ال ا بتل ق مجال لقیامھ قد انتھت وبدأنا عھًدا جدیًدا فلم یب

ا رفع  اقترحوا ی ة ف صیة التافھ سائل الشخ ة والم اب المزعوم ة واأللق ا ةالموروث زاب وأولھ ذه األح ى ھ ا عل  الباش
ا    د                  حزبكم أن یتن د یضع للبل ة أو حزب سیاسي واح ة وطنی ع ھیئ ن الجمی ألف م ن اسمھ وتت ا ع د منھ زل كل واح

ذا الحزب بحسب           ي داخل ھ منھاًجا إنشائًیا صالًحا تتوافر على رسمھ وتنفیذه القوى والجھود وتكون المعارضة ف
ا فق            دة وأباھ ن الوح ن خرج ع ة ف    آراء األعضاء في كل مسألة تعرض ، وم ى األم ذا    د خرج عل ي ھ إن نجحتم ف

ل            المسعى فذا  ي ك ومي ف اج ق ى منھ سیر عل ومتكم أن ت ة وحسب حك ك ، وإال فقد أدیتم الواجب وخلصتم من التبع
  .خطواتھا تكافئ المحسن إلحسانھ وتأخذ المسئ بإساءتھ بغض النظر عن لون كل امرئ الحزبي 

یكم ول         اه إل ف الحاضر رفعن ي الموق ا ف دا لن ا ب ة م احب الرفع ا ص ك ی ة     ذل ي الناحی ك مقترحات ف د ذل ا بع ن
دة اإلصالحیة           ذه الوح ق ھ ا لتحقی ذا الخطاب وإن اإلداریة واالقتصادیة وما إلیھا ندعھا اآلن وحتى نرى من أثر ھ

  .لمنتظرون 
  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،

  حسن البنا
  المرشد العام لإلخوان المسلمین

 
 

(*) 

 ..حضرة صاحب المعالي أحمد خشبة باشا وزیر الحقانیة 

، وأصلى وأسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن تمسك بشریعتھ  أحمد إلیكم اهللا الذي ال إلھ إال ھو  
  .  اهللا وبركاتھفالسالم علیكم ورحمة، إلى یوم الدین، وأرفع إلیك تحیة اإلخوان المسلمون 

                                         
 یولیو ١٤ھـ ــ ١٣٦٥ شعبان سنة ١٥، السنة األولى ، بتاریخ ) ٦١( ، العدد» اإلخوان المسلمون الیومیة«نشر بجریدة (*) 

 . م ١٩٤٦
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لست في حاجة إلى أن أتحدث عن إسالمكم وحسن استعدادكم لمناصرة الفكرة اإلسالمیة    ..یا سیدي الباشا    
  .المنقذة ، بل التي ال منقذ للعالم سواھا اآلن 

ي    و ة ف ذه األم ى أن دواء ھ ضافرة عل ج المت رة والحج البراھین الكثی یكم ب دم إل ى أن أتق ة إل ي حاج ست ف ل
د اهللا   لى ھدى اإلسالم في كل الشئون   رجوعھا إ  د   –، وأول ھذه الشئون القانون فأنت بحم ا أعتق ذه   – فیم ع بھ  مقتن

شبان                       :  الفكرة س إدارة ال ي مجل م، وأنت عضو ف ت خارج الحك ا وأن ا وتعمل لھ دلل علیھ ا وت دث بھ سمعتك تتح
  . س جماعة إحیاء مجد اإلسالم، وأنت أمین صندوق اللجنة العامة للدفاع عن فلسطین، وأنت رئی المسلمین

ا   الي الباش ائق     ..واآلن مع ا الحق اء دور العمل وواجھن د ج ة التجارب    وق ا بوتق ت   ، ودخلن ، وأصبحت وأن
ستطیع    ز ت ي مرك شرعین ف ضاة ورأس الم یخ الق ا ش سلمون جمیًع وه الم ا یرج ق م ھأن تحق دون   ویتمنون ، ویری

ده       ، وما ك الحصول علیھ مھما كلفھم ذلك من أثمان       ؤمن بصالحیتھ وتعتق اه وترجوه وت سك تتمن ت نف ن   نت أن ، م
شریعة اإلسالمیة           وجوب تعدیل القوانین   ة المصریة حول ال د صرت راعیً   ..، وتوحید المحكم سئوًال   اآلن وق ا م
  . عن الرعیة من ناحیتك

ا   یدي الباش ا س اب اهللا       .. ی ر كت م بغی ا تحك شعورھا بأنھ رج ل د الح ة أش ة محرج دور األم ھ إن ص وقانون
ان   ، ن الشعوب إن تعودت الصبر حینًا    ، وإ  وشریعتھ ن األحی ر م ،  فإن االنفجار نتیجة طبیعیة لھذا الصبر في كثی

ة      خة الثابت دة الراس طدام بالعقی ن االص ر م يء أكث نفس ش رج ال یس یح الم    ،ول افي اإلس ة تن ا الحالی  وإن قوانینن
ین   شعبوتصدمھ وتحطمھ في نفوس المؤمنین بھ وھم كل ھذا ال   ، وقد تفتحت أذھان األمة وأركت ُبعد ما بینھا وب

ھ           ا ھي علی ى م ت الحال عل ى عصیان       دینھا في ھذه الناحیة فشعرت بالحرج الشدید إن بقی اس إل وا الن ال تلجئ ، ف
  . القوانین واحتقار الشرائع والتبرم بالقضاء وباألحكام

ا ا باش ا  ..  ی سمع مًع دي اهللا ون ین ی ا ب ف مًع م لنق الى، أل ارك وتع ل اهللا تب ى   «یق وَن َحتَّ َك ال ُیْؤِمُن ال َوَربِّ َف
ْسِلیًما         َسلُِّموا َت َضْیَت َوُی ساء  سورة   »ُیَحكُِّموَك ِفیَما َشَجَر َبْیَنُھْم ُثمَّ ال َیِجُدوا ِفي َأنُفِسِھْم َحَرجًا ِممَّا َق ْم  «، الن َوَأْن اْحُك

ُد         َبْیَنُھْم ِبَما َأنَزَل اللَُّھ َوال َتتَّبِ      ا ُیِری اْعَلْم َأنََّم ْوا َف ِإْن َتَولَّ َك َف ْع َأْھَواَءُھْم َواْحَذْرُھْم َأْن َیْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َما َأنَزَل اللَُّھ ِإَلْی
ِة یَ * اللَُّھ َأْن ُیِصیَبُھْم ِبَبْعِض ُذُنوِبِھْم َوِإنَّ َكِثیرًا ِمْن النَّاِس َلَفاِسُقوَن       ًا       َأَفُحْكَم اْلَجاِھِلیَّ ِھ ُحْكم ْن اللَّ َسُن ِم ْن َأْح وَن َوَم ْبُغ

وَن ْوٍم ُیوِقُن ة   »ِلَق ة الكریم ستفتح باآلی ل ی ان طوی ي بی دة ف ورة المائ ُھ   « س َزَل اللَّ ا َأن ْم ِبَم ْم َیْحُك ْن َل ْم َوَم َك ُھ َفُأْوَلِئ
اَب    «، ) الفاسقون«و) الظالمون« و »اْلَكاِفُروَن َك اْلِكَت ا ِإَلْی ُھ َوال      ِإنَّا َأنَزْلَن ا َأَراَك اللَّ اِس ِبَم ْیَن النَّ َتْحُكَم َب اْلَحقِّ ِل ْن  ِب  َتُك

رً     ، وفي الناحیة الجز ھذا في الناحیة الكلیة  ،  النساء  سورة   »اِلْلَخاِئِنیَن َخِصیمً  رآن كثی ـن الق د بیَّ ة ق ام   ائی ن األحك  م
ھ    ، في كثیر من الشئون المدنیة والجنائیة والدولیة والتجاریة وما إلیھا  ك أیدت ،   وأكدت األحادیث الصحیحة كل ذل

ت   ، ویستمدوا منھا ویطبقوا علیھا وینتھوا إلى حكمھ فیھا وما أنزلھا اهللا وقدرھا إال لیعمل بھا المسلمون     ، فإذا كان
ن مصادر أور                 ستقاة م ین م ذا المع ر ھ ین غی ن مع ة  وقوانیننا وشرائعنا والدستور نفسھ مستمدة م ة بحت ة   بی بلجیكی

  صارخًا مع التعالیم اإلسالمیة الصریحة كلیاتھا وجزئیاتھا تتناقض تناقًضاورومانیة وھي في الكثیر من    وفرنسیة  
ھ  ، فكیف یكون موقف المسلم الذي یؤمن باهللا وكتابھ فیما إذا عرضت   ان        ل زل اهللا وك ا أن ر م ا بغی م فیھ قضیة حك

ًض م مناق دین اهللالحك ة ! ؟ ا ل ذه المخالف ي ھ ستحل القاض ف ی یخ   ، وكی ا ش ل تبعتھ ف یتحم سیغھا وكی ف یست  وكی
 ؟ القضاة ووزیر العدالة والتشریع بین یدي أحكم الحاكمین

تصطدم بعقائدنا وأنا أعرف  ، وال تجعلوا أعمالنا  أنقذونا یا باشا من ھذا الحرج وأخرجونا من ھذه الورطة      
اض ی  أن یق من الناس یفضل ضیاع حقوقھ مدنیة أو جنائیة أو تجاریة على    كثیًرا زل     ف بین یدي ق ا أن ر م م بغی حك

، وال یغني أن  ، ومھمتنا التذكیر اهللا فإن ھناك حساب  ، ولئن كان ھذا الحساب شدیًدا إن التبعة یا باشا كبیرة     ،   اهللا
ة    –ھذا من الوجھة الروحیة البحتة ..  تعلل بالمعاذیر فإن اهللا ال ینظر إال إلى القلوب واألعمال        ن ن الوجھ أت م  ولن

ألم یعترف كبار رجال القانون من مصریین وأجانب بأن الشریعة اإلسالمیة من أخصب منابع التشریع      ،   نیةالقانو
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انون       وأزكاھا وأدقھا وأشملھا   ي الق دة ف د الفاس ؟ ولم ننس بعد تصریح المسیو بیوالكازللي بوجوب تصحیح القواع
ر وتصریحاتھ      ، ولم ننس  الفرنسي المعمول بھ في مصر طبقًا للشریعة اإلسالمیة      سیو المیی ذلك محاضرات الم ك

داح              الخطیرة الواضحة في ھذا الشأن     شریعة اإلسالمیة وامت ي اإلشادة بال ؤتمر الھاي ف اریر م د تق ، ولم ننس بع
ون       ،نظریاتھا القانونیة والبحوث القیمة وكفایتھا في التشریع التام    انون یؤمن ن أعالم رجال الق  وفي مصر كثیر م

ذا العبء         بذلك ویصرحون بھ   وا االضطالع بھ ودون أن یكلف ي        ، وی شارون ف نھم المست ن بی ب أن یكون م  وعجی
ة المنصورة المختلطة      المحاكم المختلطة بلھ المحاكم األھلیة     ،  ، ومن ھؤالء محمد بك صادق فھمي رئیس محكم

سابق         وق ال ة الحق ك حضرة ك      واألستاذ عبد الرزاق السنھوري بك عمید كلی ى ذل ا أشار إل ك مرسي   ، كم ،  امل ب
  . وعبد الفتاح بك السید واألستاذ علي بدوي من أساتذة القانون في المحاكم وفي كلیة الحقوق

ات        ذه النظری ة          والبحث العلمي أعدل شاھد على صحة ھ د دراسات طویل الوا إال بع ا ق ال ھؤالء م ا ق ، وم
ن   ى الوقت المناسب في نفوسھم إلاعضھا بكتاباتھم وبقي بعضھا مستقًروبحوث عمیقة خلدوا ب  ، ولیس المقصود م

  . فذلك لھ موضع آخر ھذا الخطاب ھذه الموازنات

 

د       یلقد عاشرتنا ھذه القوانین خمس     ا بع دھا عاًم رة الجرائم وتزای ة إال كث ن عاًما ونیفًا ، فماذا أفادت منھا األم
ات وا       شار الموبق وم وانت ا وال           عام ویوًما بعد ی ي بیئتن ا وال تصلح ف ع طبیعتن ق م ا ال تتف ك أنھ ات ذل اب الجنای رتك

ي        بالد اإلسالمیة الت ھ ال تـُجدي في عالج أدوائنا وال دلیل أصدق من الواقع المشاھد وذلك في الوقت الذي ترى فی
انو              رام الق سكینة وساد احت سلطة وعمت ال دت ال ا األمر وتوط د استتب فیھ شریع اإلسالم وق ذت بت أن أخ ن واطم

ى             ا إل ة المرضیة برجوعھ ذه النتیج ى ھ صر أن تصل إل د م ًال تری وال واألعراض وفع دماء واألم ى ال اس عل الن
  .تعالیم اإلسالم وشرائع اإلسالم 

 
 

*)( 
  ..یا سیدي الباشا 

ق اإلصالح              األ ي طری ون ف ذین یقف ا ال ق بھ ض شبھات یتعل  بحسن  مر واضح ال یحتاج إلى بیان وبقیت بع
شبھات أو ھي            ذه ال أن ھ اس ب الیكم أعرف الن د أن مع قصد أو سوء قصد ، نحب أن نناقشھا في إیجاز ، وأنا معتق

  .من أن تقف في سبیل إصالح ما 

  :یقول ھؤالء المرتابون 

ا     ، إن ُحكمت بأحكام اإلسالم كان ذلك متنافًیا مع سالمیةإن في مصر عناصر غیر إ ) ١( ي كفلھ دین الت حریة ال
دنا اهللا       ، وإن ُحكمت بغیر أحكام اإلسالم كان ذلك الدستور للمواطنین ذي حم از البغیض ال ن االمتی نوًعا م
الیم   ؛ فإنھم إن ع  ھذه الشبھة مردودة بجزئیھا ،الصدور ، وإزاحة كابوسھ عن    على التخلُّص منھ   وا بتع ومل

ي     ن ف م یك دین     اإلسالم ل ة ال ك اصطداٌم بحری ادة         ذل ة العب دة وحری ة العقی ة ھي حری ة المكفول إن الحری  ، ف
ر      والشعائر وحریة األحوال الشخصیة ة ومظھ ة فھي حق األم یادتھا  ، أما الشئون االجتماعی ا    س م فیھ ، فھ

                                         
 یولیو ١٥ھـ ــ ١٣٦٥ شعبان سنة ١٦، السنة األولى ، بتاریخ ) ٦٢( ، العدد» إلخوان المسلمون الیومیةا«نشر بجریدة (*) 

 . م ١٩٤٦
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ذه      تبٌع لألكثریة ي ھ ا ف ة قانوًن ة األم ة    ، فإذا ارتضت أكثری شئون االجتماعی ن مصدره     ال بصرف النظر ع
انون  و ق عفھ ة للجمی ة  ؛ إذ إن محارب ق الدول ن ح ة م ة  الجریم م األوروبی دلیل أن األم ر   ب ي تفخ ي الت وھ

 مع ھذا ھي، ونادت بحقوق اإلنسان  والحقوق الشخصیة وتزھو بأنھا أقرَّت الدیمقراطیة باحترامھا للحریة
دھم  بصرف النظر عن م القوانین الموضوعة المرضیة عندھاتعامل كل نزالئھا وأقلیاتھا بحك  أدیانھم وعقائ

ا        فاإلنسان في فرنسا أو إنجلترا أو في ألمانیا أو نحوھا سواٌء سیتھ الخاصة أو مواطًن ع بجن زیًال یتمت ان ن أك
 ریع دینھ، دون نظر إلى قانون بلده أو تش بمقتضى قانون البالد الموضوع یخالف األكثریة في الدین یحاَكم

 وشریعتھ  ، ھذا إن عوملوا بأحكام اإلسالم  وال یتحقق استقاللھا الداخلي تتحقق سیادة األمة ، وبغیر ذلك ال
ف  ، فلیس في ذلك وإن عوملوا بحسب شرائعھم مع االحتفاظ بحقوق الدولة كاملًة معھم،  إن   امتیاز ُیخی ، ف

سلم        ر الم سلم وغی ین الم ودة إال المساواة في األحوال الشخصیة ب ذلك    مفق ُره ب ال إن   إذا رضي غی ، وال یق
رھم،     أحوالھم الشخصیة امتیاٌز ممنوٌح لھم إقراَرنا لھؤالء المخالفین على أحكام دینھم في ھ غی ، یفضلون ب

ر        بل ھو خالف خاص بھم، وأما ب وغی ي سبیل األجان وطن ف اء ال االمتیاز المؤِلم فھو أن تضیع حقوق أبن
ة  الضعف و المسلمین بحكم ة والمھان سیح الم    االستكانة والذل ا أيَّ الطریقین   دىواإلسالم الف تِّم علین ،   ال یح

م      ، وبحالنا أوجب ، أحب  واألولى إلینا، فنحن نختار  ات الحك در آی ي ص الى ف وألمر ما قال اهللا تبارك وتع
ھ   الَ «بتنزیل اِتي َثَمنً       َف ْشَتُروا ِبآَی َشْوِن َوَال َت اَس َواْخ َشُوا النَّ یالً َتْخ ن أفاضل       ، » ا َقِل ًرا م ا نعرف كثی ى أنن عل

ي     رجال القانون من مواطنینا المسیحیین جَھروا شریعة اإلسالمیة ف كثیًرا بأنھم یودُّون لو عوملوا بأحكام ال
  .كل شيء

دث  ) ٢( ات  ویقولون كذلك إن نصوص المعاھدة تحتِّم علینا أن نسیر في تشریعنا على أح ا    النظری ك یمنعن ، وذل
ذه   ة إلى تشریع اإلسالممن العود ام ھ ذلك      النصوص  ، وإال كنا خارجین على أحك ك شبھة مردودة ك ، وتل

دیل       تملًُّصا وخروًجا في كل حال ، فإن تعدیل المعاھدة ال ُیَعد بجزئیھا أیًضا ى التع ان عل ق الطرف إذا اتف ، ف
فھي   ، اھدة تنزیًال من حكیم حمید، ولیست ھذه المع المعاھدة واستكماٌل لنقصھا ال نقٌض لھا فھو تتمیٌم لھذه

ن عوامل وظروف          ا یطرأ للطرفین م اذا یحق    ، وإال عرضة للتعدیل والتحویر في كل وقت حسب م فلم
شاَھد ملموس       ا ھو م ة     ؟للطرف اآلخر أن یحوِّر ویعدل في كل وقت كم ن جھ ذا م ة أخرى     ھ ن جھ ، وم

ریین   ر أزھ ریین وغی سلمین أزھ ن الم انون م اء الق ى ا فعلم شریع  عل الف أن ت ل مخ وا لك تعداد ألن یثبت س
دیث        شریع ح ن كل ت ف أفضل م ھ  اإلسالم الحنی اطع   یعرفون دلیل الق ان الناصع   ، بال ال حجة    ، والبرھ ، ف

ن    لمخالف  سیر           ، وال یصح أن نقف ع أن ن ا إال ب ذین ال یرضون من ابرین ال إصالح شئوننا إرضاًء للمك
  .تھمخطانا بشھواتھم ورغبا ، وأن نقیِّد وراءھم

ذ        ) ٣( ا، ولنأخ ھ عملیًّ ن تطبیق شریعات ال یمك ذه الت ن ھ ًرا م ذلك إن كثی ون ك ثًال   ویقول ا«م ستطیع  »الرب  فھل ن
ا   ! ؟ االقتصادي الدولي العام إبطالھ من محاكمنا وقانوننا ونحن مرتبطون بالنظام     ذلك بم والشبھة مردودة ك

ا   ظًما اقتصادیًة خاصة، التي وضعت لنفسھا ن العزائم نشاھد من أحوال الدول القویة ، وفرضتھا على أممھ
ا   وأجبرت العالم ى احترامھ ة حكوم        عل دق عزیم ك ص ي ذل ر ف ان العامل األكب ا ا، وك ، وحسن استعداد    تھ

ن   ، شعوبھا ھ، ونح د   فال عقبَة أمامنا في مثل ھذا إال الوھن وتجسیم األمور والخوف الذي ال مبرر ل والحم
ٍر       ، المواد الحیویة والضروریة موفورة لدینا، وكل  بمواردھاهللا أمٌة غنیٌة  دٍّ كبی ى ح ستطیع االستغناء إل ون

ا بالمرصاد        ،عزائمنا عن غیرنا مع حفظ كیاننا االقتصادي لو صحَّت ت أمامھ ا حین وقف ماذا فعلت إیطالی
ا         العظمى اثنتان وخمسون دولة، فیھا الدول     ات وحصرتھا داخل دیارھ ا العقوب ر  ؟ أ وفرضت علیھ م ُت غم ل

شعب       مشیئتھا وتقدیر عزیمتھام ھذه الدول على احترا  رة ال ن بغی ار، ولك ، وأنفذت قرارھا بدون سیف أو ن
ا        ! ؟ الحاكمین وعزیمة ن ألمانی د م دم خروج النق در أمره بع ا أص ا  وماذا فعلت الدول لھتلر حینم ؟ ھل   بتاًت
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ذه اإلرا    رى ھ شعوب األخ ت ال ا أم احترم ي ألمانی ارة ف ف دوالب التج اس    دةوق ى أس ا عل ت ألمانی وعامل
  ؟ المبادلة التجاریة

ز    ال یقال إن ھاتین الدولتین قویتان ونحن ضعفاء وش وتجھی دَّات  ، فلیس الكالم في حشد الجی ن   المع ، ولك
ي  ھ     نتكلم في البیع والشراء واألخذ والعطاء، وكل شعب مھما ضُعف حرٌّ ف دِّدت وجھت ھ إن ُح ك كل تبانت   ذل ، واس

  .ویت عزیمُتھ، وق غایُتھ

ة         ي المعامل ا شرفاء ف ا أن نكون معھ شعوب األخرى یھمُّھ ًرا    إن ال ن نالحظ أن كثی ن المصارف    ، ونح م
، فإذا  الحصول على ھذا الحق ، وفیھا نزول عن شيء من الحق األساسي في سبیل والدائنین یرضون بالتسویات

وِّلین اآلخرین   ، منع القانون التعامل بالربا وتشدَّد في استیفاء الحقوق ، ورضوا   كان في ذلك الضمان الكافي للمم
  .غیر أساس الفوائد والربا المحرم شرًعا في كل كتاب بھ واطمأنوا إلیھ وعاملونا على

دة البغیض  (ولماذا ال تكون مصر السابقة بإنقاذ العالم  اذا ال  )من نظام الفائ ذا      ؟ ولم ة مصر بھ شر حكوم تب
دعوة  حیمالمبدأ السامي اإلنساني الر شعوب         ؟ ولماذا ال ترفع رایة ال اع ال ا وإقن ن رقِّ الرب سانیة م ر اإلن ى تحری إل

، وأقنعت    الدعوة إلى تحریر اإلنسان من رقِّ العبودیة رایةالدول األوروبیة بوجاھة ھذه الفكرة كما رفعت بعض
  ! ؟نظرتھا وكسبت فخر ھذا الدفاع الشعوب بوجاھة

ذین ؟ ؟ وفیم الیأس وِلَم الخوف ن       ھل نعجز عن أن نقدم لإلنسانیة خدمًة جلیلة ونحن ال ر م ي كثی ذناھا ف أنق
ا   ھذا من الشعر وال من الخیال یا باشا ؟ لیس ، وأشعلنا بین كثیر من أممھا شعلَة العرفان والنور المواقف ، ولكنھ

   .یكون لنا شرف السبق بھذا التنبیھ ، ونرید أن حقائق سیتنبھ لھا العاَلم

ة االقتصادیة     ولماذا ى الحری بیًال إل ى    ال تكون ھذه الخطوة یا باشا س ا إل ذي      ، وطریقن شعب ال ذا ال د ھ تعوی
، وأن یستغني في كثیر من شئونھ عن الناس؟  موارده طال بھ عھد االعتماد على الغیر أن یعتمد على نفسھ وعلى

شعب الم     ؟ وھل وھل ھناك فرصة أثمن من ھذه ذا ال ھ ھ ساق ب دین     ھناك عامل ُی ن ال وى م ھ أق ؟ وھل   تمسك بدین
  ؟ الشعب الفقیر أعظم من إنقاذه من اللصوص السرقة القساة من المرابین ھناك إنقاذ لھذا

شبھ  شریعة     ھذا مثٌل أحببت أن أتقدَّم بھ لدحض ھذه ال ق ال ذلك    اإلسالمیة  ، شبھة صعوبة تطبی رت ل ، وأخَّ
   .ھناك قول للقائل وال حجة لمعتذر تى ال یكونأْعَقد المسائل وألصَقھا وأمسَّھا بحیاة الناس ح

 
 

(*)  

م  إننا حین نطبِّق ھذه الشرائع اإلسالمیة في قطع ید السارق:  یقولون ك     ، ورج ى ذل ا إل ي وم ، نرجع   الزان
د   ى عھ ة إل ةباألم ا الھمجی اع بم ة االنتف ا فرص وِّت علیھ ة ، ونف يٍّ ومدنی ن ُرق ت م م  بلغ ام األم ي نظ سلكھا ف ون

رة   أخرة المتبرب الم ال  المت ذا ك ساوي سماعھ   ، وھ ھ   ی ردَّ علی ستحق أن ی اس     ، وال ی ى ھؤالء الن اله عل ا أم ، وإنم
ن  ة    تحلُّلھم م نظم االجتماعی دة ال ي كل شيء       عق ة ف ى اإلباحی وفھم عل م     ، ، وعك یس لھ ا ل ى م داؤھم عل ن    واعت م

وم      الحازمة ، وتخوُّفھم من أن یكونوا الضحایا اُألَول لتطبیق ھذه النظم أعراض وأموال ي ی ة ف ت الجریم وما كان
دتھ         ، وال كان من األیام مظھر المدنیة وال الرقي ن ش ان م ا ك ا مھم ة ویقضي علیھ القانون الذي یستأصل الجریم

                                         
 یولیو ١٦ھـ ــ ١٣٦٥ شعبان سنة ١٧، السنة األولى ، بتاریخ ) ٦٣( ، العدد» اإلخوان المسلمون الیومیة«نشر بجریدة (*) 
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٢٩        ــ ــ

اء الصحیح   ولك ، قاسًیا وال رجعیًّا ُر االرتق ة آنَ       نھ عیُن التقدم ومظھ ة عتیق ار بالی ة وأفك ن قدیم ا أن   ، وھي إح لھ
ام   ن االھتم یًئا م ا ش صلحین أال یعیروھ رض وآن للم رة  تنق ا أن الفك د أن رأین بحت   ، بع شریع أص ي الت ة ف العام

الحزم   سُبل الرادعة    متجھًة إلى أخذ المجرمین ب تبدال ال ام الزاجرة    ، واس ي     واألحك ة الت بمظاھر الرخاوة القانونی
اس       األمم ساعدت على انتشار الجرائم في ذیب الن ي تھ دة ف َة الفائ ، وأضاعت   ، وجعلت القوانین تكاد تكون عدیم

ن   طائل كثیًرا من األموال والجھود في المحاكم والسجون والشرط والموظفین القضائیین بغیر على الشعوب ، نح
  .عبرة بزخرف القول وتزویق العبارات، وال  نرید النتائج العملیة

،  القانوني الواجب  ؛ فإن رجال الشریعة اإلسالمیة ال یحسنون التنسیق إن ذلك غیر ممكن عمًال:  ویقولون
انون          ، ورجال القانون ال یلمُّون بالشریعة اإلسالمیة اإللمام الكامل ولى إخراج الق ن یت ذلك فم ان األمر ك ى ك ومت

ة    اس في صورة منسقةاإلسالمي الجدید للن ة تام ذلك     وصیاغة قانونی ة ك ك شبھة واھی ذه     ؟ وتل ى ھ ق عل ، والتعلی
 ؛ فإن من رجال الشریعة اإلسالمیة من یحسن ، والدعوى غیر صحیحة على إطالقھا المسائل الصعوبة من أھون

ل   التنسیق القانوني إلى حدٍّ كبیٍر ك وكی وق  كل ، ومن ھؤالء األستاذ الشیخ أحمد إبراھیم ب ة الحق ن رجال    ی ، وإن م
ةً   ًة تام ةً  القانون من درس كثیًرا من مسائل الشریعة دراس سنھوري     عمیق تاذ ال ن ھؤالء األس ك    ، وم سوق ذل ، ون

رٌ    على سبیل المثال، وإال ففي رجالنا ٌر كثی د هللا خی ذا          والحم ن ھ ر م ده بكثی سنھوري وح تاذ ال د اضطلع األس ، وق
  .د في العراق فأحسن وأجایق القانون ُدعي لتنس العبء یوم

دور حول المصالح الشخصیة            ة ت ة بحت ائلون بفكرة مادی ًرا یرجف ھؤالء الق ون  ، وأخی ذا   :  فیقول م بھ إنك
رمین   تعطِّلون ھذا الجیش من رجال المحاكم األھلیة، من قضاة ومحامین   شارین محت ، وتتعصَّبون لرجال    ومست

ھ    المحكمة الشرعیة على اختالف أعمالھم، فتعطون وا ب ستطیعون أن یقوم ، وتحرمون اآلخرین    قوًما أكثر مما ی
ابقتھا     ترون أن المحاكم األھلیة أدقُّ نظاًما ، ذلك إلى أنكم من كل شيء ن س ا م  ، ، وأعظم في اإلجراءات إحكاًم

ك      ي ذل ھ ف ل من و أق ذه مغالطةٌ   فكیف تریدون أن تحملوا المنظَّم الدقیق على ما ھ م    ؟ وھ یس العل ا  مكشوفٌة، فل  وقًف
ي بضعة    ، وفي ُوسع القاضي األھلي والمحامي على قوم دون آخرین األھلي أن یدرس أحكام الشرع اإلسالمي ف

، وإنما یرجع إلى أسباب أخرى كلھا تزول إذا صحت  بنصوص مواد القانون شھور، والنظام في المحاكم ال یتقیَّد
ھ     ةأننا ال نرید بھذا اإلصالح تعصًبا لناحی ، على العزائم ق كل ذا التفری زول ھ ذا    ، ونقضي  ، بل نرید أن ی ى ھ عل

دة  االنقسام في حیاة أمة تسیر إلى الوحدة ال  ، وال قوَة لھا إال بالوح ة   ، ف ن   ، وال محاكم شرعیة   محاكم أھلی ، ولك
  .، عماد قانونھا شریعة اهللا وحكم اإلسالم وأحكم اإلجراءات محكمة واحدة إسالمیة مصریة على أدقِّ النظم

ال   ي تق ت   ھذه ھي بعض الشبھات الت د رأی الیكم -، وق ةٌ    - مع ا مردودٌة بالحجة مدفوع ان   أنھ ك   بالبرھ ، وذل
د  شأن كل شبھة یملیھا الھوى ویراد بھا الصدُّ عن الحقائق ا     ، لم یبق بع ا باش ذٌر ی ك ع ھ اإلخوان     ذل ذا یتوجَّ ، ولھ

  :لون األمة اإلسالمیة جمیًعا بھذین الطلبینذلك إنما یمث ، معتقدین أنھم في المسلمون إلیكم بالرجاء

دأ   :أوًال م بمب سلِّموا معھ د( أن ت المي وتوحی شریع اإلس ى الت ودة إل وب الع ھ  وج ى أساس صریة عل ة الم المحكم
  .)اآلن

دقي     التي یرأسھا   أن تأمروا بإعادة تشكیل لجنة تعدیل القوانین الحالیة :ثانًیا ك ص تاذ كامل ب دً   األس شكیًال جدی ا  ت
ى   ا   یحقق ھذه الغایة بأن تسند ریاستھا إل الیكم رأًس ر       مع ي األكب ى فضیلة شیخ األزھر أو المفت وأن  ، أو إل

ضائھا  ین أع ضمَّ ب المیة    ت شریعة اإلس ي ال ارزین ف ا الب ن رجالن ن م دد ممك ر ع ضاء   أكب ال الق ن رج ، م
شرعي  شریف   ال ة      واألزھر ال انون الوضعي بفروعھ المختلف ي الق أ  ، وف نھم    ، وال ب ن بی أن یكون م  س ب

  .األستاذ كامل صدقي بك



٣٠        ــ ــ

،  ، وشریعة القرآن الكریم اهللا إننا أمة مسلمة وقد وّطدنا بالعزم على أال ُنحَكم بغیر قانون..  یا معالي الباشا
ن    وتعالیم محمد علیھ الصالة والسالم ك م ا ذل ن تضحیات      ، مھما كلَفن ذْلنا م ا ب ن، ومھم ا     ثم سط حقوقن ك أب ، وذل

ي كل   كأمة یًئا      ال تعدل باستقاللھا ف ة ش سیاسیة واالجتماعی ذا الحق       مظاھره ال ى ھ ى الوصول إل ا عل ،  ، فأعینون
   .، وال ُتلجئوا األمة إلى سلوك سبیل المضطَّرِّین ھذا الحرج وارفعوا عنا

 والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،

 
 

(*) 

ي سنة        ع فضیلة         ١٣٥٨كان وزیر المعارف محمد حسین ھیكل باشا ف د فكر م ن سبع سنوات ق ـ ، أي م ھ
ت       شیخ   د المصریة وتناول  األزھر األستاذ المراغي رحمھ اهللا في مشروع توحید التعلیم الدیني والمدني في المعاھ

وا      ث اإلخ ات فبع ات والتعلیق ن الكتاب ر م ث بكثی ذا البح د ھ ر    الجرائ الي وزی ى مع ذكرة إل ذه الم سلمون ھ ن الم
  .المعارف وإلى فضیلة شیخ األزھر لیدلون فیھا برأیھم في المشروع 

ن     ،أحمد إلیك اهللا الذي ال إلھ إال ھو .. سیدي صاحب المعالي    ھ وم ى آل د وعل اصلي واسلم على سیدنا محم
  .ورحمة اهللا وبركاتھ وأرفع إلیك تحیة اإلخوان المسلمین ، فالسالم علیكم .. تبع ھداه 

إن من أمتن دعائم النھضة وأقوى أركانھا وحدة الفكر ووحدة العاطفة ووحدة الشعور  .. یا صاحب المعالي    
ا          ة إلھاًم ة والمدنی دارس الدینی د الم رة توحی ت فك ذا كان ة ، ولھ دة الثقاف ھ وح ھ تتم ك كل ال وذل دة اآلالم واآلم ووح

 ، بل البد من اإلنفاذ والعمل ،  للعمل والنھوض ، ولكن الفكرة وحدھا ال تكفيمباركًا في ھذا الوقت الذي نتیھأ فیھ
واإلنفاذ وحده ال یكفي ، بل البد من التفكیر في أفضل طرقھ ووسائلھ حتى ال تنحرف بنا الطریق فنضر أكثر مما         

ات وآرا         ن مالحظ دھم م ا عن دموا بم ورین أن یتق ب الغی ن واج ان م ذا ك د ، ولھ ث  ء ، والحقیقنفی ن البح ة رھ
  .والتفكیر

ة                   و الثقاف دة وھ م مظاھر الوح ھ أھ د لعل ي شيء واح ي كل شيء إال ف دة ف ة متح الي أم إننا یا صاحب المع
ھ وق              ت مدن ى أقصاه وجب ن أقصاه إل ذا القطر المصري الكریم م راه واتصلت بأوساطھ   والتفكیر ، ولقد طفت ھ

ة وبی ا  المختلف ل مظ شمل ك دة ت دت الوح دة فوج ھ العدی ض   ئات ادات إال بع د وع شة وتقالی ام معی ن نظ ھ م ھر حیات
م                ي نظ اك تخالف جوھري ف یس ھن ط ، ول د الظروف الخاصة فق ذي ھو ولی ة   الخالف الموضعي ال اة العام الحی

ي        فنظام حیاة الطبقة   ازیق وف ي الزق ي طنطا وف اھرة وف ي الق  الوسطى مثًال في أسوان ھو نظام حیاة ھذه الطبقة ف
صارخ          غیرھا شرقًا وغرًبا   ن الخالف ال ذا ، ولك ًدا وھك اد یكون واح  ، فالمأكل واحد والمشرب واحد والملبس یك

ن القضایا          العظیم ھو في التفكیر والثقافة واآلمال واآلالم ، ولذا ال تكاد تلتقي وجھات النظر إذ دار بحث قضیة م
  .في مجتمع من مجتمعاتنا المصریة 

ي          سبة للظروف الت ا         ھذا الخالف طبیعي بالن ي تخطوھ دیثًا ولخطوات التطور الت دیًما وح ة ق ا األم تجتازھ
دھما               ي أح اد یلتق ا ، ال یك ًزا تاًم زین تمی ة ذات طابعین متمی ة األم ل ثقاف ا جع ازه ، مم ذي نجت ال ال ولعصر االنتق

  .باآلخر وإن أخذا یتقاربان 

                                         
 یولیو ١٧ھـ ــ ١٣٦٥ شعبان سنة ١٨، السنة األولى ، بتاریخ ) ٦٤( ، العدد» الیومیةاإلخوان المسلمون «نشر بجریدة (*) 
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د             روع ال د ھو ف دور حول محور واح ھ ت د    فلقد أتى على مصر زمان كانت ثقافتھا فی ي معھ ین وتنحصر ف
اء األزھر            ة والوعاظ والقضاة والحاكمون ، وأبن اء واألئم واحد ھو األزھر وفروعھ ، ففي األزھر یتخرج العلم
ذه المدرسة                       ھ أصول ھ ًا رسخت فی ك وقت دون ، واستمر ذل ذي یری ا بالطابع ال ة ویطبعونھ ون األم ذین یثقف ھم ال

ا و          ة          وثبتت دعائمھا ثم جاء دور االتصال بأوروب دارس المدنی شئت الم ة فأن ي أطواره المختلف ا ف ن أوروب ل ع النق
ى  صرتھ   جإل ى ح ًدا حت ًدا فواح صاصاتھ واح ى اخت دت عل ر وع رة   وار األزھ اق الفك و نط یق ھ اق ض ي نط  ف

رى             ا ن إذا بن الروحیة وأخذت منھ كل المظاھر العلمیة تقریًبا وتعددت أنواع التعلیم وتكاثرت وتكررت التجارب ف
  :ن أنواع المدارس سلسلتین م

ھ                  ي مھمت ھ ف ق ب سام التخصص ویلح ات وأق انوي والكلی فھناك األزھر وأقسامھ وفروعھ من االبتدائي والث
  .مدارس المعلمین األولین إن شئت ذلك 

دارس     ا الم ق بھ ة ویلح انوي والجامع دائي والث ال واالبت اض األطف ن ری ة م دارس المدنی ذلك الم اك ك وھن
ا دار        الخصوصیة والفنیة من ز    سمین ھم ین الق راعیة وصناعیة وتجاریة إن شئت ذلك ، وھناك معھدان حائران ب

  .العلوم ومعھد التربیة 

ى               یمن عل دارس یھ ذه الم ن ھ وع م ة وكل ن لكل من ھاتین السلسلتین أثر بالغ في نفوس قسم من أقسام األم
ة          عقول وأفكار یوجھھا توجیًھا كثیًرا ما یكون بعیًدا من توجیھ القسم اآل    ى أم ن الخطر عل ھ م ا فی ك م ي ذل خر وف

 .ناھضة ال سناد لھا إال الوحدة ، وإذن البد من أن نبحث وحدة الثقافة ، والبد من أن نعمل على تحقیقھا 

 
 

(*) 

ي           دنیین أن ف ن الم ة           یظن كثیر م اة الفكرة المدنی ن دع ا م دور الصحف وغیرھ ي مق ة ، وف دور الحكوم مق
ذلك       القضاء على آثار الفكرة  ة ویحتجون ل ة البحت صبغة المدنی  اإلسالمیة وتخلیص األمة منھا وصبغ كل شيء بال

م یتحمسون لفكرتھم      سبیل ، وھ ذا ال ذه  بما فعلتھ بعض األمم الشرقیة في ھ شعب بمختل     ھ ا ال ون إلیھ  ف، ویوجھ
،  ريـالم بدم كل مصــفقد امتزج اإلس ، ، وفاتھم أن الحال في مصر غیره في البالد األخرى      الوسائل والدعایات 

زمن  وعروقھ وتغلغل في قلبھ وروحھ ودمھ     ي     ، وآمن بھ إیماًنا ھو أبقى على الزمن الباقي من ال ة ف ، فكل محاول
لة      سبیل ة فاش وس المصریین محاول ي نف ن تقضي      ھدم ھذا اإلسالم ف ا فل ا حیًن ھ  ، إن أخفت مظاھرھ ا   علی ، وإنھ

ك،   ى ذل ب أن        لتظھر بأقوى مجالیھا في أحیان أخرى كثیرة، والواقع أعدل شاھد عل ي وقت قری اس ف ن الن د ظ فق
سھ،    ة نف ن حمای اٌت        اإلسالم قد وھن في نفوس الشعب حتى عجز ع تحطَّم باسمھ ھیئ تفض فت ذا اإلسالم ین وإذا بھ

 . ویھرم الدھر بعد ذلك واإلسالم إسالم باسمھ حكومات وطیدة، وتتغلب  راسخٌة

ا   ّین        ، ویظن كثیر من الدینیین أن ھذه المظاھر المدنیة شرٌّ كلھ ا ھ ن شرورھا وآثامھ ة م یص األم وأن تخل
ف الوسائل واألسالیب     ، سون لفكرتھم بدورھممممكن، فھم یتح ا بمختل ت أجھزتھم    ویدعون الناس إلیھ ، وإن كان

ستغني  ، وھؤالء متغالون كذلك ولكنھم یجدون من الشعب تعزیًزا وتأییًدا     ، أسلحتھم أقل أضعف و  ًدا   ؛ فإننا لن ن أب

                                         
 یولیو ١٨ھـ ــ ١٣٦٥ شعبان سنة ١٩، السنة األولى ، بتاریخ ) ٦٥( ، العدد» اإلخوان المسلمون الیومیة«نشر بجریدة (*) 
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٣٢        ــ ــ

ادین   ذا، إال إ ، ولن نتغلب على أعدائنا عن ھذه القوة المادیة ي می بقناھم ف ارفھم    س ومھم ومع سنا    عل ددنا أنف ، وأع
 .  األقلعلى بمثل ما یعدُّون لنا إن لم یكن في الكم ففي الكیف

ى اإلصالح    ، وبخاصٍة أن اإلسالم وإذن فال محیص من المزج بین الفكرتین    ساعد عل ،  دیٌن َمِرٌن فسیٌح، ی
ن   ، ویأخذ الحكمة وھي ضالة المسلم بأقصى األرض ، ویحض على التعلم ولو وال یقف في طریقھ ، وال یبالي م

د الفكرة والقضاء      مةالعلم فریضًة على كل مسلم ومسل ، ویجعل طلب أي وعاء خرجت ا لتوحی ، وذلك ھو واجبن
ا      على ھذه ذي یجعلن و ال ات ھ داف والغای د     الفوضى وتكوین األمة القویة العزیزة الموحدة األھ ستقبل فكرة توحی ن

شار  المدارس الدینیة والمدنیة في الدور االبتدائي والثانوي بسرور      سلمون      وفرح واستب دم اإلخوان الم ذا یتق ؛ ولھ
  :بھا من عنایتكم ما یتكافأ مع الغایة التي أملتھا والشعور النبیل الذي أوحى ، معتقدین أنھا ستلقى حظاتبھذه المال

اھج         ، وأال نرجو أال یكون ذلك على حساب الفكرة اإلسالمیة         :  أوًال ي سلخ من د الغرب ف اه تقلی یكون معن
ى     ا إل دول بھ ة والع ة ب   التعلیم عن الفكرة الدینی ة البحت دریج العلمانی وین        الت ذلك تك ون المقصود ب د أن یك ل ال ب ، ب

ة            الطالب في أدوار ھ الخلقی ة وتربیت ة ومشاعره الروحی ھ الدینی ھ معلومات أ فی ا صالًحا تتكاف ة تكویًن ھ    فعلی ع ثقافت م
 . العلمیة

ي   :  ثانًیا امٍّ ف دیٍل ت ذاًء ص       نرجو أن یكون ھذا التوحید فاتحَة تع ا غ دیًال یجعلھ یم تع اھج التعل ول  من الًحا للعق
و     ، ویبعد واألرواح في كل المعاھد ن الحشو واللغ ا ع بعض      بھ یم بعضھا ب سلة التعل ربط سل ، فیتكون نظام    ، وی

  :على النحو اآلتي مثًال المعاھد في مصر

ل        ، ویكون ، ومنھ ریاض األطفال    التعلیم التحضیري أو األولي     )أ  (  دارك الطف ع م اج یتناسب م ا ذا منھ إجباری
  .النفسانیة ھذه السن ومع مطالبھفي 

ابقھ   التعلیم االبتدائي)ب( ات    ، ویستمد من س ھ اللغ ذف من ا، وتضاف    ، وتح ة بتاًت دة األجنبی ة     م ى اللغ  دروسھا إل
رأي  ، وھذا الوطنیة والعلوم اإلسالمیة الخلقیة ـ ال ة        ـ دارس االبتدائی ن الم ة م ات األجنبی ذف اللغ ـ  وھو ح   ـ

نفس       لیقول بھ معظم حضرات رجا م ال ة ودراسة عل ارف المختصین بالتربی ل       المع ن قب ھ م ادوا ب د ن ، وق
 . البالد ؛ حیث یخصص ھذا الدور من التعلیم بإتقان لغة في كل األمم األجنبیة وھو المعمول بھ

ان  ، ویستمد من سابقھ التعلیم الثانوي  )حـ( ان  ، وُتدَرس فیھ لغت ن       :  أجنبیت دًال م ة ب ة غربی ة شرقیة ولغ ین  لغ لغت
، وُیعَنى فیھ بالدروس اإلسالمیة   وآمالنا ومطامحنا وصلتنا بالشرق   ، وذلك ھو المتفق مع نھضتنا      غربیتین

اریخ  ة وت ة   والخلقی ة الوطنی الم والتربی ي      اإلس یم الفن ھ التعل ى علی ھ أو یبن یم ویكمل ذا التعل ق بھ  ، ویلح
 . م النفسوالخصوصي ومدارس المعلمین الصغیرة بعد تخصص في التربیة وعل

الي أو الجامعي   )    د( یم الع ابقھ    التعل ن س ستمد م رع  ، وی سامھا        ، وتتف ة بأق ة األزھری ى الجامع ھ إل ات فی الجامع
دیل   األمة ومقتضیات األحوال الحالیة بعد تعدیل وزیادة بحسب حاجة ، والجامعة المصریة بأقسامھا بعد تع

ات  ذلك، والجامع ضة   ك تتطلبھا النھ ي س رى الت دارس     ، و األخ سكریة وم دارس الع سم الم ذا الق ق بھ یلح
ة    الراقیة بعد تخصص في التربیة وعلم النفس كذلك المعلمین ات جامعی ي كلی ع   ، أو تكون ھذه الدراسة ف م

ا بالدراسات     توحید الدرجات وتحدید االختصاصات في كل الكلیات  ي جمیعھ ى ف اریخ    ، وُیعَن اإلسالمیة وت
ع م   ا   اإلسالم على تفاوت یتناسب م ة كل منھ د     ھم ب وق ث یخرج الطال د     ؛ بحی دین والعقائ الیم ال ذق تع ،  ح

..  المجال أمام من أراد االستزادة من عبادات ومعامالت ، ویفتح وبذلك تتم مراحل التعلیم العادیة في األمة
  .إطالتھ بما رأوا في، إلخ 



٣٣        ــ ــ

ات          ن خریجي الكلی ة م ار طائف ي اختی ر ف و فكَّ ذا ل ق       اإلسالمیة والعر  وحبَّ ن الخل ة م ي متان ة المقترحة ف بی
ذا المسجد       ون ھ روة، یحتل ن الث ى م ق   وغن داد       ) األزھر (العتی ألیف وإم ة والت ب والكتاب ویتفرغون للبحث والتنقی

ام  اإلسالمي العالم ة    ، بما ھو في حاجة إلیھ من فتاوى ونظم وأحك یھم أرزاق كافی دین    ، وتجَرى عل ون بعی ویكون
، ویقولون الحق   یخدمون العلم للعلم ، ة وعواصف الحكومات وتحكم الملوك واألفرادكل البعد عن تقلبات السیاس

ون    البحوث في شریعتھ ، ویختصون بھذه ، ویتمكنون من دراسة دین اهللا للحق ، ویختارون من بینھم شیخھم فیك
ذلك ینفصل منصب     ة        ھو شیخ اإلسالم، وب ة األزھری دیر الجامع ن منصب م سح   ، وحبَّ  شیخ اإلسالم ع و انف ذا ل

ذاھبھم فوسعھم            صدر ھذا المجمع ى اختالف أقطارھم وم ن األقطار اإلسالمیة األخرى عل اء م  اإلسالمي للعلم
 . الخیر وتعاونوا على إحقاق الحق وتقریب وجھات النظر وجمع شتات المسلمین ودعوتھم جمیًعا إلى

ن كل قطر        یةاإلسالم وحبَّذا لو تمَّ مشروع توحید مناھج التعلیم في األقطار ى الطالب م ذلك عل ، فیسھل ب
   .الجامعة األزھریة إسالمي أن ینتسبوا رأًسا إلى كلیات

 
 

(*) 

 فقد  ،ظ القرآن الكریمھي مشكلة تحفی تلك بد من عالجھا في وضوح وجرأة وصراحة أمامنا مشكلة الىبق 
اس أن  یم ألول أدواره       درجت المناھج في مصر وتقرر في أذھان الن اھج التعل ن من رآن جزء م یظ الق ؛ إذ إن  تحف

وة الحافظة         ت ق ذاكرة  ھذه السن ھي وق ك      وال د ذل ا بع سر حفظھ فیم ي        ، وال یتی اس ف د الن ا یج ذا عرًف ، وصار ھ
اب اهللا في ن ، ویخیل إلیھم أ كثیًرا من الحرج مخالفتھ ة        ، ذلك ضیاًعا لكت ب آخر أن اشتغال الطلب ن جان رى م وت

ذه    ي ھ ھ ف رآن كل ظ الق ة      بحف واھبھم العقلی ن استخدام م ًرا م یھم كثی وِّت عل سن یف واھم   ال ن ق ًرا م ل كثی  ، ویعطِّ
ا          ى لھ ا ال معن وبھم ألفاًظ ولھم وقل ي عق رآن ف م الق سانیة، ویرس راءة   النف وِّدھم الق ر   ، ویع دون تفكی ي   ب دبُّر ف  وال ت

 فقد حرمتھم لذة تدبره وثمرة التفكیر في معانیھ ومقاصده ، فھذه الطریقة إن خرَّجتھم أوعیة القرآن مستقبل حیاتھم
ي    «، وقد عالجھ  ، والمشكل قدیم   ن العرب ھ  » أبو بكر ب شارقة      ، وأشار إلی ة الم داًء طریق یظ ابت ان أن التحف ،  ، وأب

ة       ، ھذه الطریقة نقًدا مرا ونقد یم اللغ دء بتعل ي الب سیین ف ة واألندل ة المغارب ذوق األدب   وزكَّى طریق أتي     ، وت م ی ث
وى        ، ونحن نرید أن نوفق بین دور دراسة القرآن بعد ذلك ل الق اع بك ین االنتف ھ وب حفظ كتاب اهللا والمحافظة علی

ًضا   جمیًعا تربیة متناسقة والمواھب في الطفل وتربیتھا ًضا    ؛ بحیث یقوِّي بعضھا بع دُّ بعضھا بع ع   ، ویم ، ولنجم
یم        بین ن أدوار التعل ة م ى األدوار الثالث رآن عل ث الق ظ ثل سابقة األول   الفائدتین نقترح أن یوزع حف دائي  يال  واالبت

ط   ، فیحفظ التلمیذ في مدة دراستھ التحضیریة أو والثانوي ًدا فق ة      األولیة جزًءا واح ة أربع ي دراستھ االبتدائی ، وف
؛ وبذلك یكون كل متعلم في  وفي دراستھ الثانویة خمسة أجزاء مع استذكار ما سبق ، كار الماضيأجزاء مع استذ

ث          قد حفظ شیًئا من كتاب اهللا األمة ظ ثل د حف ة ق دارس الثانوی ن الم ن تخرج م رآن  ، ویكون كل م ي دور   ، الق وف
شھادتھ    ثین الباقیینالدراسات اإلسالمیة الثل الدراسة العالیة یحفظ كل طالب في كلیات األدب أو ؛ بحیث ال یجاز ب

تم  إال إذا أدَّى امتحاًنا ذلك حفظھ    دقیًقا تاما في القرآن كلھ، ویحفظ كل طالب في الكلیات األخرى خمسة أجزاء لی ب
ان       ، ، وال یعَطى شھادتھ كذلك إال بامتحان دقیق في كتاب اهللا      نصف القرآن  ى صعوبة اختالف األدی ب عل وللتغل
ظ في المدارس ا محلَّ            یكلف غیر المسلمین من الطلبة حف ر تحل درجاتھ نظم والنث د ال ن جی ارة م محفوظات مخت

                                         
 یولیو ٢٠ھـ ــ ١٣٦٥ شعبان سنة ٢١، السنة األولى ، بتاریخ ) ٦٦( ، العدد» اإلخوان المسلمون الیومیة«نشر بجریدة (*) 
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ھ   بلطویلفت دائًما نظر ال  ،الشھادات واالمتحانات المدرسیة درجة القرآن الكریم في د ب  ة إلى أن القرآن شيء یتعب
ھ  ، یطل ، وھو للعبادة، فعلیھم أن یقرأوه دائًما كذكر هللا للعلم ؛ فھو ھ ثواب ھ   ب ب رب ب م      ، ویتق دوم تعلقھ ى ی ھ حت إلی

ھ     تھم ل ستمر مالزم ھ، وت ة وإجالل     ب ن رغب ستذكرونھ ع ن  ، وی اق   ، ال ع ف وإرھ اب اهللا،    عن دم كت ذلك نخ ، وب
اس     الكریمبالقرآن ، ونقضي على االحتراف   ویكثر عدد الحفاظ المتفقھین    ًة للن وًرا وھدای  الذي ما نزل إال لیكون ن

  .القرآن على أفضل وجھ وال یختص بدراستھ قوم دون قوم ل مشكلة تحفیظ، وتنح جمیًعا

ج التعلیم وأماكنھ بین البنین والبنات في ھامن ومن متمِّمات ھذا البحث أن نصارح بأنھ ال بد من التفریق بین  
شاء   ، وال بأس بأن ت ، ولیست مھمتھا كمھمتھ كتكوین الغالم ، فلیس تكوین البنت غیر الدور التحضیري ا ت تعلم م

ا   التعلیم إلى ما شاءت وترقى في درجات ا ومھمتھ ن     ؛ ولكن في حدود ما یناسب تكوینھ ام ع د ت ي بع ان   ، وف الفتی
ي      ، فإن بعد سن التعلیم األولى، وال یعتذر عن ذلك بقلة األماكن أو قلة األموال ا األدب ة وكیانھ صیانة أخالق األم

اق بیلھ إنف ي س ر ف ٌب ال یكث ٌر واج ا،  أم د جرَّبن ارب  وق ذه التج سبنا ھ اره وح ا بن تالط واكتوین ذا االخ ضار ھ ،  م
  .التمادي في الباطل والرجوع إلى الحق خیر من

یم     ؛ لمناسبة تلك بعض المقترحات اإلصالحیة نضعھا بین یدیكم      اھج التعل ي إصالح من د   التفكیر ف ، وتوحی
، واإلخوان المسلمون على استعداد   ھنا موضع تفصیلھاإجمالیة لیس أنواعھ، رجاَء دراستھا وإنفاذھا، وھي نقطة  

 ، كما أنھم على استعداد كذلك ألن یقاوموا بكل ، وصحت العزیمة على العمل طلب إلیھم ذلك للتقدم بالتفصیل إذا
ة ناحی      ما أوتوا من قوة كل نظام وكل توحید وكل منھاج یراد بھ سلخ البقیة الباقیة من ي أی ة المظاھر اإلسالمیة ف

ل كل شيء   ــ التشریعیة أو الثقافیة من نواحي حیاة األمة السیاسیة أو االجتماعیة أو ـ   فنحن أمة مسلمة قب د   ـ ونری
دینا، وسنعمل       أن نستعید ما فقدنا من إسالمنا ین أی ھ ب ي من ا بق ذي سندفعھ        ، ال أن نفقد م ثمن ال ان ال ا ك ذلك مھم ل

   .كریمة زة، ومھما كانت التضحیة التي نبذلھا عزی غالًیا

  ،،،والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

 
 

 
 

(*) 
دین           إذا كان المراد بالنظام الدیمقراطي ھو   ع وھي ال د األساسیة للمجتم ن القواع دافع ع ذي ی ك النظام ال  ذل

م        وض بھ ضعفاء والنھ ساعدة ال ى م ة إل وانین متجھ ون الق ى أن تك راد عل وق األف د وحق ة التعاق رة وحری واألس
  .شئون العامة بالدرجة التي تساعدھا على الوصول إلى اإلصالحات االجتماعیة الالزمة لللحكومة أن تتدخل في ا

ر   رة أو غی ة مباش م بطریق ي الحك صیب ف ا ن شعب فیھ ون لل ة أن یك ة الدیمقراطی راد بالحكوم ان الم وإذا ك
  .مباشرة على أساس أن لكل فرد شریف بالغ من الحقوق ما ألي فرد آخر في االشتراك في شئون بالده العامة 

دیم   م ال دیمقراطي والحك ام ال راد بالنظ ان الم س وإذا ك اني ال ذه المع ي  قراطي ھ وض ف د أن نخ ابقة وال نری
  .قراطیة على أنھا ما جاء بھ اإلسالم الحنیف والتعریفات السیاسیة والمصطلحات الدبلوماسیة ، فإننا نرحب بالدیم

                                         
 یولیو ٢٢ھـ ــ ١٣٦٥ان سنة  شعب٢٣، السنة األولى ، بتاریخ ) ٦٨(، العدد» اإلخوان المسلمون الیومیة«نشر بجریدة (*) 
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ة                      سعادة والطمأنین ى ال ا إل د وأقربھ ى أصلح القواع سانیة عل ات اإلن یم المجتمع ف لیق فقد جاء اإلسالم الحنی
دة    ن العقی دافع ع اء ی سالم وج ة      وال ودة والرحم ا للم نظم وأكفلھ م ال ا أحك ضع لھ صالحة وی رة ال ن األس ة وع  الحق

ل          یم والعم رأي والتعل ك وال ي المل وقھم ف وجمیل المعاشرة ، ویضمن حریة التعاقد وحقوق األفراد الشخصیة وحق
ة األول رضي                ال الخلیف ى ق ي أي نظام آخر ، حت وفر ف م تت ة ل ھ  وخص الضعفاء والفقراء من الناس بعنای اهللا عن

ات ال      » أال وإن أقواكم عندي الضعیف حتى آخذ الحق منھ  « ، وفي القرآن الكریم وھو أساس النظام اإلسالمي آی
م         ة بھ والھم والعنای سین أح ستواھم وتح ع م ى رف ل عل وب العم راء ووج ضعفاء والفق ة بال ي العنای ا ف صر لھ ح

ة       والتقریب بینھم وبین غیرھم حتى تسود العدالة االجتماعیة ك    ي اإلسالم راعی ة ف ا أن الحكوم ة ، كم ل أفراد األم
اس ،   فھي مسئولة عن الشئون العامة والخاصة ولھا أن تتدخل كلما كان تدخلھا ھذا          ع للن أجدى على المجتمع وأنف

سھا ،          م نف ي حك ة ف ذلك األم صیحة وأشرك ب شورى والن دأ ال الم مب رر اإلس د ق رآن الكریم   وق ال الق ُرُھْم «فق َوَأْم
وَر َنُھْمُش ال » ى َبْی ھَ    «، وق ِھ ِإنَّ اللَّ ى اللَّ ْل َعَل َت َفَتَوكَّ ِإَذا َعَزْم ِر َف ي اَألْم اِوْرُھْم ِف ي » َوَش ال النب دین  ( ، وق ال

سلمین وعامتھم       ) النصیحة ة الم ھ وألئم سلمون    ) ، قالوا لمن یا رسول اهللا ؟ قال هللا ولرسولھ ولكتاب ان الم د ك ، ولق
ذي           األولون یقدرون ھذا الح    ذا الرجل ال اًال ، وحسبك بھ ساًء وأطف ق ویستخدمونھ مع حكامھم وأمرائھم رجاًال ون

م        (فقال لھ عمر .. اتق اهللا با أمیر المؤمنین    : وقف یقول لعمر     ا إن ل ر فین ا ، وال خی ا لن م تقولوھ یكم إن ل ال خیر ف
ة وق    ) نسمعھا منكم  ھ عالنی ر    (ال ، وراجعتھ المرأة في مقدار الصداق فرجع عن رأی رأة وأخطأ عم ، ) أصابت ام

ر ، و       م یف ان ول ر الغلم ھ ، فف ر ب بي حین م و ص ر وھ ن الزبی د اهللا ب ع  وحاجھ عب ھ م بب وقوف ن س ر ع ألھ عم س
ك               (، فقال   فرارھم ق ضیقة فأوسع ل ن الطری م تك ك ول ا فأخاف من ن ذنًب م أج ذا       ) ل ل ھ ى مث ھ وشجعھ عل سر ب ، ف

  .الموقف الكریم 

ذه الم   ى ھ وان اهللا      وزاد اإلسالم عل دون رض اء الراش ان الخلف ى ك ة حت م التبع اكم عظ عر الح أن أش اني ب ع
و        وا وأشعر المحك ة تستنصر        میعلیھم یكادون یذوبون إشفاقًا من ھول ما حمل ا جعل األم ن فضل الطاعة مم ن م

ضما            ن ال ا م ة  بدعاء أمرائھا وتتقرب إلى اهللا تبارك وتعالى بمحبتھم وجمیل طاعتھم وأقام على ذلك حارًس ئر الحی
ا              تحكم فیھ ة ت دة میت ا جام اء وال نظًم ة اإلسالم ألفاظًا جوف ن دیمقراطی م تك التي تخاف اهللا وتذكر الیوم اآلخر ، فل

  .الظروف واألھواء ولیس بعد ذلك مطمع لطامع 

ده     سیرھا لقواع ا وتف ي تطبیقھ ضعھا ف الم ونخ ھ اإلس اء ب ا ج ا مم ى أنھ ة عل ب بالدیمقراطی ن إذن نرح نح
  .ازع علمائھ وأھواء رجال السیاسة فیھ و لنظریات الغرب وأھوائھ ونوأصولھ ال

اء          ض ابتغ ع بع احر بعضھا م ة یتن ثم نقول بعد ذلك ھل تستلزم الدیمقراطیة انقسام األمة إلى أحزاب مختلف
واء وی   الحكم ، فال تكون األمة أمة تأخذ بالنظام الدی     ا األھ ف فیھ رق  تمزق مقراطي حتى تختل شمل وتتف ة  الك ال  ، لم

م    تكفل حریة الرأي وتنظم الشورى وإوالجواب على ذلك أن كل ما تستلزمھ الدیمقراطیة أن     ي الحك شراك األمة ف
ھ              ان إثم ھ إذا ك دل عن د یع ة وق ذه الحری ك تنظیم لھ ي ذل ان ف ، أما الحزبیة فمعنى زائد على ذلك قد یؤخذ بھ إذا ك

ة دیم        ة         أكبر من نفعھ وال تخرج األمة بذلك عن أنھا أم بالد الدیمقراطی ض ال ثًال أن بع رى م ن ن ا نح ة ، وھ قراطی
ا       لیس فیھا إال حزب واحد كروسیا مثًال وأن بعضھا لم تتعدد فیھ األحزاب إال حدیثًا كتركیا والعراق ، وإن أعرقھ

ي ا     في الدیمقراطیة الحدیثة والحزبیة    ك ف ى ذل لحرب   تعدل عن حزبیتھا فوًرا إلى القومیة متى ألجأتھا المصلحة إل
ن           ست ضرورة م ة لی ى أن الحزبی أو السلم على السواء وإنجلترا أظھر مثل على ذلك ، وفي ھذا الدلیل الكافي عل

  .ضرورات الدیمقراطیة 

فإذا وضعنا إلى جانب ذلك أننا أمة مسلمة ، وأن اإلسالم الحنیف جاء یوحد األمة التي تؤمن بھ بحكم الدین     
  .د إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى ویؤلف بینھا ویجعلھا كالجسد الواح
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رآن الكریم       َوةٌ    ِإ«ویقول الق وَن ِإْخ ا اْلُمْؤِمُن ضٍ     « ، »نََّم اُء َبْع ُضُھْم َأْوِلَی اُت َبْع وَن َواْلُمْؤِمَن ، ویحرم  » َواْلُمْؤِمُن
  .» َب ِریُحُكْم َواْصِبُروا ِإنَّ اللََّھ َمَع الصَّاِبِریَنَوال َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَھ«علیھم التنازع والتخاصم ، فیقول 

صدقة ؟  أال أدلكم على أفضل من درجة الصالة     (ویقول النبي    ا رسول اهللا ،     )  والصوم وال ي ی الوا بل ، ق
  ) .إصالح ذات البین ، فإن فساد ذات البین ھي الحالقة ، ال أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین(قال 

من آتاكم (  اإلسالم عقوبة االنشقاق واالنقسام وتمزیق وحدة األمة اإلعدام ، فقد قال رسول اهللا   وقد جعل 
  ) .فاضربوه بالسیف كائنًا من كان(، وفي روایة ) وأمركم جمع یرید أن یشق عصاكم فاقتلوه

اح                  اة وأب ة وشقوا عصا الطاعة سماھم اإلسالم البغ ذا الخالف والفرق ى ھ وم عل ر   فإذا اجتمع ق ولي األم  ل
  .لھم حتى یعودوا إلیھا اقت

ھ       .. نعم   إن ذلك في حالة الخروج على القانون وإعالن الثورة على النظام العام ، ولكني أسوقھ كاستئناس ب
ھ           لیًما ال تزعزعھ الخصومات وال تعصف ب ا س واستدالل على حرص اإلسالم التام على وحدة األمة وبقاء كیانھ

  .فات الضغائن واألحقاد والخال

م        كل على أن األمر ال یحتاج إلى كل ھذا اإلیضاح فإن     م عل ده یعل روح اإلسالح وقواع ام ب ى إلم من لھ أدن
ي           الیقین أنھ إنما جاء لیقیم ھذه الوحدة بین الذین یؤمنون بھ لیتخذھا سبیًال إلى وحدة عالمیة ونظام مشترك تسعد ف

  .ظلھ اإلنسانیة وینعم بثمراتھ البشر جمیًعا 

ان           وإن   اء األدی ن أبن رھم م من كمال النظام اإلسالمي في ھذه الوحدة أن یربط بین المسلمین من أبنائھ وغی
األخرى في الوطن الواحد برباط الذمة والعھد والموثق والمصلحة الوطنیة ویجعل منھم جمیًعا وحدة مشتركة في         

سام أو   ) لھم ما لنا وعلیھم ما علینا(الحقوق والواجبات وشعاره في ذلك معھم        ى انق ، وبذلك یسد كل ثغرة تؤدي إل
  .خالف وتكون وسیلة إلى ضعف أو وھن 

ا و ءأننا معشر المصریین وأبناء وادي النیل ، بل أبنا   : وھناك مالحظة ثانیة وھي      اء   العروبة في أوطانھ أبن
ي         اإلســالم في جمیع أقطاره    م ف ا وستقاللھا ث ي سبیل حریتھ افح ف دة تك ا مجاھ  سبیل إصالح شئونھا    ما زلنا أمًم

ن     دواء ، وم ف ال داء ووص شخیص ال ى ت ین عل ا متفق ون جمیًع اد نك ھا ، ونك شاكلھا وأمراض الج م ة وع الداخلی
ا                ا جمیًع ي اإلسالمي نراھ شرق العرب دان ال ن بل ا م ي مصر وغیرھ ل ف استعرض برامج األحزاب في مصر ، ب

ات الزع      دة ، بیان ون واح اد تك شرحھا بصورة تك دة ت ات    صورة واح رارات االجتماع ات وق اء وخطب البرلمان م
  .والمؤتمرات ، ال نكاد نلمس فیھا خالفًا واضًحا أو فرقًا شاسًعا 

ذه             اریخ ھ ھ ت ا یبین ة ، كم واحي الشخصیة البحت ض الن وإن الفرقة واالختالف لم تنشأ في الغالب إال عن بع
  .األحزاب كلھا 

ى     ونحن بعد ھذا كلھ لم نجن من وراء ھذه الحزبیة          م نصل إل ا ، ول إال إضعاف قوة األمة وانحالل عزیمتھ
  .شيء مما وصلنا إلیھ إال بالوحدة واإلجماع 

ن                  اه م الء محیط لقین ة ، وأي ب ذه الحزبی ا ھ ا إلیھ ة خسارة تجرن درك أی ذا استطعنا أن ن وإذا الحظنا كل ھ
سلمون بوجوب اتحاد           وان الم ادي اإلخ ذا ین سام ، ولھ ذا الخالف واالنق تفادة    جراء ھ ا واالس ذه األحزاب جمیًع ھ

ي              وطن ف ھ مصیر ال رر فی ذي یتق بوحدتھا وبكل الكفایات في داخلھا وخارجھا ، بخاصة في ھذا الظرف الدقیق ال
  .الداخل والخارج 
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ن                   ر م ذ أكث ھ من ادون ب انوا ین د ، وأن اإلخوان ك یس بجدی رأي ل ذا ال ة أن ھ ة اآلتی ي الكلم وسیرى القراء ف
  .نعرض علیھم كذلك موقف اإلخوان النظیف من األحزاب المصریة ورجالھا عشر سنوات ، كما س

 
(*) 

ى   انتھینا في الكلمة السابقة إلى أنھ ال خیر لمصر في ھذه الحزبیة القائمة فیھا اآلن  ، وأن الظروف تحتم عل
ي سبیل     األمة المصریة أن تھیب برجال األحزاب فیھا أن یضموا صف     اتفین ف وا متك وفھم ویوحدوا جھودھم ویعمل

تحقیق مطالبھا ونیل حقوقھا ، وأن ھذا ھو رأي اإلخوان المسلمین اآلن كما كان رأیھم منذ عشر سنوات مضت ،     
ة     آلومن العجیب أن یصدق ما كتب اإلخوان في ھذا الماضي البعید على ما نعانیھ ا     ن أضرار الحزبی ن ونلمسھ م

ل           وسیئاتھا ، كأن   رت ك ي غی رغم الحرب الضروس الت یئًا ب  ھذه السنوات لم تفیدنا شیئًا ولم تغیر من أوضاعنا ش
  .ما في العالم من نظم وأوضاع وعقول وآراء 

  : وإلى القارئ نماذج مما كتب اإلخوان حینذاك عن الحزبیة واألحزاب 

 
 

 
دواع            ي ظروف خاصة ول دت ف د وج ا ق اإلخوان المسلمون یعتقدون أن األحزاب السیاسیة المصریة جمیًع

ذه األحزاب                 ذلك أن ھ دون ك ا ، ویعتق ھ حضراتكم جمیًع ا تعلمون ك م م  أكثرھا شخصي ال مصلحي ، وشرح ذل  ل
 لمصلحة األمة في كل نواحي اإلصالح ، ولكن ما تحدد برامجھا ومناھجھا إلى اآلن ، فكل منھا یدعي أنھ سیعمل   

ھذه الوسائل ؟ وما العقبات التي ینتظر أن تقف في من تفاصیل ھذه األعمال ؟ وما وسائل تحقیقھا ؟ وما الذي أعد     
وا            د اتفق م ق د رؤساء األحزاب وإدارات األحزاب ، فھ سبیل التنفیذ ؟ وماذا أعد لتذلیلھا ؟ كل ذلك ال جواب لھ عن

ة         في ھ  ة حزبی سخیر كل دعای م وت ى الحك ك عل  ، وكل وسیلة شریفة    ذا الفراغ ، كما اتفقوا في أمر آخر ھو التھال
د           ھ ، ویعتق ن الخصوم الحزبیین دون الحصول علی وغیر شریفة في سبیل الوصول إلیھ وتجریح كل من یحول م

اس         ت    اإلخوان كذلك أن ھذه الحزبیة قد أفسدت على الن اتھم وعطل ق حی م   ، مصالحھم  كل مراف ت أخالقھ  ، وأتلف
  .  وكان لھا في حیاتھم العامة والخاصة أسوأ األثر،ومزقت روابطھم 

ن نظام األ    ، بل حتى البرلماني  ،ویعتقدون كذلك أن النظام النیابي       ى ع ي غن حزاب بصورتھا الحاضرة     ف
صر  ي م ة   و،ف ة فالحج بالد الدیمقراطی ي ال ة ف ات االئتالفی ت الحكوم ا قام اني ال إال لم ام البرلم أن النظ ة ب القائل

د                 ى نظام الحزب الواح سیر عل ة ت بالد الدستوریة البرلمانی ن ال ر م ة وكثی یتصور إال بوجود األحزاب حجة واھی
 . وذلك في اإلمكان

كما یعتقد اإلخوان أن ھناك فارقًا بین حریة الرأي والتفكیر واإلبانة واإلفصاح والشورى والنصیحة ، وھو       
ة  الخروج على الجماعة والعمل الدائب على توسیع ھوة االنقسام فالم ، و بین التعصب للرأي و   اإلس یوجبھ ي األم

ام ، و   اه     وزعزعة سلطان الحك ة و یأب ستلزمھ الحزبی ا ت ریم ، و  ھو م د التح ھ أش الم ویحرم ل   اإلس ي ك اإلسالم ف
  . التعاونتشریعاتھ إنما یدعو إلى الوحدة و

                                         
 یولیو ٢٣ھـ ــ ١٣٦٥ شعبان سنة ٢٤لى ، بتاریخ ، السنة األو) ٦٩( ، العدد» اإلخوان المسلمون الیومیة«نشر بجریدة (*) 

 . م ١٩٤٦
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ى رؤساء األحزاب    ضیة الحزبیة واألحزاب في مصر ونظرة اإلخوان إلى قھذا مجمل   ھم لھذا قد طلبوا إل
ام تقریبً ، ذ ع صومة جانًب من ذه الخ وا ھ ض  ا وا أن یطرح ى بع ضم بعضھم إل ذه ،ین ي ھ ط ف وا التوس ا اقترح  كم

ر عمر طوسون      األمیرین الجلیلین صاحب السمو الملكي األمیر محمد علي والقضیة على   سمو األمی  ،صاحب ال
دمج جمیعً             التمسوا كما ى تن ة حت ذه األحزاب القائم ك حل ھ صالح        من جاللة المل دة تعمل ل ة شعبیة واح ي ھیئ ا ف

  . األمة على قواعد اإلسالم

یالً         ان دل ام ك ذا الع ى  و إذا كانت الظروف لم تساعد في الماضي على تحقیق ھذه الفكرة فإننا نعتقد أن ھ  عل
ا  كان مقنًع و ،صدق نظرة اإلخوان     ن ك ھ   ا لم ي شك بأن ذه األحزاب      ن ف اء ھ ي بق ر ف إلخوان  سیواصل ا  و، ال خی

سبیل   ذا ال ي ھ ودھم ف دون ب  و،جھ ا یری ى م صلون إل ة  سی ة األم ضل یقظ ق اهللا و ف ال   و،توفی شل رج والي ف بت
  .»النَّاَس َفَیْمُكُث ِفي اَألْرِضَفَأمَّا الزََّبُد َفَیْذَھُب ُجَفاًء َوَأمَّا َما َیْنَفُع «ا ناموس اهللا سیتحقق قطًعو قیادتھااألحزاب في 

ا وراء          ن األحزاب وجرًی یظن رجال بعض األحزاب أننا إنما نقصد بھذه التعالیم ھدم حزبھم خدمة لغیره م
ا ،        زاب جمیًع وس األح ى نف رى إل د س وھم ق ذا ال ن أن ھ ة م ذه النظری أ ھ ى خط یس أدل عل ة ، ول ة خاص منفع

وان    د یتھمون اإلخ ن رجال الوف رون م ذه     فكثی صود بھ ده المق و وح ھ ھ ھ ، وبأن ون لمحاربت أنھم یعمل سلمین ب  الم
ا یقصدون                   أنھم إنم ھ وب ھ واالنفضاض عن ى محاربت اس عل ون الن ا یحمل أن اإلخوان إنم النعوت واألوصاف ، وب
زاب              ن أح ا م ة بعینھ ذه التھم ھ ھ سمع فی ذي ن ت ال ي الوق ا ، ف ة فیھ ة األحزاب الممثل ة وتقوی ة الحكوم ذلك خدم ب

 عن ھكومة أیًضا ، فھل ھناك دلیل أصدق من ھذا على أن اإلخوان یقفون من الجمیع موقفًا واحًدا ، یصدون فیالح
  عقیدتھم ، ویعملون فیھ بوحي من ضمائرھم وإیمانھم ؟

ا  أقول إلخواننا من دعاة األحزاب و  أحب أن    ر        : رجالھ سلمون لغی ھ اإلخوان الم ستخدم فی ذي ی وم ال إن الی
الم رتھم اإلس ة فك ئ و«یة البحت م یج ًدل ئ أب ن یج ن األ و، »ال زب م ضمرون لح وان ال ی زاب أًیإن اإلخ ان ح ا ك

ھ    ة ب صومة خاص ن    و،خ دون م نھم یعتق صلحھا و   لك صر ال ی ھم أن م رارة نفوس ذھا إق ذه  ال ینق ل ھ ال أن تنح
  متتألف ھیئة وطنیة عاملة تقود األمة إلى الفوز وفق تعالیم القرآن الكری و،األحزاب كلھا 

زاب     ین األح تالف ب رة االئ م فك دون عق سلمین یعتق وان الم ول إن اإلخ بة أق ذه المناس ا ،و بھ دون أنھ  یعتق
ض         و ،مسكن ال عالج     ى بع ون بعضھم عل نقض المؤتلف ا ی ى أش      ،سرعان م نھم جذعة عل ود الحرب بی ا   فتع د م

تالف  ل االئ ھ قب ت علی ش  و،كان زاب م ذه األح زول ھ اجح أن ت م الن الج الحاس د أدت مھمتالع ت كورة فق ا وانتھ ھ
   .رجال كما یقولونالظروف التي أوجدتھا ولكل زمان دولة و

األحزاب       وسیرى القراء الكرام في الكلمات التالیة تقریًرا لھذا المعنى ودلیًال قاطًعا على أن صلة اإلخوان ب
  .المصریة عملًیا لم تخرج عنھ في یوم من األیام 

 
(*) 

ھ      ي كلمت د ف تاذ المرش اول األس د تن دار ال     وق د ب الب المنعق ؤتمر الط ي م رم    ف ي المح سلمین ف شبان الم
ؤتمر الخامس ،          ھــ١٣٥٧ الة الم ن رس ًال ع دمناه نق ا ق ، رأي اإلخوان المسلمین في الحزبیة واألحزاب بأوضح م

  :ر ھذان القراران بالنص ودعا إلى الوحدة دعوة عالیة ، وكان من ضمن قرارات ھذا المؤتم

                                         
 یولیو ٢٤ھـ ــ ١٣٦٥ شعبان سنة ٢٥، السنة األولى ، بتاریخ ) ٧٠( ، العدد» اإلخوان المسلمون الیومیة«نشر بجریدة (*) 

 . م ١٩٤٦



٣٩        ــ ــ

اج إصالحي إسالمي          الحالیة   جمیع األحزاب    حلالمطالبة ب  ) ١( ا منھ دة لھ ة موح ا ھیئ ستبدل بھ سیاسیة وأن ت ال
ن أضرار النظام          ت م ا ثب وى لم یتناول كل شئون النھضة وتتوافر على وضعھ وإنفاذه جمیع المواھب والق

ن      الحزبي وفشلھ في النھوض باألمة ، ولما نجم عنھ من     ا م ھ النھضة وتكالیفھ ا تتطلب فتن وحزازات ، ولم
اطع     تضافر وتعاون واستقرار ، ولما عرف من أن الفرقة ھي باب التدخل األجنبي ، وألن ھذا التدابر والتق

  .» َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّھ َجِمیعًا َوال َتَفرَُّقوا«زبیة أمر ال یقره اإلسالم حوالتعصب المقیت الذي یالئم ال

ي            ) ٢( الفكرة الت وجوب تجرد كل طالب ینتسب إلى اإلخوان المسلمین من كل لون حزبي مع االصطباغ العام ب
  .» ِصْبَغَة اللَِّھ َوَمْن َأْحَسُن ِمْن اللَِّھ ِصْبَغًة«تعتمد على سیاسة القرآن وتعالیمھ 

  .رى تنفع المؤمنین والذك.. ولعل من تمام الفائدة أن ننشر نص ما جاء في ھذه الكلمة تبصرة وذكرى 

  ..أیھا األخوة الكرام 

ھا ویالزمھا بغیر حق في أذھان  من الذي یرادى أن أقول أنھ وحده ھو المعن ي آخر یؤسفن  ى للسیاسة معن  يبق
  ) .الحزبیة(كثیر منا ، ذلك ھو 

ي و   آراء   الحزبیة السیاسیةوإن لي في   یس ل ك ل ال ھي لي خاصة وال أحب أن أفرضھا على الناس ، فإن ذل
ذه     ل ھ ي مث صوًصا ف ة وخ صیحة لألم ب الن ن واج نھم ، وأرى أن م ا ع ب أن أكتمھ ذلك ال أح ي ك د ، ولكن ألح
ي                    ًدا إن م جی ذلك أن یفھ ي وضوح وجالء ، وأحب ك اس ف ى الن الظروف یدعوني إلى المجاھرة بھا وعرضھا عل

ى     حینما أتحدث عن الحزبیة السیاسیة فلیس معنى ھذا إني أعرض لحزب دون حزب أو   د األحزاب عل ح أح  أرج
  .غیره أو أنتقص أحدھا وأزكي اآلخر ، لیس ذلك من مھمتي 

ى األحزاب                 م عل ھ وأدع الحك ة علی ار المترتب ائج واآلث ولكنني أتناول المبدأ من حیث ھو ، وسأعرض للنت
َضرً َیْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن«للتاریخ وللرأي العام والجزاء الحق هللا وحده   وٍء     ا َخْیٍر ُمْح ْن ُس ْت ِم ا َعِمَل  َوَم

  .» ا َبِعیًداَتَودُّ َلْو َأنَّ َبْیَنَھا َوَبْیَنُھ َأَمًد

  :البد من الوحدة 

دان ، فھي ال تجوز         ..أعتقد أیھا السادة   ض البل ي بع ض الظروف ف ي بع  أن الحزبیة السیاسیة إن جازت ف
دً       في ، وخاصًةامصر أبًدفي كلھا ، وھي ال تجوز في       ھ عھ ستفتح فی ذي ن ت ال ذا الوق دً  ھ ي    اا جدی د أن نبن ، ونری

و      اأمتنا بناء قویً    وافر الق ود وت اون الجھ ستلزم تع ام        ى ی رغ الت ل المواھب ، واالستقرار الكامل والتف اع بك  واالنتف
داخلي منھاجً       إن و   ، لنواحي اإلصالح  ي اإلصالح ال ا ف ود     اواسعً  اراءن ي   مطوًال ، یجب أن نصرف كل الجھ  إل

ادة         ذي ال ینقصھ إال القی شاط ، ال تحقیقھ ، إلنقاذ ھذا الشعب الدائم الحیویة ، الجم النشاط ، المجھز بكل وسائل الن
وین ، یقضي عل    لح تك ون أص ى یتك ویم ، حت ھ الق صالحة والتوجی ي ىال ة ، وھ ل والرذیل ر والجھ ضعف والفق  ال

ذا        ھ   معاول الھدم وسوس النھضات ، ولیس ھنا محل تفصیل ھ ذلك ل اج ف ا جمیعً       المنھ م أنن ا أعل ت آخر ، وأن  ا وق
ي كل مظاھر              داخلي ف ي سبیل التنظیم ال ذل ف ي یجب أن تب ة الت نشعر بثقل وطأة األعباء ، وبالمجھودات العظیم

  . الحیاة

  :بین الوحدة والحزبیة 

ي  وأعتقد كذلك أننا جربنا الوحدة مرتین كانت كل واحدة منھما ألمع نجم في تاریخ النھ  ضة ، أما أوالھما فف
زع الغاصبین               اع أف ي اجتم ب باستحقاقھا ف ا وتطال ادي بحقھ ا تن فجر النھضة حینما برزت األمة صفًا متحًدا رائًع

ة          ا    وروع المستعمرین ووھنت أمام سلطانھ قوى الظالمین ، وأما الثانیة فحین تكوین الجبھة الوطنی ي خطت بن  الت
ا         خطوة مھما كانت قصیرة فھي إلى األم     د فم ن بع ل وم ن قب رة م ي مرات كثی ام على كل حال ، وجربنا التفرقة ف



٤٠        ــ ــ

ع األرحام             وت وتقطی الف األخالق وخراب البی شئون وإت ساد ال ال وإف رأینا فیھا إال تمزیق الجھود وإحباط األعم
  .واستفادة الخصوم على حساب المختلفین المتنابزین 

  :الحزبیة والتدخل 

 وھذا النظام ، لیس لھ من باب إال التدابر والخالف ،خل األجنبي في شؤون األمة وأعتقد أیھا السادة أن التد
 ویقفون ،ر ـ یلّوحون لھ بخصمھ اآلخ،د الفریقین فإن الخصوم بالمرصاد ـ وأنھ مھما انتصر أح    ،الحزبي البغیض   

ین     ن القطت رد م ف الق ا موق ھ و   ،منھم ن كرامت ك إال الخسارة م ن وراء ذل شعب م ي ال ھ  وال یجن تقاللھ وأخالق اس
 .ومصالحھ 

زان    ،ا  تاًمإننا یا إخوان أمة لم نستكمل استقاللنا بعد استكماالً      ي المی ا ف ت المطامع تحیط    ، وال زلن  وال زال
   . والتكاتف وال سیاج لحمایة ھذا االستقالل والقضاء على تلك المطامع إال الوحدة ،بنا من كل مكان 

ات      وإذا جاز لبعض األمم التي استكمل   ي فرعی ف وتتحزب ف سھا أن تختل ت استقاللھا وفرغت من تكوین نف
 على أننا نالحظ أن الحوادث العالمیة قد ألجأت األمم جمیعا إلى ، فإن ذلك ال یجوز في األمم الناشئة أبدا ،األمور 

  .  أو اإلبقاء على حزبیة صوریة تقلیدیة مع الوحدة في كل االتجاھات، التجرد من الحزبیة مطلقًا

ا  دأت أعمالھ ا ب ذه تركی و   ھ راق تخط قیقتنا الع ذه ش زاب وھ اء األح وى وإلغ د الق شعب بتوحی ھ ال ي توجی ف
ى رأس             د ألغت األحزاب ووضعت عل ا ق ذه رومانی اء األحزاب ، وھ د إلغ خطوات حثیثة إلى التكوین الصالح بع

ة    حكومتھا بطریركًا من رجال الكنیسة فقضت بذلك على مبدأین من خاصة مبادئ ا   ا الحزبی ة ھم لسیاسة األوروبی
ول          ي أق ھ ، ولكن روغ من وفصل السیاسة عن الدین ، وال أقول أین األحزاب في إیطالیا وفي ألمانیا ، فذلك أمر مف
ى صار                   ي حت ى الحزب ا المعن د تضاءل فیھ ي والدستوري ق ون أم النظام الحزب ا یزعم إن إنجلترا نفسھا وھي كم

ة ،  معنى ھو إلى التقالید أقرب منھ   إلى التحالف في المناھج واآلراء وال تزال الوزارات البریطانیة قومیة ال حزبی
  .فقد اقتضت الحوادث العالمیة من الشعب البریطاني الخروج على نظام األحزاب 

ي ھي               ى تظل مصر الت ال أدري ألي معن ھذه نماذج من تدھور النظام الحزبي في الشرق وفي الغرب ، ف
ن ثمره الحنظل            أحوج األمم إلى الوح    ت م ھ األمرین وبل ا وذاقت ھي من ادة غیرھ ي قی دة مستمسكة بنظام فشل ف

  .والصاب 

  :ال أحزاب في مصر 

ة     ا حقیقی ر منھ صنوعة أكث زاب م ة أح صریة الحالی زاب الم ذه األح ذلك أن ھ د ك ي ،وأعتق ل ف  وأن العام
ذه ا   ،وجودھا شخصي أكثر منھ وطني     ت ھ ي كون د انتھت   ألحزاب   وأن المھمة والحوادث الت ویجب أن ینتھي   ق

لقد تكّون الوفد المصري من األمة كلھا للمطالبة باالستقالل على أساس المفاوضة وتلك ھي     ،   ھذا النظام بانتھائھا  
 وقد انتھت المفاوضة بأسالیبھا ، ثم تفرع منھ حزب األحرار الدستوریین للخالف في أسلوب المفاوضات      ،مھمتھ  

د انتھى   ، وتكّون حزب الشعب إلیجاد نظام خاص ودستور خاص   ، ،ھت مھمتھا بذلك ونظمھا وقواعدھا فانت    وق
ین    االتحاد حزب  وتكون ،ذلك الدستور وذلك النظام بأشكالھ وأوضاعھ فانتھت مھمتھ ھو اآلخر    لموقف خاص ب

دى و       ،السراي واألحزاب    اف حول عرشھ المف ك وااللتف ة المل ھ   وھا ھي األمة مجمعة على محبة جالل دفاع عن ال
  .باألنفس واألموال 

ا لبقاء ھذه  فال معنى أبًد،  وتجددت ظروف أخرى تستدعي مناھج وأعماًال،ا لقد انتھت ھذه الظروف جمیعً 
ح      ا للرجوع إ    وال معنى أبدً   ،األحزاب   ستقبل یل ى الماضي والم ا  ل ا     ا صارخاً إلحاحً علین سیر بأسرع م  بالعمل وال

  . یمكن من الخطوات



٤١        ــ ــ

   :زبیة یقر الحاإلسـالم ال

اء  ، وھو دین سالمة الصدور ،وبعد ھذا كلھ أعتقد أیھا السادة أن اإلسالم وھو دین الوحدة في كل شئ       ونق
 ، والتعاون الصادق بین بني اإلنسان جمیعا فضال عن األمة الواحدة والشعب الواحد  ، واإلخاء الصحیح    ،القلوب  

ق عل    اه وال یواف ة وال یرض ام الحزبی ر نظ ھ ال یق ول   ،ی ریم یق رآن الك ا َواْع« والق ِل اِهللا َجِمیًع ِصُموا ِبَحْب  َوال َت
ا رسول اهللا       ( ویقول رسول اهللا   ،»َتَفرَُّقوا ى ی الوا بل ال  ، ھل أدلكم على أفضل من درجة الصالة والصوم ؟ ق ق

  ) .ن ال أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدی، فإن فساد ذات البین ھي الحالقة ،إصالح ذات البین 

ي           ذا النظام الحزب ستتبعھ ھ اطع     ،وكل ما ی ابز وتق ن تن دابر وبغضاء   ،م ت     ، وت د المق ھ اإلسالم أش  ، یمقت
  .  وكل حضراتكم بھ علیم، وتفصیل ذلك یطول ، منھ في كثیر من األحادیث واآلیاتویحذر 

ة            رأي والوجھ ي ال سام ف ي شعارھا الخالف واالنق ة الت ین الحزبی ا     وفرق أیھا اإلخوان ب ي كل م ة وف العام
ا  رع منھ ا   ،یتف ض علیھ الم ویح ا اإلس ي یبیحھ ة اآلراء الت ین حری شؤون  ، وب ث ال ور وبح یص األم ین تمح  وب

ك اتباعً     ،ا للحق   واالختالف فیما یعرض تحریً    ان ذل ة أو   حتى إذا وضح نزل على حكمھ الجمیع سواء أك ا لألغلبی
  . قادة إال متفقین فال تظھر األمة إال مجتمعة وال یرى ال،لإلجماع 

ي مصر         ..أیھا اإلخوان  ة ف ھ   ، لقد آن األوان أن ترتفع األصوات بالقضاء على نظام الحزبی ستبدل ب  وأن ی
وى      اذه الق عھ وإنف ى وض وافر عل الح تت المي ص اج إس ة حول منھ ود األم ھ جھ د ب ة وتتوح ھ الكلم ع ب نظام تجتم

  .والجھود 

اً ، ا والوطني ثانًی،  م اإلسالمي أوالً ھذه نظرات یرى اإلخوان المسلمون أن واجبھ       یفرض  ،  واإلنساني ثالث
دین  ،ا ال مناص منھ أن یجھروا بھا وأن یعرضوھا على الناس و في إیمان عمیق وبرھان وثیق    علیھم فرضً   معتق

ول     د واألص ضل القواع ى أف دعیم النھضة عل د لت سبیل الوحی و ال ا ھ وا «أن تحقیقھ ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َتِجیُبوا ِهللا َی  اْس
   .» َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُیْحِییُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اَهللا َیُحوُل َبْیَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِھ َوَأنَُّھ ِإَلْیِھ ُتْحَشُروَن

ك  ولقد خطا اإلخوان خطوة عملیة في سبیل تحقیق فكرتھم ھذه في توحید    ة المل   األحزاب ، فكتبوا إلى جالل
افًیا    ا ض ق       ، حفظھ اهللا كتاًب ي توفی د عل ر محم ي األمی سمو الملك ى صاحب ال وا إل ون  ، وكتب ر عمر طوس واألمی

ھ      ،  رحمھ اهللا    ھ    ، طالبین تدخلھم في جمع الكلمة ، ولكن ذلك لم یتحقق رغم شدة الحاجة إلی ، ومناسبة الظروف ل
  .صوص ھذه الكتب للعبرة والتاریخ ة ننشر نـالیمة التم ، وفي الكل١٩٣٦وبخاصة عقب معاھدة سنة 

 
(*) 
 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك فاروق األول 

  .أید اهللا ملكھ وأعز بھ دولة اإلسالم .. حضرة صاحب الجاللة الملك الصالح فاروق األول 

                                         
 یولیو ٢٥ھـ ــ ١٣٦٥عبان سنة  ش٢٦، السنة األولى ، بتاریخ ) ٧١(، العدد » اإلخوان المسلمون الیومیة«نشر بجریدة (*) 

 . م ١٩٤٦



٤٢        ــ ــ

ھ وصحبھ         أحمد إ  ى آل د وعل سدة    لیكم اهللا الذي ال إلھ إال ھو، وأصلي وأسلم على سیدنا محم ى ال ع إل  ، وأرف
ع   ، وإخالصھم   العلیة والء أعضاء جماعة اإلخوان المسلمین في القطر المصري كلھ بل في العالم اإلسالمي أجم

  . اتھلعرشكم المفدى وتحیتھم لذاتكم المحبوبة فالسالم علیكم ورحمة اهللا وبرك

ة    احب الجالل ا ص ضاء         : ی ن أع صة م تكم المخل وب ورعی عبكم المحب ن ش ات اآلالف م ن مئ ة ع بالنیاب
سلمین  وان الم ات اإلخ صر«جماع ذي   »بم ر ال ب الخی ك إال ح ى ذل دفع إل اء ، ال ی ذا الرج تكم ھ ى جالل ع إل  أرف

