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  مقدمـــــــــــة  


  التنظیم اإلداري

  تقریـــــــــر إجمــــــالي خاص  

   قســـــــــــــــم المناطـــــــــــق 

  نشــــرة إداریة لتنظیم سـیر العمـــــل بین المختصین من حضرات اإلخـوان 

 ة أسماء أعضاء الھیئة التأسیسیة لإلخوان المسلمینقائم 

  النشـــرة الدوریـــــة األولــــى  

 
رســـائل اإلخـــــــوان 

 في جمعیـات اإلخـوان المسـلمین  )١(
 رســـــــــــــــالة المنـاجــــــــــاة  )٢(
 مؤتمر طلبــة اإلخوان المسلمین  )٣(
 المؤتمـــــــر الــــدوري السادس  )٤(
 نشـأتھ وأھدافھ .. ســـــر نظام اُأل )٥(
 من آداب األســـــــرة والكتیبــــة  )٦(
 الحق المبـــین .. رسالة األناشید  )٧(
  القــــــــــــــرآن الكریـــــــــــــم  )٨(
  


اإلخوان المسلمون واآلخـــر 

 تقریر مرفوع للرأي العـــام اإلسماعیلي  )١(
 إلى رفعة الرئیس الجلیـل .. من مدرس الخط  )٢(
 ـــال إحســــــان عبد القــدوس مقـــ )٣(
 حادث تحطیــــــــــــم الحــــــانات  )٤(
 ) المصري(حدیث اإلمام الشھید لجریدة  )٥(
 مذكــــــــــــــــرة الحــــــــــــل  )٦(
 القــــــــــــول الفصـــــــــــــــل  )٧(
   ١٩٥٢ یولیو سنة ٢٣كة بتوجیھ حرلمین ــــــــــة التأسیسیة لإلخوان المســـــان الھیئـــــــبی )٨(
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، وقد جرینا فیھ على غرار "من وثائق اإلخوان المسلمین المجھولة"ھذا ھو الجزء الثاني من كتاب 
ا            نظام الجزء األول مع اختالف طفیف تطلبتھ طبیعة المواد، فقد بدأنا بما جاء عن التنظیم اإلداري ثم ثنین

ر،              برسائل اإلخوان  ا بفصل عن اإلخوان المسلمین واآلخ  المسلمین التي استغرقت عامة الكتاب، وختمن
، )مصطفى النحاس" (من مدرس الخط إلى رفعة الرئیس الجلیل"أوردنا فیھا خطاًبا لإلمام الشھید بعنوان 

د         ن عب از م الف حدث بإیع آخر خ ماعیلیة، وی ة اإلس وان بمدین ي اإلخ ر ف الف ظھ نا ألول خ ا عرض كم
شار حسن الھضیبي واعتصمت                    ال ى المرشد المست ن النظام الخاص عل ة م ناصر عندما انقلبت مجموع

  .بالمركز العام

ا                   .. وكالعادة ا فإنن ى فھمھ ارئ عل ساعد الق ضاًحا ی ب إی ة تتطل ادة المقدم ا نجد أن الم دما كن فإننا عن
ة     ادة بكلم دیم "نصدر الم ة دون      " تق ادة المكتوب سات الم ض مالب ا بع شرح فیھ ة   ن ا، ألن مھم ات علیھ افتی

  .الكتاب ھو تسجیل الوثائق كما وجدت ولیس نقدھا أو مدحھا

رحمن          د ال تاذ عب وأتصور أننا قد نجد مادة لجزء ثالث قبل أن نتحول إلى جزء رابع نخصصھ لألس
دما         اھرة عن ي الق ت ف ي تكون المیة  الت ضارة اإلس ة الح سھ لجمعی ھ خاص تأسی ا، ومساھماتھ، وبوج البن

ت ى    تكون شھید إل ام ال ل اإلم دما انتق ا عن ا بجمھورھ دمجت فیھ ماعیلیة وان ي اإلس سلمون ف وان الم  اإلخ
  .القاھرة فأسس اإلخوان المسلمین بھا

ت                      ره، وكان ى أخب ًدا أو حت شر أح م أست ائق ل ذه الوث شر ھ ي ن دأت ف دما ب ي عن یھمني أن أوضح إن
ا أ           ات        العالقات مقطوعة بیني وبین اإلخوان ألن الطرفین رأًی ر العالق ت آخ د كان و األفضل، وق ذا ھ ن ھ

ة               ي حاج ة ف ات المھنی سحوا النقاب د اكت ھ أن اإلخوان وق عندما اتصلت باألستاذ مصطفى مشھور وأخبرت
ق، أي                  أي طری ة ب ة اإلخوانی ادات النقابی دمھا للقی لإللمـام بثقـافة نقابیة، وأن لدَّي ھذه الثقافة، ومستعد ألق

اءات   ة أوبتنظیم لق ل       .. بالكتاب ادات، وبالفع رز القی ن أب ین م ل اثن أن یرس دني ب ل ووع ب الرج خ، ورح ال
ل      / عبد المنعم أبو الفتوح واألستاذ     / جاءني الدكتور    أن العم ا ب ت إلیھم ى وأدلی أبو العال ماضي وجلسا إل

ھ   ابي ل ھ"النق ل       " ادبیات ن العم ف م راب، والموق ة، واإلض ة الجماعی الیبھ كالمفاوض ھ وأس ھ مھارات ول
م           ال ارات بحك ذه المھ سیاسي وأن الحركة النقابیة في الدول الكبرى وبوجھ خاص بریطانیا توصلت إلى ھ

م              ودا ول م یع ا ل غ المرشد، ولكنھم دا بتبلی اه ووع الممارسة الطویلة فحلت بذلك مشكالتھا، فأصغیا في انتب
  .یتصل بي األستاذ مشھور ولم أعن بتتبع الموضوع واعتبرتھ منتھًیا



 ٤

ي        وقد كانت    المي ف ز اإلس ي المرك ھ ف دما زرت لي معرفة عابرة بالمرشد الحالي األستاذ عاكف عن
  .میونیخ وأمضینا لیال، ولكني لم أحس في نفسي میًال لالتصال، وھو شعور متبادل من الجانب اآلخر

سلفي "مع أن فھمي لإلسالم یختلف عن فھم اإلخوان      ـ       " ال راًرا أن اإلخوان ـ راًرا وتك ت م إني قل ف
سلفي،                  بم الفھم ال ؤمنین ب ل الم ب كك زان الواج انوا بمی ساحة، وإن ك یزان الواقع ــ ھم أفضل ھیئة على ال

متخلفین، وكل ما كتبتھ عنھم حتى لو كان نقًدا فإنھ یستھدف تزویدھم بفكر ھم أحوج ما یكونون إلیھ، ألنھ 
ن أن    یعز على نفسي أن ھذه الھیئة الكبیرة التي ربطتني بھا حینًا لحمة النس        رم م اة، تح ب، وظروف الحی

ا ألن            شاطھا، وإم ا، وضیقھا بن سلطات منھ رر إال بخوف ال ذي ال یب ا ال دوان علیھ ا للع دورھا، إم وم ب تق
ا      اإلخوان لم یحاولوا أن یطوروا أنفسھم وأن یتعلموا من تجارب الماضي، وكنت عندما یسرد علىَّ أحد م

ن    یمكن أن یؤخذ علیھا، كنت أردعلیھ بأنھم تعرض    طھاد م وا االض وا لما لم تتعرض لھ ھیئة أخرى، وذاق
  .النظام الحاكم من أیام فاروق حتى اآلن، بحیث یكون من الصعب الحكم علیھم

سي، ورفضت                        ى نف ھ عل د فی ـ اعتم ستقًال ـ ًا م ـ موقف ى ـ ة األول ن الطفول ـ م وقد اخترت ــ لنفسي ـ
حقیقة، ومن موقع االستقالل ھذا تنطلق حركتي، باستمرار أي التزامات أو ارتباطات تؤثر على رؤیتي لل   

وإصدار ھذه الوثائق ھو أحد األدلة على ذلك، فقد ال تقع موقًعا جمیًال من اإلخوان، وقد تعرضنا لمتاعب        
  .من السلطات، ولكننا أقدمت علیھا ألننا وجدنا أن الحقیقة تقتضي ذلك

  ".خوان المسلمین المجھولةمن وثائق اإل"وفي سبیل ھذه الحقیقة نقدم الجزء الثاني 

  
  

  ھـ١٤٣٠  ذو القعدة
 القاھرة في

  م٢٠٠٩  نوفمبـــــر
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إن المالحظات التي أبداھا المرشد على نظام االنتخابات والثغرات العدیدة جدیرة بالنظر، ألنھ یمثل   )١(
 .وان، ولكن تظل المشكلة ھي البحث عن البدیل األمثلالحقیقة كما یمثل الرأي العام لإلخ

شارتھم                 )٢( شھید باست ام ال د المرشد اإلم ي وع لفت انتباھي أن من بین أسماء أعضاء الرعیل األول الت
سیج            زل والن ال الغ ة عم كرتیر نقاب یس وس ا رئ ذان ھم اسم طھ سعد عثمان ومحمود العسكري، وھ

ن أول رواد  ا م د أولھم ة، وُیع شبرا الخیم ال دون أن  ب ام اإلداري ح دو أن النظ ابي، ویب ل النق  العم
اإلخوان         ال ب سم العم یس ق ى رئ یستشیر المرشد ھذین فیما یتعلق بالعمل والعمال، ولعلھ اقتصر عل
ا محامي         اه، وتلقفھم ال ترك سم العم وكان رجًال عقیًما، ولما یأس طھ سعد ومحمود العسكري من ق

د         یھودي أسلم ھو یوسف درویش الذي لق       ك خسارة جسیمة وال ح ان ذل ادئ الماركسیة، وك نھما مب
لھا، وقد احتفظ طھ سعد عثمان بجذره اإلسالمي، رغم أنھ في العمل النقــابي وجد ضالتھ فیما قدمھ 
عد راجح          لھ الفكر االشتراكي، فخسره اإلخوان وكسبھ االشتراكیون، كما لفت نظري اسم محمد أس

ة للكیماویات وشخصیة بارزة في اتحاد العمال، وإن لم أجد اسم أنور الذي أصبح رئیًسا للنقابة العام
سالمة رئیس العمال بمدینة السویس، ویبدو أنھ انضم لإلخوان وأصبح عضًوا بالھیئة التأسیسیة في       

 .م١٩٣٩مناسبة الحقة، أي بعد نشر ھذا البیان الذي صدر سنة 
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  ــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  الحمد هللا وصلي اهللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

  حضرات اإلخوان المحترمین بالقاھرة واألقالیم

  ،،،الم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھالس

ة     وبعد فإن الحوادث والظروف التي تحیط بنا من خاصة وعامة وتقلب الحوادث الداخلیة والخارجی
ي أن   ،ا كل ذلك دفعني منذ شھور إلى تفكر دائم في خطواتنا ومراحل خطتناا سریعً تقلبا شدیدً  ر ل  وقد خط

نتائج ھذا التفكیر ثم ذكرت ما یكلفھم ذلك من المشقة أدعو مفكري اإلخوان في كل الشعب ألعرض علیھم 
ن                  ا م ا یحیط بن ا بم ر الموجز ألحیطھم علم ذا التقری یھم بھ من المفاجأة بالفكرة فاستخرت اهللا أن ابعث إل



 ٧

اون     .. ظروف وبما وصلنا إلیھ من نتائج    رون فنتع ا ی ا بم ولیدرسوا ذلك كلھ دراسة ھادئة عمیقة ثم یوافون
  .الغایة واهللا حسبنا ونعم الوكیلل إلى وعلى الوص

 

  

 ١٩٣٩ وقد بلغ إیراده منذ ھذا التاریخ إلى شھر یولیھ سنة ١٩٣٨تقرر سھم الدعوة منذ أكتوبر سنة 
 ٢٦ أعني بواقع ٢٦٥٫٨٥ جنیھا من غیر اإلخوان الطلبة فالمجموع ٢٢٨٫٧٤٥أي في عشرة أشھر مبلغ  

و      ،اریًبا تق جنیھا شھریً  غ وھ ذا المبل ام      ١٣٢٫٩٢٧ ومن المعلوم أن نصف ھ ب الع وارد المكت ى م ضم إل  ی
امال            ویبقى النصف الثاني لإلن    ذا الحساب ك سھم وتفصیل ھ ذا ال فاق في األغراض التي تقرر من أجلھا ھ

ب    واضًح ا         ،ا محفوظ بسجالت المكت دموا النق ذین تق رمین ال كر اإلخوان المحت ة فاش ذه الفرص ز ھ  ذ وأنتھ
د           دخر عن ر الم ذا الخی ي ھ مشروع السھم وواظبوا على سداده وأھیب بغیرھم من اإلخوان أن یكون لھم ف

  .اهللا نصیب یذكر فیشكر

  
ھ   ١٩٣٨بلغت واردات المكتب من أول شھر نوفمبر سنة      ر یونی ة    ١٩٣٩إلى آخ دى ثمانی ي م  أي ف

ھ  ٨٠٧ ملیم و  ٤٦٦شھور مبلغ    ادة             جنی ذه الم الل ھ ات خ ت النفق دعوة وبلغ ھم ال رادات س ك إی ي ذل ا ف  بم
ة ٨٠٤٫٣٧١ و مائ دا نح ا ع ك م ھ وذل تھم  جنی ى نفق حابھا عل ام أص ي ق رحالت الت ة ال یال قیم د قل  أو تزی

واردات        ذه ال ي ھ ظ ف سواء ویالح الخاصة خالل العام الماضي وھذه تعتبر في الوارد والمنصرف على ال
  :يوالمصروفات ما یأت

د اق ) أ (  ة ق وً  إن المطبع ب نح ن المكت ت م ن ترض صرًی جنیًھ٩٠ا م ستكمل  ا م شروعھا وت نھض م ا لی
  .األدوات الناقصة فیھا

ا بقیة ثمن المالبس التي وزعت على ا تقریًب جنیًھ١٠٦إن بعض شعب اإلخوان مدینة للمكتب بمبلغ  )  ب(
 .فرق الجوالة المكونة بھا ویسدد بالتقسیط

 .ا خالل ھذا العاما مصرًی جنیًھ٢٥ترضت من المكتب مبلغ ة النذیر قد اقإن جرید)  حـ(

وظ                 )    د( ك محف ل ذل ان المفصل لك ذلك والبی سیط ك سدد بالتق ة ت سیرة مختلف لفیات ی إن للمكتب وعلیھ س
 .بسجالت المكتب

وارده    )  ھـ( ر م ن   یالحظ أن المكتب لم تصل إلیھ أیة إعانة من ھیئة حكومیة أو جھة فردیة غی ة م الطبیع
 .تراضالشتراك واالقأعضاء السھم ومن اإلخوان وا

  
غ       وزاد إیراد جریدة النذیر على مصر      ام مبل ذا الع  ٠٩٨فھا في العام الماضي إلى العدد األول من ھ

على  ویرجع ذلك إلي قلة اإلقبال – ولكنھا في ھذا العام اضطرت إلى االقتراض من المكتب جنیھ ٣ملیم و
ؤدي                ا ت ا دائم ة أنھ د بالتجرب ة وج ي طریق االشتراك واالعتماد الكلي على طریقة البیع والتوزیع العام وھ

صیل      ي التح اء ف ع والعن ن التوزی ار م ع واإلكث ن الطب ار م ى اإلكث ى   –إل وان عل ل اإلخ و أن یقب  وأرج



 ٨

ي الن       شتركوا ف ام األول فلی شتركوا   االشتراك في الجریدة وبخاصة وقد انتھى نصف الع اني أو لی صف الث
ة       ي حاج ي ف ا ھ في السنة كلھا إن سمحت ظروفھم بذلك حتى تساعدھا االشتراكات على إمداد الجریدة بم

  . أن یبادروا بتسدیدھا مشكورینوإلیھ من المال وللجریدة دیون على بعض الشعب والموزعین أرج

  
ة بنحو     ج مصریً ٢٥٠قیمتھا على  في مطبعة اإلخوان اآلن أدوات ومكینات تربى         ي مدین  ٩٠ا وھ

ذا              جنیًھ دیون وھ ل ال د سداد ك ا بع ة وخمسین جنیھ وازي مائ ة اآلن ی ي المطبع ا للمكتب فكان صافي ما ف
د                     اة بع ى الحی ة إل ذلك عاد مشروع المطبع دین وب دة لإلخوان جدی ھوم جدی ة وس المبلغ منھ السھوم القدیم

   .ادت والحمد هللا على توفیقھالصدمة األولى التي أودت بھ أو ك

ي   ینوفي العزم إن شاء اهللا تألیف لجنة من اإلخوان المختص     ر ف  بالدراسات االقتصادیة إلعادة النظ
اإلخوان                     ة ب روف المحیط سابقة والظ ى ضوء التجارب ال دعوة عل ھم ال نظام المكتب المالي ومشروع س

م ھذه ھ الخلصاء خالل العام الماضي وإلى أن تتقدا وجماعات والتقاریر والمالحظات التي تقدم بھا ب  أفراًد
امال أو    اللجنة بما تراه في ذلك یست   دعوة ك ھم ال مر العمل بالنظام الحالي فیسدد من شاء اهللا من اإلخوان س

اق ل  مبحسب ظروفھ في العام الجدید ولیوافنا كل أخ بقی        دون إرھ ى  ن ة ما یستطیع سداده كل شھر ب نظم عل
  .خوان في العام القادم إن شاء اهللا ونحن في انتظار ھذه اإلفادةھذا األساس خطوات اإل

* * *  

 

ر          ذا التقری ي ھ ة وسأعرض ف ادین مختلف ي می وان ف ل لإلخ شاط متواص ام ن ي ع ام الماض ان الع ك
  .ا منھاموجًز

  
شعب    ،  في القاھرة واألقالیم   ة     فقد توالى تكوین ال ر المختلف واحي القط ي ن رة ف ن    ، بكث ر م شط كثی ون

 وأنتھز ھذه الفرصة فأتقدم لھذه ،الدوائر الرئیسیة في نشر الدعوة وتكوین الشعب في القرى المجاورة لھا       
ـ صار لإلخوان عدة ش ، وقد  نشطت الدعوة في القاھرة، ف    الدوائر النشیطة بالشكر   ي    ـُ شیطة ف ة ن عب عامل

 .أحیاء كثیرة

  
ة           وا دة والقدیم شعب الجدی ى ال رحالت إل ن أعضائھ ال ر م ل كثی ات وواص ب إرسال البعث ى المكت ل

 وقد ،و ذلكــوكانت ھذه البعثات بین وعاظ أو زوار أو مندوبین ألغراض خاصة أو مدربین للجوالة ونح       
ة    وقد كانت ع، التي قمت بھا مسك الختام لھذه الرحالت١٣٥٨كانت رحلة الصعید لسنة      ر جلیل ة األث ظیم

  .الفائدة

  
ا         دوري الخ ام ال ؤتمر الع ي الم ام الماض سراي آل      مسانعقد خالل الع د األضحى ب ي عی  لإلخوان ف

 وأقیمت حفلة جامعة ، وعقد كذلك مؤتمر للشرقیة بأبي حماد ومؤتمر للمنوفیة بمنوف ،لطف اهللا بالجزیرة  
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 وأقیمت حفلة أخرى ،ي البالد العربیة في المؤتمر اإلسالمي للنظر في قضیة فلسطین بدار اإلخوانلمندوب
  . وأقیمت حفلة جامعة الفتتاح دار لإلخوان بشبین الكوم،جامعة لتكریم النواب والشیوخ بالجزیرة

  
 ،اا باھًرا نجاًحیوًمن في مدى خمسین  اھا فنجح معسكر حلو   ي المكتب بإقامة المعسكرات وتجریب    عن

ة ذه الفرص ز ھ سكر   ،وأنتھ ذلك مع ح ك دي ونج د أفن ز أحم د العزی سھ األخ عب اء لرئی شكر والثن دم ال  فأق
سھ  تقدم بالشكر لألخ التابعي أفندي     وأ ،اا أیضً ا باھرً بورسعید نجاحً  ي    ،الدسوقي رئی ت معسكرات ف  وأقیم

ة        المنزلة دقھلیة وفي اإلسماعیلیة وفي السویس وفي أسیوط     ي التجرب شعر بالنجاح ف ا ی دء موفق ان الب  وك
  .واالستفادة منھا إن شاء اهللا

  

دد الخامس        أدخلت عدة تحسینات على النذیر وقام المكتب بإصدار مجلة المنار الشھریة وصدر الع
شيء   وعرف كثیر من الصحف ا.من المجلد الخامس والثالثون فعال في ثوب قشیب یدعو إلى اإلعجاب       ل

  . تقدم المكتب بطلب التصریح بجریدة یومیة باسم اإلخوان المسلمین،الكثیر عن اإلخوان

  
اقي            سجیل الب سیة وھو بصدد ت رق رئی ب عدة ف نشطت دعوة الجوالة بشعب اإلخوان وسجل المكت

  .تم الشعب بتشكیلھا وبھذه المناسبة آمل أن یھتم اإلخوان باإلقبال على الفرق وتھ،بجمعیة الكشافة األھلیة

  
ر    ١٣٥٨ینص المنھاج على وجوب تكوین مائة كتیبة إلى رجب ھذا العام       ي كثی ال ف  وقد تكونت فع

  .من البلدان بعض الكتائب ولكنھا لم تصل إلى ھذا العدد فضال عن أنھا لم تنجح النجاح المطلوب

ن معرف              شعب م ي ال ن اإلخوان ف ي     والسبب في ذلك یرجع إلى عدم تمك ھ ف ب إتباع ة النظام الواج
ھم على ما وتوقیف. المختصین بإفھام اإلخوان إرسال المكتب للمندوبین   موعد،  اتكوین الكتائب تكوینا ناجحً   

  . وفي العزم إن شاء اهللا استكمال ھذا النقص وتالفیھ في ھذا العام،یتطلبھ ھذا التكوین

  
ھ تقریبً     استطاع المكتب أن یجدد مشروع المطبعة ب     ن إحیائ أس م د الی ي      ع دم ف ذي تق ى النحو ال ا عل

   الباب السابق من ھذا التقریر

  
المیة     وفق اهللا األخ المفضال محمد أفندي عبد الوھاب إلى االھتمام بمشروع شركة المعامالت اإلس

ل خ وأنضم إلیھ في ذلك أعوان مخلصون في ھذا فسارت الفكرة في طریقھا س   ر ی یرا حثیثا موفقا یبشر بك
راء       ىوغط ن اإلط ي ع شروع غن وان والم رة اإلخ ن خی ة م ق التغطی ي طری اقي ف ھم والب م األس  معظ

  .اء اهللا فھو نافع في الدنیا واآلخرة إن شك ویسرني أن یقبل علیھ اإلخوان بالتشجیع واالشترا–والتقریظ 
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د أفن دكتور محم رح األخ ال یھم  اقت شف عل وان وذك بالك صحة اإلخ ب ب ي المكت لیمان أن یعن دي س

ة            رف درج ى تع ب حت ن المكت شرین م ین والمنت جمیعا في القاھرة واألقالیم بمعرفة أطباء اإلخوان المقیم
ادا        م اإلرش ة     تالسالمة الصحیة فیھم وتقدم لھ ة الالزم راح      ،بالمجان  الطبی ذا االقت ب بھ بط المكت د أغت  وق

  .إن شاء اهللاھمة إلى حضرات األطباء المحترمین ت الالزمة وسیعھد بھذه الموأعد االستمارا

  
وم            ن المشتغلین بعل را م ا كثی رة ترحیب د وجدت الفك اھرة وق فكر المكتب في إحیاء دار الحدیث بالق

  .ظھار المشروع أول العام الدراسي القادم إن شاء اهللاـنة ویرجو المكتب أن یوفق إلى إالُس

  
اة      اول حی ة تتن فكر المكتب كذلك في إحیاء ذكرى السلف الصالح بمحاضرات تلقي في أسابیع متتالی

ابیع             –كل طائفة    اك أس ون ھن ى اإلخوان فیك وزع عل  من ھذا السلف المجید ثم تطبع ھذه المحاضرات وت
ن الصحا             اتحین م م أسبوع الف لم ث ھ وس لي اهللا علی ن        الرسول ص ة م ن األئم ن الصحابة م اء م م الفقھ بة ث

ام           ي أول الع اء اهللا ف بوع األول إن ش یبدأ األس ذا أو س شھورین وھك اء الم ن الفقھ ة م م األئم ابعین ث الت
  الدارسین القادم 

  
ادیة       األكان المكتب في     ة واإلرش ھ اإلداری ي أعمال عوام الماضیة یعتمد على األخوان المتطوعین ف

ك أن          تھاأمام اتساع ھذه األعمال وزیاد و ان عن ذل ا بعض اإلخوان فك ر منھ ن أن ینقطع لكثی  لم یر بدا م
  :عین ھؤالء اإلخوان لھذه المھمات

  
  لألعمال الكتابیة     الشیخ توفیق أحمد حسن 

          معاون الدار    عبد البدیع أفندي صقر         
  للتدریب العسكري      على أفندي خلیل

  للوعظ لشعب القاھرة  خ محمد الحسیني عبد الغفارالشی
  للمرور وزیادة الشعب      الشیخ محمد بدر 

  
ي          ھریة ف ة ش فكر بعض اإلخوان في وجوب المساھمة في الحركة العامة بإصدار تألیف ثقافیة عام

ة          ار العملی اء بعض اآلث ة وأحی سیة موضوعات مختلف تھ       ، النف ب بالمشروع واسند ریاس ب المكت د رح  وق
  .ندي الساعاتيفلإلخوان صالح أفندي عشماوي وعلى أفندي سامي النشار وعبد الرحمن أ
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ا            أس بھ ام ال ب ذا الع ي ھ ائج ف نشطت الدعوة في الطلبة وبخاصة طلبة المدارس الثانویة وكانت النت
ثیر من اإلخوان أوائل فرقھم وشھاداتھم وذلك مما اسر لھ  ذلك وكان كأتمنى أن تكون أفضل منوإن كنت 

ھ                كثیًر م ودأب ھ بھ ب عنایت ة بالمكت دوب الطلب الوي من دي المغ ا وانتھز ھذه الفرصة فأشكر األخ محمد أفن
ي ال       دوبین ف ام بمن ي      م على نشر الدعوة بینھم واھتمامھ باالتصال الت ر ف ن التفكی د م ات وال ب دارس والكلی

  .ئل جدیدة لتنشیط الدعوة في الجامعة المصریة واألزھر الشریفوسا

  
ة  .لى المكتب إصدار عدة رسائل في شرح الفكرة وبیانھا      وا  ومن ھذه الرسائل رسالة الشباب وخطب

ا         المؤتمر وخطبة الثالثاء ورسالة الجھاد ھذا عدا البیانات والنشرات العدیدة ونسخ القانون التي أعد طبعھ
  .زعت بكثرة في كثیر من الشعب والمناسباتوو

  

ي             ب ف ة باسم المكت دارس االبتدائی اح الم یم افتت ھاوي تعم ى ش اقترح األخ المفضال محمد أفندي عل
ش        اإلخوان القویة حتى تسی   شعب   ي ال ة ف ذ الثقاف ت آث ـُـعبطر الدعوة على منفذ ھام من مناف ي   را ویثب ا ف ھ

ذین                دارس التجاریین ال ك النظار أصحاب الم ل أولئ ل مح نشء وتح ن ال ر م یھم إال  العقول قسم كبی  یعن
  .ا بأیدي والجمعیات القبطیة والتبشیریةالربح وبخاصة وكثیر من ھذه المدارس محتكًر

ھ اآلن    وخصوًص سھل عبئ ة ت د وجد أن   ،ا وأن وزارة المعارف تساعد ھذا التعلیم مساعدات جدی  وق
سمائة جنی   ف خم ة یتكل ة ناجح شروع مدرس دارس    ھم وال للم ع رؤوس ألم ن أن جم ع م ا یمن یس م  ول

نفاذا نجاحا عظیما سابقا حیث تكونت مدرسة النھضة االبتدائیة إباالكتتاب وقد نجح المشروع في السویس 
رة وتث    د      لھذه الفكرة وھو مشروع جلیل بال شك ولھ األثر الحمید في نجاح الفك وس الناشئة وق ي نف ا ف بیتھ

شروعھ عملًی ة م ى األخ بدراس دت إل يا عھ ض المن ف ي بع ذلك ف ر ل ذ یم شعب وأخ ض ال ز بع ار اطق ف
ي بعض       ،اإلسماعیلیة والزقازیق والمنصورة  ام إال ف ذا الع ذ ھ ن التنفی  وأعتقد أن ضیق الوقت ال یمكننا م

  .في العام القادم إن شاء اهللاع نصب أعیننا أن ینجح المشروع ض ولكن البد أن ن،البلدان

ومن ھنا إلى أن یتحقق المشروع بل وبعد تحقیقھ سنتصل بالمدارس األھلیة بل والمدارس الحكومیة 
ید                 بعض األناش ذ الناشئین ب یم التالمی ادیة ولتطع بعد استئذان الوزارة إللقاء المحاضرات والدروس اإلرش

  .الروحیة اإلخوانیة

  
ة وصاحب                     ون وبخاص اس الظن ا الن ة ظن بھ ة االجتماعی ة الخدم سمى مدرس ة ت  ةفي القاھرة مدرس

ا أساًس ة ی  ا فكرتھ ل أن المدرس ن قائ صریة فم ست م اة   لی ن حی ة ع ات دقیق صائیات ومعلوم ا إح راد بھ
ع    المصریین لتساعد االستعمار ومن قائل أنھا مدرسة تبشیریة أو من قائل أنھا ت           ة للمجتم ة جلیل ؤدي خدم

ك أن منھاج         ،المصري ال ش يء ف رً    ھ  ومھما یكن من ش ساعد كثی ي ی ي والعمل ى    ا العلم دریب عل ى الت ا عل
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تح بابً       ھ یف ذلك أن ك ك ة وال ش ة العام ك        الخدم د ذل ھ بع ع المصري وفی ي المجتم ل ف ام اإلخوان للتغلغ ا أم
  .لصة في عملھاالوقوف على غایة ھذه المدرسة الحقیقیة ونرجو أن تكون مخ

ي اإلخوان لاللتحاق         ولھذا سیكون من أعمالنا في العام القدر إن شاء اهللا تخصیص جماعة من مثقف
  .بھذه المدرسة

  
كذلك ا من مشروعات كلیة اآلداب م لتدریس فن الصحافة لیال وأظنھ مشروًعبالجامعة األمریكیة قس

و    وبما أن الصحافة في    ي أق ذا العصر ھ ن         ى ھ د لإلخوان م ذا الب ادئ لھ دعوات والمب ة لل لحة األدبی  األس
ذلك                   ادم ك ام الق ي الع ا ف ن أعمالن ذا سیكون  م صحفیین فنبیین یجیدون المھمة ویخدمون فن الصحافة ولھ

وا بالقاھرة توجیھ جماعة من مثقفي اإلخوان ھذه الوجھة حتى یجنوا ثمرتھا ویحصلوا على فائدتھا ویخدم         
  .الدعوة بعد ذلك في ھذه الناحیة الھامة إن شاء اهللا

  
غیر      سجدا ص ة إال م ساجد جمل ن الم ة م اھرة  خالی ن الق د م زء فری ي ج ي ھ ة الت احیة المطری ض
القطر              ام ب شیر المسیحي الع ر التب ن وك ا م بالحلمیة بجوارھا مع كثرة الكنائس في ھذه المنطقة ومع قربھ

  .احیة الزیتونالمصري ض

نھم وأرادوا          ة م ذلك لجن ت ل ة وتألف ي المطری وقد رأي بعض اإلخوان أن یقوموا ببناء مسجد فخم ف
ى              ا عل سدد ثمنھ اف ی ن وزارة األوق ن األرض م كذلك أن تكون بیوتھم بجواره وتدبروا في شراء قطع م

سیح محیط        دان ف ي می ریت أرض المسجد ف د ش دة وق دون فائ ة ب ساط سنویة  مریح تح  أق ذه القطع وف  بھ
  .االكتتاب وسار المشروع بھمة وتوفیق یبشران بالنجاح إن شاء اهللا

راح األول               وإني أ  ش صاحب االقت تح اهللا دروی دي ف د أفن دم شاكر األخ محم ة فأتق ذه الفرص نتھز ھ
ن أن           ر م اء المساجد بكثی حاء  واألخ المفضال الكریم األستاذ أحمد أفندي كامل الرجل العاقل الموفق في بن

  . وأتفاءل لھذا المشروع بالتمام القریب إن شاء اهللا رب العالمین،القطر

  
ن    ات م س دفع ھ خم رج ب د تخ ة وق ازات الخانق ن الغ ة م ى الوقای دریب عل سم للت ب ق شئ بالمكت أن

ة األھلیة وتخیر أفضل الوسائل اإلخوان وتفكر سكرتاریة الجوالة العامة بالمكتب باالتصال بجمعیة الكشاف
ور النافع             ن األم ك م  ةلتدریب قسم من األخوان على أعمال اإلسعاف واإلنقاذ والمیكانیكا السھلة ونحو ذل

  .في الحرب والسلم على السواء

  
ة         اة المصریة العام ن الحی المیة ال    .وال شك أن اإلخوان قد احتلوا م اة اإلس ن الحی ل م ة    ب ة منزل عام

سامیة ومركزا ممتازا یحمدون اهللا علیھ وقد تحدثت عنھم وعن فكرتھم بروح التقدیر واإلعجاب كثیر من 
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ى         ،الجرائد ولمجالت في أنحاء العالم اإلسالمي  دة اإلخوان عل ة عقی ة الیمانی ة الحكم ي مجل شرت ف  وقد ن
ا ونشرت مجلة الوحدة اإلسالمیة البیروتیة ا لھا بعد مجلة التمدین اإلسالمي بسوری واتخذتھا شعاًر،اغالفھ
دیر     ،ا عن حركة اإلخوان وأعمالھم ممتعً مقاًال ات بالتق ل الھیئ ن ك  وأصبح اإلخوان والحمد هللا مرموقین م

  .واالحترام

 

نقط    ،وضعت رسالة المنھج بعض النقاط الستكمال المرحلة الثانیة من طریق اإلخوان        ذه ال ن ھ  وم
ب   ،العامة في المكتب ووضع رسالة التعالیمتقویة القیادة   یم نظام الكتائ ز     ، وتعم ي مراك ة ف یم الدعای  وتعم

ة          ،القطر المختلفة  ى ضم بعض الخاص ل عل ة صحف اإلخوان     ، والعم ة     ، وتقوی ة مالی ى تقوی ل عل  والعم
الحیة  ، وبیان الدعوة في وضوح للناس ،المكتب ذكرات اإلص دعوة ف     ، والتقدم بالم شر ال ى ن ل عل ي  والعم
ت  ،ي كل نقطة من ھذه النقطلنا إلى تحقیق كثیر من النواحي ف  أستطیع أن أقول أننا وص    ،  الخارج  وإن كان

  . وجدیرة باالھتمام والعنایة،النواحي الباقیة من كل نقطة كثیرة كذلك

، مةاجان لدراسة القضایا اإلسالمیة الھلوقد نص في قرارات المؤتمر الخامس لإلخوان على تألیف 
م اإلس        وللموا شرعي    ،الميـزنة بین الدستور المصري ونظام الحك عي وال انون الوض ین الق  ولوضع  ، وب

م ، ویؤسفني أن أقول أنني ل رسالة شاملة توضح الفكرة اإلسالمیة في العقیدة والعبادة والمعاملة واألخالق  
رر م   تأجد من اإلخوان المختصین روح االھتمام التي     ي تق ألیف   تناسب مع جاللة األغراض الت ا ت ن أجلھ

مواصلة العمل وإن كان ذلك ببطء والبد من اإلتمام إن شاء اهللا على ن، ولكن ذلك لم یمنعني من ھذه اللجا
  .أیة حال واهللا المستعان

* * *  

 

وان    شروعات اإلخ ن م الم ع بة الك ل     ،وبمناس شروع جلی ن م وان ع ى اإلخ دث إل ت أن أتح  أحبب
ك ھو مشروع        أفردتھ بباب خا وألھمیتھ ،ي منھم كل عنایة واھتمام    یستدع ر ذل ذا التقری ي ھ شاء  "ص ف إن

ي         " دار لإلخوان المسلمین بالقاھرة    ا مسجدھم والمشروع غن ق بھ م ویلح تھم وإدارتھ ادیھم ومطبع تضم ن
 وال ى، على بقائھا لكف الكثیرة ولو لم یكن فیھ إال تركیز الفكرة واالطمئنانهدـعن التزكیة واإلنابة عن فوائ

ا        ذا تعودن رق   ،أحب أن نستعین بغیر اهللا وال أن نعتمد على غیر أنفسنا في مشروعنا فھك ب أن نط  وال أح
اً یباب االستعانة بالحكومة حتى نبذل نحن ما في وسعنا أوال ثم ما یأتي بعد ذلك س         ال ، ا ومساعدً كون معین

ن     نشك أن المشروع جلیل حقا وقد یراه بعض اإلخوا  رون م ا ی متعذر التحقیق وھم معذورون في ھذا لم
  .ظروف الضیق المحیط بالناس، ولكن الطریقة التي ستجري علیھا كفیلة بتحقیقھ من غیر إرھاق

ى اإلخوان          وزع عل ھ ت ف خمسة آالف جنی سھم     نرید داًرا لإلخوان تتكل ة ال ق المساھمة وقیم بطری
دة     یدفع كا ومن شاء أن   واحد ویقسط على عشرین شھرً     جنیھ ذه الم ن ھ ل اكتتابھ دفعھ واحدة أو في أقل م

ثر فتح باب االكتتاب من جدید لمن لم مدة، وإذا تم ذلك واحتجنا إلى أك ذلك حتى یغطي المبلغ في ھذه الفلھ
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د               نھم ق ل م اھرة ك ن أخوان الق ھم من عشرة م یساھم من اإلخوان المخلصین وقد افتتح االكتتاب بمائة س
تاذ            :م وھؤالء اإلخوان ھم   أكتتب بعشرة أسھ   سكري واألس تاذ ال ك خضر واألس د المقصود ب  المرشد وعب

د               تاذ عب اقوري واألس د الب تاذ أحم ة واألس د عطی تاذ أحم ر التلمساني واألس تاذ عم صالح عشماوي واألس
  .اللطیف النشرتي واألستاذ محمد المغالوي والدكتور محمد سلیمان

 وعبد المقصود بك خضر ،ا المشروع ابتداء من األستاذ السكريوتتألف اللجنة المنوط بھا تنظیم ھذ
ة         ،واألستاذ عمر التلمساني   ذه اللجن ا باسم ھ دة طبع دون فائ ة ب  وتودع النقود المتجمعة في بنك مصر أمان

  .ابتداء من تاریخ فتح االكتتاب وال یؤخذ منھا شيء إال لھذا المشروع فقط بعد تغطیة السھوم

ن       المشروع بھذه الصورة  دة وم ع والفائ ر عظیم النف ل األث  سھل التنفیذ كما یرى اإلخوان ولكنھ جلی
یصعب علیھ االشتراك بسھم فلیشترك مع بعض إخوانھ فیھ ولیحصلوا متضامین علیھ وال یحرموا أنفسھم 

  .مثوبة ھذا العمل الجلیل

صا    ذلك مشروع أحب أن یفكر اإلخوان فیھ جدیً        یھم اإلی رض عل ا تع ة  ا ویؤازروه حینم الت الخاص
  .بالمساھمة واهللا الموفق والمستعان

* * *  

 
م   ان أنظار الھیئات المختلفة وأن یث   ا أن یستلفت نشاط اإلخو    كان طبیعیً  تھا لھ یر تفكیرھا فیھم ودراس

   :ت إلى ما یأتي وقد انتھت بھم ھذه الدراسة خالل العام الفائ،وتحدید موقفھا منھم

  
ا        اقتنعت ھذه الھیئات بإخالص اإلخوا     ون مغالًی أكبرتھم، وال أك ي خطتھم ف ن ونشاطھم، ونجاحھم ف

ت إ  صإذا قل ي م المیة ف ات اإلس ة   رن الھیئ م الھیئ ل وأنھ ا األم رة ملؤھ وان نظ ى اإلخ ر إل بحت تنظ  أص
ا على كسب قلوب ھذه الھیئات  من جانبھم یعملون دائًم واإلخوان،المرموقة لتوحید الكلمة وتقدم الصفوف

  .والتعاون معھا على الخیر

  
ول رجال         ھ ومی دً      ھصلة اإلخوان باألزھر على اختالف ھیئات لیم ج ى أساس س د هللا عل ة والحم ا  مبنی

ى األزھ   ،  عنھ من الجمیع وذلك ھو التعاون على خدمة اإلسالم     يمرض رون عل ھ  فاإلخوان ال ینك ر مكانت
آزر                 اون والت ف التع ھ موق وقفھم من ون م من خدمة اإلسالم وحیاطتھ ویحرصون كل الحرص على أن یك

الص         .دائما درون إخ ذلك یق ر ك احترام           ورجال األزھ ا ب ادلونھم احترام م یب شعور فھ ذا ال ي ھ  اإلخوان ف
ت        ضیلة األس ى ف ب    وتقدیرا بتقدیر وال أذیع سرا إذا صارحت اإلخوان بأنني طلبت إل د مكت ر أن یم اذ األكب

اإلخوان ببعض حضرات أصحاب الفضیلة الوعاظ حتى یكون ذلك من مظاھر التعاون الفعلي بین مكتب          
ق               وال عوائ ب ول ل الترحی راح ك ذا االقت اإلرشاد لإلخوان ومكتب الوعظ العام باألزھر فرحب فضیلتھ بھ
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یسھ المفتش العام للوعاظ األستاذ الشیخ  على أن مكتب الوعظ وفضیلة رئ،من الرسمیات الشكلیة لنفذ ذلك   
عب اإلخوان                         ؤازروا ش أن ی ر ب واحي القط ل ن ي ك ع الوعاظ ف ى جمی ھ أوص ي أن د ل محمد العدوى قد أك

تم    ، وأنتھز ھذه الفرصة فأشكر لفضیلتھ ھذا االستعداد الحسن      -ویتعاونوا معھا أتم التعاون    ي ال أك ى أن  عل
ئ الظن بحركة اإلخوان ومن ینفس علیھم نجاحھم ویحاول أن اإلخوان كذلك أن من رجال األزھر من یس     

اإلخوان         ھیباعد بینھم وبین األزھر وطلبت     ا یضرون ب ر مم األزھر أكث ر  ،  وشیوخھ وھؤالء یضرون ب غف
  .اهللا لھم وھداھم سواء السبیل

  
الم  شعرت ھذه الھیئات بجھود اإلخوان الموفقة في نواحي الخدمة العامة وأد  ركت سعة فھمھم لإلس

الح          ة اإلص ة ورابط شافة األھلی ة الك م فجمعی لتھا بھ ق ص ى توثی ا عل ر منھ ل كثی ف فعم سمح الحنی ال
ع الم     ھ من اة وجمیع ة المؤاس اعي وجمعی ن      سكاالجتم ر م ي كثی اإلخوان ف ا ب صل كلھ ا تت رات وغیرھ
  .المناسبات التي تستدعي المعاونة وتوحید الجھود

  
ي            عتقد الوفد المصري    أ م ف اوئون وأنھ ھ ومن م خصوم ل ألول شعوره بنشاط اإلخوان المسلمین أنھ

 بالقاھرة وبعض الوفدذلك مدفوعون بدعایات خاصة وھیئات خاصة وعزز ھذا االعتقاد في نفس أعضاء 
ض             ي بع د ف رئیس الوف ة ل ات موجھ االت وخطاب ن مق ذیر م ي الن ا رأوه ف الیم م ان باألق ضاء اللج أع

باتا ر       ، وألمناس اد أن تغی ذا االعتق ث ھ م یلب م ل م ث وان معھ توریون أوال أن اإلخ سعدیون والدس د ال عتق
الھم             د رج ي تق ذلك ف ذیر ك االت الن ذاب       ،بمناسبة ما رأوه من مق اة اجت رة مصر الفت ائمون بفك  وحاول الق

م یق             ا ل ل اإلخوان الخصومة    األخوان إلیھم فلما تعذر ذلك علیھم اعتقدوا أن اإلخوان من خصومھم فلم اب
ي          بخصومة مثلھا عادوا إلى خطة التوریط والمالینة كل ذلك واإلخوان سائرون في طریقھم ال یفكرون ف

سرة       ة وال ی ون یمن م وال یلتفت رون وراءھ اجھم وال ینظ ر منھ ادحین  غی دح الم ون بم ذم وال یعبئ  وال ب
وا    "، "ْوِمَنا ِباْلَحقِّ َوَأْنَت َخْیُر اْلَفاِتِحینَ  َربََّنا اْفَتْح َبْیَنَنا َوَبْیَن قَ    "المنتقدین وشعارھم    َو َأْعَرُض ِمُعوا اللَّْغ َوِإَذا َس

ة و  حتى إذا لم"َعْنُھ َوَقاُلوا َلَنا َأْعَماُلَنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َسالٌم َعَلْیُكمْ  الص  س الجمیع من اإلخوان صدق النی إخ
ر وأن   ا ألحد كما أنھم   الطویة وأنھم لیسوا خصومً    لیسوا صنائع ألحد وأن موقفھم من الجمیع واحد ال یتغی

دیھم               دوا أی م یم م ل ر وأنھ ع واحد ال یتغی م         جوابھم للجمی ا ھ د، إنم د أو تھدی ام وعی وا أم م یتراجع نم ول لمغ
انھم     ك إال إیم ى ذل دفعھم إل ان ال ی ا مك ًا م أت كائن سيء أس ان وللم ا مك ًا م سنت كائن سن أح ون للمح یقول

ا تبدلت تلك األفكار القدیمة وحل محلھا تقدیر ًیلجمیع ذلك وبرھن علیھ اإلخوان عملحین لمس ا ،وعقیدتھم
ل              ون ك ون یمثل ان المتكلم شیوخ حین ك من الجمیع ومسالمة للجمیع وتأكد ذك المعني في حفل النواب وال

  .األحزاب والھیئات تقریبا وذلك من توفیق اهللا رب العالمین

  
ي        دركوا ف م ی ات ول جھل بعض رجال الحكومة فكرة اإلخوان السیاسیة فحسبوھم أذنابا لبعض الھیئ
ف                الم الحنی الیم اإلس ن تع ل م فكرتنا السیاسیة ذلك التسامي عن الحزبیات والشخصیات واالستمداد الكام
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زمتین ال ی  ھ وج دین مت سبوھم جام المیة فح رة اإلخوان اإلس ذلك فك ة ك ال الحكوم ض رج دون أن ل بع ع
المتطرفة، غفل ھؤالء عن سعة فھم اإلخوان یكونوا طریقة من الطرق الصوفیة أو فكرة من الفكر القدیمة 

ى ح   ونظراتھم الصافیة الموفقة فیھالتعالیم اإلسالم    راط إل د     ، وبعدھم عن اإلف ى ح ریط إل ود أو التف د الجم
الم     وتأثر بعض رجال الحكومة من نقد اإلخوان لمسلكھ في ،اإلباحیة ر اإلس ع أوام  النواحي التي تتنافى م
یم         ،ونواھیھ ن تقل رة م  وأدرك بعض المتتبعین لنشاط اإلخوان ونجاحھم ما وراء ھذا النجاح وانتصار الفك

ابع استغاللھم      ،ألظفار شھواتھم  وس      ، ومصادمة ألھواء نفوسھم وقطع لمن ي نف سابقة ف ام ال شجعوا اإلفھ  ف
  .أصحابھا

ر مرغوب      اإلخوانوفكرة اإلخوان ونجاح كل ذلك جعل اسم اإلخوان    ورا غی شجیع اإلخوان أم  وت
ة أنفسھم في تلمس األدلة وتحرى صفیھا من الحكومة وأتعب رجال المباحث واألقالم السیاسیة والمخصو      

اء        ل رغم طول العن روا بطائ م یظف ا فل راھین علیھ ة  ،الب اس    ؛ وشدة الرقاب ق وإن حاول الن ق ح  ألن الح
سََّمَواُت    "الباطل باطل وأن أرادوا إقامة ألف دلیل علیھ     و ،ا إخفاءه جمیًع َسَدْت ال َواَءُھْم َلَف َوَلْو اتََّبَع اْلَحقُّ َأْھ

  ."َواَألْرُض َوَمْن ِفیِھنَّ

ك     – إیطالیا أو ألمانیا –اتھم اإلخوان أحیانا بأنھم یعملون لحساب دولة أجنبیة      ى ذل دلیل عل ثال وال  م
  .طین المسلمةـربون الیھود ویھاجمون اإلنجلیز في موقفھم من فلس أنھم یحا،عند من ذھب إلیھ

ة   عود والوھابی ن س ك اب ساب المل ون لح م یعمل رة أنھ ة مفك ن رؤوس عاقل ا م وان أحیان م اإلخ وأتھ
شرعیة   ،والدلیل على ذلك عندھم أن اإلخوان ینادون بإقامة الحدود      ام ال دریك أن   ، ویطالبون باألحك ا ی  وم

  .م أصدروا مجلة المنارمن ھذه األدلة أنھ

اة أصبحت      روأتھم اإلخوان أحیانا بأنھم متضامون مع مص  ك أن مصر الفت ة ذل  الفتاة في العمل وآی
ف اإلخوان        .تنادي بدستور القرآن  ا یھت التكبیر كم ف ب الم وتھت ام  اإلس ب بإحك ة   و .. وتطال ت الحكوم غفل

ة عن     ولم تذكر لھم إال ھذ ،القائمة عن كل آثار اإلخوان النافعة      ة القائم ه االتھامات الفارغة غفلت الحكوم
اذه            شعب وإنق الح     ،أن اإلخوان المسلمین ھم وحدھم الھیئة التي تستطیع تكوین ال م وحدھم أمضى س  وأنھ

 ویجدد بھ الفضائل واألمجاد غفلت الحكومة عن ،یستطیع بھ المصلح المخلص أن یضرب بھ وجھ الباطل
ضحی   وان وت اد اإلخ وان وجھ شاط اإلخ ر اإلخ ن وان وأث ة م  ـات اإلخ ل ناحی ي ك اة  نوان ف واحي الحی  ن

ین    بلــد، وفي كل قریة، ولم تذكر ل       وفي كل  ،المصریة ع المتملق وا م  ،ھم إال أنھم لم تضعف نفوسھم فیتملق
ر    ، ولم تمت ضمائرھم فیطمعوا مع الطامعین ،ولم تصغر ھممھم فیتمسحوا مع المتمسحین      ذا خط م لھ  وھ

ا   یجب أن توضع أمامھ ا  لعوائق وھم لھذا جماعة قویة یجب أن تضعف قبل أن یستفحل أمرھا ویحسب لھ
  .ألف حساب من اآلن

  :ة أثرھا وظھر ذلك في عدة مظاھروكان لھذه الخطة من رجال الحكوم

ى دور اإلخوان            أعطیت األوامر لألقالم المخصوص   )  أ  (  سریة عل ة ال شدید الرقاب الیم بت اھرة واألق ة بالق
  .معاتھمالمسلمین ومجت
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ب باسم        )  ب( ات تطل ى إعان ة عل أعطیت األوامر لحضرات المدیرین والمحافظین والمأمیر بعدم الموافق
 .اإلخوان المسلمین إال ألقسام تحفیظ القرآن الكریم الملحقة بالجمعیة إن كانت

ین   حاولت بعض اإلدارات التأثیر على بعض موظفیھا المنتسبین لإلخوان باألغراء تارة والت  ) حـ( د الل ھدی
المستور تارة أخرى لیتركوا العمل مع اإلخوان وینفصلوا عنھم فكانت ھذه اإلدارات تخفق في كثیر 

 .من األحیان وتنجح نجاحا جزئیا في بعضھا

وا        )   د( م یتخل ا ل توقف بعض الرؤساء عن مساعدة ذوي الحقوق على نیل حقوقھم الصریحة الواضحة م
 . ملفات ھذه الحقوق كرھینة لھذا التخليھ احتجز في مكتبعن صلتھم باإلخوان بل أن بعضھم

ا في األقالیم مع تخلف بعض كبار الموظفین عن الحضور إلى دور اإلخوان ومجتمعاتھم وخصوصً   )  ھـ(
 .كرة وتقدیرھم الجم للقائمین حتى ال یعرف عنھم ھذا االتصال لدى رؤسائھمفإعجابھم التام بال

ت رغم تمسك         وقف رجال اإلدارة من ا    )   و( اق وتعن ھ إرھ إلخوان في شبین الكوم وفي مغاغة موقفا كل
 .اإلخوان بمسلك الحكمة وضبط النفس

ذه             نكانت بی )   ز( ا حول ھ ر منھ دور كثی ة ی واح مختلف ي ن ث ف ابالت وأحادی ام مق نا وبین مدیر األمن الع
 .النواحي المتقدمة

آثرنا مسلك الحكمة ولم نجعل من ذلك  ، بھ علمنا بكل ھذا في حینھ مفصال فلم نغضب منھ ولم نتأثر
ال      ق اإلص ات من طری ة العقب ي إزال ا ف صة من ة مخل شھیر رغب ة والت ادة للدعای ھ  حم شده ونبتغی ذي نن  ال

ل                   ر كفی زمن خی دین أن ال ط معتق افع فق شتغل بالن ى ن وحرصا منا على تمھید الطریق العام أمام أنفسنا حت
ار ال ن ی بإظھ اموس اهللا ل ائق وأن ن ف حق ي    "تخل ُث ِف اَس َفَیْمُك ُع النَّ ا َینَف ا َم اًء َوَأمَّ ْذَھُب ُجَف ُد َفَی ا الزََّب َفَأمَّ

  ."اَألْرِض

نا ودفعنا نا ومواقفقف عند حد ھذه الناحیة السلبیة بل كتبنا إلى الجھات المختصة بحقیقة مقاصدولم ن
رً  عن أنفسنا الباطل بالحق الواضح والدلیل القائم والبرھان الساطع و       ا كثی ن  قابلن أنس ا مم نھم الرجوع   ن  م

رً                ف كثی ف الموق ابالت أن تلط ات والمق ذه البیان ن ھ ان م ر فك واحي الخی شجیع ن ي ت ل ف ا إلى الحق والمی
ا          بس منھ ي ل انوا ف ن ك ر مم ام كثی الكف عن       وأصدرت األو ،ووضحت فكرة اإلخوان أم د ب ن جدی ر م ام

سیر   الغد وما دامت المقاییس شخصیة  بھري ما یأتي ن لم تصدر بالتشجیع والمساعدة وال ند  المقاومة وإ  ت
ا     مع األھواء وتتقلب بحسب األھواء فال ضابط لھا وال معیار وإ     ي طریقن ین وف ا مقیم ن كنا نحن على حقن

  .ونرجو أن نظل كذلك بتوفیق اهللا، الواضحة المستقیمة سائرین

ف الخصومة الصریحة و         ل     كان في وسعنا أن تقف من رجال اإلدارة موق ي ك م ف أن نصطدم معھ
ا         نقطة وال یضیرنا أن نفقد في ذلك وظائفنا وأن نلقي ما ھو فوق ذلك ونحن على استعداد لھذا الفقدان ولم

ن    ن ولكنا لم نشأ أن نستنفذ قوت،ھو فوقھ في كل وقت  ر ثم ا في حرب داخلیة ولم نرد أن نقدم تضحیاتنا بغی
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ن التضحیة بُ    یتكافأ معھا إن لم یكن یربى علیھا أما إذا لم        ن م ة        ـ یك ع كرام ق م ا یتف ا إال م ون من ن یك د فل
  :لناحیة بالذات أللفت نظر األخوان إلى ما یأتيا عزة اإلسالم وأنا أسوق ھذا البیان في ھذه ھالفكرة وتملی

ي     ) أ (  ة ف ر قیم ة كبی ات الحكومی وا لإلعان وتھم وأال یجعل سییر دع ي ت ط ف سھم فق ى أنف دوا عل أن یعتم
شروعاتھم  إن الح      م ات ف ك اإلعان ى تل شروعات عل ذه الم زوا ھ واء   كوأال  یرك ة األھ ة متقلب وم

  ."أذل الحرص أعناق الرجال"أن نكون أسرى أذالء وقدیما قیل والنزعات وال نرید 

ره صاحب                )  ب( ا ینتظ ل م ذا أق إن ھ أن یتذرعوا بالصبر والثبات إذا واجھھم شيء من ذلك في شعبھم ف
ل  د أن تحم وة تری ىدع ال       عل ل ح ى ك م عل ة لھ سواء والعاقب ى ال وم عل اكم والمحك صالح الح ال

نا ال نعتمد على أحد إال اهللا  ، ولیعلم اإلخوان الفضالء إولینصرن اهللا من ینصره إن اهللا لقوي عزیز   
سنا  یوال نستمد التأیید إال منھ وال ننتظر مساعدة جھة من الجھات أو عظ       م من العظماء فنحن في أنف

ا كذلك فلن ننتظر المعونة من أحد إال من اهللا نا أكبر من أن نكون أداه ألحد ومتى كوفي سمو دعوتن
إذا ض صبروف سب،یقنا فلن حینا فلنحت صر أو  ،  وإذا ض سنین الن دى الح ر إح طررنا فلننتظ وإذا اض

 .جراأل

ن كان            )   د( ارات فم ذه االعتب ع ھ ق م ا یتف اتھم بم ھ تقضي ع  تأن یرتبوا أنفسھم وینظموا ھیئ ا   ظروف لیھ
ھ    لیدع مكانھ الظاھر لغیره ممن ال ت بمراعاتھا ف  ي حدود ظروف قیده ھذه الظروف ولیساعد إخوانھ ف

ا              دعوة أم ائمون بال ر الق ى یظھ ا حت ى أھلھ دعوة فرصتھ للضغط عل اس  محتى ال یجد خصوم ال  الن
  .بالمظھر الثابت الالئق بھم وبھا

ل تصرفاتھم          )  ھـ( ي ك اء ف د       وعلى اإلخوان أن یكونوا حكم وا ألح سھم وال یجعل ى أنف وا عل ى ال یعین  حت
یھم   ة عل ة وأال    –حج تھم الغای ب م ریض القل ل م ن ك اتھم م فوفھم ومجتمع روا ص یھم أن یطھ  وعل

ؤدي          ث ی ف حی یلجأوا إلى القول حیث تغني اإلشارة وال إلى السوط حیث یغني القول وال وإلى العن
  .ب ویرضىح واهللا ولي توفیقھم لخیر ما یالرفق إلى الغایة وما كان الرفق في شيء إال زانھ

ون تج                  )  و( د یك د یتجدد وق ھ ق دأ اآلن ولكن د ھ ة واإلدارة ق ده دإن ھذا االحتكاك بیننا وبین رجال الحكوم
دان          ضبشدة وقد ینتج نقلي أو نقل بع      ى بل ا إل م فیھ ي ھ دان الت ن البل ب م ارزین بالمكت  الموظفین الب

ھ اإلخوان         أخرى كما قد ینتج فصلھم من أعمالھ       د أن یعلم ذي أری ذا فال ن ھ م فإذا كان ھناك شيء م
ون                ھ یك ا ولكن ة دائم عارنا الحكم ائج تصرفاتنا نحن اآلن ش ن نت ون م ن یك ك ل ویدركوه جیدا أن ذل

ي   ل ھؤالء الناس بالحقائق وطیشھم في التصرفات وذلك ال نھتم لھ نحن شخصیً  ھنتیجة ج  ا دام ف ا م
سنا        ا              سبیل اهللا فقد أعددنا أنف رى حیاتن ي مج ؤثر ف ن ی دعوات ول ة ال ك طبیع وم وتل ذ أول ی ذلك من ل

ذین   ،الشخصیة وال العامة    وأننا ال نسمح أن یمس ذلك غیرنا من اإلخوان فنحن المسئولون ونحن ال
وروا وال   انتحمل نتائج أعمالنا ونواجھ تبعاتھا وأننا نحب من        ذا أال یتھ إلخوان إذا حدث شيء من ھ

ا  ، ایتورطوا في تصرف م   بل من واجبھم أن یرجعوا إلینا لنصدر عن رأي واحد وخطة وإحدى وم
انون إال         ذا الق ون ھ ن یك ذلك ول انون ك انا بق انون ورض ضبنا بق ب أن یكون غ ا عاملین هللا فیج دمن
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دلوا        ى أال تع  ،الحدود التي وضعھا اهللا للغضب والرضا والحب والبغض وال یجرمنكم شنآن قوم عل
 .وىأعدلوا ھو أقرب للتق

 
اھر           ى م اھر باشا وعل ى م بعد كتابة ما تقدم استقالت حكومة محمد محمود باشا وجاءت حكومة عل

رً    رف كثی د              باشا یع تاذ عب ھ األس ي وزارت سطین وف ي قضیة فل ل ف ان یعم ذ ك ا عن اإلخوان المسلمین من
رب ب ، عزام كالرحمن ب  د      وھو من أصدقاء اإلخوان وفكرتھم واللواء محمد صالح ح ذلك وعب و ك اشا وھ

ود  ي علوبةر البحیرة ومحمد علاشا وقد كان مناصًرا للفكرة وھو مدیالسالم الشاذلي ب   باشا وقد لمس مجھ
وزارة              ذه ال ام ھ د صادف قی اإلخوان وعرف عنھم الكثیر حینما احتك بھم في قضیة فلسطین المجاھدة وق

د            طراب ال ة واالض رب القائم ذه     ھذه الحاالت الشدیدة حاالت الح ة وزادت ھ ام العرفی الن األحك ولي وإع
رت اھتمامً   ا جدیدً الوزارة عنصرً  ة وأظھ روح العسكریة    ا ھو عنصر وزارة الشئون االجتماعی ة ال ا بتربی

ل      في األمة بالت   ك جمی ا  فكیر في إنشاء الجیش اإلقلیمي، كل ذل م أتصل ب    حق ي ل ن الرجال     ولكن د بأحد م ع
المیة   المسئولین ألعلم مدي صدق عزیمة الحكو    مة في خدمة ھذا البلد والقرب من أغراض اإلخوان اإلس

ھ                     ا ب م علیھ ستطیع أن نحك شيء ن د ب ا بع م تواجھن ة ل ذه الحكوم بعد أن ألقیت إلیھا مقالید األمور كما أن ھ
ا ونتصل      خوان اآلن أن ینتظروا حتى ن ونحدد خطتنا منھا على أساسھ فواجب اإل       ن أمرھ ون م ا یك تبین م

نح    بالمسئولین في ا   ة وصدقا ف دنا تراخیً   نلمشروعات التي تھمنا فإن وجدنا عزیم دین وأن وج ا  أول المؤی
رً      وضعفا أو تبرمً   ة وتنك ف ب      اا وإعناتا وإرھاقا ومقاوم ان یھت ي ك الح الت اھج اإلص ا  لمن  الرجال   ھؤالء ھ

  .أنفسھم فنحن على استعداد لمواصلة جھودنا مھما كانت التضحیات واهللا المستعان

* * *  

 
ات اإلداری    یجرى العرف في اخت    ات         ةار الھیئ ا جمعی ة ومنھ المیة عام شوریة والجماعات اإلس  وال

ة   –اإلخوان أن یشكل مجلس إداري عام         وغالبا یكون ذلك باالقتراع السري بین أعضاء الجمعیة العمومی
ن  ویباشر تنفیذ األمور التي تحتاج إلى تنفیذ بنف الجماعة   روھذا المجلس اإلداري یشرف على سی      سھ أو بم

  .رینینتدبھ من األعضاء اآلخ

ث                  ظھر وبالتجربة الطویلة  ن العب ربا م ا ض سیر علیھ ل استمرار ال وب عدة تجع ة عی  لھذه الطریق
ى        وضیاع الوقت وبخاصة في جماعات اإلخوان المسلمین حیث یكون المقصود طبع األعضاء أنفسھم عل

ضیات مطابع ا  زامھم مقت ة وإل ون   لجماع ث تك اس وحی ك للن وا ذل ل أن ینقل صورتھا قب یفھم ب ادئھم وتكی ب
 كبیر بین الناس ال ده في سبیلھا ولو لم یكن ذا مركز بدرجة تشبع العضو بمبادئھ وجھانالعبرة عند اإلخوا

  :د التجارب الكثیرةباأللقاب والمراكز ومظاھر الوجاھة أیا كانت ومن عیوب السیر على ھذه الطریقة بع

اء  ا واحًد ولم أر إلى اآلن انتخاًب،ما یحدثھ االنتخاب في النفوس من آثار سیئة     )١( ا أدى إلى اختیار األكف
ذین           ین أو لم یترك أثرً    لمالعا ن ال ب م ة للمطاعن والمثال م یكن عرض ا سیئا في نفوس اآلخرین أو ل
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ھ    ا         ،خانھم الحظ فی ؤدي مطلق ھ ال ی ق للنھوض       فاالنتخاب فضال عن أن صالح المواف ار ال ى اختی إل
  .ا من المشاكلا من الصدور ویخلق كثیًربعبء األعمال فھو یوغر كثیًر

ز لمالظاھرة  وبین حقوق اإلخوان العا وجاھة المراكز   نالحیرة بی  )٢( رً ، ین من غیر ذوي المراك ا وكثی
ا و      ،اما یكون الموقف غریبً    وا مبادئھ م یفقھ ة ول ون الجماع شطو  قوم إداریون یمثل ا   ال ین ل لھ ن للعم

ي   وقوم مجاھدون غیورون ت  راه ف ھضم حقوقھم ویقیدون بخطوات أبطأ من خطواتھم وھذا سر ما ن
ر           ئ الخطوات متعث ین أحدھما معسكر إداري بط شعب كثیرة لإلخوان من وجود معسكرین مختلف

سیر مسرعً      ، المسیر  ي ی اني معسكر جاد عمل ون الت      والث ك یك ن ذل األول وم د ب ر مقی ین   ا غی افر ب ن
 .الفریقین

 .إیجاد قسم من اإلخوان كل مھمتھم قضاء وقت في النقاش وإبداء اآلراء من غیر إنتاج عملي )٣(

راد یحتم  )٤( ض األف اد بع الحق اإلداري إیج ودھم إ  ون ب ن وج ون ع م وال یك سب لھ ل المكت ال التعطی
 .والتشھیر إذا لم تنفذ آراءھم وإن كانت غیر صالحة وإن خالفت الجماعة

ة      خلق أل  )٥( ي غای قاب وأسماء لیس لھا مدلوالت عملیة في الخارج وإنما تستخدم في ظھور كاذب أو ف
ذا          ةخاصة فكثیرا ما ترى في الھیئات اإلداری       كرتیریة وھك ال س كرتیرین ب ة وس ال مراقب راقبین ب  م

 .وھذا عبث یضیق عنھ وقت العالمین المخلصین

شبع بال          )٦( ھ الصحیح والت شكلیة      االنصراف التام عن روح التوجی ى روح ال ة إل سلیمة للجماع ادئ ال مب
 . بھادالعقیمة والتقیی

ي            )٧( ون األساس ف د أن یك وأھم من ذلك فقدان األساس الصحیح لتقدیر العاملین والمنتجین ونحن نری
ع   جماعات اإلخوان المسلمین تقدیر أعضاء الجماعة        ادین   بحسب ما یقدمون من خدمات م اد می إیج

 .اسبة كل على عملھعمل لكل من انتسب إلیھا ومح

 وبني ،إداریة في كثیر من الشعب ففي كل من المنصورةیوب ھي التي جعلتنا نواجھ مشاكل ھذه الع
ا  ، والسویس والزقازیق وشبین وغیرھا كثیر وأنا أسوق ھذه على سبیل المثل         ،سویف  خالفات تافھة ولكھ

ھ       وتكوینھ ومحاسبتھ ومبلغ إنتاجھ أو   ةمعوقة حقا حول مجلس اإلدار     ھ ووظائف ى ألقاب ع إل تقصیره والتطل
  . التي ال قیمة لھا ال في الدنیا وال في الدین وإنما یحاسب اهللا الناس على أعمالھمھوكراسی

ا صالحة إن شاء اهللا             د أنھ ة أعتق ى خط دیت إل فكرت طویال في وضع عالج حاسم لھذا الحال فاھت
اذھا ومضمونھا ولیس علینا من بأس أن فإن بسیطة في ،محققة لألغراض المقصودة بدون عناء وال ضرر

ا  انجرب ما یبدو معھ وجھ إلصالح والزمن كفیل بإظھار ما فیھ من قبح أو جمال وخالصة  ھذه         لخطة م
  :یأتي

ن  "ھیئة شرفیة"تكون لكل شعبة من شعب األخوان  ) أ  (   تضم من یتصل بإخوان ویعطف على فكرتھم م
ل ھ    ولیس،ذوي الوجاھة والحیثیة بالدائرة    ط ب ي   ي الغایة من وجودھا أن تكون شرفیة فق  شوریة ف

میة       ابالت الرس زھم كالمق ضائھا ومراك ع أع ب م ي تتناس ور الت ي األم ة ف ة وعملی سائل الھام الم
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ف               م یكل رتھم وإن ل ي دائ شاري لإلخوان ف ي المرجع االست ة ھ ذه اللجن والمعونة وعلى كل حال ھ
ض إرادتھ اص إال بمح ل خ ام بعم ضاؤھا القی ر  أع ة غی ذه اللجن دد ھ روفھم وع ع ظ ق م ا یتف م وم

محصور طبعا وال بأس أن یكون لھا رئیس منھا یعتبر الرئیس الشرفي بالجماعة إذا وجد من تؤھلھ 
  .منزلتھ من اآلخرین لھذه الریاسة

 : مھمتھا"لجنة مراقبة عامة"تكون لكل شعبة من شعب اإلخوان )  ب(

  .اإلشراف العام على الدائرة )١(

 .وال واألوراق والمستندات الرسمیةحفظ األم )٢(

 .مراقبة الحسابات وفتح االعتمادات وحصر الوارد والمنصرف )٣(

ة        )٤( راقبتھم ودراس ضاء وم ن األع ا م ام بھ سنون  القی ن یح ى م ة عل ال المختلف ع األعم توزی
ذ          شغلھا ومؤاخ ي ی ة الت ي الناحی ل ف كر المحسن     ةتقاریرھم الشھریة ك  المقصر بتقصیره وش

 .على إحسانھ

 .فصل في الخالفات بین اإلخوانال )٥(

 .االتصال بالمكتب العام بالقاھرة وبقیة شعب اإلخوان )٦(

 .التمثیل الرسمي والمعنوي لجماعة )٧(

 .تعیین الموظفین الذین یستدعي العمل بالدائرة تعیینھم )٨(

ة                      ن ثالث ة م ذه اللجن ون ھ ة تتك رافیة ال تنفیذی ة إش سابقة بطریق شورى ال س ال وباإلجمال مھمة مجل
ى     أشخاص   اة عل فقط یختارھم المكتب بعد استشارة إخوان الدائرة وبعد دراسة دقیقة تتفق مع المھمة الملق

ذه ال  عاتقھم ویعین المكتب أحدھم مندوبً   ار ھ ن   لا للجنة یحل محل رئیس مجلس الشورى سابقا وتخت ة م جن
لخیص التقاریر الواردة  وتا واألختام وكتابة محاضر اجتماعاتھاألوراقبین اإلخوان كاتبا لھا مھمتھ حفظ   

اع              ي االجتم ھ صوت ف ھ إن أرادت    ،علیھا وإبالغ القرارات للمختصین بھا ولیس ل ستأنس برأی ا أن ت  ولھ
ات          سلیمھا بأذون ذلك وتختار كذلك من بین اإلخوان أمینا للمال مھمتھ حفظ األموال وتسلمھا بإیصاالت وت

 حق في التصویت كذلك وللجنة أن تستأنس برأیھ وإیداعھا إذا اتفق على إیداعھا في مكان خاص ولیس لھ   
  .إن أرادت

وتكون قرارات اللجنة نافذة إذا اتفق علیھا عضوان فیھما المندوب أو لیس فیھما على حد سواء وإذا 
ب           ى المكت ل عضو إل ر ك اختلفت آراء الثالثة وتعذر التوفیق ترسل مذكرة بموضوع الخالف ووجھة نظ

  .جھات النظر وإقرار واحدة منھا أو تعدیلھاویكون لھ حق الترجیح بین و

ل               ة ك ي نھای ن أعضائھا وف تكون ھذه اللجنة تحت مراقبة المكتب مباشرة ولھ أن یؤاخذ المقصر م
 یستأنس المكتب برأیھ إخوان الدائرة في بقاء اللجنة أو تبدیلھا كلھا أو بعضھا ومن الحظ من اإلخوان    معا

صیرً   ضائھا تق ى أحد أع ھ أو عل ضیأو خروجً ا علی ن مقت ب  ا ع ك للمكت ع ذل ھ أن یرف رة فل د ات الفك  للتأك
ى أعضاء        ا شامالً والتصرف وعلیھا أن تعد تقریرً     ھ عل ب وتذیع ى المكت ھ إل  بأعمالھا في نھایة العام ترفع



 ٢٢

ك إذا             ر ذل ي غی رة وف ھر م ل ش ي ك ة دورة ف ساتھا العادی ون جل ھ وتك ھ علی د موافقت دائرة بع ة بال الجماع
  .وتوجھ الدعوة  لألعضاء من المندوب مباشرةاقتضت الحال 

ة          واده اإلداری بعض م ل ل سیر وتكمی ع تف ي الواق ولیس في ھذا نقض للقانون العام لإلخوان بل ھو ف
ن     ومواده تتكون منھا ومن غیرھا اللوائح الداخلیة شعب وقد ترك القانون الحریة في التشكیل لكل دائرة م

  .الدوائر

  :سنھ على النحو التاليحعضاء الجماعة في میادین النشاط المختلفة كل في ما یتوزع األعمال على أ) حـ(

 تسند مھمة التوجیھ الروحي ألحد اإلخوان الذین یتوفر فیھم الفقھ والصالح   :يالتوجیھ الروح  )١(
اص    بوعي خ اء درس أس ة إلق ة ومھم ادئ الجماع سك بمب ق والتم سن الخل دعوة وح م ال وفھ

م أو ف      ي دارھ ط ف اإلخوان فق ى مجموعات         ب سمھم إل ھ أن یق ھ ول م علی ق معھ ان یتف ي أي مك
ذلك                  ھ ك ن مھمت ا یناسبھا وم ة درس ل مجموع افي ویحدد لك ي والثق بحسب استعدادھم الروح
ھ    مراقبة مسالكھم وإرشادھم إلى الخیر فیھا وتقویم اعوجاج المنحرف منھم وإھداء النصح إلی

رة من غیر تعرض ألیة ناحیة من النواحي وھو في ذلك إنما ینوب فیھ عن المرشد العام مباش
ھ                ن مھمت ھ وم اع علی ى االجتم ھ ویحرصوا عل وا ب یھم أن ینتفع ا وعل اإلداریة أو الشكلیة بتات
ساعده      ن ی نھم م كذلك األشراف على تكوین الكتائب إذا رأي المكتب ذلك ولھ أن یختار من بی

ا   والبد أن یكون في كل شعبة من یقوم بھذه ا  ،في أداء مھمتھ   لمھمة من اإلخوان الصالحین لھ
  .ولھا ولو بعض الصالحیة إذا تعذر الكمال الممكن

ث             :الدار )٢( ن حی ادیھم م دار اإلخوان ون ة ب شئون المتعلق ى ال راف عل  یختار أحد اإلخوان لألش
ة     ات ومقابل رات واالجتماع درس والمحاض داده لل ھ وإع ى تنظیف راف عل ھ واإلش ھ وغلق فتح

  .ساعده في مھمتھ ممن یصلح لھا من اإلخوانن یختار من یزائرین ونحو ذلك ولھ أال

  .الجوالة )٣(

  .الدعایة العامة )٤(

  .المحاضرات والخطب في المساجد )٥(

  .تشر الدعوة في القرى المجاورة )٦(

  .التعلیم والمدارس اللیلیة والنھاریة )٧(

  .العیادات )٨(

  .التحصیل )٩(

ن     ة م دوبً  كل عمل من ھذه األعمال ونحوھا من مختلف المیادین تختار لھ اللجن ا یحسن   اإلخوان من
ة                   ن التبع شاء لمساعدتھ ولك ن ی ن اإلخوان م ار م ھ أن یخت ھ ول ا عن إجادت القیام بھ ویكون مسئوال أمامھ
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ى     ا تقریًر یقدم شھرًیة فیھ ھو شخصًیا وعلى كل مندوب أن    محصور ا وعل وم بھ ي یق ا عن حال الناحیة الت
  . كل مندوب بما ھو لھ أھلاللجنة أن تدقق في المراقبة ودراسة التقاریر وتعامل

ب  ى مكت ات عل ذه التعیین رض ھ اوتع ة   د اإلرش ضاء لجن ن أع ضو م ل ع ا ولك ق علیھ ام لیواف  الع
دوبین عن        المراقبة أن یزاول بعض ھذه األعمال ویسأل عنھا أمنام العضوین اآلخرین كما یسأل بقیة المن

  .مالھم ویقدم تقریرا كذلكأع

ا         رة االنتخ یلة تموت فك د          وبھذه الوس ین اإلخوان وتوج ة ب اب الفارغ ى األلق ب الفاسدة ویقضي عل
ر          الم وتطھ ل ال الك میادین لكل من أراد أن یعمل وتعطي فرصة لمحاسبة كل عامل ویكون األساس العم

  .صفوف اإلخوان من كل متعطل ال ھم لھ إال النقاش الذي ال یفید

ة       ویجد اإلخوان الفرصة للتوجیھ الروحي ونجمع بین مزایا الم       رك الحری ث ت ن حی ة م ة التام ركزی
ا إذا قلت لھم أنني منذ أول ھذا العام الھجري المبارك التامة لكل مندوب یتصرف وأذیع على اإلخوان سرً  

ا وعقب مؤتمر عید األضحى الخامس سرت في مكتب اإلرشاد العام على ھذا أعني منذ سبعة شھور تقریًب
ذا  عنا كل مسئولیة تنجم النظام فحللت الھیئة القائمة وتحملت شخصیً    ھذا من تصرفات ونصصت على ھ

  :على النحو التالي ت المكتب العام ووزعت أعمال المكتبالتحمل في سجل محاضر جلسا

  . أفندي السكريدالوكالة في اإلشراف العام لألخ األستاذ أحم )١(

 .سكرتیریة المكتب العامة لألخ األستاذ عمر أفندي التلمساني المحامي )٢(

 .على شعب القاھرة لألخ محمد أفندي حلمي نور الدیناإلشراف  )٣(

 .اإلشراف على التحریر والدعایة الصحفیة لألخ صالح أفندي عشماوي )٤(

 .ید المحامي أفندي أبو راإلشراف على إدارة النذیر لألخ األستاذ محمود )٥(

 .اإلشراف على شئون الجوالة لألخ عبد العزیز أفندي أحمد )٦(

 .عمال لألخ محمد أفندي المغالوياإلشراف على شئون الطلبة وال )٧(

 .المراقبة المالیة واإلداریة لألخ األستاذ أحمد أفندي كامل )٨(

 .اإلشراف الطبي للدكتور محمد سلیمان )٩(

 .شركة المعامالت محمد أفندي عبد الوھاب )١٠(

 ویساعد ھؤالء  ، من اإلخوان إن شاء اهللاخرى انتدبت لھا من یحسن السیر فیھاوإذا وجدت میادین أ  
وا ذه    اإلخ ز ھ ضالء وانتھ ب الف و المكت ذلك موظف رھم وك وظفین وغی ة والم ن الطلب ضالء م وان ف ن أخ

  . إلى مضاعفة جھودھمم وأدعوھمین ومنتدبین صدق معونتھنالفرصة فاشكر لإلخوان من معی

ن                     ول م ة والمی ة الثقاف ة متقارب ا بطائف ل منھ ر درسین یختص ك وقد بدأ العمل للفكرة الثقافیة بتقری
اء   أحد ودرس في إحیاء الغزالي مساء ك درس في صحیح البخاري كل یوم      –اإلخوان   وم أربع ذا  –ل ی  ھ

دار اإلخوا              اء ب وم الثالث ي ی ام ف ر        نعدا الدرس األسبوعي الع ر كثی شر بخی ا یب رة نجاح ت الفك د نجح  وق
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ر حودد من اإلخوان لمباشرة الدعوة الر على تجھیز ع  ، وسأعمل إن شاء اهللا    والحمد هللا  ا  یة واإلش اف علیھ
  .داد المالئم للنھوض بھذا العبءفي القاھرة وفي األقالیم ممن یظھر فیھم االستع

نھم      لموسأراقب ھؤالء األخوان العا   ن قصر م ادین فم ذه المی ي ھ ھ   ین ف تبدلت ب ة     اس د إقام ره بع غی
ي   أھل الخبرة بھ من اإلخوان بالقاھر عملالحجة علیھ ومن أحسن فأجره على اهللا وسأستشیر في كل    ة وف

ا    لممقدمتھم ھؤالء اإلخوان العا    ین الذین حملوا عبء الدعوة وسبقوا إلى أجابتھا وعملوا على النھوض بھ
  :وھم حضرات

ش   .الشیخ أحمد حسن الباقوري    دي دروی ر   . محمد فتح اهللا أفن شیخ مصطفي الطی سي   . ال تاذ عی  األس
 عبد . أسعد أفندي راجح.ندي الساعاتي عبد الرحمن أف. حسین أفندي بدر . األستاذ أحمد أفندي عطیة    .عبده

الل     . طاھر عبد المحسن.المنعم أفندي فرج  ز ج د العزی دي عب د أفن دي    . أحم دین أفن یم عاب د الحك د  . عب  عب
دي حسن خطاب   .اللطیف أفندي النشرتي   ر   . إبراھیم أفن دي جعف راھیم أفن ھاوي    . إب ى ش دي عل د أفن  . محم

شافعي      .عبد المحسن الحسیني أفندي    دي  بخاطره ال دین     .أفن ال ال د جم دي  محم دي   .الفن د حمص أفن  . محم
دي   .راغب خیر الدین أفندي   ھ الجن د جمع ل   . الشیخ محم د نای شیخ محم دي    . ال د مصطفي عوض أفن  . أحم

دي         .حسن جمالي أفندي   ال أفن ى كم دي    . السید الراقي أفندي أحمد عل ز ھاشم أفن د العزی یم   . عب عد الحك  أس
دي     محمود مح  . معوض محسن أفندي   .أفندي لیمان أفن د س اح ال   .م د الفت د عب دي   محم شار أفن د   . ب د عب محم

دي        .غولي أفندي المجید ال  ان أفن عد عثم ھ س دي   . محمد فاضل أفندي ط ود العسكري أفن ور   . محم د الغف  عب
 عبد الحمید ، أفندين أحد طوسو.سالم غیث أفندي. محمود عزت أفندي   . أحمد سعید أفندي   . أفندي يالعباس

و غدیر  . محمد عبد المنعم إسماعیل أفندي  .و العز أفندي   فھمي أب  .طاھر أفندي  د  . محمد أفندي فھمي أب  عب
رور . مراد یس أفندي . حسین كمال الدین أفندي    .اهللا أفندي المسلمي   دي   . دكتور على س د أفن راھیم أحم  . إب

دي       .األستاذ أحمد شرف الدین    د أفن ف أحم شیخ رضوان محمدرضوان     . عبد اللطی دي   . ال ي أفن ؤاد حلم . ف
دي   عبد الرا . على أفندي سامي النشار   . محمود البراوي  ل أفن د الجلی ال   .زق عب ف كم تاذ یوس شیخ  . األس  ال

دي       . یوسف صالح سري أفندي   . محمد عزت  سمیع أفن د ال ر   . محمد السید عب د جب شیخ محم ب   . ال د لبی أحم
دي حسن الت   حسن   ، عبد الدایم النجار أفندي    . أفندي الترجمان ر    .اجي أفن اح جب د الفت نعم     عب د الم دي عب أفن

دي    . غنیم أحمد على غنیم أفندي .عبد المعطي أفندي   اح أفن د الفت د      . مصطفي عب و زی ادر أب د الق د عب  محم
دي  . سید بحیرى أفندي. حسن أفندي سلیمان صالح  .أفندي اد أفن دي   .  عبد الفتاح حم ي أفن ي اللیث ى  .فتح  عل

دي لیمان أفن دي . س ي أفن ز الحوش د العزی د أف.عب امي أحم دي التھ اج س.ن ـ الح ھابـ ى .ید ش دكتور عل  ال
 . عبد الفتاح السید عبد اللطیف. فتحي أفندي شریف عبد الحمید أبو سمرة أفندي.ھـمحمد كامل حت. مطاوع

دي    .ن أفندي ــ عبد الناصر حس   .عبد العال أمین أفندي    تالوي أفن د العظیم ال دي    . عب د أفن ید أحم أمون س  . م
  . أفنديمسعودأحمد عبد الحمید . ه أفنديمحمد در

ا أن تستأنفوا عھد جد ونشاط وأن یقدم كل من حضراتكم نفسھ وإني أوجھ إلى حضراتكم الرجاء قوًی
ي    مني أرحب بكل اقتراح یقدلذي یرى أنھ ینتج ویجید فیھ كما إإلى المیدان ا  ي أي موضوع واهللا ول  إلي ف

  .التوفیق

صعوبة  ،متلك ھي الخطة التي أرى أن یأخذ بھا اإلخوان في دوائرھ  ي   ، فأیة شعبة تجد ال  والعسر ف
الي فع   ا الح ة      لنظامھ ك التجرب ذ تل ذا النظام وتنف اال بھ ا أن تأخذ ح ا     ،یھ ي نظامھ شعب ف ن ال ن رأت م  وم

ا       سیر كم ا أن ت الحالي ما تحقق غایتھا أو رأت أن األخذ بھذا النظام الجدید یوجد لھا بعض الصعوبات فلھ
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م     ،ھي حتى تتاح لھا الفرصة المناسبة     ى یع ھور حت  على أننا سنعمل إن شاء اهللا على أال تمضي بضعة ش
  .ھذا النظام كل دوائرنا وشعبنا ویتمتع الجمیع بمزایاه

ي              ن اإلخوان ف مع م ا أس ر م ا وكثی شطون فیھ ادین ین م ال یجدون می ن أنھ شكو بعض اإلخوان م ی
ا   ، إذا كوَّنا جمعیة في بلدنا فالشعب ھذا السؤال  ون عملن اذا یك وا        وا،م سور أقبل ھل می ك س ى ذل لجواب عل

دكم           ن    ،على أنفسكم بالتكوین الصحیح  وخذوا دارا تجمعكم ووجھوا الدعوة إلى غیركم ببل دكم م ر بل  وبغی
ر     ،القرى المجاورة لكم   ال الخی ن أعم  وأوجدوا میادین النشاط النافعة التي تجذب القلوب واألقطار إلیكم م

ة  یة،المختلف رق الریاض وین الف ي   وو، وتك سكم ف ى أنف ال عل ذه األعم صروا زعوا ھ ان تنت الص وإتق  إخ
  ."َوَما َكاَن اللَُّھ ِلُیِضیَع ِإیَماَنُكْم ِإنَّ اللََّھ ِبالنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحیٌم"وتفوزوا 

  :ویورد بعض اإلخوان في بعض الشعب ھذا السؤال الذي ھو من قبیل سابقھ

ا   سواب میسور تدروالج، "إذ التحقت بجماعتكم فماذا أعمل فیھا    " ق مبادئن  فكرتنا وتعمل على تحقی
ر   ادكنت كفئا إلفادة غیرك فاختر المی  وتشاركنا في جھادنا فإن ،في نفسك وتدعو إلیھا غیرك   ذي تظھ ن ال

 فأنت نافع أو ، وإذا كنت في حاجة إلى االستفادة فالتحق بالقسم الذي تستفید فیھ،فیھ كفاءتك وترجى إفادتك
  .ر لك وألمتكمنتفع وكالھما خی

ي               ین النجاح ف ا وب ا یحول بینن ذا وحده م ردد وھ ول والضعف والت ولیس بعد ھذا إال الكسل والخم
  .كثیر من األعمال

* * *  

 

ال    ن آم ال م ارت أم د هللا وص ت والحم شرت وعم ادین وانت ل می ي ك وان ف رة اإلخ رت فك د ظھ لق
ام اإلخوان     ، لعلھا اآلمل الوحید الباقي في نفوسھم لإلنقاذبل،  وأھلھمالغیورین على اإلسال  ت أم د فتح  ولق

د  وكل ذلك یلقي على عاتقنا أفراًدا، ا كثیًرد هللا حمدً مسبل النجاح ووسائلھ والح    ا وھیئات واجبات كثیرة الب
  :فلیذكر اإلخوان أننا نرید منھممن النھوض بھا والعمل على أدائھا وإذا كان ذلك كذلك 

  : أن یكون كل أخ مسلم:ي الناحیة الفردیةف) ١(

  . فإن الضعیف الجسم ال یستطیع أداء واجباتھ،قوي البنیة سلیم الجسم من األمراض الھدامة)  أ ( 

ذي ال  ، قوي العزیمة، حسن المعاملة للناس وصادق الكلمة،متزن الخلق )  ب(  رقیق العاطفة فإن ال
 . بھانا على القائمیفكرة وعاًرا على الیحقق في أعمالھ مبادئھ یكون ضرًر

ن عامال         با على الكس  قادًر    )٣( م یك ل لیكسب أن ل واله      ، وأن یعم ل یت ل عم دا لك ون مجی  وأن یك
  .ا للتقصیر والخطأ الدائما یكون عالة أو یكون مظھًرا مسلًمفنحن ال نرید أًخ

ضایا اإلسالمیة العامة  بشئون بلده وبالق،مثقفا یقرأ ویكتب ویلم بأحكام الحالل والحرام أجماال    )٤(
 .ا بالمران ومباشرة الفضالءا فلیكن مكتسًبعًیم یكن طبن لھ نوع من الذكاء إفی
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ر         ا على الخدمات العامة متحلیً    مدرًب     )٥( ى إسداء الخی صبر عل ال وال شاط واالحتم ا بكثیر من الن
  .لغیره من الناس

 حسن األداء للعبادات حسن المراقبة هللا سبحانھ وتعالى     )٦(

  .ا  لكل ما یتصل بھما لفكرتھ محبا إلخوانھ  مقدًرمعتزًً    )٧(

 .الروح اإلخوانیةا في طبعھم وكل ما یحیط بمعینا ببیتھ وأسرتھ مجًد    )٨(

ا كنموذج لما یجب أن یتحلى بھ كل أخ نجمال تجد لھ تفصیال في رسالة التعالیم ولكني سقتھ ھوھذا إ
 .مسلم ویدرك مقتضیات انتسابھ إلى الجماعة

  :عبة اإلخوانـُـ نرید من كل ش:ةیوفي الناحیة التشكیل) ٢(

  .أن یكون لھا دار تمثل الفكرة وتجمع شتات المنتسبین إلیھا) أ ( 

 .تثقیفھم ثقافة إسالمیة إخوانیةوأن یكون لھا مدرسة لیلیة لتعلیم األمیین    )٢(

 .أن یكون لھا فرقة للجوالة   )٣(

ة      أن یكون بھا فرق ریاضیة في غیر إسراف       )٤( المیة واإلخوانی اتھم اإلس وم أعضاؤھا بواجب یق
 .إلى جانب تدریباتھم الریاضة

 .أن تنظم بھا دروس دوریة دائمة لتثقیف اإلخوان في فكرتھم   )٥(

 ھا من البلدانیما یجاورأن تعمل جاھده في نشر الدعوة ف   )٦(

د                )٧( ا وج ساعدھم م ى   أن تعني بتنفیذ شئون المنتسبین إلیھا من اإلخوان فتواسیھم وت سبیل إل ت ال
 .ذلك

ار    أن تؤلف بھا لجان للخدم       )٩( صدقات    ة العامة من مساعدة الضعفاء وزی ع ال شفیات وجم ة المست
 .وزیارة األسر الفقیرة

 .لصحیة ویطلب من المكتب العاماأن یكون بھا سجل طبي لتسجیل حالة اإلخوان    )١٠(

 .ناسبة في األغراض اإلرشادیة المختلفة عن كل م،أن توالي إصدار النشرات  )١١(

 .مل على مقاومة المنكر ومكافحة الفساد بكل الوسائل الممكنةعأن ت  )١٢(

ا ش   ــھذه نماذج من األعم    ب أن تزاولھ ي تج ـ ال الت ر      ،عب اإلخوان ـُ ال الخی ن أعم ر م ا كثی  وغیرھ
ن إ  ألف أولى   واالشتغال بذلك    ،العام رة م ات    م ات واالشتغال باإلداری راء االنتخاب افس    ، ج ك فلیتن ي ذل وف
  .فسونالمتنا

صال               ة االت ون دائم ا أن تك ا أن علیھ شعبھ كم وعلى المركز العام لإلخوان أن یكون دائم االتصال ب
ى الوصو          ،بھ ع عل اون الجمی ى یتع صائح حت داد بإرشادات والن ى  ل وأال یدعھا من التوجیھ الدائم واإلم  إل

  . واهللا حسبنا وكفى،الغایة في أقرب وقت
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  حسن البنا
   ھـ١٣٥٨شعبان 
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مشروع جلیل "، تحت عنوان "تقریر إجمالي"صورة لعقد بیع وشـراء دار اإلخوان المسلمین التي تحدث عنھا المرشد في
   جنیھ، وھو قریب من الثمن الذي ارتآه األستاذ البنا٨٥٠٠، وكان الثمن ١٩٤٤، وتم ھذا البیع ســـــنة "یستحق االھتمام
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  الحمد هللا والصالة والسالم على رسولھ ومن واله

 

 
  ٤١٢١٤ :تــ بمیدان الحلمیة الجدیدة عمر  شارع أحمد بك ١٣

 

 

  ...................حضرة األخ المحترم رئیس اإلخوان بمنطقة

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ وعلى اإلخوان الفضالء معكم جمیعا وأرجو أن تكونوا بكل خیر 
ا ًھتب إلیكم ھذه النشرة العامة موجفبعد رحالت طویلة ودراسات متتابعة أردت أن أك" وبعد" وھناءة 

ا االھتمام بھ بعد  جاء فیھا وراجًیحضرات اإلخوان وبخاصة المسئولین منھم إلى ماوأنظار فیھا أنظاركم 
 فھي نشرة أساسیة تحدد قواعد ومبادئ مما یجب أن نسیر علیھ حتى ینتظم عملنا - دراستھ دراسة جیدة

  . واهللا المستعان،اإلداري

ت      أحب أن أبشركم بأن اهللا    )١( ى أرب وب حت ا القل تح أمامھ  تبارك وتعالى أید ھذه الدعوة تأییدا كبیرا وف
األلف شعبة وقد كانت فرصة وفود زعماء البالد العربیة واإلسالمیة فرصة طیبة الشعب اآلن على 

ام        وتبًع،لتوثیق روابط اإلخاء بیننا وبین ھذه البالد الشقیقة        ز الع شط المرك دعوة ن شار ال ادة انت ا لزی
 ترون بیانھا في –وزادت أعباؤه وأقسامھ فبلغت األقسام اآلن أكثر من خمسة وعشرین قسما عاملة 

  . ویعمل في كل قسم ما بین العشرین إلى الستین من أخلص شباب اإلخوان–الملحق المرافق 

لین             تبًع )٢( ین أخوین فاض ام تعی اد الع ب اإلرش ام رأي مكت المركز الع ل ب ا النتشار الفكرة واتساع العم
زوكة للوعظ العام والمرور على الشعب وھما األستاذ الشیخ عبد المعز عبد الستار والشیخ زكریا ال

ام            ذا الع ین ھ سیاسة فیع ذه ال ب ھ یتابع المكت ة وس  – إن شاء اهللا  –وقد نفذ ذلك فعال وأفاد فائدة جلیل
سم          ت أسم ق یش ( أخوین آخرین أو أكثر وینشئ لھم قسما خاصا تح ن اختصاصھم    ) التفت ل م ویجع

ة        ة والروحی شئون اإلداری ل ال ي ك شعب ف اطق وال ع المن اھم م ذ   ،التف زم ك ي الع ا أن ف ین  كم لك تعی
 الطواف على رھوط الشعب وتدریبھا وتنظیمھا تنشیطا لھذه الرھوط ممراقبین للجوالة تكون مھمتھ
م     ،وتوحیدا للنظام التدریبي فیھا  ي ل شعب الت ي ال  كما أنھ سیكون من مھمتھما تكوین رھوط جدیدة ف

   .تتكون رھوطھا بعد
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ة      رأي المركز العام أن تكون السنة اإلداریة لشعب اإلخوان         )٣( سنة الھاللی ي ال اطقھم ھ  المسلمین ومن
ة وت          ات العمومی اریر والجمعی سائل   التي تبدأ من المحرم وتنتھي بذي الحجة وفیھا تنجز التق تم الم خ

 فتحضر  ،أن تكون السنة المالیة من أول مایو إلى أخر إبریل من كل عامووھكذا  .. اإلداریة المعلقة 
ل وت آخر إبری سابات ب تم الح ة وتخ شئون  المیزانی ب وزارة ال ة لطل ك إجاب ذا وذل ایو وھك دأ أول م ب

  .االجتماعیة

ى                 )٤( ام لإلخوان المسلمین عل ز الع ع المرك اتفق قسم الجمعیات الخیریة بوزارة الشئون االجتماعیة م
تیفائھا   ھعبـ شُ ة من الشعب للمركز العام وفوضھ في مخاطب  مطالبھخطة تعاونیة عملیة فقدم      ي اس  ف

ى   لمركز العام بكل مالحظاتھ عقب التفتیش على الشعب لوإتمامھا وأخذ یخطر ا  ان عل تتعاون الھیئت
ام        ،اذھاتحقیقھا وإنف  ز الع ق المرك شعب إال عن طری الت ال ون مراس رر أال تك ذا   . . كما تق ى ھ وعل

ة      شئون االجتماعی فألفت نظركم وأرجو أن تلفتوا نظر الشعب التابعة لكم إلى عدم مخاطبة وزارة ال
ومة  إال عن طریق مركز الجھاد ثم المنطقة وھي بدورھا ترفع ھذه المراسالت  إلى أو أیة جھة حك

ل     .المركز العام لیقوم بالالزم نحو تقدیمھا وإنجازھا  ة ك ان وستكون نتیج  وھذا أمر من األھمیة بمك
ق ضیاع                  ذا الطری ر ھ ة عن غی ات الحكومی ن الجھ ا م شئون أو غیرھ ى وزارة ال مراسلة ترسل إل

  .الحظ ھذا المعنى بدقة فلی،للوقت

سیمً     )٥( ا وتنظیما للعمل ورغبة في االستقرار رأي المركز العام أن یكون تقسیم المناطق لھذه النشرة تق
ان             نھائًی ادم إن شاء اهللا إن ك رم الق ل المح ي أوائ ھ إال ف ر فی اد النظ ام اإلداري وال یع ا طول ھذا الع

زوار المتطوعین استعانة     كما رأي المركز العام أیض–ھناك ما یدعو إلى ذلك   ا العودة إلى نظام ال
ى ی     اطق حت ین المن ھ وب ة بین ق الرابط ى توثی م عل سم    تبھ ین ویضطلع ق شین المعین ام المفت ز نظ رك

ام كل منطقة أسم زائرھا الفاضل وكلھم والحمد هللا من خیرة شباب  وترون أم–التفتیش بعبئھ كامال 
ك    ،  اإلخوان العاملین  اد ذل ی  ،فنرجو اعتم سیم            وس ذا التق ا لھ ا تابع سام ومناطقھ شاط األق كون تنظیم ن

ة                  اطق الجوال ي من اطق ھ ذه المن رى فتصبح ھ سام األخ ل األق وسیتفاھم قسم المناطق في ھذا مع ك
ا        ،الخ. .ومناطق الطالب، ومناطق العمال  سام م ة األق ن بقی یأتیكم م بس وس ة لل  توحیدا للنظام وإزال
ر            د النظ د أعی سابقة           یؤكد ذلك كما أنھ ق ى ضوء المالحظات ال دیلھا عل م تع اطق وت ة المن ي الئح ف

  .تعدیال یجعلھا أكثر دقة ومسایرة للواقع وترون التعدیل الجدید في نھایة ھذه النشرة

ذا فنرجو                    )٦( ى ھ ھ وعل أس ب ا نجاحا ال ب ر منھ ي كثی د نجح ف اد وق جربت المناطق نظام مراكز الجھ
د        ،اا وسریعً یًما عظ االھتمام بانفاذ ھذا النظام اھتمامً     ر واح ة زائ ز المنطق ي مرك ون ف ب أن یك  ویج

  :نحن في انتظار بیان شاف منكم فیھلكل مركز جھاد یتفقده ویتعھده و

  . وأمام كل مركز الزائر الذي خصصتھ المنطقة بھ،عدد مراكز الجھاد) أ ( 

  .ملةالشعب التابعة لكل مركز من شعب المنطقة مع عناوینھا  وأسماء رؤسائھا كا) ب(

  :بیان بأعضاء مجلس إدارة كل شعبة أو لجنتھا التنفیذیة طبقا لھذا النموذج)  حـ(
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  :مالحظة
  .........تنتھي في............ لمدة.............. لس بتاریخاختیر ھذا المج

   :فانفذوا مشكورین ونرجو عدم التراخي في ذلك حتى نستطیع نحن أیضا العمل عندنا

اع             )٧( ون اجتم ام أن یك ز الع اد  (ورغبة في التیسیر على اإلخوان یرى المرك س الجھ ز   ) مجل ي مرك ف
اد     الجھاد وال مانع من أن یكون اجتماع ھذا      ز الجھ عب المرك ي ش نقال ف ھریً  يالمجلس مت ا ش  ،ا كلھ

ب أن          ذا یج ذلك ولھ ام ك اد الع ب اإلرش ر وقد یحضر ھذا االجتماع زائر مكت ز   تخط ة المرك  المنطق
ذا اجتماعان   ، ویكون العام بمواعید اجتماع مراكز الجھاد ومكانھا      ى ھ اع  :لمجلس المنطقة عل  اجتم

ل ثال    اع دوري ك و اآلن واجتم ا ھ ھري كم ھ شُ   ش دعى إلی ثال ت ھور م ة ش ة جمیًع ـث ا عب المنطق
ذه االجتماعات          ن ھ ستطیعھ م ا ی ب م ا      ،وسیحضر زائر المكت دھا قبلھ ب اإلخطار بمواعی ذلك یج  ل

  . وقد أشارت الالئحة المعدلة إلى ذلك فلتراجع بدقة،بوقت كاف أیضا

ل          )٨( اطق ویعم ى المن اد عل ي االعتم دة ف ة أكی ب رغب ام یرغ ز الع ا أن المرك لطتھا   بم ز س ى تركی عل
ا مع  أن مراسالت الشعب یجب أن ترفع إلى مراكز الجھاد رأًسیعلنوتوسیع دائرة اختصاصھا فإنھ 

ا رأ     ،كل التقاریر والمالحظات   رى فیھ ة لت ى المنطق دوره إل ا     ومركز الجھاد یرفعھا ب ا وتحول م یھ
ز الع    ، كز العام بعد ذلك   ترید منھا إلى المر    ى المرك ق    ام عن وكل مراسلة تصل إل ذا الطری ر ھ  غی

وقد تكون ھذه ، مةـلـْـظ وال ینظر فیھا المركز العام إال أن تكون َم، إلى المنطقةلوتعتبر مھملة وتح
دة إن شاء اهللا           ة الفائ ر جلیل ستقبل ستكون حسنة األث ي الم إ الطریق اآلن مملة ومتعبة ولكنھا ف ذا ، ف

اد وإذا  ة رأًسعبة أن تخاطب المنطق قصر مركز الجھاد أو أبطأ فللشُ      ا وتشیر إلى تقصیر مركز الجھ
قصرت المنطقة فللشعبة أن تخاطب المركز العام وتشیر إلى تقصیر المنطقة ومركز الجھاد وحینئذ 

ى       ،ا للنظام  یتدخل المركز العام ویؤاخذ المقصر بتقصیره تركیزً       ذا المعن ى ھ ر إل ت النظ رر لف  وأك
  .یین نظامیین ال عاطفیین فقطفإننا نرید أن نجرب أنفسنا في أن نكون عمل

وبناء على ما تقدم فإن المركز العام سیكتفي ابتداء من اآلن بتقریر المناطق عن شعبھا ویدع لھا أن     )٩(
تدرس التقاریر التفصیلیة وتدون خالصتھا في تقریرھا العام الذي یرسل وحده إلى المكتب وتحتفظ     

  .لیالحظ ف،عندھا بعد ذلك بتقاریر الشعب تبسیطا لإلجراءات

ز             )١٠( إن المرك ا ف ة علیھ اء التبع اطق وإلق ى المن ل عل اد الكام وبناء على رغبة المركز العام في االعتم
ادا نھائیً                 دة اعتم عبة جدی ة ش اد أی رر عدم اعتم د ق ام وسیكون نظام      العام من اآلن ق ة الع ى نھای ا إل

ا أو   عبة فتخط تتكون الُش:عب كاألتي  الشُ داعتما ام     ر المنطقة بھا عن طریقھ ز الع ق المرك عن طری
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ل     ًدا أولًیا وتشرف علیھا وتوالى زیارفتعتمدھا المنطقة اعتما   دم ك م تتق ام ت تھا وتقویتھا إلى نھایة الع
شُ        ن ال ل    ـمنطقة في شوال من كل عام إلى المركز العام ببیان عما استجد عندھا م ي ك ا ف عب ورأیھ

س  شعبة وبناء على ذلك یعتمد المركز العام       سل   الشعب التي ت اد وت ة   تحق االعتم ادات للمنطق م االعتم
، لتسلمھا بدورھا إلى ھذه الشعب في أحفال مناسبة وتدرج الشعب المعتمدة بعد ذلك في السجل العام

  .وسینفذ ھذا النظام من اآلن

در       كان ذلك كذلك فإن المناطق حینئذ س  وإذا   )١١( ا أن تق شاط اإلخواني فعلیھ ز الن ة مرك تكون في الحقیق
عورً تبعتھا وأن ت   المركز        ا حقیقیً شعر بواجبھا ش ة وب ن جھ عبھا م ا وش لتھا بمراكزھ والي ص ا وأن ت

ة        ،العام من جھة أخرى    ذه التبعی دیر ھ ي تق ذات ف سیة بال  ویرجو المركز العام مجالس اإلدارة الرئی
شُ             صال بال ى دوام االت زوار عل شجیع ال ة وت س المنطق ام مجل ور أم ة   وتیسیر األم ذل المعاون عب وب

