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 تقديم

 احلسن علي احلسين الندوي يأب/  بقلم

 اهلند –لكهنؤ  -عميد ندوة العلماء 

 :ىاحلمد هلل وسالم على عباده الذين اصطف

” مذكرات الدعوة والداعية” قدمة لكتابيسعد كاتب هذه السطور ويشرفه أن يكتب تصديرًا أو م

لإلمام الشهيد حسن البنا رمحه اهلل، ويعترب ذلك من األعمال اليت يتقرب بها إىل اهلل، وحيسن بها 

إىل نفسه قبل أن حيسن بها إن غريه، فهو كتاب ليس ككل كتاب، ومؤلفه ليس كاملؤلفني، 

هلا املؤلفون واحملرتفون يف كل حني ويف وموضوعه ليس كاملوضوعات اليت يعاجلها الكتاب ويتناو

كل مكان، ويتهيب رجل مثلي يف قلة بضاعته يف العلم والعمل، ويف ختلفه يف ميدان اإلصالح 

والكفاح، ويف جمال الرتبية واإلخراج، ويف حلبة التضحية واحملنة، أن يتقدم للكتابة والتعليق 

هذه السطور مدة استطالت حتى بلغ حرج  على هذا الكتاب ومؤلفه العظيم، ولذلك تأخرت كتابة

النفس كل مبلغ، وحتى غدوت أخشى وزر احتمال مزيد من التأخري ومن حرمان الشباب املسلم 

  وجنود الدعوة ورواد اإلصالح من خري وافر غزير.

كفي برهانا على خلود اإلسالم وعلى أنه دين اهلل املختار الذب صنع ليعيش إىل آخر الزمن، وعلى 

هذه األمة وعلى أنها هي األمة األخرية، وعلى أنها منجبة منتجة، مورقة مزهرة، وعلى  خلود

وجود هؤالء ذلك مراميها، كفي برهانًا على  ختطئأنها كنانة اهلل اليت ال تنفد سهامها وال 

ني املصلحني واجملاهدين والعباقرة والنوابغ، واملوهوبني واملؤيدين واملربني، وقادة اإلصالح املوفق

، ويف أجواء غري موافقة، بل يف أزمنة مظلمة حالكة، ويف دةعال غري مسواالذين ظهروا ونبغوا يف أح

مخود العاطفة وضعف اإلرادة وخور وح وبيئات قاتلة فاتكة ويف شعب أصيب بشلل الفكر وخواء الر

ة واخلضوع العزمية وسقوط اهلمة ورخاوة اجلسم ورقة العيش وفساد األخالق واإلخالد إىل الراح

 ح اجليل املعاصر كله كأنه طبعة واحدة من كتاب واحد خرجت منأصباإلصالح، ون للقوة واليأس م

تابا وتقيس عليه الباقي، فال تنوع رأ كة متقنة ال ختتلف نسخها وصحائفها، حسبك أن تقعمطب

جدة وال وال اختالف، وال طموح وال استشراف، وال تلق وال اضطراب، وال تفرد وال شذوذ وال 

اد وال شئ فوق املستوى، وأصبحت احلياة قطارا موحدا جتره قاطرة عتملشئ غري ا طرافة، وال

This file was downloaded from QuranicThought.com



واحدة، هي قاطرة املادة واملعدة، أو قاطرة الغرض واملصلحة، أو قاطرة اللذة واملنفعة، أو قاطرة القوة 

ا، جهضعها وإخراوالغلبة، ويدل كل شئ على أن هذه احلياة قصة واحدة، أو مسرحية قد أحكم و

ثيلها على مسرح اإلنسانية، أو على مسرح التاريخ اإلسالمي، ويلعب كل بطل من أبطال ويعاد مت

هذه الرواية دوره اخلاص الذي أسند إليه بكل مهارة ولباقة، ثم تنتهي هذه القصة يف تصفيق 

 املعجبني ودموع املتأملني. 