الكریم ، وقد أخذ رسول اهللا تحرصون علیھ ألمتكم المخلصة ، والحرص على المصلحة التي تحدون إلیھا شعبكم    
 هللا ولرسولھ وألئمة المسلمین وعامتھم( ویتقدم بالنصیحة لموثق على كل مسلم أن یجھر بالحقالعھد وا. (  

ي      : یا صاحب الجاللة     مصر الناھضة في حاجة إلى الوحدة واالستقرار حتى تفرغ لإلصالح الضروري ف
ة       ى أصول ثابت سیاسیة         كل مظاھر حیاتھا وتدعم نھضتھا عل ة ال ن الحزبی تج ولك ل المن ق والعم اون الوثی ن التع  م

ي شعب               ر ف ى الخی اون عل ى التع ت بمعن التي تفشَّت بین الناس فرَّقت الكلمة ومزقت الوحدة وأضعفت القوة وذھب
واحي م   : أشد ما یحتاج إلیھ التضافر واالتحاد الحزبیة السیاسیة ، یا موالي   ل الن ن أفسدت كل األعمال وعطَّلت ك

ت       دة والبی رة الواح اء األس ین أبن دت ب ضمائر وباع األخالق وال ت ب الح عبث ب اإلص ى كل جوان ت عل ر وأت الخی
د            ب واألباع ن األجان ضًال ع ھار  ف ارب واألص وة واألق وس اإلخ ي نف زازة ف ضاء والح ت البغ د وغرس الواح

ة ، وكل     وجاوزت المدن إلى القرى والكفور والنجوع ، ففي كل قریة خالف حزبي  وفي كل      ع حزازة حزبی  تجم
ات                ن الواجب ذلك ع شتغل ب ھ وی ل من ھ والنی فریق یتربص باآلخر الدوائر ویدبر لھ المكائد ویتفانى في القضاء علی
ال           ق وم ن خل یس م ل نف سیاسي بك صمھ ال ى خ صار عل ي سبیل االنت سانیة ویضحي ف ة واإلن الشخصیة والوطنی

ى أي مصلح        الد القطر إذ         وأواصر وصالت وصار من المستحیل عل ن ب د م ي أي بل افع ف نھض بمشروع ن أن ی
نھم اآلخر یعمل دون أن         ق م رك فری تحول الخصومة الحزبیة من أعیان البالد دون االجتماع على النجاح وال یت
ى             ا عل وى وقًف شاط، وصارت الق یعاكس جھوده ویقضي على ما یلقى من تعضید وتأیید وبذلك تعطلت مظاھر الن

وین       المعاندة والمخاصم  د والعمل والتك ساعات بوجوب الج ات وذلك موقف ال یطاق في أمة تنادیھا الدقائق قبل ال
  .والنھوض الصحیح 

ا      : یا موالي    إن األحزاب السیاسیة القائمة في مصر اآلن أوجدتھا ظروف وحوادث وغایات  قد انتھت كلھ
ى ت             دعو إل ا ی ي برامجھ ا      ولم یبق منھا شيء ولیس ھناك من تخالف جوھري ف ا ، وكل حزب منھ ددھا وتكاثرھ ع

ل        تج تعم ي من امج عمل ي أي برن یدعي أنھ یعمل لإلصالح في كل نواحي الحیاة، مع أن الحقیقة أنھا لم تفكر بعد ف
على أساسھ فال معنى لبقاء ھذه األحزاب بھذه الصورة الشكلیة الجوفاء واشتغالھا بالتناحر والتھاتر حول األسماء     

ة واأل صالح الخاص سب    والم ھ إال أن یك ة ل دید ال نتیج الف ش ي خ ا ف ة معھ ا األم ة وجرھ صیة التافھ ور الشخ م
شعب     ذا ال ة ھ ن عام رھم م صانع وغی ل وال الح والعام ساب الف ى ح ھ عل م وخارج ل الحك زاب داخ اء األح رؤس

  .الطیب القلب الذین یقومون وحدھم بكل التضحیات 

ا موالي    ى اع    : ی ف عل ي كل موق تكم ف رھنتم جالل د ب سود     لق ى أن ت الم وحرصكم عل الیم اإلس زازكم بتع ت
ة           ـ زعیم ا موالي ـ ـ ومصركم ی ر قدوةـ الروح اإلسالمیة النبیلة مظاھر حیاة شعبكم المخلص ، وكنتم في ذلك خی
ا                    سلمون وبھ ذ الم ا یأخ اة اإلسالمیة الصحیحة فعنھ ن إال أن تكون صورًة واضحًة للحی ال یمك العالم اإلسالمي ف

ى        یقتدون ، واإلسال   صبر، وحث عل الحق وال م یا موالي دین وحدة واجتماع وتعاون على البر والتقوى وتواٍص ب
ى                    ض عل اس ، وح ین الن سرائر واإلخاء ب اء ال وب ونق ارة القل الوفاق والوئام ، وإرشاد إلى سالمة الصدور وطھ

وى   الجماعة في كل الشئون واألمور ال یعرف اإلسالم الفرقة وال یقر الخصومة ، وال یعت         ي ق رف بھذا التمزیق ف
ة      الشعب المسلم الواحد، وإنھ لیتوعد المختلفین المتفرقین بعقوبة الدنیا من وھن العزائم والبعد عن النجاح، وبعقوب

ول       الى یق ارك وتع لیم واهللا تب ب س ى اهللا بقل ن أت ون إال م ال وال بن ع م وم ال ینف رة ی َشُلوا  «اآلخ اَزُعوا َفَتْف َوال َتَن



٤٣        ــ ــ

َة   اِصُموا ِبَحْبِل اللَِّھ َجِمیًعَواْعَت«ویقول ،  »یُحُكْم َواْصِبُروا ِإنَّ اللََّھ َمَع الصَّاِبِرینَ     َوَتْذَھَب رِ  ُروا ِنْعَم  َوال َتَفرَُّقوا َواْذُك
   .»اللَِّھ َعَلْیُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْیَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِھ ِإْخَوانًا

شر    « یقول  والنبي ن ال ال تحاسدوا وال تباغضوا وال تناجشوا، وكونوا عباد اهللا إخواًنا ، بحسب امرئ م
الث          وق ث سلم أن یھجر أخاه ف سلم ال یحل لم اه الم ر أخ ول  » أن یحق ن درج    «  ویق ى أفضل م م عل ـ أال أدلك ة ـ

ال إصالح ذات البی    ،  الصالة والصوم    ول      ن ، ف ـقالوا بلى یا رسول اهللا ، ق ة ، ال أق ین ھي الحالق ساد ذات الب إن ف
   .»تحلق الشعر ، ولكن تحلق الدین

  . واآلیات الكریمة واألحادیث الشریفة في ذلك أكثر من أن یحیط بھا كتاب

أدركت   ، ولیست لھا شریعة مطھرة كشریعتنا   إن األمم الغربیة التي لیس فیھا كتاب قیم ككتابنا :  یا موالي 
ن أساسھا       ة ضرر الخصومة الحزبیة   بحكم مصلحتھا الحیوی   ا م ن دیارھ    فقضت علیھ ا   اواستأصلتھا م ذفت بھ  وق

ون ال     وطھرت أرض الوطن من الفرقة والخالف      من حالق  ا یقول حتى إنجلترا أعرق البالد في النظام الحزبي كم
ًة قومی    یكاد یرى فیھا أثره  دو حكوم ًة    أو تلمس نتائجھ وھي أمام األخطار التي تتھدد العالم تب ا وأم ًة وشعًبا متعاوًن

ة             واحدًة نظم الحزبی ذه ال دیل ھ ا بوجوب تع د ارتفعت صیحات زعمائھ ي ق ، وإن فرنسا وھي مثال التناحر الحزب
ن العمل واإلصالح      حتى تستقر األمور  ات م تمكَّن الحكوم د الحرب         وت ي نھضت بع شرق الت ات ال ، وأن حكوم

ن ال     العظمى ى أساس م ة   لم تتركز نھضتھا إال عل ة المتعاون دة العامل ى نظام        وح سیر عل ا العراق ت ذه جارتن ، وھ
  . وتتقدم بخطى واسعة إلى اإلصالح واإلنتاج الحزب الواحد

ر     : یا موالي    ى التفكی ول إل دعو العق إن اإلسالم الذي یحرِّم ھذه العصبیة الحزبیة ، یشجع حریة الرأي ، وی
ل      والنظر ، ویوجب النصح والبیان ، وكل ذلك في حدو       ة المتراصة المصطفة یظھر ك د الوحدة المتماسكة والكتل

  .إنسان رأیھ ، ویقول كل ما یرید أن یقول ویترك للجماعة بعد ذلك أن تحكم وأن تسیر 

ع   : لھذا یا موالي     یلتمس اإلخوان المسلمون من جاللتكم أن تعملوا بسامي حكمتكم  وثاقب نظركم على جم
ات   كلمة الزعماء بتألیف ھیئة قومیة       امج اإلصالح      واحدة من جمیعھم ومعھم كل أھل الكفای والمواھب تضع برن

ن اسمھ                     ازل كل حزب ع ع تن ل م ز الفاضل النبی وي العزی ن اإلسالم الق والنھضة في كل النواحي على أساس م
  .الخاص واندماج الجمیع في تلك الھیئة الواحدة 

ة     ا صاحب الجالل ا     : ی رة برج تمس التماسات كثی ذا المل ع ھ اعي م الح االجتم ع    ء اإلص ي المجتم دت ف إذ ب
ق والفضیلة           م      المصري ظواھر خطیرة من التحلل واإلباحیة والخروج على الدین والخل ذر بأخطار جسام إن ل تن

  . وقد تناولت ھذه العرائض كثیًرا من تلكم الظواھر  تتدارك باإلصالح والعالج

وأن   یتقدم إلى السدة العلیة بھذه األصوات المخلصة وإن مكتب اإلرشاد العام لإلخوان المسلمین لیشرفھ أن   
داركوا   یضم صوتھ إلیھا   ا موالي شعبكم    فت دى      ی ي اإلخالص لعرشكم المف اني ف ھ    المتف ھ وزعمائ ي قادت ي   ، ف وف

رآن الكریم    خذوا بیده إلى أقوم السبل ووكل مظاھر حیاتھ  منھاج نھضتھ   وأنجح الخطط وسیروا بھ على ضوء الق
ول   دى رس ى ھ ده      اهللا وعل ن بع دیین م دین المھ اء الراش ة    ،، والخلف سعید دول دكم ال م وأعز بعھ د اهللا ملكك أی

   .اإلسالم

  .وإلى صاحبي السمو األمیرین الجلیلین محمد على توفیق وعمر طوسون سیدي صاحب السمو 

ھ وصحبھ وأرف                 ى آل د وعل ى سیدنا محم لم عل ى سموكم   أحمد إلیكم اهللا الذي ال إلھ إال ھو وأصلي وأس ع إل
  .تحیة اإلخوان المسلمین مشفوعة باإلجالل واإلكبار ، فالسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 



٤٤        ــ ــ

الذي یدین لكم بالوالء  مواقفكم اإلسالمیة المجیدة وعطفكم العظیم على الشعب المصري:  یا صاحب السمو
  . تقدم إلى سموكم بھذا الخطابورغبتكم األكیدة في صالح الشعب ورخائھ كل ذلك دفعنا إلى ال واإلخالص

ة والخاصة أسوأ       ..  یا صاحب السمو   ا العام إن الحزبیة السیاسیة قد مزقت أوصال األمة وتركت في حیاتھ
دد   أو ینتج عمل مع ھذا التنا اآلثار ومحال أن یتم إصالح   شدیدة الل ى    حر البالغ والخصومة ال ، ومحال أن تصل إل

ذه   إ، وینال بعضھم من بعض و حزاب فیھا أن یكید بعضھم لبعض  زعمائھا ورؤساء األ   غایة وكل ھمِّ   ن أخطار ھ
راد     الخصومة لم تقف عند حد الزعماء ومن یلیھم وال عند المدن واألندیة والصحف         اة األف ي حی بل إنھا تغلغلت ف

ة         سانیة والخلقی ة والشخصیة واإلن ات الوطنی ل الواجب ، وإن  واألسر وأفسدت على الناس كل شيء فشغلتھم عن ك
ة الھوجاء   األمم الناھضة اآلن قد أخذت تتخلص من آثار الخصومة الحزبیة المعقولة فضًال عن الخصومة الحز    بی

ھ التي ال تقف عند حد      سمو    ، وإن اإلسالم  وال تعرف مدى تنتھي إلی ا صاحب ال ا      ی ة وینھي عنھ ذه الفرق  یحرم ھ
ي    وإن األحزاب في وى األمةویجمع الكلمة ویوحد قأشد النھي ویأمر بإصالح ذات البین   ا ف  مصر ال تخالف بینھ

ذه  وقد أنتجتھا حوادث مضى عھدھا وانتھى أمدھا وال معنى لتعددھا  المناھج وال تباعد في الغایات        وبقائھا على ھ
ة          الصورة العقیمة    اب والمطامع الشخصیة التافھ التي لم تنتج إال الشحناء والبغضاء والتناحر حول األسماء واأللق

  . غیرةالص

ام                 ب اإلرشاد الع ب ، رأى مكت ي كل قل ام األسمى ف س ، والمق ولما لسموكم من المنزلة الرفیعة في كل نف
ر   مو األمی موكم وس ى س ھ إل سلمین أن یتوج وان الم س  ..  لإلخ یس مجل شیوخ ورئ س ال یس مجل عادة رئ ى س وإل

ة     النواب باسم اإلسالم الحنیف وباسم مصر الناھضة أن تتدخلوا في اإلصال       ي ھیئ تھم ف ع كلم ح بین الزعماء وجم
ل       قومیة واحدة باسم جدید تضمھم جمیًعا ومعھم كل ذوي الكفایات والمواھب تضع برنامج النھضة وافًیا شامًال لك
ن        ازل كل حزب ع ع تن نواحي الحیاة على أساس من تعالیم اإلسالم القویمة وتشریعھ الحكیم وإرشاداتھ السامیة م

  .إلصالح اسمھ في سبیل اهللا وا

  .  أنقذ اهللا بكم األمة وحقق بكم آمال الشعب المصري الكریم 

  ھـ ١٣٥٧ربیع األول سنة 

 
(*) 

 
مة تناولنا في الكلمات السابقة موقف اإلخوان المسلمین من الحزبیة عامة ، وجھادھم في سبیل لفت نظر األ     

إلى أضرارھا جمًعا للكلمة وتوحیًدا للجھود في وقت نحن أحوج ما نكون فیھ إلى ذلك ، ووعدنا بأن نتناول موقف 
  .اإلخوان التطبیقي من كل حزب منھا على السواء 

تاذ      فأما الحزب الوطني فاإلخوان أصدقاء رجالھ جمیًعا فسعادة    ة واألس ھ اإلداری  حافظ رمضان باشا ولجنت
أصدقاء لإلخوان وفكرة اإلخوان ، كما أن اإلخوان   بك الرافعي ومن معھ من أعضاء الحزب جمیًعا     عبد الرحمن 

زول         وبھم أن ت ن كل قل ودون م انوا ی لم یحاولوا أن یخوضوا یوًما ما في ھذا الخالف الحزبي بین الطرفین وإن ك
  .كل معاني ھذا الخالف 

                                         
 یولیو ٢٦ھـ ــ ١٣٦٥ شعبان سنة ٢٧، السنة األولى ، بتاریخ ) ٧٢(، العدد » اإلخوان المسلمون الیومیة«نشر بجریدة (*) 

 . م ١٩٤٦
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ن أول    ن أدوات   وأما الوفد فقد تشكك في اإلخوان المسلمین م شأتھم وظنھم أداة م ھ     ن دت لحرب  خصومھ أع
ا                  وب بم ألفھم القل ي طریقھم ، وت ن ُمضي اإلخوان ف وأوعز فیما مضى بذلك إلى لجانھ وأنصاره في البالد ، ولك
ي          دیین ف ن الوف ر م وجھھم إلیھ اإلسالم من آداب ودفع بالتي ھي أحسن لم یجھل لھذا التشكك أثًرا عملًیا وكان كثی

بالد ی ى           ال ى أال تبن رص عل د الح صین أش انوا حری دتھم ك ى قاع وان عل ع أن اإلخ ساعدھا م دعوة وی ر ال ناص
ات         تشكیالتھم األساسیة على أشخاص من الحزبیین ألنھم یدركون ما وراء ذلك من ضعف إذا تعارضت التوجیھ

  .الحزبیة مع حق الدعوة ومقتضیاتھا 

ا سیرى      ولم یھمل اإلخوان مع ھذا واجبھم في التقدم بالن      م ، كم م وخارج الحك صح إلى ھیئة الوفد في الحك
ة ،      ١٣٥٧القراء في الخطاب الذي بعث بھ األستاذ المرشد في جمادى الثانیة سنة           سع سنوات كامل ذ ت ـ ، أي من ھ

ة               شرقیة المظلوم شعوب ال و ال ھ ممثل دعى إلی ام ُی ك الع بمناسبة قرار الوفد عقد مؤتمر وفدي في عید الفطر من ذل
  .الخاص بمساعدة عرب فلسطین ، وسننشره في الكلمة التالیة إن شاء اهللا  الرأي ، وقراره اآلخر لتبادل

وان             ى اإلخ الم عل د الك دم عن ا تق صلناه فیم ذي ف وقفھم ال رة م د األخی ة الوف ن حكوم وان م ف اإلخ ووق
ذ        ا ناصحین م انوا دائًم ب اإلخوان   والحكومات ، ولم یكن اإلخوان فیھ معاندین وال متجنین ، وإن ك ا جن  كرین مم

اتھم         ا اجتماع ت تصادر فیھ ي كان االت الت ض الح ي بع م إال ف م ، اللھ طدام لھ ا االص ة وجنبھ االصطدام بالحكوم
  .وتغلق دورھم ، فیصبرون حتى تنكشف الغمة وتزول الغاشیة 

رون    وأقیلت الحكومة فلم یكن بین اإلخوان وبین الوفد إال ما بینھم وبین الناس جمیًعا یرونھ ھ  ة شعبیة وی یئ
ارت     كذلك ، ومن خیر األمة أال تصطدمأن فیھم ھیئة شعبیة      ا اخت ى م بیلھا إل  ھاتان القوتان وأن تمضي كل في س

دعوة           ات ال د استغرقت واجب من ألوان البناء واإلصالح ولیس في وقت اإلخوان متسع للمخاصمة أو المناوأة ، وق
  .ت كل أوقاتھم ، بل زادت بكثیر على ھذه األوقا

ا                  ا أحوج م ت كن ي وق ى اإلخوان ف د عل ن الوف ة م ة العنیف وفوجئ اإلخوان وفوجئ معھم الناس بھذه الحمل
ة    ذر والیقظ ین الح ستقبل بع ر والم ي الحاض ر ف ال والنظ ن األعم د م افع المفی ى الن صراف إل ى االن ھ إل ون فی نك

شر عنھم      كید القوليواالھتمام ، وقابل اإلخوان كل ما دبر لھم في ھذه الحملة من صنوف ال         ا ن ي ، وكل م  والعمل
ي  ) الحلم واألناة(من أكاذیب وأباطیل بالخصلتین اللتین یحبھما اهللا ورسولھ     ، واعتبروا ھذه الصحف المأجورة الت

ى رد أو                     اج إل ھ وال یحت ى رامی ود إل اء سھًما یع ورع وال حی ر ت ي غی اء ف ال ھم لھا إال أن تلغ في أعراض األبری
  ) .نھ فیھم(تعلیق فرده 

اإلخوان        ك ف ع ذل م اإلخوان   وجاوزت الحملة االفتراء إلى االعتداء وخرجت عن اللسان إلى األیدي ، وم ھ
ْیُكْم ال         «شعارھم قول اهللا تبارك وتعالى    الٌم َعَل اُلُكْم َس ْم َأْعَم ا َوَلُك ا َأْعَماُلَن اُلوا َلَن ُھ َوَق َوِإَذا َسِمُعوا اللَّْغَو َأْعَرُضوا َعْن

َك  « ، وھم أحرص على أن یكونوا خیر بني آدم      »ِغي اْلَجاِھِلینَ َنْبَت َلِئْن َبَسطَت ِإَليَّ َیَدَك ِلَتْقُتَلِني َما َأَنا ِبَباِسٍط َیِدي ِإَلْی
اَلِمیَن   َھ َربَّ اْلَع اُف اللَّ ي َأَخ َك ِإنِّ نْ *َألْقُتَل وَن ِم َك َفَتُك ِإْثِمي َوِإْثِم وَء ِب ُد َأْن َتُب ي ُأِری َزاُء   ِإنِّ َك َج اِر َوَذِل َحاِب النَّ  َأْص

ذا     »َوَلَتْعَلُمنَّ َنَبَأُه َبْعَد ِحیٍن«نعتقد أن العاقبة للمتقین والنصر للمؤمنین       ، ونحن  »الظَّاِلِمیَن اس إن ھ ول الن د یق  ، وق
ابلوا ا              الیس من أس   اس الصاع صاعین وتق وا للن م تكیل ا ل م م لضربة  لیب السیاسة وال من ضروب الكیاسة ، وإنك

  :بضربتین ، فأنتم مغلوبون في ھذا المیدان الذي ال ینتصر فیھ إال المعتدون ، على حد قول المتنبي 

     إذا اتسعت في الحلم طریق المظالم  من الحلم أن تستخدم الجھــل دونھ 

دم الحسنة قب            ولكن ھ ، واإلسالم یق سیئة ،  ا نقول إننا مقیدون في كل خطواتنا بتوجیھات اإلسالم وتعالیم ل ال
ة           یویق ھ حجة ثانی تھجم علی ى وال ار    .. م الحجة قبل المخاصمة لیكون الحق في یده حجة أول سأل اهللا أن یخت ا لن وإن

  .لھذه األمة ، وأن یجمع قلوب أبنائھا على الخیر 
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اره وأنصاره                  ن كب دقاء م ا أص ي كل حزب منھ ا ف ة لن ا صلة عادی وأما بقیة األحزاب ، فصلة اإلخوان بھ
و  الحیة        یعرف دافھا اإلص ت أھ و تحقق ودون أن ل ة وی ة واالجتماعی ھا الخیری ي أغراض ساعدون ف ا وی ن فكرتن

دعوة           واإلخوان من جانبھم یوجھون دعوتھم للجمیع ویحمدون لمن اتصل بھم ھذا التشجیع وسیظلون یرتفعون بال
دھا الفواصل        ة ال تح ة    فوق الحزبیة ویمثلونھا دائًما دعوة إصالحیة إسالمیة عالمی دود الجغرافی سیاسیة وال الح  ال

اتحین    ر الف و خی الحق وھ اس ب ین الن ا وب تح اهللا بینن ى یف ُھ   «حت ُن َل ْبَغًة َوَنْح ِھ ِص ْن اللَّ َسُن ِم ْن َأْح ِھ َوَم ْبَغَة اللَّ ِص
  .» َعاِبُدوَن

 
(*) 

اب اإلخ   شر خط یة أن نن ة الماض ي الكلم دنا ف ا   وع اس باش صطفى النح ع م ام الرفی احب المق ى ص وان إل
دي      ؤتمر الوف ، بمناسبة قراري الوفد الخاصین بمساعدة فلسطین ودعوة ممثلي الشعوب الشرقیة لالشتراك في الم

د رؤساء     من النصح الخالص البرئ الذي أخذ اإلخوان        كأنموذج  على عاتقھم أن یوجھوه إلى رؤساء األحزاب بع
  .ة الوطن واإلسالم  في مصلحالحكومات

ذا           ص ھ وھا نحن أوًال نبر بوعدنا ، فنقدم إلى القراء في ھذه الكلمة وفي الكلمة التي تلیھا غًدا إن شاء اهللا ن
سع    ١٣٥٧جمادى اآلخرة سنة من  ٢٠بتاریخ » النذیر«الخطاب ، وقد نشر بالعدد الثالث من مجلة      ذ ت ـ ، أي من ھ

  .سنوات كاملة 

  ..یع حضرة صاحب المقام الرف

سالم               یكم ، فال ھ وصحبھ وأحی ى آل د وعل ى سیدنا محم لم عل أحمد إلیكم اهللا الذي ال إلھ إال ھو وأصلي وأس
تكم                  ي شخص رفع وقر ف د المصري الم شكر أعضاء الوف ذا الخطاب ب دأ ھ د فأب علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ، وبع

ا األبطال المجھ           ساعدة إخوانن ین الخاصین بم راریھم الحكیم شعوب      دیاعلى ق ي ال دعوة ممثل سطین وب ن عرب فل
اه       ًا واتج الشرقیة المظلومة إلى المؤتمر الوفدي المزمع عقده في عید الفطر القادم إن شاء اهللا ، ھذا عمل حمید حق

ا       مشكور یا باشا     م علیھ ا والحك ام النظر فیھ ، وبھذه المناسبة أتقدم إلى رفعتكم بھذه الكلمات راجًیا أن تتفضل بإنع
ن   ا               بدافع م ف أھل األھواء واألغراض مھم زیین أو تزیی ن ت ؤثرات وع ل الم ن ك ًدا ع ده بعی  وحي ضمیرك وح

ن أن           كانت صلتھم بكم فإن العاطفة التي أوحت بھا الروح الذي سكبھا على صفحات ھذا الخطاب ألطھر وأنقى م
م و        املین لقضیة     یبتغي بھا غیر وجھ اهللا وحده وخیر ھذا البلد ، وھو في الوقت نفسھ ال یضمر لك ن الع د م ال ألح

ھذه األوطان إال التمنیات الطیبة والخیر العظیم ، ولیس بینھ وبینكم خصومة تجور بھ عن الحق أو تعدل بھ برأیھ       
عن جادة الصواب واإلنصاف وسأكون صریًحا واضًحا في كل ما أكتب ولئن كان في الصراحة قسوة وشدة ففیھا   

ن           مع ذلك راحة وشفاء وبیان واھتداء  ر م إن الحق المر خی ة ف ائق المؤلم ض الحق ي كالمي بع  فمعذرة إذا ورد ف
  .الباطل الناعم الملمس ، فیكشف بعد حین عن سم زعاف 

یوم اعتقد الناس أن مصطفى النحاس باشا والوفد المصري وحكومة الوفد تقف من اإلسالم وقف      .. یا باشا   
صرف ى إض المن ل عل اھره العام رم بمظ صرفھ المتب ن ت شرق   ع یكم الم ن ماض ون ع ا یعلم م م أثیره رغ عاف ت

ي                    دًدا للنھضة المصریة ف امًال مج ا فع ة فقاضًیا نزیًھ وكیًال للنیاب وق ف ة الحق ي مدرس ا ف ت طالًب الصفحات منذ كن
ى أداء           واظبتكم عل م م فجرھا بنادي طلبة المدارس العلیا وإلى جانب مصطفى كامل ومحمد فرید وأضرابھا ورغ

  .اجد الصلوات في المس
                                         

 یولیو ٢٨ــ ھـ ١٣٦٥ شعبان سنة ٢٩، السنة األولى ، بتاریخ ) ٧٤(، العدد » اإلخوان المسلمون الیومیة«نشر بجریدة (*) 
 . م ١٩٤٦
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ي          یوم اعتقد الناس ھذا وال یزال كثیر منھم یعتقدونھ ، وأنا واحد منھم لم تكن ھذه العقیدة ولیدة خالف حزب
ین        ة ب ة قائم ة والمادی وال حزازة شخصیة ولم یكن یعوزھم الدلیل على صحة عقیدتھم ھذه بل كانت األدلة المنطقی

  :إلیكم بعضھا أیدیھم متوافرة لدیھم ملء السمع والبصر والفؤاد ، و

د               : أوًال ة ویتوح وى الكتیب ى تق دة حت ة الواح ین عناصر األم نادى الوفد بالفكرة القومیة والوحدة الوطنیة ب
د               ي بل ة ف ة بالحری ل وأساس صالح للمطالب الصف أمام الغاصبین والمستعمرین ، وھذا موقف طبیعي وعمل جلی

ا   ل ون ن قب ون م اء الوطنی ذلك الزعم ل ل د عم صوب ، وق وطن  مغ ب ال ام مطال ة أم ات المذھبی رح الخالف دوا بط
ل           ھ ، ب أمر ب ھ وی ومستلزمات الجھاد في سبیل خالصھ ، واإلسالم الحنیف السمح یقر ھذا وال یعارضھ ویدعو إلی

ي    الى      یتجاوز مجرد الوحدة إلى حسن المعاملة والبر بالمخالفین ف ارك وتع ول تب دة ، فیق نْ   «العقی ُھ َع اُكْم اللَّ  ال َیْنَھ
  .» الَِّذیَن َلْم ُیَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّیِن َوَلْم ُیْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَیاِرُكْم َأْن َتَبرُّوُھْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْیِھْم ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن

ا            وا أنھ ًا وظن ا خاطئ دة فھًم ذه الوح وا ھ د وأنصاره فھم  ال ولكن الموقف الغریب المؤلم ھو أن أعضاء الوف
اء           ى إحی وا العمل عل ة وأن یھمل اتھم الدینی شرائع اإلسالم ومظاھر اإلسالم وأن     تتحقق إال بأن یتھاونوا في واجب

ذا إ       ي ھ ى ال یكون ف ذا      ی یحذفوا من برامجھم خدمة اإلسالم حت واطنین ودام ھ ن الم سلمین م ر الم شعور  الم لغی ال
م  بأنفسھم ودأبوا على تغذیتھ واالقتناع بھ حتى فترت تم       اًما حرارة حماستھم لإلسالم وبردت غیرتھم علیھ برودة ل

اس     تجعلھم یفكرون في مصلحتھ وذلك حكم إن شمل المجموع فلن یشمل الجمیع طبًعا لكن ھذا ھو الذي شاھده الن
ل بجواب         ولمسوه ، ومن ھنا رأینا أن كل صوت یرتفع مطالًبا بحق إسالمي في ناحیة من النواحي أًیا كانت ، یقاب

ل      وا ى خی حد ھو أن ذلك ال یتفق مع الوحدة الوطنیة وال نرید أن نمس شعور إخواننا المواطنین غیر المسلمین حت
اء اإلسالم               ر لإلسالم وأبن ھ خی ب فی ق مطل إلى جمھرة المسلمین الیقظین لمجریات األمور والحوادث أنھ لن یتحق

  .مادام ھذا السالح مشھوًرا في وجھ كل من یرید اإلصالح 

ن  ا وم ون ل  ھن ھ یھتم م وخارج ي الحك د ف ال الوف ن رج ًرا م ا كثی ذلك رأین ة  ك سلمین مادی ر الم صالح غی م
ا                وأدبیة ن ھن دیني ، وم ع التعصب ال سلمین بحجة دف ا یھتمون لمصالح الم ر مم ، أفراًدا وجماعات وھیئات ، اكث

شكیالت      ن اال     كذلك رأینا أن االجتماعات الوفدیة والت د ع ل البع دة ك ة بعی ة والمظاھر     الوفدی شعائر الدینی ام بال  ھتم
ع             ، اإلسالمیة   ا یمن یس م صلوات ، ول ات ال ي أوق ن أن تكون االجتماعات ف دھا م ع عن ا یمن ن أن تفعل   فلیس م م

ھ    بعض ما یخالف تعالیم الدین في سبیل المجامالت ، ولیس ما یدعو      ة ب إلى تشجیع روح التمسك باإلسالم والعنای
شكیالت ، وم ان والت ین اللج صاره   وب ن أن ر م ى كثی ون إل د یوزع ال الوف ار رج ن كب ًرا م ا كثی ذلك رأین ا ك ن ھن

ي        شتغلون ف المیة أو ی ات اإلس ض الجماع ع بع ون م المیة أو یعمل ات اإلس ي الحرك شتركون ف ذین ی ھ ال ورجال
ا أو        وض بھ دھا أو النھ ع تأیی صراف م ذه الجماعات واالن ن ھ د ع رى بالبع دن والق ي الم المیة ف األغراض اإلس

بھ ومصدره شيء واحد ھو توھم أن لیھ كثیرة ال داعي لذكرھا ، وسبعاألخذ بیدھا ، كل ذلك وقع یا باشا واألمثلة  
ن             من د ع ن بعی م خاطئ ، وظ ة ، وھو وھ اصرة الفكرة اإلسالمیة یتنافى مع أساس الوحدة الوطنیة والفكرة القومی

  .الصواب 

سلمین   ر الم ن غی ل م ا األفاض دون ھ  ومواطنون وا    ال یری یھم أن یتمتع ذي یعن ل ال ھ وك ون ل ذا وال یھتم
ور   بحقوقھم، وحریاتھم كاملة د    ،وذلك ما ال یعارض فیھ أحد أو یأباه علیھم عاقل وال یتبرم منھ منصف غی وأؤك

م                 ًرا ل ًا كبی یھم وقت ھ ضیع عل و أن لكم أن ھذه الموقف أضر بالمسلمین وغیر المسلمین ، فأما ضرره بالمسلمین فھ
وس       یتحقق لھم  ائرة النف دھم ث ار ض وب وأث یھم القل  فیھ أمل إصالحي وأما ضرره بغیر المسلمین فھو أنھ أحفظ عل

  . وكاد یؤدي إلى عكس المطلوب من الوحدة ویدعو إلى االنقسام والفرقة 
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  : األناضولیة ، وفیھ تقولون بالنصم لمكاتبة شركة األنباء١٩٣٥جاء تصریح رفعتكم في یونیھ سنة  : ثانًیا

ة العسكریة                أ« ط بناحی یس فق اتورك ل ال أت ظ بكم ال تحف ى      نا معجب ب ھ لمعن ھ الخالصة وفھم ن لعبقریت  ولك
  .» الدولة الحدیثة التي تستطیع وحدھا في األحوال العالمیة الحاضرة أن تعیش وأن تنمو

ة آل  ،  جاء ھذا التصریح قنبلة مدویة       دمة عنیف وب   وإن لم یشعر بھا إال القلیل من أھل الیقظة ، وص ال وقل م
دولتكم   ،  خاصة رجال اإلصالح اإلسالمي والغیورین على الدین في مصر       ت ل وفي العالم اإلسالمي عامة ، وكتب

ي                 ة صرفة أو إصالحات ف ة وطنی ھ إال ناحی إذ ذاك راجًیا أن تلحقوا ھذا الكالم بما یبین للناس أنكم ال تقصدون ب
  . ، فلم أظفـر بجواب ل والتخریج التأویـلبحتة أو نحو ھذا من وجوهبعض النواحي المادیة ا

ھذا التصریح لیس تصریًحا أجوف ولیس تصریًحا یصدر ھكذا عن مجاملة أو عن غیر رؤیة سابقة وفكرة      
أظھر    سان ف بق الل روف وإن س ا الظ أ لھ ى تتھی ب حت ت المناس ي الوق ود ف ز الوج ى حی رز إل د أن تب ستقرة تری م

ذا        ي ھ سجلون ف ال           مكنون الضمیر ، فأنتم ت ا كم ي فھمھ ة ، وھي الت ة الحدیث یئًا اسمھ الدول اك ش  التصریح أن ھن
دھا                  ستطیع وح ي ت ة ھي الت ذه الدول ذلك أن ھ أتاتورك وشكل على غرارھا تركیا ، وتسجلون في ھذا التصریح ك

، سالمیةقد تجرد من كل المظاھر اإللمیة أن تعیش وتنمو ، ومعلوم أن أتاتورك في دولتھ الحدیثة  في األحوال العا  
ة الحضارة إال إن         ي األحوال العالمی فكأنكم في ھذا تعلنون في صراحة أن مصر ال تستطیع أن تعیش وأن تنمو ف
اجكم ومحور اإلصالح         وان منھ ذا ھو عن تجردت ھي األخرى من كل مظاھر اإلسالم كما فعلت تركیا ، وكأن ھ

ؤول      الذي تریدونھ لھذا الوطن بعد االنتھاء من قضایاه الخارجیة     تم زعیم ی ل أن اس ، ب ، ولست رجًال من آحاد الن
ھ           ة الباشا أن أنب ا رفع ي ی ة ، واسمح ل د األم ھ مقالی ى إلی م وتلق ھ الحك ون     إلی د تك ة ق ى نقط ا إل ة  ھن ي أن خافی  وھ

ض     أتاتورك جاھد بالسیف في تحریر بالده ، وطرد منھا األجانب ، وبث فیھا روح العزة والكرامة ، ووفر لھا بع
سلم یحمل المسبحة ،       الراحة  في االقتصاد والمادیات ، وھذا جمیل ال غبار علیھ ، وقد وصل إلیھ أتاتورك وھو م

ھ        ویتلو القرآن في المصحف ، ویسجد هللا على رمال الصحراء بین أعراب األناضول ومسلمیھ حتى إذا مكن اهللا ل
أراد من إصالح ، بل وأضعافھ معھ لو كان في األرض نسى ما كان یدعو إلیھ من قبل ، وقد كان یتیسر لھ كل ما 

ول    ا دون الوص ائًال یوًم الم ح ن اإلس م یك المھ ، فل ھ وإس سكًا بدین سب  متم ة أن ین م الحقیق ن ظل د ، وم ى المج إل
ن المظاھر الفارغة         إصالح مصطفى كمال لتركیا      ك م ر ذل ة وغی رقص والقبع إلى الجحود والفجور واإللحاد وال

  . تؤخر الخادعة التي ال تقدم وال

اوئ اإلسالم فھي                  ن تن م تك ى سیاسة إن ل ھذا التصریح دلیل مادي بین یدي الذین یرون أن الوفد یعمل عل
  . تستمد منھ وال تعنى بشأنھ ویسرھا أن تتخلص من تبعاتھ  العلى األقل

 
(*) 




 

ى كراسي    الرأياد قوت مقالید األمة إلى الوفد منذ بدء النھضة األخیرة    یألق ھ عل  العام فیھا وتعاقبت حكومات
  الوزارة مرات ، فماذا فعل بشأن اإلصالح اإلسالمي ؟ وماذا حقق من آمال المسلمین ؟

                                         
 یولیو ٣٠ھـ ــ ١٣٦٥ رمضان سنة ٢، السنة األولى ، بتاریخ ) ٧٥(، العدد » اإلخوان المسلمون الیومیة«نشر بجریدة (*) 

 . م ١٩٤٦



٤٩        ــ ــ

واحي اإلسالمیة كمشروع            .. ال شيء    ل الن ص ك ھ تقل راد ب بل العكس فإن كثیًرا من مشروعات الحكومة ی
ام و       ال الت ذا اإلھم ثًال ، وھ سبیة م الس الح الح المج ع      إص المیین م صلحین اإلس ب الم ق لمطال ي المطل التناس

  .التصریح بعكس ما یریدون ، والعمل علیھ دلیل آخر على ما یرى الناس ویظنون 

ذلك ،  كان وقد یقال إن الوفد     طول ھذه المدة مشغوًال بالقضیة السیاسیة الكبرى ــ قضیة االستقالل ــ وھو ك
ادئ          ولكن مھما كانت المشكلة كبیرة فإنھا لن ت       سط المب ع أب ي تصطدم م ات الت ذه الموبق األمر عالج ھ نس القائم ب

یكم            دمت إل د تق ر ، وق ن وزی ى تأشیرة م اإلسالمیة ، وال یستدعى القضاء علیھا وقتًا ، وال ماًال ، وال یحتاج إال إل
ان مصیره مصیر سوابقھ م                     ان ، فك ى أعضاء البرلم ا وعل وزراء جمیًع ى ال ن بخطاب إصالحي شامل وزع عل

  .الخطابات والمذكرات 

ن      ضة م ر النھ ذ فج ا من ل یوًم م تن ا ل دة منھ ن واح رار ، ولك ذا الغ ى ھ ات عل ل الھیئ أن ك ال إن ش د یق وق
ده           و وح د ، فھ د الوف ي ی ان ف ا ك السلطان والنفوذ ما مال الوفد ، ولم یكن زمام الرأي المصري التام في یدھا ، كم

   .الذي تقع علیھ التبعة ویتوجھ إلیھ اللوم

ة       .. یا رفعة الباشا     ن الناحی تناولت في ھذا الخطاب ناحیة واحدة ھي موقف الوفد من اإلسالم وأعرضت ع
ا وصار             د م ى ح السیاسیة ، إذ كان أھم ما یعنیني سالمة البناء الداخلي ، وإذ كنا قد انتھینا في قضیة االستقالل إل

ون ، واآلن    ا یقول د          علینا اآلن أن نفكر في ترتیب البیت كم وم وق د المعل ى الح ن قضیة االستقالل إل ا م د انتھین  وق
وا              دین فحول و ال دكم ھ ھ ، وإن أمضى سالح استخدمھ خصومكم ض رأیتم أن موقف الوفد من اإلسالم قد أضر ب
دة      ات الملح وه لالنقالب ن الوج ھ م الحة بوج ر ص ة غی صري ترب شعب الم نكم وأن ال ام ع رأي الع ة ال ذلك وجھ ب

م         الفاجرة ، فھو شعب   ھ ألم ده اإلسالمي وزعامت ز بمج داده ، معت ھ وأج ن آبائ مؤمن بفطرتھ ، متدین بما ورث ع
ة      المیة العربی ة اإلس ى الناحی اه إل ي االتج رتم ف د فك الم ، واآلن وق ص اإلس راركم بخ درتم ق سطین فأص وص فل

  .، وبخصوص دعوة ممثلي األمم الشرقیة الباسلة

ن .. اآلن واألمال كذلك   ن اإلسالم ؟ أم ال          ھل لنا أن نأخذ م ھ الماضي م دیل موقف ي تع د جاد ف ذا أن الوف  ھ
د        زالت ھذه المظاھر مناورات سیاسیة اقتضتھا الظروف والحوادث یراد بھا االنتصار السیاسي على خصوم الوف

ن              ى م ك عاد سیرتھ األول ال  ضاء والتجاھل واإلھ  اإلق والعودة إلى قیادة الرأي العام ثم إلى الحكم حتى إذا تم ذل م
ى اإلسالم        صلة إل ھ             .. لكل إصالح یمت ب ص ل ن أخل د إال م إن اهللا ال یؤی ة ف ذه الغای ت ھ ھ إذا كان ا بأن ا باش ـق ی ث

ون                  ن أن یك ھ م ى دین رة عل د غی إن اهللا أش ھ ف ع إلی ھ أو یتطل وصدق توجھھ إلیھ ، ولن ینال الوفد شیئًا مما یفكر فی
شھوات ، وإن كا    ره وشره ولنضع          سلًما للمطامع ومطیة لألھواء وال سھ بخی ا ولنن دع الماضي جانًب ى فن ت األول ن

د اإلسالم                  ى قواع ًزا عل اج مرتك ذا المنھ یكن ھ ى النجاح ول ؤدي إل ة وی ین األم ذي یع و ال منھاج المستقبل فذلك ھ
ـ     مستمًدا من    ھ ـ ل نطالبكم    تعالیمھ السامیة وأصولھ النبیلة الدقیقة ، ولذلك ــ إن صح العزم علی ات ودالئ ا  عالم بھ

  .ونحاسبكم علیھا فال قیمة لدعوى بغیر دلیل وبرھان 

  :ومن ھذه الدالئل 

أن یكون أعضاء الوفد والھیئة الوفدیة وعلى رأسھم رفعتكم نماذج صالحة لالستمساك باإلسالم في أنفسھم       : أوُال
ة             ن غشیان األندی ساجد ویمتنعون ع ون الم رائض ویؤم اجرة ،  وبیوتھم وكل مظاھر حیاتھم فیؤدون الف الف

زدان         ة ، وت ة والخاص صرفاتھم العام ي ت سالك ف ذه الم ن ھ ة ، ویصدون ع ى الصاالت الخلیع ذھاب إل وال
ل            ي ك اًدا ف ا ج ك تنیًھ ى ذل ھ عل صلوات ، وینب ات وأداء ال اجتماعات الوفد ومؤتمرات الوفد بمالحظة األوق



٥٠        ــ ــ

ذون           ذا ، ویؤخ ي ھ رة ، ویراقب أعضاؤھا ف ن      اللجان الوفدیة صغیرة أو كبی دوة الحسنة م ى أن الق ھ عل  ب
ة         ة القویم ذه الخط اج ھ ى نتھ صار عل ل األن أثیر وحم ي الت ة ف ا الكفای ارزین فیھ د الب ضاء الوف جانبكم وأع

  .والتمسك بآداب اإلسالم وشعائره ومظاھره 

  :أن یعلن الوفد منھاجھ اإلصالحي مستمًدا من قواعد إسالمیة متضمنًا لما یأتي  : ثانًیا
  .وتوحید المحكمة المصریة في ظل الشریعة اإلسالمیة ، الح التشریع العنایة بإص ) ١(
 .وتوحید المدرسة المصریة في ظل الشریعة اإلسالمیة كذلك ، العنایة بإصالح التعلیم  ) ٢(
دیني       ) ٣( ب ال م الواج یئًا باس ة ش ف الحكوم ا ال یكل ًدا تطوعًی ا تجنی ة جمیًع ي األم ادرین ف د الق ة بتجنی العنای

س      الى               المفروض على كل م ھ تع ي قول ام ف ر الع ھ النفی دوي ب ذي ی دس ال اد المق ُروا  «لم ، واجب الجھ انِف
  .»َأنُفِسُكْم ِفي َسِبیِل اللَِّھِخَفافًا َوِثَقاًال َوَجاِھُدوا ِبَأْمَواِلُكْم َو

ا       ) ٤( ا قضاًء تاًم محاربة الموبقات التي یحرمھا اهللا والتي أفسدت أخالقنا ، وھددت مجتمعنا ، والقضاء علیھ
داعرة             ة ال ك والمراقص والصاالت واألندی ن      .. كالبغاء والقمار والخمور والتھت ذ كل خارج ع خ وأخ إل

 .أدب اإلسالم بالعقوبة الرادعة 
 .العنایة بمشروعات اإلصالح االقتصادي واالستعانة في تحقیق ذلك بتنظیم الزكاة جبایة ومصرفًا  ) ٥(
 .عتزاز بكرامتھ وقومیتھ مقاومة روح التقلید األوروبي ، وتعوید الشعب اال ) ٦(

 .العنایة بإصالح اإلدارة واألسرة والقریة ، وتطھیر ذلك كلھ من كل ما یتنافى مع أدب اإلسالم وتعالیمھ  ) ٧(

ودة      ) ٨( ًدا لع ة (العنایة بالسیاسة الخارجیة التي تربط مصر بغیرھا من األمم اإلسالمیة والعربیة تمھی ) الخالف
 .وتوكیًدا للوحدة التي فرضھا اإلسالم 

  .دعوة خصوم الوفد السیاسیین إلى انتھاج ھذا المنھج وبذلك یقضى على الحزبیة السیاسیة  ) ٩(

ام وال                ا االستقراء الت م نقصد بإیرادھ ة ل ى األم دي عل ي منھاجھ الج د ف ھ الوف ھذه نماذج مما یجب أن یعلن
دموا   االستقصاء الكامل ، ولكن نسوقھا كأمثلة مما یجب أن یكون ، إذا وافقتم على ھذه ا    رئیس فنق لخطة یا رفعة ال

ذ              ا وأنصارھا ، وحینئ ا وھیئاتھ ى لجانھ ا عل ا وإذاعتھ ا وإعالنھ بھا إلى ھیئة الوفد الموقرة ، واطلبوا إلیھا إقرارھ
ًدا       ا وتأیی ا تاًم ـ نجاًح ثقوا بأنكم سترون من الشعب المصري الكریم ، وعلى رأسھ جاللة الملك الصالح ــ أیده اهللا ـ

امًال ومواف املین        ك ر الع م أج ب اهللا لك ة ، ویكت ر مجتمع ى الخی ة إل ھ األم وة وتتج د الق ذ تتوح املة ، وحینئ ة ش ق
  .والمخلصین 

ب یضن     ةرھذه كلمة لیس مصدرھا حب الشھ      یكم قل  وال التشھیر ، وإنما ھي النصیحة الخالصة یتقدم بھا إل
  .فانظروا ما ترون .. بخطواتھ أن تكون لغیر اهللا واإلسالم 

اَة     *نُصَرنَّ اللَُّھ َمْن َینُصُرُه ِإنَّ اللََّھ َلَقِويٌّ َعِزیٌز  َوَلَی« ْوا الزََّك صَّالَة َوآَت اُموا ال  الَِّذیَن ِإْن َمكَّنَّاُھْم ِفي اَألْرِض َأَق
  .»  َوِللَِّھ َعاِقَبُة اُألُموِرَوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَھْوا َعْن اْلُمْنَكِر

  هللا وبركاتھ ،،،والسالم علیكم ورحمة ا
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(*) 
 ـــــــــــــــ

صورة من الخطاب الذي بعث بھ فضیلة األستاذ المرشد العام لإلخوان المسلمین إلى األخ المسلم األستاذ 
  .أمین أفندي محمد السكري عضو اإلخوان بالمحمودیة وعضو بعثة المعارف بإنجلترا 

  ھـ١٣٥٣سابع عشر من شھر جمادى الثانیة سنة من الدیار المصریة المحبوبة في ال: القاھرة 

  أخي أمین أفندي رعاه اهللا وكأله 

أحمد إلیك اهللا الذي ال إلھ إال ھو وأصلي وأسلم على سیدنا محمد المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلھ 
 نبیل وصحبھ ومن تمسك بشریعتھ إلى یوم الدین ، والسالم علیك ورحمة اهللا وبركاتھ یوم تسافر صالح النیة

المقصد ویوم تعود راشد المسعى حمید األوبة ، ویوم تخدم اإلسالم المفدى ومصر الحبیبة بما قطفت من یانع ثمر 
  .العلوم وناضر أزھار المعارف 

بعد فترة قلیلة أیھا العزیز ستكون بین قوم لم تعرفھم وأناس لم تألفھم ویرون فیك مثال المسلم الفاضل 
احرص با عزیزي أشد الحرص على أن تكون خیر مثال وأفضل صورة یفھم منھا وصورة المصري الكامل ، ف

من لحمك ودمك وعواطفك وأملك ، تلك ھي » ودیعة«القوم أن المسلم فضیلة وأن المصري نبیل وأن معك 
قدر كل زوجك الفاضلة التي تمت إلیك بصلة القرابة أوالًَ ، ثم بصلة الزوجیة ثانًیا ، ثم بصلة التضحیة ثالثًا ، ف

ذلك ، وكن لھا رفیقًا أمینًا یوفر لھا الراحة ویحقق لھا السعادة ویشاطرھا الھناءة في غیر تسھل في الحقوق أو 
تغافل عن الواجبات ، واقرأ مًعا في ھذه الكلمة التي أمالھا حبي إیاكما وإخالصي لكما كأخ كبیر یتمنى ألخویھ 

  :مین أفندي أفضل األماني ، ویرجو لھما أسعد الحیاة یا أ

  أحسن مراقبة اهللا تبارك وتعالى في كل شأنك واعلم أنھ رقیب علیك وناظر إلیك ومحیط بكل شأنك أینما
كنت وھو یعلم خائنة األعین وما تخفي الصدور ، فاجتھد أال یراك اهللا إال حیث یرضى عنك وقتًا وحاًال 

یطان وتغلبك وساوس النفس ، وأعتقد یا وال تغفل عن مراقبة الحق تبارك وتعالى فیتسرب إلى نفسك الش
عزیزي أن القلب المعمور بمراقبة اهللا تبارك وتعالى ال یقربھ شیطان أبًدا فإن خال من معرفة اهللا استھوتھ 
الشیاطین وسكنتھ الشھوات واألھواء ، فحصن قلبك بالمراقبة واستعن على ما یحیط بك بالیقظة وال تكن 

  .من الغافلین 

 التي افترض علیك وال تھملھا اتكاًال على القضاء أو اشتغاًال باألعمال أو تعلًال بالمعاذیر فإن أّد فرائض اهللا 
ذلك من خداع النفس ونزعات الھوى فال تتبع الھوى فیضلك عن سبیل اهللا ، واعلم یا عزیزي أنھ ما تقرب 

فإیاك إیاك وإھمال (أحد إلى اهللا بمثل ما افترض علیھ كما جاء في حدیث البخاري رضي اهللا عنھ 
، وال تعجز عجًزا تاًما عن ذلك ) الفرائض والتكاسل ، أّد الواجبات هللا علیك فأقم الصالة وأحسن الصوم

، واحذر أن تتخذ » َوَعَلى الَِّذیَن ُیِطیُقوَنُھ ِفْدَیٌة َطَعاُم ِمْسِكیٍن«فیكون لك مندوحة في قول اهللا تبارك وتعالى 
صوم بمشقة وأنت في دیار غربة أعظم ألجرك وأجزل لثوابك وأرضى لربك ذلك ذریعة للتقصیر فألن ت

وأزكى لنفسك ، فال تقربن الفطر إال مغلوًبا ال یجد إلى الصوم حیلة وال یستطیع إلیھ سبیًال ، وال أزیدك 
 .بالفرائض وصیة فإنھا رأس المال وما بالك بمن ضاع رأس مالھ كیف یكون حالھ مع الرابحین غًدا 

                                         
  .، مرتبة تبًعا لتاریخ نشرھا » اإلخوان المسلمین األسبوعیة«نشر بمجلة *) (



٥٣        ــ ــ

 ا استطعت من وقتك في الطاعات من النوافل فأّد ُسـنن الصلوات وأكثر من االستغفار وسبح باسم اقض م
ربك العظیم ، واعلم أن دعاء المرء وھو على سفر وفي اغتراب مستجاب فأكثر الدعاء تضرًعا وخیفة 

 رطًبا بذكر اهللا علًیا كرم اهللا وجھھ بأن یظل لسانھ وأدم ذكر اهللا تبارك وتعالى ، فقد أوصى الرسول 
وال تدع سبیًال تستطیع أن تسلكھا إلى الخیر إال سلكتھا فإن الطاعات منك مضاعفة لألجور ، وذكرك ربك 
بین الغافلین من أبناء تلكم األمم نور على نور ، فاغتنم ھذا الوقت فھو موسم من مواسم األرباح األخرویة 

 .لمن أراد أن یغتنم الفرص وینتفع بالمواسم 

 ر من تالوة القرآن بتفھم وتدبر فھو شفاء الصدور وربیع القلوب واجعل لك منھ مندوحة تستفتح بھ أكث
 .یومك وتختم بھ عملك فنعم البدء ونعم الختام 

  سترى من مباھج الحیاة وزخرف الدنیا ما یستھوي القلب ویسترعى العین ویخلب اللب ویغلب ضعاف
َوال َتُمدَّنَّ َعْیَنْیَك ِإَلى َما َمتَّْعَنا ِبِھ َأْزَواًجا ِمْنُھْم «نسینك اآلخرة النفوس فال یفتنك ذلك عن الفضیلة وال ی

َوْأُمْر َأْھَلَك ِبالصَّالِة َواْصَطِبْر َعَلْیَھا ال َنْسَأُلَك « ، » َزْھَرَة اْلَحَیاِة الدُّنَیا ِلَنْفِتَنُھْم ِفیِھ َوِرْزُق َربَِّك َخْیٌر َوَأْبَقى
، واعلم یا عزیزي أن ھذه المتع جمیًعا ال تزن عند اهللا جناح بعوضة »  َنْرُزُقَك َواْلَعاِقَبُة ِللتَّْقَوىِرْزًقا َنْحُن

وال تدل على شرف أو فضیلة وإنما ھي مطایا الشھوات ومھاوي الفتن ، فاحذر أن یستخفك الشیطان 
ُزیَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّھَواِت ِمْن النَِّساِء «ى فتترّدى في مھواة اإلثم والفتنة واذكر دائًما قول اهللا تبارك وتعال

َواْلَبِنیَن َواْلَقَناِطیِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمْن الذََّھِب َواْلِفضَِّة َواْلَخْیِل اْلُمَسوََّمِة َواَألْنَعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلَحَیاِة الدُّْنَیا 
ُقْل َأُؤَنبُِّئُكْم ِبَخْیٍر ِمْن َذِلُكْم ِللَِّذیَن اتََّقْوا ِعْنَد َربِِّھْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اَألْنَھاُر * َواللَُّھ ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب 

ائق ، وكتاب اهللا یتلو علیك ھذه الحق» َخاِلِدیَن ِفیَھا َوَأْزَواٌج ُمَطھََّرٌة َوِرْضَواٌن ِمْن اللَِّھ َواللَُّھ َبِصیٌر ِباْلِعَباِد
صباح ومساء فال تكن ممن یؤثر الحیاة الدنیا على اآلخرة ویخدعھ القشر عن اللباب وما من لذة من ھذه 
اللذائذ التي جاءت بھا المدنیة الحاضرة إال تعقبھا آالم تربو على حالوتھا وتذھب بعذوبتھا فتجنب مظاھر 

 .دنیاھم وال تأخذن بقیادك وال تنخدعن بھا لتكون من الفائزین 

 ا عزیزي إن القوم یرون بعض ما حرم اهللا علینا حالًال لھم فال یتحرجون من مقارنتھ وال یتوقفون عن ی
ارتكابھ فال توافقھم على أھوائھم وال تخالطھم في آثامھم فإن ذلك ال ینجیك من مؤاخذة اهللا تعالى وال 

 .یصلح لك حجة یوم القیامة 

ة خاصة وال صلة عاطفیة فإن ذلك إن كان من غیرك جرم ال تصاحب فتیاتھن وال یكن بینك وبینھن صداق
فھو منك جرمان وأنت تعلم تأویل ذلك والعھد بك العفاف واألمانة وإنما ذكرت ذلك تنبیًھا على مزالق اإلثم حتى 

 .ال تزل قدم وفي طھارتك الغناء وفي شرف نفسك الكفاء 

كان یعلم األجواء جمیًعا فلم یستثن بلًدا دون بلد وال ال تقربھا وال تتعلل بالجو فإن اهللا حین حرمھا  : الخمر
أمة دون أمة ولكنھ حرمھا تحریًما ال شك فیھ وال استثناء معھ ، فإیاك أن تحتل من بطنك مكانًا فتظل بقعة سوداء 
في ذلك األدیم الطاھر ، وكن أشد ما تكون عزیمة أمام الكأس األولى فإنھا إن خامرت عقلك استتبعت الثانیة 
فالثالثة فانزلقت إلى ھاویة ال تجد لك منھا خالًصا وجنیت بذلك على نفسك وعلى غیرك جنایة ، إن كفرتھا التوبة 

  .فمن لك بسابق الطھر وروعة الحصانة 

ال تذق منھا شیئًا ولك في الحالل مندوحة وغنى فال تتذوق  : مطاعم القوم المحرمة من خنزیر ومیتة
كل لحم نبت من حرام فالنار أولى بھ وما حرمھ اهللا إال وھو خبیث یحل لكم الطیبات الحرام وال ینبت لحمك منھ ف

  .ویحرم علیكم الخبائث فانصرف عن الخبائث إلى الطیبات 



٥٤        ــ ــ

وقتك أغلى من الضیاع فیھا فاحرص علیھ إن یضیع في غیر ثمرة  : المقامر والمالھي ودور العبث
إن الوقت من ذھب فلم یعجبني ذلك ألن الوقت أغلى من الذھب تستفیدھا أو خیر تفعلھ ، ولقد رأیت من قال 

فالوقت ھو الحیاة ، وھل حیاتك إال ھذه الساعات التي ال تدري منى تنتھي ، فاحرص یا عزیزي أشد الحرض 
على أوقاتك وال تصرفھا إال في الجد ورّوح نفسك بالحالل من المروحات وإن في السماء لروًحا وإن في األرض 

 وإن في الحدائق لنضرة وإن في البحر لعظمة وإن في نفسك آلیة وإن في الھواء لغذاء فخذ من ذلك كلھ لجماًال
  .راحة لنفسك واستجمام لخاطرك ، وال تكثر من اللھو والغفلة فإنھا حجاب عن الخیرات ومدعاة إلى السوء 

 ساویھم وال تؤلمنك مساویھم فتنسى كن مع القوم ناقًدا بصیًرا ومنصفًا خبیًرا ال تستھویك محاسنھم فتنسى م
محاسنھم ، بل ادرسھم دراسة الفاحص المدقق وأحط بكل ما تستطیع من شئونھم علًما ثم انقد ذلك كلھ 
بعین البصیرة فما كان حسنًا فأھده إلى أمتك وقومك وعد بھ مظفًرا مؤیًدا وما كان غیر ذلك فألقھ إلیھم ال 

 منھ یدك وفرغت خاطرك ، وستجد قوًما یعیبون دینك وینالون من تقم لھ وزنًا وال تأت إال وقد نفضت
نبیك ویجھلون قرآنك وینتقضون قومك فال تقعد معھم حتى یخوضوا في حدیث غیره وإن دعاك األمر إلى 
النقاش فجادلھم بالتي ھي أحسن وأوضح لھم ما تعلم في ذلك من المحاسن ، وإیاك والمراء المؤدي إلى 

، واكتب إليَّ إن أردت بیانًا أو » ال َتْھِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّھ َیْھِدي َمْن َیَشاُء«فإنك البغضاء والفتنة 
استیضاًحا یأتك الجواب ، واعلم یا عزیزي أن الدعوة الفعلیة أجدى من الدعوة القولیة وأن دفاعك عن 

 ، وإن أتیح لك سبیل القول دینك وأمتك ودعوتك لھما بحسن خلقك وكمال نفسك واستقامة مسلكك
والمحاضرة في مجامع القوم وأندیتھم فاستعد لذلك وتخیر ما ال یثیر فتنة وال یحرج كرامة وال تتھیب 
الموقف فإن معونة اهللا مع المخلصین ، وكن إیجابًیا فال تقدح في عقائد القوم ولكن جلِّ لھم محاسننا 

قًا واذكر اإلخوان المسلمین ودعوة اإلخوان المسلمین واكشف لھم عن عقائدنا وحسبك ھذا دعایة وتشوی
  .وجریدة اإلخوان المسلمین بالخیر 

وأما بعد فإن في القول سعة وكنت أحب أن أستمر لك مناجًیا لوال أني أخشى أن أطیل علیك فتنسى فإن 
 لك فمتجدد والھھ علیم كثیر الكالم ینسي بعضھ بعًضا أما األمل فیك فعظیم وأما الشوق إلیك فشدید وأما الدعاء

نعم الخلیفة ، رافقتكما السالمة ورعاكما اهللا وأعادكما على خیر ما یحب لكما المخلصون ، ونستودع اهللا دینكم 
 .وأمانتكم وخواتیم عملكم 

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،
  أخوكما

  حسن البنا
  في دار رئیس التحریر

  جریدة اإلخوان المسلمین

 
 
 
 



٥٥        ــ ــ

 
 
(*) 

 ـــــــــــــــ
كل اإلیجاز عن دعوتھم  أحببت ألول العھد بھذه الصحیفة أن أتحدث إلى اإلخوان المسلمین حدیثًا موجًزا   

فع في عام مضى وعام في ضمیر الغیب لم یمِض فیھ إال لیال قالئل ، فلعل في ھذا الحدیث ذكرى والذكرى تن
  . المؤمنین 

یرید اإلخوان المسلمون من الناس في مصر المسلمة وفي غیرھا من بلدان العالم االسالمى أن یكونوا  
مسلمین حقًا ، یفكرون كما رسم لھم اإلسالم ، ویعملون بما أمرھم بھ اإلسالم ، ویتركون ما نھاھم عنھ اإلسالم ، 

  . إلسالم وبینھا كتاب اهللا وتناولتھا الُسـنة الصحیحة وینظمون شئون حیاتھم على القواعد التي وضعھا ا

یرید اإلخوان المسلمون الفرد المسلم الذي تتجلى في اتجاھاتھ وأعمالھ صورة اإلسالم الصحیح والشعب  
المسلم الذي تسود مجتمعاتھ آداب اإلسالم الصحیح والحكومة المسلمة التي تقوم على أمر اهللا فتحق الحق وتبطل 

  .ولو كره المجرمون الباطل 

رجوع بالناس إلى ھدى اإلسالم ومن یعتصم باهللا فقد ھدى إلى : ھذه ھي دعوة اإلخوان المسلمین  كاملة  
  . صراط مستقیم 

فھم البد أن یأخذوا أنفسھم بتعالیم اإلسالم وأن تسود ھذه التعالیم كل : ووسیلة اإلخوان في ذلك القدوة أوًال  
قوة : فھم یرفعـون الصوت بھذه التعـالیم في كل مكان ، والقـوة ثالثًا : الدعــوة ثانًیا وسط لھم علیھ سلطان ، و

  .اإلیمان وقوة اإلخاء وقوة العمل المنتج الذي ال یقف في سبیلھ شيء مھما كان 

یجھل اإلخوان المسلمون ما أمام دعوتھم من عقبات فھم یعلمون تمام العلم أنھم سیواجھون صعاًبا   وال 
سیة في سبیل دعوة الحق تختلف إشكالھا وألوانھا ومصادرھا ومواردھا ولكنھم بایعوا اهللا على الجھاد قا

  . واالحتمال 

سیقیمھا كثیر من المسلمین أنفسھم ــ بل المتمسكین منھم ببعض   ھم یعلمون تمام العلم أن ھناك صعاًبا 
تلید من معاني اإلسالم الحق ، أو ألنھم یرون في ھذه تعالیم اإلسالم ــ ألنھم یجھلون ھذا المعنى الجدید بل ال

الدعوة حائًال دون المطامع واألھواء ، وكثیر منھم إنما یعیش بالمطامع واألھواء أو ألنھم جمدوا على ناحیة من 
نواحي الفكرة اإلسالمیة فلم یروا غیرھا شیئا مذكوًرا ، بل رأوا أن كل مناداة بغیرھا من أركان اإلسالم صرف 

یكون ذلك في رأیھم إال بالوقوف في وجھ كل دعوة   للناس عنھا وانتقاص منھا ، وقد عاھدوا اهللا أن ینصروھا وال
  .سواھا وإن كانت في حقیقة األمر قوة لدعوتھم وتأییًدا لفكرتھم ولكنھم ال یعلمون 

ؤمن بعد بقضیة اإلسالم من یعلم اإلخوان ھذا ، ویعلمون أن صعاًبا أخري ستقیمھا الھیئات المدنیة التي لم ت
رسمیة وشعبیة ، سیاسیة أو غیر سیاسیة ، إما اخالًصا خاطئًا لمبادئ ال تسمن وال تغني من جوع ، وإما حرًصا 

  .على وجاھة المناصب وموارد والجاه 

                                         
  .م ١٩٢٨/١٩٢٩اإلسماعیلیة سنة *) (



٥٦        ــ ــ

ویعلم اإلخوان كذلك أن صعاًبا من نوع ثالث سیقیمھا في وجھھم خصوم اإلسالم في داخل بالده وخارج 
لبالد ، ومما یبكي ویؤلم أن یكون ھؤالء الخصوم  أعرف بنا وأیقظ لنا وأكثر وقوفًا على خطواتنا من كثیر ھذه ا

ممن یعاشرننا ویخالطوننا ویعیشون معنا ، وبدیھي أن یضع ھؤالء الخصوم في طریق كل عامل ناجح لإلسالم 
  .  أھم في نظرھم منھ ألف عقبة وعقبة وأال یتركوه ھادئًا إال بقدر  ما یشغلھم عنھ ما ھو

ویعلم اإلخوان مبلغ قوة كل ھذه النواحي التي یواجھونھا في دعوتھم ھذه وما تملك من جاه ونفوذ وسلطة 
ومال ، ولكنھم مع ذلك كلھ یستمدون نجاحھم وینعشون أملھم باالستناد إلى اهللا الذي تكفل بنصرة المؤمنین وتأیید 

 في كل شأنھم ویرون في معونتھ تبارك وتعالى إیاھم وفي طھارة أنفسھم المحسنین ، فاإلخوان یعتمدون على اهللا
من المطامع واألھواء أیا كانت فھم لفكرتھم وحدھا یعیشون ، وفي سبیلھا وحدھا یجاھدون ، ثم في صبرھم على 

ر في غضاضة الجھاد بل استرواحھم إلى ما في الجھاد من ألم ومشقة یستعذبون ذلك ویرونھ السبیل إلى النص
الدنیا والفوز في اآلخرة ، یري اإلخوان في كل ھذه المشاعر ما یكفل لھم الطمأنینة التامة حتى یؤدوا رســالتھم 

  .وهللا األمر من قبل ومن بعد .. كاملة وینضوا بواجبھم غیر منقوص 

 بھا ھاتفھم ودع اإلخوان بھذا المحرم عاًما من أعوام حیاتھم ھو العام الحادي عشر لھذه الدعوة من ھتف
  . ھـ واستقبلوا عاًما أخر ھو العام الثاني عشر لھذه الدعوة ١٣٤٨باإلسماعیلیة في أول ذي القعدة سنة 

، حافًال بالنشاط كذلك من ولقد كان عامھم الماضي حافًال حقًا بالحوادث والمفاجآت لھم وللعالم كلھ 
أعلنت الحرب واقتضي إعالنھا كثیًرا من التغیرات ، ففي العام الماضي تقلبت بالناس الحوادث سراًعا فجانبھم

الجوھریة في القضایا التي تشغل بال العالم كلھ والعالم اإلسالمي خاصة وانصرف اھتمام الناس إلى ما یقتضیھ 
الوضع الجدید والكفاح الجدید ودخل العالم اإلسالمي كلھ في تجربة أن لم تعضھ بنابھا اآلن فھو لم یزل بین 

قامت لذلك ولغیره حكومات وھوت حكومات وواجھ الناس أسلوًبا في شئونھم العامة والخاصة لم یألفوه مخالبھا و
من قبل ، وكان على اإلخوان أن یحددوا موقفھم كھیئة تعمل للصالح العام وتستخدم كل الظروف في سبیل نجاح 

 الرجال المسئولین ، ووجدنا منھم كثیًرا من فكرتھا وتحقیق غایتھا فحددنا موقفنا فعًال وأفضینا بآرائنا في ھذا إلى
اإلصغاء ، ونعتقد أن مھمتنا في ھذا المعني ال تقف عند ھذا الحد فنحن دائًما على قدم الترقب واالستعداد مًعا ، 
وال یمنعنا شيء عن أن نؤدي واجبنا كامًال غیر منقوص كما یفرضھ علینا اإلسالم الذي یوجب افتداء العزة 

  .النفوس واألبناء واألموال اإلسالمیة ب

وقامت في مصر خالل العام الماضي حكومة جدیدة زادت في وزارتھا كرسًیا جدیًدا للشئون االجتماعیة 
فحمدنا لھا ھذا الشعور وترقبنا عمل ھذه الوزارة الناشئة وكتبنا إلى وزیرھا نصارحھ بأننا على استعداد لتأیید 

 أن كانت جادة حقًا ، وسارت على نمط یتفق مع منھاج اإلسالم الصالح ، ھذه الوزارة في مشروعاتھا اإلصالحیة
ومن األسف أن ھذه الوزارة وقد مضي علیھا وقت لیس بالقلیل لم تعمل شیئًا بعد ولم یري الناس لھا أثًرا یصلح 

  .أن یحاكموھا إلیھ في إساءة أو إحسان وكل ما ھنالك دعایة لمشروعات واإلعالن عن خطوات 

د أرادت ھذه الوزارة الناشئة أن تعمل لوجدت مكان العمل واسعة ولوجدت في ھذه الھیئات المخلصة ولو ق
العاملة الجادة خیر نصیر یؤازرھا ویمدھا بتجارب كثیرة منتجة نافعة وال ندري ھل ستتدارك ھذه الوزارة ما 

َفَأمَّا «م الزمن علیھا وتتناولھا ُسـنة اهللا فاتھا فتنفع بذلك الناس وتبقي أداة صالح لھم أم ستظل في بطئھا ھذا فیحك
  .» الزََّبُد َفَیْذَھُب ُجَفاًء

ونادت الحكومة منذ أول عھدھا بكراسي الحكم بالجیش المرابط وما إلیھ وتفاءلنا خیًرا كثیًرا وكتبنا لقائد   
 أن یكون علیھ الجندي الجیش المرابط نصارحھ كذلك بأنھ یجد من فرق اإلخوان وتشكیالتھم أفضل نواة لما یجب

الحق المخلص لمبدئھ ووطنھ وترقبنا ماذا سیكون فإذا بعوامل المد والجزر تتناول ھذه الفكرة بالمحو واإلثبات 
والتطویل واالختصار حتى وصلت إلى ما یعرفھ الناس ، والزلنا مع ھذا نأمل من ورائھا خیًرا أن شاء اهللا ، 
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ویة الروح في نفوس الشعب ولفت أنظار الشباب إلى قدسیة الجھاد وكل ما یتصل بھذه الناحیة من حیث تق
  .وواجب االستعداد ، فنحن نزكیھ وننمیھ ونرحب بھ على كل حال 

ولقد سار اإلخوان سیرھم الطبیعي في نشر دعوتھم ولكن في قوة وإسراع لم یكونا مقصودین لقیادة 
لتي لقیت من الشعب المصري ومن الھیئات العاملة في اإلخوان فقط ولكنھما كانا كذلك طبیعیین لسیر الدعوة ا

الشعوب اإلسالمیة كلھا فوق ما كنا نتصور من ترحیب وتشجیع وتأیید فتكونت الشـُعب في القاھرة وفي غیر 
  .القاھرة ونشطت دوائر اإلخوان الرئیسیة في األقالیم لزیارة ما حولھا من القرى المباركة وتأسیس الفروع بھا 

رحالت من مندوبي المكتب العام ومن مندوبي الشـُعب الرئیسیة في الصیف وفي خالل فترات  وكانت ال
العام وفي مواسم الحفالت اإلسالمیة لقاًحا للعقول والنفوس واألرواح تضاعف بھا سیرھا وتجد في عملھا ونجح 

  . ر سعید مشروع المعسكرات الصیفیة نجاًحا مشكوًرا ، وبخاصة في القاھرة وفي أسیوط وفي بو

وعلى كل حال فقد كان العام الماضي عام نشاط وجد لإلخوان المسلمین في نواح كثیرة من نواحي جھادھم 
  . الطویل توج معظمھا بالنجاح والتوفیق والحمد هللا على كل حال 

  وإذا ماذا علینا أن نعمل وكیف نواجھ عامنا ھذا الجدید المثقل بالتبعات والظروف والمفاجآت ؟

إن الخطوة األولى من خطواتنا صالح النفس فھل اطمأننا على صالح أنفسنا ؟ أنفسكم أوال : اإلخوان أیھا 
  .أیھا اإلخوان أن تكونوا صالحین فإنھ كان لألوابین غفوًرا 

  . فحاسبوا أنفسكم لتعلموا أین ھي من التمسك بمبادئ الحق والقوة والسالم 

   عن المعصیة والمنكر؟ ھل أنت مؤد للفرائض كاملة ؟ ھل أنت بعید

لنفسك أو للناس ؟ ھل أنت مستعد للعمل في سبیل .. ھل تحب الخیر وتعملھ ؟ ماذا قدمت من أنواع الخیر 
فكرتك ، فجسمك صحیح وفكرك صحیح ووجدانك طاھر سلیم ؟ ھل حاولت أن تبث فكرتك في المحیط الذي 

  ك ؟یتصل بك ؟ وھل آمن بدعوتك إلیھا واحد أو أكثر من أصدقائ

 بمثل ھذه األسئلة یجب أن یحاسب األخ المسلم نفسھ أوًال حتى یتأكد أین ھو من طریق اإلخوان ثم 
المجتمع بعد ذلك ، وھذه لیست مھمتكم وحدكم ولكنھا مھمة المكتب العام معكم ومھمة الھیئات اإلداریة لإلخوان 

  .قبل أن تكون مھمة األفراد 

من یحیط بھا من الناس ؟ وكم من فرد أقنعتھم بالدعوة وثقفتھم بمبادئھا ماذا قدمت ھیئة اإلخوان من الخیر ل
وتعالیمھا ؟ وكم مشروًعا من مشروعات الخیر نجح على یدیھا ؟ وبمثل ھذه األسئلة نرید أن تزن ھیئات اإلخوان 

  .وسائل جھادھا ونواحي عملھا 

سلم یؤمن باهللا ورسولھ فعلینا أن نسأل ثم النظام العام بعد ذلك كلھ ، وھذه مھمتنا مجتمعین ومعنا كل م
أنفسنا دائًما في التغیرات الجدیدة التي حدثت في نظام حیاتنا العام فقربنا بھا أو بعدنا عما رسمھ اإلسالم فإن رأینا 

ذن أننا نقرب ولو قرًبا ضئیًال فھو النجاح بعینھ وإن رأینا أننا ننحرف انحرافًا یسیًرا فھو اإلخفاق بعینھ وعلینا أ
أالَّ یبعث النجاح في أنفسنا القناعة والخمود فإن الطریق طویلة وألم سالك متشعبة وأال یبعث اإلخفاق في أنفسنا 
الیأس والقنوط فإن رحمة اهللا قریب من المحسنین ، بل واجبنا دائًما أن نستمد من النجاح قوة تدفعنا إلى األمام 

 ، ھذا ھو المقیاس الذي أحببت أن أضعھ بین یدیكم أیھا اإلخوان ومن اإلخفاق درًسا یدعونا إلى مضاعفة الجھود
  . في عامكم الجدید لتظلوا دائًما إلى األمام 
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(*) 
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الرابطة «عرفت الدكتور ھیكل بآثاره األدبیة وكان من أروع ما أخذ من نفسي منھا مقال كتبھ في مجلة 

أیام صدورھا في حضارة الشرق ، أشاد فیھ بھذه الحضارة وذكر وجوھا ناضرة من وجوه عظمتھا » رقیةالش
وخلودھا وأبان أن العالم ال ینجیھ إال أن تقوم حضارة الشرق بأصولھا الروحیة ومزایاھا النفسیة وفضائلھا 

ین أن یكون لھم في ھذا البعث اإلنسانیة وإنھ لھذا یعتقد أن حضارة الشرق ستبعث من جدید ویھیب بالشرقی
  .نصیب مشكور 

كل ذلك منذ أعوام ثم مرت األیام سراًعا فعرفت الدكتور مرة ثانیة في جماعة الدفاع عن اإلسالم یوم 
  .جمعتنا فكرة واحدة ھي فكرة الدفاع عن اإلسالم والدعوة إلیھ 

 عن روح اإلسالم مرة أخرى ، وكنت أسمع الناس یرددون اسم ھیكل في المتشككین مرة ، وفي البعیدین
وفي المناصرین لحركة الفكر الحر بمعناھا االصطالحي في ھذا العصر ال بمعناھا اللغوي البرئ مرة ثالثة 
وھكذا دوالیك حتى كانت تلك المقالة في الحضارة الشرقیة وھذا التالقي في جماعة الدفاع فرأیت في الدكتور 

وأخذ دوره من التقریظ والنقد  ر في عالم التألیف كتاب حیاة محمد ھیكل شخًصا غیر الذي یقول الناس وظھ
ولنا حول ھذا الكتاب بحث نحب قبل أن نعالجھ أن یعلم الدكتور نفسھ ، واإلعجاب والتقدیر واإلطراء والتكریم 

 للحق والقارئون معھ أننا سنعالجھ على ضوء الشعور البرئ الخالي من التأثر بأیة عاطفة إال عاطفة الوصول
  .والحق أسمى مطالب المخلصین 

وقد لفت نظرنا في بحوث الكتاب أنھا تناولت بعض الروایات التاریخیة بما یخالف الحقیقیة على ما وصل 
  .إلیھ علمنا وبما یصطدم ببعض العقائد اإلسالمیة الثابتة في اعتقادنا 

لى تحدید بعض األصول التي البد من وأحب قبل أن أتناول ھذه النقاط بالتمحیص أن أتفق أنا والدكتور ع
االستناد علیھا ورد الفروع إلیھا خالل البحث فإذا ما اتفقنا في ھذا التحدید كانت مھمة التمحیص بعد ذلك واضحة 
بیِّنة ال تلتوي بھا الطریق وال تتشعب فیھا المسالك ، ولھذا أرجو أن یتكرم الدكتور بأن یدلي إلینا برأیھ في ھذه 

أحب ذلك ورآه حسنًا فإذا سكت ، فسأبین ما في ھذه األصول أوًال ، ثم أفضي بتطبیق موضوعات النقاط إن 
  .البحث علیھا إن شاء اهللا حتى یكون القارئ في مأمن من الزلل والعناء 

  :أما تلك النقاط األساسیة فھي 
  ؟ما رأي الدكتور الفاضل في المعجزات ماھیتھا وثبوتھا وأمثلتھا  ) ١(
دیث األ  ور في حجیة الحدیث   وما رأي الدكت   ) ٢( ات حجة   ؟ وھل یرى حضرتھ أن كالم الفنیین من علماء الح ثب

   .في الفن یعتمد علیھا ویصار إلیھا أم لھ في ذلك رأي آخر
دكتور       وأخیًر ) ٣( ان ال ي    ا ھل ك أثًرا ف ذ        مت ذا ح ن ح شرقین وم اع المست ة بمالحظة ضرورة إقن ن  و الكتاب ھم م

 ؟  إلیھاى مقصده أن یسیر مع البحث إلى أیة نتیجة أدأم كان كل الشرقیین بعظمة النبي 

ذلك ما أردت أن نتفق على تحدید أوًال ، وسأنتظر رأي الدكتور الفاضل ثم أتمم ما بدأت بھ إن شاء اهللا 
 جمعیة اإلخوان المسلمین                                        .تعالى ، واهللا یقول الحق وھو یھدي السبیل 

 بناحسن ال

                                         
  .م ١٩٣٥ مایو ٢١ھـ ــ ١٣٥٤ صفر ١٨، بتاریخ ) ٦(، السنة الثالثة ، العدد » اإلخوان المسلمین األسبوعیة«لة نشر بمج*) (
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(*) 
 ـــــــــــــــ

كتب األستاذ الزیات في العدد الحادي والعشرین من مجلة الرسالة الخاص بعید الوطن االقتصادي عن 
إن القبعات في الطرقات أكثر وأخطر منھا في «نھضة الشباب في مصر فكان ختام مقالھ ھذه العبارة الرائعة 

 على الرؤوس غیر الطربوش وال تقرأ على جباه الحوانیت إال العربیة وال تسمع الثكنات والیوم الذي ال ترى فیھ
في مختلف المعامل غیر اللھجة المصریة ، ھو الیوم الذي تقول فیھ وأنت صادق لقد صفا النیل وملك األصیل 

  .واستقلت مصر 

في الثكنات وبأن اللغة وأنا مع األستاذ الزیات بكل قلبي في أن القبعات في الطرقات أكثر وأخطر منھا 
العربیة وحدھا في جباة الحوانیت مستقلة عما یضاف إلیھا من حواشي اللغات مظھر من مظاھر االستقالل 

  .الصحیح 

ولكن الذي لفت نظري أن مجلة الرسالة لم تحل جبھتھا بھذا المظھر الفرید من مظاھر االستقالل فظھر 
یة ، فھل وصل تحكم االستعمار إلى جبھة الرسالة أیًضا ، أم یرى األستاذ فیھا اسم الجریدة عربًیا مقرونًا بالالتین

الزیات أن جباه الحوانیت أولى من الرسالة في االنتصار للعربیة كمظھر من مظاھر االستقالل أم ھو سلطان 
  .العادة ، قاتلھا اهللا طغى على سلطان الفكرة 

سري حكم الرسالة على نفسھا أوال ثم على الناس آمل أن یكون السبب ھو االحتمال األخیر وأرجو أن ی
  .فیمحى من جبھتھا ھذا المظھر المنافس لالستقالل 

  حمد البناأحسن 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  .ھـ ١٣٥٢ شعبان ٥، بتاریخ ) ١٩(، السنة الثالثة ، العدد » اإلخوان المسلمین األسبوعیة«نشر بمجلة *) (
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  .من شعور قوي ووجدان صادق وعاطفة مخلصة علم اهللا أني إنما أكتب ھذه الكلمة بدافع قوي 

وعلم اهللا أن أسعد األیام عندنا ذلك الیوم الذي نرى فیھ قادة الفكر في ھذه األمة یتوجھون إلى الواجھة 
الصحیحة المجدیة ویدعون وراءھم بنیات الطریق ، والوقت أضیق من أن یتوزع على ما ال طائل تحتھ وال خیر 

  . معنى للوقوف في ساحة الباطل ساعة من نھار فیھ ، وإذا وضح الحق فال

 في عدد المولد النبوي الكریم وإذا باألستاذ الزیات یھتف بجمال التشریع – الرسالة –طلعت علینا 
 الحیاة مدنیھا ودینویھا اإلسالمي ، ویدعو في حرارة وإیمان إلى االستمساك بتعالیم اإلسالم في كل شئون

  .ن یلجأ إلى اإلسالم ففیھ وحده النجاة من كل مشاكل الحیاة ، ویھیب بالعالم أودینیھا

وطلع علینا المصور في األسبوع الماضي وفیھ یستفتي األستاذ محمد حسنین ھیكل ماذا یفعل لو كان 
أما التشریع فإني أجعل رائدي فیھ أن «وزیًرا للحقانیة ؟ فیقول بعد أن یتبرم بنظام االمتیازات المقیت البغیض 

ا استطعت بین التشریع الحالي والفقھ اإلسالمي في التشریع االقتصادي فإن ذلك یؤدي إلى إسعاد أقرب م
  .الجماعة المصریة وإسعاد الجماعة اإلنسانیة كلھا 

مرحى مرحى یا دكتور إي وربي إن التشریع اإلسالمي یؤدي إلى إسعاد الجماعة المصریة بل الجماعة 
ة اقتصادیة وجنائیة ومدنیة وشخصیة وعادیة وعبادیة ، فقل ذلك بكل قواك اإلنسانیة كلھا في كل ضروب الحیا

واعمل على أن یتحقق وإن لم تكن وزیًرا للحقانیة فإنك تستطیع أن توصل ھذا الصوت إلى وزیر الحقانیة وغیر 
  . وزیر الحقانیة 

اء اهللا فستنادي بذلك في وأنت اآلن ترید ذلك تدریًجا ، أما إذا طالت دراستك اإلسالمیة وھي ستطول إن ش
  .الحال وسترى أن الطفرة في ھذا لیست بالمحال فاذع ثم أذع 

ولعلك تھمس بھذه العقیدة السلمیة الموفقة في أذن أشخاص قد تكون أقرب الناس إلیھم فتسمع منھم ما 
  .نادیت بھ اآلن وھم أحق الناس بھذا النداء 

بأن الفكرة المصریة أخذت تتجھ إلى الناحیة الصحیحة ، وإذن لم نكن مسرفین حین تفاءلنا في عدد ماض 
ناحیة تلمس الخیر من طریق العودة إلى اإلسالم والرجوع إلى اهللا ، وحین تساءلنا ھل یأتي الیوم الذي تحل فیھ 

  .الشریعة اإلسالمیة محل القانون الوضعي وعسى أن یكون قریًبا 

ذین الفاضلین اإلخوان المسلمین الذین تنص عقیدتھم على ولعل أعظم الناس فرًحا بھذا التوجھ من األستا
  .أن من واجب المسلم إحیاء مجد اإلسالم بإنھاض شعوبھ وإعادة تشریعھ 

  حسن البنا 

  

  

                                         
م ١٩٣٥ یونیھ ٢٥ھـ ــ ١٣٥٤ ربیع أول ٢٤، بتاریخ ) ١١(ثة ، العدد ، السنة الثال» اإلخوان المسلمین األسبوعیة«نشر بمجلة *) (

.  
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طن ، منذ یومین أذاع دولة رئیس الوزراء نداء على األمة یدعوھا فیھ إلى المساھمة في اكتتاب قرض الق

  .كما نشرت الجرائد الیوم أن ھذا القرض قد غـُطي فعًال 

َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمْن اللَِّھ «نحن أمة مسلمة یحرم علیھا كتابھا الربا ، ویقول في صراحة اآلیة 
َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم «، ویقول في آیة أخرى » ْظَلُموَنَوَرُسوِلِھ َوِإْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َوال ُت

، واألحادیث في ذلك أكثر من أن تحصر ، ویوم حرم اإلسالم الربا ھذا التحریم القاطع لم یحرمھ تحكًما » الرَِّبا
ادیة واالجتماعیة ، في أموال الناس وال تعطیًال لمصالحھم ، ولكنھ حرمھ لما یترتب علیھ من المضار االقتص

  .ولما یحملھ من معنى المساومة على العاطفة اإلنسانیة واألخوة بین البشر بدراھم معدودات 

ونحن نحاول أن نعود ما استطعنا إلى تعالیم ھذا الدین الحنیف ونتمسك بقواعده وأصولھ حكومة وشعًبا ، 
سالیب الغربیة وحدھا ، وعالج مسائلنا االجتماعیة تفكیر السیر وراء األ: ونتخلص من آثار ھذا التفكیر التقلیدي 

  .وشئونھا الحیویة بغیر نظر إلى حرام أو حالل 

وأولى الناس بذلك الحكومة ، ألنھا القدوة والناس لھا تبع ، فإذا سھل لدیھا الحرام فھو على الناس أسھل ، 
ما علیھم اإلثم ، ومن دعا إلى ضاللة فعلیھ وإذا دفعتھم إلیھ دفًعا ، وھم لھ محبون ، كانوا إلیھ أسرع وعلیھا ك

  .وزرھا ووزر من عمل بھا إلى یوم القیامة ال ینقص ذلك من أوزارھم شیئًا 

وھناك أمور كثیرة تحمل طابع الربا وصورتھ في التعامل بین الحكومة والجمھور ، وتستطیع الحكومة أن 
  .عناء البحث تتخلص من ھذا الطابع البغیض بمجھود یسیر لو كلفت نفسھا 

ففي بنك التسلیف ، وفي الجمعیات التعاونیة ، وفي ھذا القرض وأمثالھ صورة من ھذا ، وال شك أننا 
حریصون كل الحرص على المنافع التي تعود على الناس من وراء ھذه األعمال ، وال شك في أن بنك التسلیف 

 والفالح المسكین ، وال شك أن قرض القطن سینقذ وجمعیات التعاون خیر من التعامل بین المرابین بالربا الفاحش
اآلالف من المنتجین والتجار ، ولكن ما الذي یمنع من التفكیر في أن توضع ھذه العملیات االقتصادیة في صور 
شرعیة كأن تعتبر فوائد بنك التسلیف أو الجمعیات التعاونیة نفقات للموظفین والعاملین بالبنك ، وتحتسب على 

  .ار حساًبا دقیقًا یتراضى علیھا الطرفان ، كما تعتبر سھوم القروض سھوًما في شركات مثًال ھذا االعتب

وإذا كانت بعض الدول المعاصرة قد لمست أضرار الربا فحرمتھ بتاتًا تحریًما قانونًیا ، فكیف ال تفعل ذلك 
  حكومة دینھا اإلسالم وكتابھا القرآن ؟

  :ت المشكلة ، ولكن الذي أدعو إلیھ أمران أنا ال أدعي بھذه الكلمة أني قد حلل

أن تشعر الحكومات شعوًرا قوًیا بأن من واجبھا أال تحمل األمة على ما یتنافى مع عقائدھا  : أولھما
  .وأحكام دینھا ، وأن تخلع ثوب التقلید ، وتفكر في األمور بروح جدیدة ، ھو روح االستناد إلى اإلسالم 

ي الشرع واالقتصاد للدراسة الدائبة المنتجة التي تنتج التوافق بین ضرورات ندب أھل الخبرة ف : ثانیھما
  .التعامل وأحكام الدین 

                                         
  .م ٢٣/٥/١٩٤٦، بتاریخ ) ١٦(، السنة األولى ، العدد » اإلخوان المسلمین األسبوعیة«نشر بمجلة *) (
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  ــــــــــــــــ
  

  م ٢١/٩/١٩٤٦وزارة المعارف العمومیة                               بولكلي في 
  مكتب الوزیر 

  ـــــــ
  حضرة صاحب الفضیلة المرشد العام لإلخوان المسلمین 

ھ         ـ صلوات اهللا علی ذه الرسول ـ قد علمتم مدي عنایة اإلسالم بمحاربة الفقر والجھل والمرض وما كان یتخ
ھ أن                   ي غزوات ن المشركین ف ة األسري م ان یجعل فدی د ك ى لق ین أصحابھ ، حت ة ب ــ من الوسائل لمكافحة األمی
م      ى العل دعوة إل ي ال ث ف ات واألحادی ن اآلی صي م ال یح ھ م نة نبی اب اهللا وس ي كت ة ، وف سلمین الكتاب وا الم یعلم

  . م في بعض حدیثھ باًبا من أبواب الجھاد والتعلیم ، وقد جعل النبي ــ صلوات اهللا علیھ ــ التعلیم والتعل

دارس            ن الم وقد كان لكم جھود موفقة في الدعوة إلى التعلیم ، فكان من آثار ھذه الجھود أن أنشئت طائفة م
  .في طائفة من البالد ال تزال تقوم حتى الیوم بواجبھا  في التثقیف العام 

ح الجھل والفقر والمرض بكافة الوسائل الممكنة وقد وقد علمتم كذلك أن في مقدمة برنامج الحكومة أن تكاف
ألقي على عاتق وزارة المعارف عبء كبیر من ھذا البرنامج ، فوكل إلیھا مكافحة الجھل ــ ومحو األمیة ــ ونشر         
ي       ون ف ذین یتعمل ذ ال یط التالمی ي مح ر ف رض والفق ة الم ي مكافح صیبھا ف ن ن ل م ا تحم وق م شعبیة ف ة ال الثقاف

ذات               مدارسھا ، أ  ذ وتلمی د تالمی بابھا لتزوی ن أس ذ م ا تتخ ك بم ستقبل ، وذل ي الم دارس ف ذه الم ذین تنظیمھم ھ و ال
رزق ، والتماس أسباب               ساب ال ى اكت شاؤون عل نھم حین ی ي تعی ة الت ات العلمی المدارس بأنواع من الفنون والثقاف

  .الوقایة الصحیة 

ن        وقد وضعت وزارة المعارف برنامجھا لتحقیق ھذه الغایة      ا م ن فیھ دت كل م ا وجن ورصدت كل جھودھ
أتى         یس یت ارف ل ا وزارة المع دف إلیھ ذوي الكفاءة والدرایة للعمل في ھذه المیدان ، على أن الغایة البعیدة التي تھ
ن ، وذي رأي وذي              ا كل ذي ف شعب ، وتطوع لمؤازرتھ ات ال ن كل طبق بلوغھا إال إذا وجدت المعونة والتأیید م

ن الموسرین            مال من محب اإلصالح    ر م د كثی ت استجابة عن د لقی شعب ق ى ال ا إل  ، وإنا لنحمد اهللا على أن دعوتن
ذا           ستمر ھ ا لنأمل أن ی ا ، وإن ا تباًع وذوي البر ، فأخذت التبرعات باألموال وبالمباني وبالمرافق التعلیمیة ترد إلین