ة  ة        المالی ال المنطق ة ألعم سیة أو المركزی شعبة الرئی راد ال ن إی ب م زء مناس صیص ج ة بتخ  الكامل
ا     ، "َوَما َأنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء َفُھَو ُیْخِلُفھُ  "وعدم التقتیر علیھا في ذلك         ا بم ن ثقتن ر م فلنثق بما عند اهللا أكث

  .في أیدینا

ة ال ائًمعبھا دیرجو المركز العام أن تالحظ المنطقة وأن تشعر شُ    )١٢( ب أن   ا بأن الشعبة الكامل ة یج منظم
  :یتوفر لھا ما یأتي

  .مجلس إدارة منظم عامل فإذا حالت ظروفھا دون ذلك فھیئة تنفیذیة منظمة نشیطة) أ ( 

ا أن        )  ب( دار لالجتماعات مھما كانت متواضعة فھي خیر من ال شيء فعلى الشعبة التي ال دار لھ
شع   تجد في إی   ى ال ا، وعل تق  جاد دار لھ ي اس ن       بة الت إذن م دا إال ب ا أب ل منھ ي دار أال تنتق رت ف

المنطقة وعلى المنطقة أال تأذن لشعبة من شعبھا بتغییر دارھا و تركھا أو االنتقال منھا إال إذا 
  .كان ذلك إلى دار أحسن وأفخم ولو أدى ذلك إلى معاونة الشعبة مالیا حتى تستمر في دارھا

ـ( سابات دق)  ح ة وح اتر منظم ةدف ضاء  ،یق ماء األع ام ألس سجل ع ر ك اك دفت ون ھن د أن یك ال ب  ف
صرفة    واردة والمن سابات ال ر للح ات ودفت ر واالجتماع ر للمحاض تراكاتھم ودفت سدید اش  ،وت

شرقیة     ،وإیصاالت منظمة ومستندات كافیة لما یرد أو یصرف    اطق كال ت بعض المن  وقد قام
ن المنطقتین أن تطلب الالزم لھا من مركز والدقھلیة بعمل نماذج لھذه الدفاتر فعلى شعب ھاتی

ن   ،المنطقة ا وم   وسیقوم المركز العام بطبع ما یلزم للشعب في المناطق الباقیة ویوزعھا علیھ
ا          اآلن یعلن المركز العام أن ھذا ال  ھ م ب من ة أن تطل ة منطق ى أی و فعل ن اختصاصھ ھ طبع م

  .ترید وأال تقوم ھي بطبع شيء من ذلك بعد اآلن

ع      ،ئحة داخلیة منظمة  ال)   د(  وفي آخر قانون اإلخوان المسلمین الئحة نموذجیة وضعت باالتفاق م
قسم الجمعیات بالشئون االجتماعیة ال بأس بان تتخذھا الشعب التي ال الئحة لھا نموذجا تنسج      

  .علیھ مع التحویر الالزم وتعتمدھا المنطقة والمركز العام

ام       قال بد من أن ی    ،تشكیالت منظمة )  ھـ( شاط الع واحي الن ر ون ر والب كون بالشعبة لجان لعمل الخی
وال بد من أن یكون فیھا كذلك رھط للجوالة وأن تنظم تشكیالتھا ھذه بحسب ظروفھا وتخطر    

  .بھا المنطقة
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د           )   و( ي تری والبد أن یكون لھا میزانیة منظمة تتضمن اإلیرادات والمنصرفات والمشروعات الت
وفیر أو         ،ھا الحالي الشعبة مزاولتھا في عام    ي صندوق الت ودع رصیدھا ف شعبة أن ت  وعلى ال

ا              ل م ع وك في بنك بدون فائدة كطلب وزارة الشئون االجتماعیة مع مالحظة درج كل ما یجم
ام باستكمال              ل االھتم ام ك اطق االھتم یصرف في ھذه المیزانیة ویرجو المركز العام من المن

 ال وھمیة ویمكن اعتمادھا بعد ذلك بالمركز العام ھذه األمور في كل شعبة حتى تصبح حقیقیة
  .وتسجیلھا بوزارة الشئون االجتماعیة

زة    ر المناطق والشعب إلى نقطة ھامة ھ    یلفت المركز العام نظ    )١٣( ة مرك ي المنطق ي أن السلطة العلیا ف
ل عن              ا قی شاطھا ومھم واحي ن في مجلس إداراتھا وممثلة في رئیسھا فھو المسئول األول عن كل ن

س      اس  ن مجل اه االنفصال ع یس معن سبي ل تقالل ن ھ اس الب فإن ة والط سام كالجوال ض األق تقالل بع
سام             تعلم األق اإلدارة والبعد عن رقابتھ فلیعلم مجلس اإلدارة ھذا ولیتمسك بسلطتھ في ھذه الناحیة ول
سام                     الت أق ل مراس ذ اآلن ك ذا فمن ى ھ شئونھا وعل ا یتصل ب ل م ي ك  ھذا ولتراجع مجلس اإلدارة ف

ة          ى جھ ا إل دوره یحولھ و ب ھ وھ وم مقام ن یق ة أو م س المنطق یس مجل م رئ ام باس ز الع المرك
  :االختصاص وأحب أن ألفت النظر ھنا إلى أمور ھامة

سام          ) أ  (  ة باألق الت الخاص ل المراس وا بتحوی ة فیھتم ذه التبع أرجو أن یقدر الرؤساء المسئولون ھ
  .اءھا روح العطف والتعاون والتشجیعویعملون على تشجیع ھذه األقسام ویشعروا رؤس

شاط       ) ب( واحي الن سام ون اء األق اطق واإلدارات ورؤس اء المن ین رؤس اھم ب ون التف و أن یك أرج
  .مركزا على التعاون فیھا مع مالحظة األدب الكامل في القول والعمل

سم  أرجو إذا لم تتفق وجھات النظر بین رئیس المنطقة أو رئیس مجالس اإلدارة وبین  ) حـ(  رئیس ق
ورً      الف نف ذا الخ ادً من األقسام أال یحدث ھ ل اإلخوان      ، اا أو عن ي ك الص ف المفروض اإلخ ف

ولیعتبر ھذا خالفا في الرأي یرفع إلى المركز العام لیقول كلمتھ فیھ وأعتقد أنھ إذا سادت ھذه   
ى وجوب            الروح   ا إل ر ھن نظم   فسوف ال یكون ھناك خالف كما ألفت النظ وائح وال ة الل  دراس

الب           ة الط ة والئح ة الجوال سام كالئح ا ال       الخاصة باألق ا فیھ و أخذ المختصون بم راحتھم  ، فل
  .وفصلت لھم في كل ما یختلفون فیھ

وقد یعمد بعض األقسام كقسم الجوالة مثال إلى انتداب بعض مندوبین عمومیین لإلشراف على        
ة  ة البحت واحي الفنی لط،الن ع س ارض م اد ال یتع ذا االعتم لة  فھ تكون ص ال وس اطق بح ة المن

یئا         إذا أرادوا ش دبھم ف ذي انت صلوا بال     المندوبین بالقسم ال شيء ات سمھم ب م ق ب عن  عُش أو كلفھ
  .طریق المناطق نفسھا ولتعتمدھم المناطق بھذه الصفة ولتساعدھم على أداء مھمتھم

شعب   في بعض البالد الكبیرة كبورسعید مثال واإلسكندریة شعب كثیرة والمركز العا      )١٤( ر ال م یلفت نظ
الفرعیة في ھذه البالد أال تتصل بجھة حكومیة في شأن من الشئون إال عن طریق رئیس المنطقة أو 

ا أن  ،ا في ھذا البلدرئیس الشعبة المركزیة فإنھ ھو المسئول األول عن اإلخوان المسلمین عمومً        كم
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ا       عب الفرعیة أن تستأنس برأي المنطقة في المشروعات العام     على الشُ  ي أنھ بس ف ع الل د یق ي ق ة الت
  .ا للتبعاتا للمسئولیات وتقدیًرا أو لشعبة خاصة تحدیًدلإلخوان عموًم

اء    الرؤساء أو و عض تقع في بعض الشعب حوادث مھمة كزیارة جاللة الملك أو ب          )١٥( ود بعض زعم ف
رون المك     ، الخ. .العرب والمسلمین  م ال یخط واحي ث ذه الن ي ھ ب  ویكون لإلخوان المسلمین عمل ف ت

ذه                 ل ھ ریعة عن مث ة وس اریر وافی ة تق ى وجوب كتاب ر اإلخوان إل ت نظ ام یلف المركز الع شيء ف ب
الحوادث ورفعھا توا إلى المنطقة عن طریق مركز الجھاد وھي بدورھا ترفعھا بسرعة إلى المركز 
ر        ار للتقری واحي دون انتظ ذه الن ي ھ صرفاتھم ف وان وت ودات اإلخ م  بمجھ ى عل ون عل ام لیك الع

شیر     الد ھ أن تست ل فی وري الشھري وعلى الشعبة إذا علمت بشيء من ھذا وأرادت أن یكون لھا عم
  .المناطق وتستشیر المناطق بدورھا المركز العام إذا وجدت ما یدعو لذلك

ا وأن              )١٦( شعر حصرا دقیق ة أو ال دعوة بالخطاب ى ال ادرون عل د أن یحصر اإلخوان الق افع المفی من الن
ؤ   یرسل بھم بیان للمركز ا     ع م ام م م        لع ة بفھمھ غ الثق درتھم ومبل ھالتھم وبعض المالحظات عن مق

 .وأمانتھم لیستنیر المكتب بھذا البیان في كثیر من الشئون فابعثوه مشكورین في كشف كھذا النموذج

 

 








 















 









 



 


 


 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

      

سا لكل نواحي كما أنھ مما یھم المركز العام كل األھمیة العنایة التامة بنظام األسر إذ أنھ سیكون أسا )١٧(
ز           یالنشاط المقبلة وس    ذلك تركی ھ ك یبني علی ة لإلخوان وس ن المشروعات النافع ر م ھ كثی ترتب علی

م             اإلخوان في الدعوة ورئیس المنطقة ھو المسئول األول  والمندوب العام في المنطقة لھذا النظام ث
  .علیھ انتداب أخ في كل مركز جھاد وأخ في كل شعبة للقیام بھذه المھمة

شئون          ی )١٨( ي ال دخل ف م الت ن حقھ یس م لفت المركز العام نظر المناطق إلى أن زوار المكتب أیا كانوا ل
ا إال  أن   ات أو تركھ ذه المقترح ذ بھ سئولة األخ ة الم ھ وللھیئ راح والتوجی رد االقت ة إال بمج اإلداری

ل             ة أوح شكیل ھیئ ة  جاءتھا بطریق رسمي مكتوب من المركز العام ولیس لھؤالء الزوار حق ت  ھیئ
أو انتداب أحد لعمل ما فذلك كلھ من اختصاص الھیئات اإلداریة المسئولة بالمنطقة أو الشعبة وعلى 

سرور      ،ھذه الھیئات لفت نظر الزوار إلى ھذا المعنى في لطف وأدب          ك ب ل ذل ر أن یقب ى الزائ  وعل
  .وشكر ثم یضمن تقریره ما یرى من مالحظات ویدع التصرف المركز العام



 ٣٦

فأرجو أال یحرجني ، اكم العمل في المركز العام اضطرت أن أتفرغ للقاھرة بعض الوقتا لترونظُر )١٩(
ىّ  یاء إل ب األش ن أح ي م ي ھ اراتھم الت ب زی ضالء بطل وان الف ھ اإلخ ن تاریخ ھر م ة أش ل ثالث  قب

الت وال      ارة حف سھم ال زی وان أنف ة لإلخ ارات تركیزی اء اهللا زی ك إن ش د ذل اراتي بع تكون زی وس
ي محیطھم     ىكن زیارة تفقد وتعھد لمد    استقباالت ول  ،  نشاط اإلخوان واستمساكھم بمبادئھم وأثرھم ف

  .وسنوافي اإلخوان بمزید بیان عن ذلك في حینھ

  :وللمركز العام بعد ھذا بعض نصائح وتوجیھات عامة منھا  )٢٠(

دعوة فی             ) أ  (  یھم باسم ال دمون إل ذین یتق ة ال وزعون  أال تنخدع الشعب بكثیر من األدعیاء والمرتزق
ك       ن ذل مطبوعات أو یطلبون إعانات أو یتخیلون مشروعات فإن المركز العام إذا أراد شیئا م

  .اتخذ لھ العدة الالزمة واختار اإلخوان المعروفین

ى         )  ب( ة عل من حق المناطق على شعبھا بھذا الوضع الجدید أن تمدھا ھذه الشعب باشتراكات مالی
ن     الموسع قدره وعلى المقتر قدره وال ب  اطق وم ل عن المن د من االشتراك تخفیفا ألعباء العم
ھا الشھریة بانتظام  بادر ھي من جھتھا بإمداده باشتراكاتحق المركز العام  على المناطق أن ت      

شعب     ،حتى یقوى ھو اآلخر على النھوض بأعبائھ    ر ال ام نظ ز الع  وبھذه المناسبة یلفت المرك
أن        التي ترید االعتماد على المناطق في تمویلھ      وین وب ي التك ذا أساس واه ف أن ھ ا ب ا أو تأثیثھ

ز وال         ك أعج د ذل علیھا أن تعتمد على نفسھا فإن عجزت عن النھوض في أول أمرھا فھي بع
  .بد أن تدبر أمرھا بنفسھا وحسب المناطق إمدادھا العملي والمعنوي

ي مظ         )  حـ( سان دعوتھم وھ ي ل ة اإلخوان المسلمین ھ ى     مجل ذا أوص رتھم فلھ ر فك أن   ھ شعب ب ال
ل   اشتراك عبة في عدد واحد على األقل وبأن تشجع    شترك كل شُ  ت ة وأن تعم أفرادھا في المجل

ا                ار واإلعالن دادھا باألخب ى إم ل عل أن تعم ن أعدادھا وب  إذا تعلى توزیع أكبر عدد ممكن م
 وأرجو أال یتخذ اإلخوان من اضطراب سیر المجلة في الماضي مثبطا عن تشجیعھا ،استطاع

د   زالت اآلن والحمد هللا ونرجو أال تحاضر فما كان ذلك إال عن أسباب قاھرة      في ال  ود ونحم ع
 أؤكد على اإلخوان الوصیة في تشجیع مجلتھم وأرجو أن یكون ،ا نحو الكمالاهللا إذ نسیر دائًم

  .لھذه الوصیة أثرھا البالغ إن شاء اهللا

صلة    یوصي المركز العام بدوام التواصل والتزاور بین الم    )   د( ذه ال ا لھ ناطق تقویة للرابطة وتثبیت
  .في اهللا

ي      ونظًر)  ھـ( اق ف ر باالتف ا ألن الدعوة قد وصلت بحمد اهللا وتوفیقھ إلى قلوب كثیر من رجال األس
ة   اطق المختلف سً         ،المن ا مجل اق معھ ون باالتف ي أن یك اطق ف سم المن ر ق د فك شاریً  فق ن ا است ا م

ة تك   ل منطق ي ك ضالء ف وان الف ؤالء اإلخ اآلراء  ھ سم ب ة والق ویر المنطق ھ تن ون مھمت
  .ئحة إلى ذلكن على قوتھا ونموھا وقد أشارت الالوالمقترحات الصالحة التي تعی
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ب       )  و( ى المكت ب إل وقد الحظت سكرتیریھ المكتب العام أن بعض اإلخوان وكثیرا من غیرھم یطل
ة وق          ات الحكومی اطق یرجو   مساعدتھ ومعاونتھ  في بعض الشئون الخاصة لدى الجھ سم المن

أ   تي بخصوص  حضرات رؤساء الشعب لفت نظر اإلخوان الفضالء ومن یتصل بھم إلى ما ی
  :ھذه الناحیة

البھم    .١ ق مط ى تحقی بالد عل ي ال وانھم ف ساعدة إخ ن م اھرة م وان الق ى إخ ب إل یس أح ل
و               ط اإلخوة فھ ق رواب ل توثی ن عوام ھ م ل رغم أن ك عم وقضاء مصالحھم وھو ال ش

ز        كذلك من الحقوق   ى اهللا والمرك ات إل ن أفضل القرب سلم وم ى الم  الشرعیة للمسلم عل
ذه         ن ھ ھ م ل إلی العام یقدر ھذا المعنى حق قدره ویود لو أستطاع أن ینھض بكل ما یوك

  .المھمات

 منھا ما ھو صحیح وحق وممكن ومنھا ما فیھ بالمھمات الخاصة التي توكل إلى المكت     .٢
ا ا واضًح موقفا صریًح شاء اهللاب من ھذا كلھ إنلغیر وسیقف المكتمبالغة وغلو وظلم ل  

ن مساعدات              ھ م ستطیع أن یقدم ا ی فیصارح اإلخوان برأیھ في المسألة في وضوح وبم
  .في ھذه السبیل ثم النتیجة كیفما كانت واهللا المستعان

ا أن قدرة المكتب في مثل ھذه الشئون محدودة وأن صلتھ وعلى اإلخوان أن یقدروا دائًم .٣
ر   ا أجد كثیًر وأنني أنا شخصًی،شئون الدعوة العامةمحدودة ب  ي كثی ا من الحرج الشدید ف

من المسائل والشئون فأذكر اإلخوان بما عاھدنا اهللا علیھ من التضحیة بمسائلنا الخاصة    
  .في سبیل كرامة الدعوة العامة وممثلیھا وباهللا التوفیق

ذه       وحرًص .٤ ام ھ ب الع ل المكت د وك ى ق شئ ا على ھذا المعن ى األخ المفضال     ال ا إل ون كلھ
ة            " األستاذ عبده قاسم  " ن ناحی اإلخوان م ة وب ن ناحی ا م ات المختصة كلھ لیتصل بالجھ

رً  زاه خی ھ اهللا وج وع حفظ رى وتط وم  أخ ول الی ھ ط ھ كل ذه  وا بوقت ل لھ ن اللی ا م زلف
ة رم الناحی المرجو أن یتك ذه    ، ف ن ھ شأن م ب ل ارتھم للمكت ین زی وان ح شئون  اإلخ  ال

شأن      ،إدارة الجریدة والمطبعة  في مكتبھ ب   باالتصال بھ  ذا ال ي ھ ھ ف دوا خطابات  وأن یعتم
  .كأنھا صادرة مني تماما فنحن متعاونان في ھذا ومتضامنان فیھ واهللا المستعان

شعب            )٢١( الت ال ھ أو مراس ام ومطالب ز الع الت المرك ى مراس رد عل ي ال ى ف اطق یتراخ ن المن ر م كثی
ا عن المركز العام  أن ما یصدر من أحد األقسام یس صادًرومطالبھا وكثیر من المناطق كذلك یرى     

ادروا               ب أن یب ن الواج ام وأن م ز الع ر عن رأي المرك ا تعب سام إنم م اإلخوان أن األق فأحب أن یعل
سلب أو           الت بال ن مراس یھم م ھ إل ا یوجھ بتنفیذ ما یوكل إلیھم من مھمات وأن یسرعوا بالرد على م

  .باإلیجاب على حد سواء

م یصف تمامً       زال ح ال )٢٢( ھ ل ذي قبل اطق    ساب قرش الدعوة في القسط األخیر وربما ال ي بعض المن ا ف
رت بعض         بفألفت النظر    د فت شدة إلى ما في ذلك من اضطراب في الحساب كما أن ھمة اإلخوان ق

ذا       شجیع ھ ي ت تكم ف یكم حماس ود إل أرجو أن تع ام ف وي الھ شروع الحی ذا الم شجیع ھ ي ت شيء ف ال



 ٣٨

ادر شروع وأن تب دد واهللا      الم ھ المح ي وقت ھ ف ق ب ا یتعل ل م تم ك ث ی ھ بحی ة ب ى العنای اطق إل  المن
  .المستعان

ھذه بعض مالحظات وتوجیھات أبعث بھا إلیكم وكلي أمل في أنكم ستقدرونھا  ..   أیھا اإلخوان
قدرھا وستعملون بمضمونھا وتنفذون ما جاء بھا أو توافون المركز العام سریعا بالمطلوب فیھا وفي 

  .تظار أفادتكمان

   .ر إن شاء اهللا   وأرجو أن یوفق قسم المناطق إلى موافاتكم بمثلھا في كل شھ

  سالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،وال

      الفقیر إلیھ تعالى    رئیس قسم المناطق              

     حسن البنا            محمد خضري            

   ھـ ١٣٦٣آلخر اا في ربیع تحریًر

   م ١٩٤٤ل ـــــــــــــبریوافق أالم

 

سام مع رجاء اإلسراع             )١( ات واألق سنخطركم بكل تغییر أو زیادة أو نقص یحدث في ھذه البیان
حیحة       ا ص في إفادة المنطقة والمكتب بكل تغییر یحدث كذلك في أیة شعبة لتكون البیانات دائم

  .بقدر اإلمكان

شرة       مع ھذا بیان بشعب منطقتكم كما ھو م     )٢( ذه الن سخ ھ دد من ن ب وع دون بالسجل العام للمكت
ا شُ      ا علیھ ر لتوزیعھ ددھا وأكث عب أو      ،عبةشُ  عبةبع دیكم من ش ا استجد ل ادة بم و اإلف  والمرج

  .) من ھذه النشرة٦ راجع بند(تغییرات إلثباتھا بالسجل العام 

  ...................حضرة األخ المحترم رئیس اإلخوان بشعبة

  )وبعد(  ورحمة اهللا وبركاتھ  السالم علیكم

فأبعث إلیك بھذه النشرة الواردة إلى المنطقة من المركز العام لمعرفة ما جاء فیھا والعمل بمقتضاه 
  .لشكراوموافاة المنطقة بالبیانات المطلوبة بأقرب مع 

  ،،،والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  رئیس المنطقة 

  ...................تحریرا في
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اطق تتصل بمكت          )١(  بتقسم شعب اإلخوان المسلمین بالقطر المصري واألقطار األخرى إلى من
  .وتوجیھمااإلرشاد العام وتستمد منھ سلطتھا 

م          )٢( ا ل رى م بالد األخ ي ال ره ف ة المصریة ونظی سیم اإلداري للمملك سیم عادة التق ذا التق ع ھ یتب
  .تستدع المصلحة عدم التقید بھ لظروف خاصة

 

  .یكون بكل منطقة مجلس إداري یشرف على كل شعبھا الموجودة وما یستجد منھا )٣(

  :يیتكون مجلس المنطقة على النحو اآلت )٤(

  . رئیسارئیس الشعبة الرئیسیة)  أ ( 

ارھم           )  ب( ي اختی ى ف ى أن یراع س عل ذا المجل ارھم ھ خمسة من أعضاء مجلس إدارة الشعبة یخت
س       ضاء مجل ن أع ان م ر إذا ك ة واألس ة والریاض ال والجوال الب والعم ات الط ل الھیئ تمثی

  .اإلدارة الرئیسي من یشرف على ھذه النواحي

  .ھاد للمنطقةرؤساء مراكز الج) حـ(

ة إذا وجد أن                  )   د( ي المنطق ب ف دوب المكت ھ إذا وجدوا ولمن ام ومندوبی أعضاء مكتب اإلرشاد الع
  . من القانون األساسي١٠یستخدم حقھ في حدود المادة 

رھ        )٥( ا     یختار مجلس المنطقة من بین أعضائھ أو من غی سیة الع شعبة الرئی ین لمم من أعضاء ال
  .ن لھما بھذا االختیار حق عضویة المجلسا وأمینا للصندوق ویكوسكرتیًر

ارف            )٦( ا للتع ة یقررھ لمجلس المنطقة أن یدعو ممثلي الشعب الفرعیة كلھا في اجتماعات دوری
  .ولالستنارة بآرائھم فیما یرى من المسائل

ي دا ا دوریً ھ اجتماعً جتمع مجلس المنطقة بدعوة من رئیس  ی )٧( ي دور    ا ف سیة أو ف شعبة الرئی ر ال
ده بحسب ما یرى كل شھر مرة وتكون قراراتھ قانونیة إذا كان المجتمعون  ومراكز جھاشعبھ

  .أغلبیة أعضائھ المطلقة ووافقت علیھا األغلبیة المطلقة للحاضرین

دوري         )٨( اد ال د االنعق یجوز دعوة المجلس الجتماع غیر عادي إذا دعت الظروف في غیر موع
ث أعضا          ا من ثل ع علیھ دعوة موق رئیس أو ب ة       ،ھئبدعوة من ال ر العادی دعوة غی ة ال ي حال وف

ة لألعضاء جمیعً         دعوة كتاب ي ستطرح للبحث       ،ایجب أن توجھ ال ا الموضوعات الت ا بھ  مبین



 ٤٢

ضاء       ة األع وا أغلبی ى أن یكون ین عل ا المجتمع ا ثلث ق علیھ ة إذا واف رارات قانونی ون الق وتك
  .المطلقة

دوري وبصورة         )٩( اد ال د االنعق ام بموع المركز الع اطق ب سم المن دعوة لال یخطر ق ر   ال اد غی نعق
ھ      العادي ولزائر القسم أ    ان ل ھ حق التصویت وإن ك ن یحضر كل اجتماعات المجلس ولیس ل

  .حق االشتراك في المناقشة

 

  :یختص مجلس المنطقة باألمور اآلتیة ) ١٠(
  .یل الدعوةتنشیط الشعب القائمة ومعالجة مشاكلھا وحثھا على العمل الدائب في سب) أ ( 
  .تكوین الشعب الجدیدة) ب(
عب       مكتب اإلرشاد العام لإلخوان المسل تمثیل  ) حـ( ى ش راف عل ي اإلش ھ ف ھ ومعاونت مین في منطقت

وائح             ھالمنطقة في حدود مطالب     ة لل ل مخالف ب عن ك ذا المكت ام ھ ھ وھو مسئول أم  وتوجیھات
  .والقرارات والتوجیھات التي تصدر إلیھ

ي        على سكرتیریھ   )   د( دعوة ف ام عن سیر ال المجلس تقدیم تقریر شھري جامع لمكتب اإلرشاد الع
  .المنطقة وعن حالتھا عموما مع تضمینھ االقتراحات التي تراھا لدوام النھوض بالشعب

الوعاظ والدعاة المتطوعون أو المعینون في المنطقة خاضعون لھذا المجلس وھو الذي یرسم      )  ھـ(
  .لھم مناھج عملھم

س ال  ) ١١( ضائھ       لمجل ة من أع ة أو لجان مكون سھ أو بلجن ذه االختصاصات بنف ر ھ ة أن یباش منطق
  .وممن یرى االستعانة بھم من اإلخوان

ادً          ) ١٢( ة اعتم وائح الداخلی اد الل دة واعتم شعب الجدی اد ال دعوة واعتم ة لل سیاسة العام ا ا نھائًی ال
ب           ومیین من حق مكت ام   وإصدار الرسائل والنشرات العامة وتعیین الوعاظ العم اإلرشاد الع

ا           ،وحده  ولمجلس المنطقة أن یصدر ما یرى من النشرات الخاصة بمنطقتھ على أن یخطر بھ
  .قسم المناطق برفق صورة منھا

 

ى       ) ١٣( اد  (لمجلس المنطقة أن یقسم شعب منطقتھ إل ز جھ دة شعب       ) مراك ا ع ز منھ یضم كل مرك
  تشرف علیھا أقواھا وتكون شعبة مركزیة لھا 

  :تين مجلس مركز الجھاد على النحو اآلیتكو ) ١٤(

  .ا  رئیًس         رئیس الشعبة المركزیة ) أ ( 

  .رؤساء شعب المركز یختارھم ھذا المجلس اخمسة من أعضاء مجلس إداراتھ) ب(



 ٤٣

  .من یحضر من أعضاء المكتب العام أو أعضاء مجلس المنطقة) حـ(

ة           ) ١٥( س المنطق دود      یكون ھذا المجلس صورة مصغرة من مجل ي ح ھ ف ل بإشرافھ وتوجیھ  ویعم
  .اختصاصاتھ السابقة

اد    یختار مجلس المنطقة زائرً    ) ١٦( زه       وا لكل مركز جھ ساتھ ومرك ر أن یحضر جل ذا الزائ ى ھ عل
  .فیھا كمركز زائر قسم المناطق في المنطقة الرئیسیة

 

بً ا منعلى الشعبة الرئیسیة أو المركزیة أن تخصص من إیرادھا جزءً       ) ١٧( ة أو   اس س المنطق ا لمجل
ا           ا فیم ر علیھم دم التقتی ا وع ل منھم ا ك مركز الجھاد مع مالحظة خطورة المھمة التي یقوم بھ

  .یقرر فإن ذلك من خیر المصارف لمال الدعوة

دفع اشتراك               ) ١٨( اد ب ز جھ وم كل مرك ا ویق ز جھادھ تقوم كل شعبة بدفع اشتراك مناسب في مرك
اھرة    شتراكا مناسًبمناسب في منطقتھ وتقدم كل منطقة ا      سامین بالق ا للمركز العام لإلخوان الم

  .ولیس ألحد منھا أن یعتذر إال عن ضرورة قاھرة

التبرع                ) ١٩( ساھموا ب ض أعضائھ أو شعبھ أن ی لمركز الجھاد أو مجلس المنطقة أن یطلب إلى بع
  .في نفقاتھ

اطق ا       ) ٢٠( وى   یساھم مكتب اإلرشاد العام في حدود مقدرتھ في نفقات بعض مجالس المن ي ال تق لت
ز      ض مراك ات بع ي نفق اطق ف ض المن ساھم بع ة وت ا الخاص ا بمواردھ وض بعبئھ ى النھ عل

  .جھادھا حتى تتقوى

ساعد ) ٢١( اد أن ی ز الجھ ة أو مرك ى المنطق یس عل إن  ال ا ف دء تكوینھ ي ب ا ف ضعیفة مالی شعب ال  ال
س علیھما  أشد عجزا ولی تكون في مستقبل حیاتھا  ًالة التي تعجز عن النھوض بنفسھا أو      الشعب

دا            ـُـاعدا الش كذلك أن یس   ة الضرورة القصوى س ي حال ذا العجز إال ف ا ھ عب التي یطرأ علیھ
  .لھذه الذریعة

 

ام      دیباشر مكتب اإلرشا   ) ٢٢( سلمین الع  العام اختصاصاتھ المنصوص علیھا في قانون اإلخوان الم
  .ناطق بالمركز العاموالمشار إلیھا في ھذه الالئحة بنفسھ أو بواسطة قسم الم

ى األنظم        ) ٢٣( اطق عل ذلك ملخصً      ة اإلداری  ةیشرف قسم المن دم ب ا ویق ي جمیعھ ة ف ا ا شھریً  والفنی
ة      ا عامً لمكتب اإلرشاد العام من واقع تقاریر مناطقھ كما یقدم تقریرً  ة كل سنة إداری ي نھای ا ف

 لإلخوان المسلمین للمكتب العام كذلك

.  



 ٤٤

 

ددا مناسبا یتكون       لمجلس المنطقة   ) ٢٤( ھ ع ي منطقت ات ف أن یختار من رؤساء األسر وذوي الحیثی
ؤدي          ي ت ة الت ات النافع اآلراء والتوجیھ سھا ب داد مجل منھم مجلس استشاري للمنطقة مھمتھ إم
س               ذا المجل إلى زیادة انتشار الفكرة ووصولھا إلى كل األسر والطبقات وال یخطر أعضاء ھ

  .لمناطقبمھمتھم إال بعد موافقة قسم ا

دئ من       دتعدیل ھذه الالئحة من حق مكتب اإلرشا   ) ٢٥( ة تبت ا سنة إداری ل بھ  العام وحده ومدة العم
رم  نة  ١٣٦٣المح ة س ر ذي الحج ى آخ ة أو  ١٣٦٣ إل ا ثانی ك إقرارھ د ذل ام بع ب الع  وللمكت

  . التوفیقتعدیلھا بحسب ما یجد من ظروف وباهللا
  



 ٤٥

 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

                  اهللا أكبر                                            ن                                       اإلخوان المسلمی
             وهللا الحمد                                             المركز العام                                               

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .ویسلمھ ألصحابھ من المسئولین عن األقسام مباشرة أفندي البرید يوبجیتسلم الط )١(
تعرض الردود والنشرات الصادرة عن األقسام كلھا موقعة من المسئولین توقیَعا جانًبیا على  )٢(

 .المراقب اإلداري لتوقیعھا واعتمادھا من الوكیل العام نیابة عن المرشد
داري فیما یشتبھ علیھم من أمور على رؤساء األقسام والمسئولین عنھا أن یستشیروا المراقب اإل )٣(

ویرجع المراقب اإلداري للوكیل العام فیما یستوجب االستیضاح ویرجع الوكیل العام لألستاذ 
  .المرشد العام في الشئون الھامة التي تستدعي االستنارة برأیھ

ھر یقوم رئیس كل قسم أو المسئول عنھ بتقدیم تقریر شھري في موعد ال یتجاوز العاشر من كل ش )٤(
عربي عن نشاط قسمھ إلى المراقب اإلداري لنظره واعتماده ویحولھ المراقب اإلداري إلى 
السكرتیر العام لیلخصھ مع بقیة التقاریر ویرفع الملخص إلى الوكیل العام العتماده نیابة عن 

 .المرشد وعرضھ على مكتب اإلرشاد بعد ذلك
قراراتھ وأعمال سكرتاریة جمیع االجتماعات یقوم السكرتیر العام بأعمال جلسات المكتب وتنفیذ  )٥(

الدوریة والھیئة التأسیسیة والھیئات المماثلة ومراقبة أعمال اللجان المختلفة واإلشراف على أعمال 
المعاون ومراقب الدار وشئون الموظفین بما في ذلك أعمال النظافة والعھدة ونحوھا كما أن علیھ 

یة العامة واعتماد أذونات الصرف والتورید ونحوھا عن اإلشراف على الحركة المالیة من الناح
المرشد العام بعد استیفاء إجراءاتھا الرسمیة كما أن من مھمتھ المكاتبات الخارجیة واالتصال 

  .بالجھات الرسمیة حسب توجیھ المكتب والوكیل العام
یر العام في الحدود یقوم األستاذ الطوبجي بمھمة السكرتاریة اإلداریة للوكیل والمراقب والسكرت )٦(

 .التي یرسمونھا لھ في ذلك كما یقوم بمھمة السكرتاریة في الشئون الخاصة
االقتراحات والمشروعات الجدیدة تحول إلى األقسام المختصة وعلى رئیس القسم المختص  )٧(

دراستھا مع المراقب اإلداري وتعرض نتیجة الدراسة على الوكیل العام ثم على المرشد إذا 
 .مر ذلكاستدعى األ

یندب الدكتور إبراھیم حسن زیادة على أعمالھ في األقسام التي أسندت إلیھ لمراقبة النظام التكویني  )٨(
في السجل وفي الجوالة وفي الطالب وفي العمال وفي الوحدات ویحتل مكتب األستاذ حسین كمال 

 .الدین حتى یحضر بسالمة اهللا



 ٤٦

مكتب "  في األقسام التي أسندت إلیھ لریاسة قسم یندب األستاذ حلمي نور الدین زیادة على عملھ )٩(
ویساعده األخ أحمد أنس في مھام ھذا المكتب بالطریقة التي یراھا معھما فضیلة " المرشد العام
 .المرشد العام

یخصص األستاذ صالح عبد الحافظ مكتب بقسم االتصال وتسند إلیھ ریاسة قسم السودان كما  )١٠(
 .ا لالتصال بالھیئات المختلفة في مصریخصص القسم مكتًبا آخر وسكرتیًر

 والتي یشترك فیھا ، لفضیلة األستاذ المرشد تحول إلى مكتبھيالمكاتبات التي فیھا معنى الخصوص )١١(
 وتعرض على ،اختصاص األقسام بھذا الخصوص یجیب عنھا المسئولون في األقسام المختلفة

 .فضیلتھ لتوقیعھا
محافظة على حدودھا والتزامھا وتفھم اللوائح والقوانین تحدید المواعید ومعرفة االختصاصات وال )١٢(

 .والنشرات المختلفة وتنظیم األوراق والملفات ـــ أمور ھامة فیجب أن تكون محل عنایة الجمیع
یحسن أن یقوم كل قسم بإنشاء دفتر للصادر وآخر للوارد خاص بھ وأن یكون لھ كذلك دفتر لتسلیم  )١٣(

 .األوراق في الداخل والخارج
تصال بین األقسام یكون دائًما عن طریق المراقب اإلداري إال في الحاالت المستعجلة وفي ھذه اال )١٤(

 .الحالة یخطر بمذكرة بما تم من القسم الذي وقع منھ ھذا االتصال لیحیط علًما بذلك
لفضیلة األستاذ المرشد العام مھامھ الكثیرة التي تستغرق وقتھ وجھده وتفكیره فالمرجو من اإلخوان  )١٥(

 بأعمالھم لالفضالء الذین أسندت إلیھم مھام الدعوة أن یقدروا ذلك فیحاولوا بقدر اإلمكان االستقال
والتفكیر في إنجازھا وأمامھم المراقب العام والسكرتیر العام والوكیل فعلیھم أال یلجئوا لفضیلة 

إلخوان عموًما األستاذ المرشد العام إال في حالة الضرورة القصوى كما أن المرجو من حضرات ا
 وأن صلتھم باألستاذ المرشد بقدر وفي المسائل الضروریة الھامة وأمامھم اإلخوان ،أن یقدروا ذلك

المختصون من رؤساء األقسام أو المراقب أو السكرتیر العام أو الوكیل العام أو رئیس مكتب 
 .أو سكرتیرهالمرشد 

د بعض الوقت لیكون ذلك ـستاذ المرشومن خدمة الدعوة والحرص علیھا أن یتركوا لفضیلة األ
 والمرجو من فضیلة األستاذ المرشد نفسھ أن یعین على ذلك وأال یجعل من ،رة اإلنتاجــأعون لھ على وف

 وتكدست فیھ ھذه الواجبات إلى الحد تعاطفتھ نحو اإلخوان معًطال عن الواجبات الھامة في وقت تراكم
   .الذي یشعر بھ فضیلتھ قبل أحد سواه

  .)١(ام العمل واإلخوان المسئولین عنھاــع ھذا جدول لبیان أقسوم
  ،،،واهللا الموفق والمستعان
  ،،واهللا اكبر وهللا الحمد

      الوكیل العام  
  ھـ٢٥/٢/١٣٦٥
  م ٢٨/١/١٩٤٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).جمال البنا(لم نجد البیان المشار إلیھ ) ١(



 ٤٧
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 .  بالظاھر٢٢األستاذ صالح عشماوي ــ شارع صبري  )١(
 .األستاذ عبد الحكیم عابدین ــ  المركز العام )٢(
 .األستاذ منیر دلھ ــ المركز العام )٣(
 .األستاذ عبد الرحمن البنا ــ المركز العام )٤(
 .لیة الھندسةاألستاذ حسین كمال الدین ــ أستاذ مساعد ك )٥(
 .األستاذ الدكتور كمال خلیفة ــ مدیر مصلحة الطرق )٦(
 . شارع عبد الخالق ثروت١٧األستاذ طاھر الخشاب ــ  )٧(
 . األستاذ فرید عبد الخالق ــ دار الكتب میدان باب الخلق )٨(
 .ةاألستاذ محمد عبد الرحمن نصیر ــ مدیر بنك األمة المصریة إسكندری )٩(
 عمارة بھلر شارع قصر النیل األستاذ صالح عبد الحافظ ــ  )١٠(
 .األستاذ عمر التلمساني ــ  المركز العام )١١(
 .األستاذ الدكتور محمد خمیس ــ المركز العام )١٢(
 .األستاذ عبد العزیز عطیة ــ المركز العام )١٣(
 .األستاذ البھي الخولي ــ مدرس بمعھد القاھرة باألزھر )١٤(
 .   األستاذ السید محمد حامد أبو النصر ــ منفلوط )١٥(
 .اذ الشیخ احمد شریت ــ مفتش الوعظ بأسیوطاألست )١٦(
 .األستاذ الحاج حسني عبد الباقي  )١٧(
 .األستاذ الشیخ محمد فرغلي ــ واعظ اإلسماعیلیة )١٨(
 .األستاذ عبده قاسم ــ وزارة األوقاف )١٩(
 .األستاذ محمد شریف ــ المتحف الزراعي بالجیزة )٢٠(
 .لاألستاذ عبد الحفیظ الصیفي ــ شارع حامد عبد الرحیم بالمنی )٢١(

 .األستاذ أحمد محمد عطیة )٢٢(

 .األستاذ محمد حلمي نور الدین ــ مدیر المستخدمین بمشروعات الري وزارة األشغال )٢٣(

 .األستاذ صالح أبو رقیق ــ جامعة الدول العربیة )٢٤(

 األستاذ توفیق الشاوي ــ أستاذ القانون الجنائي كلیة الحقوق جامعة القاھرة  )٢٥(

 .األستاذ محمد حسني البیومي )٢٦(

 ".كلیة الھندسة" حلمي عبد المجید ــ مھندس األستاذ )٢٧(

 .األستاذ الدكتور جمال عامر ــ صاحب األجزاخانة األھلیة )٢٨(
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 . األستاذ الدكتور إبراھیم أبو النجا ــ أستاذ مساعد بكلیة طب العباسیة )٢٩(

 .األستاذ محمود أبو النجا ــ مدرس بكلیة البولیس )٣٠(

 .األستاذ عبد الحمید مطر ــ فیال مطر بالزیتون )٣١(

 .األستاذ محمد علوي عبد الھادي ــ إدارة )٣٢(

 .الحاج سید شھاب الدین ــ تاجر شارع المنسي بالظاھر )٣٣(

 .األستاذ محمد اسعد علي جودة ــ تاجر بخان الخلیلي )٣٤(

 .الحاج إسماعیل الداعور ــ تاجر بالسكة الجدیدة )٣٥(

 .الحاج محمد حلمي المنیاوي ــ دار الكتاب العربي شارع الجیش )٣٦(

 .الخضري ــ المركز العاماألستاذ محمد  )٣٧(

 .األستاذ الشیخ محمد جبر ــ المركز العام )٣٨(

 .األستاذ الشیخ عبد اللطیف الشعشاعي )٣٩(

 .األستاذ أحمد عبد العزیز جالل ــ كلیة دار العلوم )٤٠(

 .األستاذ عبد اهللا مازن )٤١(

 . األستاذ عبد الحلیم الوشاحي ــ بنك التسلیف )٤٢(

 .األستاذ سعد الدین الوایلي ــ المركز العام )٤٣(

 .األستاذ حسین بدر ــ المركز العام )٤٤(

 .األستاذ حسین توفیق ــ وزارة األوقاف )٤٥(

 .األستاذ یحي عبد العزیز )٤٦(

 .األستاذ محمد عبد المعطي بھجت ــ المركز العام )٤٧(

 .األستاذ محمود البراوي ــ المركز العام )٤٨(

 . األستاذ الشیخ محمد الغزالي ــ وزارة األوقاف )٤٩(

 .ـ ھندسة وابورات السكة الحدیداألستاذ عبد اللطیف النشرتي ـ )٥٠(

 .األستاذ محمد عبد الحمید )٥١(

 .األستاذ الدكتو محمد حسان ــ كلیة الھندسة جامعة إبراھیم )٥٢(

 .األستاذ الدكتور إبراھیم فرج ــ كلیة العلوم )٥٣(

 .األستاذ عثمان نجاتي )٥٤(

 .األستاذ أحمد رضوان ــ الطرق والكباري )٥٥(

 .األستاذ عبد البدیع صقر ــ المركز العام )٥٦(

 .ستاذ عبد العزیز كاملاأل )٥٧(
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 .األستاذ محمد الحلوجي )٥٨(

 .األستاذ زكي محمود ــ مدرسة رقي المعارف بشبرا )٥٩(

 .األستاذ ریاض جمجوم ــ تاجر بشارع المعز لدین اهللا بالجمالیة )٦٠(

 .األستاذ عبد القادر السید ــ مصلحة الكھرباء والغاز )٦١(

 .األستاذ محمد شدید ــ سكرتیر نیابة الجیزة )٦٢(

 .المنعم أبو الفضل ــ كلیة الطب القصر العینيالدكتور عبد  )٦٣(

 .األستاذ الدكتور محمد احمد سلیمان ــ كلیة الطب القصر العیني )٦٤(
 .األستاذ عبد المنعم خالف ــ الجامعة العربیة )٦٥(
 .األستاذ لبیب البوھي ــ مھندس بالسكة الحدید )٦٦(
 .األستاذ مختار عبد العلیم ــ محامي باإلسكندریة )٦٧(
 .طمان ــ محامي باإلسكندریةاألستاذ علي فھمي  )٦٨(
 .األستاذ عبد المنعم الشربیني ــ األوقاف باإلسكندریة )٦٩(
 .األستاذ محمد جمیعي ــ األوقاف باإلسكندریة )٧٠(
 .األستاذ الدكتور مصطفى عبد اهللا ــ مفتش صحة الجیزة )٧١(
  .األستاذ الشیخ ذكریا الزوكة بالحجاز )٧٢(
 .األستاذ الحاج عبد القادر عثمان ــ تاجر بدمنھور )٧٣(
 .األستاذ الشیخ أحمد عبد الحمید )٧٤(
 .الحاج حامد الطحان كفر بولین بحیرة )٧٥(
 .الحاج عبد الغفار الدیب ــ كوم حمادة )٧٦(
 .الدكتور أحمد القاضي ــ دسوق )٧٧(
 .األستاذ محمد فھمي ــ القراقص دمنھور )٧٨(
 األستاذ عبد الرازق ھویدي ــ سكرتیر لنیابة الجیش بحلوان  )٧٩(
 .لمركز العاماألستاذ محمود عبد الحلیم ــ ا )٨٠(
 .األستاذ عطیة الشیخ )٨١(
 األستاذ الدكتور المأمون حبیب بعبادتھ بمیدان السیدة زینب  )٨٢(
 .األستاذ محمد عبد الرحمن فھمي ــ إنجلترا )٨٣(
 .األستاذ عبد المنعم كامل ــ المحلة الكبرى )٨٤(
 .األستاذ أحمد البسیون )٨٥(
 .األستاذ إبراھیم أبو الغار ــ جمعیة المساعي بشبین الكوم )٨٦(
 .اذ أحمد العبد ــ المنوفیةاألست )٨٧(
 .ااألستاذ الشیخ عشماوي سلیمان ــ قو یسن )٨٨(
 .األستاذ محمد نجیب الجندي ــ المنوفیة )٨٩(
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 .األستاذ محمد عبد الحلیم عیسى ــ تاجر ببنھا )٩٠(
 .األستاذ أحمد أبو زید ــ مدرس )٩١(
 .األستاذ عبد الحمید فوده ــ مدرس )٩٢(
  بالزقازیق األستاذ الدكتور محمد علي فرید ــ دكتور أسنان )٩٣(
 .الحاج محمود فتحي األنور ــ عمدة مھدبة ھیھا شرقیة )٩٤(
 .األستاذ محمد فارس فریخ ــ ھیھا شرقیة )٩٥(
 .الحاج عبد اهللا حسن عامر )٩٦(
 .األستاذ أحمد العجمي ــ منیا القمح )٩٧(
 .األستاذ حسن صالح ــ مكتبة دار الشرق )٩٨(
 .األستاذ حمدي البنھاوي )٩٩(
 .ر بكفر صقراألستاذ سیف النصر أحمد المصري ــ تاج )١٠٠(
 .األستاذ محمد علي حجازي ــ تاجر بكفرصقر )١٠١(
 .الحاج إسماعیل اإلمبابي ــ فاقوس )١٠٢(
 .األستاذ إبراھیم محمد نجم ــ فاقوس )١٠٣(
 .األستاذ الشربیني علي ــ فاقوس )١٠٤(
 . األستاذ محمد عبده ــ فاقوس )١٠٥(
 .األستاذ الدكتور محمد نافع ــ فاقوس )١٠٦(
 .صماألستاذ الدكتور محمد طلبھ زاید ــ میت عا )١٠٧(
 .األستاذ إبراھیم عبد الفتاح ــ المنصورة )١٠٨(
 .األستاذ الشیخ عبد الرحمن عبد الواحد ــ المنصورة )١٠٩(
 .األستاذ عبد الرحمن حسب اهللا ــ اإلسماعیلیة )١١٠(
 .الحاج عبد اهللا الصولي ــ اإلسماعیلیة )١١١(
 .األستاذ محمد السعید ــ بور سعید )١١٢(
 .األستاذ أحمد المصري ــ بور سعید )١١٣(
 .مصري ــ بور سعیداألستاذ حامد ال )١١٤(
 .األستاذ إبراھیم الدسوقي ــ السویس )١١٥(
 .األستاذ محمد الھادي عطیة ـــ السویس )١١٦(
 .الحاج عبد الفتاح البساطي ــ الفیوم )١١٧(
 .األستاذ الشیخ عبد المعز عبد الستار ــ الحجاز )١١٨(
 .األستاذ محمد عبد المنعم یوسف ــ الفیوم )١١٩(
 .الدكتور محمد عبد المجید ــ بني سویف )١٢٠(
 . عبد التواب بیومي ــ بني سویفاألستاذ )١٢١(
 .األستاذ فؤاد السید ــ مدرس بببــا )١٢٢(
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 .األستاذ أحمد حسن عبد اللطیف ــ الفشبي )١٢٣(
 .الشیخ محمود عبد المجید ــ المنیا )١٢٤(
 .األستاذ الحاج أحمد صیام ــ بني مزار )١٢٥(
 .األستاذ محمد فھمي مصطفى أبو غدیر ــ أسیوط )١٢٦(
 .األستاذ حامد شریت ــ المركز العام )١٢٧(
 .ستاذ طاھر عبد المحسن ــ المركز العاماأل )١٢٨(
 .األستاذ الحاج ھاشم خلیل ــ أبو تیج )١٢٩(
 .األستاذ أنور محروس ــ سوھاج )١٣٠(
 .األستاذ الشیخ محمد عبد الظاھر ــ قنا )١٣١(
 .األستاذ سعد الشاذلي ــ قنا )١٣٢(
 .األستاذ الطاھر منیر ــ السویس )١٣٣(
 .األستاذ محمد عبد الماجد ــ أسوان )١٣٤(
 . ــ دار الكتاب العربيج دحرواألستاذ الحاج عبد اهللا )١٣٥(
 .األستاذ الحاج حمدي منصور ــ دار الكتاب العربي )١٣٦(
 .األستاذ عبد القادر عودة ــ المركز العام )١٣٧(

  ـــــــــــــــ

 
 .األستاذ الدكتور مصطفى السباعي )١(
 .األستاذ عمر بھاء األمیري )٢(
 .الحاج عبد اللطیف أبو قورة )٣(
 .لصوافاألستاذ محمد محمود ا )٤(
 .األستاذ عبد العزیز العلیلي )٥(
 .األستاذ الشیخ محمود خلیفة )٦(
 .  األستاذ الحاج طاھر الدجاني )٧(
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   عمارة الشماشرجيإعالن عن االنتقال من حارة

   بعطفة نافع بحارة عبد اهللا بالسروجیة٢٤إلى منزل رقم 
  وھذه كلھا حواري في قسم الدرب األحمر

  قاھرة وأكثرھا شعبیةوتعد من أقدم أحیاء ال



 ٥٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خطاب لألستاذ عبد الرحمن الساعاتي خاص بمساھمتھ في سھم الدعوة
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  ...حضرة األخ المفضال

  ھ،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركات

  .فأرجو أن تكونوا أنتم وجمیع اإلخوان بكل خیر وھناءة) وبعد(

  :وأكتب إلیكم في ھذا الخطاب عن الموضوعات اآلتیة

  خالصة محضر وقرارات الھیئة التأسیسیة وما تبع ذلك؟: أوًال 

  .موقفنا من الحكومة واألحزاب: ثانًیا  

  .الموقف المالي للمكتب العام: ثالثًا  

  .ف المعارضة والدعایة ضد اإلخوانالصح: رابًعا 
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  .مجھود اإلخوان في الدعایة لمصر واإلسالم في الداخل والخارج: خامًسا

  .موقفنا العام: سادًسا

أقسام البر واالھتمام بنواحي نشاطھا واالستعداد لعقد جمعیاتھا العمومیة في مایو القادم إن : سابًعا
  .شاء اهللا

  .مرسوم الجریدة: ثامنًا 

 الھیئة التأسیسیة السابقة فقد اجتمعت ونظرت في األمور التي من أجلھا أصدر فأما عن
األستاذ المرشد قرار اإلیقاف الخاص باإلخوان الثالثة وقد وزع الدكتور إبراھیم حسن على 
أعضاء الھیئة مذكرة بوجھة نظره وناقشھا األستاذ المرشد وناقشھا اإلخوان كذلك وصادق الدكتور 

ا قالھ المرشد من أسباب ومالبسات جعلت ما جاء في ھذه المذكرة غیر صحیح إبراھیم على م
فعًال، وأطلقت الحریة لكل أخ أن یقول ما یشاء في ھذه الموضوعات وفي غیرھا تصفیة للنفوس 
وتحرًیا للحقائق ورغبة في استقامة األوضاع واالنتفاع باألفكار، وقد استمرت االجتماعات 

  : وانتھت بإقرار االقتراحات اآلتیةالمتعاقبة ثالثین ساعة

  .زوال صفة العضویة عن األستاذ كمال الدین عبد النبي: أوًال  

تفویض فضیلة المرشد في التفاھم مع األستاذ حسین عبد الرازق بخصوص استقالتھ فإن : ثانًیـا 
عة أصر علیھا قبلت باسم الھیئة إال أن یسحبھا بدون قید وال شرط على اساس تجدید البی

  .والثقة باألوضاع

ترى الھیئة إدانة الدكتور إبراھیم حسن فیما نسب إلیھ كما ترى مطالبتھ باالعتراف بخطیئتھ : ثالثًا 
واالعتذار عنھ وسحب مذكرتھ وتجدید بیعتھ وتسلیم ما عنده من األوراق وإعالن ثقتھ 

 العضویة بالقیادة وأوضاع الھیئة فإن فعل ذلك عاد إلى الصف وإال زالت عنھ صفة
  .وتفویض فضیلة المرشد في تبلیغھ ھذا القرار

لوم األستاذ أحمد السكري والنصح لھ بتجدید البیعة والعمل على إزالة ما بینھ وبین إخوانھ : رابًعا
  .فإذا لم یفعل زالت عنھ صفة العضویة

نت جلسة وقد نفذ األستاذ السكري قرار الھیئة في االجتماع وبایع األستاذ المرشد فعًال وكا
  .صفاء روحیة بالغة، نسأل اهللا أن یتقبلھا

وقابل األستاذ المرشد بعد ذلك حسین بك عبد الرازق والدكتور إبراھیم حسن وقدر رغبة 
حضراتھم في دوام صداقتھم لإلخوان وإن زالت عنھم صفة العضویة الرسمیة فوافقھم على أن 

  :یدة اإلخوان وھيیكون نشر القرارات على الصورة التي نشرت بھا في جر
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إعفاء األخوین الدكتور إبراھیم حسن واألستاذ كمال الدین عبد النبي من عضویة الجماعة : أوًال 
  .تحقیقًا لرغبتھما

توجیھ اللوم إلى األستاذ أحمد السكري لخالفھ مع بعض اإلخوان ومطالبتھ بتصفیة ما في : ثانًیا 
  .نفوسھم

  .ین عبد الرازق فقررت الھیئة قبولھاثم عرضت استقالة األستاذ حس: ثالثًا 

  .وقد بادر األستاذ السكري بتنفیذ قرار الھیئة تنفیذًا كان موضع تقدیرھا

  .وقد وافقت على النشر بھذه الصورة اللجنة التي عھدت إلیھا الھیئة بصیاغة القرارات

ظ على وقد كان ھذا تصرفًا كریًما وحكیًما مًعا من الطرفین قطع ألسنة المتربصین وحف
  .القلوب مودتھا وصفاءھا، واهللا نسألھ أن یلھم الناس الرشد وأن یھدي الجمیع إلى سواء السبیل

 

وأما عن الموقف العام للدعوة فقد أراد اهللا تبارك وتعالى لدعوتھ البریئة الطھور التي جند لھا 
خافقین وھا أنتم ترون كل یوم أنباء ھذه القلوب المؤمنة أن تعلو وأن تظھر وأن تنتشر في ال

  .مسیرھا في الشرق والغرب ویأبى اهللا إال أن یتم نوره

 إلى اآلن مساھمة فعالة لم ١٩٤٥ولقد ساھمتم في الحركة الوطنیة منذ الھدنة في یونیو سنة 
یوفق إلیھا حزب من األحزاب السیاسیة المحضة وكان عن جھادكم الصادق ومقاومتكم السلیمة 

مة أن دفع اهللا عن ھذا الوطن شًرا مستطیًرا ھو توقیع معاھدة صدقي ــ بیفن، وأن ظھر المنظ
الشعب المصري أمام بقیة الشعوب بالرجولة وأباء الضیم ولوال األصوات التي ارتفعت بصیاحكم 
ا واألعمال التي تمت بأیدیكم لما تحرك نائم وال تنبھ خامل وما نقول ھذا َمنـًا ولكنا نقولھ تقریًر

  .للواقع وحفزًا للھمم ووضًعا لألمور في مواضعھا

واآلن وقد قمتم بھذا النصیب األوفى الذي شغل رجال الدعوة قرابة سنتین عن أھداف الدعوة 
الروحیة واالجتماعیة واألساسیة التي عاھدنا اهللا على الوصول إلیھا، مع أن المحیط السیاسي العام 

التعفن بحیث یزكم األنوف ویقزز النفوس، ومع أن الحوادث في ھذا البلد قد اصبح من الفساد و
كذلك تسیر ببطء ممل وتتقاذفھا أھواء وأغراض لیس فیھا لوجھ اهللا شيء، بل كلھا للظھور والحكم 

  .وشھوة التعالي والسلطان

  :لھذا كلھ سیلخص موقفنا العام من الناحیة السیاسیة في ھذه األمور

  .ما یجريالمراقبة الدقیقة الیقظة لكل  )١(
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االھتمام باإلعداد واالستعداد بتكوین اللجان المختصة والدراسات الشاملة والتشكیالت  )٢(
 .النافعة الصالحة

االشتراك في الحوادث ومجریات األمور العادیة اشتراكًا ال یعطلنا عن تكوین أنفسنا  )٣(
جلة وعن استكمال نواحینا األساسیة روحًیا واجتماعًیا، كالكتابة في الجریدة والم

 .الخ.. والمذكرات والمقابالت وبذل النصح والتوجیھ

إذا شعرنا بخطر داھم یھدد كیان ھذا الوطن العزیز فنحن لوطننا الفداء ولن نتأخر عن  )٤(
أي عمل فیھ اإلنقاذ، وثقوا أیھا األخوة أن العاقبة لنا إن شاء اهللا ألننا نعمل هللا وحده 

دع شكًا وال ریبة عن أن ھذا البلد مخلصین ؛ وألن الحوادث قد كشفت كشفًا ال ی
األسیف لیس فیھ غیركم وما ھي إال فترة یصفو فیھا ھذا الخبث وتنكشف الرغوة 
ویظھر تحتھا اللبن الصریح واهللا غالب على أمره فترقبوا واعملوا واسمعوا وأطیعوا، 

 .واهللا معكم ولن یتركم أعمالكم

 

لسیاسیة وكل ھذه الحكومات الحزبیة أوضاع فاسدة ال تتفق مع تعالیم كل ھذه األحزاب ا
اإلسالم الحنیف وال مصلحة ھذه األمة وال مع الظروف السیاسیة المحیطة بالعالم ونحن لم نفكر في 
یوم من األیام أن نؤید حكومة من الحكومات أو نناصر حزًبا من األحزاب، وكل ما ھنالك أننا كنا 

یننا وبینھم خصومات معطلة حتى نفرغ للعمل اإلیجابي وندعھم للزمن وھو كفیل نؤثر أال تقع ب
، ولكنھم مع ھذه "َفَأمَّا الزََّبُد َفَیْذَھُب ُجَفاًء َوَأمَّا َما َینَفُع النَّاَس َفَیْمُكُث ِفي اَألْرِض"بالقضاء علیھم 

وقوتھا فأخذت الحكومات السیاسة الحكیمة لمسوا الخطر المحیط بھم من انتشار دعوة اإلخوان 
على اختالف ألوانھا تضع العقبات في طریقكم وأخذت األحزاب وأولھا الوفد تھاجم الدعوة 
وتتلمس التھم الباطلة والمفتریات الكاذبة تلصقھا برجالھا وكل ھذه أسلحة مفلولة والبد لدعوة اهللا 

  .أن تظھر رغم أنف المكابرین والمعاندین ولتعلمن نبأه بعد حین

اآلن وقد تھرأت ھذه األحزاب ولم یبق  فیھا أمل آلمل وملت األمة ھذه الصور الھزیلة و
الضئیلة من الحكومات المتعاقبة في غیر جدوى وال طائل ووقف الناس على المفترق یتلمسون 
الطریق والدلیل والقائد، یرى المركز العام من واجبھ أن یتقدم لألمة بالنصیحة وأن یكشف لھا 

ن ھذا الخداع وأن بتناول ھذه المعاني في جریدة اإلخوان بوضوح كما سیكون إلى جانب القناع ع
ذلك توضیح دائم لفكرة اإلخوان وأھدافھم ودعوتھم لیھلك من ھلك عن بینة ویحیى من حي عن 

  .بینة وهللا عاقبة األمور
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لمغرضة وتحاول بھا األحزاب أن وسترون كثیًرا من الحمالت والمفتریات تنظمھا الصحافة ا
تنال من شرف الدعوة وسمعھ رجالھا وتشكك الناس في مقاصدھا وأھدافھا فال تقیموا لذلك وزنًا 
وال تھتموا بھ أو تتألموا لھ في كثیر أو قلیل واعتمدوا دائًما على الدفاع الرباني المسجل في قول اهللا 

َوُقْل "، وعلى العمل اإلیجابي الواضح في قول اهللا تعالى "َن آَمُنواِإنَّ اللََّھ ُیَداِفُع َعْن الَِّذی"تعالى 
، وكل ما "ِإنَّ اللََّھ َمَع الَِّذیَن اتََّقْوا َوالَِّذیَن ُھْم ُمْحِسُنوَن"، وترقبوا بعد ذلك نصر اهللا وتأییده "اْعَمُلو

ا، بل أھملوھا وال نوصیكم بھ أال تكون أسالیب ھذه الصحف سبًبا لرواجھا بینكم وشرائكم إیاھ
  .تشیروا إلیھا في قلیل وال كثیر

 

لقد أوفد المركز العام األخ األستاذ مصطفى مؤمن لیقوم بالدعایة للقضیة في الشرق األدنى 
واألوسط واألقصى فزار سوریا ولبنان وواصل سفره إلى الھند لحضور المؤتمر األسیوي ثم إلى 

نیسیا بعد ذلك، وھناك فكرة إیفاد بعض اإلخوان إلى عواصم الدول الكبرى أمریكا وروسیا أندو
وإنجلترا وفرنسا كما تألفت بالمركز العام لجنة إلنشاء معھد للدعایة اإلسالمیة في ھذه البالد جمیًعا 

  .وكل ھذه المشروعات قید البحت والتنفیذ متى تھیأت الوسائل المادیة لھا إن شاء اهللا

 

إن موقف المركز العام المالي في حاجة إلى التدعیم والتركیز، فلیس لھ من رصید إال إیمان 
اإلخوان وحسن استعدادھم، ولھذا فكرنا في طریقة ضریبة الدعوة ثم استبدلنا بھا سھم الدعوة الذي 

  :یجب أن یحصل من ثالثة أصناف من الناس

  .لمیسوروناإلخوان العاملون ا )١(

 .اإلخوان العادیون المیسورون )٢(

أھل الخیر والرغبة فیھ من اصدقاء اإلخوان ومن اتصل بھم على النحو الذي شرح  )٣(
مع دفاتر اإلیصاالت وكشوفات المتبرعین وسیصلكم على كل حال أحد مندوبي 
المركز العام للتفاھم والتحصیل معكم وتحریك الھمة لھذا المعنى الذي نحن في أمس 

 .اجة إلیھ اآلنالح

 

ویرجو المركز الرئیسي ألقسام البر باإلخوان االھتمام بھذا النشاط الجدي وبمشروعاتھ 
واالستعداد اآلن النعقاد الجمعیات العمومیة القادمة في مایو إن شاء اهللا وإخطار وزارة الشئون 

مسة عشر یوًما على األقل كما ھو والمركز الرئیسي في الشـُـعب المسجلة بموعد االجتماع قبلھ بخ
، ولیعلم اإلخوان أن العنایة بالبر وفروعھ من أھم المقاصد التي یعمل ١٩٤٥ لسنة ٤٩نص القانون 



 ٥٩

لھا اإلخــوان فعلیھم أن ینشطوا فیھا ویھتموا بھا وأال ینقصوا من شـــأنھا واهللا یجري على أیدیھم 
  ".اَء َمْرَضاِة اللَِّھ َفَسْوَف ُنْؤِتیِھ َأْجرًا َعِظیًمَوَمْن َیْفَعْل َذِلَك اْبِتَغا"الخیر كلھ 

 

كما یسرني أن أبلغكم أن مرسوم شركة اإلخوان للصحافة ومرسوم شركة اإلخوان للطباعة 
قد صدرا فعًال وصودق علیھما وسینشران بالجریدة الرسمیة في أول عدد یصدر إن شاء اهللا وذلك 

ھتمام بتحصیل بقیة األقساط كما یستدعي الدعوة لالكتتاب في بقیة السھوم، وقد بقي من یستدعى اال
 سھم تقریًبا، ویجب أن یكون ٤٠٠٠ سھم وشركة الطباعة نحو ١٠٠٠سھوم شركة الصحافة نحو 

المكتتبون من اإلخوان أو من أصدقائھم حتى ال یتدخل في الشركة دخیل فاھتموا بذلك مشكورین 
 اآلن في طبع شھادات األسھم وتوزیعھا على حضرات المساھمین الفضالء الذین وسنشرع منذ

أتموا أقساط سھومھم مع عالوة اإلصدار وال أزیدكم وصیة باالھتمام بھذه المعاني مشكورین، كما 
  .أن الجریدة في حاجة إلى تشجیعكم وتنفیذ بنود النشرات السابقة التي أرسلت لكم بھذا الخصوص

 

أیھا األخوة الفضالء، لقد عملنا في ھذه الدعوة منذ عشرین سنة هللا العلي الكبیر وقد ) وبعد(
كألتھا عین اهللا طوال ھذه المدة المباركة حتى ثبتت جذورھا وآتت بحمد اهللا أكلھا وھي في نمو 

وا َوال َتْحَزُنوا َوَأْنُتْم َوال َتِھُن"وازدھار حتى تصل إلى غایتھا بإذن اهللا وتوفیقھ، فاعملوا واهللا معكم 
  ".اَألْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن

  السكرتیر العام                           والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،
  عبده أحمد قاسم

   ھـ١٣٦٦ من ربیع اآلخر ٢٧القاھرة في 
   م١٩٤٧ارس  مـــ من من٢٠              



 ٦٠

 

)١( 
  ــــــــــــــــ

  .الوقت ھو الحیاة )١(

 .الواجبات أكثر من األوقات )٢(

 .نیةفإن فاتتك األولى فال تفوتنك الثا ، ولتؤدي الواجب، لتنتج:عمل لغایتینإنما ت )٣(

 .االقتراح أیسر من التنفیذ ولكنھ ال یجدي )٤(

 .شعارنا الطاعة فخذ أو دع )٥(

 .أقبح ما یكون أمام الباطل والضعف ،القوة أجمل ما تكون مع الحق )٦(

 .معرفة اهللا ھي عصا التحویل التي تنقل الفرد والجماعة من حال إلى حال )٧(

 . وال عقیدة أقوى من اإلسالم،ال رابطة أقوى من العقیدة )٨(

 . بل ترجموا العالم للقرآن،ال تترجموا القرآن للعالم )٩(

 .بین النصر والھزیمة صبر ساعة )١٠(

 . أن أؤلف رجًال بل أرید،ال أرید أن أؤلف كتًبا )١١(

 وعقل مبصر ، روح وثابة تحدوھا إلى التضحیة:األمة التي تشق طریقھا نحو الحیاة البد لھا من أمرین )١٢(
 .یعصمھا االنحراف والتضلیل

 .القرآن یحیا ویموت بحیاة النفوس وموتھا )١٣(

 .ق بغیر دینـُـلـُـ وال خ،قـُـلـُـال نھضة بغیر خ )١٤(

 . على بعضكونوا كاألواني المستطرقة یفیض بعضھا )١٥(

 ولكنھم یقولون ،"رجل انحرف"إن الناس إذا رأوا رجًال واحًدا انحرف عن صف الدعوة ال یقولون  )١٦(
 ."صف أعوج"

                                         
ة                     )  ١( ة الجامع تة من طلب ان أحد س ذي ك د ال د الحمی د عب تاذ محم و األس و وھ ضاء وھ دم األع ا واحد من أق ات كتبھ ھذه الكلم

  .المصریة آمنوا بفكرة اإلخوان واكتسبوا لھا تأیید الجامعة في أوائل األربعینات
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علي إسالم باشا وھو یلقي كلمتھ 
  

، لمیناجتمع في الساعة السادسة من مساء أمس بسراي آل لطف اهللا المؤتمر الخامس لإلخوان المس
وقد شھده جمھور كبیر من المشتغلین بالشئون اإلسالمیة في مصر واألقطار الشقیقة بینھم لفیف 

  .من العلماء والمحامین واألطباء والمدرسین وطالب الجامعتین

وقد افتتح االجتماع بتالوة أي الذكر الحكیم من األستاذ الشیخ أحمد مشعل العضو في 
 السكري نائب المرشد العام كلمة افتتاح نوه فیھا بالغرض الذي یعمل الجمعیة، ثم ألقى األستاذ أحمد

  .في سبیلھ اإلخوان المسلمون وھو إقرار تعالیم الدین في كل نفس وبیت

وأعقبھ سعادة علي إسالم باشا، فألقى كلمة شـُـعب الجمعیة في األقالیم، وقد كانت دعوة إلى 
 بسم أصحاب األموال فھؤالء قادرون على أن مؤازرة الصناعات المحلیة قال إنھ یرسلھا ال

یستثمروا أموالھم ببرقیة قصیرة في أقصى أطراف األرض وإنما باسم العمال الفقراء الذین تفتح 
  .المشروعات الصناعیة أمامھم أبواب العمل

وقد أشار في خطابھ إلى أن الزراعة كانت تكفي البالد أیام كان عدد الشعب قلیًال وذكر أن 
 ستة مالیین وثمانمائة ألف نفس وكانت األراضي  الزراعیة إذ ذاك ١٨٨٢عدد كان عام ھذا ال
 فدان وقد جاوز سكان مصر اآلن ستة عشر ملیونًا على حین لم تزد األراضي ٤ر٨٠٠ر٠٠٠

الزراعیة سوى نصف ملیون فدان ومن ثم ھبط نصیب كل فرد من السكان في ھذه األراضي إلى 
 بعد أن كان سبعة عشر قیراطًا ونصف قیراط ولذلك أصبح توسیع سبعة قراریط ونصف قیراط

  .نطاق الصناعة ضرورًیا إلنقاذ الشعب من الفقر

                                         
  .١٩٣٩ فبرایر ٣ ھـ الموافق ١٣٥٧ ذو الحجة ٤م الجمعة جریدة األھرام یو )١(
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وبعد أن انتھى سعادتھ من كلمتھ ألقى شاعر اإلخوان المسلمین األستاذ إبراھیم مأمون قصیدة 
  .كانت موضع االستحسان

رشد العام فألقى خطاًبا ضافًیا تناول فیھ ثم ارتقى المنبر فضیلة األستاذ الشیخ حسن البنا الم
المھمة التي تنھض بھا الجمعیة والغرض الذي یسعى اإلخوان إلى تحقیقھ ودعا إلى مضاعفة 

  .العمل إلدراك ھذا الغرض

 
وتال بعد ذلك األستاذ عبد الحكیم عابدین قرارات المؤتمر وھي تلخص في تأمین مكتب 

ان المسلمین في دعوتھ ونشر ھذه الدعوة في أنحاء البالد والمطالبة بإقرار اإلرشاد العام لإلخو
النظم اإلسالمیة، ووضع كتاب موجز من العقائد والعبادات واألخالق والمعامالت اإلسالمیة بعیًدا 
عن اختالف اآلراء وإرسال برقیة إلى سماحة مفتي فلسطین وسمو األمیر عبد المنعم بتأیید مطالب 

طالبة الحكومة بأن تعجل بسن التشریعات الالزمة لحمایة اآلداب واألخالق والعقائد العرب وم
واقتراح تألیف لجنة من العلماء وأعضاء الجمعیات اإلسالمیة ورجال القانون إلعداد مشروعات 

  .القوانین الخاصة بذلك ورفع قرارات المؤتمر إلى السدة الملكیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

وھي إحدى المجالت التي " عطارد" من مجلة ١٧ید إلى األستاذ أنور الجندي، نشر في ص خطاب أرسلھ اإلمام الشھ
 والذي خصص لذكرى اإلمام الشھید، وفي مقال ١٩٥٣أصدرھا اإلخوان على ھیئة كتاب العدد الثاني فبرایر سنة 

  "قصة الشھید األعزب"األستاذ أنور الجندي الذي كان بعنوان 
  ار الجدیدة لإلخوانوفي الخطاب إشارة إلى الد
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  ــــــــــــ
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

)١( 
  ــــــــــــــــ

م بعمل المشروعات العامة النافعة وتترك في یعتقد كثیر من إخواننا أن الجمعیة العملیة ھي التي تقو
" جمعیة اإلخوان المسلمین" ونزن، وسنجاریھم في ھذا البیان،ا من المؤسسات المفیدةا خالًدمقرھا أثًر

 ونقدر بھ الجھود ، ولنا في الكلمات التالیة إن شاء اهللا تعالى میزان آخر نزن بھ جماعتنا،بھذا المیزان
  .ان الیوم، وكال وعد اهللا الحسنىا من میزنھضات األمم أصح تقدیرا وأدق تعبیًرالعملیة قد یكون في باب 

انتشرت فكرة اإلخوان المسلمین فیما یزید على خمسین بلدا من بلدان القطر المصري وقامت في 
كل بلد من ھذه البلدان تقریبا بمشروع نافع أو مؤسسة مفیدة فأنت تراھا في اإلسماعیلیة قد أسست مسجد 

 ومدرسة أمھات نالمي لتعلیم البنییـخوان المسلمین ونادي اإلخوان المسلمین وأنشأت معھد حراء اإلساإل
  .المؤمنین لتعلیم البنات

وفي شبراخیت قد أسست كذلك مسجد اإلخوان ونادي اإلخوان ومعھد حراء وأقامت بجوار ھذه 
یستطیعون إتمام التعلیم وترید الجمعیة أن العمارة الفخمة دار للصناعة یتعلم فیھا طلبة المعھد الذین ال 

  .ا مثقفین وعماال مھذبینتھیأ لھم سبیل الحیاة العملیة بتخریجھم صناًع

  وفي محمودیة البحیرة قامت بمثل ذلك فأنشأت منسجا للنسیج والسجاد إلى جوار معھد تحفیظ 
 لتحفیظ القرآن ظھرت ثمرتھ رغم وفي المنزلة دقھلیة معھد، القرآن بدار نادي اإلخوان المسلمین الرحیب

قصر المدة وھا ھو یقدم لنا حفاظا متقنین في ھذه الفترة الوجیزة التي أنشئ فیھا وقل مثل ذلك أو بعضھ 
وال لزوم للتكرار في كل شعبة من شعب اإلخوان المسلمین المنتشرة في أنحاء القطر المصري من ادفو 

  .إلى اإلسكندریة

وان المسلمین تجد لجانا تطوعت للمصالحات بین األفراد واألسر وفي كثیر من جمعیات اإلخ
  . یجرى اهللا على یدیھا خیرا كثیرا ویحل بھا من المشاكل كل ما شغل القضاء مدة طویلة،المتخاصمة

وفي كثیر منھا لجان للصدقات تتفقد البائسین والمعوزین في المواسم واألعیاد وغیرھا  وتحاول 
  .یة ھؤالء من جھة ورد غائلة ذئاب المبشرین عنھم من ناحیة أخرىبذلك القیام بواجب رعا

وفي كثیر من لجان للوعظ والتذكیر في المجتمعات التي ال تظن أن تكون مجامع وعظ كالمقاھي 
  .واألندیة العامة وحفالت األفراح والتعزیة ونحوھا

 المرافق العامة في وفي كثیر منھا وال سیما في النواحي القرویة لجان تطوعت لإلشراف على
 وما ،القریة من ترمیم المساجد وتنظیف الشوارع وإضاءة الطرقات والسعي في إیجاد المشافي المتنقلة

  .إلى ذلك من كل ما یعود على القریة بفائدة في دینھا ودنیاھا
                                         

ھذه إحدى النشرات األولى للجماعة وقت أن كانت في سوق السالح، وطبعت في أربع صفحات كبیرة، وتمثل مرحلة البدایة،  )١(
  .، ولمحت أمیتھ ولنھضت بھ"القریة"ولو استمرت فیھا ألصلحت قلب مصر 
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ھل وفي كثیر منھا لجان لمحاربة العادات الفاسدة والجھاالت المنتشرة في البیئات البعیدة عن منا
نن والفرائض التي نسیھا الناس بالعمل ال بالقول كجمع ـالعلم كالزار ونحوه وإلى جانب لجان إلحیاء الُس

زكاة الحبوب في مخزن خاص وتوزیعھا بمعرفة الجمعیة على المستحقین بدون محاباة وال تحیز كما 
  .فعلت ذلك دائرة اإلخوان ببرمبال القدیمة مثال

 ولم تمض فترة قلیلة حتى وجدت إلى ،األسبوعیة"  اإلخوان المسلمینجریدة"وفي القاھرة أنشئت 
  .اوكل ذلك في وقت لم یتجاوز عاًم، "مطبعة اإلخوان المسلمین"جانبھا 

ولقد كان لجمعیة اإلخوان المسلمین في حركة التبشیر األخیرة بل في كل وقت عمل جلیل في دفع 
 ودور صناعاتھم ، فبیوت اإلخوان إلیوائھم، األمةخطر التبشیر عن المستضعفین والفقراء من أبناء

  . ولجان تحذر الناس إضاللھم وإذاللھم، ومدارسھم ترحب بقبولھم،مستعدة لتعلیمھم

 وال أذكر لك الدروس والمحاضرات والخطب ،یةلمآثار جمعیة اإلخوان المسلمین العتلك بعض 
وقد قلنا ، ل ھذه في عرف الناس وسائل قولیةـفلع، ود والرحالت والمجامع والزیاراتــوالمقاالت والوف
  . وتكلمنا حتى سئمنا الكالم ولم یبق إال أن نعمل،حتى مللنا القول

ال العظیمة لم تأخذ ـ تعجب حین تعلم أن جمعیة اإلخوان المسلمین التي قامت بھذه األعمكولعل
 تبرعت بھا ھ إال خمسمائة جنی ولم تستعن بمال ھیئة من الھیئات اللھم،رة من المراتــإعانة حكومیة م

  .شركة قناة السویس للجمعیة بمناسبة عمارة المسجد والمدرسة باإلسماعیلیة

ولیظنون وبعض الظن أثم ولینطقون بما لیس لھم بھ علم وما علینا في ا وأن الناس لیتقولون كثیًر
خاصة أنفقت بإخالص فأثمرت وأنھا أموال اإلخوان ال، وحسبنا أن یعلم اهللا أن ذلك بتوفیقھ، ذلك من بأس

وبوركت وآتت أملھا كل حي بإذن ربھا وحسبنا أن نقول لھم أن جمعیة اإلخوان المسلمین لم تستعن في 
  . ونشوة الفرح باإلنفاق في سبیل اهللا، وھي بذلك جد فخورة تجد لذة التضحیة،مشروعاتھا بغیر أعضائھا

إجباري ال  جمعیة اإلخوان المسلمین اختیاري  كذلك إذا علمت أن االشتراك المالي فيولعلك تعجب
 ومع أن ھذا نص ،وأن العضو الذي یتخلف عن دفع االشتراك ال ینقص ذلك من حقوق أخوتھ شیئا

 فإن اإلخوان جزاھم اهللا خیرا یبادرون إلى التضحیة في سبیل اهللا ،صریح في القانون األساسي للجماعة
  . ذلك بالعجب العاجب واسمع أحدثكإذا دعاھم إلیھا داعي الواجب ویأتون في

 م أحد األعضاء الصناع وتبرع بجنیھفقا، في بناء مسجد اإلسماعیلیة دعاھم رئیسھم إلى التبرع
؟ أراد أن یقترض فأبت نفسھ وخشي   ھو صانع فقیر أني لھ بھذا المبلغ،ونصف یدفعھا بعد ثالثة أیام

 لم یبق أمامھ إذن إال ، الباب فلم یجد السبیل میسرة حاول الحصول على ھذا المبلغ من غیر ھذا،المماطلة
ومن محل عملھ إلى منزلھ وبینھما ستة ،  دراجتھ التي یركبھا من منزلھ إلى محل عملھ،أن یبیع دراجتھ

ا فجمع بین الوفاء بموعده والقیام لغ في نھایة الموعد تماًمــذ الفكرة وأحضر المبـوفعال أنف، كلیومترات
  .بتبرعھ
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 وسألھ عن ذلك ،رئیس اإلخوان أنھ صار یتأخر عن درس العشاء وال یدركھ إال بشق النفسوالحظ 
 فأجاب عنھ صدیق عرف سره وأخبر الرئیس أنھ باع عجلتھ لیفي بتبرعھ وأصبح یعود على ،فلم یجب

ما رجلیھ فیتأخر عن الدرس وأكبر الرئیس واإلخوان ھذه الھمة وحیوا فیھ ھذه األریحیة وأقروا تبرعھ ك
  .ھو واكتتبوا لھ في دراجة جدیدة خیر من دراجتھ لتكون عنده ذكرى اإلعجاب بھذا الوفاء

 نفوس السابقین األولین من رجال اإلسالم الغر المیامین ىبمثل ھذه النفوس التي تمت بصلة إل
  . ونجحت مؤسساتھم وتمت مشروعاتھم،نھضت فكرة اإلخوان المسلمین

ھم قلیلو المال ولكنھم أسخیاء النفوس فھم یجودون بالكثیر من ھذا  أن،أنھم فقراء ولكنھم كرماء
ولعلي بھذه الناحیة قد كشفت ناحیة غمضت ، القلیل فیكون كثیرا وتباركھ نعمة اهللا فیأتي بالخیر العمیم

على بعض الذین رأوا جھود اإلخوان فلم یجدوا لنجاحھم سرا إال أن یتھموھم باستجداء الھیئات وخدمة 
  .والحمد هللا من ذلك براءوھم ح واألغراض المصال

ي نتقدم بھا إلى الذین یریدون سلمین العملفھي صفحة من صفحات جھاد اإلخوان الم" وأما  بعد"
ذه الصفحة یتألف  واإلخوان دائبون في أن تصبح ھ،أن یزنوا الجماعة بمیزان المؤسسات والمشروعات

 ،ل الخیر البریئة النزیھة الخالصة لوجھ اهللا تبارك وتعالى تبارك وتعالى كتاب من أعمامنھا إن شاء اهللا
ا إلى غایتھا تعتمد على ربھا وتثق بصدق وعده ولعلھم بذلك یفكرون في تشجیع ھذه الجماعة الماضیة قدًم

  .وھناك صفحة أخرى سنتحدث عنھا إن شاء اهللا
  حسن البنا

  

  .٦مار  العام شارع سوق السالح حارة المعد مكتب اإلرشا:القاھرة
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  "بسم اهللا الرحمن الرحیم"

ن       .. الحمد هللا رب العالمین   ھ وصحبھ، وم ى آل ین وعل ام المتق والصالة والسالم على سیدنا محمد أم

  .تبع ھداه ودعا بدعوتھ إلى یوم الدین

ارف وإ               " وبعد" ى تع ي األسبوع عل ة ف وا لیل ن أوراد األخوان المسلمین أن یجتمع ان م ا ك خاء  فلم

ا ینحو          دعاء واالستغفار وم وذكر ودعاء، أحببت أن أتقدم إلیھم بھذه المذكرة الموجزة في فضل القیام وال

ات                 ى الكیفی اد إل اآلداب المسنونة وإرش ذكرة ب ا ت ل فیھ ھذا المنحى وفي بعض أدعیة مأثورة مختارة،  لع

ى ال      ا قصدت إل ن إنم د      المطلوبة، ولم أقصد بذلك االستیعاب والحصر، ولك ین العب ا ب ل، وم ذكیر والتمثی ت

ومواله أدق من أن یحصر في كتاب، واهللا أسأل لي ولھم كمال اإلخالص وحسن الھدایة والتوفیق وصلى        

  .اهللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

   ھــ                                الفقیر إلى اهللا١٣٥٧القاھرة في رجب 

  حسن البنا
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ھ      : یا أخي  ون كل لعل أطیب أوقات المناجاة أن تخلو بربك والناس نیام والخلیون ھجع، وقد سكن الك

أنس              ة موالك فت عفك وعظم ل ض ك وتتمث وأرخى اللیل سدولھ وغابت نجومھ فتستحضر قلبك وتتذكر رب
دعاء   بحضرتھ ویطمئن قلبك بذكره وتفرح بفضلھ ورحمتھ وتبكى من خشیتھ وتشعر بمرا      ي ال قبتھ وتلح ف

ره إذا أراد     وتجتھد في االستغفار وتقضى بحوائجك لمن ال یعجزه شيء وال یشغلھ شيء عن شيء إنما أم
شیًئا أن یقول لھ كن فیكون، وتسألھ لدنیاك وآخرتك وجھادك ودعوتك وآمالك وأمانیك ووطنك وعشیرتك        

  .ونفسك وأخوتك وما النصر إال من عند اهللا العزیز الحكیم

ك     ة تل ساعات وتزكی ذه ال ضل ھ ي ف واترة ف ث المت رة واألحادی ات الكثی ي وردت اآلی ا أخ ذا ی ولھ
سلف          \األوقات وندب الصالحین من العباد     رص ال ي ح ا أخ ذا ی واب الطاعات، ولھ ا ث  إلى أن یغتنموا منھ

دون ذ                  دون حام ائبون عاب ات ت ذه األوق ي ھ م ف ذا الفضل العظیم، فھ وتكم ھ رون  الصالحون على أال یف اك
و                  ن فضلھ وھ سألون اهللا م ا وی ا وإیمان زدادون یقین ن اهللا ورضوانا وی راكعون ساجدون یبتغون فضال م

  .أكرم مسئول وأفضل مأمول

 
ْسُجُدوَن         ِمْن  " )١( ْم َی ِل َوُھ اَء اللَّْی ِھ آَن ِر     *َأْھِل اْلِكَتاِب ُأمٌَّة َقاِئَمٌة َیْتُلوَن آَیاِت اللَّ ْوِم اآلِخ ِھ َواْلَی وَن ِباللَّ  ُیْؤِمُن

صَّاِلِحیَن                 َن ال َك ِم َراِت َوُأْوَلِئ ي اْلَخْی َساِرُعوَن ِف ِر َوُی ْن اْلُمْنَك ْوَن َع اْلَمْعُروِف َوَیْنَھ ا  *َوَیْأُمُروَن ِب  َوَم
  ).مرانآل ع" (َیْفَعُلوا ِمْن َخْیٍر َفَلْن ُیْكَفُروُه َواللَُّھ َعِلیٌم ِباْلُمتَِّقیَن

ْن            " )٢( َواٌن ِم َرٌة َوِرْض ا َوَأْزَواٌج ُمَطھَّ ِدیَن ِفیَھ اُر َخاِل ا اَألْنَھ ِللَِّذیَن اتََّقْوا ِعْنَد َربِِّھْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھ
 )آل عمران" (اللَِّھ َواللَُّھ َبِصیٌر ِباْلِعَباِد

  )آل عمران" ( َلَنا ُذُنوَبَنا َوِقَنا َعَذاَب النَّاِرالَِّذیَن َیُقوُلوَن َربََّنا ِإنََّنا آَمنَّا َفاْغِفْر"

 ).آل عمران" (الصَّاِبِریَن َوالصَّاِدِقیَن َواْلَقاِنِتیَن َواْلُمْنِفِقیَن َواْلُمْسَتْغِفِریَن ِباَألْسَحاِر"

ْشُھودً  َأِقْم الصَّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْیِل َوُقْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قُ  " )٣( اَن َم ِل   * اْرآَن اْلَفْجِر َك ْن اللَّْی  َوِم
 ).اإلسراء" (اًم َمْحُموًدَفَتَھجَّْد ِبِھ َناِفَلًة َلَك َعَسى َأْن َیْبَعَثَك َربَُّك َمَقًا

اُلوا سَ   " )٤( اِھُلوَن َق اَطَبُھْم اْلَج ًا َوِإَذا َخ ى اَألْرِض َھْون ُشوَن َعَل ِذیَن َیْم رَّْحَمِن الَّ اُد ال ِذیَن *ا الًمَوِعَب  َوالَّ
 ).الفرقان" (اًد َوِقَیاًمَیِبیُتوَن ِلَربِِّھْم ُسجًَّ

ْسَتْكِبُروَن      " )٥( ْم ال َی اَفى  *ِإنََّما ُیْؤِمُن ِبآَیاِتَنا الَِّذیَن ِإَذا ُذكُِّروا ِبَھا َخرُّوا ُسجَّدًا َوَسبَُّحوا ِبَحْمِد َربِِّھْم َوُھ  َتَتَج
 َفال َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُھْم *َیْدُعوَن َربَُّھْم َخْوفًا َوَطَمعًا َوِممَّا َرَزْقَناُھْم ُینِفُقوَن ُجُنوُبُھْم َعْن اْلَمَضاِجِع  

 )السجدة" (ِمْن ُقرَِّة َأْعُیٍن َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َیْعَمُلوَن
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وَن   ا َیْحذُر اآلِخَرَةا َوَقاِئًمَأمَّْن ُھَو َقاِنٌت آَناَء اللَّْیِل َساِجدً     )٦( ِذیَن َیْعَلُم  َوَیْرُجو َرْحَمَة َربِِّھ ُقْل َھْل َیْسَتِوي الَّ
 )الزمر" (َوالَِّذیَن ال َیْعَلُموَن ِإنََّما َیَتَذكَُّر ُأْوُلوا اَألْلَباِب

ُروِب              " )٧( َل اْلُغ شَّْمِس َوَقْب وِع ال َل ُطُل َك َقْب َسبِّْحُھ     َو*َفاْصِبْر َعَلى َما َیُقوُلوَن َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربِّ ِل َف ْن اللَّْی ِم
 )ق" (َوَأْدَباَر السُُّجوِد

ْن   * آِخِذیَن َما آَتاُھْم َربُُّھْم ِإنَُّھْم َكاُنوا َقْبَل َذِلَك ُمْحِسِنیَن * ِإنَّ اْلُمتَِّقیَن ِفي َجنَّاٍت َوُعُیوٍن   " )٨( یًال ِم َكاُنوا َقِل
 ).الذاریات" (ْغِفُروَن َوِباَألْسَحاِر ُھْم َیْسَت*اللَّْیِل َما َیْھَجُعوَن 

وُم             " )٩( یَن َتُق َك ِح ومِ     *َواْصِبْر ِلُحْكِم َربَِّك َفِإنََّك ِبَأْعُیِنَنا َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربِّ اَر النُُّج َسبِّْحُھ َوِإْدَب ِل َف ْن اللَّْی "  َوِم
 ).الطور(

ْرِتیًال  *اْنُقْص ِمْنُھ َقِلیًال  ِنْصَفُھ َأْو  *ُقْم اللَّْیَل ِإالَّ َقِلیًال     *َیا َأیَُّھا اْلُمزَّمُِّل    " )١٠(  * َأْو ِزْد َعَلْیِھ َوَرتِّْل اْلُقْرآَن َت
 ).المزمل" ( ِإنَّ َناِشَئَة اللَّْیِل ِھَي َأَشدُّ َوْطئًا َوَأْقَوُم ِقیًال*ِإنَّا َسُنْلِقي َعَلْیَك َقْوًال َثِقیًال 

َل         ِإنَّ َربََّك َیْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمْن ُثلُ      " )١١( دُِّر اللَّْی ُھ ُیَق َك َواللَّ ِذیَن َمَع ْن الَّ ٌة ِم ُھ َوَطاِئَف َثي اللَّْیِل َوِنْصَفُھ َوُثُلَث
 ).المزمل" (َوالنََّھاَر َعِلَم َأْن َلْن ُتْحُصوُه َفَتاَب َعَلْیُكْم َفاْقَرُءوا َما َتَیسََّر ِمْن اْلُقْرآِن

ورً    *َن َتْنِزیًال   ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا َعَلْیَك اْلُقْرآ    " )١٢( ًا َأْو َكُف َم   *ا  َفاْصِبْر ِلُحْكِم َربَِّك َوال ُتِطْع ِمْنُھْم آِثم ْر اْس  َواْذُك
 ).الدھر" ( َوِمْن اللَّْیِل َفاْسُجْد َلُھ َوَسبِّْحُھ َلْیًال َطِویًال*َربَِّك ُبْكَرًة َوَأِصیًال 

 
ینزل ربنا كل لیلھ إلى سماء "سول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال عن أبى ھریرة رضي اهللا عنھ أن ر )١(

ن               ھ وم سألني فأعطی ن ی ھ وم دعوني فأستجیب ل ن ی ول م ر، فیق ل اآلخ ث اللی دنیا حین یقضي ثل ال
ـھ    اغفر ل سلم         " یستغفرني ف ة م ي روای رھم وف ذي وغی سلم والترم ك وم إن اهللا "رواه البخاري ومال

  ".ول اللیل نزل إلى سماء الدنیا فیقول أنا الملك من الذي یدعونيتعالى یمھل حتى إذا ذھب ثلث األ

ول         )٢( لم یق ھ وس ون    "وعن عمرو بن عیشة رضي اهللا عنھ أنھ سمع رسولھ صلى اهللا علی ا یك رب م أق
ن        ساعة فك ك ال و داود  " العبد من الرب في اللیل فإن استطعت أن تكون ممن یذكر اهللا في تل رواه أب

 .ل حدیث حسن صحیح والحاكم على شرط مسلموالترمذي واللفظ لھ وقا

ال     لوعن أبى أمامة قال قیل یا رسو       )٣( مع؟ ق دعاء اس صلوات      " اهللا أي ال ر ال ر ودب ل األخی جوف اللی
 .رواه الترمذى وقال حدیث حسن صحیح" المكتوبات

ھ دأب            )٤( ل فإن ام اللی یكم بقی لم عل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ال، ق ھ ق ي اهللا عن الل رض وعن ب
داء عن الجسد              ا ردة لل سیئات، ومط ر لل م، وتكفی اة عن اإلث " لصالحین قبلكم وقربة إلى ربكم، ومنھ

 .أخرجھ الترمذي



 ٧٠

دماه    : وعن المغیرة بن شعبة رضى اهللا عنھ قال        )٥( ت ق ى تورم قام رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حت
أخرجھ الخمسة إال أبا " وًراأفال أكون عبًدا شك"قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال : فقیل لھ

 .داود

ان إذا      " عن عائشة رضى اهللا عنھا قالت       )٦( ل وك ام اللی دع قی لم ال ی كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
 .أبو داود" مرض أو كسل صلى قاعًدا

ا   : وعن ابن مسعود رضي اهللا عنھ قال      " )٧( ا زال نائًم ذكر رجل عند النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال م
أخرجھ " رجل بال الشیطان في أذنھ" قام إلى الصالة، فقال صلى اهللا علیھ وسلم ذلك حتى أصبح ما  

 .الشیخان والنسائي

و   "وفي حدیث ابن عمر رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال فیھ       )٨( و ل نعم الرجل ھ
افع  كان یصلى ب: ، فكان یداوم بعد ذلك قیام اللیل قال نافع مواله     "كان یصلى باللیل   اللیل ثم یقول یا ن

اسحرنا ؟ فأقول ال فیقوم لصالتھ ثم یقول یا نافع أسحرنا ؟ فأقول نعم فیقعد ویستغفر اهللا تعالى حتى   
ر    ف              (یطلع الفج ھ وك ى عن ر رض د أن كب ك بع سحر والظاھر أن ذل ت ال ي وق ا ف أسحرنا أي دخلن

 ).بصره

 رواه مسلم"  قیام اللیلأفضل الصالة بعد المكتوبة"وعن أبى ھریرة رضي اهللا عنھ  )٩(

لم    : وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنھ قال        )١٠( ھ وس لى اهللا علی ن  : "قال رسول اهللا ص م
ن             ب م قام بعشر آیات لم یكتب من الغافلین ومن قام بمائة آیة كتب من القانتین ومن قام بألف آیة كت

ش قال سئل رسول اهللا صلى اهللا علیھ أبو داود ولھ في روایة أخرى عن عبد اهللا بن حب     " المقنطرین
 ".قال طول القیام"وسلم أي األعمال أفضل ؟ 

كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من اللیل، عشر ركعات : "وعن عائشة رضي اهللا عنھا     )١١(
 .أخرجھ الستة وھذا لفظ مسلم" ویوتر بسجدة ویركع ركعتي الفجر فتلك ثالث عشرة ركعة

لم     : اهللا عنھ قالوعن أبى ھریرة رضي     )١٢( ھ وس لى اهللا علی ھ ص ن    "قال رسول اهللا عن ام أحدكم م إذا ق
م      " اللیل فلیفتتح صالتھ بركعتین خفیفتین     و داود ث ك    "أخرجھ مسلم وأبو داود وزاد أب د ذل لیطول بع

 ".ما شاء

 
رم اهللا        ي ك ف عل ي وص صدأنى ف رار ال ن ض ا ورد ع ول  م ھ إذ یق دنیا   " وجھ ن ال ستوحش م ی

ل سدولھ وغاب                ى اللی د أرخ ـ وق ھ ـ ي بعض مواقف ھ ف وزخرفھا، ویأنس باللیل ووحشتھ، وأشھد لقد رأیت
ا                ا دنی ول ی زین، ویق اء الح ى بك سلیم، ویبك ل ال ل تملم ھ یتملم ى لحیت نجومھ ــ واقفا في محرابھ قابًضا عل

 ھیھات، قد باینتك ثالثا ال رجعة فیھا، فعمرك قصیر، غري غیري، إلى تعرضت، أم إلى تشوقت ھیھات       
ى  "وحسابك عسیر، وخطرك حقیر آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطریق          ، وما روى أن عمر رض

  .اهللا عنھ كان یمر باآلیة من ورده باللیل فیتأثر بھا، ویحسب في المرضى
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ا    ل     وأن عبد اهللا بن مسعود رضى اهللا عنھ إذا ھدأت العیون ق دوي النح القرآن دوى ك ھ ب سمع ل  ،م فی
یھم وسئل الحسن          ا رضوان اهللا عل ك دأب الصحابة جمیع اس       : وكان ذل ن أحسن الن ال المتھجدین م ا ب م

ي اهللا          شافعي رض زل ال ي من ت ف ع ب ال الربی وجوًھا ؟ قال ألنھم خلوا بالرحمن فألبسھم نوًرا من نوره وق
سیًرا عنھ لیالي كثیرة فلم یكن ینام من اللیل إال        ك دأب األئم   ، ی ان ذل ذلك   ة وك یھم ك ال  ، رضوان اهللا عل  وت

َأْم َحِسَب الَِّذیَن اْجَتَرُحوا السَّیَِّئاِت َأْن َنْجَعَلُھْم َكالَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا " قول اهللا تعالى همالك  بن دینار في ورد
ى أ   "ُكُموَنالصَّاِلَحاِت َسَواًء َمْحَیاُھْم َوَمَماُتُھْم َساَء َما َیحْ   ا حت ب     ، صبح ، فأخذ یرددھ ن حبی رة ب ال المغی وق

ك  : یقولرافقت مالك بن دینار فقام إلى الصالة فقبض على لحیتھ فخنقتھ العبرة فجعل       اللھم حرم شیبة مال
ن         م         على النار، إلھي قد علمت ساكن الجنة م ك ؟ فل دارین دار مال ك وأي ال رجلین مال أي ال ار ف ساكن الن

  .تى طلع الفجریزل ذلك قولھ ح

وم،               ت العل ت الرسوم، وغاب ال بلی ا القاسم ؟ فق ا أب ك ی ل اهللا ب ورؤي الجنید بعد موتھ فقیل لھ ما فع
ل، ومن وصایا          ي جوف اللی ا ف ا نركعھ وانمحت العبارات، وطاحت اإلشارات وما نفعنا إال ركیعات، كن

  .نت نائم منك، ینادى باألسحار وأسلقمان البنھ یا بني، ال یكون الدیك أكی

اء               سیھم عن ة، تن سا وراح اة أن الوة المناج ام وح رة القی ي كث یھم یجدون ف ولقد كانوا رضوان اهللا عل
أھل اللیل في لیلھم أروح من أھل اللھو (، وتعب األقدام، قال أبو سلیمان الداراني رضي اهللا عنھ، األجسام

و عو                 دنیا، ول ي ال اء ف ت البق ا أحبب ل م ام اللی ا       في لھوھم ولوال قی الھم م واب أعم ن ث ل م ل اللی ض اهللا أھ
  ).یجدون من اللذة لكان ذلك أكثر من ھذه األعمال

الوة                وبھم من ح ي قل ام ف ل القی ا یجده أھ رة إال م یم اآلخ شبھ نع ت ی وقال بعضھم لیس في الدنیا وق
ل       اء األخوان   المناجاة، وقال محمد بن المنكدر رضي اهللا عنھ ما بقي من لذات الدنیا إال ثالث قیام اللی ولق

  .والصالة في الجماعة، وقال بعض الصالحین منذ أربعین سنة ما أحزنني شيء إال طلوع الفجر

 
شر      ( م تنت وبھم ث ى قل إن اهللا تعالى ینظر باألسحار إلى قلوب المتیقظین فیملؤھا نوًرا فترد الفوائد عل

  ).منھا إلى قلوب الغافلین

ھ       "لمتقین  ومن وصف علي كرم اهللا وجھھ ل       رآن یرتلون زاء الق الین ألج دامھم ت أما اللیل فصافون أق
ت              ا وتطلع ا طمًع وا إلیھ شویق ركن ا ت ة فیھ ترتیال، یحزنون بھ أنفسھم ویستثیرون دواء دائھم إذا مروا بآی
نفوسھم إلیھا شوقا وظنوا أنھا نصب أعینھم، وإذا مروا بآیة فیھا تخویف أصغوا إلیھا مسامع قلبھم وظنوا        

راف              أن م وأط اھھم وأكفھ  زفیر جھنم وشھیقھا في أصول آذانھم فھم حانون على أوساطھم مفترشون لجب
، "أقدامھم ال یرضون من أعمالھم القلیل وال یستكثرون الكثیر فھم ألنفسھم متھمون ومن أعمالھم مشفقون  

دخل  ي الم اج ف ن الح ال اب ذنو "ق ط ال ھ یح ا أن ھ فمنھ د جمل ن الفوائ ل م ام اللی ي قی ریح وف ط ال ا یح ب كم
ذھب                    ھ ی ا أن ھ، ومنھ ھ یحسن الوج ا أن ب، ومنھ ور القل ھ ین ا أن شجرة، ومنھ العاصف الورق الیابس من ال

دن    شط الب ل           "الكسل وین درى ألھ ب ال ل الكوك راءى مث سماء یت ن ال ة م راه المالئك عھ ت ا أن موض ، ومنھ
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ا  األرض ونفحة من نفحات القیام من اللیل تعود على صاحبھا بالبركات   واألنوار والتحف التي یعجز عنھ
  ".إن هللا نفحات فتعرضوا لنفحات اهللا"الوصف قال علیھ الصالة والسالم 

ل              ده، وال تجع داھم اقت ذین ھدى اهللا فبھ ك ال م أولئ ج نھجھ بیلھم وانھ لك س ا األخ فاس كذلك كانوا أیھ
ى    قیامك قاصًرا على لیلھ االجتماع بإخوانك، بل عممھ في جمیع لیالیك ما اس        ال إل ب األعم تطعت فإن أح

  .اهللا أدومھا وإن قل

ة واستحضار العزیم                   الص النی ل، إخ ام اللی ى قی ك عل ا یعین د    ةواعلم أنھ مم ة، والبع د التوب ، وتجدی
ألھ     ك واس بالنھار عن المعصیة، والتبكیر بالنوم والقیلولة إن استطعت، واستعن اهللا یعنك وتقرب إلیھ یقرب

  .من فضلھ یعطیك

 
قد وردت اآلیات واألحادیث بفضل االستغفار والدعاء وآدابھما ونحن نذكرك بطرف من ذلك، فأما        

  :اآلیات الكریمة فمنھا قول اهللا تعالى

ي َوْلُیْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّھْم َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِریٌب ُأِجیُب َدْعَوَة الدَّاِعي ِإَذا َدَعاِني َفْلَیْسَتِجیُبوا ِل" )١(
  )البقرة" (َیْرُشُدوَن

ُھ          " )٢( ذُُّنوَب ِإالَّ اللَّ ُر ال ْن َیْغِف َوالَِّذیَن ِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُھْم َذَكُروا اللََّھ َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِھْم َوَم
ا     *َلُموَن َوَلْم ُیِصرُّوا َعَلى َما َفَعُلوا َوُھْم َیعْ     ْن َتْحِتَھ ِري ِم اٌت َتْج  ُأْوَلِئَك َجَزاُؤُھْم َمْغِفَرٌة ِمْن َربِِّھْم َوَجنَّ

 )آل عمران" (اَألْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا َوِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلیَن

 )النساء" (اَواْسَأُلوا اللََّھ ِمْن َفْضِلِھ ِإنَّ اللََّھ َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیًم" )٣(

 )النساء" (اا َرِحیًمَوَمْن َیْعَمْل ُسوءًا َأْو َیْظِلْم َنْفَسُھ ُثمَّ َیْسَتْغِفْر اللََّھ َیِجْد اللََّھ َغُفوًر" )٤(