ومنازل معروفة، وأصوات  ،ةديات حمدوغاه يف ما يواصل هذا الركب سريه، وهذا القطار سفرنوبي

 ثار،مألوفة، و نغمات مكررة، إذا بشخصية تقفز من وراء  األستار، أو من ركام األنقاض واآل

وتفاجئ هذا الركب اهلادئ الوادع الذي ال يعرف غر الوصول إىل غايته املرسومة احملدودة، وال 

ان.. تفاجئه بالدعوة إىل اإلصالح بدألوراحة ا يليهتم إال بقوت اليوم وزاد الطريق وأمن السب

واحلاجة إىل استئناف النظر والتفكري يف األوضاع العامة ومصري اإلنسانية ومسئولية األمة اليت 

يلة والعقائد الضالة، والعادات ذالر أخرجت للناس، والثورة على األوضاع الفاسدة واألخالق

ية القوة والسلطات، ويدعو إىل حياة كرمية فاضلة، البطون والشهوات، وعبود اجلاهلية، وعبادة

وإىل مدنية سليمة صاحلة، وإىل جمتمع رشيد عادل، وإىل إميان عميق جديد، وإىل إسالم قوي 

حاكم، ويرفع بكل ذلك صوتا مدويا عاليا يضطرب به الركب وتهتز به مشاعره وعواطفه وقيمه 

ه أو يستخف به ويستمر يف سريه غري مقبل عليه ومفاهيمه، وال يستطيع أن يتغافل عنه أو يتجاهل

أو ملتفت إليه، بل خيضع له عدد كبري من أعضائه فينشقون عنه ويلتحقون بهذا الداعية، فيجعل 

 منهم ركبا جديدا يثق بنصر اهلل، ويسري على بركة اهلل.

الح والدعوة، وال إن هلؤالء الثائرين والدعاة املصلحني قائمة مشرقة ومشرفة يتجمل بها تاريخ اإلص

خيلو منهم زمان ومكان. وقد كان صاحب هذا الكتاب الذي أتشرف بتقدميه من هذه الشخصيات 

اليت هيأتها القدرة اإلهلية، وصنعتها الرتبية الربانية، وأبرزتها يف أوانها ومكانها، وإن كل من 

برة، يقتنع بأنه رجل يقرأ هذا الكتاب سليم الصدر، جمرد الفكرة، وبعيدًا عن العصبية واملكا

موهوب مهيأ، وليس من سوانح الرجال وال صنيعة بيئة أو مدرسة، وال صنيعة تاريخ أو تقليد، 

وال صنيعة اجتهاد وحماولة وتكلف، وال صنيعة جتربة وممارسة، إمنا هو من صنع التوفيق 
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ألمر عظيم وألمل  واحلكمة اإلهلية والعناية بهذا الدين وبهذه األمة، والغرس الكريم الذي يهيأ

 عظيم يف زمن تشتد إليه حاجته ويف بيئة تعظم فيها قيمته.

إن الذي عرف الشرق العربي اإلسالمي يف فجر القرن العشرين، وعرف مصر بصفة خاصة، وعرف 

ما أصيب به هذا اجلزء احلساس الرئيسي من جسم العامل اإلسالمي من ضعف يف العقيدة والعاطفة، 

ع،.واإلرادة والعزم، والقلب واجلسم، وعرف الرواسب اليت تركها حكم املماليك واألخالق واالجتما

وحكم األتراك وحكم األسرة اخلديوية، وما زاد إليها احلكم األجنيب اإلجنليزي، وما جلبته 

املادية والتعليم العصري الالديين والسياسة احلزبية النفعية وما زاد هذا الطني  اإلفرجنيةاملدنية 

ضعف العلماء وخضوعهم للمادة والسلطة، وتنازل أكثرهم عن منصب اإلمامة والتوجيه،  بلة من

، وخفوت ”لألمر الواقع” وانسحابهم عن ميدان الدعوة واإلرشاد،والكفاح واجلهاد، واستسالمهم

صوت األمر باملعروف والنهي عن املنكر، زد إىل ذلك كله نشاط دعاة الفساد واهلدم، واخلالعة 

واإلحلاد والزندقة، وتزعم الصحف واجملالت الواسعة االنتشار، القوية التأثري،  واجملون،

للدعوات املفسدة، واحلركات اهلدامة واالستخفاف بالدين وقيمه، واألخالق وأسسها وما آل إليه 

األمر ووصلت إليه األقطار العربية بصفة عامة، والقطر املصري بصفة خاصة من التبذل واإلسفاف، 

اخللقي والروحي يف الثلث األول من هذا القرن  واالنهيارواالحنطاط، والثورة والفوضى،  والضعف

، ”املصور” و” اهلالل” و” املقطم” و” األهرا م”امليالدي، ورأي كل ذلك جمسمًا مصورًا يف أعدا د

ويف كتب كان يصدرها أدباء مصر وكتابها املفضلون احملببون عند الشباب، ورأي ذلك جمسما 