  .دیة التي تھیئ لنا تحقیق مشروعاتنا المدد المتواصل من كرام الوطنیین واألجانب حتى تجتمع لنا األسباب الما

اة        ن دع ان م ل اإلیم ة أھ ى معون ة إل زل بحاج م ن ة ل ؤازرات المادی ات والم ذه التبرع ب ھ ى جان ا إل ولكن
  . اإلصالح لیحملوا على عاتقھم جزًء من البرنامج العملي للكفاح 

سطھا     وقد رأینا جماعتكم المنبثة في كثیر من القرى والحواضر من الشمال إلى الج         وم بق أن تق ة ب نوب حقیق
رى والحواضر     في الكفاح لتحقیق ھذا البرنامج ، ولعلھ لیس عسیًرا أن یعمد كل مركز من مراكز الجماعة في الق
ة       ، فیھیئ نفسھ لیكون ــ إلى جانب األغراض المقصودة منھ ــ مركًزا من مراكز المكافحة ومدرسة شعبیة لمقاوم
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شعبیة و     ة ال شر الثقاف ة ون ة          األمی ن األسباب المادی ھ م اج إلی ا یحت ارف بم ده وزارة المع ى أن تم ام عل ذیب الع التھ
ره        ة وتعی ة الفنی ن الناحی ھ م ل فی یر العم ى س شرف عل ب وت ھ األدوات والكت دم إلی ي ، فتق اد الفن ائل اإلرش ووس

  .المعلمین وتؤدي المكافأة المقررة للعاملین من أعضائھ 

دیًرا  وأني لعلي یقین بأن ھذه الدعوة ا   لخالصة هللا ، إن وجدت قبوًال منكم ستھیئ لكم سبیًال إلى النفع العام ج
بان یذكر في التاریخ االجتماعي لمصر النھضة ، وتتیح لكم فرصة لتحقیق جزء كبیر من برنامجكم اإلصالحي ،  

ور وصول                  ـ ف ارف ـ ي وزارة المع ى المختصین ف سأصدر أمري إل ـ   فإذا رأیتم أن تجیبوا ھذه الدعوة ف ابتكم ـ  إج
  . لیھیئوا لكم كل أسباب التنفیذ شاكرین 

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،
  المخلص

  محمد حسن العشماوي
  وزیر المعارف العمومیة
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ر أن یواجھ              ن الخی ابر ، وم ھناك حقائق قائمة حول قضایا العالم اإلسالمي ال ینكرھا اآلن إال كل غافل مك
ا أحوج             ن سـوء ، وم ھ م ذر ب الناس الحقائق بشجاعة ، وأن یسرعوا في االنتفـاع بما وراءھا من خیر ودفع ما تن

شریة           قادة العالم إلى سرعة اإلدراك وإلى        از الب ي تجت ات العصیبة الت ذه األوق ي ھ ة ف شجاعة الكامل شجاعة ، وال
  . فیھا مرحلة انتقال من أدق مراحل تاریخھا 

رز            سیاسیة تب ھ ال دأت حقوق ھ وب من ھذه الحقائق أن العالم اإلسالمي ــ عربًیا وغیر عربي ــ بدأ یحدد أھداف
ا طویًال ب    ستعمرة ،       واضحة مجسمة أمام ناظریھ بعد أن غفل عنھ ة الم م األجنبی ات الجائرة ، أو األم فعل الحكوم

درك            ھ ، ی زاع فی ًا ال ن ا إحساًسا عمیق ّس بأحقیتھ ذه القضایا ، ویح فكل مسلم على ظھر األرض اآلن یعلم تماًما ھ
  : كل مسلم اآلن 

  . أن إندونیسیا یجب أن تكون دولة إسالمیة حرة تتكون من سبعین ملیونًا من المسلمین  ) ١(

ستان «المسلمین في الھند یجب أن یمنحوا حریتھم ، وأن یسلم لھم بوجھة نظرھم في وأن   ) ٢( وم   » الباك ى تق حت
  . في الھند دولة إسالمیة حرة كذلك قوامھا مائة ملیون مسلم 

وأن إیران المسلمة یجب أال یھدد استقاللھا ، وأال تكون مسرًحا للدسائس والفتن وأن تجلو عنھا كل القوات          ) ٣(
   .األجنبیة 

ین       ) ٤( ى القبلت سلمین أول د العرب والم ي عن ي اإلسالمي ، وھ وطن العرب ن صمیم ال ة م سطین المقدس وأن فل
ن أن        وثالثة الحرمین ، وفكرة قیام الوطن القومي الیھودي أو الدولة الصھیونیة فیھا ھوس سیاسي ، ال یمك

اك             ن یكون ھن داھا إال اهللا ، ول م م ي ال یعل ة الت ھ إال الفتن ن ورائ ي     یكون م ة وال استقالل حقیق دة عربی  وح
  . لشعوب الجزیرة المباركة ، إال إذا اطمأنت على أن فلسطین باقیة بید العرب 

ذا      ) ٥( عبھ إال ھ ل ش ن أن یقب دة وال یمك ستقلة موح رة م ون ح ن إال أن تك دة ال یمك ة واح ل دول وأن وادي النی
  . الوضع 

ا      وان الشمال األفریقي كلھ لیبیا بأكملھا وتونس والجزائ       ) ٦( ال منھ ن أن ین ستعمر ع ر ومراكش قد أعجزت الم
تقالل ،              ة واالس ي سبیل الحری د ف سلمة تناضل وتجاھ ة م ت وستظل عربی ة ، وظل ة أو بالرھب یئًا بالرغب ش

  . وستظل كذلك حتى تصل وھي واصلة بإذن اهللا 

ا   دعك من شعور كل مسلم إلى جانب ھذا كلھ بالرابطة القویة التي تربطھ باألقلیات اإلسال       میة األخرى أینم
ا                : وجدت   ي أوروب سوفیاتیة اآلسیویة ، وف ات ال ین والجمھوری ان والفلب صین والیاب ي ال ان   : في آسیا ، ف ي البلق ف

ي             .. وأسبانیا  وفنلندا وبولندا والقوقاز    ھ ف ا ودعائ ة لھ ھ الطیب ات وتمنیات ذه األقلی ى ھ د عل ھ األكی ن عطف خ ، وم إل
  .  من الظلم ، وأن ینقذھا من الجور ، وأن یھب لھا الطمأنینة والخیر والسالم صلواتھ ومناجاتھ لربھ أن یخلصھا

                                         
  .م ١٩٤٦ مایو سنة ٢٣، بتاریخ ) ١٧(، السنة األولى ، العدد » اإلخوان المسلمین الیومیة«نشر بجریدة *) (
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ن       : ومن ھذه الحقائق     د أصبح م شر ق ن الب أن ھذا الشعور في كل ھذه الشعوب التي تبلغ أربعمائة ملیون م
ل أو یموت ، فھ        ت أو یقت ھ   القوة ومن االنتشار ومن الحیویة بحیث ال یمكن بحال من األحوال أن یكب ستمد قوت و ی

ا                  ین غیرت دل خالل حربین عظیمت ة والع ادئ الحری ة بمب ة العالی ذتھا الصیحات المدوی ي غ شاملة الت من الیقظة ال
ذه           ذلتھا ھ ي ب وجھ العالم ، وأثرتا في نفوس أبنائھ أعمق األثر الذي یستمد قوتھ من التضحیات العظیمة الكثیرة الت

ن  الشعوب نفسھا خالل ھاتین الحربین من نفو  س وأموال وثمرات وجھود وضیق مادي وأدبي ، كما یستمد ذلك م
ن مشاعل      ت م إدراك ھذه األمم والشعوب لعراقتھا في تاریخ اإلنسانیة ، وما أسدت من حضارات وفلسفات وحمل
د       سى ومحم ى وعی راھیم وموس وح وإب د ن ي مھ وات ، فھ االت ونب ن رس دنیا م ى ال ھ عل رقت ب واء ، وأش وأض

ة         صلوات اهللا علیھ   ار اآلشوریة والبابلی ة والحضارة الفارسیة واآلث م وسلم ، وھي مشرق الفلسفة الصینیة والھندی
وبین        یین والغزن ویین والعباس د األم ة مج ھ وارث ك كل د ذل ي بع صریة ، وھ ة الم ة والمدنی ة والفینیقی والحموارنی

ن     واألتراك العثمانیین ، سلسلة من األمجاد والمفاخر لم یتحل جید التاریخ ب      در والجوھر م ة بال مثل قالدتھا الزاھی
مآثر سلف ھذه األمم وأخالقھم ، كما یستمد ذلك أخیًرا من الخلق العربي القویم ومن اإلسالم الحنیف العظیم الذي       

ھ                    ادین ل ھ والمنق ؤمنین ب وس الم ي نف اني العزة ف ا وغرس مع ِھ  «جاء بالحریة الكاملة لألفراد والشعوب جمیًع َوِللَّ
ْؤِمِنینَ  اْلِعزَُّة اتھم            »  َوِلَرُسوِلِھ َوِلْلُم دتھم أمھ د ول ًضا ، وق ستعبد بعضھم بع ا أن ی ا قاطًع اس تحریًم ى الن ، وحرم عل

اون                 ن أخوة وتع ن دون اهللا ، ولك ا م ًضا أرباًب ذ بعضھم بع ًا أن یتخ ا بات نعھم منًع ا     «أحراًرا ، وم اُس ِإنَّ ا النَّ ا َأیَُّھ َی
  .» ُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّھ َأْتَقاُكْمَخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َو

ذت ،      : ومن ھذه الحقائق     دت أنف ت ، وإذا تعھ أن ھذه األمم والشعوب أمم ذات وفاء وصدق ، وإذا قالت وف
ا صاحب     وال یمكن إال أن تكون ھكذا ، ألن األمم التي أنجبت السموء      ن بینھ ان م ل وعرفت حاجب بن زراره وك

ْد       « : النعمان ، واألمم التي تقرأ في كتابھا دائًما        ِدَھا َوَق َد َتْوِكی اَن َبْع ُضوا اَألْیَم ْدُتْم َوال َتنُق َوَأْوُفوا ِبَعْھِد اللَِّھ ِإَذا َعاَھ
ونَ َجَعْلُتْم اللََّھ َعَلْیُكْم َكِفیًال ِإنَّ اللََّھ َیْعَلُم َما تَ    رأ  » ْفَعُل ْسُئوالً     «، وتق اَن َم َد َك ِد ِإنَّ اْلَعْھ وا ِباْلَعْھ د    » َوَأْوُف ي عھ ى ف ، حت

َدُھْم إِ  «المشركین   ْیِھْم َعْھ ى  ِإالَّ الَِّذیَن َعاَھدتُّْم ِمْن اْلُمْشِرِكیَن ُثمَّ َلْم َینُقُصوُكْم َشْیئًا َوَلْم ُیَظاِھُروا َعَلْیُكْم َأَحدًا َفَأِتمُّوا ِإَل َل
رین  » َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َوُكوُنوا َمَع الصَّاِدِقینَ  «: وتقرأ  » ُمدَِّتِھْم ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ اْلُمتَِّقینَ     ، وتعلم أن الكذب ق

، وتعلم أنھ »  اللَِّھ َوُأْوَلِئَك ُھْم اْلَكاِذُبوَنِإنََّما َیْفَتِري اْلَكِذَب الَِّذیَن ال ُیْؤِمُنوَن ِبآَیاِت« الكفر في قول اهللا تبارك وتعالي      
اِذِبینَ       « مقرون باللعنة والطرد     ى اْلَك ِھ َعَل َة اللَّ ْل َلْعَن ْل َفَنْجَع ن أن تكون إال مضرب      » ُثمَّ َنْبَتِھ م ال یمك ذه األم ، وھ

ي      المثل في الصدق والوفاء ، ولقد كانت كذلك فقد وفت وصدقت مع األوربیین مرتین ف          رن ف ن نصف ق ل م ي أق
الحرب األولي ، وفي الحرب الثانیة ، ولعلھا لم تؤت إال من ھذا الجانب ، وھي على ذلك لیست نادمة فحسبھا إن   

  . بقیت لھا صفة الشرف ومنقبة النبل والوفاء 

ا برا          : ومن ھذه الحقائق     ست بریطانی ام لی ذه األی ي ھ ا ف األمس ، وبریطانی را ب ي  أن إنجلترا غیر إنجلت زافیل
وغالدستون وسیسل رودس ، فقد تطورت األفكار واألوضاع وشب عمرو عن الطوق ، وظھر في عالم المنافسة 
ى                  رزت روسیا عل الم ، وب رات الع ن خی ذ بنصیبھا م ن صومعتھا لتأخ ا م خصوم أقویاء أشداء ، وخرجت أمریك

ة واإلن    ساواة والحری شیوعیة والم ام ال ل أنغ دولي ترت المي ال سرح الع ل  الم صص الطوی ذا الق ر ھ ى آخ صاف إل
در مضى           ق وق وال قضاء تحق ار ل العریض ، وحملت بریطانیا أعباء حربین طاحنتین كانت فیھما على شفا االنھی
ذه              ستھا ھ ن ساستھا وفالف ر م د أدرك كثی وكلمة سبقت واألمور بید اهللا ، فبریطانیا الیوم غیر بریطانیا باألمس وق

ت          األوضاع ، بل لعل شعبھا نفسھ      ي الوق ال ف الیم العم ذا اإلدراك بانتصاره لتع ن ھ  قد أدرك ھذا الوضع وعبر ع
ا               ي یلقیھ ن التصریحات والخطب الت الذي قاده المحافظون فیھ إلى النصر ، وقد بدأ ذلك واضًحا كذلك في كثیر م

  . الساسة في مجلس العموم ومجلس اللوردات 



٦٦        ــ ــ

روف والمالب  ذه الظ ًرا أن ھ ائق أخی ذه الحق ن ھ ة  وم م العربی اریخ األم ن ت ة م رات الطویل الل الفت سات خ
اإلسالمیة الحدیث ، التي قضت علیھا أن تتعامل مع إنجلترا صدیقة وحلیفة أحیانًا ، ومحاربة وشریكة في السالح       
ین      أحیانًا أخرى ، ومخاصمة مناضلة في سبیل حریتھا مرة ثالثة ، ھذه الظروف نفسھا قربت بین ھذه الشعوب وب

ة  ساسة   األم ا ال ع فیھ ي یق ة الت الیط الفظیع وال األغ ا ، ول ا حقیقًی دة تقریًب ة المتح م المملك ة أم ة ومجموع البریطانی
ن             ي أمر الجالء ع شرشل ف ستر ت شدد الم سطینیة ، وغلطة ت ق الفل اإلنجلیز من حین إلى حین كغلطة لجنة التحقی

ذه األ        ین ھ ات ب سارت العالق الیط ل ذه األغ سر         مصر ، وھكذا ، لوال ھ اھم تی ن التف ى حال م ا عل ین بریطانی م وب م
  .الوسائل وتحقق الغایات 

ي          شجاعة الت ا ال اذا تعوزن ام اإلدراك ، فلم ا تم د أدركناھ ع وق ن الجمی اق م ائق محل اتف ذه الحق ت ھ إذا كان
سانحة      ذه الفرصة ال اون حقیق      : تجعلنا نقدم غیر ھیابین على االنتفاع بھ وس واألوضاع لتع ؤ النف ھ  فرصة تھی ي ل

  .أثره البالغ في النظام العالمي الجدید ، وتحقیق السالم والسعادة لبني اإلنسان 

شى     دام ، وال تخ جاعة وإق ي ش ى ف وة األول ة الخط ة البریطانی ة والحكوم ة البریطانی و األم اذا ال تخط ولم
  .التھدید وال الوعید وال تستسلم للترھات واألوھام 

ة البریطان  ي األم رح عل د أن أقت د أن    أری ا بع دة وحكوماتھ ة المتح م المملك ة ، وأم ة البریطانی ة والحكوم ی
ساعات              ذه ال ي ھ الم اإلسالمي ف ع الع اون م بسطت أمام الجمیع ھذه الحقائق ، أن تؤمن إیمانًا صادقًا بوجوب التع

صا            ان ال ھ البرھ ا ، وأن تعطی د م ك   الفاصلة من تاریخ البشر ، وأن تثق بنیاتھ الطیبة نحوھا ثقة إلي ح ي ذل دق عل
ا                 دأ ، ألنھ ا ھي أن تب ة واالستقالل ، وعلیھ ي الحری بأن تمنحھ قوتھا األدبیة والمادیة مًعا لتتحقق مطالبھ العادلة ف
ن            ت ع ـ فجل ك ـ ت ذل ـ إن فعل ا ـ األقوى والظھیر في میدان السیاسة الدولیة ویبدھا ال بیده تحقیق ھذه األحالم ولھ

ا وأعل    ي تحتلھ ي       األرض اإلسالمیة الت ین ف ا ال یتراجع وال یل سھا محامًی ن نف ت م ا واستقاللھا ، وأقام ت حریتھ ن
قضایاھا التي تتصل بغیرھا ، ال كما فعل المستر بیفن في قضیة لیبیا ، إذ سحب اقتراحھ باستقاللھا وشایع مطامع       

ة م                ھ أربعمائ الم اإلسالمي كل ا الع ـ أن یمنحھ ك ـ ت ذل ا إن فعل ـ لھ ر     أھل الجشع واالستغالل ـ ن أطھ ب م ون قل لی
وادي             ا الع دفع عنھ ا وی ا ، ویحف بھ ة سوًرا یحمیھ ة واألدبی ھ المادی ة وأمم وة دول ا ، وأن تكون ق وب وأقواھ القل
وم                   ن تق دبابات والحراب ، ولك ار وسلطان ال د والن ـوة الحدی ى ق ـوم عل ة ال تق واألضرار ، ویحالفھا محالفة حقیقی

  .مصالح وسعة اإلدراك على التقدیر والصدق والوفاء وتبادل ال

د ؟             ة فتضرب عصفورین بحجر واح ذه التجرب لماذا ال تكون عند بریطانیا الشجاعة الكافیة لإلقدام على ھ
ك وال       تقیم سوًرا حول نفسھا وتكون السابقة إلى تحقیق مبادئ العدالة واإلنصاف والحریة التي ھتفت بھا ، وإن ذل

د    شك أجدى من أن تتحدى ھذه المشاعر وتقف       ا تری ك عم في وجھ ھذه األمم فتكشف عداوتھا ، ولن تثنیھا بعد ذل
ا              ى حقھ اة فتصل إل ة الحی ـنة الوجود وطبیع ب ُس م تتغل ، وكل ما في وسعھا أن تؤخره أو تعطلھ بعض الوقت ، ث

  . » َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّھ َتْبِدیًال«

س ،      حلم من األحالم یتردد في الخاطر ، ویتراءى أمام الن   وم أحالم األم ائق الی ره وحق واظر لعل األیام تعب
  .» ِبَنْصِر اللَِّھ* َوَیْوَمِئٍذ َیْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن « وهللا األمر من قبل ومن بعد .. وأحالم الیوم حقائق الغد 
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(*) 

 ـــــــــــــــ
د عثمان بجمعیة مكارم األخالق اإلسالمیة معقًبا جاءتنا ھذه الكلمة من األستاذ المفضال الشیخ محمد أحم

  .على الكلمة السابقة حول قرض القطن ، وقد عقب علیھا األستاذ المرشد العام بكلمة أخرى ننشرھما مًعا 

  حضرة صاحب الفضیلة المرشد العام لإلخوان المسلمین 
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،

  :أما بعد 
م الذي ألھمكم وأعانكم على إخراج جریدة یومیة تذودون فیھا عن الحنیفیة السمحة فإني أحمد اهللا إلیك

وحقوق الوادي ، تلك الصحیفة التي ال أستریح یومًیا حتى أتصفح ما فیھا ، ولقد حدثتني نفسي أن أھنئ ثم حالت 
جدیر أن یھنأ على ھذا مشاغلي دون التھنئة في حینھا معتقًدا أن ھذا واجب المسلمین جمیًعا وأن كل فرد منا 

  .الخیر العظیم 
صدره تتفجر منھ ینابیع ) حول قرض القطن(والیوم وفي الصفحة الثالثة من جریدتنا الغراء رأیت مقالكم 

أن قرض القطن سینقذ (الحكمة ویحوطھ النور السماوي وخاتمتھ دفعتني إلى التحریر إذ تقررون فضیلتكم 
 ما الذي یمنع من التفكیر في أن توضع ھذه العملیات االقتصادیة في صور اآلالف من المنتجین والتجار ، ولكن

شرعیة كأن تعتبر فوائد بنك التسلیف أو الجمعیات التعاونیة نفقات للموظفین والعاملین بالبنك وتحتسب على ھذا 
  ) .االعتبار حساًبا دقیقًا یتراضى علیھا الطرفان كما تعتبر سھوم القروض سھوًما في شركات مثًال

ھذه الجملة یا سیدي األستاذ أوقفتني ، وقد یكون قصوري عن فھمھا ھو السبب ألننا جمیًعا نعلم أن 
قروض القطن وغیره لھا فوائد من الحكومة ربحت عملیة التسلیف على القطن أم لم تربح ، وسواء باعت 

طتھا الحكومات السالفة جعلت الحكومة القطن بأقل من الثمن المقرر لھ أم ال ، وفي بعض الصور التي اشتر
حصة للمساھم في حال الربح الكبیر ولیس للحكومة الرجوع علیھ في حالة الخسارة ، فالعملیة من أساسھا باطلة 

أن تقدم علیھا ، فضًال عن دعوة األمة ) دین الدولة الرسمي اإلسالم(وال یصح لحكومة ینص دستورھا على أن 
  .إلى مشاركتھا في ھذا اإلثم 

َوَمْن َیتَِّق اللََّھ « الزعم بأن ھذه العملیة تنقذ اآلالف من المنتجین والتجار فھو یتنافى مع القرآن الكریم أما
  .» َوَیْرُزْقُھ ِمْن َحْیُث ال َیْحَتِسُب* َیْجَعْل َلُھ َمْخَرجًا 

وغ لي أن أما  طریقة االعتبار الفرضي الذي ورد في المقال فإني لم أتفھمھ على وجھھ ، إذ كیف یس
أفرض أن اللیل قائم مع وجود الشمس ساطعة تلھب حرارتھا اآلذان ؟ وھل یكفي یا سیدي األستاذ أن یرضى 

  الطرفان عن طریقھ حتى یصبح الحرام الخالص حالًال ؟ 

الذي كنت أنتظره من أستاذنا المرشد العام أن یوجھ الحكومة وجھة أخرى وذلك بإیجاد شركة مساھمة 
 من المزارعین وتصریفھ على أن توزع أرباح ھذه الشركة أو خسارتھا على المساھمین على البتیاع القطن

  .غرار شركة المضاربة المعروفة في كتب الفقھ 

وال شك أن بنك التسلیف وجمعیات «: ثم الذي آلمني أكثر وھو شيء یؤلم كل محب لفضیلتكم قولكم 
، فھل یسمح لي سیدي األستاذ أن أفھم » احش مع الفالح المسكینالتعاون خیر من التعامل بین المرابین بالربا الف

                                         
  م١٩٤٦ یونیو٣، بتاریخ ) ٢٦(، العدد »اإلخوان المسلمین الیومیة«نشر بجریدة *) (
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أن فضیلتھ یجیز الربا القلیل ، ألن المقال صریح في أن التعامل مع بنك التسلیف خیر من التعامل مع المرابین 
  بالربا الفاحش ؟

المبادئ أملي كبیر أن یفصح األستاذ عن رأیھ وأن نرى جریدة اإلخوان وھي من األلسنة الناطقة ب
  .اإلسالمیة وقافة عند حدود القرآن الذي اتخذناه جمیًعا شعاًرا لنا 

  .ومع إجاللي وإكباري لفضیلتكم أرجو أن تتفضلوا بقبول فائق احتراماتي 
  محمد أحمد عثمان

   األخالق اإلسالمیة بالقاھرةمجمعیة مكار
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  لى آلھ وصحبھ وسلم ،،،الحمد هللا وصلى اهللا على سیدنا محمد وع

محمد أحمد عثمان على كلمتي حول قرض / قرأت الكلمة الطیبة التي عقب بھا األخ المفضال الشیخ 
القطن ، وإني ألتقبل نصیحتھ وأشكر لحضرتھ غیرتھ وأتمنى أن یوفقنا اهللا جمیًعا لخیر أنفسنا في الدین والدنیا ، 

سیر ، وذلك أن الغرض الذي رمیت إلیھ من كلمتي كما لخصتھ في وأضع بین یدیھ ویدي القراء ھذا التعلیق الی
نھایتھا إنما ھو لفت نظر الحكومة إلى الخروج من حیز التقلید وحجابھ الغلیظ ، فال نكون أسرى لما نتلقى عن 
الغرب بغیر نظر أو تبصر ، ثم دراسة ھذه الشئون دراسة دقیقـة تخلص األمـة المؤمنة بدینھا من ھذا الحرج 
الشدید الذي تلقاه ، ولم أقصد إلى تحلیل الموضوع تحلیًال علمًیا دقیقًا ، إذ إنھا مھمة تحتاج إلى اختصاصي بھذا 
األمر لھذه الدراسة من شرعیین أو اقتصادیین ، ھذه واحدة ، والثانیة أن ما أشار إلیھ فضیلة األستاذ الشیخ عثمان 

 أعمم ونحن ملتقیان ، أما أمر بنك التسلیف فالذي أقصد إلیھ من إنشاء شركة القطن سھوًما ، فھو یخصص وأنا
أن تحسب النفقات التي یتكلفھا البنك ، وتضاف ھذه النفقات على القروض بنسبتھا على أنھا نفقات ال فوائد ، 
وأظن أن ذلك لیس فیھ شيء من الربا ، وإذا عمدت الحكومة إلى اعتبار البنك خدمة عامة كان ذلك أطیب ، وقد 

  .فعلت ذلك بعض الحكومات األجنبیة ، والحكومة اإلسالمیة أولى وأحق 

أما تحلیل القلیل من الربا فال أذھب ألیھ بحال بعد أن حددت اآلیة الكریمة التحدید الذي ال یدع مجاًال 
كن أن یقال أن ھناك صوًرا من ، وكل ما یم» َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َوال ُتْظَلُموَن«لالجتھاد بعد النص 

  .التعامل قد ال تنطبق علیھا أحكام الربا ، وھذه لیست موضوع البحث

وأختتم ھذا التعقیب بما بدأنا بھ من شكر األخ المفضال الشیخ عثمان وتقدیر نصحھ ، واهللا أسأل أن یعیننا 
  .على النھوض بھذه األعباء وھو المستعان 
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(*) 
 ـــــــــــــــ

یزعم الغرب أنھ بما وصل إلیھ من حضارة ومدنیة وعلو في الحیاة الدنیا قد صار وصًیا على العالم یتحكم 
في شعوبھ ویسیطر على شئونھ ویتخذ ذلك وسیلة لتحقیق ما ترید أممھ من المطامع واألغراض ، وساعده على 

كون جعل في مقدوره أن ینعم بترف الحیاة مما لم یتح ھذه المزاعم ما وصل إلیھ علماؤه من كشف لبعض قوي ال
  .لغیر أممھ ، ذلك إلى غفلة األمم الشرقیة ووقوعھا في سبات عمیق 

غرتنا نحن الشرقیین ھذه المناھج فركنا إلیھا واطمأننا بھا وألقینا بأنفسنا في أحضان المدنیة الغربیة 
 وصلت إلى شيء من مظاھر الحیاة األوروبیة فاخرت فإذا ما) لتكون قطعة من أوروبا(وصارت كل أمة تعمل 

بھ غیرھا ، وجعلتھ مقیاس رقیھا وتقدمھا ، وغلونا في ذلك حتى احتلت العادات األوروبیة واألفكار األوروبیة 
والزخارف األوروبیة عقولنا وبیوتنا وامتدت إلى نفوسنا وأخالقنا وعواطفنا وسار إلى جانب ھذا االحتالل 

تماعي سلطان آخر عمل على تثبیتھ وتقویتھ بقدر ما عمل على القضاء على ما لنا من خواص الفكري واالج
  .ومقومات وممیزات والسیر بنا في طریق التمثل والفناء 

وأمام ھذه المظاھر الخالبة غفلنا عما ینطوي تحتھا من الخطر على كیاننا ونسینا معھا مھمتنا وكرامتنا 
رب ما یرید منا طائعین أو مكرھین رغًبا أو رھُبا ، فكان عن ذلك كلھ ما یقاسى من وعزتنا ومقدساتنا وسلمنا للغ

  .مصائب وویالت 

وھا ھي ذي المدنیة األوروبیة التي اعتز بھا أھلھا حینا من الدھر وزینوھا للناس بكل أنواع الزینة تنھار 
صرحھا المتداعي رغم ما یبذلون من صروحھا وتندك وال یستطیع أھلھا أن یقیموا بناءھا المنھار أو یمسكوا 

الثورات المتعاقبة القویة ، الفضائح المالیة واالقتصادیة التي لوثت سـمعة كثیر : جھود ویعقدون من مؤتمرات 
من عظمائھم ، األزمة المستحكمة التي وقعوا فیھا  وأوقعوا العالم معھم ، المجاعة الروحیة التي یذوقون ألمھا ن 

 المفاسد الخلقیة التي استفاضت في مجتمعھم حتى أغرقتھ ، كل ھذه مظاھر اإلفالس وآیات ویقاسون مضاضتھا ،
انھدام صرح ھذه المدنیة التي شیدھا الغرب على المادة والمتعة وأھمل فیھا جانب الخلق والروح وھما أقوى 

  .العوامل في حیاة األمم وأورع مظاھر اإلنسانیة أیھا المسلم 

 الغربیون أنفسھم یحاولون تغییر الحال ویریدون التخلص مما فرضتھ علیھم انقشعت الغشاوة وقام
  موضوعات مدنیتھم وقوانینھا من حدود ومناھج ، فھل انقشعت الغشاوة عن أعیننا أیًضا أم ال نزال مخدوعین ؟

ذا البحث حدد النظر أیھا المسلم وابحث عن الحقائق ، وال تلھینك ھذه الزخارف ، وأنا على یقین أنك بعد ھ
  .ستعود شخًصا آخر یتعرف مھمتھ ویعمل ألدائھا 

ولعل ھذه فرصة مناسبة أتحدث إلیك فیھا عن مھمتك وعن السبیل إلى أدائھا في كلمات موجزة ، وسل 
  .التاریخ یفصل لك ما أجملت 

ھ النظام الشامل رحمة للعالمین وكافة للناس بشیًرا ونذیًرا وبعث معھ دینًا قیًما فی بعث اهللا نبیك محمًدا 
والقانون المحكم والدستور الكافل لسعادة األمم ورفعتھا وصالحھا في الحیاة وبعد الحیاة وفرض ھذا الدستور 

                                         
  .ھـ ١٣٥٣ ذي القعدة ٢٩، بتاریخ ) ٣٢(، السنة األولى ،  العدد » اإلخوان المسلمین األسبوعیة«نشر بمجلة *) (
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على كل مسلم أن یتطوع للعمل على أن یكون ھذا القانون ھو نظام البشریة جمیًعا ، وبین لھ بیانًا ال یدع زیادة 
ومالھ وما یملك فإن قصر في ذلك فھو آثم ، وضمن للمسلمین إن أنفذوا لمستزید أن علیھ في ذلك أن یقدم نفسھ 

  .ذلك سیادة األرض أو بعبارة أدق ھدایة األرض وإرشاد العالم 

 ، فھبوا معھ ینفذون أمر اهللا الذي أنزلھ إلیھم ویجاھدون فھم المسلمون ذلك من اإلسالم في حیاة النبي 
 وقلوبھم تھزج بأھازیج السرور والنصر والفرح لما انتدبھم اهللا تعالى لھ في سبیل إبالغ ھذه الرسالة مع نبیھم 

  :من إنقاذ البشریة وألسنتھم تترجم عن ھذا الشعور السامي النبیل بھذه العبارة الفطریة الحلوة 

  نحن الذین بایعوا محمًدا        على الجھاد ما حیینا أبًدا

 الرَُّسوُل َوالَِّذیَن آَمُنوا َمَعُھ َجاَھُدوا ِبَأْمَواِلِھْم َوَأنُفِسِھْم َوُأْوَلِئَك َلُھْم َلِكْن«: حتى أثني اهللا تعالى علیھم بقولھ 
  . » یُمَأَعدَّ اللَُّھ َلُھْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اَألْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظ* اْلَخْیَراُت َوُأْوَلِئَك ُھْم اْلُمْفِلُحوَن 

وجاء المسلمون من بعدھم فتبعوھم بإحسان وفھموا الدین كما فھمھ سلفھم فعرفوا مھمتھم وعلموا أنھم 
في مھمتھ وخلفاؤه في أداء رسالتھ والقائمون عنھ إلنقاذ العالم وإسعاد اإلنسانیة وتعمیم  ورثة رسول اهللا 

عمًال وعلًما وحرًبا وسلًما ، فكان عن ذلك في اإلسالم بین ربوعھا ، فھبوا ھم اآلخرون یعملون ویجاھدون 
دمشق وبغداد وقرطبة والقاھرة دول ثابتة الدعائم شامخة الذرى ، وحضارة قویة األصول ومدنیة سامقة الفروع 

َمْن َعِمَل «وحیاة یجول فیھا النعیم الروحي والمادي وترف علیھا أزاھر السعادة مصداق قول اهللا تبارك وتعالى 
  . » )ِمْن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُھَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینَُّھ َحَیاًة َطیَِّبًة َوَلَنْجِزَینَُّھْم َأْجَرُھْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َیْعَمُلوَنَصاِلًحا 

یوم كنا أوصیاء على العالم كان ینعم بالحریة الصحیحة والعدالة المنصفة والسعادة الشاملة ذلك ألن المسلم 
لًدا أو غزا أرًضا فإنما یفعل ذلك وھو یعتقد من قرارة نفسھ أنھ إنما فعلھ لیسود المبدأ الذي یسوى بین إذا فتح ب

الناس ال لتسود األشخاص وال العناصر فإذا دخل أھل ھذا البلد في اإلسالم كان لھم ما للفاتح وعلیھم ما علیھ ال 
  .فضل لعربي على عجمي إال بالتقوى 

میة القویة الزعیمة فتسلط علیھا من كانوا باألمس تالمذتھا وغمروھا بمظاھر قوتھم ثم شاخت األمة اإلسال
فكانت عن ذلك فكرة التقلید األوروبي القائمة التي نسینا فیھا مھمتنا وحرم العالم بتقصیرنا نعمة التمتع بشمس 

  .اإلسالم المشرقة وقد نلنا بذلك من أنفسنا ما لم ینل منا األعداء 

المسلم وقد أدال اهللا لدولتك وأثبتت الحوادث حق الخلود لشریعتك وتھیأ العالم لمھمتك ، ھل واآلن أیھا 
ستظل غافًال مفرطًا حتى تضیع الفرصة السانحة أم ستستیقظ ألداء الرسالة الذي أوجبت على نفسك القیام بأدائھا 

  .منذ نطقت بكلمة اإلسالم واعتنقت تعالیم اإلسالم 
  حسن البنا
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(*) 

 ـــــــــــــــ
ال ندري إلى متى یظل الساسة في مصر على جھل تام بالحقائق القریبة ، بل القریبة جًدا التي یجب أن 

  تكون أول المقررات التي تدرس للطلبة في المدارس ؟

یدینا ، وتعمدت إخفاء وما ندري إلى متى نظل مخدوعین بالتعالیم االستعماریة التي شوھت الحقائق بین أ
  الكنوز الدفینة المنثورة في كل مكان من ھذا الوطن الغني القوي العزیز ؟

وال زلنا نذكر السورة الطویلة العریضة التي حفظناھا ونحن طالب من كتاب المستر ھنري مارون عن 
مة جوھا ولخلوھا من مصر والسودان ، من أن مصر بلد زراعي وال یمكن أن تقوم فیھا الصناعات ، لعدم مالئ

الخامات الالزمة والمواد األولیة الضروریة للنھوض الصناعي إلى آخر ھذه األقصوصة التي كذبھا الواقع 
  .أوضح تكذیب 

أكتب ھذا بمناسبة ما ورد في بیان صدقي باشا على لسان أحد الساسة المصریین عن التعبیر عن سیناء 
لك بأنھا أرض قاحلة لیس فیھا ماء وال نبات إال أربعة بالد جعلت ووصفھا بعد ذ) بریة سیناء(المباركة لفظ 

  .للتموین وقت اللزوم 

وقد آثار ھذا المعنى في نفسي سلسلة المحاوالت التي قام بھا المستعمرون منذ احتلوا ھذه األرض لیركزوا 
قللون من قیمتھا وأھمیتھا ، ھذا المعنى الخاطئ في أدمغة السیاسیین المصریین وفي أبناء سیناء أنفسھم فأخذوا ی

ویضعون لھا نظاًما خاًصا في التعلیم والتموین والحكم واإلدارة ، ویحكمھا إلى العام الماضي فقط محافظ 
إنجلیزي یعتبر نفسھ مطلق التصرف في كل مقدراتھا ، ویجعلون الجمرك في القنطرة ال في رفح إیذانًا بأن ما 

العبارات المألوفة عند أھل سیناء وعند مجاوریھم من المصریین أن وراء ذلك لیس من مصر ، حتى صار من 
  .یقال ھذا من الجزیرة وھذا من وادي النیل ، كأنھما إقلیمان منفصالن 

مرت بنفسي ھذه الخواطر جمیعھا فأحببت أن أنبھ الساسة الكبار ، والساسة الصغار وأبناء ھذا الشعب إلى 
ه األفكار الخاطئة ، وال أدري كیف نقع في ھذا الخطأ الفظیع مع أن القرآن الخطر الداھم العظیم الذي تخفیھ ھذ

الكریم نبھنا إلیھ ولفت أنظارنا إلى ما في ھذه البقاع من خیر وبركة وخصب ونماء ، وأنھا إنما أجدبت 
الدُّْھِن َوِصْبٍغ  َتْنُبُت ِبَوَشَجَرًة َتْخُرُج ِمْن ُطوِر َسْیَناَء«النصرافنا عنھا ، وإھمالنا إیاھا ، فذلك قولھ تعالى 

  .»ِلآلِكِلیَن

إن سیناء المصریة تبلغ ثالثة عشر ملیونًا من األفدنة ، أي ضعف مساحة األرض المنزرعة في مصر ، 
وقد كشفت البحوث الفنیة في ھذه المساحات الواسعة أنواًعا من المعادن والكنوز فوق ما كان یتصور الناس ، 

یثًا ، ویذھب الخبراء في ھذا الفن إلى أنھ في اإلمكان أن یستنبط من سیناء من البترول واكتشف فیھا البترول حد
أكثر مما یستنبط من آبار العراق الغالیة النفیسة ، وأرض سیناء في غایة الخصوبة ، وھي عظیمة القابلیة 

عة على نحو بیارات فلسطین للزراعة ، وفي اإلمكان استنباط الماء منھا بالطرق االرتوازیة  وإنشاء بیارات یان
تنبت أجود الفواكھ وأطیب الثمرات ، وقد تنبھ الیھود إلى ھذا المعنى ووضعوه في برنامجھم اإلنشائي وھم 

  .لن تسنح بإذن اهللا .. یعملون على تحقیقھ إذا سنحت لھم الفرص 

                                         
  .م ١٩٤٦ أكتوبر ١٣ریخ ، بتا) ١٣٧(، السنة األولى ،  العدد » اإلخوان المسلمین الیومیة«نشر بجریدة *) (
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لشركات األجنبیة فمن واجب الحكومة إذن أن تعرف لسیناء قدرھا وبركتھا وأال تدعھا فریسة في ید ا
واللصوص والسرقة من الیھود ، وأن تسرع بمشروع نقل الجمرك من القنطرة إلى رفح ، وأن تقیم ھناك منطقة 
صناعیة على الحدود ، فلعل ھذا من أصلح المواطن للصناعة ، ویرى بعض المفكرین العقالء أن من الواجب 

 المصریین ، ومن وفد من فلسطین وسوریة إنشاء جامعة مصریة عربیة بجوار العریش تضم من شاء من
والعراق ولبنان وشرق األردن وغیرھا من سائر أوطان العروبة واإلسالم ، ویرون في ھذه البقعة أفضل مكان 

  .للتربیة البدنیة والروحیة والعقلیة على السواء 

 نبات فیھا وال ماء ، وحرام بعد الیوم أن تظن الحكومة أن یتخیل أحد من الشعب أن سیناء بریة قاحلة ال
فھي فلذة كبد ھذا الوطن  ومجالھ الحیوي ومصدر الخیر والبركة والثراء ونرجو أن یكون ذلك كلھ بأیدینا ال 

  .بأیدي غیرنا 

وقد امتد إھمالنا لھذا الوطن العزیز وانصرافنا عن دراسة الحقائق عن طبیعتھ ووضعیتھ إلى الجزء 
شرقي سیناء ، فسمعنا دولة رئیس الحكومة في بیانھ یعرض للسودان في الجنوبي منھ السودان بعد الجزء ال

  .موضعین ، ویمر بھ فیھما مروًرا خاطفًا ، ولكن یضم تحتھ كثیًرا من المعاني التي تحتاج إلى تفكیر 

وإنھا للحصول على جالء عاجل ولتسویة مسألة : فیقول في الموضع األول في صدد المحالفة والمعاھدة 
على قواعد الشرف والكرامة ، مع ضمان مصالح إخواننا السودانیین ، وھنا نرى أن صدقي باشا مازال السودان 

یسترسل مع النغمة اإلنجلیزیة التي تفرق بین مصر والسودان ، وتجعل منھما شعبین مختلفین ووطنین متباینین 
  .لكل منھما مصالحھ الخاصة بھ 

 وطن واحد وشعب واحد ومصالح السودانیین ھي مصالح وذلك فھم عریق في الخطأ ، ومصر والسودان
المصریین ، وإذا كان السودانیون یرون أن تقوم في بلدھم حكومة سودانیة داخلیة تحت التاج المصري ، فلیس 
ذلك منھم إال مراعاة لبعض األوضاع الخاصة في السودان ، كما تتیح الحكومة المصریة للقبائل العربیة في 

إن لھم بذلك مصالح تختلف : ا مشایخ منھا لھم وضعیتھم الخاصة وتقالیدھم الخاصة ، وال یقال مصر أن یكون لھ
  .عن مصالح الوطن العامة 

ومصر الحریصة على كرامتھا واستقاللھا وحقوقھا في النیل تعلم ھي األخرى : ویقول في الموضع الثاني 
 كالم یحتاج إلى تفكیر حقًا ، فماذا یقصد دولة الباشا مبلغ الفائدة لھا من مصادقة دولة عظمى كبریطانیا ، وھذا

بحرص مصر على حقوقھا في النیل ؟ إن مصر ال تحرص على وحـدة الـوادي لمجرد حصولھا على ما تحتاج 
إلیـھ من ھذا الماء ، كما ال تحرص على اإلسكندریة مثًال ، ألنھا میناءھا على البحر ، فھذا التفكیر المادي البحت 

ن الشعور المصري ، وإن أراد اإلنجلیز دائًما أن یصوروا األمر بھذه الصورة ، وجاراھم في ذلك رئیس بعید ع
الحكومة ، ووقع في ھذا الفخ كثیر من الساسة المصریین ، ولكن مصر حریصة على السودان ألنھ جزء من 

رھم وآالمھم وآمالھم وأنسابھم حدود ھذا الوطن ، وألن أبناءه مواطنون حقیقیون بدمھم ولغتھم وعقیدتھم وشعو
وألقابھم ، وعلى الساسة المصریین أن یدركوا ھذه الحقیقة ویؤمنوا بھا مھما جھلھا أو تجاھلھا الساسة 

  .البریطانیون 

وهللا عاقبة ..  وتصرفاتنا كم نتمنى أن نستقل ونتحرر في أفكارنا ومشاعرنا لنتحرر بحق في أرضنا
  .األمور
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ال ندري إلى متى یظل الساسة في مصر على جھل تام بالحقائق القریبة ، بل القریبة جًدا التي یجب أن 
  تكون أول المقررات التي تدرس للطلبة في المدارس ؟

على ما في الشرق من خیرات وتنصب الحبائل أخذت الدول األوروبیة منذ قرون خلت تفتح أعینھا 
والشباك وترسم السیاسات البعیدة المرامي لتقسیم تركة الرجل المریض ولتقنص ھذا الصید السمین ، وتسابقت 
في ذلك إنجلترا وفرنسا ، وأرادت كل منھما أن تتغلب على األخرى ، وأن تبسط نفوذھا السیاسي والثقافي 

 األصیل تغلب في النھایة ، وكان یخرج من كل شوط من أشواط ھذه المنافسة بما واالقتصادي ، ولكن القاھر
  .یرید 

فإنجلترا ھي التي حطمت إمبراطوریة محمد علي ، وحالت دون مصر ودون ثمرات حروبھا وفتوحھا 
حول وانتصارتھا وقضت على أسطولھا وحدَّت من قدرة جیشھا ، ووقفت لھا بالمرصاد تقاوم كل نھضة فیھا ، وت

  .دون أي خیر یأتیھا ، حتى انتھى أمرھا باحتاللھا واالستئثار بالسودان دونھا 

وإنجلترا ھي التي أوقعت العداوة والبغضاء بین الترك والعرب في إقلیم الجزیرة ، وأذكت نار الحقد 
في وجھ والحسد فیما بینھم حتى جندت من العرب جیوًشا تناصرھا وتزاملھا في السالح وتقف إلى جانبھا 

إخوانھم في العقیدة والدین ، ثم قلبت لھم ظھر المحن ، فاحتلت أرضھم وباعت فلذة كبد ھذه األوطان للیھود ، 
وتربصت بشریكتھا فرنسا الدوائر حتى أخرجتھا من المیدان ، وطردتھا من الجزیرة نھائُیا ، لعلھا تستطیع أن 

  .تنفرد بشيء من السیطرة والسلطان 

ي أغمضت العین عن فرنسا لتلتھم أفریقیا الشمالیة وتبتلعھا لقمة سائغة في نظیر إغضائھا وإنجلترا ھي الت
عن عدوان إنجلترا على مصر والسودان ، ثم ھي التي تضیق علیھا الخناق اآلن ، وتحاول بكل سبیل أن تقصیھا 

ة إفریقیا اإلنجلیزیة كما عن ھذه األرض لیخلو لھا حوض البحر األبیض المتوسط ولتقیم على آثارھا إمبراطوری
  .یحلمون 

وإنجلترا ھي التي حطمت دول اإلسالم العزیزة المجیدة في الھند ، وأوقفت تیاره المتدفق على ھذه البالد 
بالخیر والبر والرحمة والنور والھدایة ، لتقیم للوثنیة نصًبا وتماثیل ومحاریب ، مادام ذلك سیمكن لھا في ھذه 

طمع فیھ من خیراتھا وثرواتھا ومواردھا الخام ، ویجعل منھا سوقًا نافقة للبضائع األرض ویدر علیھا ما ت
  .اإلنجلیزیة 

وإنجلترا ھي التي وقفت على باب الیمن لتسد علیھا المنافذ ، ولتقیم حولھ حصاًرا برًیا وبحرًیا في عدن 
  .والمحمیات ، فال تشم نسیم الحریة ، وال تجد إلى االتصال بالعالم من سبیل 

وإنجلترا ھي التي فعلت بالعالم اإلسالمي وبدول العروبة واإلسالم األفاعیل ، ووقفت لھا بالمرصاد ثالثة 
قرون أو تزید تحطم من كیانھا ، وتھد من بنیانھا ، حتى تم لھا ما أرادت وأصبحت ھذه الدول جمیًعا اآلن منطقة 
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 العقبات في طریق قوتھا المادیة واألدبیة والعسكریة نفوذ لھا ، تتحكم في مقدراتھا ، وتتدخل في أوضاعھا وتضع
  .واالقتصادیة 

ولكنھا مع ھذا كلھ عجزت عجًزا تاًما عن قتل روح الشعوب العربیة واإلسالمیة ، فلم تھن ولم تضعف ولم 
في تستسلم لھذا الجبروت یوًما من األیام ، وھذه الثورات المتعاقبة في مصر ، وفي العراق ، وفي فلسطین ، و

  .سوریا أقرب شاھد وأوضح دلیل 

وظھرت روسیا في المیدان ، ترسم لنفسھا مجالھا الحیوي ، وتطل مراكبھا على البحر األبیض المتوسط ، 
تدخل في منطقة نفوذھا أوروبا الشرقیة جمیًعا وتطالب بسھمھا الحرام في أفریقیا وفي آسیا ، تنافس ھذا النفوذ 

بدو ھذا الصراع واضًحا جلًیا عملًیا في مناطق النفوذ واالحتالل ، وسیاسًیا في القدیم في القارتین مًعا ، وی
  .مؤتمرات الصلح ، وجلسات مجلس األمن وھیئة األمم المتحدة 

وأغرق المتنافسان في الخداع ، ولبس كل منھما مسوح الرھبان وجلود الضأن على قلوب الذئاب ، وحاول 
وى رسالة السالم واإلصالح تقدمھا إنجلترا باسم الدیمقراطیة وتقدمھا كل منھما أن یستر الطمع المادي بدع

  .روسیا باسم الشیوعیة 

والعالم العربي اإلسالمي والشرق كلھ یترقب وینظر في حیرة بین ھذه األطماع واآلمال ، ویتھیأ للعمل ، 
  .ولكن لم یعمل بعد 

 الخبیرة العلیمة بھذه الخطوات ، فجمعت لقد خطت إنجلترا خطواتھا البارعة في میدان السیاسة ، وھي
دول العروبة في ظل الجامعة العربیة ، وھي تحاول أن توسع النطاق بربط ھذه الجامعة بمیثاق سعد آباد ، وال 
أظنھا ستقف عند ھذا الحد حتى تربطھا بالھند الجدیدة وبما وراء الھند من أمم إسالمیة وأصقاع ، ولعلھا تذھب 

، ال حًبا في سواد عیوننا وال رغبة في تقویتنا وتجمعنا ، ولكن لتقیم من ھذه األمم سوًرا أمام إلى أبعد من ذلك 
  .وقاتل اهللا ریاء السیاسة .. أطماع خصومھا وأعدائھا ، وإن شئت قلت حلفائھا وأصدقائھا 

حتنا نحن ، ولكنا مع ھذا یجب أن نرحب بھذه الخطوات وأن ننتفع بھا وأن نستفید منھا وأن نحولھا لمصل
وذلك بصالبة الحكومات ویقظة الشعوب ، ولن یمر بنا ظرف أبدع وأوفق وأكثر مالئمة لتحقیق ما نرجو من 

  .استقالل ووحدة كھذا الظرف الذي نحن فیھ 

فعلینا إذن أن ننتفع بالفرصة السانحة وأال ندعھا تفلت من أیدینا أبًدا ، یجب أن تتصلب الحكومات وتتشدد 
تھدید والوعید ، فھو سراب خادع ال وجود لھ ، ویجب أن تتیقظ الشعوب وتنھض فإن الكلمة لھا وأال تخشى ال

واألمر أمرھا ، وعلینا أن نضع أمام العقیدة عقیدة ، ومعنا الحق ومعھم الباطل وال یستویان ، علینا أن نعلن 
م التي ترادف الفوضى واإلباحیة ، وأمام اإلسالم بأصولھ السابقة وتعالیمھ العالیة وقواعده الحقة أمام دیمقراطیتھ

  .شیوعیتھم التي ترادف اإللحاد والدیكتاتوریة الدولیة 

وعلینا أن نتجمع ونتشجع ونتساند ونتكاتف ونعمل ونجاھد في كل میدان ، میدان الدعایة الدولیة ومیدان 
  .غالب على أمره واهللا .. المقاطعة االقتصادیة ومیدان الكفاح العلمي حتى نصل وإنا لواصلون 
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أتعھد بأن أدفع عند الطلب مبلغ جنیھ واحد مصري لحامل ھذا السند ، أصدر بمقتضى المرسوم العالي «

  .» م١٨٩٨ یونیھ سنة ٢٥المؤرخ في 

د الطلب ، والتصریح للبنك ھذا الجنیھ سند على البنك األھلى ، یتعھد البنك بمقتضاه بدفع قیمتھ لحاملھ عن
بھذا االمتیاز ، وھو بنك غیر مصري خالص المصریة ، احتالل اقتصادي أشد وطأة وأبعد أثًرا من االحتالل 
العسكري الذي نلح ونشدد ونطالب بكل قوة بأن یرتفع كابوسھ الثقیل عن كاھل البالد ، وإذا كانت ظروفنا في 

المتیاز تضطرنا إلى ذلك ، فما الذي یجعلنا نرضى بھذا الوضع المخجل م التي ُمنح فیھا البنك ھذا ا١٨٩٨سنة 
  .ونستمر علیھ وقد مضت ستون سنة تقریًبا 

ھذه واحدة ولیست على فظاعتھا شیئًا مذكوًرا إذا قیست بما بعدھا وذلك أن قانون إصدار األوراق المالیة 
زي نصف ما یصدر من أوراق على األقل ، فإذا یحتم على البنك أن یكون لدیھ وفي خزانتھ رصید من الذھب یوا

أصدر البنك أوراقًا بملیون من الجنیھات وجب أن یكون في خزائنھ نصف ملیون جنیھ من الذھب وإال كان 
مخالفًا للقانون ونتج عن تصرفھ ھذا تضخم مالي ونقصت قیمة أوراقھ العملیة بقدر ما نقص ھذا الرصید ، فھل 

  لقاعدة ؟راعى البنك األھلي ھذه ا

م قرار من وزارة المالیة المصریة ــ بغیر توقیع ــ یبیح للبنك أن ١٩١٦إنھ صدر في یونیھ سنة : قالوا 
یصدر أوراقًا بغیر نظر إلى قیمة الرصید ، نظًرا لظروف الحرب القائمة حینذاك ، وانتھز البنك ھذه الفرصة 

تھا ربع قرن ومازالت الرخصة قائمة ، وال ندري فأصدر ما شاء من األوراق ، وانتھت الحرب ومضى على نھای
لماذا وقد زالت كل الضرورات ؟ وكان عجیًبا أن تظل وزارات المالیة المتعاقبة تغط في نوم عمیق وال تسحب 
ھذه الرخصة الفریدة من ید البنك حتى تجئ الحرب الثانیة فیعتمد علیھا من جدید ویصدر األوراق المالیة بغیر 

ھا القوات البریطانیة في مصر ما تشاء من أقواتنا وأرزاقنا ومالبسنا وتستخدم ما ترید من حساب لتشتري ب
مرافقنا ، وكل ذلك بغیر رصید ذھبي حتى بلغ ما أصدره البنك أكثر من مائة وثالثین ملیونًا من الجنیھات یقابلھا 

  .ستة مالیین فقط من الذھب والباقي بضمانة الخزانة البریطانیة 

ذا أن ھذا الجنیھ المصري الذي في یدي ویدك أیھا المواطن العزیز صار ال یساوي في حقیقتھ ومعنى ھ
ونزلت قیمتھ الشرائیة إلى الخمس فقط فھو ریال ال جنیھ ، وصار ) تسعة عشر قرًشا( قرش ١٩أكثر من 

 جنیًھا إنما یعمل الموظفالذي یتقاضى عشرة جنیھات إنما یعمل في الحقیقة بجنیھین فقط والذي یتقاضى خمسین
بعشرة فقط ، وسارت السلعة التي كانت تشترى بجنیھ في الماضي البد أن تشترى اآلن بخمسة جنیھات والتي 
كانت تشترى بریال واحد البد أن تشترى اآلن بجنیھ ویبحثون عن سر غالء المعیشة وعن عالج ھذا الغالء 

لحقیقة ألن الخصم الحقیقي فیھا البنك األھلي أوًال وكیف یكون ویغالطون الناس ویفر الجمیع ویھربون من ا
  .والخزانة البریطانیة ثانًیا واألرصدة اإلسترلینیة وارتباط مصر بكتلة اإلسترلیني 

إن بریطانیا فعلت ما لم تفعلھ دولة من الدول للرقي بھذه البالد وأنھا تعمل : ومع ھذا یقول المستر بیفن 
یھا والترفیھ عن أھلھا ، وأنھا ال تفكر أبًدا أبًدا في استغاللھا وأن ھذا القول من دائبة على رفع مستوى المعیشة ف
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الھراء ، لمستر بیفن أن یقول ھذا وللمستر تشرشل أن یتغنى بالعمل العظیم الذي قامت بھ بریطانیا في ھذه البالد 
المصریین أن نصدق شیئًا من ھذا منذ ستین سنة ولغیرھما من اإلنجلیز أن یدعى ما یشاء ، ولكن لیس علینا نحن 

، بل واجبنا أن نفتح أعیننا على الحقائق ، وأن ندفع عن أنفسنا ھذا الخراب المحیط بعزیمة ومضاء ، وأن نفقھ 
  .األمور على أوضاعھا الصحیحة 

إن على الحكومة المصریة واجًبا ثقیًال في ھذا الشأن ، وفي یدھا سالح ماٍض فتاك تستطیع أن تفھم بھ 
ریطانیا الفرق الواضح بین الصداقة والعداء ، وھو مع ھذا حق قانوني لھا ال ینازعھا فیھ منازع لو وجدت في ب

  .نفسھا الشجاعة والوطنیة التي تدفعھا إلى العمل النافع المفید 

تستطیع الحكومة المصریة أن تعلن خروجھا على قاعدة اإلسترلیني وانفصالھا عن كتلتھ ، وتؤسس حاًال 
 الدولة لیحل محل البنك األھلي ، وتجمع الرصید من الذھب بقرض أو دین على الخزانة المصریة ، وترفع بنك

قضیة عاجلة على بریطانیا في محكمة العدل الدولیة تطالبھا برصیدھا الذھبي وبسداد دینھا البالغ قدره ھخمسمائة 
  .ملیون من الجنیھات تقریًبا في أسرع وقت 

كومة مصریة ھذا ، فقد آثمت في حق الوطن ، وتنكبت أفضل الطرق لمحاربة الجھل فإذا لم تفعل أیة ح
والفقر والمرض ، وعلى األمة أن تعمل عمًال سریًعا حاسًما للجالء االقتصادي وللقضاء على ھذا االحتالل الذي 

  .»  اللَُّھ َلُكْم ِقَیاًماَوال ُتْؤُتوا السَُّفَھاَء َأْمَواَلُكْم الَِّتي َجَعَل«ھو أشد وأنكى من كل احتالل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 



٧٧        ــ ــ

 
(*) 

 ـــــــــــــــ
یقول العاجزون الذین یریدون أن یصلوا إلى الغایات العظیمة واآلمال الجسام باألماني واألحالم ، والمنى 

نا في سبیل غیر ھذه المفاوضات ؟ وھبوھا قد قطعت ماذا عسى أن نصنع أمام اإلنجلیز ؟ وھل ل: بضائع الموتى 
  من جانبنا أو من جانبھم فما الذي ربحناه ؟ 

إن ھذا المنطق ال یملیھ إال العجز وحب الراحة والدعة والھرب من تبعات النضال والكفاح في : نقول 
نفعـل كثیًرا لو أردنا ذلك ، سبیل الحریة واالستقالل وتحقق المطالب واآلمال ، ولكن الحقیقـة أننا نستطیع أن 

وكنا جادین في ھذه اإلرادة ، ونزع اهللا من قلوبنا ھذا التھیب الكاذب من قوة الخصم ، أو الوھم الخادع من حسن 
  .الظن 

م لمناقضتھا لمبادئ میثاق ١٩٣٦نستطیع أن نتقدم فوًرا إلى محكمة العدل الدولیة بطلب إلغاء معاھدة سنة 
قعناه نحن واإلنجلیز ، ولزوال الدوافع واألسباب التي دعت إلیھا ، وتغیر الظروف األمم المتحدة الذي و

والمالبسات التي صاحبتھا ، وألن اإلنجلیز أنفسھم نقضوھا بتدخلھم وتصرفاتھم عدة مرات ، وبأسباب كثیرة 
 ذلك رأینا وحدنا ، نؤید ھذا اإللغاء ونكسب من ذلك تعطیل مفعولھا على األقل حتى یفصل في ھذا النزاع ، ولیس

  .ولكنھ رأي كثیر من الخبراء القانونیین البریطانیین أنفسھم كما جاء في برقیات األمس 

ونستطیع أن نرفع قضیتنا إلى ھیئة األمم المتحدة فوًرا ، وأقل ما ننتظره فیھا من نجاح أن نحصل على 
 االحتالل مع الضمانة الدولیة العامة الجالء عن أرض مصر بدون قید وال شرط وال محالفة عسكریة ھي شر من

التي ستكون في أیدینا نتیجة لقرار مجلس األمن ، فال یكون األمر مجرد وعد أو معاھدة بیننا وبین اإلنجلیز ، 
  .ونحن قد بلونا المر من ھذا الثمر ستین عاًما أو تزید 

یھات ، وأن نتحرر من امتیازات ونستطیع أن نطالب برصیدنا ودیننا البالغ قدره خمسمائة ملیون من الجن
الشركات اإلنجلیزیة ، ومن المھاجرین البریطانیین ، ومن سلطان رؤوس األموال األجنبیة في ھذه البالد ، وأن 
نتحرر من ید الكتلة اإلسترلینیة ، فنستفید بذلك فائدة ال حد لھا ، ونتخلص من ھذا االستعباد االقتصادي ، وھو 

  .العسكري أقصى وأشد من االحتالل 

ونستطیع أن نحول دون كل تدخل یرید القوم أن ینالوا بھ من حریتنا واستقاللنا وشئوننا الداخلیة أو 
  .الخارجیة ، ونستعدي علیھم ھیئة األمم المتحدة ، والرأي العام العالمي كلما امتدت أصابعھم بھذا العدوان 

ا بدول العالم ، وأن نتحرر بالمقاطعة من ھذا ونستطیع بعد ذلك أن نفكر تفكیًرا جدًیا في توثیق صالتن
  .النطاق الظالم الذي ضربتھ علینا إنجلترا ، فال نتعاون معھا في شأن من شئون الحیاة 

نستطیع الكثیر لو أردنا ، وبعض ھذا مما یضایق اإلنجلیز ویدعوھم إلى التفكیر الجدي في االحتفاظ 
بحقوقھم ومطالبھم وإضاعة الوقت في المحاوالت الفاشلة بصداقة المصریین وعدم التجني علیھم والعبث 

                                         
  .م ١٩٤٦ دیسمبر ١٠ھـ ــ ١٣٦٦ من المحرم ٦، بتاریخ ) ١٨٤(، العدد »  المسلمین الیومیةاإلخوان«نشر بجریدة *) (



٧٨        ــ ــ

 مجمعة على أن المفاوضة وانتظار تعطف اإلنجلیز ، لم – ھیئاتھا وأفرادھا –والمناورات الباطلة ، واألمة كلھا 
  .تعد بحال الوسیلة إلى تحقیق مطالب شعب وادي النیل واالعتراف بحقھ الواضح الصریح 

حكومة المصریة مع مشاعر شعبھا وعواطفھ ، وأن تظل في واٍد وھو في واٍد وعجیب أال تتجاوب خطة ال
آخر ، وال تجد معھ سبیًال إال كبت الشعور ، ومصادرة الحریات ، واالعتماد على سلطة الحكم وأدوات الجبروت 

تجاھلة والقھر ، وتدعي مع ھذا أنھا تحكم باسمھ وتتكلم بلسانھ وتعبر عن إرادتھ وتعمل لخیره ومصلحتھ م
  .صیحتھ الدولیة باالحتجاج واالستنكار 

نضع ھذه الكلمة بین یدي الحكومة المنتظرة ، لعل فیھا عظة وعبرة ، ولعلھا تراجع نفسھا وترى من 
تعنت اإلنجلیز معھا وغضبة الشعب من حولھا لحقھ المسلوب ، واستقاللھ المغصوب ما یحملھا على اختصار 

  .  وإنھاء مھزلة المفاوضات ، وسلوك سبیل الجھاد الطریق واحترام إرادة األمة ،

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٧٩        ــ ــ

 
(*) 

 ـــــــــــــــ
الغایة والوسیلة والعدة والسیاج ھي األمور التي یعرض لھا خطاب رئیس الحكومة المفصَّـل إلى جاللة 

د األجنبیة عن أرض الوطن العزیز وتحقیق مشیئة ھي العمل على جالء الجنو(الملك المعظم فأوضح أن الغایة 
  ) .أھل وادي النیل في وحدة مصر والسودان

وھذا الكالم على عمومھ قد یكون كافًیا لو كنا نتعامل مع قوم ال یحرفون الكلم عن مواضعھ وال ینفذون 
ناعة بھ ، حتى یكون إلیھ من أضیق الثغرات فیھ ، ولن ترضى األمة بھذا التعبیر أو تشارك الحكومة في الق

مفھوًما ومعلوًما أن المراد بالوطن ھنا مصر والسودان مًعا ، وأن الجالء المقصود ھو جالء الجنود األجنبیة عن 
أرضھما جمیًعا ، وحتى یكون مفھوًما ومعلوًما كذلك أن المراد بوحدة مصر والسودان الوحدة الحقیقیة التي 

ت شقي الوادي من صالت اللغة والقربى والمصلحة من قدیم التاریخ توجبھا ھذه اللحمة الطبیعیة التي ربط
  .وحدیثھ 

كما أوضح الخطاب أن السبیل إلى ھذه الغایة لیس مقصوًرا على المفاوضات وحدھا وأن الحكومة لن تدع 
ألمة سبیًال یصل بالوطن إلى غایتھ العادلة إال سلكتھ ، وھذا الكالم على عمومھ كذلك قد یكون مقبوًال من ا

ومعقوًال لدیھا لو كنا في أول الطریق ، أما ونحن قد وصلنا إلى النھایة الخطیرة المریرة ، وبلونا من خداع 
اإلنجلیز ومكرھم بنا وتضییعھم الفرص علینا ما جعلنا نؤمن إیمانًا ال شك فیھ بأن المفاوضات لم تعد بحال من 

قبل من الحكومة ھذا التعبیر ولن تقف معھا عنده ، بل ھي السبل التي تصل بالوطن إلى غایتھ ، فإن األمة لن ت
تطالبھا بإلحاح أن تعلن فشل المفاوضات وانقطاعھا وتأخذ فعًال في السبل العملیة الكثیرة وھي تستطیع أن تفعل 

  .الكثیر لو أرادات كما أوضحنا ذلك باألمس 

 ویقظتھا وصبرھا ومثابرتھا وتقدیرھا وقرر ھذا الخطاب أن الحكومة لھا في إیمان األمة بحقھا وثباتھا
  .الكامل لمسئولیتھا خیر عون ومدد في إدراك ھذه األھداف السامیة الحقة 

فھل الحكومة جادة حقًا في ھذا التعبیر أم ھي بالغة العبارة وخالبة اللفظ ونسیان المعاني وإھمال ما تؤدي 
.. عتمادھا على األمة واعتدادھا بإیمانھا ویقظتھا وصبرھا إلیھ ھذه الكلمات عملًیا ، وإذا كانت الحكومة جادة في ا

إلخ ، فلم تخاف إذن أن تلقي خصمھا في میدان الجھاد العملي ومعھا ھذه األمة المؤمنة الصابرة الیقظة المثابرة 
ل التي تقدر المسئولیات وتحمل التبعات وبخاصة وقد أعلنت األمة في وضوح وجالء أنھا على أتم استعداد لتحم

كل شيء في سبیل الوصول إلى أھدافھا السابقة الحقة ؟ وھل یلیق بحكومة تؤمن بشعبھا ھذا اإلیمان أن تكبت 
حریاتھ وتحارب خیرة جماعاتھ وھیئاتھ وتغلق مدارسھ ومعاھده وتسجن أحراره ومفكریھ وتالحق بالتضییق 

  د ومنھ تستمد ؟إنھا علیھ تعتم: واإلرھاق واإلعنات كل أبي فیھ ؟ ثم تقول بعد ذلك 

ما أشد شوقنا وترقبنا لتلك للحظة المباركة التي تدرك فیھا الحكومات ھذه الحقیقة فال تتخذ من غیر الشعب 
  .سناًدا وال ترى لھا غیره عماًدا 

ویتضمن الخطاب قرب نھایتھ تحفظًا قوًیا رائًعا جمیًال ھو أن مصر ستظل حریصة على أن تكون 
حدود التي رسمھا میثاق األمم المتحدة بنصھ وروحھ ، فنتذكر نحن حین نسمع ھذا القول التزاماتھا الدولیة في ال

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن «كالم كالعسل وفعل كاألسل ، بل نذكر قول اهللا العلي الكبیر : المثل العربي القائل 

                                         
  .م ١٩٤٦ دیسمبر ١١ھـ ــ ١٣٦٦ من المحرم ١٧، بتاریخ ) ١٨٥(، العدد » اإلخوان المسلمین الیومیة«نشر بجریدة *) (



٨٠        ــ ــ

، ونسأل الحكومة في إخالص ال نرید بھ إحراًجا وال »  َأْن َتُقوُلوا َما ال َتْفَعُلوَنَكُبَر َمْقتًا ِعْنَد اللَِّھ* َما ال َتْفَعُلوَن 
ھل یتفق التحالف العسكري بقیوده الثقیلة وشروطھ البغیضة مع ھذا المیثاق في نصھ وروحھ ؟ أم إنھ في : عنتًا 

لطامعة بالنصوص والشعوب حقیقة أمره طعنة تصوب إلى ھذا المیثاق وتكشف فیھ عبث ھذه الدول الكبیرة ا
والحكومات الصغیرة على السواء ، وما الذي یدفعنا إلى معاھدة جدیدة أو تحالف جدید مادمنا نحن وبریطانیا قد 

  أمضینا میثاق األمم المتحدة ؟

وتأتي بعد ھذا كلھ ثالثة األثافي والثغرة الواسعة بل الھوة العمیقة التي تتردي فیھا الحقوق واآلمال وھي 
ریح الحكومة بأن عھدھا في ھذا األمر التوجھ بالسودان إلى الرقي من شتي نواحي الحیاة لیدرك مرتبة الحكم تص

الذاتي في ظل الوحدة مع مصر ، أي كالم ھذا الذي تسجلھ الحكومة في أول وثیقة تخطھا وتناقض بھ نفسھا 
 بالیمین ، إن الحقیقة التي یؤمن بھا شعب وتخرج بھ عن مشیئة شعب الوادي وارداتھ وتسلب بھ بالیسار ما قدمتھ

وادي النیل ونرید أن تؤمن بھا حكومتھ وأن تقنع بھا من لم یفقھھا بعد من الموطنین أو األجانب على السواء أن 
مصر والسودان وطن واحد ال وطنان وشعب واحد ال شعبان وأن السودان قد وصل فعال بحكم أنھ مكمل لمصر 

الكامل التام وأننا في السودان لسنا مستعمرین یعملون لخیر من استعمروھم من الشعوب إلى مرتبة االستقالل 
واألمم ولكنا مواطنون نتساوى في الحقوق والواجبات وأن مصر بھذا االعتبار علیھا أن تتوجھ بالسودان إلى 

من استقالل السودان الرقي في شتي نواحي الحیاة ألن ھذا واجبھا لكل جزء من أرض الوطن العزیز وال ینتقص 
  .إال ھذا االحتالل البغیض فیھ وھذه الشركة الظالمة الجائرة التي فرضت على مصر ظلًما وعدوانًا 

لقد أحكمت السیاسة اإلنجلیزیة ھذا المزلق وجرَّت إلیھ الساسة المصریین فانجروا معھا إلیھ ، وإن من 
  .لرؤوس الخاطئة إلى صوابھا الخیر كل الخیر أن تعود األمور إلى نصابھا وأن ترجع ا

وبعد فلیس األمر في حاجة إلى ھذا العناد أو االلتواء وكان یغني الحكومة ویرضي األمة أن تقرر الغایة 
في وضوح وھي الجالء التام الناجز عن أرض الوادي كلھا والمحافظة التامة على وحدتھ حقیقیة وعمًال ، وأن 

ل وأن تتخذ العدة ولیست إال اآلمة ، وأن تسد على الخصومة كل المنافذ تذكر الوسیلة ولیست إال الكفاح والعم
َفَسَیَرى اللَُّھ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُھ «والثغرات ولئن فات الحكومة أن تستوعب ذلك بالقول فلعلھا تستوعبھ بالعمل 

  .» بُِّئُكْم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَنَواْلُمْؤِمُنوَن َوَسـتـَُردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْیِب َوالشََّھاَدِة َفُیَن

 

  
 
 
 
 
 
 



٨١        ــ ــ

 
(*) 

 ـــــــــــــــ
حدد شعب وادي النیل مطالبھ واضحة سافرة صریحة عادلة ، وأعلن أنھا الجالء التام الناجز بال قیـد وال 

الوحدة الحقیقیة التي تجعل من شرط ، حتى یتم بذلك لھ معنى االستقالل الكامل ویتذوق طعم الحریة الصحیحة و
الوادي وطنًا واحًدا لشعب واحد ، ألفت بین بنیھ كل العوامل الطبیعیة واالجتماعیة والتاریخیة ، ثم المصلحة 

  .وال غنى للسودان عن مصر .. المادیة بعد ذلك ، فال غنى لمصر عن السودان 

یة والمغریات اإلنجلیزیة ، فألقى بنفسھ في وإذا كان بعض أبناء ھذا الوادي قد انخدع بالدعایات األجنب
أحضان اإلمبراطوریة یطالب باالنفصال واالستقالل الیوم ، لیكون السودان فریسة لبریطانیا في الغد ، فمن حسن 
الحظ أن ھؤالء أقلیة ال یقام لھا وزن ، وأن الشعب السوداني في الجنوب یدرك اماًما العوامل الخفیة أو الدوافع 

  .التي تدفعھم إلى مثل ھذا القول الشخصیة 

وإذا كان البعض اآلخر یتمسك بالحكومة الدیمقراطیة واالستقالل الذاتي وما إلى ذلك من التحفظات مع 
تسلیمھ بالوحدة وإیمانھ بضرورتھا إیمانًا ال یرقى إلیھ الشك فإن الحوادث وضرورة الكفاح الیوم واإلصالح غًدا 

  .ال مناص من االندماج الكامل والوحدة التامة ستقنعھ تمام االقتناع بأنـھ 

وھي على كل حال قضیة بین شقیقین ال یریدان دخیًال بینھما ، وال یستطیع أحد في الدنیا أن ینكر أن 
االنفصالیین والمتحفظین ، ودعاة االندماج والمصریین قد اتفقت كلمتھم جمیًعا على المطالبة بجالء اإلنجلیز عن 

كان اإلنجلیز صادقین في دعواھم العمل على رفاھیة السودانیین ، وتحقیق مطالبھم ، فلیحققوا إذن السودان ، فإذا 
ھذا المطلب المجمع علیھ ، ولیدعونا مع إخوتنا نتفاھم وسنصل إلى ما یرضي الفریقین ویؤدي إلى خیر 

 .الشطرین ، ویریح أھل الشمال وأھل الجنوب على السواء 

إلخ ، فحجج واھیة وتستر بغیر .. ریطانیا نحو السودان وواجبھا الدولي نحو أھلھ أما التعلل بالتزامات ب
الحق ، وإذا كان ھناك التزام یحاسب علیھ ملتزمھ فھو التزام مصر للسودان أن تخلطھ بنفسھا وأن ترقى بھ كما 

 بھذا الواجب ، ترقى بأي جزء من أرضھا وأن تعمم فیھ معالم اإلصالح ، ومصر على أتم االستعداد للنھوض
وال یحول بینھا وبین أدائھ إال استئثار بریطانیا دونھا بالتحكم في مقدراتھ تحكًما لم ینتج بعد خمسین سنة تقدًما في 

  .أیة ناحیة من نواحي الحیاة 

ولقد جاء ھذا التحدید نتیجة لھذا الوعي القومي البالغ ، والیقظة الوطنیة الكاملة التي تأججت شعلتھا في 
 أبناء الوادي ، ومنذ وضعت الحرب أوزارھا ، بل منذ نشبت ھذه الحرب وقدم لھا ھذا الشعب دمھ وأقواتھ صدر

ومرافقھ جمیًعا ، رجاء أن یصدق المنادون بمبادئ الحریة والعدالة والواضعون للمواثیق والعھود ، والمقسمون 
 جانبھا حتى تصل إلى حقھا ، كما جاء ھذا بأغلظ األیمان أن یحققوا للشعوب المھضومة حریاتھا ، ویقفوا إلى

التحدید نتیجة حتمیة لھذا التطور العالمي في تفكیر البشر ومشاعر الناس ، بحیث صار االستعمار بكل أنواعھ 
وصوره وأشكالھ معنى من معاني الرجعیة التي یجب أن تحارب بكل سالح حتى یزول من الوجود ، وحتى 

ماعي ویقضي على استعباد الشعوب للشعوب ، فلم تكن المطالب القومیة نتیجة یبطل ھذا الرق السیاسي واالجت
  .لدعایة حزبیة أو لعاطفة وقتیة 

                                         
  .م ١٩٤٦ دیسمبر ١٤ھـ ــ ١٣٦٦من المحرم  ٢٠، بتاریخ ) ١٨٧(، العدد » اإلخوان المسلمین الیومیة«نشر بجریدة *) (



٨٢        ــ ــ

 ال یمكن أن ینساھا أھلھا ومن ھنا كان من الخیر كل الخیر أن یعلم البریطانیون أن قضیة ھذا شأنھا
 المفاوضات أو مداورات النصوص ، أو تنفع في شغلھم عنھا وصرفھم عن الجھاد في سبیلھا مناوراتبالزمن

والمعاھدات والوقوف عند الصیغ والتفسیرات ، فلن یزید الزمن أھل الحق الواعین إال تمسكًا بحقھم وجھاًدا في 
سبیلھ ورغبة في الوصول إلیھ كامًال غیر منقوض ، ومن الخیر للحكومات المصریة أن تدرك ھذه الحقیقة ــ 

 من أبناء ھذا الشعب ، ومن واجبھا أن تحس بإحساسھ وتشعر بشعوره ؟ ولكنا وھي ال شك تدركھا ــ وھل ھي إال
ال نرید أن نقف عند حد اإلدراك أو الشعور ، بل إن علیھا أن تصارح البریطانیین رسمًیا بھذه الحقیقة ، وأن 

  .یقوى إیمانھا بھا إیمانًا یحول دون كل مظھر من مظاھر الضعف أو الوھن 

لة وقت فقط ، أما النتیجة فلن تكون إال الوصول إلى ھذه الحقوق كاملة ، وخیر إلنجلترا وإذن فالمسألة مسأ
أن تدرك ھذه الحقیقة فتعجل بالجالء عن أرض الوادي وتعترف بوحدتھ وتكتسب بذلك عن إخالص ، جمیل 

بریطانیا صداقة معاونتھ وكریم صداقتھ وخیر البر عاجلھ ، أما إذا تغلبت روح الرجعیة االستعماریة فستخسر 
ھذا الشعب ومعھ الشعوب العربیة واإلسالمیة إلى األبد ، وسیظل أبناؤه یجاھدون بكل وسیلة حتى یصلوا إلى 

  .واهللا غالب على أمره .. الغایة ، فإما النصر وإما القبر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 



٨٣        ــ ــ

 
(*) 

 ـــــــــــــــ
صبر بیان رئیس الحكومة المصریة ، وترقبوا فیھ جدیًدا یریح النفوس القلقة انتظر الناس بفارغ من ال

ویطمئن الخواطر المضطربة ویجلوا غوامض األمور ویرسم الطریق العملي ویشیر إلى الخطوات التي ستسلكھا 
  .صلة الحكومة لتحقیق األھداف القومیة ، بعد أن أعلنت في خطاب تألیفھا أنھا ستسلك إلى ذلك كل طریق مو

ولكن البیان جاء على غیر ما كان ینتظر المترقبون ، فاكتفى باإلشارة إلى حقوق الوطن في إجمال لم یزد 
تلك المطالب التي نقشت على كل قلب مصري وھي الجالء ووحدة وادي النیل ، طبقًا لمشیئة أھل (على أنھا 

لسودان إلى الحكم الذاتي وتھیئة أھلھ لتولي الوادي ورغبتھم ، وھي رغبة طبیعیة ، مع بذل الجھد في السیر با
شئونھ ، ونحن ال نكره إلخوتنا في السودان أن یتولوا شئون ھذا الشطر من الوطن ، فھم أحق بھذا التولي وأھلھ 

، وكم كان الناس في الجنوب ) على أال یكون وسیلة إلى االنفصال الذي لیس في صالحنا ، وال في صالحھم بحال
وقین إلى وضع ھذا التحفظ في بیان رئیس الحكومة حتى تقطع جھیرة قول كل خطیب وتقف وفي الشمال مش

  .المناورات البریطانیة والتالعب السیاسي الماكر باأللفاظ عند ھذا الحد الواضح المستنیر 

وكم كان الناس مشوقین كذلك إلى أن یتعرفوا خطة الحكومة العملیة كما قدمنا ، وھل ھي ستستأنف 
ضة من جدید ؟ وعلى أي أساس یكون ھذا االستئناف إذا فكرت فیھ ؟ أو أنھا سوف ترفع القضیة مباشرة المفاو

إلى مجلس األمن ؟ ھذه أسئلة لم یفصح البیان عن اإلجابة علیھا مع شدة ترقب الرأي العام لھذه اإلجابة وسأمھ 
بالعمل عما أغفلتھ بالقول ، ولعلھا من سیاسة الغموض والتلویح ، ولعل الحكومة في األیام القریبة تكشف 

تستجیب لھذه الرغبة الملحة التي رددھا أبناء الوطن بكل لسـان ، وھي التخلص من ھذه المفاوضات العقیمة 
والتفكیر في سواھا من الوسـائل القانونیة والعملیـة للتخلص من بالء التحالف والتدخـل واالحتالل ، وإذا صدق 

  .العزم وضح السبیل 

د طالعتنا الصحف منذ یومین بإقـرار ھیئة األمم المتحدة القتراح مندوب مصر عبد الرزاق السنھوري ولق
وینبغي تنفیـذًا لمیثاق األمم المتحدة بنصھ وروحـھ أن تشـرع الدول المشـتركة في ھیئـة األمم : باشا الذي نصھ 

 في أراضي الـدول األخرى من أعضاء ھذه المتحدة في العمـل بال إبطـاء على سحب قواتھا المسلحة المرابطة
  .الھیئـة بغیر موافقتھا 

وقد اعتبرت الحكومة وأنصارھا ھذه الموافقة انتصاًرا لھا وسالًحا في یدھا تبرزه عند اللزوم إذا رفعت 
األمر إلى مجلس األمن ، واعتبرت موقف السنھوري باشا عمًال مشرفًا یشكر علیھ ، ولكن ما عرف من أن 

ري باشا قد قدم ھذا االقتراح منفرًدا برأیھ في ھذا التقدیم ، وأن سفیر مصر في الوالیات المتحدة وعضو السنھو
وفدھا لدى ھیئة األمم محمود حسن باشا قد اعترض على ھذا التصرف وأبرق إلى دولة صدقي باشا قبل سقوط 

مود بك فوزي عضو الوفد أیًضا تعدیًال حكومتھ محتًجا علیھ احتجاًجا صارخًا ، وأن االقتراح الذي تقدم بھ مح
وترى الجمعیة العمومیة طبقًا لنص المیثاق (لالقتراح الروسي كان أدق وأحكم وأوفى بالغرض إذ كان نصھ 

وروحھ ولمبدأ المساواة في السیادة ــ أنھ ال یحق ألي دولة أن ترابط قواتھا المسلحة في أراضي دولة أخرى من 
                                         

  .م ١٩٤٦ دیسمبر ١٨ھـ ــ ١٣٦٦ من المحرم ٢٤، بتاریخ ) ١٩١(، العدد » اإلخوان المسلمین الیومیة«نشر بجریدة *) (



٨٤        ــ ــ

ة إال في الحاالت المنصوص علیھا في المیثاق ــ وعمًال بھذا توصي الجمعیة العمومیة أعضاء ھیئة األمم المتحد
كل دولة مشتركة في عضویة ھیئة األمم المتحدة ولھا قوات مسلحة في أراضي غیرھا من أعضاء الھیئة أن 

ھ المستر بیفن ، ویضاف إلى ھذا ما قیل من أن اقتراح السنھوري باشا كان أخذًا بتوجی) تسحب قواتھا فوًرا
وتحقیقًا لسیاستھ وأنھ فتح بالتحفظ األخیر الوارد فیھ باب المراوغة والتھرب والتالعب باأللفاظ أمام الدول 
المعتدیة ، كل ذلك أثار الغبار الكثیف حول بریق الفوز الذي تدعیھ الحكومة لرئیس الوفد المصري في الھیئة ، 

، رهاالقتراح األول قد رفض فما فائدة التمسك بھ والموازنة بینھ وبین غیوإن كانت ترد على ھذا كلھ بأنھ إذا كان 
وشيء خیر من ال شيء ، ولسنا راضین عن االحتالل بحال حتى نتقید بالتحفظ الوارد في التعدیل ، والرأي العام 

  .نتظرون في حاجة إلى بیان من الحكومة تكشف بھ غوامض ھذه المسألة ویجلیھا على حقیقتھا للناس وإنا لم
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(*) 

 ـــــــــــــــ
لیتذكر كل مصري ومصریة ، صغیًرا أو كبیًرا ، غنًیا أو فقیًرا أن لھ طرف اإلمبراطوریة البریطانیة 

وزوجة وولـد واحد ، فإن لھذه األسـرة تسعة وعشرین جنیًھا ونصف ، فإذا كانت ھنـاك أسـرة مكونة من زوج 
طرف الحكومة البریطانیة والخزینة البریطانیة نحو تسعین جنیًھا أو تزید ، وذلك أن دین مصر على إنجلترا 
ورصیدھا اإلسترلیتي عندھا قد جاوز الخمسمائة ملیون جنیھ ، والمصریون یبلغون بالتقریب سبعة عشر ملیونًا 

  .قمي نصل إلى القیمة المذكورة كما ھو مبین أعاله وھو المطلوب من اإلنس ، وبالحساب الر

لقد أعلنت الحرب وأبت إنجلترا إال أن تجعل من أرضنا وبالدنا ووطننا قاعدة حربیة ، وإال أن تسخر كل 
مرافقنا وقوِّانا وضروریات حیاتنا للدفاع عن أرضھا وإمبراطوریتھا ومصالحھا المزعومة ووجودھا المھدد 

  . والھزیمة والفناء بالرق

لقد اتخذت من أرضنا مأوى للمالیین من الجنود المجلوبة من كل مكان ، وتحولت صحارى مصر إلى 
معسكرات تزخر بالمؤن والجنود والذخائر والمطارات والمعاقل والمصانع والمستفیات والمعتقالت ، 

لسیارات إلى الدواب في األغراض واستخدمت كل طرق مواصالتنا من السكك الحدیدیة إلى البواخر إلى ا
العسكریة ، وصودرت أقواتنا وحاصالتنا وخیرات أرضنا طعاًما للجنود ، ولتصدر إلى خارج ھذا الوطن حیث 
تباع بأضعاف ثمنھا وتمد بھا البالد الجائعة والجنود الضائعة في مختلف المیادین ، فعرفنا الجوع والعري 

رمان والفاقة ، وانتشرت بیننا األمراض الفتاكة واألوبئة القتالة ، وعضنا والبرؤس والشقاء وقاسینا ویالت الح
الغالء الفاحش بأنیابھ القویة الصارمة ، وعرفنا كیف یكون الضیق في المسكن وأرض اهللا واسعة ، وصب علینا 

  .البالء من كل مكان 

رضنا ال یدفعون لھا ثمنًا إال كل ھذا واإلنجلیز الذین ینعمون بھذه الخیرات دوننا ویستأثرون بھا في أ
سندات على الخزینة البریطانیة وإال أوراقًا نقدیة ال رصید لھا ، وإال وعوًدا معسولة بالسداد والوفاء وحسن 

  .المثوبة والجزاء حتى بلغ مجموع الدین الذي لمصر على بریطانیا خمسمائة ملیون من الجنیھات 

 صابرة محتسبة تنتظر طلوع الفجر وإشراقة الصباح ووضح ومرت ھذه األیام السوداء واألمة المصریة
النھار لتنال حقھا وتستكمل استقاللھا وتسھم مع ركب األمم العزیزة في بناء العالم الجدید والحضارة اإلنسانیة 

ة التي المترقبة ، وإذا بھا تفاجأ من بریطانیا بالجحود والنكران بعد التغافل والنسیان ، وإذا بالحكومة البریطانی
مألت الدنیا بكاًء وندًبا لحریة الشعوب المغصوبة وشفقة وعطفًا على استقالل األمم المغلوبة ، تأبى إال أن تغلبھا 
الطبیعة االستعماریة الرجعیة البائدة ، فتنكر على مصر حقھا السیاسي في أن تتحرر من القیود واألغالل ، وأن 

ن حریتھ ووحدتھ ، وتحاول أن تنكر علیھا حقھا االقتصادي یجلو كل جندي أجنبي عنھا ، وأن تعود للوط
فتساومھا في ھذا الدین ، وتعتذر عن سرعة سداده بشتى المعاذیر ، وتدعي باطًال أن الكثیر منھ قد أنفق في سبیل 

 ــ لم الدفاع عن مصر ، كأن ألمانیا أو إیطالیا أعلنتا الحرب على مصر ال على بریطانیا ، وكأنھما ــ رحمھما اهللا
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تستمرا تجامالن مصر مع أن موقفھا إلى جانب بریطانیا وحلفائھا ھو الذي غیر وجھ الحرب ــ ولواله لما كان 
  .یعلم أحد إال اهللا ــ لمن یكون النصر 

حجة داحضة ، وقول ال وزن لھ ، وأغلب الظن أن حكومة مصر لن تعبأ بھ وستطالب بحق بلدھا كامًال 
ر فقد عرف الصغیر والكبیر فیھ أن لـھ عند بریطانیا دینًا لن یفرط فیھ ولن ینزل غیر منقوص ، أما شعب مص

ومطل الغني .. عنـھ ، واألخلق بشرف بریطانیا أال تساوم في ھذه الحقـوق المقررة وأال تتستر بالمعاذیر الباطلة 
  .ظلم 
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(*) 

 ـــــــــــــــ
ال شك أن فكرة التحاكم الدولي ورفع قضیة الوطن إلى ھیئة األمم المتحدة وإلى محكمة العدل الدولیة وإلى 
مجلس األمن وإلى كل مؤتمر دولي ومجمع عالمي ، ونبذ فكرة المفاوضة مع بریطانیا والتفاھم الثنائي كوسیلة 

ارب والظروف ، ودفعنا إلیھا دفًعا مكر إنجلترا لتحقیق أھداف البالد ، فكرة صائبة بعد أن أرغمتنا علیھا التج
وتجنیھا وتعنتھا وتنكرھا لحقوقنا ولمواثیقھا وللجمیل البالغ الذي أسدتھ إلیھا ھذه البالد في محنتھا ، وكان یجب 

  .علینا أن نتلقى ھذا الدرس في وقت مبكر ، وأن نخطو ھذه الخطوة من زمن بعید 

ولیة خاضعة لنفوذ الدول الكبرى راضخة لسلطانھا متأثرة بتوجیھھا ، ومھما قیل من أن ھذه الھیئات الد
منھا جمع كلمة األمة ، ومصارحتھا بحقیقة : فإننا نجني فوائد كثیرة لھذا التحول في أسلوب السیاسة المصریة 

إلنجلیز فضح سیاسة ا: نیات البریطانیین ، ووقوفھا وجھا لوجھ أمام اعتدائھم على حقوقھا وسیادتھا ، ومنھا 
وخداعھم أمام دول العالم وأممھ وشعوبھ ، وتصحیح آراء ھذه الدول المخدوعة بھم عن العالقة بین مصر 
وبریطانیا ، وعن حقیقة ھذا الوطن ، مع القضاء على الصور المشوھة التي وضعھا االستعمار البغیض بین 

اف مطامعھا أو عواطفھا نحوھا حتى نصادق نبیُّـن نیات ھذه الدول نفسھا نحو مصر ، وانكش: أیدیھم ، ومنھا 
من نصادق عن بینة ونخاصم من نخاصم عن بینة كذلك ، وھي التي أوسعت صدرھا ومرافقھا ومواردھا للجمیع 

  .ومن واجب الجمیع أن یقفوا إلى جانبھا ، وبخاصة ومعھا الحق ومع غیرھا اإلثم والبطالن . 