وُه     *اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرُّعًا َوُخْفَیًة ِإنَُّھ ال ُیِحبُّ اْلُمْعَتِدیَن   " )٥( الِحَھا َواْدُع َد ِإْص ي اَألْرِض َبْع  َوال ُتْفِسُدوا ِف
 )األعراف" (فًا َوَطَمعًا ِإنَّ َرْحَمَة اللَِّھ َقِریٌب ِمْن اْلُمْحِسِنیَنَخْو

 )األنفال" (َوَما َكاَن اللَُّھ ِلُیَعذَِّبُھْم َوَأْنَت ِفیِھْم َوَما َكاَن اللَُّھ ُمَعذَِّبُھْم َوُھْم َیْسَتْغِفُروَن" )٦(

ْوا  َوَیا َقْوِم اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلیْ " )٧( ِھ ُیْرِسْل السََّماَء َعَلْیُكْم ِمْدَرارًا َوَیِزْدُكْم ُقوًَّة ِإَلى ُقوَِّتُكْم َوال َتَتَولَّ
 )ھود" (ُمْجِرِمیَن

 )غافر" ( َرِفیُع الدََّرَجاِت ُذو اْلَعْرِش*َفاْدُعوا اللََّھ ُمْخِلِصیَن َلُھ الدِّیَن َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن " )٨(

 )غافر" ( اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذیَن َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَیْدُخُلوَن َجَھنََّم َداِخِریَنَوَقاَل َربُُّكْم" )٩(

 )محمد" (ْم َوَمْثَواُكْمَفاْعَلْم َأنَُّھ ال ِإَلَھ ِإالَّ اللَُّھ َواْسَتْغِفْر ِلَذْنِبَك َوِلْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت َواللَُّھ َیْعَلُم ُمَتَقلََّبُك" )١٠(
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ارًا  " )١١( اَن َغفَّ ُھ َك ْم ِإنَّ َتْغِفُروا َربَُّك ُت اْس ْدَرارًا  *َفُقْل ْیُكْم ِم سََّماَء َعَل ْل ال یَن * ُیْرِس َأْمَواٍل َوَبِن ِدْدُكْم ِب  َوُیْم
 )نوح" (اَوَیْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَیْجَعْل َلُكْم َأْنَھاًر

 )النصر" (ا َواْسَتْغِفْرُه ِإنَُّھ َكاَن َتوَّاًبَفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك" )١٢(

 

لم                )١( ھ وس لى اهللا علی ال رسول اهللا ص ل ق ا ق دعاء      "عن ابن عمر رضي اهللا عنھم اب ال ھ ب تح ل ن ف م
وإن الدعاء ینفع مما فتحت لھ أبواب الرحمة وما سئل اهللا تعالى شیئا أحب إلیھ من أن یسأل العافیة، 

  رواه الترمذي" نزل ومما ینزل وال یرد القضاء إال الدعاء فعلیكم بالدعاء

ى األرض                  )٢( ا عل لم م ھ وس لى اهللا علی ال رسول اهللا ص وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنھ قال ق
إثم أو                 دع ب م ی ا ل ا م سوء مثلھ ن ال ھ م رف عن ا أو ص اه اهللا إیاھ دعوة إال آت دعو اهللا ب ة  مسلم ی  قطیع

 .الترمذي" رحم

م          )٣( ادة ث و العب دعاء ھ وعن النعمان بن بشیر رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال ال
 .اآلیة، أخرجھ أبو داود" َوَقاَل َربُُّكْم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم"قرأ 

سأل أحدكم     "وعن أنس رضي اهللا عنھ قال        )٤( لم لی ا    قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ھ كلھ ھ حاجت  رب
ال حت     " حتى یسأل شسع نعلھ إذا انقطع  اني مرس ت البن سألھ  ىأخرجھ الترمذي وفي روایة عن ثاب  ی

 .الملح وحتى یسألھ شسع نعلھ إذا انقطع

ال        )٥( لم ق ھ وس سأل اهللا یغضب     "وعن أبى ھریرة رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علی م ی ن ل م
 الترمذي" علیھ

ى ا    )٦( لم        وعن ابن مسعود رض ھ وس لى اهللا علی ال رسول اهللا ص ال ق ا ق ن    "هللا عنھم الى م لوا اهللا تع س
 الترمذي" فضلھ فإن اهللا یحب أن یسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج

لم    )٧( دعو      "وعن أبى الدرداء رضي اهللا عنھ قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس سلم ی د م ن عب ا م م
ل    ك        "ألخیھ بظھر الغیب إال قال الملك ولك بمث ین ول ة آم ت المالئك و داود إال قال سلم وأب ھ م  أخرج

 .بمثل

قال رسول صلى اهللا علیھ وسلم ما أصر من استغفر ولو "عن أبى بكر الصدیق رضي اهللا عنھ قال    )٨(
 أخرجھ أبو داود والترمذي" عاد في الیوم سبعین مرة

 على قلبي حتى أستغفر إنھ لیغان"وعن آخر رضى اهللا عنھ قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  )٩(
أخرجھ مسلم وأبو داود، وفي روایة لمسلم توبوا إلى ربكم فواهللا إني ألتوب     " اهللا في الیوم مائة مرة    

إلى ربي تبارك وتعالى في الیوم مائة مرة، وللبخاري والترمذي عن أبى ھریرة رضي اهللا عنھ قال 



 ٧٤

ول        لم یق ي ألس  "سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس وم سبعین      واهللا إن ي الی ھ ف وب إلی تغفر اهللا وأت
 "مرة

إن العبد إذا أخطأ خطیئة : "وعن أبى ھریرة رضي اهللا عنھ عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال )١٠(
ذي      نكتت في قلبھ نكتة فإن ھو جزع واستغفر صقلت فإن عاد زید فیھا حتى تعلو قلبھ فذلك الران ال

الى  ره اهللا تع ْل َراَن َع"ذك الَّ َب ِسُبونَ َك اُنوا َیْك ا َك وِبِھْم َم ى ُقُل حیح  " َل سن  ص ذي  ح ھ الترم أخرج
 .والنسائي وغیرھما

ع              سكون وحسن األدب م ن التضرع والخشیة وال ة م ات الكریم ومن آداب الدعاء ما جاءت بھ اآلی
 :الحق تبارك وتعالى، وقد أشارت إلى ذلك األحادیث الصحیحة فمن ھذه اآلداب

لم      رفع بطن الیدین حین ا     )١( ھ وس لى اهللا علی لدعاء ــ فعن ابن عباس رضى اهللا عنھ قال رسول اهللا ص
ال تستروا الجدر ومن نظر في كتاب أخیھ بغیر إذنھ فإنما ینظر في النار سلوا اهللا ببطون أكفكم وال          

  .أخرجھ أبو داود" تسألوه بظھورھا فإذا فرغتم فامسحوا بھا وجوھكم

ھ     وحضور القلب وتیقن اإلجابة ، فعن أ      )٢( لى اهللا علی ال رسول اهللا ص بى ھریرة رضي اهللا عنھ قال ق
ل اله          "وسلم   ب غاف ن قل ستجیب دعاء م " ادعو اهللا وانتم موقنون باإلجابة واعلموا أن اهللا تعالى ال ی

  .الترمذي

واستفتاح الدعاء بحمد اهللا والثناء علیھ والصالة والسالم على رسول اهللا وأن تتخللھ الصالة والسالم  )٣(
ال            على رس  ھ ق ي اهللا عن د رض ى عبی ن أب ضالة ب ن ف ذلك، فع ا ك مع رسول اهللا   : ول اهللا ویختم بھ س

ل       ال عج لم، فق ھ وس صلى اهللا علیھ وسلم رجًال یدعو في صالتھ ولم یصل على النبي صلى اهللا علی
ھ  إذا صلى أحدكم فلیبدأ بتحمید اهللا والثناء علیھ ثم لیصل على النبي صلى اهللا ع    : ھذا ثم دعاه فقال    لی

ال رسول اهللا   " وسلم ثم لیدع بعد بما شاء   أخرجھ أصحاب الُسـنن، وعن عمر  رضي اهللا عنھ قال ق
وني  "صلى اهللا علیھ وسلم      الدعاء موقوف بین السماء واألرض ال یصعد حتى ُیصلى عليَّ فال تجعل

ر ورف     " كقدح الراكب صلوا على أول الدعاء ووسطھ وآخره        ى عم ًا عل ذي موقوف ھ الترم ھ  أخرج ع
  .رزین

ال            )٤( ھ ق ي اهللا عن ري رض ر النمی ي زھی ومنھا آیة یختم دعاءه بآمین فعن أبى مصبح المقرأني عن أب
خرجنا مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم ذات لیلة فأتینا على رجل قد ألح في المسألة فوقف رسول اهللا     

ا رسو             تم ی يء یخ أي ش ل ب تم فقی ب إن خ ال أوج آمین   لصلى اهللا علیھ وسلم یسمع منھ فق ال ب  اهللا ق
  .أبو داود" قل آمین، وأبشر: فقیل للرجل یا فالن: وانصرف

ل              )٥( فر فجع ي س ومنھا الھدوء، وعدم رفع الصوت بالدعاء، فعن أبي موسى رضى اهللا عنھ قال كنا ف
إنكم ال                    سكم ف ى أنف وا عل اس ارفق ا الن لم، أیھ ھ وس لى اهللا علی ي ص ال النب الناس یجأرون بالتكبیر فق

ن        تدعون أصم و   ى أحدكم م رب إل ال  غائًبا إنكم تدعون سمیًعا بصیًرا وھو معكم، والذي تدعونھ أق
  .الخمسة إال النسائي" عنق راحلتھ
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ت        )٦( ان  : ومنھا أن یختار جوامع الكلم، أي الدعوات الجامعات للخیر فعن عائشة رضي اهللا عنھا قال ك
  ".عاء، ویدع ما سوى ذلكرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم علیھ وسلم یستحب الجوامع من الد

ومنھا التكریر ثالثا في الدعاء واالستغفار فمن ابن مسعود رضي اهللا عنھ قال كان رسول اهللا صلى  )٧(
اهللا یعجبھ أن یدعو ثالثا ویستغفر ثالثا وقد ورد أنھ صلى اهللا علیھ وسلم أمرھم في بعض األحوال         

  .أن یستغفروا سبعین مرة

لم      ومنھا أال یتعجل اإلجابة فعن أ     )٨( ھ وس لى اهللا علی ال رسول اهللا ص ال ق : بى ھریرة رضي اهللا عنھ ق
  .أخرجھ الستة إال النسائي" یستجاب ألحدكم ما لم یعجل یقول قد دعوت ربي فلم یستجب لي"

ال                )٩( ال ق ھ ق ي اهللا عن ن جابر رض سوء فع ھ ب ى مال ده وال عل ى ول سھ وال عل ومنھا أال یدعو على نف
لم   ھ وس لى اهللا علی ى   "رسول اهللا ص دعوا عل م وال ت ى أوالدك دعوا عل سكم وال ت ى أنف دعوا عل ال ت

  .أبو داود" خدمكم وال تدعوا على أموالكم ال توافق من اهللا ساعة نیل فیھا عطاء فیستجیب لكم

ھ  "ومنھا أن یبدأ بنفسھ إذا دعا لغیره، فعن أبي بن كعب رضي اهللا عنھ قال    )١٠( كان النبي صلى اهللا علی
  الترمذي"  أ بنفسھوسلم إذا دعا ألحد بد

 
ال یرد الدعاء "بین األذان واإلقامة فعن أنس رضي اهللا عنھ قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  )١(

ة ین اآلذان واإلقام ول اهللا   " ب ال رس ول اهللا ؟ ق ا رس ول ی اذا نق ل م دنیا  "قی ي ال ة ف لو اهللا  العافی س
  .جھ أبو داود والترمذىأخر" واآلخرة

ال               )٢( لم ق ھ وس لى اهللا علی ھ أن رسول اهللا ص ي اهللا عن رة رض وفي السجود ففي الحدیث عن أبي ھری
 .أخرجھ مسلم وأبو داود والنسائي" أقرب ما یكون العبد من ربھ وھو ساجد، فأكثروا الدعاء"

الث دعوات مستجابات ال  وفي السفر والمظلمة فعنھ أیضا أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال ث   )٣(
ده                   ى ول د عل وم، ودعوة المسافر، ودعوة الوال ابتھن دعوة المظل ذي،   " شك في إج و داود والترم أب

لم                ھ وس لى اهللا علی ال رسول اهللا ص ن دعوة    "وعن عمرو بن العاص رضي اهللا  عنھما قال ق ا م م
 .الترمذي وأبو داود أیًضا" أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب

، والصف، وتحت المطر، فعن سھل بن سعد رضي اهللا عنھ قال قال رسول اهللا صلى اهللا عند النداء )٤(
أس حین یلحم بعضھم بعضا             ك   " علیھ وسلم ثنتان ال تردان الدعاء عند النداء، وعند الب ھ مال أخرج

 وأبو داود وزاد في روایة وتحت المطر

ات،  فاجتھد یا أخي أن تلح في الدعاء، وأن تكثر في االستغفار في ك     )٥( ل وقت وبخاصة في ھذه  األوق
وفي اللیل، ووقت السحر فلعلك تصادف ساعة من رضوان اهللا وفیض نفحاتھ، فتكون من المفلحین        

  .في الدنیا واآلخرة
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  )البقرة" (َب النَّاِرَربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَیا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذا" )١(

ا        " )٢( ا َربََّن ْن َقْبِلَن َربََّنا ال ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسیَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربََّنا َوال َتْحِمْل َعَلْیَنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُھ َعَلى الَِّذیَن ِم
ا َوارْ     ْر َلَن ا َواْغِف ُف َعنَّ ِھ َواْع ا ِب َة َلَن ا ال َطاَق ا َم ْوِم    َوال ُتَحمِّْلَن ى اْلَق ُصْرَنا َعَل ا َفان َت َمْوالَن ا َأْن َحْمَن

  )البقرة" (اْلَكاِفِریَن

  )آل عمران " (َربََّنا ال ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َھَدْیَتَنا َوَھْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة ِإنََّك َأْنَت اْلَوھَّاُب" )٣(

  )آل عمران" (ا ِفي َأْمِرَنا َوَثبِّْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِریَنَربََّنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوِإْسَراَفَن" )٤(

یَِّئاِتنَ              " )٥( ا َس ْر َعنَّ ا َوَكفِّ ا ُذُنوَبَن اْغِفْر َلَن ا َف ا َربََّن ا َربََّنا ِإنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدیًا ُیَناِدي ِلِإلیَماِن َأْن آِمُنوا ِبَربُِّكْم َفآَمنَّ
ادَ      *َوَتَوفََّنا َمَع اَألْبَراِر    ُف اْلِمیَع َك ال ُتْخِل ِة ِإنَّ ْوَم اْلِقَیاَم ا َی "  َربََّنا َوآِتَنا َما َوَعْدَتَنا َعَلى ُرُسِلَك َوال ُتْخِزَن

  )آل عمران(

  )األعراف" (اِسِریَنَربََّنا َظَلْمَنا َأنُفَسَنا َوِإْن َلْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمْن اْلَخ" )٦(

اءِ   " )٧( ْل ُدَع ْوَم        * َربِّ اْجَعْلِني ُمِقیَم الصَّالِة َوِمْن ُذرِّیَِّتي َربََّنا َوَتَقبَّ ْؤِمِنیَن َی َديَّ َوِلْلُم ي َوِلَواِل ْر ِل ا اْغِف َربََّن
  )مإبراھی" (َیُقوُم اْلِحَساُب

ي مُ " )٨( ْدٍق َوَأْخِرْجِن ْدَخَل ِص ي ُم ْل َربِّ َأْدِخْلِن ِصیرً َوُق ْلَطانًا َن ُدْنَك ُس ْن َل ي ِم ْل ِل ْدٍق َواْجَع َرَج ِص " اْخ
  )اإلسراء(

  )الكھف" (اَربََّنا آِتَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة َوَھیِّْئ َلَنا ِمْن َأْمِرَنا َرَشًد" )٩(

  )األنبیاء" (ال ِإَلَھ ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكنُت ِمْن الظَّاِلِمیَن" )١٠(

  )المؤمنون" ( َواْرَحْم َوَأْنَت َخْیُر الرَّاِحِمیَنَربِّ اْغِفْر" )١١(

  )الفرقان" (اَربََّنا َھْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّیَّاِتَنا ُقرََّة َأْعُیٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقیَن ِإَماًم" )١٢(

صَّاِلِحیَن      " )١٣( ي ِبال ًا َوَأْلِحْقِن ي ُحْكم دْ    *َربِّ َھْب ِل َساَن ِص ي ِل ْل ِل ِرینَ   َواْجَع ي اآلِخ ْن    * ٍق ِف ي ِم َواْجَعْلِن
  )الشعراء" (ِة النَِّعیِمَوَرَثِة َجنَّ

َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوِإلْخَواِنَنا الَِّذیَن َسَبُقوَنا ِباِإلیَماِن َوال َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغال ِللَِّذیَن آَمُنوا َربََّنا ِإنََّك َرُءوٌف  " )١٤(
  )الحشر" (َرِحیٌم

ارً        َربِّ ا " )١٥( اِلِمیَن ِإالَّ َتَب ِزْد الظَّ اِت َوال َت ْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَن ًا َوِلْلُم " اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل َبْیِتي ُمْؤِمن
  )نوح(
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ول   سمع النبي صلى اهللا علی : عن بریده رضي اهللا عنھ قال      )١( ال یق لم رج آني     : ھ وس ألك ب ى أس م أن اللھ
والذي "أشھد أنك أنت اهللا ال الھ إال اهللا األحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفوا أحد، فقال 

مھ األعظم إذا أدع           ى     ىنفسي بیده لقد سأل اهللا باس ھ أعط ھ أجاب، وإذا سئل ب و داود   "  ب ھ أب أخرج
  .والترمذي

ان    : ھ قالوعن أنس رضي اهللا عن " )٢( ت المن ھ إال أن دعا رجل فقال اللھم إني أسألك بأن لك الحمد ال ال
وم    ا قی ي ی ا ح رام ی الل واإلك سموات واألرض ذو الج دیع ال لم    : ب ھ وس لى اهللا علی ي ص ال النب فق

ل " ا الرج ا دع درون بم ال " أت م ق ولھ أعل الوا اهللا ورس مھ  : "؟ ق ا اهللا باس د دع ده لق سي بی ذي نف وال
 أخرجھ أصحاب السنن"  إذا دعى بھ أجاب وإذا سئل بھ أعطىاألعظم الذي

 

ال    : عن أبي مسعود العدوى رضي اهللا عنھ قال      " )١( ادة فق ن عب أتانا رسول اهللا ونحن في مجلس سعد ب
ا رسو       : لھ بشیر بن سعد    ك ی ص  لأمرنا اهللا أن یصلى علی ف ن ال   اهللا فكی ك ؟ ق م   : "لى علی وا اللھ قول

ا             د كم ى آل محم د وعل صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراھیم، وبارك على محم
  .أخرجھ الستة إال البخاري" باركت على إبراھیم أنك حمید مجید، والسالم كما علمتم

ى رسول اهللا فاحسنوا الصالة ف      : وعن ابن مسعود رضي اهللا عنھ قال       )٢( لیتم عل درون  إذا ص إنكم ال ت
ى      : قال فقالوا لھ فعلمنا: لعل ذلك یعرض علیھ    ھ عل ھ وبركات لواتك ورحمت ل ص قال قولوا اللھم اجع

سید المرسلین وإمام المتقین، وخاتم النبیین محمد عبدك ورسولك، إمام الخیر، وقائد الخیر ورسول    
رون الل        ون واآلخ ى آل      الرحمة، اللھم ابعثھ مقاًما محموًدا یغبطھ بھ األول د وعل ى محم لى عل م ص ھ

ى أل           د وعل ى محم ارك عل م ب د اللھ محمد كما صلیت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم إنك حمید مجی
 .ابن ماجة موقوفا بإسناد حسن" محمد كما باركت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم انك حمید مجید

ق     )٣( ا ش ى فطرتھ وب عل ل القل سوكات وجاب م المم دحوات وداع ى الم م داح عیدھااللھ ل : یھا وس أجع
ق،          ا انغل اتح لم ا سبق، والف شرائف صلواتك، ونوامى بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لم

 .أ ھـ من نھج البالغة" والمعلن الحق بالحق

 

ن           )١( ام م لم إذا ق ھ وس لى اهللا علی ال    عن ابن عباس رضي اهللا عنھما قال كان رسول ص ل یتھجد ق  اللی
سموات      " ور ال ت ن د أن ك الحم یھن ول ن ف سموات واألرض وم وم ال ت قی د أن ك الحم ا ل م ربن اللھ

ق                      ار ح ق والن ة ح ق والجن ك ح ق، وقول اؤك ح ق ولق د ووعدك الح واألرض ومن فیھن ولك الحم
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ك                   ت وإلی ك توكل ت وعلی ك آمن لمت وب ك أس م ل ق اللھ لم ح والنبیون حق ومحمد صلى اهللا علیھ وس
ا          ت، وم ا أعلن ررت وم ا أس رت، وم ا أخ أنبت وبك خاصمت وإلیك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وم

 أخرجھ الستة وھذا لفظ الشیخین" أنت أعلم بھ منى أنت المقدم وأنت المؤخر ؟ ال إلھ إال أنت

 
ال        دثنا         أخب: أخبر أبو عبد اهللا منصور بن سكبان التسترى ق ال ح راب ق ن غ ن الحسن ب د ب ا محم رن

د اهللا      ن فضیل عب القاضي موسى بن إسحاق، قال حدثنا أبو عبد اهللا محمد بن أبي شیبة، قال حدثنا محمد ب
  :األسدي كان علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ یقول في مناجاتھ

ي،   من اإلفراط ت عثراتي، ولوال ما ذكرتإلھي لوال ما جھلت من أمري ما شكو       " ما سحت عبرات
ت ال                ي إن كن ل الحسنات، إلھ سیئات لقلی ر ال ب كثی رات، وھ الت العب رات بمرس ات العث امح مثبت إلھي ف
صنع                 أنى ی ل اإلحسان، ف رم إال أھ ت ال تك ون، وإن كن ئ المخطئ أنى یلتج ك، ف ي طاعت ترحم إال المجد ف

ستغیث الم      ف ی ون، فكی شر إال المتق وم الح وز ی ان ال یف سیئون وإن ك وبي  الم ي ذن ى أفحمتن ذنبون، إلھ
رتھن            ذنبي الم رف بإساءتي واألسیر ب ي، والمعت ر بجرم وانقطعت مقالتي فال حجة لي وال عذر فأنا المق
بعملي، إلھي فصل على محمد وعلى آل محمد وارحمني برحمتك وتجاوز عنى، اللھم إن صغر في جنب     

، وظني بجودك أن محروًماالخیبة عندك طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي، إلھي كیف انقلب ب       
ین،           ین األمل تقبلني مرحوًما فإني لم أسلط على حسن ظني بك قنوط الیائسین فال تبطل صدق رجائي لك ب
ین                     سني الیق د آن ك فق ن محاسن لطف ا م ي إن أوحشتني الخطای ھ، إلھ إلھي عظم جرمي إذ كنت المطالب ب

م    بمكارم عطفك، الھي إن أماتتني الغفلة عن اال  و ل ي ل ستعداد للقائك فقد أنبھتني المعرفة بكریم آالئك، إلھ
ت          ا عرف ك م تھدني إلى اإلسالم ما اھتدیت ولم تطلق لساني بدعائك ما دعوت ولو لم تعرفني حالوة نعمت
ك              امتني ب د أق رار فق ع أب سیر م ولو لم یتبین لي  شدید عقابك ما استجرت، إلھي إن أقعدني التخلف عن ال

روب         على مدارج ا   ل مك ى ك ألخیار، إلھي نفسي أعززتھا بتأیید إیمانك كیف تذلھا بین أطباق نیرانك، إلھ
فإلیك یلتجئ وكل محزون فإلیك یرتجي، إلھي سمع العابدون بجزیل ثوابك فخشعوا وسمع المذنبون بسعة     

دعاء ف              ك العجیج والضجیج بال نھم إلی ك، وعج م ي غفرانك فطمعوا حتى ازدحمت عصائب العصاة بباب
بالدك إلھي أنت دللتني على سؤالك الجنة قبل معرفتھا فأقبلت النفس بعد العرفان على مسألتھا أفتدل على    
ت                 ي إن كن رام، إلھ الل واإلك ا ذا الج صنعھ، ی ا ت ل م ي ك خیر بالسؤال ثم تمنعھ، وأنت الكریم المحمود ف

ین   غیر مستاھل لما أرجو من رحمتك فأنت أھل أن تجود على المذنبین بفضل     ة ب سعتك، إلھي نفسي قائم
اني                      ھد جن ي ش ك، إلھ ة من دني برحم ھ وتغم ت أھل ا أن ي م ك فاصنع ب ل علی ا حسن التوك د أظلھ یدیك وق
سن         ائي بح ق رج ف ال یتحق ودك، فكی ضل ج ى ف رآن عل ي الق دك ودلن ساني بتمجی ق ل دك وانطل بتوحی

ا   موعدك، إلھي كأني بنفسي وقد اضطجعت في حفرتھا وانصرف عنھا المشیعو      ن من عشیرتھا، ورحمھ
أى             ب ن ة غری ت المالئك المعادى لھا في الحیاة عند صرعتھا ولم یخف على الناظرین إلیھا ذل فاقتھا وقال
ا فأحسن ضیافتي                  ي اللحد راجًی ا فأصبح ف زل قریب ون ن عنھ األقربون وبعید جفاه األھلون وخذلھ المؤمل

نیا ذنوبا فلم تظھرھا فال تفضحني یوم مسكنتي وكن أشفق على من أھلي وقرابتي إلھي سترت على في الد
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ا          ك مم وذ ب ك وأع دنیني من ا ی توقفك لم ي اس اؤك، إلھ ا إال نعم ي ال یفیھ اؤك وأمنیت ا إال عط ال یجبرھ
ا      ھ، ودالالتھ دایتك إلی دتھا بھ ا استرش ة م ا منفع سي وأعودھ ى نف ور إل ب األم ي أح ك، إلھ صرفني عن ی

ى إذ أ        ل غری          برحمتك علیھ فاستعملھا بذلك عن یس ك ا أن ى، ی ا من ت أرحم بھ ر وحشتي     بن ي القب س ف  آن
ین ساكنى                         ن ب ي م رك ل ف نظ وى، كی ف الضر والبل ا كاش ى، وی سر واألخف ا عالم ال وأرحم وحدتي، وی
د             ى بع رك عن ال تقطع ب اتي ف ي حی ا ف ي لطیف الثرى، وكیف صنیعك لي في دار الوحشة والبلى قد كنت ب

ي والءه  ین ف ضل المنعم ا أف اتي، ی ن   وف زت ع ك فعج دي أیادی رت عن ھ كث ي نعمائ ضلین ف رم المتف  وأك
إحصائھا وضقت ذرًعا في شكري للمسائل بجزائھا فلك الحمد على ما أولیت ولك الشكر على ما أبلیت یا  
ن          ا م ـوم ی ا قیــ خیر من دعاه داع وأفضل من رجاه راج، یا حنان یا منان یا ذا الجالل واإلكرام، یا حي ی

ین         مألمر تباركت یا أحســن الخالقین یا رحی لھ الخـــلق وا   ھ الطیب د وال ى محم لى عل ریم، ص ا ك دیر ی  یا ق
  .ھـ، ملخًصا من كتاب طائف أخبار اآلل.أ..  آمین

 
ت               ب وأن ف أخی ي، أم كی ر ل ت الناص ف أضام وأن إلھي كیف تكلني إلى نفسي وقد توكلت لي، وكی

ستني أوصافى         الحفي بي ھأنا     ا آی ك وكلم أتوسل إلیك بفقري إلیك، إلھي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرم
ھ    ت حقائق ن كان ساوي وم ساویھ م ون م ف ال تك ساوئ، فكی نھ م ت محاس ن كان ي م ك، إلھ ي منن أطمعتن
ى                    دت حت ى بع ك، ومت دل علی ل ی ى دلی اج إل ى تحت ت حت دعاوى، فكیف ال تكون دعاویھ دعاوى، متىغب

ك   تكون اآلثار    ھي توصل إلیك، عمیت عین ال تراك علیھا رقیبا، وخسرت صفقة عبد لم یجعل لھ من حب
ك أستدل          ك، وب نصیبا، إلھي ھذا ذلي ظاھر بین یدیك وھذا حالي ال یخفى علیك، منك أطلب الوصول إلی
علیك أھدني بنورك إلیك وأقمني بصدق العبودیة بین یدیك، إلھي علمني من علمك المخزون وصني بسر  
ضلك            ي ف ي، وف ال تخیبن اك أسأل ف ي وإی ال تكلن ل ف ك أتوك ك انتصر فانصرني وعلی مك المصون، ب اس
أرغب فال تحرمني ولجنانك أنتسب فال تبعدني، وببابك أقف فال تطردني، إلھي تقدس رضاك أن تكون لھ 

ون     ى،   علة منك، فكیف تكون لھ علة منى، أنت الغنى بذاتك عن أن یصل إلیك النفع، فكیف ال تك ا عن  غنی
وب             أنت الذي أشرقت األنوار في قلوب أولیائك حتى عرفوك ووجدوك، وأنت الذي أزلت األغیار عن قل
ذي         ت ال ل وأن ث أوحشتھم العوام أحبابك حتى لم یحبوا سواك ولم یلجئوا إلى غیرك، أنت المؤنس لھم حی

ن وج             د م ك      ھدیتھم حتى استبانت لھم المعالم فإذا وجد من فقدك وما الذي فق ي دون د خاب من رض دك لق
بدال ولقد خسر من بغي عنك متحوال، إلھي كیف یرجى سواك وأنت ما قطعت اإلحسان وكیف یطلب من    
ن            ا م ین، وی ھ متملق ین یدی غیرك وأنت ما بدلت عادة االمتنان، یا من أذاق أحباءه حالوة مؤانستھ فقاموا ب

الذاكر من قبل الذاكرین وأنت البادئ باإلحسان من ألبس أولیاءه مالبس ھیبتھ قاموا بعزتھ مستعزین، أنت 
ن                  ا م ا وھبتن ت لم م أن ت الوھاب ث ب الطالبین، وأن ل طل ن قب قبل توجھ العابدین، وأنت الجواد بالعطاء م
المستعرضین، إلھي اطلبني برحمتك حتى أصل إلیك واجذبني بمنتك حتى أقبل علیك، إلھي إن رجائي ال        

ي       ینقطع عنك وإن عصیتك كما أن      د أوقفن ك وق  خوفي ال یزاملني وإن أطعتك، إلھي قد دفعتني العوالم إلی
علمي بكرمك علیك، إلھي كیف أخیب وأنت أملى أم كیف أھان وعلیك متكلي یا من احتجب في سرادقات 
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عزه عن أن تدركھ األبصار، یا من تجلى بكمال بھائھ فتحققت عظمة األسرار كیف وأنت الظاھر أم كیف 
  . انتھى بتصرف" الرقیب الحاضرتغیب وأنت 

 
ب دعوة                  م مجی ف الغ م كاش ارج الھ م ف لم، اللھ ھ وصحبھ وس اللھم صلى على سیدنا محمد وعلى آل
ھ إال         ة من سواك ال إل المضطرین رحمن الدنیا واآلخرة ورحیمھا أنت ترحمنا رحمة تغنینا بھا عن رحم

و        أنت یارب كل شيء سبحانك ال    ا قی ي ی ا ح يء ی ل ش ا وارث ك ت ی ا     مإلھ إال أن رام ی الل واإلك ا ذا الج  ی
أرحم الراحمین یا علي یا عظیم یا صمد یا واحد یا أحد یا من بیده الخیر وھو على كل شيء قدیر،  نسألك 
سر                       الم ال ا ع ك ی تناًدا لباب ى فضلك واس اًدا عل ك واعتم ل األحوال إلی ي ك ا ف ك ورجوًع توكال خالًصا علی

اجین،                  و م المحت ھ ھم ول علی وب المضطرین وتع ھ قل ن تضرع إلی ا م وى ی النجوى یا كاشف الضر والبل
ات           ك التام ى وبكلمات ي األعل نسألك اللھم بمعاقد العز من عرشك وبمنتھى الرحمة من كتابك وباسمك العل

ھ وصحبھ وذری                  د وآل یدنا محم ى س ك أن تصلى عل راق وجھ ھ وأن  التي ال یجاوزھن بر وال فاجر وبإش ت
ان                راك الحرم وان وأش ق األك ان من خوارق الحدثان وعالئ ل األم ل بحل ى نرف ة حت تحفنا بألطافك الخفی
ھ إال     وغوائل الخذالن ودسائس الشیطان وسوء النیة وظلمھ الخطیة، اللھم امنحني قلًبا ال ینصرف في آمال

ا    إلیك ولًبا ال یعول في أحوالھ إال علیك وقلبني على بساط المعرفة بق      ك بم ك ل وة التوحید والیقین وأیدني ب
أیدت بھ عبادك الصالحین، اللھم أسلك بي طریق نبیك المصطفى سید المقربین األحباب، وأوزعني أشكر  
نعمتك باتباعھ علیھ الصالة والسالم بطریقة الحق والصواب، اللھم إني أعوذ بك من علم ال ینفع وعمل ال 

ي            یرفع وقلب ال یخشع ودعاء ال یسمع،     م حققن دا، اللھ ا رش ن أمرن ا م ئ لن ة وھی دنك رحم ن ل ا م ربنا أتن
بحقیقتھ الصدیقیة، وأذقنى حالوة الیقین بصدق النیة وخالص الطویة، ال تكلني  لنفسي وال ألحد من خلقك 
د اهللا       طرفة عین یا أرحم الراحمین، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظیم، وسالم على المرسـلین والحم

  .أھـ من حزب الوســیلة بتصرف"  العالمینرب

 

وم                  " ي القی اء الح رد بالبق اء المنف ة والكبری زز بالعظم دیم المتع ین الق ق المب ك الح ت اهللا المل اللھم أن
ذنبي                 ت ب سي واعترف ت نف ت سوًءا وظلم دك عمل ا عب المقتدر الجبار القھار الذي ال إلھ إال أنت  ربي وأن
سموات     اطر ال يء ف ل ش ي ورب ك ك رب ھد إن ت، أش ذنوب إال أن ر ال ھ ال یغف ا فإن وبي كلھ ي ذن اغفر ل ف
ى                    ة عل ر والعزیم ي األم ات ف ألك الثب ي أس م إن ال، اللھ ر المتع ي الكبی واألرض عالم الغیب والشھادة العل

ا  الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خیر كل ما تعلم، وأعوذ بك     من شر كل م
  ".تعلم، إنك أنت عالم الغیوب

 

شاء                  " ن ت رزق لم سط ال سموات واألرض تب د ال ك مقالی ز ل ا عزی وى ی ا ق یا اهللا یا لطیف یا رزاق ی
ن                ك وم ین نقمت ا وب ھ بینن ا تحول ب ك م وتقدر فابسط لنا من الرزق ما توصلنا بھ إلى رحمتك ومن رحمت
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وم            حلمك ما یسعنا   عدھا ی ا وأس را أیامن ل خی ك واجع ا ألولیائ ت بھ ي ختم  بھ عفوك، واختم لنا بالسعادة الت
ب        ورك جالبی ن ن سنا م ة واك لقائك وزحزحنا  في الدنیا عن نار الشھوة وأدخلنا بفضلك في میادین الرحم

ًرا ونذكرك العصمة واجعل لنا ظھیرا من عقولنا ومھیمنا عن أرواحنا ومسخًرا من أنفسنا كي نسبحك كثی         
  .كثیًرا إنك كنت بنا بصیًرا

اللھم إني أسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفعًما بشكرك وبدنا ھینا لینا بطاعتك واعطنا مع ذلك ما ال 
ا           لم حسب م ھ وس لى اهللا علی ھ رسولك ص عین رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر كما أخبر ب

ا سبب         ل            علمتھ بعلمك وأغننا بال سبب واجعلن ى ك ك عل ین أعدائك إن نھم وب ا بی ك، وبرزخ ى ألولیائ  الغن
سألك         ا صادقا، ون سألك یقین ا، ون ا نافًع شيء قدیر، اللھم إنا نسألك إیمانا، ونسألك قلًبا خاشًعا، ونسألك علًم
ى        دینا قیًما، ونســألك العافیة من كل بلیة ونسألك تمام الغنى عن الناس، اللھم رضینا بقضائك وصبرنا عل

ك، ال           طا ان ب ـة اإلیم ا حقیقـ ب لن عتك وعن معصیتك وعن الشھوات الموجبات للنقص أو البعد عنك، وھ
الیقین،     نخاف وال نرجو غیرك، وال نعبد شیئا سواك، وأوزعنا نعمائك، وغطنا برداء عافیتك، وانصرنا ب

ك                  ین أولیائ ة ب وم القیام شرنا ی فاتك وأضحكنا وب ور ص ا بن فر وجوھن دیك   والتوكل علیك، وأس ل ی ، واجع
مبسوطة علینا وعلى أھلینا وأوالدنا ومن معك برحمتك، وال تكلنا إلى أنفسنا طرفة عین وال أقل من ذلك، 

انتھى من حزب البر " یا نعم المجیب وصلى اهللا على سیدنا محمد النبي الكریم وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 
  . بتصرف

 

اب      أعود بك   " ك رق من مقام الكافرین وإعراض الغافلین، اللھم لك خضعت نفوس العارفین ودنت ل
  .ھـ من اإلحیاء.أ" المشتاقین، إلھي ھب لي جودك، وجللني بسترك، واعف عن تقصیري بكرم وجھك

 

ال      )١( ھ ق ي اهللا عن ي دع       : عن أبي ھریرة رض ول ف لم یق ھ وس لى اهللا علی ان رسول اهللا ص ھ  ك م  "ائ اللھ
ي                  ي أخرت لح ل ي، وأص ا معاش ي فیھ اي الت ي دنی لح ل أصلح لي دیني الذي ھو عصمة أمري، وأص

أخرجھ " التي فیھا معادى، وأجعل الحیاة زیادة لي في كل خیر، واجعل الموت راحة لي من كل شر
  .مسلم

ا  في الدنیا حسنة، اللھم أتن"كان أكثر دعاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم : عن أنس رضي اهللا عنھ قال    )٢(
 .الشیخان وأبو داود" وفي اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار

ـول            )٣( م بعض أصحابھ أن یق لم عل ھ وس لى اهللا علی م  " عن على كرم اهللا وجھة أن رسول اهللا ص اللھ
 .الترمذي والنسائي" أكفني بحاللك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك

بالء   "هللا صلى اهللا علیھ وسلم قال عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أن رسول ا          )٤( د ال تعوذوا باهللا من جھ
 ".ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة األعداء
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ول         )٥( لم یق ھ وس ك    "وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال كان رسول اهللا صلى اهللا علی م أعوذ ب اللھ
ع، أعوذ     ن ھؤالء    من قلب ال یخشع، ومن دعاء ال یسمع، ومن نفس ال تشبع، ومن علم ال ینف ك م ب

 .الترمذي والنسائي" األربع

اللھم إني أسألك الثبات في األمر والعزیمة "من حدیث شداد بن أوس كان صلى اهللا علیھ وسلم یقول  )٦(
ر          ن خی في الرشد، وأسألك قلًبا خاشًعا سلیًما، وخلقا مستقیًما، ولسانا صادقا وعمال مقبال، وأسألك م

م وأ       ا تعل ر م وب         ما تعلم، وأعوذ بك من ش الم الغی ت ع م وأن م وال أعل ك تعل م فإن ا تعل " ستغفرك لم
 .الترمذي

ول       )٧( لم یق ھ وس لى اهللا علی ان ص اذ ك دیث مع ن ح رك     "م رات وت ل الخی ات وفع ألك الطیب ي أس إن
وب            ك وأن تت ى حب المنكرات وحب المساكین، أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل یقرب إل

 " . نة فاقبضني إلیك غیر مفتونعلي وتغفر لي وترحمني وإذا أردت تقوم فت

ة              "من حدیث ابن مسعود      )٨( د ومرافق رة عین األب د، وق ا ال یتعم د ونعیًم ا ال یرت ألك إیمان ى أس اللھم إن
 ".نبیك محمد صلى اهللا علیھ وسلم في جنة الخلد

 

سالم      .. أیھا األخ  تم بالصالة وال ي   اسـتعن ربك واحضر قلبك، وارفع إلى اهللا حاجتك، واخ ى النب  عل
ى       ِصُفونَ       "وآلھ، وأجعل آخر كالمك لتكتال بالمكیال األوف ا َی زَِّة َعمَّ َك َربِّ اْلِع ْبَحاَن َربِّ ى   *ُس الٌم َعَل  َوَس

  ".اْلَعاَلِمیَن  َواْلَحْمُد ِللَِّھ َربِّ*اْلُمْرَسِلیَن 
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ه عن شمول اإلسالم لمجاالت الحیاة عرًضا ھینًا في ھذا المؤتمر عرض اإلمام الشھید وجھة نظر    
ن               ان م ھ ك ة، ولكن سیاسة الحزبی ى ال عواء عل ة ش ل حمل م حم سائغًا سھًال، ال یمكن أن یرفضھ منصف، ث

اس،         "األمانة بحیث قال     ى الن ھا عل ب أن أفرض ة وال أح ي خاص وإن لي في الحزبیة السیاسیة آراء ھي ل
سیاسة    "ذلك ال أحب أن أكتمھا عنھمفإن ذلك لیس لي وال ألحد، ولكني ك  م ال ن عق ، وإذا كان كل ما جاء م

الحزبیة إنما یعود إلى الحزبیة في مصر، فإن لھ الحق، وقد دلل علیھ بأدلة منطقیة وعملیة، ولكن القضیة     
 .التي تستحق الوقفة ھي فكرة تعدد األحزاب ومدى سالمتھا، وما ھو البدیل عنھا
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   الرَّْحَمِن الرَِّحیـِمِبْســِم اِهللا

                 وهللا الحمد                                            اهللا أكبر                                

 

" إسالمیة"دأ معلوم ومنھاج مرسوم وفكرتھم في كل أدوارھا وخطواتھا ومناھجھا ــلإلخوان مب
  .وتعالیم اإلسالم وقواعد اإلسالمي وال تتلون وال تستمد من غیر اإلسالم صریحة واضحة ال تتلو

التكوین الذاتي أو إعداد النفس وتسویة الصف وحصر : أول خطوات ھذا المنھاج اإلسالمي
  .الفكرة في حیز محدود یؤمن بھا ویعمل لھا

ف اإلخوان ونادتھم مصارحة األمة بھا ودعوتھا إلیھا، واآلن، وقد استقام ص: والخطوة الثانیة
حاجة األمة وظروفھا أن یتقدموا وأصبح اإلنقاذ موقوفًا على انتشار ھذه الفكرة واألخذ بھا والعمل 
على تحقیقھا، فإن اإلخوان یستعینون اهللا في أن یتقدموا بخطوتھم الثانیة داعین األمة إلى منھاجھم 

منتجة والعمل الدائب واإلیمان العمیق، وما ھو إال الحق والصبر واألخذ بالجد والحزم والوحدة ال
  ".َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا ِللَِّھ َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُیْحِییُكْم"وھي دعائم نھضات األمم 

  سكرتیر المؤتمر
  یتحامد شر
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  ــــــــــــــــــــ

  الحمد هللا وصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

  ..سادتي وإخواني

إن األمم الناھضة في حاجة إلى االعتزاز بقومیتھا كاملة فاضلة حتى تنطبع تلك الصورة في نفوس 
كما ھو أبنائھا فیعملوا لخیر ھذا الوطن وإعزازه، وإن ھذا المعنى لن تراه واضًحا جلًیا في نظام من النظم 

، وقال أیًضا "ُكْنُتْم َخْیَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَھْوَن َعْن اْلُمنَكِر"في اإلسالم قال تعالى 
َوِللَِّھ اْلِعزَُّة "، وقال "ِھیًداَوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَھَداَء َعَلى النَّاِس َوَیُكوَن الرَُّسوُل َعَلْیُكْم َش"

  ".َوِلَرُسوِلِھ َوِلْلُمْؤِمِنیَن

وإن اإلسالم قد حدد الغایة من ھذا، وبین أنھا لیست العصبیة الجنسیة والفخر الكاذب، بل ھي ھدایة 
 َوَیُكوَن الدِّیُن َحتَّى ال َتُكوَن ِفْتَنٌة"الناس كافة وإرشادھم جمیًعا إلى الخیر وإنارة العالم كلھ بشمس اإلسالم 

ِإنَّ اللََّھ "، وأبان اهللا سبحانھ أن المسلم قد باع نفسھ وروحھ ومالھ في سبیل ھذه الغایة، فقال تعالى "ِللَِّھ
َن َوُیْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْیِھ َحّقًا اْشَتَرى ِمْن اْلُمْؤِمِنیَن َأنُفَسُھْم َوَأْمَواَلُھْم ِبَأنَّ َلُھْم اْلَجنََّة ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل اللَِّھ َفَیْقُتُلو

  ".ِفي التَّْوَراِة َواِإلنِجیِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْھِدِه ِمْن اللَِّھ

ولقد وسع اإلسالم حدود الوطن اإلسالمي، فالوطن في عرف اإلسالم یشمل القطر الخاص أوًال ثم 
م وطن ودار، ثم یرقى إلى اإلمبراطوریة اإلسالمیة یمتد إلى األقطار اإلسالمیة األخرى فكلھا للمسل

األولى التي شادھا األسالف بدمائھم الطاھرة الزكیة، ثم یسمو وطن المسلم بعد ذلك حتى یشمل الدنیا 
  ".َوَقاِتُلوُھْم َحتَّى ال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَیُكوَن الدِّیُن ِللَِّھ"جمیًعا، ألسنا نسمع قول اهللا تبارك وتعالى 

 ھنا یتضح لكم أن اإلسالم قدس فكرة الوطنیة وزكاھا وفرض على كل مسلم أن یدافع عن ومن
وطنھ بنفسھ ودمھ ویضحي في سبیلھ بكل ما یملك في الوقت الذي وسع فیھ حدود ھذا الوطن حتى یشمل 

ن النور اإلنسانیة كلھا، وفي الوقت الذي یعتبر فیھ العقیدة اإلسالمیة وطن مقدس، كذلك فكل شبر م
األرض فیھ مسلم یشھد أن ال إلھ إال اهللا وأن محمًدا رسول اهللا فالبد أن نعتقد أن ھذا الشبر من أرض 

  .الوطن، وأن ذاك المسلم ھو أخوك في اهللا

ولئن كان لك أن تعتز فإنما باإلسالم وأخوة اإلسالم، ولقد كان الواحد من السلف الصالح رضوان 
  :ي أم قیسي فیجیباهللا علیھم إذا سئل عن نسبھ أتمیم

  أبي اإلسالم ال أب لي سواه       إذا افتخروا بقیس أو تمیــــم
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فأخوة اإلسالم ھي الدائمة المنزھة عن األغراض والشھوات ألنھا هللا وفي سبیل اهللا وما كان هللا دام 
عنھما، واتصل وما كان لغیره انقطع وانفصل، وھي األخوة التي فخر بھا أبو بكر على عليِّ رضى اهللا 

أنت أقرب قرابة من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وأنا أقرب قربة، والقرابة لحم : فقد قال أبو بكر لعلي
  .ودم، والقربة نفس وروح، واللحم والدم زائل بائد، والنفس والروح باق خالد

وبھذه العزة وبھذه األخوة استطاع العرب، واستطاع أصحاب محمد أن یفتحوا مدائن كسرى 
وحصون قیصر، وأن یؤسسوا دولة شامخة البنیان راسخة القواعد، واستطاعوا أن یصبحوا سادة الدنیا 

  .وقادة العمران

وأن ھناك قوًما یدعون أن للدین رجاًال أو ما علم ھؤالء القوم أن اإلسالم قرن بین السلطتین الدینیة 
اهللا سواسیة ال فضل ألحد على أحد إال والزمنیة، وبعبارة أخرى بین الدین والدولة، فالمسلمون أمام 

أطیعوني ما : بالتقوى، وال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، وأن أبا بكر رضي اهللا عنھ قال یوم بویع
  .أطعت اهللا فیكم، فإن عصیتھ فال طاعة لي علیكم

تراه إذا وإذا كان للدین رجاًال وللدولة رجاًال كما یقولون فكیف كان الواحد من أصحاب رسول اهللا 
یا دنیا : ما أقبل اللیل ماثًال في محرابھ قابًضا على لحیتھ یتململ تململ السلیم ویبكي بكاء الحزین ویقول

غري غیري فقد باینتك ثالثًا فإذا ما تنفس الصبح واقبل وجھ النھار ودّوى النفیر العام رأیتھ على صھوة 
  .جواده یزأر الزأرة فتدوي بھا جنبات المیدان

ان للدین رجال وللسیاسة رجال فكیف خرج أصحاب الرسول بضربون في األرض وقرآنھم وإذا ك
إما اإلسالم أو : في صدورھم، ومساكنھم ظھور خیولھم وحجتھم ناطقة على ألسنتھم یدعون إلحدى ثالث

لمدنیة الجزیة أو القتال، وما كان قتالھم لمال أو نفوذ أو استبداد أو جاه أو استعمار، وإنما كان لنشر ا
  ".َحتَّى ال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَیُكوَن الدِّیُن ُكلُُّھ ِللَِّھ"اإلسالمیة ورفع رایتھا عالیة خفاقة على المدائن والقرى 

ھذه أیھا اإلخوان دعوى لم یقم الدلیل علیھا، بل إن طبیعة اإلسالم ال تقبلھا وھي عدوى فشت فینا 
 الذي نعود فیھ إلى قومیتنا الصحیحة وأن نستمد مظاھر من تقلیدنا للغرب في كل شيء، وقد آن الوقت

حیاتنا من تشریع اهللا الذي وضعھ لنا وھو خیر ما ینھض بنا وتعود بھ العزة إلینا، ال تنتظروا أیھا 
اإلخوان أن یحرركم الناس فإن الخصم لن یكون حكًما فحرروا أنفسكم من رق األوھام تحرروا بالدكم 

  .من رق التحكم والتدخل

واعلموا أن الطیر الغریب متى وجد الحب وفاز بالماء استقر وعشش وصعب بعد ذلك إخراجھ 
وإبعاده، وكیف یخرج من تلقاء نفسھ وقد وجد الظل الظلیل، وكیف یترك وادي النیل وقد طعم العذب 

  .السلسبیل

 رأسھ إلى وإن شباًبا كشبابكم الطاھر یتفجر حماسة من جمیع نواحیھ ویقطر شجاعة ونبًال من أم
أخمص قدمیھ خلیق بأن یكون فجر نھضة مباركة یبدد حلكة الظالم وشواظًا من نار على من یبیت 

  .لإلسالم وأھلھ شًرا
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إن حیاة : وبعد ھذا فاألجیال المسلمة القادمة تنظر إلیكم من خالل صفحة الغیب ولسان حالھا یقول
دوا لنا طریقھ، فأنتم في مستھل الطریق حتى نكون اإلسالم ومستقبلھ بأیدیكم فأنقذوه من تحقیق وھدتھ وعب

  .خیر خلف لخیر سلف، فنعم الخلف خلفكم وحبذا األصول أنتم

وأنت ــ فضیلة المرشد العام ــ أطلب ما شئت تجد صدوًرا سلیمة، وقلوًبا خالصة لم تتقسمھا 
 البحر لخضناه معك، فسر األھواء، ولم یتوزعھا الدغل، وارم بنا حیث شئت، فواهللا لو استعرضت بنا ھذا

  .في طریقك وعین اهللا ساھرة ترعاك، ونحن من ورائك جنود مخلصون

: وقصارى القول أن اإلخوان المسلمین یرسلونھا كلمة صارخة مدویة مجلجلة في أذن التاریخ ھي
أنھ لن یھدأ لھم بال ولن یرتاح لھم خاطر حتى یعود إلى اإلسالم سابق مجده وعزه وشرفھ، وتراثھ 

  ".َحتَّى ال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَیُكوَن الدِّیُن ُكلُُّھ ِللَِّھ"المفقود، وحتى تتحقق الفكرة اإلسالمیة بكامل نصوصھا 

  والسالم علیكم ورحمة اهللا،،،

  محمد الجنیدي جمعة
  تخصص المادة كلیة اللغة العربیة

  وعضو مكتب اإلرشاد العام
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  ــــــــــــــــــــــ

  .حمًدا هللا وصالة وسالًما على رسولھ ومن وااله

  ..ایھا السادة

اإلسالم كما فھمتھ من كتاب اهللا وُسـنة رسولھ دعوة عامة أرید بھا خلق المجتمع المثالي الكامل 
عقًال وجسًما ویسعد األمة خلقًا واجتماًعا وحكًما وتشریًعا وعلًما، ثم یسعد العالم الذي یسعد الفرد روًحا و

بعد ذلك كلھ ویلقى بین یدیھ نوًرا وھاًجا یمشي بھ فال یتعثر ویعلمھ ألي مھمة یحیا وكیف یحیا سعیًدا، 
والفارابي في وكیف یموت سعیًدا، ویرسم لھ نظاًما ھو أبعد سمًوا من خیاالت أفالطون في جمھوریتھ، 

مدنیتھ الفاضلة، وھو أنھ نظام عملي ال یصدم واقع الحیاة ال یطیر عن نوامیس االجتماع وُسـنن الطبیعة 
والعمران وإنما یسایرھا ویسمو بھا ویأخذ من كل شيء أحسنھ ویسمو بذلك كلھ إلى اإلنسانیة العلیا التي 

  .یة جمیًعاتصلح للحیاة والنظام ووراثة األرض والوصایة على البشر

اإلسالم بھذا المعنى الذي أشرت إلیھ ھو الماء الصافي العــذب، ھو صبغة اهللا لم تتبدل ولن تتغیر، 
ھو فطرة اهللا التي فطر الناس علیھا، ولكن العصور المتعاقبة التي تمر بھا ھذه الحقیقة العلیا كثیًرا ما 

حقیقة الدعوة وروعتھا متأثًرا بما تبصر عیناه تسبغ علیھا لونًا غیر لونھا الطبعي فیخطئ النظر القاصر 
وكثیًرا ما تعلق بھذه الحقیقة من األجیال لوثات التقالید وفضالت المبتدعات فتظنھا الجماھیر الساذجة 
فضائل ومزایا تنسبھا إلى اإلسالم فإذا ضممنا إلى ذلك اختالف األنظار ومدى نفاذھا إلى الحقائق ثم تأثر 

دتھم وكبرائھم، بل بأوثانھم وأربابھم تبین لكم إلى أي حد تتعقد ھذه الحقیقة الناصعة الناس في الحكم بسا
الساطعة السمحة السھلة في نفوس الناس إلى ھذه المركبات والمرقعات المھلھلة والمعقدات الممعنة في 

اب ما صوبھ الھوى التعقید، ومادام الَحكـَم للرجال ولیس هللا، وما دام الحكم للرأي ال للنص، ومادام الصو
بقدر األھواء والمطامع " إسالمات"ال الشرع مادام ذلك كذلك فلیس في ھذا البلد إسالم واحد وإنما فیھ 

والجھل جمیًعا وإذن یكون في كل رأس إسالم ولكل ھوى إیمان، ولھذا كان الرجوع إلى المقیاس الثابت 
صلة المسلمین بھذه الحقیقة اإلسالمیة التي الذي یرضاه المسلمون جمیًعا ضرورًیا في الحكم على مدى 

تتجلى في كتاب اهللا وُسـنة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وسیرة السلف الصالح رضوان اهللا علیھم، 
وھذه األمور الثالث مما ینھض مقیاًسا مستقیًما ال یكاد یكون موضع خالف بین المسلمین، فإذا قستم 

امع الشامل لجمیع مظاھر الترقي والحریة والسیادة لألمم تبین لكم أن المسلمین الیوم بھذا المقیاس الج
بیننا وبین ھذه الحقیقة بونًا بعیًدا وأن اإلسالم شيء آخر غیر السماء والمسمیات والوراثة والتقالید 
واأللفاظ والدعاوى ویخیل إلى أن أمتنا لم تتفق الیوم على ھذه الحقیقة اإلسالمیة ومازالت تعیش في 
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شال الماضي وأحالمھ وبین سفاسف الحاضر وأغاللھ وفي ظلمات المستقبل وأوھامھ وقد ظلت عھًدا أو
طویًال تلتمس دواًءا من دائھا وتطلب ھداھا من ضاللھا، أمة اتخذت قانونھا اإللھي العالمي الخالد الكامل 

كتب اهللا لھ الخلود وال یأتیھ لعبة فكانت لعبة لألمم، أمة أصبح كتاب اهللا الذي یھدي للتي ھي أقوم والذي 
الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ والذي ھو حبل اهللا ونوره الممتد بین السماء واألرض طرف منھ بأیدینا 
وطرف بید اهللا اصبح زینة الحفالت الالھیة وحلس المقابر والتكایات ومرتزق العجزة والمشعوذین 

نتزع معاني الجد ومعالي األمور من نفس األمة ویھوي وتمیمة األطفال، وھكذا استطاع االستعمار أن ی
بعقلیتھا إلى درك من الطفولة االجتماعیة التي تبدو واضحة في تعلقھا بما یتعلق بھ األطفال من أالعیب 
وخزعبالت وسفاسف خلب لمع مما یذیع فیھا من رقص وخالعة ومصایف ومآثم، فكان طبیعًیا أن یكون 

ومھمالت، وكان أكثر أعمالنا كالًما وخطابة ولیس أكثر من األطفال صخًبا الجد عندھا سفاسف وفضالت 
  .وجلبة وضوضاء

ولكن اهللا سبحانھ لم یشأ أن یدع ھذه األمة وھي خیر أمة أخرجت للناس وقد أكمل دینھا فال نقص 
نا مسلم فقد فیھ ورضى لھا إسالمھا مبدأ وغایة ومنھاًجا فال مبدأ وال منھاج وال غایة إال ھو، فمن قال أ

قال أنا صاحب مھمة عالمیة أن أجرد نفسي من أھوائھا وشھواتھا وأبذلھا هللا وفي سبیلھ وأن أحرر أمتي 
َحتَّى ال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَیُكوَن "فال یحكمھا إال نظام اهللا وقانونھ وأھیمن على العالم القاصر بحكم اهللا وأمره 

  ".الدِّیُن ُكلُُّھ ِللَِّھ

 أن یترك األمة في عمایتھا وغفلتھا وھكذا شاءت ُسـنتھ أن یبتلي األمم ویمسسھا بقرح لم یشأ اهللا
ویجعل األیام دوًال بین الشعوب وإنما تحیا األمم باألمل وتموت بالیأس، ولھذا یقول اهللا تعالى مطمئنًا 

  ".َك اَألیَّاُم ُنَداِوُلَھا َبْیَن النَّاِسِإْن َیْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُھ َوِتْل"مبشًرا 

وقد كانت حكمة خاتمیة ھذه الرسالة العامة وكمالھا وخلودھا ووفائھا بكل ما تتطلب األمة، بل 
العالم من عناصر الحیاة والقوة أن تكفل لھذه العقیدة بالصیانة والتأیید البالغ، فھذا كتاب اهللا تتزلزل الدنیا 

قعدھا وتتغیر معالم الموجودات وتستحیل وتفنى، وھذا كتاب اهللا تغیب الشمس وال وتقیمھا الحوادث وت
یغیب منذ أشرق ضوؤه على الكون وتتبدل الدنیا بمبادئھا ودعواتھا وھو قائم ثابت راسخ أصلھ ثابت 

  ".ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُھ َلَحاِفُظوَن"وفرعھ في السماء 

فضل اهللا على ھذه الدعوة الغالبة أن أتاح لھا في كل جیل من یجدد أمرھا وتجدید وقد كان من 
أمرھا لیس تجدید جوھرھا، وإنما ھو تجدید حقیقتھا األولى في نفوس أھل الجیل حینما یبعدون عنھا 

لى إن اهللا یبعث ع"بتأثیر التقالید ورواسب القرون واألجیال واألھواء والجھالة، ففي الحدیث الصحیح 
، وما التجدید في الحق إال الرجوع إلى األصول األولى "رأس كل مائة سنة من یجدد لھا أمر دینھا
  .والینابیع األساسیة التي ھي اإلسالم الصحیح



 ٩٠

ولیست فكرة اإلخوان المسلمین التي انبعثت إلى األمة اإلسالمیة منذ عشر سنین إال صدى للدعوة 
د صلى اهللا علیھ وسلم دینًا ودولة وأمة في أقل من ربع قرن اإلسالمیة األولى التي أسس بھا محم

واستطاع أن یفرض نفسھ على كسرى وقیصر فیدعوھما إلى تبعیتھ، ویوطئ نعال موالیھ تیجان الجبابرة 
  .والطغاة في العالم كلھ

هللا وكأنما أراد اهللا ھؤالء الجماعة جماعة اإلخوان أن یكونوا في ھذا الجیل معجزة جدیدة لرسول ا
صلى اهللا علیھ وسلم ولإلسالم وآیة جدیدة على أن اإلسالم حي ال یموت وأنھ خلق لیحكم ویعود حكم 
الطبیب على المریض واألستاذ على التلمیذ، ال حكم الجنسیة على الجنسیة وال حكم المستبد على 

  .الضعیف، وأن یسود سیادة المبدأ الصالح القوي على المبدأ الفاسد الضعیف

 اكتوى حلق اإلنسانیة وجف ریقھا واستشرفت إلى اإلنقاذ، وھذه أمتنا تعاني الحیرة وتلتمس وھا قد
المنقذ، وھا ھي القالقل والمشاحنات واألمة في قلق واضطراب وحیرة وارتباك وقد یئست من صالحیة 

الم ھذه المناھج والنظم التي ال تمت إلى اإلسالم بصلة وتستشرف إلى أمر جدید كما استشرف الع
المتداعي قبل الدعوة اإلسالمیة األولى إلى أمر جدید وحدث فكان اإلسالم وكان رسول اإلسالم فكان 

  .العالج وكان اإلنقاذ

وكما لكل حدث جدید من إرھاصات وممھدات وبشائر تسبقھ لتھئ الناس إلى االنقالب الجدید، فقد 
بین العرب " ذي قار"یادتھ كما كان یوم بین األوس والخزرج مقدمة النتصار اإلسالم وس" بعاث"كانت 

والفرس أول انتصار للعرب على الفرس في الجاھلیة قبیل اإلسالم إرھاًصا وتمھیًدا لسیادة اإلسالم، 
وكانت غلبة الروم المسیحیة للفرس الوثنیة قبیل اإلسالم إرھاًصا النتصار الحق على الباطل وبشرى 

رھاصات كثیرة وبعاثات تبشر بأن الدولة لإلسالم والمستقبل لدعاة فرح بھا المؤمنون، وفي العالم الیوم إ
الفكرة اإلسالمیة، وفي بلدنا بوجھ خاص نرى مظھر النصر رائًعا قوًیا خالًبا ومظھر إعالن الدعوة 

، وكأن اهللا جعل في "فاروق األول"یتجلى في أن یتولى عرش مصر في مطلع ھذا العصر ملیكنا الصالح 
  .اإلعالن وإرھاًصا لھاسمھ معنى ھذا 

فلما كان الفاروق األول رضي اهللا عنھ رمزًا إلعالن الدعوة اإلسالمیة األولى من السر إلى الجھر 
ومن العزلة إلى معترك النضال الحیوي لتفرض نفسھا على التقالید والوضعیات إذ ذاك، فلعل فاروق 

قرن الرابع عشر الھجري ویكون بذلك ھذا الثاني یكون رمزًا إلعالن الدعوة اإلسالمیة المجددة في ال
الفاروق فاروقًا بین عھد العبودیة وعھد االستقالل، وإن لنا في شبابھ الغض لعبرة كأنما تمثلت األمة 
الجدیدة الناشئة التي اھتدت إلى غایتھا وظفرت بمنھاجھا اإلسالمي الذي غفلت عنھ حینًا في ھذه 

  .آلمال والمطامحالشخصیة المحبوبة الناشئة الملیئة با

وإذن لكأني بالمالئكة تغنى في سمواتھا لحن النصر بأن قد كاد یمشي العالم على قدمیھ بعد أن كان 
یمشي على راسھ ویجري الفلك االجتماعي في مجراه وأن قد أعدت سفینة نوح إلنقاذ اإلنسانیة المؤمنة 
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م ورثة رسول اهللا قد استلموا الرایة من وإن قد شب وأینع موسى المسلم بین یدي فرعون الغربي، بل ھا ھ
  .جدید

اْلَحْمُد ِللَِّھ الَِّذي ".. "اهللا أكبر وهللا الحمد"وإذا بالعوالم المؤمنة تھتف ھتافًا یمأل السموات واألرضین 
  ". َعاِمِلیَنَصَدَقَنا َوْعَدُه َوَأْوَرَثَنا اَألْرَض َنَتَبوَُّأ ِمْن اْلَجنَِّة َحْیُث َنَشاُء َفِنْعَم َأْجُر اْل

وإلیكم من البوادر المبشرة بالعھد الجدید أن تنتھي مشیخة اإلسالم وریاسة األزھر إلى شخصیة 
  :قویة تعلن رسالة اإلسالم العامة من أعلى منبر إسالمي في العالم وتنادي في الناس

لم الذي یخلي إن القرآن أصلح قانون لعبادة األمة وأن اإلسالم عالج مشاكلھا وأدوائھا، وأن المس
بین اإلسالم والجانب االجتماعي في األمة مسلم مرتد عن دینھ، وأن المسلم الذي ال یعتز بإسالمھ 

  .ویتعصب لھ فقد ألقى بنفسھ بین الثعالب

وقد شاء اهللا أن یعترف الخصم بحقنا فكان أن سمعنا تقریر المؤتمر العالمي للقوانین الذي عقد 
نة الشریعة اإلسالمیة ویعتبرھا مصدًرا ھاًما للقوانین العالمیة ضمن یعترف بمكا" لھاي"أخیًرا في 

التشریعات الحدیثة، فكان ذلك ابلغ رد وأفحمھ على أولئك الذین یدعون اإلسالم ویلبسون لباسھ ویتشدقون 
  ".ا َیُقوُلوَن ِإالَّ َكِذًبَكُبَرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأْفَواِھِھْم ِإْن"بعدم صالحیة التشریع اإلسالمي للحیاة الحاضرة 

ومما یدل على تھیؤ الظروف لھذه الدعوة أن األمة بدأت تعود شیئًا ما إلى المقاییس اإلسالمیة تقیس 
بھا الناس فإننا نجد المرشحین في أیامنا الحاضرة یدعون إن صدقًا وإن كذًبا أنھم یناصرون اإلسالم 

  . دلیل االتجاه اإلسالمي الذي تسیر إلیھ األمة حثیثًاویخدمون قضیتھ وأنھم سیعملون على ذلك، وھذا

فقد سئمت الناس نظم الناس وتطلعت إلى نظام اهللا وتعلمت من التجارب القاسیة أنھا لن تستقیم لھا 
حیاة ولن ینتظم لھا عیش إال إذا كان اإلسالم منھاجھا والقرآن دستورھا ورسول اهللا قدوتھا وإمامھا واهللا 

  .اغایتھا ومثابتھ

وھكذا بدأ الناس یعرفون أن اإلسالم لیس عبادة فقط وإنما ھو عبادة وقیادة ومصحف وسیف ودین 
  .ودولة

  ..أیھا اإلخوان

ھذه دعوتنا، بل دعوة اهللا أعلناھا علیكم واضحة صریحة، وھذه قافلة اهللا تسیر إلى اهللا بنور اهللا 
، ولن تزعزعھا الدنیا "یَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثیَرًة ِبِإْذِن اللَِّھَكْم ِمْن ِفَئٍة َقِل"وھي لن تضرھا القلة، واهللا یقول 

الباطلة ألنھا تدافع بقوة اهللا قبل قوتھا وإن اهللا لیسخر الدنیا وتخضع الطبیعة لإلیمان فال یملك الباطل أمام 
  .الحق إال الھزیمة
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ما، فالمعسكر األول معسكر إن األیام تمیز بین معسكرین یتضحان شیئًا فشیئًا ومن الخیر تمایزھ
اإلسالم والدعوة إلیھ، فإن كنت مؤمنًا بھ فابذل نفسك لھ إن كنت مسلًما تعني ما في اإلسالم من معان 
ومھام واستمسك بھذا اللواء الذي عقده اهللا لنبیھ وما أنت إال رسول من قبل رسول اهللا لتبلغ رسالتھ وتنشر 

  .دینھ في اآلفاق

  .فناء، ولتكن صالتك ونسكك ومحیاك ومماتك هللا رب العالمین ال شریك لھوافن في ھذه العقیدة 

فإن كنتم مؤمنین بھذه الدعوة كلھا ال نصفھا وال ثلثھا فابذلوا أنفسكم لھا وبیعوه إیاھا ظافرین 
  .غانمین

والمعسكر اآلخر ھو معسكر اإللحاد وقد أوشك الصراع أن یكون بین ھذین إن قریًبا وإن بعیًدا، فال 
یكن حظك أیھا المسلم أن تمتع ناظرك بھذا الصراع، فھذا ما ال یرصي لنفسھ كثیر من الدواب وإني 

َیا ".. "َفَمْن َشاَء َفْلُیْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَیْكُفْر"ألربأ بالرجل أن یعیش بغیر غایة، وھذه ھي رسالة اإلسالم 
  ".لرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُیْحِییُكْمَأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا ِللَِّھ َوِل

  والسالم علیكم،،،

  محمد عبد الحمید أحمد
  بكلیة اآلداب

  وعضو مكتب اإلرشاد العام
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  ــــــــــــــــــــ

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .ھ وصحبھالحمد هللا والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آل

  ..أیھا االخوة 

 َفَأمَّا الَِّذیَن آَمُنوا ِباللَِّھ َواْعَتَصُموا *َیا َأیَُّھا النَّاُس َقْد َجاَءُكْم ُبْرَھاٌن ِمْن َربُِّكْم َوَأنَزْلَنا ِإَلْیُكْم ُنورًا ُمِبینًا "
  ".اَراطًا ُمْسَتِقیًمِبِھ َفَسُیْدِخُلُھْم ِفي َرْحَمٍة ِمْنُھ َوَفْضٍل َوَیْھِدیِھْم ِإَلْیِھ ِص

* * *  

 

  ..أیھا االخوة 

 سألت اهللا  أن یقرب الیوم الذي ندع فیھ میدان الكالم ،كلما وقفت ھذا الموقف من جمھور یستمع
 فقد طال الوقت الذي ، میدان اإلنفاذ والتحقیقإلى ومیدان وضع الخطط والمناھج ، میدان العملإلى

 والدنیا كلھا تأخذ بأسباب القوة ،والزمن یطالبنا في إلحاح باألعمال الجدیة المنتجةقضیناه خطباء متكلمین 
  .بعد في دنیا األقاویل واألحالم ونحن مازلنا ،واالستعداد

 ِإنَّ اَهللا ُیِحبُّ ،ْفَعُلوَن  َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد اِهللا َأْن َتُقوُلوا َما ال َت،َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما ال َتْفَعُلوَن (
  ) ٤- ٢:الصف) (الَِّذیَن ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِلِھ َصّفًا َكَأنَُّھْم ُبْنَیاٌن َمْرُصوٌص

  ..أیھا األخوة

 ناھضة ،تحدث إلیكم اإلخوان في شمول معني اإلسالم وإحاطتھ واستیعابھ لكل مظاھر حیاة األمم
كم على أن وطنیة  فأظھر،ضھم لموقف اإلسالم من الوطنیة وعرض بع،أو مستقرة منشئة أو مستكملة

 وأن أشد المتطرفین لوطنھ ، وأسماھا خلودًااإلسالم ھي أوسـع الوطنیة حدوًدا، وأعمھا وجوًدا،
  .یلقاه من حماسة وطنیة المؤمنینالمتعصبین لقومھ لن یجد في دعــوة الوطنیین المجردین ما 
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 الناس لغط ناحیة واحدة كثر إلى ولكــــني سأعرض ،ا لھولست أفیض في شرح ذلك بعد إذ عرضو
  .)السیاسة واإلسالم (: ھي،بھا وكثر تبعًا لذلك غلطھم فیھا

* * *  

 

 ویضع كل واحد ،قلما تجد إنسانًا یتحدث إلیك عن السیاسة واإلسالم إال وجدتھ یفصل بینھما فصًال
 ومن ھنا سمیت ھذه جمعیة إسالمیة ال ،لتقیان وال یجتمعان فھما عند الناس ال ی،من المعنیین في جانب

ال ( ورأیت في صدر قوانین الجمعیات اإلسالمیة ومناھجھا ، وذلك اجتماع دیني ال سیاسة فیھ،سیاسیة
  .)تتعرض الجمعیة للشئون السیاسیة

أما  : ھذه النظرة بتزكیة أو تخطئة  احب  أن الفت النظر إلى أمرین مھمینإلىوقبل أن أعرض 
ا  فقد یكون الرجال سیاسًی، وقد یجتمعان وقد یفترقان،ة الفارق بعید بین الحزبیة والسیاس أنفھوأولھما 

یدري من أمر   وال إلیھ، وقد یكون حزبًیاتمن معان وھو ال یتصل بحزب وال یمبكل ما في الكلمة 
 وأنا حین أتكلم عن ،حد سواءسًیا على سیا احزبًی أو ا، وقد یجمع بینھما فیكون سیاسًیا حزبًیالسیاسة شیئًا

 وھى النظر في شؤون األمة الداخلیة والخارجیة غیر ،السیاسة في ھذه الكلمة فإنما أرید السیاسة المطلقة
  .ة بحال ھذا أمرقیدة بالحزبیم

* * *  

 

 ، وثباتھ في نفوس اتباعھه أو حینما أعیاھم أمر، أن غیر المسلمین حینما جھلوا ھذا اإلسالم:والثاني
 أن یجرحوا في واولا لم یح، بالنفس والمالھ واستعداد كل مسلم لتفدیت، قلوب المؤمنین بھيورسوخھ ف

یحصروا معناه في دائرة ضیقة أن  ولكنھم حاولوا ،الم وال مظاھره وشكلیاتھ ــم اإلســنفوس المسلمین اس
 من األلقاب واألشكال ا بعد ذلك قشوًرت للمسلمینن تركھ من نواح قویة عملیة، وإفی تذھب بكل ما

 وان ،خريء واالجتماع شيء آفھموا المسلمین أن اإلسالم شفأ.. ھریات ال تسمن وال تغنى من جوعوالمظ
 وان اإلسالم شئ ، وان اإلسالم شئ ومسائل االقتصاد ال تتصل بھ،اإلسالم شيء والقانون شئ غیره

  .الم شئ یجب أن یكون بعیدًا عن السیاسة وان اإلس،والثقافة العامة سواه

 ،وغیر االقتصاد،  إذا كان اإلسالم شیئا غیر السیاسة وغیر االجتماع،فحدثوني بربكم أیھا اإلخوان
 األلفاظ التي ھي كما هأم ھذركعات الخالیة من القلب الحاضر ؟ فما ھو إذن ؟ أھو ھذه ال.. .وغیر الثقافة

ا  محكًمكامًالشامًال ا ألھذا أیھا االخوة نزل القران نظاًم. .حتاج إلى استغفاراستغفار ی:  رابعة العدویةلتقو
  .)٨٩:النحل) (ِتْبَیانًا ِلُكلِّ َشْيٍء َوُھدًى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمیَن (:مفصال



 ٩٥

  ھي التي،ھا معنى اإلسالم ب وھذه الحدود الضیقة التي حدد، اإلسالمةھذا المعنى المتضائل لفكر
ھم لقد تركنا لكم حریة ن یضحكوا علیھم بأن یقولوا لوا فیھا المسلمین، وأحاول خصوم اإلسالم أن یحصر

  .ن الدستور ینص على أن دین الدولة الرسمي ھو اإلسالمالدین، وأ

* * *  

 

ھذا  أن اإلسالم شئ غیر ، أنا أعلن أیھا اإلخوان من فوق المنبر بكل صراحة ووضوح وقوة
دة ـالم عقیــ وأن اإلس، بھهدوــ فیھ ویقیه واألعداء من أبنائھ أن یحصروھالمعنى الذي أراد خصوم

المھ ــ وأن المسلم مطالب بحكم إس، وثقافة وقانون ، وخلق ومادة، وسماحة وقوه، ووطن وجنسیة،وعبادة
  . ومن لم یھتم بأمر المسلمین فلیس منھم،أن یعني بكل شؤون أمتھ

 ولھ كانوا ، فبھ كانوا یحكمون،ن أسالفنا رضوان اهللا علیھ ما فھموا لإلسالم معنى غیر ھذاعتقد أوأ
 وفى حدوده كانوا یسیرون في كل شان من شؤون  الحیاة الدنیا ، وعلى قواعده كانوا یتعلمون،یجاھدون

قال بعیر لوجدتھ لو ضاع مني ع (: ورحم اهللا الخلیفة األول إذ یقول،العملیة قبل شؤون اآلخرة الروحیة
  ).في كتاب اهللا

* * *  

 

 أستطیع أن ،بعد ھذا التحدید العام  لمعنى اإلسالم الشامل ولمعنى السیاسة المجردة عن الحزبیة
 مھتما بھا ،عید النظر في شؤون أمتھتم إسالمھ إال إذا كان سیاسًیا باجھر في صراحة بأن المسلم لن ی

 وأن على كل جمعیة ،التجرید أمر ال یقره اإلسالمو تطیع كذلك أن أقول إن ھذا التحدید، وأساھ علیاغیوًر
إسالمیة أن تضع في رأس برنامجھا االھتمام بشؤون أمتھا السیاسیة وإال كانت تحتاج ھي نفسھا إلى أن 

  .تفھم معنى اإلسالم

 

 في تقریر ھذا المعنى الذي قد یبدو مفاجأة غریبة على قوم دعوني أیھا االخوة استرسل معكم قلیال
 والذي قد یدع بعض الناس یقولون بعد ،ا نغمة التفریق بین اإلسالم والسیاسةتعودوا إن یسمعوا دائًم
 وصارت ، صفتھاعلى وخرجت ، إن جماعة اإلخوان المسلمین قد تركت مبادئھا:انصرافنا من ھذا الحفل
 أسباب ي ناحیة من نواحي التأویل ملتمًسا ثم یذھب كل متأول ف، كانت جمعیة دینیةجماعة سیاسیة بعد أن

م غیر سیاسیین، ولن  من األیاالسادة أن اإلخوان ما كانوا یوًما وعلم اهللا أیھا ،ھذا االنقالب في نظره
یراھم الناس في  ولن ،ة والدینـ بین السیاسقت دعوتھم أبًدا وما فر،لمینـ من األیام غیر مسیكونوا یوًما

َوِإَذا َسِمُعوا اللَّْغَو َأْعَرُضوا َعْنُھ َوَقاُلوا َلَنا َأْعَماُلَنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َسالٌم َعَلْیُكْم ال (ساعة من نھار حزبیین 



 ٩٦

 ومحال أن یسیروا لغایة غیر غایتھم أو یعملوا لفكرة سوي فكرتھم أو ،)٥٥:القصص) (َنْبَتِغي اْلَجاِھِلیَن
) ِصْبَغَة اِهللا َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اِهللا ِصْبَغًة َوَنْحُن َلُھ َعاِبُدوَن (:لونوا بلون غیر اإلسالم الحنیفیت
   .)١٣٨:البقرة(

 * * *  

 

 فأقول إن كان یراد بالسیاسة معناھا ،دعوني أیھا األخوة أسترسل معكم في تقریر ھذا المعني
م أمر الحكومة وبیان مھماتھا وتفصیل حقوقھا وواجباتھا ومراقبة الحاكمین الداخلي من حیث تنظی

 ووضع لھا ،فاإلسالم قد عني بھذه الناحیة. .إذا أحسنوا وینقدوا إذا أساءواواإلشراف علیھم لیطاعوا 
 ووضع لكل حدًا ال ، وبین مواقف الظالم والمظلوم، وفصل حقوق الحاكم والمحكوم،القواعد واألصول

  .ه وال یتجاوزهدوعی

 ووضع نفسھ منھا ،المدنیة والجنائیة بفروعھا المختلفة عرض لھا اإلسالمو  الدستوریةالقوانینف
  .علھ أول مصادرھا وأقدس منابعھابالموضع الذي یج

 على وفرض ، والمقاصد الجامعة، والقواعد العامة،وھو حین فعل ھذا إنما وضع األصول الكلیة
 ویجتھدون في ذلك ، الجزئیات والتفاصیل یطبقونھا بحسب ظروفھم وعصورھم وترك لھم،الناس تحقیقھا

  .ما وسعتھم المصلحة وواتاھم االجتھاد

 على وأوصي بأن یكون كل مسلم مشرفًا تمام اإلشراف ،وقد قرر اإلسالم سلطة األمة وأكدھا
الحاكم أن یعمل  على وھو كما فرض ، یقدم لھا النصح والمعونة ویناقشھا الحساب،تصرفات حكومتھ

كذلك أن یسمعوا ویطیعوا وإبطال الباطل فرض على المحكومین لمصلحة المحكومین بإحقاق الحق 
 الحق ویلزموه حدود القانون ویعیدوه على فإذا انحرف فقد وجب علیھم أن یقوموه ،للحاكم ما كان كذلك

َلْیَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْیَن َیَدْیِھ ِمَن َوَأْنَزْلَنا ِإ (: ھذه تعالیم كلھا من كتاب اهللا، نصاب العدالةإلى
اْلِكَتاِب َوُمَھْیِمنًا َعَلْیِھ َفاْحُكْم َبْیَنُھْم ِبَما َأْنَزَل اُهللا َوال َتتَِّبْع َأْھَواَءُھْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن اْلَحقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم 

 َشاَء اُهللا َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن ِلَیْبُلَوُكْم ِفي َما آَتاُكْم َفاْسَتِبُقوا اْلَخْیَراِت ِإَلى اِهللا ِشْرَعًة َوِمْنَھاجًا َوَلْو
ِبْع َأْھَواَءُھْم َواْحَذْرُھْم َأْن  َوَأِن اْحُكْم َبْیَنُھْم ِبَما َأْنَزَل اُهللا َوال َتتَّ،َمْرِجُعُكْم َجِمیعًا َفُیَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم ِفیِھ َتْخَتِلُفوَن 

َیْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل اُهللا ِإَلْیَك َفِإْن َتَولَّْوا َفاْعَلْم َأنََّما ُیِریُد اُهللا َأْن ُیِصیَبُھْم ِبَبْعِض ُذُنوِبِھْم َوِإنَّ َكِثیرًا ِمَن 
 إلى ،)٥٠- ٤٨:المائدة) (ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اِهللا ُحْكمًا ِلَقْوٍم ُیوِقُنوَن َأَفُحْكَم اْلَجاِھِلیَِّة َیْب،النَّاِس َلَفاِسُقوَن 

  . من اآلیات الكریمة التي تناولت  كل ما ذكرنا بالبیان والتفصیلاتعشر

 لمن : قالوا،)الدین النصیحة (:  في تقریر سلطة األمة وتقریر الرأي العام فیھاویقول رسول اهللا 
إن من أفضل الجھاد (ویقول أیضًا . .)هللا ولرسولھ ولكتابھ وألئمة المسلمین و عامتھم (:؟ قالیا رسول اهللا 



 ٩٧

 إمام جائر ىسید الشھداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إل( ویقول كذلك  ،)كلمة حق عند سلطان جائر
 المسلمین أن ى وتوجب عل، مئات األحادیث التي تفصل ھذا المعني وتوضحھىوإل. .)فأمره ونھاه فقتلھ

 مبلغ احترامھم للحق على وأن یراقبوا حكامھم ویشرفوا ،یأمروا بالمعروف وأن ینھوا عن المنكر
  .وإنفاذھم ألحكام اهللا

 وحین ، أو سمھ ما شئت، أو اإلشراف أو التناصح،  حین یأمر بھذا التدخلفھل كان رسول اهللا 
م اإلسالم فیخلط السیاسة ییخالف تعال. .شھادة العظمي وأن جزاءه ال، ویبین أنھ الجھاد األكبر،یحض علیھ

 وأننا في الوقت الذي نعدل فیھ باإلسالم ، ھذه ھي طبیعة اإلسالم الذي بعث اهللا بھ نبیھ ن أم أ،بالدین
  . عن ربھ غیر الذي جاء بھ رسول اهللا اعن ھذا المعني نصور ألنفسنا إسالمًا خاًص

 وخالط أرواحھم ،الم الصحیح في نفوس السلف الصالح لھذه األمةلقد تقرر ھذا المعني الفسیح لإلس
         . وظھر في كل أدوار حیاتھم االستقاللیة قبل ظھور ھذا اإلسالم االستعماري الخانع الذلیل،وعقولھم

 ویجاھدون في مناصرة ،  یتكلمون في نظم الحكمومن ھنا أیھا اإلخوان كان أصحاب رسول اهللا 
رھبان باللیل ( الصفة التي وصفوا أنفسھم بھا على ویظھرون ، عبء سیاسة األمة ویحتملون،الحق

 وتصور لھم ،حتى كانت أم المؤمنین عائشة الصدِّیقة تخطب الناس في دقائق السیاسة) فرسان بالنھار
 ومن ھنا كانت الكتیبة التي شقت عصا الطاعة على الحجاج ،مواقف الحكومات في بیان رائع وحجة قویة

 إذ كان فیھا سعید بن جبیر وعامر الشعبي ،اربتھ وأنكرت علیھ بقیادة ابن األشعث تسمي كتیبة الفقھاءوح
  .وأضرابھما من فقھاء التابعین وجلة علمائھم

ومن ھنا رأینا من مواقف األئمة رضوان اهللا علیھم في مناصحة الملوك ومواجھة األمراء والحكام 
  . كلھ المقامبالحق ما یضیق بذكر بعضھ فضًال عن

ومن ھنا كذلك كانت كتب الفقھ اإلسالمي قدیمًا وحدیثًا فیاضة بأحكام األمارة والقضاء والشھادة 
 إن ، أن اإلسالم أحكام عملیة وروحیةإلى ذلك ،اتبیوع والمعامالت والحدود والتعزیروالدعاوى وال

 وال قیمة لقول ،تنفیذیة والقضائیة حراستھا وإنفاذ السلطة العلىقررتھا السلطة التشریعیة فإنما تقوم 
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر َواَألْنَصاُب َواَألْزالُم ِرْجٌس ِمْن ( المنبر علىالخطیب كل جمعة 

فیھ القانون السكر وتحمي  في الوقت الذي یجیز ،)٩٠:المائدة) (َعَمِل الشَّْیَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن
 ولھذا كانت تعالیم القرآن ال تنفك عن سطوة ، بیوتھم آمنین مطمئنینإلىالشرطة السكیرین وتقودھم 

 وكان من واجبات المسلم أن یعني بعالج الناحیة الحكومیة ، ولھذا كانت السیاسة جزءًا من الدین،السلطان
  .كما یعني بعالج الناحیة الروحیة

  .سالم من السیاسة الداخلیةوذلك موقف اإل

 * * *  



 ٩٨

 

شعارھا ة على استقالل األمة وحریتھا، وإ وھو المحافظ،فإن أرید بالسیاسة معناھا الخارجي
 األھداف المجیدة التي تحتل بھا مكانتھا بین األمم ومنزلتھا الكریمة في إلى والسیر بھا ،كرامتھا وعزتھا
 مع تحدید الصلة بینھا وبین ،یصھا من استبداد غیرھا بھا وتدخلھ في شؤونھا وتخل،الشعوب والدول

القانون ( السالم العالمي العام وھو ما یسمونھ إلى ویوجھ الدول كلھا سواھا تحدیدًا یفصل حقوقھا جمیًعا،
أخذوا بھذه  وألزم المسلمین أن ی،فإن اإلسالم قد عني بذلك كل العنایة وأفتي فیھ بوضوح وجالء. .)الدولي

  . ومن قصر في ذلك وأھملھ فقد جھل اإلسالم أو خرج علیھ، السواءعلىاألحكام في السلم والحرب 

 :قرر اإلسالم سیادة األمة اإلسالمیة وأستاذیتھا لألمم في آیات كثیرة من القرآن ومنھا قولھ تعالى
 ،)١١٠:آل عمران) (ْعُروِف َوَتْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباِهللاُكْنُتْم َخْیَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَم(

)  الرَُّسوُل َعَلْیُكْم َشِھیًداَوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا ِلَتُكوُنوا ُشَھَداَء َعَلى النَّاِس َوَیُكوَن (:وقولھ تعالى
 ،)٨:المنافقون) ( َوِلَرُسوِلِھ َوِلْلُمْؤِمِنیَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقیَن ال َیْعَلُموَنَوِهللا اْلِعزَُّة (: وقولھ تعالى،)١٤٣:البقرة(

َیا َأیَُّھا  (: ضرر تدخل غیرھا في شؤونھا بمثل قولھ تعالىإلى طریق صیانتھا وإلىوأكد قوامتھا وأرشدھا 
وَنُكْم َخَباًال َودُّوا َما َعِنتُّْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاُء ِمْن َأْفَواِھِھْم َوَما الَِّذیَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا ِبَطاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم ال َیْأُل

آل ) ( َھا َأْنُتْم ُأوالِء ُتِحبُّوَنُھْم َوال ُیِحبُّوَنُكْم،ُتْخِفي ُصُدوُرُھْم َأْكَبُر َقْد َبیَّنَّا َلُكُم اآلیاِت ِإْن ُكْنُتْم َتْعِقُلوَن 
ِإنَّ  (: مضار االستعمار وسوء أثره في الشعوب فقال تبارك وتعالىإلىار  وأش،)١١٩- ١١٨:عمران

  .)٣٤:النمل) (اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا َقْرَیًة َأْفَسُدوَھا َوَجَعُلوا َأِعزََّة َأْھِلَھا َأِذلًَّة َوَكَذِلَك َیْفَعُلوَن

 حتى ،دة و استكمال القوة وأمرھا باستعداد الع، ھذه السیادةعلى األمة المحافظة علىثم أوجب 
) َوَأِعدُّوا َلُھْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة(یسیر الحق محفوظًا بجالل السلطة كما ھو مشرق بأنوار الھدایة 

ورة النصر ونشوة االعتزاز وما تجلبھ من مجانبة للعدالة وھضم س ولم یغفل التحذیر من ،)٦٠:ألنفال(
) َوال َیْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأال َتْعِدُلوا (: أیة حال في قولھ تعالىعلى فحذر المسلمین العدوان ،للحقوق

الَِّذیَن ِإْن َمكَّنَّاُھْم ِفي اَألْرِض َأَقاُموا الصَّالَة َوآَتُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف ( مع قولھ تعالى ،)٨:المائدة(
  ).   ٤١:الحج) ( َعاِقَبُة اُألُموِرَوَنَھْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوِهللا

 بل وأبناء ، وحفظة الكتاب الكریم، وأنضاء العبادة، المسجدفومن ھنا أیھا اإلخوة رأینا أخال
 وال بتحریر ، وال بعزة قومھم، ال یقنعون باستقالل بالدھم،الروابط والزوایا من السلف رضوان اهللا علیھم

 یحررون األمم كما ،سیحون في آفاق البالد فاتحین معلمین وی، ولكنھم ینسابون في األرض،شعوبھم
 ، ال یغلون وال یغدرون، سعادة الدنیا واآلخرةإلى ویرشدونھا ، ویھدونھا بنور اهللا الذي اھتدوا بھ،تحرروا

   .الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحراًرا وال یستعبدون ،وال یظلمون وال یعتدون

حر اللھم لو علمت وراء ھذا الب (:ة جواده قائًالـاألطلسي بلبومن ھنا رأینا عقبة بن نافع یخوض 
 في الوقت الذي یكون فیھ أبناء العباس األشقاء قد دفن ،) في سبیلكأرضًا لمضیت في البالد مجاھًدا



 ٩٩

بأفریقیا من أقصي  والثالث ، والثاني بأرض الترك من أقصي الشرق، جوار مكةإلىأحدھم بالطائف 
 وھكذا فھم الصحابة والتابعون لھم بإحسان أن السیاسة ،بیل اهللا وابتغاء لمرضاتھ في سالمغرب، جھاًدا

   .الخارجیة من صمیم اإلسالم

* * *  

 

وأحب قبل أن أختم ھذا االسترسال أن أؤكد لحضراتكم تأكیدًا قاطعًا أن سیاسة اإلسالم داخلیة أو 
 سواء أكانت حقوق دولیة أم كانت حقوق وطنیة لألقلیات ،لمینخارجیة تكفل تمام الكفالة حقوق غیر المس

 : واهللا تبارك وتعالى یقول، وذلك ألن شرف اإلسالم الدولي أقدس شرف عرفھ التاریخ،غیر المسلمة
ِإال الَِّذیَن  (: ویقول،)٥٨:ألنفال) (یَنَوِإمَّا َتَخاَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخَیاَنًة َفاْنِبْذ ِإَلْیِھْم َعَلى َسَواٍء ِإنَّ اَهللا ال ُیِحبُّ اْلَخاِئِن(

َعاَھْدُتْم ِمَن اْلُمْشِرِكیَن ُثمَّ َلْم َیْنُقُصوُكْم َشْیئًا َوَلْم ُیَظاِھُروا َعَلْیُكْم َأَحدًا َفَأِتمُّوا ِإَلْیِھْم َعْھَدُھْم ِإَلى ُمدَِّتِھْم ِإنَّ اَهللا 
َوِإْن َجَنُحوا ِللسَّْلِم َفاْجَنْح َلَھا َوَتَوكَّْل َعَلى اِهللا ِإنَُّھ ُھَو السَِّمیُع ( : ویقول تعالى،)٤:التوبة) (ُیِحبُّ اْلُمتَِّقیَن

  ).٦١:ألنفال) (اْلَعِلیُم

 إلى ولم تسبق ستولت علیھا ولم تعلن علیھا حرًباولئن كانت إیطالیا المتمدنة قد غزت الحبشة حتى ا
 فإن التاریخ لم ،ب الصین ولم تخطرھا ولم تعلنھا وحذت حذوھا الیابان الراقیة فھي تحار،ذلك بإنذار

 وال عن صحابتھ أنھم قاتلوا قومًا أو غزوا قبیًال دون أن یوجھوا الدعوة ویتقدموا ،یؤثر عن رسول اهللا 
  .إلنذار وینبذوا إلیھ على سواءبا

* * *  

 

ال َیْنَھاُكُم اُهللا َعِن الَِّذیَن َلْم  (:تعالىوقد كفل اإلسالم حقوق األقلیات بنص قرآني ھو قول اهللا تبارك و
) ُیَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّیِن َوَلْم ُیْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَیاِرُكْم َأْن َتَبرُّوُھْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْیِھْم ِإنَّ اَهللا ُیِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن

  .)٨:الممتحنة(

تشرد في كل مكان وال تجد األمن إال في كنف وھذه األقلیة الیھودیة البغیضة تطرد من كل الدنیا و
إمام مسلم متمسك بدینھ متشدد في إنفاذ حدوده ھو إمام الیمن الذي یعطیھا حقھا ویأخذ منھا حقھ في دعة 

  .وسكون وأمن منذ مئات السنین

 وھي واضعة أصلھ ،كما أن ھذه السیاسة اإلسالمیة نفسھا ال تنافي أبدًا الحكم الدستوري الشورى
َوالَِّذیَن اْسَتَجاُبوا ِلَربِِّھْم َوَأَقاُموا الصَّالَة َوَأْمُرُھْم (شدة الناس إلیھ في قولھ تعالى من أوصاف المؤمنین ومر

َوَشاِوْرُھْم ِفي اَألْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل  (:وقولھ تعالى) ٣٨:الشورى) (ُشوَرى َبْیَنُھْم َوِممَّا َرَزْقَناُھْم ُیْنِفُقوَن
 رأي الفرد منھم متي وضح لھ على  یشاور أصحابھ وینزل  وقد كان ،)١٥٩:آل عمران) (َعَلى اِهللا



 ١٠٠

لو اجتمعتما ما  (: ویقول ألبي بكر وعمر،درـاب بن منذر في غزوة بـل ذلك مع الحبــصوابھ كما فع
 أمرھم شورى  ومازال المسلمون بخیر ما كان، وكذلك ترك عمر األمر شوري بین المسلمین،)خالفتكما

  .بینھم
* * *  

 

 أدق قواعد التشریع على بل ھي ،كما أن تعالیم اإلسالم وسیاستھ لیس فیھا معني رجعي أبدًا 
 جاللھ ما لم یعرفوا ـ بأنھا قد على وقد اعترف التشریع لكثیر منھا ـ وسیكشف الزمن للناس ،الصالح

ر من غیر المسلمین كما ورد كثیًرا  وشھد بذلك كثی،مور وسعة النظرسبقتھ في دقة األحكام وتصویر األ
 أن اإلسالم قد وضع من على وأكدت ذلك مؤتمرات التشریع الدولیة ،إضرابھو" المبیرو یسالم"في كالم 

تعارض مع أصول اإلسالم  في االنتفاع بكل تشریع نافع مفید ال یواعد الكلیة ما یترك للمسلم باًبا واسًعاالق
 واحترم رأي ، واعتبر العرف، وقرر قاعدة المصالح المرسلة، االجتھاد بشروطھعلىأثاب ومقاصده و

  . كل ھذه القواعد تجعل التشریع اإلسالمي في الذروة السامیة بین الشرائع والقوانین واألحكام.اإلمام

 الزالوا یفھمون من  فإن كثیرین،اسـادة أن تذیع بیننا وأن نذیعھا في النــھذه معان أحب أیھا الس
 ولو ، وھم لھذا ینفرون منھ ویحاربون الدعوة إلیھ،معنى النظام اإلسالمي ما ال یتفق بحال مع الحقیقة

  . وجھھ لرجعوا بھ ولكانوا من أوائل أنصاره وأشدھم تحمسًا لھ وأعالھم صوتًا في الدعوة إلیھعلىفقھوه 

* * *  

 
  ..أیھا االخوة الكرام

نھ وحده ھو المعني الذي یرادفھا ویالزمھا بغیر حق في لسیاسة معني آخر یؤسفني أن أقول إبقي ل
   .)الحزبیة( ذلك ھو ،أذھان كثیر منا

 الناس فإن ذلك لیس لي علىوإن لي في الحزبیة السیاسیة آراء ھي لي خاصة وال أحب أن أفرضھا 
 في مثل ــ  وخصوًصا أن واجب النصیحة لالمة ىأر و، ولكني كذلك ال أحب أن أكتمھا عنھم،وال ألحد

 وجالء، وأحب كذلك أن یفھم  الناس في وضوحى المجاھرة بھا وعرضھا علإلى یدعوني ــھذا الظروف 
 أو أرجح ، أني حینما أتحدث عن الحزبیة السیاسیة  فلیس معني ھذا أني أعرض لحزب دون حزبجیًدا

 ولكني سأتناول المبدأ ، لیس ذلك من مھماتي،خرحدھا وأزكي اآلأن انتقص أ أو ، غیرهعلىأحد األحزاب 
 األحزاب للتاریخ وللرأي العام على وأدع الحكم ، وسأعرض للنتائج واآلثار المترتبة علیھ،من حیث ھو

َھا ُسوٍء َتَودُّ َلْو َأنَّ َبْیَن َوَما َعِمَلْت ِمْن ا َعِمَلْت ِمْن َخْیٍر ُمْحَضًراَیْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس َم(والجزاء الحق هللا وحده 
  .)٣٠:آل عمران) (َوَبْیَنُھ َأَمًدا َبِعیًدا

* * *  



 ١٠١

 
 فھي ال ، أن الحزبیة السیاسیة إن جازت في بعض الظروف في بعض البلدان،أعتقد أیھا السادة

 ا،ـًدا جدیًد فیھ عھتفتحـ وخاصًة في ھذا الوقت الذي نس كلھا، وھي ال تجوز في مصر أبًدا،تجوز في
 واالستقرار ،ونرید أن نبني أمتنا بناء قویًا یستلزم تعاون الجھود وتوافر القوي واالنتفاع بكل المواھب

 یجب أن ، مطوًالراءنا في اإلصالح الداخلي منھاًجا واسًعا إن و،الكامل والتفرغ التام لنواحي اإلصالح 
 المجھز بكل وسائل ، الجم النشاط،عب الدائم الحیویة إلنقاذ ھذا الش، تحقیقھإلىنصرف كل الجھود 

 على یقضي ، حتى یتكون أصلح تكوین، الذي ال ینقصھ إال القیادة الصالحة والتوجیھ القویم،النشاط
 ولیس ھنا محل تفصیل ھذا ، وھي معاول الھدم وسوس النھضات،الضعف والفقر والجھل والرذیلة

 وبالمجھودات العظیمة التي ، أننا جمیعًا نشعر بثقل وطأة األعباء وأنا أعلم،المنھاج فذلك لھ وقت آخر
  .یجب أن تبذل في سبیل التنظیم الداخلي في كل مظاھر الحیاة

* * *  

 
 أما ، كانت كل واحدة منھما ألمع نجم في تاریخ النھضة ،وأعتقد كذلك أننا جربنا الوحدة مرتین 

حینما برزت األمة صفا متحدا تنادي بحقھا وتطالب باستحقاقھا في اجتماع أوالھما ففي فجر النھضة 
 أما الثاني فحین تكوین الجبھة ،أفزع الغاصبین وروع المستعمرین ووھنت أمام سلطانھ قوى الظالمین 

 وجربنا التفرقة في ،الوطنیة التي خطت بنا خطوة مھما كانت قصیرة فھي إلى األمام على كل حال 
 وإتالف ، وإفساد الشؤون ، وإحباط األعمال ،فما رأینا إال تمزیق الجھود ، ة من قبل ومن بعدمرات كثیر

  . واستفادة الخصوم على حساب المختلفین المتنابزین، وخراب البیوت وتقطیع األرحام ،األخالق 
* * *  

 
 ، من باب إال التدابر والخالف  لیس لھ،وأعتقد أیھا السادة أن التدخل األجنبي في شؤون األمة 

 یلّوحون لھ ، وأنھ مھما انتصر أحد الفریقین فإن الخصوم بالمرصاد ،وھذا النظام الحزبي البغیض 
 وال یجني الشعب من وراء ذلك إال الخسارة من ، ویقفون منھما موقف القرد من القطتین ،بخصمھ اآلخر 

  .كرامتھ واستقاللھ وأخالقھ ومصالحھ

 وال زالت المطامع ، وال زلنا في المیزان ،ا خوان أمة لم نستكمل استقاللنا بعد استكماال تاًمإننا یا إ
   .فلى تلك المطامع إال الوحدة والتكات وال سیاج لحمایة ھذا االستقالل والقضاء ع،تحیط بنا من كل مكان 

تلف وتتحزب في وإذا جاز لبعض األمم التي استكملت استقاللھا وفرغت من تكوین نفسھا أن تخ
 على أننا نالحظ أن الحوادث العالمیة قد ألجأت ،ا  فإن ذلك ال یجوز في األمم الناشئة أبًد،فرعیات األمور 

 أو اإلبقاء على حزبیة صوریة تقلیدیة مع الوحدة في كل ،ا إلى التجرد من الحزبیة مطلقا األمم جمیًع
  .االتجاھات



 ١٠٢

، وھذه شقیقتنا العراق )١(ب بتوحید القوى وإلغاء األحزابھذه تركیا بدأت أعمالھا في توجیھ الشع
تخطو خطوات حثیثة إلى التكوین الصالح بعد إلغاء األحزاب، وھذه رومانیا قد ألغت األحزاب ووضعت 
على رأس حكومتھا بطریركًا من رجال الكنیسة فقضت بذلك على مبدأین من خاصة مبادئ السیاسة 

یاسة عن الدین، ال أقول أین األحزاب في إیطالیا وفي ألمانیا فذلك أمر األوروبیة ھي الحریة وفصل الس
مفروغ منھ، ولكني أقول إن إنجلترا نفسھا وھي كما یزعمون أم النظام الحزبي والدستوري قد تضاءل 
فیھا المعنى الحزبي حتى صار معنى ھو إلى التقالید أقرب منھ إلى التحالف في المناھج واآلراء وال تزال 

وزارات البریطانیة قومیة ال حزبیة فقد اقتضت الحوادث العالمیة الشعب البریطاني بالخروج على نظام ال
  .األحزاب

ھذه نماذج من تدھور النظام الحزبي في الشرق وفي الغرب فال أدري ألي معنى تظل مصر التي 
األمرین وبلت من ثمره ھي أحوج األمم إلى الوحدة مستمسكة بنظام فشل في قیادة غیرھا وذاقت ھي منھ 

  .الحنظل والصعاب
* * *  

 

  وأن العامل،وأعتقد كذلك أن ھذه األحزاب المصریة الحالیة أحزاب مصنوعة أكثر منھا حقیقیة 
یجب والحوادث التي كونت ھذه األحزاب قد انتھت فوأن المھمة في وجودھا شخصي أكثر منھ وطني، 

  .تھائھاأن ینتھي ھذا النظام بان

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

 خاص ودستور  وتكّون حزب الشعب إلیجاد نظام، بأسالیبھا ونظمھا وقواعدھا فانتھت مھمتھا بذلك
 وتكون حزب ، وقد انتھى ذلك الدستور وذلك النظام بأشكالھ وأوضاعھ فانتھت مھمتھ ھو اآلخر ،خاص 

لموقف خاص بین السراي واألحزاب، وھا ھي األمة كلھا مجمعة على محبة جاللة الملك الشعب 
  .وااللتفاف حول عرشھ المفدى والدفاع عنھ باألنفس واألموال

 فال معنى أبدا ، وتجددت ظروف أخرى تستدعي مناھج وأعماال ،ا ظروف جمیًعلقد انتھت ھذه ال
ا صارخا بالعمل والسیر لى الماضي والمستقبل یلح إلحاًح وال معنى أبدا للرجوع إ،األحزاب لبقاء ھذه 

  .بأسرع ما یمكن من الخطوات
 * * *  

 

 وھو دین سالمة الصدور ،إلسالم وھو دین الوحدة في كل شئ وبعد ھذا كلھ أعتقد أیھا السادة أن ا
 والتعاون الصادق بین بني اإلنسان جمیعا فضال عن األمة الواحدة ، واإلخاء الصحیح ، ونقاء القلوب ،