ورا يف أعياد مصر ومهرجاناتها، وحفالتها وسهراتها، واستمع إىل الشباب اجلامعي يف نواديهم مص

وجمالسهم، وزار اإلسكندرية وشواطئها ومصايفها،ورافق فرق الكشافة والرياضة واملباراة، ودخل 

العربية  دور السينما، ورأي األفالم األجنبية واحمللية، واطلع على الروايات اليت تصدرها املكتبة

يف مصر بني حني وآخر ويتهافت عليها الشباب بنهامة وجشع، وعاش متصال باحلياة والشعب، 

ويف عامل األحالم واألوهام، عرف رزية اإلسالم  وتتبع احلوادث ومل يعش يف برج عاجي،

 واملسلمني، ونكبة الدعوة اإلسالمية يف هذا اجلزء الذي كان جيب أن يكون زعيما للعامل العربي

كله، وزعيما للعامل اإلسالمي عن طريقه، وقد بقي قرونا كنانة اإلسالم ومصدر العلم والعرفان، 

وأسعف العامل العربي وأجنده بل أنقذه يف فرتات دقيقة عصيبة يف التاريخ اإلسالمي، وال يزال 
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كتب  إن كل من عرف ذلك عن كثب ال عن حيتضن األزهر الشريف أكرب مركز ثقايف إسالمي وأقدمه.

به، عرف فضل هذه الشخصية اليت قفزت إىل الوجود، وفاجأت مصر ثم العامل  وعاش متصال

العربي واإلسالمي كله بدعوتها وتربيتها وجهادها وقوتها الفذة اليت مجع اهلل فيها مواهب 

وطاقات قد تبدو متناقضة يف عني كثري من علماء النفس واألخالق، ومن املؤرخني والناقدين، هي 

عقل اهلائل النري، والفهم املشرق الواسع، والعاطفة القوية اجلياشة، والقلب املبارك الفياض، ال

يف احلياة  -دون عنت  -والروح املشبوبة النضرة، واللسان الذرب البليغ، والزهد والقناعة 

 يف سبيل نشر الدعوة واملبدأ، والنفس الولوعة -دومنا كلل   -الفردية، واحلرص وبعد اهلمة 

الطموح، واهلمة السامقة الوثابة، والنظر النافذ البعيد، واإلباء والغرية على الدعوة، والتواضع يف 

ا حدثنا كثري منهم مك-كل ما خيص النفس.. تواضعًا يكاد جيمع على الشهادة عارفوه، حتى لكأنه 

 مثل رفيف الضياء: ال ثقل وال ظل وال غشاوة. -

، مل يعرف العامل العربي وما اجتماعيةيف تكوين قيادة دينية  وقد تعاونت هذه الصفات واملواهب

وراءه قيادة دينية سياسية أقوى وأعمق تأثريًا واكثر إنتاجا منها منذ قرون، ويف تكوين حركة 

حركه أوسع نطاقا وأعظم نشاطا واكرب نفوذا وأعظم  -يف دنيا العرب خاصة  -إسالمية يندر أن جتد 

 ع واكثر استحواذا على النفوس منها.تغلغال يف أحشاء اجملتم

وقد جتلت عبقرية الداعي مع كثرة جوانب هذه العبقرية وجماالتها، يف ناحيتني خاصتني ال 

النادر من الدعاة واملربني والزعماء واملصلحني، أوالهما شغفه بدعوته  يشاركه. فيهما إال القليل

اهبه وطاقاته ورسائله، وذلك هو الشرط واقتناعه بها وتفانيه فيها وانقطاعه إليها جبميع مو

األساسي والسمة الرئيسية للدعاة والقادة الذين جيري اهلل على أيديهم اخلري الكثري. والناحية 

كان  الثانية تأثريه العميق يف نفوس أصحابه وتالميذه وجناحه املدهش يف الرتبية واإلنتاج: فقد

ية خلقية، وقد أثر يف ميول من اتصل به جيل، ومربي شعب، وصاحب مدرسة علمية فكر منشئ

من املتعلمني والعاملني، ويف أذواقهم ويف مناهج تفكريهم وأساليب بيانهم ولغتهم وخطابتهم تأثريا 

 بقي على مر السنني واألحداث، وال يزال شعارا ومسة يعرفون بها على اختالف املكان والزمان.