ثیرة لتحول دون سلوك مصر ھذا المسلك ، فتارة تعلن حرب ومن ھنا أجمعنا أن إنجلترا تبذل جھوًدا ك
األعصاب ، وتارة تشكك في النتائج ، وتارة تعلن سرورھا بھذه الخطوة ، ونرى ذلك كلھ واضًحا في صحافتھا 

  .المرائیة الملتویة القصد واألسالیب 

منھ ھذه الفكرة ھوى في وال شك أن الشعب كلھ على اختالف ھیئاتھ وطبقاتھ ، أفراده وساستھ قد صادفت 
الفؤاد ، ال ألنھ یثق بالنتائج مائة في المائة ، ولكنھ لما ذكرنا من فوائد ھذا االتجاه والنتائج بعد ذلك بیـد اهللا 
والعاقبـة للمتقین ، ومازلنا نحسن الظن بالضمیر اإلنساني العالمي ، فإذا خذلتنا الھیئات الدولیة في ھذا الحق ، 

  .لجھاد الستخالصھ وعلیھا إثم الظالمین المعتدین ، وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون فنحن نعرف طریق ا

لكن التفكیر في ھذه الخطوة وحدھا ال یكفي ، واإلقدام علیھا مجردة ال یفید ، فإن لھا ملحقات وتوابع یجب 
 إلي توحید الصفوف وجمع الكلمة أن تھیأ لھا ونھتم بھا ، وھذا واجب الحكومة وال شك ، فمن ذلك الدعوة الجدیة

: تنظیم الدعایة في كل مكان ، في الداخل والخارج ، ومنھ : حتى تواجھ األمة عدوھا صفًا واحًدا ، ومنھ 
استصدار التشریعات والقوانین التي تحبط على الغاصبین ما یبیتون ونشعرھم أننا جادون ال ھازلون ، وھناك 

أن یرسموا للحكومة خطة وطنیة محكمة مفصلة : زابھا وزعمائھا وأفرادھا واجب آخر على األمة بھیئاتھا وأح
ویطالبونھا بالعمـل على أساسھا والسـیر في منھاجھا ، ویستعدوا لمؤازرتھا إن سارت في ھذه الخطة بجرأة 

السبیل ، وإقدام وللعمل على إسقاطھا إن آثرت السكوت واإلحجام ، ولقد كنا نفضل أن یسلك الوفد في بیانھ ھذا 
ویمد ید المعاونة للحكومة على أساس خطة ومنھاج ، فینفي بذلك عن نفسھ شبھة التعنت والتصلب وترقب سلطة 
الحكم والجھاد في سبیل الوصول إلیـھ ال في سـبیل حقوق البـالد ، كما كنا نفضل أن یتریث رئیس الحكومة في 

                                         
  .م ١٩٤٧ فبرایر ١٢ھـ ــ ١٣٦٦ من ربیع األول ٢١، بتاریخ ) ٢٣٩(، العدد » اإلخوان المسلمین الیومیة«نشر بجریدة ) *(



٨٨        ــ ــ

 خط الرجعة على وسطاء الخیر ، على أننا نرى أن الفرصة رده ، أو أن یرد بما یمھد السـبیل للتفـاھم وال یقطع
لم تفلت بعد وأنھ مازال في وسع رئیس الحكومة أن یعلن من جانبھ خطة عملیة ویدعو القوم إلیھا في رفق ولین 

 عمر رضي اهللا عنھ أن: ، ولقد حدثوا » ِإْن ُیِریَدا ِإْصالحًا ُیَوفِّْق اللَُّھ َبْیَنُھَما«: وإخالص ولیذكر قول اهللا تعالى 
ویحكما لم : اختصم إلیھ زوجان ، فبعث حكًما من أھلھ وحكًما من أھلھا فلم یوفقا إلى إصالح فخفقھما بدرتھ وقال 

تریدا إصالًحا ولھذا لم توفقا ، عودا مخلصین وستوفقان ، وقد كان وصدق اهللا العظیم ، فإن أجابوه فھو حظ 
ة جمیًعا ، وإن لم یفعلوا فحسبھ أن أعذر إلى اهللا وإلى الناس وسیجد من الوطن في محنتھ الحاضرة والخیر لألم

  .المخلصین العالمین في ھذه األمة من یشد أزره ویعینھ على الحق ما دام یعمل لھ ویجاھد في سبیلھ 

حددوا أما اإلخوان المسلمون ــ وھم الذین لم یفكروا في یوم من األیام بغیر عقولھم المخلصة البریئة ــ فقد 
وبینوا فیھ تفصیًال ) الیوم(موقفھم في الخطاب الذي قرر مكتب اإلرشاد العام رفعھ إلى رئیس الحكومة غًدا 

الخطة التي یرون أنھا واجبة االتباع ، ولعل في ھذه الخطة ھدى ونوًرا للذین ما زالوا حائرین في الطریق بعد ، 
واهللا یقول .. موقفھم من الساسـة حاكمین أو محكومین وعلى كل حال فستكون ھـذه الخطة لإلخـوان ھي أساس 

  .الحق وھو یھدي السبیل 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 



٨٩        ــ ــ

 
(*) 

 ـــــــــــــــ
توجھ باألمس األستاذان صالح عشماوي وعبده أحمد قاسم إلى رئاسة مجلس الوزراء ، حیث سلما 

  :مكتب اإلرشاد العام إرسالھ لدولة رئیس الحكومة المصریة الخطاب التالي الذي قرر 

  حضرة صاحب الدولة محمود فھمي النقراشي باشا
  رئیس الحكومة المصریة

  وبعد ،،،.. السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 

فقد كانت خطوة موفقة تلك التي خطتھا الحكومة المصریة استجابة لنداء األمة ، فأعلنت انتھاء عھد 
فاوضات مع اإلنجلیز ورفع قضیة الوطن إلى الھیئات الدولیة التي یستقر علیھا رأي اإلخصائیین من رجال الم

  .القانون والتشریع 

واإلخوان المسلمون یرون أن إعالن العزم على اتخاذ ھذه الخطوة ال یفیـد شیئًا ما لم یتبعـھ اإلسراع في 
ا لم تعززه فوًرا خطوات أخرى یقتضیھا الموقف وبفرضھا ھذا االتجاه الدراسة ــ فقد بلغ القلق باألمة منتھاه ــ وم

  :ومنھا 

م وجمیع ١٨٩٩م واتفاقیة عام ١٩٣٦دراسة الناحیة القانونیة التي تؤدي إلى إعالن بطالن معاھدة سنة   :  أوًال
ب قواتھا في القیود والعقود واالتفاقات السیاسیة المترتبة علیھما ، ومطالبة الحكومة البریطانیة بسح

  .الحال من أرض وادي النیل على اعتباره دولة مستقلة تامة السیادة 

أن تتصرف الحكومة المصریة في شئون السودان التصرف الذي یصون حقوق أبناء الوادي ویحفظ : ثانًیـا 
یدة بشيء كرامتھ واستقاللھ ، فتعلن من جانبھا عدم تمثیل الحاكم العام لھا وبطالن تصرفاتھ وأنھا غیر مق

  .منھا في الحاضر والمستقبل 

  .تنظیم الدعایة في الخارج في جمیع عواصم الدول الكبرى : ثالثـًا  

  .تنظیم الدعایة في الداخل وتغذیة الشعور الوطني وعدم مصادرة الحریات : رابًعـا 

  .تنظیم الدعایة في البالد العربیة واإلسالمیة : خامًسا 

  .دبي مع البریطانیین تنظیم التعاون األ: سادًسا 

  .دراسة عدم التعـاون االقتصادي والتخلص من قیوده الداخلیة والخارجیة : سـابًعا 

كذلك أن العمل یكون أدعى إلى النجاح وأقرب إلى التوفیق ، إذا تحددت وجھتھ ) اإلخوان(كما یرى 
  .ورسمت خطواتھ ، ثم اجتمعت علیھا الكلمة والتقت عندھا الجھود 

ت الحكومة ترى أن تتخذ ھذه الخطوات فإن علیھا أن تتقدم بھذا الرأي كمنھاج یحدد الغایة فإذا كان
والوسیلة إلى رؤساء الھیئات واألحزاب بصفة رسمیة وتطلب إلیھم معاونتھا في التنفیذ فمن أجاب فبھا ومن أبى 

  .فعلیھ إثمھ 

واهللا یقول .. ع الفرصة وتتعقد األمور ویرجو اإلخوان أن یتم ھذا المسعى في القریب العاجل حتى ال تضی
  .الحق ویھدي السبیل 

                                         
  .م ١٩٤٧ فبرایر ١٣ھـ ــ ١٣٦٦ من ربیع األول ٢٢، بتاریخ ) ٢٤٠(، العدد » اإلخوان المسلمین الیومیة«نشر بجریدة *) (



٩٠        ــ ــ

  
(*) 

 ـــــــــــــــ
رفات حكامھا وزعمائھا على في مثل ھذا الیوم من العام الماضي ضاقت األمة المصریة ذرًعا بتص

درك عامل الزمن في لحظاتھ ، ووقوفھم من قضیة البالد موقف الذي ال یقدر الفرصة السانحة ، وال یالسواء
الفاصلة التي تتقرر فیھا مصائر األمم ، وغلبھا ھذا الشعور الغامر من الضیق واأللم ، فتنفست وتحركت ، 
وأرسلت زفرتھا الحارة الملتھبة في ھدوء وسكون ووقار معلنة أنھا لن تستطیع صبًرا بعد الیوم على ھذا 

رت الحكومة رضاءھا على ھذا الشعور الكریم الذي لم یعمد إلى التسـویف واإلھمـال لحقـوق الوطـن ، وأظھ
إیذاء أحد أو االعتداء على أحد ، ولكن السائقین اإلنجلیز ھزءوا بھذه المشاعر الصادقة ، وسخروا من ھذه 
 الوطنیة المتدفقة ، ووطئوا بعجالت سیاراتھم الضخمة أجساد ھؤالء الوطنیین الكرام ، فأھدروا دمائھم وأزھقوا

  .أرواحھم وانطلقوا في طریقھم آمنین ، وجرت الحوادث بعد ذلك سراًعا قي طریقھا المعلوم 

ورأى اإلخوان المسلمون أال تمر ذكرى ھذا الیوم العزیز على األمة دون أن تحیي شھداءھا فیھ بعمل ، 
 في شيء ، ولم یقصد فقرر مكتب اإلرشاد أموًرا كلھا في حدود القانون ، ولیس فیھا ما یخل باألمن والنظام

اإلخوان بقرارھم ھذا أن یثیروا شغًبا أو أن یحضوا على ثورة أو أن یدفعوا أحًدا إلى التظاھر ضد حكومة أو 
حزب أو یشجعوا االعتداء على دم أو عرض أو مال ، فإن ذلك كلھ یذھب بجالل الذكرى وروعة التحیة الواجبة 

ضیة البالد في ھذا الموقف الدقیق الذي تسلك فیھ طرقًا دولیة جدیدة للشھداء ، فضًال عن أنھم یعلمون أنھ یضر ق
في سیاستھا العامة ، وتقف وجًھا لوجھ موقف التحاكم والتخاصم أمام دولة كل تاریخھا السیاسي سلسلة من الفتن 

 ولو بعد والمآسي والمشاغبات وانتھاز الفرص وخلق الحوادث لتعكیر صفو اآلمنین ، والصید في الماء العكر ،
حین ، لھذا لم یكن اإلخوان المسلمون ــ ولم یزالوا ــ یقصدون بقرارھم معنى من ھذه المعاني بحال ، ولكنھا ــ 

  .كما قلت ــ تحیة واجبة لیوم عزیز ، ولشھداء أبرار قضوا فداء الحق ، وفي سبیل الوطن المفدى 

مؤازرة الشعب لھا ، وإلى العمل بكل وسیلة ولم نكن نشك في أن الحكومة ــ وھي أشد ما تكون حاجة إلى 
على تغذیتھ بالشعور القومي والعلو بمعنویاتھ السیاسیة ، وتقدیر مشاعره البریئة ــ ستسر لھذا االتجاه وتتعاون 
مع اإلخوان المسلمین على تحقیقھ ال أن تقابلھ ببالغ ومذكرة ال أثر فیھما لتحیة الشھداء ، وال لتقدیر الدافع الكریم 

  .الذي دفع باإلخوان إلى تقریر ھذا اإلحیاء 

والشعب المصري بحمد اهللا وقد بلغ وعیھ القومي درجة عالیة ، لیس في حاجة إلى من یدفعھ بالقوة أو 
یربأون بأنفسھم وبأمتھم عن ھذا » اإلخوان المسلمون«یحملھ باإلجبار على أداء واجب من واجباتھ الوطنیة ، و

إلجبار ، ألنھم مطمئنون تمام االطمئنان إلى حسن تقدیرھا وإلى شعورھا ، وألنھم الوضع ، وضع اإلكراه وا
  .» َفَمْن َتِبَعِني َفِإنَُّھ ِمنِّي َوَمْن َعَصاِني َفِإنََّك َغُفوٌر َرِحیٌم«یعلمون أن مھمتھم التوجیھ والبالغ 

ر ھذا المسلك في توجیھ إن الظرف یحتم علیھا أن تسلك غی: ومن النصیحة الواجبة أن نقول للحكومة 
الشعور الوطني واالنتفاع بھ ، واالستفادة منھ ، والتعاون مع العاملین على تربیتھ وتنمیتھ ، ومحو ھذه اآلثار 

.. البغیضة التي تركھا االستعمار البغیض والتوجیھ الخاطئ من النفوس واألوضاع ، وحینئذ فقط سنستفید ونفید 
  .واألمور بید اهللا 

  
                                         

  .م ١٩٤٧ فبرایر ١٧ھـ ــ ١٣٦٦ من ربیع األول ٢٦، بتاریخ ) ٢٤٣(، العدد » یةاإلخوان المسلمین الیوم«نشر بجریدة *) (



٩١        ــ ــ

  
(*) 

 ـــــــــــــــ
  حضرة صاحب الفضیلة األستاذ حسن البنا

  المرشد العام لإلخوان المسلمین

  وبعد ،،،.. نھدي فضیلتكم أزكى تحیة 

 ثوب فقد تلقینا كتابكم ، ومنھ علمنا أنكم معتكفون في المستشفى لمرض ألم بكم ، شفاكم اهللا وأسبغ علیكم
  .العافیة 

ولقد قرأنا الكتاب فصادف ارتیاحنا ما جاء فیھ عن وحدة عنصري األمة ، ولعل من الحق أن یقال إن 
عنصري األمة عنصر واحد ، ألن افتراق الدین ال یصح أن یطغى على وحدة الدم واتفاق الصفات الخلقیة 

إن ھذه الوحدة فرضتھا األدیان « في قولكم واالشتراك في العادات واألفكار والمصالح الدنیویة ، وقد صدقتم
، فإن ذلك من الحقائق التي یدركھا األقباط » السماویة ، وقدستھا العاطفة الوطنیة ، وخلدتھا المصلحة القومیة

حق إدراك ، ویحرصون علیھا ویذودون عن ھذه الوحدة بأعز ما یمتلكون ، ألنھم یذودون بذلك عن شرف 
  .وطنھم ومجد أمتھم 

 لألقباط من بغیة إال أن یعیشوا مع مواطنیھم على أتم ما یكون من الصفاء والوفاء من جانبھم عمًال ولیس
بوصایا إنجیلھم وأوامر كتابھم وإذا كانت لھم أمنیة أخرى فھي أن تكون العدالة والمساواة واحترام الحریات 

  . ، ویبسط األمن والسالم رواقھما على البالد الدستوریة أساًسا لكل معاملة لتتم السعادة بذلك لجمیع أبناء األمة

أما ما اقتبستموه من اآلیات القرآنیة والحدیث الشریف فمن شأنھ حقًا أن ینیر األذھان ویبث مكارم األخالق 
إذا ُعممت معرفتھ بین جمیع األوساط ، والسیما التي تحتاج إلى مزید من التأدب بھذا األدب الدیني الرفیع ، وإذا 

  .ى ھدیھ الحكام والمحكومون ، وبذلك تتوثق عرى عالقات اإلخاء والمودة بین المسلمین واألقباط سار عل

ولذلك فقد أحسنتم صنًعا بالنشرة التي قلتم إن مكتب اإلرشاد العام بعث بھا إلى فروعھ ، وبیَّن فیھا ما على 
، یة وتعزیز أواصر الرابطة الوطنیةمكل أخ مسلم من واجب مقدس في أن یعمل جھد طاقتھ لدعم ھذه الوحدة القو

  .ففي ذلك عنوان على رقي األمة ودلیل على نضج تربیتھا السیاسیة 

وال یسعنا إال أن نضرع إلى المولى جلت قدرتھ أن یرعى الكنانة بعین عنایتھ ، ویجنبھا مساوئ 
تحاد في ظل رعایة المصري الخصومات الداخلیة الوخیمة العواقب ، ویدیم على سكان الوادي نعمة المحبة واال

ا بین األمم في عھد ملكھ األول جاللة فاروق الملك العادل أطال اهللا عمره وأعز بھ أمتھ وبوأھا مكانًا علًی
  .المبارك

  واقبلوا سالمنا وأطیب تمنیاتنا ،،،

  بابا بطریرك الكرازة المرقسیة
  بوساب الثاني

  

                                         
  .م ١٩٤٧ أبریل ١٤ھـ ــ ١٣٦٦ من جماد األول ٢٢، بتاریخ ) ٢٩١(، العدد » اإلخوان المسلمین الیومیة«نشر بجریدة *) (
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(*) 

 ـــــــــــــــ
  

ذاع رئیس الحكومة المصریة على مواطنیھ بیانًا مطوًال یذكرھم فیھ بما عرف عنھم من كرم الضیافة أ
واإلحسان إلى النزیل ، ویذكر أن بعض الجرائد والمجالت اإلفرنجیة تناولت ھذه المعاني وأشارت إلى بعض 

أحرار في بالدنا كرماء (لدائم حوادث تدل على تبرم األجانب وتخوفھم من أبناء ھذا الوطن الذي كان شعاره ا
، وال شك أن رئیس الحكومة المصریة إنما أراد بھذا أن یطمئـن األجانب ، وأن یعاجل حمالت ھذه ) لضیوفنا

الصحف بالقضاء علیھا في مھدھا ، وأن یعلن على رؤوس األشھاد أن الحكومة المصریة والشعب المصري 
  . فتنة بالمرصاد یعرفان واجبھما تمام المعرفة ، ویقفان لكل

وھذا كالم صحیح في عرف الحجة والمنطق واإلخالص المتبادل أما حین یكون مصدر ھذه الحملة 
المغرضة ، الھوى واالختالق والكذب وانتحال األباطیل وإثارة الخواطر ، فنحن نؤكد لرئیس الحكومة أن بیانھ ــ 

یئًا ، وستظل ھذه الجرائد على خطتھا ، وسنسمع كل رغم ما فیھ من صدق العاطفة وكریم المجاملة ــ لن یثني ش
یوم بجدید من ھذه األكاذیب المفتراة ، وال یجدي حینئذ إال أن نحتقر ھذا الدس الوضیع حكومة وشعًبا ، ونمضي 
في طریقنا إلى األمام نصلح من شئوننا ونجاھد في سبیل حقنا ونوحد كلمتنا ونسوى صفنا ونغیر من أنفسنا لیغیر 

  .ما بنا ، ویومئذ فقط تعرف لنا ھذه الجالیات جمیلنا وتقر بمعروفنا اهللا 

وأي اعتداء وقع ! وھا ھي ذي الحمایة قد رفعت واالمتیازات قد ألغیت ، فماذا حدث لألجانب في مصر ؟
  !على أموالھم أو أرواحھم أو مصالحھم من المصریین ؟

راد أن یشیر من بعید إلى أن نمو حركة اإلخوان منذ عام تقریًبا زارني بعض كبار األجانب في مصر ، وأ
وانتشار فكرتھم ، قد أخذت في نفوس كثیر من عامة الشعب المصري نوًعا من التعصب الدیني ضد األجانب ، 

یا صاحبي ، إذا أردت أن تواجھ الحقائق بعین مفتوحة وقول صریح ، فأنا مستعد لمسایرتك ، أما إذا : فقلت لھ 
م أو حاولت أن تعیش محجوًبا بستار من الوھم فلست معك ، إن ما تزعمھ من التعصب الدیني أردت مجرد االتھا

وھم ال وجود لھ ، فلیس اإلسالم في جوھره دین تعصب أو عدوان ، ولكنھ دین تسامح عجیب وإنسانیة عالیة 
تھم ــ بالبر واإلحسان وعالمیة تتسع لكل أبناء آدم على ظھر ھذه األرض ــ مھما اختلفت نحلھم وآراؤھم وعقید

والعدل والرحمة ، ولكن المسألة مسألة اقتصادیة اجتماعیة قبل كل شيء فلقد دخل األجانب ھذه الدیار ، وأھلھا 
یعیشون في عدد قلیل وفي حاجات محدودة وعلى أسلوب من الحیاة جعلھم یرضون بالقلیل ، أما اآلن وقد 

یونًا ، وتغـیَّر أسلوبھم في الحیاة ھذا التغیر الذي كثرت فیھ تضاعف عدد المصرین وحدھم حتى بلغ عشرین مل
  .المطالب وتعددت بھ الحاجات وانقلبت الكمالیات الماضیة إلى ضروریات ملحة 

فلم یكن بد من أن ینظر المصریون إلى ما في أیدي األجانب من خیرات بالدھم وغالتھا نظر الذي یرید 
ا كما یتمتعون ، ال عن تعصب دیني كما تزعم أو فورة وطنیة مجردة ، ولكن أن ینال منھا كما ینالون ویتمتع بھ

  .عن ضرورة اقتصادیة اجتماعیة قبل كل شيء وذلك حقھم وال شك ال ینكره علیھم إال كل جاحد أو مكابر 

ر من لیست في الدنیا جالیات أجنبیة تتمتع في أیة أمة من األمم بمثل ما تتمتع بھ الجالیات األجنبیة في مص
تقدیر وإكرام ، بل إنھا لتنال من خیرات ھذا البلد وثمراتھ أضعاف ما ینال الوطنیون ، ولكنھا سیاسة مرسومة 

                                         
  .م ١٩٤٧ مایو ٧ھـ ــ ١٣٦٦ اآلخر  من جماد١٦، بتاریخ ) ٣١٠(، العدد » اإلخوان المسلمین الیومیة«نشر بجریدة *) (
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تتجدد كلما حاولت مصر أن تعمل لتحقیق مطالبھا القومیة أو تجاھد في سبیل حریتھا واستقاللھا ، وتكون 
  .اإلصبع االستعماریة والید اإلنجلیزیة وراء ذلك كلھ 

 الخطة بإثارة الغبار حول فكرة األقلیات ، وترتفع األصوات من كل جانب ــ أقباط ومسلمون ــ تبدأ
وظالمون ومظلومون ، ومصر أمة واحدة ال تعرف ھذا التفریق وال تشعر بھ ، حتى إذا انكشفت الدسیسة 

عت األصوات من كل وحبطت الفتنة بفضل یقظة األمة واستمساكھا بعرى الوحدة ، ثار الغبار من جدید وارتف
ة الذین قالوه أو كتبوه أو مكان أجانب ومصریون وكارھون وخائفون ، ولیس شيء من ذلك إال في أدمغ

  .، أما ھنا في مصر فلیس إال الخلق الفاضل والتعاون الكامل صوروه

 في وأذكر أن شفیق باشا ذكـر في حولیاتھ أن الجالیـات األجنبیة اضطربت اضطراًبا عظیًما حین بدت
األفق فكرة رفع الحمایة عن مصر عقب الحرب الماضیة ، حتى إن الكثیر منھا استنجد بدولھ وقنصلیاتھ ، 
واحتجت بعض الدول رسمًیا على الحكومة المصریة ، وتقدمت بمذكرات إلى دار الحمایة في ھذا المعنى ، وكان 

دد ھذا القلق عندما أرادت مصر أن تدع من أسبقھا إلى ھذا االحتجاج فرنسا وإیطالیا فیما أذكر ، كما تج
  .االمتیازات األجنبیة ونادى المغرضون بالویل والثبور وعظائم األمور 

ومفتاح اإلصالح الیوم في ید األجانب ، ال في ید المصریین ، فاألجانب یستطیعون أن یحسنوا معاملة 
نھا ، ویشعروھم أنھم ال یستأثرون دونھم الوطنیین في الشركات وفي المصانع وفي المزارع الواسعة التي یملكو

بشيء ، وال یرتفعون بأنفسھم عن أھل وطن أواھم وأغناھم ووجدوا فیھ رزقھم رغًدا من كل مكان ، وحبذا لو أن 
ب رعایاھا في مصر من خیرھا رئیس الحكومة اتجھ في ندائھ إلى الحكومات األجنبیة ، فأبان لھا عن نصی

اتجھ إلى الجالیات األجنبیة في مصر لتتولى ھي الرد على ھؤالء المغرضین ، وھو نصیب األسد ثم وبرھا
  .األفاكین 

وإذا كان دولتھ قد آثر أن یتجھ إلى أمتھ ، فإننا باسم ھذه األمة نأمل أن یبادر النزالء الفضالء في مصر 
لمصر بعض حقھا علیھم إلى إطفاء ھذه الفتنة وإحباط ھذه الدسیسة والرد على تلك المفتریات ، وبذلك یؤدون 

  .ومن الجمیل عرفان المعروف وتقدیر الجمیل 

  

  
 
 
 
 
 
 
 



٩٤        ــ ــ

 
 

(*) 
 ـــــــــــــــ

  حضرة األستاذ المحترم رئیس تحریر جریدة البالغ 

  ،وبعد ،،.. السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 

م بعد مقدمة طویلة ذھبتم فیھا مع التخیل ــ واالتھام ١٩٤٧ مایو ١١فقد نشرتم في عدد جریدتكم باألمس 
وافتراض المقدمات ــ وترتیب النتائج في عبارات مؤدبة مھذبة كل مذھب ، مما ال حقیقة لھ ، وما ال أحب أن 

لموضوع ، ومتى كان باطًال فقد بطل كل ما سبقھ أقابلھ بمثلھ أو أعلق علیھ بما یناسبھ ، إذ أن المھم ھو جوھر ا
  .أو لحقھ 

، أنني مساھم في ثالث ) إلخ.. الشیخ البنا عضو في شركات بألوف الجنیھات (نشرتم تحت عنوان 
شركات األولى شركة الھالل للسیاحة والثانیة شركة دار اإلخوان للصحافة ، والثالثة شركة دار اإلخوان للطباعة 

لى نص عقد الشركة األولى ، وفقرات من عقدي الشركتین الثانیة والثالثة ، وطالبتم ملحین بسماع ، كما أشرتم إ
ردي على ما ذكرتموه ، وھا أنذا أجیب رغبتكم بإیضاح حقیقیة ما ذكرتم ، راجًیا أن ینشر ھذا الرد في أقرب 

  . بالقواعد الصحفیة عدد یصدر وفي نفس المكان الذي نشرتم فیھ مقالكم إنصافًا للحقیقة وعمًال

فأما عن الشركة األولى ، وھي شركة الھالل للسیاحة ، فقد ألفت ألغراض اقتصادیة عربیة إسالمیة ، 
ورأي المؤسسون األولون لھا أن یشركوا معھم بعض الھیئات أو الجماعات اإلسالمیة ، فعرضوا األمر على 

ن المسلمین ، وقد وافق المركزان على الفكرة ، وقرر والمركز العام للشبا) لإلخوان المسلمون(المركز العام 
المركز العام للشبان المسلمین االكتتاب أیًضا ، وانتدبت للتوقیع عن اإلخوان ، كما انتدب الدكتور یحیى 
الدردیري للتوقیع عن الشبان ، وإذا فصاحب ھذه األسھم ھو المركز العام لإلخوان المسلمین والشیخ البنا ال یملك 

ا سھًما واحًدا ، والعقد الذي نشرتموه والفقرة التي نقلتموھا من النظام األساسي كان ذلك كلھ صورة لالتفاق منھم
األول ، ولما أخبرت بھ كتبت تًوا إلى األستاذ محمد عبد المنعم إبراھیم المحامي والمكلف باتخاذ إجراءات 

  :م ١٩٤٦یر  فبرا٢٤تسجیل الشركة واستصدار مرسومھا ھذا الخطاب بتاریخ 

  عزیزي األستاذ عبد المنعم                               حفظھ اهللا 

  وبعد ،،،.. السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 

فقد اطلعت على عقد شركة الھالل وعلى فقرات من النظام األساسي للشركة ، فرأیت أن أبدى عدة 
  :مالحظات أرجو العنایة بھا مع جزیل الشكر 

  رأیت أن اسمي كتب في المساھمین المؤسسین بالصفة الشخصیة مع أني ساھمت بالصفة العامة   :أوًال
  .وباسم المركز العام لھیئة اإلخوان المسلمین بالقاھرة فأرجو أن ینص على ذلك صراحة في العقد 

 في المواعید رأیت أن إحدى الفقرات في نظام الشركة تنص على أن المساھم إذا تأخر عن السداد  :  ثانًیا
، وأظنھا الفقرة الثانیة من المادة السابعة ، وھذه  % ٥المقررة احتسب علیھ ھذا التأخیر بفائدة 

                                         
  .م ١٩٤٧ مایو ١٢ھـ ــ ١٣٦٦ من جماد اآلخر ٢١، بتاریخ ) ٣١٤(، العدد » اإلخوان المسلمین الیومیة«نشر بجریدة *) (



٩٥        ــ ــ

صورة من صور الربـا ال أقرھا فأرجو حذفھا من النظام األساسي للشركة ، ومالحظة غیرھا من 
  .طباق النصوص حتى تكون جمیًعا منطبقـة على قواعد الشریعة اإلسالمیة تمام االن

كل معامالتھا وأبواب نشاطھا تكون (أرجو أن یوضح في صلب نظام الشركة مادة تنص على أن   :  ثالثًا
  .فال یصح مثال أن تستأجر مرقًصا أو باًرا أو نحو ذلك ) موافقة لما تقرره الشریعة اإلسالمیة

وان عن المساھمة ، شـاكًرا لكم فإذا كان من المتعذر مالحظة ھذه المعاني ، فأرجو أن تقبلوا اعتـذار اإلخ
من كل قلبي عواطفكم الطیبة ، وسواء أكنا مساھمین أم غیر مساھمین فإنھا النصیحة الواجبة ، نتقدم بھا راجین 
أن یالحظ ذلك في تصرفاتكم ، وأنتم بحمد اهللا أحرص الناس على عزة اإلسالم  ، وال زلت لكم دائًما الشاكر 

  .ویساعد بكل جھد في الخیر الذي تعملون الذي یتمنى أحسن التمنیات 

  والسالم علیكم وحمة اهللا وبركاتھ ،،،

  حسن البنا
  المرشد العام لإلخوان المسلمین

وبناًءا على ھذا الخطاب أرسل األستاذ محمد عبد المنعم إبراھیم المحامي الخطاب اآلتي إلى حضرة 
  :م ١٩٤٦ سنة  یونیھ١٧صاحب السعادة رئیس لجنة قضایا الحكومة بتاریخ 

  حضرة صاحب السعادة رئیس لجنة قضایا الحكومة

  :أرجو إدخال التعدیالت اآلتیة على شركة الھالل للسیاحة والنقل 

إذ أنھ مشترك في الشركة بصفتھ المرشد ) بصفتھ(یضاف بعد حضرة صاحب الفضیلة األستاذ حسن البنا  )١(
  .العام لإلخوان المسلمین 

  .ماني عشرة كلمة األولى وھي الخاصة بالفائدة یحذف من المادة السابعة الث )٢(

وكل معامالتھا وأبواب نشاطھا تكون موافقة «: ویضاف للمادة الثانیة من العقد والنظام فقرة أخیرة نصھا  )٣(
 .» لما تقره الشریعة اإلسالمیة

 األفوكاتو
 محمد عبد المنعم إبراھیم المحامي

ا كما ذكرتم وما كان لھ أن یفعل ، بل وفقھ اهللا ولھ الحمد ومن ذلك ترون أن الشیخ البنا لم یتعامل بالرب
 .والمنة إلى أن یكون نظام الشركة كلھ خالًیا من كل ما یتنافى مع أحكام الشریعة اإلسالمیة الغراء 

وأما عن الشركتین الثانیة والثالثة فأؤكد لكم أنني ال أملك في شركة دار الصحافة لإلخوان أكثر من أربعة 
لم تسدد كلھا بعد ، وال أملك في شركة الطباعة لإلخوان أكثر ) ستة عشر جنیًھا( جنیھ مصري ١٦متھا أسھم قی

 .لم تسدد كلھا كذلك ) اثنا عشر جنیًھا( جنیھ مصري ١٢من ثالثة أسھم قیمتھا 

أن :  جنیھ فھو مبلغ اسمي فقط سببھ ١٠٠٠وأما ما ذكر في العقدین من أن لي في كل من الشركتین 
اھمین في كل شركة منھما یبلغون ثمانیة آالف مساھم تقریًبا ، ومن غیر المعقول أن یوقعوا جمیًعا على عقد المس

ینھا عشرین شخًصا تعتبرھم االتفاق ، فرأت الجمعیة العمومیة األولى لھؤالء المساھمین أن تنتدب من ب
ساھمون جمیًعا توزیًعا اسمًیا ، وتفوضھم ، وتوزع علیھم رأس  المال والسھوم التي اكتتب بھا ھؤالء الممؤسسین

، وذلك ) بصرف النظر عن حقیقة ما اكتتب بھ كل واحد من ھؤالء العشرین من السھوم(في التوقیع على العقد 



٩٦        ــ ــ

إجراء یتخذ في كل الشركات المساھمة في مثل ھذه الظروف ، وھو ثابت في محضر الجمعیة العمومیة 
 .الشركة التأسیسیة األولى وكذلك في دفاتر 

وأحب أن أنتھز ھذه الفرصة فأضیف إلى معلوماتكم الصحفیة في ھذا المعنى أنني مساھم في شركة رابعة 
 جنیھ ٢٠من شركات اإلخوان ــ غاب عنكم ذكرھا ــ وھي شركة المعامالت اإلسالمیة بخمسة أسھم قیمتھا 

ئیًسا لمجلس إدارة شركة اإلخوان للصحافة دفعت نقًدا وعًدا والحمد هللا ، وأنني قد انتخبت ر) عشرون جنیًھا(
 جنیھ ١٠٠شھرًیا ، ورئیس لمجلس إدارة شركة الطباعة نظیر مبلغ ) مائة جنیھ( جنیھ ١٠٠نظیر مبلغ قدره 

أخرى شھرًیا كذلك ، ولكنني رفضت رفًضا باتًا أن أتقاضى ملیًما واحًدا من إحدى الشركتین وعملت ) مائة جنیھ(
  .طوًعا حامًدا هللا أن وفقني إلى المساھمة بمجھودي الضئیل في ھذه الخدمة الجلیلة طوال العام الماضي مت

سیدي المحرر ــ أظنني بعد ھذا في غنى عن ذكر مصدر اآلالف المزعومة أو الرد على ما تخیلتموه من 
الشركات فروض ونتائج باطلة تترتب على حیازتي إیاھا ، وأظن أنھ قد وضح لكم جلًیا أن مجموع سھومي في 

ثمانیة ( جنیھ ٤٨قیمتھا ) اثني عشر سھًما( سھًما ١٢التي أشرتم إلیھا والتي غاب عنكم ذكرھا ال یزید على 
.. ما كان یعجز مرتبي الحكومي الذي أشرتم إلیھ عن سدادھا ، ومع ذلك فلم تسدد كلھا إلى اآلن ) وأربعون جنیًھا

  .فال ألوف وال مئات 

 مصر تفرح وتسر ألن ھیئة إسالمیة استطاعت أن تنھض على قدمیھا ، كنت أظن األحزاب والصحف في
وأن تساھم بنصیب وافر في اإلصالح الخلقي واالجتماعي واالقتصادي والكفاح الوطني ، معتمدة على اهللا وحده 
معتزة بسالمة مبادئھا وطھارة قلوبھا وجوارحھا بعیدة كل البعد عن الخضوع لألحزاب ، أو األفراد ، أو 

لحكومات ، أو محتكري النشاط االقتصادي في مصر من الدخالء علیھا واألجانب عنھا ، ولكن یظھر أن ا
عناصر الھدم ال زالت في أنفس الكثیر منا أقوى من عوامل البناء ، وأننا الزلنا في حاجة ماسة إلى بناء ماھر 

 المستعان ، وكنت أظن أن آخر من یعمل جاھًدا في ترمیم ھذا االنھیار الخلقي المؤسف ، فصبر جمیل واهللا
  .یتحدث في مثل ھذه المعاني ھم الذین یعلمون حق العلم أن بیوتھم من زجاج 

على أني أتقدم إلیكم بالشكر الجزیل على ھذه الفرصة التي كشفت عن كثیر من نواحي التضحیة والبذل 
  : التي ما كنت أحب أن تعرض على الناس ویرحم اهللا القائل 

  د اهللا نشـــــر فضیلة       طویت أتاح لھا لسان حسودوإذا أرا

وختاًما أحب أن أطمئنكم ، وأؤكد لكم أن الشیخ البنا یشرف ، ویعتز بأنھ كان فقیًرا ، وما زال فقیًرا ، 
  .وسیظل كذلك حتى یلقى اهللا ، وھو بثیاب الكفاف والفقر ، وھي وسام العزة والفخر ، واهللا ھو الغني الحمید 

  م علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،والسال

  الفقیر إلیھ تعالى

  

 
 
 



٩٧        ــ ــ

 
(*) 

 ـــــــــــــــ
ستتوجھ الحكومة بالقضیة إلى مجلس األمن ، ولن تعدو النتیجة أحد أمرین ، فإما أن تعترف لنا الدول 

وحدتھ الحقیقیة ، وحینئذ ما أحوجنا إلى التفكیر بحقنا ، فتطالب بریطانیا بالجالء عن أرض الوادي وتعترف ب
الطویل في بناء حیاتنا الداخلیة ، وتنظیم عالئقنا الخارجیة على قواعد تستمد من معاني قومیتنا الصریحة ، ومن 
نظام اإلسالم الحنیف ، ومن روح ھذا التطور العالمي اإلنساني الجدید نحو المثل العلیا واألھداف النافعة 

  .ي العالیة السامیة والمعان

وإما أن تتغلب المصالح االستعماریة على الحق الواضح المنیر ، فال نظفر بما كنا ننتظره ونرجوه من 
تقدیر الدول الكبرى لمعاني الحریة والحق والنصفة ، وذلك أمر محتمل غیر بعید الوقوع ، وإن كنا الزلنا نرجو 

 اإلنساني قد اتجھ نحو الخیر بعد ھذه الدروس القاسیة التي ذاقتھا أن یكون الضمیر العالمي قد استیقظ ، والفكر
  .األمم والشعوب في ھذه الحرب الضروس ، ولذلك كان من الواجب أن نعد أنفسنا من اآلن لمواجھة ھذا الموقف 

وإنما یكون اإلعداد من جانب الحكومة بأن تكاشف األمة في صراحة ووضوح بتطورات القضیة ، وال 
تلقف أخبارھا من ھنا ومن ھناك ، فلیس أضر من سیاسة الصمت في الموضوعات التي ال سناد فیھا تدعھا ت

  .للحكام إال قوة الشعوب ویقظة األمم 

كما أن من واجب الحكومة منذ اآلن أن تسرع في تألیف لجان فنیة للنظر في كل النواحي والمواقف 
ى موقف الخصومة الجادة مع اإلنجلیز ومناصرتھم ، ذلك السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي تترتب عل

  .الموقف الذي سنلجأ إلیھ مضطرین بعد أن فقدنا األمل في عبارات السالم والوئام والحق واإلنصاف 

ومن واجب الحكومة كذلك أن تدعو كل الھیئات الوطنیة التي تستجیب لھا لتكاشفھا بحقائق الموقف ، حتى 
 تعد نفسھا وتعد الشعب ــ على اختالف طبقاتھ ــ لمواجھة ھذا الموقف بما یجب أن یواجھ تستطیع ھذه الھیئات أن

  .بھ من جھاد وكفاح 

حین ذھب إلى مؤتمر الصلح بعد الحرب الماضیة ــ وقد ) رحمھ اهللا(وأذكر أن الملك فیصل بن الحسین 
 والقبائل ، واتفق معھم على ما یجب أن كان ملكًا لسوریا حینذاك ــ استدعى إلیھ رؤساء الناس وشیوخ العشائر

في خطتھ ھذه ولم ) رحمھ اهللا(یعمل إذا خذلتھ الدول الغربیة وأخلفت عھودھا ومواثیقھا مع العرب ، ولو استمر 
یعدل عنھا وھو في أشد األوقات حاجة إلیھا لكان لألمم العربیة وضع آخر فیما نظن ، ویجب أن نعتبر تاریخنا 

  .ا من حوادث وعبر ونستفید مما مر بن

ومن واجب الحكومة كذلك أن تھیئ الفكرة في الشعوب الغربیة والدول العربیة ، وتبصرھا في وضوح 
وصدق ولباقة بالنتائج الخطیرة التي تترتب على مثل ھذا التحدي للحق والعرب وللشرق حتى تكون على بینة 

  .من األمر 

ًعا في العمل على تحقیقھا ، وإذا كان الشعب المصري كل ھذه واجبات حتمیة یجب أن تشرع الحكومة سری
یبدو اآلن ھادئًا ساكنًا ، فإن في أفئدتھ من مراجل القلق ما لو انفجرت لدوى صوتھا بین المشرق والمغرب ، 
ولكنھ یرید أن یقطع السبیل على المتربصین ، ویقیم الحجة على الكاذبین ویمضي في شوط الحلم الحكیم إلى 

َوَلَمْن انَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِھ َفُأْوَلِئَك َما َعَلْیِھْم «تى إذا یأس من إنصاف الناس إیاه ، عرف كیف ینصف نفسھ نھایتھ ، ح
  .» ِمْن َسِبیٍل

                                         
  .م ١٩٤٧ مایو ١٤ھـ ــ ١٣٦٦ من جمادى اآلخرة ٢٣، بتاریخ ) ٣١٦(، العدد » اإلخوان المسلمین الیومیة«نشر بجریدة *) (
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(*) 

 ـــــــــــــــ
حفًال تكریمًیا لحضرتھ بمناسبة تعیینھ أقام األساتذة والطالب المناصرون للدكتور طھ حسین بكلیة اآلداب 

ثم أرید أن أنتھز ھذه الفرصة ــ أیھا األصدقاء ــ «: مراقًبا للثقافة العامة ، وكان مما قالھ الدكتور في ھذا الحفل 
ألقول ما قلتھ ألف مرة ومرة ، وما سأقولھ ألف مرة ، فقد یظھر أننا ال نسأم من القول والتكرار ، وھو أن 

ثبت مكانھ وأمكن في قلوب المسلمین وفي قلبي أنا كذلك من أن یتعرض لخطر ألن فالنًا قال أو أن فالنًا اإلسالم أ
  .لم یحسن القول 

أرجو أن نكون أحسن ظنًا باإلسالم وأحسن ظنًا بأنفسنا ، وأن نكون أحسن ظنًا باهللا من أن : أیھا األصدقاء 
ا الرأي أو ذاك وأتمنى أن یقیض اهللا لإلسالم من یدافع عنھ نظن أن اإلسالم معرض ألي خطر ألن فرًدا یرى ھذ

  .» كما أدافع أنا عنھ ، وأن ینشره ویحببھ للناس كما أنشره أنا وكما أحبب أنا مبادئھ للناس

ھكذا قال الدكتور بالنص ، فھل حقیقة یدافع الدكتور طھ حسین عن اإلسالم وینشره ویحببھ للناس إلى 
  .قیض اهللا لإلسالم من یدافع عنھ وینشره كما یفعل درجة تجعلھ یتمنى أن ی

إذا صح ھذا یا دكتور فقد اتفقنا كل االتفاق واعتبرنا أیھا الداعیة المسلم من جندك منذ الساعة فإننا لإلسالم 
  .نعیش ، ولھ نحیا وفي سبیل الدعوة نموت شھداء 

ذا أنني ألتمنى من كل قلبي مخلًصا صدقني یا دكتور طھ من غیر أن أقسم لك وإن شئت فأنا أقسم على ھ
أن أرى ذلك الیوم الذي تدعو فیھ أنت لإلسالم وتنشره بین الناس وتحبب تعالیمھ إلیھم ، وأعتقد أنك حینئذ 
تستطیع أن تخدم اإلسالم بأجل وأكثر مما یفعل كثیر منا نحن الدعاة المتواضعین فإنك رجل جريء لك قلم ولك 

 یعلم اهللا –صدقاء مخلصون وفیك دأب ونشاط وإنتاج خصیب وما نحسدك على ھذا لسان ولك تالمذة معجبون وأ
 ولكنا نتمنى أن یكون ذلك في میزان اإلسالم ال علیھ ، وال في كفة الخصومة لھ وتوھین أمره وبطریق غیر –

  .مباشر فھل یجيء حقًا ذلك الیوم ؟ أسألك یا دكتور مخلًصا ألطمئن ال متحدًیا وال تعنتًا 

  لك كتًبا كثیرة ففي أیھا ورد ھذا الدفاع عن اإلسالم والدعوة إلیھ وتحبب تعالیمھ للناس ؟إن 

وإن لك تالمذة قد اختصصت بھم واختصوا بك فأیھم ظھر أثر دعوتك فیھ فكان لسانًا إسالمًیا أو قلًما 
   إسالمیا أو صفحة من صفحات الفكرة اإلسالمیة أو مظھًرا من مظاھر التمسك باإلسالم ؟

وأنت قد ساھمت في خدمة كثیر من القضایا االجتماعیة وحضرت كثیًرا من األحفال والمؤتمرات في 
  داخل القطر وخارجھ ، ففي أي ھذه جمیًعا نطقت باسم اإلسالم أو دعوت إلى تعالیمھ ؟

وأنت یا دكتور أستاذ في الجامعة المصریة منذ أنشئت فأنشدك الحق ، ھل تذكر أنك عرضت في دروسك 
ومحاضراتك لطلبتك ما یلفت أنظارھم إلى جالل ھذا الدین وروعتھ ومتانة تشریعھ ؟ ھذا والمادة التي 

  اختصصت بتدریسھا ألصق مواد الدراسة باإلسالم ؟ وكتاب اإلسالم ؟

وال أحرجك فأقول ــ وأنشدك الحق ــ یا دكتور أفتحیا أنت في حیاتك الیومیة على نمط إسالمي وتطبع 
یت بھذا الطابع ودع البیت وما فیھ ، أفتقوم أنت في حیاتك الشخصیة بواجبات الرجل المسلم ، أسرتك كرب ب

                                         
  .، بتاریخ ) ٠٠٠٠(، العدد » اإلخوان المسلمین الیومیة«ر بجریدة نش*) (



٩٩        ــ ــ

فضًال عن الداعیة الذي یتمنى أن یقیض اهللا لإلسالم من یدافع عنھ ، ال أحرجك بھذا السؤال األخیر ، وال أطالبك 
اة العامة ، كأن واجبات الفضیلة وتعالیم بجوابھ فأنتم معشر الدعاة العصریین تفرقون بین الحیاة الشخصیة والحی

  .اإلسالم ال تتناولھا جمیًعا وكأن الحیاة العامة للفرد لیست مرتبطة بحیاتھ الخاصة كل االرتباط 

  ..وبعد یا دكتور طھ 

ل ، ولعلك ـأن تعرض للنظر في القرآن باألسلوب الذي اخترتھ لنفسك من قب.. فھل من الدعوة لإلسالم 
  .عد ــ وھو ما أسر لھ ــ حتى مع تسلیم الدعوى بأن البحث علمي بحت عدلت عنھ من ب

أن تقف وقفتك المعروفة في شأن الكتابین اإلنجلیزیین ، وما كان علیك وال .. وھل من الدعوة لإلسـالم 
 في على الجامعة وال على حریة الفكر من بأس أن تستجیب ألبناء مؤمنین من تالمذتك رأوا في ھذا الكالم طعنًا

مقدساتھم فلجأوا إلیك بالطریق القانوني في ھدوء وأدب أَوما كان أولى بالداعیة إلى اإلسالم أن یشجع ھذه الغیرة 
  !ویسر لھا ویعطف كل العطف على القائمین بھا ؟

أن تنادي في صراحة ال تعدلھا صراحة أنھ ال سبیل لنا إلى الرقي إال إذا قلدنا .. وھل من الدعوة لإلسالم 
وبا ، وسلكنا مسلك األوروبیین لنكون لھم شـركاء في حضارتھم خیرھا وشرھا حلوھا ومرھا ، نافعھا أور

وضارھا وما ُیَحبُّ منھا وما یكره وما یمدح فیھا وما یعاب ، ومن زعم لك غیر ذلك فھو خادع أو مخدوع ؟ 
إلى النظام ، وھذا حسن جمیل ولكن ولعلك تقول كما قلت إنما أرید الدعوة إلى العلم وإلى القوة وإلى الخلق و

أفـَتـََرى أن اإلسالم لم یأمر بھا ولم یسلك المسلمون السبیل إلیھ قبل أن تخرج أوروبا من ظلمات جھلھا بمئات 
السنین ، فلم تدعونا إلى العلم والقوة والخلق والنظام باسم أوروبا الناشئة المتخبطة ، وال تدعونا إلى ذلك باسم 

  ت الدعائم الراسخ األركان ؟اإلسالم الثاب

یا دكتور أن تخلط بین الفتیان والفتیات ھذا الخلط في كلیة اآلداب فتحذوا .. وھل من الدعوة إلى اإلسالم 
حذوھا غیُرھا من الكلیات وتبوء أنت بأثر ذلك كلھ وتزین للفتیات في صراحة ھذا االختالط وتحثھن علیھ 

غیرك فیداك وما تحمل لھذا ودعا إلیھ أحد وحمل لواءه واستخدم نفوذه وتدعوھن إلیھ وال تقل أن ھذا من عمل 
في تحقیقھ ، كما فعلت ذلك أنت ولعلك تعتبر ھذا من مآثرك ومفاخرك ولكني أخالفك یا دكتور وأصارحك بأن 

  .ھذا االختالط لیس من اإلسالم وقد رأینا وسنرى ما كان وما سیكون لھ من آثار 

 في الدفاع عن اإلسالم والدعوة إلیھ فھل ال تزال بعد ھذا الحساب الیسیر غیر ھذه صحیفتك یا دكتور طھ
العسیر الذي ال مناقشة فیھ وال قسوة وال عدوان مصًرا على أن یقیض اهللا لإلسالم من یدافع عنھ كما تدافع عنھ 

  ومن ینشره ویحبب تعالیمھ إلى الناس كما تفعل ؟

لماضي جمیعھ ونأخذ من جدید مثمر منتج على األساس الذي على أننا على استعداد ألن ننسى ھذا ا
وضعتھ أنت وارتضیناه نحن أن تـُثـَبِّت في نفوسنا ونفسك مكانة اإلسالم وأن تدافع عنھ وتنشر تعالیمھ وأن تحببھ 

 الثابتة للناس وعلى أن یكون ھذا اإلسالم ھو كتاب اهللا كما تفسره اللغة العربیة الواضحة وُسـنة رسولھ 
  .الصحیحة كما فھمھا السلف الصالحون رضوان اهللا علیھم 

فھل یضع الدكتور طھ بك یده في یدنا على ھذا األساس ثم نعاھد اهللا جمیًعا أن نكون أمناء علیھ مخلصین 
  لھ مجاھدین في سبیلھ ؟

 سبحانھ أن حیاتنا موقوتة وكل ما فیھا موقوت وأن اهللا«لقد قلت وھو قول حق .. وكلمة أخیرة یا دكتور 
وتعالى قادر على أن یسترد المنحة التي منحھا لنا وھي الحیاة في أي لحظة وھو قادر على أن یسترد ما یمنحنا 

ما أجمل ھذا اإلیمان ؟ أذكرك ھذه الكلمات وأذكرك أنك اآلن رجل قد جاوزت من اآلمال الخلب » أثناء الحیاة
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تك خادًما مخلًصا لإلسالم ــ وأذكرك أن ھذا الشعب شعب وصرت إلى اآلخرة أقرب ــ وأسأل اهللا أن یطیل حیا
كریم النفس طیب القلب سرعان ما تنسیھ الحسنة الواحدة كثیًرا من السیئات وأن اهللا تبارك وتعالى واسع المغفرة 
عظیم الفضل عفو كریم ، فال علیك یا دكتور أن تختم المطاف بتوبة صادقة نصوح وتتجرد لإلسالم ولخدمة 

م ولنشر اإلسالم ولتحبِّب تعالیمھ بحق إلى الناس فتفوز بخیر الدنیا وسعادة اآلخرة ذلك ما نرجوه منك ، اإلسال
  .ذلك وقلوب الناس بید اهللا یصرفھا كیف یشاء فمن یرد اهللا أن یھدیھ یشرح صدره لإلسالم 

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،
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 ـــــــــــــــ
ا              اس فیھ ھ الن ا یفعل بعث إلینا احد اإلخوان بمحلة دمنة دقھلیة یسأل عما ورد في لیلة النصف من شعبان وم

  .من الدعاء ونحوه ؟ وسنجیبھ إن شاء اهللا تعالى 

تطاعتنا ونذكر القراء الكرام بالمنھج الذي أشرنا إلیھ في العدد األول في الفتیا من أننا نتحرى الحق جھد اس     
ا             ر م یًال غی د دل ن وج دنا واستطاعتنا فم غ جھ ھ مبل مما بین أیدینا من المراجع والنصوص ثم نقدمھ للقراء على أن
وق كل ذي            ھ وف ة الباحث وغایت أوردنا أو حجة غیر ما وجدنا فلیتقدم بذلك مشكوًرا فإن الحق یجب أن یكون طلب

  . علم علیم ، واهللا المستعان 
***  

ة    ا             الكالم في لیل الث أوالھ واح ث ن شعبان یتصل بن ا       :  النصف م ة ، وثانیھم ذه اللیل ي فضل ھ ا ورد ف : م
  . حكم ھذا الدعاء المعروف : الحق والباطل مما یعتقده العامة فیھا ویتلونھ ، وثالثتھا 

  : ما ورد في فضل ھذه اللیلة : أوًال 

        ِذِریَن    ِإنَّا َأنَزْلَن« قول اهللا تبارك وتعالى في أول سورة الدخان ا ُمن ا ُكنَّ لُّ    * اُه ِفي َلْیَلٍة ُمَباَرَكٍة ِإنَّ َرُق ُك ا ُیْف ِفیَھ
در              » َأْمٍر َحِكیمٍ  ة الق ا لیل ى أنھ ن ذھب إل نھم م ة فم ة الكریم ، اختلف العلماء في اللیلة المقصود في ھذه اآلی

ن           نھم م ن شعبان ، وم ة    التي تكون في رمضان ، ومنھم من ذھب إلى أنھا لیلة النصف م ى أن لیل  ذھب إل
ام              ت أم ًدا ال یثب القدر قد تكون في النصف من شعبان فكأنھ یرید إن یجمع بین القولین وھو قول ضعیف ج

  . التحقیق فلندعھ ، ولنحصر البحث في القولین األولین اختصاًرا 

ین ،         اء المحقق سرین والعلم ن جمھرة المف ة    فأما القول  بأنھا لیلة القدر فھو الراجح الوارد ع وا أدل د تعقب  وق
سیره                   ي تف ال األلوسي ف ك ق ن ذل اذج م ك نم رده وإلی القائلین بأنھا لیلة النصف من شعبان بما یبدو أمامنا صالًحا ل

ر    » ِفي َلْیَلٍة ُمَباَرَكٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمنِذِریَن«عند قولھ تعالى   ن جبی ادة واب ، ھي لیلة القدر على ما روى عن ابن عباس وقت
ن          ومجاھد وابن    ة النصف م ة وجماعة ھي لیل ال عكرم زید والحسن وعلیھ أكثر المفسرین والظواھر معھم ، وق

  .شعبان 

واختلف أھل التأویل في تلك اللیلة أي لیلة من لیالي السنة : وقال الطبري في تفسیره عن ھذه اآلیة الكریمة     
ن شعبان       : رون وقال آخ : ھي ؟ فقال بعضھم ھي لیلة القدر ، ثم ذكرھم وقال بعد سردھم    ة النصف م ل ھي لیل ب

ك           : ولم یذكرھم ، ثم قال    ر أن ذل اؤه أخب در ألن اهللا جل ثن ة الق ال ھي لیل ن ق ول م والصواب من القول في ذلك ق
  . كذلك ، وقد أكد ھذا المعنى في موضع آخر من ھذا البحث نفسھ 

ھ    وقال النیسابوري في تفسیر اآلیة الكریمة أیًضا وأكثر المفسرین على       در لقول ة الق ي    «أنھا لیل اُه ِف ا َأنَزْلَن ِإنَّ
ْدرِ   ده             » َلْیَلِة اْلَق ال بع ري وق ل كالم الطب م نق ن رمضان ، ث ر م د األكث در عن ة الق ة    : ، ولیل م بعضھم كعكرم وزع

  .وغیره أنھا لیلة النصف من شعبان ، وما رأیت لھم دلیًال یعول علیھ 

  . ة الكریمة ال تصلح أن تكون دلیًال في فضل لیلة نصف شعبان فأنت ترى من أقوال ھؤالء األعالم أن اآلی

  ما ورد من األحادیث في فضل ھذه اللیلة ومن ذلك :  

                                         
  .من السنة األولى ، وقد أعدنا نشره لما لھ من األھمیة ) ٢٠(نشر ھذا المقال بالعدد *) (
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ال رسول اهللا             )  أ  ( ال ق ھ ق ي كرم اهللا وجھ ت   «ما أخرجھ ابن ماجة والبیھقي في شعب اإلیمان عن عل إذا كان
سماء      لیلة النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نھارھا فإن          ى ال شمس إل ا لغروب ال اهللا تعالى ینزل فیھ

ع الفجر            ى مطل ذا حت ذا إال ك الدنیا ، فیقول أال مستفر فأغفر لھ ، أال مسترزق فأرزقھ ، أال مبتلي فأعافیھ ك
  : ومنھا 

ت              )  ب( شة قال ن عائ ن ماجة ع ي واب دت رسول اهللا   : ما أخرجھ الترمذي وابن أبي شیبھ والبیھق ة  فق  ذات لیل
الى                  فخرجت ف اهللا تع ت تخافین أن یحی شة أكن ا عائ ال ی سماء ، فق ى ال  أطلبھ فإذا ھو بالبقیع رافًعا رأسھ إل

زل  : ما بي من ذلك ولكني ظننت أنك أتیت بعض نسائك ، فقال    : علیك ورسولھ ، فقلت      إن اهللا عز وجل ین
  : لب ومنھا لیلة النصف من شعبان إلى السماء الدنیا فیغفر ألكثر من عدد شعر غنم بني ك

ن العاص أن رسول اهللا               )  حـ( ن عمرو ب د اهللا ب ن عب سند ع ي الم ل ف ال  ما أخرجھ أحمد بن حنب ع اهللا  « ق یطل
  .»تعالى إلى خلقھ لیلة النصف من شعبان فیغفر لعباده إال اثنین مشاحن وقاتل نفس

ة ولكنھ             ضل اللیل ي ف ة ف ة قوی ت أدل ل لكان ن العل ث وسلمت م ذه األحادی و صحت ھ ا   ول م فیھ ا تكل ا جمیعھ
ا ذكروا أن           ا م دیث األول ، ومنھ ي الح ي ف ھ العراق المحدثون وأعلوھا ، فمنھا ما ذكروا أن ضعف إسناده كما قال

ي                  ن العرب و بكر ب ال الحافظ أب ى ق ث حت ا   «في إسناده لینا كما ذكر الحافظ المنذري في الحدیث الثال ال یصح فیھ
وقد أولع الناس : س في لیلة النصف من شعبان حدیث ساوى سماعھ ، قال ، ونقل عنھ أبو شامة أنھ قال لی    » شيء

  .بھا في أقطار األرض 

ة فضًال               ذه اللیل ي ألن تجعل لھ ا تكف سلیم بضعفھا وتعلیلھ والذي تطمئن إلیھ النفس أن ھذه األحادیث مع الت
ا صیاًما    على غیرھا من لیالي ھذا الشھر وتجعل القیام بما ورد من العبادات كقیام لیلھا          قیاًما شرعًیا وصیام یومھ

ك                   ذ ذل شرط أال یتخ ال ب ي فضائل األعم دیث الضعیف ف شرعًیا كذلك من المستحبات بناًء على قاعدة العمل بالح
  .ذریعة إلى التعبد فیھا بما لم یرد بھ دلیل 

  : عقائد العامة في ھذه اللیلة وعبادتھم فیھا : ثانًیا 

 ھي اللیلة التي یفرق فیھا كل أمر حكیم فیقضي فیھا أمر السنة كلھا فیما یتعلق بشئون     یعتقدون أن ھذه اللیلة    : أوًال
  . الخلق ، وقد علمت ما تقدم الخالف في اللیلة المقصودة بترجیح أنھا لیلة القدر 

ا ،           : ثانًیا ي ذكروھ د المغرب ، وصّلى الصالة الت ساجد بع ي الم  یعتقدون أن من حضر الدعاء الذي یدعون بھ ف
ذا              اتھم ھ شاءمون إذا ف ھ ، ویت ة أجل ت اهللا ورق سنة وثب ذه ال وحضر ھذا االجتماع الذي یجتمعونھ لم یمت ھ

  . الجمع ، وھي عقیـدة باطلة ال أساس لھا من الدین البتـة 

م  یقرءون سورة یس في ھذه اللیلة ویجمعون بینھا وبین ھذا الدعاء بكیفیة خاصة ولم أر في ذلك دلیًال ــ       : ثالثًا نع
ة خاصة أمر ال        إن قراءة القرآن أمر مستحب في كل وقت ولكن تخصیص ھذه اللیلة بسورة خاصة وبكیفی

  . یثبت إال بدلیل خاص ولیس عندنا ھذا الدلیل ومن وجده فلیأت بھ 

دى          : رابًعا د إح ل ھو اهللا أح د الفاتحة ق ة بع  یذكرون أن لھذه اللیلة صالة خاصة ھي مائة ركعة یقرأ في كل ركع
ك          د ذكر ذل عشرة مرة وإن شاء صلى عشر ركعات یقرأ في  كل ركعة بعد الفاتحة مائة مرة قل ھو اهللا أح
ا                ر ویجتمعون فیھ سمونھا صالة الخی ذه الصالة وی سلف یصلون ھ ان ال اإلمام الغزالي في اإلحیاء وقال ك

ي          ن أصحاب النب ون م دثني ثالث ال ح ذه      أ وربما صلوھا جماعة روي عن الحسن أنھ ق ن صلى ھ ھ م ن
ذا            رة ، ھك ا المغف ھ بكل نظرة سبعین حاجة أدناھ الصالة في ھذه اللیلة نظر اهللا إلیھ سبعین نظرة وقضى ل
دیث                   دیث صالة نصف شعبان ح أن ح ي ب ھ الحافظ العراق د تعقب اء ، وق قال اإلمام الغزالي في كتابھ اإلحی
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ة      باطل وھو رأي جمھور العلماء فیھ ، بدلیل أنھ لم یرد في ك         سنده روای م ی ات ول اظ األثب تاب من كتب الحف
   .إلى صحابي معروف ولم یرفع إلي النبي 

  . وقد علمت أن تخصیص وقت بعبادة خاصة یحتاج إلى دلیل شرعي وال دلیل على ھذه الصالة كما رأیت 

  . الدعاء بالصیغة المعروفة وقد أفردناه ببحث خاص ألھمیتھ وكثرة اختالف الناس فیھ  : خامًسا

  : دعاء نصف شعبان وینقسم الكالم فیھ إلى ثالثة أقسام : ثالثًا 

  : یالحظ بعض العلماء في صیغة ھذا الدعاء أموًرا تخالف ظواھر األدلة الشرعیة منھا  : صیغتھ) أ ( 

ك           ) ١( د علمت رجحان أن ذل ن شعبان وق ة النصف م نسبة التجلي األعظم وإبرام األمور والفصل فیھا إلى لیل
  . القدر ال في لیلة النصف في لیلة 

ات وإن            ) ٢( ا وال إثب ال محو فیھ وظ ف وح المحف ت الل اب إن كان اب ، وأم الكت ى أم الكت ات إل سبة المحو واإلثب ن
اب             ي أم الكت دك ف ي عن ت كتبتن م إن كن دعاء اللھ كانت علم اهللا تبارك وتعالى فكذلك ، فكیف یقال في ھذا ال

ا    قًیا أو محروًم م .. ش أمح اللھ خ  ، ف قاوتي  ال ي     ..  بفضلك ش دیًدا ف ًا ش سرون اختالف ف المف د اختل خ ، وق إل
وا  » َیْمُحوا اللَُّھ َما َیَشاُء َوُیْثِبُت َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكَتابِ    « تفسیر اآلیة الكریمة     وعندي أنھم جزاھم اهللا خیًرا لو انعم

ا      النظر فیما قبل اآلیة وما بعدھا لما كان ثمة داع لھذا الخالف فقد نزل        ریش نبین ات حین سألت ق  ت اآلی
الى        ةً         «أن یستعجل لھا العقوبة فأنزل اهللا قولھ تع ًا َوُذرِّیَّ ْم َأْزَواج ا َلُھ َك َوَجَعْلَن ْن َقْبِل ًال ِم ْلَنا ُرُس ْد َأْرَس ، » َوَلَق

سالم         یھم الصالة وال یھم عل شریة عل ام الب ْأتِ    « إشارة إلى سریان أحك وٍل َأْن َی اَن ِلَرُس ا َك ِإْذِن   َوَم ٍة ِإالَّ ِب َي ِبآَی
اه       إشارة إلى  أن النبي  » اللَِّھ سؤالھ إی ى ل ال معن أذن اهللا ف ك إال ب  ال یأتي باآلیات من نفسھ وال یستطیع ذل

ك  اٌب« ذل ٍل ِكَت لِّ َأَج ارك   » ِلُك دیر اهللا تب ي تق ة ف دھا الغائب ا ومواعی ي آجالھ ع ف وادث تق ى أن الح ارة إل إش
د   ة وال تستأجر فال لزوم إلرھاقھم نبیھم وتعالى ال تستقدم لحظ    ھ بع یمحو اهللا  « باستعجال ما لم یحن وقت

ق تصرفھ             » ما یشاء ویثبت   ى مطل ا شاء إشارة إل دم م ا شاء ویع د م شاء یوج یفعل اهللا ما یشاء ویترك ما ی
ات واستعجال             ى أن سؤال اآلی م إل ا لھ داًما وتنبیًھ اًدا وإع ا   تبارك وتعالى في شئون الخلق إیج ات إنم العقوب

ذي          » َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكَتاِب«یكون هللا وحده     ى النحو ال ات عل ك األثب ك المحو وذل ھ ذل ت فی علمھ أو لوحھ قد أثب
َسابُ       «یقع فیھ    ا اْلِح ذا    و» َوِإْن َما ُنِرَینََّك َبْعَض الَِّذي َنِعُدُھْم َأْو َنَتَوفََّینََّك َفِإنََّما َعَلْیَك اْلَبالُغ َوَعَلْیَن ع ھ سواء وق

ك وھي                ي مھمت دح ف ذلك ال یق ل وقوعھ ف اك قب ك أو توفین الذي ثبت في أم الكتاب وجوًدا أو عدًما في حیات
  .تبلیغ الشریعة فعلیك أن تبلغھم ما أمرت بھ وعلینا أن نحاسبھم بعد ذلك على موقفھم منك 

د    ھذا تفسیر لآلیات مطابق لظاھرھا مخرج لكل خالف فیھا متفق مع السیاق        ) ٣( زول بعی منسجم مع أسباب الن
ة ال                     ة الكریم ذه اآلی ان أن ھ ا لبی ھ ھن ا عرضت ل م بمراده ، وإنم د واهللا أعل ا أعتق ة والتعسف فیم عن الكلف

  . تصلح حجة للذین یصححون صیغة الدعاء وعلیھم البحث عن دلیل آخر 

رزق و      ) ٤( ي ال ر ف سعادة     سؤال اهللا تبارك وتعالى محو الشقاوة والحرمان والطرد والتقتی ن ال دادھا م ات أض إثب
در                  أزق القضاء والق ي م ا ف زج بن دعاء ی ى صیغة ال راض عل والقبول والسعة في الرزق وإثبات ھذا االعت
راض            م أن اعت ك نعل ن ذل دید وم ھ ش الف فی ر والخ ھ خی ساك عن ستقلة واإلم وث م ى بح اج إل ا یحت وھو م

ھ          شبھات       العلماء على صیغة ھذا الدعاء مبني على خالف شدید یتسع فی واطن ال ھ م ر فی رأي وتكث  مجال ال
  . وال شك أن دعاء مجمًعا على صیغتھ خیر وأجدى من دعاء تثار حولھ كل ھذه المشكالت 
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ھذا الدعاء لم یرد في القرآن طبًعا وال في األحادیث الصحیحة وكل ما علمناه عن أصلھ أنھ ذكر أن  : أصلھ)  ب(
  . بعین والصالحین بعضھ قد ورد على لسان بعض الصحابة والتا

ال           : قال األلوسي في تفسیره      ھ ق ن مسعود رضي اهللا عن ن اب ره ع : أخرج ابن أبي شبیة في المصنف وغی
شتھ  « ي معی ھ ف ـع اهللا علی دعوات إال وس ذه ال ط بھ د ق ا عب ا دع الل  : [» م ا ذا الج ـھ ، ی ن علی ـن وال َیم ا ذا الم ی

دك         واإلكرام ، یا ذا الطول ال إلھ إال أنت ظھیر ال      ي عن ت كتبتن ائفین إن كن أمن الخ ین وجار المستجیرین وم الجئ
ا             اب محروًم ي أم الكت دك ف ي عن ت كتبتن دك سعیًدا ، وإن كن في أم الكتاب شقًیا فامح عني اسم الشقاوة وأثبتني عن
ذي               ك ال ي كتاب ول ف ك تق ر ، فإن ًا للخی دك سعیًدا موفق ي عن ي وأثبتن سر رزق اني وی امح حرم ي ف ى رزق ًرا عل  مقت

الى      ] »َیْمُحوا اللَُّھ َما َیَشاُء َوُیْثِبُت َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكَتابِ    «أنزلت   ن عمر رضي اهللا تع ره ع ، وأخرج عبد بن حمید وغی
ت     ك            «عنھ أنھ قال وھو یطوف بالبی رة ، فإن ھ سعادة ومغف ا فامحھ واجعل يَّ شقاوة أو ذنًب ت عل ت كتب م إن كن اللھ
د أم ال     ت وعن شاء وثتب ا ت اب تمحو م ن           » كت رة ع ار كثی ي آث ا ورد ف ع م ذا م ل ھ ي وائ قیق أب ن ش ھ ع ، وذكر مثل

اس          ن عب ن اب ري ع ر الطب ن جری الصحابة والتابعین في النھي عن سؤال محو الشقاوة وإثبات السعادة نقل ذلك اب
شافعي أن أول            ن ال ل ع  من طریق سعید بن جبیر ، وعن مجاھد كذلك من طرق عدة وذكر صاحب اإلبداع أنھ نق

  .» اللھم یا ذا المن وال ُیمن علیھ«ما یدعى في لیلة النصف من شعبان 

  :ھذا ما ورد في اصل ھذا الدعاء ، ویالحظ علیھ ما یأتي 

  .أنھ لیس مأثوًرا كلھ جملة واحدة عن أحد من الصحابة أو التابعین  ) ١(

  .أن فیھ ما یصطد بآراء بعضھم رضوان اهللا علیھم  ) ٢(

  .لدعاء بالمأثور أولى قطًعا  ، واأنھ لم یؤثر عن النبي  ) ٣(

  .أننا ال نعرف درجة ثبوت نسبتھ إلى من نسب إلیھم من األئمة  ) ٤(

ع              : كیفیتھ)  حـ( ة ، م ھ بأصوات عالی یتلى ھذا الدعاء بتلقین اإلمام أو غیره للداعین عدة مرات وھم یقولونھ خلف
راب و   ث اإلع ن حی ھ م ي ألفاظ ون ف اه ویخطئ ون معن نھم ال یفھم ًرا م ى  أن كثی دل عل ة ال ت ھ بحال یرددون

ام            الخشوع أبًدا ، وال یقولونھ إال في ھذه اللیلة حتى صار شعاًرا لھا منسوًبا إلیھا ، وكل ذلك مخالف لألحك
  :من عدة نواح منھا 

  .التخصیص الذي یحتاج إلى دلیل شرعي وھو غیر موجود منھا  ) ١(

  . ومنھا » اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرُّعًا َوُخْفَیًة«ع وحضور القلب ، واهللا تعالى یقول فقدان الخشو ) ٢(

ي   ) ٣( د رأى النب ال ، وق ذا الح وات بھ ع األص ك  رف ن ذل اھم ع دعاء فنھ ي ال واتھم ف ون أص حابھ یرفع  أص
  :ا ، ومنھ» أربعوا عن أنفسكم إنكم ال تدعون أصًما إنما تدعون سمیًعا بصیًرا«بالحدیث الصحیح 

ي     ) ٤( أن الداعین ال یتذوقون معناه وال تتأثر بھ قلوبھم ، وألن یناجي أحدھم ربھ بحاجتھ التي یشعر بھا ویجد ف
  . نفسھ أثرھا أنفع وأجدى من تردید ألفاظ ملقنة ال یدرك معناھا 

 

  :علمت أن خالصة ھذا البحث تنحصر في ھذه األمور .. إذا تقرر ھذا 

  .صف من شعبان لیلة فاضلة وإحیاؤھا بأي طاعة من طاعات اهللا ، وصوم یومھا أمر مستحب لیلة الن  : أوًال
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شرع                : ثانًیا ن ال ھ م ل علی دعاء الخاص أمر ال دلی ر ، وال تخصیصھا بعبادات خاصة من قراءة یس وصالة الخی
  .فالواجب عدم التقید بھ وعدم اتخاذه شعاًرا لھا 

ي  ھذا الدعاء الذي تعوده ال  : ثالثًا   ناس لم یثبت أصلھ من الكتاب والُسـنة وصیغتھ محل خالف عظیم ، والكیفیة الت
  .یلقیھ الناس بھا مخالفة لألحكام الشرعیة 

 

ا        : الناس في لیلة النصف من شعبان قسمان    دافع عنھ ا وی ًسا عظیًم ة تحم د الموروث ذه التقالی قسم یتحمس لھ
ول   دفاًعا قوًیا ویتلمس ألصحابھا الحجج و      المعاذیر ، ومنھم فریق من أئمة المساجد ، ومن أھل العلم ، وھؤالء أق

دھا           : لھم   تحمس ض سم ی ذا الحماس ، وق ال شك ستتركون ھ علیكم أن تالحظوا األقوال الشرعیة قبل ذلك فإنكم ب
شتم                  سب وال ى ال ك إل ھ ذل د یؤدی ا وق ى فاعلیھ ة عل ن شأنھا وینحى بالالئم ر م ى   تحمًسا عظیًما كذلك فیحق ل إل ، ب

ن     : االشتباك أحیانًا ، ولھؤالء أقول لھم    ھ م دون أن م یعتق علیكم أن تالحظوا أن الذین یفعلون ذلك إنما یفعلونھ ألنھ
سلمین            ي الم وفظ ف ة ی الدین فھم حسنو النیة وحسن النیة البد من الرفق معھ ، وأن ھذا المظھر من المظاھر الدینی

ا   روح الشعور باإلسالم والحماس لھ ومقا      ومتھ بھذه الوسائل من التحقیر والعنف یھدم في نفوس العامة ما بقي فیھ
ة                ذه المقاوم ھ ، وإذن فیكون ضرر ھ دین واالستھتار ب ى ال من تقدیس الدین واحترامھ ویقوي دعایة الخروج عل

  .أشد من نفعھا 

ي المظ            یما ف ي األمر والنھي والس ة ف سلم استخدام الحكم ى كل م دین عل ھ ال ذي یوجب ق  وال ي تتعل اھر الت
دین واجب          بأعمال الجماھیر مجتمعة فإنھا أحوج ما تكون إلى حسن السیاسة ودقة المسلك ، فعلى الرعاة والمرش
ف               ادل شعور العط صحیح والحب الخالص وتب یم ال ي ظل التعل اس ف ین الن ام ب ذه األحك شروا ھ و أن ین قدسي ھ

ھ    والتعاون في البحث عن الحقیقة وبمرور الزمن والدأب ع   ود إلی واهللا .. لى اإلرشاد یتعرف الجمھور الحق ، فیع
  .الھادي إلى سواء السبیل 

  حسن البنا
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، وھو الكتاب الثاني عشر من » في الدعوة والتربیة«قاالت الثالث األولى في ھذا الباب من كتاب نقلنا الم

، ولم یكن لدینا سابق علم بھذا الكتاب ، وال بما سبقھ وكان » دار التوزیع والنشر اإلسالمیة«تراث اإلمام البنا 
عل ھذا ، إن ھذا الكتاب یوزع في إطار شفیعنا في ذلك المقاالت الثالث من كتاب مطبوع ، ونحن عادة ال نف

  .اإلخوان المسلمین أنفسھم وكمرجع تعلیمي لھم ، أما غیر اإلخوان فیغلب أن ال یعرض علیھم 

على أن ھذا لیس ھو المبرر الوحید ، فقد رأینا إضافة بعض كلمات إلى المقاالت تعین على فھم أو تضیف 
  .معلومة علیھا 

  :من ھذه المالحظات 

منظمة ، أي أن .. المقاالت الثالث كتبت في األیام األولى للدعوة ، وھي كما یرى القارئ مسھبة إن ھذه 
حسن البنا بدأ دعوتھ بعد أن نضج فكره واتسع أفقھ والنت لھ ملكة الكتابة ، وما تضمھ من كتب في العقائد أو 

المكتبة التي بدأ بھا ھي نفسھا التي انتھى بھا التاریخ أو الحضارة وأسماء ھذه الكتب كتاًبا كتاًبا یوضح لنا أن ھذه 
وقد شاھدتھا وقرأت منھا عندما كان اإلمام الشھید ــ رحمھ اهللا ــ یسكن في بیت األسرة ، وقبل أن ینتقل إلى سكن 
مستقل ، وال أعتقد أنھا زادت عما رأیتھ وعما ذكره إال الكتب التي كانت تھدى إلیھ ، أما الكتب التي افترض أن 

  .م ١٩٢٨وجد لدى الداعیة فإنھا كانت موجودة عنده بالفعل سنة ت

وأعتقد أن ما اتصفت بھ المقاالت الثالث من امتیاز یعود إلى أنھ كان لدیھ من الوقت لیدبجھا أكثر ما 
ة ، أصبح لدیھ بعد ذلك عندما تعددت الواجبات الدعویة واتسعت الدعوة باتساع البالد ، وانتقالھا إلى الدول العربی

  .مما جعل المقاالت المسھبة أقل مما كانت األیام األولى 
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(*) 

 
  ـــــــــــــــ
 

 

اده اصطفاھم قائمین بحجتھ ، وجعلھم مظھًرا لفیض حكمتھ ودعاة خلقھ إلى جنابھ الحمد هللا وسالم على عب
وورثة أنبیائھ وأصفیائھ ، وجعل قلوبھم مصابیح الدجى ، ومنابع الحكم ، ومستقر الرحمة یطلعھم أنجًما زاھرة 

من الظلمات إلى النور ، في الفینة بعد الفینة من الدھر ــ إذا التبست السبل وأظلمت المناھج ــ لیخرجوا الناس 
ویبعثھم قادة للخلق إذا دار بھم الزمان ، ومشت بھم العصور ، وألزمتھم ُسـنة الرقي أن ینتقلوا من طور إلى 
طور ویستبدلوا حاًال بحال ، حتى ال تستحوذ لذة الجدید على مشاعرھم ، وتمثل بخمرتھ عقول فریق منھم ، 

  .بھم القدم إلى مھاوي الرذیلة ویدفعھم التیار إلى حمأة الفساد وتصل في فھمھ وتقریره ألبابھم ، فتزل 

 

وما أحوج األمة في دور انتقالھا إلى قادة حكماء ، ومرشـدین أدالء ، وھداة فضالء ، یسلكون بھا سبیل 
اة بكل ممكنة وغیر ممكنة من الطریق ، السعادة ، ویجنبونھا أضرار االندفاع ، ال یزالون یتحسسون طریق النج

أحیانًا باستخالص العبرة التاریخیة ، وأخرى بالمقارنة بین الحوادث الكونیة ، وثالثة بما ھدتھم إلیھ التجارب 
الطویلة والفطرة السلیمة ، وما أرشدھم اهللا إلیھ من طرق اإلصالح وسبل النجاة ، كما یفعل الربان بسفینتھ إذا 

 أفتراھا تھتدي بغیر ،لمعالم ، وترامت بھا األمواج ، وضلت في فضاء المحیط بین السماء والماء خفیت علیھا ا
  ھاٍد أم تسلم بدون إرشاد ؟

أولئك القادة ھم صفوة اهللا من خلقھ وأمناؤه على عباده ، وھم المجددون حقًا الذین أشار إلیھم الرسول في 
  .كثیر من حدیثھ الشریف 

 

صلى اهللا وسلم على سیدنا محمد خیر الھداة إمام المرشدین وعلى آلھ وصحبھ الذین كانوا ُمـثـل الفضیلة و
الحیة ونماذج الخلق الطیب الطاھر ومعجزة الدھر وطفرة األمـة العربیة ــ بل العالم إن شئت ــ من أحط مراتب 

  :الھمجیة إلى أرقى منازل المدنیة 

       إذا جمعتنا یا جریر المجامعأولئك آبائي فجئني بمثلھم 

وال أظنك تجد ــ وإن قلبت صحائف الدھور وفتشت بطون العصور واستنبأت التاریخ واستوحیت 
  .الحوادث ــ عصابة حق كتلك العصابة التي غذیت بلبان النبوة وتربت في حجر رسول اهللا 

 

 بما تقلبت فیھ من أطوار وما – بل اإلسالمیة –إن أمتنا المصریة : ول فلست في حاجة إلى أن أق.. وبعد 
مر علیھا من حوادث سیاسیة واجتماعیة استبدت بدینھا وأخالقھا فتركتھا كالمعلقة ، لست في حاجة إلى أن أقول 

                                         
  . م ١٩٢٨ یونیو ١٤ھـ ــ ١٣٤٦ ذو الحجة ٢٥، السنة الثانیة ، بتاریخ ) ١٠٠(، العدد » الفتح«نشر بمجلة *) (
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 إلى معالم دینھا أن ھذه األمة في أشد الحاجة إلى دعوة قویة فعالة تردھا إلي رشدھا وتھدیھا بھدي نبیھا وترشدھا
  .وتنقذھا مما ھي فیھ من االنحالل األدبي والفساد الخلقي 

فأنت أینما وجھت وجھك ال تجد إال فساًدا ظاھرًا وتھتكًا مزرًیا ، بلھ الفوضى في العقائد والتخبط في 
التبشیر وما اآلراء والمذاھب ، إلى من یتھجم على عامتنا فیجرحھم في دینھم ویسرق منھم إیمانھم من مرتزقة 

  .إلیھ 

تسیر في الشارع فترى ما یؤذي ویؤلم وتستعرض حیاة األسرة فتجد ما یمضي ویؤسف ، تولي وجھك 
شطر المدارس ومعاھد العلم فتلقى ما یزري ویخجل ، وقل مثل ذلك في مرافقنا وشؤوننا ، حتى لقد أصبح الداء 

  .بیر عاًما یئن تحتھ الفرد والجماعة ویستغیث منھ الصغیر والك

وال یغرنك قوم من الكتاب یقولون ھذا عصر مدنیة وتجدید ورقي في المدارك واألفكار وثقافة حرة 
وحریة شاملة شخصیة وغیر شخصیة وغیر ذلك من األلفاظ التي یرصونھا رًصا وینمقونھا تنمیقًا یخدعون بھا 

القائلین ممن لم یستول علیھم االفتتان البسطاء ویخلبون بروائھا الضعفاء ، ذلك تعبیر لھ تعبیر ولو أن ھؤالء 
ِإْن َیتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما َتْھَوى اَألْنُفُس َوَلَقْد «واإلعجاب بما یرون إلى حد ال یفقھون معھ دلیًال ویذعنون لحجة 

ة ، وبّینا لھم أن الحق غیر ما ، لناقشناھم دلیًال بدلیل وساجلناھم حجًة بحج) ٢٣: النجم (» َجاَءُھْم ِمْن َربِِّھْم اْلُھَدى
 بالرغم من ذلك كلھ ، یرون فیھ – إن شاء اهللا –یظنون ، وصالح األمة بغیر ما یفھمون ، ولنا معھم موقف آخر 

  .الحق حقًا والباطل باطًال 

 فأوجھ ھذا النداء الصادق الحار إلى من یحس مثلي بداء ھذه األمة ویشعر بھ بین جوانحھ ھمًا.. وأما اآلن 
  .مبرًحا وجوى الصقًا 

إن أمة ھذا حالھا ، حرام على المؤمن فیھا أن یسكت على ما یرى وأن یجد مس الداء ویتوسد الھم واأللم 
: التوبة (» ِإنَّ اللََّھ اْشَتَرى ِمْن اْلُمْؤِمِنیَن َأنُفَسُھْم َوَأْمَواَلُھْم«فال یبدي حراكا وال یرفع صوتًا وھو یتلو في كتاب اهللا 

ُقْل ِإْن َكاَن آَباُؤُكْم «، ویقرأ ) ٢٣: األحزاب (» ِمْن اْلُمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَھُدوا اللََّھ َعَلْیِھ« ، ویقرأ )١١١
، وأما األحادیث فال یحصیھا العد ، ) ٧٨: المائدة (» ُلِعَن الَِّذیَن َكَفُروا«، ویسمع ) ٢٤: التوبة (» َوَأْبَناُؤُكْم

حابة رضوان اهللا علیھم والتابعین لھم بإحسان وصادقي اإلیمان من بعدھم في الدعوة إلى اهللا ومواقف الص
أمانة النداء بكلمة اهللا والقیام ! مذكورة معروفة ، فأین اإلیمان من قلوبنا والدین من نفوسنا إن لم نؤد األمانة ؟

  .بحجتھ والدعوة إلیھ 

األنفس البریئة والعقیدة الحقة الثابتة بسھام من الشك ونبال من أفلسَت ترى أولئك الذین ما یفتیئون یرمون 
واهللا إني ألعجب من تضافر ھؤالء القوم على «األوھام ؟ وكأنھا كلمة أمیر المؤمنین علي ــ كرم اهللا وجھھ ــ 

سوا من أھل كوامن نفوسھم إال أنھم رأوا المیدان خالًیا وأن ، وما جرأ ھؤالء و أظھر» باطلھم وتخاذلكم عن حقكم
ینجزر  الحق تغافًال ، فاندفعوا یطلبوه الطعن وحدھم والنزال ، وما ھو إال أن یقوم أھل الحق بتأییده وبیانھ ، حتى

  .مد ھؤالء ، وینحسر طغیانھم ، ویتقھقروا إلى مراكزھم أذلة صاغرون 

 نفســـــــُھ قدرُه       رأى غیرُه منُھ ما ال یرى ومن جھلت

لم ینل من ھذه األمة أحد ما نال منھا یأسھا من نفسھا وسكوت  خ الغیور ــ أیدك اهللا ــ أنھوأعلم أیھا األ
 إصالحھا ، فال یخدعك ما ُیخدرون بھ األعصاب وینیمون بھ الحمیة ویثبطون بھ العزائم ، قاداتھا الغیورین عن

، الیأس ، ووالئد الخمول لك من بناتمن قولھم طبیعة العصر ، وھذا تیار ال یغالب ، وقد استفحل الداء ، وغیر ذ
 . وسلف الموت والفناء 
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وكتب على نفسھ المؤازرة للھداة والمرشدین ، وأنظر ذلك جلًیا فى  وفیم الیأس ، وقد وعدنا اهللا النصر ،
» ِذیَن ُھْم ُمْحِسُنوَنِإنَّ اللََّھ َمَع الَِّذیَن اتََّقْوا َوالَّ«وفى تضاعیف صفحاتھ ومرامى سطوره وآیاتھ  ثنایا الكتاب العزیز

  ) .١٢٨: النحل (

حنانیك یا أخى ، لو أن حمایة ھذا الدین للخلق  : حادثت مرة أحد الدعاة إلى اهللا بلھجة الیـأس ، فقـال لى
فى مھده ، ولكنھ فى حمایة اهللا ، واهللا غالب على أمره ، فال تبتئس بما  لتمكن الخلق من نقضھ ، بل لزال وھو

: النساء (»  اللَِّھ ِقیًالَوَمْن َأْصَدُق ِمْن« فقلت رحمك اهللا یاسیدى ، لقد نبھت منى غافال ومن یصنعون، كانوا
١٢٢(.   