                                         
  .ستقیم، وھو خطأ مطبعي، ولكن المعنى ال ی"إبقاء"في األصل  )٢(



 ١٠٣

َواْعَتِصُموا  (: والقرآن الكریم یقول، ال یقر نظام الحزبیة وال یرضاه وال یوافق علیھ ،والشعب الواحد 
ھل أدلكم على أفضل من درجة  ( ویقول رسول اهللا ،) ١٠٣:آل عمران) (اِهللا َجِمیعًا َوال َتَفرَُّقواِبَحْبِل 

 ال ، فإن فساد ذات البین ھي الحالقة ،الصالة والصوم ؟ قالوا بلى یا رسول اهللا قال إصالح ذات البین 
  .)أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین

د ـھ اإلسالم أشـ یمقت،ر وبغضاء ـ وتداب،ي من تنابز وتقاطع وكل ما یستتبعھ ھذا النظام الحزب
  . وكل حضراتكم بھ علیم وتفصیل ذلك یطول،منھ في كثیر من األحادیث واآلیات ذر ـ ویح،المقت 

وفرق أیھا اإلخوان بین الحزبیة التي شعارھا الخالف واالنقسام في الرأي والوجھة العامة وفي كل 
 وبین تمحیص األمور وبحث ،یة اآلراء التي یبیحھا اإلسالم ویحض علیھا  وبین حر،ما یتفرع منھا 

 حتى إذا وضح نزل على حكمھ الجمیع سواء أكان ذلك ،الشؤون واالختالف فیما یعرض تحریا للحق 
  . فال تظھر األمة إال مجتمعة وال یرى القادة إال متفقین،اتباعا لألغلبیة أو لإلجماع 

  ..أیھا اإلخوان

 وأن یستبدل بھ نظام ،وان أن ترتفع األصوات بالقضاء على نظام الحزبیة في مصر اآللقد آن 
تجتمع بھ الكلمة وتتوحد بھ جھود األمة حول منھاج إسالمي صالح تتوافر على وضعھ وإنفاذه القوى 

  .والجھود

لثا ھذه نظرات یرى اإلخوان المسلمون أن واجبھم اإلسالمي أوال والوطني ثانیا واإلنساني ثا
في إیمان عمیق وبرھان روا بھا وأن یعرضوھا على الناس یفرض علیھم فرضا ال مناص منھ أن یجھ

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن ( معتقدین أن تحقیقھا ھو السبیل الوحید لتدعیم النھضة على أفضل القواعد واألصول ،وثیق 
 ُیْحِییُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اَهللا َیُحوُل َبْیَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِھ َوَأنَُّھ ِإَلْیِھ آَمُنوا اْسَتِجیُبوا ِهللا َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما

  .)٢٤:ألنفال) (ُتْحَشُروَن
  حسـن البنـا



 ١٠٤

  

 

مطالبة الھیئات اإلسالمیة جمیًعا باالشتراك الفعلي في السیاسة العام لألمة مع العمل على تكوین  )١(
ن من قواعد اإلسالم أن ُیعني المسلم بكل شئون بلده إذ أن حصر معنى الفكرة اتحاد عام لھا إذ أ

ِإنَّا َأنَزْلَنا ِإَلْیَك "اإلسالمیة في حدود الواجبات الروحیة والعبادیة أمر یتنافى مع طبیعة اإلسالم 
  ".اْلَخاِئِنیَن َخِصیًماْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَتْحُكَم َبْیَن النَّاِس ِبَما َأَراَك اللَُّھ َوال َتُكْن ِل

المطالبة بحل جمیع األحزاب الحالیة السیاسیة وأن تستبدل بھا ھیئة موحدة لھا منھاج إصالحي  )٢(
إسالمي یتناول كل شئون النھضة وتتوافر على وضعھ وانفاذه جمیع المواھب والقوى لما ثبت من 

 وحزازات ولما تطلبھ النھضة اضرار النظام الحزبي وفشلھ بالنھوض باألمة ولما نجم عنھ من فتن
وتكالیفھا من تضافر وتعاون واستقرار، ولما عرف من أن الفرقة ھي باب التدخل األجنبي، وألن 

َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل "ھذا التدابر والتقاطع والتعصب المقیت الذي یالئم الحزبیة أمر ال یقره اإلسالم 
 ".اللَِّھ َجِمیعًا َوال َتَفرَُّقوا

د كل طالب ینتسب إلى اإلخوان المسلمین من كل لون حزبي مع االصطباغ التام وجوب تجر )٣(
 ".ِصْبَغَة اللَِّھ َوَمْن َأْحَسُن ِمْن اللَِّھ ِصْبَغًة"بالفكرة التي تعتمد على سیاسة القرآن وتعالیمھ 

ة مطالبة المرشحین الذین تقدموا إلى عضویة مجلس النواب وكل مرشح یتقدم إلى أي ھیئة نیابی )٤(
عامة أو محلیة بأن یجعلوا محور دعایتھم المناھج واألعمال ال المثالب الشخصیة وال الشتائم 

 ".َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َیْسَخْر َقوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َیُكوُنوا َخْیرًا ِمْنُھْم"وتناول البیوت واألسرة 

ساس قویم من الكفاءة الشخصیة واالستقامة والتمسك مطالبة األمة بأن تختار نوابھا وممثلیھا على أ )٥(
الَِّذیَن ِإْن َمكَّنَّاُھْم ِفي اَألْرِض َأَقاُموا الصَّالَة "بتعالیم اإلسالم ال على أساس الحزبیة السیاسیة المقیتة 

 ".اُألُموِرَوآَتْوا الزََّكاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَھْوا َعْن اْلُمْنَكِر َوِللَِّھ َعاِقَبُة 

وضع منھاج اإلصالح الذي یوجھ النھضة على أساس یؤدي إلى التخلص بالتدریج من الصبغة  )٦(
الغربیة وقیود التقلید التي تصبغ الحیاة المصریة ویعود بھذه الحیاة إلى األصول اإلسالمیة في 

ا ِإْن ُتِطیُعوا الَِّذیَن َكَفُروا َیُردُّوُكْم َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنو"التشریع والعادات والثقافة واالجتماع واالقتصاد 
 ". َبْل اللَُّھ َمْوالُكْم َوُھَو َخْیُر النَّاِصِریَن*َعَلى َأْعَقاِبُكْم َفَتْنَقِلُبوا َخاِسِریَن 

َوَأنَّ َھَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقیمًا "مطالبة مكتب اإلرشاد لإلخوان المسلمین بوضع نموذج لھذا المنھاج  )٧(
 ".ُعوُه َوال َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبیِلِھَفاتَِّب

یعلن المؤتمرون في صراحة ووضوح وقوة أنھ لیس معنى الرجوع إلى المنھاج اإلسالمي نقض  )٨(
االتفاقات الدولیة وال العدوان على األقلیات المواطنة واألجنبیة وال اإلخالل بنظام الحكم النیابي وال 

اھر رجعیة ال تتفق مع المدنیة الصحیحة فإن اإلسالم خیر كلھ وقد وضع لكل ذلك أفضل إحیاء مظ
 ".َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن"النظم وأعدلھا 



 ١٠٥

یرى المؤتمرون أن الجو السیاسي العالمي اآلن مالئم كل المالءمة لتوثیق الروابط بأوسع ما یمكن  )٩(
سالمیة العربیة تحقیقًا لألخوة المنشودة وتمھیًدا السترجاع الخالفة الضائعة بین مصر واألقطار اإل

 ".ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة"

ینتھز المؤتمرون ھذه الفرصة لالحتجاج على حوادث فلسطین الدامیة وحوادث المغرب األقصى  )١٠(
ة قید أو سلب حق أو األسیفة واستنكار كل خطوة أجنبیة یراد بھا التدخل بأیة صورة أو إضاف

 ".َوِللَِّھ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِھ َوِلْلُمْؤِمِنیَن"اقتطاع جزء من الوطن اإلسالمي العام 

یعمل المؤتمرون لتحقیق ھذه المقررات بكل الوسائل المشروعة ویذیعونھا بكل الطرق ویرفعونھا  )١١(
ُكْم َوَرُسوُلُھ َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم َوُقْل اْعَمُلوا َفَسَیَرى اللَُّھ َعَمَل"إلى جھات االختصاص 

  ".اْلَغْیِب َوالشََّھاَدِة َفُیَنبُِّئُكْم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

   آلھ وصحبھ وسلمى سیدنا محمد وعلىالحمد هللا والصالة والسالم عل

  " َوِبَرْحَمِتِھ َفِبَذِلَك َفْلَیْفَرُحوا ُھَو َخْیٌر ِممَّا َیْجَمُعوَنُقْل ِبَفْضِل اللَِّھ"
  )قرآن كریم(

 
نة         ن س ارك م ن      ١٣٥٩في الیوم الحادي عشر من ذي الحجة المب وم التاسع م ق للی ة المواف  الھجری

نة   ایر س دور     ١٩٤١ین ؤتمر ال د الم ساء انعق ساسة م ساعة ال ام ال ي تم ة ف وان   المیالدی سادس لإلخ ي ال
 .المسلمین بدار المركز العام بالحلمیة الجدیدة بمدینة القاھرة

 
ز                 اھرة وبمراك عب اإلخوان بالق ام وأعضاء ش اد الع ب اإلرش ؤتمر أعضاء مكت وقد حضر ھذا الم

ادر        ن بن ر م المیة وحضرات            هالقطر المصري وكثی ات اإلس ات والھیئ ن أعضاء الجمعی ر م راه وكثی  وق
شریف      أصحا ر ال اء األزھ ضیلة علم شیوخ    ،ب الف واب وال ن الن ر م ى     ، وكثی رین عل د زاد عدد الحاض  وق

ذین      ،خمسة آالف شخص   الیم ال  وقد كان یحافظ على نظام اإلجتماع أعضاء جوالة لإلخوان بالقاھرة واألق
  . جوال٥٠٠أربى عددھم على 



 ١٠٧

 
  :وفد تألفت لجنة المؤتمر من حضرات

   رئیًسا للجنةري وكیل عام اإلخوان المسلمین     أفندي السكحمدأاألستاذ 
                       وكیال للجنةد الحلیم  أفندي             األستاذ محمود عب

                   سكرتیًرا للجنةبدین                      األستاذ عبد الحكیم عا
                   سكرتیًرا مساعًداي                       جمال الدین عامرأفند

            أمیًنا للصندوقلمحامي األھلي               األستاذ محمد بسیوني ا
         مراقًبا للنظامحامي األھلي                   األستاذ محمد خضري الم

  ؤتمر        طبیًبا للم                             الدكتور إبراھیم حسن         

  .یساعد حضراتھم كثیر من إخوان القاھرة واألقالیم والجوالة

  
  .إفتتح المؤتمر بآیات من كتاب اهللا تالھا األخ أحمد لطفي عبد البدیع أفندي الطالب بكلیة اآلداب )١(

ام لإلخوا                     )٢( ز الع شكر عن المرك ة ال ؤتمر كلم ة الم یس لجن سكري رئ دي ال ن وألقى األستاذ أحمد أفن
 .المسلمین

وافتتح المؤتمر معالي اللواء محمد صالح حرب باشا الرئیس العام لجماعات الشبان المسلمین بكلمة  )٣(
بیل                  ي س اد ف دینھم والجھ ى التمسك ب ل عل ي العم ب المسلمین ف المیة وواج زة اإلس ضافیة عن الع

 .مجدھم وسیادتھم
 .رقیقة تناولت الغرض من المؤتمرلقى األخ سالمة أفندي إبراھیم من إخوان المنصورة قصیدة أو )٤(
اد المساعد     وألقى فضیلة األستاذ الشیخ حسن صق     )٥( وعظ واإلرش تش ال وعظ  (ر مف ة ال ا   ) كلم اد فیھ ش

ر            ي القط عب اإلخوان المسلمین ف ین ش ضیلة الوعاظ وب بالتعاون المنتج بین حضرات أصحاب الف
 . خیًرا كثیًرا لألمة اإلسالمیةھالمصري ورجا من ورائ

رة    خ عبد اللطیف أفندي العیلي    قى األ وأل )٦( میم فك ھ ص  من إخوان ملوي زًجال إسالمًیا ظریًفا تناول فی
 .اإلخوان المسلمین

وألقى فضیلة األستاذ النائب المحترم الشیخ عبد الوھاب سلیم كلمة قیمة أبان فیھا أن الوسیلة العملیة   )٧(
دم إ         ى التق ادام النظام      لتطبیق الشریعة اإلسالمیة وتحقیق الغایات الصالحة ھ ة م ى المجالس النیابی ل

ى    ،العام دستورًیا یسمح بذلك وال یمنع أحد منھ    ن اآلن حت ذلك م  وأن واجب العاملین تنبیھ األذھان ل
 .یستنیر الرأي العام

رة     )٨( ت فك افیة تناول صیدة ض سلمین ق وان الم ام اإلخ كرتیر ع دین س یم عاب د الحك تاذ عب ى األس وألق
 .مناھجھم تناًوال واضًحا دقیًقااإلخوان ووسیلتھم وقیادتھم و

 .وألقى األستاذ المرشد العام كلمتة عن غایة اإلخوان المسلمین وموقفھم في الظروف الحاضرة )٩(
  .ثم تلیت قرارات المؤتمر وصدق علیھا وختم الحفل بآیات من كتاب اهللا كما بدأ )١٠(



 ١٠٨

 
نة       ١٣٥٩وفي یوم الجمعة الثاني عشر من ذي الحجة سنة         ایر س ن ین ر م ق العاش ة والمواف  الھجری

تقدمھم جوالة اإلخوان المسلمین بموسیقاھا وأعالمھا آلداء ت قصد المؤتمرون إلى األزھر المعمور ١٩٤١
اس أن            ون بالن دعوة اإلخوان ویھیب صالة الجمعة فأدوھا وتعاقب خطباؤھم على المنبر المبارك یشیدون ب

صفوف      ینضموا إلى معسكرھم المجاھد في سب      ھ ال سوي فی یل اإلسالم الحنیف ویتعجلون ذلك الیوم الذي ت
َحتَّى ال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَیُكوَن "  وتتقدم الكتیبة المحمدیة یحدوھا القرآن الكریم ویظللھا لواء الرسول العظیم

 ."الدِّیُن ُكلُُّھ ِللَِّھ

  
لشبان المسلمین العامة بشارع الملكة نازلي حیث عرضھا وعقب الصالة قصدت فرقة الجوالة دار ا

ا وأ   مع  رب باش د صالح ح واء محم ل      الي الل ل واألم ى العم ا عل ثھم فیھ ة ح ة قیم ى أعضائھا كلم ى عل لق
والجھاد النفسي والعملي حتى یصبحوا جدیرین بتحقیق الغایات التي آمنوا بھا وعملوا لھا وكان ذلك مسك 

   .الختام

  

 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

ام            د إم یدنا محم ى س لى اهللا عل دانا اهللا وص وال أن ھ دي ل ا لنھت ذا وماكن دانا لھ ذي ھ د هللا ال الحم
  .المجاھدین وعلى آلھ وصحبھ ومن جاھد في سبیل دعوتھ إلى یوم الدین

 
  ..أیھا اإلخوان المسلمون

ي ب        ؤتمركم الماض ن م نة        بعد عامین م ة س ن ذي الحج ث عشر م ي الثال ف اهللا ف  ١٣٥٧دار آل لط
ة ًرا   .ھجری ر أخی روف وانفج داث والظ ف األح ا مختل الم فیھم ھ ورأى الع ك دورت ا الفل زن ( دار فیھ مخ
ارود سالم        ) الب ا ال روا فیھ د أق م ق ا أنھ م أھلوھ د أن زع رب بع ر الح د نفی ن جدی ى األرض م ودوى عل

وا صفحة أعمالكم ولتتبینوا مراحل منھاجكم ولتتحدثوا إلى أنفسكم لتراجع – أیھا اإلخوان –تجتمعون اآلن 
  .وإلى الناس عن دعوتكم من جدید لعل في ذلك تبصرة وذكرى والذكرى تنفع المؤمنین

  .أیھا اإلخوان المجاھدون الذین إجتمعتم اللیلة من أقصى مصر المباركة إلى أقصاھا

 وما دعوتكم بین الدعوات وأیة جماعة جماعتكم ،ھذا العصر أحب أن تتبینوا جیًدا من أنتم في أھل          
ف       ،وألي معنى جمع اهللا بینكم ووحد قلوبكم ووجھتكم   ذي تتلھ ت العصیب ال ذا الوق ي ھ  وأظھر فكرتكم ف

اذ        سالم واإلنق ا اإلخوة       ،فیھ الدنیا إلى دعوة ال ًدا أیھ إذكروا جی ساد       ، ف د ف ذین یصلحون عن اء ال م الغرب  إنك
ھ      الناس وإنكم ال   ا فی عقل الجدید الذي یرد اهللا أن یفرق بھ لإلنسانیة بین الحق والباطل في وقت التبس علیھ

 اإلسالم وحملة القرآن وصلة األرض بالعلماء وورثة محمد وخلفاء صحابتھ من  ةالحق بالباطل وإنكم دعا 
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ن شدید                 ى رك تندتم إل ات واس ى الغای ایتكم عل مت غ دعوات وس  واستمسكتم  بعده وبھذا فضلت دعوتكم ال
ا  فبعروة وثقى ال ان    ین   ،صام لھ ور مب سبیل         ، وأخذتم بن لوا سواء ال اس المسالك وض ى الن ست عل د التب  وق

   .)َواللَُّھ َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه(

* * *  

ذر عن حضور            واذكروا جیًدا أیھا اإلخوان أنھ ما      سھم الع ذین حب ن إخوانكم ال من رجل منكم أو م
ــ مؤتمركم یرجو  ت ر     بمناصرة      ل تح تھا  ئھذه الدعوة والعم ـ اس ن       ـ ا م دنیا أو عرًض ات ال ن غای ة م  غای

د           ة والتأیی ستمدون المعون أعراضھا وإنكم تبذلون من ذات أنفسكم وذات یدكم  التعتمدون أال على اهللا والت
  ".ا َنِصیًرَوَكَفى ِباللَِّھ َوِلّیًا َوَكَفى ِباللَِّھ" ،إال منھ وال ترجون إال ثوابھ وال تبتغون إال وجھھ

* * *  

ا             اًمال كافًی ًھال ش ا  صافًیا س ا نقًی واذكروا جیًدا أیھا اإلخوان أن اهللا قد من علیكم ففھمتم اإلسالم فھًم
ن       ًدا ع اس بعی سعادة للن ب ال م ویجل ات األم ي بحاج صور ویف سایر الع ا ی ودوافًی ل   جم دین وتحل  الجام

اب اهللا وسنة رسولھ       وتعقید المتفلسفین ال غلو فیھ وال تفری      اإلباحیین ن كت ستمًدا م سلف   وسیرة  ط م ال
ھ           ى وجھ وه عل دقیق وعرفتم ي ال ل الریاض صادق وعق ؤمن ال الصالحین استمداًدا منطقًیا منصًفا بقلب الم

انون         وعقیدة  " ة وق وة وثقاف ھ    " عبادة ووطن وجنس وخلق ومادة وسماحة وق ى حقیقت وه عل ن  "واعتنقتم دی
ین         ..سیف ومصحف  و ..حكومة وأمة و ..لةوود م األرض أجمع ي أم ن اهللا للمسلمین ف ة م ھ   ،" وخالف لقول

  ."َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَھَداَء َعَلى النَّاِس َوَیُكوَن الرَُّسوُل َعَلْیُكْم َشِھیًدا"تعالى 
***  

تلفة القلوب جمعتھا الغایة ذكروا جیًدا أیھا اإلخوان أن كل شعبة من شعبكم وحدةمتصلة الروح مؤاو
د      والسامیة على ھدف واحد وأمل واحد        اد واح م واحد وجھ ربط بعضھا      ،أل ة ی ذه الوحدات المؤتلف  وإن ھ

ا   ،ببعض ویتصل بعضھا ببعض ویحن بعضھا إلى بعض ویقدر بعضھا بعًضا   ا إنھ  وتشعر كل واحدة منھ
ا وإنھا جمیًعا ترتبط ء المرصوص یشد بعضھ بعًضالتتم إال بأخواتھا وال تكمل إخواتھا إال بھا كلبنات البنا

دور     ا ت ھ كم دور حول ا وت ا ومظھرًی ا وعملًی ا وإدارًی اله روحًی ماه وأع اط وأس ق إرتب ام أوث ا الع بمركزھ
ول اهللا                 ذلك ق ق ب ت لتحق لھا الثاب ا الجاذب وأص رة حول محورھ ب المنی ن الكواك المجموعة المتماسكة م

  ".ِمُنوَن ِإْخَوٌةِإنََّما اْلُمْؤ" :تبارك تعالى
***  

ارك جھادكم ونشر فكرتكم وجمع القلوب علیكم بوذكروا جیًدا أیھا اإلخوان أن اهللا تبارك وتعالى قد 
ا         انوا یجھلونھ ن ك ل مم ادئكم عددغیر قلی ن   ،فال یمر یوم حتى تتكون لكم شعب وینتصر لمب  أو ییأسون م

لت دع        ذلك وص ا وب دون لھ ا أو یكی ون بھ ا أو یتبرم ي     نجاحھ ت ف ات وتغلغل ف الطبق ى مختل وتكم إل
ات   اط والبیئ ل األوس ي ك صار ف اع واألن دت األتب ات ووج ؤمن  ،المجتمع شباب الم ن ال اك اآلالف م  فھن

ھ     ،مستعدون للعمل والجھاد في سبیل اإلصالح الحق      اد والتوجی دعوة واإلرش  دور في كل مكان مجھزة لل
ة والر        ،الصالح ة البدنی رور، ش       فرق منظمة تزاول الریاض غف وس ذة وش ة بل ـ وحی رى    َعـُ ي الق ة ف ب منبث

  . على الخمسمائة تتعاون وتتكاتف وتتسابق في الخیراتووالكفور والنجوع والمدن والحواضر ترب
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   .ألسنة وأقالم مفصحة مبینة تكشف للناس من جمال اإلسالم وروعة اإلسالم وحقائق اإلسالم

   .لدین ولتعلمھ للناسبعثات مستمرة تنفر في سبیل اهللا لتتفقھ في ا

وذلك ھدي اهللا یھدي بھ من "ھذه بعض آثار جھادكم أیھا اإلخوان ترونھا واضحة تتضاعف وتزداد 
   ."یشاء

***  
ات وأن          او رف الجماع اعتكم أش دعوات وأن جم ف ال وتكم أع وان أن دع ا اإلخ ًدا أیھ روا جی ذك

وت أ            ن  ق وتكم   مواردكم من جیوبكم ال من جیوب غیركم ونفقات دعوتكم م م ومخصصات بی  وأن ،والدك
ستطیع           ا    أنأحًدا من الناس أو ھیئة من الھیئات أو حكومة من الحكومات أو دولة من الدوالت ال ت د لھ  تج

ال         نفس  والم ا ال ْن    "في ذلك منة علیكم وما ذلك بكثیر على دعوة أقل ما یطلب من أھلھ َتَرى ِم َھ اْش ِإنَّ اللَّ
     ."ْمَواَلُھْم ِبَأنَّ َلُھْم اْلَجنََّةاْلُمْؤِمِنیَن َأنُفَسُھْم َوَأ

***  
ا اإل  ًدا أیھ ذا جی روا ھ ن اذك اة ولك ر وال للمباھ وان الللفخ ن   خ دعوتكم م ب ل د كت وا أن اهللا ق  لتعلم

سوق          ، والوحدة ، والفھم ، واإلخالص ،اإلیمان ة ال دعوات الرائج ن ال  والتأیید والتضحیة مالم یكتبھ لكثیر م
ا             العالیة البوق الفخمة ا    دوا أن تحرصوا علیھ صالحة فاجتھ دعوات ال ائم ال ى دع لمظاھر وتلك الصفات ھ

یكم أن       ن عل كاملة وأن تزیدوھا في أنفسكم ثباًتا وقوة واعلموا إنھ لیس لكم في ذلك فضل والمنة بل اهللا یم
  .ھداكم لإلیمان إن كنتم صادقین

 

  ..أیھا اإلخوان المسلمون

ًما مضت وأنتم تجھرون بدعوتكم وتبلغونھا للناس الزال ھناك فریق یتسائل عن  بعد إثنى عشرة عا   
سؤال        ذا ال ى ھ أجیب عل ضون ؟ س وم غام تم ق ل أن ة غامضة فھ ھ جماع راھم أمام سلمین وی اإلخوان الم

وح صراحة ووض سلمین  ،ب وان الم ة اإلخ ن غای أتكلم ع ات   ، وس ن الھیئ وقفھم م ن م یلتھم وع ن وس  وع
ا      وعن موقف  ،المختلفة اس حوادثھ ل الن ذلك     ،ھم في ھذه الظروف الحاضرة التي تظل نكم أحاط ب ر م  والكثی

 وإنما نذكر ذلك اآلن في إیجاز ،بق لنا أن فصلناه في رسائل اإلخوان وكتاباتھم ومحاضراتھمــعلًما وقد س
   .تذكرة للغافل وتعلیًما لمن لم یكن یعلم

 
رد      ،غایتینیعمل اإلخوان المسلمون ل   ھ الف ضم فی وم ین ا ألول ی  غایة قریبة یبدو ھدفھا وتظھر ثمرتھ

ام        ،إلى الجماعة  ل الع دان العم ي می ھ ف ب       ، أو تظھر الجماعة اإلخوانیة فی ن ترق ا م د فیھ دة الب ة بعی  وغای
ام  (، فأما الغایة األولى فھى الفرص وإنتظار الزمن وحسن اإلعداد وسبق التكوین       ر الع  المساھمة في الخی

ا   ) اإلجتماعیة كلما سمحت بھا الظروف    والخدمة   ،كان لونھ ونوعھ   اأًی ون مطالًب یتصل األخ باإلخوان فیك
بتطھیر نفسھ وتقویم مسلكھ وإعداد روحھ وعقلھ وجسمھ للجھاد الطویل الذي ینتظرة في مستقبل األیام ثم   

ون األ         ال یك ھ ف رتھ وأصدقائھ وبیئت ق      ھو مطالب بأن یشیع ھذه الروح في أس ى یطب ا حت سلًما حًق ا م خ أًخ
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عن   على نفسھ أحكام اإلسالم وأخالق اإلسالم ویقف عند حدود األمر والنھي التي جاء بھا رسول اهللا        
  ." َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَھا* َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّاَھا * َفَأْلَھَمَھا ُفُجوَرَھا َوَتْقَواَھا *َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَھا "ربھ 

ام            وت اس أحك ین الن ین وتلق یم األمی ى تعل ل عل تكون الجماعة من جماعات اإلخوان فتتخذ داًرا وتعم
شئات             ة المن اجین وإقام ى المحت مین والتصدق عل ین المتخاص الح ب الدین وتقوم بالوعظ واإلرشاد واإلص

وكثیر من النافعة من مدارس ومعاھد ومستوصفات  ومساجد في حدود مقدرتھا والظروف التي تحیط بھا 
   .داءیؤدیھا على حالة مرضیة من حسن األشعب اإلخوان ینھض بھذه الواجبات و

  !جھزون أنفسھم لھ ویأخذونھا بھ ؟فھل ھذا ھو ما یریده االخوان المسلمون و ی

د ال ا نری ل م ذا ك یس ھ وان ل ا األخ اة اهللا، أیھ اء مرض د ابتغ ا نری ض م و بع دف األول ،ھ و الھ  ھ
ل لإل       في  طاعھو صرف الوقت   ،القریب ب وتحین ساعة العم رف المناس ئ الظ الح  ة وخیر حتى یج ص

  .شامل المنشودال

یة  وان األساس ة األخ ا غای مى ،أم وان األس دف األخ ا ھ ا اإل أم وان و  ، أم ده األخ ذى یری الح  ال ص
سھم فھ ھ أنف ون ل ة وبھیئ وى األم ھ ق اون علی ل تتع امل كام الح ش ا   إص ة جمیًع وه األم ھ نح ا وتتج جمیًع

دیلویت التغیر والتب ة ب اع القائم ل األوض اول ك سلمی:ن وان الم اھج ن ی إن األخ ون بمن دعوة ویؤمن ون ب ھتف
مھ            ا أس اة جمیًع اول شئون الحی اعى یتن ى نظام اجتم اس إل ویناصرون عقیدة ویعملون في سبیل إرشاد الن

ین و     لیكون بھ من المنذرین ب نزل بھ الروح األمین على قلب سید المرسلین " سالماإل" ى مب سان عرب ل
ا ھادیً     تیریدون بعث األمة اإلسالمیة  النموذجیة ال    ون لھ ق فیك الم الح ى   ا وإمامً ي  تدین باإلس رف ف ا وتع
بیلھ وتضحى ـي تجاھد فى ستي تدعو إلیھ والتي تذود عنھ والتالناس بأنھا دولة القرآن التى تصطبغ بھ وال 

د جاء اإل            وال لق النفوس واألم ـ سفي ھذا السبیل ب ة ـ دین ،اا وإمامً الم نظامً ـ ذاً  ،ا ودول شریًعا وتنفی ى  ، ت   فبق
ع   ،ذـریع وذوى التنفیـ وازدھر التش،واستمر الدین وضاعت الدولة، مامالنظام وزال اإل  ألیس ھذا ھو الواق

واألعراض ؟ واهللا تبارك وتعالى یقول  والـى الدماء واألمفوان ؟ وإال فأین الحكم بما أنزل اهللا       ــأیھا األخ 
َوَأْن اْحُكْم َبْیَنُھْم ِبَما َأنَزَل اللَُّھ َوال َتتَِّبْع َأْھَواَءُھْم َواْحَذْرُھْم َأْن َیْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َما َأنَزَل اللَُّھ ِإَلْیَك " لنبیھ 

ُقوَن    ا َكِثیًرَفِإْن َتَولَّْوا َفاْعَلْم َأنََّما ُیِریُد اللَُّھ َأْن ُیِصیَبُھْم ِبَبْعِض ُذُنوِبِھْم َوِإنَّ        اِس َلَفاِس ْن النَّ ِة   * ِم َم اْلَجاِھِلیَّ  َأَفُحْك
  ."َیْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمْن اللَِّھ ُحْكمًا ِلَقْوٍم ُیوِقُنوَن

ام       الم      ،واألخوان المسلمون یعلمون لیتأید النظام باالم ة االس د  دول ن جدی ا م اذ   ، ولتحی شمل بالنف  ولت
ا          ولتقوم في الناس   ،ھذه االحكام  ر اهللا بھ ریعة مسلمة أم ا ش نظم حیاتھ  حكومة مسلمة تؤیدھا أمة مسلمة ت

وَن       "في كتابة حیث قال  نبیھ   ِذیَن ال َیْعَلُم َواَء الَّ ْع َأْھ ا َوال َتتَِّب ِر َفاتَِّبْعَھ  *ُثمَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشِریَعٍة ِمْن اَألْم
  ." َوِإنَّ الظَّاِلِمیَن َبْعُضُھْم َأْوِلَیاُء َبْعٍض َواللَُّھ َوِليُّ اْلُمتَِّقیَنِإنَُّھْم َلْن ُیْغُنوا َعنَك ِمْن اللَِّھ َشْیئًا

 

  . .أیھا األخوان

طھا                 ًرا وأوس ا خی ا و أكثرھ سرھا رزق واء وأی إننا فى أخصب بقاع األرض وأعذبھا ماء وأعدلھا ھ
 الروحى والمادى والعملى والفنى وفي نا ومعرفة وأحفلھا بآثار العمراضارة وعلًمة وحیوأقدمھا مدن داًرا

ستغن       ىبلدنا المواد األولیة والخامات الصناعیة والخیرات الزراعیة وكل ما تحتاج إلیھ أمة قویة ترید أن ت
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 واغتنى بعد بنفسھا و أن تسوق الخیر إلى غیرھا وما من أجنبى ھبط ھذا البلد األمین  إال صح بعد مرض 
ك ؟ ال ش       ،قاءـفاقة وعزبعد ذلة وأترف بعد البؤس و الش     ن ذل سھم م اد المصریون أنف اذا أف ل    !يء فم وھ

ینتشر الفقر والجھل والمرض والضعف في بلد متمدین كما ینتشر في مصر الغنیة مھد الحضاوة والعلوم        
  .وزعیمة أقطار الشرق غیر مدافعة

ة ساحقة       قامرإلیكم أیھا االخوان بعض األ  ة ماحق ن أخطار اجتماعی ددنا م ا یھ م  ، التى تنطق بم  إن ل
  :لھا أفدح النتائج و أفظع اآلثار یتداركنا اهللا فیھا برحمتھ فسیكون

ین    )١( ة مالی ون ثمانی صر یبلغ ي م ة  ،الفالحون ف ن األفدن ین م تة مالی ة نحو س  ، واألرض المزروع
  .عتبار یخص الفرد الواحد نحو  ثلثى فدانى ھذا االلوع

رة اإل حظنا إلى جانب ھذا أن األرض المصریة تفقد خواصھا لضعف المصا       فإذا ال  اد  رف و كث جھ
ن األرض    و ا م ا جودة و   ت لاأنھا لھذا السبب تأخذ من السماد الصناعى أضعاف غیرھ ل عنھ خصوبة  ى نق

د       وإن ذا الع ن ھ ل م ذه األرض یجع ة مال  عدد السكان یتكاثر تكاثًراسریًعا وأن التوزیع في ھ ین ال  د أربع ی
 علمت ،ملیونین ال یزید ملكھم عن نصف فدان ومعظم الباقى ال یزید ملكھ عن خمسة أفدنة  یملكون شیئا و  

  .تخیفمستوى المعیشة بینھم درجة ترعب وانیھ الفالحون المصریون ودرجة انحطاط عمبلغ الفقر الذى ی

ش         ي ال ا ف انین قرًش إذا    إالھر إن أربعة مالیین من المصریین الیحصل أحدھم على ثم نفس ف شق ال  ب
ر           ي األس ل ف ف المصرى ب ي الری فرضنا أن لھ زوجة و ثالثة أوالد و ھو متوسط ما یكون علیھ الحال ف

ار             ھ  الحم یش ب ا یع ل بكثیرمم و أق ن إ ف ،المصریة عامة كان متوسط ما یخص الفرد في العام جنیھین وھ
بن و      ق٣٠ قرًشا خمس فدان برسیم  ١٤٠ (صحابھأ علىالحمار یتكلف     ل ونصف ت ا حم ا  ١٥٠رًش  قرًش

  .)٣٤٠عة قراریط عفش ذرة ومجموعھا   قرًشا أرب٢٠أردب فول و
ین مصرى        ی وھو ضعف ما یعیش بھ الفرد من ھؤالء اآلدم        ة مالی ون أربع ذلك یك ي مصر وب ین ف

  .یعیشون أقل من عیشة الحیوان
  .للمحاكم والبنوك ءثم إذا نظرت إلى طبقة المالك الكبار وجدتھم مكبلین بالدیون أذال

و       الك          قریبً نإن البنك العقارى وحده یحوز من الرھ ى الم ھ عل غ دین دان و یبل ون ف ا من نصف ملی
  . وھذا بنك واحد١٩٣٦ أكتوبر سنة ١ إلى ، ملیون  من الجنیھات١٧المصریون 

ت ملكیت         ا نزع نة         ھوقد بلغ ثمن م ي س ازل ف ن األرض و المن دیون م  ٣٤٦٫٢٥٦ حوالي  ١٩٣٩ لل
   .ي شئ تدل ھذه األرقامأ فعلى ،جنیًھا

 ٥١١٫١١٩ أي نحًوا من ستة مالیین عامل یشكو التعطل ٥٫٧١٨٫١٢٧العمال في مصر یبلغون  )٢(
اطلین                 شھادات الع ة ال ن حمل وش م اك الجی یًئا وھن ف  ،أي أكثر من نصف ملیون الیجدون ش  فكی

 والوطنیة وھو في بلد ال  بكرامتھ اإلنسانیة أو یعرف معنى العاطفة القومیةھیشعر إنسان ھذه حال
ًرا     ولقد استعاذ النبي   ،یستطیع أن یجدفیھ القوت    ون كف  ، من الفقر وقدیًما قیل یكاد الفقر أن یك

ور        عف األج ال وض حاب رأس الم تغالل أص ددون باس ال مھ ن العم شتغلین م ن أن الم ًضال ع ف
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ؤال     ة ھ افي لحمای شریع الك د الت ات بع صدر الحكوم م ت ل ول ي العم اق ف د واإلرھ سین وق ء البائ
   .ضاعفت حالة الحرب القائمة ھذا العدد من المتعطلین وزادت العاملین منھم بؤًسا على بؤسھم

ا             )٣( النور والمی ة ف افع العام اة والمن ق الحی ى مراف دھا عل عت ی د وض صر ق  هشركات اإلحتكار في م
 ذمة والتي تربح والملح والنقل ونحوھا كلھا في ید ھذه الشركات التي الترقب في مصري إًال وال       

   .أفحش األرباح وتضن حتى باستخدام المصریین في أعمالھا

 عشرین ١٩٣٣ إلى سنة ١٨٦٥ مایو سنة ٢٧لقد بلغت أرباح شركة المیاه بالقاھرة منذ تأسست في 
ملیوًنا من الجنیھات وقد بلغ التفریط والتھاون بالحكومة المصریة أن باعت حصتھا في أرباح الشركة في  

ع أن    ٢٠ارة ریاض باشا وكان ناظر األشغال حینذاك محمد زكي باشا بمبلغ    عھد وز  ات م ن الجنیھ  ألًفا م
ى سنة   ١٨٨٩ یولیو سنة  ١٠حصتھا في صافي الربح من تاریخ البیع وھو         ونین    ١٩٣٤ إل غ ملی ط مبل  فق

ا ، شركة أجنبیة تستغل جمیع مرافق الحیاة   ٣٢٠ونصف من الجنیھات أن في مصر      ي   وقد بلغت أرباحھ  ف
وت         ) ٧ر٦٣٧ر٤٨٢( الماضیة   ١٩٣٨سنة   صفھم الق ذین الیجد ن ت   ،كلھا من دم المصریین ال د ربح  ولق

نة     دھا س كندریة وح اة اإلس ركة می اھرة   ) ١٢٢ر٨٥٠ (١٩٣٨ش اه الق ركة می ذه ) ٢٨٤ر٨٩٢(وش وھ
ا               ا إال متراخًی ون التصرف معھ م الیك رمن التصرفات ث ي كثی ود ف الشركات جمیًعا تخالف نصوص العق

  .عیًفا یفوت الفائدة على الحكومة والجمھور مًعاض

نة       ى س شركات المصریة إل غ إحدى عشرة    ١٩٣٨ولعل من الظریف المبكي أن نقول أن عدد ال  بل
   . شركة أجنبیة٣٢٠شركة فقط مقابل 

ون   ) ٧ر٢٤١ر٣٨٣( ما یقرب من١٩٣٤لقد استقبلت العیادات الحكومیة سنة       )٤( نھم ملی مریًضا م
ة  ٩٠من نصف ملیون باألنكاستوما وملیون ونصف بالرمد وفي مصر      بالبلھارسیا وأكثر   في المائ

ا  ات وفیھ د والطفیلی ریض بالرم ي  ٥٥ر٥٧٥م ى ف شف الطب ا الك شف لن صر ویك دى الب ن فاق  م
المدارس وفى المعاھد والجامعة منھا والكلیة الحربیة حقائق عجیبة عن بنیة الطالب وھم زھرة        

 أن تسأل اهللا أن یعافیھا في أبدانھا وفي سمعھا وفي  ھابیھا نب األمة وكل ذلك في أمة علمشبا
  .بصرھا

ن ال      )٥( رة م ا ال       إن مصر بعد ھذا الجھاد الطویل الزالت كثی ین فیھ دد المتعلم ف وال زال ع ط األل یخ
ر      ٢٠یجاوز الخمس   یًئا وكثی ذین ال یحسنون ش ة ال  في المائة من بینھم تالمیذ المدارس االلزامی
شكوى   ،شھادة اتمام الدراسة األبتدائیةمنھم لم یجاوز   ع ال  حتى الذین تعلموا تعلیًما عالًیا ال تنقط

ة         اة العملی ي الحی ل ف اح الكام شكوى    ،من أن مؤھالتھم العلمیة ال تمكنھم من النج ذه ال ردد ھ  وتت
  .على لسان وزراء المعارف ورؤساء دوائر االعمال وغیرھم

ي    ،وقد أنحط مستوى الخلق انحطاًطا عجیًبا   )٦( انون ف الف الق  فقد بلغ عدد الذین حوكموا بجرائم تخ
 دخل منھم السجن زھاء مائة ألف أو یزیدون عدا ، أكثر من ملیون مصرى ومصریة١٩٣٨سنة  

   .من لم تصل إلیھم ید القضاء ولم تعرف جرائمھم بعد
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ذ بھ     ي ال یؤاخ ة الت ات الدینی ى المخالف شبان عل ر ال شبان وغی ن ال ر م رأة كثی ع ج ذا م انون ھ ا الق
عي ا     ،الوض سباق ونحوھ صیب وال ار والیان ى القم ال عل ر واإلقب شرب الخم ا   ، ك ھ مم ا إلی ث وم  والعب

   . بدون خشیة وال حیاء،الیحصیھ العد

وة             )٧( ن الق ال وم روة والم ن الث افع وم دنیوى الن م ال ن العل ة م ومع أننا فقدنا مقومات الحیاة المادی
  !روحیة ؟ كال  فھل أبقینا على شئ من قوانا ال،الصحیة

ق اإل          اهللا ح ؤمن ب ان كم من المصریین ی ق اال     ،یم ھ ح د علی ھ      ویعتم ز بكرامت نھم یعت م م اد ؟ وك عتم
ا    ى وجھھ ا عل ؤدین یقیمھ ؤالء الم ن ھ م م صلوات ؟ وك ؤدى ال نھم ی م م المیة ؟ وك ھ االس ة وعزت القومی

ا مصارفھا وا          رى بھ اة ویتح ؤدى الزك نھم ی نھم     ویتعرف أحكامھا وأسرارھا ؟ وكم م م م ا ؟ وك ة منھ لغای
 اھد عن االسئلةــجیبنا الواقع المشی؟ ش حواالمعصیة ویجتنب كبائر االثم والفیخشى اهللا ویتقیھ ویبتعد عن 

  .ورــزن ویحز في نفس كل مؤمن غیــا یؤلم ویحجمیًعا جواًب

  ..أیھا اإلخوان

ي مصر            ن      ف  ھذه لغة األرقام وھذا قلیل ال كثیرمن مظاھرالبؤس والشقاء ف ھ ؟ وم ك كل ا سبب ذل م
  !ل عنھ ؟ وكیف نتخلص منھ ؟ وما الطریق إلى اإلصالح ؟ ـئوالمس

الج       أما سبب ذلك ففساد النظام اإلجت      ھ من ع د ل ساًدا الب ذ     ،ماعى في مصر ف ا  من ا أوروب د غزتن  فق
ا               ھا ولغتھ ا ومدارس ا ونظمھ ا  مائة سنة بجیوشھا السیاسیة وجیوشھا العسكریة وقوانینھ ا وفنو وعلومھ  ،نھ

ا  صدورً           ة وأدوات  وإلى جانب ذلك بخمرھا ونسائھا ومتعھا وترفھا وعاداتھا وتقالیدھا ووجدت من ا رحب
م         ،طیعة تقبل كل ما یعرض علیھا   ن عل د م ا یفی اع  بم د حد اإلنتف ف عن  ولقد أعجبنا نحن بذلك كلھ ولم نق

ا      ومعرفة وفن ونظام وقوة ومنفعة وعزة واستعالء بل كنا عند حسن ظن الغا        م قیادن لمنا لھ ا فأس صبین بن
ھ    و قدموا،لھم دینناجوأھملنا من أ   ا عن  ،لنا الضار من بضاعتھم فأقبلنا علیھ وحجبوا عنا النافع منھا وغفلن

ن بعض  ت شیًعا وأحزاًباوزاد الطین بلة أن تفرقنا على الفت   ،ا یضرب بعضنا وجوه بعض وینال بعضنا م
  .ال نتبین ھدًفا وال نجتمع على منھاج

ا  ــالمحكوم على السواء    فالحاكم و  ــأما المسؤل عن ذلك      ھ للغ لس  م الحاكم الذى النت قنات زمین وس
دتھا           ت فائ ي األدارة المصریة أدواء عطل شت ف ى ف ھ حت قیاده للغاصبین وعنى بنفسھ أكثر مما عنى بقوم

ار  التكاسل والتعقی و المحاباة و العجز فاألنانیة والرشوة،وجرت على الناس بالءھا  ي  زد كلھا صفات ب ة ف
ب و    ،األدارة المصریة  ل عن الواج ة وغف ل و   والمحكوم الذى رضى بالذل واء   خدع بالباط اد وراء األھ انق

   .وفقد قوة اإلیمان وقوة الجماعة فأصبح نھب الناھبین وطمع الطامعین

تخ           اة ـ ن ع الحی أس م أس والی ع الی اة م اح ـ والحی ن  أما كیف نتخلص من ذلك  فبالجھاد والكف لص م
ة    ،ذلك كلھ بتحطیم ھذا الوضع الفاسد وأن نستبدل بھ نظاًما اجتماعًیا خیًرا منھ    ھ حكوم ھ وتحرس  تقوم علی

عبھا         اذ ش دة النق وى        ،حازمة تھب نفسھا لوطنھا  وتعمل جاھ ة ق د العزیم ة متوق د الكلم عب متح دھا ش  یؤی
اج      اإلیمان ولئن فقدت األمم مصباح الھدایة في أدوار اإلنتقال فإن اإل     دینا مصباح وھ ین أی ف ب سالم الحنی

  .نھتدى بنوره ونسیر على ھداه
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ضعف    ن ال ا م ى تتحررتمام اعى حت الح اإلجتم ذا اإلص ل لھ صریة أن تعم ة م ستطیع حكوم وال ت
د خطوات  والعجزوالخوف  ذى یقی سیاسى ال دخل ال ا والت عتھ    ،ھ ذى وض رى ال ر الفك ذا النی ن ھ تخلص م  وت

  .ا و أوھن مقاومتناأوروبا في أعناقنا فأضعف نفوسن

فأولى ، كظم واألوضاع وتجدد الدول والممالو نحن نستقبل في ھذه األوقات حوادث جساما تغیر الن
ذا                  ن ھ ة م ائم قوی ى دع د عل ستقبل المجی اء الم ي وبن ار الماض ن آث ل م بنا أن ننتھزھا فرصة سانحة للتحل

  .إلسالمي القویمااإلصالح 

ین    ولھذا كان ھدف اإلخوان المسلمین ی      ي كلمت اعي     (تلخص ف المي اإلجتم ى النظام اإلس ودة إل  ،الع
  .وبذلك نستطیع أن ننقذ مصر من آثار ھذه الویالت) والتحرر الكامل من كل سلطان أجنبي

الم       ة      ،ولنا بعد ذلك آمال جسام في إحیاء مجد اإلسالم وعظمة اإلس ا قریب دة ونراھ اس بعی ا الن  یراھ
  ."َحقٌَّفاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد اللَِّھ "

 
رھا عن    فاإل،أما وسائلنا العامة   قناع ونشر الدعوة بكل وسائل النشر حتى یفقھھا الرأي العام ویناص

ان دة وإیم ر الط،عقی تخالص العناص م إس ون یب ث ىة لتك الح ھ رة اإلص ة لفك دعائم الثابت ضال ، ال م الن  ث
ي األندی      دعوة ف ذه ال میة الدستوري حتى یرتفع صوت ھ ة     ،ة الرس وة التنفیذی ا الق رھا وتنحاز إلیھ  ، وتناص

صریة            ة الم ى األم ب إل ت المناس ئ الوق سلمین حین یج یتقدم مرشحو اإلخوان الم ذا األساس س ى ھ وعل
ْن   "لیمثلوھا في الھیئات النیابیة ونحن واثقون بعون اهللا من النجاح مادمنا نبتغي وجھ اهللا         ُھ َم َوَلَینُصَرنَّ اللَّ

   ." ِإنَّ اللََّھ َلَقِويٌّ َعِزیٌزَینُصُرُه

رھین               ھ إال مك أ إلی ن نلج ائل فل ن الوس ك م ستخدمھ إال مضطرین   ،أما ما سوى ذل ن ن  وسنكون  ، ول
ى إستعداد         ال ،حینئذ رجال شرفاء   ھ ونحن عل نحجم عن إعالن موقفنا واضًحا اللبس فیھ وال غموض مع

ًرا   نمسح بسوانا ونحن نعلم أ نتلى غیرنا وال النلقي التبعة ع،تام لتحمل نتائج عملنا أًیا كان    د اهللا خی  ما عن
دنو    ،ر جھادیدعوة بغ  الھ وأن الفناء في الحق ھو عین البقاء وأن    ،وأبقى ذ ت طھاد وعندئ  والجھاد بغیر اض

َأنَُّھْم َقْد اْسَتْیَئَس الرُُّسُل َوَظنُّوا َحتَّى ِإَذا " ویتحقق قول الملك الحق المبین    ،ساعة النصر ویحین وقت الفوز    
  ."ُكِذُبوا َجاَءُھْم َنْصُرَنا َفُنجَِّي َمْن َنَشاُء َوال ُیَردُّ َبْأُسَنا َعْن اْلَقْوِم اْلُمْجِرِمیَن

 

ان     وان والبرلم ا لإلخ اس وم ض الن ول بع د یق ة د ،وق وان جماع ات    واإلخ بیل الھیئ ذه س ة وھ ینی
دعوة   ؟ أولیس ھذا یؤید ما یقول الناس م    السیاسیة د ال ن أن اإلخوان المسلمین قوم سیاسیون الیقفون عند ح

ا  : أیھا األخ.. حة ووضوحإلى اإلسالم كما یدعون ؟ وأقول لھذا القائل في صرا    ا إنن ون   أم  سیاسیون حزبی
ذلك   ن سـنا ك د        ،ناصر حزًبـا ونناھض آخر فل ذا ب ى ھ أتى عل ستطیع أحد أن ی ھ وال ی ن  نكون بھ  ل ول یل أو ش

الم              وأما أنن  ،دلیل الیم االس ن تع زء م ة ج وة التنفیذی د أن الق ا ونعتق شئون أمتن تم ب ا نھ ى أنن ا سیاسیون بمعن
 وأن الحریة السیاسیة والعزة القومیة ركن من أركانھ وفریضة من ،تدخل في نطاقھ وتندرج تحت أحكامھ

نعتقد أننا لم نأت فیھ  وأننا نعمل جاھدین الستكمال الحریة وإلصالح األداة التنفیذیة فنحن كذلك و،فرائضھ
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ا وال               ،بشئ جدید  م دعوتن ة صحیحة ونحن ال نعل الم دراس سلم درس األس ل م د ك روف عن و المع ذا ھ  فھ
داف   ذه األھ ق ھ ا إال تحقی ى لوجودن الم   ،نتصور معن ى األس دعوة إل ن ال عرة ع د ش ذاك قی رج ب م نخ  ، ول

اد      ولكنھ یحدوه دائ،واإلسالم ال یكتفى من المسلم بالوعظ واإلرشاد       اح والجھ ى الكف ا إل ُدوا   "ًم ِذیَن َجاَھ َوالَّ
   ."ِفیَنا َلَنْھِدَینَُّھْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللََّھ َلَمَع اْلُمْحِسِنیَن

 
ن الھی   ا م ا موقفن ھ و      أم دث ب ح نتح صربج واض ى مصرف ات ف روف    ئ ل الظ ى ك ھ ف ب عن نكت

  .والمناسبات

 
ھ      نحن مخ  رش وللجالس علی س  ،لصون للع ھ   م ل اهللا أن ی   أون ھ وتوفیق بالد     ،ده بعنایت ھ ال صلح ب وأن ی

ل اهللا ظھرالنظام الحكومى الذى یعتبره اإلم ذلك ألنھ رئیس الدولة األعلى و   ،والعباد ي األ  سالم ظ  ،رضف
ان ظل اهللا فى ن السلطإإذا نزلت ببلد لیس فیھ سلطان فارحل عنھ ف :ألحد أصحابھ  ولقد قال رسول اهللا     

سلطان  ــلو كانت لى دع :ولقد كان الحسن البصرى یقول     ،االرض ا لل صلح  إ ف ،وة مستجابة لجعلتھ ن اهللا ی
ل     بصالحھ خلقا كثیرً   ا وھذا االخالص الیمنعنا بل یفرض علینا أن نتقدم بالنصیحة وبیان وجھ الحق في ك

ا والش    لنا ذلك في كثیر من ا     ، ولقد فع  مناسبة ي أوقاتھ ھ لشئون ف ود أن     ك أن جاللت ذه الصراحة وی سر لھ  ی
م          ھیرى في شعب   ة الئ ي اهللا لوم ق والیخافون ف ة الح دمون بكلم ذین یتق وس ال دین  ( كثیًرا من أقویاء النف ال

  .)النصیحة هللا ولرسولھ ولألئمة المسلمین وعامتھم

 

لناصح الشفیق الذي یتمنى لھا وأما موقفنا من الحكومات المصریة على اختالف ألوانھا فھو موقف ا
ى     ،السداد والتوفیق وأن یصلح اهللا بھا ھذا الفساد  ي واد وھ ا ف ا بأننن  وإن كانت التجارب الكثیرة كلھا تقنعن

  .في واد ویاویح الشجي من الخلي

ذكرات             ا بم ر منھ دمنا لكثی الح وتق اھج اإلص ن من ًرا م لقد رسمنا للحكومات المصریة المتعاقبة كثی
  .كثیر من الشئون التي تمس صمیم الحیاة المصریةضافیة في 

ال       ار الرجال وتركیزاألعم سھا بإختی لقد لفتنا نظرھا إلى وجوب العنایة بإصالح األداة الحكومیة نف
  .وتبسیط اإلجراءات ومراعاة الكفایات والقضاء على اإلستثناءات

یم        ة التعل ي سیاس ر ف ادة النظ ة بإع ة العام ابع الثقاف الح من ى إص ب   وإل صحف والكت ة ال  ومراقب
   .والسینمات والمسارح واإلذاعة واستدراك نواحي النقص فیھا وتوجیھھا الوجھة الصالحة

ات           م بالحدود والعقوب ة اإلث ر ومقاوم ة المنك وإصالح القانون باستمداده من شرائع اإلسالم ومحارب
  .الزاجرة الرادعة

ال           ھوتوجی ن األعم افع م شغلھ بالن ك ؟         الشعب وجھة صالحة ب ل ذل اد ك اذا أف راغ فم ات الف ي أوق  ف
   .الشيء
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ام              ن ع ـر م ا أكث د مضى علیھ ت وق اذا فعل ولقد قامت وزارة الشئون اإلجتماعیة لسد ھذا الفراغ فم
ئ      ـال ؟ الش ن األعم ـزت م اذا أنج ام ؟ وم تظل ! ونصف ع يء "وس ى" الش ات  ھ ل المقترح  الجواب لك

ذا       مادمنا النجد الشجاعة الكافیة للخروج من سج       ى ھ ورة عل د والث روتین "ن التقلی ق " ال م   ،العتی ا ل  ومادمن
تح اهللا     ، األكفاء من الرجالهنحدد المنھاج ولم نتخیر إلنقاذ    ى یف ف الناصحین حت  ومع ھذا فسنظل في موق

  .بیننا وبین قومنا بالحق وھو خیر الفاتحین

 

ا وال       ى واح  وأما موقفنا من األحزاب السیاسیة فلسنا نفاضل بینھ ـ ننحاز إل ا ـ ا    ،د منھ د أنھ ن نعتق  ولك
 ، تتفق في أن كثیًرا من رجالھا قد عملوا على خدمة القضیة السیاسیة المصریة،فق جمیًعا في عدة أمور   تت

اد                      ذا الجھ رات ھ ن ثم ھ مصر م لت إلی ا وص ى م ي الوصول إل بیلھا وف ي س اد ف واشتركوا فًعال في الجھ
م  ،نبخس ھؤالء الرجال حقھم لناحیة ال فنحن في ھذه ا    ،الضئیلة أو الجلیلة    وتتفق كذلك في أن حزًبا منھا ل

ي     ،یحدد بعد منھاًجا دقیًقا لما یرید من ضروب اإلصالح        اوت ف ذا التتف ى لھ  ولم یضع ھدًفا یرمي إلیھ وھ
ات  راض والغای اھج واألغ الح     ، المن اداة باإلص وب المن د بوج ع بع م تقتن ا ل ا جمیًع ي أنھ ذلك ف ق ك وتتف

ھ ض   والزال أقطابھا،اعي على قواعد اإلسالم وتعالیم اإلسالم  اإلجتم روب  جمیًعا یفھمون اإلسالم على أن
ا  ،من العبادات والروحانیات الصلة لھا بحیاة األمم والشعوب اإلجتماعیة والدنیویة      وتتفق بعد ذلك في إنھ

ادي أو  تعاقبت على حكم ھذا البلد فلم تأت بجدید ولم یجد الناس في ظل حكمھا ما ك       انوا یأملون من تقدم م
ي     ،أدبي روف وأدق          ،ولقد كان لھذا أثرة العمل رج الظ ي أح ة ف ر الحزبی ات غی ي مصر الحكوم ت ف  فقام

   .المواقف ومنھا الحكومة الحالیة

ا اإلخوان             إذن فال  تم لھ خالف بین األحزاب المصریة إال في مظاھر شكلیة وشئون شخصیة ال یھ
رو      ،المسلمین م ینظ ذا فھ رة واحدة        ولھ ا نظ زاب جمیًع ذه األح ى ھ راث     ،ن إل ى می ون دعوتھم وھ  ویرفع

زاب   ، فوق ھذا المستوى الحزبي كلھ رسول اهللا   ذه األح  ویوجھونھا واضحة مستنیرة إلى كل رجال ھ
م    ،على السواء ویودون أن لو أدرك حضراتھم ھذه الحقیقة وقدروا ھذه الظروف الدقیقة      ى حك وا عل  ونزل

یس        ،ةیة الصحیح نالوط ال ول ق اآلم ھ األحوال وتحق فتوحدت كلمتھم واجتمعوا على منھاج واحد تصلح ب
ي    ِصَراِط اللَِّھ الَِّذي َلُھ َما ِفي السََّمَواِت" بل ھدى رب العالمین ،أمامھم إال منھاج اإلخوان المسلمین ا ِف َوَم
ي الخصومة    ونحن النھاجمھم ألن ،"اَألْرِض َأال ِإَلى اللَِّھ َتِصیُر اُألُمورُ      ذل ف نا في حاجة إلى الجھد الذي یب

س  اح ال ابيھلبي، لننفقــوالكف اح إیج افع وكف ل ن ي عم ا ، ف اء دائًم دین أن البق زمن معتق سابھم الم دع ح  ون
  ."َفَأمَّا الزََّبُد َفَیْذَھُب ُجَفاًء َوَأمَّا َما َینَفُع النَّاَس َفَیْمُكُث ِفي اَألْرِض"لألصلح 

 
اون ووالء          ،وأما موقفنا من الھیئات اإلسالمیة جمیًعا على إختالف نزعاتھا فموقف حب وإخاء وتع

ھ            ننحبھا ونعاونھا و   ا ینتصر ب ر توفیًق ف الفك حاول جاھدین أن نقرب بین وجھات النظر ونوفق بین مختل
شاد   ، فدین اهللا یسر والیباعد بیننا وبینھا رأي فقھي أو خالف مذھبي  ،الحق في ظل التعاون والحب     ن ی  ول

 ولقد وفقنا اهللا إلى خطة مثلى إذ نتحرى الحق في أسلوب لین یستھوي القلوب ویطمئن ،الدین أحد إال غلبھ
ة  األسماءم الذي تزول فیھ وإلیھ العقول ونعتقد أنھ سیأتي الی   واأللقاب والفوارق الشكلیة والحواجز النظری



 ١١٨

اك إال إخوان مسلمون    ،كتیبة المحمدیةوتحل محلھا وحدة عملیة تجمع صفوف ال   ون ھن دین  ، حیث الیك  لل
  ."َوَمْن َیَتَولَّ اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوالَِّذیَن آَمُنوا َفِإنَّ ِحْزَب اللَِّھ ُھْم اْلَغاِلُبوَن"عاملون وفي سبیل اهللا مجاھدون 

 
ون أ    وا یظن ذین الزال ك ال ریحة ألولئ ة ص ول كلم ذا أن نق د ھ ب بع ساب نح ون لح وان یعمل ن اإلخ

اال    :شخص أو جماعة   وا م اس والتقول ون   اتقوا اهللا أیھا الن الى    ،تعلم ول اهللا تع روا ق ْؤُذوَن   " واذك ِذیَن ُی َوالَّ
اً    ًا ُمِبین ول رسول اهللا   ،"اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْیِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْھَتانًا َوِإْثم بغضكم  أن وإ"  وق

ب             راء العی ة الملتمسون للب ین األحب ون ب ة المفرق  ،"إلى وأبعدكم مني مجلًسا یوم القیامة المشاءون بالنمیم
اھجھم        ولیعلموا تماًما أن الیوم الذي یكون فیھ اإلخوان المسلمون مطیة لغیرھم أو أداة لمنھاج الیتصل بمن

  .خطاًبا ألحد البشوات جاء في آخرهواذكروا أنني كتبت في إحدى المناسبات . .لم یخلق بعد

ا " ـ ی سلمین ـ وان الم ـ  واإلخ ا  ة الباش ادـرفع ة والو الیق ة و ن برغب ًدا إال اهللا ال برھب شون أح  ،یخ
ال     ،والیغریھم جاه والمنصب    ة والم ي منفع ون ف ذه       ، والیطمع راض ھ ن أغ رض م ھم بغ ق نفوس  والتعل

و       وان اهللا ویرجون ث نھم یبتغون رض ة ولك اة الفانی ل خطواتھم ق    اب االحی ي ك ون ف رة، ویتمثل ول اهللا آلخ
ینٌ      "تبارك وتعالى    ِذیٌر ُمِب ة         " َفِفرُّوا ِإَلى اللَِّھ ِإنِّي َلُكْم ِمْنُھ َن ى غای ات والمطامع إل ل الغای ن ك رون م م یف فھ

اجھم والیصلحون لدع     ،واحدة ومقصد واحد ھو رضوان اهللا    ر منھ اج غی وة ـ وھم لھذا الیشتغلون في منھ
ْبَغةً    "یر اإلسالم   غ والیصتبغون بلون    ،وتھمغیر دع  ِھ ِص ْن اللَّ ن حاول أن    ،"؟ِصْبَغَة اللَِّھ َوَمْن َأْحَسُن ِم فم

ي     ، ومن أراد أن یستغلھم خسر، ومن طمع في تسخیرھم لھواه أخفق      ،یخدعھم خدع  م ف ن أخلص معھ  وم
ود ا         یھم الجن ھ ورأى ف عدوا ب م وس عد بھ ریقھم س تن ط ى م م عل ایتھم ورافقھ اء   غ سالء، واألخوة األوفی لب

یھم      ھرواحھم ویحیطون أ ب یفدونھ ك الفضل عل د ذل ھ بع ة     ، بقلوبھم وجھودھم ویرون ل ذا یارفع م ھ ب لك  أكت
ضائھا       د أع ة ألح ساعدة نفعی ي م ة ف سلمین وال رغب وان الم ة اإلخ ة لجماع ة مادی اء معون ا ال رج الباش

د دراس             اجھم      العاملین ولكن ألدعوكم إلى صف ھؤالء اإلخوان بع نعكم بمنھ ة صحیحة تق ة جدی تھم دراس
 ،وتنتج تعاونكم معھم في إصالح المجتمع المصري على أساس متین من الخلق اإلسالمي وتعالیم اإلسالم  

رَِّحیمُ  ِبَنْصِر اللَِّھ َینُصُر َمْن َیَشاُء َوُھ*ِللَِّھ اَألْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَیْوَمِئٍذ َیْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن       َو"  ،"َو اْلَعِزیُز ال
اس     ب الن لوب نخاط ذا األس ل ھ ا        ،بمث اھر باش ي م ا وعل ود باش د محم اس باشا ومحم ة النح ب لرفع  ونكت

وجیھھم  ذرنع وغیرھم ممن نرید أن     ،وحسین سري باشا   ھ     إ إلى اهللا إلبالغھم الدعوة وت د أن فی ا نعتق ى م ل
ان المسلمین یعملون لحساب شخص أو ھیئة كبر ذلك  أفیقال بعد ھذا أن اإلخو  ،الخیر والثواب لھم وللناس   

ر     ،أم صغر  ینٌ           " قل أم كث ٌك ُمِب َذا ِإْف اُلوا َھ رًا َوَق ِسِھْم َخْی اُت ِبَأنُف وَن َواْلُمْؤِمَن نَّ اْلُمْؤِمُن ِمْعُتُموُه َظ ْوال ِإْذ َس " َل
   .كون في یوم من األیام لغیر دعوة القرآن وتعالیم اإلسالمومعاذ اهللا أن ن

 

ى مصر          من المؤتمر الخامس إلى المؤتمر السادس مضى عامان تعاقبت فیھما الحوادث الجسام عل
ا         ،خارجالفي الداخل و  ة بم ل حادث ا ك عبھم جمیًع ھ ش ن ورائ  وقد قابل المركز العام لإلخوان المسلمین وم

ن تأ          ا م سدید   ییناسبھا ووقفوا منھا الموقف الذي یالئمھ د أو ت وحي       ی ك ب ي ذل ستنیرین ف ة م د أو تزكی  أو نق
سامیة   ة ال ا  وبقواعد من .الغای سلیم  ھ ویم ال ًرا       ،جھم الق ا أث ًرا وأعمقھ ك الحوادث وأشدھا خط ل تل ان أج  وك
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اء    ،إعالن الحرب وامتداد لھیبھا إلى مصر      ى إفن ا عل  ووقوف أوروبا معسكرین متناحرین یعمل كل منھم
  .تھدئة وسل الحسام بعد أن خرس الكالمحیث أخفقت وسائل ال. اآلخر وإبادتھ

ام            رأي الع ك ال ي ذل دھا ف ان وأی ك البرلم ي ذل دھا ف لقد أعلنت الحكومة المصریة موقف مصر، وأی
ین   .وأیدھا اإلخوان المسلمون أیًضا    ي كلمت اد واإلستعداد  " ویكن تلخیص ھذا الوقف ف ف    ،"الحی وھو موق

ذا ال              إن ھ روط الصحة ف و إستكمل ش ا    واضح مستنیر ل ون حقیقًی اد محال أن یك دة المصریة   ،حی  والمعاھ
ة          وات البریطانی ة للق ل المساعدات الممكن دم ك ا أن نق الً     ،اإلنجلیزیة تفرض علین ذلك فع ا ب د قمن  ، ونحن ق

را    ى الصحف        ،وجندت مصر تجنیًدا حقیقًیا لمساعدة إنجلت ة عل ت الرقاب ة وفرض ام العرفی ت األحك  فأعلن
ة وا  سكك الحدیدی تخدمت ال الت  واس رق المواص ل ط ات وك ات والتلغراف واني والتلیفون ارات والم  ،لمط

ة  ،وقدمت طلبات السلطة العسكریة البریطانیة في جمیع الشئون على كل الطلبات       وحجزت المواد الالزم
ا شدیدة          للجیش واأل  ة إلیھ ت الحاج ا كان ة مھم ال الحربی ى       ،عم ى الحدود وإل ل الجیش المصري إل  وأرس

   .قیمة لھ في الواقع ر حقیقة الخیاال في حالة حرب مما جعل ھذا الحیاد ال وصارت مص،السودان

ر دون أن                ت یم ل الوق ات سیاسیة تجع ة وعقب ات مادی كما أن اإلستعداد لن یكون كامال وأمامھ عقب
  .دنیةلقلیل من المعدات العسكریة أو المنجھز أنفسنا با

ة       ا مصر بھذا الموقف الصوري العجیب لیـضَِّرـَ ف وإذن ھ عن كراھی ار ولكن ة واختی س عن طواعی
دین أن    ی  ونھ،ولیس ھناك موقف أفضل منھ مادمنا مجبرین علیھ      ،واضطرار ة المصریة جاھ ب بالحكوم

ا  ل م عھا ا تعم ذ       وس ة واألخ سكریة والمدنی دفاع الع ائل ال شعب بوس ز ال دة وتجھی تكمال الع ى إس ل عل لعم
   .بالحیطة استعداًدا للطوارئ

ق  :قتنع بھ فال یخرج عن أحد أمرینتترضاه مصر وتھش لھ و   أما الموقف الذي      إما أن إنجلترا التث
 وحینئذ یكون علیھا أن تصارحنا بذلك وأن تخلي أرضنا ،تعتبرنا حلفاء حقیقیین لھا تعتمد علینا وال بنا وال

ا          ب علیھ ة وترت ى المحالف  ، المساعدة وأن توفرعلینا مساعداتھا وأن تحلنا من قیود المعاھدة التي تنص عل
اء لھ       ،وذلك فرض مستبعد طبًعا    ا حلف ا     ا وت وإما أنھا تثق بنا وتعتبرن ا وصدق معونتن در حسن نیتن د  ،ق  وق

ال   ك فًع ى ذل ان عل دمنا البرھ صریة ال  ،ق ة الم ى اآلن والحكوم رب إل شبت الح ذ ن ي    فمن ًعا ف دخر وس ت
 فتعلن ،نا في ھذه الحوادث وبعدھا فعلیھا حینئذ أن تطمئننا على مستقبل،مشاركتھا سراء الحرب وضراءھا

 وأن بقاء القوات البریطانیة في ،اآلن بصفة رسمیة المحافظة على استقالل مصر والسودان محافظة تامة    
الحرب     وت ب ا      ،وادي النیل موق ة لن الن بالمساعدة الفعلی ذا اإلع شمل ھ شنا      ، وت ادة عدد جی ا بزی سمح لن  فت

ال       ًا صادق ًاتعاون تعاون ، وحینئذ ن وبتقویة سالحنا وبإعداد شعبنا    ا ونتقاسم األعم اد مًع اء الجھ ل أعب  ونحم
 ، فیحمل الجیش المصري عبء الجھاد في السودان مثًال حتى یطھره من العدو المغیر،العسكریة والمدنیة

   .وتحرس الجیوش البریطانیة الحدود الغربیة حتى تضع الحرب أوزارھا
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د     ، واضًحاھذا كالم صریح نعتقد أن من الخیر أن یكون      اء الجرائ سمع ثن یًئا أن ت  وال یغني مصر ش
ساسة البریطانیون          ا ال ا بھ ي یحییھ ة الت ارات المجامل ة وعب دیرالتي   ،والمجالت اإلنجلیزی ارات التق  والعب

  . وإنما ینفعھا الكالم الرسمي والعمل المنتج،یشكرون بھا المساعدة المصریة الجلیلة

دة إن مصرستفي من جانبھا بإلتزاماتھا     ك إال  ،التي سجلتھا علیھا المعاھ ا التمل ستطیع     ألنھ ذا والت ھ
سر             ، مادًیا وأدبًیا  هغیر ت تف ي وق دة ونصھا ف روح المعاھ  ولكن تمسك الحكومة البریطانیة تمسًكا جامًدا ب

د          رف واح وال واأل      ،فیھ ھذه النصوص لمصلحة ط شعوب واألم دول وال روف تعصف بال ي ظ رواح  وف
 فھو تمسك إن رضیھ الفقھ السیاسي فلن یرضاه الشعب المصري ،م والمعاھداتواألمم والحكومات والنظ

اد    ، ولقد جاھدت مصر في سبیل إستقاللھا      ،األبي ا الجھ ك إن أعوزھ ى ضنینة   ، وستجاھد في سبیل ذل  وھ
ل      ،بھذا اإلستقالل أن یسلب قبل أن یكتمل       ا أو أن تظ ى غیرھ  ویزول قبل أن یتم والترید أن تكون في حم

ن التضحیات        تحت رح  ك م ا ذل ة       ،مة سواھا مھما كلفھ ن الحكوم سمع م ة ت ة البریطانی ت الحكوم  وإذا كان
ف   ،المصریة أو الساسة المصریین كالًما غیر ھذا فإنما ھى المجاملة الدبلوماسیة      أما نحن فنصور عواط

   .اس سلیم النبتغي من وراء ذلك إال تعاوًنا سلیًما على اس،الشعب الحقیقیة على صورتھا الطبیعیة

ة         بل إننا نرید أن ننتھز ھذه الفرصة فنتقدم مخلصین إلى الساسة الغربیین فنلفت أنظارھم إلى فرص
 وإن وفقوا إلى اإلنتفاع بھا فھو ،سانحة لعلھا إن أفلتت منھم الیوم فلن تعود إال بعد حین ال یعلم إال اهللا مداه

   .الخیر لھم وللعالم أجمع

 وتشرشل یقول ،فھتلر یرید أن یتقدم للناس بنظام جدید ،"لمة النظام الجدیدك"لقد ردد الساسة جمیًعا    
د      وروزفلت یتنبأ،إن إنجلترا المنتصرة ستحمل الناس على نظام جدید     ذا النظام الجدی شید بھ ع  ،وی  والجمی

سالم         ظ   ،یشیرون إلى أن ھذا النظام الجدید سینظم أوروبا ویعید إلیھا األمن والطمأنینة وال أین ح شرق   ف ال
  والمسلمین من ھذا النظام الجدید المنشود ؟ 

نرید ھنا أن نلفت أنظار الساسة الغربیین إلى أن الفكرة اإلستعماریة إن كانت قد أفلست في الماضي 
ر  ،مرة فھى في المستقبل أشد فشًال المحالة وقد تنبھت المشاعر وتیقظت حواس الشعوب    وأن سیاسة القھ

في الماضي إال بعكس المقصود منھا وقد عجزت عن قیادة القلوب والشعوب والضغط والجبروت لم تأتي 
  .وھى في المستقبل أشد عجًزا

 فال تلبث أن تھب العاصفة قویة ًانة السیاسیة إن ھدأ بھا الجو حینوإن سیاسة الخداع والدھاء والمرو
ة  شكالت والمنازعات     ،عنیف ن األخطاء والم ر م ن كثی سیاسة ع ذه ال د تكشفت ھ ستقبل   ، وق ي الم ى ف وھ

  .توصل إلى المقصودأن أضعف وأوھى من 

آخي     وإذا فال ى الت ي عل رئ المبن صادق الب الف ال اون والتح ة التع ى سیاس دة وھ ة جدی ن سیاس د م ب
بین    ال،والتقدیر وتبادل المنافع والمصالح المادیة واألدبیة بین أفراد األسرة اإلنسانیة في الشرق والغرب

ذا  ، األمن والسالمھه السیاسة وحدھا یستقر النظام الجدید وینتشر في ظل  فقط وبھذ  ادول أوروب   وإذا تقررھ
سامھا              یص سوریة بأق المیة وتخل شعوب اإلس فما الذي یمنع بریطانیا من إن تتفق مع مصرعلى تحریر ال
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ة                    شعوب دول ذه ال ن ھ ون م ى أن تتك ن قبضة اإلستعمار ؟ وعل راكش م ر وم وطرایلس وتونس والجزائ
   الجمیع معھا على إقرار السالم ؟ة مستقلة تحالف سواھا من دول اإلسالم ویتعاونإسالمی

ي                       شرشل ف ك المستر ت ى ذل ا أشار إل وین وحدتھا كم ى تك ل عل ن قب ا م را إیطالی لقد ساعدت إنجلت
المیة   ،خطابة إلى األمة اإلیطالیة فلم تحفظ إیطالیا إلنجلترا ھذا الجمیل        شعوب اإلس  ولقد خبرت إنجلترا ال

اذا ال ت    فلم تر فیھا إال الشھامة والوفاء والحرص عل       ر، فلم ق والخی ادئ الح ن      ى مب د ول ذه الی ا بھ دم إلیھ تق
د                   ین ال سیاسي ب وازن ال ظ الت ا یحف ر م المیة ھو خی ة اإلس ذه الدول ام ھ ة وتضیع ؟ على أن قی ، ل األوروبی

ا      افع والتع ادل المن م     ویوجھ اإلستعمار وجھة إنسانیة صالحة مؤسسة على تب ذه األم ر وإن ھ ى الخی ون عل
د          عب واح ا ش شعور بأنھ وى ال ا أق شعر جمیًع ل        ،اإلسالمیة لت دین والمصلحة وك ھ الجوار وال ف بین د أل  ف

د      ب أو بعی ل معارض ،مقومات األمم المتحدة وھى ناھضة متیقظة وستصل إلى غایتھا ھذه من قری ـ  وك ة ـ
ن   كون بوألن ت ،تعطلھا لحقوقھا ونھوضھا قد تؤجلھا ولكنھا ال     ا م ریطانیا عامًال من عوامل البناء خیر لھ

  .جاھلین للحقائق الغافلین عن عبر الحوادث وعظات التاریخت صف المأن تكون في

ار          ،وإن حكم الجبروت والقھر قد فات      د والن شرق بالحدی م ال وم أن تحك د الی  ولن تستطیع أوروبا بع
المیة       وإن ھذه النظریات السیاسیة البالیة لن تتفق مع تطور  م اإلس شعوب ونھضة األم ي ال  الحوادث ورق

اس        وال ى الن رب الضروس عل ول     ،مع المبادئ والمشاعر التي ستطلع بھا ھذه الح ذین نق دنا ال سنا وح  ول
 بل ھم الساسة األوروبیون أنفسھم ونحن نضع ھذه النظریات أمام أعین الساسة البریطانیین والساسة       ،ھذا

د       ة ال ا            الفرنسیین وغیرھم من ساس ب تنفعن ى مطال ا ھ ر مم نفعھم أكث صائح ت ا ن ى أنھ ول اإلستعماریة عل
 ونحن النطمع ،فلیأخذوا أو لیدعوا وقد وطنا أنفسنا على أن نعیش أحراًرا عظماء أو نموت أطھاًرا كرماء

 وإن خیًرا لكل أمة أن تعیش متعاونة مع غیرھا من أن ،یستطیع أحد أن ینكر علینا حقنا ا والنفي حق سوا
ین    ه من الدھر یندلع بعد   یش متنافسة مع سواھا حیناً    تع رب ب یم الح  لھیب الثورة في البالد المغصوبة وجح

رب  ،  ھذا كالم قد یراه الناس من اإلفراط في حسن الظن  ،الدول المتنافسة  ال أق ن   ، ولعلھ إلى الخی ل م ولع
د أ             ي أعتق روف ولكن ذه الظ ل ھ ي مث ل ف ة أن ال یق ن الكیاس ى    الناس من یرى أن م ا ھ ن المصارحة دائًم

ب         ا یج أفضل طریق للوصول وال ندري متى وكیف تتم ھذه الحرب وألن ننبھ أذھان قومنا وغیرنا إلى م
َو  "أن یكون فنبرئ بذلك ذمتنا ونقدم نصیحتنا أولى بنا من أن نفوت الفرصة المواتیة        َواللَُّھ َیُقوُل اْلَحقَّ َوُھ

  ."َیْھِدي السَِّبیَل

س    ذه األس ى ھ ل     وعل الم طوی ریف وس اون ش الم بتع ر الع ة یظف ة   ،العادل ة الدیمقراطی ا أغنی  أم
دة      ا جدی دة وأنغاًم ا جدی ي    .والدیكتاتوریة فأنشوده نعتقد أن الحرب الحالیة ستدخل علیھا ألحاًن ون ف ن یك  ول

ون ، والدیكتاتوریة كھذه التي عرفوھا ،الدنیا بعد ھذه المحنة دیمقراطیة كالتي عھدھا الناس        اك   ولن تك  ھن
ذه األوضاع ال          رار ھ ة مفاشیة والشیوعیة على غ ي         ،ألوف الیب ف م وأس ي الحك اك نظم ف ن سیكون ھن  ولك
ا  ــاإلجتماع تبتدعھا الحرب ابتداًعا ویخترعھا الس      م یضعونھا موضع التج    ،اسة اختراًع د  ـ ث ن جدی  ،ربة م

  .وتلك سنة اهللا ونظام المجتمع

ر اهللا ویكشفوا عن قلوبھم وأسماعھم وأبصارھم غشاوة  وما أجل أن یھتدي ھؤالء الساسة یومئذ بنو
 ویتخذوا اإلسالم الحنیف الذي أخذ من كل شئ أحسنھ أساًسا لنظمھم السیاسیة والمدنیة ،التعصب الممقوت
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الم              ،واإلجتماعیة ماحة اإلس ا إال س ي الیحققھ  فتتحقق الوحدة اإلنسانیة الروحیة التي طال علیھا األمد والت
الم  دى اإلس یٌن  "وھ اٌب ُمِب وٌر َوِكَت ِھ ُن ْن اللَّ اَءُكْم ِم ْد َج سَّالِم   *َق ُبَل ال َواَنُھ ُس َع ِرْض ْن اتََّب ُھ َم ِھ اللَّ ِدي ِب  َیْھ

  ."َوُیْخِرُجُھْم ِمْن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِنِھ َوَیْھِدیِھْم ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم

 
ا        فھذه ن ) وبعد أیھا اإلخوان  ( ستمعون إلیھ اس حین ی ن الن ر م ا كثی م   ، ظرات سیضحك لھ ك ھ وأولئ

یس    ،الذین یئسوا من أنفسھم وغفلوا عن تأیید اهللا لعباده المؤمنین        وم ل ھ الی  وجھلوا أن ھذا الذي تجھرون ب
 ،وجاھد في سبیلھا وعمل لھا أصحابھ من بعده اإلسالم التي جاء بھا رسول اهللا شیًئا جدیًدا ولكنھ دعوة 

ا                  و بیلھا كم ي س د ف وا ویجاھ ا عمل ا كم ل لھ ھ أن یعم اهللا ورسولھ وكتاب ؤمن ب ل مسلم ی ى ك التي یجب عل
   .جاھدوا

ھ    ذلك كل ره    ،أما أنتم أیھا اإلخوان فتؤمنون ب ى أم ب عل دون أن اهللا غال ك    ، وتعتق ى ذل م عل  وأن معك
اني         د الرب ي والتأیی ول رب     وتج ،البرھان العلمي والتطور التاریخي والوضع الجغراف ي ق شرى ف دون الب

وا أن  ،"َوُنِریُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اَألْرِض َوَنْجَعَلُھْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُھْم اْلَواِرِثینَ   "العالمین    واعلم
الفوز  فآمنوا وأخلصوا واعملوا وانتظروا ساعة ، والأطیل علیكم في بیان واجبكم فإنكم تعلمونھ     ،اهللا معكم 

وترقبوا وقت اإلنتصار وهللا األمرمن قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اهللا ینصر من یشاء وھو 
   .العزیز الرحیم

  .والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
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  :ورد على لجنة المؤتمر ھذه اإلقتراحات

جیھ خطاب اإلخوان المسلمین وجھة عملیة تعالج النواحي الحیویة وتستمد من   یقترح اإلخوان بطنطا تو    )١(
اج     واحي المنھ درس ن ام ت اد الع ب اإلرش ة بمكت ان فنی وین لج وب تك شاھدات ووج وادث والم ع الح واق

  . وتقدم عنھا مشروعات قوانین للمكتب والدولة، وتحددھا تحدیًدا دقیًقا،اإلصالحي اإلنشائیة
دف  )٢( ة ال رح لجن دار    وتقت ة بإص ة الحكوم ا مطالب سلمین بطنط وان الم دار اإلخ ة ب ال بالغربی ن العم اع ع

اطلین            ر الع ساعدة أس اب لم اء باإلكتت ة األغنی الھم ومطالب سین ح ال وتح التشریعات الخاصة بإنقاذ العم
یم                 الح التعل ة بإص ة الحكوم ونتھم ومطالب ن مع دت م ا وع ة م شئون اإلجتماعی منھم واستنجاز وزارة ال

ة    بالع صري بمحارب ع الم الح المجتم ا وبإص ال مجاًن یم أوالد العم المي وتعل دین اإلس القرآن وال ة ب نای
  .المنكرات التي یتردى في مھاویھا العمال وغیرھم من فقراء األمة وأغنیائھا

ب إتخ    )٣( ؤتمر بطل ن الم ضة م ع عری اطر توقی شبین القن وان ب رح اإلخ ا اویقت المیة أساًس شریعة اإلس ذ ال
 وتأییدھا من شعب اإلخوان جمیًعا مصر ورفعھا إلى جاللة الملك وأولي الشأن للحكم في 

ب                    )٤( ن مكات ود ع ف القی صحة بتخفی ارف وال ي المع دي وزارت سعي ل ة ال  ویقترح اإلخوان بالعطف منوفی
یم              ب التعل ین مكات ا وب اون بینھ یم التع ع تنظ ریم م رآن الك یظ الق ي تحف اإلعانة وتشجیعھا على مھمتھا ف

  .اإللزامي
ب    )٥( ویقترح اإلخوان بالمنیا ان تعمل كل شعبة على أن تجمع قرًشا في كل شھر من كل مشترك بإسم مكت

سھا          اد العام للمساھمة في نواحي نشاطھ     اإلرش شعبة نف وم ال ات وتق ن النفق ًرا م  المختلفة التي تستلزم كثی
  .بتحصیلھ وإرسالھ

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 

 

 
  ــــــــــــــ

  ..لصالح فاروق األول أیده اهللاموالي صاحب الجاللة الملك ا

ى           ة وعل ادي األم ة وھ أحمد إلیكم اهللا الذي ال إلھ إال ھو وأصلي وأسلم على سیدنا محمد نبي الرحم
  .لى یوم الدین وسالم اهللا علیكم ورحمتھ وبركاتھآلھ وصحابتھ ومن دعا بدعوتھ إ

  :حب الجاللةاص ای

أن تترعرع فیھ في ظل جاللة الملك الشاب " مصر المجیدة"من جمیل صنع اهللا لھذا الوطن الكریم      
صالح ف ى ال الحة ھ ابة ص وة ش سلمین"اروق األول دع وان الم وة اإلخ ریم " دع رآن الك دي الق دي بھ تھت
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د    م ا         وتسترشد بتعالیم ال ین أم دة ب ا الخال ستعید مصر عظمتھ ى أن ت ل عل ویم وتعم ھ    لین الق ر وج الم وتنی ع
 وإن المؤمنین بھذه الدعوة .األرض من جدید بما ورثت من أمجاد الحضارة وما علمت من ھدایة اإلسالم       

ره      الد القطرحواض ل ب سلمین بك وان الم عب اإلخ دوبي ش ن من بیلھا م ي س دین ف ا والمجاھ املین لھ والع
را  ومر ان لحضور        اكزه وق ل مك ن ك وا م د اجتمع سادس  "ه وق ؤتمرھم ال ة     " م م المحبوب ى ذاتك ون إل لیرفع

ارك      د األضحى المب تھم بعی ل تھنئ ھم وجمی یم إخالص م وعظ ص والئھ داة أخل سدة  ،المف ى ال دمون إل  ویتق
  . الزلتم یاموالي معقد األمل وموضع الرجاء،الملكیة بصادق والئھم وكبیر أملھم

  :اللةصاحب الج یا

شعوب           م وال اة األم ذه  ،كل ما في الدنیا اآلن یؤذن بتغییر جدید في النظم واألوضاع ومظاھر حی  فھ
احبھا م   ا ص ة وم رب القائم ة، الح اة الوادع د الحی ة لقواع ال  ن زعزع ب واآلم ات والمتاع ذه األزم  وھ

صدور،     ات الت      واألماني التي تجیش لھا ال ب والكلم ة والخط ذه التصریحات المتالحق اء    وھ ا زعم ي یلقیھ
ل  ، الدول المتحاربة وغیر المتحاربة  وھذه النذر والمفاجآت التي تتوالى على الناس وتغیر وجھ األرض ك

ع مشعل           ذلك یھیب بمصر وقد أتیح لھا في ھذا الظرف مالم یتح لغیرھا من الشعوب أن تجد وتعمل وترف
وي        إن .النورمن جدید وتتأھب لحیاة كلھا كفاح وجھاد وعظمة ومجد   ا ق اًبا فتًی ا ش اموالي ملًك في مصر ی

 وبالده جمع اهللا علیھ القلوب وأخلص لھ األرواح  ھالعزم ماضي اإلرادة سدید الرأي كبیر اإلخالص لشعب       
 وإن في مصر شعًبا عریًقا مؤمًنا ذكًیا یقًظا نشیًطا أثبت في كل أدوار تاریخة الطویل المجید أنھ ،والنفوس

ي مصر   .والعظمة متى وضع لھ الھدف الصالح وأخذ بیده القائد الحكیم   أجدر الشعوب بحیاة المجد       وإن ف
ام ثروات طبیعیة كثیرة متراكمة التزال بكًرا ت   دول      ًالكفل لھا استقالًال إقتصادًیا ك ي مصاف ال ا ف وتجعلھ

  .الفتیة الرخیة بحق

وح   وإن في مصر وحدة في الشعور وفي الفكر وفي اللغة وفي التقالید وفي العادات      ال والطم  واآلم
ة واحدة              ن أم ة ولك اس مختلف افرة وال أجن قل أن توجد في شعب آخر فلیس فیھ أمم متفرقة وال أقلیات متن

   .ــ والتعاون على مافیھ خیر الجماعة جمعھا الزمن البعید والمیراث ــ التلید

ب   لى مصر بفعل الحوادث السیاسیة واإلجتماعیة المتعاقبة وبخاصة فيإولقد انتھت    ي القری  الماض
صادًیا     ا واقت ا وثقافًی ا وإدارًی ى روحًی شرق األدن عوب ال ة ش المي وإمام الم اإلس ة الع صر ،زعام ام م  وأم

ریم ـ     میراث الھدایة الربانیة ودعامة اإلصالح اإلجتما      رآن الك ي      عي العالمي ـــ الق ا ف د سبقت غیرھ ـ وق ـ
ومعھد عریق أفنى القرون جداره وشعت على العنایة بھ وقام على حراستھ فیھا ملك مؤمن وشعب مؤمن   

ا            وي بھ ھ وال یلت الح إن أرادت اج اإلص ا منھ ن یعوزھ واره فل األقطار اإلسالمیة قدیًما وحدیًثا أضواؤه وأن
وأ            ون لتتب تكم المیم د جالل ي مستھل عھ اقھا لمصر ف طریق الخیر إن سلكتھ وكل ھذه مبشرات من اهللا س

  :كون ذلك یاموالي بأمور ثالثةمكانتھا وتستعید منزلتھا وإنما ی

ھ           )١( ا تتحررفی اة ونظمھ وان الحی ن أل أن تحتفظ مصر لنفسھا بإرشاد جاللتكم وقیادتكم لوًنا استقاللًیا م
ن             اك م یس ھن زم ول زم وح ي ع دًما ف د ق دفھا الجدی ى ھ من أغالل التقلید وقیوده ورواسبھ وتسیر إل

ا  صر النظ ق م ن أن تطب ى م مى والأعل دف أس اعيھ الميم اإلجتم ا   اإلس ي حیاتھ ة (ف المدنی
ة رون   ) واإلجتماعی اب ویكف بعض الكت ون ب ن یؤمن ون مم ا والتك دتھا وعملھ ین عقی ذلك ب تالئم ب ف
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ا َأَراَك     : "ببعض واهللا تبارك وتعالى یقول لنبیھ       اِس ِبَم ْیَن النَّ َتْحُكَم َب ِإنَّا َأنَزْلَنا ِإَلْیَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِل
ا   "ویقول  " اللَُّھ َفال َوَربَِّك ال ُیْؤِمُنوَن َحتَّى ُیَحكُِّموَك ِفیَما َشَجَر َبْیَنُھْم ُثمَّ ال َیِجُدوا ِفي َأنُفِسِھْم َحَرجًا ِممَّ

ْسِلیمً   َسلُِّموا َت َضْیَت َوُی ى     ،"اَق غ أرق ین أن تبل صر وب ین م المي ب ام اإلس ذا النظ ذ بھ ول األخ وال یح
ي            درجات الحضارة والتدین فاإلسالم نظ     ال ویف سایر العصور واألجی سیح ی رن ف یم م اني حك ام رب

ت وحین            ل وق ي ك شعوب ف سانیة         ،  بحاجات األمم وال شریع یرسم لإلن ان أحدث ت ل زم ي ك و ف وھ
الم         ن نظم اإلس طریق السعادة ـــ كما أن تركیز الحیاة المدنیة واإلجتماعیة في مصر على قواعد م

ة       الحنیف لن یحول بین مصروبین أن تأخذ بالص  ة أو الحدیث ن الحضارات القدیم د م افع المفی الح الن
 بعده وھو  نفسھ من حضارة الفرس ودرج على ذلك الخلفاء الراشدون من  فلقد اقتبس رسول اهللا   

رر    ،"أنى وجدھا فھو أحق الناس بھا الحكمة ضالة المؤمن    "لقائل تعلیًما ألمتھ    ا اموالي تتح وبذلك ی
ا وحضارتھا        مصر من مظاھر الحیاة الغربیة الت      ا العلی ا ومثلھ دھا وآدابھ ع عقائ قلیدیة التي تتنافى م

وح     وة والطم زة والق ا روح الع ت فیھ ول وقتل ر والخم ضعف والفق ا ال ت علیھ ي جلب لة والت الفاض
 .وجرت إلیھا مشاكل المجتمع األوروبي التي أنتجتھا ھذه النظم والتي لم تكن مصر تعرفھا من قبل

 جاھدة بإرشاد جاللة الملك الصالح على استقالل مصر من كل نواحیھ وأن تعمل الحكومة المصریة )٢(
 وعدم ،وتتفق مع الحكومة البریطانیة على أن تعلن رسمًیا محافظتھا التامة على استقالل وادي النیل

وت       ل موق ي أرض النی ة ف ود البریطانی اء الجن صریة وأن بق ة الم ئون الحكوم ي ش دخل ف الت
دة           ربیة وینتھي   حبالضرورات ال  ي حددتھا المعاھ دة الت ر انتظار للم م  ،بانتھاء ھذه الحرب من غی  ث

ھ وإتمام وسائل الدفاع العسكریة تتبذل أقصى الجھد في تقویة الجیش المصري والنھوض بكل أسلح  
تالل             ار اإلح ن آث تخلص م ى ال ل عل ع العم وارئ م تعداًدا للط ریًعا اس امًال س ا ك ة إتماًم والمدنی

د              اإلقتصادي الذي فرضتھ     م یع ي ل ة الت اء المحاكم المختلط ة وإلغ ركات اإلستغالل األجنبی علینا ش
  .ھناك مبررلوجودھا

وأن یتفضل جاللة الملك أیده اهللا بدعوة حضرات أصحاب الجاللة والسمو ملوك الشعوب اإلسالمیة  )٣(
ب أن یقف             اوأمرائھا ورؤساء حكوم   ذي یج ف المشترك ال ي الموق رأي ف ادل وجوه ال ا لتب ال ھتھ م  الع

اذ أنجح                  روف واتخ ذه الظ ي ھ ة ف ة والخارجی شئونھ الداخلی ق ب ا یتعل ب فیم ى جن ا إل اإلسالمي جنًب
ة یرجوا            ،الوسائل لتحقیق النھضة اإلسالمیة المرجوة      ذه الخطوات الموفق تم ھ ى أن ت ن اآلن إل  وم

ال           ریع  اإلخوان المسلمون أن تأمروا جاللتكم بأن تعني الحكومة المصریة عنایة جدیة بإیجاد ع ج س
ب فتصدر        أخطر العواق لفوضى الحیاة االجتماعیة التي وصلت إلي حد من االختالل والفساد ینذر ب
ؤدوا            الیم أن ی ام األق وزراء وحك ة وال ال الدول ار رج ى كب ب عل ي توج ة الت شریعات الحازم الت

ي حی                 ھ ف دین ونواھی ر ال رام أوام ي احت رھم ف اتھم الصلوات في وقتھا وأن یكونوا قدوة صالحة لغی
ا       یب بأنواعھ ار وأوراق الیناص ة القم سباق وأندی ب ال ى مالع ضي عل ي تق ة والت ة والعام الخاص
ة             ة وبقی ة خاص ار الدول ى كب رم عل والمراقص الخلیعة والصاالت المریبة والمجتمعات العابثة وتح

واح        ن ن ة م ل ناحی ي الشعب عامة ارتكاب ھذه المنكرات والتي تحسم فتنة المرأة التي طغت على ك
ن         الت المشتركة م ى الحف المجتمع المصري فتحرم دعوة السیدات المصریات وغیر المصریات إل
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زاولتھن          ول دون م سیارة وتح الت ال د والمج ي الجرائ ورھن ف شر ص ع ن ة وتمن میة أو أھلی رس
اء   ستأصل البغ ي ت ة والت یم والجامع د التعل ي معاھ ات ف ان والفتی ین الفتی صل ب ة وتف ال العام األعم

ا               بأنواعھ ل أنواعھ ة بك ة المقیت ذه الجریم ي ھ ى مرتكب شدیدة عل  العلنیة والسریة وتفرض العقوبة ال
  .وتمنع شباب الجیش منًعا باًتا من غشیان ھذه األماكن

ة     ح وال یص   أن یكون وجود الجنود األجانب بیننا مبرًرا لتھاوننا في واجب من أقدس واجباتنا لحمای
اذ     أعراضنا وتقویم أخالقنا وقد انتھ     ھ وإنق ت كل لجنة ألفت للفحص عن ھذا األمر إلى تقریر وجوب إلغائ

ستنفد        .البالد من ھذا البالء المبین     ي ت وف الت ي الكی راف ف ن اإلس  والتي تنقذ الناس من أضرار الخمر وم
ات     إغالق الحان ك ب وه وذل ود ونح شاي األس افي كال صالح الك ذاء ال رمھم الغ ة وتح ة والبدنی واھم المالی ق

ي                 والمشا ب والت ین األجان نھم وب ة وبی ین المسلمین خاص ر ب ر تجارة الخم سھر وحظ ت ال د وق رب وتقیی
ي            ة ف ا هللا ورسولھ وبخاص الم حرًب تحرم على الحكومة التعامل مع شعبھا المسلم بالربا الذي اعتبره اإلس

ا    عملیات التسلیف وفي الجمعیات التعاونیة یتحرج كثیًرا من المصریین المؤمنین من االنت   دھا لم اع بفوائ ف
  .فیھا من ھذا الربا مع أن الحكومة تستطیع إعفاء الجمیع من ھذا الحرج بمجھود یسیر

ر       دول غی ستعمرات ل ض الم ي بع ة وف بالد األجنبی ض ال ي بع وانین ف ون الق ب أن تك ن العج  وم
اء كم        ر والبغ ا والخم ي الرب ونس   إسالمیة أفضل بكثیر وأقرب إلى قواعد اإلسالم منھا في مصر ف ي ت ا ف

مثًال والتي تحتم على وزارة المعارف أن تعني بمناھج التعلیم الدیني والتاریخ اإلسالمي والتربیة الوطنیة          
ل          ي ك ا ف ا وأن تعممھ ة أھمیتھ در الطلب یة تق عنایة علمیة وعملیة وأن تجعل الدروس في ھذه العلوم أساس

ة إص    ة العام ابع الثقاف الح من تم بإص یم وأن تھ ل التعل سارح   مراح ة والم ة اإلذاع دد مھم دًیا فنح الًحا ج
ن              شعب م ي ال ا یجن راًفا فعلًی والسینمات والصحافة والمطبوعات تحدیًدا صالًحا وتشرف على ذلك كلھ إش
ة                  اء األم ن أبن ر م سم كبی ة ق ولى تربی ي تت ة الت ورائھ فائدتھا ویتقي ضررھا وأن تراقب المدارس األجنبی

ة       ة العالی اء الطبق اء عن          وبخاصة من أبن ة غرب ل ھؤالء الطلب ث ال تجع ا بحی ا أن تصلح مناھجھ  وتلزمھ
رفیھھم  أمتھم وبالدھم وھم بین أھلیھم والتي تتناول بالتخفیض مرتبات كبار الموظ     فین وتحد من بذخھم وت

ات      ماتھ واستثناء موتھوعال ال ومرتب  وامتیازاتھم وأبھة وظائفھم وترفع مستوى المعیشة وتزید أجور العم
د    ، بمطالب الحیاة وال یجدون ما یوفي لھم الضروریاتینوءونموظفین الذین صغار ال  دنیا بل ي ال  ولیس ف

ات                  شجع الھیئ ي ت ف والت اوت المخی ذا التف شة ھ ھ مستوى المعی ف فی ات ویختل ھ المرتب كمصر تتفاوت فی
ا   األھلیة والجماعات الشعبیة التي تعمل لإلصالح االجتماعي وبخاصة الثقافیة والریاضیة وا      ة منھ لتعاونی

شعب  ھىوتصلھا بالحكومة اتصاًال وثیًقا ینھض بھا مادًیا وأدبًیا فھذه الھیئات وحدھا       التي تستطیع قیادة ال
صالحة                ات ال ھ الھوای ین یدی د وتضع ب ع ویفی ا ینف ھ فیم ت فراغ قیادة أدبیة صالحة وتحملھ على قضاء وق

سامیة    ة ال راض االجتماعی ة األغ ى خدم شوقھ إل سر اوت شئون   بأی ة وزارة ال صرت مھم و اقت ات ول لنفق
ة   دواء    االجتماعی داء وال ة ال ى دراس صاص       ،عل ات االخت ین جھ ا وب ات والوساطة بینھ ذه الھیئ شجع ھ  وت

ا أحسن األداء                ن المصالح المختصة ألدت مھمتھ ا م ة لغیرھ ن المشروعات الفنی وترك كل ماعدا ذلك م
   .ال یستحق كل إكبار وإعجابوألصبحت وزارة الشعب بحق ولكان ھذا عًمال جلًی
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  ..موالي صاحب الجاللة

تلخص ف صري ی ع الم الح المجتم ین إن إص الح ومن"ي كلمت شریع ص ـت ورفـَّ رى  ،"ذ غی ذ ی وحینئ
ب             يالعالم یا موال   ت مناس ب العجاب وإن الوق ال العج ي والكم  حیویة ھذا الشعب العظیم واستعداده للرق

اعزموا باسم اهللا وإذا         ة من     والفرصة سانحة ف ا كلم ى اهللا وقلھ ل عل ت فتوك ا    ف  عزم ًرا ملكًی ذة وأصدره أم
ة              ساعة المبارك ك ال ل تل شغف وأم ب ب ة ترق وس المؤمن كریًما فإن الكتائب معبأة والصفوف مستواه والنف

   . وأعز بكم دولة اإلسالمي أیدكم اهللا یا موال،التي تقام فیھا الصالة ویتقدم اإلمام

والء    وأشرف أن أرفع مع ھذه المذك      ام ال رة قرارات المؤتمر مشفوعة بكمال اإلخالص للعرش وتم
   .لذاتكم المحبوبة المفداة

  ،،والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،

  المطیع
  حسن البنا

  المرشد العام لإلخوان المسلمین
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  .ال تحقیقھا وتفویض المكتب في اتخاذ ما یراه موًص،الموافقة على اقتراحات الشعب المقدمة )١(

  .تأیید مكتب اإلرشاد العام تأییًدا تاًما في خطواتھ الموفقة في سیاسة الدعوة العامة )٢(

 :بھ من مطالبة الحكومة المصریةتأیید مكتب اإلرشاد العام فیما قام ویقوم  )٣(

              ا ا احتیاًط ى اختالف أنواعھ دفاع عل ائل ال بمضاعفة االستعداد العسكري والمدني وتقویة وس
  .استعداًدا للمستقبل ونزًوال على حكم اإلسالمللطوارئ و

       ى  لوبمطالبة الحكومة البریطانیة بالتعھد الصریح بلسان رئیسھا المستر تشرش  بالمحافظة عل
ود          اء الجن ون بق أن یك استقالل وادي النیل التام وعدم التدخل في شئون الحكومة المصریة وب

دون       البریطانیین في أرض مصر موقوًتا بالضرورات الحر       رب ب ذه الح اء ھ ي بانتھ بیة فینتھ
  .نظر إلى المدة التي حددتھا المعاھدة

                  ل إحالل المصریین مح ك ب دة مصر وذل رب لفائ ي أوجدتھا الح وباستخدام ھذه الظروف الت
اء المحاكم                 ة وإلغ صادیة أو أجنبی ل مؤسسة اقت األجانب في األماكن التي خلت بسفرھم في ك

ا   د لوجودھ م یع ي ل ة الت شركات    المختلط ى إدارة ال تیالء عل ات وباالس ذه األوق ي ھ ل ف  مح
األجنبیة وإنھاء امتیازاتھا وإلغاء عقودھا وبمحاربة المنكرات الفاشیة من خمر وبغاء وسباق           
لطة الحاكم              ع س ب م ذي یتناس ومراقص ومسارح خلیعة ماجنة وأندیة فاجرة بالحزم والجد ال

  .العسكري

   ركة قن س إدارة ش ل مجل ل مح أن تح تالل   وب د اح ة بع بح أداة معطل ذي أص سویس ال اة ال
 . وأن تمھد بذلك إلنھاء امتیازھا حتى تصبح شركة مصریة بحتة،فرنسا

      زم سرعة وح رب ب وبعالج المشاكل االقتصادیة التي أوجدھا اإلھمال وضاعفتھا ظروف الح
ن            ا مم ل وغیرھم الح والعام اة للف رورات الحی وفر ض شة وتت ستوى المعی ع م ى یرتف حت

  .تھدفون لخطر الجوع والمرض والفقریس

    ر وبأن تتخذ تعالیم اإلسالم أساًسا للنظم المدنیة واالجتماعیة لشعب یعتز بدینھ وال یرضى بغی
  . مع تفویض المكتب في اتخاذ الوسائل التي تكفل تحقیق ھذه األغراض،تعالیمھ بدًیال

یلة الثا          )٤( راره باستخدام الوس ي ق ام ف ائل    تأیید مكتب اإلرشاد الع ن وس ة م ى   اإلخوان لث  المسلمین وھ
ة   اس خدم ى أس ا عل تالف درجاتھ ى اخ ة عل ات النیابی دیمھم للھیئ وان وتق ن اإلخ اء م یح األكف ترش

   .المنھاج اإلسالمي القویم والمطالبة بنظام الحكم اإلسالمي كلما وجد الظرف المناسب لذلك