صر، فقد كان العام األول الذي كتب اهلل لي فيه احلج أن أسعد بلقائه يف مصر ويف غري م لقد فاتين

-م هو العام الذي تغيب فيه الشهيد عن ا 1947والزيارة وخرجت من اهلند ألول مرة وهو عام 
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جلاز ومل يغادر مصر، وقد كان حيضر املوسم يف غالب األعوام، وحيرص على نشر دعوته واحلديث 

جملهد احلثيث يف توثيق الصالت والعهود مع الوافدين من إىل وفود بيت اهلل احلرام، وعلى السعي ا

أحناء عامل اإلسالم كله.بيد أني قابلت بعض تالميذه ودعاته، فلمست فيهم آثار القائد العظيم 

م كانت رمحة اهلل قد استأثرت به وملا  1950واملربي اجلليل، فلما قدر لي أن أزور مصر سنة 

إثر حادث استشهاده الذي أدمى نفوس ماليني املسلمني وحرم  واألربعنيالثانية  جياوز عمره بعد

العامل اإلسالمي هذه الشخصية التارخيية الفريدة، وال أزال أحتسر على هذه اخلسارة اليت كتبت 

لي، ولكين اتصلت بتالميذه اتصاال وثيقا، وعشت فيهم كعضو من أعضاء أسرة واحدة، وزرت والده 

نه معلومات وأخبارا سجلتها يف مذكراتي، وقابلت زمالءه وأبناءه، العظيم رمحه اهلل، واستقيت م

واجتمع لنفسي من كل هذه اآلثار واألخبار مالمح الصور العظيمة لصاحب هذه الدعوة ومؤسس هذه 

 املدرسة، أنا واثق بأنها صورة صادقة مطابقة.

ه كتابا أساسيا، ومفتاحًا فألفيت، ”مذكرات الدعوة والداعية” لي هذا الكتابإويف تلك الرحلة وقع 

وفيه جيد القارىء منابع قوته و مصادر عظمته وأسباب جناحه  رئيسيا، لفهم دعوته وشخصيته،

واستحواذه على النفوس: وهي سالمة الفطرة، وصفاء النفس، وإشراق الروح، والغرية على الدين، 

هلل تعاىل، واحلرص على والتحرق لإلسالم، والتوجع من استشراء الفساد، واالتصال الوثيق با

بالذكر والدعاء واالستنفار، واخللوة يف األسحار، واالتصال املباشر ” بطارية القلب” العبادة وشحن

بالشعب وعامة الناس يف مواضع اجتماعهم ومراكز شغلهم وهواياتهم والتدرج ومراعاة احلكمة يف 

ل كلها هي أركان دعوة إسالمية الدعوة والرتبية، والنشاط الدائم والعمل الدائب، وهذه اخلال

ربانية، وحركة دينية تهدف إىل أن حتدث يف اجملتمع ثورة إصالحية بناءة، وتغري جمرى 

احلوادث والتاريخ. لذلك كان أصحاب دعوة اإلسالم ومحلة أمانتها بل والعاملون يف خمتلف حقول 

يق فيه الفينة بعد الفينة، فال اإلصالح حباجة دائمة إىل دراسة هذا الكتاب، وإعادة التأمل العم

عجب أن ينعقد العزم على جتديد طبعه ونشره يف الناس، بل العجب أن ختلو منه مكتبة من 

 مكتبات املسلمني.

أما بعد: فقد كانت حماولة القضاء على آثار هذه الدعوة اليت أعادت إىل اجليل اجلديد يف العامل 

” ته، وأنشأت يف نفوسه وقلوبه إميانا جديدأ، وقاومتالعربي الثقة بصالحية اإلسالم وخلود رسال
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يف نفوسهم واهلزمية الداخلية اليت ال هزمية أشنع منها وأكرب خطرا، وامليوعة ”  مركب النقص

ا يقول شاعر اإلسالم مك -وضعف النفوس واالنسياق حتت ربقة الشهوات والطغيان، وخلقت 

حتى استطاع هذا ” الرقيق قلب الصقور واألسوديف جسم احلمام الرخو “ الدكتور حممد إقبال: 

والثبات.لقد كانت حماولة القضاء على  واالستقامةاجليل أن يصنع  عجائب يف الشجاعة والبسالة 

آثار هذه احلركة وطمس معاملها، وتعذيب جنودها، وتشريد رجاهلا، جرمية ال يغتفرها التاريخ 

، وإساءة إىل العامل العربي ال تعدهلا إساءة، وال تكفر اإلسالمي، ومأساة ال ينساها العامل اإلسالمي