من خیر ھذه األمة وھدایتھا  وصفوة القول إن الدعوة واجبة علینا معلقة بأعناقنا ، فإن ظفرنا منھا بما نحب
كون قنطرة تعبر علیھا فكرة الدعوة واإلرشاد إلى من ن فذاك ، وھو المامول بحول اهللا وعونھ ، وإال فحسبنا أن

 أو بعبارة أخرى حسبنا أن نكون حلقة اتصال بین من تقدمنا ومن سیأتون بعدنا ، وإال أقدر منا على التنفیذ ، ھم
ئدتھ یقصد لذاتھ ــ أوًال ثم لفا فحسبنا أن نعذر إلى اهللا وأن نؤدى األمانة ونقوم بالواجب ، والقیام بالواجب غرض

 ، تلك ثالث مراتب من )١٦٤: األعراف (» َقاُلوا َمْعِذَرًة ِإَلى َربُِّكْم َوَلَعلَُّھْم َیتَُّقوَن«وتأمل قول اهللا تعالى  ــ ثانًیا ،
استبعاد  أعالھا أولھا ، وما ذكرت اآلخرین عن یأس من النجاح أو شك فى الفالح والفوز أو أغراض الدعوة ،

إال األداء ، وال یقبل فیھا عذر وال   كیف أن الدعوة إلى اهللا علینا فریضة ال یخلصنا منھاللنصر ، ولكن لیتضح لنا
 . ھوادة 

المصلحین ، وھفت بأرواح القادة ، وطارت بحمیة الغیورین على   ولیت شعرى أیة كارثة ألمت بنفوس
وایة  ض ویستوعرون سبیل الجھـاد ؟یستحبون الحیاة الدنیا على اآلخرة ، ویثاقلون إلى األر ھذه األمة ، فجعلتھم

 : حادثة نالت من موضع إبائھم وھزت مواطن الشجاعة فیھم 

 أم نضبت       عذر الحمّیة حتى لیس من رجل أصوحت شجراُت المجد

 اَألْرِض َأَرِضیُتْم ِباْلَحَیاِة الدُّْنَیا ِمْن َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقیَل َلُكْم انِفُروا ِفي َسِبیِل اللَِّھ اثَّاَقْلُتْم ِإَلى« 
 ) .٣٨: التوبة (» اآلِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَیاِة الدُّْنَیا ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ َقِلیٌل

ُل َوَمْن َیْبَخْل َفِإنََّما َیْبَخُل َھاَأْنُتْم َھُؤالِء ُتْدَعْوَن ِلُتنِفُقوا ِفي َسِبیِل اللَِّھ َفِمْنُكْم َمْن َیْبَخ«وأنتم أیھا السراة األغنیاء 
   ) .٣٨: محمد  (» َعْن َنْفِسِھ َواللَُّھ اْلَغِنيُّ َوَأْنُتْم اْلُفَقَراُء َوِإْن َتَتَولَّْوا َیْسَتْبِدْل َقْومًا َغْیَرُكْم ُثمَّ ال َیُكوُنوا َأْمَثاَلُكْم

اإلرشادیة التى تفشت فى نفوس الشباب  ضةوإنى ألشم بوادر النجاح ، وأستنشق عبیر الفوز من تلك النھ
 جمعیة الشبان المسلمین(الجماعة النبیلة المقصد وفى مقدمتھا  فخلقت منھم دعاة صادقین ، وكان من آثارھا تلك

أعمال تتلوھا  وغیر ذلك ، وإنا لنرجو بعد ذلك مظھًرا ، فتلك ــ إن شاء اهللا ــ باكورة) األخالق جمعیة مكارم(
أنھضتھم الحادثات ، أن یثابروا على إمداد ھذه  یق آمال بعدھا ، والعھد بأدبائنا وسراتنا بعد ماأعمال ، وتحق

 .دانیة الجنى ، وارفة الظالل ، عمیقة النفع ، واهللا الھادى إلى الصواب  الجماعات وتحقیق أغراضھا حتى تكون

من   بھا على من یتكرم بالنظر فیھاآراء بعضھا ثمرة التجربة ، وبعضھا ولید الفكرة ، أدلى تلك خطرات و
  .أولى الغیرة ، لعل فیھا تبصرة وذكرى 
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(*) 

 ـــــــــــــــ
» َك ُھْم اْلُمْفِلُحوَنَوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َیْدُعوَن ِإَلى اْلَخْیِر َوَیْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَیْنَھْوَن َعْن اْلُمْنَكِر َوُأْوَلِئ«

  ).١٠٤: عمرن (

علمنا في المقام األول كیف أن الدعوة إلى اهللا فرض ال مناص منھ إال باألداء ، وھذا الفرض مقسم بین 
طبقات األمة على كل منھا أن تقوم بھ وان تؤدیھ بالشكل الذي یتناسب مع مركزھا وحالھا من غیر تواكل أو 

اجبھ كان الداء أخف وقًعا وأیسر دواًء ، وأھم ھذه الطبقات المكلفة بالدعوة والقادرة إھمال ، ومھما قام فریق بو
  : علیھا ھي 

 

إن اهللا لیزغ بالسلطان ما ال یزغ بالقرآن ، وال سیما في الشعوب الحدیثة النھضة التي لم تنضج فیھا ــ بعد 
ات بدون قیادة الحكومات ، والناس في كل زمان ومكان على ــ ملكة السیر في طرق اإلصالح وإنفاذ المشروع

دین رؤسائھم وأولى الحكم فیھم ، ولھؤالء على النفوس سلطان یحدو بھا إلى تقلیدھم ویطبعھا بطابعھم ، ذلك 
على أن الحكومة ھي السلطة التنفیذیة التي بیدھا مقالید األمور ، وإلطار المشروعات من حیز الفكر والقول إلى 

  .یز العمل والتجربة ح

وحكومتنا ــ ھداھا اهللا ووفقھا ــ شغلتھا األمور السیاسیة والحوادث الخارجیة في السنوات الماضیة عن 
  .حال األمة الخلقیة وعللھا االجتماعیة حتى عم الخطب 

ھم إصالح أما اآلن وقد وجھت الحكومة جزًءا كبیًرا من عنایتھا إلى اإلصالح الداخلي ، فإنا نلفتھا إلى أ
تقوم بھ ، ھو عالج األمة في أرواحھا وأخالقھا التي أھملت فأضحت أرًضا بوًرا ال تمسك ماء وال تنبت زرًعا ، 
ولیس اھتمامھا لشفاء األجسام وعالجھا وإصالح األرضین وإروائھا بأجل وأولى من اھتمامھا بأرواح األمة 

 ، وھي مطالبة باألمرین جمیًعا وباإلصالحین المادي وخلقھا وعقیدتھا التي ھي مبعث أعمالھا وجنة إسعادھا
  .واألدبي مًعا 

وصالح الشعب األدبي والخلقي یساعد الحكومة كثیًرا في مھمتھا ویوفر علیھا جل عنائھا ، فھو من جھة 
یجب على الحاكم أن یعاضد «: على اتھامھ في دینھ » میكافیللى«یوطد سلطتھا ویدعم أوامرھا حتى قال 

، ومتى صلحت األمة وتعرفت إلى ربھا وتیقظ فیھا الشعور الدیني » ات الدینیة لیدعم بھا سلطانھالمشروع
استقامت على المحجة ، فقلت الجرائم ، واستراح رجال األمن ، وقد یكون ھذا ھو خیر عالج للمجرمین ، 

  .وأضمن طریق لزجرھم وإبعادھم عن اإلجرام 

ذه الكثرة المروعة على تلك الفظاعة التي تقشعر لھا األبدان وقل لي بربك ھل سمعت بكثرة الجرائم ھ
والتفنن الذي یعجز األبالسة ؟ وھل سمعت بتھافت الناس على ما یقتل أرواحھم وأجسامھم ویمتص دماءھم 
وأموالھم ؟ وھل سمعت بانتشار حوادث االنتحار بین الطبقات الراقیة وغیرھا حتى العلیة المستنیرین ؟ وھل 

رة ضحایا الفجور والعبث وصرعى الخمور والرفث ؟ وھل سمعت بھذا الزور والبھتان واالختالس ، سمعت بوف
وموت الضمائر ، وإھمال العمل وخراب الذمم وفناء الشعور بالواجب القومي العام ، والتطاعن والتھالك على 

  المصالح الشخصیة الذاتیة ؟

                                         
  .م ١٩٢٨ یولیو ٥/ھـ١٣٤٧ ممحرم ١٧، السنة الثالثة ، بتاریخ ) ١٠٣(، العـدد » الفتــــح« بمجلة نشــر*) (
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 تقل ذلك الجھل وقلة العلم ، فنحن اآلن ــ كما یقال ــ ھل سمعت بكل ھذه الموبقات كما سمعت بھا اآلن ؟ ال
أعلم من أجدادنا وآبائنا ، وال تقل ذلك الفقر وقلة المال ، فما كان أسالفنا یجدون من الذھب والفضة ما نجد ، وال 
تقل ذلك إال لشيء واحد ھو قلة الدین وضیاع الخلق وضعف الوازع الروحي ، والدین ھو الحكومة الثابتة 
والرقیب الدائم الذي یحاسب المـرء على عملھ في حجرتھ الخاصة ، وعلى سـریره ، وفي فراش نومھ ، وبین 

  .طیات ثیابھ ال یجد من مناقشتھ وقصاصھ محیًطا 

أي حكومتنا الرشیدة ــ ألھمك اهللا التوفیق والسداد ــ أسست المشافي الثابتة والمتنقلة ، وزدت في عددھا 
لحواضر ، وشجعت المشروعات التي تعود على أبناء األمة من زراع وتجار وصناع حتى شملت القرى وا

بالخیر العمیم والربح الوافر ، وزدت في عدد المدارس وتوسیع برامجھا ، وسھلت للطالب سبل الوصول إلیھا 
  .في نشر التعلیم وتربیة األمة 

ولكن ما فائدة المستشفى إذا كان بجانبھ فعلت كل ذلك وكلھ یستحق الشكر والتقدیر لو أنھ أثمر وأفاد ، 
  ولصقھ منبع الداء وأصل  السقم من مواخیر الفجور ومقابر األرواح والجسوم ؟ 

وما فائدة األرباح واألموال والثروة إذا كان بجانبھا مترف یستترفونھا ، وبحر تھوي إلى قراره تباًعا فال 
  تك بالجیوب واألعراض والتفنن في األضرار واإلجرام ؟ تعود ؟ وما فائدة العلم إذا استغلھ صاحبھ في الف

  متى یبلغ البنیان یوًما تمامھ      إذا كنت تبنیھ وغیرك یھدم

أي حكومتنا الرشیدة ــ ھداك اهللا ووفقك ــ ولن تجدي سبیًال أیسر وال أقرب وال أحب إلى ھذا الشعب وأشد 
تقیم ، صراط اهللا الذي لھ ما في السموات وما في مالءمة لمزاجھ في عالجھ وشفائھ من ذلك الصراط المس

األرض ، ھذا سـبیل أثبتت التجربة صالحھ ، وأیدت األیام نجاحھ ، فإیاكم یا قوم وبنیات الطریق ، فالیمین 
والشمال مضلة والطریق الوسطى ھي الجادة ، ولن یدین الشعب إال لھذه العقیدة اإلسالمیة والشرعة المحمدیة 

  .حمھ ودمھ وامتزجت بجسمھ وروحھ التي خالطت ل

إن أمام حكومتنا الكثیر الجم من األمور الواجب نظرھا واالھتمام بھا ، فأمامھا البغاء الرسمي ، وقد 
كثرت ضحایاه وانتشرت أضراره ، وكاد یقضي على نظام األسرة وحیاتھا قضاء مبرًما ، وأمامھا تعمیم الدیني 

التعلیم «االبتدائي ، وال نرید من التعلیم الدیني أن یكون ضمن المنھج كلمة في مدارسھا ، فال معنى لقصره على 
، بل نرید أن یكون التعلیم الدیني مادة من المواد األساسیة التي تعتني بھا الوزارة عنایتھا ببقیة المواد ، » الدیني

 الثانویة حیث یكون الطالب وتكثر من عدد الحصص المقررة لھا كثرة تتناسب مع أھمیتھ ، والسیما في المدارس
في سن الشباب متعطًشا إلى معرفة العقیدة الحقة في الكون ، وما یحیط بھ محتاًجا إلى وازع روحي قوي یضبط 
شعوره وعاطفتھ ، وھل ھناك أصلح من ھذه السن لمواتاة الطالب بحاجتھ الروحیة والعقدیة ، وھذا موضوع 

  . كلمة مستقلة إن شاء اهللا تعالى نسیر إلیھ اآلن ونوفیھ حقھ من البحث في

، المناكر ، وتنجم عنھ أشد األضرارالذي ترتكب باسمھ أفظع » داء الزار«أمامھا مكافحة ھذا الداء الوبیل 
وقد یؤدي إلى كفر كثیر من السیدات ، ورجال اإلدارة یتھاونون في إنفاذ القرار الخاص بھ ، ولیس على الحكومة 

  .ھ النكیر حتى تقطع دابره وتریح الناس من شره من بأس إذا ھي شّددت علی

وأمامھا تلك المجالت الھازلة التي تھدم اآلداب واألخالق ھدًما ، والسیما أماكن  اللھو الخلیع والقمار 
المخرب ، وحرام أن یعاقب من سرق ال تساوي شیًئا في طي الخفاء ، وقد یكون في أشد الحاجة إلیھا ، وینجو 

  . المقنطرة جھاًرا ال یستشعر خجًال وال ندًما من سرق القناطیر

وأمامھا الضرب على أیدي دعاة اإلباحیة ، وأشباه الملحدین ، وأدعیاء الفلسفة الكاذبة الذین یجرحون 
  . األمة في أقدس مشاعرھا وأعز عواطفھا 



١١٣        ــ ــ

یعوزھا إال التشجیع وأمامھا غیر ذلك كثیر مما تعلمھ ویعلمھ الناس جمیًعا من المشروعات الھامة التي ال 
فقط ، ونحن نناشد حكومتنا اهللا وھذه األمة الودیعة المحبوبة أن توجھ الھمة إلى اإلصالح الخلقي وأن تعنى بھذه 

  .الناحیة عنایة خاصة ، ونسأل اهللا لھا المؤازرة والتوفیق 

 

ح الخلقي واألدبي بما أنھا السلطة التشریعیة وبیدھا وھذه ھي الھیئة الثانیة من الھیئات القادرة على اإلصال
سن القوانین وتأییدھا ، والنواب والشیوخ ھم خالصة األمة وزھرة رجاالتھا وأّبر الناس بھا ولھم سلطانھم 

نفوذھم «الرسمي الذي یمكنھم من اإلصالح ، وبقي أمر آخر ، ھم أولي الناس بتقدیره واستغاللھ ، ذلك ھو 
ن لكل نائب في نفوس ناخبیھ مكانة سـامیة وكلمة نافذة وسلطة أدبیة تجعلھم یتبادرون إلى ، فإ» الشخصي

، م ، فعن رأیھم تصدر وبقولھم تعملاإلصالح إن وجدوا منھ میًال إلیھ ، ذلك إلى أنھم شركاء الحكومة في سلطانھ
  فلم ال یكونون لرعیل األول من حماة الفضیلة وأنصارھا ؟ 

ن باألخالق ویغارون على مكانتھا إلى درجة أن أحدھم یعاتب رقابة المطبوعات ألنھا وإذا كانوا یھتمو
خاطبت یوسف بك وھبي بغیر ما یلیق بھ كممثل یعمل لعالج األخالق ؟ فلم ال یوجھون عنایتھم إلى أحد المھمات 

  وأقوم الطرق ، وھو تقویم الخلق نفسھا بتنمیة الشعور الدیني ؟

حة ، فھل من مانع یمنع رفعھا لصالة المغرب ؟ ولتكن ھذه ھي االستراحة وفي إن جلسة ترفع لالسترا
  . ذلك ما فیھ من المغزى الدیني الجمیل 

أؤكد أنھ لو استخدم حضرات نوابنا وشیوخنا نفوذھم الرسمي والشخصي في إرشاد األمة وإصالحھا 
بي ، ولكسبوا رضاء الشعب ومحبتھ ، وأیدوا لخلصت مما تئن تحتھ من بالیا االنحالل الخلقي ورزایا الفساد األد

  مراكزھم النیابیـة ، ووضعوا أساًسا متیًنا للمستقبل ألنفسھم وألمتھم ، فھل ھم فاعلون ؟

 

وھم الطبقة الثالثة ممن یقدرون على اإلصالح ویجب علیھم القیام بھ ، وأغنیاؤنا بین عارف أن ھذا المال 
وأنھ مستخلف فیھ ، فھو ینفق منھ ، ولكن یخطئ طریق اإلنفاق ، فكم نسمع أن فالًنا الغني بنى مسجًدا في بلد هللا 

  .غني بالمساجد ، أو أنفق كذا وكذا جنیًھا في تجصیص مسجد وطالئھ ، أو أقام مولًدا وھكذا من ھذه الوجوه 

المصریة أو الخارجیة ، حیث یصفو جو ومستبعد بأموالھ یبعثرھا في المالذ والشھوات وبیوت أوروبا 
المتعة ، ویجد مسارح الشھوة مفتحة األبواب ، ولو أن أغنیاءنا ینفقون في سبیل اهللا ما ینفقونھ في سبیل أنفسھم ، 
ویشجعون األعمال المشروعة النافعة ، لكان لنا في الدین والخلق شأن آخر ، ولعلھم بعد ما علموا أن المال غاد 

د اهللا خیر وأبقي ، رأوا شدة حاجة أمتھم إلى معونة یتنافسون في إنھاضھا وإرشادھا ، وفي ذلك ورائح وما عن
  .فلیتنافس المتنافسون 

 

یظن كثیر من الناس أن ھؤالء ھم وحـدھم القادرون على اإلصالح ، وأن علیھم تقع تبعـة التقصیر ، وما 
صنع العالم الدیني وال حول لھ وال قوة ، إن خطب ال یسمع لھ وإن كتب ال أعرق ھذا الظن في الوھم ، فماذا ی

تنشر الجرائد قولھ ، وكم رأینا العلماء وقفوا مواقف دینیة فال ُینصرون ألسباب یعلمھا اهللا ، والراسخون في العلم 
، حوا ما بینھم وبین الناسم أن یصلــ مع أن الحق بجانبھم ــ ومع ذلك فال نخلیھم من بعض التبعة ، فإن من واجبھ

ویجاھدوا إلى النھایة ، وینادوا ، ولو ذھب النداء صرخة في واد فھذه وظیفتھم ، والداعي الصادق ال یعدم 
الوسیلة إلى غایتھ ، ولو أن العلماء الحدیثین قدروا واجب الدعوة قدره فنادى كل منھم في حدود بلده ، وساعدھم 
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كتابات ألفاد ذلك فائدة عظمى ، ولرجع العلماء مكانتھم األولى من نفوس الشعب كبار العلماء ببعض الجوالت وال
  .المتمسك بدینھ 

 

والطلبة قوة فعالة في الدعـوة ــ ال أعني األزھـریین فقط ــ بل الطلبة المسـلمین على اختالف مدارسھم ــ 
ء فریق وقام بدعوة غیره ، وانضم إلى ذلك معاضدة بعض وھم الحمـد هللا كثیر في كل بلـد ــ فلو صلح من ھؤال

الرؤساء والوجھاء ، لنجحت الدعوة نجاًحا باھًرا ، ولكن مع األسف الشدید نرى كثیًرا من الطلبة في البالد حرًبا 
 على الفضیلة وأعوانھا ، قد أخذ منھم غرور الصبا ونزق الشباب كل مأخذ ، فلعلھم یفیقون من غشیتھم ویقدرون

  .ما علیھم من واجب مقدس 

ھذه ھي الطبقات التي یمكنھا أن تقوم بالدعوة قومة ناجحة تستأصل الداء وتضمن الشفاء ، وھؤالء علیھم 
تبعة التقصیر ولھم فضل التحریر ، أما الشعب فبائس مسكین مستسلم یحب دینھ جد الحب ، ویخشى ربھ ویخدم 

الطاعة ، فھل نجد من یقدر ھذا الواجب ویعمل للقیام بھ ، واهللا من نبیھ ، ویطیع أمر قادتھ ومرشدیھ بكل معنى 
  . ورائھم محیط 
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(*) 

 
  ـــــــــــــــ

 من تجب من طبقات األمة وھیئاتھا وسنتكلم اآلن تكلمنا فیما تقدم عن وجوب الدعوة وتأكیدھا ، وبینا على
  .ــ إن شاء اهللا تعالي ــ على وسائل الدعوة التي بھا تصیر نافعة تثمر المقصود منھا 

خاصة وعامة ، فاألولي دعوة العشیرة واألقربین من زوجة وولد وصدیق وذي رحم ، : الدعوة دعوتان 
  . الزمة والثانیة دعوة باقي األمة ، وكلتاھما واجبة

 

َیا َأیَُّھا «دعوة األھل واألقارب إلى اهللا وحملھم على العنایة بأمر دینھم واجب یشیر إلیھ قول اهللا تعالى 
كلكم راع وكلكم «، وقول رسول اهللا ) ٦:التحریم (» الَِّذیَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْھِلیُكْم َناًرا َوُقوُدَھا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة

نضر اهللا وجھ امرئ قام من اللیل یصلي فأیقظ زوجھ ، فإن «: ما معناه  الحدیث ، وقولھ .. مسئول عن رعیتھ 
أبت نضح في وجھھا الماء ، ورحم اهللا امرأة قامت من اللیل تصلي فأیقظت زوجھا ، فإن أبى نضحت في وجھھ 

  .لمنزل على طاعة اهللا سبحانھ وتعالى وعبادتھ ، یشیر إلى تعاون أھل ا» الماء ، فقاما یصلیان

ولیست النفقة والتربیة الدنیویة بأوجب على الرجل ألھل بیتھ من التربیة الدینیة ، فھو كما یسأل عن 
األولى یسأل عن الثانیة ، وإذا راعینا أن التربیة المنزلیة أساس التربیة الخارجیة ، وأن مدارسنا ال تقوم لتالمذتھا 

  . الواجب معرفتھ من الدین فما لم یلق التلمیذ عنایة خاصة من المنزل ، وإال فقل على دینھ السالم بالقدر 

إذا راعینا كل ذلك علمنا أن من الواجب الحتم على كل فرد منا أن یعني بغرس مبادئ الدین واألخالق 
ن أحدنا یعنى بإحضار مدرس خاص وتعالیمھ في نفوس أبنائھ ، وال یعتمد على المدرسة في تلك المھمة ، وإذا كا

ألبنھ إذا شاھد منھ قصوًرا في مادة من المواد الدراسیة ، فألن یعنى بدینھ وھو أساس خلقھ ومنبع سعادتھ أحق 
  . وأجدر 

 

 القراءة إما عامي تعلم الضروري من دینك فحسب ، وإما متعلم تجید: أنت ــ یا أخي ــ أحد رجلین 
والكتابة وتعني بالمطالعة والدرس ، فإن كنت األول فواجبك في إصالح أھلك أن تقص علیھم كل ما تسمع من 
العلماء وعن العلماء في المساجد ، أو في الجرائد ، أو في غیر ذلك من أمور الدین وأحكامھ ، وتسأل أھل الذكر 

  .عما ال تعلم وتوافي أبناءك بما علمت 

 على أن تصوغ لھم معلوماتك الدینیة في شكل مسامرات قصصیة في أوقات فراغك لھم ، وھكذا تتحیل
وأكثر أمامھم من ذكر شواھد قدرة اهللا وعظمة رسولھ ، وفضل حبھ وعظمة أصحابھ وخلقھم الطاھر حتى 

ض ما تراه تنغرس في نفوسھم محبة اهللا ورسولھ ، وتتربي في قلوبھم الخشیة ومعرفة اهللا ، ولیكن في منزلك بع
في ھذه الكلمة من الكتب النافعة حتى یقرأھا من یستطیع ذلك من أھلك وذوویك ، وعلیك أن تكون قدوة حسنة 
ألھلك في التمسك بالدین واحترام أھلھ وتنفیذ تعالیمھ ال تأخذك في ذلك ھوادة ، واعلم أن أثر القدوة في النفس 

                                         
 ٩م ، ص ١٩٢٨ أغسطس ٣٠ھـ ــ ١٣٤٧ ربیع األول ١٥، السنة الثالثة ، بتاریخ بتاریخ ) ١١١(، العدد » الفتح«نشر بمجلة *) (

   .١٠و 
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أھلك مستمسًكا بدینك استمسكوا بھ مدفوعین إلى ذلك بما أشد وأزكى من أثر المواعظ والدروس ، فمتى وجدك 
  .ركب في طفرتھم من تقلیدك 

وھذا رسول اهللا ربى صحابتھ الكرام بأفعالھ أكثر مما رباھم بأقوالھ ، فنشأوا على تقلید أكمل خلق اهللا 
  . فكانوا خلق اهللا 

قوم بما تقدم من األعمال ، ثم تردف وإن كنت متعلًما فھذه الدعوة إلیك أقرب وأوجب ، وطریقك فیھا أن ت
ذلك بتخصیص جزء من وقتك لمطالعة بعض المختارات من كتب دینیة وأدبیة في أوقات سلوتك بأبنائك مع 
حملھم على الطالعة ال بالعصا ، ولكن بوسائل الترغیب النافعة من إحضار الكتب وتزیینھا أمام أعینھم ، ولن 

ا إلى ما ترید ، ولتباعد بینھم وبین الكتب الساقطة والروایات السافلة ذات یعدم عقلك المربي حیلة تجذبھم بھ
صرفوا إلى ما المغزى الوضیع ، ولكن ال بالشدة والقھر فسیعاندونك إن فعلت ، بل بتقدیم غیرھا لھم حتى ین

 ، وال تغفل ، فمعاكسة میول الصغار غیر ممكنة ، ولكن تحویلھا سھل یسیر على من یعلم طریق ذلك التحولترید
  . أمر القدوة الصالحة فھو الحجر األول في بناء التربیة الدینیة 

 

وإذا كان والبد لكل بیت إسالمي یود ربھ أن یصلح من أھلھ من وجود بعض الكتب الدینیة والتي تمت 
كتب الضروریة ، وقد بصلة إلى الدین ، فقد رأیت أن أقدم إلى حضرات قراء الفتح األغر أسماء نخبة من ال

راعیت في ھذا االختیار أن تكون ھذه الكتب نافعة في تربیة الشعور الدیني في نفوس األبناء ، ألنھ الدافع األول 
إلى التعلق بالدین والتمسك بأحكامھ ، وأن تكون مع ذلك في الموضوعات التي یعشقھا األطفال ویمیلون إلیھا 

بھم إلیھا كذلك ، وكل ھذا مع سھولة المأخذ ووضوح المقصد ، وقد جربت أنا بطبعھم ، وال یمجھا  الكبار بل تجذ
ھذه الكتب مع نفسي فوجدتھا أصل تربیة الشعور الدیني فّي وفي إخواني وأھلي ، فما لي ال أدلي إلى إخواني 

حظ في تلك المسلمین برأیي ولیسوا مقیدین بما أقول ، وما قولي إال مثل لمن أراد أن ینسج علیھ ، ولم أال
المختارات ــ إال بعضھا ــ أن تكون على نھج التحقیق العلمي الدقیق ، ألن ذلك لیس بالزم فیما نحن بصدده ، كما 

  .أنى أري أنھا ال تحوى شیًئا تضر معرفتھ بأذھان األبناء واهللا الموفق للصواب 

 
  .الخ ..المصحف الشریف وبعض أجزائھ كعم وتبارك  ) ١(
  .ر الجاللین تفسی ) ٢(
  .تفسیر الفاتحة للشیخ محمد عبده  ) ٣(
  .الترغیب والترھیب للمنذري  ) ٤(
  .ریاض الصالحین للنووي  ) ٥(
  .متن األربعین النوویة للنووي  ) ٦(
  .األذكار  ) ٧(
  . مجموعات الحدیث النجدیة  ) ٨(
ة    «كتاب فقھي على مثال      ) ٩( ي حنیف ذھب أب ام       «، أو » أحسن الغایات في م ذھب اإلم ي م ي الحسن ف الة أب رس

  » دلیل الطالب في مذھب أحمد« ، أو » اإلرشادات السنیة في مذھب الشافعي«، أو » مالك
  .موعظة المؤمنین للغزالي  )١٠(
  .اإلبداع في مضار االبتداع للشیخ محفوظ )١١(
  .زاد المعاد البن القیم  )١٢(
  .میزان العمل للغزالي  )١٣(
  خالصة التصانیف والتصوف للغزالي  )١٤(
  .القرآن والعلوم العصریة لطنطاوي جوھري  )١٥(
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  .یل السعادة للدجوي سب )١٦(
  .اإلسالم والنصرانیة للشیخ محمد عبده  )١٧(
  .النظرات للمنفلوطي  )١٨(
  . أدب الدنیا والدین للماوردي  )١٩(
  .المدنیة واإلسالم لفرید وجدي  )٢٠(
  . أم القرى للكواكبي  )٢١(
  .طبائع االستبداد الكواكبي  )٢٢(
  .حقوق الشعب لعبد الرحمن الرافعي  )٢٣(
  .أسرار الشریعة اإلسالمیة إلبراھیم على  )٢٤(
  .أدب اإلسالم والحكمة النبویة  )٢٥(
  .نھج البالغة لإلمام على  )٢٦(
  .كلیلة ودمنة البن المقفع  )٢٧(
  .نور الیقین في سیرة سید المرسلین للخضري  )٢٨(
  .» المواھب اللدنیة«األنوار المحمدیة مختصر  )٢٩(
  .سیرة عمر بن الخطاب البن الجوزى  )٣٠(
  .سیرة عمر بن عبد العزیز البن الجوزى  )٣١(
  .یز البن عبد الحكم سیرة عمر بن عبد العز )٣٢(
  .حماة اإلسالم لمصطفي نجیب  )٣٣(
  .محاضرات في تاریخ األمم اإلسالمیة للخضري   )٣٤(
  .سیرة صالح الدین األیوبي  )٣٥(
  .تحفة الزائر بسیرة األمیر عبد القادر  )٣٦(
  .فتوح الشام للواقدى  )٣٧(
  .الرحلة الحجازیة للبتانونى  )٣٨(
  .رحلة األندلس للبتانونى  )٣٩(
  .قصة عنترة بن شداد  )٤٠(
  .یرة ذات الھمة قصة األم )٤١(
  .شھیرات النساء لألمیرة قدریة  )٤٢(
  .المرأة العربیة لعبد اهللا عفیفي  )٤٣(
  .النسائیات لباحثة البادیة  )٤٤(
  . تھذیب البنین لرضا بك  )٤٥(
  .أدب الفتي لرضا بك  )٤٦(
  .أدب الفتاة لرضا بك  )٤٧(
  .آداب العرب إلبراھیم بك العربي  )٤٨(
  .الصحة والمرض للدكتور رشدي  )٤٩(
  .عبد الحمید تربیة الطفل للدكتور محمد  )٥٠(
  .كفایة الطالبین لرد شبھات المبشرین  )٥١(

ة أو                 ة دینی ھ ثقاف ف أھل ة بتثقی ـ فھي كفیل ھ ـ ا یناسبھا فی د م ـ أو وج تلك خمسون كتاًبا إن وجدت في منزل ـ
أدبیة تصلح أن تكون نواة طیبة للحیاة الخارجیة ، وكل في اقتنائھا على حسب استطاعتھ ، فمن عجز عنھا جمیًعا         

ى إصالح           فلیقدم   ا إل سأل أن یوفقن ھ وألوالده ، واهللا ن ة ل ة باقی روة أدبی األھم حتى تتكامل لدیھ بالتدریج ، فتكون ث
دد             ي الع دنا ف ھ ، وموع ادین بھدی ا الھ داعین إلیھ ن ال ا م ا ، وأن یجعلن ن یلین سنا وم دعوة   أنف ادم إن شاء اهللا وال الق

  . عامة
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(*) 

 ـــــــــــــــ
 ِإیَّاَك َنْعُبُد َوِإیَّاَك * َماِلِك َیْوِم الدِّیِن * الرَّْحَمِن الرَِّحیِم *اْلَحْمُد ِللَِّھ َربِّ اْلَعاَلِمیَن * الرحیم  الرحمن اهللا بسم«
  .» ْمِرنا َرَشًداَربََّنا آِتَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة َوَھیِّْئ َلَنا ِمْن َأ«، »  اْھِدَنا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقیَم*َنْسَتِعیُن 

)١(  
 وتظل ، الناس في مغموًرا أمرھا یظل ونجاحھا وضوحھا ومع ، ناجحة واضحة الدعوات من الدعوة تكون

 وتتفتح ومشاعرھم الناس أحاسیس تتنبھ وحینئذ المؤمنین قلوب تتملك أن لھا یتم حتى ، عنھا منصرفة قلوبھم

 ، مقیم وھو مفاجئًا ویظنونھ ، قدیم وھو جدیًدا یحسبونھ النور ھذا نحو ویسرة یمنة ویلتفتون وبصائرھم، أبصارھم
 ، وتشاجر تھجم أو ، وتھاتر اتھام إلى الحد ھذا یتجاوز وقد ، وتحاور نقاش إلى یتحول ثم والتساؤل التھامس ویكثر

 َما َوَأمَّا ُجَفاًء َفَیْذَھُب الزََّبُد َفَأمَّا َواْلَباِطَل اْلَحقَّ اللَُّھ َیْضِرُب َكَذِلَك« ، أھلھ وانتصاف الحق بانتصار كلھ ذلك وینتھي

  . ]١٧ :الرعد[ »اَألْمَثاَل اللَُّھ َیْضِرُب َكَذِلَك اَألْرِض ِفي َفَیْمُكُث النَّاَس َینَفُع

 وأخذت ، صمیمة إسالمیة ناجحة واضحة عاًما عشر سبعة منذ المسلمون اإلخوان دعوة نشأت وكذلك

 على مشت ، صدورھم في كاملة صورة وتجمست ، بھا المؤمنین من القلوب آالف لكتتم حتى الظھور إلى طریقھا

 ھذا وسرى ، المصري المجتمع كیان التأثر لھذا واھتز حیاتھم مجریات في وأثرت ، بأقدامھم فتیــة قویة األرض

 طریق أي وفي ؟ صدونیق وماذا ؟ وكیف وأین ؟ متى یتساءلون الناس فتلفت المجاورة األقطار إلى المبارك التیار

 دعوة موضوع وما ؟ مالیة بشركات خیریة جمعیة شأن وما ؟ سیاسیون أم دینیون ؟ متبوعون أم أتابعون ؟ یسـیرون

  . إلخ .. ؟ العصریة الحیاة في دینیة

 ، الشمس إشراقة علیھم وتشرق الصبح تنفس مع الناس تطالع متالحقة إجابات من األسئلة لھذا البد وكان
  . الصحیفة ھذه مھمة ضبع وذلك

)٢(  
 الحوادث بفعل أنفسھم المسلمون تصوره وقد ، إقلیمیة جنسیة دعوة ال عالمیة إنسانیة دعوة الحنیف واإلسالم

 أھدافھ عن البعد كل البعید ومنھا ، حقیقتھ من القریب منھا شتى صور على المتطاولة األجیال وظروف ، المتعاقبة

  . ینضح فیھ بالذي إناء وكل الیقین عین إلى ووصل المفصل وطبق المحز أصاب ما ومنھا ، وغایتھ

 ، قلیل وال كثیر في الحق من لیست وخیاالت وأقاصیص وشبھات خرافات المسلمین غیر عند بھ أحاطت كما
  : خمسة واجبات العامة اإلسالمیة الدعوة حیال الصحیفة ھذه مھمة من سیكون ولھذا

 ویثبت العصر أسلوب یالئم عرضًا وعرضھا ، وجمال روعة من فیھا عما والكشف اإلسالم تعالیم تجلیة : أولھـا

  . اإلنسانیة للجمعیة األنظمة أفضل أنھا

  . لھا حقیقة ال وشبھات باطلة اتھامات من إلیھا یوجھ ما رد : ثانیھا

                                         
م ١٩٤٦ مایو ١٥ھـ ــ ١٣٦٥ جمادى اآلخرة ٣، السنة األولى ، بتاریخ ) ١(لعدد ، ا» اإلخوان المسلمین الیومیة«نشر بجریدة *) (

  .» اإلخوان المسلمین الیومیة«، ولقد كتب ھذا المقال بمناسبة صدر العدد األول من جریدة 
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 ال مجادالت أو ، عقیمة مذھبیة مناقشات في دخول غیر من جمیًعا القبلة أھل بین النظر وجھات تقریب : ثالثھا
 اآلراء وأعدل ، وأنبلھا األقالم بأنزه المشترك الحق حول الكلمة الجمع على والعمل ، الحقیقة إلى توصل

  . )فیھ اختلفنا فیما بعضًا بعضنا ویعذر ، علیھ اتفقنا فیما نتعاون( الذھبیة القاعدة حدود في وأحكمھا

 تشویھھا أو إخفاءھا ویحاولون المغرضین من كثیر عنھا یتعامى تيال الرائعة الجلیلة الحقیقة ھذه تقریر : رابعھا

 تثمر وال ، ذرة مثقال بھ المؤمنین غیر یظلم وال عقیدة یھضم وال دینًا یخاصم ال الحنیف اإلسالم أن : وھي

 نحلھم اختلفت مھما والسالم والتعاون والوئام الحب إال الواحد الوطن أبناء بین یسود ال حتى تعالیمھ

ال َیْنَھاُكْم اللَُّھ َعْن الَِّذیَن َلْم ُیَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّیِن َوَلْم ُیْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَیاِرُكْم َأْن َتَبرُّوُھْم « معتقداتھم تباینتو
 . ]٠٨ :الممتحنة[ »َوُتْقِسُطوا ِإَلْیِھْم ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن

 وفي المدرسة وفي البیت وفي الفردیة الحیاة في أحكامھ وتطبیق نظامھ إعادة إلى الموصلة الطریق رسم : خامسھا

 . السمحة التعالیم ھذه على الخروج من والتحذیر ، الصالحة المجتمع شئون كل وفي ، الدولة

)٣(  
 أوطاننا قضیة وھي أھمیة عنھا تنقص وال خطًرا عنھا تقل ال أخرى قضیة ، السابقة ھذه قضایانا مع ولنا

 وحال وشعوبھا حكوماتھا وقید ، بھا فأحاط طویلة أجیاًال لھا بیت أن بعد الغربي االستعمار باغتھا التي ، ارناودی

 ، البریطانیة الحمایة تحت مصر كانت إذ ، األولى العالمیة الحرب نھایة في مداه ذلك وبلغ ، التقدم وبین بیننا
 مع وبرقة وطرابلس فرنسا ید في ومراكش والجزائر وتونس ولبنان وسوریا ، إنجلترا قبضة في والعراق وفلسطین

 االسترقاق ذلك وأدى الحلفاء احتالل ید تحت وقعت الخالفة دار وھي واآلسیویة األوربیة تركیا حتى ، إیطالیا

 الحق أصحاب بین النضال واشتد ، مكان كل في الثورات انفجار إلى ، الشعوب وحریات األمم بكرامات واالستھتار

 الحرب وجاءت ، والكفاح الجھاد إلى طریقھا وعرفت وتیقظت الشيء بعض األوطان ھذه تحررت حتى صبیھوغا

 إنا أنھم رؤساؤھا وأكد زعماؤھا أقسم إذ الدیموقراطیة الدول صف في تجاھد كلھا البالد وھذه الثانیة العالمیة

 أن أوزارھا الحرب وضعت وقد طبیعًیا وكان ، اهللا أرض في االجتماعیة العدالة وإقرار الحریة سبیل في یكافحون

  . أوطانھم تحریر سبیل في یجاھدوا وأن بحقھم المظلومون یطالب

 الظلم وتحارب والوحدة للحریة فتعمل قوة من أوتیت ما بكل الحقوق ھذه سبیل في الصحیفة ھذه وستناضل

 أداء أبًدا تنسى لن ووحدتھ النیل وادي یةحر سبیل في بالكفاح العنایة أعظم تعني حین وھي ، مكان كل في والطغیان

 »ِإْخَوٌة اْلُمْؤِمُنوَن« الدار بھ بعدت مھما اإلسالم وأوطان العروبة أقطار من قطر أي سبیل في كامًال واجبھا
 كانت فلئن ، سواھم من على ید وھم أدناھم، بذمتھم یسعى بعض على بعضھم عدول والمسلمون ]١٠ :الحجرات[

 إنسانیة إنھا تقول أن لك بل إسالمیة عربیة ومنھجھا روحھا بحكم فھي ، إقلیمیة مصدرھا حكمب اإلخوان جریدة

  . ]١٠٧ :األنبیاء[ »ِلْلَعاَلِمیَن َرْحَمًة ِإالَّ َأْرَسْلَناَك َوَما« عالمیة

)٤(  
 ، یاتناح شئون وكل ومدارسنا واقتصادیاتنا أخالقنا في اآلثار أعمق الحرب تركت كما االستعمار ترك ولقد

 الطوائف من الكثیر أصوات وارتفعت ، السریع الحاسم العالج إلى یحتاج ما االجتماعیة المشكالت من وواجھنا

 وصحیفة ، واالستصراخ بالشكایة والرذیلة الجھل أثر سوء أدركت والمرض الفقر بوطأة شعرت التي والھیئات

 من یعاني بما الشعور أتم علیھا القائمون ویشعر ، طبقاتھ بمختلف وتتصل الشعب على تعتمد اإلخوان كصحیفة

 ھذه بعالج اھتمامھا ویشتد ، الشكایات بھذه صوتھا ویعلو ، الظالمات لھذه صدرھا تفتح أن البد ، وإرھاق ضیق

 إلى ، إلخ .. وطالب وتجار ومزارعین وعمال موظفین من المواطنین مطالب طریقھا عن وتصل ، المشكالت

  . االختصاص جھات
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)٥(  
 تكون أن ترجو ھي بل ، علیھم وقفًا أو ، بھم خاصة تكون فلن إخوانیة صحیفة كانت وإن اإلخوان وجریدة

 إلیھا یقدم ما بكل وترحب وبلدانھا ألوانھا اختالف على ، اإلصالحیة والجماعات ، اإلسالمیة للھیئات العام المنبر

  . منھاجھا خطتھا مع متفقًا مادام

)٦(  
 ، رھبة أو رغبة ذلك عن یقعدنا ال بھ نجھر وأن ، الحق نقول أن األولى رسالتنا بأن یماناإل أعمق نؤمن إننا

 عال أسلوب في كلھ ذلك یكون أن یجب النقد أو والثناء واإلرشاد النصیحة بأن نؤمن كما الئم لومة فیھ نخشى وال

 ، ]٣٤ :فصلت[ »َحِمیٌم َوِليٌّ َكَأنَُّھ َعَداَوٌة َوَبْیَنُھ َبْیَنَك الَِّذي َفِإَذا َأْحَسُن ِھَي ِبالَِّتي اْدَفْع« افتراء وال مھاترة ال ، رفیع
 نرقب ولكن ، نھاتر وال نؤید ال ، السواء على والحكومات واألحزاب والھیئات األفراد من موقفنا ذلك وسیكون

  . الوطن وصالح اهللا وجھ كلھ ذلك في ونرجو ونوجھ

)٧(  
 ما ، والروحي الفكري الغذاء ألوان من لون على مقصورة اإلخوان ریدةج تكون أال استطعنا ما سنحاول

 كما تمل فالقلوب ، وفكاھة وقصص وریاضة وأدب وفن وعلم ودین دنیا فیھا فسیكون ، سبیًال االستیعاب إال وجدنا

 المقید ولیس واعتراضات عقبات الموضوعات بعض في وستعترضنا ، الحكمة طرائف لھا فالتمسوا ، األبدان تمل

 ،نبالي وال نشرناه خیًرا كان فما ونقارب سنسدد ھذا مع وكلنا .. الخلي من الشجي ویاویح ، القید من كالمطلق بالرأي
 اآلثار فیھ اختلفت وما ، كرامة وال أھملناه والمجون الخالعة وحفالت المیسر وأندیة الخمر كإعالنات شًرا كان وما

 یحملنا والفساد، السوء عوامل من وحذرنا ، الصالح جانب على ونبھنا اإلھمال أو النشر في الفائدة تحرینا والنتائج

 الصحفي ومھمة األمة لحیاة مرآة الصحافة أن على ، القراء بحاجات وافیة الصحیفة تكون أن في الرغبة ذلك على

 معنى ولیس ، لشرا نواحي ومقاومة الخیر نواحي تدعیم على والعمل واقعھا ومواجھة الحیاة مستور عن الكشف

  . منھا والتحذیر علیھا الداللة الغرض یكون فقد علیھا، الموافقة أو إقرارھا ، النواحي من ناحیة في النشر

 وكنا ، بھا الناس أحق فھو وجدھا أنى المؤمن ضالة والحكمة ، توجیھ أو نصح بكل نرحب ذلك بعد ونحن

 على جمیًعا نتعاون أن من أقل فال ، الحیاة ُسـنة من لیس ذلك أن لوال ، لھا طفولة ال مولوًدا صحیفتنا تكون أن نرجو

  . والكمال النمو إلى سریًعا بھ تدفع طبیعیة نشأة لإلصالح محب كل ابن وھو المولود ھذا ینشأ أن

  . الكرام قرائھا إلى الصحیفة ھذه نقدم ، الرجاء وھذا ، الكلمة بھذه

  البنا حسن

 
 
 
 
 



١٢١        ــ ــ

 
(*) 

 ـــــــــــــــ
 

وھو سلسلة الرواة الذین نقل عنھم ھذا » السند«تقرأ الحدیث النبـوي الشریف فیطالعك أول ما یطالعك 
 إلى أن انتھى إلى أحد الحفاظ المشھورین كـ مالك أو البخاري أو مسلم رضي اهللا الحدیث من لدن رسول اهللا 

  .عنھم 

  .المحدثون یستعملون السند واإلسناد لشيء واحد : قائلھ ، وقال ابن جماعة واإلسناد رفع الحدیث إلى 

  .وأما المتن فھو ألفاظ الحدیث نفسھا 

ومعرفة السـند ھي األساس عند المحدثین في الحكم على درجـة الحدیث إذ أن عمـاد الصحة أو الضعف 
، ولھذا كانت عنایتھم باألسانید عظیمة عندھم درجـة الراوي من الصدق ، ودرجة روایتھ من الوضوح والثقة 

  .إلخ .. نشأ عنھا علم مصطلح الحدیث بلواحقھ من علم الرجال واألنساب والكني واألسماء والجرح والتعدیل 

 

ذلك عن ھذه ولم یؤثـر عن أمــة من األمم العنـایة برواة أخبارھا وكتبھا ، ومأثورات أنبیائھا كما عرف 
األمة اإلسالمیة التي عنیت بھذه الناحیة أتم العنایة حتى أن اھتمامھا باألسانید والرواة لم یقف عند حد العلوم 
الشرعیة بل تعداھا إلى العلوم األدبیة واألخبار التاریخیة وغیرھا ، وإن كان في الحدیث النبوي وما إلیھ أدق 

اإلسناد ، واألنساب ، ( تعالى ھذه األمة بثالثة أشیاء لم یعطھا من قبلھا خص اهللا: وأوضح ، قال أبو علي الجیاني 
 مع االتصال خص اهللا بھ المسلمین دون سائر نقل الثقة عن الثقة یبلغ بھ النبي : ، وقال ابن حزم ) واإلعراب

 قربنا من محمد الملل ، وأما مع اإلرسال واإلعضال فیوجد في كثیر من الیھود ولكن ال یقربون فیھ من موسى
 بل یقفون بحیث یكون بینھم وبین موسى أكثر من ثالثین عصًرا ، وال یمكن أن یبلغوا إلى صاحب نبي وال ، 

  .إلى تابع لھ 

اإلسناد من الدین ، لوال : وقد أثر عن السلف في الحث على العنایة باإلسناد أقوال كثیرة ، قال ابن المبارك 
حدث الزھري یوًما بحدیث فقلت ھاتھ بال إسناد ، فقال :  ، وقال سفیان بن عیینة اإلسناد لقال من شاء ما یشاء

طلب اإلسناد : اإلسناد سالح المؤمن ، وقال أحمد بن حنبل : وقال الثوري ! أترقى السطح بال سلم ؟: الزھري 
لمون من عمر ویسمعون العالي ُسـنة عمن سلف ، ألن أصحاب عبد اهللا كانوا یرحلون من الكوفة إلى المدینة فیتع

إن ھذا : قرب اإلسناد قرب أو قربة إلى اهللا تعالى ، وقال محمد بن سیرین : منھ ، وقال محمد بن أسلم الطوسي 
لم یكونوا یسألون عن اإلسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا : العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینكم ، وقال 

یؤخذ حدیثھم وینظر إلى أھل البدع فال یؤخذ حدیثھم ، وحكى األوزاعي عن رجالكم فینظر إلى أھل الُسـنة ف
  .إن كان صاحبك ملًیا فخذ عنھ : لقیت طاوًوسا فقلت حدثني فالن كیت وكیت ، قال : سلیمان ابن موسي قال 

 

عند شیخھ ، وطرق التلقي وكما كانوا یتحرون حال الراوي كانوا یعنون كذلك بالطریقة التي تلقي بھا 
  :تختلف في األسلوب وفي الرتبة ، ومنھا 

                                         
  .م ١٩٤٧ھـ ــ دیسمبر ١٣٦٧ ، بتاریخ صفر ٣٠، الجزء األول ، السنة األولى ، ص » الشھاب«نشر بمجلة *) (



١٢٢        ــ ــ

  السماع من لفظ الشیخ إمالء من حفظھ أو تحدیثا من كتابھ .  
  قراءة الطالب على الشیخ.  
  سماع الطالب على الشیخ بقراءة غیره. 
 أجزت لك روایتھ عني المناولة من اإلجازة كأن یدفع لھ الشیخ أصل سماعھ ، أو فرًعا مقابًال بھ ویقول لھ 

. 

  اإلجازة المجردة عن المناولة ، ولھا أنواع كثیرة مفصلة في كتب الفن. 

  المناولة من غیر إجازة بأن یناولھ الكتاب مقتصًرا على قولھ ھذا سماعي وال یقول لھ اروه عني وال
 :، ومثلھا أجزت لك روایتھ ، قیل تجوز الروایة بھذه المناولة ، والصحیح عندھم عدم الجواز 

 .اإلعالم كأن یقول ھذا الكتاب من مسموعاتي من غیر أن یأذن لھ في روایتھ عنھ ) أ ( 

 .الوصیة كأن یوصي بكتاب عند سفره أو موتھ ، واألرجح عدم جواز الروایة بھ ) ب(

لھ أن یقول الوجادة كأن یجد حدیثـًا أو كتاًبا بخط شیخ معروف ال یرویھ الواحد عنھ بسماع وال إجازة ف) حـ(
وأما : وجدت أو قرأت بخط فالن ، وفي مسند اإلمام أحمد كثیر من ذلك من روایة ابنھ عنھ ، قال النووي 

العمل بالوجادة فعن المعظم أنھ ال یجوز وقطع البعض بوجوب العمل بھا عند حصول الثقة بھ ، قال وھذا 
 .ھو الصحیح الذي ال یتجھ في ھذه األزمان غیره 

 
 

ألفیت بخط «: جاء في الشرح ألفیة العراقي عن اإلمام أبي الحسن محمد بن أبي الحسین بن الوزان قال 
أبي بكر أحمد بن أبي خیثمة زھیر ابن حـرب الحـافظ الشـھیر صاحب یحیـى بن معین وصاحب التــاریخ ما 

ي زكریا یحیى بن مسلمة أن یروي عني ما أحب من كتاب التاریخ الذي سمعھ مني أبو قد أجزت ألب: مثالھ 
محمد القاسم بن األصبغ ومحمد ابن عبد األعلى كما سمعاه مني ، وأذنت لھ في ذلك ولمن أحب من أصحابھ ، 

یثمة بیده في شوال فإن أحب أن تكون اإلجازة ألحد بعد ھذا فأنا أجزت لھ ذلك بكتابي ھذا ، وكتب أحمد بن أبي خ
  .» من سنة ست وسبعین ومائتین

 

یقول محمد بن أحمد بن یعقوب بن «وكذلك أجاز حفید یعقوب بن شیبة وھذه نسختھا فیما حكاه الخطیب 
 فاتھ من قد أجزت لعمر بن أحمد الخالل وابنھ عبد الرحمن ابن عمرو لختنھ على بن الحسن جمیع ما: شیبة 

حدیثي مما لم یدرك سماعھ من المسند وغیره ، وقد أجزت ذلك لمن أحب عمر فلیرووه عني إن شاءوا ، وكتبت 
  . » لھم ذلك بخطي في صفر سنة أثنین وثالثین وثلثمائة

 

قوال الرواة وسعة معرفتھم بكل ما یتصل بھم من وإن ما أثر عن أئمة روایة الحدیث في دقة تحریھم عن أ
شئون خاصة أو عامة لما یقضي منھ العجب ، ولقد كانوا یتحرجون من الروایة حتى عن الثقات لتوھم الشبھة في 
بعض تصرفاتھم المتصلة بالروایة ، وال تثبت صفة التقدم والحفظ ألحد من رجال الحدیث حتى یكون قد حفظ 

 وسنده حفظًا تاًما ، ثم ألم بمعرفة رجالھ وأحوالھم فرًدا فرًدا ، ثم أضاف إلى ذلك العلم متن الحدیث وألفاظھ
  .بطرق روایتھ المختلفة 
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 فیقول شارًحا منھاجھ في وھذا اإلمام مسلم بن الحجاج یحدثنا في مقدمة صحیحھ عن شيء من ھذا
 على شریطھ سوف أذكرھا لك وھو أنا نعمد إلى ثم إنا إن شاء اهللا مبتدئون في تخریج ما سألت وتألیفھ«: الروایة

 فتقسمھا على ثالثة أقسام وثالث طبقات من الناس ، فأما القسم األول جملة ما أسند من األخبار عن رسول اهللا 
فإنا نتوخى أن نقدم األخبار التي ھي أسلم من العیوب من غیرھا ، وأنقى من أن یكون ناقلوھا أھل استقامة في 

فإذا نحن تقصینا أخبار ھذا الصنف من الناس أتبعناھا أخباًرا یقع في أسانیدھا بعض .. قان لما نقلوا الحدیث وإت
من لیس بالموصوف بالحفظ واإلتقان كالصنف المقدم قبلھم ، على أنھم وإن كانوا فیما وصفنا دونھم فإن اسم 

 زیاد ، ولیث بن أبي سلیم وإضرابھم من الستر والصدق وتعاطي العلم یشملھم كعطاء بن السائب ، ویزید بن أبي
حمال اآلثار ونقال األخبار فھم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أھل العلم معروفین فغیرھم من أقرانھم 
ممن عندھم ما ذكرنا من اإلتقان واالستقامة في الروایة یفضلونھم في الحال والمرتبة ألن ھذا عند أھل العلم 

خصلة ُسـنیة ، أال ترى أنك إذا وازنت ھؤالء الثالثة الذین سمیناھم عطاء ویزید ولیثًا بمنصور بن درجة رفیعة و
المعتمر وسلمیان األعمش وإسماعیل بن أبي خالد في إتقان الحدیث واالستقامة فیھ وجدتھم مباینین لھم ال 

حة حفظ منصور واألعمش یدانونھم ، الشك عند أھل العلم بالحدیث في ذلك للذي استفاض عندھم من ص
وإسماعیل وإتقانھم لحدیثھم وأنھم لم یعرفوا مثل ذلك من عطاء ویزید ولیث ، وفي مثل مجرى ھؤالء إذا وازنت 
بین األقران كابن عون وأیوب السختیاني مع عوف بن أبي جمیلة وأشعث الحمراني وھما صاحبا الحسن وابن 

ن البون بینھما وبین ھذین بعید في كمال الفضل وصحة النقل سیرین كما أن ابن عون وأیوب صاحباھما إال أ
وإن كان عوف وأشعث غیر مدفوعین عن صدق وأمانة عند أھل العلم ، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند 

 ، فأما ما كان منھا عن فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من األخبار عن رسول اهللا .. أھل العلم 
ھم عند أھل الحدیث متھمون أو عند األكثر منھم فلسنا نتشاغل بتخریج حدیثھم كعبد اهللا بن مسور أبي جعفر قوم 

المدائني وعمرو بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعید المصلوب وغیاث بن إبراھیم وسلیمان بن عمرو 
ار ، وكذلك من الغالب على حدیثھ المنكر أو أبي داوود النخعي وأشباھھم ممن أتھم بوضع األحادیث وتولید األخب

  .» الغلط أمسكنا أیًضا عن حدیثھم

أدركت : ومن أمثلة التورع في الروایة حتى عن الثقات ما رواه مسلم بعد ذلك عن أبي الزناد عن أبیھ قال 
ال والعلل بالمدینة مائة كلھم مأمون ما یؤخذ عنھم الحدیث یقال لیس من أھلھ ، وإذا رجعت إلى كتب الرج

  !والجرح والتعدیل أدھشك ما ترى من ذلك 

 

ولقد اشتھر الكثیر من أئمة الحدیث بسرعة الحفظ وجودتھ ودقتھ وكثرتھ حتى كانوا أعاجیب الدنیا في ھذه 
ب المدھشة منذ كان المعاني ، ومنھم أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل البخاري الذي روى عنھ في ذلك الغرائ

سمعت محمد بن أبي حاتم وراق البخاري : غالًما حتى لقي ربھ ، ولقد حدث عن نفسھ فیما رواه الفربري قال 
: وكم أتى علیك إذ ذاك ؟ فقال : ألھمت حفظ الحدیث وأنا في الكتاب ، قلت «: سمعت البخاري یقول : یقول 

: تلف إلى الداخلي وغیره فقال یومـًا فیما كان یقرأ للناس عشر سنین أو أقل ، ثم خرجت من الكتاب فجعلت أخ
ارجع إلى : فانتھرني ، فقلت لھ ! إن أبا الزبیـر لم یرو عن إبراھیم : سفیان عن أبي الزبیر عن إبراھیـم ، فقلت 

عن ھو الزبیر وھو ابن عدي : كیف ھو یا غالم ؟ فقلت : األصل إن كان عندك ، فدخل فنظر فیھ ثم رجع فقال 
ابن إحدى : ابن كم حین رددت علیھ ؟ فقال : صدقت ، فقال لھ إنسان : إبراھیم فأخذ القلم وأصلح كتابھ وقال لي 

یعني » قال فلما طعنت في ست عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكیع ، وعرفت كالم ھؤالء! عشرة سنة 
  .أصحاب الرأي 
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ف معنا إلى السماع وھو غالم فال یكتب حتى أتى على كان البخاري یختل: وقال حامد بن إسماعیل وآخر 
ذلك أیاًما فكنا نقول لھ فقال إنكما قد أكثرتما على فاعرضا على ما كتبتما فأخرجنا إلیھ ما كان عندنا فزاد على 

أترون أني : خمسة عشر ألف حدیث ، فقرأھا كلھا عن ظھر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظھ ، ثم قال 
  .ا وأضیع أیامي ؟ فعرفنا أنھ ال یتقدمھ أحد أختلف ھدًر

لو : كنت عند محمد بن سالم البیكندي فقال لي : سمعت سلیم بن مجاھد یقول : وقال محمد بن أبي حاتم 
أنت الذي تقول أنا أحفظ : قال فخرجت في طلبھ فلقیتھ فقلت! جئت قبل لرأیت صبیـًا یحفظ سبعین ألف حدیث 

نعم وأكثر وال أجیئك بحدیث عن الصحابة أو التابعین إال عرفت مولد أكثرھم : قال ! سبعین ألف حدیث ؟
ووفاتھم ومساكنھم ، ولست أروي حدیثا من حدیث الصحابة أو التابعین إال ولي في ذلك أصل أحفظھ حفظا عن 

   .كتاب اهللا أو ُسـنة رسول اهللا 

أن البخاري قدم : عت عدة مشایخ یحكون سم: ومن ذلك الحادثة المشھورة التي یرویھا ابن عدي فیقول 
بغداد فاجتمع أصحاب الحدیث فعمدوا إلى مائة حدیث فقلبوا متونھا وأسانیدھا وجعلوا متن ھذا إلسناد ھذا وإسناد 
ھذا لمتن ھذا ودفعوا إلى كل واحد عشرة أحادیث لیلقوھا على البخاري في المجلس ، فاجتمع الناس وانتدب 

ال أعرفھ حنى فرغ من : ال أعرفھ ، فسألھ عن آخر ، فقال : حدیث من تلك العشرة فقال أحدھم فقام وسألھ عن 
العشرة وفعل مثل ذلك مع من بقي من المشایخ  ال یزیدھم على قولھ ، ال أعرفھ حتى إذا فرغوا التفت إلى األول 

عشرة فرد كل متن إلى إسناده وفعل أما حدیثك األول فإسناده كذا وكذا والثاني كذا وكذا والثالث إلى آخر ال: فقال 
  .بالثاني مثل ذلك إلى أن فرغ فأقر لھ الناس بالحفظ والتقدم 

 

وبھذا االختالف في درجات الرواة وقوة األسانید اختلفت مراتب األحادیث وقوة االحتجاج بھا ، ووضع 
 ، فالصحیح والحسن والضعیف ، وما إلى ذلك من أوصاف وألقاب لكل منھا اسم ووصف یكشف عن درجتھ

لألحادیث إنما مرده وأصلھ ھذا االختالف في طبقات الرواة ، ونرجو أن نوفق في الكلمة التالیة إلى التعرض 
لھذه الناحیة بالذات حتى نضع بین یدي القراء الكرام من الذین لم یتصلوا بھذه الدراسات خالصة موجزة 

  .لترجمة ھذه االصطالحات تسھل علیھم االتصال بھذه الكتب والفنون إذا وجدوا الوقت والرغبة واضحة 

 

إننا نضع ھذا البحث الموجز المقتضب عن الروایة واإلسناد بین یدي الذین یحاولون أن یغضوا من قیمة 
یریدون بعد ذلك أن یشككوا في قیمة ھذا المجھود العلمي الذي لم تظفر بمثلھ أمة من األمم قدیًما أو حدیثًا و

االحتجاج باألحادیث ، مع أن الُسـنة ھي المصدر الثاني من مصادر أحكام اإلسالم ، ولعل في ھذه المحاولة ما 
یوجھھم إلى الطریق الصحیح ولعل من المفید أن نختم ھذا البحث بما ذكره المستشرق النمساوي األستاذ لیوبولد 

إذ تناول ھذه الناحیة ببحث علمي مسھب انتھى منھ إلى ھذه » م على مفترق الطرقاإلسال«فایس في كتابھ 
  :النتائج ننقلھا بنص عباراتھا 

 » إن العمل بُسـنة رسول اهللا ، ھو عمل على حفظ كیان اإلسالم ، وإن ترك الُسـنة ھو انحالل اإلسالم 
، وإنك إذ أزلت ھیكل بناء أفیدھشك بعدئذ لقد كانت الُسـنة الھیكل الحدیدي الذي قام علیھ صرح اإلسالم 

  . أن یتقوض ھذا البناء 

  إن األسلوب الدقیق الذي كان المحدثون األولون یستعملونھ للتثبت من صحة كل حدیث نشأ عنھ علم تام
ولقد استطاع ھذا . الفروع ، غایتھ الوحیدة البحث في معاني أحادیث الرسول ومشكلھا وطریقة روایتھا 

الناحیة التاریخیة أن یوجد سلسلة متماسكة لتراجم مفصلة لجمیع األشخاص الذین ذكروا على العلم في 
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إن تراجم ھؤالء الرجال والنساء قد خضعت لبحث دقیق من كل ناحیة ، ولم یعد . أنھم رواة أو محدثون
واعد التي وضعھا منھم في الثقاة إال أولئك الذین كانت حیاتھم وطریقة روایتھم للحدیث تتفق تماما مع الق

المحدثون ، تلك القواعد التي تعتبر على اشد ما یمكن أن یكون من الدقة ، فإذا اعترض أحد الیوم من أجل 
ذلك على صحة حدیث بعینھ أو على الحدیث جملة فإن علیھ ھو وحده أن یثبت ذلك ، ولیس ثمة من مبرر 

 ما لم یكن باستطاعتھ أن یبرھن على أن ھذا مطلقًا من الناحیة العلمیة أن یجرح أحد صحة مصدر تاریخي
المصدر منقوض ، فإذا لم تقم حجة معقولة أي علمیة على الشك في المصدر نفسھ أو في أحد رواتھ 
المتأخرین  ، وإذا لم یكن ثمة من الناحیة الثانیة خبر آخر یناقضھ كان حتًما علینا حینئذ أن نتقبل الحدیث 

قد ما حتى أیامنا ھذه ، أن یبرھن بطریقة منظمة ذات قواعد على أن لم یستطع نا.. على أنھ صحیح 
  .مجموع األحادیث التي تعتبر صحیحة حسب القواعد التي وضعھا أئمة المحدثین ھي غیر صحیحة 

  إن السبب الذي یحمل على مثل ھذا الموقف من المعارضة لألحادیث بین بعض المسلمین المعارضین إنما
لمسلم الحاضر مستعد ألن یكبر كل شيء غربي وأن یتعبد لكل مدنیة أجنبیة ألنھا یرجع إلى أن الجیل ا

أجنبیة وألنھا قویة وبراقة من الناحیة المادیة ، ھذا التفرنج كان أقوى األسباب التي جعلت أحادیث النبي 
  األساسیة التي وجعلت جمیع نظام الُسـنة معھا ال تجد قبوًال في یومنا ھذا ، إن الُسـنة تعارض اآلراء

تقوم علیھا المدنیة الغربیة معارضة صریحة ، حتى إن كل أولئك الذین خلبتھم الثانیة ال یجدون مخرًجا 
من مأزقھم ھذا إال برفض الُسـنة على أنھا غیر واجبة اإلتباع على المسلمین ، ذلك ألنھا قائمة على 

 تعالیم القرآن الكریم لكي تظھر موافقة أحادیث ال یوثق بھا وبعد ھذه المحاكمة الموجزة یصح تحریف
 .» لروح المدنیة الغربیة أكثر سھولة

ونقول إن ھذا التراث المجید سیظل خالًدا محفوظـًا ألن حفظھ حفظ للكتاب الكریم الذي تكفل اهللا تبارك 
 .» ْكَر َوِإنَّا َلُھ َلَحاِفُظوَنِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّ«وتعالى بھ حتى یرث اهللا األرض ومن علیھا ، وصدق اهللا العظیم 

 حسن البنا
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(*) 

 ـــــــــــــــ
 

تدور ھذه األلفاظ الثالثة على ألسنة المحدثین والمشتغلین بھذا الفن والمتصلین بھ ، ومنھم من یعتبرھم 
  . قوًال أو فعًال أو تقریًرا أو صفة ى النبي بمعنى واحد وأنھا جمیًعا ما أضیف إل

، واألثر ما روي عن صحابي أو تابعي خاصة والخبر ما جاء عن غیره وقیل الحدیث ما جاء عن النبي 
 ولعل خیر ما یقال في -وقیل بین الحدیث والخبر عموم وخصوص مطلق فكل حدیث خبر ولیس كل خبر حدیثًا 

 خاصة ، وأن الخبر واألثر ینصرفان  ھكذا انصرف إلى ما أثر عن رسول اهللا ھذا الشأن أن الحدیث إذا أطلق
إلى ھذا المعنى بالقرینة الممیزة مع صحة إطالقھا على غیر الحدیث من األخبار والمرویات عن الصحابة 

  .والتابعین رضوان اهللا علیھم 

  . أو قولھ أو إقراره ومعلوم أن الُسـنة ھي فعل النبي 

 

أطال أھل الفن القول في تعریف الحدیث القدسي والفرق بینھ وبین القرآن والحدیث النبوي ، وخالصة ما 
  .ذكروه في ذلك وأواله بالصواب إن شاء اهللا 

أن الحدیث القدسي إلھام من اهللا تبارك وتعالى لنبیھ في الیقظة أو في النوم صوًرا من المعاني والمقاصد 
 على أنھ یرویھا عن ربھ عز اهللا یأمره بتصویرھا لعباده فیصورھا لھم بعبارة من لفظة ھو  أن یشعر النبي 

یا «وجل ، مثالھ حدیث أبي ذر الغفاري المطول الذي رواه النووي في أربعینھ وھو الرابع والعشرون منھا 
ھذا التعریف غیر معجز الحدیث ، وھو ب» عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتھ محرًما بینكم فال تظلموا

  . بواسطة جبریل علیھ السالم ولیست ألفاظھ من عند اهللا بداھة ولم یوح بھ إلى النبي 

 بإلقاء الملك وینتھي الوحي وقد وعي النبي أما القرآن الكریم فترتسم معانیة وألفاظھ في نفس رسول اهللا 
ألن لفظھ وتركیبھ من عند اهللا  ما ألقى إلیھ بلفظھ ومعناه ویبلغھ الناس ، فیكون معجًزا .  

 بلفظھ ھو وأما الحدیث النبوي فھو تعبیر عن الحقائق والمعاني واألفكار التي تفیض بھا نفس النبي 
  . ال ینطق عن الھوى أبًدا علیھ الصالة والسالم ، وھو صدق وحق ألنھ 

 فیما یروى عن ربھ ، وھي هللا قال رسول ا: لروایة الحدیث القدسي صیغتان ، أحدھما أن یقول : قالوا 
 ، والمعین واحد ، وال شك أن قال اهللا تعالى فیما رواه عنھ رسول اهللا : وثانیتھما أن یقول . عبارة السلف 

  .األولى أفضل ألنھا ال توھم التشبیة بالقرآن الكریم 

 

 خیًرا ــ بذلوا منتھى الجھد في تحرى أحوال عرفنا في الفصل السابق كیف أن أئمة ھذا الفن ــ جزاھم اهللا
  .الرواة وشئونھم ، وأن ھذا كان مدار ترجیحھم لصدق الحدیث وقوتھ أو ضعفھ 

                                         
  .م ١٩٤٧ھـ ــ دیسمبر ١٣٦٧ ، بتاریخ صفر ٢٤، الجزء الثاني ، السنة األولى ، ص » الشھاب« نشر بمجلة *)(
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ویقول بعض الباحثین إنھ كان یجب أن تبذل العنایة كذلك إلى تمحیص المتون ، والحكم على قوة األحادیث 
ن وفیھ ما ال یتفق مع نتائج البحث العلمي ، ففي الوقت وضعفھا بما یسفر عنھ التمحیص ، فقد یأتي بعض المتو

الذي تصرف فیھ الھمة إلى الكشف عن أحوال الرجال وتحري شئون الرواة ، یجب كذلك أن نعني بتطبیق متن 
الحدیث على حقائق البحث العلمي والحكم بعد ذلك على الحدیث بالمیزانین معا ال بمیزان واحد، وھذا قول لھ 

ت وفیھ كثیر من الوجاھة ، ویجب أن یكون ذلك من عمل ھذا الجیل الممحص النقاد الذي ارتقت بعض المبررا
  :فیھ وسائل النقد العلمي إلى حد كبیر ، ولكن یجب أال تفوتنا مع ذلك ھذه المالحظات 

  بھذه أن اتھام السلف رضوان اهللا علیھم بإھمال النظر في المتون جملة غیر صحیح فكثیًرا ما كانوا یعنون
النظرة ویرددون بعض المرویات لھذا السبب ، ویتخذون من عدم انطباق المتن على قواعد الشرع الجلیة 

 ووھم راویة  كما رد ابن عباس حدیث أبي دلیال على ضعف إسناده وصدق نسبتھ إلى رسول اهللا 
 الوضوء في حمل ال یلزمنا«، وعلل ھذا الرد بقولھ » من حمل جنازة فلیتوضأ«ھریرة رضي اهللا عنھ 

  .فروح النظر في المتون واالستدالل بھا على درجة الحدیث كانت موجودة إذن » عیدان یابسة

  أن ھذا المیزان میزان اعتباري بحسب العقول والعصور كذلك فما تعده نحن الیوم حدیث خرافة كان یعتبر
نذاك ، والشواھد على ھذه في بعض العصور الماضیة حقیقیة من حقائق العلوم والمعارف الرسمیة حی

 وما نعتبره نحن الیوم حقیقة علمیة مقررة لو ذكر لمن سبقونا العتبروا قائلھ مجنونًا ولحكموا علیھ –كثیرة 
 وما كنا لنكلف سلفنا فوق ما یطیقون وجزاھم اهللا – وتلك طبیعة التطور العلمي –باإلعدام ، وقد فعلوا 

یزان تمحیص اإلسناد ومعرفة حال الرواة والحكم على درجة أفضل الجزاء بما جاھدوا أما األخذ بم
الحدیث بھذا االعتبار فھو أدق الموازین وأضبطھا ألنھ یعتمد على أمور حسیة واقعیة ال یختلف معھا 
التدقیق الصحیح إال إذا تدخلت الغایات واألھواء ، ومن حسن الحظ أنھا لم تتدخل إال بعد أن تناولت ھذا 

لنفوس وأنقى القلوب وأعف األیدي فنفت عنھ تحریف الغالین وتأویل المبطلین ، والحمد هللا المیزان أطھر ا
  .رب العالمین 

  ولھذا كان ما عرف من األحادیث التي حكم علیھا أھل ھذا الفن بالصحة مخالف لبعض مقررات العلوم
ت إن لم یكن اآلحاد ، وكثیر قلیًال جًدا ، ونادرا كل الندرة قد أحصى وعرف فلم یتعد العشرات إلى المئا

منھ یمكن التوفیق بینھ وبین ھذه المقررات بضرب مقبول میسور من التأویل ، والباقي یحمل على أنھ 
، وسنعرض لشيء من األمثلة » ُقِضَي اَألْمُر الَِّذي ِفیِھ َتْسَتْفِتَیاِن«روایة بالمعني لم یدقق فیھا الراوي و

 .خالل ھذا البحث إن شاء اهللا 
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ضرورة بأن یكونوا جمًعا ، ال  الرواة یحصل العلم بصدقھم من ھو ما نقل عن عدد  :المتواتر الحدیث
  .رسول اهللا  یمكن تواطؤھم على الكذب ، یروونھ عن مثلھم عن مثلھم إلى

فمن قائل أربعة ، ومن : العمل واختلفوا في تحدید ھذا العدد   ، ویجبا للعلم الضروريولھذا كان مفیًد
  .عشرة ، ومن قائل سبعین ، ولم یجمع أھل الفن على عدد معین  قائل سبعة ، ومن قائل

 : قسمان  والمتواتر
  وھو ما تواتر لفظھ: لفظـــــي.  
  المشترك فیھ  وھو ما تواتر القدر: ومعنوي.  

   :نھاولألول أمثلة كثیرة م
 المائتین  رواه نحو) النار من مقعده كذب على متعمًدا فلیتبوأ من (حدیث. 
  رواه سبعون ) المسح على الخفین(وحدیث. 
  رواه نحو الخمسین ) في الصالة رفع الیدین(وحدیث. 

 رفع یدیھ في:  نحو مائة حدیث فیھا الدعاء ، وقد روي عنھ  أحادیث رفع الیدین في: ومن أمثلة الثاني 
رفع : ولكنھا في قضایا ومواضع مختلفة ، فكل موضع منھا لم یتواتر ، ولكن القدر المشترك وھو  الدعاء ،

  .الیدین في الدعاء تواتر باعتبار المجموع

وأخذنا  المتواترة قلیلة طبعا لدقة ھذا الشرط ، وتعسر توفره ، خصوًصا إذا بالغنـا في العــدد ، واألحادیث
المتواتر  مائة أو بالسبعین أو نحوھا ، ولھذا أثر عن أبي حنیفة رضي اهللا عنھ أنھ لم یظفر منبال حددوه من بقول

 القول بحجیة الحدیث ، من حدیثا ، فحرف ھذا المعنى بعض المغرضین الذین یریدون أن یھربوا إال بسبعة عشر
عشر  األحادیث الصحیحة إال سبعة من ووجوب العمل بھ ، وزعموا أن أبا حنیفة مع جاللة قدره في الفقھ لم یجد

، ما یریدون ، وھو زعم غیر صحیح ، وقد نبھنا علیھ المتواتر ، لالستدالل على من حدیثًا ، فوضع الصحیح بدال
 .وأما حدیث اآلحاد فھو ما لم یتوفر فیھ شرط التواتر السابق 

  : 
مسلم رحمھ اهللا تعالى على القاعدة العظیمة التي  نبھ  :سلمقال النووي رحمھ اهللا تعالى في شرح مقدمة م

  ،وجوب العمــل بخبر الواحد ، فینبغي االھتمام بھا ، واالعتناء بتحقیقھا : ینبني علیھا معظم أحكام الشرع وھي
بھا  ىالسلف بالتصنیف ، واعتن من أطنب العلماء رحمھم اهللا في االحتجاج لھا وإیضاحھا ، وأفردھما جماعة وقد

وقد تقررت أدلتھا النقلیة والعقلیة في كتب  ، الشافعي رحمھ اهللا اإلمام بلغنا تصنیفھ فیھا من أئمة المحدثین ، وأول
من الصحابة  فالذي علیھ جماھیر المسلمین : العلماء في حكمھ اختلف: أصول الفقھ ، ونذكر ھنا طرفًا فنقول 

حجج الشرع ،  من أن خبر الواحد الثقة حجة: وأصحاب األصول والفقھاء  المحدثین من بعدھم والتابعین فمن
 ظاھر ، فلم تزل كتب النبي  قال ال حجة فیھ من بھا ، ویفید الظن ، وال یفید العلم ، وإبطال قول یلزم العمل

                                         
  .م ١٩٤٨ ینایر ١٣ھـ ــ ١٣٦٧ ربیع األول ١ ، بتاریخ ٢٣ ــ ٢١، الجزء الثالث ، السنة األولى ، ص » الشھاب«نشر بمجلة *) (
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 من الراشدون فمن بعدھم العمل بذلك ، واستمر على ذلك الخلفاء ویلزمھم النبي  وآحاد رسلھ یعمل بھا ،
في القضاء والفتیا ،  سلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرھم بُسـنة ، وقضائھم بھ ، ورجوعھم إلیھال

 ونقضھم بھ ما حكموا على خالفھ ، وطلبھم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن ھو عنده ، واحتجاجھم بذلك على
يء منھ ، والعقل ال یحیل العمل بخبر لذلك ، وھذا كلھ معروف ، الشك في ش خالفھم ، وانقیاد المخالف من

مكابر للحس ،  یوجب العلم فھو: قال  من وأما ، جاء الشرع بوجوب العمل بھ ، فوجب المصیر إلیھ الواحد ، وقد
ونقل في الفتح عن ابن القیم ما  !!إلیھ ؟ وكیف یحصل العلم واحتمال الغلط والوھم والكذب وغیر ذلك متطرق

: ثانیھا  األدلة ،  توارد من كل وجھ فیكون من أن توافقھ: على ثالثة أوجھ  ، أحدھا  رآنالُسـنة مع الق: ملخصھ 
دالة على حكم سكت عنھ القـرآن ، وھذا الثالث یكون حكًما  أن تكون: أن تكون بیانًا لما أرید بالقرآن ، ثالثھا 

وافق القرآن لم تكن لھ طاعة خاصة ، فیما  ال یطاع إال  ولو كان النبي  ،فتجب طاعتھ فیھ النبي  من مبتدأ
وقد ، ) ٨٠ : النساء(» َفَقْد َأَطاَع اَهللا َوَمْن َتَولَّى َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْیِھْم َحِفیظًا َمْن ُیِطِع الرَُّسوَل«: وقد قال تعالى 

فقد قالوا بتحریم المرأة إنھ ال یقبل الحكم الزائد على القران إال إن كان متواتًرا أو مشھوًرا ، : قال  من تناقض
الشرط والشـفعة والرھـن في الحضر ،  النسب بالرضاعة ، وخیار من عمتھا وخالتھا ، وتحریم ما تحرم على

، ووجوب إحداد المعتدة عن الصوم والصالة  من الحائض ومیراث الجدة ، وتخییر األمة إذا أعتقت ، ومنع
الوتر ، وأن أقل الصداق عشرة دراھم ، وتوریث بنت االبن ، وتجویز الوضوء بنبیذ التمر ، وإیجاب الوفاة

من المجوس ، وقطع رجل  السـدس مع البنت ، واستبراء المسبیة بحیضة ، وال یقاد الوالد بالولد ، وأخذ الجزیة
السارق في الثانیة ، وترك القصاص مع الجرح قبل االندمال ، والنھي عن بیع الكالئ بالكالئ ، وغیرھا مما 

، ولكنھم قسموھا إلى ثالثة ثابت  وھذه األحادیث كلھا آحاد ، وبعضھا ثابت ، وبعضھا غیر ،  شرحھیطول
 .وباهللا التوفیق .. بسطھا أصول الفقھ  ، ولھم في ذلك تفاصیل یطول شرحھا ، ومحلأقسام

  .وقد قسموا أحادیث اآلحاد بعد ذلك إلى عدة أقسام ، نتناولھا في البحث القادم أن شاء اهللا 
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(*) 

 ـــــــــــــــ
 

وأحوال الرواة ال تحصى وأحوال المتون ــ  علمت مما تقدم أن الحدیث یحكم على درجتھ بأحوال رواتھ
آخر الممكن لیس ھذا «:  ومن ھنا قال السیوطي بعد أن ذكر ھو والنووي خمسة وستین نوًعا لألحادیث  ــكذلك

: ، ومع ذلك فھذه األنواع التي ال تحصى ال تخرج عن ثالثة أقسام » في ذلك فإنھ قابل للتنویع إلى ما ال یحصى
الصحیح والحسن ، والضعیف ألنھ إن اشتمل من أوصاف القبول على أعالھا فالصحیح ، أو علي أدناھا فالحسن 

  :م من ھذه األقسام بحوث نجملھا فیما یلي أو لم یشتمل على شيء منھا فالضعیف ، ویتصل بكل قس

 

ھو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثلھ مع السالمة من الشذوذ  والعلل ــ وھذا ھو الصحیح لذاتھ ــ 
وھناك الصحیح لغیره وھو ما لم تتوفر فیھ ھذه الشروط بأكمل معانیھا ولكنھ اكتسب وصف الصحة لسبب آخر 

ر وجھ أو تلقى العلماء لھ بالقبول ، أو االنطباق التام على اآلیات المحكمة أو بعض أصول كالروایة من غی
  .الشریعة فإن ھذه المعاني وأشباھھا ترفعھ إلى درجة الصحة 

على أن رتب الصحیح ودرجاتھ تتفاوت في القوة بحسب تفاوت األوصاف المتقدمة فما یكون رواتھ في 
ضبط وسائر الطبقات التي توجب الترجیح كان أصح مما دونھ ، ومن المرتبة العلیا الدرجة العلیا من العدالة وال

كالزھري عن سالم بن عبد اهللا بن عمر عن أبیھ ، : في ذلك ما أطلق علیھ بعض أئمة الفن أنھ أصح األسانید 
مسعود ــ وكما وكمحمد بن سیرین عن عبیدة بن عمر السلماني عن علي ــ وكإبراھیم النخعي عن علقمة عن ابن 

والصحیح أقسام أعالھا ما اتفق علیھ البخاري ومسلم ثم ما : لك عن نافع عن بن عمر قال النووي رحمھ اهللا 
أنفرد بھ البخاري ثم ما انفرد بھ مسلم ثم ما كان على شرطھما وإن لم یخرجاه ، ثم على شرط البخاري ثم على 

  .أقسام شرط مسلم ثم صححھ غیرھما من األئمة فھذه سبعة 

ولم تستوعب األحادیث الصحیحة في مؤلف واحد وإن كانت األصول الخمسة وھي صحیح البخاري 
وصحیح مسلم وُسـنن أبي داوود والترمذي والنسائي لم یفتھا من الصحیح إال الیسیر كذا قال النووي ــ وأول 

يء في ھذا أصح ما جاء في مصنف في الصحیح موطأ اإلمام مالك وتاله صحیح البخاري ــ وإذا قیل أصح ش
  .الباب وإن كان ضعیفًا ومرادھم أرجحھ أو أقلھ ضعفًا 

 

  : وھل توجب صحة الحدیث القطع بھ ؟ ثالثة أقوال ) ١(

 .الوجوب مطلقًا ، وتذھب إلى ذلك ابن طاھر المقدسي ) أ ( 

لتقریب لألكثرین والمحققین ، عدم الوجوب لجواز الخطأ والنسیان على الثقة ، وعزاه النووي في ا) ب(
ألن ذلك شأن اآلحاد وال فرق في ذلك : وأنھم قالوا إنھ یفید الظن ما لم یتواتر ، قال في شرح مسلم 

بین الشیخین وغیرھما ، وتلقي األمة بالقبول إنما أقاد وجوب العمل بما فیھما من غیر توقف على 

                                         
  .م ١٩٤٨ھـ ــ فبرایر ١٣٦٧ ، بتاریخ ربیع اآلخر ٢١األولى ، ص ، الجزء الرابع ، السنة » الشھاب«نشر بمجلة *) (
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ھ ویجود فیھ شروط الصحیح ، وال یلزم ، من النظر فیھ بخالف غیرھما فال یعمل بھ حتى ینظر فی
   .إجماع األمة على العمل بما فیھما إجماعھم على القطع بأنھ كالم النبي 

تخصیص الوجوب لما رواه الشیخان أو أحدھما وھو اختیار ابن الصالح وأضاف إلیھ ابن حجر )  حـ(
الصنعة مجمعون على أن األخبار أھل «: المشھور والمسلسل باألئمة ، قال أبو اسحق اإلسفراییني 

التي أشتمل علیھا الصحیحان مقطوع بصحة أصولھا ومتونھا وال یحصل الخالف فیھا بحال وإن 
حصل فذلك اختالف في طرقھا ورواتھا ــ قال فمن خالف حكمھ خبًرا منھا ولیس لھ تأویل سائغ 

  .» للخبر نقضنا حكمھ ألن ھذه األخبار تلقتھا األمة بالقبول

ثنى ابن الصالح من المقطوع بصحتھ في الصحیحین ما تكلم فیھ من أحادیثھما وقال ابن حجر في واست
الخبر المحتف بالقرائن یفید العلم خالفًا لمن أبى ذلك قال وھو أنواع منھا ما أخرجھ الشیخان في : شرح النخبة 

ا الشأن وتقدمھما في تمییز الصحیح على صحیحیھما مما لم یبلغ التواتر فإنھ أحتف بھ قرائن منھا جاللتھما في ھذ
غیرھما وتلقي العلماء لكتابیھما بالقبول ، وھذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة 
عن التواتر ، إال أن ھذا مختص بما لم ینتقد أحد من الحفاظ وبما لم ینفع التجاذب بین مدلولیة حیث ال ترجیح 

یفید المتناقضان العلم بصدقھما من غیر ترجیح ألحدھما على اآلخر وما عدا ذلك فاإلجماع حاصل الستحالة أن 
  .على تسلیم صحتھ 

* * *  

وإذا صح الحدیث فقد وجب العمل بھ وإن م یخرجھ الشیخان وال یترك العمل بھ لرأي وال لتقلید إمام وال )  ٢(
  . لتوھم إجماع 

والذي ندین اهللا علیھ وال یسعنا غیره أن الحدیث إذا صح عن رسول اهللا  : قال ابن القیم في إعالم الموقعین
 ولم یصح عنھ حدیث آخر ینسخھ أن الفرض علینا وعلى األمة األخذ بحدیثھ وترك ما خالفھ وال نتركھ 

ه لخالف أحد من الناس كائنا من كان ال روایة وال غیره ، إذ من الممكن أن ینسى الراوي الحدیث وال یحضر
وقت الفتیا أو یتفطن لداللتھ على تلك المسألة ، أو یتأول فیھ تأویًال مرجوًحا ، أو یكون في ظنھ ما یعارضھ وال 
یكون معارًضا في نفس األمر أو یقلد غیره في فتواه بخالفھ العتقاده أنھ أعلم منھ وأنھ إنما خالفھ لما ھو أقوى 

 لم یكن الراوي معصوًما ولم توجب مخالفتھ –لعلم بانتفائھ وال ظنھ  وال سبیل إلى ا–منھ ولو قدر انتفاء ذلك كلھ 
كان اإلمام .. لما رواه سقوط عدالتھ حتى تغلب سیئاتھ حسناتھ وبخالفھ ھذا الحدیث الواحد ال یحصل لھ ذلك 

ى ما خالفھ أحمد إذا وجد النص أفتى بموجبھ ولم یلتفت إلى ما خلفھ وال من خالفھ كائنا من كان ولذا لم یلتفت إل
وال من خالفھ كائنا من كان ولذا لم یلتفت إلى خالف عمر رضي اهللا عنھ في المبتوتة لحدیث فاطمة بنت قیس وال 

وھذا كثیر جًدا ولم یكن یقدم على الحدیث الصحیح عمًال وال رأًیا وال .. إلى خالفھ في التیمم للجنب لحدیث عمار 
خالف الذي یسمیھ كثیر من الناس إجماًعا ، ویقدمونھ لھ على الحدیث قیاًسا وال قول صاحب وال عدم علمھ بالم

  .الصحیح 

فإن قلت فما أصنع بالحدیث الذي صح بعد موت إمامي ولم یأخذ بھا : وقال الشعراني في المیزان 
فالجواب ینبغي لك أن تعمل بھا فإن إمامك لو ظفر بھا وصحت عنده لربما كان أمرك بھا ، فإن األئمة كلھم 
أسرى في ید الشریعة ومن فعل ذلك فقد حاز الخیر بكلتا یدیھ ، ومن قال ال أعمل بالحدیث إال أن أخذ بھ إمامي 
فانھ خیر كثیر كما علیھ كثیر من المقلدین ألئمة المذاھب وكان األولى لھم العمل بكل حدیث صح بعد إمامھم 

فروا بتلك األحادیث التي صحت بعدھم ألخذوا بھا تنفیذًا لوصیة األئمة فإن اعتقادنا فیھم أنھم لو عاشوا وظ
وعملوا بھا وتركوا كل قیاس كانوا قاسوه وكل قول كانوا قالوه ، وقد بلغنا من طرق صحیحة أن اإلمام الشافعي 

إذا صح عندكم حدیث فأعلمونا بھ لنأخذ بھ ونترك كل قول قبل ذلك أو قالھ : أرسل یقول لإلمام أحمد ابن حنبل 
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كم أحفظ للحدیث ــ ونحن أعلم بھ ــ وقال فر الرد غي من یزعم أن اإلمام أبا حنیفة رضي اهللا عنھ یقدم غیرنا فإن
ویحتمل أن الذي  أضاف إلى اإلمام أبي حنیفة أنھ یقدم القیاس على النص ظفر : القیاس على الحدیث ، ما نصھ 

 القیاس ویتركون الحدیث الذي صح بعد موت بذلك في كالم مقلدیة الذین یلزمون العمل بما وجده عن إمامھم من
اإلمام ، اإلمام معذور وإتباعھ غیر معذورین ، وقولھم إن إمامنا لم یأخذ بھذا الحدیث ال ینھض حجة الحتمال أمھ 
لم یظفر بھ ، أو ظفر بھ ولكن لم یصح عنده ، وقد تقدم قول األئمة كلھم إذا صح الحدیث فھو مذھبنا ، ولیس ألحد 

  . وال حجة إال طاعة اهللا وطاعة رسولھ بالتسلیم لھ معھ قیاس

إذا : وقال ابن عابدین الدمشقي في شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي صح عن أبي حنیفة أنھ قال 
: ونقل فیھا عن العالمة قاسم أنھ قال في رسالتھ المسماة رفع االشتباه عن مسألة المیاه . صح الحدیث فھو مذھبي 

 علماؤنا رضي اهللا عنھم من كان لھ أھلیة النظر من محض تقلیدھم على ما رواه الشیخ اإلمام العالم لما منع
لیس ألحد أن : العالمة أبو اسحق إبراھیم بن یوسف قال حدثنا أبو یوسف عن أبي حنیفة رحمھ اهللا تعالى أنھ قال 

مد اهللا تعالى على الكثیر ولم أقنع بتقلید ما یفتي بقولنا ما لم یعرف من أین قلنا تتبعت مأخذھم وحصلت منھا بح
 - وإني وهللا الحمد ألقول كما قال الطحاوي البن حربویخ: في صحف كثیر من المحدثین ، وقال في رسالة أخرى 

  .ال یقلد إال عصبي أو غبي 

* * *  

  . دون المراد یجب أن تفھم ألفاظ الحدیث على طبیعتھا وداللتھا من غیر غلو في التأویل وال تقصیر)  ٣(

 من غیر غلو وال تقصیر فال یحمل كالمھ ینبغي أن یفھم عن الرسول : قال ابن القیم في كتاب الروح 
ماال یحتملھ وال یقصر بھ عن مراده وما قصده من الھـدى والبیان ، وقد حصل بإھمال ذلك والعدول عنھ من 

 اهللا ورسولھ أصل كل بدعة وضاللة نشأت في الضالل عن الصواب ماال یعملھ إال اهللا ، بل سوء الفھم عن
اإلسالم بل ھو أصل كل خطأ في األصول والفروع والسیما إذا أضیف إلیھ سوء القصد فیتفق سوء الفھم في 
بعض األشیاء من المتبوع من حسن قصده وسوء القصد من التابع فیا محنة الدین وأھلھ واهللا المستعان ، وما 

لخوارج والمعتزلة والجھمیة والروافض وسائر طوائف أھل البدع إال سوء الفھم عن أوقع القدریة والمرجئة وا
 حتى صار الدین بأكثر أیدي الناس ھو موجب ھذه اإلفھام والذي فھمھ الصحابة رضي اهللا تعالى اهللا ورسولھ 

  .عنھم ومن تبعھم عن اهللا ورسولھ فمھجور ال یلتفت إلیھ وال یرفع ھؤالء بھ رأًسا 

ترى بعض الناس إذا وجد حدیثًا یوافق مذھبھ : لشیخ علم الدین الفالني المالكي في كتابھ إیقاظ الھمم وقال ا
فرح بھ وانقاد لھ وسلم وإن وجد حدیثًا صحیًحا سالًما من النسخ والمعارض مؤیًدا لمذھب غیر إمامھ فتح لھ باب 

مھ أوجھا من الترجیح مع مخالفتھ االحتماالت البعیدة وضرب عنھ الصفح والعارض ویلتمس لمذھب إما
للصحابة والتابعین والنص الصریح ، وإن شرح كتابًا من كتب الحدیث صرف كل حدیث خالف رأیھ الحدیث 
وإن عجز عن ذلك كلھ داعي النسخ بال دلیل أو الخصوصیة أو عدم العمل بھ أو غیر ذلك مما یحضر ذھنھ 

لع على كل مروي أو جلھ فما ترك ھذا الحدیث الشریف إال وقد العلیل وإن عجز عن ذلك كلھ أدعي أن إمامھ اط
اطلع على طعن فیھ برأیھ المنیف ، فیتخذ علماء مذھبھ أربابًا ویفتح لمناقبھم وكراماتھم أبواًبا ، ویعتقد أن كل من 

ا وإن وجد كتاًبا خالف ذلك لم یوافق صواًبا وإن نصحھ أحد من علماء الُسـنة اتخذه عدًوا ولو كانوا قبل ذلك أحباًب
من كتب مذھب إمامھ المشھورة قد تضمن نصحھ وذم الرأي والتقلید وحرض على إتباع األحادیث المشھورة 

  .نبذه وراء ظھره وأعرض عن نھیھ وأمره واعتقده حجًرا محجوًرا 

* * *  



١٣٣        ــ ــ

ل صحیح كل لراویة فال یحدث بكومن الحكمة والكیاسة في التحدیث تحرى المصلحة والمناسبات في ا)  ٤(
  .أحد

 على حمار فقال یا معاذ ھل تدري ما كنت ردف النبي : روي الشیخان عن معاذ رضي اهللا عنھ قال 
حق اهللا على عباده وما حق العباد على اهللا قلت اهللا ورسولھ أعلم قال فإن حق اهللا على العباد أن یعبدوه وال 

 یشرك بھ شیئا قلت یا رسول اهللا أفال أبشر بھ الناس ، قال ال یشركوا بھ شیئًا وحق العباد على اهللا أال یعذب من ال
 وھو ردفھ ما من أحد یشھد أن ال إلھ أال اهللا وأن محمًدا تبشرھم فیتكلوا ، وفي روایة لھما عن أنس أن النبي 

شروا قال إذن أفال أخبر بھ الناس فیستب: رسول اهللا صدقًا من قلبھ إال حرمھ اهللا على النار ، قال یا رسول اهللا 
یتكلوا ــ فأخبر بھا معاذ عند موتھ تأثًما ــ وروي البخاري تعلیقًا عن على رضي اهللا عنھ حدثوا الناس بما 

ما أنت محدث قوًما حدیثًا ال تبلغھ : یعرفون أتحبون أن یكذب اهللا ورسولھ ، وروي مسلم عن ابن مسعود قال 
  .عقولھم إال كان لبعضھم فتنة 

وممن كره التحدیث ببعض دون أحمد في األحادیث التي ظاھرھا الخروج على :  حجر وقال الحافظ بن
األمیر ومالك في أحادیث الصفات وأبو یوسف في الغرائب ومن قبلھم أبو ھریرة ، كما روي عنھ في 

صة  وأن المراد ما یقع من الفتن ونحوه عن حذیفة ،وعن الحسن أنھ أنكر تحدیث أنس للحجاج بق ،)١(الجرابین
ألنھ اتخذھا وسیلة إلى ما كان یعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأویلھ الواھي ، وضابط ذلك أن  ،)٢(العرنیین

یكون ظاھر الحدیث یقوي البدعة وظاھره في األصل غیر مراد ، فاإلمساك عنھ عند من یخشى علیھ األخذ 
  .بظاھره مطلوب 

  حسن البنا
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  

 
 

                                         
 وعاءین فأما أحدھما فبثثتھ وأما اآلخر فلو بثثتھ قطع حفظت عن رسول اهللا : روى البخاري من حدیث أبي ھریرة أنھ قال ) ١(

  .ھذا البلعوم 
 أن یأتوا إبل حجة عدم موافقة جوھا لھم فأمرھم النبي  فأسلموا ثم طلبوا أن یكونوا بظاھر المدینة بقوم قدموا على النبي ) ٢(

 في آثارھم ، الصدقة فیشربوا من ألبانھا ففعلوا ثم انتھزوا غـرة المسلمین فارتدوا وقتـلوا الرعاة واستاقوا اإلبل فبعث النبي 
  .فأتي بھم فقطع أیدیھم وسمل أعینھم ثم لم یحسمھم حتى ماتوا والقصة في الصحیحین وغیرھما 



١٣٤        ــ ــ

 
(*) 

 ـــــــــــــــ
 

 

أول من عرف أنھ قسم الحدیث إلى صحیح وحسن وضعیف أبو عیسي «: قال الشیح تقي الدین بن تیمیة 
الترمذي ولم تعرف ھذه التسمیة عن أحد قبلھ ، وقد بین أبو عیسي مراده بذلك فذكر أن الحسن ما تعددت طرقھ 

وأما من قبل .. لكذب ولم یكن شاذًا وھو دون الصحیح الذي عرف عدالة ناقلیھ وضبطھم ولم یكن فیھم متھم با
الترمذي من العلماء عرف عنھم ھذا التقسیم الثالثي لكن كانوا یقسمونھ إلى صحیح وضعیف ، والضعیف كان 

 ضعفًا ضعیف ضعفًا ال یمتنع العمل بھ وھو یشبھ الحسن في اصطالح الترمذي ، وضعیف: عندھم نوعان 
  ھـ.أ» یوجب تركھ وھو الواھي

حسن لذاتھ ، وھو ما اشتھر رواتھ بالصدق ولم یصلوا في الحفظ رتبة رجال الصحیح ، : والحسن قسمان 
الحسن مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة وروي كالھما من «وھذا تعریف ابن الصالح ، وقال الطیبي 

ما اتصل إسناده بنقل عدل قل «م تعریف الترمذي من ألطف تعاریفھ ، وقد تق» غیر وجھ وسلم من شذوذ وعلة
  .، وخالصتھا جمیًعا أنھ أقل من الصحیح وفوق الضعیف  » ضبطھ عن الصحیح غیر شاذ وال معلل

وعرفھ ابن الصالح بما كان في إسناده مستور لم تتحقق أھلیتھ غیر مغفل وال كثیر الخطأ : وحسن لغیره 
 بتعمد الكذب فیھا وال ینسب إلى مفسق آخر واعتضد بمتابع أو شاھد فأصلھ ضعیف وإنما في روایتھ وال متھم

فاحتمل لوجود العاضد ، ولواله الستمرت صفة الضعف فیھ والستمر . طرأ علیھ الحسن بالعاضد الذي عضده 
  .على عدم االحتجاج بھ 

ھ عن جده وعمرو بن شعیب عن وللحسن رتب كالصحیح ، فأعالھا ما قیل بصحتھ كبھز بن حكیم عن أبی
أبیھ عن جده ومحمد بن اسحق عن عاصم بن عمر عن جابر وأمثالھ ذلك وھو أدنى مراتب الصحیح ، ثم بعد 
ذلك ما اختلف في تحسینھ وضعفھ ، كحدیث الحارث بن عبد اهللا وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاه ونحوھم ، 

  .قالھ الحافظ الذھبي 

* * *  

ھور رواتھ بالعدالة والصدق اشتھار دون اشتھار رجال الصحیح إذا روي من وجھ آخر والحسن لذاتھ المش
ترقي من الحسن إلى الصحیح وھذا ھو الصحیح لغیره ومثالھ حدیث الترمذي من طریق محمد بن عمرو عن 

 فإن »لوال أن اشق على أمتي ألمرتھم بالسواك عند كل صالة« قال أبي سلمة عن أبي ھریرة أن رسول اهللا 
ا وإن اشتھر بالصدق والصیانة ووثقة بعضھم لذلك لم یكن متقنا لسوء حفظھ فحدیثھ حسن لذاتھ ، وبمتابعة محمًد

محمد علیھ في شیخ شیخھ وھو أبو ھریرة یرتقي إلى الصحة لغیرة فقد رواه جماعة غیر أبي ھریرة ، والمتابعة 
شیخ والحدیث رواه الشیخان من طریق العرج عن أبي قد یراد بھا متابعة الشیخ وقد یراد بھا متابعة شیخ ال

  .ھریرة فھو صحیح لذاتھ من ھذا الطریق ، صحیح لغیره من طریق محمد بن عمرو 

* * *  

                                         
  .م ١٩٤٨ھـ ــ مارس ١٣٦٧ ، بتاریخ جمادى األولى ٢٠، الجزء الخامس ، السنة األولى ، ص » الشھاب«نشر بمجلة *) (



١٣٥        ــ ــ

وجمھور المحدثین وعامة الفقھاء على أن الحسن كالصحیح في االحتجاج بھ وإن كان دونھ في القوة ولھذا 
 وقال السخاوي منھم من یدرج الحسن في –بن حبان وابن خزیمة أدرجھ طائفة غفي أنواع الصحیح كالحاكم وا

:  وقال الخطابي –علیھ » إال الترمذي خاصة«الصحیح الشتراكھما في االحتجاج بل نقل ابن تیمیة إجماعھم 
 وعمل بھ عامة الفقھاء وقبلھ –على الحسن مدًرا أكثر الحدیث ، ألن غالب األحادیث ، ال تبلغ رتبة الصحیح 

 قال وشدد بعض أھل الحدیث فرد بكل علة ، قادحة كانت أم ال ، كما روي عن أبي حاتم أنھ قال –العلماء أكثر 
  ھـ .أ.. ال : سألت أبي عن حدیث فقال إسناده حسن فقلت یحتج بھ ؟ فقال 

* * *  

 نرد وزیادة راوي الصحیح والحسن مقبولة إذ ھي في حكم الحدیث المستقل وھذا إن لم تناف روایة من لم
فإن نافتھا ولزم من قبولھا رد األخرى احتج للترجیح ، فإن كان ألحدھما مرجح فاألخرى شاذة ، قال الحافظ ابن 

 والحسن مقبولة ما لم تقع منافیة لروایة من ھو أوثق –وزیادة راویھما أي الصحیح «حجر في النخبة وشرحھا 
 تنافي بینھما وبین روایة من لم یذكرھا فھذه تقبل مطلقًا ممن لم یذكر تلك الزیادة ، ألن الزیادة إما أن تكون ال

ألنھا في حكم الحدیث المستقل الذي ینفرد بھ الثقة وال یرویھ عن شیخھ غیره ، وإما أن تكون منا فیھ بحیث 
ح یلزمھم من قبولھا رد الروایة األخرى فھذه التي یقع الترجیح بینھا وبین معارضیھا فیقبل الراجح ویرد المرجو

 واشتھر عن جمع من العلماء القول بقبول الزیادة مطلقًا من غیر تفصیل وال یتأتى ذلك على طریق المحدثین –
الذین یشترطون في الصحیح أال یكون شاذًا ثم یفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من ھو أوثق منھ ، والعجب ممن 

 والمنقول عن أئمة –یث الصحیح وكذا الحسن أغفل منھم ذلك مع اعترافھ باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحد
وأحمد بن حنبل ویحیي بن معین وعلي بن المدیني . الحدیث المتقدمین كعبد الرحمن بن مھدي ویحیي القطان 

والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدراقطني وغیرھم اعتبار الترجیح فیما یتعلق بالزیادة وغیرھا ، 
  ھـ.أ»  إطالق قبول الزیادةوال یعرف عن أحد منھم

* * *  

ویرى بعض المحدثین في ھذا التعبیر ما یستوقف » حسن صحیح«ویصف الترمذي بعض األحادیث بأنھ 
النظر الن وصف الحسن قاصر عن الصحة وقد أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر بقولھ إن تردد أئمة الحدیث في 

ن فیقال فیھ حسن باعتبار وصفھ عند قوم وصحیح باعتبار حال ناقلیھ اقتضى للمجتھد أال یصفھ بأحد الوصفی
وصفھ عند قوم وغایة ما فیھ أنھ حذف منھ حرف التردد ألن حقھ أن یقول حسن أو صحیح وعلیھ فما قیل فیھ 
حسن صحیح دون ما قیل فیھ صحیح ألن الجزم أقوى من التردد وھذا حیث التفرد فإن لم یصل تفرد فإطالق 

ث یكون اعتبار إستادین أحدھما صحیح فقط واآلخر حسن وعلى ھذا فما قیل فیھ حسن الوصفین على الحدی
  .صحیح فوق ما قیل فیھ صحیح فقط إذا كان فردا ألن كثرة الطرق تقوى 

 

 ھذا الجید والقوي والصالح والمعروف والمحفظ والمجود والثابت والمقبول ، كلھا ألفاظ مستعملة عند أھل
الحدیث في الخبر المقبول صحیًحا كان أو حسنًا أو ضعیفًا یصلح لالعتبار وسیأتي بیانھ عند الكالم على الحدیث 

  .الضعیف إن شاء اهللا 
  حسن البنا

 
 



١٣٦        ــ ــ

 
(*) 

 ـــــــــــــــ
 

فرس ، وتنتقل في جوانب اإلمبراطوریة العظیمة من نصر إلى بینما كانت جیوش اإلسالم المظفرة تغزو ال
نصر ، اعتزم الخلیفة األول رضوان اهللا علیھ غزو الروم كذلك فعقد األلویة األربعة من أمراء المسلمین العظام ، 

  :ووجھھم إلى الشام یستفتحون بھا ھجومھم على اإلمبراطوریة الرومانیة ، وكان ھؤالء القواد األربعة 
 عبیدة عامر بن الجراح ووجھتھ حمص ومركز قیادتھ الجابیة وھو األمیر العام أبو .  
  یزید بن أبي سفیان ووجھتھ دمشق.  
  شرحبیل بن حسنة ووجھتھ وادي األردن. 
  عمرو بن العاص ووجھتھ فلسطین وعلیھ أن یكون مدًدا لمن سبقھ إن احتاجوا إلیھ. 