م تصل إلی                )٥( ط ل ان ووس ل مك ي ك رة اإلخوان ف ة      العمل على نشر فك ي تقوی ام ف اد الت د واالجتھ ھ بع
   .عبةـُـالتشكیالت اإلخوانیة المنظمة من الفرق والكتائب وإعدادھا روحًیا وثقافًیا وعملًیا في كل ش
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   :العنایة بتنشیط ناحیة الخدمة االجتماعیة في الشعب اإلخوانیة وخصوًصا في النواحي اآلتیة )٦(

  .ء مصر كالشاي األسود ونحوهمحاربة الكیوف التي تفتك بكثیر من أبنا)   أ (

تعلیم األمیین القراءة والكتابة وتنشیط أقسام الوعظ ودروس األحكام اإلسالمیة واتخاذ السیرة      )  ب(
النبویة المطھرة وسیرة الخلفاء دعامة للتثقیف العام في شعب اإلخوان والعنایة بالقرآن الكریم 

  .حفًظا وتحفیًظا وتفھًما ودراسة

ي     تقدیم اإل )  حـ( رشادات الخلقیة والصحیة واالجتماعیة والفنیة متى وجد الفنیون االختصاصیون ف
  .ھ من أفراد الشعبیالشعبة إلى كل من یمكن تقدیمھا إل

اء   فإن)   د( ضرات أطب صال بح ك باالت ي ذل ھ ف ب بواجب یقوم المكت شاط وس ي بن شروع الطب اذ الم
  .األقالیم وإرسال أعضاء القسم الصحي بھ إلى الشعب

تألیف لجنة في كل شعبة لالتصال بالموظفین واألعیان الذین یجھرون بالمنكر وإرشادھم إلى      )  ھـ(
  .واجبھم باعتبارھم نماذج ینظر إلیھا غیرھم ممن ھم أقل منھم

ة        )   و( ا باللجن لھا دائًم ذلك ووص تنشیط الفرق الریاضیة المتصلة باإلخوان كلما وجدت الظروف ل
  . الخاصة بذلكةمكتب مع مالحظة نصوص الالئحالریاضیة العامة بال

مقاومة التبرج واالختالط بین الجنسین في دور التعلیم وفي المجتمعات العامة وتنبیھ األذھان  )   ن(
ى أن             ع عل ساد للمجتم ن إف إلى ما في ذلك من خطر شدید ومن خروج على تعالیم اإلسالم وم

  .مي في ھذه الناحیةتكون بیوت اإلخوان مظاھر كاملة لألدب اإلسال

ب             )٧( ة وبطل دة اإلنجلیزی دیل المعاھ بالد بتع ك ال ة ملی ى جالل ب إل إقرار العریضة التي یتقدم بھا المكت
اتخاذ الشریعة اإلسالمیة أساًسا للتشریع والحكم في مصر مع رجاء دعوة أمراء المسلمین وملوكھم    

میة في ھذه الظروف وما یجب أن إلى النظر المشترك فیما یجب أن یكون علیھ موقف األمم اإلسال         
 .تقوم بھ مجتمعة إلعادة وحدتھا واستكمال حریتھا

  ،،،واهللا أكبر وهللا الحمد
  رئیس لجنة المؤتمر 

   أحمد السكري

  ھـ١٣٥٩من ذي الحجة ٢٠القاھرة في 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  والصالة والسالم على نبیھ الكریم
  ـــــــــــــــــــــ

ن القدامى طلب إلى بعض اإلخوان أن یضع المركز العام رسالة في نظام األسر ألنھ إذا كان اإلخوا
  .)١(ق بھا لیس لھ بھ من عھدجارف الذي لبى نداء الدعوة والتحن ھذا السیل العلى علم بھذا النظام فإ

ل  ھھا وفھملة في رسالة صغیرة یسھل تداول قسم األسر في أن یجمع شتات المسأفرغبت إلى  ا والعم
  .بما فیھا بین اإلخوان فوضع الرسالة التي أقدمھا إلیكم الیوم

ا وأ   وقد كتب فیھا عن األوضاع السیاسیة      بالد وخارجھ دعوة   العامة في داخل ال ي ال ا ف ین  ، ثرھ ویب
رض   وة لقیت من الصعاب ما لقیت واعتر  منھا أن الدع   ا اعت صعاب م صعاب    ، ضھا من ال ت ال ا ذلل ولكنھ

عوة ال تزال في أطوارھا ولكن یجمل باإلخوان المسلمین أن یدركوا حق اإلدراك أن الد، العقباتوتخطت 

                                         
ا      "تضمن كتاب    )١( شھاب " (مجموعة رسائل اإلمام الشھید حسن البن ًا  ) دار ال رة   "عنوان ام األس ي     " نظ رة ف تحدث عن األس

  .، وھذا بالطبع شيء آخر یختلف عن الرسالة المثبتة ھنا)٢٨٨ــ٢٨٦ثالث صفحات 
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ذكورً               األولى وأ  یئا م ست ش ا لی ي تخطوھ ات الت ا والعقب ي ذللوھ صعاب الت دخر      ن ال د ی ا ق ى م سبة إل ا بالن
طھا  روب االض ن وض نوف المح ن ص م م ستقبل لھ ھ وال  دالم ستعدوا ل ك ولی ى  ذل سھم عل وا أنف  فلیوطن

  .یذكروا ما فات إال على سبیل العبرة والتدبر

اب           وأ ذ أن یأخذوا كت ب أن تنف ن أقوى ما یعینھم على تحمل مشاق الدعوة والنفوذ بھا إلى حیث یج
ة            ق ومعامل اونوا  اهللا جملة ویحققوا في أنفسھم معاني الخیر التي فیھ من إیمان وعمل وعبادة وخل  وأال یتھ

  .أخیھفي الكلمة الصغیرة التي ینبو بھا لسان األخ في حق في شيء من ذلك حتى 

سھم   عملًیولیس نظام األسر إال تحقیق معاني اإلسالم تحقیقاً     ا بین اإلخوان فإذا ھم حققوا ذلك في أنف
ون وال مت         ف یك م كی ن نصر ال یعل ؤمنین م ت     ىصح لھم أن ینتظروا ما وعد اهللا بھ الم ون إال ھو جل یك

  .اقدرتھ وأحاط بكل شيء علًم

ْوا   *َوَلَینُصَرنَّ اللَُّھ َمْن َینُصُرُه ِإنَّ اللََّھ َلَقِويٌّ َعِزیٌز  " صَّالَة َوآَت  الَِّذیَن ِإْن َمكَّنَّاُھْم ِفي اَألْرِض َأَقاُموا ال
  ."ِھ َعاِقَبُة اُألُموِرالزََّكاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَھْوا َعْن اْلُمْنَكِر َوِللَّ

حسن الھضیبي 
   المسلمینالمرشد العام لإلخوان
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  لھ وصحبھوعلى آالحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا 

  ومن دعا بدعوتھ إلى یوم الدین
 

عھ ال            ر ویرجع بوض ام    من أھم نظم التربیة عند اإلخوان المسلمین نظام األس ى ع الي إل  ١٩٤٣ ح
  .إن شاء اهللانرجو أن نوفیھا حقھا من البحث في رسائل أخرى میالدیة وقد سبقتھ وصاحبتھ نظم أخرى 

الم ف            ویھدف اإلخوان المسلمو     م اإلس ن المسلمین یفھ ل م وین جی ى تك ھ     ن إل ؤمن ب ا صحیًحا وی ھًم
  ".ِفْتَنٌة َوَیُكوَن الدِّیُن ُكلُُّھ ِللَِّھَحتَّى ال َتُكوَن " ویجاھد بھ ،سھ ویجمع الناس علیھویطبقھ على نف

ذا ن   ،ینلم ثم عدلوه إلى نظام اإلخوان العاوھم حین اتخذوا نظام األسر   ل ھ ن قب ظام   وحین اتخذوا م
ة        الكتائب   ات اإلداری ن التنظیم ة م د حدود مظاھر خاص ون عن وا    ،لم یكونوا یقف ا یحاولون أن یتحقق  وإنم
  .نة المطھرةــسھم ما جاء بھ القرآن الكریم ووضحتھ الُس وأن یطبقوا على أنف،باإلسالم

ى مظاھر                 دوا عل م یجم نظم ل ذه ال ن ھ دیل أي نظام م ل یقتضي تع دما وجدوا صالح العم ذلك عن ل
  .الوضع اإلداري وإنما أخضعوا األوضاع اإلداریة لمطالب العقیدة

ة             ا وسائل مرن ى أنھ ة عل ذه األنظم ا عل    لذلك ینبغي أن تكون نظرتنا إلى ھ ستعین بھ  ىنحاول أن ن
ال  داف اإلس ق أھ ام  ،متحقی ھ اإلفھ ضل مع زان ال ت ا بمی ا دائم سنا وأعمالن زن أنف اب اهللا وُس" وأن ن نة ـكت

  ."رسولھ علیھ الصالة والسالم
  عبد العزیز كامل
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  ــــــــــــــ

 
نري    ر  س ام األس ا نظ شأ فیھ ي ن روف الت تنا للظ ي دراس سمانف ا ق اع  : أنھ ق باألوض ا یتعل  أولھم

اء اإلخوان       ،السیاسیة العامة في مصر قبیل الحرب العالمیة الثانیة    ة لبن ق باألوضاع الداخلی ا یتعل  وثانیھم
ـال     ولكي یتضح سیر الحوادث و  . .المسلمین ن الرجوع قلیـ ا م د لن ة     ترابطھا، الب رب العالمی ل الح ى قبی  إل

ع       وفي   ،١٩٣٨إلى عام   . .الثانیة ة قاسیة م ھذا العام كان إخواننا المجاھدون في فلسطین یخوضون معرك
صھیوني  ي وال تعمار الغرب ساعدات     ،االس ن م ھ م تطاعوا تقدیم ا اس ة م ذه المعرك ي ھ وان ف دم اإلخ  وق

ب  شورات والكت ع المن ال وطب اد والم دین كالعت اب ،للمجاھ ا كت ن أھمھ سطین  "  وم ي فل دمار ف ار وال الن
دعیم حرك     م بمظاھرات في القاھرة والمحافظات والمدیریا     والقیا،  "الشھیدة   ك ت ل ذل ر ك ة ت، وكان من أث

  .الجھاد في فلسطین وإبراز اسم اإلخوان المسلمین في میدان الحیاة العامة

ــ  بكثیر من التحدید   ــوبدأت القوى االستعماریة تدرك      اة     دان الحی  الدور الذي قام بھ اإلخوان في می
  .ا الجو المالئم لذلكو إذا وجد،ھـون القیام بوما یستطیع، العامة

سادس    ، أمواج الضغط على اإلخواندوترتب على ذلك أن بدأت تشت    ؤتمر ال د الم "  وخاصة بعد عق
ـ  رحمھ اهللا ــ وامتاز الخطاب الذي ألقاه األستاذ البنا  " ھـ١٣٦١ذو الحجة    رض      ـ ھ ع ؤتمر بأن ذا الم ي ھ ف
سیاسیة       ا صادقا لحالة مصر الداخلی      فیھ عرضً  صادیة وال ة واالقت دعمً ،ة ومشكالتھا االجتماعی ا دراستھ   م

  .باإلحصاءات واالقتراحات العملیة

ى اإلخوان           ذ عل ذا الضغط     ،وفي ھذه الفترة ضغطت الحكومة المصریة القائمة وقتئ اذج ھ ن نم  وم
ى مدر              اھرة إل ن الق تاذ م ل األس ر بنق ة    صدور األم ا االبتدائی ة قن ر  "س اك  ، "١٩٤١فبرای ودً  وھن ذل جھ ا ب

 ،موفقة في المؤاخاة بین  سكان اإلقلیم واستطاع أن یطھر الجو من الشائعات المغرضة التي سبقت مجیئھ    
نقال داعیً               ھ  وبعد انتھاء العام الدراسي أمضي فصل الصیف  مت ى رب ى      ،ا إل ھ إل ر بإعادت د صدر األم  وق

  .القاھرة بعد أن أثیرت ھذه المسالة في مجلس النواب
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ة      م عقد األستاذ اجتماعات في      ١٩٤١كتوبر  وفي أوائل أ   سیاسة البریطانی ا ال اجم فیھ ور ھ دینة دمنھ
  .١٩٤١ أكتوبر ١٣وتم ھذا قي ، باعتقالھ" حسین سري"فصدر أمر رئیس الوزراء ، اا سافًرھجوًم

ون      وأمضى ل الزیت ي معتق ھر ف دة ش تاذان أ    األستاذ م ھ األس ان مع سكري وع  ، وك د ال یم  ب حم د الحك
ى البق  ،دما صدر أمر اإلفراج عنھ   وعن ،عابدین ر عل ـ  أص ھ    ـ رج عن زمیلی ى یف ھ    ، اء حت ا علی وال أن ألح ل
ى اإلخوان      ،ا استھدفا فیھ صالح العمل   ا شدیدً إلحاًح شدید عل ضییق ال ن الت  وبقیت الحكومة على سیاستھا م

  .في أي صحیفة أو كتاب" اإلخــوان"ورسائلھم ومنع ظھور اسـم  ھمومصادرة جرائد

 
ع     وبینما ة خاض ة            كانت الحكوم وش األلمانی ت الجی ھ االستعمار كان زري لتوجی ذا الخضوع الم ة ھ

ري           قطت وزارة س دلتا وس تحم ال ادت تق ى ك اء حت وات الحلف تتقدم في الصحراء الغربیة وتكتسح أمامھا ق
  .وجاءت وزارة النحاس وتقرر إجراء انتخابات جدیدة

و      ا عن دائرةوتقدم األستاذ مرشحً  ذات أق دائرة بال ذه ال ي ھ ن أن  ى اإلسماعیلیة ومركز اإلخوان ف  م
ھ بصراحة     ىیحتاج إلى دلیل وفي أثناء المعركة استدع  تاذ المرشد وحدث ائ ، النحاس األس ز   ق ال أن اإلنجلی

ة  طلبوا أن یحال بین   أي طریق ز      ، حسن البنا ودخول مجلس النواب ب رار اإلنجلی ن إص ب النحاس م  وعج
  .أفراد الشعب من دخول مجلس النوابعلى منع رجل من 

 وفي ھذه المقابلة صارح األستاذ رئیس ، ثم قابل النحاس مرة ثانیة  ،واستشار األستاذ مكتب اإلرشاد   
وة   ،دـــالوزراء بأن اإلنجلیز یھدفون إلى اإلیقاع بین اإلخوان والوف           ولم یكن الوفد وقتئذ یعتقد في وجود ق

ا أعط  ، الشعبیة التي یرتكز علیھا أو تنازعھ القاعدة،منظمة تقابلھ   النحاس  ي ولعل في إصرار اإلنجلیز م
ر     ،فكرة أوضح عن حقیقة قوة اإلخوان  ذا األم ي ھ ره ف ا ذك ن      أن األس ، والذي یھمن ھ م ال للنحاس أن تاذ ق

ا    دالخیر أن ن   ر وطنن یس مصرًیا   "خر جھود المصریین لتحری دونا ل ى صدق      ، "فع یال عل تاذ دل دم األس وق
سھ  ،غبتھ في ادخار ھذه الجھود  ور ،نوایاه ھم      ، أن تنازل عن ترشیح نف ز غرض ى اإلنجلی وت عل ذلك ف  وب

  .من إقحام اإلخوان في نزاع داخلي

ل اسم          وحفظھا النحاس جمی   ة تحم مح لإلخوان   ، "اإلخوان المسلمون  "ال، فصرح بصدور مجل وس
د       و،بإقامة المؤتمرات العامة واستخدام مكبرات الصوت ونشاط فرق الجوالة          ي عھ ة ف ت محرم ا كان كلھ

  .حسین سري على اإلخوان

 

  .وحاول أن یتقرب إلیھم. .وبدأ االستعمار بعد ھذا تجربة مع اإلخوان

ة   سفارة البریطانی ن ال دوب م تاذ ومن ین األس ة ب دثت مقابل وان ،وح ي دار اإلخ ن ف م تك ي ، ل  وال ف
  . اإلخوان ووسائلھمالسفارة وأراد المندوب أن یعرف من األستاذ أھداف
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ك   تاذ ذل ھ األس ح ل ب   ،ووض ن األجان وقفھم م وان وم ج اإلخ ین نھ ان  ، وب الم باألدی ة اإلس  وعالق
ي أ      ر المسلمین وف یئة        خ السماویة وغی ت س رتھم عن اإلخوان كان دوب أن فك ال المن ة ق ا  ، ر المقابل ولكنھ

  ! بعد أن اتصلوا اتصاال مباشر باألستاذ اآلنتحسنت 

ال    "تقدیرھم" أن یعبروا عن     بعد ھذا  وأرادوا دموا بعض الم ون " لإلخوان بأن یق ة   " یعین ھ الجماع ب
  ! على تحقیق أھدافھا الدیمقراطیة

دى استعانتھم     وفي أثناء ذلك استطاع األستاذ    یئا عن م اء  "أن یعرف ش بعض الزعم ھ   ، "ب رھن ل وب
  .ذا شيء عاديفي تكالیف العمل السیاسي وأن ھ" أصدقائھم" مندوب السفارة أنھم یعینون 

اجر     ــ رحمھ اهللا ــیقول األستاذ    ھ الخن ي كأن ى قلب زل عل مع    ، أن الكالم كان ین د أن س ان رده بع  وك
ن   : "، وبعد أن ظنوا أنھم أقنعوهمنھم ما أراد أن یسمع    ال فل أنكم ما دمتم تعتبرونا رقیقا یباع ویشتري بالم

المي     وال بد لكم من أن تعترفوا   ،تستطیعوا أن تتفاھموا معنا    الم اإلس ي الع  بحقیقة التطورات التي حدثت ف
  ".ضنارجار التي دخلتم بھا أت الةوأن تغیروا عقلی

ى النحاس             ن الضغط عل دة م ة جدی دھا موج دأت بع رفین  إذ ب ین الط  ،وكانت ھذه المقابلة حاسمة ب
  .لیضغط بدوره على اإلخوان ویحاربھم

 

ام             ر أمر النحاس بإغال   وصد ز الع ي المرك القطر المصري وبق عب اإلخوان المسلمین ب ق جمیع ش
مفتوحا مراقبا أشد ما تكون المراقبة وأحصیت على األوان حركاتھم وسكناتھم ووجھت الحكومة خطابات 

 وحاول االستعمار أن یستفز اإلخوان ،سریة إلى مصالح الحكومة لیراقب كل رئیس من عنده من اإلخوان
غطھ   اوموا ض تارً    ،لیق ع العسكري س ن الوض ررً   ،ا فیتخذ م وان مب ورة اإلخ ن ث شة    وم م البط بطش بھ ا فی

  .الكبرى

ھ    تعمار غرض ى االس وا عل وان فوت ن اإلخ أوا إل ،ولك الة    ولج ا رس رأون فیھ وت اهللا یق ى بی
ة  ــوا ب وحق لھم أن یعجــ وعجب الناس ــ بعض العظات ــن تمكنوا ــ  إ  ویلقون  " المأثورات"  من حكوم

ى دو   ،اسم اهللا كثیرً  ا یذكر فیھا ا   ق دورً تغل ود      بینما یقف حراسھا عل ون جن و یحم ر واللھ ة "ر الخم  "الحلیف
  !وھم یقترفون اإلثم والفجور 

 

س  ،  وأشیع وقتئذ أن االستعمار على وشك أن ینفي األستاذ من مصر    ١٩٤٣كان ھذا في عام       وأح
ماء    " نرسالة النبي األمی"اإلخوان  فكتب إلى    ،بذلكــ  رحمھ اهللا   ــ   د بأس ا بع س   "التي عرفت فیم ین األم ب

  .ووضح من ھذه الرسالة أنھا كانت وصیة مودع" طورات الفكرة اإلسالمیة وأھدافھامن ت"و " والیوم
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ذي جاء   ،وقد عرض فیھا األستاذ لقیام الدعوة اإلسالمیة       والقواعد األساسیة لإلصالح االجتماعي ال
ل     ،م تتبع قیام الدولة اإلسالمیةوالشعائر العملیة لھذا النظام، ث  بھ اإلسالم    ل الضعف والتحل ور عوام  وظھ
داف       ،في كیانھا    ذه األھ ق ھ ائلھم لتحقی ة المسلمین ووس المي وحال  ، والصراع بن االستعمار والعالم اإلس

ل واإل          ق الفاض ان والخل ابع    وختمھا بوصیة كتب فیھا واجبات اإلخوان من اعتصامھم باإلیم ى من ال عل قب
  .الدعوة والتحاب والسمع والطاعة في المنشط والمكره

 

عب اإلخوان المسلمین    ،وشاء اهللا أن تمر ھذه المحنة بسالم       وأن یصدر أمر رئیس الوزراء بفتح ش
ال "ة  وكان أھم ما فیھ قراء،في نفس السنة وعقد اجتماع ضم المسئولین من اإلخوان في القطر    ي  رس ة النب

  ."نظام األسر التعاونیةتقریر "و " األمین

 

 
  ــــــــــــــ

 
 البناء ثم ھذاالجماعة الداخلي ویحسن بنا أن نوضح أھم معالم   ا لبناء   كان نظام األسر تعدیال جوھریً    

  . األسردخلھا نظامنبین التغییرات التي أ

ا من قسوة األحداث التي مرت على اإلخوان قبیل الحرب   فقد رأینا من العرض السریع السابق جانبً      
 مع االستعمار وخضعت – بدرجات متفاوتة – وكیف تحالفت القوات الداخلیة ،العالمیة الثانیة وفي أوائلھا

ده      ي ی ة ف ذ ال     ،لھ  وكانت أدوات طیع سد مناف املین وی ا الع ور  یحارب بھ ة   ن ة العامل ھ، والجماع ي   أمام  لك
  :لشر والسیر في طریق الحق ال بد لھا من توفر ثالثة أموراتستطیع مقابلة ھذا 

  . مؤمنة بھ إیمانا عمیقا،اا جیًدأن تكون أوال فاھمة دینھا فھًم )١(

ا )٢( ف الع ون ص نھم،این منتظًملمأن یك ا بی ة فیم شیع الثق امال ی نھم ك ارف بی ن ، والتع اس م ى أس  عل
  .والطاعة في المعروفالتناصح 

ل    ردـ یحمل فیھ الف ، على أساس إسالمي عملي    لینمأن یقوم التعاون بین العا     )٣( ة، وتحم اء الجماع  أعب
 ، فال تكون قضیة اإلیمان دعوى لسان وخطابةرد، ویحملون جمیًعا أعباء الدین، الف الجماعة أعبــاء 

  .والجماعة العملیة في حیاة الفرد هوإنما یأخذ اإلیمان صور

م : بثالث كلمات– رحمھ اهللا –ھي إذن قضایا ثالث عبر األستاذ       ف اة ، الفھ ل ، والمؤاخ ي  . . والتكاف ھ
  .األركان التي اتخذھا لنظام األسر
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د  ،ومع أن ھذه األركان ال یمكن أن یقوم العمل بدونھا ورغم قسوة األحداث التي مر بھا اإلخوان    فق
  .ذه األركانكانت ھناك أمور حالت دون القیام بما تتطلبھ ھ

تاذ  ھ اهللا –فاألس ي    – رحم ام الدراس ي الع ھ ف ى تطبیق رف عل صار اهللا وأش ب أن ام كتائ ع نظ  وض
  .)١٩٣٨ــ١٩٣٧(

الث لی   ت ث ان یبی ـ وك بوع ـ ي األس یس  : ال ف اء والخم ب     ،األحد والثالث ن الكتائ ة م ع كتیب ة م ل لیل  ك
  .مل لإلسالمد الصف الذي حمل أمانة العث، وحاول في ھذه الكتائب أن یوحالثال

  .لیوحد بھا فھم اإلخوان" التعالیم"ووضع رسالة 

الة   ي"ورس نھج العلم دعاة   " الم ن ال فا م رج ص ة ولیخ ى الدراس وان إل ھ اإلخ ذا ،لیوج ي ھ دد ف  وح
  .ا وامتحانات ولجاناالمنھج كتًب

راد  وأ،١٩٣٧حدد فیھا مراحل العمل وتكوین الكتائب التي بدأ نواتھا عام " المنھج" ووضع رسالة 
ة "عدد أفرادھا إلى اثني عشر ألفا      أن یصل    اً      ، "ال یھزمون من قل ق تطبیق م تطب ذه المشروعات ل ن ھ  ولك

ر     ا دقیقاً منھجًی د           ، في كل أجزاء القط ال المرش ن آم ا أقصر م ت خطوات اإلخوان فیھ ذه   ، وكان ت ھ  وبقی
  . ووثائق تبین مراحل السیر،المشروعات آماال في الصدور

ذه الظاھرة  والبد لنا من وقفھ   ذه          ،طویلة عند ھ ذ ھ ت تنفی ي عاق ل الت ي العوام ق ف ر عمی ن تفكی  وم
   : وسنحاول في السطور اآلتیة أن نلخص أھم ھذه العوائق،البرامج تنفیذا كامال

 

 وفي سرعة تمأل مناصبھا دون أن  ،دوب أو داعیةـعبة تفتح أوال بعد رحلة من منـُـفأحیانا كانت الش  
الم          ل لإلس ة العم وم بأمان ن أن تق ي یمك ي تكون ھناك دقة في اختیار العناصر الت ق  ف م وعم ة  ، فھ  والنتیج

الطبیعیة أن تسیطر النواحي الشكلیة على تفكیر القائمین باآلمر فیھا فیوجھون ھمھم إلى تأثیث الدار وعقد 
رق      و، وتتعاون الشعب معا في عمل االستعراضات الكبیرة   ،الحفالت الكبیرة  ي ف ن ف حشد أكبر عدد ممك

راد         ة األف ل حیوی الجوالة دون اھتمام كبیر بتوجیھھم وتكوینھم ویترتب على ھذا أن تستنزف مظاھر العم
  .وبالتالي حیویة الجماعة

 

ادرة    ،والنتیجة الطبیعة أن یحدث اضطراب في میزان العمل  ة الق ر الواعی ى   وأن تصبح العناص عل
ر المنت       اإلنتاج قلیلة ب   دد الكبی ذا الع ى اإلخوان ویت  النسبة إلى ھ ل      ح سب إل ن العم ر م ذه العناص د ھ ول جھ

الت     ،التكویني الھادي المنتظم مع المجموعات الصغیرة      سرادقات والحف ي ال  ، إلى العمل الضخم الواسع ف
ك دون   وازداد الضغط على العناصر، تضاعف إقبال الناس  ،وكلما تضاعفت الحفالت    الواعیة  فیحول ذل

دان       ،متابعتھا ودراستھا وبذلك ال یرتفع مستواھا إال قلیال     ى می رون إل راد كثی ذا الضغط أف  ویندفع تحت ھ
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رات  ة والمحاض افي ،الخطاب ضج الك م الن وفر لھ وجیھھم ، دون أن یت ى ت شرف عل ن ی دوا م  ودون أن یج
  .والعنایة بأمرھم

ن     " : مع أن ھدف اإلخوان ،یة بالصف المنتظم  وھكذا طغت الكثرة العددیة على العنا      ل م وین جی تك
ون  . ".فھما صحیحا ویوجھ النھضة إلیھ   المسلمین یفھم اإلسالم     ھذا الفھم ال یمكن بحال من األحوال أن یك
 ال یستطیع الخطیب فیھا أن یحدث المستمعین حدیثا منھجیا ،فجمھورھا غیر ثابت. .عن طریق السرادقات

ل   ا ثم یربط ھذا كلھ بالحفل ،ن سبقھ ویبني علیھ من یأتي بعھیرتبط بما قالھ م   ي الحف لسابق ویراعي ھذا ف
  .الذي یلیھ

ار   ،اا في االحفال حدیثا عامً  ولھذا كان الحدیث دائمً    ذا آث ان لھ ع اإلخوان حول مع     : وك ا جم ان ـ منھ
اء       ب الخطب ضً    ،كلیة یتحدث فیھا أغل ا أی ة "ا  ومنھ ذ   " قناع سامعین بھ ین وال ى حساب    المتكلم اني عل ه المع
في جو صالح ؟   "جد إال في جو صالح، وحیث أقول  الذي ال یمكن أن یو ،الظمأ الدافع إلى العلم والتطبیق    

ا ا وأخالقیً راد على الرقي عقلیً ، ولكن أقصد الجو الذي یساعد األف مجاالتھوا عن العمل    ا بعیدً ال أقصد جوً  
ولو كان ھذا العائق شدة إقبال الناس على اإلخوان . .ذلك دون أن یطرأ عائق یحول دون    ،اا وجسمیً وعلمًی

  !!المسلمین 

 

   :وترتب على ھذا كلھ أن وجدنا عندنا صنفین من اإلخوان

ھ        )  أ  (  اع علی ي اهللا واالجتم أحس  ،صنف بھرتھ االحفال والمؤتمرات والحدیث عن اإلخاء والحب ف  – ف
ع، ومغفرتھ حین   ورحمة اهللا في كل اجتما،حة المالئكة في كل حفلفیف أجنح –أو ظن أنھ أحسن    

ھ          . .ینظر إلى أخیھ   راغ یظن ي ف ھ ف وأعتبر بقاءه مع إخوانھ غایة ما بعدھا غایة  فأصبح یمضى وقت
تالء ستمعً   ،ام وان م ع اإلخ اش م ستقبلھ وع الم وم أمر اإلس ا ب ھ اھتمام دیث یظن و ح ا  ولغ ى م ا إل
ي المعسكر     ،بونطا عندما یخ   متحمسً ،یقولون یش ف  مستغرقا في جو من العواطف والھدوء حین یع

ة ة ،أو الكتیب الم الملتھب ھ أرض اإلس س أقدام ل ، دون أن تم ر العم ھ بجم وي أیدی سھد ، أو تكت  أو ت
ي مطالع  ھ ف ذوي أبدان  عیون دین، أو ت ذا ال ب ھ ل   ة كت دة ق ي سبیل عقی ل ف اق المتواص ن اإلرھ ھ م

  .ھمأبناؤھا إال من رحم ربك وقلیل مام  ونا،ناصروھا وأستعد أعداؤھا

، ودینھ من الخطباء ویجمع ا في عداد اإلخوان یلتقط معلوماتھ من األحفالعاش ھذا الصنف محسوًب
  !! خیر الدنیا واآلخرة أنزلھ اهللا" دینا"لیكون منھا " األشتات"ھذه 

ة اإلس        )ب( ل أمان ـ  وصنف آخر عاش یحم سھ   ،المـ ن ذات نف ذل م وت أو ، ویب ھ  ،الده وق  ، وعصارة حیات
ى             ،ا في تكوین نفسھ   یعمل جاھدً  ا استطاع إل ق م ھ الح رى وج ھ ویتح  وصیاغة بیتھ على أساس دین
 ال یبتغي ، عملھ موجھ إلى خالقھ،نة رسولھ علیھ الصالة والسالمـ من كتاب اهللا وُسه نور،ذلك سبیال

 ،اا خفیً یعیش بین العاملین تقیً . .اًب وال بین اإلخوان منص،ا وال في األرض مقامً  ،ابھ عند الناس جاھً   
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اس      ھ  الن ع علی ا یطل رم مم ى أك ھ عل ن عمل ع اهللا م ذاكرین   . .یطل ـأنینة ال ي طم د ف ضحي ویجاھ وی
  .وسكینة المؤمنین

ھ         شھد أني صاحبت منھم أخً وأ ل عن عمل ھ تعط ن إخوان ع أخ م ھ م سم راتب ان یقت ألتھ ذات ـ وس ،ا ك
  ؟  وكیف یعیش أخي دون مرتب:؟ فابتسم قائال  مرتبكم أمرك بنصفـ كیف استطعت أن تنظ:یوم

وم          وعلى أكتاف ھؤالء الم    اء یق زال البن ان ال ی صین، ك م     . .خل انھم وحسن بالئھ م إیم ن رغ م  ،ولك  ل
ذین     ،ع الضخمة المقبلةویستطیعوا أن یقوموا بأعباء تكوین الجم   الم وال ال  وال رعایة المتحدثین عن اإلس

ة      دفعتھم الظروف إلى منابر ال     ة دون روی وع   . .ال استعداد ومساجد ومنصات الخطاب ت الجم ا  –وقنع  وم
رى       –أكثرھا   ت ت ال وعاش ي األحف سمع ف ا ت ر " بم الم  " منظ رایینھ      اإلس ي ش ري ف ا یج ون دًم دون أن تك

  .لشاق المرھقا یعینھ على السیر في طریقھ ا ووقوًد،بما یؤلمھ ویفرحھوأعصاًبا تتأثر 

 

اھر      ،نتیجة لألوضاع السابقة أمر أخر كان     ن الق ادة م سة القی دقیق لسل ل   ة ھو عدم االنتظام ال ى ك  إل
م  ى فھناك رؤساء شعب لم یكونوا على المستو       ،أطراف القطر  ن الفھ  وأعضاء مجالس   ، الطیب العمیق م

ة      ة        ،إدارات دخلوھا على أنھا جماعة خیریة عام راد واألم ات األف ي عقلی ر شامل ف ذا تغیی یس وراء ھ  ، ل
اس       ا الن ي ظلھ یش ف ي یع اییر الت یم والمع ي الق وھري ف الب ج صھا  ،وانق ا خصائ ة لھ ضارة قوی  ، وح

لوبھا سجون والمعتق  ،وأس ھ ال ن ورائ ل م ـ وعم شـ دیث    ـولع. .ریدـالت والت ي ح ان ف ذا ك ن ھ یئا م ل ش
ذا ك    أما أن یؤمن الناس أنھ واقع قریب فھذا ما لم یكن واضحً         . .الخطباء ى ھ رین وعل د كثی اك  ان ا عن ت ھن

  .ثغرات في سلسلة القیادة

ة    ة ناجح وض معرك ستطیع أن یخ ھ ال ی وط عمل ل خط دة بك ة أكی ى ثق ن عل م یك د إذا ل . .وأن القائ
  .تصبح المسألة مقامرة ال قیـادةو

 
ة          الي للجماع ان الم ن جانبً    ،وانعكس ھذا كلھ على الكی وفر ولك ال مت رً  فالم ي    ا كبی ھ مستنزف ف ا من

  .فال والمؤتمرات والنشاط المحليتاالح

یش أال    ،والمركز العام لیس شعبة من الشعب  ن األحوال أن یع  وأعباؤه ضخمة وال یستطیع بحال م
اطق  ن المن ھ م وارد تأتی ى م ى   .. .عل النفع عل ود ب شروعات تع وم بم ستطیع أن یق ھ ی در میزانیت ى ق وعل

   .وعة الكبیرةالمجم

دعوة    فالمركز العام علیھ من الواجبات في      اھیر،          نشر ال نظم الجم ذي ی و ال ره، فھ ى غی یس عل ا ل م
شرات     وعنھ   ائل والن ة             ،تصدر الكتب والرس سیق خط المیة لتن بالد اإلس ى ال ات إل ل البعث ذي یرس و ال  وھ

دعم   ھذا .. كات اإلسالمیة في العالمالعمل بین الحر   الیف ل إلى ما تحتاجھ أقسام العمل بالمركز العام من تك
  .داري والتوجیھي في النواحي المختلفةنشاط الدعوة اإل
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  ــــــــــــ

سابقة رأ     سیاس       من دراستنا ال ة وال روف الداخلی ا الظ ا اإلخوان ق    یین ي عاش فیھ ل وضع نظام    ة الت ب
ى اإلخوان أن یتخذوا              ،األسر ت تحتم عل ا كان ل       وكیف أن ھذه األوضاع جمیع ي العم ًا ف لوًبا دقیق م أس لھ

الم     ،  ھذه العقبات یستطیعون معھ أن یتخطوا      ر اإلس ستھدف خی ق سوى ی  ،وأن یسیروا بالجماعة في طری
  .دون تعقید إداري وعنایة المظھر وضخامة الھیكل

درس     ر      والبد لنا حین ن ذا الع ر أن نستحضر ھ داف نظام األس ا أوالً   ض أھ ي أذھانن سابق ف  وأن ، ال
  .ا بھذا الموضوعنراجع الوثائق والتقاریر التي كتبھا األستاذ رحمة اهللا خاًص

 

ا                ن تجاربن رة م ذ العب ستطیع أن نأخ ى ن وانین حت وائح والق ذه الل وقد سبق أن ذكرنا أننا سنعرض ھ
ر  – وال تزال –فھذه األوضاع اإلداریة كما رأینا كانت   . .د بوضع إداري كان قائما    دون تقی   عرضة للتغیی

  .وفق صالح العمل

 

اوني     "فالالئحة تحمل اسم     ة النظام التع ا      " الئح سمي أحیان ت ت ة    " وكان ر التعاونی ة األس د  " الئح وق
ع األ         لت ال تألف ي ربی ذا النظام ف ة لھ ة العام ارس   "١٣٦٢ول جن ي     " ١٩٤٣م راد المشتركون ف ان األف وك

ا  ىنظام األسر یقسمون في كل شعبة إلى عشرات تس      رة "  كل عشرة منھ ار األس " أس ـ وتخت ا   ـ ن بینھ رة م
ا       نقیًب و المسئول عنھ ع أس       ،ا یكون ھ ل أرب ن ك ون م ون       ر وتتك ى وتك رة األول ب األس ھا نقی  عشیرة یرأس

ا  ، وكان المفروض أن اللجنة المركزیة لھذا النظام  ،عضاء والنقباء ا بالتسلسل بین األ   القیادات دائمً   ومقرھ
د   العامالمركز   ل خمسة          "  بالقاھرة ویرأسھا األستاذ المرش ن ك ألف م ا فتت شائر كلھ ذه الع ین ھ ربط ب أن ت

  . ومن كل خمسة رھوط كتیبة،عشائر رھط

ذا النظام    ة     وحد ،وكان المفروض أن ینظم اإلخوان المخلصون في سلك ھ ة مجموع م الالئح دت لھ
  .شخصیة واجتماعیة ومالیة: من الواجبات مقسمة إلى ثالثة أقسام
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التطبیق الع ة ب ت الالئح والمواھتم ي الن ا ي ف ذا مبنًی ون ھ ى أن یك صیة عل ان حي الشخ ى اإلیم  عل
   : ویحسن ھنا أن ننقل نص ھذه الواجبات،واإلخالص

  . التوبة مع رد المظالم إلى أھلھا ما أمكن ذلكإخالص النیة هللا وتجدید )١(

 المواظبة على الورد القرآني واألدعیة المأثورة بقدر اإلمكان  )٢(

 .تجدید البیعة على السمع والطاعة والصبر والثبات في سبیل الفكرة )٣(

ن      )٤( اھر ال یمك ذر ق تقدیر حق إخوانھ وتقدیمھم في كل المعامالت وعدم التأخر عن اجتماعاتھم إال بع
 .فعھد

 .المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتھا )٥(

 .أداء زكاة المال متى كان األخ مالكا للنصاب مع استشارة األسرة في طریق التصرف فیھا )٦(

 .ا على ذلكالحج لمن لم یكن أدي الفریضة وكان قادًر )٧(

 .اا صحیًحصوم رمضان صیاًم )٨(

 التطھر من الربا والمقامرة والكسب الحرام في كل المعامالت  )٩(

 .اجتناب الزنا وما یتصل بھ والخمر وما ھو في حكمھ ومقاطعة دور اللھو العابث )١٠(

دعوة  )١١( دیا لل سھ جن ر األخ نف ھ  ،أن یعتب ھ ومال سھ ووقت ي نف ا ف ا حق أن لھ شعر ب أداء ، وی وم ب  وأن یق
 .سرتھ منھأاشتراكھ لصندوق التعاون مھما تكن ظروف األخ متى تعھد بذلك ولم تعفھ 

ھ     ،تطور الجدید في حیاتھأن یشعر أھلھ بھذا ال   )١٢( ع بیت ي أن یطب د ف المي  ب وأن یجتھ  وأن ،الطابع اإلس
دعوة مع    ل لل ى العم ھ عل د زوجت بة ویعاھ ة المناس ز الفرص ھ آداب زم أوالده وخدم، وأن یلھینتھ

 .اإلسالم

ا قیامً  ا ھذه الواجبات وقبولھا وتعھدوا بالمح  نھم اإلخوا فذا  فإ ایع ،اا صحیحً فظة علیھا والقیام بھ ھم  ب
 .نقیب األسرة على ذلك نیابة عن المرشد العام

 

ا  ،د روابط اإلخاء بین أفراد األسرــتأكیب بعد ھذا   ةـتمت الالئح واُھ  فأوجبت أن تتخیر كل أسرة مكان
وت أعضائھا   تجتمع فیھ لیلة من األسبوع غیر دار         ادل الُشـعبة ویحسن أن یكون ذلك في بی سن  ویح ،بالتب

ا  ھا  یبیت أعضاؤ أن   ش          مًع ة معسكر ك ى ھیئ ان واحد عل ي مك شھر ف ي ال ة ف اول ـلیل ام  ن معً وفي ویتن ا طع
ي مسجد واحد    ویحسن أن یجتمع أعضاء األسر جمیعً ،العشاء واإلفطار  ؤدوا  ،ا في صالة الجمعة ف  وأن ی

  .ھون في مسجد أو في أي مكان یختاروعبة أـصالة الفجر والعشاء في جماعة في دار الُش



 ١٤٢

 
 أعضاء كل أسرة متكافلون فیما نت الالئحة على أ یتعلق بالوضع المالي في األسر، فقد نصاأما فیم

ات  لسبب فمن نكب منھم أو تعطل عن عملھ ،بینھم في احتمال أعباء الحیاة   ھ أو م ة  ، خارج عن إرادت  فبقی
  .ده ورعایتھم ومساعدتھم حتى یغنیھم اهللا من فضلھإخوانھ في األسرة ملزمون بسد حاجیاتھ وحاجة أوال

رة صندوقا تعاونیً     ،أسلوب ھذا التعاونووضحت الالئحة بعد ھذا     ل أس شئ ك ا ا خاصً  وذلك بأني تن
اونین    ،یشترك فیھ كل أخ بجزء من إیراده       ة اإلخوان المتع ي كفال س   ، وینفق من المتحصل ف  ویؤخذ الخم

ام   ا ویورد لصند  من صنادیق األسر جمیعً    المركز الع ام ب ان ال ،وق التعاون الع ذه     وك روض أن تحول ھ مف
  ."شركة تأمین اجتماعي إسالمیة"األموال إلى 

 

رده   ا كیف تحل مشكالت األسرة    وبینت الالئحة أیضً   رة م ى  ، فكل خالف بین أفراد األس ب،   إل  النقی
یس العشیرة إن       بین النقیب وأحد األفراد مرده إلى األسرة   وكل خالف    ى رئ ع إل الف رف سو الخ ، فإذا لم ی

  .كان، فإذا عجز فللجنة العامة الرأي في ذلك وحكمھا واجب النفاذ

 

   :واحتاج اإلخوان إلى مزید من التحدید في أمرین. .وسار النظام

  .األسس التي یقوم علیھا النظام) أ ( 

 .بوعیةكیف یستطیعون ملء االجتماعات األس) ب(

  .ا لھ قیمتھ في دراستنا لنظام األسرا توجیھًی خطاًبــ رحمھ اهللا ــولذلك كتب األستاذ 

و             مدى اھت  ىوفي مقدمة ھذا الخطاب نر     ھ، فھ ھ اإلخوان علی ر وحث ق نظام األس تاذ بتطبی ام األس م
 فھو سیحصر اإلخوان  ، ومفید كل الفائدة للدعوة بحول اهللا وقوتھ   ،ھذا النظام أیھا اإلخوان نافع لنا     : "یقول

ع   م وتوجیھھ، وسیجعل من السھل االتصال بھم ،الخلصاء  إلى المثل العلیا للدعوة  وسیقوي رابطتھم ویرف
ات  ى الكالم والنظریات إلى مستو ىأخوتھم من مستو   ال والعملی ي بعض األ     ، األفع ال ف ا حدث فع ر   كم س

ا بعض أعضائھا         ال لإل    ،التي أصیب فیھ ل رأس الم د قلی ینتج بع يء    وس ا   ،خوان من ال ش  فاحرصوا أیھ
  ."اإلخوان على أن ینجح ھذا النظام في محیطكم واهللا یتوالكم

ة    : " في مكان آخر من الخطاب فقالوأكد اھتمامھ وآمالھ مرة أخرى     ات الفردی ذه الواجب فإذا أدیتم ھ
ك  ،واالجتماعیة والمالیة  ضا   ، فإن أركان ھذا النظام ستتحقق بال ش ا فسیت ى یموت  وإذا قصرتم فیھ  ،ءل حت

  ."،وھي الیوم أمل اإلسالم والمسلمینوفي موتھ أكبر خسارة لھذه الدعوة

   :وحدد األستاذ أركان ھذا النظام في ثالث كلمات

  



 ١٤٣

 
ارف )١( ى أ :التع وان عل ین اإلخ اء ب دعیم اإلخ ارف ت ن التع صود م الى والمق ھ تع ن قول س م : س

سالم   "ا َوال َتَفرَُّقوا  اللَِّھ َجِمیعً َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل   " ؤم : "، وقولھ علیھ الصالة وال ان   الم ؤمن كالبنی ن للم
را  "مثل " لم أخو السلم ال یظلمھ وال یسلمھ     المس"و  " یشد بعضھ بعًضا   وادھم وت حمھم المسلمین في ت

  ."وتعاطفھم كمثل الجسد الواحد

ھ       وفعل ما أم   ، وأساسھ االستقامة على منھج الحق     :التفاھم )٢( ا عن ا نھان رك م ھ وت ا اهللا ب ال   ،رن د ق  ولق
ة والمعصیة  حاسبوا أنفسكم حساًب: "حمھ اهللا ــ وھو یشرح ھذا الركن     رــاألستاذ   ، ا دقیقا على الطاع

 ه ولیتقبل األخ نصح أخیھ بسرور وفرح ولیشكر،ا فیھ عیًبىن رأثم بعد ذلك لینصح كل منكم أخاه إ     
  ."على ذلك

ل )٣( ركن : التكاف ذا ال ریح"وھ وةص ب األخ ان ول سؤال ،" اإلیم ضا بال ضنا بع د بع یة أن یتعھ  والوص
ول ، والمبادرة إلى المساعدة،والزیارة والبر  ألن یمشي أحدكم   : " والرسول علیھ الصالة والسالم یق

 ومن أدخل السرور على أھل بیت من ،افي حاجة أخیھ خیر لھ من أن یعتكف في مسجدي ھذا شھًر
 ."اء دون الجنةین لم یر اهللا لھ جزالمسلم

 

  .وفي ھذا الموضوع اقترح األستاذ بعض نقاط ممكن أن یھتم بھا اإلخوان في االجتماع األسبوعي

ط سیره    محاسبة عامة یتقدم كل أخ فیھا    )١( ھ وبخ رتھ بأحوال ا   ، األسبوعي  بمكاشفة أس شیرھم فیم  ویست
ة      وفي ، االستشارة من شئونھ الخاصة والعامة     ھتجب فی  ق للرابط ة وتوثی د للثق ذا توطی ؤمن  ،ھ  والم

  .مرآة أخیھ

دعوة إ )٢( ئون ال ول ش ذاكرة ح دم ا جدی ان فیھ ادة ،ن ك ن القی واردة م ات ال ائل والتوجیھ الوة الرس  وت
ي حدود األدب        ،العامة لألسر  ان واستیضاح ف ن بی  وال محل للجدل أو الحدة أو رفع األصوات ولك

  .والتقدیر المتبادل

ي أخذ اإلخوان        ، كتاب من الكتب القیمةمدارسة نافعة في  ) ٣( ب الت اذج بعض الكت تاذ نم  وعرض األس
ذري    :في دراستھا مثل   ب للحافظ المن تح  ، الفقھ على المذاھب األربعة وكتاب الترغیب والترھی  والف

ل       ن حنب د ب ام أحم سند األم ب م رح وترتی اني ش ب    ،الرب ة مختصر المواھ وار المحمدی اب األن  وكت
  . وكلھا دراسات نافعة مثمرة منتجة،الدنیة في السیرة

ي ال        ھ الت ي المجامالت الطارئ اني األخوة ف ق مع ى تحقی ھ اإلخوان إل ھ بتوجی تاذ خطاب تم األس وخ
ریض    ، وال تحیط بھا التوجیھات    ،تحصرھا الكتب  ادة الم ة     ، مثل عی ة الطیب و بالكلم اج ول اة المحت  ، ومواس

ب د الغائ ع،وتفق د المنقط د را ، وتعھ ا یزی ھ مم ب    وكل شعور بالح وس ال ي النف ضاعف ف اء وی ة اإلخ بط
  .والصلة



 ١٤٤
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سیر أدي                 شرح والتف ن ال يء م ى ش اج إل عند تطبیق نظام األسر على اإلخوان الحظنا أن األمر احت
شت       . .اذ رحمھ اهللا خطابھ التوجیھيإلى أن كتب األست  ھ ی رى أن ذا الخطاب ن ة ھ ن دراس ة   وم ى ثالث مل عل

  :أقسام رئیسیة

ل اإلخوان وتنظیمھم    ھ مقدمة وتعلیق ببیان أ    :القسم األول  میة النظام وأھدافھ مع عنایة خاصة بتكتی
  .ینلم یعرف بھ كل أخ مكانھ في صف العافي وضع ھرمي

  . بیان ألركان ھذا النظام:القسم الثاني

  .ألسبوعي بیان لما یقوم بھ اإلخوان في االجتماع ا:القسم الثالث

  .وسنتناول ھذه األقسام بشيء من التوضیح

 

ـ   وال یزال  ــكان   ى              ـ المي عل شباب اإلس ن ال ر م اع عدد كبی رات دعوة اإلخوان اجتم م ثم ن أھ  م
تعماریة          ة االس یق الجبھ ار ض ان مث ن األحی ر م ي كثی اع ف ذا االجتم ان ھ الم وك ل اإلس ن أج ل م العم

ن           والتكتالت التي ال تعمل لصا     ر م رة بكثی ن م ر م ى اإلخوان أكث ى أن رم لح الوطن والعقیدة مما أدي إل
  . وحبكت لھم الكثیر من المؤامرات،التھم

ة ضد             ة والداخلی ة االستعماریة الخارجی ن محاوالت الجبھ سابق صورا م رض ال وقد رأینا في الع
ال      ثم لمسنا جمیعً   ،اإلخوان ى اغتی لت إل تاذ  ا كیف تطورت ھذه المحاوالت حتى وص ـ  األس ھ اهللا  ـ ـ رحم  ـ

  . وملء المعتقالت والسجون بأفراد الجماعة،وحل اإلخوان

سلمین     وال الم والم ر لإلس ون الخی ذین ال یحب ون ال ي عی ذى ف اع ق ذا االجتم وطن  ،زال ھ ذا ال  وھ
ة  . .تحاد وأن نقیمھ على أسس سلیمة ولھذا  كان من أوجب ما نحرص علیھ أن ندعم ھذا اال   ،المكافح فعنای

 بل یجب أن یقوم البناء اإلداري كلھ ،ا من نظامھم اإلداريا مھًمخوان بنظام األسر ینبغي أن تحتل جانًباإل
  .ینلملنظام ووسائلھ واضحة في ذھن العا وأن تكون أھداف ا،على نظام األسر

 
 أمكن لمجموعة ،ا وإذا كان السیر إلیھا صحیًح،وتتصل أركان النظام كما رأینا بأھدافھ اتصاال وثیقا

سیر معوجً   . .بنصیب لھ خطره في خدمة العقیدةاإلخوان أن تقوم    ان ال ن     . .اا ملتویً وإذا ك ة م ذا نكب ا بھ كن
  . ونعوذ بربنا من فتنة القول والعمل،ن ال حسنة من حسنات ھذا الدی،النكبات التي ابتلى بھا اإلسالم
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  .والفھم قضیة أساسیة اھتم بھا نظام األسر

 
ة اهللا             ھ وھو حج ن خلف ھ وال م ین یدی ن ب ل م وأساس الفھم عندنا كتاب اهللا تعالى الذي ال یأتیھ الباط

  .نة موضحة للكتاب ومبینةـ والُس، وأقوال العباد لیست حجة علیھ،على عباده

ش   ون لإلس              ـومن الم ذین یعمل ن ال ر م ا كثی ى بھ ي ابتل ق    ،المـكالت الت رآن وف سیرھم الق وائھم   تف أھ
  .وجرأتھم على ذلك بدو أن یتخذوا لھ أسبابھ

 قول النبي صلي اهللا علیھ وسلم لوابصھ رضي اهللا عنھ ،ومن األحادیث التي یحاولون بھا تبریر ھذا
ب  ، البر ما أطمأنت إلیھ النفس   ،استفت قلبك واستفت نفسك   " ھ القل نفس      ، واطمأن إلی ي ال ا حاك ف م م  واإلث

  ." وأفتوك،ك الناسوتردد في الصدر وأن أفتا

شاطبي          ام ال كال األم ھ اهللا  –وقد شرح ھذا اإلش ي كت  – رحم صام جـ  ا ف ، ٣٥٦-٣٤٢ص ٢ب االعت
ة اإل   والمسلمیمدرسھ دراسة قیمة جزاه اهللا عن اإلسال      و ا ن خیر الجزاء، واختصر دراس ذا   الطب مم ري لھ

دین إال وقد بینھ اهللا تعالى بنص  ال شيء من أمر ال:اوـ أنھم قالةـحكى عن جماع: "الموضوع أیًضا، فقـال 
ان عالمً     ھ علیھ أو بمعناه فإن كان حالال فعلى العالم بھ إذا ك ھ  مً ا أو حر،ا تحلیل ھ تحریم ا  أو مكروھً ،ا فعلی

  .اغیر حرام فعلیھ اعتقاد التحلیل أو الترك تنزیًھ

ال       ھ فق      ،فأما العامل بحدیث النفس والعارض في القلب ف ى نبی ك عل ر ذل إن اهللا حظ ا    ":ال ف ا َأنَزْلَن ِإنَّ
ھ ب    ،"ِإَلْیَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَتْحُكَم َبْیَن النَّاِس ِبَما َأَراَك اللَّھُ    ا رآه وحدثت اس ال بم سھ ھ فأمره بالحكم بین الن  ، نف

ھ   أن یكون ذلك محظورً    ىفغیره من البشر أول    ا        ،ا علی اء دون م ھ مساءلة العلم ا أن یكون جاھال فعلی  وإم
  .سھحدثتھ نف

 وفرضت لكم فرائض ،أیھا الناس قد سنت لكم سنن" :ونقل عن عمر رضي اهللا عنھ أنھ خطب فقال
  .)"أي كراھة أن تضلوا(واضحة، أن تضلوا یمینا وشماال وتركتم على ال

ذا  د ھ شاطبي بع ام ال رض اإلم م ع ى الكتث وع إل ة الرج ُسـنةألدل الى.. اب وال ھ تع ا قول ِإْن : "منھ َف
اَزْعُتْم ِف رِ     َتَن ْوِم اآلِخ ِھ َواْلَی وَن ِباللَّ ُتْم ُتْؤِمُن وِل ِإْن ُكن ِھ َوالرَُّس ى اللَّ ُردُّوُه ِإَل ْيٍء َف ازعین  ، "ي َش أمر المتن ف

َفاْسَأُلوا َأْھَل "ر دلیال ثانًیا قول اهللا تعالى  ثم ذكلرسول دون حدیث النفس وفتیا القلوب،   وا بالرجوع إلى اهللا  
  . ولم یأمرھم أن یستفتوا في ذلك أنفسھم،" َتْعَلُموَنالذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال

ھ  ودلیل أخر على أن اهللا تعالى قال لنبیھ ا   ر وحدانیت ِل     : "حتجاجا على من أنك ى اِإلِب ُروَن ِإَل ال َیْنُظ َ َف
ا أمرھم أن یستفتو ولم ی، ما جاءھم بھة فأمرھم باالعتبار بعبرتھ واالستدالل بأدلتھ على صح،"َكْیَف ُخِلَقْت
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ا وضع اهللا     ،األدلة، وقد وضع األعالم ا عما أطمأنت إلیھ قلوبھم    فیھ نفوسھم ویصدرو   ل م ي ك  فالواجب ف
  . النفوس وسكون القلوب من أھل الجھل بأحكام اهللاىمن الداللة أن یستدل بأدلتھ على ما دلت دون فتو

ق الحدیث  فیما یصویروى الشاطبي بعد ھذا أن الطبري اختار العمل بحدیث فتیا القلب       : ح فیھ تطبی
ة نظ      . ".لحالل بین والحرام بین  ا" ل بجھال ن العم ى م ل أول رك العم ھ    وفي األمور المشتبھة ت ھ علی ر قول ی

ا     ،يني ألجد التمرة ساقطة على فراش     إ: (الصالة والسالم  صدقة ألكلتھ ن ال ون م ، ) فلوال أني أخشي أن تك
ا من غیرھا وھي  من الصدقة وھي حرام علیھ وأم، أما حالتینىحدال شك أنھا لم تخرج عن إفھذه التمرة 

  .ا من أن تكون من الصدقة في نفس األمر فترك أكلھا حذًر،حالل لھ

 ،ا في كل أمرھم حكًما أن یجعلوھم،نةـتھم لكتاب اهللا والُســ في دراسن ینبغي على اإلخوا اوعلى ھذ 
 واهللا ، على الفتیاةتھاون في نص أو جرأ أو ، وأھلھا دون تعسف في فھما من أبوابھموأن یأخذوا ھذه العلو

  .العاصم من السوء

   :لوقد یكون من وراء ھذا السؤا

المي   والمكتبة اإلسالمیة والحمد . . ؟ما ھي أفضل المراجع بین أیدینا   ر اإلس وز الفك . .هللا عامرة بكن
وان    وقد قام قسم األسر بمحاولة في ھذا المو   الة بعن شعبة  :"ضوع، ویضع اآلن رس ة ال ا   " مكتب رض فیھ ع

ي ی   سالمراجع األ  شعبة     اسیة الت ي ال ون موجودة ف ي أن تك ن المر   . .نبغ ة م ي مجموع ا  ى روع عج اوھ  فیھ
  .عبة عملھما یبني علیھ اإلخوان في الُش ویمكن أن تتخذ أساًس،تكامل المعلومات

ق      ةھذه المراجع أذن محاول   ف ا كإشارة اإلصبع نحدد الطری ا ا ، لیس فیھا إلزام وتحتم ولكنھ ل   أم لعم
  . اإلفراد وحسن تعاونھم في أمر دینھمدا على جھفیقوم أساًس

صالة        ھ ال ول علی نة الرس اب وس اع الكت سوي إتب نھج ال ذا ال ز ھ د العزی ن عب ر ب ح عم د وض ولق
ـننا،  اهللا علیھ وسلم ووالة األمور بعده ُسىن رسول اهللا صلس: "صحابھ ووالة األمر بعده فقال وأ،والسالم

ا ، واستكمال لطاعة اهللا وقوة على دین اهللا   ،لكتاب اهللا تصدیق  األخذ بھا     وال ، لیس ألحد تبدیلھا وال تغییرھ
یل  ومن خالفھا واتبع غیر سب، ومن استنصر بھا فھو منصور، فھو مھتدا بھىتدـر فیما خالفھا، من اھالنظ

  ."اصاله جھنم وساءت مصیًرالمؤمنین واله اهللا ما تولى وأ

 

اذج ا م النم ذ وھ ة ھ ت أمان ي حمل ة الت شریة الرائع سالم  الب صالة وال ھ ال ول اهللا علی ع رس ر م  األم
  .نةـوالتطبیقات العملیة للكتاب والُس

ل   ،وواجب اإلخوان العنایة بسیرتھم وتدارسھا في مجتمعاتھ        ، والتحقق بما كانوا علیھ من خلق فاض
الف ف                ،كریم   ین بعضھم من خ ا شجر ب ف عن الخوض فیم ات   والك ر ي وجھ د  . .النظ ول عب ن  یق  اهللا ب
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ة    ،من كان منكم مستنا فلیستن بمن قد مات: "مسعود رضي اهللا عنھ    ھ الفتن ؤمن علی ي ال ت ك  ، فإن الح  أولئ
ھ  ا، وأقلھا تكلفا اختارھم اهللا ل  وأعمقھا علمً ،ا أبرھا قلوبً  : كانوا أفضل ھذه األمة    ،أصحاب محمد  صحبة نبی

  ".وھم على إثرھم وسیرتھم فإنھم كانوا على الھدى المستقیم فاعرفوا لھم فضلھم واتبع،وإلقامة دینھ

 ینبغي أن نرتوي وأن نحاول ،ومن معین ھذا الصدر األول من أصحاب النبي علیھ الصالة والسالم
  .نتھـ ونبیھم في ُس، ونفھم باألسلوب الذي علمھم إیاه ربھم في كتابھ،المعیشة التي عاشوھا

ؤمن   ولو أخذ اإلخوان أنفسھم بالفھم     صادق الم ل ال وا  ،ثم التطبیق العلمي لما ورد عن ھذا الجی  لفھم
ن أصحاب    ، عظمة ھذا الجیل – بحق   – امین م  وأدركوا صعوبة المرتقي الذي صعد إلیھ ھؤالء الغر المی

  .ل أمرھمم، وكیف كانوا یتقون ربھم في كنبیینا علیھ الصالة والسال

ن        إال یتساھلوا في اخذ الحدی نوواجب على اإلخوا   رد وال م ن أي ف ار الصحابة م شریف وأخب ث ال
ان                 ث وبی ذه األحادی ى حصر ھ اتھم عل وا حی دین وقف ذا ال اء ھ أي مصدر فھناك مجموعة ممتازة من علم

ل             ،صحیحھا من ضعیفھا   ذلك أج نھم ب م الرجال وخدموا دی و عل ل ھ ن قب ا م  وأبدعوا علما لم یكن معروف
  .الخدمات

ة   ،ث من مصادره الصحیحة   وواجب األخ المسلم أن یأخذ الحدی     ي معروف ي    – وھ ب الت ن الكت  أوم
 ھذا بشيء من التفصیل  وسیأتي شرح–جمعت ھذه الصحاح والمسانید ورتبتھا على حسب الموضوعات      

ذه   " آداب األسرة" كما سترد إشارة موضحھ لھ في رسالة ،  "مكتبة الشعبة "في رسالة    ون ھ ونرجو أن تك
  .صة قریبة واهللا المستعانالرسالة بین أیدي اإلخوان في فر

 

ذ                ى ھ ع اإلخوان عل دعیم الصف وتجمی ضا لوجوب ت ن    هوعرض األستاذ أی داف الواضحة م  األھ
  .مصادر دیننا

اع األسبوعي      یتصل اتصاال واضحً     عوھذا الموضو  ي االجتم ره ف ا ذك ن أن    ،ا بم ن الممك ذلك م  ول
  .نجمع بینھما في ھذه الدراسة

ي      اة  موضوع ال  مما ذكره ف راد  "مؤاخ ب    " تناصح اإلف ي المحاس ره ف ا ذك مصارحة اإلخوان    "ةومم
  ."ا في أمر حیاتھمبعضھم بعًض

ماه     فقد خصص اإلمام الب،وھذا األمر محتاج إلى شيء من التوضیح    ا أس اب األدب باب خاري في كت
   :ذكر فیھ الحدیثین اآلتیین" باب ستر المؤمن على نفسھ "
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ول     سمعت رسول ا:ي اهللا عنھ یقولالحدیث األول عن أبي ھریرة رض     لم یق ھ وس لي اهللا علی : هللا ص
د ستره اهللا             ،كل أمتي معافى إال المجاھرین    " م یصبح وق ال ث ل عم ل باللی ل الرج ة أن یعم  وأن من المجان

  ".ویصبح یكشف ستر اهللا عنھ. .وقد بات یستره ربھ. . عملت البارحة كذا وكذا: یا فالن:فیقول

ل  ـ أن رجال سأل ابن عمر كیف س :وان بن محرز والحدیث الثاني عن صف     اهللا ىمعت رسول اهللا ص
ى یضع كت     ول في النجوى ؟ قاـلم یقـعلیھ وس  ھ حت ن رب ذا       ل، یدنو أحدكم م ذا وك ت ك ول عمل ھ فیق ھ علی ف

 لكلیك في الدنیا فأنا أغفرھا أني سترت ع:  ثم یقول، فیقرره، فیقول نعم،فیقول نعم ویقول عملت كذا وكذا
  .الیوم

راد     ،والحدیثان واضحان ال یحتاجان إلى تعلیق      ن أف  وما ینبغي للنقیب بحال من األحوال أن یأخذ م
 االستشارة في أمور الحیاة العادیة التي  ال –األسرة اعترافات عن سیر حیاتھم فھذا أمر ال یعرفھ اإلسالم 

  .تتصل بذنوب سترھا اهللا على عبده

دت في صحیح البخاري في ھذا الموضوع وكلھا تدعم ھذا    ومن الممكن مراجعة األحادیث التي ور     
ة   االتجاه الذي یحترم النفس اإلنسانیة وال یجعل     ل التوب اده  بشًرا بین اإلنسان وربھ، وإنما رب یقب ن عب  ،م

  . وھو اقرب إلیھم من حبل الورید،یدعونھ فیستجیب لھم

ین اإلخوان       ا تطب ینبغي أن تتخذ في البیت والشعبة والحیاة صورً ةخااوالمؤ ا ب ق بھ ة یتحق ة عملی یقی
  .التعاون الصادق من أجل اإلسالم

الم                  ةولیست المؤاخا  اء اإلس وین أعب ن تھ ي جو م البة الرجال ف ة ص ت وإذاب یلة إلضاعة الوق  وس
. .وحفالتوالتخفیف من مسئولیاتھ وإبراز طریق الجنة سھال یمر علیھ إنسان بصداقات نظریة وخطابات 

ھ الع  . . كریمىتوــا إلى مس في سبیل الصعود مًعةدین أو مجموع  بین فر  ونوإنما المؤاخاة تعا   افع  ـفی لم الن
وب                ،وأن صعب طریقھ   ر محب ا أو غی اس جاف ام الن دا صاحبھ أم ا ب وي مھم ین الق ق المت ادة  ، والخل  والعب

 مادة الحیاة  والدأب المستمر الذي یجعل كل،العمیقة التي تحب أن یطلع اهللا منھا على أكرم مما یراه الناس
  .وسیلة إلى النجاة من عذاب اهللا

 والجھر بھ ق وال یتراخى في سبیل نصرة الح، ال یھادن على باطل یراه،وال یجامل على حق یعلمھ
الوة ال ن    فإن  . .كان مرا على نفسھ، وعلى الناس     مھما   رارة والح اییس الم رأ      مق ا نق اس وإنم ن الن أخذھا م

ال     ل وع نَّ  ":فیھا قول ربنا ج ُسوَق            َوَلِك َر َواْلُف ْیُكْم اْلُكْف رََّه ِإَل وِبُكْم َوَك ي ُقُل ُھ ِف اَن َوَزیََّن ْیُكْم اِإلیَم َب ِإَل َھ َحبَّ  اللَّ
  ." َفْضًال ِمْن اللَِّھ َوِنْعَمًة َواللَُّھ َعِلیٌم َحِكیٌم *َواْلِعْصَیاَن ُأْوَلِئَك ُھْم الرَّاِشُدوَن 

ا  ولھذا ینبغي أن یراجع األفراد أنفسھم  ى الكت صالحین    ب أوال بأول عل لفنا ال سنة وسیرة س  وأال ، وال
اس         ،یأخذوا الدین من أفواه الناس وال تصرفاتھم       ین الن شرا ب ھ منت ذي یتبعون ر ال ان األم ا ك نص  ، مھم  وال

الحق وال    في الحدیث الشریف أو تصرفات الصحابة غریًبا،     الذي وجدوه معروف     رف الرجال ب  وإنما یع
  . بالرجالیعرف الحق
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سم     ،ما وجعلھ ركنا من أركان ھذا النظاد أفرد لھ األستاذ بحثا خاصً   وق ي الق دمج ف رى من  وھو كما ن
  . العمیقة لتعاون األفراد على أمر دینھم ودنیاھمةوھو الصور،السابق

 ا على أساساون قائًمـم أن یكون ھذا التعـومن المالحظات التي ینبغي أن یراعیھا اإلخوان فیما بینھ 
نفس أح     التي تربط فیما بینھم طم العمیق لحقیقة الرواب   ـمن الفھ  ن ذات ال ـذل م ن   ، وأن یكون البـ ا م ب إلیھ

ى المنطق شكلة إل ة أو الم ر المعون ل أم امتحوی ز الع ب اإلداري والمرك ل أخ أن . .ة والمكت اول ك وأن یح
ى الم           ر إل ع األم ق رف و عن طری ذا ول ى   ، سئولینیكون معینا ألخیھ دون أن یتھرب من ھ ذا أن دل عل فھ

د    ولیحاول كل أخ أن یحمل ..ترابط الجماعة وفھمھا وإیمانھاشيء فھو یدل على ضحولة في   اءه، فالی أعب
 فإذا أشكل علیھ بعد ،فھذا صریح اإلیمان ولب األخوة، من حولھالعلیا خیر من الید السفلى، ولیرع كل أخ 

  .ذا أمر فلیقدمھ على المركز العامھ

ین ال شاغال لھذا الركب بمسائل فرعیة لمخوان أن یكون أداة تدفع ركب العا    ل أخ من اإل   ولیحاول ك 
  . واإلشارة في ھذا تغني لمن شاء أن یستقیم،صغیرة

  ..وبعد

ا وتوجیھً            ا أن تكون عون دي اإلخوان لعلھ ین أی ون ب ول  ،افھذه خطوط رئیسیة أحببنا أن تك  واهللا یق
  .الحق وھو یھدي السبیال

بیل    ویسر قسم ا  ي س ات ف ألسر أن تصل إلیھ توجیھات اإلخوان وأن یقدموا لھ ما یعترضھم من عقب
  . وتكتیل القوي لمقاومة ظلمة النفوس وظلم الطغیانمتدعیم ھذا النظا

  .ة القول والعملتھ، ونعوذ بھ من فتنا في كتیبواهللا ندعو أن یجعلنا من أھل الخیر وأن یرضانا جنًد

  .ال أنت أستغفرك وأتوب إلیك إلھ أال إ أشھدسبحانك اللھم وبحمده

  

  

  

  

  "المناجاة"ظھر غالف رسالة 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آلھ وصحبھ ومن دعا بدعوتھ إلى یوم الدین

ي          شریفة الت ة ال ث النبوی ن األحادی ب م الة جان ذه الرس ي ھ ینف ات    اإلخوا تع ى تنظیم اجتماع ن عل
  . فال یصلح آخر ھذه األمة إال بما صلح بھ أولھا،األسر والكتائب على أساس إسالمي واضح

 ، في ترتیبھا أن تكون بقدر اإلمكان على النھج الذي یسیر علیھ اإلخوان في االجتماعاتىوقد روع
صالح أن      ، وحدیث النیة أول ما نجد في صحیح البخاري   ،وبدأت أوال النیة الخالصة    لفنا ال د استحب س وق

ال عن            ،تستفتح األعمال بھذا الحدیث    ار نق اب األذك ي كت ھ ف ي اهللا عن ووي رض وعلق  على ھذا اإلمام الن
الص   لعمل ألجل الناس شرك، وا،ترك العمل ألجل الناس ریاء"الفضل بن عیاض رضي اهللا عنھ      واإلخ

  ." یعافیك اهللا منھماأن

ذا للمسئولیة     د ھ ةوتعرضنا بع ھ   ،الفردی ق اهللا علی ل أخ بح یحس ك و   ، ل اون وھ ن التع دثنا ع م تح  ث
ة        ،عنصر جوھري في علم األسرة     رة والكتیب ي األس ب ف ن التفصیل وضع النقی ا  ،ودرسنا في كثیر م  وم

ھ   ،ومحاسبة نفسھ قبل إخوانھ وحسن صلتھ بھم في السر والعلن ،ینبغي أن یتحلى بھ من مراقبة اهللا       وأمانت
م  ي العل أ،ف ذا   وی د ھ رة "تي بع اع األس ام اجتم وت  ،"نظ ول البی ي دخ تئذان ف آداب االس دأ أوال ب ث یب  ،حی
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وم  القرآن وتالوة ، والتحدث واالستماع والمناقشة والمزاح،والسالم والجلوس وافتقاد الغائب   والطعام والن
  . ثم دعاء ختم المجالس واالنصراف،والتھجد

اني  وھذا القسم  ا      –  الث ا ذكرن ب وف    – كم ا اإلخوان      مرت ي تعودھ م  ،ق االجتماعات الت ذا  ن  ول ذكر ھ
ي برسول اهللا    ،ولكن المھم أن یلتزموا اآلداب نفسھا   ،الترتیب لیلتزم بھ اإلخوان    فاهللا تعالى دعانا إلى التأس

 َواْلَیْوَم اآلِخَر َوَذَكَر اللََّھ  َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َیْرُجو اللَّھَ   " اهللا علیھ وسلم     صلى
  .)١("اَكِثیًر

ب اآلداب     ،وال نود أن یقتصر اإلخوان على ھذه األحادیث وحدھا          ى كت وا إل م أن یرجع  بل یجدر بھ
   لیوثقوا صلتھم بدینھم،اإلسالمیة والھدي النبوي

  :وضوع ھيإلیھا في دراسة ھذا الموالكتب التي رجعنا إلیھا ویستطیع اإلخوان أن یرجعوا 
رة          ،  لإلمام النووي " األذكار"كتاب   )١( دي إخوان األس ین ی اب ب ذا الكت ون ھ ومن األفضل أن یك

  .أوفي مكتبة الشعبة على األقل
 .ریاض الصالحین لإلمام النووي )٢(
 .الترغیب والترھیب للحافظ المنذري )٣(
 .ول البن الدیبع الشیبانيـیر الوصول إلى جامع األصـتیس )٤(
 .وعلى ھذه الكتب كان أكثر اعتمادنا ،العباد لإلمام ابن القیمزاد المعاد في ھدي خیر  )٥(
 .اآلداب الشرعیة والمنح المرعیة البن مفلح المقدسي )٦(

ي              ف :وبعد املین ف ن الع ون م رة تتك رة اجتماعات أس ي ثم ا ھ ا إنم دمھا إلخوانن ي نق ھذه الرسائل الت
ل ف   ، یتدارسون موضوعاتھا،مكتب قسم األسر بالمركز العام   وم ك نھم بنصیب   ویق ھ أن   ،رد م ذي نأمل  وال

  :یتعاون إخواننا
  . بالدارسة :أوًال
  .بالتطبیق :اوثانًی
  .باإلنتاج :وثالثًا

  .وعلى اهللا قصد السبیل

ونسأل إخواننا دعوة  ، ونعوذ بھ من فتنة القول والعمل،واهللا ندعو أن یجعل أعمالنا في میزان الخیر   
   . یوم یقوم الناس لرب العالمینبظھر الغیب تقربنا من اهللا وتكون لنا زادا

  رئیس القسم

  عبد العزیز كامل

                                         
  .٢١: األحزاب )٣(
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ال            معن ع  ھ ق لم أن ھ وس لى اهللا علی ھ عن رسول اهللا ص ال   "ر بن الخطاب رضي اهللا عن ا األعم إنم
وى  ،بالنیات ھ إل      ، ولكل امرئ ما ن ى اهللا ورسول فھجرت ھ إل ت ھجرت ت   ،ى اهللا ورسولھ فمن كان ن كان  وم

ھ      اجر إلی ذي    ( )١("ھجرتھ إلى دنیا یصیبھا أو امرأة ینكحھا فھجرتھ إلى ما ھ سلم والترم رواه البخاري وم
  .)وأبو داود والنسائي

و               )١( ع ھ ھ یجتم اع یحضره أن ل اجتم ي ك ره، وف ل أم ومن ھنا كان على األخ أن یستشعر في ك
یس مقصورً    وإخوانھ على غایة كریمة ھي رضاء اهللا سبحا        اع ل الى وأن االجتم ى  نھ وتع ا عل

سمعت  :كلمات یحفظھا ثم یرددھا فقد روي الترمذي عن كعب بن مالك رضي اهللا عنھما قال
ول   لم یق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ھ الع  ":رس اري ب م لیج ب العل ن طل ھ   ،اءملم اري ب ویم

  .)٢("ویصرف بھ وجوه الناس إلیھ أدخلھ النار ،السفھاء

جزء من ( "ودعاء ال یسمع ، وقلب ال یخشع،علم ال ینفع" اهللا علیھ وسلم من ى النبي صلوقد استعاذ
  .)حدیث رواه الحاكم في مستدركھ

ا أن نحصل ن فال یكن ھم،ونعلم الحالل والحرام ،والعلم المطلوب لنتقي بھ اهللا سبحانھ وتعالى )٢(
و     ،ھم فحسب  ویحرك عواطف،من العلم على ما یصلح للتأثیر في نفوس المستمعین  ال أب د ق فق

ادة  :یا أبا أیوب"قال أبو قالبة    :أیوب السختیاني  ن  ،إذا أحدث اهللا لك علما فأحدث لھ عب وال یك
ون عالمً     "وعن أبي الدرداء رضي اهللا عنھ قال    ،"ث بھ حدِّـُت ھمك أن  ى تك ا حت ون تقی  ،اال تك

  ."وال تكون بالعلم جمیال حتى تكون بھ عامال

ا    ومن الطبیعي بعد ذلك    )٣( ذي عملن  أن ندعو الناس إلى ما حققناه في نفوسنا ونأمر بالمعروف ال
ھ ھ،ب ا عن ذي انتھین ر ال ن المنك اھم ع ھ : وننھ اھم اهللا بقول یمن عن دخل ف ى ال ن ْأُمُروَن " حت َأَت

 .)١("النَّاَس ِباْلِبرِّ َوَتنَسْوَن َأنُفَسُكْم َوَأْنُتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفال َتْعِقُلوَن

  

ام اهللا         )١( ھ ،من أھداف األسرة أن تربي في األخ المسلم شعوره بالمسئولیة أم وأن  ، ودوام مراقبت
ة    صلىتجعل بین األخ وكتاب اهللا وسنة رسولھ         رة قوی لة مباش ى   ، اهللا علیھ وسلم ص ؤدي إل  ت

ھ  القرآن،أن یلتزم األخ أخالق      عوره بھ  ، ویطیع أوامر اهللا وینتھي عن نواھی ذه المسئولیة   وش
ب  ،الفردیة یجعلھ یؤدي الواجب طمعا في ثواب اهللا وخوفا من عقابھ    ال ألنھ مكلف بھ من نقی

                                         
  .٢٠، ص ١الترغیب والترھیب، ج  )١(
  .١١١، ص ٢تیسیر الوصول، ج  )٢(
  .٤٤: البقرة )١(
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ـ  ووجود ھذا الشعور كفیل بتصحیح نیت  ،أسرتھ أو شعبتھ   ك باستمراره     ،ھ أوالـ د ذل ل بع  وكفی
كل االرتباط  وشعور المسلم بھذه المسئولیة الفردیة یرتبط ،في أداء العمل ولو لم یكلفھ بھ أحد

الى      ،بقوة عقیدیة صحتھا   ھ اآلخ  ، فبقدر ذكر المرء هللا سبحانھ وتع در تمثل ـ  وبق ى   ـ ھ عل رة إقبال
  . وانتھاؤه عن المعصیة،الطاعة

اب اهللا وسنة رسولھ       )٢( رء وكت لى والصلة المباشرة بین الم م      ص ى الفھ وم عل لم تق ھ وس  اهللا علی
ا إال بقدر فھمھ لكتاب لمسلم  ال یكون مسلًم ذلك ألن ا،وھي التي تكون المسلم الحقیقي،والتدبر

ُس الى وال مـاهللا تع ا فھ ھ بم رة وعمل ون  ،نة المطھ یھم یتل وان اهللا عل صحابة رض ان ال د ك  ولق
ھ   ق تالوت اب ح م   ،الكت دى طاعتھم ربھ ھ م ون ب ھ یعلم سھم علی ون أنف الفتھم ، ویعرض  أو مخ

رو   ،ألمره تعالى  الق یتصفون     ،ا فإذا مرت بھم آیات تصف أخالق المؤمنین نظ ذه األخ أي ھ
د      ،بھا  وإذا قرءوا صفات المنافقین أو الكافرین نظروا وأعادوا النظر مشفقیین وجلین أن توج

ا    ة منھ یھم بقی معنا وأطعنا      ،ف الوا س ر ق ات األم م آی رت بھ أتوا    ،وإذا م د أن ی ل الجھ دوا ك وجھ
  .باألمر على وجھھ ال یتركون منھ شیئا

ان  فإذا اتضحت العقیدة في نفوس      )٣( ن إیم اهللا األفراد م ر       ب وم اآلخ لھ والی ھ ورس ھ وكتب  ومالئكت
ھ   ،والقدر خیره وشھره  ون فی افع یتفقھ ادة الصحیحة    ، سعوا إلى تحصیل العلم الن اموا العب  وأق

واھم تبعً    ،وأخذوا بسنن اإلسالم في كل مظاھر حیاتھم   ،یتقربون بھا إلى ربھم    ون ھ ى یك ا  حت
  .لما جاء بھ الرسول علیھ السالم

ى         تكون األسرة حینئذ مجاال حیویً    و شیر إل ھ وت ا لتعاون اإلخوان على الحیاة اإلسالمیة تنصح وتوج
 مدي تقدم  ــ عندئذــ ویكون مقیاس النجاح في اآلسرة ، ال نظاما جامدا یبعث على الملل والضیق،الطریق

م ي الفھ ا ف نھم،أفرادھ ا بی اون فیم عورً ، والتع سلم ش سئولیة الم شعور بم اة  ا یج وال ي حی دء ف ة ب ھ نقط عل
  . والعبادة الصحیحة واالستقامة على أمر اهللا، فیھا العمل النافع والعقیدة السلیمة،إسالمیة

  

ل ھفقتلدین یتعاونون فیما بینھم على ال  واألسرة مجموعة من األفراد المؤمنین بھذا ا       ھ  فیھ والعم  ، ب
ْدَواِن     َوَتَعا ": قول اهللا سبحانھ   ھتعاونا یرشدنا إلی   ِم َواْلُع َوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعَلى اِإلْث

ي الحی     ،)١("َواتَُّقوا اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َشِدیُد اْلِعَقابِ      رتبط ف ـ فكل إنسان منا م یین  ـ واجبین أساس ب  :اة ب  واج
ین اهللا ھ وب اون أفر  ،بین رة أن یتع ى األس ق وعل ین الخل ھ وب ب بین ذین   وواج ق ھ ى تحقی ا عل ادھ

  .الواجبین

ى اإلحسان   علیھ فبالنسبة إلى الواجب  األول نتذكر قول الرسول   )١( د اهللا  "السالم في معن أن تعب
   .)٢(" فإن لم تكن تراه فإنھ یراك،كأنك تراه

                                         
  .٢: المائدة )١(
  .٣٤، ص ١البخاري، ج  )٢(
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اني    )٢( ب الث ى الواج سبة إل ة        :وبالن رة والمعاون ن المعاش ھ م ین األخ وأخوات ون ب ا یك إن م  ف
ھ          یجعل اجتم  ،والصحبة ى مرضاة اهللا وطاعت ول   ،اعھ بھم وصحبتھ لھم تعاونا عل ا لق  وتطبیق

صَّاِلَحاِت    * ِإنَّ اِإلنَساَن َلِفي ُخْسٍر *َواْلَعْصِر  ":الحق تبارك وتعالى  وا ال وا َوَعِمُل  ِإالَّ الَِّذیَن آَمُن
صَّْبرِ     ي        "َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبال ر رض ن عم د اهللا ب د روى عب ال   وق ا أن رج اهللا عنھم

ا رسول اهللا           ال ی لم فق ال     :جاء إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ى اهللا ؟ فق ب إل اس أح  أي الن
اس    " ى         ،أحب الناس إلى اهللا أنفعھم للن ھ عل رور تدخل ل س ز و وج ى اهللا ع ال إل ب األعم  وأح

ا  ، تكشف عنھ كربھ   ،مسلم ھ جوعً   ، أو تقتضي عنھ دین رد عن ع    ،ا أو تط ي  وألن امشي م أخ ف
ھ  ،اشھًر) یعني مسجد المدینة(حاجة أحب إلّى من أن أعتكف في ھذا المسجد    ومن كظم غیظ

ة     ، مأل اهللا قلبھ یوم القیامة رضا–ولو شاء أن یمضیھ أمضاه  – ي حاج ھ ف ع أخی  ومن مشي م
 .)رواه األصبھاني ()١("حتى یقضیھا لھ ثبت اهللا قدمیھ یوم تزل األقدام

صوحرًص ة  ال ى البیئ صالحةا عل صحبة ال ھ،الحة وال دنا اهللا بقول ِذیَن  ": یرش َع الَّ َسَك َم ِبْر َنْف َواْص
َیْدُعوَن َربَُّھْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُیِریُدوَن َوْجَھُھ َوال َتْعُد َعْیَناَك َعْنُھْم ُتِریُد ِزیَنَة اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا 

  . محور أساسي في بناء األسرة وعملھا– إذا –فالتعاون  ،)٢("ْكِرَنا َواتََّبَع َھَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطًاَقْلَبُھ َعْن ِذ

  
 فقد تتباین ، واستشعر مراقبتھ،األخ النقیب عامل من أھم عوامل نجاح األسرة إذا أتقي اهللا في عملھ     

 ومھمة األخ النقیب أن یجمع ھذه ،ف قسوة ولیناظروف األفراد وتتعقد مشاكلھم ویمرون في ظروف تختل
ى اهللا   وب عل ا  ،القل ر فیھ اني الخی ستنبت مع م    ، وی الھم وآالمھ سع آم ذي ی ر ال ب الكبی ون القل ل ، ویك  والعق

م اهللا دون أن   ،الناصح الذي یحسن توجیھ النصح وتقبلھ    ى حك زول عل رور      والن اإلثم أو الغ زة ب  تأخذه الع
ا روا     ج التيبالمنصب، ومن أكرم النماذ    ا عن تواضع المسئول م ه الحاكم عن طارق     یحفظھا لنا تاریخن

شام   خرج عمر   "قال   ى ال ھ إل ة       ،بن الخطاب رضي اهللا عن ى مخاض أتوا عل دة ف و عبی ا أب ر   ( ومعن اء غی م
ھ       ) عمیق یجتازه المارة   ة ل ى ناق ر عل ھ      ،وعم ى عاتق عھما عل ة فوض ع خفی زل وخل ھ     ، فن ام ناقت وأخذ بزم

سرني أن       :و عبیدة  فقال أب  ،فخاض ا ی ذا ؟ م ل ھ ت تفع شرفوك      یا أمیر المؤمنین أأن د است ل البل ) رأوك(أھ
دة  ) وھي كلمة تعجب وتضجر ( أّوه   :فقال ا عبی د    ،لو غیرك قالھا یا أب ة محم اال ألم ھ نك ا أذل   ، جعلت ا كن  إن

ل  ،)٣(" فمھما ال نطلب العز بغیر ما أعزنا اهللا بھ أذلنا اهللا،قوم فأعزنا اهللا باإلسالم   وأن مراقبة اهللا عز وج
ي تصرفھ    ،ھي األصل الكبیر الذي ینبغي أن یكون بین عیني األخ النقیب  ا ف  وعلیھ ترتكز نقط لھا أھمیتھ

  :یمكن أن یحملھا فیما یلي

  

                                         
  .١٧٣، ص ٤الترغیب والترھیب، جـ  )١(
  .٢٨: الكھف )٢(
  .، طبعة صبیح١١٠تاریخ عمر بن الخطاب إلبن الجوزي، ص )٣(



 ١٥٥

 :المحاسبة والمجاھدة )١(

ھ      ففي الحدیث الذي رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ حینما سأل جبریل الرسول علی
راك  ل فإن  ،أن تعبد اهللا كأنك تراه     "ل عن اإلحسان قا   السالم ھ ی ب     ،)١("م تكن تراه فإن ق القل ون رقی وأن یك

ھ           لى اهللا علی ھ عن رسول اهللا ص ي اهللا عن ان رض یتمثل دائما ذلك الحدیث الذي یرویھ الطبراني عن ثوب
اھد نفسھ حتى یكون وأن یج ،)٢(" وبكى على خطیئتھ، ووسعھ بیتھ  ،طوبى لمن ملك نفسھ   "وسلم حیث قال    

عب     ،ما بینھ وبین اهللا في السر أقوى مما بینھ وبین الناس        ي ش ي ف ي البیھق  فقد روي عبد الرازق وأبو یْعل
ال            ھ ق ن أحسن الصالة     ":اإلیمان عن ابن مسعود رضي اهللا عنھ عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أن م

  ."ن بھا رّبھ تبارك وتعالىحیث یراه الناس وأساءھا حیث یخلو فتلك استھانة استھا

 :حسن المعاملة )٢(

ا  ، ویعطي على الرفق ما ال یعطي على العنف،روي مسلم عن عائشة أن اهللا رفیق یحب الرفق        وم
 .)٣("سواهال یعطي على 

ھ    ن مشكالت     ،ولیذكر النقیب اآلالم التي یعیش فیھا إخوان اة م ي الحی ا ف ي الجو     ، وم رة ھ وأن األس
 یتعاونون على ،أحبوه ،حیث یلقي إخوة أحبھم ،األخ بعد تعبھ الیومي أو األسبوعي    الكریم الذي یفزع إلیھ     

نھم أن یجد عن     و وی ،ویحاولون إصالح مجتمعھ ، ویقاومون نزعات الشر في أنفسھم   ،الخیر رد م ل ف  دد ك
ا  ا وطھر نفس ونقاء سریرة ولقد وصفت السیدة عائشة خلق ا نافًعا یقظا وعلًم وقلبً ،ا حنونا أخیھ صدرً  أبیھ

  ."كان رجال رضّي الخلق رقیق الطبع"فقالت 

َت      " أسرار إقبال الناس علیھ فقال ا منوبین اهللا تعالى لنبیھ سرً    ْو ُكْن ْم َوَل َت َلُھ ِھ ِلْن َفِبَما َرْحَمٍة ِمْن اللَّ
  .)٤("َفّظًا َغِلیَظ اْلَقْلِب الْنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك

ھ  جحسن الخلق حینا سألھ أبو  اهللا علیھ وسلم أمثلة ل    صلىوضرب النبي    ري الھجیمي رضي اهللا عن
یئا     : فقال، أنا قوم من أھل البادیة فعلمنا شیئا ینفعنا اهللا بھ : یا رسول اهللا   :فقال روف ش ن المع ّرن م  ،ال تحق

اء        ي إن وك ف ن دل رغ م بال          ولو أن تف اك إس سط وإی ھ منب ك إلی م أخاك ووجھ و أن تكل اإلزار المستقي، ول
ا          ،وال یحبھا اهللا) الكبر والعجب(یلة ھ من المِخ فإن ،)إطالتھ( شتمھ بم ال ت ك ف م فی ا بعل رؤ شتمك بم وأن أم

  .)رواه أبو داود والترمذي وقال حدیث حسن صحیح ()٥(" فإن أجره لك ووبالھ على من قالھتعلم فیھ

یھم یر  ،ا في المجتمع النبوي   وكان ھذا التعاطف واضحً    ون ا اوكان الصحابة رضوان اهللا عل ي  جع لنب
در ن        ،علیھ السالم ویشیرون علیھ في أدب ونصح   زوة ب ي غ ذر ف ن المن اب ب ف الحب  ومن أمثلة ذلك موق

                                         
  .١٩٣، ص ٥الترغیب والترھیب، جـ  )١(
  .٣١، ص ١المصدر نفسھ، ج  )٢(
  .١٤٦، ص ١٦صحیح مسلم ج  )٣(
  .١٥٩: آل عمران )٤(
  .٢٠١، ص ٤ج الترغیب والترھیب،  )٥(



 ١٥٦

 وكذلك موقف ،حیث اختار مكانا أخر غیر المكان الذي اختاره الرسول علیھ السالم لیعسكر فیھ المسلمون
ا    ،خندقسلمان الفارسي في غزوة األحزاب حیث أشار على الرسول علیھ السالم بحفر ال        ر علیھم م ینك  فل

  . وراجع عمر أبا بكر في إقطاع المؤلفة قلوبھم،الرسول بل نزل على مشورتھما

ي اهللا   أمة، ویطلب منھم أن یقوموه إذا وكان الخلیفة یفرح بیقظة األ  ر حین     عوج ورض ي یك عن أب
ا  ب الن ال سخط د " فق ا بع ركم   :أم ست بخی یكم ول ت عل إني ولی أعینوني  ، ف سنت ف إن أح أت وإن ، ف  أس

یكم  فإن عصیت ا ،أطیعوني ما أطعت اهللا ورسولھ   .. .فقوموني ي عل اك  ،)١(" ..هللا ورسولھ فال طاعة ل  وھن
تبدادیة       فرق واضح جدً   ؛ ا بین الطاعة المبصرة في اإلسالم والطاعة العمیاء التي نجدھا في المذاھب االس

ى مستوي       ،ألن أوالھما ال تلغي شخصیات األفراد      لة    وترتفع بالمسلم إل سانیة الفاض ن اإلن ع م ل  ،رفی  ولع
لى  ما جاء عن نافع عن عبد اهللا عن النبي ىمن أوضح األحادیث التي تبین ھذا المستو      لم   ص ھ وس  اهللا علی

ال  ِمفإذا ُأ ،السمع والطاعة على المرء المسلم فیما أحب أو كره ما لم یؤمر بمعصیة    " :أنھ قال  ر بمعصیة ف
 اهللا علیھ وسلم سریة وأمر صلىبعث النبي : "ي اهللا عنھ أنھ قالن على رضسمع وال طاعة ؟ وقد روي ع

 اهللا علیھ وسلم صلى ألیس قد أمر النبي :علیھم رجال من األنصار وأمرھم أن یطیعوه فغضب علیھم وقال
وا حطبً    ،ا عزمت علیكم لما جمعتم حطبً   : قال : بلى :أن تطیعوني ؟ قالوا    ا فجمع تم فیھ ا  واوقدتم نارا ثم دخل

ى بعض        ،وافأوقد ال بعضھم  ، فلما ھموا بالدخول فقام ینظر بعضھم إل ي    : ق ا النب ا تبعن لى  إنم ھ  ص  اهللا علی
لى  فذكر للنبي ،ا من النار أفندخلھا ؟ فبینما ھم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبھ      وسلم فرارً  ھ  ص  اهللا علی

  .)٢(""إنما الطاعة في المعروف ، لو دخلوھا ما خرجوا منھا أبدا: فقال،وسلم

ستبدین        ة       ،وبھذا استطاع اإلسالم أن یوقف طغیان الم ا دون أن تتخذ قضیة الطاع دا منیع ف س  ووق
سیطرة     ات ال ا نزع ستبد بھ ن أن ت سانیة م نفس اإلن ى ال صیات وحم اء الشخ وس و إلغ ة إلذالل النف ذریع

ي تتخذ صورً   ، إن حاولت أن تتستر بالدین     ،الفردیة ن     ھذه السیطرة الت ة فم ة أو عنیف ي   ا ھادئ صورھا الت
راف "تبدو ھادئة أمر   رة اهللا                 " االعت ى مغف ھ عل ذنب لیعین ات الم ى اعتراف ستمع إل دین ی ل ال ھ نجد رج  ،وب

ھ   ألنھ لم یجعل بین اهللا وعبده حجابً     ،واإلسالم ال یعترف بھ    ھ عن ھ      ،ا یحجب ي كتاب ال ف ذي ق و ال ا   " فھ ْل َی ُق
ِسِھْم ال تَ        ى َأْنُف وُر            ِعَباِدي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَل َو اْلَغُف ُھ ُھ ًا ِإنَّ ذُُّنوَب َجِمیع ُر ال َھ َیْغِف ِھ ِإنَّ اللَّ ِة اللَّ ْن َرْحَم وا ِم ْقَنُط

 فعن أبي ھریرة ، فیصبح یكشف ستر اهللا عنھ،وجعل من المجانة أن یذنب اإلنسان فیستره اهللا ،)٣("الرَِّحیُم
لم ی    :رضي اهللا عنھ أنھ قال   ھ وس لى اهللا علی ول  سمعت رسول اهللا ص افى إال المجاھرین      ":ق ي مع ل أمت ك

ذا    : یا فالن: ثم یصبح وقد ستره اهللا فیقول،وإن من المجانة أن یعمل الرجل باللیل عمال   ة ك ت البارح  عمل
  .)أخرجھ الشیخان ()٤(" وقد بات یستره ربھ ویصبح یكشف ستر اهللا عنھ،وكذا

ذا   لھ والتحكم الذي ال مبرر،ومن صورھا العنیفة التكالیف المرھقة    ى  ، وقد یرجع ھ ب   إل خطأ النقی
المیة    ،أو جھلھ بآداب دینھ    تبداد    ، أو تطبیق بعض ما قرأ عن نظم الدعوات غیر اإلس  وأن من صور االس

                                         
  .٣٠١، ص ٦البدایة والنھایة البن كثیر، ج  )١(
  .١١٣، ص ٩البخاري، ج  )٢(
   .٥٣: الزمر )٣(
   .٣٦، ص ٨صحیح البخاري، ج  )٤(



 ١٥٧

شریف   ،وھو  أمر ال نجد لھ أصال في الدین ،ا من اتخاذ العبادات عقوبات الفردي ما نجد أیضً    والحدیث ال
ي   أحدث نم"صلى اهللا علیھ وسلم ال رسول اهللا  ق: فعن عائشة رضي اهللا عنھا قالت   ،واضح ذا   أ ف ا ھ مرن

  .)رواه الشیخان وأبو داود ()١("دما لیس منھ فھو َر

دعون       ون ال مبت وما ینبغي أن نجعل أنفسنا مشرعین نضع كفارات لألخطاء ونحن في اإلسالم متبع
ى ا                 شیطان إل داخل ال ة ورد المظالم فلیحذر األخوة م ا      واألخطاء عالجھا التوب ة ولن ذه الناحی ن ھ نفس م ل

دین   –ا  قادة وجنوًد–فالجمیع في اإلسالم .عودة مفصلة إلى ھذا الموضوع إن شاء اهللا    یقفون عند حدود ال
لفنا                 ي سیرة س ة ف ا الكریم رة وجاءت نماذجھ سنة المطھ ھ وحددتھا ال ي كتاب الى ف ا اهللا تع مھا لن ي رس الت

  .الصالح رضوان اهللا علیھم

  :األمانة العلمیة )٣(

دین      ر ال ن أم ھ    ،ولیس المفروض أن یكون النقیب فقیھا في كل شيء عالما بما دق م ى عن ى یتلق  حت
نھم              جاألفراد كل أمور دینھم وی     ون بی د تك ین األخوان ق اون ب ر تع ن األم ئلتھم ولك دوا عنده جواب كل أس

ن أم       – بحكم وضعھ –فوارق بسیطة والنقیب     یھم م شكل عل ا ی ھ فیم سألھ إخوان نھم أو   معرض ألن ی ر دی
ھ  یرھقھم من أمر حیاتھم وأبسط قواعد األمانة أن یمتنع األخ عن اإلجابة إذا كا   ن ال یعلم أو یستمھل إخوان

ى مصادر       ،عود على مرجع أو یسأل من ھو افقھ منھ   یحتى   ھ الرجوع إل سھ وإخوان ود نف  واألفضل أن یع
ا ول :دینن نتھ رس اب اهللا وس لىكت ن علص ذ ع لم واألخ ھ وس ات   اهللا علی ذ اآلی صالح وأال یأخ لفنا ال اء س م

رً ،واألحادیث من أفواه الخطباء دون تحقیق أو تحر       ات ونصوص         فكثی سیر اآلی ي تف ف ف ع التحری ا یق ا م
سبیل     ھ       ، األحادیث فیكون الخطر على عقیدة األخ ودینھ من ھذه ال ا یروی ول فیم سالم یق ھ ال والرسول علی

ي مجاب  ستة ل: "راني عن عائشة رضي اهللا عنھا     الطب ز     :عنتھم ولعنھم اهللا وكل نب اب اهللا ع ي كت د ف  الزائ
 والمستحل ،ذل من أعز اهللا ویعز من أذل اهللاــ والمتسلط على أمتي بالجبروت لی، والمكذب بقدر اهللا،وجل

سنة        حرمة اهللا والمستحل من عت     ارك ال رم اهللا، والت ا ح ي م ون      ()٢("رت ھ األدن سلھ ورھط ل ن رة الرج  )عت
 .) والحاكمھي في الكبیر وابن حبان في صحیحرواه الطبران(

ركتكم    ": علیھ وسلم أنھ قالوعن العرباض بن ساریة رضي اهللا عنھ عن رسول اهللا صلى اهللا       د ت لق
ك          ا إال ھال غ عنھ ا ال یزی ا كنھارھ ضاء لیلھ ناد        " (على مثل البی سنة بإس اب ال ي كت ي عاصم ف ن أب رواه اب

ھ      " ي كتاب األمرویقول الشافعي رضي اهللا عنھ ف   . .)حسن لى اهللا علی ر رسول اهللا ص كل شيء خالف أم
 ،فإن اهللا تعالى قطع العذر بقول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، وال یقوم معھ رأي وال قیاس،وسلم سقط

دین   تبینًاویكفي  ،"عھ أمر وال نھي غیر ما أمر ھو بھ  فلیس ألحد م   ر ال ي أم ا  ، لوجوب التحري الدقیق ف  م
ِل       ":تعالى عن نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم في سورة الحاقة     قالھ اهللا    َض اَألَقاِوی ا َبْع وََّل َعَلْیَن ْو َتَق ْذَنا  *َوَل  َألَخ

  . )١(" َفَما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َعْنُھ َحاِجِزیَن* ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُھ اْلَوِتیَن *ِمْنُھ ِباْلَیِمیِن 

                                         
   .٣٦، ص ١تیسیر الوصول، ج  )١(
  .٤٨، ١الترغیب والترھیب، ج  )٢(
  .٤٧ــ٤٤اآلیات  )١(



 ١٥٨

  :الوقت )٤(

 ولیذكر دائما حدیث رسول اهللا   ،ن وقتھ ـ وأوقات إخوانھ في األسرة  والنقیب مسئول بین یدي اهللا ع
ھ      صلى ي اهللا عن زرة رض دمً  " اهللا علیھ وسلم الذي یرویھ الترمذي عن أبي ب زول ق ة    ال ت وم القیام د ی ا عب

ن           :حتى یسأل عن أربع    ھ م ھ ؟ وعن مال ل فی سبھ    عن عمره فیما أفناه ؟ وعن علمھ فیم فع ن اكت یم وف ؟ أی
  .)حدیث حسن صحیح" (وعن جسمھ فیم أباله ؟أنفقھ ؟ 

ال رسول اهللا  :وروي ابن ماجھ عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ أنھ قال    لم    ق ھ وس لى اهللا علی ا  : " ص م
  .)٢("تھ ما دعا إلیھ وان دعا رجل رجالمن داع یدعو إلى شيء إال وقف یوم القیامة الزما لدعو

  :نظم الجماعة )٥(
رة  ،لــاعة التي یسیر بھا العم   مسئول عن أمانتھ في نظم الجم      وھو  فلیكن بینھ وبین إخوانھ في األس

نظم                  ذه ال ر ھ ي أم ل ف ري وضوح كام ة أخ ا    ،من ناحیة ورؤسائھ المباشرین من ناحی ل بھ ھ أن یعم  ،فعلی
ا     وعلیھ أیضً  دین النصیحة  (ا أن یقترح تعدیل ما یراه غیر صالح منھ ظ    ،)وال ا  ورسولنا یحف ا  مكراعلین تن

ال  یرویھ حذیفة رضي اهللا عنھ عن رسول اهللا   یتنا فیما ویشعرنا بإنسان  ن  : "صلى اهللا علیھ وسلم أنھ ق ال یك
 یقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن         ،أحدكم إمعة 

  .)أخرجھ الترمذي ()٣("بوا إساءتھمنوإن أساءوا أن یجت ،الناس أن تحسنوا

صال   ، یمكن أن ینتظم جھاز الجماعة أو یستقر بناؤھا      وبغیر ھذا ال   وال تقل عنھا أھمیة أمانتھ في إی
اآلراء        یھم ب ع إل رة وان یرج ي األس ھ ف ى إخوان وان عل از اإلداري لإلخ ن الجھ سئولین ع ات الم توجیھ

  .والنصائح واالقتراحات دون تحریف ولو خالفت رأیھ الشخصي

* * *  

 

 

  

ا أفضل            نھا لن ي س ذكر اآلداب الت وحینما یذھب األخ إلى مكان اجتماع األسرة أو الكتیبة علیھ أن یت
 .الخلق علیھ السالم

ھ    صلىفقد كان    اء وجھ ن تلق سر     ، اهللا علیھ وسلم ال یستقبل الباب م ن أو األی ھ األیم ن ركن ن م  ، ولك
  ."السالم علیكم. .كمیالسالم عل"یقول و

                                         
  .٨٩، ص ١الترغیب والترھیب، ج  )٢(
  .٥٦، ص ١المصدر نفسھ، ج  )٣(



 ١٥٩

ول  صلى؟ سمعت رسول اهللا .اهللا بن بسر رضي اهللا عنھ قال   وعن عبد    لم یق أتوا  ":  اهللا علیھ وس ال ت
تأذنوا ف      ا فاس ن جوانبھ ا م ن ائتوھ ا ولك ن أبوابھ وت م ارجعوا البی ادخلوا وأال ف م ف رواه  ()١("إن أذن لك

  .)الطبراني

تئذان   نإ: "اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قالویروي سھل بن سعد رضي اهللا عنھ أن رسول           ل االس ما جع
  .)متفق علیھ ()٢("من أجل البصر

ور ،فإن أذن لھ صاحب المنزل دخل  وا      ": وأال فلیتذكر قول اهللا تعالى في سورة الن ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی
 َفِإْن َلْم َتِجُدوا  *ٌر َلُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَنال َتْدُخُلوا ُبُیوتًا َغْیَر ُبُیوِتُكْم َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى َأْھِلَھا َذِلُكْم َخْی

وَن                ا َتْعَمُل ُھ ِبَم ْم َواللَّ ى َلُك َو َأْزَك اْرِجُعوا ُھ وا َف ْم اْرِجُع َل َلُك ْم َوِإْن ِقی ْؤَذَن َلُك ى ُی ْدُخُلوَھا َحتَّ ال َت دًا َف ا َأَح ِفیَھ
  .)٣("َعِلیٌم