 
ا أبي لكر لقواده ، ومن أجمعھا ما ذكره الواقدي أن أبا بكر أوصى بھ وینقل المؤرخون كثیرا من وصای

لیست مما یعتد بھ إال أن ما جاء في ھذه » فتوح الشام«عمرو بن العاص ، ولئن كانت روایة الواقدي في كتابھ 
ه ، ولقد الوصیة لیس غریًبا وال بعیًدا مما ثبت في الروایات الصحیحة من وصایا الصدیق رضي اهللا عنھ لقواد

أعجب المؤرخون من الفرنجة بھذه الوصیة وترجمھا الكثیر منھم مثل جبون وأیرفنج ، قال الواقدي دعا أبو بكر 
قد ولیتك ھذا الجیش فانصر إلى فلسطین ، وكاتب أبا عبیدة وأنجده إذا «: عمرو بن العاص فسلمھ الرایة وقال 

في سرك وعالنیتك ، واستحیھ في خلواتك فإنھ یراك في عملك ، أرادك ، وال تقطع أمًرا إال بمشاورتھ ، اتق اهللا 
وقد رأیت تقدمي لك على من ھم أقدم منك سابقة وأقدم حرمة ، فكن من عمال اآلخرة ، وأرد بعملك وجھ اهللا ، 
واسلك طریق إیلیاء حتى تنتھي إلى أرض فلسطین ، وإیاك أن تكون وانًیا عما ندبتك إلیھ ، وإیاك والوھن ، 

اك أن تقول جعلني ابن أبي قحافھ في نحر العدو وال قوة لي بھ ، واعلم یا عمرو أن معك المھاجرین وإی
واألنصار من أھل بدر فأكرمھم واعرف حقھم ، وال تتطاول علیھم بسلطانك ، وال تداخلك نحو الشیطان فتقول 

م فیما ترید من أمرك ، والصـالة ثم إنما والني أبو بكر ألني خیرھم وإیاك وخداع النفس ، وكن كأحدھم وشـاورھ
الصالة ، أذن بھا إذا دخـل وقتھا ، واحذر من عدوك ، وأمر أصحابك بالحرس ، ولتكن أنت بعد ذلك مطلًعا 
علیھم ، وأطل الجلوس باللیل على أصحابك ، وأقم بینھم واجلس معھم واتق اهللا إذا القیت العدو ، وقدم قبلك 

ا وعظت فأوجز ، وأصلح نفسك تصلح لك رعیتك ، وإذا رأیت عدوك فاصبر وال طالئعك فیكونوا أمامك ، وإذ
تتأخر ، فیكون ذلك منك فخًرا ، وألزم أصحابك قراءة القرآن وانھھم عن ذكر الجاھلیة وما كان فیھا فإن ذلك 

وحین في یورث العداوة بینھم ، وأعرض عن زھرة الدنیا حتى تتلقي بمن مضى من سلفك ، وكن من األئمة الممد
َوَجَعْلَناُھْم َأِئمًَّة َیْھُدوَن ِبَأْمِرَنا َوَأْوَحْیَنا ِإَلْیِھْم ِفْعَل اْلَخْیَراِت َوِإَقاَمِة الصَّالِة َوِإیَتاَء الزََّكاِة «القرآن إذ یقول اهللا تعالى 

  . » َوَكاُنوا َلَنا َعاِبِدیَن

 

ربعة حین علموا بما جمع لھم ھرقل من جند الروم باقتراح عمرو وعلى ضفاف الیرموك تجمع القواد ال
بن العاص وأدركھم خالد بن الولید مددا بأمر أبي بكر رضي اهللا عنھ بعد أن قام بمغامرتھ الجریئة في اختراق 

                                         
  .م ١٩٤٧ھـ ــ دیسمبر ١٣٦٧ ، بتاریخ صفر ٦٣، الجزء الثاني ، السنة األولى ، ص » الشھاب«نشر بمجلة *) (



١٣٧        ــ ــ

زم الروم بادیة السماوة ، ورآھم یقاتلون متساندین كل قائد یحرك جنده بغیر قیادة موحدة تحركھم جمیًعا ، وقد اعت
إن ھذا یوم من أیام اهللا ال ینبغي فیھ الفخر وال البغي أخلصوا جھادكم ، «: لقاءھم فخطبھم خطبتھ المشھورة وقال 

وأریدوا اهللا بعملكم فإن ھذا الیوم لھ ما بعده وال تقاتلوا قوًما على نظام وتعبئة وأنتم على تساند وانتشار فإن ذلك 
وراءكم لو یعلم علمكم حال بینكم وبین ھذا فاعملوا فیما لم تؤمروا بھ بالذي ال یحل لكم وال ینبغي ، وإن من 

فھات فما الرأي ؟ قال إن أبا بكر لم یبعثنا إال وھو یرى أنا سنیاسر : قالوا . ترون أنھ أرائي من والیكم ومحبتھ 
غشیھم وأنفع للمشركین من ولو علم بالذي كان ویكون لما جمعكم ، إن الذي أنتم فیھ أشد على المسلمین مما قد 

إمدادھم ، ولقد علمت أن الدنیا فرقت بینكم فاهللا اهللا ، فقد أفرد كل رجل منكم ببلد من البلدان ال ینتقصھ منھ أن 
دان ألحد من أمراء الجنود وال یزیده علیھ أن دانوا لھ ، إن تأمیر بعضكم ال ینتقصكم عند اهللا وال عند خلیفة 

 ھؤالء قد تھیئوا وھذا یوم لھ ما بعده إن رددناھم إلى خندقھم الیوم لم نزل نردھم وإن رسول اهللا ، ھلموا فإن
ھزمونا لم نفلح بعدھا فلنتعاور اإلمارة فلیكن علیھا بعضنا الیوم واآلخر غًدا واآلخر بعد غد حتى یتآمر كلكم 

  .» ودعوني ألیكم الیوم

والتقى الجمعان على ضفاف الیرموك وھوى الروم واستمع القواد لرأي خالد وأمروه وعبأھم أحسن تعبئة 
وانتھى األمر بنصر عزیز لم تقم بعده لجند الروم بالشام قائمة حتى إن ھرقل لما بلغتھ أنباء » الواقوصة«في 

سالم علیك یا سوریة سالم من ال : الھزیمة المنكرة وھو دون حمص ارتحل مودعا سوریة بكلمتھ المشھورة 
 ثالث عشرة ھجریة وجاء مع نھایة الفتح نبأ وفاة أبي بكر وعزل خالد ١٣ك خالل سنة وكان ذل. یراك بعد 

وتولیة أبي عبیدة وخالفة عمر بن الخطاب ووقف خالد من ذلك موقفـھ الرائع الذي ال ینساه لھ التاریخ أبًدا ، 
ر ، والحمد هللا الذي ولى الحمد هللا الذي قضى على أبي بكر الموت وكان أحب إلى من عم: وقال قولتھ المشھورة 

  .عمر وكان أبغض إلى من أبي بكر ثم ألزمني حبھ 

 

وتوجھ عمرو بن العاص وشرحبیل بن حسنة إلى بیسان فصالحوا أھلھا وأمنوھم ثم إلى طبریة كذلك وكان 
یھ عمرو  فقصد إل Aretion»أریطیون«ویسمیھ الفرنجة » أرطبون«على فلسطین وال روماني یسمیھ العرب 

رمینا أرطبون الروم بأرطبون العرب فانظر عما تنفرج والتقي : وكتب إلى عمر یستمده ، فقال عمر في ذلك 
أو بیت » إیلیاء«القائدان في أجنادین ودارت رحى الحرب التي انتھت بھزیمة الروم وانسحاب أرطبون إلى 

  . المقدس حیث اخذ یحصنھا ویقوي أسوارھا ویعدھا للدفاع 

تصار عمرو في أجنادین استطاع بعد ذلك االستیالء على یافا ونابلس وعسقالن وغزة وعكا والرملة وبان
  .وبیروت ولد والجبلة حتى وصل إلى بیت المقدس 

 

منجنیقاتھ على أسوار بیت المقدس وأخذ یقذف الجیش المحاصر بحجارتھا ویسبب لـھ » أرطبون«نصب 
، وعمرو یفاوضھ ویطاولھ رجاء أن یفتح المدینة المقدسة صلًحا لمكانتھا وحرمتھا وفضل كثیًرا من المتاعب 

بیت المقدس فیھا ، ودام ھذا الحصار أربعة أشھر وأخبار انتصارات المسلمین وھزیمة الروم وفتح مدن الشام 
بھا حتى أیقنت وحصونھا حصنًا بعد حصن تترى على حامیة المدینة فتفت في عضدھا وتصل بالیأس إلى قلو

وأیقن معھا أھل البلد بانقطاع المدد واستحالة الدفاع وأنھم مأخوذون ال محالة ، وكتب إلیھم أبو عبیدة یدعوھم 
 فاستجابوا لدعوة الصلح وأرادوا أن –إلى اإلیمان باهللا وبرسولھ أو الدخول في طاعة المسلمین ودفع الجزیة 

یكون ھذا الصلح مع عمر خلیفة المسلمین نفسھ وصادف ذلك عزم أمیر یستوثقوا ألنفسھم ومدینتھم فاشترطوا أن 
المؤمنین على زیارة الشام فأجابھم عمرو إلى ما طلبوا وكتب إلى عمر بذلك فتجھز وخرج إلى الشام ألول مرة 



١٣٨        ــ ــ

ن لقیھ في خالفتھ ، وكتب إلى أمراء الشام أن یستخلفوا على أعمالھم ویوافوه بالجابیة فلقوه بھا ، وكان أول م
یزید بن أبي سفیان وأبو عبیدة بن الجراح وخالد بن والولید على الخیول علیھم الدیباج والحریر ، فلما رأى عمر 

 ، وخاف علیھم أن ذلك كبر علیھ أن یرى القوم في مثل ھذه الزینة والزخرف وھم قریبو عھد برسول اهللا 
خذ الحجارة ورماھم بھا ال یحجزه عنھم ما لھم من مكانة یكونوا قد افتتنوا بالدنیا وزینتھا فنزل عن دابتھ وأ

شامخة وقال سرع مالفتم عن رأیكم ، إیاي تستقبلون بھذا الزى وإنما شبعتم منذ سنتین سرع ما ندت بكم البطنة 
سالح  فقالوا یا أمیر المؤمنین إنھا یالمقة وإن علینا ال–تاهللا لو نعلتموھا على رأس المئتین الستبدلت بكم غیركم 

قال فنعم إذن ، ونزل الجابیة وجاء أھل إیلیاء وأخبروه أنھم نواب الصلح وأن أمیري الجند الرومي قد لحقا 
بمصر ، فصالحھم عمر على إیلیاء حیزھا والروملة وحیزھا وكتب لھم بذلك كتًبا ، وكتب ألھل إیلیاء كتاًبا ھذا 

  :نصھ 

هللا عمر أمیر المؤمنین أھل إیلیاء من األمان أعطاھم أمانا ھذا ما أعطى عبد ا.. بسم اهللا الرحمن الرحیم «
ألنفسھم وأموالھم ولكنائسھم وصلبانھم وسقیمھا وبریئھا وسائر ملتھا ، ال تسكن كنائسھم وال تھدم وال ینتقص 
منھا وال من حیزھا وال من صلیبھم وال من شيء من أموالھم وال یكرھون على دینھم وال یضار أحد منھم وال 

كن بإیلیاء معھم أحد من الیھود ، وعلى أھل إیلیاء أن یعطوا الجزیة كما یعطي أھل المدائن ، وعلیھم أن یس
یخرجوا منھا الروم واللصوت ــ وفي روایة اللصوص ــ فمن خرج منھم فإنھ آمن على نفسھ ومالھ حتى یبلغوا 

ومن أحب من أھل إیلیاء أن یسیر بنفسھ ومالھ مأمنھم ومن أقام منھم فھو آمن وعلیھ مثل اھل إیلیاء من الجزیة ، 
مع الروم ویخلي بیعھم وصلبھم فإنھم آمنون على أنفسھم وعلى بیعھم وعلى صلبھم حتى یبلغوا مأمنھم ، ومن 
كان بھا من أھل األرض قبل مقتل فالن ــ ھكذا كتب التاریخ بغیر تعیین فالن ھذا أو بان المقصود منھ ــ فمن 

یھ مثل ما على أھل إیلیاء من الجزیة ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أھلھ فإنھ ال شار منھم قعد وعل
یؤخذ منھم شيء حتى یحصد حصادھم ، وعلى ما في ھذا الكتاب عھد اهللا وذمة رسولھ وذمة الخلفاء وذمة 

عاص وعبد الرحمن بن شھد على ذلك خالد بن الولید وعمرو بن ال» المؤمنین إذا أعطوا الذي علیھم من الجزیة
  .ھـ ١٥عوف ومعاویة بن أبي سفیان ، وكتب وحضر سنة 

وشخص عمر إلى بیت المقدس وسار حتى دخل كنیسة القیامة وحان وقت الصالة فقال للبطرك أرید 
الصالة ، فقال لھ صل موضعك فامتنع وصلى على الدرجة التي على باب الكنیسة منفرًدا ، فلما قضى صالتھ 

لو صلیت داخل الكنیسة أخذھا المسلمون من بعدي وقالوا ھنا صلى عمر وكتب لھم أال یجمع على  : قال للبطرك
الدرجة للصالة وال یؤذن علیھا ، ثم قال أرني موضًعا أبني فیھ مسجًدا فدلھ على ردم كانت الروم دفنت فیھ بیت 

ثا التراب في قبائھ وعمل بنفسھ في أیھا الناس اصنعوا كما أصنع وجثا في أصل الردم وح: المقدس فقال عمر 
الَِّذیَن «إزالتھ ، واقتدى بھ المسلمون فسوى لحینھ وأمر ببناء المسجد وجعل قبلتھ في صدره وصدق اهللا العظیم 

  .وهللا عاقبة األمور .. » َكِرِإْن َمكَّنَّاُھْم ِفي اَألْرِض َأَقاُموا الصَّالَة َوآَتْوا الزََّكاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَھْوا َعْن اْلُمْن
  حسن البنا 

  

 
 
 



١٣٩        ــ ــ

 
 (*) 

  ـــــــــــــــ
  : وجاءنا من أحد الفضالء ھذا الخطاب 

  السالم على فضیلتكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،

فت ، وقد استوق) حكمة التسمیة(ما ذكرتموه في ) العدد الثالث(فقد قرأت في مجلة الشھاب الغراء » وبعد«
ولقد استمر ظل ھذه العقائد الفاسدة ممتًدا حتى وصل إلى بعض المجتمعات [بعد عبارة ) عجل السید(نظري كلمة 

  ] .»عجل السید«اإلسالمیة وكنا نسمع إلى وقت قریب 

أن نذر كما أفھم .. ھذا ھل ھو معبود كما یفھم من سیاق حدیث فضیلتكم ) عجل السید(فأرجو اإلفادة عن 
  .جائي اإلفادة لألھمیة ولفضیلتكم الشكر الجزیل ر.. من قبل 

فشكر اهللا لألخ تتبعھ للموضوع ورغبتھ في » وبعد«وعلیكم السالم ورحمة اهللا وبركاتھ » الشھاب«
االستزادة من اإلیضاح وجزاه خیًرا ولیس عجل السید معبودا وال نذًرا فأما إنھ لیس معبوًدا فألن الذین أطلقوه لم 

أن یعبدوه وال أن یعبده الناس من دون اهللا ، وأما إنھ لیس نذًرا فألن النذر الشرعي ال یكون إال یقصدوا بإطالقھ 
هللا فال یصح أن یقال نذرت للولي وال للنبي وال لغیرھما ولكن یقال نذرت هللا أن أتصدق على الفقراء بلحم عجل 

صل كذا أن أفعل كذا من أنواع الطاعات أو بمبلغ من المال أو نذرت هللا أن أصوم أو أصلي أو نذرت هللا إن ح
  .المشروعة والذین یطلقون عجل السید ال ینذرونھ على ھذه الصورة فھو لیس نذًرا شرعًیا من ھذه الوجھة 

وإذا لم یكن معبوًدا وال نذًرا فما ھو إذن ؟ الجواب أنھ عمل خاطيء أراد بھ فاعلھ التقرب إلى اهللا بإظھار 
م أولیاء هللا فعبر عن عاطفتھ ھذه بأن ترك ھذا العجل على أن یكون ذبیحة في وقت ما محبتھ ألحد من اعتقد أنھ

للفقراء فأخطأ في النذر وفي طریقة الصدقة وأشبھ بتصرفھ الخاطيء ھذا ما كان یصنع مشركو الجاھلیة في 
ا أنزل اهللا بھا من األنعام والذبائح والقرابین من إطالقھا باسم آلھتھم المزعومة وتحدید صفات وأسماء لھا م

َوَجَعُلوا ِللَِّھ ِممَّا َذَرَأ ِمْن اْلَحْرِث َواَألْنَعاِم َنِصیًبا «سلطان وقد رد القرآن علیھم عملھم ھذا فقال في سورة األنعام 
لَِّھ َوَما َكاَن ِللَِّھ َفُھَو َیِصُل ِإَلى ُشَرَكاِئِھْم َفَقاُلوا َھَذا ِللَِّھ ِبَزْعِمِھْم َوَھَذا ِلُشَرَكاِئَنا َفَما َكاَن ِلُشَرَكاِئِھْم َفال َیِصُل ِإَلى ال

َما َجَعَل اللَُّھ ِمْن َبِحیَرٍة َوال َساِئَبٍة َوال َوِصیَلٍة َوال َحاٍم « ، وقال في سورة المائدة ١٣٦اآلیة » َساَء َما َیْحُكُموَن
 ، وستأتي معاني ھذه األسماء في ١٠٣االیة »  َوَأْكَثُرُھْم ال َیْعِقُلوَنَوَلِكنَّ الَِّذیَن َكَفُروا َیْفَتُروَن َعَلى اللَِّھ اْلَكِذَب

بحث العقائد في العدد القادم إن شاء اهللا ، ومن واجب المؤمنین أن یتنزھوا عن كل ھذه البقایا ، فمن شاء النذر 
لََّھ ُمْخِلِصیَن َلُھ الدِّیَن ُحَنَفاَء َوُیِقیُموا الصَّالَة َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَیْعُبُدوا ال«فلیجعلھ هللا خالًصا ولیتصدق بھ على ما شاء 

  .واهللا أعلم » َوُیْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِدیُن اْلَقیَِّمِة

  :اقتراح جلیل 

وكتب إلینا األخ العزیز األستاذ حسن على خطاب خریج كلیة العلوم وأحد اإلخوان المسلمین بشعبة منشیة 
یر الشھاب اإلسراع بتألیف لجنة لإلفتاء تكون مھمتھا موافاة القراء بأحكام المعامالت الصدر یقترح على تحر

                                         
  .م ١٩٤٨ھـ ــ فبرایر ١٣٦٧ ، بتاریخ غرة ربیع األول ٧١ى ، ص ، الجزء الرابع ، السنة األول» الشھاب«نشر بمجلة *) (



١٤٠        ــ ــ

العصریة التي لم ینص على حكمھا في كتب الفقھ السابقة كاألسھم والسندات والتأمین ونحوھا مع تحدید وجھة 
ره على اقتراحھ الجلیل النظر العملیة في الفتیا تحدیدا واضحا یخرج الناس من الحیرة في التطبیق ونحن نشك

  .وسنأخذ بھ إن شاء اهللا 

كما أننا سنحاول شرح الكلمات الصعبة ابتداء من العدد  السادس إن شاء اهللا أخذا باقتراح حضرتھ كذلك 
  .جزاه اهللا خیًرا 

حسن البنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٤١        ــ ــ

 
(*) 

  

  ـــــــــــــــ
 وعلى آلھ وصحبھ وسلم یدعو في الصالة حین یقول كان النبي :  عنھ قال عن أبي ھریرة رضى اهللا

اللھم أنج الولید بن الولید وسلمة بن «، ثم یقول وھو قائم قبل أن یسجد » ربنا ولك الحمد.. سمع اهللا لمن حمده «
ا علیھم كمنى اللھم اشدد وطأتك على مضر واجعلھ.. ھشام وعیاش بن أبي ربیعة والمستضعفین من المؤمنین 

، قال أبو ھریرة ) أخرجھ أحمد والنسائي والسیخان وأبو داوود وزاد(فیسجد » اهللا أكبر«، ثم یقول » یوسف
  ؟» أما تراھم قد قدموا« وعلى آلھ وصحبھ وسلم فلم یدع لھم ، فذكرت ذلك لھ ، فقال وأصبح رسول اهللا 

ى آلھ وصحبھ وسلم شھًرا متتابًعا في الظھر  وعلقنت رسول اهللا : وعن ابن عباس رضي اهللا عنھ قال 
من الركعة األخیرة یدعو » سمع اهللا لمن حمده«والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صالة إذا قال 

  ) .أخرجھ أحمد وأبو داوود والحاكم(على أحیاء من بني سلیم على رعل وذكوان وعقبة ، ویؤمن من خلفھ 

 شھًرا یدعو على عصیة وذكوان ، ولما ظھر علیھم قنت رسول اهللا : وعن أبي سعید رضي اهللا عنھ 
  .ترك القنوت 

یسن لإلمام القنوت للنوازل في كل الصلوات : ولھذه األحادیث وغیرھا من أمثالھا قال جمھور المحدثین 
بن حبیب بین الركوع جھًرا ویؤمن من خلفھ ، وبھ قال الخلفاء األربعة والشافعي وأحمد وبعض الحنفیة وا

  .المالكي 

یعجبنا أن یقنت اإلمام ویؤمن من خلفھ ، وحكى الحافظ في : وقال أبو داوود سئل أحمد عن القنوت ، فقال 
  .االتفاق على الجھر في قنوت النازلة ، كما یسن أن یقنت المنفرد أیًضا : الفتح 

* * *  

واالستعباد ، ویجحد غاصبوھا حقھا وأیة نازلة أفدح وأعظم وأكبر وأضخم من أن یضرب على األمة الذل 
في الحریة واالستقالل ، وتقضي سبعة أشھر من تاریخھا في ھذا الوقت الذي تتقرر فیھ مصائر األمم والشعوب 

  .بالدقائق والساعات في مفاوضات فاشلة ومحادثات باطلة ال تسمن وال تغني من جوع 

لمین وعامتھم في شعب وادي النیل أن یلجأوا إلى اهللا فقد أصبح مطلوًبا من أئمة المس.. وإذا كان ذلك كذلك 
لیرفع عنھم ھذا البالء وأن یقنتوا في كل الصلوات بعد الركوع في الركعة األخیرة ، ویلحوا على اهللا في الدعاء 

ا ، اللھم رب العالمین ، وأمان الخائفین ، ومذل المتكبرین ، وقاصم الجبارین تقبل دعاءن«: بھذا القنوت أو نحوه 
اللھم إن ھؤالء الغاصبین من البریطانیین قد احتلوا .. وأجب نداءنا ، وأنلنا حقنا ، ورد علینا حریتنا واستقاللنا 

اللھم فرد عنا كیدھم ، وفل حدھم ، وفرق جمعھم .. أرضنا ، وجحدوا حقنا ، وطغوا في البالد فأكثروا فیھا الفساد 
اللھم واجعل الدائرة علیھم ، وسق ..  وادھم ، أخذ عزیز مقدتر وخذھم ومن ناصرھم أو أعانھم أو ھادنھم أو

الوبال إلیھم ، وأذل دولتھم ، واذھب عن أرضك سلطانھم ، وال تدع لھم سبیًال على أحد من المؤمنین آمین ، 
  .» وصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیًما كثیًرا

                                         
م ، ١٩٤٦ أكتوبر ١٠ھـ ــ ١٣٦٥ ذو القعدة سنة ١٥، بتاریخ ) ١٣٥(، السنة األولى ، العدد » اإلخوان المسلمین«نشر بمجلة *) (

   .٦٦٣ توت ٣٠



١٤٢        ــ ــ

  ..أیھا اإلخوان المسلمون 

ثیر من الذین لم یتذوقوا حالوة الدعاء في السحر ولم تكسف لھم أضواء اإلیمان مدى ما لسھام قد یرى الك
القدر من أثر ، أن ھذا الذي تلجأون إلیھ وتعتمدون علیھ معنى من معاني الضعف ال یلیق بالمجاھدین وال یجعل 

  .بالمتحمسین ، وال یدخل في أسالیب السیاسیین 

یھا الالئمون ، فإنا نرى ما ال ترون ، وقلوب العارفین لھا عیون ، ونحن نعتقد فقولوا لھؤالء على رسلكم أ
أن ذلك أقوى القوة وأمنع العدة ، وما یعلم جنود ربك إال ھو ، وهللا جنود السموات واألرض ، وكفى باهللا ولًیا ، 

ُھ ِإْذ َأْخَرَجُھ الَِّذیَن َكَفُروا َثاِنَي اْثَنْیِن ِإْذ ُھَما ِفي ِإالَّ َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اللَّ«صدق اهللا العظیم .. وكفى باهللا نصیًرا 
اْلَغاِر ِإْذ َیُقوُل ِلَصاِحِبِھ ال َتْحَزْن ِإنَّ اللََّھ َمَعَنا َفَأنَزَل اللَُّھ َسِكیَنَتُھ َعَلْیِھ َوَأیََّدُه ِبُجُنوٍد َلْم َتَرْوَھا َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذیَن 

  .» ْفَلى َوَكِلَمُة اللَِّھ ِھَي اْلُعْلَیا َواللَُّھ َعِزیٌز َحِكیٌمَكَفُروا السُّ
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(*) 

  

 
  ـــــــــــــــ

 والشھوات الجامحة ، تأتلف جمیًعا  من الغرائز المرسلة والنزعات المشبوبةركام كثیف نفوس البشر في
  . ولتلونھ بما تحب لھ من صبغة لتصوغ العمل اإلنساني فیما تشاء لھ من قوالب ،

العنت أو یشعرھا ألم  یكلفھا ولیست النفس حین تتحرك إلدراك غایة قصدت إلى تحقیقھا باذلة جھًدا
وطالب اللذة یحدوھا مزخرفًا لھا الغرض البعید حتى  ، لرغبة تمدھا بالوقود فتدفعھا، ما دامت حرارة االسعي

  .تظفر بھ وتطمئن إلى منالھ 

على ما  فطرة اإلنسان العتیدة في ذلك ھدى العقل الباطن وحده ــ كما اصطلح علماء النفس ــ حیث ال جدید
من میولھا ، وأنظمتھ فتمحق من فوضاھا  وتعالیمھ فتھذب ذرأھا اهللا وقبلما تدركھا قیود الدین فتكبح من جماحھا ،

 عبادة ھواه ، في وجھة أخرى ، أو ذلك عمل اإلنسان لذاتھ وتفانیھ ثم تسیر بھا.. وتكفكف تأبیھا على الخیر 
 غایة یمجده االنتھاء إلیھا صفًرا من كل الدنیا كائنًا طیاشًا أحمق ، في المطلق هللا الكریم ، وانبعاثھ ونسیانھ

َأَفَرَأْیَت َمْن اتََّخَذ ِإَلَھُھ َھَواُه َوَأَضلَُّھ اللَُّھ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َسْمِعِھ َوَقْلِبِھ َوَجَعَل َعَلى «جوارھا  في واالكتمال
  .» َبَصِرِه ِغَشاَوًة َفَمْن َیْھِدیِھ ِمْن َبْعِد اللَِّھ َأَفال َتَذكَُّروَن

  ، والذي تضمحل أمامھ الحواجز وتذوب األسیجة ، وھذا االندفاع العنیفكل شيء ھذا النفاذ البالغ إلى
» فروید«النفس ، حتى قال  السلوك كلھ عند كثیر من علماء الدائب الذي یتعجل النھایة ویتجشم إدراكھا ، ھو مرد

وال أن  یر ندائـھ ،عور ، وال یمكن أن یستجیب لغـبخدمة الالش إن العقل المفكر ال یقوم إال« مكتشف العقل الباطن
تسم بھا  ولم كل نفس لم یزكھا اإلسالم ــ في ــ قد یكون ھذا القول صحیًحا على إطالقھ »یستمع لغیر أوامره

 .» َأَفَمْن َیْعَلُم َأنََّما ُأنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربَِّك اْلَحقُّ َكَمْن ُھَو َأْعَمى« رسالة 

حتى إذا أتى علیھ استقام مع  یحرق إیمانھا خبث العقل الباطن ، ولكنھ قلما یصدق على النفس المسلمة التي
إسالمھ  جاھلیتھ ثم في في الخطاب رضى اهللا عنھ غضوًبا عمر بن مظھر دیني بحت ، ألم یكن في طبیعة النفس

وإعالء  اهللا غضب تستخفھ الحمیة الطائشة ألوھى األسباب ، وبین غضب غال یثور لحق بین ؛ ولكن شتان ما
ویبقى كذلك كیفًا إن لم نحسب تغیر  كًما ولیلعن الكفر ویستذل أھلھ ، والواقع أن جوھر النفس األصیل یبقىدینھ 

  . تحقیقھ  في الدین من أساسھ وتجھد الرساالت كلھا البواعث وتغیر األھداف ، وھو ما یتناولھ

الیھودیة  ح خاللھا النفسلنلم نصیب النفس المسلمة من ھذا التغییر المنشود ، نقف لحظة وقبل أن نقرر
 .حیاتیھما بالدین  في والنفس المسیحیة ، ولنرى مقدار تأثر النفسین

* * * 

وكانت حیاتھم بین األمم  ، مرتًعا للدعـــوات المشـینة والدسائس الساقطة» النفس الیھــودیة«ألمر ما كانت 
لجسم لتسرق منھ غذاءه وتمنع عنھ نماءه ، حساب ا على التي رماھا القدر بھم تشبھ حیاة الطفیلیات التي تعیش

                                         
ھـ ــ مایو ١٣٥٩خ ربیع األول وربیع اآلخر سنة ، بتاری) ٣٥(، الجزءان السابع والثامن ، المجلد » المنار«نشر بمجلة *) (

  .م ١٩٤٠



١٤٥        ــ ــ

 ھذه بشعوب إسرائیل حرمتھم لألبد عناصر الحیاة اإلنسانیة العالیة رغم ما تزعمھ حاقت ویبدو أن نقمة اهللا التي
 . النفوس وتدعیھ من عالئق وثیقة باهللا

 في  كانوا یھتفونفي القدس ، نبأ مظاھرة قام بھا العمال الیھود ذكرت إحدى الصحف الیومیة منذ شھور
 قد یدعو إلى العجب أن یھون دین!!  بترك الیھودیة  ــ أثنائھا طالبین الخبز ، ویھددون ــ إن لم تجب مطالبھم

لھا  بأنھ منقاد لعقیدة مقدسة برغیف ؛ ولكن األمر ال یستدعي دھشة ، فالیھودي ال یحس على أتباعھ حتى یبیعوه
ارض شیئًا من متاع الدنیا الذي وھو على أھبة تركھ إن ع لقب یورث یحملھحرمتھا ولھا جاللھا ، ولیس ثمة إال 

 الجوع ھنا ، فقد انھزم من قبل أمام سورة الحقد المضطرم في الدین قد ھزمھ انفعال یجتذبھ كل حین ، وإذا كان
َأَلْم َتَر « منھ  خیرأن الوثنیة! األمیون من العرب عن دین محمد ، فزعم األحبار المؤمنون  سألھم نفوس آبائھم لما

ِإَلى الَِّذیَن ُأوُتوا َنِصیبًا ِمْن اْلِكَتاِب ُیْؤِمُنوَن ِباْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت َوَیُقوُلوَن ِللَِّذیَن َكَفُروا َھُؤالِء َأْھَدى ِمْن الَِّذیَن آَمُنوا 
  .» ِعْنِد َأنُفِسِھْم ِمْن َبْعِد َما َتَبیََّن َلُھْم اْلَحقَُّحَسًدا ِمْن «الكریمة وقد استیقنتھا أنفسھم  الرسالة ، ولما جحدوا» َسِبیًال

صریعة لكل نزوات الھوى  كیف یستقیم سلطان الدین على نفوس من یعتنقونھ إذا كانت ھذه النفوس
؟ في إجابتھ مما یطلبھ العقل الباطن قد منع عنھ بل اقتصد شيء وأعراض الحیاة ومفاتن الریاسات الفارغة ؟ وأي

  ؟ یفرضھ الدین حتما على دوافع العمل وغایاتھ لیكون عمًال دینًیا ال شيء قط الذي  مكان التغیروأین

* * *  

، من حفالت الصالة أیام اآلحاد أشھد كثیًرا» شبرا« في ولنھبط إلى أغوار النفس المسیحیة لنسبرھا ، إنني
حنون ، على حین ینعكس اللھب الخافت واألنشدة ال الحزینة وكیف یثیر القسیس انفعال المصلین بالترنیمات

 الثائر على صدور التماثیل الخرساء الجامدة ، وتردد جدران الكنیس أصداء جرسھ الشموع المسترسل من مئات
النوع من السیطرة على النفس غیر  ھذا .. الذي یطغى أحیانًا على ھینمة الشمامسة وترجیع الجمھور المسحور

السنین تدوي بطبول الكھنة وتعاویذ السحرة ممن یمثلون الدیرة بین الزنوج  آالفجدید ، ولم تزل الغابات منذ 
مذابحھم  معابد الھنود حافلة بھذه المظاھر األخاذة التي نقلھا المسیحیون بأمانة بالغة إلى األغبیاء ، وال تزال

دس بینھا قلیل أو كثیر ألحان ین موسیقى وبضعة ومحاریبھم ، ولكن ما جدوى ھذا كلھ ؟ ومتى كان الدین جوقة
 من التعالیم والوصایا التافھة ؟

حقیقتھا  في الحیاة ، عندما تبرز شئون مواجھة في غیرھا ساعات الكنائس في المسیحیة لذلك كانت النفس
، ا ضعیفا تستبد بھ نوازعھ القاسیةالنواقیس والشموع وارتدت إنسان األصیلة ، وقد طاش سحر المجردة وطبیعتھا

تود أال  وكانت مباریات الجمال ، في المرأة المسیحیة جاھدت عواطفھا كثیًرا عندما عرضت أنوھل یظن 
 صاالت الرقص ، وكان یود في امرأة غیره تعرض ؟ أو أن الرجل المسیحي جاھد شھواتھ كثیًرا قبل أن یحتضن

 .أن یبتعد 

ال ظل فیھا لرھبة وال  شيء ،تستبیح كل  جو طلیق مما تریده من حریة في إنما تحیا النفس المسیحیة
إال مثال » فولتیر«من التفكیر الحر ، وال تخرصات  لإلسالم إال ضرًبا »كارل ماركس«سلطان ، ولیست شھادة 

 )الشرق واإلسالم( عن نبي العرب إال فنًا من الخیال السمج ، وال عدد» جبران« األحمق ، وال كلمات للتقلید
المسیحیون أبعد ما یكونون عن  األدباء ، وھؤالء ھًرا للثقافة التي یتاجر بھاالذي أصدرتھ إدارة الھالل إال مظ

عما  والمعنویة ، وقد رضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بھا ، وغفلوا ورغائبھا المادیة التقید بغیر حاجات نفوسھم ،
  . التطلع واالكتشاف  إلىنفوسھم على األقل میالًَ في بعد ذلك من حقائق لو أنھم التفتوا إلى شيء منھا ألثار



١٤٦        ــ ــ

ما ھذا ! لیس بینھا العربیة ؟ یعرف تقریًبا سبع لغات بابا روما الذي زعموا أنھ في فماذا یقول اإلنسان مثال
دین كان لھ مع دینھ تاریخ  نفس الرجل فقعد بھ عن تعلم في النكوص عن البحث وراء الحقیقة ، وأي معنى تردد

  .تكوین بعض النفوس في أدنى اللغات ، ولكن هللا سًرایكسل عن تعلم  رائع وھو الذي لم

بھذه المراسیم التي تنسب  یعترف لعل فیما سبق ما یفسر حكم القرآن الصارم على أھل الكتاب ؛ حیث لم 
الفضفاضة وما تشعر بھ من زھد وعزوف تتوارى  الكھنوت النفس إلى اإلیمان وھي منھ خواء ، فتحت أردیة

، ولما كان » ِثیًرا ِمْن اَألْحَباِر َوالرُّْھَباِن َلَیْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل َوَیُصدُّوَن َعْن َسِبیِل اللَِّھِإنَّ َك«نفوس خطرة 
یختلط كذب األرض بوحي السماء وفي  الناس ؛ حتى ال لزاًما على المسلمین أن ال یتركوا دین اهللا یلتبس بأھواء

 وما یوقف انتشارھا ، أمر المسلمین بإعالن الحرب علیھا حتى إلى الدعوة الحقة ءةھذا ما ال یخفى من اإلسا
َقاِتُلوا الَِّذیَن ال ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َوال ِباْلَیْوِم اآلِخِر َوال ُیَحرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّھ َوَرُسوُلُھ َوال َیِدیُنوَن ِدیَن «یكشفوا زیفھا 

، وكذلك طرحت الفوارق الشكلیة التي » ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى ُیْعُطوا اْلِجْزَیَة َعْن َیٍد َوُھْم َصاِغُروَناْلَحقِّ ِمْن الَِّذیَن 
ِإنَّ الَِّذیَن َكَفُروا ِمْن « وأطلق أسم الكفر الصریح علیھم لیشمل الجمیع على السواء تمیز الكتابیین عن الوثنیین ،

  .»  ِفي َناِر َجَھنََّم َخاِلِدیَن ِفیَھا ُأْوَلِئَك ُھْم َشرُّ اْلَبِریَِّةَأْھِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشِرِكیَن

مئات  تفاوت مذاھبھا ، ولیس بین الناس تلك التي ال تزال تخلص للكنائس المسیحیة على على أنھا قلة من
م كما یتعارف یتعارفون على دینھ من المسیحیین األقحاح المالیین من سكان أوروبا وأمریكا إال عدد یسیر

بعیدة  وآثرت أن تبقى» النفاق الدیني«فقد ثارت على ھذا  أما الكثرة العظمى منھم اللصوص على كلمة السر ،
معلنة حقیقة طوایاھا ، والحیاة التي تجاھر بعداوتھا  أن تعیش مجاھرة بإلحادھا ، عنھ ، ولم تر أي حرج في
َوَقاُلوا َما ِھَي ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّْنَیا «القدم  في لعصر ، بل ھي متغلغلةا لیست ولیدة ھذا ــ لألدیان ــ صحیحھا وزائفھا

 في ھذا النوع السافل من الحیاة صادف الشیوع الذي وجده ، ولكنا ال نظن» َنُموُت َوَنْحَیا َوَما ُیْھِلُكَنا ِإالَّ الدَّْھُر
أقصى  ى ھؤالء الذین ارتضوا الحیاة الدنیا فحسب عل»الصابئة «وجدیر بنا أن نطلق اسم القارتین المسیحیتین ،

اللغوي  ، وفي الوضع وآمالھم ، ونظموا شؤونھم وصالتھم ومشروعاتھم على ذلك األساس نھایات آالمھم
معركة عنیفة بین المسیحیین والصابئة منذ  ولقد شھدت أوروبا ، واالستعمال العــرفي ما یبرر ھذا اإلطالق

تقوض النظام  بدء ین العلم والدین ، وانتھت المعركة بھزیمة ساحقة للمسیحیة كانتستار النزاع ب قرون تحت
میادین العلوم الطبیعیة تقدًما  في وتقدموا العلماء الكنسي وانھیار سلطانھ ، ومن یومئذ لبس الصابئون ثیاب

 بنصیب طائل ؛ ذلك أن العالم العامة في الحیاة مطلقًا المساھمة یستطیعون األدیار ال في مشھوًدا ، وقبع القساوسة
الحضارة الحدیثة  واالعتزال ، وال ریب أن الصابئة ھم رسل علیھم أكثر من معیشة االنزواء والوحدة أنكر

؛ فلقد كان  الغربیة التي لم تعرف الدنیا شًرا منھا العالم بھا إلى سوء المصیر ، تلك الحضارة ومناصروھا ، وقادة
 الزیت وھم أطھار أبرار ، من أن تفرقھم أضواء الكھرباء بین تضاء بمشاعل أكواخ خیًرا للناس أن یعیشوا في

وھم أشراف من أن یطیروا  ا للناس أن یسیروا على األرضوالمراقص الفخمة ، ولكان خیًر المسارح الضخمة
 ى أرجلھمتستغرق أسفارھم الشھور الطویلة یقطعون مراحلھا عل ولكان خیرا للناس أن الھواء وھم لصوص ، في

على  أو على دوابھم وھم قانعون راضون ، من أن یستخدموا ھذه السیارات وغیرھا من وسائل النقل وھم
   .اتصالھم المیسور تقطعھم المطامع وتباعد بینھم شر بعد

شكیمة ، ولیس  اإلسالم وأشدھم لمحة عن حال الصابئة ، وھم ــ كما ینبغي أن نعتقد ــ أخطر أعداء تلك
وجراءتھا ، وإذا كانت  عظمة الثورة اإلسالمیة األولى وبطولتھا تطھیر األرض منھم إال جھاد تتمثل فیھ في بنافع
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آصرة تربط بین  المسلمة كما وصفنا مھما تقطع أمرھا شیعا ومھما تفرقت سبلھا شروًدا ، ال تزال النفوس غیر
الن البعید ، أو ھي كما قدمنا أول وسمة البط آصرة الضالل المشترك شیعھا وسمة تجمع بین طرائقھا ، ھي

 ھذا خیر تفسیر في المرسلة والنزعات المشبوبة والشھوات الجامحة ، فإن الركام الكثیف من الغرائز البحث ھذا
البیضاء والسوداء والحمراء  والثورات أوروبا دائًما ، في لالضطراب االجتماعي والسیاسي الذي نشھد انقالباتھ

  . بعد حین التي تھز كیانھا حینا

 الغـزالي محمــــد
  كلیة أصول الدین
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(*) 

  

  ـــــــــــــــ
 في المسلمون یقدرونھ ، ونام ما وقف تقدم اإلسالم ، وانحصر النور اإللھي الكریم بین أقوام ال وألمر

بعد أن  قواعد تصح علیھا أمورھم في المسلمین من التفكیر بد لغیر الظالم ، ولم یكن في غیرھم لنور واستیقظا
بالضیاء  أیدي المسلمین عن التلویح ھذه الشئون ، وبعد أن عجزت في الباطلة وعدم غنائھا اتضح قصور األدیان

ومدارج  تفھم الحقائق العلیا في یخبط كیر اإلنسانيوابتدأ التف الھادي لیسترشد على شعاعھ المدلجون الشاردون ،
مواطن النبوات األولى ینحدر تاریخ  العملیة ، وصحیح أنھ إلى غیر ارتقاء النفس ، فخلق المجال خلقا للفلسفة

  .فروعھا  جذع الشجرة التي تطل اآلن علینا الفلسفة وینبت

الفلسـفة الحرة التي تظلل  شجرة  الشجرة الفارعة ،إلى غیر مواطن النبوات األولى ــ یمتد جذرــ وحقًا أنھ 
األغصان لعوسجة غلیظة مؤذیة أم لدوحة مورقة فینانة ،  ھذه فروعھا الیـوم أكثر بقـاع العالم ، وسواء أكانت

روح  عن إلیھ ھو قلة احتمال البشر قدیًما بتطبیق شيء مما وصلت إلیھ الفلسفة البعیدة نطمئن فإن ما ینبغي أن
حدود أوطانھ ــ أن بعض اآلثار  في ان تطبیقًا عاًما شامًال ، بینما نجد الیوم ــ كأثر حقیقي لوقوف اإلسالماألدی

ویؤسسون لھا الحكومات القویة ، وینادون  ویجاھدون لتحقیقھا ، الفلسفیة قد وجدت من األشیاع من یخلصون لھا
الوثنیة  في أودیة أوروبا المقفرة إال من أشواك ھا نبتالمبادئ ــ وأكثر أنحاء العالمین ، تلك في بوجوب سیادتھا

إلى الحریة واالنطالق ، وأبعد ما  حاجة بیئات أشد ما تكون في المسیحیة ــ لھا شأن عجیب ؛ ذلك أنھا ظھرت
تشعر بأن فیھ طمأنینتھا وسعادتھا ، وقلما یعنیھا بعدئذ أن یوصف  ما تكون تأثًرا بما عدا ذلك ، فھي تسعى وراء

المروع  الدموي أن النضال في حق أو باطل ، منكر أو مألوف ، إیمان أو إلحاد ، ولیس من شك بأنھ ا تظفر بھم
   .في ھذه الحالة الذي سود وجھ أوروبا عصوًرا ، لھ أثر بعید

تؤمن لھا  تھدأ لھا ثائرة أو ھذه الفتن الخبیثة ، وفي مھب أعاصیرھا التي ال تكاد إلى الیوم وفي ھوجاء
وغیر ذلك ، ومن ثم نادى أقوام ــ ممن ذاقوا   ..والدیمقراطیة لة ، قامت الماسونیة والشیوعیة واالشتراكیةغائ

الحق والباطل ؟  بوجوب اإلخاء بین جمیع المذاھب ، أو لو كان إخاء بین ــ بین المذاھب المختلفة مرارة الخصام
، على األمة والضراء بوجوب تقسیم كل شيء بأساءیفكر فیھ الماسون ، وصاح أقوام ممن عضتھم ال ھذا شيء ال

النقابات أو  وكذلك أسس الفاشیون نظام ، واإلباحیة ؟ ھذا شيء یستسیغھ الشیوعیون ذلك الفوضى في أو لو كان
قواعد الحریات العامة للناس ؛ كما یقولون ، ولكن ھل ھناك غایة یخدع  دولة العمال ، ووضع الدیمقراطیون

حجاج العقل اإلنساني  ؟ كال ، إنما ھو تھریج عالمي تمخض عنھ ثنایا ھذا الغموض واإلیھام يف المسلم بریقھا
 تنادي بھ الضرورة ، وتكثیر أسباب المتع مما وال ریب أن توفیر حاجات الجسد مما أثناء شروده وجحوده ،

 بین في أي أشكالھ التعاون مطامع بعض النفوس الجیاشة بحب التزعم ، ثم ذلك تتطلع إلیھ الرفاھیة ، ثم إشباع
المتكبرة السائدة ھناك ، والتي  المذاھب شتى العناصر لنیل خیر حیاة دنیویة ممكنة ، ال ریب أن كل ھذا ھو لباب

ھذه الدیار ،  في وجدت فعًال طریقھا إلى بعض النفوس المنحلة إنھا تحاول أن تغزو میادین الشرق المریض ، بل
والخلقیة ، ھذه  النفسیة ح المؤقت إذا كانت قد دعمتھا الدراسات المجردة للفلسفةبعض النجا تلقى وال عجب أن

                                         
ھـ ــ مایو ١٣٥٩، بتاریخ ربیع األول وربیع اآلخر سنة ) ٣٥(، الجزءان السابع والثامن ، المجلد » المنار«نشر بمجلة *) (

  .م ١٩٤٠
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وخطیرھا ، واستقامت آراءھم على أسس من تفكیرھم  ھزیلھا الفلسفة التي ادعاھا علماء تحرورا من قیود األدیان
   .أو الباطلة »عقولھم الباطنة«الخاص و

للسلوك البشرى الفاضل ، ثم نقفي  علم النفس كمنھج في رتقر إیجاز أھم المسائل التي في  وسنناقش اآلن
الموضوعة ؛ إذ إن سر الحیاة التي تسود الیوم كثیًرا من الطبقات  الخلقیة على إثر ذلك بتحلیل كامل للمقاییس

وحده  ھذه المناھج المصنوعة ، وسوف تقر أعین المؤمنین إلى أن اإلسالم إنما یرتد إلى كل شيء في الدعیة
الشیاطین  صراط تندق دونھ أعناق  الحق الواضح ، وأنھ بحسب المسلم االعتصام بدینھ لیستوى علىمنھج

  .» َوَما ِفي اَألْرِض َأال ِإَلى اللَِّھ َتِصیُر اُألُموُر ِصَراِط اللَِّھ الَِّذي َلُھ َما ِفي السََّمَواِت«

 تكتمل عواطفھ ثم تدور كلھا  ینبغي أنعلى نھج واضح یرى علماء النفس أنھ لكیما یستقیم سلوك اإلنسان
 استعداداتھ الموروثة والمكتسبة إلى كل ما یسمو بكرامتھ كإنسان تخضع فیھ» الذات احترام«فلك ، محوره  في

الحقائق ، وما  تسخر من اإلنسانیة الكاملة وضعھا أناس ینظرون للحیاة خالل عدسة سفسطائیة كامل ، وعبارة
الكتساب اإلنسانیة الكاملة ، فقد تنكبنا الحق وفقدنا  حًرا ر الرأي الشخصي وتقریره أساًسادمنا قد وصلنا إلى اعتبا

یقومھا  الناس من یقوم ذاتھ على أساس اعتناقھا مبدًءا دیكتاتورًیا ، ومنھم من ذلك أن من معھ الخیر المنشود ؛
والمكتسبة لخدمة مذھبة وركزھا  الموروثة أساس اعتناقھا مبدًءا دیمقراطًیا وكال الرجلین قد حشد استعداداتھ على

معنى ھذا أن كلیھما ظفر بالكمال اإلنساني المزعوم ، مع ما  فھل عند غایة واحدة ، وارتضى أن یموت دونھا ،
  .تناقض یؤكد بینھما الخصام ، بل ینشب بینھما القتال  من نظریتھما إلى الدنیا في

تخلق من أنانیة الفرد مذھًبا  ه الفلسفة النفسیة التي ترید أننالحظھ على ھذ على أن لنا نحن المسلمین ما
بنصیبھا من دینھ یجب أن ینمي عواطفھ كلھا ، ثم  نفسھ ذات اهللا ووزن في فإن المسلم الذي محق ذاتھ عاًما ؛
ضفیھ ی تمجید اهللا ، أما ما یقرر لنفسھ ھو من احترام وتزكیة فھو فضل اهللا وینتھي عند نظام یبتدئ في یسیرھا

العبودیة لمواله العلي ال یأذن أبًدا لھذه النفس أن  قرارة نفسھ كل معاني في شاء ، والمسلم الذي یستشعر على من
من ضروب الكبر المفتعل ، ونحن نحارب بھذا أناًسا معینین ، فیھم  بأي ضرب ینسب إلیھا مجًدا أو یشار إلیھا

 ، غیر جوار اهللا في مستطاع وم زعموا أن السمو بالنفس اإلنسانیةأولئك ق ، المؤمن المدخول العقیدة وفیھم الكافر
احترامھا  مبادئ یتوارث الناس في ظالل ھذه العواطف المكتملة ، فذھبوا یتلمسون الكمال المنشود في مستطاع

یقررون لھا حقوقًا من التوقیر  وھموه من فضل ومجد راحوا وإكبار أصحابھا ، حتى إذا اصطبغت نفوسھم بما
ما  بھا ، ثم یستقر ھذا الضالل المبین ، فإذا المفتونون أبعد على الناس أن یتقدموا إلیھم واإلعظام ، وكان لزاًما

أمكنتھم  في أبًدا إال وزن ، وال ینزلھم وإذا ھم على ما بھم من ثقة واعتداد ال یقیم لھم الدین أي یكونون عن اهللا ،
   . من الرغام

 كأقرانھم من الصابئة الغربیة  ھذه البالد ، وھم في سلطان المادي والمعنويلھؤالء وأضرابھم نوع من ال
القوم قد تعالى ھنا وھناك وترددت  الحیاة ، وإذا كان ضجیج في ممثلو الحملة على األدیان ورسالتھا الكریمة

الالھثة  فاسھمقیمتھا نقیق الضفادع ، وربما أطفأت أن في ھذه الصیحات كثیرة ، فما تعدو أنحاء في أصواتھم
ُیِریُدوَن ِلُیْطِفُئوا ُنوَر اللَِّھ «مشعًال  استحالوا عواصف ــ لن یطفئوا لإلسالم شموع الكنائس ، ولكنھم ــ ولو

المسیحیة  بنیان في توضع ألغاًما ، وال عجب ، فاألمور التي» ِبَأْفَواِھِھْم َواللَُّھ ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن
فردد  صابئة الغرب قد قالوا ما قالوا مطلقًا أن تشعر بھا دعائم اإلسالم المكینة ، وإذا كان داعي ال یمكنالمت

العلم وخرافة تآخي األدیان أو الدین هللا  انفصال الدین عن السیاسة وعن المقلدون الحمقى ھنا ما قالوا من نظریات
الصابئة ھنا تماًما ،  ھزیمة المسیحیة ھناك ھي ھزیمةسیختلف حتًما ، و للجمیع ، فإن مصیر الفریقین والوطن

دین الدولة ، بل إن  دینھم كما أنھ ھو دین النفس ھو المسلمون حقیقة دینھم غیر منقوصة ، وعلموا أن ولقد أدرك
وحدة من مجموعة «، وإنما اتجھ إلیھ من حیث أنھ  »شخصیة مستقلة منعزلة«أنھ  اإلسالم لم یتجھ للفرد من حیث

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن «دائما بطریق الجمع ال اإلفراد  أن الخطاب اإللھي یرد في یرجع السر ، وإلى ھذا» متناسقة فةمؤل
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كیف ، ثم » َوَجاِھُدوا ِفي اللَِّھ َحقَّ ِجَھاِدِه* آَمُنوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم َواْفَعُلوا اْلَخْیَر َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن 
 جو إسالمي في الدرجة التي بلغھا من التقدم إال عداء والعلم نفسھ لم یصل إلى یكون بین اإلسالم وبین العلم

المالحظة واالستنتاج ،  ھم جمیع بحوثھ وكشوفھ في العلم الطبیعي یعتمد على عنصرین خطیرین خالص ، إن
واستطالع بدائعھ واستكناه روائعھ كما أوصى  باهللا الرحی ملكوت في الدنیا كتاب أوصى بالتدبر في ولیس یوجد

ماكر  ومھما أظھر المغرضون من عطف» َوِفي َأنُفِسُكْم َأَفال ُتْبِصُروَن* َوِفي اَألْرِض آَیاٌت ِلْلُموِقِنیَن «القرآن 
 ة ھذهأن الوطن لیس هللا ، أي غباو من اإلسالم أي نیل ، كذلك ضل من یزعم على استقالل العلم فإنھم لن ینالوا

َوِللَِّھ «، » ِإنَّ اَألْرَض ِللَِّھ ُیوِرُثَھا َمْن َیَشاُء ِمْن ِعَباِدِه«خالقھ  تحاول أن تنسب الشيء لغیر صاحبھ ، بل لغیر
یفھموھا ، الدین هللا حقًا ، ولكن ماذا بقي هللا  ، ولقد مھد ھؤالء لھذا الخطأ الفاضح بكلمة لم» اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب

لخالق الفؤاد وما یجول فیھ ، ولخالق  ماذا بقي !الفم ؟ في الفؤاد وآخر ما في إذا كان لألوطان أول ماعلى زعمھم 
ِللَِّذیَن ال ُیْؤِمُنوَن «والوطن هللا ، ومصر ومن علیھا فدى لإلسالم وحده ، و الدین هللا كال ،! اللسان وما ینطق بھ ؟

الذي یبوء بأشد معاني االحتقار والذي  إن الشيء ،»  اَألْعَلى َوُھَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیُمِباآلِخَرِة َمَثُل السَّْوِء َوِللَِّھ اْلَمَثُل
وھو  ــ اإلسالم غیر ما حیاء ــ أن ینتظم في ــ ھذا الضالل الوقح الذي یحاول ھو عداوتنا الدائمة ، نجعلھ محط

المبادئ لیضم إلى أحضانھ ھـذه  مبــدأ من عسـلك واحد ، فكیف یرتف دین اهللا الكریم ــ والمسیحیة والیھودیة في
حدث مرة أن كنت أتصفح إحدى المجالت  !واحد ؟ صعیـد في ویجمعھا )كــذا(األدیـان المختلفة المتئاخیة 

:  ــ قال  الماسون األعظم ــ وھو رجل مسلم كما یشیر إلى ذلك اسمھ األسبوعیة ، فعثرت على تصریح سكرتیر
دون تعرض للسیاسة  واالجتماعیة ،  ال یراد بھا إال خیر المجتمع من الناحیتین اإلنسانیةالتي تذاع إن قراراتھم«

یصدر أعماًال بعیًدا عن دینھ وعن رعایة قیوده  لمسلم أن یلقي كالًما أو ، ونحن نتساءل كیف یجوز» وال للدین
 أي إخاء: كذلك  ونحن نتساءل! اهللا ؟یجھل اإلسالم ، أو منافقا یبرأ منھ دین  إال أن یكون مسلًما وحدوده كلھا ،

 موظفي األزھر وأحد أعیان وفیھم أحد عجیب أوى إلى سالمھ ووئامھ أعضاء المحفل الماسوني المكرمین
حساب تنازل المسلم  عقیدتھ ، أو على األصح على في نكبة أحدھما إنھ إخاء فرض نفسھ على حساب! ؟الیھود

المؤمنة وھبوطًا  مسًخا لإلیمان وتلویثًا للنفس  عن الماسونیة العالمیةھناك ما ال یقل خطًرا ، عن دینھ جملة
التي تحمل لقًبا عالمًیا ؛ فالریاضة العالمیة ،  ومن أمثلة ذلك جمیع المبادئ بمستواھا الذي ینبغي أن تحتفظ بھ ،

 إلخ ، مما یسیر.. مثیل العالمي والت واألدب العالمي ، والفن العالمي ، والثقافة العالمیة ، والدیمقراطیة العالمیة ،
 معنى اإلخاء اإلنساني ووحدة البشریة ، والكلمات التي أجاد األوربیون صناعتھا ظالل في

إفناء العصبیات  بھا إلى االستعمار بیننا ؛ لینالوا بھا ما ال تنالھ مناشر األسلحة ، ولیتوسلوا ودسھا محترفو
  . تھااإلسالمیة ، وتحطیم فضائلھا وتمزیق مقوما

 الغــزالي محمــــد
  كلیة أصول الدین
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(*) 

 
 

 
  ـــــــــــــــ

 

 من قول أو تقریر أو فعل ، صود بھا ھنا كل ما صدر عن النبي الُسـنة في اللغة الطریقة والعادة والمق
وأنھ كان .  كان یفتي ویقضي في بعض ما یرفع إلیھ ویسأل عنھ بما یریھ اهللا وقد ذكرنا فیما أسلفنا أن النبي 

یري ما یصنع المسلمون من الخیر والمعروف فیقرھم علیھ ، وما یرتكبون من منكر أو شر موروث فینكره 
ھم وینھاھم عنھ ، وأن المسلمین من ناحیتھم كانوا یرون ما یفعل ویحاكونھ ویحذون حذوه في أفعالھ ، ومن علی

  .مجموع ذلك كلھ كانت الُسـنة الكریمة ثاني مصادر التشریع اإلسالمي 

 

 ، فمن األحادیث ما یتفاوت في درجة الثبوت تفاوتًا كبیًرا) أحادیث(وأحادیث الُسـنة أو ما یمر تحت لفظ 
 وھو المتواتر ، ومن بین ما یمر على الناس تحت اسم األحادیث ما أظھر ھو ثابت الصدور عن الرسول 
 وذلك ما یعرف باألحادیث الموضوعة ، وبین المتواتر والموضوع أحادیث البحث أنھ مكذوب على النبي 

، لثانيا الفریق األول في تشریعھ وتركھا الفریق اكثیرة ثبت عن بعض علماء الحدیث دون البعض اآلخر فأخذ بھ
 ما یلي نصوص الكتاب وأمره – كما سیأتي تفصیل ذلك –والحدیث المتواتر الصحیح لھ من األثر في التشریع 

فرض ونھیھ تحریم ، أما األحادیث الموضوعة فھي بطبیعة الحال ال اعتبار لھا في نظر فقھاء المسلمین ، 
  .موضوعة بحثًا خاًصا عند الكالم على تدوین الُسـنة وسنفرد لألحادیث ال

 

واألحادیث التي تضمنت األحكام التشریعیة ھي األساس الثاني في التشریع اإلسالمي ، وقد جمعھا بعض 
ن العلماء في كتب خاصة من خیرھا كتاب نیل األوطار للشوكاني ، وقد ذكر ابن القیم في إعالم الموقعین أ

  .أحادیث األحكام أصولھا وتفصیلھا ال یزید عددھا على أربعة آالف وخمسمائة حدیث 

 

 عن تدوین األحادیث خشیة أن یختلط أمرھا بالقرآن ولذلك لم تدون الُسـنة في عھده وقد نھي النبي 
ســباب اختالف المجتھدین كما سیأتي بعد ، واكتفى الصحابة بحفظھا وتناقلھا عنھم الــرواة وكان ھذا من أھم أ

فقد حدث أن أخذ بعضھم بأحادیث رویت لھ ولم تبلغ غیره فلم یأخذ بھا ، وذلك إلى أن حفاظ الُسـنة ورواتھا لم 
 وإنما حرصوا على نقل المعنى دون التقید بحرفیة یلتزموا أن یرووھا بنفس األلفاظ التي صدرت من النبي 

راء ذلك أن اختلفت عبارات الحدیث الواحد وكان لھذا أیًضا أثره في التشریع فإن األلفاظ اللفظ ، فكان من ج
المختلفة وإن أدت في مجموعھا معنى واحًدا إال أن مدلوالتھا قد تختلف فیما لھ ارتباط بھذا المعنى من التفاصیل 

  .ن وھكذا اللصیقة بھ فقد یفھم من لفظ معنى األمر ومن آخر معنى الندب أو االستحسا

                                         
  .م ١٩٤٧ھـ ــ دیسمبر ١٣٦٧  ، بتاریخ غرة ربیع اآلخر٤٦ ، الجزء الرابع ، السنة األولى ، ص »الشھاب«نشر بمجلة *) (
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ال « ھذا وقد وردت الُسـنة على نسق آیات القرآن في التشریع فكثیر منھا قرن فیھ الحكم بعلتھ ، كقولھ 
 ، وقولھ في النھي عن بیع الثمر قبل أن »یجمع بین المرأة وعمھا أو خالتھا إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم

 ، كذلك قررت أحادیث كثیرة الحكم بصیغة »بم یأخذ أحدكم مال أخیھأرأیت إذا منع اهللا الثمرة «یبدو صالحھ 
 ، وبعض األحادیث قرر بصیغة »ال ضرر وال ضرار« ، وحدیث »المسلمون عند شروطھم«الخبر كحدیث 

 ، وحدیث النھي عن بیع »أحجج عن أبیك« ، وحدیث »صلوا كما رأیتموني أصلي«الطلب أمرا ونھیا كحدیث 
  .  عن الشغار إلى غیر ذلك من أسالیب الكالم المتنوعة الغرر وحدیث النھي

 

والُسـنة كما تقدم ھب األصل الثاني للتشریع بعد القرآن فال یشار إلیھا في االستدالل إال إذا لم یكن في 
  .الكتاب نص خاص قائم لما یراد االستدالل علیھ 

ئع مبتدأة لم ترد في القرآن وعدم اشتمالھا على ذلك فقال وقد اختلف علماء األصول في اشتمالھا على شرا
  .فریق بالرأي األول واستدل بتوریث الجدة وأحكام الشفعة 

َما َفرَّْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن «ودیة الجنین وما شابھ ذلك ، وقال فریق بالرأي الثاني واستدل بقولھ تعالى 
 وقد شرح ھؤالء فكرتھم فذكروا أن القرآن أتي باألصول ،» َتاَب ِتْبَیانًا ِلُكلِّ َشْيٍءَوَنزَّْلَنا َعَلْیَك اْلِك« وقولھ »َشْيٍء

الكلیة في جلب المصالح ودرء المفاسد من الضروریات والحاجیات والكمالیات وأن ما في الُسـنة ال یخرج عن 
  .أن یكون جلًبا للمصالح أو درًءا للمفاسد مما جاء بھ الكتاب مجمًال 

ق إن القرآن الكریم یحتوي على أصول الشریعة المطھرة أما الُسـنة فقد أتمت بناء الشریعة وفي الح
وأكملتھا ، فصل القرآن بعض المسائل الشرعیة تفصیًال تاًما أغنى عن كل بیان ، وفرض بعض الفرائض تحتاج 

أخرى ، لم تتعرض إلى متممات ، وأمر بعض أوامر مجملة تحتاج إلى اإلیضاح والتفسیر وسكت عن أشیاء 
الُسـنة لألمور الشرعیة التي تولى القرآن بیانھا وفصلھا تفصیًال تاًما ، ولكنھا عمدت إلى الفرائض التي بین 
القرآن أصولھا وترك متمماتھا فشرحت تلك المتممات وبینتھا بیانًا شافًیا وعطفت على األمور المجملة ففصلت 

حكامھ ، فبینت تلك  عنھ الكتاب مما یحتاج الناس إلى معرفة أوبینت دقائقھا ، وكذلك عمدت إلى ما سكت
  :، فالًسـنة إذن تقوم إزاء القرآن بالمھام اآلتیة األحكام

  .تتمیم بعض الفرائض واألمور الشرعیة التي ذكر القرآن أصولھا بذكر متمماتھا  )١(

  . س بیان ما سكت عنھ القرآن الكریم من األحكام الشرعیة التي یحتاج إلیھا النا )٢(

 

فصل القرآن بعض األحكام واألمور الشرعیة تفصیًال یغني عن كل شرح وبیان فلم تتعرض لھا الُسـنة 
َوَلُكْم ِنْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكْم «اكتفاء بشرح القرآن وتفصیلھ ومن أمثلة ذلك میراث الزوج من زوجتھ قال تعالى 

 فأنت ترى أن ،» ٌد َفِإْن َكاَن َلُھنَّ َوَلٌد َفَلُكْم الرُُّبُع ِممَّا َتَرْكَن ِمْن َبْعِد َوِصیٍَّة ُیوِصیَن ِبَھا َأْو َدْیٍنِإْن َلْم َیُكْن َلُھنَّ َوَل
القرآن قد فصل میراث الزوج من زوجتھ تفصیًال كافًیا ولھذا لم یرد في ذلك ُسـنة ، وھذا مثل من أمثلة كثیرة 

ام فیھا وبیانھا ، وأكثر ما یرى ذلك في أحكام الزواج والطالق وإن شئت فقل الجزء تولي القرآن تفصیل األحك
  .األكبر من األحوال الشخصیة 
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ولكن القرآن كما تقدم أورد األصول واألسس الكلیة لكثیر من األحكام الشرعیة ولم یتعرض للتفاصیل 
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى «متمماتھ ومن ذلك الوضوء مثًال ، قال تعالى فقامت الُسـنة بإكمال ذلك وبیان 

 فبین القرآن بذلك ،» الصَّالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَھُكْم َوَأْیِدَیُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْیِن
  . المضمضة واالستنشاق وضوء وأركانھ وبینت الُســنة متممات الوضوء فسـن النبي أصول أعمال ال

أخبرنا مالك عن عمر بي یحیي المازني عن أبیھ أنھ قال لعبد اهللا بن زید وھو جد عمر بن : قال الشافعي 
لى یدیھ فغسل نعم فدعا بوضوء فأفرغ ع:  یتوضأ قال زید ھل تستطیع أن تریني كیف كان رسول اهللا : یحیي 

یدیھ مرتین مرتین ثم تمضمض واستنشق ثالثًا ثم غسل وجھھ ثالثًا ثم غسل یدیھ  مرتین مرتین إلى المرفقین ثم 
مسح برأسھ بیدیھ فأقبل بھما وأدبر بدأ بمقدم الرأس ثم ذھب بھما إلى قفاه حتى رجع ثم ردھما إلى المكان الذي 

َوَأِقیُموا الصَّالَة َوآُتوا «آن حكم الصالة والزكاة مجمًال ، قال اهللا تعالى بدأ منھ ثم غسل رجلیھ ، كذلك ورد في القر
أخبر رسول اهللا :  ، ولم یرد في القرآن تفصیل الصالة والزكاة فتولت الُسـنة الكریمة ذلك ، قال الشافعي »الزََّكاَة
لحضر أربع وعدد المغرب  أن عدد الصلوات المفروضات خمس وأخبر أن عدد الظھر والعصر والعشاء في ا

ثالث وعدد الصبح ركعتان وسن فیھما كلھا القراءة وسن أن الجھر فیھا بالقراءة في المغرب والعشاء والصبح 
وأن المخافتة في القراءة في الظھر والعصر وسن أن الفرض في الدخول في كل صالة بتكبیر والخروج منھا 

  .وع ثم سجدتین بعد الركوع وما سوى ھذا من حددوھا بتسلیم وأن یؤتى فیھا بتكبیر ثم قراءة ثم رك

وعلى ھذا النھج درجت الُسـنة في تفصیل أحكام الزكاة والحج وغیرھما من األحكام التي أمر بھا القرآن 
مجملة غیر مفصلة ، وكل ھذه الُسـنن التي تبین مجمل القرآن واردة في كتب األحادیث فال نطیل بذكرھا وھذا 

  .القرآن فنكتفي بھذا المثال النوع كثیر في 

 

على أن عمل الُسـنة لم یقف عند ھذا الحد فقد جاءت بكثیر من األحكام مما لم یتعرض لھ القرآن إطالقًا 
 ومما دعت إلى تشریعھ مصالح العباد ومن أمثلة ذلك أحكام الشفعة ومیراث الجدة والخال ولبس الحریر والدیباج
واستعمال أواني الذھب والفضة وتحریم الجمع بین المرأة وعمتھا أو خالتھا وتحریم من الرضاع من تحرم من 

  .النسب 

 

 وأعنى بھا ھل اشتملت الُسـنة حقیقة نویحسن بنا ھنا أن نشیر إلى نقطة ھي محل خالف عند األصولیی
رآن أو لم تشتمل على شيء من ذلك وقد ذھب فریق إلى الرأي األول واستدل على شرائع مبتدأة لم ترد في الق

َما «على مذھبھ بتوریث الجدة ودیة الجنین وما شابھھما وذھب فریق آخر إلى الرأي الثاني مستدال بقولھ تعالى 
 ، وھؤالء یرجعون بأحكام الُسـنة »انًا ِلُكلِّ َشْيٍءَوَنزَّْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب ِتْبَی« ، وقولھ »َفرَّْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء

التي یعتمد علیھا الفریق األول إلى أنھا على كل حال جزئیات تدخل ضمن األصول الكلیة التي تدور علیھا أحكام 
  . القرآن في جلب المصالح ودرء الفاسد من الضروریات والحاجیات والكمالیات 

ام الُسـنة التي ال نص علیھا في الكتاب راجعة إلى اجتھاد الرسول ھذا على أن الرأي القائل بأن أحك
 كذلك في ھل ن من القواعد الكلیة الواردة في القرآن لم یسلم من مناقشة وجدل فقد اختلف األصولییھواستنباط

لقیاس فقط یجوز للنبي علیھ السالم الحكم باالجتھاد فیما ال نص فیھ أو ال یجوز ، والمقصود باالجتھاد في حقھ ا
ال معرفة أحكام النصوص ألن المراد منھا واضح عنده فلیس اجتھاده في معرفة المراد من المشترك ونحوه وال 
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في دفع التعارض بین األدلة ھو المقصود ھنا إذ ال تعارض عنده وإنما المقصود ھنا اجتھاده في إلحاقھ مسكوت 
اس ، فذھب الحنفیة إلى أنھ علیھ السالم مأمور إذا عنھ بمنصوص علیھ في الحكم وھو النوع المعروف بالقی

عرضت لھ حادثة أن ینتظر الوحي إلى أن یخاف فوات المصلحة ثم االجتھاد إذا لم یوح إلیھ ، وذلك ألنھ ال 
یجوز أن یصار إلى الظنون إال عند تعذر الیقین فإذا أقر على اجتھاده كان ذلك دلیال قاطعا على صحة الحكم وال 

لفتھ كما جازت مخالفة أحكام سائر المجتھدین ألن الرسول ال یقر على خطأ فیما لھ عالقة بالرسالة كما یجوز مخا
  .سنفصلھ فیما بعد 

وقد عد الحنفیة ھذا االجتھاد نوًعا من الوحي وسموه الوحي الباطن واعتبروه كما قال صاحب مسلم 
 تطبیقا أقره اهللا علیھ ورفع عنھ احتمال ما یصیب الثبوت تطبیقًا من الرسول لما علم من الوحي على الجزئیات

البشر من أخطاء وسماه شمس األئمة السرخسي ما یشبھ الوحي ، وقال فریق آخر من األصولیین وھم األشاعرة 
وأكثر المعتزلة والمتكلمین أن اجتھاد الرسول ممنوع وذھب فریق ثالث إلى رأي وسط فقال إن للرسول االجتھاد 

وب فقط ، ولكن الرأي الراجح أنھ علیھ الصالة والسالم مأمور باالجتھاد مطلقًا في األحكام في مسائل الحر
قضى رسول اهللا بالشفعة في كل ما لم «: الشرعیة واألمور الحربیة ، عن جابر ابن عبد اهللا رضي اهللا عنھ قال 

لشفعة في كل شرك في أرض ا« رواه البخاري ، وفي روایة مسلم »یقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت فال شفعة
 بالشفعة في  ، وفي روایة الطحاوي قضي النبي »أو ربقة أو حائط ال یصلح أن یبیع حتى یعرض على شریكھ

  .كل شيء ورجالھ ثقات 

  . جعل للجدة السدس إذا لم یكن دونھا أم وعن ابن بریدة رضي اهللا عنھ عن برید بن الحصیب أن النبي 

 وفي ،» الخال وارث من ال وارث لھ«  رضي اهللا عنھ قال قال رسول اهللا وعن المقدام بن معد یكرب
  .ھذا الحدیث دلیل میراث الخال ودلیل میراث ذوي األرحام عند من یقول بتوریثھم 

 أن نشرب في آنیة الذھب والفضة نھانا رسول اهللا : روي البخاري عن حذیفة رضي اهللا تعالى عنھ قال 
 حرم الجمع بین المرأة وعمتھا أو  الحریر والدیباج وأن نجلس علیھ ، والرسول وأن نأكل فیھا وعن لبس

 وحرم من ،» إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم«خالتھا قیاًسا على األختین ، وأشار إلى وجھ القیاس بقولھ 
  .الرضاع من تحرم من النسب قیاًسا على األم واألخت الوارد حكمھما في القرآن 

 

 ، ومما یتصل بھذا الحدیث البحث آخر أثاره علماء األصول ومحصلة جواز الخطأ في اجتھاد النبي 
وقد رأي بعض علماء المالكیة عدم جواز ذلك وذھب أكثر المالكیة والحنابلة وأصحاب الحدیث وجماعة من 

بلیغ ولكن بشرط أن یقر اهللا رسولھ على اجتھاده واألدلة المعتزلة إلى جوازه فیما ال یرجع إلى شئون الرسالة والت
  وقولھ جل شأنھ یعاتب الرسول ،» ُقْل ِإنََّما َأَنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم«التي یستند علیھا أصحاب ھذا الرأي قولھ تعالى 

ى ولعل أحدكم إنما أحكم بالظاھر تختصمون إل«  وقول النبي ،» عفا اهللا عنك لم أذْنت لھم«على رأي لم یقره 
 في نظر ھؤالء بشر یجوز في حقھ ما یجوز في حقھم  الحدیث ، ھذا إلى أن الرسول »ألحن بحجتھ من بعض

من الخطأ والنسیان ،وأما القائلون بعدم جواز الخطأ فیرون أننا مأمورون بإتباع الرسول فلو جاز في حقھ خطأ 
 وقد رد ،» ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّھ َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكْم اللَُّھ«لكان معنى ھذا جواز األمر بإتباع الخطأ قال تعالى 

  .السابقون على ذلك بأننا مأمورون باألتباع وھو لیس بخطأ وإنما الخطأ ھو الحكم الذي أدى إلیھ االجتھاد 

 

 النقص على بني إسرائیل أنھ كان إن أول ما دخل« عن ابن مسعود رضي اهللا عنھ قال قال رسول اهللا 
الرجل یلقى الرجل فیقول یا ھذا اتق اهللا ودع ما تصنع فإنھ ال یحل لك ثم یلقاه من الغد وھو على حالھ فال یمنعھ 
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ُلِعَن الَِّذیَن َكَفُروا « ، ثم قال »ذلك أن یكون أكیلھ وشریبھ وقعیده ، فلما فعلوا ذلك ضرب اهللا قلوب بعضھم ببعض
 َكاُنوا ال َیَتَناَھْوَن َعْن ُمنَكٍر *ي ِإْسَراِئیَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعیَسى اْبِن َمْرَیَم َذِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكاُنوا َیْعَتُدوَن ِمْن َبِن

 َما َقدََّمْت َلُھْم َأنُفُسُھْم َأْن َسِخَط اللَُّھ َعَلْیِھْم  َتَرى َكِثیرًا ِمْنُھْم َیَتَولَّْوَن الَِّذیَن َكَفُروا َلِبْئَس*َفَعُلوُه َلِبْئَس َما َكاُنوا َیْفَعُلوَن 
 َوَلْو َكاُنوا ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َوالنَِّبيِّ َوَما ُأنِزَل ِإَلْیِھ َما اتََّخُذوُھْم َأْوِلَیاَء َوَلِكنَّ َكِثیرًا ِمْنُھْم *َوِفي اْلَعَذاِب ُھْم َخاِلُدوَن 

 واهللا لتأمرن بالمعروف ولتنھون عن المنكر ولتأخذن على ید الظالم ولتأطرنھ على الحق كال« ثم قال ،» َفاِسُقوَن
  . رواه أبو دواد »أطًرا
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(*) 

 
 

 
  ـــــــــــــــ

 غیر القرآن من فعل أو تقریر أو تقدم القول أن الُسـنة في باب األدلة عند الفقھاء كل ما صدر عن النبي 
  .قول ونرید اآلن أن نفصل حكم كل نوع من أنواع الُسـنة وقیمتھ الشرعیة ، ومدى حجیتھ على الناس 

  : أقسام فعل النبي 

 التي أملتھا علیھ غریزتھ لفقھاء والمقصود بذلك أفعال النبي قسم وضح فیھ أمر الجبلة كما یقول ا )١(
البشریة وصدرت منھ باعتباره فرًدا من آحاد الناس لھ خواصھم وطبائعھم وذلك كاألكل والشرب والقیام 

  .والقعود 

لصفة  باعتباره نبًیا مرسًال ال باعتباره بشًرا ، وأنھ یفعلھ بھذه ا قسم وضح فیھ أنھ خاص بالذات النبي )٢(
دون غیرھا ، ودون أن یكون في عملھ دعوة إلى محاكاتھ فیما فعل وذلك كالضحى واألضحى والوتر 

  .وكإباحة الوصال في الصوم والزیادة على أربع في النساء 

یَِّن َوَأنَزْلَنا ِإَلْیَك الذِّْكَر ِلُتَب«قسم من أفعالھ عرف أنھ بیان لنص في القرآن جاء مجمًال مصداقًا لقولھ تعالي 
 من ھذه األفعـال إنما ھو بیان لحكم القرآن وتفصیل لھ ، ولذلك  وكل ما صدر عن النبي ،» ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْیِھْم

 ومن أمثلة ھذا النوع »صلوا كما رأیتموني أصلي« وقال بشأن الصالة ،» خذوا عّني مناسككم«قال علیھ السالم 
  . العملیة مفصلة لھ ومتممة وموضحة ى ذلك مما جاءت ُسـنة الرسول أفعال الوضوء والصالة والحج وما إل

  :وھو نوعان: و جاءت بھ سنة قولیة   لم یعرف أنھ بیــان لنص أو حكم ورد في القرآن أقسم من أفعـالھ  )٣(

  . من الوجوب أو الندب أو االستحسان نوع عرف حكمھ في حق الرسول ) أ ( 

 أن  ألنھ وقع اجتھاًدا منھ من غیر تقید بانتظار الوحي ومن حقھ ونوع لم یعرف حكمھ في حقھ ) ب(
یجتھد في الطوارئ التي لم ینزل علیھ فیھا وحي وقد وقع ذلك منھ فعًال وھذا ھو مذھب عامة األصولیین 

ى النبي والمالكیة والشافعیة والحنابلة وحجة القائلین باالجتھاد ما ورد عن أم سلمة أن رجلین من األنصار جاءا إل
 إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلى وإنما أقضي برأي فیما لم یتنزل على فیھ « في مواریث بینھما فقال لھما

 ومن ،» فمن قضیت لھ بشيء من حق أخیھ في یأخذه فإنما أقطع لھ قطعة من النار یأتي بھا یوم القیامة مع عنقھ
  .» قوال فإني فیما لم یوح إلى مثلكما« عنھما في حادثة قال  لما شاور أبا بكر وعمر رضي اهللاأدلتھم كذلك أنھ 

 ِإْن ُھَو ِإالَّ *َوَما َیْنِطُق َعْن اْلَھَوى « ممنوع من االجتھاد فیستدلون باآلیة وأما من یقول بأن الرسول 
 لجازت مخالفتھ كما ومتى كان رأیھ وحًیا انتفى االجتھاد ومن أدلتھم كذلك أنھ لو جاز لھ االجتھاد، » َوْحٌي ُیوَحى

 وبین ھذه اآلیة بأن یجوز مخالفة باقي المجتھدین ، ویوفق القائلون بالجواز بین رأیھم في اجتھاد الرسول 

                                         
  .م ١٩٤٧ھـ ــ دیسمبر ١٣٦٧ ، بتاریخ صفر ٣٠ ، الجزء األول ، السنة األولى ، ص »الشھاب«نشر بمجلة *) (
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 لو أبیح لھ االجتھاد فذلك قول ال سند لھ االجتھاد متى أقر علیھ كان وحًیا باطنًا ، وأما جواز مخالفة الرسول 
ت من لوازم أحكام االجتھاد مطلقًا على أن األصولیین أنفسھم یرون أن جواز من المنطق ألن جواز المخالفة لیس

المخالفة في اجتھاد األئمة محلھا أال یقترن بھا القاطع من األدلة فإن اقترن بھا القاطع كاإلجماع مثًال فال تجوز 
  . مقترن بھ وقاطع وھو قولھ مخالفتھ وكذلك اجتھاد الرسول 

 ألنھ من أعمال سام الُسـنة الفعلیة  أنھ یباح للناس كافة كما ھو مباح للرسول وحكم القسم األول من أق
البشر العادیة ، وحكم القسم الثاني أنھ خاص بھ علیھ الصالة والسالم وال مشاركة للناس معھ فیھ ، وذلك ألنھ 

م الثالث وقد عرف أنھ  خاصة لحكم وثیقة االتصال بمركز النبوة ، وحكم القسعبارة عن أفعال أبیحت للرسول 
بیان لنص علمت صفتھ من الوجوب أو الندب أنھ یعتبر على وجھھ المبین ویأخذ حكمھ على ھذا االعتبار ، وأما 
القسم األخیر فحكم النوع األول منھ وھو ما علمت صفتھ في حقھ علیھ الصالة والسالم أن الناس جمیًعا في ھذا 

نتھى إلیھ ورجحھ ابن الحاجب وقیل إن حكمھ حكم النوع الثاني الذي لم الشأن شأنھ وھو الرأي المختار الذي ا
 ولكن ھذا الرأي ضعیف ویستند أصحاب الرأي األول على أن الصحابة رضوان تعلم صفتھ في حق الرسول 

قولھ اهللا علیھم كانوا یرجعون إلى فعلھ المعلوم صفتھ ولو علمھم بالتشریك عادة لما منعھم الرجوع إلیھ وأیًضا ل
ا َزوَّْجَناَكَھا ِلَكْي ال َیُكوَن َفَلمَّا َقَضى َزْیٌد ِمْنَھا َوَطًر« ، وأیًضا قولھ تعالى »َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفیِھْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة«تعالى 

الفعل المعلوم  في  ، مما یدل على التشریك بین الناس والرسول »َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َحَرٌج ِفي َأْزَواِج َأْدِعَیاِئِھْم
 إلى جواز ذلك في حق غیره من المؤمنین وحكم النوع الثاني صفتھ إذ لوال التشریك لما أدى تزویج زینب لھ 

من القسم األخیر وھو ما لم تعلم صفتھ في حقھ علیھ الصالة والسالم مختلف فیھ بین العلماء فمنھم من یرى أن 
منھم من یقول بالوقف بین األمرین ، واختار ابن الحاجب رأًیا حكمھ الوجوب ومنھم من یرى أن حكمھ الندب ، و

إن ما ظھر أنھ قربة فحكمھ الندب ، وما لم یظھر أنھ قربة فحكمھ اإلباحة واستدل على ما ذھب : مفصًال فقال 
قاب إلیھ بأن ما ظھر أنھ قربة ثبت فیھ رجحان الفعل على الترك ولم یقم الدلیل على أن تركھ یكون سببا في الع

وأما ما لم یظھر إنھ قربة فأمره أنھ فعل لم یدع الناس إلیھ ولیس في عملھ رجحان على تركھ وھو في نفس 
  . ال یرتكب المعاصي وحكمھ كذلك أنھ جائز ومباح الوقت ال یعتبر معصیة ألن النبي 

علماء إلى أن  وأما ما عرف عن النبي من تقریر لفعل وقع بحضرتھ فقد ذھب الھذا حكم أفعال النبي 
 بالفعل إذا حدث في غیر حضرتھ أو إذا وقع بالفعل في حضرتھ وھو ساكت لم ینكره حال كونھ علم الرسول 

قادًرا على اإلنكار ذھب العلماء إلى أن في ذلك دلیل جواز الفعل من فاعلھ ومن غیره إذا ثبت أن حكمھ على 
  .» أنكره قبًال« لم أن النبي الواحد حكمھ على الجماعة ما لم یكن ذلك الفعل مما ع

إن عدم اإلنكار دلیل الجواز ألن الفعل لو كان :  وأنھ ترك إنكاره حال وقوعھ لذلك السبب ، وقال العلماء 
 وسكت عنھ لكان ذلك منھ نوًعا من الجرم وتقریًرا للباطل وھو محال علیھ لعصمتھ غیر جائز وأقره الرسول 

سكوت عنھ على نسخ حكم التحریم األول ھذا إلى أن التقریر قد یكون  وإن كان قد سبق تحریمھ دل ال
  .مصحوًبا باستبشار األمر الذي یعتبر أوضح في الداللة على الجواز 

فأما المتواتر فھو خبر جماعة یفید بنفسھ العلم بصدقھ ، ..  فمنھ المتواتر ومنھ اآلحاد وأما قول النبي 
عما إذا كان العلم مستفاًدا من قرائن زائدة عن الخبر نفسھ ، وشروط التواتر  االحتراز »بنفسھ«والمقصود بكلمة 

تعددھم تعدًدا یبلغ من الكثرة حًدا یمتنع معھ االتفاق بینھم : الصحیة ثالثة كلھا متعلقة بالرواة المخبرین ، أولھا 
 ولذلك فال یعتبر قولھم في مثل أن یستند إخبارھم عما أخبروا بھ إلى الحس: والتواطؤ على الكذب عادة ، ثانیھا 
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استواء الطرفین والوساطة أعني بلوغ جمیع طبقات المخبرین في األول واآلخر والوسط : حدوث العالم ، ثالثھا 
  .بالغًا ما بلغ عدد التواتر 

ھذا ھو التواتر لفظًا ومعنى ، وھناك المتواتر في المعنى فقط ، وھو ما كثرت فیھ األخبار واختلفت فیھ 
كن بینھا قدر مشترك اتفق علیھ ككرم حاتم وشجاعة علي ، وأما خبر اآلحاد فھو ما لم ینتھ إلى حد التواتر ول

  .سواء أفاد ظنًا أو لم یفده 

والخالصة أن من الُسـنة ما كان یتلقاه جمیع غفیر من الصحابة ، ومنھا ما كان یتلقاه العدد القلیل أو الواحد 
مسألة أو حكم بحكم أو أمر بشيء أو فعلھ أو أقره وعاه من حضر من الصحابة  إذا سئل في فقد كان النبي 

وحفظھ وفات من غاب عنھ علم ذلك فتوزعت الُسـنة بین الصحابة وھذا ھو أحد األسباب المھمة في اختالف 
   .المجتھدین بعد عصر الرسول 

وتا كبیرا ویرجع ذلك في األكثر  تتفاوت في درجة الثبوت تفا»األحادیث«واألحادیث أو ما تمر تحت اسم 
  .إلى حال رواة الحدیث 

 وھو المتواتر ومن بین ما یمر بین الناس تحت اسم فمن األحادیث ما ھو ثابت الصدور عن النبي 
 ذلك یسمى األحادیث ما استطاع العلماء أن یتبینوا بعد البحث فیھ ومن حال رواتھ أنھ مكذوب على النبي 

  .باألحادیث الموضوعة 

وبین المتواتر والموضوع أحادیث تتفاوت في درجة ثبوتھا تفاوتًا كبیًرا فمنھا ما ھو قریب من المتواتر 
  ومنھا ما ھو دون ذلك ، ومنھا ما حامت حولھ الشكوك حتى أصبح قریًبا من الموضوع في اعتبار علماء الحدیث

ًرا كبیًرا فالحدیث المتواتر لھ من األثر وال شك أن درجة الثبوت ھذه تؤثر في قیمة الحدیث التشریعیة تأثی
في التشریع ما لنصوص الكتاب فأمره فرض ونھیھ تحریم واألحادیث الموضوعة بطبیعة الحال ال اعتبار لھا ، 

  .وأما ما بین ذلك من األحادیث فقد أخذ بھا بعض العلماء ورتب علیھا أحكاما وتركھا البعض اآلخر 

 العلم بصدقة ، ولذلك فإن حكمھ من الثبوت واضح ، وأما خبر اآلحاد فھو ال وظاھر أن المتواتر یفید بنفسھ
یفید بنفسھ العلم بصدقھ ، بل ال یفید العلم إال بقرینة زائدة ، وسنفرد للسنة الصحیحة وغیر الصحیحة مبحثًا خاًصا 

  .فیما بعد 

 وظروف صـدور الُسـنة أما حكم السنة القولیة من حیث الوجوب أو الندب فیؤخذ من عبارة اللفظ ،
ومقارنة األحكام ومعرفة ناسخھا ومنسوخھا ولیست عبارات الُسـنة جمیًعا من الصراحة في النص بحیث تعطي 
نفس الحكم عند جمھور الفقھاء بل أن ھناك أحواال كثیرة اختلف فیھا الفقھاء في تفسیر النصوص والعبارات مما 

 ، وسیتضح مدي ذلك وأثره في التشریع اإلسالمي عند بحث أدى إلى اختالف واسع في األحكام الشرعیة
  .موضوع اختالف الفقھاء واألسباب الداعیة إلیھ 

َوَما « ، وقولھ تعالى »َوَأنَزْلَنا ِإَلْیَك الذِّْكَر ِلُتَبیَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْیِھْم«وحجیة الُسـنة مستفادة من قولھ تعالى 
وقولھ »  ِإْن ُھَو ِإالَّ َوْحٌي ُیوَحى*َوَما َیْنِطُق َعْن اْلَھَوى « ، وقولھ »ُذوُه َوَما َنَھاُكْم َعْنُھ َفاْنَتُھواآَتاُكْم الرَُّسوُل َفُخ

 وفي تفسیر ابن عباس رضي اهللا عنھما وكثیر من الصحابة ،» َوَما َأنَزَل َعَلْیُكْم ِمْن اْلِكَتاِب َواْلِحْكَمِة َیِعُظُكْم ِبِھ«
أال ال ألفین أحدكم یجلس على أریكتھ یأتینھ األمر مما أمرت بھ أو نھیت « ومن قولھ .  ھي السنة أن الحكمة

  .» عنھ فیقول بیننا وبینكم كتاب اهللا فإني أوتیت الكتاب ومثلھ معھ
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ھذه بعض النصوص المعتمد علیھا في حجیة الُسـنة على أن ھناك اعتباًرا آخر ھو أن عصمة الرسل 
لل في التبلیغ عن اهللا ، ومن الزیغ عن الوجھة التي وجھھم إلیھا أمر ثبت بثبوت رسالتھم ، وھو في جمیًعا من الز

نفسھ دلیل على أن تعالیمھم إلھیة ومن عند اهللا وعلى أنھا لذلك حجة على من بلغتھ الدعوة ، ووضحت لھ سبل 
لمسلمون على أن من استبانت لھ ُسـنة الھدایة ومن المأثور عن اإلمام الشافعي رضي اهللا عنھ أنھ قال أجمع ا

   .»  لم یكن لھ أن یدعھا لقول أحد من الناسرسول اهللا 

 كان یفتي عن اهللا بوحیھ المبین ، وكان كما وقال ابن قیم الجوزیة في كتابھ إعالم الموقعین  أن النبي 
 فكانت فتاویھ جوامع األحكام ومشتملة » َأَنا ِمْن اْلُمَتَكلِِّفیَنُقْل َما َأْسَأُلُكْم َعَلْیِھ ِمْن َأْجٍر َوَما«قال لھ أحكم الحاكمین 

على فصل الخطاب وھي في وجوب اتباعھا وتحكیمھا والتحاكم إلیھا ثانیة الكتاب ، ولیس ألحد من المسلمین 
ي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّھ َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِف«العدول عنھا ما وجد إلیھا سبیال وقد أمر اهللا عباده بالرد إلیھا حیث یقول 

  .» َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْیٌر َوَأْحَسُن َتْأِویًال
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(*)  

 
  ـــــــــــــــ

یا من آداب القرآن في آخر سورة آل عمران ، وھي عشر آیات كان النبي صلوات اهللا علیھ یتلوھا مثل عل
في اللیل إذا قام لتھجده ، كما في صحیح البخاري وغیره ، وأنا ال أرید أن أذكر ما یتعلق بھذه اآلیات الكریمة من 

 األیدي ، ولكنني أورد ما یلھمني اهللا تعالى الوجوه الشرعیة والعربیة ، فإن ذلك في كتب التفسیر وھي في متناول
  .من معاني بعض ھذه اآلیات العزیزة ، ووحیھ المعجز ال تتناھي عجائبھ 

 »َواَألْرِض َواْخِتالِف اللَّْیِل َوالنََّھاِر آلَیاٍت ُألوِلي اَألْلَباِب ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّمَواِت «.   

ھ عقل اإلنسان إلى التفكر في ملكوت السموات واألرض ، إن ھذه اآلیة صریحة في أن اهللا تعالى وج
ودلت على أن األنبیاء علیھم السالم ھم أول من فتحوا أبواب البحث والنظر في العلوم الكونیة ، وھذا كقولھ 

َوَسخََّر  «ھ ، فھو نظر عملي ینتج أفضل النتائج والثمار وكقول» َواَألْرِض ُقْل اْنُظُروا َماَذا ِفي السََّمَواِت«سبحانھ 
الَِّذي « وھو تسخیر تمكین وانتفاع واكتشاف واختراع وكقولھ ،» ا ِمْنُھَوَما ِفي اَألْرِض َجِمیًع َلُكْم َما ِفي السََّمَواِت

 وھذا خطاب عام ألمة القرآن یدعوھم ویوجھ نظرھم إلى ما أودع تعالى في ،» َخَلَق َلُكْم َما ِفي اَألْرِض َجِمیًعا
رض من الكنوز والمعادن ، ویرشدھم إلى االستفادة منھا ، واالنتفاع بما بث فیھا من الخواص جوف ھذه األ

والقوى ، ویثبت أن جمیع ما استحدثتھ أمم الغرب من المكتشفات والمخترعات ھو مما أرشد إلیھ اإلسالم وسبقت 
ل ألحكامھ ، وتجرید لھذه األمة إلى العمل بھ األمة العربیة في عصورھا الذھبیة فرده رد لنصوص القرآن وتعطی

  من كل ما یعزز قوتھا ، وینمي ثروتھا ویدفع عوادي الشر عنھا وأي جنایة على األمة أكبر من ھذه الجنایة ؟

 »َنا َما َخَلْقَت َھَذا َواَألْرِض َربَّ الَِّذیَن َیْذُكُروَن اللََّھ ِقَیامًا َوُقُعودًا َوَعَلى ُجُنوِبِھْم َوَیَتَفكَُّروَن ِفي َخْلِق السََّمَواِت
  .» َباِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر

 بین العلم والفضیلة وال غنى ألحدھما عن اآلخر ، وإنما عالجمع بین الذكر والفكر في آیة واحدة ھو جم
نفوس قبل أن ھذبوا ال«قدمت الفضیلة ألنھا أساس العلم ونبراسھ وعلیھا بنیت فكرة التربیة الصحیحة القائلة 

 فالذكر ینبوع العدل والرحمة ، والفكر آیة العلم والحكمة الذكر والفكر ھما علم وعمل بل ھما ،» تعلموا الرؤوس
جناحان یحلق بھما الفرد واألمة في سما العلم والعرفان والرحمة واإلحسان الذكر ھدایة ورحمة والفكر علم 

أن تستغني ھذه األرض نور عن الشمس ، وإذا فسر الذكر بالصالة وحكمة وال غني للفكر عن الذكر إال إذا أمكن 
صل قائًما ، فإن لم تستطع فقاعًدا ، فإن لم تستطع فعلى «:  قال أیًضا كما في الصحیحین أن رسول اهللا 

  : كان المعنى أنھم ال یقطعون ذكرھم في جمیع أحوالھم بسرائرھم وحركاتھم وألسنتھم كما قال القائل ،»جنبك

  رتك ال أني نسیتك ســــــاعة     وأیسر ما في األمر ذكر لسانيذك

 وقوة فما فائدة العبادة الشخصیة كالصالة مثال في معترك ةإن ھذا العصر ھو عصر ماد: قیل لي مرة 
الحیاة العملي ، والجھاد القومي ؟ فأجبتھ بأن جمیع التكالیف الشرعة من روحیة وبدنیة ومالیة مبنیة على درء 

فاسد عن األمة وجلب المصالح لھا فالصالة الروحیة البدنیھ التي ھي فرض عام على كل مكلف تنھي عن الم
الفحشاء والمنكر ، واشد الفواحش والمنكرات فتكًا وھتكًا ھي تلك الجیوش المعنویة التي غزت بالد الشرق 

الشھوات وقع في ھذا التیار الذي كالخمر والمیسر والبغاء والربا واالنتحار فكثیر ممن أضاع الصالة واتبع 
                                         

  .م ١٩٤٨ھـ ــ فبرایر ١٣٦٧ ، بتاریخ غرة ربیع األول ٩ ، الجزء الخامس ، السنة األولى ، ص »الشھاب«نشر بمجلة *) (
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أسلمھ إلى الجنون أو المنون فكان ذلك من اشد المصائب على الوطن وأھلھ فالمرجو أن یربى النشء الجدید على 
حب اهللا ، وأقام الصالة والمحافظة علیھا ، وأن تحیا الصالة في المدارس ، بل أن تحیا المدارس بھا فھي من 

 ، ولكنھا تمتاز من الوجھة الروحیة بأنھا صلة بین المخلوق وربھ ، وبین الروح الوجھة الصحیة ریاضة بدنیة
  .وجسمھ وبین اآلخرة واألولى 

وجملة القول أن الذكر بال فكر جھل وضعف  والفكر بال ذكر قسوة وعنف ، فالذكر الصحیح یطھر بالدنا 
  . اج إلیھ ویغنینا عن األجانب من المھالك والمفاسد ، والفكر الصحیح یھدینا إلى إیجاد كل ما نحت

 »َربََّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخْل النَّاَر َفَقْد َأْخَزْیَتُھ َوَما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن َأْنَصاٍر«.   

  .أي أشیاء أخرى من افتضاح السرائر واألعمال في ذلك الیوم العصیب 

 »ولكن ھل ،» ِإالَّ َمْن َأَتى اللََّھ ِبَقْلٍب َسِلیٍم«، » ْنَفُع َماٌل َوال َبُنوَنَیْوَم ال َی« ،» َیْوَم َیُقوُم النَّاُس ِلَربِّ اْلَعاَلِمیَن 
  یبالي بخزي اآلخرة من یرتكب الجرائم والمآثم في ھذه الدنیا وال یبالي بخزیھا ؟

القرآن الحكیم یزن بالقسطاس المستقیم عقائد الناس وأعمالھم ویمیز بین طبقات محسنیھم ومسیئھم ، فال 
َأْم َنْجَعُل الَِّذیَن «حكم علیھم في الدنیا حكما واحدا  وال یجعلھم في اآلخرة مستوین في منازل  الكرامة أو الندامة ی

 فعلى رجال العلم واألخالق أن ،» آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َكاْلُمْفِسِدیَن ِفي اَألْرِض َأْم َنْجَعُل اْلُمتَِّقیَن َكاْلُفجَّاِر
 للناس أن أھل الخزي في الدنیا ھم أھل الخزي في اآلخرة ، وأن نار اآلخرة وقودھا جثث وھام ،وعلى یبینوا

حماة الوطن واالقتصاد أن یحسموا من ھذه البالد مادة الفساد إذا أرادوا سالمة ھذه األمة ووطنھا وأن ینصحوا 
ت الفحش السریة والخمور والعري للمتھورین بمقاطعة المالھي المفسدة والسعي في إغالق المقامر وبیو

والفجور ویجب بیان أن ھذا العري الذي یبدیھ الرقیق األبیض المأجور في نوادي الخزي والعار ، ھو تقلید 
لبعض ھمج القرون الوسطي كما یراه المتتبع لتاریخ الفحشاء وأسبابھا وامتدادھا ونشوئھا بین األمم ، وھل یسھل 

 أداة لحمل – ال سمح اهللا – تشیع الفواحش في ھذه البالد ، وأن یكون بعض شبابنا على رجال العلم واألخالق أن
ھذه البضاعة الضارة ، ونقلھا إلى بیوت الطھر والعفاف ، ویكون ھو أیًضا جرثومة لألوبئة واألمراض وسبًبا 

   األسرة والبیوتات ؟ طلضیاع األنساب واألحساب وإفساد الفتیان والفتیات ، وحل رواب

 »ا ُیَناِدي ِلِإلیَماِن َأْن آِمُنوا ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا َربََّنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَكفِّْر َعنَّا َسیَِّئاِتَنا َوَتَوفََّنا بََّنا ِإنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدًیَر
 »  َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإنََّك ال ُتْخِلُف اْلِمیَعاَد َربََّنا َوآِتَنا َما َوَعْدَتَنا َعَلى ُرُسِلَك َوال ُتْخِزَنا*َمَع اَألْبَراِر 

انظر رحمك اهللا إلى ھذه األدعیة الجلیلة في ھذه اآلیات الكریمة ، كیف وجھت أنظارنا وقلوبنا إلى الوسیلة 
ت التي شرعھا اهللا لعباده من اإلخالص في الدعاء لھ وحده ، واإلیمان بما أنزلھ من عنده ، واتباع الرسول صلوا

اهللا علیھ فیما جاء بھ ، ثم تأمل كیف جعل ذلك سببا في استجابة الدعاء بمغفرة الذنوب وتكفیر السیئات والوقایة 
َربََّنا آَمنَّا ِبَما َأْنَزْلَت َواتََّبْعَنا الرَُّسوَل «من النار ، والنظم في سلك األبرار ومثل ذلك ما جاء على لسان الحواریین 

َمْن َعِمَل «:  فالمؤمن العامل ھو الذي یجني ثمرة عملھ في الدنیا واآلخرة كما قال تعالى ،» اِھِدیَنَفاْكُتْبَنا َمَع الشَّ
 كان  ولو،» َصاِلحًا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُھَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینَُّھ َحَیاًة َطیَِّبًة َوَلَنْجِزَینَُّھْم َأْجَرُھْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َیْعَمُلوَن

مجرد الدعاء أو التوسل بصالح الصالحین وعمل العاملین یفیدنا معشر المسلمین من دون أن نعمل بأنفسنا ونكد 
اللھم أزل ضعفنا وأمن خوفنا وانصرنا : ونجد لسعادة الدارین لكنا خیرا من ذلك ، إذ كان یمكننا أن نقول مثال 

عالء كلمتك ففتحت لھم فتًحا مبینًا ، ونصرتھم نصًرا عزیًزا على عدونا بسلفنا الصالح الذین جاھدوا في سبیلك إل
نسألك اللھم أن . ربنا ھب لنا من الملك والسلطان ، والعلم والعرفان والحضارة والعمران ، مثل ما وھبت لھم 

وھل تمنحنا ذلك كلھ ببركة علمھم وعملھم وجدھم وسعیھم ، أفترى أنھ یفیدنا ھذه األدعیة والتوسالت بال عمل ، 
  !نسود كما سادوا إذا لم نشد كما شادوا ونفعل مثل ما فعلوا ؟
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وھكذا شأن التوسل الدیني األخروي ، فمن وفقھ اهللا وألھمھ رشده یتقي عقاب اآلخرة بما شرعھ اهللا التقائھ 
  .من التوبة واإلیمان واألعمال الصالحة 

  .ال یبطل بعضھا بعًضا فرب الدارین واحد ، وحكمتھ واحدة ، وال یناقض بعضھا بعًضا و

َفاْسَتَجاَب َلُھْم َربُُّھْم َأنِّي ال ُأِضیُع َعَمَل «وقد رتب اهللا سبحانھ على ھذا الدعاء المتقدم االستجابة ، فقال 
  .» َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض

ال ُأِضیُع َعَمَل «ونا بالكسب والعمل إذ قال تعالى وظاھر من ھذه اآلیة أیًضا أن الدعاء یجب أن یكون مقر
 فاإلیمان »فآمنا«:  ولم یقل قول قائل وأن یكون الكسب مبنیا على أساس اإلیمان لقولھ عز اسمھ ،» َعاِمٍل ِمْنُكْم

لفرائض والعمل ھما مفتاح السعادة وطلب الوقایة من النار إنما یكون بترك الجرائم واآلثام المحرمة ، والقیام با
المحتمة ، ودلت اآلیة أیضا على مساواة المرأة بالرجل في القرب والكرامة یوم القیامة فتفضلھ علیھا بالقوة 

َفَمْن «والقدرة في الدنیا ، ال یقتضي تفضیلھ بالثواب والجزاء في اآلخرة بل لكل منھما جزاء كسبھ وثمرة عملھ 
  .» َمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشّرًا َیَره َو*َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْیرًا َیَره 

 » َفالَِّذیَن َھاَجُروا َوُأْخِرُجوا ِمْن ِدَیاِرِھْم َوُأوُذوا ِفي َسِبیِلي َوَقاَتُلوا َوُقِتُلوا ألَكفَِّرنَّ َعْنُھْم َسیَِّئاِتِھْم َوألْدِخَلنَُّھْم
   .»ِمْن ِعْنِد اللَِّھ َواللَُّھ ِعْنَدُه ُحْسُن الثََّواِبَجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اَألْنَھاُر َثَوابًا 

منھا ھجرة الصحابة إلى الحبشة ، بعد : أصل المھاجرة المجافاة والترك ، واسم الھجرة یقع على أنواع 
  لیتعلمواالبعثة بخمس سنین ، وھجرتھم إلى المدینة بعد البعثة بثالث عشرة سنة ، وھجرة القبائل إلى الرسول 

دینھم ویرشدوا قومھم وھجرة من لم یتمكن من إقامة دینة إلى دار اإلسالم ، ومنھا ھجرة ما نھى اهللا عنھ وھي 
   والمھاجر من ھجر ما نھى اهللا عنھ ؟،» أعم أنواع الھجرة

والھجرة في عصرنا منھا ممدوح ومذموم ، فمن الھجرة الحسنة الھجرة إلى دیار الغرب لنشر الدعوة ، 
حجة ، واإلنقاذ من فوضى األخالق واآلداب ومنھا الھجرة للمطالبة بحقوق البالد ، والدفاع عن حریتھا وإقامة ال

واستقاللھا ، ومنھا الھجرة لتعلم الفنون والصناعات التي تتوقف علیھا حیاة البالد ورقیھا ، ومن الھجرة المذمومة 
  .المھاجرین مطایا االستعمار السفر إلى تلك الدیار للتھتك واالستھتار أو بقصد أن یكون 

 وأصحابھ فیما كان من إیذاء أعداء الحق لھم ، واضطھادھم إیاھم ، وتعذیبھم على أما ھجرة النبي 
 دلیل على أن الخروج عن الوطن »أخرجوا من دیارھم«: اعتقادھم الذي تمكن من نفوسھم وعقولھم ، وفي قولھ 

واهللا ألنت أحب بالد اهللا إليَّ ولـوال أن قومي «:  لما غادر مكة ي والمال لیس مقصوًدا للشارع ولھذا قال النب
 ــ قد أخرجوا من دیارھم  وأھل الصفة ــ وفي سقیفة ــ كانت من جملة مسجده ،» أخرجـوني منك لما خرجت

 ، وھم أضیاف أیًضا ــ ولم یخرجوا باختیارھم ، وأووا إلى المسجد النبوي إذ لم یجدوا في المدینة أھًال وال ماًال
فالتشبھ بأھل الصفة إذا في إقامة ذلك المعنى واتخاذ الزوایا والربط : اإلسالم ، قال اإلمام الشاطبي في االعتصام 

   .» ال یصح ، فلیفھم الموفق ھذا الموضع فإنھ مزلة قدم لمن لم یأخذ دینھ عن السلف األقدمین والعلماء الراسخین

 وأصحابھ من أذى المشركین وعدوانھم ، حتى فرض علیھ الجھاد ،   كم نال النبي»وأوذوا في سبیلي«
 الَِّذیَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَیاِرِھْم *ُأِذَن ِللَِّذیَن ُیَقاَتُلوَن ِبَأنَُّھْم ُظِلُموا َوِإنَّ اللََّھ َعَلى َنْصِرِھْم َلَقِدیٌر «ونزل مثل قولھ سبحانھ 

 ، واآلیة صریحة في أن ھذا القتال دفع للظلم ورد للعدوان ، وحمایة للدعوة ، »بَُّنا اللَُّھِبَغْیِر َحقٍّ ِإالَّ َأْن َیُقوُلوا َر
 بین المھاجرین واألنصار ، ووادع من في المدینة من ودفاع عن األمة ، وبیان لسبب الھجرة ، وقد آخى النبي 

ینھم كتاًبا فخانوه وحاربوه وظاھروا بنو قینقاع وبنو النضیر وبنو قریظة وكتب ب: الیھود وكانوا ثالث قبائل 
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مشركي العرب علیھ ، فغزا بني قینقاع وأجلى بني النضیر فنزلت فیھم سورة األحزاب ، كما ترى في كتب 
  .السیرة 

وقد وقعنا نحن العرب والمسلمین مع یھود ھذا الزمان ، ومن یشایعھم من دول االستعمار والطغیان ، فیما 
أعظم ، إذ یحاول ھؤالء البغاة المعتدون علینا في دیارنا أن یمتلكوا األرض المقدسة ھو أشد من ظلمھم األول و

منا وأن یخرجوا أھلھا منھا بالقوة وھا ھم أوالء یقاتلون العرب فیھا لیجلوھم عنھا وقد قضت األكثریة المزعومة 
 االستعمار والحدید والنار یؤید في منظمة األمم المتحدة بتقسـیم أرض فلسطین بین أھلھا والمعتـدین علیھم ودول

ُكلََّما َأْوَقُدوا َنارًا ِلْلَحْرِب َأْطَفَأَھا اللَُّھ َوَیْسَعْوَن «بعضھم بعًضا في مقرراتھم ، ویخشى بعضھم بعًضا في تنفیذھا 
   .» ِفي اَألْرِض َفَسادًا َواللَُّھ ال ُیِحبُّ اْلُمْفِسِدیَن

َوَلُكْم ِفي «سم لمادة الفساد ، وضمان لحیاة األفراد كقتل القصاص منھ ما ھو ح:  القتل »وقاتلوا وقتلوا«
 ومنھ ما ھو غرامي أو جنائي كقتل االنتحار والتردي من فوق الجبال وإلقاء »اْلِقَصاِص َحَیاٌة َیا ُأْوِلي اَألْلَباِب

عمومیة ودور السینما ال النفس في أعماق البحار ومنھ قتل االغتیال وحوادثھ في الصحف الیومیة وفي المسارح ال
تحصى كثرة ، أما فعل ھذه المشاھد في األخالق فكعمل الجراثیم في األجسام وأشد ، ومن أنواع القتال ما ھو 

شعوب المستضعفة ورحم اهللا طمع وجشع ، أو استذالل واستعباد ، وھو ما تراه في األمم القویة ، الفاتكة بال
  :القائل

  ـــماؤه     فنقع ، وأما أرضــــــــھ فجماجمومعترك للموت أما ســـــــــ
  خصمان أعزل     یدافع عن ملك وشــــــاك یھاجـم: تنازع فیھ النصر 

وفیھ إضعاف لألمة وتفریق لوحدتھا وھد . وأما االقتتال الجاھلي قبل اإلسالم فھو حروب أھلیة داخلیة 
  :ـھود اللذات أو الیأس من الحیاة ، كقول طرفة لقواھا ومنھم من كان یصرح بأنھ لم یشھد الوغي لغرض سوى ش

  أال أیھذا الزاجري أحضر الوغي      وأن اشھد اللذات ھل أنت مخلدي ؟
  فإن كنت ال تستطیع دفــــع منیتي      فدعني أبادرھا بما ملكت یـــــــدي

  :وعنترة الذي یتغزل بعبلة ویحاول أن یسترضیھا بوقائعھ ومشاھده فیقول 
  تك والرمــــاح نواھــــــل      منى وبیض الھنــد تقطر من دميولقد ذكر

  فوددت تقبیل الســــــــــــیوف ألنھا     لمعت كبارق ثغــــــــرك المتبسـم

وأین ھذه األھداف القاصرة أو الخاسرة في األمم الغابرة والمعاصرة من الھدف العربي اإلسالمي 
عالء كلمة اهللا أي لنصرة الحق على الباطل والفضیلة على الرذیلة والتوحید  في القتال ، وھو الجھاد إل»األسمى«

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َلِقیُتْم ِفَئًة «: على الوثنیة وأین ذكر عنترة لعبلة حین اشتداد القتال من ذكر اهللا في قولھ 
 ، فالثبات من أسباب النصر والظفر وذكر اهللا لمن ال یقاتل ابتداء قوة »ِلُحوَنَفاْثُبُتوا َواْذُكُروا اللََّھ َكِثیرًا َلَعلَُّكْم ُتْف

معنویة تثبت القلوب من ناحیة وتبعث فیھا الرحمة من ناحیة أخرى فالذاكر هللا ال یقاتل ابتداء وال اعتداء وال 
 وإذا فالعرب یدافعون یقاتل من ال یقاتل كالنساء والصبیان والعجزة والمرضى ومن ألقى السلم وكف عن الحرب

عن أنفسھم ووطنھم ، وألجل حمایة الدعوة ال إلقامة الدین بالسیف والقوة ، كما یظن الغر الجاھل وكما یقول 
ما «: العدو المتحامل وذكر اهللا ھو الذي جعلھم أعدل األمم وأرحمھم كما قال فیلسوف التاریخ جوستاف لوبون 

  .» ن العربوجد التاریخ فاتًحا أرحم و ال أعدل م

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا «وإني اكتفي اآلن بھذا القدر ، وأختم مبحثي بخاتمة اآلیات العشر وذلك قولھ عز وجل 
  .» اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَُّقوا اللََّھ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن
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 ینشده أو دین عام ینشره ، كما یفعل ملكة تھون على صاحبھا كل ما یالقیھ في سبیل إصالح: الصبر 
 اآلن ، نصر اهللا دعوتھم وأید بالحق كلمتھم ، وكما تفعل األمة العربیة كافة فقد بذلوا »اإلخوان المسلمون«

أموالھم وأنفسھم في تأیید الحق ونصرتھ ، وصبروا على ما أوذوا في سبیل الدفاع عنھ ، فاضطرت األحداث 
حدة إلى الرجوع عن قرار التقسیم ، وبقیت إحداھن مصرة علیھ ثم عادت التي تولت والوقائع منظمة األمم المت

كبره من قبل تقترح الیوم مشروع الوصایة ، وھو شر وأضر من التقسیم ، وقد رفضھ الفریقان فریق الجنة 
  :وفریق السعیر 

     فأقتل ما أعلك ما شفاكا    إذا استشفیت من داء بداء   

 وأصحابھ على مقارعة الشدائد حتى فازوا صابرة ظافرة ال محالة وقد صبر الرسول األمة المجاھدة ال
  . بعاقبة الصبر المحمودة والعاقبة للمتقین وال عدوان إال على الظالمین 
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(*) 
  ـــــــــــــــ

الشریعة اإلسالمیة كانت وحدھا ھي القانون المدني في جمیع الممالك اإلسالمیة من قبل أن تنھض إلى 
  .جانبھا القوانین الوضعیة 

مددا كافیا للحاجة العملیة الصحیحة مھما وال أرید اآلن أن ابحث في صالح ھذه الشریعة ألن تكون 
تطورت صورھا واتسعت رقعتھا وبیئتھا فإن ھذا بحث یطول بیانھ وحججھ ، وقد كفاناه إجماال فحول رجال 
القانون الیوم ممن نضج علمھم كاألستاذ السنھوري باشا الذي لھ كلماتھ المأثورة في ھذا الصدد عن بدائع 

  .لواسع في مختلف اجتھاداتھا الشریعة اإلسالمیة بمعناھا ا

وإنما الذي یھمنا ھنا ، مع افتراض ھذا الصالح في الشریعة اإلسالمیة أساسا مسلما بھ أن نعرف خطیئات 
  .ماضینا في مدي استفادتنا من ھذه الشریعة المظلومة بین أیدینا 

ة مع رجال المذھبیة ولكي نعرف خطیئات الماضي في استفادتنا من الشریعة اإلسالمیة یجب أن نقف وقف
  . إلى المذاھب االجتھادیة ةالضیقة نتفاھم فیھا على حدود الشریعة بالنسب

 ال یرى الشریعة إال من نافذة مذھبھ وإن كان یجل أئمة – إال من عصم ربك –كل متبع لمذھب اجتھادي 
اح إلى األخذ بآراء من المذاھب األخرى ویعظمھم فھو في منح االحترام متسامح وھو في عدم قابیلتھ ألن یرت

یجلھم ویعظمھم متناقض ، فھو یتعصب لمذھبھ وإمامھ تعصب القریب لقریبة في التقالید العشائریة  مع أن نسبة 
  .أئمة المذاھب إلیھ واحدة ورابطتھ بھم سواء فلم یبق للعصبیة المذھبیة معنى إال الھوى األعمى 

یت من دار كثیرة البیوت والنوافذ فكل نافذة على حدة ال والواقع أن كل مذھب اجتھادي كنافذة واحدة في ب
یمكن أن تري صاحبھا إال قوًسا جزئًیا من دائرة أفق الشریعة ولكن الذي حبس نفسھ أو حبستھ التقالید الموروثة 
 على نافذة أحد البیوت  یظن أن ال منظر یعتد بھ غیر ما یراه ولو عقل ونطر لعلم أن للبیوت األخرى مزایا في

المناظر أو األھویة ال یوجد مثلھا عنده ، وإن كان عنده من ناحیة أخرى ما ال یوجد في تلك ، ولكم یحتاج من 
  .یشرف بیتھ من جھة على غیاض وریاض أن یشرف من جھة أخرى على جبل أو سھل أفیح 

ھ الخاص ، أو ومن ھنا یتضح أن رؤیة كل ذي مذھب للشریعة الواسعة األرجاء المطیفة اآلفاق بعین مذھب
بمنظاره إنما ھي رؤیة ناقصة ألن الشریعة اإلسالمیة ھي مجموعة المذاھب االجتھادیة التي وجدت والتي توجد 

  .قائمة على دعائمھا قیاًما صحیًحا ولیست ھي احد المذاھب 

یعتقد  دینا لصحة إتباعھم لمذاھبھم أن ةإن جماعة من أھل المذھبیة الضیقة ، یرون من العقائد الضروری
كل متمذھب منھم بأن مذھبھ بكل ما فیھ صواب  یحتمل الخطأ ومذھب غیره خطأ یحتمل الصواب ولو وجب حقا 
على كل ذي مذھب أن یعتقد بمذھبھ ھذا االعتقاد للزم من ذلك إیجاب اعتقادات باسم الدین یناقض بعضھا بعًضا 

  .مادام كل منھا یعاكس اآلخر في احتمال الصواب و الخطأ 

                                         
  .م ١٩٤٨ھـ ــ مارس ١٣٦٧ ، بتاریخ غرة جمادى األولى ٤٤الجزء الخامس ، السنة األولى ، ص  ، »الشھاب«نشر بمجلة *) (
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 فتكت ھذه الفكرة دھًرا بعقول المتمذھبین فتكًا كان لھ أسوأ أثار العصبیة المذھبیة حتى كشف عن وقد
فسادھا الشیخ ابن عابدین رحمھ اهللا، ولم یزل رغم ذك لصداھا دوي في أدمغة الكثیرین وھي تقوم على انتقاص 

تلمع فیھا المصلحة ، وكیف یستطاع ذوي المذھب الواحد الجتھادات من یخالفھم مھما كانت قویة حكیمة سدیدة 
مع سیطرة ھذه العقیدة على أوھام كثیر من الفقھاء الكبار ــ بلھ من دونھم ــ أن یقیل احدھم االستفادة من آراء 

  .المذاھب األخرى غیر مذھبھ إذا كان یجب علیھ دینًا أن یعتقد خطأھا 

  .ذھبھ ھو الشریعة وحده إن تلك الفكرة المنكرة تؤول بكل ذي مذھب إلى اعتقاد أن م

ومما ال مناقشة فیھ أن اعتقاد كل ذي مذھب بأن الشریعة ھي مذھبھ مع التسلم المتفق علیھ بان الخطأ ال 
یخلو منھ مذھب اجتھادي لعدم عصمة المجتھد یلزم منھ أن تكون أخطاء كل مذھب ھي أخطأ الشریعة نفسھا ما 

  .دام ال یرى الشریعة إال مذھبھ فقط 

 المتبعون فیما لم یغل فیھ المجتھدون أنفسھم فالفكر الصحیح ھو ما أسلفنا اإلشارة إلیھ أن الشریعة وقد غال
ھي مجموعة االجتھادات غیر المحدودة ولیست ھي مذھًبا معینًا فخطأ أحد المجتھدین ھو خطؤه في فھمھ 

ترض ضیاعھ على الموجود الخاص ، وصواب الموضع عند غیره ، والمجموع ال یضیع فیھ الصواب ، وإذا اف
  .من االجتھادات فال یلزم منع ضیاعھ على ما لم یوجد بعد 

وإن أھل العصبیة المذھبیة الذین یلتحف كل منھم بعصبیتھ بزعم الحرص على حیاة مذھبھ لو عقلوا لعلم 
  .كل منھم أن حیاة الشریعة بكامل فقھھا خیر من حیاة مذھبھ وحده فیھا 

یة حساب ھذه الوقفة العجلي التي وقفناھا مع رجال المذھبیة الضیقة تظھر لنا نتیجة فإذا تقرر ھذا بعد تصف
جلیة وھي أن عمل األمة بمذھب واحد في تشریعنا المدني لیس ھو في الحقیقیة عمًال بالشریعة كامًال ، ولیس 

حقیقة من ھذه الشریعة استفادة من كل التشریع اإلسالمي الجزل بل ھو استفادة من بعضھ ، وإنما االستفادة ال
العظیمة المظلومة أن تأخذ األمة ألحكامھا القضائیة المدنیة كل ما تجده أحكم وأصلح  من اجتھادات المذاھب 

وأن تكون في تطور دائم بھذا )  وال أعني بھا األربعة فقط بل ما وراءھا أیًضا مما ھو ثابت االعتبار(المختلفة 
من أحد المذاھب إذا تغیر وجھ المصلحة الزمنیة ، أو أظھر التطبیق فیھ محذوًرا األخذ فتترك غًدا ما أخذت الیوم 

  .ما ، وتأخذ بسواه وھكذا حتى لیمكنھا أن تأخذ في بعض وجوه القضیة الواحدة بمھذب وفي بعضھا بمذھب آخر 

 الھامة ولنضرب بعض األمثلة المذھبیة التي ترینا كیف أن وجھ الحكمة والصواب في القضایا واألحكام
  .فد یتجلى في بعض المذاھب ویغیب في آخر 

إن االجتھاد الحنفي مثًال استقر دلیلھ الشرعي على نظریة عدم تقویم منافع األشیاء في ذاتھا بال عقد إجارة 
وبني علیھا نظریة عدم تضمین الغاصب قیمة لمنافع المغصوب مدة الغصب مطلقا سواء أجره ذلك الغاصب أو 

لھ ، وال یخفى أن ھذه النظریة یكون الناس في ظلھا أكثر جرأة على الغصب ألمان الغاصب من انتفع بھ أو عط
 إلى خالف ذلك ، – على حق –المسئولیة بالمنافع التي یعطلھا على المالك وقد جنح االجتھاد الشافعي والحنبلي 

یم األعیان أو أكثر ، وأوجبا على فأخذ بعكس تلك النظریة  واستقر دلیلھما على أن للمنافع قیًما في ذاتھا كق
الغاصب ضمان منافع المغصوب عن مدة الغصب یدفع أجر المثل ، فانتفت في اجتھادھما تلك المحاذیر التي 
تنشأ عن االجتھاد الحنفي في ذلك وتتصادم مع حكمة التشریع عملًیا مما لحظھ متأخرو الحنفیة أنفسھم فاضطروا 

فاستثنوا من حكمھا غصب ما الیتیم والوقف والمعد لالستغالل ، فجعلوا أن یقصروا من شمول أصل مذھبھم 
منافع ھذه الثالثة مضمونة على الغاصب ، وكذلك ما قرره االجتھاد الشافعي في موضوع حق الشفعة من نظریة 
ضرر القسمة ، فقد أعتبر أن الشفعة إنما شرعت لدفع ضرر قسمة العقار المشترك فكانت عنده شركة الملك 
الشائعة نفعا بالنسبة إلى القسمة وإزالة الشیوع بالقسمة ضرًرا ، فالشفعة غایتھا عنده أن تنجي الشریك من ضرر 
القسمة ، وقد فرع على ھذا أن العقار الذي تجري فیھ الشفعة إنما ھو العقار الكبیر القابل للقسمة أما العقار 
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حد الشریكین بحصة شریكھ المبیعة إذا ال تجري فیھ الصغیر المشترك الذي ال یقبل القسمة فال شفعة فیھ أل
  .القسمة فال ضرر تدفعھ الشفعة 

وقد خالفھ االجتھاد الحنفي ــ على حق ــ في ذلك فاعتبر أن الضرر لیس في القسمة بل في الشركة ألنھا 
شترك القابل للقسمة غل یغل التصرف واإلصالح والتحسین في العقار فإزالتھا بالقسمة نفع ال ضرر ، فالعقار الم

  .إذا جرت الشفعة في بیع حصصھ ففي الصغیر غیر القابل للقسمة أولى أن تجري الشفعة 

وھذه النظریة الحنفیة كما ال یخفى ، أحرى وأكثر توازنًا مع حكمة التشریع وعلى كل حال قد یحتاج إلى 
من أجرة العین المغصوبة على قیمتھا إن االجتھاد الحنفي في عدم ضمان المنافع في بعض الوجوه كالجزء الزائد 

زادت ، فإن ما زاد ال ینبغي ضمانھ ، وكذا إن كان االستیالء علیھا مستنًدا إلى زعم مشروع ، وقد یحتاج أیًضا 
إلى االجتھاد الشافعي في بعض أحكام الشفعة ، كما لو أرید مثًال إلغاء شفعة الجوار مثل ما فعل قانون الملكیة 

سوریا وكان موافقًا لالجتھاد الشافعي في ذلك فیتضح من ھذا أن ال غنى عن مجموعة المذاھب العقاریة في 
  .لصیاغة قانون مدني حكیم محكم 

والواقع أن المذھب الواحد مھما كان إنما یصلح لإلتباع الفردي وللفتیا الخاصة   وال یصلح أن یكون 
خطأ والصواب وھو إنما یمثل رأًیا واحًدا في فھم قانون الشریعة برمتھ قانونًا مدنًیا تلزم بھ األمة ما دام عرضة لل

المدني بین مجموعة آراء كثیرة ھي المذاھب األخرى كل منھا یخالف سواه في قلیل أو كثیر من مباني األحكام 
ابلة ألن وفروع المسائل مخالفة تستند استناًدا معتبًرا إلى قواعد الشریعة نفسھا ، وتستمد من نصوصھا العامة الق

 ھي مزیة مرونتھا وحیویتھا ، كتنزل على منازل شتى في الفھم والتطبیق بشكل ال یتنافى مع أسسھا الثابتة وتل
فالتزام األمة مذھًبا واحًدا في قانون الشریعة المدني ھو تیبیس وتصلیب لتلك المرونة وخروج من الفضاء 

  .ماحة الرحب الواسع إلى حظیرة ضیقة واختیار للعنت على الس

ولیس العمل بمذھب واحد في بالد ما إال أثًرا للعصبیة المذھبیة التي ال معنى لھا إال الحرمان من ثمرات 
الشریعة الطیبة ، نعم لقد كانت ھذه العصبیة في الماضي ضرورة وذات فوائد في طور تكوین المذاھب كي 

ریة  فأما بعد أن تم ذلك واستقرت أصول یتسنى بھا تأسیس المذھب وتوسیع اجتھاده وجمع شتات ثروتھ الفك
المذاھب وفروعھا فقد أصبح واجب األمة أن تنتقل بینھما وتختار من كل منھا أحسن ما فیھ وأحكم مبانیة ، 
وتجعل من مجموعھا للقضاء مجموعة مدنیة تشتمل من أحكامھا على محاسن كل المذاھب وتترك أخطاء كل 

ادت من التشریع اإلسالمي بكاملھ ، وألقت بصرھا وتلقت النور والھواء من منھا وصعوباتھ وبذلك تكون قد استف
  .جمیع نوافذ صرحھ العظیم العالي ال من إحدى نوافذه فقط 

إن من الخطأ البین في الماضي صیاغة المجلة العدلیة في العھد العثماني من مذھب واحد ھو المذھب 
وا إلى استمداد قوانین أجنبیة قد كان في فقھنا الجم غني عنھا الحنفي إذ كان من نتائج ذلك فیما بعد أن یلتجئ

والسیما في زمن كثر فیھ اتصال الممالك بعضھا ببعض ، وأخذت فیھ الحاجة التشریعیة تفرض قوانین مقتبسة 
 في شتى نواحي الحیاة ، وفي مختلف أنواع المعامالت المدنیة من تجاریة وعقاریة والتزامیة وغیرھا فإذا عرفنا

خطیئة الماضي تعین ما یقترح للمستقبل ، وذلك بأن نحسن االستفادة من تراث الشرع اإلسالمي بكاملھ فنرجع 
إلى تلك االجتھادات الثمینة فنصوغ أحسن ما فیھا مما یوافق حاجتنا ومصلحتنا قانونًا مدنًیا صالًحا متینًا قریب 

تطبیق ، وإننا لواجدون في مجموعة ھذه االجتھادات النسب والرحم منا سھل المراجع علیا للشرح والتوسع وال
  .من نفائس األحكام واآلراء ما ال یضیق عن حاجة 
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  :ضرورة الروابط االجتماعیة 

 األیام ، في غنى عن روابط تربطھم أفرادا وجماعات بعضھم ببعض بل وما كان لم یكن الناس في یوم من
 أال تكون لھم تلك الروابط أو أن یتخلصوا منھا ، ألنھا الزمة لوجودھم في ھذا العالم ، – لو أرادوا –في وسعھم 

 رابطة الصداقة ، ونتیجة حتمیة الجتماعھم فلكل إنسان أسرة تربطھ بھا رابطة القرابة ، وعشًرا تربطھ بھم
وموطن یربطھ بأھلھ رابطة الوطن والسكن وقوم تربطھ بھم رابطة اللغة ، وشعب تربطھ بھم رابطة الجنس ، 

  .وأمة تربطھ بھم رابطة الدین ، وآخرون تربطھ بھم روابط أخرى من عادات أو حكم أو غیر ذلك 

 من االستقرار والنظام في جمیع نواحیھا وعلى ھذه الروابط تقوم الحیاة االجتماعیة ، ویتوافر لھا حظھا
واتجاھاتھا على اختالف ألوانھا وفروعھا ، ولإلنسان منھا قوة یعتمد علیھا في جھده وكفاحھ ، ویستعین بھا في 
نیل حاجاتھ ورغباتھ فیما رسم لھا من حدود ویكتسب منھا صفاتھ ومظاھر وجودة الشخصي واالجتماعي ، 

ھ من وسائل حیاتھ وعیشة في معترك ھذه الحیاة أمام ما یعترضھ من طغیان واعتداء ویتوافر لھ منھا ما یستخلص
  .وتسلط لم یستطع العالم على طول الزمن أن یقضي علیھ أو ینقص منھ 

إن طبیعة الحیاة في ھذا العالم تزاحم وتغالب ومدافعة في سبیل الحصول على حاجة النفوس ورغباتھا ، 
ولي القوة والبطش والفرد في أكثر حاالتھ ال یقوى على أن یصمد أمام ما یعترض لھ والفوز عند ذلك إنما ھو أل

من قوى ینخلع لكثرتھا قلبھ ویفتر لتوالیھا جھده وكان البد لھ من روابط یستعینھا على الظفر ببعض ما یطلب 
سكونھ غیر أن ھذه والمحافظة على بعض ما اكتسب وكانت لھ تلك الروابط عماًدا لحیاتھ ، وحافًزا لبقائھ و

الروابط على انتفاعھ منھا وحاجتھ إلیھا قد تختلط علیھ فتنتھي بھ إلى نزاع ، وتسلمھ إلى تعارض یضطر معھ أن 
یؤثر رابطة على أخرى فیقطع بذلك حبًال كان یعتصم بھ ، ویترك موئال كان لھ فیھ حمایة ، فیصیبھ بذلك كثیر 

ما یقتضي أن یكون لھذه الروابط نظام وحدود ینتھي عندھا كل خالف من العنت لیس إلى دفعھ من سبیل ، وذلك 
  .ویرتفع لدیھا كل تعارض ، وذلك إنما یكون بتغلیب رابطة منھا ، وإخضاع سائر الروابط لمقتضاھا 

  : رابطة الدین 
لغاتھم وقد جاء اإلسالم بتغلیب رابطة الدین فجعل من المسلمین أمة واحدة مھما اختلفت جنسیاتھم وتعددت 

وتباعدت أوطانھم وتباینت عاداتھم فأصبح المسلمون بتلك الرابطة أمة واحدة وطنھم دار اإلسالم ودستورھم 
القرآن وھدفھم إعالء كلمة اهللا ، وطریقھم العمل وترك التواكل والكسل یحكمون بما انزل اهللا ویھتدون بھدیھ ، 

  . ویسعى بذمتھم أدناھم وھم ید على من سواھم وینزلون على حكمھ تتكافأ دماؤھم ، وتتساوى حقوقھم ،

ولم یعلن اإلسالم بذلك أن یقطع كل رابطة غیر رابطة الدین  أو أن یھمل أمرھا ، أو یحط من شأنھا ، أو 
أن یقضي جملة على جمیع آثارھا ، فذلك ما ال یتفق وطبائع الناس وما یتعارض مع نظرھم والدین ال یناقض 

َفَأِقْم َوْجَھَك ِللدِّیِن َحِنیًفا « وقد وصفھ اهللا تعالى بأنھ الفطرة التي فطر الناس علیھا فقال الفطرة وإال ناقض نفسھ
   .)٣٠: الروم  (»ِفْطَرَة اللَِّھ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَھا ال َتْبِدیَل ِلَخْلِق اللَِّھ َذِلَك الدِّیُن اْلَقیُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َیْعَلُموَن

                                         
  .م ١٩٤٨ھـ ــ مارس ١٣٦٧ ، بتاریخ ربیع اآلخر ٤٨ ، الجزء الخامس ، السنة األولى ، ص »الشھاب«نشر بمجلة *) (



١٦٩        ــ ــ

  : رابطة القرابة 

لقد أقر اإلسالم رابطة القرابة فأعظم أمرھا وأعال شأنھا واتخذھا أساًسا لنظام األسرة ، ووسیلة ألحكام 
بنائھا ، ورتب علیھا كثیًرا من الحقوق والواجبات فأوصى باإلحسان إلى الوالدین وإلى ذوي القربى في كثیر من 

َوِإیَتاِء ِذي  اِنَواِإلْحَس ِإنَّ اللََّھ َیْأُمُر ِباْلَعْدِل«آن جاوزت العشرة فقال تعالى اآلیات وفي مواضع مختلفة من القر
َواْعُبُدوا اللََّھ َوال ُتْشِرُكوا ِبِھ َشْیًئا َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَساًنا َوِبِذي «، ) ٩٠النحل (» اْلُقْرَبى َوَیْنَھى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر

َفاْرُزُقوُھْم ِمْنُھ َوُقوُلوا َلُھْم َقْوال  َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة ُأوُلو اْلُقْرَبى َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیُن«، ) ٣٥النساء (» ُقْرَبىاْل
َوآِت َذا «، ) ١٧٧رة البق (»ُحبِِّھ َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیَن َوآَتى اْلَماَل َعَلى« ،) ٢٧النساء  (»َمْعُروًفا

َفآِت َذا اْلُقْرَبىٰ َحقَُّھ َواْلِمْسِكیَن َواْبَن السَِّبیِل «، ) ٢٦اإلسراء  (»اْلُقْرَبى َحقَُّھ َواْلِمْسِكیَن َواْبَن السَِّبیِل َوال ُتَبذِّْر َتْبِذیًرا
  ) .٣٨الروم  (»ْلُمْفِلُحوَنۚ َذِٰلَك َخْیٌر ِللَِّذیَن ُیِریُدوَن َوْجَھ اللَِّھ ۖ َوُأوَلِٰئَك ُھُم ا

  :خضوعھا لرابطة الدین 
في كل ذلك داللة قویة على ما لرابطة القرابة من عظیم األثر وجلیل الخطر في بناء األسرة وتكوین األمة 

َما «ولم یحل ذلك أن یجعلھا اإلسالم خاضعة لرابطة الدین تمدھا وتؤیدھا وال تقوم على خالفھا وفي قولھ تعالى 
 »ِللنَِّبيِّ َوالَِّذیَن آَمُنوا َأْن َیْسَتْغِفُروا ِلْلُمْشِرِكیَن َوَلْو َكاُنوا ُأْوِلي ُقْرَبى ِمْن َبْعِد َما َتَبیََّن َلُھْم َأنَُّھْم َأْصَحاُب اْلَجِحیِمَكاَن 

الذین آمنوا ، إشارة إلى انقطاع الصلة بین ذوي القربى بسبب اختالفھم في الدین حتى لم یكن للنبي و) ١١براءة (
ُقْل ِإْن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم «أن یستغفروا لذوي قرباھم من المشركین ، وأصرح من ھذا في الداللة قولھ تعالى 

َضْوَنَھا َأَحبَّ ِإَلْیُكْم ِمَن َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشیَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَھا َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَھا َوَمَساِكُن َتْر
، فقد ) ٢٤التوبة (» اللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوِجَھاٍد ِفي َسِبیِلِھ َفَتَربَُّصوا َحتَّىٰ َیْأِتَي اللَُّھ ِبَأْمِرِه ۗ َواللَُّھ ال َیْھِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقیَن

خوات والعشیرة ورابطة المصاھرة التي توثق جعلت فیھ رابطة القرابة التي تنتظم اآلباء باألبناء واألخوة واأل
بین الزوجین ورابطة المال ورابطة الوطن ، جعلت ھذه الروابط كلھا أدنى منزلة من رابطة الدین التي شعارھا 
حب اهللا ورسولھ والجھاد في سبیلھ حتى ھدد من یفضل تلك الروابط على روابط الدین فیكون آباؤه وأبناؤه 

تھ  وأموالھ ومساكنھ أحب إلیھ من دینھ ، یتركھ ما كان في تركھ حب ھؤالء ویعرض وإخوانھ وزوجة وعشیر
عنھ ما كان في ذلك اإلعراض اإلقبال على ھؤالء بأن یتربص أمر اهللا فیھ بالبوار والضالل والخزي والنكال 

  .والفناء والزوال فإن ذلك منھ فسوق واهللا ال یھدي القوم الفاسقین 

  :روابط رابطة الدین أعلى ال
عموم ینطق بجعل : ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق «وفي قول الرسول صلوات اهللا وسالمھ علیھ 

الدین حاكما في كل ما یطلب ویرغب سواء أكان ذلك أمرا یقتضیھ ھوى حاكم ، أو محبة والد ، أو صلة قریب أو 
ا كان معصیة فال طاعة فیھ وكانت رغبة صدیق أو مصلحة وطن أو غیر ذلك مما یطلب لشأن عام أو خاص فإذ

الطاعة فیھ حراما ، والتوجھ إلیھ إثًما ، واإلقبال علیھ منكًرا و إال كان الحكم فیھ على وفق ما تدعو إلیھ 
  .الضرورة ، وتقتضیھ المصلحة ، ویتطلبھ الكمال 

لى أمورھا الھادیة ذلك كلھ إعالن من اإلسالم بأن رابطة الدین ھي الحاكمة على جمیع الروابط القائمة ع
إلى الطریق الذي یجب سلوكھ العاصمة من الخطأ الذي قد یتعرض لھ اإلنسان بسبب ما لألھواء من نزق ، وما 
للمطامع من فسوق ، وما في النفوس من سوء وإذا فلیس لإلنسان أن یتخذ لھ من قریبھ ولًیا ینصره ، أو أن یجعل 

إلیھ ، إذا كان ھذا حربا على دینھ یكید للمسلمین ویعتدي علیھم وفي من قرابتھ صلة تدعوه إلى مودتھ واإلحسان 
ُتْلُقوَن ِإَلْیِھم ِباْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاءُكم  َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْوِلَیاء«ذلك یقول اهللا تعالى 

، فإن ذلك خروج على رابطة الدین ، وترك لنصرتھ وإعالء كلمتھ ولذا أمر اإلنسان ) ١ الممتحنة(» مَِّن اْلَحقِّ
َعلى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما َلْیَس َلَك ِبِھ ِعْلٌم َفال  َوِإْن َجاَھَداَك«بأن یعصى والدیھ إذا دعیاه إلى الشرك فقال تعالى 

، وتجد كل رابطة أمام رابطة الدین ) ١٥لقمان (» اتَِّبْع َسِبیَل َمْن َأَناَبَوَصاِحْبُھَما ِفي الدُّْنَیا َمْعُروًفا َو ُتِطْعُھَما



١٧٠        ــ ــ

تتالشى عند التعارض ، وتقوى وتتوثق عند الوفاق والتالؤم ، وھذا ھو مقتضى المنطق والحكمة فإن في الدین 
 ووفاًء بالحقوق وإقامة ھدایة إلى السبیل ، ووقایة من الزلل وعصمة من الخطأ وتجنبا لالعتداء وبعًدا عن الظلم ،

للواجبات وعلى ھذا تقوم كل رابطة وتتوثق كل صلة ویشتد كل حبل وھو طریق المسلمین إلى خیرھم ، وسبیلھم 
إلى نصرھم وفوزھم ، وما أمر المسلمین في عھدھم األول ببعید إذ كانت رابطتھم أقوى الروابط لقیامھا على 

بطة أخرى وإن كانت أوفر ماًال وأكثر رجاًال وأعظم عتاًدا ، فزالت الدین فلم تقو على الوقوف أمامھا أیة را
الدولة الفارسیة أمام تلك الرابطة وأعقبتھا الدولة الرومیة ثم لم ینزل بالمسلمین ذلك الضعف والوھن إال حین 

محل دفاعھم انحلت تلك الرابطة فانقسمت األمة اإلسالمیة بحسب أوطانھا فرقًا وشیًعا وحل دفاعھم عن أوطانھم 
عن دینھم واستعاضوا عن نصرة الدین وإعالء كلمتھ بالعمل على بسط الحكم وسعة السلطان ، والمحافظة على 
المظھر الزائل والجاه الكاذب ومرجع إلى ذلك إلى أن الدفاع عن مثل ھذا ال یكون إال على ألوان من الظلم 

  .ومكائد من الفجور وطرائق من الغش والتضلیل 

  :ة الخالفة حكمة وحد
ولعل الخوف من تلك العاقبة التي آل إلیھا أمر المسلمین ھو ما دعى العلماء إلى القول بوجوب وحدة 
الخالفة وعد جواز تعدد الخلفاء في زمن واحد ، وإن تعددت بالد المسلمین وتناءت حتى ال یتحدد سلطان كل 

طنھ ، لما في ذلك من داعیة الخالف بینھم عند منھم بحدود بالده ، وحتى ال تتقید جھوده وأعمالھ بمسلمي و
تعارض مصلحة البلدین أو عند تنازع الخلیفتین واحتمال نشوب القتال بینھم ، وضیاع كل فریق منھم على ید 

  .اآلخر مما یؤدي إلى القضاء على وحدتھم ، وزوال عصبیتھم وذھاب ریحھم 

  :حقیقة رابطة الوطنیة 
جماعات متفرقات تعددت بتعدد أوطانھا ، وتفرقت بتفرق بلدانھا على الرغم لقد انتھى الغرب أخیًرا إلى 

مما یجمعھم مما قد یكون بینھم من وحدة في الدین ، أو في اللغة أو في العادات أو في الجنس ولم یكن ذلك فیما 
طن ستاًرا یستتر یظن إال نتیجة الرغبة في المحافظة على الحكم والسلطان ، والقھر والغلبة ، فاتخذ شعار الو

وراءه مظھر الملك وبقاء السلطان ــ أال ترى أن ذلك الوطن ینبسط وینكمش تبًعا لبسط السلطان وانكماشھ وأنھ 
لذلك یرى أنھ غیر محدود إال بحدود الملك ، وأنھ ال ینتھي إال عند انتھاء الوالیة ــ ولیس كذلك الشأن بالوطن إذا 

حة ، وإذا فھي فكرة أساسھا الخداع والتضلیل ولكنھا وجدت على ذلك أنصاًرا ما كانت الفكرة الوطنیة فكرة صحی
كثیرین من الملوك واألمراء ومحبي البطش والسلطان ومن یلف لفھم ویعمل على إرضائھم من الساسة والعلماء 

 وتحقیق رغباتھم أیدھا الجمیع بقوتھ ، ودعا إلیھا بسلطانھ وعمل على نشرھا بجنوده وأموالھ لما فیھا من منفعتھم
وأطماعھم وكان لھذا المجھود العظیم ھذا األثر الذي نجده في نمو ھذه الفكرة وانتشارھا وانتقالھا من الغرب إلى 
الشرق وطغیان رابطة الوطن على غیرھا من الروابط حتى لقد سخرت الروابط األخرى في تحقیقھا وخدمتھا 

ة من الغرب إلى الشرق بما لھا من قوة ولون فخدع بھا كثیر من خداًعا وتضلیًال انتقلت فكرة الرابطة الوطنی
المسلمین إلى درجة حاولوا معھا أن یسخروا اإلسالم في تحقیقھا وإقرارھا والدعوة إلیھا وھو براء منھا ولم یكن 

ابطة  إال ما أصاب المسلمین في دینھم من ضعف فانھزمت لذلك رابطتھ أمام ھذه الر– علم اهللا –لذلك من سبب 
الوافدة البراقة في مظھرھا ، الوبیلة في مخبرھا فزادت ما بین المسلمین من فرقة وساعدت على بث بذور 
الخالف بینھم ووجھت كل فرقة في أعمالھا إلى أغراض محدودة ال تتجاوزھا ، وجعلت الغایة منحصرة فیما 

راء ذلك الخالف والضعف واالنحالل یتطلبھ الواحد وإن أضر ذلك بالجماعات اإلسالمیة األخرى وكان من و
  .واالستكانة واالنضواء تحت نفوذ األجانب وسلطانھم 

  :سبب تعلق الشرقیین بھا 

لقد انتقلت ھذه الفكرة الوطنیة حین انتقلت إلى الشرق بما لھا من دعایة غربیة واسعة بصورة تلفت 
لتمدین الغربي والعلم الحدیث والنظر األنظار وتجتذب الرغبات فقد جاءتھم على أنھا آخر ما وصل إلیھ ا
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الفاحص ومنتھى ما وصل إلیھ االختراع والكشف في الروابط االجتماعیة التي یجب أن تسود ویعترف بوجودھا 
وصوابھا ، فانجذب إلیھا الشرق تحت تأثیر ما كمن في النفوس من حب تقلید القوي ، وما یتبع اعتناق تلك الفكرة 

ود إذا ما نظر إلى ما تتطلبھ صلة الدین العامة الواسعة من عمل عظیم وكد بالغ وجھد على ضیقھا من قلة المجھ
واسع ، وھذا إلى أنھا ترضى مع ذلك كل مواطن ، وتختفي معھا في الوطن الواحد فكرة الكثرة والقلة وأن 

یھا بقـاء ما في أیدیھم ، المسلمین بسبب ماضیھم األخیر في استعداد لتقبلھا وارتماء في أحضانھا ، ظنًا منھم أن ف
وحفظ ما بقى لدیھم ورعایة غیرھم لحقھم ولكنھم قد أخطئوا الغرض وضلوا السبیل فقد فرقت تلك الفكرة جمعھم 
، وأتت على قوتھم وقل عددھم واختلفت إغراضھم وتعارضت أھواءھم وأین ھذه الحال من حالھم یوم كانوا امة 

، فیوثق بینھم برابطة األخوة ، ویعل ) ١٠الحجرات  (»ؤمنون أخوةإنما الم«واحدة ینعتھا القرآن بقولھ 
انضواءھم تحت وحدة الدین كانضواء اإلخوة تحت لواء األبوة حیث التساوي في الحقوق والتبادل في الود ، 
والتسابق في الحب والتماثل في القرب والتعاون عند العمل والتراحم عند النوازل والتواصل عند الحاجة ال 

اسد وال تباغض وال تدابر وال تقاطع وال تخاذل وال تواكل یود كل منھم لو یحمل عن أخیھ ألمھ ویؤدي عنھ تح
غرمھ یسارع إلى نصرتھ وینتدب لحمایتھ ویوفر لھ أمنیتھ ، ویحقق لھ عزتھ ینصحھ إذا غوي ویھدیھ إذا ضل 

ُكْنُتْم َخْیَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن «یم ویقیمھ إذا اعوج ولھذه الخالئق التي شاعت فیھم نزل قول العلي الحك
ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَھْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َوَلْو آَمَن َأْھُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْیًرا َلُھْم ِمْنُھُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكَثُرُھُم 

  ي اإلیمان باهللا على وجھھ جماع كل فضیلة وداعیة كل عمل عظیم ، وف) ١١٠آل عمران  (»اْلَفاِسُقوَن

  :قوة اإلخوة برابطة الدین 
 ذلك ما یحقق معنى اإلخوة بینھم ، وذلك ما یفرضھ علیھم وصف القرآن لھم وما قد صرح بھ الرسول 

ال «البخاري ویقول رواه » المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعًضا«في بیان أسس وحدتھم وتضامنھم إذ یقول 
المسلم أخو المسلم ال یظلمھ وال یسلمھ ومن « رواه البخاري ویقول »یؤمن أحدكم حتى یحب ألخیھ ما یحب لنفسھ

كان في حاجة أخیھ كان اهللا في حاجتھ ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنھ كربة من كربات یوم القیامة ومن 
ال تحاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وال «البخاري ویقول  رواه »ستر مسلًما ستره اهللا یوم القیامة

یبع بعضكم على بیع بعض ، وكونوا عباد اهللا إخوانًا ، المسلم أخو المسلم ال یظلمھ وال یخذلھ وال یحقره التقوى 
على المسلم  بحسب امرئ من الشر أن یحقر أخاه المسلم ، كل المسلم – ویشیر إلى صدره ثالث مرات –ھاھنا 
ال یحل لمسلم أن یھجر أخاه فوق ثالث لیال یلتقیان فیعرض « رواه مسلم ، ویقول » دمھ ومالھ وعرضھ–حرام 

انصر أخاك ظالًما أو مظلوًما ، قالوا یا رسول « رواه مسلم ویقول »ھذا ویعرض ھذا وخیرھما الذي یبدأ بالسالم
إذا التقى المسلمان « رواه مسلم ویقول »تأخذون فوق یدیھ : اهللا ھذا ننصره مظلوًما فكیف ننصره ظالًما ، قال

إنھ كان حریًصا على : ھذا القائل فما بال المقتول ؟ قال :  فقلت یا رسول اهللا  ،بسیفیھما فالقاتل والمقتول في النار
ة اإلسالمیة رواه مسلم ، ھذه صورة األم» سـباب المسلم فسوق وقتالھ كفــر« ، رواه مسلم ، ویقول »قتل صاحبھ

في وحدتھا وأخوتھا وتضامنھا یجلیھا لك أحسن الناس لسانًا وأصدقھم كالًما وأعالھم بیانًا وأعرفھم باإلسالم 
وصفاتھ وباإلیمان ومقتضیاتھ وبالتآخي ومستلزماتھ ولیس بعد كالمھ قول لقائل وال بعد وصفھ وصف لواصف 

ھم وتراحمھم وتعاطفھم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منھ مثل المؤمنین في تواد«وفي تمثیلھ الرائع إذ یقول 
رواه مسلم برھان ساطع على وجوب وحدتھم وضرورة تضامنھم » عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى

حتى یكونوا جسًما واحًدا لھ نفس واحدة وقوة واحدة تتجھ إلى غرض واحد وتنھج منھًجا واحًدا ، وتذود عن وطن 
ومیة واحدة ، وعند ذلك یتم لھم الظفر كما تم لھم من قبل ، ویمكن لھم في األرض كما مكن لھم واحد ، وعن ق

  . من قبل ویتحقق لھم النصر كما تحقق لھم من قبل ُسـنة اهللا التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة اهللا تبدیًال 
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مھد فضیلة األستاذ لبحثھ بما یقرره علماء األخالق والنفس واجتماع من أن اإلنسان محكوم في حیاتھ 
ق ثم ھو بأنواع ثالثة من الضوابط والقوانین ، فھو محكوم بأوامر الدین ونواھیھ ، ومحكوم بقوانین األخال

محكوم بعد ھذین بالقوانین المنظمة للعالقات بین الناس ، وھذه الثالثة تمتاز عن سابقتیھا بأنھا ال تتناول إال 
المادي من الفعال الذي یمكن أن تجري فیھ طرائق اإلثبات ، وباقترانھا بتقریر الجزاء وتنفیذه ، وحیثما كانت 

واحي االجتماع وجدت القانون ینكمش حكمھ ویقتصر على التنظیم العالئق النفسیة ھي الرابطة في ناحیة من ن
  .العام دون التفصیالت لما یحدثھ معنى القسر فیھ من جفوة وذھاب باألنس الروحي 

وجب «ووشائج األسرة تعتمد على تمازج نفوس آحادھا وعلى المودة والرحمة بین الرجل والمرأة ولذلك 
لتنظیم العام وال یمس إال مًسا رقیقًا التفصیالت التي تتصل باألسرة ویترك أن یكون تدخل القانون قلیال یشمل ا

  .ذلك لعالئق الوداد وأحكام األخالق ووصایا األدیان ، وھذا ھو مسلك شریعة اإلسالم 

ومھمة المصلح الذي یتعرض لنظام األسرة توجب علیھ أن یراعي شرائع الدین وقواعد األخالق وأن 
د الموروثة وعادت األمة التي مكنتھا السنون وأن یكون ھمة إقامة المتھدم من العالقة یراعي معھما التقالی

أال یسرف في «الزوجیة وتبدیل ما قام على ظلمھ وفساده الدلیل القاطع الذي ال شك فیھ وبرفق ومن غیر ھدم و
ید وعادات األمة وتقالیدھا وال االستعانة بالقضاء وجزائھ ویقصد إلى النواحي النفسیة والمعنویة ویوائم بین ما یر

ینظر إلى األمر مجرًدا من مالبسات األسرة بل ینظر إلى اآلثار المترتبة علیھ في االجتماع قبل أن ینظر إلي 
كونھ عدال في ذاتھ ، أو صالحـًا في ذاتھ ، وال یسیر سیر المقلدین الذین یقلدون الغرب في كل ما عنده من غیر 

   .» قلیمنظر إلى حكم البیئة واإل

 

اثنتان تخصان تعدد الزوجات ، وأخریان تخصان الطالق ، وھا ھي : اشتمل المشروع على أربع مواد 
  :ذي 

ال یجوز لمتزوج أن یعقد زواجھ بأخرى وال ألحد أن یتولى عقد ھذا الزواج أو یسجلھ إال  : المادة األولى
  .ان الزواج بإذن من القاضي الشرعي الذي في دائرة اختصاصھ مك

                                         
  .م ١٩٤٧ھـ ــ دیسمبر ١٣٦٧صفر  ، بتاریخ ٤٣ ، الجزء الثاني ، السنة األولى ، ص »الشھاب«نشر بمجلة *) (
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ال یأذن القاضي الشرعي بزواج متزوج إال بعد الفحص والتحقق من أن سلوكھ وأحوال  : المادة الثانیة
معیشتھ یؤمن معھا قیامھ بحسن المعاشرة ، واإلنفاق على أكثر ممن في عصمتھ ، ومن تجب نفقتھ علیھ من 

  .أصولھ وفروعھ 

تھ ، وال لمأذون أن یباشر أشھاد الطالق إال بإذن من ال یجوز لمتزوج أن یطلق زوج : المادة الثالثة
القاضي الشرعي الذي في دائرة اختصاصھ مكان الزوج ، فإن حصل الطالق بدون إذن ترتبت علیھ آثاره 
الشرعیة ، وعوقب الزوج بالحبس مدة ال تزید على ثالثة اشھر ، وبغرامة ال تتجاوز عشرة آالف قرش أو 

  .بإحدى ھاتین العقوبتین 

ال یأذن القاضي لمتزوج أن یطلق زوجتھ إال بعد السعي لتعرف أسباب الشقاق بین  : المادة الرابعة
  .الزوجین والعجز عن اإلصالح بینھما 

 

كانت األمم القدیمة تبیح التعدد وال تمنعھ بل ال تقیده فالتعدد كان شائعا في فارس وبابل واالتینیین 
ھي «ره في التوراة واشتھر في العرب قبل اإلسالم ولم یعرف التاریخ القدیم إال أمة واحدة والعبرانیین وجاء ذك

 انتقل نظام منع التعدد إلى أوروبا بعد اإلسكندر ، – على روایة بعض المؤرخین – منعت التعدد ومنھا »مصر
یسة وإن لم ینص علیھ في وتأثر بھ القانون الروماني ، وارتضاه رجال الدین من الیھود ، ورضیھ رجال الكن

  .األناجیل األربعة 

 

األول العدالة :  وقیدت التعدد بقیدین »َمْثَنى َوُثالَث َوُرَباَع«وجاءت الشریعة اإلسالمیة فحددت العدد بأربع 
ة بینھن في المبیت بین الزوجات والثاني القدرة على االتفاق والمقصود بقید العدالة العدل في القسم بالمساوا

 إلى العصور المتأخرة على أن العقد إن لم یتحقق أتفق فقھاء المسلمین من لدن عصر النبي «والمعیشة و
الشرطان أو أحدھما ال یحكم بفساده ولیس لقاض أن یمنع تنفیذ أحكامھ وترتیب آثاره الشرعیة على ذلك انعقد 

   .»قة بعد طبقةإجماع الصحابة والتابعین والفقھاء من بعدھم طب

أن فساد العقود وصحتھا یناطان بأمور واقعة ال : وإنما ذھب فقھاء المسلمین إلى ذلك لثالثة أوجھ ، أولھا 
أن : أمور متوقعة ، والظلم وعدم القدرة على اإلنفاق أمران لم یقعا بعد عند العقد وإن كانا متوقعین ، وثانیھا 

أن للشریعة جانًبا دینًیا وجانًبا قضائًیا ، :  بھا أحكام العقود ، وثالثھا خوف الظلم واإلعیال أمور نفسیة ال تربط
  .والدیني موكول أمره إلى اهللا الذي یعلم حقیقة النیة فیھ ، والقضائي یحد بما ظھر وقام علیھ الدلیل 

تفق مع ھذه ھي الشریعة في تعدد الزوجات وقد سلكت مسلكًا وسطًا بین المنع واإلطالق وھو وحده الذي ی
  .عموم الشریعة اإلسالمیة لكل األجیال واألجناس 

ال ریب أن االقتصار على امرأة واحدة ھو الزواج األمثل في الجملة وھو البعید عن نطاق الظلم والفساد 
للرجل المعتدل المزاج ، القویم الطبع والخلق ، والذي یسیطر عقلھ على ھواه ، ولكن واقع الناس دون ھذه 

لقد حرم األوربیون على «: ثیر ، ویخشى إن أغلق على الناس باب التعدد أن یقتحموا الشر اقتحاًما المثالیة بك
أنفسھم تعدد الزوجات وارتضوه دینًا لھم فاستمسكوا بھ ولكنھم فتحوا ألنفسھم باب الحرام على مصراعیھ فكان 

ا وكان الوبال على النسل في بعض األمم التضییق في الحالل ذریعة إلى التوسعة في الحرام فانسابوا فیھ انسیاًب
  .» عظیًما
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وقد یكون التعدد عالًجا اجتماعًیا لنقص یعرض لألمة في رجالھا ونسلھا إثر حرب أو كارثة عامة ــ كما 
حدث في أوروبا عقب الحرب العظمى الماضیة فقد صار كل رجل قادر یعادل في التعداد ثالث نساء صالحات 

ال یكون التعدد مباًحا إلشباع حاجة الرجل الشخصیة ، بل یكون «في مثل ھذه الحال للزواج واالنسال ــ و
   .»ضرورة اجتماعیة تضطر إلیھا األمة لتحفظ كیانھا ، وتحمي نفسھا من ذرائع الفناء

ولیس التعدد شًرا على المرأة دائًما كما تلھج بذلك ألسنة المتزعمات للحركات النسائیة فقد تكون المرأة في 
ال تستوجب أن یتزوج زوجھا بأخرى ، لمرضھا أو لعقمھا فیكون التعدد خیًرا لھا من الفراق ، بل إن التعدد ح

أن تعمل في المعامل والمتاجر وتنافس الرجال فیھا «كما شرعھ اإلسالم خیر للمرأة ــ إذا كثر عدد النساء ــ من 
فافھا ، وتشوه جمالھا ، وتذھب جاذبیتھا وتظلم فال تسیر مع طبیعتھا ، بل تقتل عاطفة األمومة وال تحفظ ع

   .» البیوت منھا فال ترى فیھا بشرھا المضيء ، وال نور األمومة الحاني الوضاح

 

وحدث أن حالت النفوس وضعف وازع الدین فاشتط كثیرون في األخذ بھذا المباح من فكرة التعدد ، كما 
ن في الشریعة جعلت بعض العلماء یتجھ إلى معالجة ما صار الناس إلیھ ، رسمھا اإلسالم ، وأصبح مثار ظنو

ا بتقریر جزاء یحد غیر مكتف بما أجمع علیھ الفقھاء األولون من اعتبار الشطط إثًما بین العبد وخالفھ ، ومطالًب
  .منھ 

عبده ولننقل لك وأول من رفع صوتھ بوضع حد بقانون مانع یطبقھ القضاء ھو األستاذ اإلمام الشیخ محمد 
  :بعًضا من كالمھ بنصھ قال رحمھ اهللا 

كان التعدد في صدر اإلسالم فوائد أھمھا صلة النسب والصھر الذي تقوى بھ العصبیة ولم یكن لھ من «
الضرر مثل ما لھ اآلن ألن الدین كان متمكنا في نفوس النساء والرجال وكان أذى الضرة ال یتجاوز ضرتھا ، أما 

ضرر ینتقل من كل ضرة إلى ولدھا ، وإلى والده ن وإلى سائر أقاربھ ، فھي تغري بینھم بالعداوة الیوم فإن ال
والبغضاء ، تغري ولدھا بعداوة إخوتھ وتغري زوجھا بھضم حقوق ولدھا من غیرھا ، وھو بحماقة یطیع أحب 

تولدة من تعدد الزوجات ألتیت نسائھ إلیھ فیدب الفساد في األسرة كلھا ، ولو شئت تفصیل الرزایا والمصائب الم
بما تقشعر منھ جلود المؤمنین فمنھا السرقة والزنا والكذب والخیانة والتزویر بل منھا القتل حتى قتل الولد والده ، 
والوالد ولده والزوجة زوجھا والزوج زوجتھ كل ذلك واقع ثابت في المحاكم وناھیك بتربیة المرأة التي ال تعرف 

مة الولد وھي جاھلة بنفسھا وجاھلة بدینھا ال تعرف منھ إال خراقات تلقفتھا من أمثالھا یتبرأ قیمة الزوج وال قی
منھا كل كتاب منزل وكل نبي مرسل ، ولو تربى النساء تربیة دینیة صحیحة یكون بھا الدین ھو صاحب 

األمة من تعــدد السلطان األعلى على قلوبھن بحیث یكون ھو الحاكم على الغیرة لما كان ھناك ضرر على 
الزوجات ، وإنما یكون ضرورة مقصوًرا علیھن في الغالب ، أما واألمر على ما نرى ونسمع فال سبیل إلى 
تربیة األمة مع فشـو تعـدد الزوجات فیھا ، فیجب على العلمـاء النظر في ھذه المسألة خصوًصا الحنفیة منھم 

نكرون أن الدین أنزل لمصلحة الناس وخیرھم وأن من أصولھ الذین بیدھم األمر وعلى مذھبھم الحكم ، فھم ال ی
منع الضرر والضرار فإذا ترتب على شيء مفسده في زمن لم تكن تلحقھ فیما قبلھ فال شك في وجوب تغیر 

 ھذه كلمة األستاذ »درء المفاســد مقدم على جلب المصالح«الحكم وتطبیقھ على الحال الحاضرة یعني على قاعدة 
لقد وجد مع دعـوة اإلمام ھذه دعوات قویـة وحمالت شدیدة من كتاب اجتماعیین نادوا بمثل ما نادي بھ  و،اإلمام 

وكان وراء ھؤالء المخلصین آخرون حانقون على اإلسالم وقوتھ واستمكانھ في النفس وكثرة سواد المسلمین 
طعن في ذلك المبدأ بالذات وقد أصابوا الذین یعتقدون أن لتعدد الزوجات أثًرا كبیًرا فیھا فاضطربت أقالمھم بال

بعض الرمیة عند من ال یفھمون حقیقة األمر من المسلمین ألن ذلك الطعن كان في وقت قد ضعف فیھ الوازع 
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الدیني ودب بعض الفساد في بعض األسر بسبب التعدد الذي لم تراع فیھ قیود الشریعة ، وما كان ھذا لتقریر 
  . بل لفساد المسلمین وعدم أخذھم بمبادئ اإلسالم كاملة الشریعة ھذه اإلباحة المقیدة

كل ھذا كان خالیا جعلت لدعوة اإلمام التي ألقاھا في درسھ حیاة ، ثم نھضت الجماعات النسائیة تطالب 
أحیوا فكرة «بتقیید حق الرجل في تعدد الزوجات حتى استجاب بعض الشرعیین لندائھن وأصاخوا لدعوتھن و

م ووضعوا مشروع قانون ال ١٩٢٦ت طائفة من تالمیذ اإلمام من رجال القضاء الشرعي سنة  ثم اجتمع»اإلمام
م خلوا من منع التعدد ١٩٢٩ سنة ٢٥یكاد یختلف شكًال وال موضوًعا عن مشروع وزارة الشئون وجاء قانون 

م یحیا ١٩٤٥اه في سنة م ، ولكنھ طوي ثانًیا ، ثم وجدن١٩٤٣منًعا قضائًیا ، ثم حاولت وزارة الشئون إحیاءه سنة 
  .ثانًیا بعد الطي والخفاء 

 

وقد سلك المشروع للمنع أمرین أحدھما الحكم بعدم جوازه أي أن عقد زوج المتزوج یكون فاسًدا ، 
وثانیھما منع الموثق من أن یوثق ھذا العقد إال بإذن القاضي الشرعي بل منع أي شخص من أن یتولى عقد زواج 

 النحو ، واشترطت المادة الثانیة أال یأذن القاضي إال بعد الفحص والتحقق من أن سلوكھ یؤمن معھ على ذلك
القیام بحسن العشرة ومن قدرتھ على اإلنفاق ویعطي ھذا المشروع ولي األمر سلطان منع سماع الدعوى في مثل 

 صحة عقد الزواج دون توقف على إذن ، ھذا الزواج ولیس لھذا مستند من أقوال الفقھاء السابقتین الذین یعتبرون
وقد حاول بعض العلماء آنذاك أن یردوا الحكم بعد الصحة إلى أصول لإلمامین مالك وأحمد فیقیس المنع على 
فساد عقود البیع ساعة صالة الجمعة إذا كان الزواج الثاني معھ الظلم في العشرة وعدم اإلنفاق ألن الظلم أمر 

ن منھًیا عنھ كذلك فیفسد بسبب ذلك النھي ، ولكن فضیلة األستاذ الباحث أبطل ھذا منھي عنھ فما البسھ یكو
القیاس ألن المقرر في مذھب اإلمامین صحة عقد الزواج ، وألن البیع وقت الصالة قد وقع وقت النھي فكان 

لبیع وحده على مصاحًبا لإلنشاء بخالف الظلم وعدم اإلنفاق فھما متوقعان فقط ولذلك صح الحكم بفساد عقد ا
  .أصل اإلمامین وكما صرحا بذلك 

وموضع الخالف بین المقترحین للمشروع وبین الفقھاء السابقین محصور في أن السابقین كانوا یرون أن 
شرط العدالة غیر ممكن المعرفة على وجھ الیقین وقت العقد فال یتحكم في العقد ألجلھ ، أما شرط القدرة على 

 تحققھ عند السابقین ، ولذلك اعتبر بعضھم الكفاءة في المال وھي القدرة على المھر اإلنفاق فھو شرط یمكن
اللھم «والنفقة ویستوي في ذلك الزواج األول والثاني  فلماذا یخص الزواج الثاني بإشراف القضاء عند إنشائھ؟ 

لمقترحین ، واتخذ المشروع إال أن یقال إن منع التعدد مقصود لذاتھ ال آلثامھ فیجب منعھ في كل حال في نظر ا
  . » خطوة أولى لذلك المنع وتتلوھا من بعد خطوات لتتم إجابة المطالب التي تنادي بھا الجماعات النسائیة

ثم إن المشروع لم یذكر كیف یكون الفحص والتحقق ، ولم یحدد معیارا مادیا للقدرة على اإلنفاق ، ویتدخل 
  . البیوت من كتمان ألسرارھا في حریة التعاقد ویصطدم بما جبلت علیھ

 

وخالصة بواعث المشروع على ما یظھر من مذكرتھ التفسیریة ھي أن التعدد استخدم لمجرد الھوى 
وإشباع الشھوة وأنھ یؤدي إلى الخصومات بین أحاد األسرة وأن من عقباه السیئة التشرد ، وقد أذاع معالي وزیر 

م بیانًا یفھم منھ أن التشرد ھو الباعث األكبر على المشروع ولكنھ لم ١٩٤٥ل سنة الشئون االجتماعیة في أبری
یقدم إحصاء یثبت ھذه الدعوى ، والحق أن التعدد من أسباب التشرد ولكنھ لیس أخطرھا فالفقر وإھمال التربیة 

ت وزارة الشئون كل ھذه من أسباب التشرد فھل بدأ.. وفقد العائل وسائر المنكرات وانتشار عادة التسول 
  بعالجھا ؟؟
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وإذا كان المشروع قد اعترف بأن سبب التعدد مجرد الشھوة ، أفیظن أن القانون سیسد الباب ویحقق الحلم 
 ،»إن التربیة وتقویة العزیمة وتعوید ضبط النفس ھي وحدھا التي تكبح جماح الشھوات«الجمیل ویكبح الشھوة ؟ 

  .ھوة من الحالل المعیب إلى الحرام الذي ال شك فیھ وسیكون نتیجة المشروع انصراف ذوي الش

وزواج ھذا األیام تملیھ الرغبة العارضة والصدفة في أكثر األحیان ولیس ثم سبیل للتخلص من أضراره 
  .إال بالتعدد أو بالطالق ، ولعل في تشریعھما حمًال للمرأة على أن تسیر على الجادة 

* * *  

بأن التعدد ضربة الزب ، ویرى في ھذا خروًجا على التساوي بین الرجل وقد یفھم بعض الناس أننا نقول 
والمرأة ، والذي نعنیھ ھو أن التعدد شر البد منھ ما دامت الشھوات ھي المسیطرة وسبیل العالج تربیة األمة 

شة قل التعدد وإعالء مستوى المعیشة فیھا ، ویكاد االستقراء یدل على أنھ حیثما انتشر العلم وارتفع مستوى المعی
  .أو انعدم 

إن الحقوق والواجبات « فأنا نقول – ولعلھ أعظم بواعث المشروع –أما عن التساوي بین الرجل والمرأة 
في المسائل االجتماعیة لیس أساسھا التساوي الملق كالمعادالت الھندسیة والمعادالت الجبریة والحسابیة بل 

لحقوق والواجبات ویوزعھا على الرجل والمرأة بالشكل الذي ینتظم أساسھا المیزان االجتماعي فھو الذي یعطي ا
وال شك أن االجتماع في مصر ال یزال یفرض إباحة التعدد ما دامت «، » بھ االجتماع ویستقیم بھ أمر األمة

الشھوات مستحكمة وما دام الشعب لم یتعلم وما دام بعض الرجال یترددون بین حالل معیب وحرام ال شك فیھ ، 
لموا الشعب وارفعوا مستوى حیاتھ ثم سنوا ما شئتم إن احتجتم إلى قانون من بعد ، أما ذلك المنع من غیر ع

  .» تھذیب فھو قرار من الواجب العسیر الخطیر

 

شرائع فتحت باب الطالق وشرائع أغلفتھ ، والشریعة اإلسالمیة من : انقسمت الشرائع إلى قسمین «
  .» تحت بابھ في حدود نفسیة رسمت طریق تعرفھا وبینت أمارتھاالشرائع التي ف

وأصل عقد الزواج في الشریعة أنھ عقد أبدى یقوم على المودة وإنما شرع اإلسالم الحكمین عندما ینجم 
الخالف بین الزوجین إبقاء على ھذه المودة ولكنھ كان مع ذلك واقعیا یواجھ األمر بما یقتضیھ فقد یستحكم 

ین الزوجین فال یكون معھ إال أحد ثالث البقاء مع النفرة أو الفراق الجسدي مع قیام مظھر الزوجیة الخالف ب
  .وكال ھذین شر ال خیر فیھ فلم یبق إال الطالق برفع قید الزواج وھو حینئذ ضرورة البد منھا بداھة 

نا وممن أفاض في ذلك وقضیة الطالق أخذت دوًرا من الجدل لتحریم بعض الشرائع الكتابیة لھ إال للز
   .»..إن أقبح األمور وأفظعھا عدم انحالل ذلك االتفاق «العالمة بنتام اإلنجلیزي الذي قال في الزواج 

ولكن من یملك الطالق ؟ ال شك أن اتفاق الزوجین یكفي للطالق لما في اتفاقھما من دلیل على استحكام 
ریق المثلى أن یكون الطالق بید القاضي ولیس ألحدھما أن ینفرد النفرة ، أما عند اختالفھما فقد یقول قائل إن الط

  .بھ حسب األحكام المقررة في العقود ولما یتوافر لدى القاضي من وسائل تحقیق العدالة 

ولكن ھذا ال یستقیم إال إذا كانت أمور النفوس وخفایا القلوب یمكن أن تسیطر علیھا اإلجراءات القضائیة 
وإذا كان سبب « أمًرا نفسًیا كالبغض الشدید فما ھو مدى قدرة القضاء وسلطانھ عندئذ فإذا كان سبب الطالق

الطالق أمًرا غیر الحب والبغض فھل من المصلحة االجتماعیة أن تنشر دخائل األسر في دور القضاء وتسجل 
لذوق الخلقي الكریم في سجالتھ ، ومنھا ما تدعو الفضیلة أال یعلن ، ویوجب ناموس الحیاء أال یكشف ، ویقضي ا

   .»أال یھتك سره إن ما بین الزوجین أمور یظلھا الستر وال یصح أن یكشفھا اإلعالن

* * *  
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ولم یجعل الشارع اإلسالمي الطالق بیـد القاضي إال في أحوال تقوم على البینات أو یستعان فیھا بتحكیم 
، وملكھا الخلع ، وإنما أجیز للرجل دون المرأة الحكمین وجعلھ بید الزوج وجعل بید المرأة طلب التفریق للضرر 

الطالق من غیر حاجة إلى القضاء ألن المرأة أسرع تأثًرا بعاطفتھا وأكثر نسیانًا ، والطالق من أخطر األمور 
 فیما رواه البخاري في وصف النساء فلو جعل الطالق في یدھا ما نظرت في عواقبھ ، ولقد روینا قول النبي 

  .» یحسن إلیھن الدھر كلھ ، ثم یسيء مرة فتقول ما رأیت منھ خیًرا قط«واجھن وعالقتھن بأز

والطالق مع أنھ بید الرجل لم یتركھ الشارع فرطا في یده ، بل قیده بأمور نفسیة ودینیة وأحوال وأوقات 
وجیة أمرا ال زمنیة لو اتبعت على وجھھا ما كان الطالق إال في الدائرة المشروعة وحیث یكون قطع العالقة الز

ما أحل اهللا شیئًا «:  یقول مندوحة منھ إذ النفرة تكون قد استحكمت وأول تلك األمور تبغیض الطالق فالنبي 
 وشرع طالق الُسـنة المقید أوال بوقوعھ في وقت الطھر ألنھ وقت الرغبة إذا كان ،» أبغض إلیھ من الطالق

 الرجعة أثناءھا فإن انتھت بدون رجعة كان ذلك دلیال على استحكام أصل المحبة ثابتًا ، والمقید ثانًیا بالعدة وحق
  .النفرة وأن األمر لیس مجرد نوبة عارضة أو غضبة ثائرة 

 األربعة ، ولكن الشیعة األمامیة األئمةومخالفة الطریق المسنون في الطالق یقع الطالق معھا عند 
قیم قالوا بعدم وقوعھ حینئذ وأسسوا ذلك على أدلة منھا والظاھریة وجمعا من المحققین منھم ابن تیمیة وابن ال

  .» ال یعتد بذلك«فتوى ابن عمر حین سئل عن طالق الحائض فقال 

  !ھذه طریقة الشریعة في الطالق  فھل تالم إذا فھمت على غیر وجھھا فاستشرى مرض الطالق ؟

* * *  

 ھذه الفكرة ظھرت في كتاب تحریر م وإن كانت١٩٢٦ولم یتجھ أحد إلى تقیید الطالق حتى لجنة سنة 
  .المراة للمرحوم قاسم بك أمین 

والمشروع یشترط اإلذن ال لوقوع الطالق ولكن لتوقیع العقوبة والحظ فضیلة الباحث على المشروع عدة 
مالحظات ، فھو یشترط اإلذن حتى في الطالق باتفاق الزوجین وفي الخلع ، وھذا بین الغرابة وھو تدخل في 

  .متعاقدین یتجھ بھ إلى الشرائع التي تمنع الطالق وإن خالف ھذا ظاھره حریة ال

والمشروع لم یحدد القاضي المختص بتوقیع العقوبة والظاھر أن القاضي األھلي ھو المختص ، ألنھ 
صاحب والیة العقاب وھذا یؤدي إلى أنھ قد یكون قاضي الطالق بین المسلمین غیر مسلم ، وھو كذلك لم یبین 

 عن أسلوب القاضي في رفع الخالف في حین أن طریق الشریعة في ذلك معبد بنظام الحكمین الوارد في شیئًا
 ، وقد أرفقت وزارة الشئون »َفاْبَعُثوا َحَكمًا ِمْن َأْھِلِھ َوَحَكمًا ِمْن َأْھِلَھا ِإْن ُیِریَدا ِإْصالحًا ُیَوفِّْق اللَُّھ َبْیَنُھَما«القرآن 

عدد حاالت الطالق تدلل بھا على خطورة الباعث على تقییده وإن مراجعة سریعة لإلحصاء بالمشروع إحصائیة ت
من حاالت الطالق تحدث عقب عقد الزواج وقبل الولد الثاني أي قبل استقرار العالقة % ٩٢تدل على أن 

واء كما قلنا الزوجیة ومعنى ذلك أن السبب في األغلب سوء اختیار الزوج والمنطق حینئذ یوجب عالج أصل الد
  .عند مناقشة قضیة تعدد الزوجات 

ال یحتاج أولھما إلى أكثر من النص على «والشریعة اإلسالمیة تغني عن المشروع كل الغناء ولذلك حالن 
ال یقع ، وإرشاد الناس إلى ذلك وال یحتاج الثاني ألكثر من النص على أن كل ) غیر الُسـنة(أن طالق البدعة 

ماذون یبلغ للقاضي الشرعي وعلى القاضي أن یحضر المطلق والمطلقة ویعمل على إزالة طالق رجعي یسجلھ ال
 وأفاض فضیلة األستاذ الباحث في ذلك شأنھ في كل مراحل »أسباب الشقاق بینھما بتحكیم حكمین من أھلھ وأھلھا

  :البحث ثم ختمھ بقولھ 
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 وأبواب »والحرام بین وبینھما مشتبھاتالحالل بین « وأخیًرا أذكر وزارة الشئون بحدیث رسول اهللا «
اإلصالح عند ھذه الوزارة متفتحة متسعة إن وجد االتجاه وتوافر القصد وانعقدت العزیمة فلتقم الحالل في كل 
فروعھ ولتحارب الحرام في كل مثاراتھ ، ولتترك األمور المشتبھة التي ال یعرف وجھ الحرمة فیھا حتى تقضي 

تقیم لھا الحالل وتدعم دعائمھ ثم لتنظر بعد ذلك في تلك المشتبھات ھل بقي من آثامھا على الحرام وأسبابھ ویس
   .باقیة ، واهللا الموفق للصواب
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(*) 
 

  ـــــــــــــــ


 

ما أشبھ اإلخوان المسلمین في مصر بجبل الثلج ، فھو بعد انفصالھ عن الجمودیة القطبیة یسبح متئًدا بطیئًا 
  .، فتأخذه التیارات المتضاربة في كل اتجاه 

تراءى الثالجة اإلخوانیة للناظرین والحلفاء المقربین في براءة الثلج ، لكن خصومھا یقولون أن خطرھا وت
علیھم لیس في مظھرھا البادي فوق السطح ، إنما في الغاطس منھا في العمق ، فھو عمیق الجذور ،  متشعب 

  .االمتدادات 

اطس ، وتكسرت على شعابھ وغرقت بین حاولت االقتراب من الجبل فاصطدمت بالغ» تیتانیك«وكم من 
  . صخوره ، وبقي الجبل طافًیا على مر العھود وتقلب األنظمة 

والخبراء في بحار السیاسة یعرفون أن التصدي للجبل یفرض التعامل أوًال مع ھذه الشعاب واالمتدادات 
 یقولون أن الزمن قد نال في العمق ، وھم ینصحون بترك المھمة للطبیعة ، وعندما یقیسون الحجم واالرتفاع

  .منھما ، والبحر كفیل بأكمال عملیة التذویب ، فال بد من أن تبتلع المیاه الجبل یوًما ما 

لكن الذین ال یؤمنون بالمقاییس ، وال یأبھون لمر األزمنة والعصور یقولون أن الجبل باق ، ومھما عملت 
  .ید فیھ عوامل التعریة والنحت ، فھو جبل ولو كان ثلج وجل

وفي ھذه السلسلة من األحادیث محاولة استكشاف الجمودیة اإلخوانیة عن كثب ، ومحاولة للنزول على 
  .السطح لتلمس مدي الصالبة أو الھشاشة في ظاھر الجبل وغاطسھ 

وأول ما یطالعك في ھذا المحیط المتجمد و القمة الجمودیة اإلخوانیة ، وھي تفاجئك في صقیع المشھد 
، فھي قمة ھرمة ومترھلة ، فبعد الشیخ حسن البنا الذي مات قبل أن یبلغ الخمسین ، تعاقبت على البانورامي 

ین ، وعمرت  إلى ما بعد ، ثم قیادات تجاوزت السبع) حسن الھضیبى(المرشدیة قیادات تجاوزت الستین 
  . الثمانین

د الثوابت ، وھاھو المرشد األخیر والشك  أن الفكر بعد العمر الطویل یشد أجیال اإلخوان الجدیدة إلى قیو
مصطفي مشھور یتربع منذ شھر على قمـة الجمودیة مثقـًال بعبء ماض سیاسي یعـود إلى األربعینیات ، فقد بدأ 

، وخرج من مدرسة السجن بدرس بلیغ ، فال فائدة في مصر ) الجھاز السري(رحلتھ اإلخوانیة في مدرسة العنف 
  . لة راسخة عمرھا ألوف السنین من الدخول في تجربة قوة مع دو

لكن التوبة ال تمحو مرارة التجربة ، فالشیخ مشھور ینوء بالثوابت والذكریات ، ومن الصعب فتح صفحة 
إخوانیة جدیدة مع الدولة والمستقبل في ھذه المرحلة المتأخرة من العمر ، فھو یبدو أكثر تشدد وتزمتًا من سلفھ 

                                         
  .م ١٣/٢/١٩٩٦في » الشرق األوسط«نشر بجریدة *) (
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ذي تولى المرشدیة وھو في الرابعة بعد السبعین ، وكان الشیخ حامد أشد انغالقًا الراحل محمد حامد أبو النصر ال
  .من سلفھ الشیخ عمر التلمساني الذي مات وھو في الثانیة بعد الثمانین 

وشیخوخة المرشدیة ترجع إلى األسلوب المتبـع في اختیار المرشـد ، فالبیعة تتم بالشورى والوفاق في 
لمنادي ینادي بمبایعة الشیخ مشھور ، فتحصل البیعة بمن حضر لحظة الحزن والوجد حزام القمة ، فھا ھو ا
  .خالل دفن الشیخ حامد 