ي ینكره فیھا الزیارة ومن الواجب على األخوان أن یراعوا     وقد بین اهللا سبحانھ وتعالى األوقات الت      
ذرع  ا ب وإذا كان بعضً ، ویتدبروا كثیرا في سورة النور وقد شرحھا اإلمام ابن تیمیة في رسالة طیبة ،ھذا ت

ا   ب علین وة، فیج وق األخ الم  أوبحق آداب اإلس أدب ب يء أن نت ل ش ل ك ى  ،ال وقب سنا عل روض أنف  وأن ن
  .مل بھا والتقرب إلى اهللا بتطبیقھااحترامھا وحبھا والع

  

د ـویس" السالم علیكم: "ى إخوانھ بقولھفإذا أذن لألخ القادم بالدخول فینبغي أن یسلم عل         :ن لھ أن یزی
ھ      :ورحمة اهللا وبركاتھ   ال  فقد روي سھل بن حنیف رضي اهللا عن لم     : ق ھ وس ال رسول اهللا علی ال   "ق ن ق م

 : السالم علیكم ورحمة اهللا كتبت لھ عشرون حسنة ومن قال:شر حسنات ومن قالالسالم علیكم كتبت لھ ع
ة ا   یكم ورحم سالم عل سنة   ال ون ح ھ ثالث ت ل ھ كتب ي ()٤("هللا وبركات ي   ) رواه الطبران سلم ف د روي م وق

ى    ": اهللا علیھ وسلم أنھ قالصلى عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ عن الرسول     ھصحیح ة حت ال تدخلوا الجن
وا تؤم ابوا، ن ى تح وا حت نكم  أوال تؤمن سالم بی شوا ال اببتم ؟ أف وه تح يء إذا فعلتم ى ش م عل رواه " (ال أدلك

  .)لم وأبو داود والنسائي وابن ماجھالبخاري ومس

سالم       ھ ال ھ    "فیرد علیھ إخوان ة اهللا وبركات سالم ورحم یكم ال ز      " وعل ھ العزی ي كتاب الى ف ول اهللا تع یق
  . )٥("ا َفَحیُّوا ِبَأْحَسَن ِمْنَھا َأْو ُردُّوَھا ِإنَّ اللََّھ َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِسیًبَوِإَذا ُحیِّیُتْم ِبَتِحیٍَّة":

                                         
  .٢١٧ ، ص٤الترغیب والترھیب، ج  )١(
  .٤٩ریاض الصالحین، ص  )٢(
  .٢٨ــ٢٧: النور )٣(
  .٢١٢، ص ٤الترغیب والترھیب، ج   )٤(
  .٨٥: النساء )٥(



 ١٦٠

ھ     نخواإثم یصافح األخ     ي اهللا عن ادة رض ھ بعد ذلك وفي ذلك روي اإلمام البخاري والترمذي عن قت
: ؟ قال ى اهللا علیھ وسلم صلأكانت المصافحة في أصحاب رسول اهللا: "قلت ألنس رضي اهللا عنھ: قالأنھ 
  . )١("نعم

ت      الترمذي عن عا ىفقد رو ،وال بأس بمعانقة وتقبیل القادم من سفر  ا قال ا أنھ ي اهللا عنھ شة رض : ئ
اب  ، اهللا علیھ وسلم في بیتيصلى ورسول اهللا ، حارثة المدینة  نقدم زید ب  " رع الب ي    ، فأتاه فق ھ النب ام ألی  فق

  .)حدیث حسن ()٢("قھ وقبلھھ وسلم یجر ثوبھ، فاعتن اهللا غلیصلى

فر ونحو         ن س ان هوأما المعانقة والتقبیل لغیر الطفل والقادم م د ذك  ، فمكروھ ذ ر وق م اإل  ھ ام  ا الحك م
ذي  " وعلق علیھ بقولھ  ٢٣١ص" راألذكا"النووي في كتاب     ویدل على الكراھة ما رویناه في كتابي الترم

ي اهللا عن          س رض ال  وابن ماجھ عن أن ھ ق ل  : ھ أن ال رج اه أو صدیقھ      :رسول اهللا یا: ق ي أخ ا یلق ل من  الرج
ال  أینحني لھ ؟   ال         ، ال :ق ھ ؟ ق ھ وقبل ال یلتزم ال أف م      ق ، ال: ق ال نع صافحھ ؟ ق ده وی حدیث   ()٣("ال فیأخذ بی

و  ، وھو في غیره، ومكروه كراھة تنزیھ في غیره. وأنھ ال بأس بھ عند القدوم من سفر ونحوه   ،)حسن  وھ
د  ( الوجھ ما األمرد الحسن أ ،في غیر األمرد الحسن الوجھ     ھ بع رم   ،)الشاب الجمیل الذي لم تنبت لحیت فیح

ل ح فر أم ال بك ن س دم م واء ق ھ س الم" ال تقبیل ي ك ة اهللا  انتھ ووي رحم ب  (الن ن الكت ار م اب األذك وكت
  ). ینبغي أن تكون بین یدي اإلخواناألساسیة التي

ا اإل ي أن یراعیھ ذه اآلداب ینبغ ع وھ ة  وتراج ل دق وان بك اب خ ي كت اء"ف م والعلم د العل ي " نق ألب
  .الفرج بن الجوزي

  

یجلس        الم ول زام آداب اإلس وحین یدخل األخ المجلس فال یتمثل لھ اإلخوان وقوفا ولیراع الجمیع الت
ن  ، وال یفرق بین اثنین أو یجلس بینھما إال بإذنھما ،الداخل حیث ینتھي بھ مجلسھ     ن  فع ي اهللا   اب ر رض  عم

ھ     ال یقیمن أحدكم : "ل اهللا صلى الھ علیھ وسلم    ال رسو  ق :عنھما قال  س فی م یجل سھ ث ن مجل ن  ،رجال م  ولك
وعن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده  ،)أخرجھ الخمسة أال النسائي ()٤("لكمتوسعوا وتفسحوا یفسح اهللا 

ین إال بإذن    " : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم   قال :أنھ قال  ین اثن رق ب ل أن یف ا ھال یحل لرج ھ  ( )٥("م أخرج
ال        وعن جابر  ،)الترمذي ھ ق ھ أن ي اهللا عن مرة رض ي    " بن س ا النب ا إذا أتین لى كن س    ص لم جل ھ وس  اهللا علی

                                         
  .٢٩، ص ٣تیسیر الوصول، ج  )١(
  .١٥٠ریاض الصالحین، ص  )٢(
  .٢٩، ص ٣تیسیر الوصول، ج  )٣(
  .٢٠، ص ٣تیسیر الوصول، ج  )٤(
  .المصدر نفسھ )٥(



 ١٦١

 خرج علینا رسول اهللا : وعن أبي إمامة رضي اهللا عنھ أنھ قال   ،)أخرجھ أوب داود   ()١("دنا حیث ینتھي  أح
لى لم ی ص ھ وس ھ،  وًم اهللا علی ا إلی صا فقمن ى ع ال ا عل وا كال ت": فق ضھا   قوم م بع اجم یعظ وم األع ا تق م
لم یكن شخص أحب إلیھم من رسول اهللا : "نس رضي اهللا عنھ أنھ قال أعن  و) أخرجھ أبو داود   ()٢("ابعًض
  .)أخرجھ الترمذي" (لھ، لما یعلمون من كراھیتھ لذلك اهللا علیھ وسلم  وكانوا إذا رأوه لم یقوموا صلى

دم آتیا من سفر أو حاكما في محل والیتھ أما اتخاذه دیدنا فھو من ولكن ال مانع من القیام إذا كان القا  
سالم           (،شعار العجم  ي فصل ال ع ف و الحدیث الراب ة وھ  وتفصیل  ،راجع حدیث قدوم زید بن حارثھ المدین

  .)ي كتاب األذكار للنووي رحمھ اهللاھذا الموضوع ف

  

  :ونحن في اجتماع األسرة بین متحدث ومستمع

حً       )١( ھ واض سنة أن یكون كالم ن ال ا المتحدث فم ن ع ا مفھومً أم ا    ا فع ا أنھ ي اهللا عنھ شة رض ائ
لى ن كالم رسول اهللا      كا": قالت لم كالمً     ص ھ وس ل  ،ا مفصال  اهللا علی ھ ك سمعھ   یفھم ن ی  )٣(" م

كان رسول اهللا : "ا، وعنھا أیًض"ن الحق والباطلا یفصل بی واضًح:مفصال")  أبو داود  هروا(
اد ألح      اهللا عل  صلى ده الع سرد الحدیث كسردكم    یھ وسلم یحدث حدیثا لو ع ان ال ی  )٤("صاه، ك

  .)أخرجھ الخمسة إال النسائي(

د سئل     )٢( وعلى األخ المتحدث أیضا أن یبسطھ وأال یتعالى على إخوانھ بالمعرفة فیشق علیھم فق
سالة  "أبطأ بالجواب فیھا فقال السائل   الخلیل بن أحمد عن مسألة ف      ي الم ذ ن م ما ف  ،"را النظ  ھ

  ." أجیبك جوابا یكون أسرع إلى فھمك ولكني أرید أنقد فرغت من المسألة وجوابھا،"قال 

رة      )٣( اع األس ي االجتم ذا ف رى ھ رار ویتح ب التك ھ ویتجن ي كالم صد األخ ف ضل أن یقت واألف
 كان ابن :والكتیبة وفي الخطبة فقد روي الشیخان عن شقیق بن مسلمة رضي اهللا عنھ أنھ قال

ل     یا أبا عبد" في كل خمیس مرة، فقال لھ رجل       ذكرنامسعود ی  ا ك ك ذكرتن وددت أن  الرحمن ل
ي   تخذلك أني أكره أن أملكم، وإني أ  أما یمنعني من    " :فقال ،"یوم ان النب ولكم بالموعظة كما ك
  .) یتعھدنا:یتخولنا) (متفق علیھ( )٥(" مخافة السآمة علینا، اهللا علیھ وسلم یتخولنا بھاىصل

                                         
  .المصدر نفسھ )١(
  .المصدر نفسھ )٢(
  .١٢٥ریاض الصالحین، ص  )٣(
  .١٩٨، ص ٤ ج تیسیر الوصول، )٤(
  .١٢٦ریاض الصالحین، ص  )٥(



 ١٦٢

سول اهللا  قال ر: فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال.خ في حدیثھ الطیب  من القولویختار األ )٤(
اهللا و   : "صلى اهللا علیھ وسلم    ؤمن ب رً    من كان ی ل خی ر فلیق وم األخ ھ  )١("ا أو لیصمت الی  أخرج

  .الترمذي

ي    ر ف ین الخی دا لمع ا تحدی ي اهللا عنھ ة رض ن أم حبیب ذي ع ھ الترم ذي أخرج دیث ال ي الح ل ف ولع
روف أو        "الحدیث   الى     كل كالم أبن آدم علیھ ال لھ أال أمر بمع ر اهللا تع ر، أو ذك ي عن منك ھ  )٢("نھ  أخرج
  .الترمذي

ى حدیث أخیھم        )٥( وا عل یھم أن یقبل تم     ،أما المستمعون فعل ى ی اطعوه حت وه دون أن یق  وأن یترك
ھ  ھ فعلی ، أخوة ھ وإذا كان أحد المستمعین یعرف الحدیث الذي یتحدث فی    ،حدیثھ ھ   إال یداخل فی

تكلم فعلی     ـحتى یأخذ مق   أدب   ـھام المتحدث إال إذا أخطأ الم د  ، أن یصحح خطأه ب ن  ىرو فق  اب
ھ     "ن صفوان قال    بالجوزي بإسناده عن خالد      د علمت دیثا ق ر  ،إذا رأیت محدثا یحدث ح  أو بخب

إن ا على أن یعلم من حضرك أنك قد علمتھ   فال تشاركھ فیھ حرصً    ،قد علمتھ  ك خف  ف ك   ذل ھ فی
اح   ،"وسوء أدب  ن رب دیثا    ":وقال عطاء ب شاب یحدثني ح م     :أن ال أني ل ھ ك معھ،  فأستمع ل  اس

 ."ولقد سمعتھ قبل أن یولد

  
ن    ، اإلخوان مناقشة فلتكن في ھدوء وخفض صوت فإذا دارت بین   )١( ان م د ك ان    ولق وصیة لقم

الى   ھ تع ھ قول شیك "البن ي م صد ف صوت   ،واق وات ل ر األص وتك إن أنك ن ص ضض م  واغ
  .)٣("الحمیر

ھ ق    ،ولیكن الرائد في المناقشة الوصول إلى الحق وحده     )٢( ي اهللا عن ر رض ھ   ولقد أثر عن عم ول
  ." وتمنیت أن یكون الحق على لسانھما حاججت أحدا إال"

 والرسول علیھ السالم، وھنا تجب التفرقة بین الجدال واالستیضاح فلألخ أن یستوضح ویسأل  )٣(
ي         یرویھ ایدعونا إلى ھذا، فیقول في حدیث   ھ عن النب ي اهللا عن رة رض ي ھری لترمذي عن أب

  .)٤(" بھاق فحیث وجدھا فھو أح،الكلمة الحكمة ضالة المؤمن: " علیھ وسلمصلي اهللا

رحً        )٤( شریف      وقد ذكر ابن األثیر في كتاب النھایة ش ي الحدیث ال ظ الجدل ف وم    "ا للف ي ق ا أوت م
لوا  ال)٥("الجدل إال ض ة : وق ة بالحج ة الحج دل مقابل ة والم، الج مة : جادل اظرة والمخاص المن

                                         
  .٢٧٥، ص ٤تیسیر الوصول، ج  )١(
  .٢٧٦، ص ٤تیسیر الوصول، ج  )٢(
  .١٩: لقمان )٣(
  .١٥٣ ص ٣تیسیر الوصول جـ )٤(
  .١٤٩، ص ١ابن األثیر، ج  )٥(



 ١٦٣

ار   دل إلظھ ا الج ھ فأم ة ب ب المغالب ل وطل دل بالباط دث الج ي الح راد ف ك والم إن ذل ق ف الح
   .)١("َوَجاِدْلُھْم ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن"محمود لقولھ تعالى 

ل           )٥( ذا الموضوع مث ي ھ لم ف وعلى ھذا األساس یمكن أن نفھم أحادیث النبي صلي اهللا علیھ وس
بل ھم ،  إال جدالك ما ضربوه ل:وتوا الجدل ثم قرأ كانوا علیھ إال أى ضل قوم بعد ھدما"قولھ 

  )رواه الترمذي وابن ماجھ وابن أبي الدنیا وقال الترمذي حسن صحیح ()٢("قوم خصمون

ي رب  من ترك  " ي          المراء وھو مبطل بني لھ بیت ف ت ف ھ بی ي ل ق بن ھ وھو مح ن ترك ة وم ض الجن
ا     ومن حسن خلقھ ب    ،وسطھا ال حدیث حسن       ()٣("ني لھ في أعالھ ذي وق ھ الترم ة رب  )أخرج ا  :ض الجن  م

  .ا باألبنیة التي حول المدنا عنھا تشبیًھحولھا خارًج

  .ان داود وابن حی أخرجھ أبو)٤(" كفرالقرآنء في االمر"

  
ا رقیقا ًح فلیكن ضحكنا تبسما بال صوت ومزا، أو یؤدي إلى المزاح   ،فإذا حدث ما یستدعي الضحك    

داعبنا   :  قالوا یا رسول اهللا:ال یخرج عن حدود الحق والصدق ؟ عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال  ك لت ان
 . أخرجھ الترمذي)٥("إني ال أقول إال حقا:"قال

وادث         ألیف الح تالق القصص وت ن اخ اس م ین الن ائع ب و ش ا ھ ا م ي اجتماعاتن ب ف ب أن نتجن ویج
 لیضحك بھ القوم فیكذب ویل :ویل للذي یحدث بالحدیث" السالم یقول اضرین فالرسول علیھإلضحاك الح

 .)أخرجھ أبو داود والترمذي والنسائي والبیھقي ()٦("لھ ویل لھ

ھ  وكان صلي اهللا علیھ وسلم إذا أراد أن یمزح قال الحق والصدق فقد جاءت امرأة إلى         الرسول علی
ت  سالم فقال دعوكنإ"ال ي ی و ؟ ، " زوج ن ھ ال  وم ھ أھ،ق ذي بعین اض ؟و ال ت "  بی ھ "قال ا بعین واهللا م

اض ال ، "بی ھ بیاضً " فق ي أن بعین ت "ابل لم  "واهللاال "، فقال ھ وس لى اهللا علی ال ص د إال "،  فق ن اح ا م  م
  ."وبعینیھ بیاض

ة       ھم             (أراد البیاض المحیط بالحدق ن أس دة ب ن حدیث عب دنیا م ي ال ن أب لم رواه اب ن اس د ب  حدیث زی
  .)الفھدي مع اختالف

ب                         سوة القل ورث ق ھ ی ھ فان ع دوام علی راط م ھ إف ا فی و م ھ ھ ي عن زاح المنھ اء أن الم وقد قال العلم
ھ         ة فی ي حدیث صحیح عن ج     ،ویسقط المھابة والوقار فال تجوز المبالغ مرة    وف ن س أن رسول اهللا  "ابر ب

                                         
  .١٢٥: النحل )١(
  .٩٦، ٩٥ ص١الترغیب والترھیب جـ )٢(
  .٩٦، ٩٥ ص١الترغیب والترھیب جـ )٣(
  .٩٦، ٩٥ ص١الترغیب والترھیب جـ )٤(
  .١٦٧ ص ٤وصول جـتیسیر ال )٥(
  .٣٧٧، ص ٤الترھیب والترغیب، ج  )٦(



 ١٦٤

اح ، "اصلي اهللا علیھ وسلم كان ال یضحك إال تبسمً     ان رسول    فأما ما سلم من ھذه األمور فھو المب ذي ك  ال
  .وھذا ال مانع منھ،  نفس مسلم ومؤانسةیھ وسلم یفعلھ لظروف خاصة ولتطیباهللا صلي اهللا عل

  
وما اجتمع قوم في بیت "... قال رسول اهللا صلي اهللا علیة وسلم : عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال

نھم إال نزل      ونھ بی اب اهللا ویتدارس ون كت وت اهللا یتل ن بی شیتھم  م سكینھ وغ ھ ال تھم  ت علی ة، وحف  الرحم
تالوة   )من حدیث رواه مسلم" (المالئكة، وذكرھم اهللا فیمن عنده  ا لل ، فلیس المقصود مجرد التالوة ــ مع م

م           ب الفھ ل لطل ـ ب واب ـ ا   من ث ق مع ظ والتطبی سلمى     والحف رحمن ال د ال و عب ال أب انوا    : "، ق ذین ك دثنا ال ح
ى  یقرئوننا أنھم كانوا یستقرئون      من النبي صلى اهللا علیھ وسلم وكانوا إذا تعلموا عشر آیات لم یخلفوھا حت

  .)١("ان والعمل جمیًعما فیھا من العمل، فتعلمنا القرآیعملوا ب

 
  . على وضوءالقرآنفیستحب أن یكون قارئ  )١(

التوالي     )٢( راءة ب ون الق اس أن تك ال ب ًرا ف رءون كثی ذین یق دد ال ان ع دًرا  ،وإذا ك م ق رأ أولھ فیق
ذا          ،ویسكت   ى األول وھك ث انتھ ال       ، ثم یقرأ الثاني حی ك فق ك عن ذل د سئل مال أس  " وق ال ب

 ."بھ

 ، أو یتلفت من غیر ضرورة ، فال یعبث بیده ، وإذا شرع القارئ في القراءة فلیسكن ولیخشع  )٣(
ھ        ذكر آالء اهللا ،وإذا قرئت أیة رحمة وقف عندھا لیسأل اهللا فضلھ ورحمت ھ    ولیت ھ وعطف  علی

ن   ، لیستعیذ باهللا منھ ، وإذا مر على أیة عذاب توقف      ،وبره   ة م  ویسألھ سبحانھ النجاة والعافی
ھ    ،كل مكروه    د  .. . وإذا مر بأیة التنزیھ نزه اهللا وسبحانھ وارجع األمر والعظمة والقدرة إلی فق

ال      ھ ق لى اهللا ع    " روى مسلم عن حذیفة رضي اهللا عنھ أن ي ص ع النب لیت م لم ذات   ص ھ وس لی
ة فمضى       ،  ثم مضى، فقلت یركع عند المائة ،لیلة فافتتح البقرة     ي ركع ا  ف ت یصلى بھ  ،فقل

ر  : ثم افتتح آل عمران فقراھا یقرا مسترسال،اء فقراھا ـــ ثم افتتح النس  ،فقلت یركع بھا      إذا م
وذ        ،بأیة فیھا تسبیح سبح      وذ تع ر بتع ا  ،)٢(" وإذا مر بسؤال سال وإذا م د ك سلف    ولق ن شأن ال

وبھم   القرآنالصالح أنھم إذا سمعوا       تدبروه ففھموه فعلموه وعملوا بھ ولذا نراھم قد خشعت قل
 . وكثر حزنھم وقل ضحكھم،

إن من "  قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : وقد روى ابن ماجة عن جابر رضي اهللا عنھ أنھ قال
رأ        أحسن الناس صو   معتموه یق ذي إذا س اص      ،)٣(" حسبتموه یخشى اهللا  تا بالقرآن ال ى وق ن أب عد ب  وعن س

وه  إن ھذا القرآ" سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول     :رضي اهللا عنھ قال    ن نزل بحزن فإذا قرأتم

                                         
  .٣ص١تفسیر ابن كثیر جـ )١(
  .٢٧ریاض الصالحین ص )٢(
  .٢٤، ص ٣الترغیب والترھیب، ج  )٣(



 ١٦٥

 :یتغن بالقرآن(  رواه ابن ماجھ )١(" فلیس مناالقرآن فمن لم یتغن ب، فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا بھ ،فابكوا 
  .) في غریب الحدیث واألثر: الشافعي بتحسین القراءة وترقیقھایجھر بھ وفسره

الى   ، سمتھ الخشوع وحسن اإلنصات   ،ومجلس القراءة مجلس طاھر كریم       )٤( ال تع َوِإَذا " وقد ق
 واالستماع ھو توجیھ حاسة السمع إلى   ،)٢("ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُھ َوَأنِصُتوا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ      

 وأما اإلنصات فھو السكوت لالستماع حتى ال یكون شاغال عن االحاطة بكل ،م إلدراكھ الكال
را   ا یق دبر     ،م م ویت أن یفھ ان جدیرا ب تمع وأنصت ك ن اس ى   ، فم ذي یرج و ال رحم،  وھ أن ُی

بحانھ     دد اهللا س د ن سمع وق ا ن ر فیم دیم التفكی ا وان ن ى علین ا یتل دبر م ا أن نت ان علین ذلك ك ول
ال ،قین  وتعالى بالمناف  ْرآَن     ": فوصفھم بقسوة القلوب فال یصل إلیھا الذكر فق َدبَُّروَن اْلُق ال َیَت َأَف

ْت      ": ویصف المؤمنین بقولھ، )٣("َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَھا  ُھ َوِجَل َر اللَّ ِذیَن ِإَذا ُذِك ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَّ
 اللَُّھ َنزََّل  ": ویجعلھم أھال للتأثر فیقول سبحانھ، )٤(" َزاَدْتُھْم ِإیَماَنًاُقُلوُبُھْم َوِإَذا ُتِلَیْت َعَلْیِھْم آیاُتھُ  

وُدُھْم         یُن ُجُل مَّ َتِل ْم ُث َشْوَن َربَُّھ ِذیَن َیْخ وُد الَّ ُھ ُجُل َشِعرُّ ِمْن اِنَي َتْق َشاِبھًا َمَث ًا ُمَت ِدیِث ِكَتاب َسَن اْلَح َأْح
ال    )٥("َوُقُلوُبُھْم ِإَلى ِذْكِر اللَّھِ    ھ ق د    "وعن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أن د العب شعر جل إذا اق

ا           سة ورقھ شجرة الیاب شیخ   ،)٦("من خشیھ اهللا تحاتت عنھ ذنوبھ كما یتحات عن ال و ال  رواه أب
  .ابن حبان والبیھقى

ارَ  " حتى یحدد المؤمنون عالقتھم بھ فیقول القرآنویبین مھمة    َك ُمَب ِھ   ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْی دَّبَُّروا آَیاِت ٌك ِلَی
  .٧("َوِلَیَتَذكََّر ُأْوُلوا اَألْلَباِب

  

  : لیتناولوا طعاما في كتائبھم أو معسكراتھم،إن أفراد األسرة كثیًرا ما یجتمعون 

صة              )١( ة الخال و النی ام ھ ذا المق ھ     ،وأول ما یجب أن نراعیھ في ھ لى اهللا علی دى الرسول ص  فھ
ق    ،سلم على طعام   وسلم أن یقبل الم    ام بح ى القی  وقد صحت نیتھ على أن یتناولھ كي یعینھ عل

  .اهللا في األرض

ھ أن یغسل     )٢( د روى أ      ثم علی ام فق اول الطع ل تن ھ قب معت        یدی ھ س ي اهللا عن ك رض ن مال س اب ن
ول         رسول ا  لم یق ھ وس لى اهللا علی ھ لیتوضأ إذا حضر        : "هللا ص ر بیت ر اهللا خی ب أن یكث ن أح م

ال    (،  )رواه ابن ماجھ والبیھقى    ()٨("غذاؤه وإذا رفع   ا ق دین كم والمراد بالوضوء ھنا غسل الی
 ) المنذرى

                                         
  .المصدر نفسھ )١(
  .٢٠٤:األعراف )٢(
  .٢٤: القتال )٣(
  .٢: األنفال )٤(
  .٢٣: الزمر )٥(
  .١٩٥، ص ٥الترغیب والترھیب، ج  )٦(
  .٢٩: ص )٧(
  .٤٣٤ ص٣الترغیب والترھیب ج، )٨(
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م     "وھناك الحدیث الذي رواه ابن عباس حیث قال    الء ث أتى الخ لم ف كنا عند النبي صلى اهللا علیھ وس
ع   ھ رج ل   ،إن ام فقی أتى بالطع أ؟" ف ال " أال تتوض م أ"ق أ ل ل فأتوض و داود    ()١("ص سلم وأب د روى م وق

دین       ،)والترمذي مثل ھذا مع اختالف لفظ  ى غسل الی ي الحدیث األول إل  وھذا ما یصرف لفظ الوضوء ف
 .دون وضوء الصالة

ل               )٣( ھ وس لى اهللا علی ي ص أثور عن النب دعاء الم دعوا بال ام أن ی ھ الطع رب إلی  :ویستحب لمن ق
  .)٢(" باسم اهللا،اللھم بارك لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار "

شیخان   ، فإن في ذلك البركة بإذن اهللا.یسن لھ بعد التسمیة أن بأكل بالیمینفإذا بدأ    )٤( د روى ال  فق
لم   :عن عمر بن أبى سلمة رضي اهللا عنھ انھ قال     ھ وس سم اهللا  " قال رسول اهللا صلى اهللا علی ب

 ."وكل بیمینك وكل مما یلیك

ام  )٥( سمى اهللا أول الطع سى األخ أن ی إذا ن ل ،ف ك فلیق د ذل ذكر بع م ت رهبا" ث ھ وأخ م اهللا أول " س
ت          ا قال ي اهللا عنھ شة رض لم        :لحدیث عائ ھ وس لى اهللا علی ال رسول اهللا ص ل أحدكم   إذا أ" ق ك

 .)أبو داود والترمذي وقال حسن صحیح  ( )٣("خرهفلیذكر اسم اهللا أولھ وآ

د روى     ، فإذا كان الطعام مما تطیب لھ نفسھ أكل       )٦( ھ فلق ھ دون أن یعیب ك ترك  وإذا كان غیر ذل
ط  ما عاب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم طعامً "بى ھریرة رضي اهللا عنھ انھ قال  عن أ   ،ا ق

 . متفق علیھ)٤(" وإن كرھھ تركھ،إن اشتھاه أكلھ 

 یؤید ھذا ما  ومما، فكثرة الطعام تعوق عن النشاط للعبادة   ،ویراعى صاحب الطعام البساطة      )٧(
د      ن مع ال     رواه المقدم ب ث ق دي حی ال رسول  :یكرب الكن لم     ق ھ وس لى اهللا علی أل  " اهللا ص ا م  م

 فإن كان ال محالة فاعال فثلث ،دم لقیمات یقمن صلبھ  بحسب ابن آ،ا من بطن وعاء شًرآدمي 
ھ  شرابھ ،لطعام ث ل سھ، وثل ث لنف ذي ()٥(" وثل ال) الترم ابر ق ن ج سلم ع معت :وروى م  س

ول   لم یق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ین  "رس ى االثن د یكف ام الواح ى   و،طع ین یكف ام االثن طع
وقد خطب عمر ) رواه مسلم والترمذي وابن ماجھ ()٦(" طعام األربعة یكفى الثمانیة  ،األربعة  

  ." مؤذیة للجسم، فإنھا مكسلة عن الصالة ،إیاكم والبطنة "ا فقال بن الخطاب یوًم

لمة ق  ، ویجید المضغ ویأكل مما یلیھ ،كل أن یصغر اللقمة سن لآل یو )٨(  :ال فقد روى عمر بن س
ي  ،ة ـ وكانت یدي تطیش في الصحف،ا في حجر النبي صلى اهللا علیھ وسلم        كنت غالمً   فقال ل

                                         
  .عن ابن السني ٢٠٥ص : األذكار )١(
  .١٣٢ریاض الصالحین ص )٢(
  .١٣٢ریاض الصالحین، ص  )٣(
  .١١٥ ص٣تیسیر الوصول جـ )٤(
  .١١٢، ص ٣تیسیر الوصول جـ )٥(
  .٤٣١، ص ٣الترغیب والترھیب، ج  )٦(
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ك  ، سم اهللا :یا غالم"رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم     ك   ، وكل بیمین ا یلی ل مم ت   "  وك ا زال فم
  .)رواه الخمسة إال النسائي ()١("تلك طعمتى بعد

ل         )٩( ز وج د اهللا ع ھ فلیحم رغ األخ من طعام ال    ،فإذا ف س ق سلم عن ان ال رسول اهللا   : روى م  ق
شرب  ،إن اهللا تعالى لیرضى عن العبد أن یأكل األكلة فیحمده علیھا    " صلى اهللا علیھ وسلم     وی
 وعن أبى سعید رضي اهللا ،)رواه مسلم والنسائي والترمذي وحسنھ ()٢("الشربة فیحمده علیھا

قانا   "ب قال  كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم إذا أكل أو شر:عنھ قال  ا وس الحمد هللا الذي أطعمن
  .)٣("وجعلنا مسلمین

ھ         ،ثم لیغسل یدیھ بعد ذلك       )١٠( لى اهللا علی رة عن رسول اهللا ص ى ھری ذا الحدیث أب  ویدل على ھ
سھ     ، ولم یغسلھ رْممن نام وفى یده غَ "وسلم   ومن إال نف ال یل يء ف و    ()٤(" فأصابھ ش ھ أب أخرج

  .)ر ھو ریح اللحم وزھومتھالغم) ( وابن ماجةھداود والترمذي وحسن

  

ر                 )١( وم التبكی ي الن لم ف ھ وس لى اهللا علی ن سنة رسول اهللا ص ى     ،كان م ین األخ عل ك یع إن ذل  ف
ر                   الة الفج ل وص ام اللی ى قی ال عل ھ لإلقب شاط تھیئ د ورد عن   ،االستیقاظ في حالة من الن  ولق

لم ك     " عنھا   عائشة رضي اهللا   ھ وس ره     ان أن رسول اهللا صلى اهللا علی وم أخ ل ویق ام أول اللی ین
  .)٥("فیصلى

ھ   حتى ینام كل أخ في راحة تامة بعًی،ویجب كذلك اختیار المكان الرحب الفسیح      )٢(  ،دا عن أخی
 قال رسول اهللا صلى اهللا : فعن عمرو بن العاص رضي اهللا عنھ قال،مستقال بغطاء خاص بھ 

نھم  ربوھم وھم أب واض،مروا أوالدكم بالصالة وھم أبناء سبع "لم علیھ وس  ناء عشر وفرقوا بی
ضاجع  ي الم و داود  ()٦("ف ھ أب ة وال   ) (أخرج ضیافة العادی ي ال ذا ف اة ھ ي مراع ب كوینبغ تائ
  .)والمعسكرات

 ، ویضطجع على شقھ األیمن ، ثم ینفض ثوبھ ومكان نومھ ،سن لألخ أن یتوضأ قبل النوم      یو )٣(
ھ أن رسول    روى عن أبى ھریرة رضي    ،و بأحد األدعیة الواردة   عثم ید  لى اهللا   اهللا عن اهللا ص

ھ إزاره        : "علیھ وسلم قال   ھ بداخل نفض فراش ا    ،إذا أوى أحدكم إلى فراشھ فلی درى م ھ ال ی  فإن
ھ   : ثم یقول  ،خلفھ علیھ    ك أرفع ا    ، باسمك ربى وضعت جنبي وب سي فارحمھ  ، إن أمسكت نف

                                         
  .١١٢، ص ٣تیسیر الوصول، ج  )١(
  .٤٣١، ص ٣الترغیب والترھیب، ج  )٢(
  .٧٧، ص ٢تیسیر الوصول، ج  )٣(
  .٤٣٤، ص ٣الترغیب والترھیب، ج  )٤(
  .٤٣٤، ص ٣ترھیب، ج الترغیب وال )٥(
  .٢١٥تیسیر الصالحین، ص  )٦(



 ١٦٨

صالحین وإن أرسلتھا فاحفظھا   ھ  ( )١("بما تحفظ بھ عبادك ال ق علی وروى البخاري عن    ،)متف
ل وضع           :حذیفة رضي اهللا عنھ قال     ن اللی لم إذا أخذ مضجعھ م  كان النبي صلى اهللا علیھ وس

  .)٢("اللھم باسمك أموت وأحیا "یده تحت خده ثم یقول

بى ھریرة  فعن أ، ألنھ ضجعة یكرھا اهللا تعالى ،ا على بطنھ   ویكره أن ینام اإلنسان مضطجعً     )٤(
ال رسول اهللا رجال مضطجعا على بطنھ ف  رأى  "رضي اهللا عنھ أنھ قال       ذه ضجعة ال   : ق إن ھ

  .)أخرجھ الترمذي ()٣("ھا اهللابیح

 رسول  اهللا عنھ عنىفإذا استیقظ من نومھ فلیذكر الدعاء الذي رواه البخاري عن حذیفة رض  )٥(
   .)٤("یانا بعد ما أماتتا والیھ النشورالحمد هللا الذي أح"اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

  
ا          )١( ي كتائبن ا ف رص علیھ ب أن نح ھ    ،وقیام اللیل من أھم العبادات التي یج سر ل ا ال یتی  فمعظمن

ة     ،ذلك في حیاتھ الرتیبة العادیة   ي الكتیب ة ف ھ الفرص درً  ، فیجب أن نھیئ ل وم األخ ق ن   لیق ا م
دعاء    الوة ال ى إذا ذاق ح ل حت صالة  ،اللی ة ال راءة ، روحانی رآن وق اس  الق ل والن ام  باللی نی
ا       ،حرص على أن ینظم وقتھ بعد ذلك      ھ أجرھ ب اهللا ل ا عسى أن یك درا منھ ة ق  ، لیقوم كل لیل

اِجدًا  "واهللا تعالى مدح القائمین باللیل وفضلھم على غیرھم في قولھ     َأمَّْن ُھَو َقاِنٌت آَناَء اللَّْیِل َس
لْ    ا       َوَقاِئمًا َیْحَذُر اآلِخَرَة َوَیْرُجو َرْحَمَة َربِِّھ ُقْل َھ وَن ِإنََّم ِذیَن ال َیْعَلُم وَن َوالَّ ِذیَن َیْعَلُم ْسَتِوي الَّ  َی

  .)٥("َیَتَذكَُّر ُأْوُلوا اَألْلَباِب

ام أول        ،ا ویسن لمن أراد قیام اللیل أن ینام مبكرً      )٢( لم ین ھ وس لى اهللا علی ان رسول اهللا ص د ك  فق
ا ، وینبغي أن یأكل قلیال لئال یكسل عن القیام      ،اللیل فیصلى    د       كم وى عن ھ أن ین ضا ل سن أی  ی

ل       ام اللی ا أن ا      ،نومھ قی ي اهللا عنھ شة رض ن عائ ال      فع لم ق ھ وس لى اهللا علی ي ص ن   : "لنب ا م م
ھ     ،امرئ تكون علیھ صالة بلیل    ب ل وم إال كت ا ن التھ    فغلبھ علیھ ر ص ھ    ،أج ھ علی ان نوم  وك

  .)ال الترمذيإأخرجھ األربعة  ( )٦("صدقة

ھ          )٣( وم عن وجھ تیقظ مسح الن ھ         فإذا اس لى اهللا علی ا ورد عن رسول اهللا ص ا بم م دع سوك ث  وت
ال   ،وسلم ھ ق ھ وس     : فعن ابن عباس رضي اهللا عن لى اهللا علی ان رسول اهللا ص ن    ك ام م لم إذا ق

د       ،اللھم ربنا لك الحمد  "اللیل یتھجد قال     ك الحم یھن ول ن ف سموات واألرض وم یم ال  ، أنت ق

                                         
  .٢١٥ریاض الصالحین، ص  )١(
  .١٤٢المصدر السابق، ص  )٢(
  .٢٤٩، ص ٤تیسیر الوصول، ج  )٣(
  .تكملة لحدیث دعاء النوم السابق )٤(
  .٩: الزمر )٥(
  .٢٨٢، ص ٢تیسیر الوصول، ج  )٦(



 ١٦٩

یھن      ،نور السموات واألرض ومن فیھن ولك الحمد  ت  أن ا ف سموات واألرض وم ك ال أنت مال
ق     ، ولقاؤك حق وقولك حق ، أنت الحق ووعدك الحق ،ولك الحمد     ار ح ق والن ة ح  ، والجن

ت      ، حق  ومحمد صلى اهللا علیھ وسلم حق والساعة ،والنبیون حق    ك أمن لمت وب ك أس م ل  اللھ
 ، وما أخرت  فاغفر لي ما قدمت، وبك خاصمت وإلیك حاكمت ،وعلیك توكلت وإلیك أنبت و

ت    ا أعلن ررت وم ا أس ى  ،وم ھ من م ب ت اعل ا أن دم ، وم ت المق ھ إال   أن ؤخر ال إل ت الم وأن
ین    ،)أخرجھ الستة وھذا لفظ الشیخین  ()١("أنت ركعتین خفیفت تح ب سلم عن    ،ثم یفت د روى م  فق

ل  "عائشة رضي اهللا عنھا أنھا قالت   ن اللی تح   افكان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إذا قام م ت
ل  ، وھو متعب أو نعسان اولیس على األخ أن یصلى مضطًر ،)٢("صالتھ بركعتین خفیفتین   ب

د        اس     ،یسن لھ في تلك الحالة أن یترك الصالة ویرق ھ النع ذھب عن ى ی سلم   ، حت د روى م  وق
ھ أن    ىعن أبى ھریرة رض    ال       اهللا عن لم ق ھ وس لى اهللا علی ي ص ل     " النب ن اللی ام أحدكم م إذا ق

ھ م  ( )٣(" لسانھ فلم یدر ما یقل فلیضطجع       على آنالقرفاستعجم   ذي   أخرج و داود والترم سلم أب
ب  ،ولنذكر أن ھذا كان قلیل الحدوث معھم    ،)وابن ماجة   أما العبادة والقیام  فكان الطابع الغال

  .اا یبررون بھ النوم دائًم فال یتخذ األفراد من ھذا الحدیث ستاًر،تھم اعلى حی

ة اللیل في الثلث األخیر منھ وإن كان یجوز أداؤھا في أول اللیل ویستحب أن یكون وقت صال )٤(
ر   طھ وآخ ت   هووس ا دام الة العشاء  ب م د ص ھ أن      ،ع ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب د روي ع فق

ى         " اهللا علیھ وسلم قال   ىل اهللا صل  رسو دنیا حین یبق ماء ال ى س ل هللا إل ل ك ز وج ینزل ربنا ع
أغفر   ھ فأعطیجیب لھ من سألني   من یدعوني فأست   :ثلث اللیل األخیر فیقول    ستغفرني ف ، ومن ی

ن عائشة رضي اهللا عنھا  فع، المسلم من اللیل أحدي عشر ركعة ىوالمستحب أني صل   ،)٤("لھ
ت  ا قال ول اهللا   " أنھ الة رس ت ص لىكان وتر      ص ات ی شر ركع ل ع ن اللی لم م ھ وس  اهللا علی

  .)ھ الستة وھذا لفظ مسلم وأبي داودأخرج ()٥("..بسجدة

  

ال           ث ق رة حی ى ھری ن أب ذي ورد ع دعاء ال ي أخره بال ال :إذا انتھى االجتماع دعا ف  رسول اهللا صلى اهللا    ق
ھ لغطھ   "علیھ وسلم   ك      ،من جلس في مجلس فكثر فی سھ ذل ن مجل وم م ل أن یق ال قب دك    :  فق م وبحم  ،سبحانك اللھ

رواه الترمذي وقال حدیث حسن   ()٦("مجلسھن في  إال غفر لھ ما كا،ال إلھ إال أنت أستغفرك وأتوب إلیك    أأشھدك  
 .)صحیح

                                         
  .٦٩، ص ٢تیسیر الوصول، ج  )١(
  .١٨٤ریاض الصالحین، ص  )٢(
  .٤٠٨، ص ١الترغیب والترھیب، ج  )٣(
  .أخرجھ الستة إال النسائي )٤(
  .٢٨٢، ص ٢تیسیر الوصول، ج  )٥(
  .١٤٤ریاض الصالحین، ص  )٦(
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 
  ــــــــــــــــ

إن الغایة من األناشید إثارة الحماس بقوتھا وروحانیتھا وغرس المعاني الطیبة الممتلئة بھا ھذه 
  :األناشید في نفوس الجوالة، لذلك وجب اآلتي

  .نشید ومرامیھ بوضوح تامفھم معنى ال )١(
 .بھذه المعاني وتخیلھا تماًماالتأثر  )٢(
 العنایة بمخارج األلفلظ والنطق بھا فخمة ظاھرة واضحة  )٣(
 .مراعاة دقة التلحین بضبط طبقات الصوت وأزمنتھ )٤(
 .اإللقاء بقوة وحماس وجرأة ال تتعارض مع التلحین )٥(
یحس بخطأ أن یخفض من صوتھ السیر مع المجموعة في اإللقاء من غیر إبطاء وعلى الذي  )٦(

  .في الحال

وبمراعاة ھذه األمور یبعث النشید الحماس واإلعجاب واإلیمان في قلوب اإلخوان خاصة والناس 
  .عامة

  واهللا ولي التوفیق،،،

  الةقسم الجو



 ١٧١

  

  

 
  ــــــــــــــــ

  
  ـــــــــِلھو الحقُّ یحُشـــــــــــــــد أجناَدُه      ویعتــدُّ للموقِف الفاصـ

  الَكتائَب آســــــــــــــــاَدُه      وُدّكوا ِبِھ دولــــــــــَة البــاطـِل فصفوا

* * *  
  الـــكرى     وِعفنا الشــــــــِھيَّ ِمَن المطَعـِم نِبّي الھـــــدى قد َجَفونا

   الُمحَكِمِبَروَعِة ُقرآِنـــــــــــــــِھ     نَھضنا إلى اهللا نجلو السُّـــــــرى

  وتحَت السما عــّزة المســــــــلِم     ونشــــــــِھُد من َدبَّ فوق الثرى

 بذِل الـــّدِم ُدعاٌة إلى الحـــــقِّ لـســــنا نرى     لُھ ِفدَیـــــــــــــًة دوَن

* * * 
  ....ھو الحق

  الّزمـــنتآخت على اهللا أرواُحنـــــــــــــا     إخاًء َیروع بنــــــــــاء 

 ِفدى الحــــــــــــقِّ آجالنا      بتوجیِھ ُمرِشـــــــــِدنا الُمؤَتمـن وباتت

 زاَرنا     َغَمرنا َمحاربینا بالحـــــــــــَزن ِرقاٌق إذا ما الدُّجــــــــــى

  رأى ُأســـــــًدا ال تھـــــن وُجند ِشـــــــــــــــــداٌد إذا راَمنا      ِلبأٍس

* **  
  ـــدىــالُمفتـــ أخا الكفــــِر إما تِبعَت الھـــــداة      فأصبحَت فینا األَخ

 ـــّدداــوإما جِھلَت فنحـــــُن الكمــــــاة      نقاضي إلى الروِع من ھــ

 ــداــإذًا ألذقناَك ِضعَف الحیــــــــــاة      وِضعَف المماِت ولن تنجــــ

 ـــــــدىــــــــــــھ      ونقفو ِركاَب نبيِّ الھــــَنصوُل بروِح اإللـــ فإنا

  ِلــ  إلى النصِر في الموقِف الفاِص  ِل ـالفاص إلى النصِر في الموقِف
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  ــــــــــــــــ

  

 ـُدـــــــــــــالُمـَخـل ُدُهــــــو مـجـ        ـدــلنا الغ باْبــــــــــــنحُن الشـ

 لشـباْبا نحـُن

 ْنــعاَش الوط.. ْنــالوط عاَش        ْنـــــــــالّزَمـ  عاُرنا علىـــــشـ

 ْنـــــــــال ثـمـب ـاــــــــأرواَحـن         ْنــــــــیـوَم الِمَحـ ـُھــــــــِبعنا ل

 ْمــــــــــــَیـْرَعى الِذَم َك َمـْنثلم         ْمَداَك ذــــــــــــَع يـــیـا وطـنـ

 یظفــــر األلـــــــــــــم كـیـَفو         ـَمْمـــــــــــــــالش عّلمَتنا كـیـَف

 الشـباْب نحـُن

 ـنابُلــــــــــــُل والســـــالحـقـو          ـداوُلـــالـج فـُح وــــــــــــالسـ

 ُلـــــــــــــِقـمـعا ُھــــ لـ نـحـُن          ُلـــــــــــــــــاألوائـ مـا بـنـىو

 اـــــعیوِننـ  وُر فـيـــــــــوالنـ          ـاـــــــــــــــــقـلوِبن الـدِّیـُن فـي

 اـــــَجـبیـِنن اُر فيــــــــــــوالـن          ـاـــــــــــــیمـیِنن قُّ فـيـــالحـو

 الشـباْب نحـُن

 ـراْمـــــــالح دُس والبیُتــــوالق           ْمـــــــــــــاوالشـ لنـا الـعـراُق

 ـاْمــــإلى األم ، اْمــــــإلى األم           زؤاْمـــال ي على الموِتــنمش

 ـِلُمــــــــــْستــــــَنْسـ ـى والنـفن           ُلــــِكـَنت ي و الـــــــــــــَنـْبـِنـ

 ـُلــــــاألموـٌد ـــــــــــــــا غـلـن           ُلــــوالـَعـَمـ ٌدـــــــــــــلـَنـا َیـ

  الشـباْب نحـُن
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  دیننا    بیلـــــــــــــــــــسـ   فـي           اـــــــــــــــــــربن    حـماك  فـي

  ـرناـــــــــــــــــــــنص   فـتـوّل          اــــــــــــــــــــالـفن    یـروعنا   ال

  ننـــالس    إلى  واھـدنا

  وطـْن   لـنا ھــــــــــــــــــــدیـن            ْھـــــــــــــــــــاإلل عصبة نـحن

  ْنــــــــــــــــــبـالمح    نـستخف          اهــــــــــــــــ مصطف جند   نحن

  نْنــــــــــــــــــالس    ھـو  نـھجھ           اهــــــــــــــــــــج   الـكتاب ولـنا

  ـزًةــــــــــأع  ادةــــــــــــــســ           داهـــــــــــــــــــ ھ على  فلـنعْش

  فدًى   لـھ َنـُمْت أو

  ْنـــــــــــــــــالزم ھدى حـقكم           الْمـــــــــــــــــــالس دةــعـ  إیـِھ

   إخـوًةاءـــــــــــــــــــــــكـالـبن           اْمــــــــــــــــــبـالحس   وهزعـز

  نــــــــــوالیم ازـــــــــوالـحج           مـــــــــــــــــا والش مصَر بـین

  نـالزم ةــــــــــــــــھام  فـوق            امـــاألم  إلـى  ًةــــــــــــــــوثـب

  ْنـــَتـِھ ال ودــكـاألس

  عـھودنا   ھدواــــــــــــــــــفـاش          وْفـــــــالكففي    وفــــــــالـكف

  اــــــــــــــــــــوالـفن لـمضاءوا           وفــــــــــــالصف في اتــــالثب

   لـدیـننا ةــــــــــــــــــــــــفـدیـ          وْفـــــــــــــــواألل  ونــــالـمئ

  مـجدنا    ـترّدــــــــــــــــــــــنـس         یوفــــــــــــالس فاـــــش   وعلى

  عــدًة والـیـقین قـدوًة والـرسول شـرعًة  بـالكتاب

  لـــھ ناصـــًراواإل
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  ــــــــــــــــ

  
  إلى العـــــــــــــــــال. .إلى العــــــــــــــــــال. .إلى العـــــــــــــــــال

  إلى العال. .إلى العال. .إلى العال

  ام والعمـــــــــــلـــ باالتحاد والنظ  ر وابلغي األمل     ـإلى العال یا مص

   والنظام والعملباالتحاد
* * *  

  ــالي منزالــــ  ال تطلبي دون المعــ ــال    ـــــنحن أھل العـــــإلى العال ف

  تقبالــــفالخیر في أن تذكري المس     ًدا خال  ـــال تذكري األمس وال عھ

  وترخصي البذل لھ مھما غــــــال       وتستعیدي فیھ أمجـــــــــــاد األول

  لـــــام والعمـــــاد والنظـــــباالتح      لـــــام والعمـــــ والنظادــــباالتح

  إلى العال. .إلى العال. .إلى العال
* * *  

  إلى العــال وكلنا مجنـــــــــــــــــد       فاآلن ال ضـــــــــــــعف وال تردد

   الفتي غـــــدبل نھضة طریقھا ممھــــــــــــــد       وأمــــــــــــــة لیومھا

  یدنیھ منھا صفھا الموحـــــــــــــد       فال خالف بیننا وال جـــــــــــــــدل

  لــــــام والعمـــــاد والنظــــباالتح       لـــــام والعمـــــاد والنظــــباالتح

  إلى العال. .إلى العال. .إلى العال
* * *  

  وآزري العھـــــــــد الجدید تفلحيإلى العـــال صفًا وجدي واكدحي         

  وجندي یا مصـــــــر كل مصلح         وشـــــــــــیدي وجددي واصلحي

  فلن ننام اللیـــــــل حتى تصبحي         قویــــــــــــــــة عزیزة بین الدول

  لــــــام والعمـــــاد والنظــــباالتح       لـــــام والعمـــــاد والنظــــباالتح
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  ماءـ     في ضمان الس ـــــدا  ـ    للعال والفــــ   ــلمـــقد رفعنا العــــ
  ـاءــــــــحي أم البقـ        دي       حي مھد الھــــربــحي أرض الع

  الجــدودكم بنت للبنیــــــــن       مصر أم البنـــــــاه       من عریق 
  أمــــــــة الخالــدین       من یھبھا الحیــــاة        وھبتھ الخــــــــلود

  ماءـ  في ضمان الس    ـــــدا  ـ   للعال والفــــ      ــلمــــقد رفعنا العـ
  تحت أصفى ســماء      فوق أغنى صعیـد       شــعب مصر مقیم

  ــد       ومكان كـــــــــریمقد حوى ما یشــــاء      من زمان مجیــ
  ماءـ في ضمان الس     ــدا  ــــ   للعال والفــــ      ــلمــــقد رفعنا العـ

* * *  

  نیلنــــــــا خیر ماء        كوثر في نعیــــــم         فاض بالســـلسبیل

  في العـروق الدماء        شـــعلة من جحیم         للعـــــــدو الدخیل

  ماءـ  في ضمان الس    ـــدا  ـــ   للعال والفــــ      ــلمــــ رفعنا العـقد

* * *  
  إن یكن أمســــــــنا       في حمى األولیــن       فلنعش للغـــــــــــد
  ال ترى شــــــمسنا       غیر فتح مبیــــــن        ما یـــــــــدم یزدد

  ماءـ  في ضمان الس    ـــدا  ـــعال والفــــ   لل      ــلمــــقد رفعنا العـ

* * *  
  فارخصي یا نفوس        كل غال یھـــون        كل شيء حســـــن
  إن رفعنـا الرؤوس        فلیـــكن ما یكون        ولتعش یا وطــــن

  ولتعش یا وطــــن
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  ا یداـــــذى یدى إن مدت الدنی       داـــــــــــالفر إننى ــاسلمى یامص

 داــــــــإننى أرجو مع الیوم غ       تكینى أبداـــــــــــــــــــأبدًا لن تس

  نــــــولقلبى أنت بعد الدین دی       ادــــــــومعى قلبى وعزمى للجھ

* * *  

  يالدـــــــــب یا الماـــــــــوس         ةالمـــــــــــــــمصر الس لكى یا

  يؤادــــــــــــــــــــــــأتقیھا بف         ر سھامھــــــــــــــــإن رما الدھ

  واسلمى فى كل حین

* * *  

 ــار الذى أعیا الفنـــھرم الدھ          رى بنانى من بنىـــــــــأنا مص

 ر وقفتى أناـــــھوف الدرلص          رام فیما بینناــــــــــــــ األھةوقف

 نــــــــــل ال ألیـال أمیل ال أم          الدــــــــفى دفاعى وجھادى للب

  ..ةمصر السالم لكى یا

 ما یخضع لكــأى نجم فى الس          د الفلكیـــــــمن رام تقی ویك یا

 ھ ملكــــــــــوالفتى الحر بأفق           ال تمتلكاًمــر ســـــــوطن الح

 نـــــــــ أجمعیننا دون حماكإ           عادكر بــعدا یا أرض مصال

  ..ةمصر السالم لكى یا
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 الزمــن دـــــــھلموا ھلموا لمج       اة الحمىـــاة الحمى یا حمـــحم

  نــــــنموت نموت ویحیا الوط       اـــ الدمالعروقلقد صرخت في 

 ** *  

 رانھاـــــــــــ الصواعق نیلقلت       رعدھافي ماوات ــــــــــلتدو الس

 وفتیانھاالد ـــــــــــــــرجال الب        إلى مجدھامصــــــــــرإلى عز 

  من خانھامصــرال عاش في       ودھاـــــجن وال عاش من لیس من

 الكرام اة الكرام وموتــــــحی       دھاـــــــــــنموت ونحیا على عھ

 حماة الحمى

 دایــــــس ال عاش من لم یعش       وواسعديوارتقي مي بالدي احك

 ودیني فـــــــــــــدىأنا لبالدي        ديــــــــ دمي وبمــا في یــبحر

 المـدى عبك ُطولــــــــة شبعز        مجدي فاستمصــرلك المجد یا 

 دامالصــ ودك یومـــــوثوب ُأس        ھديــــ فاشونحُن ُأُسوُد الوغى

 حماة الحمى

 اــــالبن صخورا صخورا كھذاباني الھــــــــــرم        سواعد ورثنا 

 اـــــــــــــــنباھي بھ ویباھي بن        ھا العلمفیتز عواعد یــــــــــــــس

 ل المنىــــــــــ ضمان لنیوفیھا        مـ والھمالعــــــــــلى ءوفیھا كفا

 المـــــــالس وفیھا لمن سالمونا        مـنقال مصـــــــــروفیھا ألعداء 

 حماة الحمى
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  ربنا إیاك ندعـــــــــــــــــــو ربنا      آتنا النصــــــــــر الذي وعدتنا
  ـــــــاك إننا      ما ارتضینا غیر ما ترضى لنـاإننا نبغى رضــــــــــ

  أنفًســـا طاھرة طھــر الحـــــرم       تمأل التاریخ مجدا وكـــــــــرم
 وافیــــــــــــات بالعھود والذمــم       راقیات للمعــــــــــــالي والھمم

* * *  
  العال إن العـــال        واجبات المسلم

         كان فینا ینتميخیر عالم خـال   
  للعــــــــال فإننا         أمة التقــــــــدم
  للعــــال وھا أنا          بحیاتي ودمـي

* * *  
 في ضمیري دائًما صوت النبـي     آمًرا جاھــــــد وكابـــــــد واتعب
  صائًحا غالب وطالـــــب وادأب     صارًخا كن أبًدا حـــــــــــًرا أبى

  ــــواء ما اختفى وما علن     كن قوًیا بالضمیر والبـــــــــــدنكن سـ
 كن عزیًزا بالعشـــــیر والوطن      كن عظیًما في الشعوب والزمن

  العال إن العـــال      واجبات المسلم
 رب باإلســـــــــــالم قد ھدیتني      رب من نــــــــــــورك قد آتیتني

  ـد ما أحییتني      أحفظ الكنـــــــــــز الذي وھبتنيفعلّى العھــــــــــــ
  أو أموت دونھ موت البطـــــل       ثابتًا أحیا بقلب من جبــــــــــــــل
 نیًرا أحیـــــــا بروح من شـعل       جاھد أحیا بجســـــــــم من عمل

  العال إن العـــال      واجبات المسلم

 

 

 



 ١٧٩

 

 
  ــــــــــــــــ

  
  في رباك  في رباك والسـناءوالبھاء   ال ـــالجالل والجم موطني موطني

  راكأل ـــــــــــھك راأل ـــــــــــــھ    واكــــــــــــفي ھ واكــــــــــفي ھ

  الكــــــــــــــــــــــــفي ع راكأھل     اا مكرًما وغانًما منعًمالًمــــــــــــس

   موطني وطني مسناكتبلغ 

* * *  

  دـــــــــــــــیبی أو دـــــــــــــــو یبیأ     تقلـــــــن تسأالشباب لن یكل ھمھ 

  دــــــــــــــكالعبی دـــــــــــــــكالعبی      ادـ الردى و لن نكون للعفينستقي 

  دـــــــــــد ال نریــــــــال نری

* * *  

  ـــد بل نعیـــــــــــــــدــــــــــ   ال نری    دــــــــــ و عیشنا المنكاذلنا المؤبد

 يــــــــــــــي موطنـــــــــــــموطن       دـــــــالتلی د مجدناـــــــمجدنا التلی
  * * *  

   عــــزنا عـــــزنازناــرم زناــرم       النزاع الحسام والیراع ال الكالم و

          یا ھناك في عالك قاھـــــر عداك رفـــــــــتش رایة  غایة ترفرف

   موطني موطني

  

  

  

 

 

 



 ١٨٠

 

 
  ــــــــــــــــ

  

  قــــخفأرق وـــ أش        ربـــــیا علم الع        یا علمي  :یا علمي

  في األفق األزرق

  یاعــــــــــــــــلم

* * *  

  األبـــــــــــاهیا نسیج األمھــــات      في اللیالي الحالكات      لبنیھن 

  كیف ال نفدیــــــــــــــــــــــــــك        كل خیــط فیـــــــــــــــــــــــك

  دمعــــــــــــــــــــــة من جفنھن        خفقة من صــــــــــــــــــدرھن

  قبلة من ثغرھن

  یاعــــــــــــــــلم

* * *  

  قــــخفأرق وـــ أش        ربـــــیا علم الع        یا علمي  :یا علمي

  سر إلى المجد بنــا         وابن منا الوطــن         قد حلفنا للقنــــــــا

  حلفــــــــــــــــــــــــــة ترضیك        أننا نســــــــــــــــــــــــــــــقیك

  اح الكبریاءمن دماء الشــــــــــــــــــــھداء         من جـــــــــــــــــر

  عشت للمجد سماء

  یاعــــــــــــــــلم

  قــــخفأرق وـــ أش        ربـــــیا علم الع        یا علمي  :یا علمي

 

 

 



 ١٨١

 

 
  ــــــــــــــــ

  
  بلغــــــــــــــــــــوھم عن مبادینا      أنھا التریاق للســــــــــــــــــــقم

  ــــــــــوھم أن نادینــــا      منبت األخـــــالق والشـــــــــیمبلغــــــــــ

* * *  
  بلغــــــــــــــــــــوھم أن عصبتنا      فخرھا بالطیب الحســـــــــــــن
  بلغــــــــــــــــــــوھم أن نھضتنـا      ســـــــــــرھا في الروح والبدن

  نـا      في سبیل اهللا والوطـــــــــــــــنبلغــــــــــــــــــــوھم أن وحدت

* * *  
  ال مباھاة بأنســــــــــــــــــــــاب      بل إلعداد وتأھیـــــــــــــــــــــل
  ال ألحزاب وألقـــــــــــــــــــاب      بل إلصـــــــــــــــــالح وتكمیل

  .................بلغــــــــــــــــــــوھم

* * *  
  لیس في التطــــــــــــــویل طائلة      نحن أھل نحن إخــــــــــــــوان
  نحن في الســــــــــــــــراء عائلة      نحن في الضــــــــــراء أعوان
  أمــــــــــــــــــــة للخیــــر عاملة      دینھا عدل وإحســـــــــــــــــان

* * *  
  ــــــة       شملھا في الخیـــــــــر والنوبفھي باألخــالق جامعــــــــ

  وھي باألخالق رافعــــــــــــــــة       صوتھا هللا والعــــــــــــــــرب
  .................بلغــــــــــــــــــــوھم

  

 

 

 



 ١٨٢

 

 
  ــــــــــــــــ

  
   في ظـــــــــــــالل العـــــــــــلموثبـــــــــــــــــة للعــــــــــــــــال     

  صرخـــة في المـــــــــــــــــــال      من صمیم الھمـــــــــــــــــــــــم
  مصر فوق األمم.. مصر.. مصر

* * *  
  أیھـــــــــــــذا الشـــــــــــــــباب      عــــــــــــلم العــــــــــــــــالمین

  ـــــــــــــــذاب      حافـــــــــــــز للھمـــــــــــــــــمإن مـــر العــــــــ
  مصر فوق األمم.. مصر.. مصر

* * *  
  كــن عــــــــــــــــدو الرقــــــاد       لقـــن الناشـــــــــــــــــــــــــئین

  ـــــرمكیف تلقي الشـــــــــــــــــــــداد       راسًخا كالھــــــــــــــــــــ
  مصر فوق األمم.. مصر.. مصر

* * *  
  قد بذلنــــــــــــــا الدمـــــــــــاء       كلنــــــــــــــا باســــــــــــــــمین
  قد صعدنا الســــــــــــــــــــماء       قد خطــــونا القمـــــــــــــــــــــم

  مصر فوق األمم.. مصر.. مصر
* * *  

  ــــــــــد الفـــــــالة       ثابتًا ال یلیـــــــــــــــــــــــــــــنكن كأســـــــ
  ال یھاب الحیــــــــــــــــــــــــاة       من یھیب األمـــــــــــــــــــــــــم

  مصر فوق األمم.. مصر.. مصر
  ـــــرینلیس یخشى الحـــــــــــــــــــدید       لیث ھذا العــــــــــــــــــ

  فازأروا من جدید
  مصر فوق األمم.. مصر.. مصر

 

 



 ١٨٣

 

 
  ــــــــــــــــ

  

  ـاِم لبغدانــــــــــــــــــمَن الش    رِب أوطاني ــــــــــــــــبالُد الُع

  نفتطوا ـَرـــــــــــــــإلى ِمص    ٍن ـــٍد إلى َیَمــــــــــــــــومن نج

 ** *  

 قناـٌن یفـرــــــــــــــــــوال دی      ُدنا ـــــــــــــــــــــفـال حـدٌّ یباع

  ـدنانـــــــاٍن وعــــــــــبغـسَّ       اِد یجمُعناــــــــــــــــلسان الضَّ

  ............بالد العرب

* * *  

  َرتــــــــــــ ُدثسُنحییھا وإْن      لَفـْت ـــــــــــــــــــــ َسـلنا مدنّیُة

  انــــــــــــدھاة اإلنِس والج      وقفْت  اـــــــــــــــجھنولو في و

  ............بالد العرب

* * *  

  لمـــــــــــــــ إلى العـلیاِء بالع     بني قومي وا یاـــــــــــــــــــفھب

  يرِب أوطانــــــــــبالُد الع      ي ــــــــــــــــــــیا بني أمغنوا و

 
  
  
  

 

 

 



 ١٨٤

 

 
  ــــــــــــــــ

  

  ن العاملینـــــ   إنما اإلســـــالم دی ــد وجنبني الكالمـــجدد العھـــــــ

 لو كل دینــــــفبحد الســــیف یع  ـام  ـــواقرع الطبل وقلدني الحســـ

  ــادفتیة اإلســـــــــــالم ھیا    نتفانى في الجھــــــ

 ل وادـــــا    ســـــــــــــــاطعا في كـــلنرى القــــــــــــــــــــرآن ھدی

 ـــــوتيــــــوبنوه أین كانوا إخـــ    دي ســــواهـــال أف وطني اإلسالم

  أمتي اـــــــــداد جمیعـمع بغـــــــ    اهــمصر والشـــــــــام ونجد ورب

 ....فتیة اإلسالم

  ـــالةــــــاك مضیم    ال یراه غیر صوم وصـــم من شـبريء اإلسال

  ـــاةـــــفلنجاھد أو لتلفظنا الحیــ     ـاد في الصمیمـــجھــ ذروة الدین

 ....فتیة اإلسالم

  ـــالــــــباإلیمان تندك الجبـــ إن   یف ونارــــــــال تقل ینقصنا ســــ

  عزل من بني العرب قاللخوف    ـرارـــــوقدیما الذ كسرى بالفـــــ

 ....فتیة اإلسالم

 داــــــــــــــــأنھم للحق والعلیا ف     ـــدا صادقاــــسجل اإلخوان عھـ
 داــــــــــ یوم الناواستعدوا قد دن     الموثق م ھذاــــــــــــــبارك اللھ

  ....فتیة اإلسالم
 
  
  
  

 



 ١٨٥

 

 
  ــــــــــــــــ

  
 ابـــتعالو تعالو لفصل الخط         بابـــھداة الش الحنیف شباب

 بـآــلیھ المإو ـــدعــالى اهللا ن         ابـــــاھاب النبي ونادى الكت
  فطوبى لداع دعا واستجاب

 دهـــــالى الدین ال مرتجى بع         دهـــــالى اهللا رب الورى وح
 ألھ ودهـــــــــــق نســالى الح         دهــالى المصطفى نجتلي عھ

  الى حرم الطھر نرجو المتاب
  ...شباب الحنیف

 رك من راع اعوانھـسلو الش          ر من رد طغیانھـلو الكفــــس
 لطانھـــــسلو الحق من مد س          ز تیجانھــــسلو الكون من ھ

  تروا یوم بدر سدید الجواب
  ...شباب الحنیف

 سلو الدم خضب وجھ الثرى          الو خیبًرـــــا وسحًدألو ـــــس
 راـــــــــسلو الحق فوقھما كب          سلو ملك كسرى سلو قیصرا

  سلو البید كم كشفت من حجاب
  ...شباب الحنیف

 واءــــــــــالینا الینا نحي الل           داءــــــــود الفنھتافا ھتافا ج
 اءــلحیاة ویحلو البقوتغلوا ا           اءـــــیوم الجھاد تضن الدمأ

  ونرضى المقام بدنیا العذاب
  ...شباب الحنیف

 دھاــورودوا الحمیة في جن            دھاـسأعیدوا المشارق في أ
 ونحو الصوارم عن غمدھا            دھاـ في مھوئودعوا المسا

  وال تحفلوا ھا ھنا بالصعاب

 

 



 ١٨٦

 

 
  ــــــــــــــــ

  

   جوالـــــــــــو العـــــــــرب       خیر ركـــــــــن للوطـــــــــــننحن

 تحت ظل الحق نمشــــــــــــــي        ال نبالي بالمحــــــــــــــــــــــن

* * *  

  شیمة الجــــــــــــــوال صـــدق         فھو ال یرضى الھــــــــــــوان

  ـــــق          قلبــــھ رمز الحنـــــــــــــــانمبدأ الجوال رفـــــــــــــــ

  شیمة الجوال         مبـدأ الجوال

 عـــزم وثبات

* * *  

  نحن جوالـــــــــــو العـــــــــرب       خیر ركـــــــــن للوطـــــــــــن

 تحت ظل الحق نمشــــــــــــــي        ال نبالي بالمحــــــــــــــــــــــن

** *   

  إنما الجــــــــــــــــوال حـــــــر        روحـــــھ روح العمـــــــــــــل

 فھو لألوطـــــــــان ذخـــــــــر        وعمـــاد وأمـــــــــــــــــــــــــل

  شیمة الجوال         مبـدأ الجوال

 عـــزم وثبات
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٧

  

)١( 
  ــــــــــــــــ

  
 الم قمناــــــــــــــلالس اهللا خوة فى       إاــــنأ یرضیك ھل اهللا ولــــیارس

 ىـــــــوت ال بل نتمنــــال نھاب الم       وم عناــــــــالیوم غبار الن ننفض

  فى ساح الفدا اهللا ن یراناأ

 تكیناـــــــتس نأى بعده ـــــثم ترض      الم دینا ـــــسضى باإلت ترإن نفًسا

  اتكون وى العیش نفسٌ  لنـــــثم تھ       مھینا الم في أرضــو ترى اإلسأ

 العظماء في عداد المسلمین

  قد أثارت دعوة اإلخـــــــوان فینا       روح آباء كــــــــــــــــــرام فاتحینا

  اأسعدوا العالم باإلســــــــالم حینًا        فاستجبنا للمعـــــــــــــــالي ثائرین

  وتسابقنا إلى حمل اللواء

 ىرـــــالش أسد اهللا ال دـــــأسنحن         راــتطھ ا بنا أنــــــــــــــآن للدنی
 ىالور تورــرآن دســــأو نرى الق        راــــــــــــــنقب قد قطعنا العھد أال

 ھباء ما سوى الدینيء كل ش

 وداــــأس یكونوا في الوغى إاللن         وداــــــــجن یارسول اهللا قم فانظر

 داـــــــــــــ لن یبینعیًماورأوا فیك         عبیدا كرھوا العیش على األرض

  الفداء إنھم بین الورى رمز

 غیرنا یرتاح للعیش الذلیـــــــــــل       وسوانا یرھب الموت النبیــــــــــل

  نا فإلي ظـــــــــــــــــل ظلیلإن حیینا فعلى مجد أثیــــــــــــــل       أو فنی

  حسبنا أنا سنقضي شھداء

 

 

                                         
ى              )٤( ى والمبن ق وصدق المعن ة وعم ز بالجزال اقوري، ویتمی شیخ الب د وضعھ ال وان وق .                                ھذا ھو ــ فیما أعلم ــ أول نشید لإلخ

  )جمال البنا(



 ١٨٨

 

 
  ــــــــــــــــ

  

 ـــــــــــمل القصیا نجمع الشــــــ  ــــــــرب ھیـــا   ــــــیا رجال العـُ

  ــــاـــــــــــــ    والفخار الیعربیــــــ  ــــد الملك حًیاــــــــــــــــونعیـــ

  ـــوًراـــــــ     ونجعل ھامنا لعاله س  ـورىـــــــندبر ملكنا واألمر ش

 ــھ العاتي القویاــــ   یزلزل وقعــــ   رفعھ جھوًراــرب نوصوت الع

 ...یا رجال العــــرب ھیـــا

  ــــتاتـــــــات       ونجمع شملنا بعد الشـــــــــــتؤلف بیننا خیر اللغ

 ــازز ركنھا من كان حًیـــــــــ یع      ـرب في ماض وآتــــحیاة الع

 ...ــرب ھیـــارجال العـــیا 

     نلبیھ إذا الداعـــــــــــــــي دعانا   م یرفرف في حماناـــــــــلنا عل

 ا علًیــــــــــــــاـــ فین    لیبقى خافقًاـذل دون عزتھ دمانا   ــــــــــونبـ

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 النوت الموسیقیة لجمیع ھذه األناشید سیعدھا قسم الجوالة بالمركز الرئیسي إن شاء اهللا.  
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  ــــــــــــــــ

ھو الشقیق قبل األخیر لإلمام الشھید، وكان بحكم " الصاغ عبد الباسط"األستاذ عبد الباسط أو 
حكم الھوایة والملكة شاعًرا، وقد ألف بعض الروایات التي لم المھنة ضابطًا في البولیس، ولكنھ كان ب

ترزق الذیوع، كما ألف بعض األغاني التي الزال بعضھا یؤدى حتى اآلن، ولكن وظیفتھ كضابط بولیس 
أدت ألن ینتقل إلى مدیریات الوجھ البحري ثم اإلسكندریة قبل أن یعود إلى القاھرة، واعتقل قبل مقتل 

كان زمیلي في معتقل الطور، كما كان لھ صفحة انتماء سابقة مع اإلخوان سنة اإلمام الشھید، و
عندما استقدمھ اإلمام الشھید إلى اإلسماعیلیة ھو والشقیق محمد وأوكل إلیھما التدریس في معھد ١٩٣٢

حراء كمدرسین متطوعین، وفي خالل ھذه الفترة وضع نشیًدا لطلبة المعھد، وھذا النشید یدل على أن 
  .لكة الشعریة كانت قد تحكمت فیھ وھو في شبابھ األولالم

، وقد "الحق المبین في أناشید اإلخوان المسلمین"في أیامھ ــ قبل األخیرة ــ اصدر كتاًبا بعنوان 
  .تولیت طبعھ ونشره

وفي ھذا الكتاب أورد عدًدا من أناشیده عن اإلخوان وبكائیات عن اإلمام الشھید، وقد استخلصنا من 
  :لكتاب بعضھاھذا ا

  



 ١٩٠

 

 
  ــــــــــــــــ

  
  حسن البنــا       ما غاب بطلعتــــــــــھ عنا.. حسن البنــا

  لو ضاع العھــــــد فال كنا       سیقود الجیـــــــــل دم البنا

  حسن البنا

* * *  

  علم اإلخالص ومفـــــرده       وإمام الجیل ومرشـــــــــده

   ومنجــــــده       واهللا الحق مؤیـــــــــــــــدهوعتاد الشرق

  أقســـــمت بطیب طھارتھ       وبعرف شـــــــذاه وحكمتھ

  وببیعتھ ومحبتـــــــــــــــھ       لو ضاع العھـــــــد فال كنا

  سیقود الجیـــــــــل دم البنا

  حسن البنا

* * * 
  ــــد الظلم وقاھرهرجل اإلســـــالم وناصره       ومبیــــــ

  وشــــــــھید الحق مؤازره      دّوت في الكون منابـــــــره

  مأل اآلفــــــــــــاق بدعوتھ      وأتم بالغ رســــــــــــــالتھ

  بمروءتھ وأمانتــــــــــــــھ       لو ضاع العھـــــــد فال كنا

  سیقود الجیـــــــــل دم البنا

  حسن البنا

* * * 
  بـــــــــاب نحن وأعوان      رھبان اللیـــــــــل وفرسانأح

  وشعار الدعوة قـــــــــرآن      وجنود الدعــــــــوة إخوان

  قاد األحـــــــــــالم بفطنتھ      وأعز الحق بحجتــــــــــــھ

  قسًما بنقــــــــــاء سریرتھ      لو ضاع العھـــــــد فال كنا

  ــــل دم البناسیقود الجیـــــ

  حسن البنا

* * * 



 ١٩١

  

  اهللا الحق نحكمـــــــــــــــھ       لیذوق الویلة ظالمــــــــــھ

  سیوجھنا ونكلمــــــــــــــھ       ویقود ســـــــــــــفینتنا دمھ

  كتب العلیــــــــــا بشھادتھ       والنصـــــــــر لنا بشجاعتھ

     لو ضاع العھـــــــد فال كناوبحق جمــــــــــال أخوتھ    

  سیقود الجیـــــــــل دم البنا

  حسن البنا

* * * 
  الشــــــــــــرق اعتز بقوتھ      والغـــــرب ارتاع لصولتھ

  بھــــــر الدنیـــــــا بمكانتھ       وسما التاریخ بســـــــیرتھ

   عناحسن البنــا       ما غاب بطلعتــــــــــھ.. حسن البنــا

  لو ضاع العھــــــد فال كنا       سیقود الجیـــــــــل دم البنا

  حسن البنا

* * *  
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  ــــــــــــــــ

  
ھ       ( شید یرتل م ن ف نظ ى المؤل سلمین إل وان الم ام لإلخ المركز الع سطین ب وع لفل ت إدارة التط طلب

  :لخطابالمتطوعون في رحلتھم المباركة، وجاء في ھذا ا

  السید األجل والشاعر الموھوب المالزم عبد الباسط البنا

  ) وبعد(السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،           

فلقد ھبت علینا ریح الجنة وعرف الطریق إلى میدان االستبسال وساحات االستشھاد وفلسطین التي       
 نفوس اإلخوان المسلمین إلى تجھیز الجیوش لھ نفتدیھا بالدماء إن شاء اهللا تكون المیدان األول الذي تاقت         

ا عصفًا      وإعداد الكتائب التي تخوض معاركھ فنصلي أعداء العروبة واإلسالم ناًرا تحیلھا ضراًما وتجعلھ
  .مأكوًال

اد         ؤالء األجن ة ھ ذ بأعن ا یأخ رى حادًی ا، ال ت ة اهللا أعمالھ ى برك تأنفت عل د اس وع وق وإدارة التط
زودون            المغاویر إلى میادین ا    سطین وی ى فل ة اهللا إل ي رعای دفعون ف ة فین م الحدیدی ًا لھممھ لنصر وال باعث

عنھا ویفنون في سبیل عروبتھا، غیر األناشید الحماسیة التي تتفجر أبیاتھا قوة وبأًسا وغیرة، یرتلونھا في       
  .حلھم وترحالھم في نشوة وطرب وعزة وفخار

ذا  واإلدارة حینما تكتب إلیكم في ھذا فإنما ترجو    أن یكون لمتطوعیھا شرف ترتیل نشید تضعونھ لھ
ت               رب وق ي أق م ف صلنا ردك ي أن ی ل ف ا أم ھ، وكلن اقرة الموسیقى لتلحین ى عب دس وسیعھد إل اد المق الجھ

  .ممكن

  .وشكر اهللا لكم وجزاكم عن اإلخوان والعروبة واإلسالم خیر الجزاء

  لقائدوالسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،                 ا
  محمود لبیب

   ھـ١٣٦٦تحریًرا في غرة ذي الحجة سنة 
  م١٩٤٧ أكتوبر سنة ١٥            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان     ى ك اب حت ذا الخط اریخ ھ ن ت ھر م ر ش م یم د(ول یقى  ) القائ ؤاد األول للموس د ف ارة معھ ي زی ف

  ".الجھاد المقدس"ا الفنانون العباقرة لنشیده العربیة یستمع إلى مختلف األنغام التي وضعھ



 ١٩٣

  

 
  ــــــــــــــــ

  
  حــــداة           إلى فلسطین انھضوا واعقـــدوا الرحـال

  الكتیبـة           دعت حماة مجدھا لســـــــــاحة القتــــال
  وإنما تصـــونھا عزائم الرجـــــــــــــــال

  وا واعقـدوا الرحـالإلى فلســـطین انھض

* * *  
  ناداكموا النفیر یا شـــــــــباب فاســـمعوا
  لمشرق الھـــــــــــــدایة الســـنیة افزعوا
  لقبلة الصالة یا غـــــــــــــزاة أســـرعوا
  وفي حمى النبوة الشــــــــریفة أجمعـــوا

  تًبا لكل معتــــــــــدي       على بالد المســــــجد
  لمنون یا ظلـــــو       م  یا خئـــون من یديخذ ا

  فنحن حصـــن عزھا       وبالدماء نفتــــــــــدي

  لعزھا البقـــاء والعـــــــــــــــــدو للزوال
  دعت حماة مجدھا لســـاحة القتــــــــــال
  وإنما تصـــونھا عزائم الرجـــــــــــــــال

  لرحـالإلى فلســـطین انھضوا واعقـدوا ا

  رد                لبیك یا بالد نحن نفتــــدي البــــــــــــالد

  الكتیبـة           نادیت من أرواحنا لبیــــــــك یا منــــــاد
  ھا نحن رھبان الدجى والعون في الشـداد
  وإنما نداؤنا سـبیلنا الجھــــــــــــــــــــــاد

  ســـــــــــتورنامحمد زعیمنـــــــــــا      وذكره د
  واهللا غایــــــــة النفـــ        ــوس والوفــــاء دیننا
  والموت في ســـــبیلھ       أشھى الرجـاء والمنى

  ومنھ نستمد ھدینا إلى الرشــــــــــــــاد

  رد الكتیبـة      لبیك یا بالدي نحن نفتــــدي البــــــالد

* * *  
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  جنـــــــان للصدور یا ریاححــــداة           ھبي من ال

  الكتیبـة           وحي یا شباب یعرب على الفـــــــالح
  بعزم قلبــــك القوي خض لجى الكفاح
  ودون ذلك السالح للحمى ســـــــــالح

  ھو المنون والخطــــر      ھو الجحیم في صــقر
  بركان ثورة العـــــرو       بة المجیدة انفجــــــر

  مى فلســـ       ــطین أعز مدخــــــروھان في ح
  لعزھا البقـــــــــــــــــاء والعدو للزوال
  دعت حماة مجدھا لساحة القتــــــــــال
  وإنما تصــــــــــــونھا عزائم الرجــال
  إلى فلسطین انھضوا واعقـدوا الرحـال

* * *  

  ـالدرد الكتیبــة     لبیك یا بالد نحن نفتـدي البــــــــــــ

  حداة الكتیبة     یا معتدي على منائر الســــــــــــــــالم
  إلیك عن حیاضھا فإنھا حــــــــــــــرام
  أتجتري على البــــالد عصبة لئـــــــام
  وفي حمى عرینھا اللیوث ال تنــــــــام

  وھاتف حیــــــــــــــــــالكم مھنئ یقول

  لیبقى عظیـــــــــم مجدكم وغیره یزو

  تســـــابقوا تســـــابقوا       وكالشــــعاع أشرقوا

  تدفقوا على مبــــــــــا       دئ الھدى تدفقــــــوا

  فمجدكم مھیـــــــــــــأ       ونصـــــــركم محقق

  لعزھا البقاء والعـــــــــــــــــدو للزوال

  دعت حماة مجدھا لساحة القتــــــــــال

  ـــونھا عزائم الرجــالوإنما تصـــــــــ

  إلى فلسطین انھضوا واعقدوا الرحـال

  



 ١٩٥

 

 
  ــــــــــــــــ

  
  دعــــــوة الحق نادت بنیھـــــــا        فاستجابوا لصـوت النـــــــــداء
  طھروا أرضـــــــــكم طھروھا        واكتبــــــــــــــوا عزھا بالدماء

  ـــــد        في یمیني الشــــعارالكتاب المجیــ
  والعـال والخلـــــود        في طریقي المنــار
  ال نھاب القیـــــــود       إنھـا للدمــــــــــــار
  ال یفـــــــــل الحدید       غیر عــــــزم ونار

  انھضوا كاألســــــــود الغضاب       واشـحذوا عزمكم یا شـــــــباب
  ــــــــــــــبابیا شـــــ

  یا شباب الھــــــــــدى ال تراعوا        یحفظ الحق حصن منیـــــــــع
  ال تقولوا ببطش أضـــــــــــاعوا        حقنا إنھ ال یضیــــــــــــــــــع

  حقنا ال یضیــــــــع        أو تزول الحیــــــاة
  رغم أنف الجمیـــع        رغم كید الطغـــــاة
  ال نھاب القیـــــــود       إنھـا للدمــــــــــــار
  ال یفـــــــل الحــدید       غیر عــــــزم ونار

  انھضوا كاألســــــــود الغضاب       واشـحذوا عزمكم یا شـــــــباب
  یا شـــــــــــــــــــباب

  ـــــــوداشـحذوا عزمكم واســــــــتعدوا       استعدوا بعزم األســــــــ
  )الجنود(أین ) فرعـــــون(الطغاة العصاة اســـــــــــــتبدوا        أین 

  من طغى في البالد        ما لھ من مجیـــــــر
  من سعى بالفســـاد        سوف یلقى المصیر
  ال نھاب القیـــــــود        إنھـا للدمــــــــــــار

  عــــــزم ونارال یفــــــل الحـــدید        غیر 
  انھضوا كاألســــــــود الغضاب       واشـحذوا عزمكم یا شـــــــباب

  یا شـــــــــــــــــــباب
  نحن في ســــــــــاحة الحق قمنا       إخوة ال تھاب المنـــــــــــــــون
  نبذل الروح فیما عزمنــــــــــــا       للھــــــــــــــدى ولیكن ما یكون



 ١٩٦

  ــــــــــوة العاملین       أیدتھا الســـــــــــماءق
  دولـــــــة الظالمین       قد طواھا الفنـــــــاء
  ال نھاب القیـــــــود       إنھـا للدمـــــــــــــار
  ال یفــــــل الحـــدید       غیر عـــــــزم ونار

   یا شـــــــبابانھضوا كاألســــــــود الغضاب       واشـحذوا عزمكم
  یا شـــــــــــــــــــباب

  آن یا شــــــــــــــــعب أال تعاني       أین منك ارتقاء الشــــــــــعوب
  لم تنل حظھا باألمــــــــــــــاني        إنما طھرتھا الحــــــــــــــروب

  النـــــزال النـــزال        یا لیوث الكفـــــــاح
  ـــال        واقصفي یا ریــــاحزلزلي یا جبــ

  ال نھاب القیـــــــود       إنھـا للدمـــــــــــــار
  ال یفــــــل الحـــدید       غیر عـــــــزم ونار

  انھضوا كاألســــــــود الغضاب       واشـحذوا عزمكم یا شـــــــباب
  یا شـــــــــــــــــــباب
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  ــــــــــــــــ

الذي تطوع  ) معھد حراء(أول مؤسسة لإلخوان في سبیل التربیة اإلسالمیة الصحیحة باإلسماعیلیة   
، وأول ما حفظھ تالمیذ ھذا المعھد ١٩٣٢ ھـ الموافقة لسنة ١٣٥٢للتدریس فیھ سنة ) األستاذ عبد الباسط(

  .للمؤلف" نحن أبناء الرسول"نشید 

 
  ــــــــــــــــ

  نحن أشـــــــــــبال حراء       نحن أبناء الرســــــــول
  بالتواصي واإلخــــــــاء        ننشد المجد األثیــــــــل

  في حمى ھـــذا العــرین
  ننصـــر الحق المبیــــن

  في رحاب اهللا جئنــــــــا        نطلب العلم المجیــــــد
  ــــــــــــا إنا قرأنا         باســــم خالق الوجودربنــــ

  في حمى ھـــذا العــرین
  ننصـــر الحق المبیــــن

  طاعــــــــــة اهللا عمادي        یا إمام األنبیـــــــــــــاء
  إن تقــــــــوى اهللا زادي        والرضا منھ الرجــــاء

  في حمى ھـــذا العــرین
  مبیــــنننصـــر الحق ال
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  ــــــــــــــــ
  

  بعھده الوثیق إن عھده القســـم       بقلبھ الكبیر إن طھره الحـــرم
  اء والذمم       بذكره الجمیل بالخالل والشیمببیعـــة الجھاد بالوفـ

  ما غاب من لھ بكل دولة علم

* * *  
  في نعیم اهللا أشـــــــــــرق بین جنات النعیــــــــم
  یا صفي المصطفى یا ناصـــــــــــر الدین القویم
  في رحاب اهللا ما ترضى وفیـــــــــــھ ما تریــــد

  الشــــــــــھیدفز بأجــر المصلح الھادي وتكریم 
  لیت یدري من نعـــــــــــاه أن في الفردوس عید

* * *  
  یا أماني كل من یعتــــــــــز باهللا األحــــــــــــد

  سل إلھ الصبر یولي فتیة الشــــــرق الجـــــــلد

  أنت في روحي إلى أن تبرح الروح الجســــــد

  أنت في روحي إلى أن تبرح الروح الجســــــد

** *   
  یا أمامي، ھذه روحي فســــــــــل طیفك عنھا

  أنت صوت في ضمیري یأمــــر القلب وینھـي

  لك في الوجدان آیات یشــــع النــــــــــور منھا

  إن لم أصنھـا.. لم أكن من بین جند المصطفى
* * *  

  أیھا الداعي إلى رب الھـدى حتى دعاك

  ـاكأیھا الباني لدین اهللا حصنًا من تقــــــ

  التي آزرتھا زادت عالك" دعوة الحق"

  فاطلب الفوز من اهللا لھا في منتھــــــاك
* * *  
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  خالد الذكرى على مر اللیــــالي

  باعث األنوار في مسرى خیالي

  ما جفاني بین سجني واعتقـالي

  طیفك الباسم یا رمز المعــــالي
* * *  

  ھل أسر اللیــــــــــل عني ما أالقي ؟

  !الطیف من طول اشتیاقي أم بدا لي 

  أنت باقـــــي یا أمامي أنت باقــــــي

  إنھ عھد الوفـــــــــــــــا حتى التالقي
* * *  
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  ــــــــــــــــ

  
  الروح والریحـــــان في كل واد      ذكر الزعیم الحق وافي العھــود

        المرشـد العام اإلمام الشـــــــھیدحامي حمى الدین فقیــد البـــالد
  ــــدادكتب الشعر بلون المـال ت

  واكتب من القلب ونبع الوریـد
  إن الدم الغالي مداد الجھــــــاد
  والمفتدى بالروح رمز الخلود

* * *  
  سبحانك اللھم یا ذا الجــــــــالل      یا جاعـــل الفردوس للصــالحین

  لضـالل     ماذا أصاب الشــــرق والمسلمینأستغفر الرحمن من ذا ا
* * *  

  ــام      یارب ملء السمع صوت الزعیمـیارب ملء القلب حب اإلمــ
        في جنة الخـــــــــــلد ودار النعیمیا صاحب الذكرى علیك السالم

* * *  
  زودت أھل الحــق من خیر زاد     ورفعت لإلســــــالم عالي البنود

  ــــــــرآن أقوى عماد     وصقلت للمیدان أوفى الجنـــــودوبنیت بالقـ
* * *  

  ُحییت سامي الروح حلو الخالل     ُحییت باني المجــــــد في منتھاك
  لم یبق في بردّى غیر الخیـــــال     لكن بعین الــــــروح عیني تراك

* * *  
   الحبیبفي ظل رب العرش عز وتیـــھ       یا ناصر اإلســــالم أنت

  والعھد ما عاھدت ال ریب فیــھ       ال والذي أوالك تلك القلــــــوب
  مر یا أمیر القلب إن الفـــــــؤاد
  یشكو إلى الرحمن عند السجود
  بقــدر ما یزداد قدر المـــــــراد
  یذكي لھیب الشوق قلب المرید
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 (*)  
  ــــــــــــــــ

  
  ــانھــــــإنما الُمـلك ملكـھ سبحــــ  اإللــــھ وأسكن جنانھ       تھ بعرش

  انھـــ آن للحــــــــــــر أن یقول بی أشـــــعل الظلم في المـأل نیرانھ      
  ـدت غضبانھ ؟    ما لجاراتھا غـــــمھجة الشــرق ما لھا حیرانھ ؟    

  ــــانھــة القلب أذبلت أجفـــدأب الشـــــــــدو قد جفا ألحـانھ        صدم
  انھــالل الوفى أدى أذانھ        فـُـرقة المصطفى أثارت جنــھل بــــــــ

  أي شعر یقال في نكبة اإلســـال        م  وأي اإلیـــــــــالم تلقى الدیانھ
  ــلوم أدانھــــ     ــرق ودین بھ الظــ    ــــأنھا ضربة أصابت فؤاد الش

  لقـــــاب یمرح ھاما         ن  وتحت األلقاب مثوى الخیانھفي بالد األ
  حكمت مصر بالحدید وبالنـــــا        ر  وشـعب بالصبر القى اإلھانھ
  واستذل العبــاد من قلد األمـــــ        ـــر ولم یرع للعھـــــــــود أمانھ

  ى دخانھبات قلب البالد من شـدة الظلـــ       ــم أتونا والسـخط أضح
  عند نادي الشــــبان مدت ید اإل        ثم وبالغـــــــــــدر لطخت شبانھ
  ھل درى الوغد أنھا أبد الدھــــ        ــر  جحیم یغتال مجد الكنــــــانھ
  مأتم الشـــرق من یحل مكانھ ؟        سجل الدھــــــــــــر وقتھ وأوانھ

* * *  
  لرو        ح  تناجیك مھجـــــــــــة حرانھیا شھید اإلسالم لبیــــــك با

  والذي جمع القلوب على اإلیمـا        ن  وأعلت بینھا قــــــــــــــرآنھ
  والذي بالجـــــــــالل توج ذكرا        ك  وأوالك رفعــــــــــة ومكانھ
  ھما أزیح الســـــــــتار بعد ولكن        ظالم المســــــــلمین یلقى ھوان

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٢٧، بالعدد "منبر الشرق"من تحیة الذكرى الثانیة، نشرت بجریدة (*) 
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  ـــــــــــــــ

 

ھ       وان وختم تم اإلخ ا خ ا وعلیھ رحمن البن د ال تاذ عب شقیق األس ي أوراق ال الة ف ذه الرس دت ھ وج
  .بخط األستاذ عبد الرحمن البنا" قرآن الكریمال"الخاص، ولیس علیھا سوى 

ة    ى مطب ة عل الة مطبوع ین"والرس ا   " جیالت ون علیھ ي یقول ة"الت ول   " بالوظ فحات بط ى ص عل
  الفلولسكاب وعلى ورق أبیض، الكلمات كبیرة واضحة، والخط حسن، ولون الحبر بنفسجي قوي

لوبھ، وإحك    ي،     نقطع بأن الرسالة من وضع اإلمام الشھید ففیھا أس ب المنطق ھ للموضوع، والترتی ام
ونعید القراء إلى المذكرة التي طبعناھا في الجزء األول، وكانت ھي ما افتتحنا بھ الجزء وھي عن التعلیم    
ین،            زل مك لوب ج ي أس ن یصوغھ ف ام، وم الدیني، ومن العسیر أن یوجد من یحكم الموضوع ذلك اإلحك

ده،    ط ی ا بخ ع أنھ ا نقط ل أنن ا، ب سن البن وى ح ي   س شط ف طب أو ك ود ش دم وج ضًال ع روف، ف و مع فھ
  .الصفحات كلھا
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  ـــــــــــــــ

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ونستعینك وقد كلت القوي  وضعفت ، ونستھدیك إذا أدجن لیل الشبھات،نحمدك اللھم أجزل الحمد
حمد نبي القرآن وسید أھل اإلیمان وعلى آلھ وصحبھ أنصار الحق  ونصلى ونسلم على سیدنا م،العزائم

  . ومن تبع ھداھم بإحسان إلى یوم الدین،وأھل الصدق

 

 وأصل الشریعة المحمدیة وأساس دین اإلسالم ومادتھ . ھو مصدر الھدایة اإلسالمیة،القرآن الكریم
 ال علم لھم إال ما علمھم إیاه وال حكم إال – وعلیھ یعول المشترعون والمستنبطون .دون منھ یأخذ المجتھ–

 فھو للمسلمین قاموس علمھم وقانون تشریعھم ومحور – وال عقیدة إال ما نص علیھا –ما أرشدھم إلیھ 
ركز  ودستور آدابھم ومعامالتھم ومرشد أئمتھم وحكوماتھم والمعجزة الخالدة لنبیھم وم–عقائدھم 

 أخوتھ یلتقون وبتالوتھ یتعبدون فھو الكتاب د وعن– حول لوائھ یلتفون –جامعتھم ومؤسس وحدتھم 
ال َیْأِتیِھ اْلَباِطُل ِمْن َبْیِن َیَدْیِھ َوال ِمْن َخْلِفِھ َتنِزیٌل ِمْن ،  والنافع الشافع والحكم العدل والقول الفصل،الجامع

ألجلھ وجدت ، ھا وعقلیھا إال خادمتھی واللغویة نقلةوما العلوم اإلنسانیمة متمنة إال ـ وما الُس،َحِكیٍم َحِمیٍد
وما عرفت في الدنیا أمة ، ولحفظھ والمنافحة عنھ وبیان وجوه إعجازه دونت، ولكشف غرائبھ وضعت

  .نة نبیھمـعنیت بكتابھا عنایة المسلمین بكتاب ربھم وُس

 
أھم مواد  وجعلوه َقَدُروا اللََّھ َحقَّ َقْدِرِهاھتم المسلمون في جمیع أقطار األرض بكتاب اهللا و.. أجل

 لھ المجال في مناھج تعلیمھم بل جعلوه المحور لھا واألساس فیھا واستغنوا عن غیره ا وأفسحو،دراستھم
 والدرایة بأحكامھ الحظ ظھ وتفھم معانیھم من كان لھ في حفلم الفاضل فیھاولم یستغنوا بغیره عنھ فالع

،  العاشرةُسـنھ واھتموا لذلك حتى كان الغالم في كثیر من اإلعصار بحفظھ وبجوده وما جاوزت .الوافر
 ــ فیھم من رأي تأخیر وقت حفظھ كأبي بكر بن العربي وابن خلدون  المربینوإن كان من شیوخوھم ــ 

یتم حیاتھ المدرسیة وال یستحق لقب األستاذیة إال إذا حفظ كالم اهللا فقد اتفقت كلمتھم على أن الطالب ال 
   .وفھم معانیھ وأدرك مرامیھ

 بمسجد ءداسة أبي الدرعصارھا من أول مدر تاریخ التربیة اإلسالمیة في كل أوأن الذي یدرس
 اإلسالم الشام التي كانت تضم ستة آالف طالب یتعلمون القرآن إلى عصرنا ھذا في كل قطر من أقطار

 كان للقرآن المكان األول من كل قلب والمحل األسمى عند فا یعلم صدق ما نقول ویرى كیشرقا وغرًب
  .كل نفس والعنایة الكبرى في دور العلم وفي الجو العلمي مطلقا
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ھ محمد على باشا ـلعلیم في مصر وغیرھا إلى عھد المغفور تظلت لكتاب اهللا مكانتھ من مناھج ال
 ومنذ امتدت الید األجنبیة إلى مناھج التعلیم أخذت العنایة بالقرآن تضعف وتتضاءل وأخذ –وبعده بقلیل 

ا مخیفا یناوئ  الذي یرونھ شبًحمبیین أعداء اإلسالم وكتاب اإلسالو من األورجلھمرجال التربیة والتعلیم و
ا من المناھج بحجة أن المدارس علمانیة وساعدھم على  یعملون على إقصائھ تدریجًی–مطامعھم وآمالھم 

ا من التعلیم العالي والثانوي ثم  رأًسلتي عمت وطمت فاستطاعوا أن یحذفوهبي اوذلك روح التقلید األور
االبتدائي تقریبا بعد ذلك وحصروه في دائرة ضیقة ھي مكاتب اإلعانة والمكاتب األولیة في برنامجھا 

  .القدیم

التیار ضد القرآن عند ھذا الحد بل أخذ یقوي ویشتد فإذا بمكاتب اإلعانة تطاردھا ولم یقف ھذا 
المدارس اإللزامیة ولیس من منھاجھا حفظ القرآن ولئن كان ھناك قسم للحفاظ كما یقال فإن طبیعة نظامھا 

مام عدم ا أتجعل الوصول إلى ھذه الغایة مستحیال وصارت البقیة الباقیة من ھذه المكاتب تغلق تباًع
اإلقبال وتضییق الوزارة وحظرھا فتح مكاتب جدیدة رغبة في تعمیم التعلیم اإللزامي وكثرة الشروط 
الصحیة وعدم استطاعة الفقھاء القیام بھا حتى صرنا نعتقد أنھ لن تمضى سنوات قالئل حتى تصبح ھذه 

  .المكاتب ال عین وال أثر

قدیم  یحتم علیھا تحفیظ القرآن في أربع سنوات طبق وأما المدارس األولیة فبعد أن كان منھاجھا ال
 ،"ما یمكن أن یحفظ" نص المنھج الجدید على إبطال ھذا التحتیم وتحفیظ –تقسیم مناسب حددتھ الوزارة 

ومعناه أنھ إذا لم یمكن تحفیظ شيء لكثرة المواد وتزاحمھا كانت ھذه المدارس غیر مسئولة ألنھا نفذت 
  .زارةالمنھج الذي حددتھ الو

  .ت الظروف الینبوعین الباقیین لتخریج الحفاظ بوھكذا حار

 
  :أما النتائج الخطرة الملموسة لھذه النظم إن دامت فھي

 من یحملون بموت استحالة حفظ كتاب اهللا على النشء الحدیث ومعنى ذلك انقراض الحفظة  "أوال"
فیھ فال ترى  على األمة یوم تتلفت سیأتيأي أنھ ، ینالقرآن من الفقھاء المرتزقة والعباد الصالح

 أوراق المصاحف بعد أن كانت الصدور عامرة بكالم اهللا والقلوب مستنیرة حافظا ترجع إلیھ إال
  .بحفظة وفھمھ

 ضیاع اللغة العربیة التي ما كانت العنایة بھا یوما من األیام إال نتیجة من نتائج العنایة بالقرآن   "اثانًی"
  .ریمالك

نسیان المسلمین ألصل دینھم وقطع الصلة الحقیقیة بینھم وبین كتاب اهللا وانھدام ركن عظیم من   " ثالثا"
  :لمیةأركان حیاتھم الدینیة واالجتماعیة والع

  إن دام ھذا ولم یحدث لھ غیر       لم یبك میت ولم یفرح بمولود
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 القرعة العسكریة في كل مركز من مراكز  أنھ كان یتقدم إلى لجان،اوبرھان ذلك االستنباط عملًی
القطر عدد عظیم ممن یحفظون كتاب اهللا فیعفون بحفظھ من دفع بدل الخدمة وفي السنوات األخیرة أخذ 

ا حتى بلغت الحال أنھ في بعض المراكز ومنھا مركز كفر الدوار بحیرة ا عظیًمھذا العدد یتناقص تناقًص
فاة بالقرآن الكریم واإلحصاءات الرسمیة واألرقام المحفوظة بوزارة ھذا العام لم یتقدم أحد البتة للمعا

  .الحربیة أعدل شاھد على ذلك

ولو أنك سألت حضرات الذین یمتحنون طالبي الدخول في مدارس اللغة والدین كاألزھر الشریف 
ب من  العجلقضیتوالمعلمین األولیة عن مبلغ حفظ الطلبة المتقدمین للقرآن وأجاب ھؤالء بصراحة 

ویمحى ، إھمال الناشئة الحدیثة لحفظ كتاب اهللا ولئن دام ذلك فإن الیوم الذي ینزع فیھ القرآن من الصدور
  .امن السطور أصبح قریًب

  لمثل ھذا یذوب القلب من أسف     إن كان في القلب إســالم وإیمان

 

 الغیرة على القرآن فھبوا یفكرون في وسائل المحافظة علیھ وكان ھذه النتائج الخطرة أفزعت أھل
في كثیر من بلدان القطر كالقاھرة " جمعیات المحافظة على القرآن الكریم"من نتائج ھذا التفكیر تكوین 

وتنبھ األفكار إلى الخطر ، ونداء العلماء للشعب في بیان مزایا التعلیم القرآني، ودمنھور واإلسكندریة
  .یتھددھم بسبب االنصراف عن القرآن وھكذاالذي 

ل ھذه الوسائل تكفي للوصول إلى الغایة وتضمن تحقیق األمل ؟ الحق أن الجواب ث ھل م–ولكن 
 فإن جمعیات المحافظة على القرآن لم تتمكن إلى اآلن إال من فتح بعض المكاتب للتحفیظ وھي ال –سلبي 

 واألمة جمیعا تقدر لھا ھذا المجھود وتشكره أجزل – لیتھا تستطیع أكثر من ذلك لقلة مواردھا وضعف ما
 على أن ھذه المكاتب ال تضمن –الشكر وتعلم مبلغ ما یقاسیھ القائمون بشئونھا في سبیلھ من تعب وعناء 

تخریج الحفظة واستمرارھم على الحفظ فإنھ على فرض استمرار الطلبة فیھا حتى یحفظوا فإنھم بمجرد 
ھ  ویھجرونھ فیذھب ولوا أعمالھا ومشاغلھا سینسوناوا بأنفسھم في میدان الحیاة ویزأن یبارحوھا ویزج

 فإذا لم نفكر في الطریق –سیما والقرآن أشد تفلتا من صدور الرجال من اإلبل في عقلھا حفظھم سدى وال
الحفظ  كان عملنا قلیل الجدوى ضئیل الفائدة فھما أمران –الذي یكفل استمرار حفظ ھؤالء الناشئین 

  .وضمان بقائھ وال فائدة في األول ما لم یعززه الثاني

 وھذان ھما –وقل مثل ذلك في قسم الحفاظ الذي تقول وزارة المعارف إنھ سیقوم بمھمة التحفیظ 
الینبوعان اللذان نعتمد علیھما في تخریج الحفظة لھذا العھد وقد علمت نضوب مائھما واستعدادھما 

  .للجفاف

 وھل لیست ھناك وسائل تكفل لنا تحقیق أملنا في تخریج الحفظة ؟ة عند ھذا الحد فھل نترك المسأل
 اللھم إن الوسائل كثیرة سھلة ال تحتاج إال إلى یسیر من الھمة حتى نسیر على الجادة ؟وبقاء حفظھم 

  : فھو– حتى یكون القول مصحوبا بالعمل –ونصل إلى الغایة أما ما یحضرني ذكره من ھذه الوسائل 
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 ھؤالء الطلبة مفروض أنھم – في األزھر الشریف اآلن عدد عظیم من الطلبة في أقسامھ الكثیرة :أوال
 –جمیعا لم یدخلوا األزھر حتى أدوا االمتحان في القرآن الكریم وشھد لھم ممتحنوھم بحفظھ 

مساجد ووعاظا في األقالیم  ومدرسین للدین وھم ومفروض أنھم سیكونون في المستقبل أئمة في ال
  .في كل ذلك محتاجون إلى القرآن قبل كل شيء

  وإذا كان ذلك كذلك فما معنى أنھم ال یؤدون االمتحان فیھ في الشھادة الثانویة والعالمیة والتخصص
 سنوات بین ؟ قد یقول قائل أنھم یؤدون االمتحان في القرآن في الشھادة األولیة ولكن ألیست أربع

االبتدائیة والثانویة وأربع أخرى بین العالمیة والثانویة وثالث بین العالمیة والدكتوراه تكفي كلھا 
 .لنسیان ما حفظ من القرآن