 وھكذا ، فالجماعة بعد سبعین سنة من والدتھا لم تأخذ ، بعد بمبدأ االنتخاب واالقتراع في األحزاب 
ل وصول قیادات شابة أكثر حیویة الدیمقراطیة ، وبالتالي ، فالبیعة تفرض من قمة الھرم على القاعدة فتؤج

وانفتاًحا ، قیادات أكثر إشراقًا وتسامًحا ، فال ھي تحمل ذكریات العنف ومرارة القمع ، وال ھي تنطوي على 
  . رغبة في ثأر وانتقام 

ومن األنصاف للجمودیة اإلخوانیة  القول أن األحزاب السیاسیة تشاركھا في مواصفات القیادة الھرمة ، 
قبل عشرین سنة ، ومازالت » المنابر« الحالیة لم یطرأ علیھا تغییر یذكر منذ أن شید السادات فالزعامات

في األحزاب تمسك بزمام القیادة ، لكن في اإلخوان بالذات ، یفرض احتكار » والنخبة«في اإلخوان » الصفوة«
  . القیادة طابع الحزب السري على الجماعة 

ط الذھب الحزام لذي یلف القمة ، فھي قیادة ثریة ، وثراؤھا الطائل یشد ثم تأتي البرجوازیة لتوشِّي بخیو
  .بعضھا إلى بعض ، فیزید من حرمان أصحاب الماللیم الوصول إلى مقاعد أصحاب المالیین 

الثراء الفاضل لیس حارًما في الدین ، فقد كان عثمان بن عفان رجل المال واألعمال الكبیر من العشرة 
ن بالجنة ، ومال الجماعة العام والخاص یقدر بعدة ملیارات من الدوالرات ، ویستثمر استثماًرا األوائل المبشری

  . جیًدا في الداخل والخارج ، فیدر أرباًحا كبیرة على أصحابھ وعلیھا 

جانب ال یستھان بھ من ھذا المال جاء من ھبات أو ربح حالل عندما كان اإلخوان الجئین في الخلیج ھرًبا 
االنفتاح الساداتي ، وجانب أخر ال یرقى فوق » فھلوة«ولة الناصریة ، وجانب أخر تراكم بسرعة خالل من الد

مستوى الشبھات ، فقد تراكم خالل ازدھار شركات المقاوالت واستثمار وتوظیف األموال التي كان اإلخوان 
  . مشاركین أو مستشارین لھا في عقد الثمانینات 

ا ودینًیا لھذه الشركات ، وعندما اھتز أو أفلس معظمھا قاومت الجماعة وشكل اإلخوان غطاء سیاسًی
  . م لحمایة حقوق صغار المودعین ١٩٨٨بضراوة مشروع قانون المراقبة الذي استصدرتھ الحكومة عام 

غیر أن جانًبا كبیًرا من مال الجماعة العام والخاص یمول مشاریع الخدمات الصحیة والتربویة التجاریة أو 
  .  المجانیة ، واإلخوان یدیرونھا بكفاءة بالمقارنة مع الخدمات الحكومیة المماثلة شبھ

وھذا المال حاضر وظاھر أیًضا في الجمعیات الخیریة التي یبلغ عددھا في مصر نحو خمسة عشر ألف 
  . جمعیة إخوانیة ومستقلة 

ة النھار في األزمات والمضایقات وكان المال بالنسبة للجماعة نعمة بقدر ما كان محنة ، فلوال البحبوح
تماسكھا كتنظیم سیاسي ، ولوال المال لما تمكنت من السیطرة على ھذه الخدمات المدنیة التي تؤمن لھا قدًرا من 

  .الدعایة والشعبیة 

لكن الحزب لیس بجمعیة خیریة أو مؤسسة اقتصادیة ، الحزب أوًال وأخیًرا ممثل لطبقة اجتماعیة أو تعبیر 
 سیاسي ، وغرضھ من السعي إلى السلطة تنفیذ برنامجھ االجتماعي واالقتصادي لتطویر وتنمیة عن موقف

  . المجتمع كلھ 
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وبمعنى آخر ، فالحزب لیس بمنافس للدولة في تقدیم الخدمات العامة ألغراض سیاسیة ، بحیث یختار 
  . نوء بعبء خدمات كثیرة قطاعات محدوة یبدي فیھا ، أمام رأي عام مبھور ، تفوقھ السھل على دولة ت

وانتشار مال الجماعة في القطاعات االقتصادیة والتجاریة والخدمیة ، یضعف موقفھا السیاسي أمام 
  . الحكومة والخصوم 

فھي مضطرة للمدارة والتراجع في كل مواجھة وأزمة ، حمایة لمصالحھا الرأسمالیة ، وخوفًا من أن یصل 
  .ھذه المصالح والخدمات والجمعیات الصدام إلى وضع الدولة یدھا على 

والواقع أن الدولة ال تضع یدھا على القطاع الخدمي اإلخواني لسبب بسیط ، وھو أن اإلخوان في 
، وما دام اإلخوان لیسوا بحزب سیاسي معترف بھ ، فمن اإلجحاف بھم » جماعة منحلة«التصنیف الرسمي 

  .إلغاؤھم كشركة رأسمالیة أو جمعیة خیریة 

لة متضایقة من كفاءة اإلخوان النسبیة في إدارة مؤسساتھم الخدمیة والرأسمالیة ، فھي تعرف مدى والدو
المكاسب السیاسیة والشعبیة الني تحققھا الجماعة من استثمار المال مع ذلك فھي ترى ، إلى اآلن ، أن استمرار 

 تخفیف معاناة جمھور فقیر فاقد اإلخوان في السیطرة على القطاع الخدمي الخیري یساھم بشكل وبآخر ، في
  .القدرة على تمویل أمنھ الصحي والتعلیمي والغذائي 

غیر أن أزمة الجماعة مع الدولة التي تصاعدت بحدة منذ انفجار العنف الدیني في مطلع التسعینات أدي 
الخارج طلًبا إلى نشوء شكوك متبادلة ، فمع كل أزمة ومواجھة یتسلل جانب من رؤوس الموال اإلخوانیة إلى 

  . لألمان من غدر الزمان 

ومن المحزن أن بلًدا كمصر ال یتجاوز معدل الدخل الفردي فیھ حفنة مئات من الدوالرات سنوًیا ، یطرح 
في السوق العالمیة استثمارات خاصة ورؤوس أموال ھاربة یتراوح تقدیرھا بین مائة ومائة وخمسین ملیار 

  .دوالر 

عقیدة ، ومحفظة اإلخوان المالیة تتحرك دخوًال وخروًجا مع حركة الكتلة النقدیة المال ال یعرف وطنًا أو 
الضخمة للقطاع المصري الخاص  ، فھي ترتبط معھا في نشدان األمان الرأسمالي ، كما ارتبطت معھا سیاسًیا 

 الرئیسیة التي واقتصادًیا في عصر االنفتاح الساداتي ، فقد كان رجل المقاوالت عثمان أحمد عثمان المركبة
  .أوصلت اإلخوان إلى مصالحة وتحالف مع السادات في السبعینات 

غیر أن الدولة تنتابھا شكوك كثیرة في أن المال اإلخواني العالمي ربما یساھم مع مال بعض رجال 
 األعمال الخلیجین في تمویل جماعات العنف الدیني العربیة واإلسالمیة ، لكن الدولة ال تملك إلى اآلن

مستمسكات قاطعة تثبت ریبتھا ، ففي عصر المال االلكتروني تصعب مراقبة حركة الكتل النقدیة ومتابعتھا في 
  .األسواق والمصارف التجاریة العالمیة 

فأزمة الدولة مع الجماعة ذات وجھین سیاسي واقتصادي فمصالح اإلخوان الرأسمالیة تضعف .. وھكذا 
جھة مع الدولة ، وفي المقابل فأي تضییق مالي واقتصادي على الرأسمالیة موقفھم السیاسي والشعبي في الموا

  .اإلخوانیة سیخالف حتُما شعارات اللیبرالیة االقتصادیة التي ترفعھا الدولة والقطاع المصري الخاص 
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 (*) 
   

  ـــــــــــــــ


 

مأمون الھضیبي لیس اسًما مجھوًال في عالم اإلخوان ، فھو نجل حسن الھضیبي أول خلیفة لحسن البنا في 
 لسان الجماعة والناطق الرسمي باسمھا ، فھو أذن قیادة أمامیة سواء بالوارثة العائلیة ، أو القیادة المرشدیة ، وھو

  .بالخلفیة السیاسیة 

لكن ھزیمة ابن الھضیبي أمام أمال عثمان وزیرة الحكومة ، اختصرت ھیبة الجماعة في األزمة 
 وبشرت الجماعة مرشحھا سلفًا بالنصر والمواجھة مع الدولة ، فقد تحدت الحكومة أحد زعماء اإلخوان بامرأة ،

  .استخفافًا بالمرشحة ، وأوصي الدعاة الناخبین بعدم توكیل النساء عن لرجال واألمة في السلطة والسیاسة 

وكان االستفزاز كبیًرا ، فقد نازلت الدولة الھضیبي في حي الدقي المعقل القدیم للطبقة الوسطي التي یعتبر 
ھا واجتھدت الجماعة في تفسیر سقوط الھضیبي ، ثم وصلت إلى نتیجة تقول أن الدولة اإلخوان أنفسھم ممثلین ل

  .صوتت للمرشحة الرسمیة 

 وقد یكون اجتھاد الجماعة صحیًحا فالدولة في مصر دولة ، ولیس في حسابھا أن تسقط الوزیرة أمام 
 ــ سقطوا أیًضا أمام الرجال مرشح المعارضة ، لكن مرشحي اإلخوان جمیًعا ــ باستثناء واحد سعید الحظ

  .والنساء من رسمیین ومستقلین 

ولیس معقوًال أن تكون الدولة متفرغة للتصویت بھذا الزخم لھذا العدد الكبیر من المرشحین ، من ھنا ، 
ینطوي على واقع صحیح أیًضا ، واقع تراجع شعبیة اإلخوان » ھذه ھي حقیقة شعبیة اإلخوان«فرد الدولة بأن 

انوا في ظروف انتخابیة مماثلة قادرین على دفع عشرات من مرشحیھم إلى تحت القبة النیابیة في الذین ك
  .الثمانینات 

خیرة بمنطق الثقة بالنفس بعد كبحھا جماح العنف الدیني ، وتصرفت من وقد أرادت الدولة االنتخابات األ
ثیرة ، وفي مقدمتھا أغلبیة الثلثین لمرشحھا واقع الحرص القلق على تأمین األغلبیة المطلقة لحاجات مستقبلیة ك

  .لرئاسة الجمھوریة في العام المقبل 

 كل ذلك مفھوم ، لكن المعركة االنتخابیة عكست أیًضا مدى غوغائیة الحیاة الحزبیة المصریة ، فقد بالغت 
مأزقھا ، مأزق أحزاب المعارضة في نسب ھزیمتھا إلى التزویر والتزییف ، وھي في ذلك ال ترید أن تعترف ب

  .تراجع شعبیتھا ، وترھل حركتھا وانفصالھا عن جمھورھا 

 بالمائة من مجموع ١٠كانت المعارضة عاجزة عن تغطیة جمیع الدوائر ، فعدد مرشحیھا لم یتجاوز 
إلى بعثرة )  دائرة٢٢٢ مقعًدا في ٤٤٤أكثر من أربعة آالف مرشح لـ (المرشحین ، وأدي تضخم عدد المرشحین 

  .ت في ظل انعدام التخطیط والتنسیق في المعركة األصوا

                                         
  .م ٢٠/٢/١٩٩٦في » الشرق األوسط«نشر بجریدة *) (
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انتھازیة التحالفات المرحلیة وجھ أخر لغوغائیة الحیاة السیاسیة المصریة ، فقد سارعت األحزاب السیاسیة 
إلى استغالل رفض الدولة الحزب الدیني ، فاحتضنت اإلخوان طمًعا في أصواتھم ، ولم تكن الجماعة أقل رغبة 

ھذا العناق التكتیكي ، فقد باتت األحزاب بساط الریح الذي یعبر باإلخوان من الباب الخلفي إلى من األحزاب  في 
  .بیت المؤسسة التشریعیة

نعم ، كان زواج الوفد واإلخوان في منتصف الثمانینات قصیًرا ، لكن زواج المتعة االنتخابیة ألحق أذي 
خي للیبرالیة والدیمقراطیة في مصر ، وكرمز لتعایش بالغًا بالوفد ، فقد كان على حساب مواقفھ كحزب تاری

  .المسلمین واألقباط في مجتمع سیاسي وثقافي منفتح 

اإلخوان في رغبتھم الجارفة ، منذ الملكیة والناصریة ، انتزاع اعتراف الدولة بھم ، مارسوا تعدد 
الشتراكي ، وبعدد من األحزاب الزوجات ، فبعد الطالق من السادات ثم من الوفد ، تم الزواج بحزب العمل ا

  .الھامشیة الصغیرة 

 بلقد مارس اإلخوان الحالل ، فلم تلحق بھم أضرار سیاسیة تذكر من تعددیة المعاشرة ، لكن ھذه األحزا
فقد حزب فالتي كانت الجانب األصغر واألضعف في ھذا التحالف اضطرت إلى التسربل بسروال اإلخوان ، 

  .وصفتھ كحزب دیمقراطي لیسار الوسط العمل عذریتھ االشتراكیة 

التي رفع شعارھا حزب العمل » االشتراكیة الدیمقراطیة« الواقع أن الممارسة والتجربة خیبتا األمل في 
الذي ولد في الثالثینات متأثرا بازدھار الفاشیة » مصر الفتاة«منذ إنشائھ ، فالحزب بقیادتھ امتداد لحزب 

  .نذاك األوروبیة عدوة الدیمقراطیة آ

ولعل ذاكرة العالقة اإلخوانیة الراھنة بحزب العمل تعود إلى صالت الود التي كانت تربط حسن البنا 
، على الرغم من تناقض اآلیدیولوجیا ، وكان احمد حسین محامي » مصر الفتاة«والجماعة بأحمد حسین زعیم 

  .م ١٩٤٨الشاب اإلخواني الذي قتل النقراشي رئیس وزارة مصر عام 

م ما لبثت أسرة أحمد حسین أن لعبت دوًرا كبیًرا في تأسیس حزب العمل وإتمام مراسم الزواج بینھ وبین  ث
حمد یستدیر استدارة أیدیولوجیة كبیرة ، فیقطع المسافة بسرعة ، وھا ھو عادل حسین شقیق الراحل أاإلخوان 

  .نیة المالمح فلكیة من أیدیولوجیا شبھ ماركسیة كان یعتنقھا إلى أیدیولوجیا إخوا

الحزب وإعالمھ خدمة كبیرة لإلخوان ، فقد كان صوت الحزب » ماكینة«وأسدت ھیمنة األسرة على 
  . واألسرة أعلى من صوت الجماعة في اتھام الدولة بإسقاط مرشحي الطرفین المتعاقدین 

 ارتسمت ضوضاء الحسرة على اإلخفاق لم تمنع قواعد حزب العمل من إجراء عملیة نقد ذاتي ، فقد
» خیانات«عالمات استفھام كثیرة حول جدوى زواج الحزب والجماعة ، وھناك شكاوى حزبیة من حدوث 

  . الجماعة تانتخابیة ، فقد تبین أن مرشحي الحزب لم یتلقوا العدد الكافي من أصوا

تخابات ، وكان إبراھیم شكري زعیم الحزب كالـزوج المخدوع آخر من یعلم ، فقد أخفق ھو أیًضا في االن
» عوقب«ینفي ویقول أن الزعیم » األسرة«انتخابیة ، لكن إعالم » خیانة«وقالت أوساط الحزب أنھ ذھب ضحیة 

  .رسمًیا لتحالف الحزب مع الجماعة 

فالدالئل تشیر إلى أن زواج الحزب واإلخوان لن یعیش إلى » عقوبة«أو » خیانة«وسواء كانت ھناك 
تشتد داخل الحزب إلى استعادة استقاللھ عن الجماعة ، وبلورة ھویتھ السیاسیة االنتخابات المقبلة ، والدعوة 



١٨٤        ــ ــ

التي تحتل الیوم یسار الوسط في » الدیمقراطیة االجتماعیة«كحزب دیمقراطي اشتراكي على شاكلة أحزاب 
  . الدیمقراطیات األوروبیة الغربیة 

 ونفعیتھا تلحق أذي بالغًا بنقاء تلك صور من الحیاة الحزبیة في مصر الیوم ، وھي في غوغائیتھا
المرجعیات السیاسیة والدینیة لألحزاب واإلخوان  ، نعم ، كان اإلخوان أكبر المستفیدین وأقل المتضررین ، 
لكنھم كانوا في غني عن ھذه التحالفات التكتیكیة طالما أنھم یستطیعون خوض االنتخابات كمستقلین ، اللھم إال إذا 

  .  بین األحزاب بین األحزاب مشاركتھا في ابتذال الحیاة الدیمقراطیة كان غرضھم من التنقل

ھذه المھانة للدیمقراطیة تبدو في وجھ أخر لسلبیات العمل السیاسي والحزبي ، وھو إشغال الرأي العام 
م بقضایا شخصیة تصرفھ عن التركیز على القضایا االجتماعیة والمعیشیة ، كزندقة أستاذ جامعي ومالحقتھ أما

  .القضاء لتطلیقھ من زوجتھ 

واإلسالم دین متماسك في شریعتھ وعقیدتھ ، وفي مؤسساتھ وجدلیاتھ االجتھادیة ، وراسخ الجذور في 
الوجدان المصري والعربي ، وھو ال یحتاج إلى حكم بالطالق لحمایتھ أو للدفاع عن عقیدتھ ، لمجرد ادعاء باحث 

  .تأخرة ال یرقى إلى اجتھاد وانفتاح العصور اإلسالمیة األولى منفرد بأن اجتھاد العصور اإلسالمیة الم

 اآلن في منفاه خارج مصر ، فقد أخذ معھ زوجتھ الثانیة األثیرة على اولعل الدكتور حامد أبو زید سعیًد
  .قلبھ ، وترك لمزندقیھ مھمة تطلیقھ من زوجتھ القدیمة ، إن لم یكن قد طلقھا بعد 

لجماعة اإلخوانیة وحلفائھا إلى ھذه األسالیب في مواجھة الرأي ، من شأنھ لكن لجوء المحسوبین على ا
  . على القضیة األھم ، قضیة تحقیق العدالة الدینیة واالجتماعیة ) األحكام والعقوبات(تقدیم قضیة تطبیق الحدود 

ى الكیدیة لقد كان أول عمل لمجلس الشعب الجدید تعدیل قانون الحسبة لوضع حد لھذا السیل من الدعاو
والشخصیة ، ولتوفیر وقت القضـاء والمجتمع باتت النیـابة العامة المرجع الذي یبت بوجاھـة الدعـوى ، فإذا 

  . رأتھا جادة قدمتھا إلى القضاء وتولت مع المدعى مالحقة المدعى علیھ أو علیھم 

ید صفة عدم الرشد التي كان تعدیل القانون عادًال ومنطقًیا ، وكأنھ جاء لینفي عن مجلس الشعب الجد
ألصقت بھ نتیجة االتھامات بالتزییف والتزویر ، لكن األھم أن التعدیل  جاء مؤشًرا جدیًدا على تأجیل وتأجیل 

  . الترخیص للجماعة كحزب دیني 

الجماعة تقول أنھا بلغت سن الرشد ، وبات احترامھا ألدب الحوار الدیمقراطي یؤھلھا لالندماج رسـمًیا 
  . لتیـار العام للعمـل السیاسي في صلب ا

وأنصار الحكومة ینظرون إلى موجبات وحیثیات تعدیل قانون الحسبة وال یصدقون ، ویقولون أن 
  .» لمارسوا الزندقة والقتل«الحكومة لو منحت اإلخوان حریة العمل 

 .وى الترخیص  القضاء فھو حائر بین الدولة والجماعة ، وھو في حیرتھ یؤجل ثم یؤجل النظر في دعاأم
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بعد غزل مع العنف واقترافھ زھاء عشرین سنة ، انتقل اإلخوان إلى لون آخر من ألوان الممارسة 
  .م عاشت الجماعة ثالثین سنة مؤسسة سلمیة صابرة ١٩٦٥السیاسیة ، فمنذ إعدام سید قطب عام 

ماعة بالعنف انتزاع االعتراف الرسمي بھا فأخفقت أمام كانت التجربة قاسیة ومریرة ، فقد حاولت الج
 بالسلم دخول مؤسسة المعارضة المشروعة فرفضتھا الدولة الساداتیة الدولة الملكیة أو الناصریة وحاولت

والمباركیة ، وإذا كان حسن البنا غامًضا إزاء القالب السیاسي لإلخوان فھم ال یعرفون الیوم ما إذا كانوا جماعة 
  .معیة أو حزًبا أو ج

 غیر أن اإلخوان كانوا أمھر في ممارسة الصبر منھم في ارتكاب العنف ، وقد اكتسبوا مرانًا كبیًرا في 
ظل العمل السیاسي المشروع ، وتعلموا بالخبرة كیف یفرقون بین الدولة والحكومة ، فإذا كانت الدولة ال تعترف 

  .، أو قد ال یكون معادًیا لھم كما في الثمانینات ) اتالساد(بھم فالنظام قد یتعاون أو یتحالف معھم 

وفي لعبة الصبر ، اجتھد اإلخوان في السعي لكیال یتطابق موقف الدولة والحكومة ، لقد صبروا صبًرا 
طویًال على رفض الدولة ، لكنھم ال یطیقون عداء الحكومة ، والطامة كبیرة بالنسبة لھم عندما توحد أو یتوحد 

  .اء مًعا الرفض والعد

وجد اإلخوان العمل السیاسي السلمي لیس شًرا كلھ ، وھم بخبرتھم وتجربتھم تمكنوا من االلتفاف على 
الرفض الرسمي لھم ، واستفادوا من ال معاداة الحكومة في اختراق المؤسسات المفتوحة شبھ الرسمیة أو غیر 

  .الرسمیة 

راجع (ال في القطاعین االقتصادي والخدمي فھا ھم یخترقون أحزاب المعارضة ویشاركون بزخم الم
، ویكادون یسیطرون على ھیئات )  نقابة٢٢(، وھا ھم یحتلون معظم قیادات النقابات المھنیة ) الحلقة السابقة

  .التدریس ، وھا ھم ممثلون أیًضا في المجالس المحلیة 

والعمالي ، والنقابات المھنیة النقابة أصًال لیست حزًبا سیاسًیا إنھا شكل من أشكال التضامن المھني 
، احتفظت في الغرب عموًما باستقاللیتھا عن الحزب السیاسي ..) كاألطباء والمھندسین والمحامین والصحافیین(

  .، لكن االتحادات النقابیة العمالیة كانت ومازالت ردیفة ورأس حربة لألحزاب في الدیقراطیة الغربیة 

ة لم تكن یوًما قلعة إخوانیة ، ولعل السبب كون أیدیولوجیا الجماعة أقرب غیر أن االتحادات العمالیة العربی
إلى روح النظام الرأسمالي منھ إلى الكفاح الطبقي والعمالي ، وظلت البرولیتاریا النقابیة العربیة حلیفة لألحزاب 

لنظام الحاكم واالتحاد العمالي واألنظمة الیساریة ، بل مازال ھذا الحلف قائًما الیوم في الجزائر ــ مثًال ــ بین ا
  .الجزائري في الصراع مع جبھات العنف الدیني 

                                         
  .م ٢٧/٢/١٩٩٦في » الشرق األوسط«نشر بجریدة *) (
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لقد فضلت الجماعة العمل في النقابات المھنیة على العمالیة ، ألن المھنیة تتمتع باستقالل سیاسي ومادي 
صورة مثیرة للقلق كبیر عن الدولة والحكومة في مصر ، وباتت النقابة المھنیة حزًبا أو واجھة سیاسیة لإلخوان ب

  .والمتاعب للنظام 

النظام في سوریة نجح في إنھاء استقاللیة النقابات المھنیة بعد اعتصامھا الشھیر في أوائل الثمانینات ، 
على الرغم من أنھا لم تكن معقًال إخوانًیا ، لكن النظامین المصري واألردني لم یحققا بعد نجاًحا في الفصل بین 

لمھنیة على الرغم من التشریعات التي صدرت أو ھي على أھبة الصدور ، وھا ھو المھندس الجماعة والنقابة ا
  .لیث شبیالت ممثل الیمین الدیني ینتخب نقیًبا للمھندسین األردنیین وھو نزیل سجن الدولة 

  :وھناك سببان لتحول النقابة المھنیة إلى معقل للیمین الدیني 

یمي والسیاسي منذ أمد في النقابة المھنیة ، بحیث بات سھًال علیھا تركیز الجماعة عملھا التنظ: األول 
  .تجییش أعداد نقابیة غفیرة لالقتراع الذي یغیب عنھ ألوف النقابیین المستقلین وغیر المنظمین أو المسیسین 

دراسة السبب الثاني واألھم أن معظم النقابیین اإلخوانیین كان قد تم تنظیمھم أو كسبھم وھم على مقاعد ال
  .في الجامعة أو المدرسة قبل االنضمام إلى النقابة 

ھنا في المدرسة والجامعة حققت الجماعة اختراقھا الكبیر منذ أن أخلى السادات أمامھا المؤسسة التعلیمیة 
والتربویة من الناصریین والیساریین ، وھي في تواجدھا الكثیف في ھیئات التدرس استطاعت أن تسحب أجیاًال 

  .ر النظام أو الیسار كة وشبابیة من معسطالبی

عندما سیطر الیسار على الحكم أخلى المؤسسة التربویة من المثقفین واألكادیمیین اللیبرالیین ، لكن لم تكن 
لدیھ سیاسة تربویة ، ولم یدخل تغییًرا یذكر على مناھج التدریس وبرامج الدراسة ، فظل التعلیم بكل علومھ تلقینًا 

  .صول مزدحمة ال تسمح بحوار أو سؤال مكثفًا في ف

ثم جاءت انظمة بال أیدیولوجیا لتسلم الجامعات أو تتركھا لحركات الیمین الدیني ، فمألت الفراغ السیاسي 
  .في عقول الطلبة بأیدیولوجیات شمولیة ال تقبل نقًدا أو نقًضا 

 القومي ، لكن الدولة القومیة أو منذ ساطع الحصري كانت الثقافة والتربیة والتعلیم سیاسة في المشروع
االشتراكیة أسقطت نظریة الحصري ، وحتى في دولة ھواري بومدین لم تكن وزارة التربیة والتعلیم مؤسسة 

  .سیاسیة 

وفي غیرة بومدین على التعریب استقدم من ھب ودب من المعلمین العرب ، وفي المدرسة الجزائریة 
التي تقود الیوم جبھات العنف الدیني في ) الكوادر( من إعداد األطر تمكن مدرسو اإلخوان القادمون من مصر

  .الحرب الدمویة الجزائریة 

كان المولود عجیًبا ، فقد أنجبت الدولة القومیة أو االشتراكیة جیًال ال یملك مالمحھا وال یعرف شیئًا عن 
اسي أن تستعید ھذا الجیل أو األجیال مشروعھا ، وسقطت الدولة القومیة فكان مستحیًال على أنظمة الفراغ السی

أقرب إلى ) حماس محفوظ نحناح(القادمة بعده ، بل ھا ھم اإلخوان أنفسھم یفقدونھ بدورھم ، وھم في الجزائر  
الدولة منھم إلى جبھة اإلنقاذ ، وراحت حركات دینیة أكثر تزمتًا وتشدًدا تنافس اإلخوان على األجیال في 

  .المدرسة والحي والجامعة 

على أیة حال ، فھذه االختالفات اإلخوانیة كانت من األھمیة بحیث جعلت اإلخوان حزب المعارضة 
  .الرئیسي في مصر الذي ال تعترف بھ الدولة والحكومة 
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ونجح االختراق بفضل أدب الصبر ، أدب الممارسة السیاسیة السلمیة والعمل التنظیمي الھادئ والبطئ ، 
لدینیة المنشقة عن اإلخوان ، مارست الجماعة في التسعینات صبًرا أكبر وأكبر ، ومع انفجار عنف الحركات ا

  .سواء في خالفھا مع ھذه الحركات أو مع الحكومة 

راھنت الجماعة على عامل الوقت ، وفي ظنھا أنھا ستقطف ثمار المواجھة التي ستضعف النظام 
د تمكنت الدولة من كبح جماح العنف ومحاصرتھ في وحركات العنف مًعا ، لكن حدث ما لم یكن في الحسبان ، فق

رقاع محدودة ونائیة ، وباتت الحكومة أشد توتًرا نتیجة المواجھة وأكثر ریبة في عالقة الجماعة بالمنظمات التي 
  .تتحرك على یمینھا ، وزاد في الشكوك الرسمیة أن اإلخوان أدانوا العنف بفتور ولم یشاركوا عملًیا في مكافحتھ 

 شك أن المواجھة مع العنف أدت إلى انسحاب الظالل الدیمقراطیة نسبًیا على العمل السیاسي ، ووضح وال
ذلك في نتائج االنتخابات التشریعیة األخیرة التي سقطت فیھا المعارضة المشروعة واإلخوانیة ، وفقدت الجماعة 

  .األمل في قطف الثمار رھانًا على أدب الصبر وعامل الوقت 

مة النفسیة والسیاسیة أحدثت ردود فعل متباینة داخل الجماعة ، فقد رأت شعبیتھا تنحسر مع ھذه الصد
انحسار عنف وشعبیة الحركات الدینیة ، وكانت عملیة نسف السفارة المصریة في إسالم آبادأسوأ دعایة لمرشحي 

  .اإلخوان في االنتخابات 

لیة نتیجة إخفاق سیاستھ أو تراجع شعبیتھ ، والحزب السیاسي عادة یعاني من خالفات وانشقاقات داخ
  .مضافًا إلیھا الضغوط والمضایقات الخارجیة ، وھذا ھو واقع الحال الیوم داخل الجماعة في مصر 

لقد عجلت ال دیمقراطیة الھرم التنظیمي في وضع مرشد متزمت على قمة المرشدیة حامًال معھ كل ثوابت 
ذاتھ حاولت أجنحة من القیادات الوسطى الخروج على أدب الصبر ، الجماعة وذكریات عنفھا ، وفي الوقت 

  .فووجھت فوًرا بعصا الحكومة والقانون ودخلت المعتقالت والسجون 

حزب «أما التیار الثالث فقد حاول الھروب إلى األمام ، فاختار التقدم بطلب للترخیص لھ رسمًیا باسم 
ا سیاسیة لإلخوان ، فقد قبل ولو نظرًیا بالتخلي ألول مرة في ، ومع أنھ یوحي بأن الحزب سیكون ذراًع» الوسط

  .تاریخ الجماعة عن اسمھا وعن طابعھا الدیني 

متفقًا علیھ مع القیادة المرشدیة في محاولة جدیدة » تكتیكًا«ولیس واضًحا إلى اآلن ما إذا كانت ھذه الحركة 
  .م أنھا انشقاق فعلي وكبیر داخل الجماعة وربما األخیرة النتزاع اعتراف باإلخوان كحزب سیاسي ، أ

سلفًا بأن الدولة لن تمنحھ الترخیص ، » حزب الوسط«القیادة المرشدیة تنفي الشقاق ، لكنھا تبشر جناح 
  .اإلخواني مل االنتظار وجمود المرشدیة » الوسط«و

  .لدولة والقانون بالریبة والشكوك ، وعند الضرورة بعصا ا» وسط«أما الحكومة فباتت تتعامل مع كل 
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یة حركات اإلسالم السیاسي إلى تصنیف مبتكر یضاف إلى ركام المفردات الذي أخضعت الدولة العرب
  .حفل بھ أدبنا السیاسي منذ استقالالت األربعینات والخمسینات 

، والعجیب في »  ومتطرفمتشدد«وھناك إسالم سیاسي ، » معتدل«ففي دفتر الدولة ھناك إسالم سیاسي 
ئر التصانیف ، لیس عقائدًیا أو اجتھادًیا ، فالفرز یقوم على معیار مادي ھذا التصنیف أنھ لیس فلسفًیا ونظرًیا كسا

  . فھي متزمتة ومتشددة»جھادیة«، فإذا كانت الحركة سلمیة فھي معتدلة ، وإذا كانت حربیة و» العنف«واحد ھو 

میة إلى جماعة سل» جھادیة«عندما نبذ اإلخوان العنف انتقلوا في تصنیف الدولة من جماعة .. وھكذا 
ومعتدلة ، وكان الفرز مریًحا للجانبین ، فقد نجا اإلخوان من نار الدولة دون أن یضطروا للتخلي عن الھدف 

، وتفرغت الدولة لمكافحة العنف » الدولة الدینیة«األیدیولوجي الذي یجمعھم مع حركات العنف ، ھدف إقامة 
  .) األزھریة(بعدما حیدت اإلخوان وحالفت المؤسسة التقلیدیة 

معترفًا بھا في تعامل الدول الكبرى والصغرى مع » ماركة«وقد القى التصنیف العربي قبوًال دولًیا ، فبات 
اإلسالم السیاسي ، ففي الوقت الذي كانت أمریكا تزندق أوروبا الشیوعیة آتیة بـ بابا بولندي إلى الفاتیكان ، كانت 

لخمیني الذي كان محسوًبا في التصنیف الدولي على وتصحبھ أمام سنابك ا» العلماني«أیًضا تزندق الشاه 
  .» المسحوقین والمعتدلین«اإلسالمیین 

لتجنید ) مسرح العنف الدیني الیوم(بل ھا ھي األجھزة األمریكیة تذھب في الثمانینات إلى مدن الصعید 
  .یة في أفغانستان مدعومة ومسنودة بفتاوى الشیخ عمر عبد الرحمن بمجاھدة اإللحادیة الشیوع» األفغانیین«

االعتدال بعد إعفائھ المبكر من عقوبة » خانة«وكوفئ الشیخ الضریر آنذاك ، أمریكًیا بتصنیفھ فوًرا في 
التحریض على قتل السادات ، وعندما تحول بفتواه الجھادیة من أفغانستان إلى بلده مصر اكتفت أمریكا 

ضد المركز التجاري ورموز االزدھار » الجھاد«دما أعلن العنف إال عن» خانة«باستضافتھ عندھا ولم تنقلھ إلى 
  .الرأسمالي 

وال شك أن الموازنة الرسمیة بین التشدد واالعتدال كفلت للمجتمعات العربیة نوًعا من السالم المدني ، وتم 
ا الدول استیعاب اإلسالم المعتدل في مجالس الشورى والنیابة في الكویت والسعودیة واألردن ومصر ولبنان ، أم

  .التي حارت وترددت كالجزائر بین تبني التصنیف ورفضھ فقد انغمست فوًرا في حروب أھلیة ودینیة 

لكن معادلة التشدد واالعتدال یبدو أنھا تخضع ، أو البد أن تخضع إلعادة النظر في السنوات القلیلة التي 
حة والھدنة بین المعسكرین الرسمي تسبق القرن الجدید ، وھذه المراجعة تتم في ضوء حصیلة زواج المصل

  .والدیني 

                                         
  .م ٥/٣/١٩٩٦في » الشرق األوسط«نشر بجریدة *) (
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لقد رفضت دول مثل تونس ولیبیا ھذا التصنیف أصًال واعتبرتھ سلفًا لصالح حركات اإلسالم السیاسي من 
معتدلة ومتشددة ، ورفضتھ أیًضا دول مثل السودان ، لكن لكي تتبنى حركات االعتدال والعنف وتنسق معھا في 

  .الداخل والخارج 

ل مثل سوریة فقد تعاملت مع الھبة الدینیة كظاھرة اجتماعیة ال كحركة سیاسیة ، فھا ھي تحول أما دو
القیادي اإلخواني السابق الشیخ سعید رمضان البوطي إلى مؤسسة تلیفزیونیة لإلرشاد الدیني ، وھا ھي تعفو 

 السبعینات والثمانینات ، لكن فتسمح بالعودة للشیخ عبد الفتاح أبو غدة مراقب اإلخوان الذین سحقت عنفھم في
  .» الوطنیة التقدمیة«سوریة لم تفكر بعد بالترخیص لحزب دیني أو بتمثیل اإلسالم السیاسي في جبھتھا 

التي » المكاسب«ولعل أحد أسباب اھتزاز ثنائیة التشدد واالعتدال في التسعینات ھو الجدل الحار حول 
  .التي جنتھا الدولـة والمجتمع » الفوائـد«على حساب » عتـدلةالم«حققتھا المرجعیات التقلیدیة والحركات 

فاالنتلجنسیا العربیة تعتقد أن الدولة تنازلت لھذه المرجعیات والحركات عن صیاغة عقل وفكر األجیال 
الجدیدة ، وترى أن المجتمع تلقى جرعات إرشادیة وتوجیھیة جردتھ مع تراجع الوعي وتردي المستوى التعلیمي 

شي من القدرة على المحاكمة والمجادلة ، فبات أكثر محافظة واستعداًدا للقبول بأیدیولوجیات شمولیة ، ھي والمعی
  .أقرب ما تكون إلى أیدیولوجیات حركات التشدد والتزمت والعنف التي تكافحھا الدولة 

م زندقة المرجعیات وفي الحوار مع الدولة تقول االنتلجنسیا إنھا تجد نفسھا في موقع الدفاع المكشوف أما
  .والحركات رموز الثقافة والفكر وأمام الھجمة على كل ما تم إنجازه في عملیة التحدیث خالل القرنین األخیرین 

االنتلجنسیا تعتقد أنھا الطرف الخاسر من تصنیف ال عالقة لھا بھ ولم تشارك في وضعھ وال تعثر في 
رجعیات والحركات ، وھي ترى اللیبرالیة الفكریة والسیاسیة في المواجھة مع الم» الحكم العادل«الدولة على 

تنحسر وتضیق وحملة لوائھا یتلقون ضربة على الید والرأس كلما أرادت الدولة إثبات تقواھا وتأكید شرعیتھا 
  .الدینیة 

ھذا المنطق مرفوض جملة وتفصیًال عند المرجعیات ، فھي مازالت مؤسسات دینیة تابعة وردیفة للسلطة 
فتشكو من أنھا مازالت خارج المؤسسة الرسمیة ، ولم تنل بعد اعتراف » المعتدلة«لسیاسیة ، أما الحركات ا

الدولة بھا كأحزاب سیاسیة أو دینیة ، والمرجعیات والحركات مًعا تقول إن جھادھا سلمي وموجھ إلى كشف 
ي من حصانتھ األخالقیة وأصالتھ الفكري والثقافي الذي كاد أن یجرد المجتمع اإلسالم» التغریب«وتعریة 
  .التراثیة 

والدولة في غمرة ھذا الحوار الالھب تجد أنھا حققت مكسًبا أساسًیا فقد حالت إلى اآلن دون تسییس 
تحت رحمة عدم االعتراف الذي قد یتحول إلى مالحقة إذا » المعتدلة«المرجعیات التقلیدیة وأبقت الحركات 

  .ل تجاوز المعتدلون خطوط االعتدا

یا مصر الیوم بؤرة لھذا الجدل الثالثي ، ومع أن الدولة ال توحي بأنھا تنحاز إلى منطق االنتلجنس
، لكن تصاعد التوتر مع اإلخوان یشیر إلى أنھا تعید مراجعة حساباتھا ، تعید النظر في معادلة التشدد المصریة

  .اجعة واالعتدال ، ومستقبل العالقة مع اإلخوان یتوقف على نتیجة المر

لقد غیرت المواجھة مع العنف الدیني كثیًرا من الرؤى والحسابات والمواقف ، باتت الدولة أكثر شكًا بـ 
 ألف شرطي ورجل أمن ٣٠٠اإلخوان ، وأكثر قناعة بأن المواجھة األمنیة مع العنف التي یشارك فیھا » سلمیة«

الوعظیة واإلرشادیة » األدلجة«سبوا واستفادوا من ال تكفي للحسم ، وھي ترى اإلخوان قد خسروا شعبًیا لكنھم ك
  .للمجتمع 
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ففي غیاب أیدیولوجیا محددة ومرسومة للدولة ، وفي تراجع األیدیولوجیات الناصریة والیساریة ، بات 
 من المجتمع أكثر استعداًدا للقبول بأیدیولوجیا شمولیة ، لقد اكتشفت الدولة أنھا تدور في حلقة دائریة ، فما الفائدة

مكافحة اإلرھاب والقضاء علیھ إذا كان اإلخوان یعملون سلًما لصالح أیدیولوجیا تعمل حركات العنف لفرضھا 
  .بالقسر والقوة ، فاألیدیولوجیا واحدة ، وإن اختلف األسلوب في الممارسة والوصول والتطبیق 

لمر ، یقول مصطفى مشھور لقد تذوق اإلخوان من مبارك الجانب الحلو ، وھم یتذوقون الیوم الجانب ا
  .مرشد اإلخوان في ما یشبھ الدھشة والتعجب ، إننا ال نتحداه ، ولم نختلف معھ إال في الفترة األخیرة 

واإلخوان من خالل تجربتھم العنف یعرفون أنھم الجانب األضعف في أیة مواجھة مع الدولة ، لذلك فھم 
بالوسائل «نف أو باللجوء إلى العمل السري وسیظلون یعملون یعلنون ویؤكدون أنھم لن یقابلوا االستفزاز بالع

  .» الشرعیة والسلمیة

الواقع أن مبارك تغیر كثیًرا فھو في التسعینات غیره في الثمانینات ھو الیوم أكثر حزًما وحسًما وصالبة 
 الرئیس الحذر ، في الداخل ، وأوسع مبادرة ومناورة في السیاسة العربیة والدولیة ، مع ذلك فھو مازال ذلك

  .الرئیس األبعد من السادات رؤیة وحساًبا 

وترجمة ذلك تعني أن مراجعة الحساب قد ال تؤدي إلى التخلي عاجًال عن ثنائیة التصنیف ، وال إلى 
الدخول فوًرا في مواجھة مع اإلخوان ، فمبارك یعرف أكثر من غیره أن تغییر السیاسة والمعادلة یتطلب وقتًا 

  .اسة أعمق للظروف والعوامل والقوى العربیة المؤثرة والفاعلة داخلًیا وعربًیا أطول ، ودر

وعلى أیة حال ، فالدولة العربیة في غیاب أیدیولوجیا بدیلة ، لیس في طاقتھا التخلي اعتباطًا عن الفرز بین 
نھا تجد في ذلك ما یؤكد التشدد واالعتدال ، فھي تتساھل مع حركات اإلسالم المعتدل والمرجعیات التقلیدیة ، أل

  .صالحھا وتقواھا وشرعیتھا أمام جماھیرھا المؤمنة 

وحتى لو اضطرت الدولة إلى الدخول في مواجھة مع الحركات المعتدلة ، فھي لیست بمضطرة ومجبرة 
 سالًحا فاعًال للتخلي نظرًیا وإعالمًیا عن ثنائیة التشدد واالعتدال ، ألنھا في ذلك تتخلى عن أھلیتھا الدینیة ، وتفقد

تضعھ في أیدي الحركات الدینیة المعتدلة والمتشددة ، والدین منذ اإلسالم یدخل في صمیم السلطة السیاسیة 
  .وفرض الطاعة على الرعیة 
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یبدأ المرشد مصطفى مشھور العد التنازلي على األصابع ، ویحدد ساعة الصفر ، فبعد ثالثین سنة سوف 
   .تقوم الدولة اإلخوانیة

، والمسافة الزمنیة لیست ببعیدة » إسالمیة عالمیة«ویبدو المرشد في سحاباتھ متفائًال ، فدولتھ ستكون 
قیاًسا بالعناء الذي سیكابده وھو یبني إمبراطوریة تمتد من أندونیسیا إلى األطلسي ، ومن تركیا وشیشینیا إلى 

  .الیمن السعیدة 

دولة عالمیة في عصر استحالة الدولة العربیة الواحدة وانھیار وال یكشف المرشد عن خطتھ السحریة لبناء 
  .اإلمبراطوریات التي تضم شعوًبا شتى ، وفي زمن تفكك الدولة التي تضم شعًبا واحًدا وأقلیات متعددة 

وھو یتجاھل صراع األعراق واألجنحة اإلسالمیة في العراق وباكستان وأفغانستان والجزائر ، ویتناسى 
األمویة والعباسیة والعثمانیة ، فقد أسلمت شعوبھا وحسن إسالمھا ، لكن الدین لم یتغلب قط » ــــالفاتالخـ«نھایة 

  .في الواقع على النزعات العنصریة والثقافیة بحیث یمكن استیعابھا في دولة واحدة 

دولة «ھا لن تكون إذا تجاوزنا حقائق التاریخ وسألنا المرشد عن ھویة الدولة اإلخوانیة لسارع إلى القول أن
  .» دولة مدنیة«، وربما یقصد أنھا » دولة طبیعیة«فھي عنده » دینیة

ھنا یعاني المشروع الدیني من سلسلة تناقضات ال تنتھي منذ والدتھ في القرن التاسع عشر ، فاإلسالم 
إلى ھذه الحكمة القرآنیة أصًال لم یحدد في النص المقدس والُسـنة ھویة الدولة ، وقد تنبھ مفكرو المشروع األوائل 

  .والنبویة ، لذلك كان إلحاحھم على إصالح المجتمع یسبق اإللحاح على قیام الدولة 

، ولیس في اإلسالم سلطة دینیة ، » ال دولة دینیة في اإلسالم«: فھا ھو الشیخ محمد عبده یعلن صراحة 
ي عبد الرازق مضیفًا أن نباھة اإلسالم إنما سلطة مدنیة ، ویؤیده في ذلك مفكرون آخرون بینھم األزھري عل

  .تتجلى في ترك ھویة الدولة إلى مسئولیة العقل ال اإلیمان 

نظریة الخالفة على رؤوس الساسة » اإلسالم وأصول الحكم«وقد ھدم علي عبد الرازق في كتیبھ 
 إقالة السلطان عبد الحمید آخر والمفكرین والدعاة الذین لم یستطیعوا التصور أن اإلسالم قابل للحیاة بال خلیفة بعد

  .م ١٩٢٤الخلفاء العثمانیین في عام 

قوض علي عبد الرازق مشروع الخالفة ، فقوض ھؤالء حیاتھ العلمیة كمفكر أزھري وقاض شرعي ثم 
  .م ١٩٦٦كسیاسي ، وأوصلھ اجتھاده الجرئ في موضوع الدولة والسلطة والخالفة إلى زندقتھ ، فمات نكرة عام 

تناقضات أكثر فأكثر مع تسییس المشروع اإلسالمي ، فقد بات في نظر دعاتھ بحاجة إلى دولة وتتجلى ال
وإمام أو خلیفة ، فھا ھو الشیخ رشید رضا ینادي بالعودة إلى الخالفة ، ففیھا وحدة األمة والدولة واإلیمان والعقل 

.  

                                         
  .م ١٢/٣/١٩٩٦في » الشرق األوسط«نشر بجریدة *) (



١٩٢        ــ ــ

 ، ویسیر متئًدا حكیًما بین أحابیل ویرنو الشیخ ببصره إلى عبد العزیز آل سعود ، فقد رآه یوحد الجزیرة
  .والي مكة ) الجد األكبر للملك حسین(اإلنجلیز وعناد األتراك وتسرع الملك فؤاد والشریف حسین 

وراقت فكرة الخالفة لمفكر كبیر مثل شكیب أرسالن ، لكن ملك الجزیرة كان من النباھة والذكاء بحیث لم 
 رمزًیا واسمًیا ، ولن تكون مؤشًرا وعالمة على قیام دولة عربیة واحدة ره الترشیح ، فقد باتت الخالفة منصًباغی

  .أو دولة إسالمیة متماسكة 

لكن دعــوة الشیخ رشــید رضـا للخالفة راقت أیًضا لإلخوان المسلمین ، وھو في الواقع كان األب 
ة اإلخوان ، وقد تلقف تلمیذه  تتلمذ وتدرب أوائل دعا»المنار«والمرشد الروحي للجماعة ، وعلیھ وفي مطبوعتھ 

  .» في رأس مناھجھم«الشیخ حسن البنا الفكرة معلنًا استرجاع الخالفة یأتي عند اإلخوان 

فى مشھور یقول إن طأمضى خطوة أبعــد في بیــان التناقضات حتى داخل الحركة الواحدة ، فالمرشد مص
سلفًا الدولة والمجتمع خارج اإلطار الدیني ، وقد دولتھ لن تكون دینیة ، لكن المرشد المؤسس حسن البنا یرفض 

» إمام«أسقط المرشدان فكرة الخالفة بعد ابتذالھا سیاسًیا ورفضھا عربًیا ، إال أنھما استبدال بھا الحدیث عن 
  .للدولة والمسلمین 

 عند رسم في االنتقال من ھویة الدولة إلى التفاصیل ، نرى المشروع اإلخواني یوغل في االرتباك والحیرة
المنھج والبرنامج ، وفي تحدید الموقف من المؤسسات والسلطات ، ولعل ھؤالء الذین یضفون القداسة على 

  .الحزب الدیني یكتشفون أنھ ال یختلف عن الحزب السیاسي في تناقض مواقفھ تبًعا للمصالح والظروف 

اإلمامة ، فوالھا االھتمام األبكر وقد ركز المشروع الدیني عموًما ــ واإلخواني خصوًصا ــ على قضیة 
فیما لم یظھر اھتماًما مماثًال بالمؤسسات التي تكفل الشورى أو باألحرى الدیمقراطیة ، وتضمن فصل السلطات ، 

  .سلطات تجعلھ مستبًدا یستحیل علیھ أن یكون عادًال ) الحاكم(فتم تحمیل اإلمام 

 إلى أن الخلیفة أو اإلمام لیس معصوًما ، والخالفة لیست لقد نبھ األفغاني ومحمد عبده والكواكبي المسلمین
  .» الحل والعقد«بوظیفة دینیة ، لكن البنا یصر على أن یبقى اإلمام وحده دون غیره واسطة 

ویكاد المحامي عبد القادر عودة أن یكون المنظر القانوني لإلخوان فقد صاغ دستوًرا للدولة اإلخوانیة 
لمتضاربة ، مع ذلك فھو في قانونھ یولي اإلمام السلطة التنفیذیة المطلقة ، ویعھد إلیھ لینقذھا من االجتھادات ا

  .بإقامة الدولة اإلسالمیة وممارسة سلطاتھا الدینیة والسیاسیة 

ویضج المشروع اإلخواني بالتناقضات عندما یحاول الفصل بین سلطات اإلمام وسلطات وحریات 
، لكنھ ) الشعب مصدر السلطات(ى مضض بالمبدأ الدستوري الدیمقراطي المؤسسات ، ھنا یقبل حسن البنا عل

كان ضمنًا ضد التعددیة السیاسیة ، بل وقف اإلخوان بعده إلى جانب جمال عبد الناصر في ضرورة إلغاء 
  .األحزاب السیاسیة 

، ) الجھاز السري(أما عبد القادر عودة الذي أعدمھ عبد الناصر لعالقتھ الحركیة بمؤسسة العنف اإلخوانیة 
، ثم یخضع ) مجلس النواب(فھو یجعل مسئولیة الحكومة أمام اإلمام أكبر من مسئولیتھا أمام مجلس الشورى 

أیًضا السلطة القضائیة إلى السلطة اإلمامیة ، ثم یتخبط أمام مبدأ االقتراع الشعبي وینتھي أخیًرا إلى انتفاء 
دون أن یحدد من ھو الذي » الحكماء والعقالء والعلماء والقضاة«الشریحة التي تنوب عن األمة ، فیقول إنھا 

  .یصنفھم ویسبغ علیھم العقل والحكمة 

لقد حسم سید قطب المنحدر مباشرة من صلب اإلخوان ھذه البلبلة فكفر المجتمع ودعا إلى قتالھ ، وجرده 
ًرا إیاھا من مفكري اإلسالم مستعی» الحاكمیة«وأسندھا إلى سلطة غیبیة سماھا » مصدر السلطات«من كونھ 



١٩٣        ــ ــ

» الحق المقدس«الھندي ، دون أن یتنبھ إلى أن الدولة الوثنیة ، ثم الدولة المسیحیة الوسیطة ، تبنت أیًضا نظریة 
  .لضمان السلطات المطلقة للحاكم واإلمبراطور 

بالمؤسسات ، وقبلوا » األمة مصدر السلطات«لكن إخوان الثمانینات والتسعینات عادوا فرفعوا شعار 
الدیمقراطیة بما فیھا التعددیة الحزبیة ، ووافقوا على مبدأ االقتراع الشعبي في تداول السلطة والنیابة عن األمة ، 

  .غیر أن الدولة وقادة األحزاب ومفكري المشروع الدیني یشككون في جدیة اإلخوان 

تیر المصریة المتعاقبة ، وخالد فالدولة تؤكد أنھا لن ترخص للحزب الدیني معتمدة في ذلك على الدسا
محیي الدین زعیم حزب التجمع غیر مقتنع بدیمقراطیة الجماعة ، والمفكر محمد عمارة ــ قبل انسحابھ من 

من السلطات السیاسیة بتجرید األمة «الوساطة بین المشروعین الدیني والقومي ــ كان یتھم اإلخوان 
  .»والتشریعیة

ھا المتناقضة ھي المسئولة عن حذر الدولة والساسة واألحزاب منھا ، فھي والواقع أن الجماعة في مواقف
مثًال تقبل بالتعددیة الحزبیة ، لكنھا تعود فتصف األحزاب بین ملحدة وغیر ملحدة ، فكل حزب یعارضھا سیكون 

راطیة الحوار ملحًدا ، ولن تجد لھ مكانًا في دولتھا ، وھكذا یتم إفراغ المشروع الدیني من روح الشورى ودیمق
  .والمداولة 

وأكاد أنسى في عرض مواقف أھل المشروع الدیني رأي مرجعیة ال تقل أھمیة ، وھي المرجعیة التقلیدیة 
إمام «، فشیخ الجامع األزھر جاد الحق یسلم بأن اإلسالم لم یقل بدولة دینیة أو مدنیة ، لكنھ یتصور دولة لھا 

  .اء بما فیھا القض» واحد كل األمور في یده

وفي مبادرة لم تلفت االنتباه عمد كبار رجال األزھر إلى محاولة وضع دستور للدولة الدینیة ، متجاوزین 
  .المبدأ الدستوري في أن وضع الدستور من صالحیة ھیئة تشریعیة منتخبة 

ا وفي داللة واضحة على اختالف المرجعیات واالجتھادات ، فقد تعطلت صیاغة الدستور عندم.. مع ذلك 
اصطدم رجال األزھر بقضیة المرأة ، ھل یمنحونھا حق الترشیح والتصویت كالرجل أم یحجبونھ ؟ وھنا تبدو 
المرجعیة اإلخوانیة مختلفة في االجتھاد فھي مع تصویت المرأة وانتخابھا ، فالجماعة حریصة على كسب 

  .صوتھا في المعارك االنتخابیة والسیاسیة 

في توكیل المرأة ، لكن المرجعیتین تتقاربان كثیًرا في فرز األحزاب على لقد اختلف األزھر واإلخوان 
تسیر «لإلسالم ، وال یصرح إال لألحزاب التي » المخالفة«أساس دیني ، فالشیخ جاد الحق مع تحریم األحزاب 

إلبعاد ، وھو المبدأ الذي تعتمده المرجعیة الشیعیة الحاكمة في إیران » في نطاق اإلسالم وفي ظل أحكامھ
  .خصومھا واألحزاب السیاسیة عن دائرة القرار والسلطة والنیابة 
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(*) 
   

  ـــــــــــــــ


 

مرحلة الفكر ( الذي حمل المشروع الدیني الحدیث مر في ثالث طبقات أو مناخات سیاسیة بساط الریح
  ) .والعقل ، ومرحلة التبلیغ والتنظیم ، ثم مرحلة الرفض والعنف

عة قالتراجعیة تتسع جماھیریة المشروع الدیني كلما حمى وطیس تسییسھ ، ثم تضیق روفي ھذه الرحلة 
الفكر واالجتھاد فیھ كلما توسعت مساحات شعبیتھ ، إنھا تناقضات الشرق العالق بضباب الفلسفات الذي ال 

  .تخضع حركتھ الشعبیة واالجتماعیة لمنطق وقیاس 

لى االنبھار بتقدم الغرب وتحدي كالھما تخلف الشرق بمحاولة لقد فتح المشروعان الدیني والقومي العین ع
كر ـمصالحة التراث مع العصر ، ففیما ركز المشروع القومي على إحیـــاء الثقافة العربیة ومزاوجتھا بالف

ربي ، انھمك المشروع الدیني بتجدید الفكر اإلسالمي كوسیلة لمزاوجة اإلیمان في الشرق بالعقل والعلم في ــالغ
  .الغرب 

تھ النیام عند السحور ، فھا ھو یقبل من المجھول في لبالذي یوقظ بط» المسحراتي«ما أشبھ األفغاني بـ 
أفغانستان ، وربما من إیران لیدق بوابة الشرق وبوابة العرب بالذات ، فقد أیقن بذكائھ اللماح أن ال نھضة 

  .لإلسالم بال العرب 

مصر ، یجد المعلم البیئة الصالحة للصحوة ، وللدعوة إلى إعمال العقل وھنا في مناخ االنفتاح والسماح في 
  .والفكر في االجتھاد دون التخلي عن الثوابت المقدسة 

ھذا المفكر السیاسي تمكن من زرع البذرة ، لكن لم یستطع قط تسییجھا بجماھیر تتجاوب مع حماستھ 
  .إلى أوروبا الثوریة ، تجاوبت مع النخبة فطاردتھ السیاسة وألجأتھ 

العروة «ثم تخلى عنھ تلمیذه األمین بعد إقامة صحافیة قصیرة في باریس ، فاألفغاني یرید أن یركز في 
على السیاسة ، والشیخ األزھري یرى التركیز على التوعیة بالتعلیم والتربیة ، ثم انشغل بدرس العالقة » الوثقى

  .بین الحریة في اإلسالم والدیمقراطیة الغربیة 

افترق ھذا عن ذاك ، عاد محمد عبده مھادنًا اإلنجلیز فتربع على كرسي االفتاء في مصر ، وتقھقر و
األفغاني إلى اآلستانة التي ثار على جمودھا في شبابھ ، وكان غموض نھایتھ الغریبة في حضنھا أشبھ بغموض 

  .المجھول الذي جاء منھ 

لة الرائدة ، ظل الفكر اإلسالمي الجدید متوقًدا ، وھا الموت المبكر لألفغاني وعبده لم یطفئ جذوة المرح
ھو الشیخ رشید رضا یدعو إلى تسییس اإلسالم ضمن أطر االجتھادیة التقلیدیة ، وھا ھو شكیب أرسالن یحاول 

  .مصالحة المشروعین القومي والدیني متابًعا خطى الكواكبي 

                                         
  .م ١٩/٣/١٩٩٦في » الشرق األوسط«نشر بجریدة *) (
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قد برز علي عبد الرازق القادم من أكسفورد وإذا كانت استعادة الخالفة راودت خیال رضا وأرسالن ، ف
واألزھر لیحذر من االستسالم إلى الخدر التاریخي ، ولیقول بجرأة دفع ثمنھا إن الخالفة استغلت ، السیما في 

  .العصور المتأخرة إلیھام المسلمین بأن التمرد علیھا تمرد على الدین 

الفكر الدیني والسیاسي ــ وكان صائًبا ــ فقد ظل واستنتج القاضي الشرعي الشاب أن دولة الخالقة كبتت 
، حسب مصلحة » واهللا أعلم.. یجوز أو ال یجوز «مفتي الخالفة العثمانیة خمسة قرون یفتي بجملة واحــدة 

  .الخلیفة ، دون أن یقدم الحیثیات االجتھادیة ودون أن یجرؤ أحد على سؤالھ عن أسانیده المرجعیة 

 في المشروع الدیني ما لبثت أن أصیبت بالعقم لقد روج المفكرون اإلسالمیون غیر أن المرحلة الفكریة
الجتھاد جدید ، لكن ألیس غریًبا أن ال یجرؤ أحد منھم أو من المفكرین اإلسالمیین المعاصرین على ممارسة 

السیاسیة ، ففكر االجتھاد في الدین أو مخالفة االجتھاد القدیم الذي ظل في حراسة المؤسسة التقلیدیة والسلطة 
  .المشروع الدیني مازال یدور في إطار التحلیل والتفسیر والسرد لتاریخیة الفكر اإلسالمي والعربي فحسب 

والقلة األزھریة القلیلة التي مارست االجتھاد في قضایا جانبیة تمت زندقتھا فوًرا ، كما حدث لعبد الرازق 
في الشعر «ن األزھري الذي طبق مبدأ الشك عند دیكارت ، ثم لطھ حسی» اإلسالم واصول الحكم«بعد كتیب 

، وكاد المفكر الضریر أن یقدم على االنتحار في ذروة الھجمة علیھ وعزلھ عن بیئتھ الجامعیة » الجاھلي
  .والفكریة والسیاسیة 

 مرحلة ھذا العقم كان إیذانًا بانتقال المشروع الدیني من مرحلة الفكر والتنظیر إلى مرحلة االستنفار ،
  .التعلیب والتجییش والتعبئة في دعوة تنظیمیة جماھیریة جسدتھا والدة الحركة اإلخوانیة في نھایة العشرینات 

انتھى انبھار المشروع الدیني بالغرب ومحاولة تطعیم االجتھاد واإلیمان بالعقل ، إلى اإلنكفاء على الذات ، 
یة الفكریة التي جسدھا أحمد لطفي السید وعبد الرازق وطھ جاء اإلخوان رد فعل على التغریب ، وعلى اللیبرال

حسین ، ثم على اللیبرالیة السیاسیة واالجتماعیة التي مثلھا حزب الوفد بزعامة األزھري سعد زغلول ، ثم 
  .بزعامة مصطفى النحاس والقبطي ولیم مكرم عبید 

فض البنیة التحتیة للمجتمع كان ظھور اإلخوان في مصر ولیس في سوریة أو العراق تعبیًرا عن ر
بھار في االنالمصري ، وھي بنیة دینیة بالفطرة والوالدة وإلغراق األنتلجنسیا والطبقة السیاسیة المصریة 

 المیتة بنبش آثارھا بالغرب ومحاكاتھ ولمحاوالت االستعمار والمتمغربین إحیاء الحضارة الفرعونیة
  .منفصلة عن عروبتھا وإسالمھا ، وتقدیمھا قاعدة لقومیة مصریة ومومیاواتھا

لكن اإلخوانیة المصریة لم تكن رًدا على الفكر بالفكر ، كان ردھا بالتبلیغ ، بالدعوة ، بالتنظیم ، وباإلرشاد 
والوعظ ، وكان حسن البنا یمتلك قدرة ال تبارى على التغلغل في طیات المجتمع الدنیا ، وإھاجة الغیرة الدینیة في 

  .العفویة في إیمانھا وتسلیمھا المطلق طینة مصریة شدیدة 

اإلخوان «، » عقیدتنا«، » دعوتنا«حسن البنا لیس بمفكر ، إنھ داعیة ، كتبھ عناوین دعائیة براقة 
أسلوب سلس ، أفكاره بسیطة بال عمق ، یكتب .. » مذكرات الدعوة والداعي«، » المسلمون تحت رایة القرآن 

  .عودة إلى إسالم النص والُسـنة كما فسره وقدمھ اجتھاد األولین كما یبلغ ویخطب ویخاطب ، والمنھج 

كان البنا فاصل قطع وانقطاع مع فكر رواد المشروع الدیني ، فإسالمھ جماھیري ، إسالم حزبي .. ھكذا 
  .وسیاسي ، إسالم یسعى إلى اإلمساك بالسلطة إلرساء الدولة اإلسالمیة أو الدینیة 

اإلخوانیة إلى اآلن بال أنتلجنسیا ، بال فكر ومفكرین ومنظرین یتجاوزون ولھذا السبب بقیت الجماعة 
  .األطر التقلیدیة والوعظیة إلقامة حوار حار مفتوح ودائم مع الذات ومع اآلخرین ومع المرجعیة االجتھادیة 
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مودیة التي ولھذا السبب أیًضا احتفظت الھیكلیة التنظیمیة بال دیمقراطیة بنائھا الھرمي ، أنھا القمة الج
تتشاور مع نفسھا وتصنع مرشدیة من قدماء اإلخوان الذین أصبحوا بورجوازیة رأسمالیة ، ثم تفرض البیعة 
والطاعة على القاعدة التي انتقلت من قاع األحیاء واألریاف لتتمركز في طبقة التكنوقراط ، ولتسكن طبقة وسطى 

  .ضیفة لكنھا مزدھرة 

ریة التي خدمت المشروع الدیني ، فأعادت قراءة التاریخ اإلسالمي قراءة إنھا اللیبرالیة الفكریة المص
حدیثة بأقالم مفكریھا الكبار من أمثال محمد حسین ھیكل وطھ حسین والعقاد والزیات وأحمد أمین ، فكشفت 

ابت لألجیال الجدیدة عن عبقریة العرب المسلمین دون أن یكون إیمانھا كبیًرا بالعروبة ، ودون أن تمس ثو
  .المرجعیة االجتھادیة القدیمة 

حدث ذلك في وقت كان اإلخوان منھمكین باالستیالء على المشروع الدیني ، ونقلھ معھم إلى أقصى الیمین 
السیاسي ، فانطفأت أنواره التحدیثیة ، وتم تجمیده في قالب الدعوة الوعظیة اإلرشادیة ، دون المساھمة في 

  .علیھ إضافة لمسة فكر إخوانیة جدیدة 

غیر أن صب المشروع الدیني في قالب تنظیمي صارم وجامد كانت لھ عملًیا إیجابیات ، فقد تقدمت 
الشركات اإلخوانیة لمنازعة الیھود واألجانب المسیطرین على االقتصاد المصري ، ووقف اإلخوان إلى جانب 

ھم المدني والعسكري في حرب الحركة الوطنیة الملتھبة في الكفاح ضد االستعمار األجنبي وشارك تنظیم
  .م ١٩٥٢فلسطین األولى واخترقوا المؤسسة العسكریة المصریة التي ستقوم بتغییر نظام الحكم في عام 

أما السلبیات فقد تمثلت في كارثیة الصدام األول مع الدولة في األربعینات ، ففي ظل الخواء الفكري 
  .مطلقة وقع اإلخوان في ارتكاب المحذور والمحظور مًعا وصرامة البناء الھرمي ودغمائیة األیدیولوجیا ال

سقط اإلخوان في أسر دوامة العنف والقمع ، فاغتالوا رئیسین للوزراء وقاضًیا ممتاًزا ، وخسروا في 
سن البنا مرشدھم وقائد دعوتھم ، وخسروا أیًضا البكباشي أحمد عبد العزیز قائد قواتھم المقاتلة في حالمقابل 

  .المیدانیة الرائعة لصحافي شاب اسمھ محمد حسنین ھیكل » الریبورتاجات«ي شھرتھ فلسطین الذ

آخر یدعى جمال عبد الناصر سوف یخرج من » بكباشي«ومن سوء حظ اإلخوان وحسن حظ ھیكل أن 
صلب التنظیم لیحل محل الشھید عبد العزیز لیس فحسب في قیادة عملیة التغییر السیاسي في مصر وإنما أیًضا 

 قیادة أكبر عملیة تصفیة ألكبر حزب دیني عرفھ تاریخ العرب الحدیث ، ولیضع الدولة والسلطة في منأى في
  .ومأمن من الذرائع اإلخوانیة 
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 حادث سیر مؤسف ، فقد تدھورت حافلة التاریخ ، فسقط المشروعان القومي والدیني على رأسیھما ، وقع
  .عینات وھما مقلوبان على العقل والدماغ وسار المشروعان منذ األرب

فقد تخلى المشروع القومي عن المشروعین الدیمقراطي والوحدوي ، ثم لحقت بھ الھزیمة العسكریة في 
المواجھة مع المشروع الصھیوني فأصیب أیًضا بحالة إغماء وغیاب ، وورثتھ أنظمة رفعت شعاراتھ وتخلت 

  .میض مشروعھ الثقافي عن مضمونھ ، ولم یبق منھ حًیا سوى و

وفي ھذا الوضع المقلوب والالعقالني انتقلت حركة اإلخوان بالمشروع الدیني من الدعوة إلى تجدید الفكر 
اإلسالمي عند رواده ومفكریھ فجمدتھ في قالب حزب دیني ، واقتضى تسییس المشروع مخاطبة جماھیره 

  .دیة المتوارثة منذ ألف سنة ارم بالمنظومة االجتھبالمنطق األسھل ، بمنطق الوعظ واإلرشاد والتمسك الصا

غاب الحدیث عن التنویر واالنبھار بالغرب في مكافحة التخلف ، وحل محلھ انطواء وانكفاء على الذات 
  .واستنھاض الھمم ضد التغریب ، دونما حاجة إلى اجتھاد جدید أو انفتاح وحوار مع اآلخرین 

ین ، وجاء دور الدعاة والوعاظ والساسة الحزبیین ، وكف المشروع انتھى فجأة عصر المفكرین والمحاور
الدیني عن محاولة الوصل بین الشورى والدیمقراطیة التي بذلھا محمد عبده ، فاكتسب المشروع اإلخواني 

  .غموًضا ، وتأرجح حسب الظروف أمام الدیمقراطیة وآلیاتھا 

الدیني التي بذلھا الكواكبي وأرسالن ، لیـدور وتراجعت أیًضا محاوالت مصالحة المشروعین القومي و
مبـدأ الوحـدة العربیة عند البنا واإلخوان في فلك وحــدة غامضة أكبر ال أحـد یعرف دور العرب ومكانتھم 

  .ورتبتھم فیھا 

ھذه المسیرة التراجعیة التي قطعھا المشروع الدیني مقلوًبا على رأسھ في عھدة اإلخوان أحدثت ردود فعل 
اینة على المستویات السیاسیة والدینیة والفكریة ، وال أظن أني بحاجة إلى عرض موقف الدولة العربیة في متب

مصر  وغیرھا من اإلخوان ، فصدامھم معھا معروف ومحاولتھم المرحلیة التأقلم واالندماج في مؤسساتھا 
  .السیاسیة معروف 

ي مصر قابلھ تعثر انتشارھم في المشرق ، وأكتفي باإلشارة إلى أن النجاح الجماھیري لإلخوان ف
فالمشروع القومي كان قد استھوى جیلي الكفاح واالستقالل عند المشارقة ، ولم تكن مصر قد استردت وعیھا 

  .العربي بعد ضربة االنفصال التي أنزلھا بھا االستعمار في نھایة القرن الماضي 

جماھیري ، ألن المشروع الثقافي المصري لم یمتد وكان سھًال على المشروع اإلخواني اختراق الوعي ال
سیاسًیا خارج إطار النخبة في الطبقة الوسطى وكان منفصًال عن عروبتھ ومنھمكًا في االنبھار الفكري بالغرب ، 
ولم یتعثر المشروع اإلخواني إال عندما عادت مصر في الخمسینات إلى االندماج في محیطھا العربي من جھة 

  .ة باألیدیولوجیات األوروبیة من ماركسیة واشتراكیة والتأثر من جھ

                                         
  .م ٢٦/٣/١٩٩٦في » الشرق األوسط«نشر بجریدة *) (
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فاللیبرالیة المصریة لم تأبھ وتتنبھ باكًرا لالختراق اإلخواني للعفویة الجماھیریة ، كان الفكر .. وھكذا 
اللیبرالي مشغوًال بمصالحة المشروع الثقافي المصري مع التاریخ اإلسالمي ، فیما كانت اللیبرلیة السیاسیة 

  .منھمكة في الصراع مع السلطة واالحتالل ) الوفد(

وجاء رد الفعل الفكري متأخًرا ، ولم یحدث إال على ھامش الصدام الدموي بین اإلخوان والسلطة السیاسیة 
في اإلربعینات ، والمدھش أن الرد على اإلخوان لم یأت من اللیبرالیة الفكریة ، وإنما من صمیم المؤسسة الدینیة 

  .ة بالشیخ خالد محمد خالد التقلیدیة ممثل

الواقع أن الشیخ خالد كان من المؤسسة الدینیة وغریًبا عنھا في آن فقد درس في معاھدھا ولبس لباسھا لكنھ 
تأثر بعصره اللیبرالي سیاسًیا وفكرًیا ، ولعلھ ھو والشیخ العالیلي في لبنان وعالل الفاسي في المغرب یشكلون 

د اإلسالمي عند األفغاني ومحمد عبده واالستمرار في الحوار مع العصر والفكر االمتداد الحقیقي لفكر التجدی
  .الغربي 

خالد محمد خالد أجرأ الثالثة ، فقد تصدى للجمودیة اإلخوانیة وحاول استعادة المشروع الدیني من موقع 
الیة وتطعیم المشروع الیمین السیاسي الذي وضعھ فیھ اإلخوان ، ودعا إلى امتحان وتجربة الدیمقراطیة اللیبر

  .الدیني بمضمون العدل االجتماعي في االشتراكیة األوروبیة 

لكن محاولتھ الجریئة » مواطنون ال رعایا«، و» من ھنا نبدأ«بھر الشیخ المجدد األنظار والشباب في 
بفتور لدى الجماھیریة اإلخوانیة والفوضى السیاسیة السائدة ، وقوبل » الماكینة«كانت فردیة وواھیة أمام 

اللیبرالیة السیاسیة ، فقد كان اإلقطاع الفكري والسیاسي ممثًال بآل سراج الدین والوكیل قد أطبق على خناق الوفد 
  .حزب األغلبیة الجماھیریة 

ویشاء سوء حظ الشیخ خالد أن ُیمنى بخیبات متعددة فوفدیتھ حالت دون احتاللھ منبًرا فكرًیا وسیاسًیا بارًزا 
لناصریة ، وفي ذروة صدامھا مع اإلخوان ، وّزرت الشیخ الباقوري لظنھا أن إخوانیتھ السابقة أكثر في الدولة ا

من الشیخ الوفدي الغریب عنھم ، ومع تقدم العمر وصعود مد اإلسالم » المرتدین«قدرة على استقطاب اإلخوان 
 منذ أسابیع قلیلة فقد استمطر وافر التقلیدي عاد الشیخ خالد فتخلى عن إصالحیتھ الدینیة ، ولذلك عندما مات

  .الرحمة والرضا من أساطین المؤسسة التقلیدیة 

  .المشایخ خالد والغزالي وجاد الحق جمعھم الموت وفرقتھم الحیاة والرؤى والمواقف 

كان الشیخ الغزالي رد اإلخوان على الشیخ خالد ، لكن الغزالي ما لبث أن خرج على اإلخوان أنفسھعم ، 
لیھم محاولتھم احتالل المشروع الدیني كلھ ، إال أن الغزالي لم ینطفئ كما انطفأ غریمھ الشیخ خالد ، فقد أخذًا ع

  .تحول بحیویتھ الفیاضة إلى مؤسسة إعالمیة وإرشادیة مستقلة واحتلت موقعھا على یمین األزھر واإلخوان مًعا 

إرشادي وعاطفي أكثر مما ھو أكادیمي ، وفرج وفي التقییم النھائي یظل الغزالي داعیة وواعظًا ، فأسلوبھ 
الالعلمیة یستحق عند الغزالي الحكم بالقتل الذي أفتى بھ أمام القضاء ، فكالھما من » العلمانیة«فودة في فوضاه 

  .والغزالي لمشروعھ الدیني » العلماني«موقع مختلف یمثل ذروة الحماسة العاطفیة لمشروعھ ، فودة لمشروعھ 

 األزھریة أكثر ھدوًءا من الشیخین خالد والغزالي في الرد على اإلخوان ، ولم تكن العالقة كانت المؤسسة
طیبة غالًبا بین اإلخوان واألزھر ، فقد صنف اإلخوان المؤسسة الدینیة التقلیدیة بأنھا جامدة وحلیفة للسلطة ، أما 

  .من المجتھدین والمفكرین المجددیناستعادتھ األزھر فقد اعتبر اإلخوان منافًسا لھ على احتواء المشروع الدیني و

.. دعوة دینیة «ولعل رأي شیخ األزھر الراحل جاد الحق یلخص موقف المؤسسة التقلیدیة ، فاإلخوان 
، أما جماعات » في الوصول إلى الحكم« واإلسالم ال یقرالعدوان أو العنف »انحرفت باحتراف السیاسة بالعنف

  .» لكني أعتقد أن ھذه الجماعات اآلن لیست إخوانیة.. اءة اإلخوان فقد تكون خرجت من عب«العنف 
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غیر أن المؤسسة األزھریة باتت أعلى صوتًا من ذي قبل في الدعوة إلى تسییس المشروع الدیني واحتواء 
 فاإلسالم ،رموز الفكر والثقافة ، وھي ھنا تلتقي مع المؤسسة اإلخوانیة في رفض الفصل بین الدین والسیاسة 

  .كما قال جاد الحق ) الحاكم(دین ودنیا ، وإن لم یشرح النص المقدس والُسـنة طریقة اختیار اإلمام 

إذ كان العنف مرحلة في حیاة اإلخوان ، فقد سار سید قطب مفكر المؤسسة اإلخوانیة بالمشروع الدیني 
الدولة والمجتمع من مرحلة مؤقتة مسافة أبعد مقلوًبا على رأسھ ودماغھ ، وانتھى بھ فكره إلى تحویل العنف ضد 

اإلخوان ، وباتت تعتبر المرحلة » عباءة«عند المنظمات التي خرجت مثلھ من » مشروعة«إلى مؤسسة دائمة و
  .الثالثة في المشروع الدیني بعد المرحلتین التجدیدیة واإلخوانیة 

 ، فالمشروع الدیني استأنف إذا كان اإلخوان مؤسسة حزبیة بال فكر ومفكرین ومثقفین.. وعلى أیة حال 
التعرف على مثقفیھ ومفكریھ المستقلین ، وبرزت إلى الوجود انتلجنسیا دینیة منذ أوائل السبعینات وعنیت بحل 
غموض اإلسالم السیاسي ، ویمكن تصنیف ھؤالء المفكرین بأنھم امتداد للفكر التجدیدي اإلسالمي وللیبرالیة 

  .ة التاریخ اإلسالمي قراءة حدیثة الفكریة المصریة التي أعادت قراء

واإلضافة المھمة لھذه األنتلجنسیا تتجلى في أنھا تجاوزت روایة التاریخ إلى محاولة تفسیر وشرح اإلسالم 
السیاسي اعتماًدا على المنظومة االجتھادیة التقلیدیة ، لكن االستقاللیة السیاسیة والعلمیة تضیفان یوًما بعد یوم في 

  .لدیني المتزاید للجماھیر ، ودفعھا إلى آتون العمل السیاسي والحزبي ، بل والعنفي أیًضا مناخ التسییس ا

محمد عمارة أنموذج لما یصیب الفكر الدیني المستقل من خوف مع تصاعد العنف الدیني وغوغائیة العمل 
یني والقومي ، وھا ھو الحزبي ، فقد انسحب ــ كما قلت في األسبوع الماضي ــ من الوساطة بین المشروعین الد

، ثم یسند إلى » قائد أول تنظیم جماھیري للنھضة اإلسالمیة الحدیثة«في التسعینات یعید االعتبار إلى الشیخ البنا 
في » اإلبداع«ووظیفة » اإلحیـاء والتجدید روح«مھمـة المحافظة على ) یقصـد اإلخوان(الحركات الجماھیریة 

للمشروع الدیني ، أما حركات العنف » العقل والجسم«یعتبرھا أخیًرا بمثابة المجاالت االجتماعیة والشعبیة و
  .» أنیابھ وأظافره«فھي 

اإلسالم وقضایا «عمارة في زمن الثمانینات األرغد واألسعد یختلف تماًما ، فھو یدین اإلخوان في 
اكل العصر ما بلغتھ حركة وفي اإلسالم والعروبة والعلمانیة بأنھم لم یبلغوا في فھم اإلسالم ومش» العصر

  .في تناول القضایا » الجرأة«و» العقالنیة«، وھو ال یجد لدیھم ) األفغاني وعبده(الجامعة اإلسالمیة 

  عمارة التسعینات ؟ أم عمارة الثمانینات ؟: من نصدق 
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لھا موقف نظام الحكم في قراءة المستقبل السیاسي لإلخوان ، ھناك ثالثة عوامل رئیسیة تتحكم بھ ، وأو
الراھن في مصر من الجماعة ، وإذا استمر التوتر الراھن فمعنى ذلك أن العالقة ستزداد سوًءا بعد تجدید رئاسة 

  .الرئیس مبارك وفي العام المقبل 

وسیجد النظام أن علیھ أن یحسم موقفھ النھائي من الجماعة ، وسیقرر ما إذا كان سیمنح الحزب الدیني 
وترخیًصا ، أو یدخل مع الجماعة في مواجھة لحل تنظیمھا البنیوي وتصفیة نشاطھا السیاسي اعترافًا 

  .واالجتماعي 

والقرار لیس بھین ، إذ تدخل فیھ توازنات دینیة وسیاسیة وحسابات داخلیة وخارجیة معقدة ، وفي مقدمتھا 
مل السري فتكون الدولـة قد دفعت تقدیر مدى طاقة اإلخوان على الرد ، ھل یختارون المواجھة بالعنف والع

خصًما متردًدا إلى خندق واحد مع منظمات العنف ، أم یقبلون بالتفرق واالنصراف بسھولة وسالم ممتثلین للعبرة 
  التي استخلصوھا من تجارب العنف في الماضي مع الدولة ؟

یدة یدق باب السبعین ، ویلعب العامل الشخصي دوره أیًضا في القرار ، فالرئیس مبارك في والیتھ الجد
وقد زاده العمر خبرة ، ولم یؤثر ثقل المسئولیة على حیویتھ ونشاطھ ، لكن المسئول في السبعین أقرب إلى الحذر 

  .والتردد في الحسم والمواجھة 

وثمة طرف آخر غائب حاضر في معادلة الدولة واإلخوان ، فالمؤسسة العسكریة مازالت سنًدا وقاعدة 
، یر مسیسة ، ومؤسسة محافظة ومؤمنة وھي منذ إخراج المشیر عامر منھا تبدو مؤسسة موالیة وغلنظام الحكم ،

وھي كأیة مؤسسة عسكریة تقلیدیة ، لھا رأیھا السیاسي الھامس في أذن السلطة المدنیة ، ولعل موقفھا من أیة 
  .نیة وغیر إخوانیة مواجھة مع اإلخوان یتأثر بمدى تأثرھا بالقیادات السیاسیة والدینیة من إخوا

لقد أخفقت ھذه الجماعات إلى اآلن في اختراق المؤسسة العسكریة وكانت تجربة اإلخوان بالذات مریرة ، 
فقد تبین أن تنظیم الضباط األحرار ھو الذي اخترقھا ولیس العكس ، ثم ھو الذي ضربھا عندما اختلف معھا حول 

  .م ١٩٥٢عام السیاسة وشكل الحكم بعدما استولى على السلطة 

وتبین أیًضا من خالل عملیة اغتیال السادات ومحاولة اغتیال مبارك في قاعدة جویة قبل عامین أن 
اختراق جماعات العنف للمؤسسة العسكریة كان فردًیا وسطحًیا ، ومادام األمر كذك فالنظام یستطیع أن یعتمد 

اخلي إذا كانت مھمة المواجھة أكبر من طاقة علیھا كعامل حسم احتیاطي وكضامن أخیر لالستقرار واألمن الد
  .األجھزة األمنیة المدنیة 

أما العامل الثاني في تقریر مستقبل اإلخوان في مصر فھو عالقتھا مع جماعات العنف ، ویبدو أن 
الجماعة تعیش حالة ھدنة معھا ، ولعل ھذه الھدنة السیئة السمعة ھي التي تجعل إدانة اإلخوان للعنف باردة 

                                         
  .م ٢/٤/١٩٩٦في » الشرق األوسط«نشر بجریدة *) (
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أن ال خالف مع الجماعات «قرونة دائًما بإدانة القمع ، وكان المرشد الراحل محمد حامد أبو النصر یقول علنًا وم
  .» اإلسالمیة سوى الذین یكفرون المجتمع

م مع تصاعد مد التنظیمات الدینیة من ١٩٨٢في عام » دولیة إخوانیة«وقد سارعت المرشدیة إلى إنشاء 
اإلسالمي ، والتنظیم الدولي لإلخوان یتزعمھ المرشد المصري یعاونھ مكتب إرشاد إخوانیة وغیرھا في العالم 

  .ینعقدان شھرًیا وفصلًیا ) لجنة مركزیة(ومجلس شورى ) مكتب سیاسي(

بالعنف الدیني الدولي تتراوح بین الحقیقة والخیال ، فباستثناء صلة قویة مع » الدولیة اإلخوانیة«عالقة 
ي تدفع عرفات دائًما إلى التماس وساطة اإلخوان المصریین ، فھم یرتبطون بعالقة ال الفلسطین» حماس«تنظیم 

  .مركزیة مع التنظیمات اإلخوانیة العربیة ، وبعالقة مھزوزة أو سیئة مع تنظیمات أخرى 

في رأي الحركات التونسیة والترابیة السدوانیة ، وھي » رجعیة ومتخلفة ومنغلقة«فاإلخوانیة المصریة 
عند » في رأي المؤسسة الدینیة الحاكمة في إیران ، ثم ھي إخوانیة مستخذیة أمام السلطة» أمیریكیة«نیة إخوا

  .منظمات العنف المصریة 

مع ذلك كلھ ، فقد أقام اإلخوان روابط وثیقة مع األحزاب والحركات الدینیة في أكثر من بلد إسالمي ، ومع 
امضة تثیر الریبة والقلق لدى السلطة في مصر وغیرھا ، ومازالت تصاعد العنف الدیني باتت ھذه العالقة الغ

  .تصریحات وزیر الداخلیة الباكستاني الزائر للقاھرة منذ أسابیع قلیلة تدوي في األسماع 

 بین األحزاب الدینیة الباكستانیة »التنسیق«فقد أسند الوزیر  نصیر اهللا بابار إلى اإلخوان المصریین مھمة 
، ثم دخل في » خارجة من عباءة جماعة اإلخوان المسلمین في مصر« التي وصفھا بأنھا وجماعات العنف

  .إخوانیة إلى باكستان ، وعن تدریب ھذه الجماعات وتمویلھا ال مجال لذكرھا ھنا » زیارات«تفاصیل كثیرة عن 

 نھائًیا أیة عالقة والعامل الثالث في تحدید مستقبل اإلخوان وثیق الصلة بالعامل الثاني ، فعندما تنتفي
  .للجماعة بالعنف الداخلي والدولي ، فمن البدیھي ــ عندئذ ــ أن تعقد الجماعة مصالحة مع الشورى والدیمقراطیة 

وأتمھل ھنا ألقول إن جدلیة الشورى والدیمقراطي تندرج لصالح كبت الحریات السیاسیة ، فالقرآن الكریم 
لة الخالفة اإلسالمیة وحركات اإلسالم السیاسي المعاصرة أخفقت أوصى بالشورى في أكثر من موضع ، لكن دو

  .في صیاغة آلیة للشورى تتیح حریة سیاسیة أكبر وترسي مبدأ المشاركة والمشاورة 

راحت كلھا تتوسل سبل السلطة المطلقة في مشروع الدولة الدینیة إلمام مستبد وعادل أو .. بدًال من ذلك 
ة ماسة إلنھاء ھذا الجدل العقیم بین الشورى والدیمقراطیة ، ولالستفادة من تجارب فقیھ معصوم ، من ھنا فالحاج

  .اآلخرین في إرساء آلیة للشورى تكون بمثابة الحكم الوحید ، ولیس الخلیفة أو اإلمام أو الفقیھ لتداول السلطة 

إذا لم یكن ھو في ومن االستخفاف بالمنطق والعقل نشھد أن الحزب الدیني المعارض الحریة السیاسیة 
******** القرار والمنھج ************ الحزبي باعتبار  ********* (*)***نسیجھ دیمقراطًیا ، و

والتجار *********** ومفكرین ، أنھم ھو ولیس *********** بحاجة إلى أنتلجنسیا فال ******** 
  .لسیاسیة الدیمقراطي وتألق الحیاة ا********* والتكنوقراط ، الذین یمنحون 

إلى دیمقراطیة السلوك والمنھج ، فأدلجة الدین ******** وال شك أن تھویة الجماعة فكًرا وتنظیًما 
وقد برھنت أألیدیولوجیات الشمولیة ****** یعفیان تحویلھ من عقیدة إلى أیدیولوجیا حزبیة ********** 

                                         
  .عالمة النجمة ھي لكلمات غیر مقروءة نظًرا لتمزق بالجریدة *) (
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صبغ المجتمع والدولة والفكر والناس بلون وشیوعیة عن إخفاقھا التاریخي الذریع في ******* من ثیوقراطیة 
  .واحد 

دیمقراطیة السلوك والمنھج تریح الجماعة من التناقض بین اإلعالن عن اإلیمان بالعنوان الدیمقراطي ، ثم 
  .االختالف معھ في الفروع والتفاصیل ، فتفرز األحزاب والھیئات والساسة على أساس دیني 

فة فرز اآلخرین واحتكار العمل السیاسي یریحھ أیًضا من ھالة القداسة وإعفاء الحزب الدیني نفسھ من وظی
التي یحیط بھا رأسھ ، فال قداسة في اإلسالم للساسة اإلسالمیین المحترفین ، وبمعنى آخر یجب الفصل في أذھان 

 ومعارضتھم ال  وبین اإلسالمیین الحزبیین كساسة محترفین ، فنقدھمتھ ،النخبة والعامة بین اإلسالم كدین وقداس
  .یعنیان نقًدا لمقدسات اإلسالم 

فھم مجردون حكًما ومنطقًا من حصانة القداسة التي یحتمون بھا ویلجأون إلیھا لكبت الحریة .. وبالتالي 
السیاسیة ، واضطھاد اآلخرین ، وتألیب السلطة السیاسیة والجمھور العفوي ضدھم بالتكفیر والزندقة ، فكما ال 

  . في الدین ، فال أولیاء وأوصیاء في السیاسة أولیاء وأوصیاء

مصالحة اإلخوان مع الشورى والدیمقراطیة تصلح أساًسا ومقیاًسا لدمجھم في الحیاة السیاسیة المشروعة 
فبقاؤھم على ھامشھا یلحق أذى بالغًا بالعملیة الدیمقراطیة ، ویدفع األحزاب إلى إلغاء عقلھا ومبادئھا في محاولة 

  . اإلخوان في الشارع االنتخابي لشراء أصوات

لكن برمجة اإلخوان في دائرة الشرعیة الدستوریة تقتضي شروطًا لعل أولھا إصدارھم إعالن مبادئ 
صریًحا یعبر عن التزامھم بآلیة الدیمقراطیة ، ویحدد نھجھم وأھدافھم وسلوكھم الدیمقراطي في الحكم ) مانیسفتو(

ي العربي لم یصل بعد إلى إیالء اآللیة الدیمقراطیة ببساطة متناھیة دور والمعارضة والواقع أن النضج السیاس
  .الحكم بین فرقاء السیاسة 

فھذه اآللیة ھي التي تكفل عبر االقتراع الشعبي انتقال السلطة السلمي من األقلیة إلى األغلبیة ، وھي التي 
فویض مطلقًا ودائًما لألغلبیة أو لحزب أو تضمن تداول السلطة عبر اللجوء المستمر إلى صندوق االقتراع فال ت

  .إلمام عادل أو مستبد ، أو لفقیھ معصوم ، یتمرس في الحكم أو یصل إلیھ بالقوة 

كذلك فتسییس الحزب الدیني یفرض اإلقالع عن استخدام المسجد كأداة حزبیة ودعائیة أو إلظھار التقوى 
دة وأداة تجمیع وحشد للطاقات في الحرب والسلم وعندما في السیاسة ، كان المسجد في تاریخ اإلسالم بیت عبا

  .ن بیت العبادة یتحول إلى أداة فتنة وتفرقة تغل ألغراض سیاسیة وحزبیة ضیقة فإیس

یأتي شرط تخییر اإلخوان بین االعتراف بھم كحزب أو استمرارھم كجماعة أو جمعیة خیریة .. وأخیًرا 
التقدیمات والخدمات االجتماعیة إلظھار عجز الدولة في قطاعات وخدمیة ، فالحزب ال یتوسل الشعبیة عبر 

  .محدودة ، الحزب ھدفھ الوصول إلى السلطة لتطویر أداء الدولة بما یخدم مواطنیھا في كل القطاعات والخدمات 

فإذا اختار اإلخوان السیاسة والحزبیة تخلوا عن جمعیاتھم الخدمیة لھیئات وجمعیات خیریة ذات خبرة 
  . حسنة ، وھي موجودة بكثافة في مصر ومحایدة وغیر سیاسیة وسمعة
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المركز اإلسالمي «وجدنا  في أوراقنا ھذه الرسالة التي كتبھا باإلنجلیزیة الدكتور سعید رمضان مؤسس 

  .م ١٩٦١في جنیف كنشرة أصدرھا في مایو 

 اإلخوان ، واشـتھر بالخطابة ، كما والدكتور سعید رمضان كان من أوائل طلبة الجامعة الذین آمنوا بعقیـدة
م سافر ١٩٥٤أنھ تزوج بكریمة اإلمام الشھید ، وعندما احتدمت العداوة ما بین جمال عبد الناصر واإلخوان سنة 

سعید رمضان إلى باكستان وغیرھا من الدول وانتھى بھ المطاف إلى جنیف حیث استقر واستقدم زوجتھ وأنجبا 
 ونالوا درجة الدكتوراه لموا في المدارس السویسریة وأتموا تعلیمھم بجامعة جنیف ،في جنیف أبناء وبنات ، وتع

 وأقام المركز اإلسالمي وھو أول مركز إسالمي في دولة أوروبیة ، وساعد ھذا المركز على تكوین مركز منھ ،
وكتب فیھا كل السید رشید رضا ، » منار«التي أشبھت » المسلمون«لإلخوان في ألمانیا ، كما أصدر مجلة 

  .أعالم العالم اإلسالمي 

والرسالة تعالج اإلسالم كمنھج حیاة ، وتبرز وجھة نظره في النظام االجتماعي واالقتصادي والسیاسي ، 
  .كما تبرز نزعتھ نحو الحریة والمساواة والسالم بین األمم والتعایش بین األدیان 

ن قراء وثائقنا وإن كانوا عرًبا فمعظمھم یجید وقد رأینا نشر ھذه الرسالة كما ھي باإلنجلیزیة ، أل
اإلنجلیزیة ، كما ستفید بالطبع المسلمین الذین یتحدثون اإلنجلیزیة وتعطي العالم الغربي صورة رشیدة لإلسالم 

م ، وفضال عن إمكان االستفادة منھا بنقلھا ونسخھا وتوزیعھا ألنھا وإن ١٩٦١حتى وإن كانت قد وضعت سنة 
  .م ، فإن أفكارھا ھي ما یثیره العصر ، وما یتطلبھ المسلمون الیوم ١٩٦١صدرت سنة 
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(*)  

 
  ــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 .م ١٩٦١لث ، مایو  ، العدد الثا»المركز اإلسالمي بجنیف« سعید رمضان ، ٠ د(*)
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