  ال نرید أن نغالط أنفسنا في الحقائق وال أن نخدعھا عن األمر الواقع فإن الموقف إصالح وتطبیب
ھد الملموس الذي ال یستطیع أحد المكابرة فیھ أن كثیرا من ال یصح فیھ المداراة والمواربة والمشا

زھر  بھ حفظا وتجویدا وتسلمتھم إدارة األاالعلماء أصبح ال یحفظ كتاب اهللا بعد أن كانوا قد مھرو
شھادة حضرات ممتحني الدخول بمعاھدھا فكیف ترضى أن الشریف كذلك بنص قانونھا وب
ضوا فیھا العمر الطویل وبذلوا ھم وقد أضاعوا أھم مادة قمن دراستیتخرجوا تحت إشرافھا فینتھون 

فیھا دم النشأة األولى وھي بعد أمس المواد بحیاتھم العملیة وألزمھا لما یقومون بھ من الوظائف 
 . والمخرج الوحید من ھذا القصور–كاإلمامة والوعظ والقضاء 

 مع كل شھادة من شھاداتھا وأن تشدد اأن تجعل إدارة األزھر الشریف االمتحان في القرآن إجباریًً"
 ".ا یمنع التھاون في االختیار ویشعر الطلبة بتوقف نجاحھم على إجادة الحفظفي ذلك تشدیًد

  فإذا نفذت إدارة األزھر ھذا االقتراح كان لنا في الحفظة مائتا حافظ على األقل یتغنون بكتاب اهللا
 وعلم أولیاء التالمیذ أن –فصل القضاء في المحاریب ویزینون بھ حلق الوعظ ویفقھون منھ 

ھم ال یلجون باب المعاھد الدینیة إال إذا حفظوا ففكروا قسرا في طریق التحفیظ ونشطت لھ أبناء
  .المكاتب الحالیة كل النشاط

 ھي األخرى مدرسة عربیة إسالمیة تعد طلبتھا ،ا في مدرسة دار العلوم العلیاقل مثل ذلك تماًم" ثانیا"
للغة والدین في المدارس والقرآن قاموس اللغة وأساس الدین وإدارتھا ال تقبل الطلب إال لتدریس ا

 إال وقد حفظ القرآن فما معنى أن یدخل حافظا احافظا أو المفروض أنھ ال یتخرج في تجھیزاتھ
  .ا مع شدة احتیاجھ في حیاتھ العملیةویخرج ناسًی

 سیة في امتحان إجازة التدریس وبذلك تضمن فواجب وزارة المعارف أن تجعل القرآن مادة أسا
 .مائة حافظ كل عام على األقل یفھمون كتاب اهللا ویعلمون أوجھ فھمھ وإعجازه

ن تغافل ءة للتعلیم األولى حفظ القرآن وكامدارس المعلمین األولیة تشترط في منح شھادة الكفا" ثالثا"
 قلیل الفائدة ضعیف األثر  الشرطالوزارة وتھاون حضرات أعضاء االمتحان الشفھي یجعل ھذا

لھذا إال اھتمام مراقبة  وال دواء –ذا االمتحان وھو آمن مطمئن ویمكن غیر الحافظ من اجتیاز ھ
 مدارس المعلمین بالمدارس األولیة القرآن  باألمر فإن أھم ما یدرسھ متخرجوألولىالتعلیم ا



 ٢٠٧

ؤكد الوصیة لحضرات أعضاء أن ت وعلیھا –الكریم وال معنى ألن یدرس المعلم ما ال یحفظ 
اللجان بإشعار الطلبة بأھمیة امتحان القرآن وبھذه الوسیلة التي ال تكلفنا إال قلیال من االھتمام 

 .نضمن خمسمائة حافظ یتخرجون في مدارس المعلمین األولیة

 قیقا وإذا رأت مراقبة التعلیم األولى الحاجة ماسة إلى زیادة حصص القرآن بمدارس المعلمین تح
 . وخدمت القرآن خدمة جلیلة– فعلت ذلك –لھذه الغایة 

وھذه لن تؤدي مھمتھا إال إذا " یمجمعیات المحافظة على القرآن الكر" مكاتب –بقیت مسألة " رابعا"
مھام الحیاة سیشغلون بف أما أن تحفظھم ثم تھملھم بعد ذلك –ضمنت بقاء تالمذتھا على حفظھم 

 مدارس الحكومة التي ال یدرس فیھا القرآن فتضیع ثمرة مجھودھم دخلوافینسون ما حفظوه أو ی
  :ومجھود الجمعیة معھم والوسیلة في اتقاء ھذا الصنیع

ا یؤھل طلبتھا لدخول األزھر الشریف بعد تمام مدة ا منظًمأن تجعل الجمعیة لھذه المكاتب برنامًج"
 ."نالدراسة فیھا وتتفق مع إدارة األزھر على قبلوھم بدون امتحا

  ومعنى ھذا أن تكون ھذه المكاتب بمثابة قسم تحضیري لألزھر كالمدارس التحضیریة لمدارس
ا ـًر بالفكرة فقبلتھا وخصصت من میزانیتھا مبلغــ وحبذا لو اقتنعت إدارة األزھ–المعلمین األولیة 

 القرآن لىئذ یجد تلمیذ جمعیة المحافظة ع وحین–ولو قلیال لتشجیع الجمعیات على مھمة التحفیظ 
ا في سلك تعلیمي ینتھي بشھادات األزھر الشریف فیطمئن على مستقبلھ ویقبل أولیاء نفسھ منتظًم

 .أمور التالمیذ على ھذه المكاتب

واجب كل مسلم یقضى علیھ أن یحفظ شیئا من كالم اهللا لیقوم بھ في صالتھ فعلینا إذن أن نطالب " خامسا"
ن یكون ضمن مناھجھا جزء معین من القرآن یجري مجرى  بأ–وزارة المعارف وعلیھا أن تقبل 

 .المحفوظات العربیة في كل مدارسھا

 مت إلى القرآن الكریم وبقیت وسائل أخرى تحافظ على فة من الوسائل التي یمكن بھا أن تھذه طائ
 .الموضوع بصلة نشیر إلیھا وإن كان تحقیقھا للزمن وحده

  في الشعب ومقاومة تیار التقلید األوربي وبخاصة في نظم  تقویة الروح الدیني –من تلك الوسائل
 وتشجیع طلبة العلم على فھم أدلة األحكام والتوسع في تحلیل طرق االستنباط –التربیة والتعلیم 

 والعنایة بالتشریع –ا إلى الرجوع إلى القرآن في تفھم كثیر من األحكام لیجد الطالب نفسھ مضطًر
. . في حیاتنا العملیة حتى یشعر المشترعون بحاجتھم إلى القرآناإلسالمي والسعي في تطبیقھ

 .وھكذا

 

 ،أما من یقوم بتنفیذ ھذه الوسائل فإدارة األزھر الشریف ووزارة المعارف باإلقدام على التنفیذ
 وجمعیات ،قرآن الناس في خطبھم ومواعظھم على التعلیم القرآني ومدارسة الضواألئمة والوعاظ بح

  . المحافظة على القرآن الكرم باإلكثار من فتح المكاتب ووصلھا باألزھر الشریف
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ا أن یكون لھا األثر ھذه التیارات الثالث وإلى كل مسلم غیور على القرآن أتقدم بھذه الكلمة راجًی
اء أن أصارحھم بأن ھذه وسائل المحمود في تدارك ھذا الخطر المحدق بكتاب اهللا ولیسمح لي سادتي العلم

ھ من مجھود أما الكالم باأللسنة والنداء  واألمة جمعاء تنتظر ما یقومون بإمامھم فلیعملوا على تنفیذھا
على صفحات الجرائد فال یغني عن الواقع شیئا وال یغیر من الموقف فتیال واهللا رب القرآن ما أردت بھذه 

وما توفیقي إال ، ھ شخص أو طائفة إن أرید إال اإلصالح ما استطعتلمة البریئة النیل من أحد أو تجبیالك
  . والسالم على من اتبع الھدى،باهللا علیھ توكلت وإلیھ أنیب
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ھ       ھذا ھو الخالف األول الذي نشب في اإلخوان المسلمین الناشئة في اإلسماعیلیة، وھو یدل على أن
ًسا            ا رئی ام البن ان اإلم د ك تعالت، وق ف ال ن یعترضوا بمختل دموا م ن یع املین، فل الص الع ان إخ ا ك مھم

ة كإحدى                  ومرشًدا روحًیا لإلخوان    ن اإلخوان جمعی م تك دعوة، فل ھ ال ت علی ا قام وه وم ا فھم و م ذا ھ ، ھ
م             ن ث جمعیات الخدمات االجتماعیة، ولكنھا كانت بلورة لدعوة إسالمیة جدیدة توصل إلیھا حسن البنا، وم
زم                  ة تلت ة عادی ا جمعی ا باعتبارھ ذین انضموا إلیھ ن شأن بعض ال م یك ذا ل ن ھ ة، ولك كانت ثقتھم بھ كامل

ذین        بر ال أو ال ن العم سمیات التشكیل، وكان اإلمام البنا یقدر الناس حسب إیمانھم، وكان أعظمھم إیمانًا م
م بعض                  م یفھ یھم المسئولیات، ول ل إل درھم ویك ان یق ذا ك ًا، ولھ ة "یحترفون حرف ان    " األفندی ا ك ذا، كم ھ

ما           ة ش ین الدقھلی ا ب دعوة م شر ال دھما     األستاذ البنا یجعل اإلسماعیلیة قاعدة لن ان یم ا، وك اھرة غرًب ًال والق
ھ             ات، وأن ببعض المبالغ أو األثاث، مما لم یفھمھ بالطبع المعارضون، واعتبروا أن ھذه التصرفات مخالف
سـھ                    ى نف ب عل ة وكت ل المسئولیة المالی ا ك ل حسن البن م تحم كان یجب أخذ رأیھم فیھا، وعندما ضاق بھ

ـظ        ســندات بقیمة كل دیون الجمعیة الناشئة عن       م الغی ن تملكھ وا، ولك ب أن ینتھ ان یج  إقامة المسجد، وك
  .وحاولوا إثارة الفتــن، فلم یلق إلیھم األستاذ البنا باًال، وطوتھم األحــداث، فھذه الدعـوة تنفي خبثھا

ة   " مذكرات الدعوة والداعیة"وقد أشار األستاذ البنا في كتابھ    ي قراب إلى ھذه المجموعة المماحكة ف
ا          صفحة أو ص   ا أشار إلیھ دعوات، كم ھ ال فحتین ألنھ اعتبرھا سحابة صیف، وأمر مما البد أن تتعرض ل

  ".خطابات حسن البنا الشاب إلى أبیھ"في إحدى خطاباتھ إلى أبیھ والتي ضمناھا كتاب 

ة                   ل وجھ ا یمث ھ إنم ا یقدم رض وم ق المعت ان ھو دعوى الفری ذا البی ي ھ ومن المفھوم أن ما جاء ف
ـ     ي الب ـدة  نظره الت ون ناق ة .. د أن تك ر          .. متھم ة نظ سمع وجھ م ن ا ل ة، وأنن ل الحقیق ن أن یمث ھ ال یمك ولكن

  .الطرف اآلخر، الذي لم یجد أن ھذه االتھامات تستحق الرد
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

والسالم على سیدنا محمد ا یزیل األوھام ویمیط عن شبح الباطل اللثام والصالة حمًد.. الحمد هللا
  :صحبھ نصراء الحق المجاھدین وبعدالقائل ال ضرر وال ضرار في اإلسالم وعلى آلھ و

 تنا ألسنة السوء بفاحش القول وھاجمتافقد حدث بعد استقالتنا من جمعیة اإلخوان المسلمین أن تناول
 أن اإلشاعات قد تروج عند اإلخوان بسھام من الزور طائشة وكل ذلك وإن كان لم ینل من كرامتنا إال

ا نبین فیھ الحق ضعاف الفھم وصغار العقول فاضطرونا أن ننشر على الرأي العام اإلسماعیلي تقریًر
شارحین األسباب التي دفعتنا إلى االستقالة منھا وعلینا عھد اهللا ورسولھ أال نظھر شیئا غیر صورتھ وال 

  .سبنا ونعم الوكیل نعم المولى ونعم النصیرا عن حقیقتھ وكفى باهللا شھیدا وھو حنخرج أمًر
  

 

 

حین دعانا األستاذ حسن أفندي البنا رئیس جمعیة اإلخوان المسلمین أجبنا دعوتھ ال لغرض سوى 
الغرض أن نعمل هللا وحده ولجمع كلمة المسلمین على الكتاب والسنة وبایعناه على ذلك وقد جاھدنا لھذا 

  : قطعنا المراحل اآلتیةحتى
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كان للجمعیة قانونا ینظم أعمالھا ویوزع ھذه األعمال على البارزین وبمقتضاه صار مجلس إدارة 
كنا نحن ضمن أعضائھ فأخذنا نعمل بإخالص تحت نظام الشورى عمال بقولھ تعالى وأمرھم شورى 

  .ا شل حركتھ مما سنبینھ في الباب الثاني حتى طرأ علیھ ما حسنًابینھم وقد سار سیًر

 

اعتمدنا على اهللا تعالى حیث فكرنا في بناء مسجد ومدرسة ولم یكن لنا رأس مال إال التقوى 
فساعدنا اهللا وألھم األھالي فعل الخیر وأمدونا بأموالھم وأنفسھم حتى برزت الفكرة في كمالھا واهللا ولي 

م البناء على حالة طیبة وعند افتتاح المسجد تعھد األستاذ حسن أفندي البنا بأن یقوم بخطبة التوفیق فت
الجمعة وصالة الفجر والعشاء وتعھد على الجداوي بأن یقوم بالصلوات األخرى واآلذان واإلقامة وتعھد 

ذلك على الشیخ محمد الحصري بأعمال الفراشة والكل في عملھم ھذا محتسب أجره على اهللا وعرض 
  .مجلس اإلدارة فأقره وأعلنھ بالمسجد

* * *  

 

 

لم یتم شھر ھذه التعھدات حتى طلب الرئیس عقد المجلس وتقریر مرتبات للجداوي والحصري 
 قرشا صاغا ١٥٠المحتسبین فعقد المجلس تحت ریاسة الوكیل عبد النبي سلیمان وقرر للمذكور األول 

  .قرشا صاغا ٩٠والثاني 

 

 قرشا ١٥٠ولما أطلع حسن أفندي على ما قرره المجلس بخصوص جعل مرتب على الجداوي 
 شھریا ساءه ذلك ولم یحسن في نظره ومن ثم أھمل المجلس وعطل انعقاده مدة ستة ٩٠والحصري 

 ٣ جعل مرتب على الجداوي شھور وفي ظاللھا سمعنا بأن األستاذ أقر من نفسھ وبدون علم المجلس
 قرشا وقد تحققنا ذلك عند استالمنا كشوف المصروفات في اللجنة المالیة كما ١٢٠جنیھات والحصري 

  :سنبینھ في اآلتي

 

لم یكتف األستاذ بھذا بل شل حركة المجلس نھائیا وإن شئت فقل عطلھ وانفرد وحده بالعمل وقد 
ضر صوریھ اثبت فیھا حضورنا ونحن غائبون وكنا في أثناء ذلك نطلب منھ أن سمعنا بأنھ عمل محا

 المصروفات فلم یأمر بعقد جلسات ألھمیة األعمال كمراجعة حسابات االشتراكات والتبرعات ومعرفة



 ٢١٣

 یشھد بذلك إبراھیم أفندي أیوب والسید أفندي ندا عضوي المجلس المعطل ا واعتذاًرنكن نسمع إال وعوًدا
  .اا ذلك كتابًین طلًباللذی

 
ن وفاجأ وفي یوم ما دعینا لعقد جلسة فاجتمعنا وتخلى الرئیس عن ریاستھا للوكیل عبد النبي سلیما

ر كتمانھ للمحافظة على كیان الجمعیة ولكون عقد ھذه الجلسة فرصة أتیحت األستاذ المجلس بأمر تقر
األخیرة وخصوصا أنھا كانت تحت ریاسة الوكیل المذكور لألعضاء طلبنا اإلطالع على محضر الجلسة 

  .ومن حقھ مراجعتھ والتصدیق علیھ

 

بناء على الطلب المقدم قدم السكرتیر دفتر المحاضر فوجدنا فیھ محضرا غیر محضرنا مدونا فیھ 
ذلك دلیال على وجود حضورنا بأسمائنا ولم نكن نعلم بھذا المحضر فدھشنا من ھذه الجرأة وكان 

المحاضر الصوریة التي كنا سمعنا عنھا فاحتج حضرة إبراھیم أفندي أیوب وآخرین من األعضاء على 
 الموقف إذا تمسكوا ةروجلحھذا فھدأ عبد النبي سلیمان رئیس الجلسة ثورة المحتجین ووجھ نظرھم 

  .باحتجاجاتھم

 
ا ندي عند ھذا الحد بل أخذ یتصرف في أمور الجمعیة ومرافقھا وحده معتدًیلم یقف األستاذ حسن أف
ا في الناحیة المالیة حتى بلغت الجرأة بھ وبمن   فسادت الفوضى خصوًصىعلى حقوق المجلس مرة أخر

ما تصیر إلیھ فصرخنا بالشكوى ووجھنا نظر حسن أفندي ل، معھ أن یمضھ األوراق بدل المسئولین عنھا
ن استمرت ھذه الحالة السیئة ولعظم المسئولیة الملقاة على عواتقنا فكان منھ الوعد ن الكساد إالجمعیة م

واالعتذار وأبدى لنا أنھ جارى تعدیال في القانون األساسي للجمعیة وأنھ سیجتمع مع وكالء الفروع قریبا 
  .لالتفاق علیھ وفعال تم

 

ب المادة الثالثة منھ تكوین لجنة تنفیذیة بدل مجلس اإلدارة طلع علینا الرئیس بقانون جدید توج
ین وعرض علیھم لم وقد دعي حسن أفندي األعضاء العالیة واإلداریةاومھمتھا اإلشراف على األعمال الم

  :وكانت النتیجة كاآلتيالقانون الجدید فأقروه وأجریت عملیة انتخاب اللجنة 

  .جلس السابق وكیال للرئیس ورئیسا للجنة المالیةعبد النبي سلیمان وكیل الجمعیة في الم )١(

  .إبراھیم أفندي أیوب عضو المجلس سابقا سكرتیر اللجنة )٢(

  .الشیخ مصطفى یوسف عضو المجلس سابقا أمینا للصندوق )٣(

دي ح   )٤( امي أفن اج تھ سابات ومنظمً ن مراقًبسالح ة     ا للح ة لجن ة التنفیذی ن الھیئ ة وم دفاتر الجمعی ا ل
رحمن  ، إسماعیل عز، أحمد الحصري  ، عبد الحمید  حافظ :مشتروات مؤلفھ من    وأعید انتخاب عبد ال

   .حسب اهللا سكرتیر الھیئة وكاتم السر العام



 ٢١٤

 

بعد ما تشكلت اللجنة وتأھبت للسیر في طریقھا ووزعت علیھا األعمال وتسلمت األوراق الخاصة 
 بشئونھ المالیة مباشرة وباإلطالع على األوراق بھا وتحرر إخطار اإلدارة المعھد لمخابرة اللجنة

  :ریخ تعطیل المجلس الحظت ما یأتيوالكشوف التي قدمت إلیھا لرصدھا في دفاترھا مبتدئھ فیھا من تا

 
داوي  ) ١( ى الج ب عل ل مرت ن ٣جع دال م ات ب س وال نع١٥٠ جنیھ م المجل دون عل ا ب باب مل قرش  األس

  .الداعیة إلى ذلك

  .و علم المجلس وال نعرف لھذا سبًبا بدون إقرار أ٩٠ قرشا بدال من ١٢٠الحصري جعل مرتب  ) ٢(

ة            ٢٥٠إرسال مبلغ    ) ٣( ھ جمعی م تعرف عن رع ل ك لف تاذ وذل ول األس  قرشا  لمصر لفرع الجمعیة كما یق
 .اسماعیلیة وال مجلسھا السابق شیئاإل

  . المجلس قرشا بور سعید لفرع الجمعیة ھناك بدون أذن وال علم١٥٠إرسال مبلغ  ) ٤(

  .إرسال منقوالت ملك الجمعیة وھي في احتیاج إلیھا إلى بور سعید بدون علم المجلس أو إقراره ) ٥(

  .عملیة التسلیف واالستالف والتصرف في مال الجمعیة بدون علمھا أو استشارتھا ) ٦(

ا یصرف             ) ٧( ى م ي حاجة ماسة إل ة ف ا والجمعی مصروفات نثریة كثیرة زائدة على الحاجة ال داعي لھ
  .دون علم المجلس أو إقرارهوذلك ب

م                   ) ٨( دون عل ا ب ن الخمسین جنیھ د ع غ یزی ب ومطبوعات بمبل ن كراریس وكت شراء أدوات مدرسیة م
ات مناقصات             الالزم وأن تجرى عملی شراء أن تعمل كشوف ب ل ال المجلس أو إقراره وكان یجب قب

ذه األ         ن جرد ھ ا   یختار أفیدھا مجلس اإلدارة وقد ظھر م ساوي أك دوات أن الموجود منھ ن   ال ی ر م ث
  .عشرة جنیھات

ة         ) ٩( ا بالضبط وبمراجع عمل قوائم أكتتاب وزعت على كثیرین وتحصل بموجبھا مبالغ ال نعرف قیمتھ
الغ وال                 ة تضمن ضبط التحصیل وال حصر المب وائم وزعت بطریق ذه الق ھذه األوراق لم تجد أن ھ

  .القوائم نفسھا

 

ئیس إلى ھذه األمور وناقشناه فیھا على اعتبار أنھ مسئول النفراده بالعمل  اللجنة نظر الرلفتت
وعلیكم بتنظیم اآلتي والمسألة ثقة فاكتفت اللجنة ) إن ما فات مات(رفات فكان جوابھ وتصرفھ ھذه التص
  :بذلك لألسباب اآلتیة

  .ألنھا تعلم أن ھذه التصرفات غیر مدونة بمجلس الجلسات الموقعة علیھا منھم ) ١(

  .ألنھا تعلم أن ھذه التصرفات لم یقرھا المجلس السابق ) ٢(

  .ألن اإلنسان ال یؤخذ بتصرفات الغیر وأننا ال نسئ الظن بأحد ) ٣(

 



 ٢١٥

 

اتفقت الھیئة والرئیس على دعوة الجمعیة العمومیة إلطالعھا على الحسابات وعلى ما یتم وفعال 
ظیم وعرض علیھا األمر من تعدیل القانون ونتیجة انتخاب الھیئة دعیت الجمعیة العمومیة فاجتمع عدد ع

  .التنفیذیة بما فیھا اللجنة المالیة فوافق الجمیع على ذلك باإلجماع

 

وفجأة طرح الرئیس على الحاضرین أن ینتخبوا نائبا لھ یملك سلطتھ ویمأل فراغھ فعارضنا لعدم 
رئیس على ضرورة االنتخاب في الجلسة ولم نكن ندري أن المسألة وجود من یصلح لھذا المركز فأصر ال

مبیتھ ومطبوخة النتخاب علي الجداوي وفي نظرنا أن ھذا االنتخاب وھذه النیابة تظھر الجمعیة في 
  .صورة من الصغار والجھل وتضعف ثقة الناس بھا وفي ذكر علي الجداوي ما یغني عن التعریف بھ

 

لب بحقوقھا التي یخولھا لھا العمل ابعد مضي یومین من انتخاب علي الجداوي نشطت الھیئة تط
كاالستیالء على كشوف التبرعات والمصروفات الخاصة بعمارة المسجد والمدرسة لتدوینھا في دفاتر 

بات بینھا وبین األستاذ حسن أفندي فماطل اللجنة وإثبات أمالك الجمعیة الثابتة والمنقولة وتبودلت الخطا
 وھنا شعرت اللجنة بمصادمة شلت یدھا وأوقفتھا عن العمل فتمسكت ًاثا وتشبثم ماطل ثم ازداد عناًد
ا أعقبھ القضاء على حیاة اللجنة ضحیة لألغراض وقد ألم الرئیس أن یكون ا ظاھًراللجنة بحقھا فكان عناًد

مسئولیة عن مال الجمعیة وذلك لصدور أمر الرئیس إلیھ بصرف مبلغ بإذن را لل مقًد الصندوق أمینًانأمی
اللجنة المالیة على أي موقع علیھ من الرئیس نفسھ فامتنع األمین عن صرفھ قائال البد من توقیع رئیس 

  .ا لسلطتھفغضب الرئیس من قولھ وظن أن ھذا سحًب، إال ال أصرفھإذن كان و

 

معنا بالرئیس ورجوناه العدول عن خطتھ محافظة على كیان الجمعیة فاشترط لذلك بعد ذلك اجت
فض اللجنة المالیة ورجوع المجلس القدیم كما كان بصرف النظر عما قررتھ الجمعیة العمومیة في 

 ا من أعضاء المجلس القدیمجلستھا من انتخاب اللجنة التنفیذیة فاشترطنا لذلك نحن اآلخرین أال یغیر أحًد
  .حتى تجتمع الجمعیة العمومیة حال لھذا المشكل

– 
 األعضاء وعقدت الجلسة تحت ریاسة األستاذ وفي أولھا عرض الرئیس على األعضاء ما تم دعي

الرئیس وطلب من حل اللجنة التنفیذیة بما فیھا لجنة المالیة ورجوع مجلس اإلدارة فأقروا ذلك وفقا لرغبة 
 يا برجوع أمانة الصندوق لألمین األول أحمد الحصري الذي كان یتقلد ھذا المنصب فمنھم إقراًر

ا أدى إلى اختالل نظام المجلس بتطاول بعض األعضاء على بعض باإلھانة فآلم المجلس فكان نقاشا حاًد
ا للنزاع الحاصل فلم یوافق ھذا ًما بترشیح أمین للصندوق غیر االثنین حسھذا وكیل الجمعیة فقدم اقتراًح



 ٢١٦

 ترك األمر لھما یتراضیا فیما بینھما وعرض ما یتم را تقررغبة الرئیس ولم یكن وفق إرادتھ وأخیًر
  .بینھما في الجلسة المقبلة

ر على إعادة المجلس كما ھو بال تغییر في أعضائھ طلبنا منھ إرجاع على ـِص الرئیس ُمأنما رأینا ل
دام المجلس قد تھ ماا إلى نیابا ولیس ثمة داعًی یكون عضًوأي أن األول في المجلس الجداوي في مركزه

حتى نكون قد صرفنا النظر و لیھ من رجوع المجلس برمتھ قد نفذعاد حتى یكون االتفاق الذي اتفقنا ع
ا وأصر عما قررتھ الجمعیة العمومیة حسب ما طلب منا األستاذ فأبي األستاذ أن ینزل على إرادتنا في ھذ

  .على تنفیذ رأیھ بغیر مشاورة وعلى ھذا الموقف الحرج انتھت الجلسة

– 

 

حضر األعضاء بدعوة من الرئیس وعقدت الجلسة فطلب الرئیس البت في مسألة أمانة الصندوق 
حل یرضى كل من األمینین فأعدنا الكرة فحصلت مناقشة شدیدة ألنھ لم یكن في االمكان الوصول إلى 

مرة أخرى بتقدیم االقتراح األول وھو انتخاب أمین جدید للصندوق خارج عن االثنین حسما للنزاع 
الشدید فوافق المجلس على  ذلك وفعال تم انتخاب األمین الجدید وفاز العضو إبراھیم أفندي أیوب 

 من الذین انتقدوا تصرفاتھ المالیة وألن ھذا األمین كان فامتعض الرئیس من ھذا لعلمھ أن األمین الجدید
سكرتیر اللجنة المالیة المنحلة التي وقفت أمام الرئیس تطلب العمل بنظام یحفظ أموال الجمعیة من 

  .الضیاع

بعد ھذا طلب الرئیس من األعضاء أن یعتمدوا صرف مبلغ جنیھان لفرع مصر شھریا الذي لم 
ال من جنیھین ونصف كانت ترسل كل شھر بدون علم المجلس القدیم وطلب یعرف المجلس عنھ شیئا بد

الرئیس ھذا من األمور التي انتقدتھا اللجنة سالفة الذكر فعارضنا في األمر وطلبنا منھ تقدیم كشوفات 
بالوارد وبیانات بالمنصرف حتى یقارن بینھما المجلس فإن كان ھناك زیادة في اإلیرادات فالمجلس حر 

 ذا تطلب السداد منا مصرًیفقتھ على الصرف وعدمھ ألن الجمعیة مدینة في ثلثمائة وخمسین جنیًھفي موا
سنة وأیدنا فیھ البعض فلم یھتم الرئیس العتراضنا ھذا وأخذ یھدد بترك الجمعیة إن لم یوافق المجلس ولما 

ھدید الرئیس وغضبھ كانت أغلبیة األعضاء ال یدرون الموقف وخطورتھ من ناحیة المالیة خافوا من ت
  .فوافقوا على صرف المبلغ وبھذا تحرج الموقف

 
قد ظن الرئیس أن تمسكنا بالحق تعنتا منا ومضایقة لھ وقد رأینا نحن من جانبنا أن السكوت على 

 في ھا وأنھ لیس من الجمعیاتالباطل جریمة وأن بقاء الحال وفقا لشھوة الرئیس ھادما للجمعیة من أساس
إال لما كانت جمعیة فكاشفناه برأینا فكان الجواب أنھ ال یقبل معارضة في العالم من یحكمھا فرد واحد و

 قلنا أو لو كانت األكثریة ھي ،رأیھ وال ینزل عن رغبتھ ولو انھدمت الجمعیة من أولھا إلى أخرھا
ثالثا أنھ ال ینزل عن إرادتھ ید وأقسم باهللا العظیم ا شدالمعارضة قال ولو الكل مجتمعین وغضب غضًب

ولو انطبقت السماء على األرض فطلبنا منھ أن تستمر المسالة داخلیة خوفا على كیان الجمعیة وأن 
  .فقال إما إرادتي وإما ترك الجمعیة، یرضى بحكم بیننا وبینھ



 ٢١٧

 

 عرض األمر على رؤساء فرعي المحمودیة ولما رأینا إصراره على العناد والقسوة فكرنا في
وشبراخیت فدعونا األستاذ الحاج حامد عسكریة وأحمد أفندي السكري بخطابات بعلم الوصول ألحقناھا 

ا لعلھ یتوسط في رجوع الحق إلى منصابھ فساءت ردودھم بتلغرافات كما أرسل أحدنا لوالد األستاذ خطاًب
  .اجمیًع

 

دة التي كنا ننتظر فیھا حضور أحد المدعوین للحكم فیما بیننا راجت اإلشاعات حولنا وفي ھذه الم
ونفخ شیطان الفتنة في نفوس المرضى والمغرمین بالسوء ونشر الفاحشة فكنا كلما قابلنا واحد من أتباع 

عنا بإرسال زه ألسنتنا عنھ وطبعا أحرجوا لذلك مركزنا فأسرنلون فینا ما نوا ویقالرئیس نرى منھ تبرًم
مندوب من قبلنا إلى حضرتي أحمد أفندي السكري والحاج حامد فحضر الثاني ولم یحضر األول 
واجتمعنا باألستاذ فلم یكن في مقدور الحكم إقناعھ  مع یقینھ أن الحق معنا وذلك ألن فضیلتھ معین لفرع 

دنا إذا من أن األستاذ ال یرغب شبراخیت تحت ریاسة األستاذ فوقعنا في حیرة جدیدة أكبر من األولى وتأك
ا كان أو خطأ وتأكدنا أیضا من أن للرئیس غایة یعمل إلیھا ًبافي العمل مع أحد یعارضھ فیما یراه صو

  .غیر التي كنا بایعناه علیھا وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظیم

 
  :ملناه عرضنا علیھ ما یأتيبعد كل ما تقدم من نصح أبدیناه وشر نحیناه وسوء تح

 
 والخمسین جنیھا وأن ةأن یتحمل ھو وحده المسئولیة عن دین الجمعیة الذي یزید على الثالثمائ

  .ا لھایخلینا من المسئولیة الملقاة علینا بتحریر سندات ألربابھا على الجمعیة وأن یوقع علیھا بصفتھ رئیًس

 
مر ویدعھا تنتخب من رئیس الجمعیة العمومیة بكامل ھیئتھا ویعرض علیھا األأن یدعو ال

الحاضرین لجنة مسئولة عن إدارة نظام الجمعیة وعن إیراداتھا ومصروفاتھا وسداد ما علیھا من الدیون 
وأن تسیر بھا في طریق النظام حسب القانون فأختار الرئیس الحل األول ألنھ یطابق ھواه وصرف النظر 

ا وقد یغلب الغرض المصلحة وعلیھ تحررت السندات على  الحل الثاني ألنھ یعارض أغراضھ طبًععن
دتنا إلیھ وقررنا ھا لھا وسلمت السندات ألربابھا وقد سلمنا ما بع بصفتھ رئیًسعیة بتوقیع حضرتھالجم

  .االستقالة وإعالنھا للرأي العام للعلم بتخلینا عن المسئولیة

 

وبعد أن أعلنا االستقالة وسلمنا لھ كل شيء تحركت عوامل الشر في نفسھ فتغلبت على كل خلق 
كریم فأخذ یتجسس علینا تارة بنفسھ وأخرى بمن حولھ من شیاطین الصبیان ما علمھ بأن التجسس أمر 

  .محرم شرعا نھي اهللا عنھ في القرآن



 ٢١٨

 أساتذة المعھد التفاتة الحاقد الموتور فحاربھم حربا غیر ثم التفت إلى كل من كان یقرؤنا السالم من
شریفة خرجوا منھا شرفاء غیر مھزومین فأقال حضرة األستاذ عبد العزیز أفندي الحداد ناظر المعھد ألن 
جواسیسھ نقلوا إلیھ اتصالھ باألخ محمود أفندي عبد الدایم كما أقال األستاذ عیسي أفندي السید ضابط 

لسبب أیضا وكما أقال األستاذ على أفندي عبد الرحمن المدرس بالمعھد فضال عن أنھ جعلنا المعھد لھذا ا
  .مضغة في األفواه بما ینشره عنا مما ینضح بھ إناؤه

 

بعد ذلك أخذ المعھد صورة غیر مشرفھ إذ دعي األستاذ أخویھ وھم من طلبة المدارس لسد الفراغ 
ا على المعھد وھو قریب من األمیة وكان ون ونصب المدعو سید الھندي ناظًرالذي تركھ ھؤالء المدرس

 وھو یعلم أن ھذا المعھد یضم فوق المایتین من األطفال الذین رموا بھم آباؤھم إلیھ ا وغساًالغل مكوجًیتیش
 من خلق الكریم الذي ورثوهبل ال، للتربیة الخلقیة العلمیة ومثل ھذا التصرف یضیع علیھم ھذا األمل

  .منازلھم

 
ا علیھ من حضرات اإلخوان الشرفاء عبد النبي ا یحتوي على أسباب استقالتنا موقًععددنا تقریًركنا أ

 محمد . عبد العزیز غالي.محمود الجعفري.  مصطفى یوسف. محمد دسوقي.سلیمان إبراھیم أیوب
ب حمد البنا أخذ الخوف بنفسھ واضطریھ األستاذ حسن أ سلیمان البك فلما طبع واطلع عل.إبراھیم

ھ الصلح وفعال تم ـا وأرسل إلى األخ األول وكان كبیر الجماعة لیتفاھما معھ فیما یقرب لاضطرابا شدیًد
  :االتفاق على اآلتي

س  )١( ي رئی ة ف ة ممثل وم الجمعی وان    أن تق راءة اإلخ ھ ب ین فی ور مب ى الجمھ الن عل شر إع ھا بن
ن   ستقیلین م ة      الم عادة الجمعی دون إال س ون ال یری انوا وال یزال م ك صیة وأنھ راض الشخ  األغ

  .وإصالحھا على أن نكف عن نشر التقریر المنوه عنھ

  .عن الخوض في بعض وأن یظھروا السلم والصلح) الفریقین(أن یكف  )٢(

  .أن یصلح حسن أفندي البنا الفاسد من أمور الجمعیة )٣(

ان الجمعی     )٤( ظ كی انون یحف سن ق ل ب س    أن یعج ون مجل ا وأن یك ھا ومبادئھ ھ أغراض ین ب ة ومب
ق     ي مراف صرفاتھ ف ن ت سئوال ع س م ذا المجل ون ھ ر وأن یك اب الح ة االنتخ ا بطریق إدارتھ
شروط           ذه ال ى ھ الجمعیة أمام القانون وأن تقره الجمعیة العمومیة وكنا رضینا بھذا الصلح عل

شرف وا     ي وال كخطوة إلى المقصد األعلى وھو حیاة الجمعیة حیاة ال ا     لغن ین لن ن تب ة ولك حكم
ذ    ، وإاد صلحً ھذا األستاذ ال یری    ى الخصومة لتنفی ھ وأن    نھ مصمم عل ھ والقضاء برأی أغراض

ھ           حب الصلح تخدیرً  ظھوره ب  ى أعمال ور عل الع الجمھ ف عن إط ھ أن نك ا ألعصابنا یراد من
   سائس والشھوات علیھا في سبیل الغایات والدا للجمعیة وقضاًءالتي نراھا ھدًم
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  .إلى إخواننا أھالي اإلسماعیلیة وإلى كل مسلم یعرف لنفسھ كرامتھا ولدینھ مكانتھ

من قدر أحد وال لنطعن على أحد بھذا التقریر لنشنع على أحد وال الحط  ما تقدمنا ..أیھا اإلخوان
ظة على كیان الجمعیة ولكنھ دفاع مشروع عن الشرف والكرامة والدین ولنوجھ أنظار الجمیع إلى المحاف

  :ور اآلتیةـنا وأموالنا ببحث األمـالتي ھي أعز علینا من نفوس

  .ین فیھالمیة من الفوضى ویقدر مسئولیة العاسن قانون یحمي نظام الجمع )١(

  .المحافظة على كیان الجمعیة والدفاع عن حرمتھا )٢(

  .إدخال العناصر المفكرة في إدارتھا )٣(

  .انینھابث روح الشورى فیھا والسیر على قو )٤(

ا طاھرة تعرف للمحسنین إحسانھم وللمسیئین إساءتھم ولیس لنا ولیعلم الجمیع بأننا ال نحمل إال قلوًب
َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا "یر كما طلب اهللا تعالى حیث قال غرض إال التعاون على الخ

ن یومئذ یفرح المؤمنوو مر من قبل ومن بعد،وهللا األ، "اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َشِدیُد اْلِعَقاِبَعَلى اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا 
  .بنصر اهللا، واهللا ولي التوفیق

  مصطفى یوسف

  .لى ھذا تقاریر أخرى نبین فیھا أعمال الجمعیةی: ملحوظة

 

ى        ب إل ة مصطفى النحاس      "كان اإلمام الشھید قد كت ل رفع رئیس الجلی ا ال ي    " باش ھ الت أحد خطابات
ذا             ة ھ ى الصحف الوفدی ر عل ن كب دة، ولك یوجھ فیھا النصیحة كعادة اإلخوان المسلمین في مناسبات عدی
ذه         د ھ شر أح شھید بن ام ال رئیس، ورد اإلم ة ال ى رفع رأ عل ذي یتج ط ال م الخ دد بمعل ذت تن ل وأخ العم

  . بمانشیت كبیر بعرض الصفحة"من مدرس الخط إلى رفعة الرئیس الجلیل"الخطابات تحت عنوان 

ي         صادر ف دد ال ي الع ة ف سلمین الیومی ونشر الخطاب وشغل صفحة كاملة من صفحات اإلخوان الم
ھ      ١٩٤٧ مایو سنة  ٢٥ ان عنوان ال ك ط المق ع وس ذ عشر سنوات   "، ووضع مرب اریخ  .. من ة والت ، "للحقیق

طوره،    وضح مالبسات األمر، وقد نشرنا المقال، وما جاء في المربع الداخلي    دم بعض س  الذي طمس الق
  .وقد نشرناه بعد نشر الخطاب مباشرة، وقد جعلناه داخل برواز
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)١(  
  ــــــــــــــــ
  ..حضرة صاحب المقام الرفیع مصطفى النحاس باشا

 محمد وعلى آلھ وصحبھ وأحییكم، أحمد إلیكم اهللا الذي ال إلھ إال ھو وأصلي وأسلم على سیدنا
  .فالسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

 
وبعد فأبدأ ھذا الخطاب بشكر أعضاء الوفد المصري الموقر في شخص رفعتكم على قراریھم 

رقیة الحكیمین الخاصین بمساعدة إخواننا األبطال المجاھدین عرب فلسطین وبدعوة ممثلي الشعوب الش
 ،)٢(المظلومة إلى المؤتمر الوفدي المزمع عقده في عید الفطر القادم إن شاء اهللا، ھذا عمل حمید حقًا

  .مشكور یا باشا

 
وبھذه المناسبة أتقدم إلى رفعتكم بھذه الكلمات راجًیا أن تتفضل بإنعام النظر فیھا والحكم علیھا 

كل المؤثرات وعن تزیین أو تزییف أھل األھواء واألغراض بدافع من وحي ضمیرك وحده بعیًدا عن 
مھما كانت صلتھم بكم فإن العاطفة التي أوحت بھا والروح الذي سكبھا على صفحات ھذا الخطاب 
ألطھر وأنقى من أن یبتغي بھا غیر وجھ اهللا وحده وخیر ھذا البلد وھو في الوقت نفسھ ال یضمر لكم وال 

منیات الطیبة والخیر العمیم ولیس بینھ وبینكم خصومة تجور بھ عن الحق أو ألحد من العاملین إال الت
تعدل برأیھ عن جادة الصواب وإإلنصاف، وسأكون صریًحا واضًحا في كل ما أكتب، ولئن كان في 
الصراحة قسوة وشدة ففیھا مع ذلك راحة وشفاء وبیان واھتداء، فمعذرة إذا ورد في كالمي بعض الحقائق 

  .ن الحق المر خیر من الباطل الناعم الملمس فیكشف بعد حین عن سم زعافالمؤلمة فإ

 

یوم اعتقد الناس أن مصطفى النحاس باشا والوفد المصري وحكومة الوفد تقف من .. یا باشا
لمون اإلسالم موقف المنصرف عن نصرتھ، المتبرم بمظاھره، العامل على إضعاف تأثیره رغم ما یع

عن ماضیكم المشرق الصفحات منذ كنت طالًبا في مدرسة الحقوق فوكیًال للنیابة فقاضًیا نزیًھا فعامًال 
مجًدا للنھضة المصریة في فجرھا بنادي طلبة المدارس العلیا وإلى جانب مصطفى كامل ومحمد فرید 

  .وإضرابھما ورغم مواظبتكم على أداء الصلوت في المساجد

  

                                         
، السنة ٣٢٥، العدد ١٩٤٧ مایو ٢٥ ھـ، الموافق ١٣٦٦ رجب ٥لیومیة، یوم األحد  تشرت في جریدة اإلخوان المسلمین ا )٥(

  .الثانیة
  .كلمة مطموسة في األصل المھلھل )٦(
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یوم اعتقد الناس ھذا وال یزال كثیر منھم یعتقدونھ وأنا واحد منھم، لم تكن ھذه العقیدة ولیدة خالف 
حزبي وال حزازة شخصیة ولم یكن یعوزھم الدلیل على صحة عقیدتھم ھذه، بل كانت األدلة المنطقیة 

  : بعضھاوالمادیة قائمة بین أیدیھم متوافرة لدیھم ملء السمع والبصر والفؤاد، وإلیكم

 
نادى الوفد بالفكرة القومیة والوحدة الوطنیة بین عناصر األمة الواحدة حتى تقوى الكتیبة : أوًال

ویتوحد الصف أمام الغاصبین والمستعمرین، وھذا موقف طبیعي وعمل جلیل وأساس صالح للمطالبة 
 ونادوا بطرح الخالفات المذھبیة أمام بالحریة في بلد مغصوب وقد عمل لذلك الزعماء الوطنیون من قبل

مطالب الوطن ومستلزمات الجھاد في سبیل خالصھ، واإلسالم الحنیف السمح یقر ھذا وال یعارضھ 
ویدعو إلیھ ویأمر بھ، بل یتجاوز مجرد الوحدة إلى حسن المعاملة والبر بالمخالفین في العقیدة فیقول 

 الَِّذیَن َلْم ُیَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّیِن َوَلْم ُیْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَیاِرُكْم َأْن َتَبرُّوُھْم ال َیْنَھاُكْم اللَُّھ َعْن"تبارك وتعالى 
  ".َوُتْقِسُطوا ِإَلْیِھْم ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن

 
 وظنوا ولكن الموقف الغریب المؤلم ھو أن أعضاء الوفد وأنصاره فھموا ھذه الوحدة فھًما خاطئًا

أنھا ال تتحقق إال بأن یتھاونوا في واجباتھم الدینیة وأن یھملوا العمل على إحیاء شرائع اإلسالم ومظاھر 
اإلسالم وأن یحذفوا من برامجھم خدمة اإلسالم حتى ال یكون في ھذا إیالم لغیر المسلمین من المواطنین 

حتى فترت تماًما حرارة حماستھم لإلسالم ودام ھذا الشعور بأنفسھم ودأبوا على تغذیتھ واالقتناع بھ 
وذلك حكم إن شمل المجموع فلن یشمل (وبردت غیرتھم علیھ برودة لم تجعلھم یفكرون في مصلحتھ 

لكن ھذا ھو الذي شاھده الناس ولمسوه، ومن ھنا رأینا أن كل صوت یرتفع مطالًبا بحق ) الجمیع طبًعا
ل بجواب واحد ھو أن ذلك ال یتفق مع الوحدة الوطنیة وال إسالمي في ناحیة من النواحي أًیا كانت یقاب

نرید أن نمس شعور إخواننا المواطنین غیر المسلمین حتى خیل إلى جمھرة المسلمین الیقظین لمجریات 
األمور والحوادث أنھ لن یتحقق مطلب فیھ خیر لإلسالم وأبناء اإلسالم مادام ھذا السالح مشھوًرا في وجھ 

  .الحكل من یرید اإلص

 
ومن ھنا كذلك رأینا أن االجتماعات الوفدیة والتشكیالت الوفدیة بعیدة كل البعد عن االھتمام 
بالشعائر الدینیة والمظاھر اإلسالمیة فلیس ما یمنع عندھا من أن تكون االجتماعات في أوقات الصلوات، 

ھ بین اللجان والتشكیالت، ومن ھنا كذلك رأینا ولیس ما یدعو إلى تشجیع روح التمسك باإلسالم والعنایة ب
كثیًرا من كبار رجال الوفد یوعزون إلى كثیر من أنصاره ورجالھ الذین یشتركون في الحركات 
اإلسالمیة أو یشتغلون في األغراض اإلسالمیة في المدن والقرى بالبعد عن ھذه الجماعات واالنصراف 

ھا، كل ذلك وقع یا باشا واألمثلة علیھ كثیرة ال داعي لذكرھا عن تأییدھا أو النھوض بھا أو األخذ بید
وسببھ ومصدره شيء واحد ھو توھم أن مناصرة الفكرة اإلسالمیة یتنافى مع أساس الوحدة الوطنیة 

  .والفكرة القومیة وھو وھم خاطئ وظن بعید عن الصواب
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یھتمون لھ وكل الذي یعنیھم أن یتمتعوا ومواطنونا األفاضل من غیر المسلمین ال یریدون ھذا وال 

بحقوقھم وحریتھم كاملة وذلك ما ال یعارض فیھ أحد أو یأباه علیھم عاقل وال یتبرم بھ منصف غیور، 
وأؤكد لكم أن ھذا الموقف أضر بالمسلمین وغیر المسلمین، فأما ضرره بالمسلمین فھو أنھ ضیع علیھم 

حي، وأما ضرره بغیر المسلمین، فھو أنھ أحفظ علیھم القلوب وأثار وقتًا كبیًرا لم یتحقق لھم فیھ أمل إصال
  .ضدھم ثائرة النفوس وكاد یؤدي إلى عكس المطلوب من الوحدة ویدعو إلى االنقسام والفرقة

 
 لمكاتب شركة األنباء األناضولیة وفیھ تقولون ١٩٣٥جاء تصریح رفعتكم في یونیو سنة : ثانًیا

  :بالنص

أنا معجب بال تحفظ بكمال أتاتورك لیس فقط بناحیتھ العسكریة ولكن لعبقریتھ الخالصة وفھمھ "
  ".لمعنى الدولة الحدیثة التي تستطیع وحدھا في األحوال العالمیة الحاضرة أن تعیش وأن تنمو

مال جاء ھذا التصریح قنبلة مدویة وإن لم یشعر بھا إال القلیل من أھل الیقظة وصدمة عنیفة آل
وقلوب رجال اإلصالح اإلسالمي والغیورین على الدین في مصر خاصة وفي العالم اإلسالمي عامة، 
وكتبت لدولتكم إذ ذاك راجًیا أن تلحقوا ھذا الكالم بما یبین للناس أنكم ال تقصدون بھ إال ناحیة وطنیة 

ویل والتخریج فلم أظفر صرفة أو إصالحات لبعض النواحي المادیة البحتة أو نحو ھذا من وجوه التأ
  .بجواب

ھذا التصریح لیس تصریًحا أجوف ولیس تصریًحا یصدر ھكذا عن مجاملة أو عن غیر رؤیة سابقة 
وفكرة مستقرة ترید أن تبرز إلى حیز الوجود في الوقت المناسب حین تتھیأ لھا الظروف وإن سبق اللسان 

 ھناك شیئًا اسمھ الدولة الحدیثة وھي التي فأظھر مكنون الضمیر، فأنتم تسجلون في ھذا التصریح أن
فھمھا كمال أتاتورك وشكل على غرارھا تركیا وتسجلون في ھذا التصریح كذلك أن ھذه الدولة ھي التي 
تستطیع وحدھا في األحوال العالمیة أن تعیش وتنمو، ومعلوم أن أتاتورك في دولتھ الحدیثة قد تجرد من 

 ھذا تعلنون في صراحة أن مصر ال تستطیع أن تعیش وأن تنمو في كل المظاھر اإلسالمیة فكأنكم في
األحوال العالمیة الحاضرة إال إن تجردت ھي األخرى من كل مظاھر اإلسالم كما فعلت تركیا وكأن ھذا 
ھو عنوان منھاجكم ومحور اإلصالح الذي تریدونھ لھذا الوطن بعد االنتھاء من قضایاه الخارجیة، ولست 

  . الناس، بل أنتم زعیم یؤول إلیھ الحكم وتلقى إلیھ مقالید األمةرجًال من آحاد

 
واسمح لي یا رفعة الباشا أن أنبھ ھنا إلى نقطة قد تكون خافیة وھي أن أتاتورك جاھد بالسیف في 
تحریر بالده وطرد منھا األجانب وبث فیھا روح العزة والكرامة ووفر لھا بعض الراحة في االقتصاد 
والمادیات، وھذا جمیل ال غبار علیھ، وقد وصل إلیھ أتاتورك وھو مسلم یحمل المسبحة ویتلو القرآن في 
المصحف ویسجد هللا على رمال الصحراء بین أعراب األناضول ومسلمیھ حتى إذا مكن اهللا لھ في 

ضعافھ معھ لو األرض نسى ما كان یدعو إلیھ من قبل، وقد كان یتیسر لھ كل ما أراد من إصالح، بل وإ



 ٢٢٣

كان متمسكًا بدینھ وإسالمھ فلم یكن اإلسالم حائًال یوًما ما دون الوصول إلى المجد، ومن ظلم الحقیقة أن 
ینسب إصالح مصطفى كمال أتاتورك لتركیا إلى الجحود والفجور واإللحاد والرقص والقبعة وغیر ذلك 

  .من المظاھر الفارغة الخادعة التي ال تقدم وال تؤخر

لتصریح دلیل مادي بین یدي الذین یرون أن الوفد یعمل على سیاسة إن لم تكن تناوئ اإلسالم ھذا ا
  .فھي على األقل ال تستمد منھ وال تعني بشأنھ، ویسرھا أن تتخلص من تبعاتھ

 
ماتھ على ألقیت مقالید األمة إلى الوفد منذ بدء النھضة األخیرة وقاد الرأي العام فیھا وتعاقبت حكو

بل .. كراسي الوزارة مرات، فماذا فعل لإلصالح اإلسالمي وماذا حقق من آمال المسلمین ؟ ال شيء
بالعكس فإن كثیًرا من مشروعات الحكومة یراد بھا تقلص ظل النواحي اإلسالمیة كمشروع إصالح 

  .المجالس الحسبیة مثًال

 
ب المصلحین اإلسالمیین مع التصریح بعكس ما یریدون وھذا اإلھمال والتناسي المطلق لمطال

  .والعمل علیھ دلیل آخر على ما یرى الناس ویظنون

قد یقال إن الوفد كان طول ھذه المدة مشغوًال بالقضیة السیاسیة الكبرى ــ قضیة االستقالل ــ وھو 
ھذه الموبقات التي تصطدم كذلك، ولكن مھما كانت المشكلة كبیرة فإنھا لن تنسى القائمین باألمر عالج 

  .مع أبسط المبادئ اإلسالمیة وال یستدعى القضاء علیھا وقتًا وال ماًال وال یحتاج إال إلى تأشیرة من وزیر

 
وقد تقدمت إلیكم بخطاب إصالحي شامل وزع على الوزراء جمیًعا وعلى أعضاء البرلمان جمیًعا 

  .بات والمذكراتفكان مصیره مصیر سوابقھ من الخطا

یا رفعة الباشا ــ تناولت في ھذا الخطاب ناحیة واحدة ھي موقف الوفد من اإلسالم وأعرضت عن 
الناحیة السیاسیة إذ كان أھم ما یعنیني سالمة البناء الداخلي، وإذ كنا قد انتھینا في قضیة االستقالل إلى حد 

ن ــ واآلن وقد انتھینا في قضیة االستقالل إلى ما وصار علینا اآلن أن نفكر في ترتیب البیت كما یقولو
  .الحد المعلوم

 
وقد رأیتم أن موقف الوفد من اإلسالم قد أضر بھ وأن أمضى سالح استخدمھ خصومكم ضدكم ھو 
الدین فحولوا بذلك وجھة الرأي العام عنكم وأن الشعب المصري تربة غیر صالحة بوجھ من الوجوه 

قالبات الملحدة الفاجرة، فھو شعب مؤمن بفطرتھ متدین بما ورث من آبائھ وأجداده، معتز بمجده لالن
اإلسالمي وزعامتھ ألمم اإلسالم، واآلن وقد فكرتم في االتجاه إلى الناحیة اإلسالمیة العربیة فأصدرتم 

  .قراركم بخصوص فلسطین الباسلة وبخصوص دعوة ممثلي األمم الشرقیة



 ٢٢٤

 
اآلن واألمر كذلك ــ ھل لنا أن نأخذ من ھذا أن الوفد جاد في تعدیل موقفھ الماضي من اإلسالم أم 
الزالت ھذه المظاھرات مناورات سیاسیة اقتضتھا الظروف والحوادث یراد بھا االنتصار السیاسي على 

كم، حتى إذا تم ذلك عاد سیرتھ األولى من اإلغضاء خصوم الوفد والعودة إلى قیادة الرأي العام ثم إلى الح
والتجاھل واإلھمال لكل إصالح یمت بصلة إلى اإلسالم ــ ثق یا باشا بأنھ إذا كانت ھذه ھي الغایة فإن اهللا 
ال یؤید إال من أخلص لھ وصدق توجھھ إلیھ ولن ینال الوفد شیئًا مما یفكر فیھ أو یتطلع إلیھ فإن اهللا أشد 

دینھ من أن یكون سلًما للمطامع ومطیة لألھواء والشھوات وإن كانت األولى فندع الماضي غیرة على 
جانًبا ولننسھ بخیره وشره ولنضع منھاج المستقبل، فذلك ھو الذي یعني األمة ویؤدي إلى النجاح ولیكن 

لدقیقة، ولذلك ــ إن ھذا المنھاج مرتكًزا على قواعد اإلسالم مستمًدا من تعالیمھ السامیة وأصولھ النبیلة ا
صح العزم علیھ ــ عالمات ودالئل نطالبكم بھا ونحاسبكم علیھا فال قیمة لدعوى بغیر دلیل وبرھان، ومن 

  :ھذه الدالئل

 
أن یكون أعضاء الوفد والھیئة الوفدیة وعلى رأسھم رفعتكم نماذج صالحة لالستمساك : أوًال
ي أنفسھم وبیوتھم وكل مظاھر حیاتھم فیؤدون الفرائض ویؤمون المساجد ویمتنعون عن باإلسالم ف

غشیان األندیة الفاجرة والذھاب إلى الصاالت الخلیعة ویصدرون عن ھذه المسالك في تصرفاتھم العامة 
 والخاصة وتزدان اجتماعات الوفد ومؤتمرات الوفد بمالحظة األوقات وأداء الصلوات وینبھ على ذلك
تنبیًھا جاًدا في كل اللجان الوفدیة صغیرة أو كبیرة ویراقب أعضاؤھا في ھذا ویؤخذون بھ على أن القدوة 
الحسنة من جانبكم وجانب اعضاء الوفد البارزین فیھا الكفایة في التأثیر وحمل األنصار على انتھاج ھذه 

  .الخطة القویمة والتمسك بآداب اإلسالم وشعائره ومظاھره

 
  :أن یعلن الوفد منھاجھ اإلصالحي مستمًدا من قواعد إسالمیة متضمنًا لما یأتي: ثانًیا

  .العنایة بإصالح التشریع وتوحید المحكمة المصریة في ظل الشریعة اإلسالمیة )١(

 .العنایة بإصالح التعلیم وتوحید المدرسة المصریة في ظل الشریعة اإلسالمیة كذلك )٢(

لقادرین في األمة جمیًعا تجنیًدا تطوعًیا ال یكلف الحكومة شیئًا باسم الواجب الدیني العنایة بتجنید ا )٣(
انِفُروا "المفروض على كل مسلم واجب الجھاد المقدس الذي یدوي بھ النفیر العام في قولھ تعالى 

 ".ِخَفافًا َوِثَقاًال َوَجاِھُدوا ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم ِفي َسِبیِل اللَِّھ

اربة الموبقات التي یحرمھا اهللا والتي أفسدت أخالقنا وھددت مجتمعنا والقضاء علیھا قضاًءا مح )٤(
الخ، وأخذ كل .. تاًما كالبغاء والقمار والخمور والتھتك والمراقص والصاالت واألندیة الداعرة

 .خارج عن أدب اإلسالم بالعقوبة الرادعة

 .ة في تحقیق ذلك یتنظیم الزكاة جبایة ومصرفًاالعنایة بمشروعات اإلصالح االقتصادي واالستعان )٥(



 ٢٢٥

 .مقاومة روح التقلید األوروبي وتعوید الشعب االعتزاز بكرامتھ وقومیتھ )٦(

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

األمم اإلسالمیة والعربیة تمھیًدا لعودة العنایة بالسیاسة الخارجیة التي تربط مصر بغیرھا من  )٨(
 .وتوكیًدا للوحدة التي فرضھا اإلسالم" الخالفة"

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

 نقصد بإیرادھا االستقراء التام ھذه نماذج مما یجب أن یعلنھ الوفد في منھاجھ الجدید على األمة لم
  .وال االستقصاء الكامل ولكن نسوقھا كأمثلة كما یجب أن یكون

 
إذا وافقتم على ھذه الخطة یا رفعة الرئیس فتقدموا بھا إلى ھیئة الوفد الموقرة، واطلبوا إلیھا 

وا بأنكم سترون من الشعب إقرارھا وإعالنھا وإذاعتھا على لجانھا وھیئاتھا وأنصارھا وحینئذ ثق
المصري الكریم وعلى رأسھ جاللة الملك الصالح ــ أیده هللا ــ نجاًحا تاًما وتأییًدا كامًال وموافقة شاملة 

  .وحینئذ تتوحد القوة وتتجھ األمة إلى الخیر مجتمعة ویكتب اهللا لكم أجر العاملین المخلصین

 
ب الشھرة وال التشھیر وإنما ھي النصیحة الخالصة یتقدم بھا إلیكم قلب ھذه كلمة لیس مصدرھا ح

  یضن بخطواتھ أن تكون لغیر اهللا واإلسالم فانظروا ماذا ترون ؟

َة َوآَتْوا  الَِّذیَن ِإْن َمكَّنَّاُھْم ِفي اَألْرِض َأَقاُموا الصَّال*َوَلَینُصَرنَّ اللَُّھ َمْن َینُصُرُه ِإنَّ اللََّھ َلَقِويٌّ َعِزیٌز "
  ".الزََّكاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَھْوا َعْن اْلُمْنَكِر َوِللَِّھ َعاِقَبُة اُألُموِر

  حسن البنا
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  ــــــــــــــــ

م الرفیع أرسل فضیلة المرشد العام لإلخوان المسلمین األستاذ حسن البنا خطاًبا إلى صاحب المقا
مصطفى النحاس باشا نشرناه منذ أسبوعین تقریًبا ولم یكن في الخطاب غیر نصیحة وإعذار، ولكن 
جرائد الوفد كبر علیھا أن ترى أحًدا یخاطب صاحب المقام الرفیع ویكتب إلیھ مھما كان موضوع الكتابة، 

قبل كل ما یوجھ إلیھ من مع أن ھذه الجرائد تدعى أن رفعة النحاس باشا زعیم شعبي المفروض أن یت
أصغر الناس أو أكبرھم على السواء بصدر رحب وإال كان حاكًما مستبًدا أو سیًدا أرستقراطًیا ھو أبعد ما 

  .یكون عن الشعب وزعامتھ الدیمقراطیة

ونحن لن نحاول أن نجاري ھذه الجرائد فیما تكتب ولكن ننشر فیما یلي خطاًبا لفضیلة المرشد العام 
صاحب المقام الرفیع مصطفى النحاس باشا منذ عشر سنوات یوم كان فضیلة المرشد مدرًسا أرسلھ إلى 

للخط واللغة والدین بالمدارس االبتدائیة، وكان الوفد حینذاك قد قرر مساعدة فلسطین ودعوة ممثلي 
شأنھ الشعوب الشرقیة لالشتراك في المؤتمر الوفدي مخالفًا بذلك خطتھ السابقة بالتبرم بكل ما من 

االتصال بالعالم العربي واإلسالمي، وقد قبل یومھا رفعة الرئیس الجلیل والزعیم العظیم ھذا الخطاب 
على ما فیھ من نقد ولم یجد في نفسھ غضاضة ولم یستنكف أن یصلھ خطاب من مرشد اإلخوان ومدرس 

  )١(****************************************الخط یومئذ، وكان للوفد جرائد 
  .بأسلوبھم المعروف

ومن ھذا الخطاب یعلم القراء الكرام أن اإلخوان المسلمین ومرشدھم دائبون على توجیھ ھذه 
النصائح والتوجیھات إلى الزعماء والحكام منذ نشأت دعوتھم وسیظلون كذلك یبذلون النصیحة لوجھ اهللا 

ُھ َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َواللَّ"یقولون للمحسن أحسنت وللمسیئ أسأت حتى یأتي أمر اهللا 
  ".َیْعَلُموَن

  

  

  

  

  

  

                                         
  .سطر مطموس )١(
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  ــــــــــــــــ

  .، وال تزد" یا أسطى..اإلخوان المسلمین: "اركب أي سیارة أجرة، وقل للسائق

لن یلتفت إلیك السائق لیسألك ماذا تقصد باإلخوان المسلمین، وال أین تقع ھذه الدار التي یطلق علیھا 
ھذا االسم ؟ بل سیقودك إلى ھناك دون سؤال بعد أن یرحب بك بابتسامة لم تتعود أن تراھا على وجوه 

وال شك أنھ سیحملك سالمھ ــ قبل أن تغادره ــ سائقي سیارات األجرة وقد یرفض أن یتناول منك أجًرا، 
  .إلى فضیلة األستاذ حسن البنا المرشد العام لإلخوان المسلمین

وذخیرة اإلخوان .. وستمر في طریقك داخل الدار بمخازن الذخیرة التي یملكھا اإلخوان المسلمون
 نور التقوى واإلیمان، ترى على وجوھھم.. شباب امتألت بھم حجرات الدار على سعتھا.. ھي الشباب

وفي عیونھم حماسة الجھاد، وبین شفاھھم ابتسامة تدعو إلى المحبة واإلخاء، وفي ید كل منھم مسبحة 
  .انحنى علیھا بروحھ یذكر اسم اهللا

ال تحس فیھم الجمود الذي امتاز بھ رجال الدین وأتباعھم وال " مودرن"وھم مع كل ذلك شبان 
الجوفاء التي اعتدنا أن نسخر منھا، بل إنھم واقعیون یحدثونك حدیث الحیاة ال نسمع في أحادیثھم التعاویذ 

حدیث الموت، قلوبھم في السماء ولكن أقدامھم في األرض یمشون بھا بین مرافقھا ویناقشون مشاكلھا 
، ومن یحدثك في االقتصاد والقانون والھندسة "ینكت"ویحسون بأفراحھا وأحزانھا، وقد تسمع منھم من 

  .لطبوا

  !!وستنطلق عند اإلشارة األولى فاحذروا .. إنھم ذخیرة

ویستقبلك األستاذ حسن البنا بابتسامة واسعة وآیة من آیات القرآن الكریم یعقبھا بیتان من الشعر 
  !!یختمھما بضحكة كلھا بشر وحیاة 

بضآلة والرجل لیس فیھ شيء غیر عادي، ولو قابلتھ في الطریق لما استرعى نظرك، اللھم إال 
  .جسمھ ولحیتھ السوداء التي ال تتالئم كثیًرا مع زیھ اإلفرنجي وطربوشھ األحمر الغامق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أیام مجدھا، وصدر عن كاتب مشھور عرف بعنایتھ بالفنون " روز الیوسف"كان لھذا المقال أثر مدوى، فقد نشر في ) ١(

ت تمثل الحب المتحرر، فكسب مقالھ ھذا لإلخوان المسلمین جمھوًرا جدیًدا، وكان شھادة والمسرح والسینما، وألف روایا
  .من محاید



 ٢٢٨

ولن تملك نفسك عن التساؤل كیف استطاع الرجل أن یجمع حولھ كل ھؤالء اإلخوان ؟ وكیف 
في استطاع أن ینظم كل ھذا التنظیم بحیث إذا عطس فضیلتھ في القاھرة، صاح رئیس شـُـعبة اإلخوان 

  .؟" !!یرحمكم اهللا"أسوان 

ولكنك ال تلبث قلیًال حتى تقتنع بأن قوة الرجل في حدیثھ وفي أسلوبھ الھادئ الرزین، وفي تسلسل 
  .أفكاره التي یعبر عنھا تسلسًال منطقًیا

وربما كان أغرب ما في حدیثھ أنھ یحس بما یقوم في نفسك من اعتراضات، فیجیبك عنھا ویفندھا 
  . لك الفرصة لتصدمھ بھالك قبل أن یترك

وھو لبق، یستطیع أن یحلل شخصیتك ویدرس نفسیتك من النظرة األولى، وربما أحس إني دخلت 
إلیھ وتحت لساني مائة تھمة أستطیع أو أوجھھا إلیھ، فكان من لباقتھ أن عرض علىَّ قبل أن أغادره 

  .اتقریًرا عن الحسابات المالیة لجمعیتھ، وفي ھذا التقریر تقرأ عجًب

أراد أن یساھم في شراء دار اإلخوان ولم یملك ماًال فباع أرضھ وخصص ثمن أربعمائة " أخ"فھذا 
  .متر منھا للجمعیة وصورة العقد والتخصیص منشور بالزنكوغراف ضمن التقریر

وھذه زوجة لم تجد لدیھا ما تقدمھ فوھبت قرطھا الذھبي وكان حلیتھا الوحیدة لإلخوان، وصورة 
  .ورة أیًضا ضمن التقریرالقرط  منش

  .وھذا رجل من مسلمي بومباي في الھند تبرع بفتح اكتتاب بین أبناء بلده للمساھمة في بناء الدار

وھذا زوج اختلف مع زوجتھ فھو یرید أن یتبرع للجمعیة بجنیھ واحد وھي ترید أن یتبرع بثالثة 
  .بأنت یتبرعا بجنیھین اثنین حسًما للنزاعجنیھات، وجاءا لیحتكما إلى األستاذ حسن البنا، فحكم بینھما 

وآخر یتعھد .. وھذا رجل آخر من العراق یرسل تبرعھ عن طریق سعادة عبد الرحمن عزام بك
  ..و.. و.. بكل مالھ لتغطیة كل ما تحتاجھ الجماعة من مال

وبین أسماء المتبرعین أعضاء في مجلس النواب وشخصیات كبیرة وشباب المع لم أكن أحسب 
  .م یدخلون ضمن النصف ملیون الذي یؤمن باألستاذ حسن البناأنھ

، "كفر"نصف ملیون وأكثر انتظموا في أكثر من ألف وخمسمائة شـُـعبة انبثت في كل قریة وكل 
وبینھا مائتان وخمسون شـُـعبة في القاھرة وحدھا، وھناك شـُـعب في جمیع البالد العربیة، وكانت ھناك 

  .وجنیف قبل قیام الحربشـُـعب في باریس ولندن 
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  ــــــــــــــــ
          

         
 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  حضرة صاحب المعالي وزیر العدل

سلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن دعا یكم اهللا الذي ال إلھ إال ھو، وأصلي وأأحمد إل
  . وأحییكم فالسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،بدعوتھ ونصر شریعتھ

 وتعتقد من أعماق نفسك أن تعالیم ،سولھ وكتابھن باهللا ورـلم تؤمـ أنت رجل مس..یا معالي الوزیر
 وأن اإلسالم إذا أمر ففي إطاعة أمره سعادة ،اإلسالم وأحكام اإلسالم ھي أفضل التعالیم وأعدل األحكام

  . وإذا نھى ففي ارتكاب ما نھي عنھ شقاؤھم وبالؤھم،الناس وصالحھم

 واألمر بالمعروف والنھي ،ى الخیروتعلم إلى جانب ذلك أن اإلسالم فرض على أبنائھ الدعوة إل
ا  ومقارعة الباطل مھما كان عالًی،عن المنكر والتحذیر من المعصیة ومناصرة الحق مھما كلفھم ذلك

 ة فأم،واإلسالم إنما یزن األمم بھذا المیزان،  وحمل الناس على الفضائل وإن فشت فیھم الرذائل،اجباًر
َر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَھْوَن َعْن اْلُمنَكِر ُكْنُتْم َخْی: (خیر األمم ناھیة ھي ةآمر

ُلِعَن الَِّذیَن َكَفُروا ِمْن  (:وأمة ساكتة مغضیة ھي أھل اللعنة والمقت في كل زمان ومكان) َوُتْؤِمُنوَن ِباللَِّھ
 َكاُنوا ال َیَتَناَھْوَن َعْن *ِن َمْرَیَم َذِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكاُنوا َیْعَتُدوَن َبِني ِإْسَراِئیَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعیَسى اْب

ِإنَّ (ا وال شيء إال ھذا ا محتسًبصابًروإنما یعیش المسلم بالحق للحق ) ُمنَكٍر َفَعُلوُه َلِبْئَس َما َكاُنوا َیْفَعُلوَن
وال أطیل )  َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّْبِر ِإالَّ الَِّذیَن آَمُنوا*اِإلنَساَن َلِفي ُخْسٍر 

علیك بذكر ما ورد في األمر بالمعروف والنھي عن المنكر والغضب هللا وخصومة أھل الباطل حتى 
 وإنما ، فأنت بذلك جد علیم، من اآلیات الكریمة واألحادیث الشریفة الصحیحة،ایؤطروا على الحق أطًر

  .ألمر بالمعروف والنھي عن المنكر قاعدة ا،ترأست ما ترأست من الجمعیات اإلسالمیة على ھذه القاعدة

 ، ومصدر الكبائر، ومركز الجرائم،وأعتقد یا معالي الوزیر أنك معي في أن الخمر أم الخبائث
لھا وھو ن ما لدیھا، ومات عقلھا وھو أثممة إال استنزفات والمھلكات، وأنھا ما فشت في أوأساس الموبق

                                         
قیاًما بواجب "ــ وكانت وقتئذ من أشھر المجالت األسبوعیة ــ ھذا الخطاب تطوًعا منھا، وكما قالت " اإلسالم"نشرت مجلة  )١(

، والمقال یصور دبلوماسیة وكیاسة اإلمام الشھید وإحاطتھ بالموضوع كاستبعاد القصد الجنائي "ینالعدل ونصرة الحق والد
  ).جمال البنا(الذي یقوم علیھ االتھام، وانتھازه الفرصة لتعدیل األوضاع 
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ا من عمل  وجعلھا رجًس، ولھذا حرمھا القرآن أشد التحریم فلم تبق لھا بعد ذلك شیئا،مالك دینھا ودنیاھا
 ونفر منھا الرسول ، ورتب علیھا العداوة والبغضاء، وقرنھا بالمیسر واألنصاب واألزالم،الشیطان

 وھتف الصحابة یوم دعاھم اهللا إلى ، ذاقھا بطینة الخبالالكریم صلي اهللا علیھ وسلم ابلغ التنفیر وتوعد من
  . انتھینا یا رب انتھینا: فقال قائلھم،تركھا ھتاف الطاعة واالمتثال

 ومع ھذا فحسبك أن تمر بأي شارع من ، بلد مسلم وھو زعیم اإلسالم.. یا معالي الوزیر..ومصر
 وكیف صارت دكاكین ،نیت ألزم الحاجیاتشوارع القاھرة فترى بعینیك كیف زاد عدد الحانات على حوا

 ، وكیف دنست رائحة الخمر الجو الصافي الطیب في ھذا البلد المسكین،البقالة خمارات یحمیھا القانون
وكیف جلس أحالس البارات والخمامیر بعد منتصف اللیل في زوایاھا وھم ھیاكل عظمیة ال یعرفون حق 

طعة من شارع محمد علي وحده بین العتبة وباب الخلق أكثر  وإن في ق،مال وال ولد وال زوجة وال أھل
  . فكیف بغیره من األحیاء،من عشرین خمارة ولیس ھذا الحي من أحیاء الفجور والفساد

أھذا یرضى اهللا ؟ أھذا یتفق مع نصوص الدستور ؟ أھذا یسایر مكانة مصر من زعامة البالد 
ي الذي یصل حاضر مصر الضعیف بماضیھا القوي اإلسالمیة ؟ أھذا یعیننا على تكوین الجیل القو

  المجید ؟ 

عوا الحكومة صوتھم مفإذا آلمت ھذه المظاھر وھي مؤلمة بعض الشبان فتحمسوا وأرادوا أن یس
ا بعد أن سئموا الكالم والكتابة وكل وسائل ا عملًیویحتجوا على تلك المظاھر التي تتنافى مع دینھم احتجاجًً

  .بعض الحانات وقدموا من أجل ذلك إلى المحاكمة فاعتدوا على ،اإلبالغ

 وأن ھؤالء الشبان یصح أن ،أتعتقد یا معالي الوزیر أن ھذه القضیة ككل قضایا اإلتالف والعدوان
  .یعاملوا كما یعامل البلطجیة والمتشردون والمتعدون على صالت الرقص ومذابح الفضیلة في كل مكان

 ھو أساس القانون والحق الذي یستمد منھ القانون سلطانھ  إن العدل..یا معالي الوزیر المسلم
 ھذا ، والذي تتربع باسمھ في كرسیك الكریم، والذي ال یكون القانون قانونا بغیره،وھیمنتھ على الناس

 وأن یكون لھؤالء الشبان سبیل غیر ،دل وھذا الحق یقضي بأن تنظر إلى ھذه القضیة نظرة خاصةـالع
  .مینسبیل المعتدین والظال

 ولست أدعو إلى العدوان في أیة صورة من صوره فقد ،لست أقر أحدا على أن ینتقض على القانون
 ولكني أعتقد أن عناصر الجریمة في ھذه القضیة مفقودة تمام الفقدان والقصد ،نھانا القرآن عن العدوان

 على االنتقام مة ما تحملھ فلیس بین ھؤالء الشباب وبین ھذه الحانات وأصحابھا صل،الجنائي منعدم بتاتا
 وإنما حملھم على ذلك دافع شریف جدیر بالتقدیر ھو في الواقع مساعدة للقانون على أداء ،واإلجرام

 والخمر ھي أوسع المنافذ التي ،مھمتھ وھي محاربة الجریمة والقضاء علیھا وسد المنافذ الموصلة إلیھا
خروج على سلطانھ وھؤالء الشبان بشعورھم ھذا إنما یدخل منھا المجرمون إلى انتھاك حرمة القانون وال

 فلیس ھناك مصري واحد ال یتمني أن تغلق الحانات وتوصد المواخیر ،یعبرون عن شعور األمة كلھا
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 وخیر للحكومة أن تعدل قانونھا وتستكمل ما فیھ من ،وتطھر الشوارع واألحیاء من ھذه األرجاس واآلثام
عواطفھا وال سیما إذا كانت ھذه العواطف والمشاعر مثال السمو نقص حتى یتفق مع شعور األمة و

  . إلى التبرم والزرایة بھ بالقانون وتخوفھم بنصوصھ وتضطرھموالكمال من أن تتحداھم

 وأوامره ، ترتكبھمعاصیو ،ولیس آلم لنفس المؤمن من أن یتلفت حولھ فیرى حرمات اهللا تنتھك
ا معالي الوزیر لو ترجلت عن  ولعلكم ی،اا وال یملك إنكاًر وھو مكتوف الیدین ال یستطیع دفًع،تعطل
ھا عامة ھذا ر في صورتھا البشعة المثیرة یقترفتكم وطفت خالل ھذه األحیاء ورأیت ھذه المناكسیار

 لكنت أنت الذي تحطم الحانات التي حطمت أخالق األمة وعبثت ،الشعب الضعیف الفقیر المریض
  . الخمارین وتأخذ بخناق ھؤالء،بالقانون

 ویجب أن تتوفر ،والدستور المصري یا معالي الوزیر ینص على أن دین الدولة ھو اإلسالم
فإذا كانت مادة اإلتالف التي یراد ) صفة الدستوریة حتى ال تكون متناقضة مع القانون العام(للقوانین 

 والدستور ،بعشرات السنینا فإنھا قد وضعت قبل وضع الدستور تطبیقھا على ھؤالء الشبان قانونا محتوًم
  : لھذا أتقدم لمعالیكم وذلك حقكم،بما لھ من الھیمنة جدیر بنسخھا وإضعاف آثارھا

ح اروسیلة القانونیة التي بھا یطلق س النظر في إجراءات ھذه القضیة وتنظروا في الا أن تعیدو:أوال
ف ھذه القضیة ھؤالء الشبان المسجونین وال یعجزكم ذلك وإن أبتھ حرمة القانون فظرو

  .لیست كغیرھا من الظروف

 أن تتقدموا إلى الحكومة عاجال بتشریع حازم یقضي على ھذه الفوضى الخلقیة  ویحمي :ثانًیا
  .الشعب من الخمر والبغاء والمھالك واآلثام

 ولم یعد ھناك وقت للسكوت ، لقد تیقظ الشعور اإلسالمي في نفوس الشعب المسلم:یا معالي الوزیر
 فبادروا بإنقاذ ،ل في إجابة ھذه الرغبات بعد أن وصل الفساد واالضمحالل الخلقي إلى الصمیمواإلھما

 وتكون الحكومة ھي ،رضاه القانونیاألمة ودفع الحرج عن الناس حتى ال یقفوا من القانون موقفا ال 
  ،،،المقصرة والمسئولة بین یدي اهللا والناس والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  د العام لإلخوانالمرش
  حسن البنا
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  ــــــــــــــــــــــ

ي   " المصري"نشرت جریدة    وبر سنة   ٢في عددھا الصادر ف ام     ١٩٤٩ أكت ع اإلم دیثًا صحفًیا م م ح
ن     ا، ولك سمح بقراءتھ ا ال ت ي أوراقن دناھا ف ي وج دیث الت ورة الح ف أن ص ن المؤس شھید، وم ط ال  توس

ام               ھ اإلم ا كتب ر م ذا آخ ل ھ ھ، ولع ھ وتوقیع الحدیث سؤال بخط ید الصحفي، ورد اإلمام الشھید علیھ بخط
  .الشھید بخط یده

ل أعضاء                     ل ك ذي اعتق شھید ال ام ال ى اإلم ت شدیدة الوطأة عل ل كان ت الح ومع أن األیام التي أعقب
لوف من اإلخوان مما شكل عبئًا عصبًیا  جماعتھ وترك وحیًدا لتتكبكب فوق رأسھ كل بالوي اعتقاالت األ    

ا                : نقول.. ثقیًال رى أنھ ا حدث، وی ل م ستقل ك ة    "رغم ذلك فإن إیمانھ العظیم جعلھ ی ة بحت راءات محلی إج
  ".سوف ال تلبث أن تزول بإذن اهللا

نة          رى س رة أخ وإلى حد ما، فإن اإلجراءات وإن فاقت ما تصوره، فإنھا زالت، وعادت اإلخوان م
  .وما تال ذلك من فصول.. مع قیام عبد الناصرم، ثم ١٩٥١

  .بیده، ورد اإلمام الشھید بخط یده أیًضا" المصري"وفیما یلي صورة سؤال صحفي 

  

  

  

  

  

  

  

،  ورد اإلمام الشھید علیھ بخطھ وتوقیعھ"المصري"سؤال بخط ید صحفي جریدة  
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ط اإلم            ذكرة بخ دي م ان ل ھ ك زء األول أن ل اإلخوان      ذكرت في مقدمة الج شھید عن أسباب ح ام ال
و،     المسلمین، ولكني فقدتھا، وقد عثرت أثناء إعداد مادة الجزء الثاني على صورة لھا مطبوعة على الرنی
ة             ود بالدرج ي تع افًال باألخطاء الت ط فجاء ح ین الخ م یتب ویظھر تماًما أن الذي نسخھا على اآللة الكاتبة ل

ي      األولى إلى مناخ السریة التي كتبت        ا ھ ا كم د طبعناھ وطبعت فیھا، ولم تسمح بمراجعة أو تصحیح، وق
ل       ألن ھذه األخطاء شاھد على ظروف كتابتھا وطباعتھا بالرنیو، وألن اكتشافھا أمر یمكن للقارئ التوص

  .إلیھ

ا              فراء بریطانی ھ إن س ال ل ار ق رحمن عم د ال ن أن عب شھید م ومما یستحق التنویھ ما ذكره اإلمام ال
  .نسا اجتمعوا في فاید وطلبوا من النقراشي حل اإلخوانوأمریكا وفر
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .وصلي اهللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم،الحمد هللا الذي یقول الحق وھو یھدي السبیل

 ٨/١٢/١٩٤٨ك بمذكرة ضافیة بتاریخ فقد تقدم سعادة وكیل الداخلیة عبد الرحمن عمار ب" وبعد"
اتخاذ التدابیر الحاسمة لوقف نشاط " عن تاریخ اإلخوان المسلمین وغایتھم ووسیلتھم وطلب من نھایتھا 

ھذه الجماعة التي تروع أمن البالد في وقت ھي أحوج ما تكون فیھ إلي ھدوء كامل وأمن شامل ضمانا 
  ."لسالمة أھلھا في الداخل وجیوشھا في الخارج

ار األمر العسكري بحل ما یسمیھ ا إلصدوقد اتخذ دولة الحاكم العسكري من ھذه المذكرة سبًب
ومصادرة أندیتھم وأموالھم وأمالكھم ونشاطھم في جمیع أنحاء البالد  "جمعیة اإلخوان المسلمین"

جھ إلى تو لة في كل مكان وإعالن حرب عنیفة لمما من أعضاء ھیئتھم بالجواعتقال رؤسائھم وكثیًر
ا للحق في نصابھ تقاء شرھم وإقراًرحكام العسكریة وإذن بھا من أجل إالصھیونیین الذین شرعت األ

أردت أن أناقش ما جاء في ھذه المذكرة لیرى الرأي العام المصري والعربي واإلسالمي تفاھة األسباب 
للوطن وللدین أجل ومدى العدوان الذي وقع على أكبر مؤسسة إسالمیة شعبیة نافعة في مصر أدت 

  .ا كاملةالخدمات طوال عشرین عاًم

 
ولقد تجاوزت الجماعة األغراض السیاسیة المشروعة إلى " مذكرتھ یقول وكیل الداخلیة في

لھیئة االجتماعیة بالقوة لھا الدستور وقوانین البالد فھدفت إلى تغییر النظم األساسیة مأغراض یحر
وأخذ سعادتھ بعد ذلك یستشھد ، "ب ولقد أمعنت في نشاطھا فاتخذت اإلجرام وسیلة لتنفیذ مرامیھاواإلرھا

ببعض الحوادث ویورد بعض أمثلة قلیلة لھذا النشاط اإلجرامي كما سجلتھ التحقیقات الرسمیة وذكر ثالث 
المسلمین فإن وسائلھم عشرة حادثة كلھا مردودة وال توصل إلى ما یریده سعادتھ من إدانة ھیئة اإلخوان 

ظاھرة معروفة فھذه المحاضرات والدروس والمعاھد والرسائل والصحف والمباني والدور والمساجد 
  .والمنشآت ناطقة بأن وسائل ھیئة اإلخوان لم تتعارض مع القانون في یوم من األیام 

طع أحد االعتداء ویكفى للرد على سعادة الوكیل أن القانون حمى ھذا النشاط عشرین سنة ولم یست
 والذي ینص الدستور في ت البح الحكم العرفي االستثنائي الفرديعلیھ إال في غیبة القانون وفي ظل

 بأنھ إذا عطل الحریات فإن ذلك ال یكون إال تعطیال مؤقتا ینتھي ھذا التعطیل بانتھاء األحكام ١٥٥المادة 
  :تھا في وضعھا الصحیح ھي ذي حقیقأما ما عدد سعادتھ من الحوادث فھا.العرفیة

 قسم الجمرك وكان موضع االتھام فیھا الدعایة ١٩٤٢ سنة ٨٨٣الجنایة العسكریة العلیا رقم : أوال
 ي األغراض أن یقحموا فیھا اإلخوان المسلمین وادعى أحد المتھمین بأنھ عرضوللمحور وشاء ذ

ن األستاذ البنا سر بذلك ورحب ا من السالح والعتاد األلماني وأا أنواًع األستاذ البنا شخصًیعلى
خوان طنطا وقد قبض علیھم فعال  ھذه األسلحة وأن الوسیط في ذلك إخوان من إبالحصول على
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كذب ھذا  كانت النتیجة أن ؟  وماذا كانت النتیجة بعد ذلك،وقضوا في السجن ثمانیة أشھر ونصف
كم ببراءة األخوین براءة نقیة وح، المدعى نفسھ حینما ضیق علیھ المحقق الخناق وھدده بالمواجھة

واضحة كاملة فھل تصلح مثل ھذه النتیجة تكأة لالتھام أمام سعادة وكیل الداخلیة وھو من رجال 
القانون؟ ویتصل بھذه القضیة ما ذكره سعادة الوكیل من موافقة األستاذ حسن البنا على تقریر ألحد 

عرض الموضوع على ھذه الصورة فیھ  و،اإلخوان بطنطا وكتابتھ بخطھ أنھ مؤمن بما وردفیھ
 فلقد كان التقریر مطوال وكانت إشارتي بالموافقة على بعضھ وتعدیل بعضھ ولو ،انتقاض للحقیقیة

كان في ھذا التقریر ما یؤاخذ علیھ لحوكم صاحبھ ولما صدر قرار المحكمة ببراءتھ فقد كان أحد 
  .المتھمین المقبوض علیھما في الجنایة السابقة

 قسم ثان بورسعید ویعلم الخاص والعام أن اإلخوان المسلمین كانوا ١٩٤٦ لسنة ٦٧٩ الجنایة رقم :ثانًیا
معتدي علیھم فیھا ولم یكونوا معتدین فقد أخذوا على غرة وحوصر دورھم وحرق نادیھم الریاضي 

 كان ا من خصوم اإلخوان ولكنھولم تثبت إدانة أحد منھم في شيء ولم یكن القتیل الذي قتل خصًم
ا من خصوم ولكن سعادة الوكیل یأبى إال أن یجعلھ خصًم،  جعلھ اهللا ألھلھ ذخرا،صبیا في الطریق

  .اإلخوان لیوھم الناس أنھم یعتدون على خصومھم بالسالح

 ضبط بعض أفراد الھیئة بمدینة اإلسماعیلیة یقومون بتجارب لصنع ١٩٤٦ دیسمبر ١٠ بتاریخ :ثالثًا
سال سعادة الوكیل من ھؤالء  فیما أذكر وأني أل واقعة ال أصل لھا بتاتًاالقنابل والمفرقعات وھي

األشخاص؟ وھل حوكموا وبماذا حكم علیھم؟ ألن اإلخوان باإلسماعیلیة معروفون كفلق الصبح وال 
  .ا منھم وجھ إلیھ مثل ھذا االتھام في یوم من األیامأذكر أن أحًد

بر  دیسم٢٤ قسم عابدین بمناسبة حوادث ١٩٤٦ لسنة ٧٦٧ والشخص الذي في قضیة الجنایة رقم :ارابًع
 قبل اإلخوان المسلمین أو اشترك معھ فیھ أحد منھم وقد كانت ھذه  لم یثبت أنھ أمر بھذا من١٩٤٦

الحوادث شائعة في ذلك الوقت بین الطالب بمناسبة الثورة الوطنیة التي الزمت المفاوضات 
  .السابقة

 وصدرت ضدھم ،ما حدث بالقاھرة وضبط من الشبان عدد أكبرولقد حدث باإلسكندریة أكثر م
یل الھیئة تبعة ھذا التصرف ال حق فیھ وال م فتح،أحكام مناسبة ولم یقل أحد أنھم من اإلخوان المسلمین

  .مبرر لھ

 حادث عادي ولم یكن فیھ اعتداء ١٩٤٧ یونیو ٢٩ حادث اشتباك الجوالة بمأمور قسم الخلیفة یوم:اخامًس
 فقد اعترض المأمور ورجالھ سیر طابور نظامي رسمي من ، الذي صوره سعادة الوكیلبالمعنى

جوالة اإلخوان المسلمین وأراد منعھم بالقوة وأشتبك مع قائدھم وأشیع بینھم أن المأمور قد مزق 
 فثارت نفوسھم ثم انتھى األمر بالتفاھم كما تنتھي عادة مثل ھذه ،المصحف الذي یحملھ أحدھم

ات بین البولیس والجمھور في أي اجتماع من االجتماعات یتصرف فیھ رجال البولیس االحتكاك
  .بغیر الكیاسة واللباقة المناسبة للموقف
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 ثبت اآلن الذي اتھم فیھا غیر مسئول عن عملھ وسقط االتھام ١٩٤٧ سنة ٤٧٢٦ الجنایة رقم :اسادًس
في مذكرة رسمیة ؟ وھل تكون ھیئة ضده وال زال في المستشفى إلى اآلن فما وجھ االستشھاد بھ 

  ؟  .. یثبت أنھ ھو نفسھ غیر مسئول عن عملھخوان المسلمین مسئولة عن عمل شخصاإل

 بعضھم من اإلخوان ومعظمھم ال ١٩٤٨ ینایر سنة ١٩ ھؤالء الخمسة عشر الذین ضبطوا في :سابًعا
ذ فلسطین حینما أبطأت  باإلخوان أصال وقد برروا عملھم بأنھم یستعدون للتطوع إلنقا لھمصلة

الحكومة في أعداد المتطوعین وحشد المجاھدین الشعبیین وقد قبلت الحكومة منھم ھذا التبریر 
ا لوحظ أنھ وأفرجت عنھم النیابة في الحال فما وجھ إدانة اإلخوان في عمل ھؤالء األفراد خصوًص

   .ل المقصد وشرف الغایةنص في قرار النیابة بأن الحفظ لنب

ألسباب عائلیة بحتة ال صلة  النور كان االشتباك في حادثتھا  كوم١٩٤٨ سنة ١٤٠٧ والجنایة رقم :ثامنًا
ا ما یقع مثل ھذا لھا بالرأي وإن كان كل فریق من الفریقین ینتمي إلى ھیئة من الھیئات وكثیًر

  .االشتباك في القرى بین من ال صلة لھم بحزب أي ھیئة

شیخ محمد فرغلي في المذكرة ال زال رھن التحقیق ومن اإلنصاف انتظار  وما نسب إلى األستاذ ال:تاسًعا
ا وعند الجمیع أن الشیخ محمد فرغلي ھو رئیس معسكر ًیم ولكن المعروف رس–ما یسفر عنھ 

 إلى اآلن ١٩٤٨وإنھ تطوع للجھاد من فبرایر ، ا بجوار غزةالنصیرات أوال ومعسكر البریج ثانًی
ذه المنطقة طوال ھذه الفترة وأسندت إلیھ قیادتھم وأقرتھ قیادة الجیش والزم متطوعي اإلخوان في ھ

المصري على ذلك وأنھ معروف أن فضیلة الشیخ محمد فرغلي كان من أعضاء المجاھد الكریم 
  .الشھید عبد القادر بك الحسیني وممن یسھلون لھ مھمة الحصول على ما یرید

نیابة الشیخ فرغلي ثم أفرجت عنھ وأن كان األمر فاالتھام قبل التحقیق ظلم صارخ فقد سألت ال
  .العسكري قد صار بعد ذلك باعتقالھ

   . وحادي عشر..عاشرا

ما یتصل بحوادث كفر بدارى البراموني والثابت والمعروف أن أساس النزاع واصل االتھام فیھا 
ا وكال العمدتین صھر أن عمدة كل منھما یرید أال تقوم في القریة أیة جماعة تكون ال مظھرا وال كیان

ا لوال في أنفسھم من لآلخر وخصمتھما في ذلك واحدة وقد كان اإلخوان ھدفا الضطھادھم اضطھاد قاسًی
  .إیمان ساعة من نھار

 حادثة تفتیش میت موسي تستحق الدراسة والرثاء فقد كان اإلخوان عامل تھدئة لنفوس ھؤالء :ثاني عشر
ن وال مغیث فاتھموا باإلثارة والتحریض وقبض علیھم مین الذین یستغیثووالمظلومین المحر

 بالحدید بین طنطا وكفر  یوما تحت التحقیق دون مبرر مكبلینواستمروا في الحبس أربعین
 فھل ھذه إحدى الحجج ، وماذا كانت النتیجة بعد ذلك ؟ أفرجت عنھم النیابة بال ضمان،الشیخ

  ؟ ھم باإلجراموان ووصفوكیل الداخلیة إدانة اإلخالتي یرید بھا سعادة 
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وخطابات التھدید التي ذكرھا سعادة الوكیل تحدث فیھا سعادتھ مع األستاذ صالح عشماوي : ثالث عشر
فرد علیھ مدیر الجریدة رسمًیا بخطاب مسجل نفي فیھ بشدة ھذا االتھام ورجاه أن یقف موقفًا 

و أن یتفضل سعادتھ ببیان حازًما مع ھذه الشركات التي تتھم المصریین بالباطل، وإنا لنرج
مقدار ھذه األموال التي امتصھا اإلخوان بالفعل وسعادتھ یعلم تمام العلم أن اإلخوان لیسوا ھم 
الذین یتعودون امتصاص أموال الشركات أو غیر الشركات، وقد انتقل سعادتھ بعد ذلك إلى 

ببطالنھا األساتذة أوًال اتھام الھیئة بإثارة الشغب في معاھد التعلیم وھي تھمة باطلة یشھد 
ورجال األمن بعد ذلك لو خلوا إلى أنفسھم واستنطقوا ضمائرھم غیر متأثرین باتجاه خاص، 
ولقد كان الكثیر من الناس یعیبون على طلبة اإلخوان اإلغراق في الھدوء والمبالغة في 

 في ظل االنصراف إلى الدروس فیجیبون بأن واجبھم األول أن یكونوا طالًبا ولقد تخرج
الدعوة مئات الطالب من مختلف المعاھد، فكانوا من أوائل الناجحین في شھاداتھم وكانوا من 

  .أفاضل الوطنیین في أعمالھم

والحوادث التي ذكرھا سعادة الوكیل ال تنتج أبًدا وال تسأل عنھا ھیئة اإلخوان المسلمین فقد كان 
 والمدارس بعد الحرب الماضیة كان لھ أثر عمیق في والزال معلوًما أن عنصًرا جدیًدا طرأ على المعاھد

توسیع الخالفات وتعمیقھا بین الطالب واستغالل التعصب للحزبیة السیاسیة أسوأ استغالل ودفع المواقف 
إلى العنف واالحتكاك واهللا یشھد والمنصفون أن طالب ھیئة اإلخوان المسلمین كانوا ھم أكبر ملطف 

ناھضین لھا والواقفین في وجھھا، وفي كل ھذه الحوادث كان أعضاء ھیئة لحدة ھذه الظاھرة وأول الم
اإلخوان المسلمین في موقف المدافع دائًما والزالت جمیعھا تحت التحقیق، ومن الثابت أن الطالب الذي 
استشھد في مدرسة شبین الكوم ھو أحد طالب اإلخوان المسلمین وقد أغفلت المذكرة عمًدا ھذه النقطة 

اإلخوان مظھر المعتدي مع أنھم المعتدى علیھم وعرضت المذكرة بعد ذلك إلى حادث الخازندار لیظھر 
بك وكل ذنب اإلخوان فیھ أن أحد المتھمین شاع أنھ سكرتیر خاص لألستاذ البنا مع أن ھذه الصلة لم تثبت 

 أن تتخذ سبًبا في التحقیق وإن أصرت المذكرة على وصفھا بالثبوت مع أنھ على فرض ثبوتھا فال یمكن
 ٤إلدانة ھیئة اإلخوان المسلمین، وقد حمل سعادة الوكیل في مذكرتھ اإلخوان المسلمین تبعة حوادث 

 بالمدرسة الخدیویة مع أن ١٩٤٨ دیسمبر سنة ٦ في الجامعة وكلیة الطب وحوادث ١٩٤٨دیسمبر سنة 
ودان العام من مصر المعروف أن ھذه الحوادث بدأت مظاھرات سلمیة بمناسبة موقف حاكم الس

والمصریین وبعثة المحامین ثم تطورت بعد االحتكاك برجال البولیس إلى تلك النتائج المؤسفة ولم یكن 
دور اإلخوان فیھا أظھر من دور غیرھم من الطالب والمقبوض علیھم إلى اآلن معظمھم من غیر 

ًدا في التحریض على ھذا الذي حدث اإلخوان، ولم یعلن بعد قرار االتھام ولم یثبت أن لھیئة اإلخوان ی
  .فتحمیل اإلخوان ھذه التبعة سبق لكلمة القضاء

أما حادث سیارة المتفجرات فقد ضبط فیھ عدد كبیر من الشباب من مختلف الھیئات والزال 
مالبسات ھذا الحادث كشفت عن أن جماعة من "التحقیق یدور فیھ بتكتم شدید ویقول وكیل الداخلیة إن 

، ومقتضى ھذا القول لو أن األمور تسیر في حدودھا "إلخ.. لمسلمین یكونون عصابة إجرامیةاإلخوان ا
الطبیعیة أن تنتظر الحكومة نتیجة التحقیق فإذا ثبت لھؤالء المقبوض علیھم أخذوا بجرمھم ومن غیر 
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 عصابة المعقول أن تؤخذ الھیئة بتصرفات بعض أعضائھا، تقول المذكرة نفسھا أنھم كونوا من أنفسھم
أخرى تتنافى أغراضھا ووسائلھا مع أغراض الجماعة ووسائلھا القانونیة السلمیة، ومن ھذه المناقشة 
الھادئة یتضح لكل منصف أن جمیع ھذه الحوادث العادیة الفردیة ال یمكن أن تكون دعوة اإلخوان بھذا 

ا عن وسائلھم القانونیة إلى اللون وقد مكثت عشرین عاًما صافیة نقیة أو تنھض دلیًال على أنھم عدلو
وسیلة إجرامیة وبالتالي ال یمكن أن تكون بمفرداتھا أو بمجموعھا وقد حشدتھا المذكرة ھذا الحشد 
المقصود سبًبا في ھدم بناء إصالحي ضخم جنت منھ مصر والبالد العربیة واإلسالمیة أبرك الثمرات، بل 

خوان من ھذا االتھام، فھذه دورھم وُشـعبھم وأوراقھم إن الدلیل القاطع الناصع الدامغ ینادي ببراءة اإل
وسجالتھم ومنشأتھم قد وضعت كلھا تحت ید البولیس في جمیع أنحاء المملكة المصریة فلم یعثر في 
شيء وال على ورقة واحدة تصح أن تكون دلیًال أو شبھ دلیل على ھذا االنحراف المزعوم، بل لم تجد 

تقدمھا للمعارف والمشافي والمستوصفات تقدمھا لوزارة الصحة والمصانع الحكومة أمامھا إال المدارس 
والمعامل تقدمھا لوزارة التجارة والصناعة وكفى بھذا شرفًا وإشادة بجھود اإلخوان اإلصالحیة النافعة 

  .لھذا الوطن العزیز

یلیة بشيء من البیان وبعد فمن تمام الفائدة بعد ھذه المناقشة الھادئة أن نتناول بعض ھذه النقاط التكم
  .والتوضیح

 

ت مذكرة وكیل الداخلیة إلى أن اإلخوان اتخذوا من الدین وسیلة لخوض غمار السیاسة وأنھم أشار
وكل من اتصل باإلخوان ودرس نظمھم أرادوا بذلك الوصول إلى الحكم وقلب النظم المقررة في البالد 

ة مزجت الوطنیة بروح عاإلخوان كھیئة إسالمیة جامھام، وكل ما ھنالك أن یعلم تمام العلم بطالن ھذا االت
الدین واستمدت من روح الدین أسمى معاني الوطنیة ولم تبتدع ذلك ابتداعا ولم تخترعھ اختراعا وإنما 

 میدان السیاسة مواقف منھي طبیعة اإلسالم الحنیف الذي جاء للناس دینا ودولة وكل مواقف اإلخوان 
 خالصة بریئة كل البراءة عن حب الدنیا أو الرغبة في الوصول إلى الحكم أو الغنم تھدف إلى وطنیة

إصالح النظم المقررة في البالد حتى تتفق مع دینھا وعقیدتھا ونص دستورھا الذي ینادي بأن دینھا 
  .الرسمي ھو اإلسالم

عاشت تعمل وتجاھد في  ھیئة ولیس األوراق التي توجد بأیدي األفراد وفي حیازتھم حجة على
اھرة عشرین عاما كاملة ولكن الحجة ھي قوانین ھذه الھیئة ولوائحھا ونشراتھا التي اعتمدتھا حدود ط

 الخاص بتنظیم البر واألعمال الخیریة حدد ١٩٤٥ سنة ٤٩ومنذ صدور القانون رقم ، جھات المختصة
 بین العمل للبر والخدمة االجتماعیة وبین ا دقیقا وفصلواا واضًحاإلخوان المسلمون نواحي نشاطھم تحدیًد

ا ولوائح مفصلة ا دقیقا واضًحتین نظاًمیالعمل للوطنیة ونشر الدعوة اإلسالمیة ووضعوا لكلتا الناح
 األوضاع وسیلتھم كاملة وساروا في حدود ھذهاعتمدتھا وزارة الشئون االجتماعیة وفیھا بیان غایتھم و

  . من ھذه الوسائل الجریمة وال اإلرھاب كما ترید المذكرة أن تقولیلتزمونھا بكل دقة إلى اآلن ولیس
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 علیھا وأوجد بین یدیھا بعض الشبھات ال األدلة ھولعل الذي یسر للحكومة سبیل ھذا االتھام وسھل
 ن كان ھذا العمل من أنصع الصفحات وأمجدھا فيإلخوان وجھادھم في سبیل فلسطین وإعلیھ ھو عمل ا

تاریخ دعوتھا لقد احتاجت فلسطین الشقیقة إلى السالح قبل التقسیم بأشھر ونشطت في جمعھ بعض 
الھیئات وأذنت الجھات المختصة من طرف خفي بھذا الجمع وشجعت اإلخوان على التعاون مع تلك 

مكان فأبلى الھیئات باعتبارھم أقدر الناس على بذل ھذه المعونة النتشار شعبھم وامتداد دعوتھم إلى كل 
  .اإلخوان في ذلك أحسن البالء وكانوا عند حسن الظن بھم

وأعلن التقسیم ونشبت الثورة في فلسطین والتحم العرب والیھود في معارك شعبیة ولإلخوان في 
 وتدفق سیل اآلھلین من الفلسطینیین ،فلسطین أكثر من عشرین شعبة في الشمال والوسط والجنوب

حتى یحصلوا على ما یریدون لھم الباب مصر وفتحت الحكومة المصریة یریدون شراء األسلحة من 
ا ا في ھذه اللجنة وتطوع بعض شبابھم لھذه الغایة وتركوا مصالحھم وراءھم ظھرًیوقبل اإلخوان رسمًی

ا من التضحیات المالیة في ھذا وبذلوا في ذلك غایة الجھود وقدموا كل ما یستطیعون واحتملوا كثیًر
ا من المشتریات التي اشتریت ألھالي  بعد أن عدلت الحكومة عن خطتھا وصادرت كثیًرالسبیل وخاصة

  .ا السجن وسوء الحسابفلسطین بمعرفتھم أو عن طریق اإلخوان وكان جزاء ھؤالء اإلخوان أخیًر

 یریدون الموت في سبیل نوأقرت الجامعة العربیة فكرة التطوع فتقدم إلیھا آالف من شباب اإلخوا
حجام والحماسة تشتد والنفوس تغلي مما دعا والحكومة مترددتان بین اإلقدام واإللت الجامعة اهللا فظ

ي كل ما استطاع أن یقنع المسئولین ھناك ث بمائة إلى معسكر قطنھ بسوریا وھالمركز العام إلى أن یبع
 ش من العریبقبولھ ولكن ذلك لم یشف غلة اإلخوان فاستأذنوا في إقامة المعسكر الخاص بھم بالقرب

ا بعدد منھم یزید على ا كبیًرا لدخول فلسطین وأذن لھم بذلك وأقاموا معسكًراًددیمارسون فیھ التدریب استع
جون من أدوات وتموین وسالح وعتاد بإذن الحكومة وعلمھا االمائتین یمدھم فیھ المركز العام بكل ما یحت

ول القوات النظامیة بأكثر من شھرین  أي قبل دخ١٩٤٨حتى تم تدریبھم ودخلوا فلسطین في مارس 
واحتلوا ھناك معسكر النصیرات جنوبي غزة وكان لوجودھم ھناك أحسن األثر في رد عدوان الیھود 

كستب لیا إلنقاذ فلسطین وأعدت معسكر ھاوطمأنینة السكان وتحركت الحكومة وھیئة وادي النیل الع
 منھم أكثر من ستمائة على دفعات جھزتھم الحكومة لتدریب المتطوعین فتقدم إلیھ أكثر من ألف أخ انتخب

هللا بتقدیر  كل من عرفھم أو فروا بحمد اظامیة ووزعوا على مختلف الجھات وظودخلوا مع القوات الن
   . حسن بالئھم وإخالص جھادھمى بھم أو رأاتصل

ت لقد رابط ھؤالء اإلخوان في صور باھر وفي بیت لحم وعلى مشارف القدس واقتحموا راما
عسكر البریج ونسفوا مستعمرة الدیروم واشتركوا  الوسط واحتلوا معسكر النصیرات ومرحیل في جبھة

في معارك عسلوج وحاصروا المسفة وبیروت اسحق وترددت نقطھم الثابتة والمتحركة في كل مكان في 
لة والبطولة جبھة الجنوب واستشھد منھم قرابة المائة وجرح نحو ذلك بأسر بعضھم وكانوا مثال البسا

الحكومة على بعض عتاد لم یستغل  تحصل فكان طبیعًیا أن ، االستشھادبوالعفة والشرف والنزاھة وح
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ن لیس معنى ھذا أن اإلخوان المسلمین المؤمنین ألماكن بقایا من ھذه المخلفات، ولكن تجد في بعض اوأ
 وسالمة الجیوش في ،خل وھم دعاتھما یھدد سالمة اآلھلین في الداالمجاھدین المحتسبین قد أصبحوا خطًر

  .الخارج وھم زمالءھم

 

یستحیل أن یكون الدافع الحقیقي لھذه الخطوة الجریئة من الحكومة مجرد االشتباه في اإلخوان أو 
لحقیقي فیما نظن اعتبارھم مصدر تھدید لألمن والسالم وھو ما لم یقم علیھ دلیل وال برھان ولكن الدافع ا

ي ھو انتھاز األجانب فرصة وقوع بعض الحوادث واالضطراب في السیاسة الدولیة وقلق الموقف ف
قدام واإلحجام فشدوا الضغط على الحكومة ولقد صارحني بذلك فلسطین وتردد سیاسة مصر بین اإل

 في فاید وكتبوا لدولة سعادة عمار بك نفسھ وأقر لي بأن سفراء بریطانیا وأمریكا وفرنسا قد اجتمعوا
النقراشي باشا في صراحة بأنھ البد من حل اإلخوان المسلمین وكان في وسع دولتھ أن یزجرھم عن مثل 

ظرھم حتى تظھر نتیجة التحقیقات أو أن یتعاون مع المسئولین في  التدخل في شأن داخلي بحت وأن ینھذا
ن ذلك استجاب لھذه الرغبة األجنبیة وأصدر قرار اإلخوان على إزالة ھذا الوھم من أنفسھم ولكنھ بدال م

مصر لألجانب قبل أن  قیم الشواھد الیوم على أن وأحزن المؤمنین األتقیاء وھكذا تالحل فأشمت األعداء
یكون ألھلھا منھا نصیب وأن خالصة شعبھا ال یمانع من أن تقدم حریاتھا قربانا إلرضاء السفراء رعایا 

  .ا العداء وأنزلت بنا البالء وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظیمالدول التي طالما ناصبتن

وقد یكون لما یشاع من قرب االتفاق بین الحكومة المصریة والحكومة البریطانیة دخل في ھذه 
، وعلم الحقیقة عند اهللا، الخطوة أیضا كما قد یكون للموقف الحزبي والتأھب لالنتخابات القادمة دخل كذلك

     .قبة األموروهللا عا

 
ا في نفسھ وفي طریقة تنفیذه فال یمكن أن یستدل إنسان بأن حل ولقد كان ھذا األمر العسكري غریًب

ھیئة من الھیئات یستلزم اتھام كل من اتصل بھا أو حمل اسمھا بالجریمة والعدوان ومصادرتھ في حریتھ 
 في عرف األحكام العسكریة أن تحل الھیئات فما بال ومالھ وعملھ ومھاجمتھ في كل مكان ولقد جاز

   :عمال ونواحي النشاطالشركات التي ال صلة بینھا وبینھا إال مجرد االسم مع تمام الفصل في كل األ

  أن شركة المناجم والمحاجر العربیة 

  وشركة اإلعالنات العربیة

  وشركة اإلخوان للنسیج

  وشركة دار اإلخوان للصحافة 

  اإلخوان للطباعةوشركة دار 

  وشركة مدارس اإلخوان باإلسكندریة 
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كلھا شركات ال صلة لھا بالھیئة جمعت رؤوس أموالھا من أفراد بصفتھم الشخصیة فكیف یصح في 
ذھن أحد أن تصادر أموالھا ال لشيء إال ألنھا تحمل أسم اإلخوان وھذه أفواج من اإلخوان من كرام 

  سبب وتمنع عنھم أدواتھم الضروریة ویلقي بكثیر منھم في سجونالشباب لماذا یعتقلون بدون جریرة ال
وغیرھم من أرباب السوابق ومعتادي اإلجرام " ة وعنتر والنشاريصفیح"األقسام مع المجرمین أمثال 

  .ویتركون فریسة للبرد والجوع وال یسمح أن یقدم لھم الغذاء والغطاء

 تدعو لفكرتھا من قریب أومن بعید لماذا وھذه الصحف الشخصیة التي لیست باسم الھیئة وال
الرقابة الشدیدة حول ولقد فرضت ، تصادر ویطارد أصحابھا وعمالھا من أعمالھم وموارد أرزاقھم

 بسیاج من رجال البولیس الملكي مزودین بموتوسیكل حتى إذا دخل داخل أو خرج خارج مسكني وأحیط
 أحد األقسام حیث یقضي لیلة أو لیلیتین أو ما شاء اهللا لھ أدركوه فقبضوا علیھ كائنا من كان وذھبوا بھ إلى

   .حضرات الضباط ثم یعمل لھ بعد ذلك تشبیھ وتحرى یطلق سراحھ أو یظل معتقال إلى ما شاء اهللا

 وال مع أشد األعداء في عدائھ نھذا األسلوب من الحرب والتعسف لم تسلكھ الحكومة مع الصھیونیی
 أبان الحرب الماضیة ولكن لجأت إلیھ الحكومة مع زم یعمد إلیھ اإلنجلیللوطن والحرب على أشدھا ول
  .إلخوان المسلمین في ھذا الزمان

 

إن ھذا القرار فیما نعلم باطل شكال ألنھ لیست ھناك جماعات اسمھا أقسام البر والخدمة االجتماعیة 
ا  وباطل موضوًع،مسلمین العامة وال شيء إال ھذین االسمینلإلخوان المسلمین وھناك ھیئة اإلخوان ال

ألنھ تجاوز لحقوق الحاكم العسكري الممنوحة لھ في مرسوم األحكام العرفیة ومناف لروح الغایة التي 
فرضت من أجلھا ھذه األحكام ومحال أن تطبق األحكام التي فرضت للصھیونیین على خصوم 

  .الصھیونیین األلداء

 الحل نھضة اجتماعیة كبرى تھیأ لھا شباب ھذا الجیل من أبناء الوطن وأوصل العقائد لقد أوقف ھذا
 ولن تستطیع القوة أن ،وترك في النفوس أعمق اآلثار وسیقول التاریخ كلمتھ ویظھر المستقبل القریب آیتھ

  .تمحو العقیدة أو  تبدل فكرة

 ،"َھُب ُجَفاًء َوَأمَّا َما َینَفُع النَّاَس َفَیْمُكُث ِفي اَألْرِضَفَأمَّا الزََّبُد َفَیْذ "،كذلك یضرب اهللا الحق والباطل
  .والعاقبة للمتقین
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

  ..أیھا األخوة الفضالء

 اهللا وبركاتھ ولعلكم في خیر وعافیة في دینكم ودنیاكم قائمین بالحق ال یضركم السالم علیكم ورحمة
  ن خالفكم حتى یأتي أمر اهللا وبعد،،،م

فقد حملت إلیكم الصحف بین الحین والحین أنباء متفرقة عن تفاصیل األحداث األخیرة التي مرت 
حت أنظار اإلخوان تطورات ھذه  وحرصا على إیضاح الحقائق وطمأنینة القلوب فنحن نضع ت،بالجماعة
 وال ، حتى یزداد المؤمنون إیمانا مع إیمانھم، ونلحقھا بقرار لجنة العضویة مصحوبا باألسباب،األحداث

  .یرتاب أحد من اإلخوان

 
 وما صدر من بیان خالل ھذا الشغب یحمل ،فوجئ اإلخوان بما حدث من شغب في المركز العام

ات األساتذة صالح عشماوي وأحمد جالل ومحمد الغزالي والدكتور محمد سلیمان زاعمین أنھم توقیع
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قانون الجماعة كما أرجفوا ــ  ــ دون تحقیق مخالفا بذلك )١(ب اإلخوان فصلھم المكتنغضبوا ألربعة م
خولھ القانون تخذ قراره ھذا في حدود ما ن كما یعلم المفصولون أن المكتب اومبادئ اإلسالم وھم یعلمو

من اختصاص صریح في مادتھ السابعة كما یعلمون أن المكتب لم یلجأ إلى ذلك إال بعد معاناة الدعوة 
 وبعد أنن فشلت جمیع المحاوالت ،ثالث سنوات ألخطائھم التي كانت أداة تفرقة ومثار خلل في الصفوف

ى المكتب صحة األدلة دون أقل  ومع كل ذلك فقد تحر،التي اتخذھا إللزامھم نظم الجماعة وأوضاعھا
 والتحقیق بل زاد أمر ھؤالء األربعة رعایة واھتماما فتلقى بالقبول أول ظالمھ نأخالل بواجب التبیی

 ووضعھا موضع النظر وكذلك الظالمة الثانیة ولم یكن دھم في الیوم التالي لقرار المكتب،وردت من أح
 تقدموا إلیھ متظلمین وال تزال اللجنة المشكلة من األساتذة لیأبى مثل ھذه الرعایة على سائر المفصولین لو

محمد فرغلي وعمر التلمساني ومحمد حامد أبو النصر توالي بحث ھذه الظالمات بجانب عملھا في 
  .تحقیق اإلحداث األخیرة وما أعقب من مسئولیات

 فأوضح ،الصدرورغم وضوح الخطأ وثبوت التبعة فقد رأي مكتب اإلرشاد أن یطیل الحبل ویفسح 
خر یدفعون فیھ عن أنفسھم أثم یصدر الموقعون على البیان بیانا آل ھذه العثرة مكتفیا بأن یاستعداده ألن یق

 وما كاد األخ الدكتور سلیمان یصدر بیانھ في ھذا الصدد ،الخروج على آداب اإلسالم ونظام الجماعة
  .یان ولم یقدم للجنة العضویة اكتفاء بھذا الب،حتى قبل عذره

 ألنھ وعد ،كذلك لم یشاء مكتب اإلرشاد أن یعامل األستاذ احمد عبد العزیز جالل كما عامل زمیلیھ
  .بإصدار بیان یوضح فیھ موقفھ

 ،وھكذا لم یستعمل المرشد العام حقھ في إیقاف الخارجین على أنظمة الجماعة إال في أضیق نطاق
 إال بعد االستئناس برأي ، ولم یستعملھ، األساسي من القانون٣٩وھو الحق المخول لھ بمقتضى المادة 

  .مكتب اإلرشاد العام

 أبداء ى ومن لم یوقف اعتمادا عل، من أوقف منھم إلصراره،ولم یكن مناص من تحویل المخطئین
ا للجنة العضویة لتتولى رغبتھ في تصحیح موقفھ وحمال ألمره على أحسن الوجوه إحالة ھؤالء جمیًع

  تحقیق القضیة 

 
من القانون األساسي والمختارة من بین " ٣٧"ولجنة العضویة كما تعلمون المشكلة بمقتضى المادة 

أعضاء الھیئة التأسیسیة وتنتخبھا الھیئة كما تنتخب مكتب اإلرشاد فھي لجنة مستقلة ال والیة للمكتب 
  . نفسھا٣٧ المادة علیھا وھي المختصة بمحاكمة أعضاء الھیئة التأسیسیة بمقتضى

 ولكن ،وقد أحال المكتب إلیھا األمر مبینا وجھة نظره ومستعدا لتقبل قضائھا في ھذا األمر
ن نشروه بالصحف أن مكتب اكموا إلى اللجنة، زاعمین في بیاالموقعین على البیان رفضوا أن یتح

                                         
اكھم في ھؤالء األربعة ھم عبد الرحمن السندي رئیس النظام الخاص وأحمد عادل كمال ومحمود الصباغ وأحمد زكي الشتر )١(

ھ          رت فی ى انفج ا حت ا أن فتحھ ة م ا قنبل جریمة اغتیال المھندس سید فایز بإرسال علبة حلوى في مناسبة المولد النبوي بھ
فقتلتھ وقتلت شقیقًا لھ، وقد صدر قرار فصلھم بإجمـاع أصوات مكتب اإلرشاد، وحال دون إجراء تحقیق علني الرتباط عبد     

یھاجم  بیت المرشد = =  وقد كان رد المفصولین أن نظموا مؤامـــــرة فجعلوا بعضھم الرحمن السندي بجمال عبد الناصر،
وع           انوا ھم موض ذین ك ة ال د الثالث ذا بتأیی إلرغامھ على االستقالة، بینما تستولي مجموعة أخرى على المركز العام، وتم ھ

  )جمال البنا.       (التحقیق
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 ال یملك الفصل في القضیة اإلرشاد الذي أحالھم إلیھا یعتبر كطرف خصومة مدعین في مكابرة عجیبة أنھ
 ألن ، ولو أخذ بما زعموا ألدى ھذا إلى إلبطال عمل لجنة العضویة،على ھذا الوجھ إال الھیئة التأسیسیة

 أن یؤدي أمانتھ في إحالة ما یراه من المكتب، وبذلك ال یملك المكتبھذه اللجنة ال تحقق إال ما یحال إلیھا 
اختصاصھا في التحقیق على نحو ما أشارت إلیھ في تقریرھا الفیاض  وال تملك اللجنة أن تباشر ،للتحقیق

یخ فرغلي ولذلك مضت اللجنة وبعد أن استمعت إلى الشھود ومنھم األستاذ عبد العزیز كامل واألستاذ الش
ھا فرأت أن التھمة بالنسبة لھؤالء ثابتة واألدلة قائمة وقد أصدرت حكمھا بعد أن یسرت لھم كل في عمل

 وقد شاء .عراض وھو مرفق بھذا مع أسبابھ وحیثیاتھدفاع عن أنفسھم فأبوا إال الرفض واإلأسباب ال
فضیلة المرشد العام أال یستعمل حقھ المقرر في القانون باعتماد ھذا القرار إال بعد االستئناس برأي مكتب 

المعز عبد الستار  وقد أنعقد المكتب وحضر الجلسة جمیع أعضائھ ما عدا األستاذ الشیخ عبد .اإلرشاد
 أما الحاضرون وعددھم اثنا عشر عضوا فھم اإلخوان األساتذة محمد خمیس والبھي ،لغیابھ في الحجاز

الخولي ومحمد فرغلي ومحمد حامد أبو النصر وأحمد شریت وحسین كمال الدین وكمال خلیفة وعبد 
  .بد الحكیم عابدینالرحمن البنا وعمر التلمساني وعبد القادر عودة وعبد العزیز عطیة وع

 صفة العضویة في الدعوة عن ثالثتھم وطلب ةوقد قرئ علیھ تقریر لجنة العضویة القاضي بإزال
وقد ،  في اعتماده فوافقوا باإلجماع علیھ وعندئذ وقع فضیلتھ باعتماد القراررأیھمفضیلة المرشد العام 

 المرشد العام في عرض أي بالغ المكتب في إعطائھم كل فرصة للدفاع عن أنفسھم فعرض فضیلة
استئناف یقدم منھم على الھیئة التأسیسیة في اجتماعھا الفائت دون رجوع إلى المكتب وأبلغھم السكرتیر 
العام ذلك مع قرار اللجنة المعتمد في مساء األربعاء السابق لجلسة الھیئة التأسیسیة لیوجھ نظرھم إلى 

  .حقھم في االستئناف أمامھا

 

ة الماضیة الستكمال ــا عقده منذ الجلسثم كان أن عقد اجتماع الھیئة التأسیسیة الذي كان مقرًر
یة  ھؤالء الثالثة أن یتقدموا للھیئة التأسیسى ورأ،دول أعمالھا مما لم یتسع لھ الوقتــبعض ما ورد في ج

   :ق التالیةسجل لإلخوان الحقائیطلبون عرض األمر علیھا، وھنا ن

أن مكتب اإلرشاد قرر تفویض المرشد العام في تلقى الطلب الكتابي من ھؤالء المفصولین 
 دون الحاجة إلى نظر ھذا الطلب أمام المكتب ،وعرضھ على الھیئة في اجتماعھا على وجھ السرعة

ات التقاضي  تمكینا لھؤالء من تیسیر إجراء، من القانون٣٧مجتمعا في جلسة قانونیة طبقا للمادة 
  .قانون اإلخوان واالنتفاع بكل الفرص التي أعطاھم إیاھا

ھ خاطئ یتضمن المضي في ـورغم أنھم لم یذكروا كلمة االستئناف في طلبھم شكال لتقدیمھ على وج
ا  فقد رأي المرشد العام أن تعتبر الھیئة ھذا الطلب الكتابي استئنافا قانونًی،الخروج على أوضاع الجماعة

 .یھوتنظر ف

وھكذا أذن لھم بالحضور ومكنتھم الھیئة أن یسردوا موقفھم ثالث ساعات كاملة لم یجدوا أدنى 
 .مقاطعة أو تقویض في إباحة حجتھم والدفاع عن أنفسھم
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 ومناقشات ھادئة ظھر من روح الھیئة التأسیسیة اإلجماع على أدانتھم وأن بدت توبعد استیضاحا
ا أصدرت وأخیًر، وبةـ مع وجوب العقمة ببعضھــعض وفي الرأفرغبات محددة في تمییز بعضھم عن ب

 كانت مخالفتھم منصبة ٢٣ صوتا ضد ٩٢الھیئة التأسیسیة قرارھا بتأیید قرار لجنة العضویة بأغلبیة 
 .)نوع العقوبة(على 

  :أیھا األخوة الفضالء

ن تحراھا فضیلة نوا مدى الدقة واألمانة اللتیی لتتب،ھذه ھي صحائف تلك األحداث جلیة واضحة
 ، بل ما فوق الدقة من سماحة في بعض األحیان،المرشد العام ومكتب اإلرشاد في تطبیق قانوننا األساسي

  .ارغم ما أبداه ھؤالء من جنوح عن النظام أوال وأخیًر

ا على رد  وتعقیًب،ونحن نختتم ھذا البیان بما صرح بھ فضیلة أستاذنا المرشد العام غداة نشر القرار
  .ء علیھھؤال

 
 .ا وال یستطیعون أن یعملوا إال وھذا شأنھم صفا واحًدــ وال زالوا  ــأن اإلخوان المسلمین كانوا"

 فإذا ، ویروضھا على احترام أنظمة الجماعة ومقرراتھا،وینبغي أن یأخذ كل أخ مسلم نفسھ بھذا المعنى
 واضطررنا إلى ،ن یالئم بین نفسھ وبین ھذه األنظمة إنسان على ذلك علمنا أنھ ال یستطیع أىخرج أ

  .اإلسالم والمسلمین إقصائھ عنا داعین لھ بحسن التوفیق في خدمة

 وفیما عدا ھذا المعني الذي أسلفنا ،وھذا ھو شأن بعض إخواننا الذین أزیلت عنھم عضویة الجماعة
  ." یتوالنا جمیعا بالمعونة والسداد واهللا، وال على سلوكھمم ال نطعن على إیمانھ،فلیس لنا بھم شأن

وأننا لنرجو أن تحیطوا علما بھذه التفاصیل وأن تذیعوھا مع قرار لجنة تحقیق العضویة بأسبابھ 
على كافة األخوان تمكینا لھم من فھم الحقائق ووقایة من االستماع إلى أقوال أو بیانات تخالف الحق وتند 

  .عن الصدق واألمانة

م بھذه الحقائق وأال یجعلوھا فیما بینھم محل جدل أو ل اإلخوان من الموقف بالعكما نرجو أن یكتفي
 والسماحة ةنقاش وأن یجعلوا موقفھم وحدیثھم عمن أعفتھم الھیئة من عضویة في حدود اآلداب الكامل

  .اإلسالمیة التي تمثلت في تصریح المرشد العام واهللا یقول الحق وھو یھدي السبیل

  حمة اهللا وبركاتھ،،،سالم علیكم وروال
  السكرتیر العام

 

 

 

  :عمدتنا من القانون في ھذا التطبیق المواد الثالث اآلتیة
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لدعوة ووسائلھا وتعھد ھو كل مسلم عرف مقاصد ا" ھیئة اإلخوان المسلمین"عضو الھیئة : )٤(المادة 
عمل على تحقیق أغراضھا ثم بأن یناصرھا ویحترم نظامھا وینھض بواجبات عضویتھا وی

  :إدارة الشعبة التي یتمي إلیھا على قبولھ وبایع على ذلك واقسم علیھ ونص البیعةوافقت 

القیام بشرائط أعاھد اهللا العلي العظیم على التمسك بدعوة اإلخوان المسلمین والجھاد في سبیلھا و"
 وأقسم باهللا العظیم على ذلك وأبایع ،عضویتھا والثقة التامة بقیادتھا والسمع والطاعة في المنشط والمكره

  ."علیھ واهللا على ما أقول وكیل

أن تقرر في أي اجتماع منح بعض اإلخوان حق العضویة للھیئة " التأسیسیة" لھذه الھیئة :)٣٦(المادة 
  :فر فیمن یراد منحھ إیاھا ھذه الشروطالتأسیسیة بشرط أن تتو

  أن یكون من األعضاء المثبتین) أ ( 

 .ة سنة ھاللی٢٥أن ال تقل سنھ عن ) ب(

  سنوات على األقل ٥أن یكون قد مضى على اتصالھ بالدعوة ) حـ(

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

 العضویة من عضو الھیئة التأسیسیة باالستعفاء أو بفقدانھ أحد الشروط التي  تزول صفة:)٣٩(المادة 
لواردة فیھا ا بالشروط ٣٧تؤھلھ للعضویة أو بقرار من اللجنة المنصوص علیھا في المادة 

  .أو بقرار من الھیئة نفسھا على أن یعرض أمره فورا على الھیئة المختصة بالنظر في أمره

ة وقرائن مضیئة یرار االتھام على ضوء ما اقتنعت بھ من أدلة مادواللجنة بعد أن ناقشت ق
  :تستخلص أن المدعي علیھم قد ارتكبوا األخطاء اآلتیة

 أنھم اعتصبوا في دار المركز العام وظاھروا الشباب المعتصمین وجرأوھم على ذلك وبذلك :أوًال
  .حرضوا على الخروج على القانون

  .المرشد العام أعلن استقالتھ على المأل أنھم أدعوا كذبا بأن :ثانًیا 

 أنھم أصدروا قرارات ال یخولھم إیاھا قانون اإلخوان المسلمین حیث وقفوا مكتب اإلرشاد والغو :ثالثًا
  .ونكثوا البیعة  وبذلك یكونون قد خرجوا على القانون ونقضوا العھد،قرار المكتب بفصل األربعة

ان المسلمین بتنصیبھم أنفسھم أوصیاء علیھا دون الرجوع إلیھا وأخذ أنھم افتاتوا على ھیئة اإلخو: رابًعا
  .)١(تفویض بذلك

 أنھم متصلون في شئون الدعوة بأحد األربعة الذین فصلوا خصوصا لیلة االعتصام وفي األیام :اخامًس
  . وفي ھذا خروج منھم على قرار الفصل الذي أصدرتھ ھیئة شرعیة،التالیة

                                         
ي نشرھا ق        )١( ة الت رد بالمطبوع اب       ھذه الفقرة لم ت ا من كت د نقلناھ دعوة، وق شر ال نعت     "سم ن وان المسلمون أحداث ص اإلخ

  .، واألستاذ محمود عبد الحلیم ھو رئیس لجنة العضویة٢٢٤لألستاذ محمود عبد الحلیم، الجزء الثالث، ص " التاریخ
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ام الرأي العام الداخلي والخارجي باتخاذھم معة الدعوة وحطوا من كرامتھا أمس أنھم أساءوا :اسادًس
  .الصحف السیارة لنشر ھذه القرارات

 نراھا تقرر أن عضو الھیئة التأسیسیة تزول عنھ صفة العضویة بفقدانھ ٣٩وبالرجوع إلى المادة 
  .أحد الشروط التي تؤھلھ للعضویة أو بقرار من لجنة تحقیق العضویة

 ولكن ٣٦شروط التي تؤھل األخ  المسلم لیكون عضوا بالھیئة التأسیسیة نجدھا محددة في المادة وال
 والعضو المثبت .ھذه المادة جعلت أول شرط من شروط ھذه العضویة أن یكون من األعضاء المثبتین

  .)الخ. (.ة الرابعة حیث قررت أنھ كل مسلموضحت شروط عضویتھ الماد

  :لى المدعي علیھم نجد أنھموبتطبیق ھذه الشروط ع

  .أخلوا بتعھدھم باحترام نظام الدعوة) ١(

 :حنثوا في قسمھم ونقضوا بیعتھم وذلك) ٢(

  .بعدم قیامھم بشرائط العضویة المنصوص علیھا في المادة الرابعة) أ ( 

 .بعدم ثقتھم التامة بقیادة الدعوة) ب(

 .بعدم السمع والطاعة في المنشط والمكره) حـ(

ح عشماوي ومحمد الغزالي وأحمد عبد العزیز لیكون ھؤالء األعضاء الثالثة األساتذة صاوبذلك 
  .جالل قد فقدوا شرطین من الشروط العضویة العامة في الدعوة والجماعة

 
قررت اللجنة باإلجماع إزالة صفة العضویة العامة في الدعوة عن األساتذة صالح العشماوي 

  .حمد عبد العزیز جاللومحمد الغزالي وأ

  .كما قررت اللجنة إحالة ھذا القرار إلى فضیلة المرشد العام العتماده واهللا ولي التوفیق

   ھـ ١٣٧٣من شھر ربیع اآلخر سنة  ٣
  . م١٩٥٣ من شھر دیسمبر سنة ٩

         السكرتیر العام               رئیس اللجنة   
  "أمضاء"الدین الولیلي          سعد "     أمضاء"محمود عبد الحلیم 

 
  نحن حسن الھضیبي المرشد العام لإلخوان المسلمین 

  بعد اإلطالع على قرار لجنة تحقیق العضویة 
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اإلرشاد وموافقتھ الجماعیة قررنا اعتماد قرار اللجنة القاضي بإزالة وبعد االستئناس برأي مكتب 
  صالح عشماوي ومحمد الغزالي وأحمداتذة صفة العضویة العامة في الدعوة عن األس

  .عبد العزیز جالل

   ھـ ١٣٧٣ من شھر ربیع اآلخر سنة ٣
  حسن الھضیبي " امضاء"              م ١٩٥٣ من شھر دیسمبر سنة ٩
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  حضرة األخ الكریم رئیس لجنة تحقیق العضویة

  وبعد،،.. الم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھالس

 دیسمبر سنة ٢٩ والموافق ١٣٧٣ ربیع األول سنة ٢٢تنفیذا لقرار مكتب اإلرشاد العام بتاریخ 
فصل في أمرھم ل الغزالي وأحمد عبد العزیز جالل ل نحیل إلیكم األساتذة صالح عشماوي ومحمد١٩٥٣

  . وقف األول والثانيمع العلم بأن المكتب

  : من وقف منھم ومن لم یوقف فھي،تھم التي من أجلھا أحیلوا للجنةأما ال

 أنھم ظاھروا فكرة التمرد على النظم واألوضاع بوقوفھم إلى جانب الشبان المتمردین على المرشد  :أوًال
 من ربیع األول سنة ٢٠العام واعتصامھم معھم في دار المركز العام مساء یوم الجمعة بتاریخ 

   ١٩٥٣ دیسمبر سنة ٢٧ الموافق ١٣٧٣

ا وأغروھم باالسترسال إلى أسوأ الحدود  اندفاًعهوقوفھم أنصارا لھذا التمرد بل زاد أنھم أكدوا و:ثانًیا
ببیانھم الذي نشرتھ الصحف صباح السبت وما فیھ من اإلرجاف بالدعوة واالفتراء على قیادتھا 

بما اصطنعوا ألنفسھم من حقوق لیست بما زعموا من أن المرشد العام أعلن استقالتھ على المأل و
  :لھم في

  .إلغاء قرار مكتب اإلرشاد السابق صدوره بفصل أربعة من أعضاء الجماعة) أ ( 

ادعاء وقف مكتب اإلرشاد العام مع أن ھذا الحق ال تملكھ أیة سلطة في الدعوة فضال عن ) ب(
 واحد من أیة شعبة لھم أیة صفة في وقف عضولیست أفراد من أعضاء الھیئة التأسیسیة 

 .من شعب اإلخوان

وا علیھ من إعالن أنفسھم أھم من أھواء ومآرب شخصیة بما اجترـــ أنھم أسفروا عما في نفوس :ثالثًا
  .وة حیث ال إثارة من صفة تخولھم ما یدعونـأوصیاء على الجماعة وقواما على شئون الدع

ر قراراتھم تفرقة بین الصفوف بما أقدموا علیھ من نش أنھم عمدوا إلى إذاعة السوء وإشاعة أنباء ال:ارابًع
ن إصدار البیان بتوقیعھم ھو الذي خلق كیانا لھذا الھفوة التي وقع فیھا الواھمة في الصحف بل إ

 إذ لوال وقوف نفر من كبار اإلخوان بجانبھم لما تشجع المتمردون وال عنیت ،شبان أبریاء
  .شء المخدوعینالصحف بإصدار بیان لنفر أكثرھم من الن
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أنھم أعطوا الفرصة لتبین ما في نفوسھم لتوضیح موقفھم باستجواب بعضھم أمام مكتب اإلرشاد : ً خامسا
فظھر إصرارھم على ما صنعوا رغم إبراز المكتب لھم ما في تصرفاتھم من خطأ جسیم 

  .وخروج على الدعوة

لیغھ رغبة المكتب في سماع أقوالھ مساء  أن األستاذ صالح عشماوي لم یمثل أمام المكتب رغم تب:سادًسا
 وأنھ قد استبان موقفھ من .یوم السبت وتبلیغ كل مظان وجوده یوم األحد لضرورة حضوره

لي عضو المكتب واألستاذ عبد العزیز كامل عضو ت التي أدلى بھا األستاذ محمد فرغالمعلوما
  .الھیئة التأسیسیة ویمكن سؤالھما عن تفاصیل ما یعلمان

 أن األستاذ أحمد عبد العزیز جالل أبدى أمام المكتب استعداده للعودة إلى الحق ووعد بإصدار بیان :اسابًع
یقرر فیھ التزامھ بأوضاع الجماعة وثقتھ في المرشد والمكتب ثم فوجئنا في صباح األحد ببیان 

  .جدید اشترك في توقیعھ یدل على تمسكھ وزمالئھ بموقفھم السابق إزاء الجماعة

 أنھم مجتمعین قد اشتركوا في إصدار بیان نشر صباح األحد  بالصحف أدعوا فیھ تكوین لجنة : ًاـثامن
تحكیم بین اإلخوان بفریقیھم كما یزعمون وأنھم في ھذا البیان نفسھ أكدوا تمسكھم بمضمون 

 -  وما زلنا عند موقفنا في تحرى الحق وإقرار العدل وإصالح ذات البین–البیان األول بقولھم 
فضال عما في ذلك من إشعار الرأي العام بوجود خصومة ضخمة في موقف ال یعدو أن یكون 

  .قیاما من الجماعة بواجبھا في مؤاخذة بعض المخطئین من أعضائھا

 دیسمبر ٣٠ الموافق ١٣٧٣ ربیع األول سنة ٢٣ أنھم أصدروا بیانا نشرتھ الصحف صباح االثنین :تاسًعا
ید في توضیح اعتدائھم نحراف عن الحق والمغالطات التي تزال ضمنوه كثیرا من ا١٩٥٣سنة 

وعلم اهللا لوال مواجھتنا "لشرعیة في الدعوة من مثل قولھم على مكتب اإلرشاد وھو السلطة ا
في " اإلخوان الذین لجأوا للمركز العام بعد أن تخلى عن ھذه المواجھة أعضاء مكتب اإلرشاد

 من مكتب اإلرشاد وفي لیل عطلة الدار وأنھم وحدھم ھم حین أنھم یعلمون أن األمر دبر خلسة
الذین علموا من قبل أو من بعد بأمر ھذا التجمع وكانوا وحدھم موضع الرضا من ھؤالء 

ال وحضر على الفور ھ ما من عضو من أعضاء المكتب وصلھ النبأ إ كما یعلمون أن،الشبان
لشبان المتجمعون وھؤالء المظاھرون أو وحاول عالج الموقف ولكنھ لم یستطع ألسباب یعلمھا ا

 بل بلغ األمر بھؤالء الشبان أن منعوا السكرتیر العام من البقاء معھم ورفضوا ،المدبرون
 بینما كانت .االستماع إلى األستاذ عبد القادر عودة رغم الجھد الذي بذلھ إلبالغھم كلمة الحق

  .في انتظار أو كأنھم معھم على اتفاققابل باالرتیاح كأنھم لھا تكلمات أصحاب ھذا البیان 

ه و أنھم بھذا البیان األخیر أكدوا بكل مظاھر التأكید إصرارھم على موقف الخروج الذي اختار:عاشًرا
ألنفسھم رغم بذل النصح لھم وضرب المثل الذي ضربھ لھم زمیلھم الدكتور محمد سلیمان 

  .برجوعھ إلى الحق وعدولھ عن موقفھ
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قعین على البیان كانوا المستشارین الحقیقیین للشباب المعتصمین وأن األستاذین  أن المو:حادي عشر
صالح عشماوي وسید سابق كانا في خلوة معھم طوال الوقت وكانوا یستمدونھما الرأي في 
كل خطوة كما یشھد بذلك األخ محمد ھارون المجددي فإذا أضیف إلى ذلك أن الشبان رفضوا 

 الحراس في االستئذان من الداخل أمكن  إلى الدار بعد وقت قضاهن اإلخوانإدخال العقالء م
القول بأن رفض دخول العقالء كاألستاذ سید قطب كان ثمرة االستشارة التي كان یتلقاھا 

  .الشبان من األستاذ صالح وزمالئھ

تاذ عبد  أن األستاذ صالح عشماوي كان عقبة في سبیل المسعى الرشید الذي قام بھ األخ األس:ثاني عشر
ا على العزیز كامل إلخالء الدار من ھؤالء الشبان وذلك بإصرار الحاج صالح شخصًی

 بالبقاء وأن تمسكھ علنًا.  الثائرین أنفسھمضرورة البقاء بالدار والمبیت فیھا حتى رغم خروج
وطول مجادلتھ في ذلك لألستاذ عبد العزیز كامل أمام بعض الشبان كان دلیال قاطعا على أن 

  .ة االعتصام بالدار ولیدة رسمھ أو على األقل موضع ارتیاحھ وتأییدهفكر

ویكفي أن تعلموا أن األستاذ صالح بقى بالدار بعد خلوھا من الجمیع متشبثا أال یغادرھا وأن أقصى 
ما أمكن الوصول إلیھ مع صالح ھو أن یغادرھا بعد األخ عبد العزیز كامل بنحو ساعة أي ریثما تعود 

  .توصیل األخ عبد العزیز كامل لمنزل المرشد العامسیارتھ من 

ومن البداھة بمكان أن مبیت األستاذ صالح بالدار ال یثیر شیئا من االھتمام ولكن لھ داللتھ على 
  .مظاھرتھ لفكرة االعتصام بالدار

 أن األستاذ عبد القادر عودة طلب من األستاذ صالح عشماوي الحضور إلى منزل المرشد :ثالث عشر
  .لعام فأبى االستجابة لھ وكذلك رغب إلیھ األستاذ عمر التلمساني في ھذا فلم یسمع لرجائھا

ه ال یزالون مع المفصولین على صلة خاصة ال یمكن أن األستاذ صالح عشماوي وزمالء: رابع عشر
تفسیرھا مع ھذه المالبسات أال بأنھا مشاركة لھم في التآمر الذي ظھرت ثمرتھ مساء الجمعة 

 ثبتت ھذه الصلة من رؤیة األخ عبد العزیز كامل لألستاذین صالح عشماوي وسید سابق وقد
في خلوة مع األستاذ عبد الرحمن السندي بدار الكتاب العربي یوم السبت ومن اعتراف 

  .األستاذ أحمد جالل أمام المكتب

رئیس التحریر خبرا نشرت بجوار مقالة " مجلة الدعوة"  أن مجلة األستاذ صالح المسماة :خامس عشر
مكذوبا زعم فیھ استقالة األخوین عبد العزیز كامل ومحمد سلیمان بقصد بلبلة الخواطر 

  .واإلیھام بان اإلخوان الزالوا على خالف مع القیادة ومكتب اإلرشاد

 االفتتاحي في نفس المجلة وتصویر المجلة للحادث ینطوي على أكذب المغالطات أن مقالھ: سادس عشر
جمة لقیادة اإلخوان ومكتب اإلرشاد ویعتبر إصرارا على التمادي في موقف النكث والمھا

  .والخروج
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  ..یا حضرات أعضاء اللجنة

من جملة ھذه االتھامات یرى مكتب اإلرشاد العام أن أصحاب البیان الثالثة قد عرضوا أنفسھم ) أ ( 
قانون النظام األساسي لھیئة من " ٣٩" لزوال صفة عضویة الھیئة التأسیسیة عنھم وفقا للمادة 

من " د"اإلخوان المسلمین لفقدانھم أحد الشروط التي تؤھلھم للعضویة والمنصوص علیھا في البند 
 إذ أن ما صنعوه ال یتفق بحال من األحوال مع الصفات الخلقیة ،من ھذا القانون" ٣٦"المادة 

  .والعملیة التي تؤھل الرجل لعضویة الھیئة التأسیسیة

ھم قد فقدوا بھذه التصرفات أھلیة العضویة العادیة في جماعة اإلخوان المسلمین والمنصوص أن) ب(
من القانون وفیھا اشتراط أن یتعھد العضو باحترام نظام الدعوة وال ریب أن ما " ٤"علیھا في المادة

 أجترحوه لیس من احترام الدعوة وال النھوض بواجبات عضویتھا وتحقیق أغراضھا في قلیل أو
  كثیر 

" ٤"أنھم حنثوا بالیمین التي یعطیھا العضو العادي في أي شعبة والموضحة بالفقرة الثانیة من المادة ) حـ(
من ھذا القانون وفیھا القیام بشرائط عضویتھا والثقة التامة بقیادتھا والسمع والطاعة في المنشط 

 عن رعایة ھذا ، بمنأىمن تصرفاتكره ومن البداھة بمكان أن ما اقترفھ الموقعون على البیان موال
 .القسم الغلیظ

  ..یا حضرات أعضاء اللجنة

ھذه ھي الوقائع التي تدین أصحاب البیانات الطائشة والتي تستوجب بأدلتھا المعروضة تطبیق 
بزوال صفة العضویة العادیة كما حددتھا " ٤"بزوال صفة عضویة الھیئة التأسیسیة والمادة " ٣٩"المادة 

  .انونیةالنصوص الق

 التي شاركوا في إیجادھا ة على تصرفات ھؤالء  اإلخوان والبلبلتبأما األضرار البلیغة التي ترت
في الصفوف والفجیعة التي كانوا من أكبر عوامل سوقھا إلى نفوس المسلمین في أنحاء العالم بما أوھموا 

یلمسھا كل أخ مسلم أكثر مما من انشقاق الجماعة فذلك أمر من الخطورة وجسامة الخطأ والتبعة بحیث 
  .تحدده النصوص القانونیة

موقف والمكتب یرجو أن تسرع اللجنة في اتخاذ إجراءات المحاكمة في أقرب وقت ممكن حسما لل
  .رصات واألقاویلوإنقاذا للدعوة من كثرة التخ

  ،،،والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

      المرشد العامالسكرتیر العام                             

  ٢٤/٣/١٣٧٣تحریرا في 
    ١/١٢/١٩٥٣تحریرا في 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 الصواب وجنبنا مزالق القول اللھم ألھمنا، الحمد هللا وصلي اهللا على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ وسلم
  .ونوازع الھدى

 

 أحال إلینا ١٩٥٣ من دیسمبر ٢ الموافق ١٣٧٣ من شھر ربیع األول سنة ٢٥في یوم األربعاء 
مكتب اإلرشاد العام تقریر اتھام موجھھ إلى اإلخوان األساتذة صالح عشماوي والشیخ محمد الغزالي 

في الھیئة موضع اختصاص اللجنة ألنھم أعضاء أمرھم باعتبارھم وأحمد عبد العزیز جالل للفصل في 
   .التأسیسیة

وفي أول جلسة عقدتھا اللجنة في مساء الیوم المذكور تقدم األخ األستاذ عبد العزیز كامل رئیس 
، اللجنة برغبتھ إلینا في التنحي عنھا خالل فترة نظرھا ھذه القضیة ألنھ شاھد فیھا فأقرت اللجنة رغبتھ

  .ا لھا خالل ھذه الفترةد الحلیم رئیًسنتخبت األخ األستاذ محمود عبوا

وردت تھاما رأت استدعاء بعض من وبعد أن قرأت اللجنة قائمة االتھام وھي تتضمن ستة عشر ا
أسماؤھم في التقریر لتسمع شھادتھم فاستدعت اإلخوان األستاذ عبد العزیز كامل الذي اكتفت اللجنة منھ 

كتوب بشھادتھ ثم األستاذ الشیخ محمد فرغلي فاألستاذ ھارون المجددي اللذین أدلیا بتقدیم تقریر م
بشھادتیھما ثم استدعت اللجنة األخ األستاذ نجیب جویفل واستمعت إلى شھادتھ في واقعة معینة ورد ذكر 

  اسمھ فیھا في شھادة األستاذ الشیخ محمد فرغلي

 

ة في دار ي جلسات عقدتھا اللجنة بحجرة نائیمناقشتھم ثمانوقد استغرقت شھادة ھؤالء الشھود و
  .المكتب اإلداري للقاھرة وأخذت من الزمن أربعا وثالثین ساعة

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤س قرأ األخ محمود عبد الحلیم رئیس اللجنة ھذا التقریر على الھیئة التأسیسیة في اجتماعھا المنعقد یوم الخمی) ١(
  . وصدر قرار الھیئة بتأیید الحكم١٩٥٣ دیسمبر ١٠ الموافق ١٣٧٣ربیع الثاني 
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وبعد أن رأت اللجنة االكتفاء بھذه الشھادات قررت دعوة اإلخوان الموجھ إلیھم االتھام لتستمع إلى 
نده وحددت ا تدعوه فیھ إلى المثول أمامھا لالستماع إلى ما ع إلى كل منھم خطاًبت فكتب،ما لدیھم من دفاع

الیوم والساعة وحرصا من اللجنة على االطمئنان إلى وصول الدعوة إلیھم كلفت األخ محمد ھاشم 
 وفي الیوم المحدد لم یحضر منھم إال األخ ،الموظف بالمركز العام بتوصیلھا بنفسھ إلى مظان وجودھم

ان رده ھو ھام فقرئ علیھ فكاألستاذ أحمد عبد العزیز جالل الذي طلب أوال االستماع إلى نص قرار االت
ثم أخرج من حقیبتھ خطابا موقعا منھ ومن زمیلیھ " أوال ھذا البیان ملیان أكاذیب: "ھذه الكلمات بنصھا

  :األستاذین محمد الغزالي وصالح عشماوي ھذا نصھ

  يلیلخ الكریم األستاذ سعد الدین الوحضرة األ

  ،،وبعد.. وعلیكم السالم ورحمة اهللا وبركاتھ 

للتحقیق في شأن ما " األحد" وصلنا خطابكم للحضور أمام لجنة تحقیق العضویة مساء الیوم فقد 
  .الخ. .ا بكم في تقریر مكتب اإلرشاد العامورد خاًص

ونحب أن نؤكد لكم أن لجنة تحقیق العضویة ال تملك الصالحیة للتحقیق معنا فیما ورد في تقریر 
 ولجنة .ھو خالف بیننا وبین أعضاء مكتب اإلرشاد العام ألن موضوع التحقیق ،مكتب اإلرشاد العام

 ولذلك – وھم أحد طرفي الخالف –العضویة لیس من حقھا وال من سلطتھا التحقیق مع أعضاء المكتب 
 فھي اللجنة المختصة ، وستنعقد في یوم الخمیس القادم،یجب أن یرد األمر كلھ إلى الھیئة التأسیسیة نفسھا

  .كن عرض الخالف علیھا لتفصل فیھا ویمسبتنا أیًضكتب ومحاملمحاسبة ال

  ،،،والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  اتـــــتوقیع

     صالح عشماوي                           محمد الغزالي                              أحمد عبد العزیز جالل  
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 مناقشتھ في ھذا المبدأ الخطیر على نحو یلمس المطلع على محضر تسجیلھ فشرعت اللجنة في
 غیر أن ساعتین كاملتین لم تزحزحاه ،مقدار حرص اللجنة على مصلحة ھؤالء اإلخوان المدعي علیھم

  .عما قرره خطابھم من سابقة خطیرة

ة أخرى وإمعانا من اللجنة في الحرص على مصلحة المدعي علیھم قررت أن تتیح لھم فرص
ص المناقشة التي لي وأشارت في كتاب الدعوة إلى ملخبتوجیھ الدعوة إلیھم للحضور ثانیة في الیوم التا

جرت بین اللجنة وبین األستاذ أحمد عبد العزیز جالل وأكدت فیھ أن اللجنة ھي وحدھا موضع 
رجع لھا إال ا وأن ال م المكتب ال سلطان لھ علیھ وأندا عن مكتب اإلرشااالختصاص وأنھا مستقلة تماًم

ضمائرھا ثم حددت لھم الموعد بالیوم والساعة كما حددت المكان وكلفت كذلك األخ محمد ھاشم بتوصیل 
  .ه الخطابات فسلمھا إلیھم نفسھھذ

وانعقدت اللجنة قبل الموعد المحدد بنصف ساعة وظلت منعقدة حتى الساعة العاشرة دون أن 
  . اعتذاریحضر منھم أحد ودون أن یصل منھم

 

وقبل أن نبدأ في النظر في وقائع القضیة نري أن نناقش أوال المبدأ الذي بني علیھ المدعي علیھم 
  .اعتراضھم على صالحیة اللجنة للتحقیق معھم فیما ورد في تقریر مكتب اإلرشاد

خوان المسلمین فنثبت منھ ھنا المواد ومرجعنا بطبیعة الحال ھو قانون النظام األساسي لھیئة اإل
  :اآلتیة

 أو بناء على ترشیحات اللجنة ، أن تقرر في أي اجتماعــ الھیئة التأسیسیة  ــ لھذه الھیئة:)٣٦(مادة 
 ، منح بعض اإلخوان حق العضویة للھیئة التأسیسیة،المنصوص علیھا في المادة التالیة

  .)وذكرت الشروط( الشروط بشرط أن تتوفر فیمن یراد منحھ إیاھا ھذه 

لجنة مكونة من ) من غیر األعضاء المنتخبین للمكتبو(ب الھیئة التأسیسیة من أعضائھا تنتخ: )٣٧(مادة 
سبعة أعضاء ویفضل غیر القاھریین وذوو اإللمام والصالت بالفقھ اإلسالمي واإلجراءات 

  .القانونیة

كتب اإلرشاد أو الھیئة نفسھا خاصا بما یمس مھمتھا تحقیق ما یحال علیھا من المرشد العام أو م(
ع ما تشاء من الجزاءات حتى ق ولھذه اللجنة أن تو،خر سلوكھم أو الثقة بھم أو أي أمر آاألعضاء في

  .اإلعفاء من العضویة على أن تعتمد ذلك من المرشد العام

یھم بالذمة والصدق باهللا على أن یؤدوا ما عل" وعند اختیار ھؤالء األعضاء یقسمون أمام الھیئة 
 وتدون قراراتھا ،وتختار اللجنة رئیسھا وسكرتیرھا من بین أعضائھا عقب اختیارھا مباشرة" واألمانة
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ومحاضرھا في سجل خاص بھا  ویكون اجتماعھا صحیحا بحضور خمسة من أعضائھا متى كان فیھم 
 ویتجدد اختیارھا مع .ینالرئیس  وتكون قراراتھا صحیحة إذا صدرت عن األغلبیة المطلقة للمجتمع

 وتجتمع بدعوة من رئیسھا، وللعضو  وال مانع من اختیارھا كلھا أو بعضھا ألكثر من مرة،اختیار المكتب
القرار بطلب كتابي یرفع إلى الھیئة التأسیسیة في أول اجتماع لھا، الذي یتقرر فصلھ أن یستأنف ھذا 

  .ورأیھا فیھ حاسم

 ،ضاء الھیئة التأسیسیة في الواجبات الملقاة علیھ نصحھ المرشد العام إذا قصر واحد من أع:)٣٨(مادة 
 إال إذا كان عضوا ،فإذا تكرر التقصیر أحالھ على اللجنة المنوه عنھا في المادة السابقة

  .)٢٥(بالمكتب فیتخذ في شأنھ ما نص علیھ في المادة 

  :وھذه المواد تتضمن القواعد اآلتیة

یة وھي السلطة العلیا في الجماعة فوضت ھذه اللجنة في مباشرة حق التحقیق مع  أن الھیئة التأسیس :أوًال
أعضائھا فیما ینسب إلیھم وناطت بھا االضطالع بأعباء ھذه الناحیة من سلطتھا ومنحتھا 

  .الصالحیة لھ وإلصدار قرار بالعقوبة حتى الفصل من العضویة

 قبل عضو من أعضائھا كان للجنة الصالحیة في  حصرت الھیئة الشروط التي متى توفرت مجتمعة:ثانًیا
  :مباشرة حق التحقیق معھ وتوقیع الجزاءات علیھ في شرطین ال ثالث لھما ھما

  .ا في الھیئة التأسیسیةأن یكون األخ المنسوب إلیھ االتھام عضًو) أ ( 

 .نفسھاأن یحال ھذا االتھام إلى اللجنة من المرشد العام أو مكتب اإلرشاد أو الھیئة ) ب(

ا من أعضاء الھیئة التأسیسیة الذین توفر قبلھم الشرطان السابقان من أحًد) ٣٨( لم تستثن المادة :ثالثًا
إال أعضاء مكتب اإلرشاد ماداموا متمتعین بھذه وجوب المثول أمام اللجنة لمباشرة حقھا معھ 

ھم أو بقرار من المكتب  زالت عنھم ھذه الصفة سواء أكان ذلك بعدم تجدید انتخابالصفة، أما إذا
    . فمردھم كذلك إلى اللجنة،)٢٥(نفسھ على الصورة التي وضحتھا المادة 

) ٣٦المادة( أن الھیئة التأسیسیة حین جعلت للجنة مھتمین أوالھما تختص بإدخال أعضاء في الھیئة :رابًعا
ي ذلك وجعلت التحقیق والعقوبة حتى الفصل من العضویة أطلقت للجنة الحق فبواألخرى تختص 

 ولم تجعل لنفسھا الحق في إعادة النظر في القرار بعد ،قرارھا نھائیا بعد اعتماده من المرشد العام
 األول أن یكون القرار فصال من العضویة :صدوره وإعالن العضویة إال إذا توفر لھ شرطان

رشاد العام واآلخر أن یستأنف العضو المفصول ھذا القرار بطلب كتابي یرفع إلى مكتب اإل
  .لیعرض على الھیئة التأسیسیة في أول اجتماع لھا ورأیھا فیھ حاسم
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 تقدیرا من الھیئة لخطورة السلطة المخولة لھذه اللجنة أحاطتھا بشروط وضمانات بینتھا المادة :خامًسا
في الصفات الواجب توفرھا في عضوھا وفي تحدید أغلبیة خاصة لجلساتھا وفي القسم ) ٣٧(

   وفي اعتماد قراراتھا من المرشد العام ،ھ أعضاؤھا أمام الھیئة عند اختیارھمالذي یؤدی

) ٣٧( لیس لمكتب اإلرشاد العام سلطة من قریب أو من بعید على ھذه اللجنة فقد اشترطت المادة :سادًسا
 كما أن المادة نفسھا جعلت انتخابھا من حق الھیئة ،أن یكون أعضاؤھا من غیر المنتخبین للمكتب

لتأسیسیة نفسھا التي تنتخب المكتب وبذلك قسمت الھیئة سلطتھا بین لجنتین فعھدت بسلطتھا ا
  .طتھا القضائیة إلى لجنة العضویةالتنفیذیة إلى المكتب وعھدت بسل

ا فیما یقره القانون من أن أي قرار یمس كیان الجماعة یصدر من أیة إدارة من ویتبین ذلك جلًی
فتھ الشرعیة إال إذا أعتمد مكتب اإلرشاد ما عدا قرارات ھذه اللجنة فأنھا إدارات الدعوة ال یكتسب ص

  .تكتسب صفتھا الشرعیة دون عرضھا على المكتب أو اعتمادھا منھ

 

وعلى ضوء ھذه القواعد المستقاة من قانون الجماعة نحب أن نناقش موقف ھؤالء األعضاء الثالثة 
  :تيشكل على الوجھ اآلجنة من ناحیة المن الل

 
  . أعضاء في الھیئة التأسیسیة:أوًال

  . لیسوا أعضاء في مكتب اإلرشاد العام:ثانًیا

 
 أخطرت اللجنة أحد أعضائھا وھو الشیخ محمد الغزالي أحد المدعي علیھم بخطاب مسجل بان  :أوًال

  .ل في أمرهقرار وقفھ نحاه عن عضویة اللجنة حتى یفص

ھا األستاذ عبد العزیز كامل في تنحیتھ عن ریاسة اللجنة وعضویتھا  قرارھا برغبة رئیس التقي:اـثانًی
  .خالل نظرھا ھذه القضیة العتباره شاھدا فیھا

  . انتخبت اللجنة األستاذ محمود عبد الحلیم رئیسا لھا خالل نظر ھذه القضیة:ًاـــثالث

  . المرشد العام أخطرت بذلك فضیلة:اـــرابًع

  .ا منھم الرئیس حافظت طوال جلساتھا على العدد القانوني ألعضائھا فكانوا خمسة دائًم:خامًسا

 
 من وردت أسماؤھم  أحال مكتب اإلرشاد العام إلى اللجنة تقریر اتھام ضد ھؤالء األعضاء الثالثة :أوًال

  . ھؤالء الشھود واستجوبتھم وناقشتھم في شھادةفي قرار االتھام وبعض من ورد ذكرھم
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 في شھادة ھؤالء سمعت اللجنة شھادة من وردت أسماؤھم في قرار االتھام وبعض من ورد ذكرھم : ثانًیا
لم ترد ھذه الفقرة في البیان الموزع ونقلناھا عن كتاب األستاذ  (الشھود واستجوبتھم وناقشتھم

  ).٢٤٣، الجزء الثالث، ص "ث صنعت التاریخأحدا.. اإلخوان المسلمون"محمود عبد الحلیم 

یھم أمامھا وأخطرتھم بذلك، ولما  حددت اللجنة الموعد والمكان لحضور ھؤالء األعضاء المدعي عل:ثالثًا
  .احت لھم فرصة أخرى بالكتابة إلیھم كذلكتخلفوا، أت

  . لم یرد المدعي علیھم أعضاء اللجنة كلھم أو بعضھم لمآخذ علیھم:رابًعا

 تلك یرى الناظر بعین القانون المجرد عن الھوى أن جمیع الشروط والضمانات واإلجراءاومن ذ
التي تضمنھا قانون النظام األساسي للجماعة إللزام ھؤالء األعضاء الثالثة بالمثول أمام اللجنة إلجراء 

ور بعذر  وكان یجب على ھؤالء األعضاء الذین لم یعتذروا عن الحض،ت كاملةرالتحقیق معھم قد توف
لیھم بما عسى أن یكون لدیھم تھم الموجھة إلدفع الموعد والمكان المحددین لھم شرعي أن یحضروا في ال

  .من أدلة

 

وباإلطالع على محضر تحقیق اللجنة مع األستاذ أحمد عبد العزیز جالل وعلى كتاب الدعوة الذي 
ھم للحضور في المرة األخیرة یتبین أن اللجنة لم تدخر وسعا في وجھتھ إلى األعضاء الثالثة المدعي علی

تجلیة حقائق القانون لھم وفي مجاراتھم إلى أبعد الحدود في سبیل إدخال الطمأنینة إلى نفوسھم حتى یفیئوا 
  .إلى الحق ویستجیبوا لصوت القانون

 أن –ھ دلیل براءتھ دیان ل إذا ك– تواق ،واإلنسان بطبیعتھ إذا وجھ إلیھ اتھام وعلق بسمعتھ شيء
یتلقف أول من یقابلھ ویتلمس من یسألھ لیقضي إلیھ بأدلة براءتھ لیدحض ھذا االتھام ویخلص سمعتھ مما 

  . ال سیما إذا علم أن إفضاءه بذلك ألول سائل لن یمنعھ من اإلفضاء لغیره،علق بھا

 

 ، الھیئة المدعي علیھ وبین أعضاء المكتب یعد باطالوالواقع أن االحتجاج بوجود خالف بین عضو
 ،الن من السھل على كل عضو محال إلى اللجنة أن یدعي ھذا الخالف لیفلت من المثول أمام اللجنة

خصوصا إذا علم أن أكثر الحاالت تحول إلى اللجنة عن ھذا الطریق وھو المكتب وبذلك یكون مثار 
ویمكن إثارة ھذا االحتجاج نفسھ بنفس الصورة إذا ما كان –ءات الخالف ممكنا وجوده بطبیعة اإلجرا

التحویل إلى اللجنة عن طریق المرشد العام وبذلك یبطل عمل اللجنة ویبطل بالتالي ما قصد إلیھ القانون 
  .والتحایل على أبطال أحدي مواد قانون مقرر یعتبر باطال) ٣٧(من إیراده أحدى مواده وھي المادة 
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دال أن الذي یمنعھم من الوقوف أمام اللجنة أن بینھم وبین أعضاء المكتب خالفا كما وإذا فرضنا ج
 أن یبرئوا أنفسھم أوال أمام اللجنة مما ھو منسوب – لو كانوا جادین – فھل ھذا یمنعھم ،أدعوا في كتابھم

  .ھا موضع اختصاصأعضاء المكتب إلى الجھة التي یرونإلیھم ثم یرفعوا شكواھم بعد ذلك ضد 

كما أننا لو أخذنا بنظریة المدعي علیھم وقام خالف بین عضوین أحدھما عضو في الھیئة التأسیسیة 
واآلخر لیس عضوا فیھا أذن لما وجد المختلفان لجنة تحقیق یحتكمان إلیھا وبذلك تضیع الحقوق وتبدد 

  .دون مراجع

ذرت إلى اهللا وإلیھم رأت أن وبعد أن یئست اللجنة من حضورھم أو إذعانھم إلى القانون بعد أن أع
  .من حقھا أن تسیر في القضیة وأن تحاكمھم غیابیا مكتفیة بما تضمھ محاضر تحقیقاتھا

  :ھنا ننتقل إلى الموضوع فنرى ما یأتيمن و

 

 أن ١٩٥٣وفمبر سنة  ن٢٨ه بتوقیعاتھم ونشروه في الصحف الصادرة في یوم وفي أول بیان أصدر
 من شھر ٢٠المدعي علیھم الثالثة كانوا مع المعتصمین بدار المركز العام مساء یوم الجمعة الموافق 

 وأنھم لم یواجھوا تصرفات ھؤالء المعتصمین ١٩٥٣ من نوفمبر سنة ٢٧ الموافق ١٣٧٣ربیع سنة 
ن ینبغي لمثلھم ممن یحسن النیة  وكا–باالستنكار مع العلم بأنھم كانوا منھم موضع الرضا والقیادة 

والتصرف وقد حازوا ھذه المكانة في نفوس ھؤالء الشبان أن یطمئنوھم إلى أنھم سیقومون عنھم بالتفاھم 
 –مع فضیلة المرشد أو مع مكتب اإلرشاد ویطلبوا إلیھم االنصراف فإذا أبوا كان علیھم ھم أن ینصرفوا 

 أما في ،نفسھم أن یفعلوا ذلك لو كانوا حسني النیة والتصرفوما كان یضیرھم شیئا في الدعوة وال في أ
الدعوة فما كان في طوق ھؤالء الشبان المعتصمین أن یفعلوا أسوأ مما فعلوا وأما في أنفسھم فقد وقف 
كثیر من أعضاء المكتب والھیئة التأسیسیة من ھذا الشباب الموقف الذي أشرنا إلیھ وما ضارھم في 

إلخوان األساتذة عمر التلمساني وعبد القادر عودة وعبد الحكیم عابدین وعمر أنفسھم شيء أمثال ا
األمیري والشیخ محمد فرغلي وعبد العزیز كامل  واألخیر لم یكتف بالموقف السلبي بل ظل معھم طیلة 

  .اللیل یحاول إخراجھم من المركز العام

 العزیز جالل حین ادعیا لألخ األستاذ وفي ھذا تفنید الدعاء الشیخ محمد الغزالي واألستاذ أحمد عبد
نما فعال ذلك تھدئة  نوفمبر أنھما إ٢٨نشر بالصحف یوم ا بیانھم الذي ععبد العزیز كامل بعد أن وق

  .للثائرین وتخلیصا للدعوة من ھذا المأزق

 

 ١٩٥٣ نوفمبر سنة ٢٨وم  أصدر المدعي علیھم بیانا موقعا منھم نشروه بالصحف الصادرة ی:ثانًیا
  :ضمنوه النقاط اآلتیة
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  . ادعاءھم أن األستاذ المرشد العام أعلن استقالتھ على المأل:أوًال

 واعتبارھم إیاھم موقوفین فقط ، إلغاءھم قرار مكتب اإلرشاد العام بفصل األربعة المفصولین:ثانًیا
  .یةحتى تحدد موقفھم لجنة خاصة تعرض تقریرھا على الھیئة التأسیس

  . اإلرشاد العام حتى تبت الھیئة في مصیره من ثالثتھم مع الرابع بوقف مكتبا إصدارھم قراًر:ثالثًا

 اجتماع الھیئة ن اعتبارھم أنفسھم ھیئة تقوم بتصریف شئون الدعوة وإدارة المركز العام لحی:ارابًع
  .التأسیسیة

ل فالمكتب وھو الجھة المختصة نفي قأن األستاذ المرشد العام لم یستوبتحقیق النقطة األولي ثبت 
 ــ وتبین بذلك أنھم ارتكبوا خطأین ــا على ادعائھم ا وال معنوًی والمدعي علیھم لم یقدموا دلیال مادًی،ذلك

األول الكذب واالفتراء واآلخر إشاعة الذعر واالرتباك بین صفوف اإلخوان بنشر ھذا الكذب في 
  .الصحف

أن مكتب اإلرشاد لم یلغ قرار الفصل الذي أصدروه ضد األربعة وبتحقیق النقطة الثانیة تبین 
 وأن مكتب اإلرشاد ال یجعلھ القانوني األساسي مسئوال أیة سلطة في الجماعة إال أمام الھیئة ،المفصولین

 وبذلك ، وبذلك یكون المدعي علیھم قد انتحلوا ألنفسھم شخصیة الھیئة التأسیسیة مجتمعة،التأسیسیة
  .رجوا على القانون الذي بایعوا علیھ وعلى الھیئة التي ھم مجرد أفراد منھایكونون قد خ

 تبین أن وقف مكتب اإلرشاد لیس من حق أیة سلطة في الجماعة أال ھذه ،وبتحقیق النقطة الثالثة
ذي أقسموا على الھیئة كما ذكرنا وبذلك یكون المدعي علیھم قد خرجوا مرة أخرى على القانون ال

  .حكامھخضوع ألاحترامھ وال

ا على القانون وبتحقیق النقطة الرابعة تبین أن في تنصیبھم أنفسھم أوصیاء على الجماعة ال خروًج
ا لسابقة خطیرة تركت آثارھا في كیان الدعوة الداخلي ومركزھا الخارجي ومكنت أعداء فحسب بل ابتداًع

 ذلك بأنھم نصبوا أنفسھم ،ین لإلسالملمعان أمر الجماعة وبالتالي أمر الالدعوة من اإلرجاف بالسوء وتھوی
. .ھا أو یأخذوا تفویضا بذلك منھاأوصیاء ومنحوا أنفسھم جمیع السلطات فوق الجماعة دون أن یرجعوا إلی

وأمام ھذا االفتیات على الحقوق تقصر قوانین الھیئات الشعبیة عن أخذ حقھا من أمثال ھؤالء المفتاتین 
  .اإلعفاء من العضویةألنھا ال تملك عقوبة أشد من 

تھم فیھا وال سبیل إلى إنكارھا أو التملص منھا ألنھم نشروھا في الصحف ھذه أخطاء اشترك ثالث
 في استمرواممھورة بتوقیعاتھم ولم یلحقوھا بعد أن ظھرت على صفحات الصحف بتكذیب بل أنھم 

  .اإصدار البیانات المماثلة في الصحف أیًض

 
حظت اللجنة أن المدعي علیھم كثیرا ما یذكرون في بیاناتھم أنھم سیلجأون إلى الھیئة وقد ال

 فمن أي نص في قانون ،التأسیسیة متظلمین من قرار الفصل الذي أصدره المكتب ضد األربعة األعضاء
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اإلخوان المسلمین الذي أقسموا على الخضوع لھ فھموا أن وسیلة عرض تظلم على الھیئة من قرار 
مكتب ھي أن یعتصبوا بدار المركز العام وأن یتخذوا قرارات بوقف المكتب وإحالل أنفسھم محلھ لل

والمسارعة بنشر ھذه القرارات الضارة بسمعة الجماعة في الصحف واستباحة الكذب العلني بنشر خبر 
  .كاذب باستقالة المرشد العام

 ھذه الخطوات غیر المسبوقة في تاریخ خاذت إال بعد اةثم ھم ال یعلنون لجوءھم إلى الھیئة التأسیسی
ي  لدعوة الھیئة بالطریق القانون، مع العلم بان الفرصة كانت متاحة لھم منذ صدور قرار الفصل،الجماعة

  . أو االنتظار حتى تجتمع الھیئة في میعادھا المحدد وما كان بالبعیددون الوقوع في ھذا الخطأ الجسیم

 

وقبل أن تنتھي اللجنة من تحلیل نقاط ھذا البیان وتحقیقھا تحب أن تلفت النظر إلى أن قرارھا في 
مد تع سی–سواء في قائمة االدعاء وفي شھادة الشھود . .والمنسوب إلى المدعي علیھم كثیر ــھذه القضیة 

 من الوقائع المادیة سجلوھا بتوقیعاتھم على أعظم االعتماد على ما جاء في ھذا البیان ألنھ مجموعة
  .ا أمام اللجنةورظلم من القرار بدعوى أنھم لم یحضأنفسھم وبذلك ال یكون ھناك مجال للت

 مما أكد للجنة سوء نیة المدعي علیھم وسوء تصرفھم أنھم اتخذوا الصحف وسیلة لنشر كل ما :ثالثًا
 وھذه وسیلة .ة یذكرون فیھ أنھم لن یمثلوا أمامھایصدر عنھم حتى كتابھم الذي أرسلوه إلى اللجن

 والضرر الذي ،للتشھیر تتنافى مع الخلق اإلسالمي ومع تقالید الدعوة وال یقدم علیھا ذو نیة حسنة
  .سببھ ھذا النشر ال یخفى على أحد

حمد  بیانا أدعوا فیھ أن األخ الشیخ م٢٩/١١/١٩٥٣ نشر المدعي علیھم بالصحف الصادرة یوم :رابًعا
فرغلي في االجتماع الذي عقد في منزل نائب رئیس الوزارة اتفق معھم على تكوین لجنة للتحقیق 
مع اإلخوان المفصولین وبسؤال األستاذ الشیخ محمد فرغلي قرر أنھ عندما طلب منھ األستاذ 

، ؟" یدأیة لجنة تقوم بھذا التحقیق الذي یر"مع المفصولین سألھ قائال صالح تكوین لجنة للتحقیق 
 فقال لـھ األستاذ – یقصد تلك التي تتكون منھ ومن زمالئھ الثالثة – لجنتنا :فقال األستاذ صالح

ن مكتب اإلرشاد ھو الھیئة اإلداریة العلیا للجماعة وھو صاحب الحق المطلق في قبول إ"فرغلي 
 ،تصاصاألعضاء وفصلھم وھو مؤتمن على أمور الجماعة ولیس ألحد أن ینازعھ في ھذا االخ

ومع ذلك فإن مكتب اإلرشاد حینما أصدر قرار فصل ھؤالء الشبان األربعة أعطاھم حق التظلم 
  ."فمن أراد أن یتظلم فمن الطبیعي أن ینتدب مكتب اإلرشاد لجنة تتولى التحقیق معھ

ونشر المدعي علیھم في نفس البیان أن األستاذ عبد العزیز كامل أبلغھم أنھ أفلح في إقناع أعضاء 
وفي ساعة متأخرة من اللیل أتصل خمسة من  " : ثم قالوا–المكتب للموافقة على تكوین لجنة للتحقیق 

 الدكتور خمیس حمیدة واألساتذة عمر التلمساني وعبد الرحمن البنا وعبد :أعضاء مكتب اإلرشاد ھم
وعلى "ثم قالوا " تحقیقتألف لجنة للالقادر عودة والسید محمد حامد أبو النصر وأبلغونا أنھم وافقوا على 



 ٢٦٢

 ٢١ھذا األساس نشر بیان األمس وفیھ ذكرنا تكوین لجنة للتحقیق ولكننا فوجئنا في الصباح بقرار بوقف 
عضوا وتألیف لجنة للتحقیق ال مع اإلخوان المفصولین حسب االتفاق ولكن مع اإلخوان الذین احتجوا 

  ."على قرار الفصل

 

ستاذ عبد العزیز كامل في ھذا الصدد قرر أن كل ما وعدھم بھ ھو أن یتوسط في وبسؤال األخ األ
  ."األمر دون أن یقید نفسھ بحل معین

الذي دار بیننا في حضور األخوة األربعة من " وبسؤال األخ األستاذ عمر التلمساني قرر أن 
مد أبو النصر وعمر أعضاء المكتب أن المكتب قرر تكوین لجنة من الشیخ فرغلي والسید محمد حا

التلمساني لتحقیق ما حدث مساء الجمعة من الشبان الذین اعتصموا بعد أن ذھبوا إلى منزل فضیلة 
المرشد ونظر كل تظلم یقوم من األربعة المفصولین إذ كان قد قدم إلینا تظلم من أحمد عادل كمال كما أن 

ن ھذه ا إقل أبًدلذي صدر قرار بإیقافھ ولم نسابق االمكتب أحال إلى ھذه اللجنة التحقیق مع الشیخ سید 
ب أن أقول أن الحاج صالح عشماوي قرر لنا وأح: " ویقرر كذلك فیقول: صولیناللجنة للتحقیق مع المف

 أنھ علم تلیفونیا بأن المكتب اإلداري أوقف واحدا وعشرین من – لیال –ونحن في دار الكتاب العربي 
ح الیوم التالي بشيء ألن ما یقرر أنھ فوجئ بھ في الصباح كان یعلمھ اإلخوان فھو إذن لم یفاجأ في صبا

  ."قبل أن تصدر جرائد الصباح

وبسؤال األخوین األستاذین محمد حامد أبو النصر وعبد القادر عوده قررا نفس الذي قرره األستاذ 
للمدعي علیھم وكان بي األستاذ عبد القادر عودة أنھم قالوا ذلك في دار الكتاب العرعمر التلمساني وذكر 

  .معھم آخرون ذكر منھ عبد الرحمن السندي والشیخ سید سابق

عن لجنة التحقیق وبین ما  ٣٠/١١وترى اللجنة أن الفرق بین ما نشره المدعي علیھم بالصحف یوم 
 فالمنشور بالصحف یشعر بأن المكتب رجع عن ،فرق شاسعقرره الشھود الذین أوردنا ملخص ما قرروه 

ن ھي إال لجنة للتحقیق  بقراره وأن اللجنة المنوه عنھا إوما قرره الشھود یشعر بأن المكتب متمسك ،قرار
  .مع الذین أحدثوا الشغب یوم الجمعة وللتحقیق في تظم من یتظلم من المفصولین

 
ع بجانب  تمسك عن القطع برأي في ھذه النقطة أال أنھا إذ تض ولجنة العضویة وأن كانت تؤثر أن

 على  نشر خبر بمجلة الدعوة باستقالة األخوین األستاذ عبد العزیز ھذا أن األستاذ صالح عشماوي اجترأ
 وثابت أن إیراد ما یتصل باألستاذ ةكامل من لجنة العضویة والدكتور محمد سلیمان من الھیئة التأسیسی

  . یستقل من الھیئة التأسیسیةوأن الدكتور محمد سلیمان لم ،عبد العزیز كامل فیھ تحریف ظاھر 

لتحقیق استطعنا أن فإذا وضعنا ھذه الوقائع من األستاذ صالح عشماوي بجانب ما نشره عن لجنة ا
  . ونحن مطمئنوننحكم على روایتھ
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 قرر األستاذ عبد العزیز كامل في شھادتھ أنھ حاول لیلة الحادث أن یحمل األستاذ صالح عشماوي :اخامًس
ا فلم یفلح وظل في محاوالتھ ھذه ز العام بعد أن غادره كل المعتصبین تقریًبعلى مغادرة المرك

مر وقد ما الذي أقحمك في ھذا األ" معھ حتى قرب الفجر ولما سألھ األستاذ عبد العزیز كامل 
  ." اعتبرني طرفا في ھذا األمر" قال األستاذ صالح"خرج المعتصمون أنفسھم ؟ 

األستاذ صالح عشماوي على مل أنھ في ساعة متأخرة من اللیل دخل كما قرر األستاذ عبد العزیز كا
في الحجرة المعتصم بھا لیرجوه الخروج من المركز العام فوجده یتكلم بالتلیفون مع آخر في الخارج ثم 

" ما ھي شروط جالئھ عن المركز العام ؟" ألتفت إلیھ والسماعة في یده سائال األستاذ عبد العزیز كامل 
 فغضب األستاذ عبد العزیز ،ا على ھذا السؤالكلم معھ في التلیفون ینتظر من األستاذ صالح جواًبكأن المت

 ،ن ینقل إلیھ ھذه الشروطھ بالتلیفون ویرید أوأبى أن یجیبھ إال إذا أخبره باسم الشخص الذي یتصل ب
  .فرفض األستاذ أن یذكر اسم الشخص

 

اذ عبد العزیز كامل أنھ ذھب في الیوم  التالي إلى دار الكتاب بالعربي فوجد بعد ذلك یقرر األست
 ،بأحدي الحجرات اجتماعا یضم األساتذة صالح عشماوي وعبد الرحمن السندي والشیخ سید سابق

وأخذوا یتحدثون معھ في شأن وساطتھ بأسلوب عرف منھ األستاذ عبد العزیز من ھو الشخص الذي كان 
  .سمھاصالح أمس في التلیفون ورفض ذكر یكلم األستاذ 

ویقرر األخ األستاذ عبد القادر عوده في شھادتھ أنھ لما ذھب إلى دار الكتاب العربي لمقابلة المدعي 
علیھم مع بعض أعضاء المكتب في شأن التفاھم وجد مع المدعي علیھم أشخاص آخرین منھم عبد 

  .الرحمن السندي والشیخ سید سابق

حمد ھاشم الموظف بالمركز العام قرر في شھادتھ التي قدمھا إلى اللجنة مكتوبة وكان كما أن األخ م
موجودا بالمركز العام ساعة اقتحامھ أنھ كان جالسا بجوار مكتب المراقب وأمامھ التلیفون فدق جرسھ 

 وكان فتكلمت معھ فطلب األخ على صدیق فجاء"عبد الرحمن السندي یقول الشاھد فإذا المتكلم األستاذ 
 وبعد قلیل دق التلیفون مرة آخرة فأمسكت ، كل حاجة كویسة، كویس الحمد هللا، الحمد هللا:رده كاألتي

وفي أثناء ھذه المكالمة .. . صدیقي علا وجاءبالسماعة فإذا بھ عبد الرحمن السندي وطلب صدیق أیًض
على صدیق فدخل الحاج أحسست بوجود سیارات على باب المركز العام فوقفت النتظار من بھا بجوار 

جھ الحاج حلمي والحاج صالح والشیخ الغزالي والشیخ سید "وي وكان على یقول في التلیفون حلمي المنیا
 –سابق والحاج جودة والحاج عبده قاسم ومحمد شریف أن شاء اهللا وعلیكم السالم ورحمة اهللا وبركاتھ 

  ."وضع السماعة ودخل حضرات المدعوینو

ھادات یتضح أن ھذه الحركة وعلى رأسھا المدعي علیھم كانت على اتصال من مجموع ھذه الش
 اإلرشاد بفصل ھؤالء األربعة ، وحسن النیة وقرار مكتبل اللیلوا طبأحد المفصولین اتصاال منتظًم
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 فاالتصال بھم بل التلقي منھم فیھ ،یقتضى أن یقطع اإلخوان صلتھم في شئون الدعوة بھؤالء المفصولین
   لھ ویشم منھ رائحة التآمر القرار وتحٍدخروج على 

 

 تبینت اللجنة من مراجعة البیان األول الذي أذاعھ المدعي علیھم بالصحف أن الحرص على :اسادًس
تصدیره بإعالنھم استقالة المرشد العام یرتبط بسابقة لألستاذ صالح عشماوي تقرر من أجلھا 

ا  ھذه السابقة ھي مخاطرتھ بإذاعة أمر قرر المكتب اعتباره سًر،م الماضيا في العاوقفھ شھًر
كان ھذا السر الذي حرص األستاذ صالح على نقلھ بعد منتصف اللیل إلى جریدة المصري ھو و

ح عقدة إزاء ھذا الرجل الذي یشغل لن في نفس األستاذ صا كأ،ا إعالن استقالة المرشد العام أیًض
   . مع أنھ بایعھ أمام الھیئة التأسیسیة من قبل،ذه الدعوةھذا المنصب ویقود ھ

واللجنة ترى في تصرفات األستاذ صالح ھذه إزاء األستاذ المرشد وتكرر ھذه التصرفات نفسھا 
 نقضا للبیعة ونكثا للعھد وترى في زمیلیھ الذین وقعا معھ على ،بالرغم من وقفھ شھرا من قبل بسببھا

  . الرأي الذي تراه فیھالبیان الذي تضمن ذلك نفس

شیر إلى أن ھناك أسماء جاءت على ألسنة الشھود للجنة ھذه الحیثیات البد لھا أن توقبل أن تختم ا
  .في مواقف غامضة ستطلب اللجنة فیما یعد إحالتھا إلیھا الستجالء ھذه المواقف وتحدیدھا

  إمضاءات

       حامد شــــریت                    عامر          عبد اهللا                   حسني عبد الباقي         

  
  سعد الدین الولیلي              محمود عبد الحلیم
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على أثر التحول الوطني العظیم الذي صارت إلیھ البالد بفضل حركة الجیش المباركة وجھاد 
زل الملك السابق عن العرش ومغادرتھ البالد واتجاه النفوس  ذلك التحول الذي انتھى بتنا،رجالھ األبطال

 بادر اإلخوان ،المؤمنة تبعا إلى اإلصالح وبناء األمة من جدید على أفضل دعائم النھضة الصالحة
من  ٤المسلمون بأداء واجبھم في المساھمة في ھذا البیان المنتظر فاجتمع مكتب اإلرشاد العام یوم السبت 

 وقرر إصدار بیان برأي اإلخوان في الموقف ١٩٥٢ من یولیو سنة ٢٦ الموافق ١٣٧١ذي القعدة سنة 
  .وتحدید الخطوط الرئیسیة التي ینبغي أن یسیر علیھا اإلصالح المنشود

، ١٩٥٢ الموافق أول أغسطس سنة ١٣٧١ من ذي القعدة ١٠ثم دعیت الھیئة التأسیسیة یوم الجمعة 
  .وأقرت إصدار ھذا البیان
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  الرحمن الرحیمبسم اهللا 

 الَِّذیَن ِإْن َمكَّنَّاُھْم ِفي اَألْرِض َأَقاُموا الصَّالَة َوآَتْوا *َوَلَینُصَرنَّ اللَُّھ َمْن َینُصُرُه ِإنَّ اللََّھ َلَقِويٌّ َعِزیٌز "
  ."الزََّكاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَھْوا َعْن اْلُمْنَكِر َوِللَِّھ َعاِقَبُة اُألُموِر

 وفتح بجھاده المظفر أبواب األمل في ، جیش مصر العظیم لھذه الحركة المباركةن وقد وفق اهللاآل
 ،ل عقبة كانت تصد عن سبیل اهللا والحق وتعوق المصلحینا وأز،بعث ھذه األمة وإحیاء مجدھا التلید

  .المختلفةألمة وحكامھا في العھود ویستند إلیھا ویملي لھا المفسدون والمغرضون من كبراء ھذه ا

مل  وأال یأخذنا الزھو بھذه االنتصارات عما یجب من استئناف الع،اآلن ینبغي أن ننظر إلى األمام
  .شعر األمة بأنھا انتقلت نقلة كلیة من عھد إلى عھدفي مرافق اإلصالح الشامل حتى ت

  . فقد ضاعت ثمرة ھذه الحركة وأصابتنا نكسة ال تؤمن عواقبھا،فأال تفعل

 ، أن یتقدم إلى األمة وإلى أولى األمر فیھا بمشورتھ،على كل ذي رأي في األمةوھذا  یفرض 
  . عما ینبغي أن یتجھ إلیھ اإلصالح المنشود ببعث ھذه األمة من جدید،خالصة هللا بریئة من الھوى

 في مثل ھذه المراحل المتمیزة ــنة اإلخوان المسلمین أن یتقدموا إلى األمة وأولى األمر فیھا ـوُس
 بالرأي یستقونھ من كتاب اهللا  الذي ال یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ والذي یسوى  ــن تاریخھام

 العامة وال یفرق بین جنس وجنس وال بین لون مبین المسلمین وغیر المسلمین في حقوقھم وواجبا تھ
  .ولون

 
 أن یؤخذ ، وماال تظھر ثمرة العمل إال بھ،من ضروب اإلصالح ال إن أول ما ینبغي االلتفات إلیھأ

 وما ینبغي أن ،كل من أعان الملك السابق على الشر ویسر لھ سبل الفساد والطغیان بما أخذ بھ الملك نفسھ
 فال یستقیم في میزان العدالة وال في حمایة المصالح العامة ورعایة المثل العلیا أن یكون أمر ،یؤخذ بھ
  .القصاصید  ثم یترك أعوانھ وأدواتھ آمنین ال تمتد إلیھم ،ا على عزل الملك مقصوًرالتطھیر

 تنتھي نصوصھ وروحھ إلى إلقاء ،تور البالد الذي أقسم جمیع وزراء الدولة على احترامھــإن دس
  والوزراء حین یحملون ھذه المسئولیة یعتبرون مؤتمنین علیھا من،المسئولیة كلھا على كاھل الوزراء

  . فإذا فرطوا في رعایة ھذه األمانة فقد استوجبوا أشد أنواع المؤاخذة،قبل األمة

 بل إن الدستور ،وإن الدستور لیقرر أن أوامر الملك شفھیة أو كتابیة ال تعفي الوزیر من المسئولیة
 ھذا  فكیف یقبل بعد،ھا مسئوال عن أحادیث الملك الشخصیةسئولیة في الحكومة حتى یجعل رئیسیركز الم

عذر وزیر مھد للملك سبیل اإلفساد ویسر لھ استغالل أموال الدولة واغتصاب أراضیھا وإضاعة 
 وسن لھ من التشریعات والقوانین ، وأعانھ على إھدار الحریات وسفك دماء أبنائھا األبرار،مصالحھا

  .االستثنائیة ما یحمیھ من رقابة الشعب ویدفعھ إلى التمادي في البغي
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 د الحكمــورأوا أن االحتفاظ بمقعكل حد في التفریط وتضییع األمانة، الحكم قد جاوزوا ولكن رجال 
 فضال عما شاركوا ، أعز علیھم من الوطن والشعب جمیعاــ وھو أقصى ما یستطیع الملك حرمانھم منھ ــ

  .فیھ من الغنم الحرام واالستغالل اآلثم لمقومات البالد

 فتبادر على تنحیتھم عن الحیاة العامة ،طھیر إلى ھؤالء الحكاما أن تمتد ید الت لزاًملقد أصبح
 ، حتى یقدموا للمحاكمة عن كل ما یوجھ للملك السابق من اتھامات،وحرمانھم من مزاولة النشاط السیاسي

 وما تظھره الملفات الحكومیة الیوم وبعد الیوم من مظاھر البغي وسوء ،وما یعاب علیھ من تصرفات
 یوقنون أن عقاب الشعب المتربص أحق ذ إ، یكونوا عبرة لكل من یلي أمور ھذه البالد حتى،االستغالل

  .بأن یتقي من نقمة الملك المتسلط

د الوال یبلغ التطھیر غایتھ حتى تشمل المؤاخذة كل من عبث بمصلحة الدولة أو أجرم في حق الب
 ،ون ھوادة وال محاباةدن الكسب الحرام  وھذا یتقاضانا أن نبادر إلى تنفیذ قانو،في عھود الحكم المختلفة

 من أساء استخدام السلطة بمصادرة الحریات وترویع اآلمنین كلوأن نقدم للمحاكمة بال تردد وال تمییز 
لعدالة اد ـا في القضایا التي غل الطغیان عنھا یا صارًمزیًھنوتعذیب أبناء األمة األحرار وأن یعاد التحقیق 

  . التي كان لبعض المسئولین فیھا دور معروف– اغتیال الشخصیات كقضایا الجیش و–من قبل 

  .كما ینبغي إلغاء األحكام العرفیة وسائر القوانین الرجعیة المنافیة للحریة

 
 لن – نتیجة المسیر في طریق التطھیر –إن حركة الجیش التي أسلمتنا إلى ھذه النتیجة المباركة 

 لھا أن تؤتى ثمارھا كاملة غیر منقوصة حتى نسیر في اإلصالح التشریعي والخلقي بخطوات یتسنى
 المریرة وال تسمح ببروز أوضاع وظھور أشخاص من طراز أولئك  ال تتكرر معھا التجارب،حاسمة

  . أنفاسنا بعد منذ أزحناھم عن الطریقالذین لم نستجمع

 ال یبلغ غایتھ حتى یقوم على ،قامت أھدافھ وأصولھوال شك أن التشریع مھما أحكمت صیاغتھ واست
 طریق التربیة الدینیة إذ تغرس في نفسھ من معاني نتنفیذه الفرد الصالح الذي ال یتم إعداده إال ع

ا  فإذا ولى أمًر،ب للناس ما یحب لنفسھحاإلنسانیة السامیة ما یعصمھ من إتباع الھوى ویھدیھ إلى أن ی
،  المستقیم في خلقھ الذي ال یتكبر وال یتغطرس،ن بربھ الذي ال یذل وال یتزلفوتقلد سلطانا كان المؤم

 والذي ال یقصى الفضیلة عن حیاتھ الشخصیة أو حیاتھ ،المرضى في أمانتھ الذي ال یختلس وال یرتشي
  ".ْد َخاَب َمْن َدسَّاَھا َوَق*َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّاَھا  "، فھو في بیتھ القدوة الصالحة وفي مكتبھ المثل الطیب،العامة

 وإلغاء مظاھر الحیاة التي تخالف ، أن تعمل الحكومة على تحریم ما حرم اهللا..ومن تمام ھذا الباب
   .ذلك مثل القمار والخمر ودور اللھو والمراقص واألفالم والمجالت المثیرة للغرائز الدنیا

 فینبغي أن یقترن غرسھا ، اإلسالموإن العاطفة الدینیة ال تكفي وحدھا لضمان التخلق بأخالق
وإنماؤھا بمحاسبة الفرد حسابا دقیقا عن اتخاذ اآلداب واألخالق القرآنیة منھاجا لھ في حیاتھ الخاصة 

  .والعامة
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كما یجب أن نعید بناء نظامنا التعلیمي والتربوي على أسس جدیدة تضمن تكوین جیل جدید مشبع 
أن نعید كتابة تاریخنا اإلسالمي والمصري لنزیل منھ ما وضعھ  و،بالروح الدینیة والخلقیة والوطنیة

  .المغرضون من المستعمرین والمستشرقین

 ویجب تدعیم معاھد ،ویجب أن نوفر التعلیم للمواطنین جمیعا وأال یكون ذلك على حساب مستواه
ات البحث حتى تقوم حتاج إلیھ من المكتبات والمعامل وأدومعات على اختالفھا وتزویدھا بما تالعلم والجا

  .بمصر نھضة علمیة جدیدة تستطیع أن تساھم بقسط كبیر في بناء نھضتنا االجتماعیة واالقتصادیة

 
إن الفرد الصالح ال تطیب لھ الحیاة في ظل دستور تم وضعھ في عھد االستعمار اإلنجلیزي أوال 

وجود ثغرات في نصوص الدستور سمحت بإحداث  وقد نشأ عن ذلك ..والطغیان السیاسي ثانیا
 التدخل ھا بین حین وآخر، كما سولت للملك في حیاتنا العامة واستطاع االحتالل أن ینفذ منتباااضطر

المستمر وتجاوز حدود المبادئ الدستوریة األساسیة ولقد كان البارز لھذه المالبسات أن یجئ الدستور 
  .األمةمنحة من الملك ال نابعا من إرادة 

 وكان من طبیعة الثورات الناجحة أن تسقط ،ولما كان تصرف الحكام قد أھدر الدستور نصا ومعنى
 فإن الدستور المصري قد أصبح ال وجود لھ من ناحیة الواقع ،الدساتیر التي تحكم األوضاع السابقة علیھا

 على أساس أنھ ،ستور جدید مما یقتضي المسارعة إلى عقد جمعیة تأسیسیة لوضع د،وال من ناحیة الفقھ
وسیترتب ،  ال على أنھ منحة من الملك، وإرادتھا ورغبتھا وسیاج لحمایة مصالحھا،تعبیر عن عقیدة األمة

 اختفاء جمیع نصوصھ التي تصدر عن طبیعة كونھ منحة –ة الحال ع بطبی–على إعادة إصدار الدستور 
  .اةوتستمد من مبادئ اإلسالم الرشیدة في كافة شئون الحی

انون أو فوق المسئولیة وفي ظل ھذه المبادئ تختفي من الدستور أسطورة الحكام الذین ھم فوق الق
  . فالمبدأ األساسي الذي یقرره اإلسالم أن المسئولیة بمقدار السلطة وأن الكل سواء أمام القانونالجنائیة ،

مسئولیة مباشرة عن كل ال  مسئو–ا ا أو محكوًم حاكًم–رد في األمة ـكل فومن ھنا یجب أن یكون 
  .ا لنفس اإلجراءات والعقوبات التي یخضع لھا الجمیع بال استثناء خاضًع،تصرفاتھ

ا على ا من التجارب الدستوریة السابقة لیكون اتجاھنا إلى اإلصالح مؤسًسھذا ینبغي أن نستفید أیًض
 یجد أنھا لم تقدم  ــلنیابیة إلى الیوم منذ بدء الحیاة اــ والذي یستقرئ ھذه التجارب ،قواعد واقعیة ملموسة

 ــا ولیس أدل عل ذلك من أنھ مع شیوع المفاسد وانتشار األخطاء للبالد نیابة صالحة وال تمثیال صحیًح
 لم یفلح برلمان واحد ــن الملك كان ھو اآلمر بھا ا األحزاب السیاسیة الیوم وتقول إوھي التي تعترف بھ

 ولم ینتھ أي ، أو توجیھ اللوم إلى الوزارة، أو تغییر وزیر،خصصات الملك إسقاط حكومة أو مناقشة مفي
  !مجلس من مناقشة أي استجواب إال باالنتقال إلى جدول األعمال 

 الحكومات حریات إال وقد أقرتھ وخضعت لمشیئتھ بالاوفوق ذلك فما من قانون جاء ضاًر
رت للحكومات اعتماد األموال الضخمة المرھقة  تلك البرلمانات التي طالما یس،والبرلمانات المتالحقة
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 بحیث عجزت المیزانیة عن مواجھة ،للمیزانیة في أوجھ البذخ والترف وتحقیق شھوات الحكم الفردي
  .مطالب النھضة وضرورات اإلصالح في مرافق الحیاة

وات الحكام ود الحزبیة إلى أن أصبحت أداة تعطي شھــوھكذا انتھت الحیاة البرلمانیة في كافة العھ
  !!ومظالم السلطان صبغة قانونیة 

 حتى ،فال مناص إذن من النظر في إعادة بناء الحیاة النیابیة والقوانین االنتخابیة على أصول سلیمة
  .تؤدي رسالتھا على الوجھ المنشود

 

 وھذه ، وكثرة أتلفھا الفقر،ا الغني فھي بین قلة أطغاھ،اا خطیًرإن األمة اآلن تعاني تفاوتا اجتماعًی
  .حال ال یرضى عنھا اإلسالم

 واإلسالم یقضي بأن یكون لكل فرد في .فاإلسالم یكره أن یكون المال دولة بین األغنیاء وحدھم
  :ى كحد أدن–ا كان أو غیر مسلم  مسلًم–الدولة 

 اجسمھ ویجعلھ قادًر ومطعم یقي ، وملبس للصیف والشتاء،كن یقیھ حر الصیف وبرد الشتاءــمس
  .ذلك كلھ لھ ولزوجھ ومن یعول..  وتعلیم بالمجان،عالج بالمجان إن كان غیر قادرال و،على العمل

  :وسبیل اإلسالم إلى تحقیق ھذه المزایا

 
 وال یجوز إعانة رجل ال یعمل وھو ، ال یجوز لھ أن یتخلى عنھ،فالعمل فرض على القادر علیھ

 ویھیئ لھ ، ویجب على ولي األمر أن یساعده على إیجاد عمل لھ،حمل على العمل حمال بل ی–قادر 
  . ویتعھده حتى یتحقق أنھ مستریح فیھ،وسائلھ

 
 وجب على ولي األمر أن ،فإذا لم یجد عمال أصال أو كان عملھ ال یكفیھ أو كان غیر قادر علیھ

 ولیست صدقة ،ھي فریضة مقررة مقدرةو ،یاة المذكورة أنفا بالزكاةیتدخل لیحقق لھ ضرورات الح
 وتصرف حیث یجبي وال تنقل إلى مكان أخر حتى یستوفى أھل ، وھي حق للفقراء،یدفعھا الغني متفضال

 فیشعر األغنیاء والفقراء بأنھم متكافلون ،كل جھة بفقرائھا الذین یعرفونھم ویعرفون حاجاتھم
 وجب على من عنده فضل مال أن یرده ،ف الزكاة لتوفیر تلك الحاجات الضروریةفإن لم تك.ومتراحمون

 واتخذت من التشریعات ، فإن لم  یفعلوه أجبرتھم الحكومة على ذلك،على الفقراء حتى یستوفوا حاجاتھم
  .ما یكفل إصالح حال المجتمع بقدر ظھور الحاجات وبروز الضرورات

 بل یحل ،لكل فرد ال یوقع اإلسالم حد السرقة على السارقوقبل توفیر ھذه الضرورات األساسیة 
  . وإن قتل المانع فھو في النار، فإن قتل فھو شھید وعلى قاتلھ القود،لھ القتال للحصول على ما یقوم بأوده
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وبناء على ھذه المبادئ یجب النظر في عدة إجراءات یلزم أن تتخذھا الدولة لتحقیق تلك الغایات 
  : یأتينلخص أھمھا فیما

 

 ، أبلغ الضرر بالفالحین والعمل وسدت في وجوھم فرص التملكفإن الملكیات الكبیرة قد أضرت
فال سبیل إلى إصالح جدي في ھذا المیدان إال بتقریر حد أعلى ،وصیرتھم إلى حال أشبھ بحال األرقاء

 وصغار المالك بأسعار معقولة تؤدي على آجال  ویباع الزائد عنھ إلى المعدمین،للملكیة للضرورة
 كما یتعین توزیع جمیع األطیان األمیریة المستصلحة والتي تستصلح على صغار المالك ،طویلة

  .والمعدمین خاصة

 
 وذلك ، التحدیدن تتوافر لھ ملكیة حتى بعدا من المشتغلین بالزراعة لا كبیًرمن الواضح أن عدًد

 ولقد جرت العادة أن یلزم ،ا إلى قلة األراضي الصالحة للزراعة بالقیاس إلى عدد المشتغلین بھانظًر
المستأجر بأداء مبلغ نقدي أو قدر عیني من المحصول لقاء انتفاعھ بكل فدان دون مراعاة للقصد 

 بل یخرج في أكثر األحیان ،ال العام األمر الذي یترتب علیھ أن یحرم الفالح ثمرة عملھ طو–واالعتدال 
  .مثقال بدین ال یستطیع أداءه

 إال بإصدار تشریع یقصر نظام التأجیر على – بعد تحدید الملكیة –وال عالج لھذه الحال 
 ألنھا أقرب الصور إلى – بمعنى اقتسام المحصول بنسبة یتفق علیھا كالنصف مثال –" المزارعة"

  .العدالة

 

 ، لتشمل جمیع فئات العمال بما فیھم العمال الزراعیون،إعادة النظر في التشریعات العمالیة الحالیة
 –ولتكفل للعامل وأسرتھ التأمینات الكافیة ضد البطالة واإلصابات والعجز والمرض والشیخوخة والوفاة 

 النقابیة وتحدید أجور العمال توین االتحادا وإباحة تك،امع مراعاة جعل االنتساب إلى النقابات إجبارًی
وفق المبادئ اإلسالمیة على أسس اقتصادیة سلیمة مع ضمان حصول العمال على نصیبھم من غلة 

 الحقوق ه وإلغاء مكافآت أعضاء مجالس أعضاء مجالس إدارة الشركات على أن یكون تقریر ھذ،اإلنتاج
  .وحمایتھا بنصوص قانونیة صریحة

 

الة الضمانات ــوكفن الحد األعلى والحد األدنى للمرتبــات واألجور على أساس تقریب الفوارق بی
 وتحدید ، ضد أھواء الرؤساء واستبدادھمن وتأمین المرؤوسی،ة في الخدمة وفي المعاشـــالقانونیة والمالی

  . وإلغاء المركزیة، وتبسیط اإلجراءات،التبعات



 ٢٧١

 
 وتحقیقا للمساواة الكاملة بین أبناء الوطن الواحد وحتى تكون ،وذلك تكملة لما تم من إلغاء الرتب

  .األعمال خالصة هللا

  .وكذلك العمل على القضاء على مظاھر البذخ والترف

 
 وال یتم ھذا إال بتعیین رجال متدینین مثقفین وقد كانت ھذه وظیفة المسجد الرئیسیة منذ نشأتھ

 إلى  – وبخاصة في القرى – بل یحولون المسجد ،لإلشراف على المساجد ال یكتفون بإقامة الصلوات
  .ندوة حافلة بضروب النشاط واإلصالح ومكافحة األمیة

 

 وال بد من ، یعیش المواطنون معیشة طیبةإن موارد الثروة في مصر بوضعھا الحالي ال تكفي ألن
  . وإصالح األوضاع القائمة على أسس سلیمة،فتح أبواب جدیدة للثروة

  :ا منھاونقترح لذلك أموًر

 وتكون الحكومة قدوة في ذلك –تحریم الربا وتنظیم المصارف تنظیما یؤدي إلى ھذه الغایة  )١(
  .في مشروعاتھا الخاصة) الفوائد(بالتنازل على 

 البنك األھلي وإنشاء مطبعة لإلصدار في مصر واستعجال إنشاء دارسك النقود تمصیر )٢(
 .المعدنیة

إلغاء بورصة العقود التي أدت المضاربات فیھا إلى زعزعة االقتصاد القومي والعمل على  )٣(
 .إصالح السیاسة القطنیة بما یحقق مصالح البالد

 .اا ومعدنًیرى المصریة زراعًیاستكمال إصالح األراضي البور والعنایة باستغالل الصحا )٤(

تصنیع البالد مع العنایة بالصناعات المعتمدة على المواد األولیة المحلیة والصناعات  )٥(
  .الحربیة

 

إن رجال الجیش الباسل ھم أولى الناس بإصالحھ  ویجب على الدولة أال تبخل علیھ بالمال الذي 
تعتبر ذلك فریضة ال یؤخرھا غیرھا من الفرائض ولو أقتضى األمر الجور  وأن ،یھیؤه لتأدیة واجباتھ

   : ونود أن نشیر إلى أمور في التربیة العسكریة نجملھا فیما یأتي،على أبواب المیزانیة األخرى

أن تراعى اآلداب والشعائر الدینیة في الجیش وأن تقوم العالقة بین أفراده على أساس  )١(
  .األخوة



 ٢٧٢

 من یستطیع حمل – بعد فترة محدودة –تجنید بحیث ال یبقى في األمة أن یوسع نطاق ال )٢(
انِفُروا ِخَفافًا "عب كلھ جیشا كامل األھبھ والعتاد ــ حتى یصبح الش،الح دون أن یحملھــالس

  ."َوِثَقاًال َوَجاِھُدوا ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم ِفي َسِبیِل اللَِّھ

ري في المدارس والجامعات وأن یتسم بالجد واإلنتاج أن تضاعف العنایة بالتدریب العسك )٣(
  . ویشمل فنون الحرب وأسالیب القتال الصحیح،ا في مناھج التعلیمفیقرر إجبارًی

  .إنشاء جیش إقلیمي یتكون من كل من فاتھ االنتظام في الجیش العامل )٤(

ھا حتى أن تبادر الحكومة إلى إنشاء مصانع األسلحة والذخیرة إلمداد الجیش بحاجتھ من )٥(
  .یستطیع الجیش أن یحقق غایاتھ في العدد والعدة ومستوى التدریب

 

إن رجال البولیس ھم حفظة األمن الداخلي وھم جزء من األمة یجب أن تكون عالقتھم معھا عالقة 
  .أخوة قائمة على أساس من الخلق الفاضل الكریم

سدة التي عاونت الطغاة على إذالل األمة ومھدت لذلك ینبغي أن یطھر البولیس من العناصر الفا
السبیل لزج أبنائھا األبریاء في ظلمات السجون والمعتقالت وأشاعت في البالد جوا من الفزع واإلرھاب 

 وأن ینزه البولیس عن أن یكون أداة في ید األحزاب تسخره في مآربھا السیاسیة ،نانالزالت آثاره حیة بی
  .ن تكون في الحكممستغلة سیطرتھا علیھ حی

ویجب إلغاء نظام البولیس السیاسي الذي أساء إلى سمعة البولیس ومد نفوذه بغیر حق إلى كثیر من 
  .مرافق الحیاة وھو في حقیقتھ أثر من آثار االستعمار البغیضة

 وأن توثق روابط الود بینھم وبین ،وا في حیاتھمـمنأ وأن ی، رجال البولیسویجب أن یرفع مستوى
  .ھم من ناحیة وأفراد األمة من ناحیة أخرىرؤسائ

 

 وإن المشكلة التي تقابلنا اآلن ذات ثالثة ،ھذه خطوط رئیسیة في اإلصالح یحتاج كل منھا إلى بیان
والبد لكي یستقیم أمر ھذه األمة ما ،  وأوضاع مكنت الظلم من أن یظلم، وظالمون، مظلومون:أطراف

   :یأتي

 فترد إلى المسجونین السیاسیین ،وأن یعاد إلى كل ذي حق حقھ، أھلھاأن ترد المظالم إلى  )١(
 ولقد كانت ھذه الھفوة من الشباب الطلیعة األولى التي ثارت في وجھ الظلم ،حریتھم

 كما ترد ، بینما یتمتع المترفون والجالدون بأھوائھم،والطغیان وما زالت ترسف في أغاللھا
 وأن یتوافر للمواطنین حیاة یتحررون فیھا من أغالل ،ااألموال واألرض المغصوبة إلى أھلھ

  .اإللحاد والفقر وطغیان الطبقة الحاكمة وتجار السیاسیة



 ٢٧٣

 ،أن یقتص من الظالمین وأن یبعدوا عن المیدان السیاسي ھؤالء الذین استباحوا الحرمات )٢(
 ،ھم وداسوا على مقدسات األمة  وجعلوا البالد مزرعة لشھوات،واعتدوا على الحریات

  .واتخذوا العبث بمصالحھا مادة للكسب الحرام ألنفسھم وأھلیھم وأنصارھم

 وأن یكون التغییر شامال لكل مرافق الحیاة ،أن تغیر األوضاع التي مكنت الظالم من أن یظلم )٣(
  .التي استطاع الطغاة أن ینفذوا منھا إلى مآربھم

 وأن یخرج ،نجلیز من مصر والسودانأما قضیة االستقالل فلیس لھا إال حل واحد ھو أن یخرج اإل
  .كل مستعمر من بالد اإلسالم

   ."اویسألونك متى ھو ؟ قل عسى أن یكون قریًب"

وإن اإلخوان المسلمین حین یتقدمون بھذه الخطوط الرئیسیة إنما یستوحوھا من كتاب اهللا الذ یأمر 
ْم اللَُّھ َعْن الَِّذیَن َلْم ُیَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّیِن ال َیْنَھاُك ": ویحض على اإلخاء ورعایة أھل الذمة،بالعدل واإلحسان

ویدعون اهللا جلت قدرتھ أن ، "َوَلْم ُیْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَیاِرُكْم َأْن َتَبرُّوُھْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْیِھْم ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن
  .ینا جمیعا سواء السبیلیجمع القلوب على الھدى وأن یحقق لألمة أھدافھا وأن یھد

  
  امــــالمرشد الع

  حسن الھضیبي
 
 