عنها أي خدمة للبالد، وأي اعتبار من االعتبارات السياسية، إنها جرمية ال يوجد هلا نظري إال يف 

تاريخ التتار الوحوش ويف تاريخ االضطهاد الديين وحماكم التفتيش يف العامل املسيحي القديم، وال 

 .باهلل حول وال قوة إال

 أبو احلسن علي احلسين الندوي

 م 1 966/  3/  2 4 ،هـ  1385غرة ذي احلجة يوم اخلميس

 

 

 مةدقم

سهم عرضة لالحتكاك باحلكومات أال حيرصوا فنأ صي الذين يعرضون أنفسهم للعمل العام ويرونو)أ

 على الكتابة(

ضت عن ذلك إعراضا تاما أن أعر دأدري ملاذا أجد يف نفسي رغبة ملحة يف كتابة هذه املذكرات بع ال

ما لقيت من احملقق من عنت وإرهاق يف  1943لى مذكراتي اخلاصة سنة ع لنيابةا رعلى أثر عثو

غري جدوى وال طائل وال موجب إال حتميل األلفاظ آخر ما حتمل، واستنباط النتائج اليت ال تؤدي 

 سلطة اتهام.إليها املقدمات حبجة أن هذه هي مهمة النيابة العمومية باعتبارها 

بب املباشر نزواًل على هذه الرغبة، ألنه يظهر أنه سل ضياع معظم هذه املذكرات بعد ذلك هو العول

من العزيز على املرء أن تضيع من بني يديه هذه الذكريات العزيزة، أو أنه خيشى عليها الضياع 

عده.. ب نلغريه م والنسيان وهي صفحات حياته، يسري بتالوتها واستعراضها عن نفسه، ويرتكها

 زلت أذكر هذه الوقائع كأنها بنت الساعة. ياع فإنين اللضوبالرغم من هذا ا
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ل هذا سبب آخر لرغبيت يف الكتابة، حتى ال تأتي على هذا التذكر عوادي الزمن، واختالف عول

 النهار والليل ينسي !.

فإن يكن اخلاطر  ،ةبغما يكن من شيء فأنا راغب يف الكتابة، وسأكتب نزوال على هذه الرهوم

إن يكن غري ذلك فأستغفر اهلل، ويقيين أن هذه الكتابة إن مل تنفع فلن تضر، وفاحلمد هلل،  رمحانيًا

 واخلري أردت، واهلل ولي التوفيق.

كنت أوصي الذين يعرضون أنفسهم للعمل العام ويرون أنفسهم عرضة لالحتكاك باحلكومات أال  وإن

يل وسوء التأويل واهلل لعن فساد التعد وح ألنفسهم وللناس، وأبعرأ حيرصوا على الكتابة، فذلك

 يقول احلق وهو يهدى السبيل !.

 

 ةدينيسة الرشاد الرمد

ة، الرجل الذكي األملعي، العامل دينياهلل أستاذنا الشيخ حممد زهران صاحب مدرسة الرشاد ال مرح

فضل يضئ يف كل الرقا بنور العلم وسراجا مش ساالتقي، الفطن اللقن الظريف، الذي كان بني الن

مكان، وهو وإن كانت دراسته النظامية مل تصل به إىل مرتبة العلماء الرمسيني، فإن ذكاءه 

واستعداده وأدبه وجهاده ند جعله يسبق سبقًا بعيدًا يف املعارف ويف اإلنتاج العام. كان يدرس 

 1915سنة  ك مدرسة الرشاد الدينية يفالعامة يف املسجد ويفقه السيدات يف البيوت. وأنشأ مع ذل

م. تقريبا لتعليم النشء على صورة كتاتيب اإلعانة األهلية املنتشرة يف ذلك العهد يف القرى 

والريف، ولكنها يف نهج املعاهد الرائعة اليت تعترب دار علم وعمل! تربية على السواء ممتازة يف 

 -زيادة عل املواد املعروفة يف أمثاهلا حينذاك  -مادتها وطريقتها، وتشتمل مواد اللهراسة فيها 

على األحاديث النبوية حفظأ وفهما، فكان على التالميذ أن يدرسوا كل أسبوع يف نهاية حصص يوم 

اخلميس حديثا جديدأ يشرح هلم حتى يفقهوه، ويكررونه حتى حيفظوه ثم يستعرضون معه ما 

وة ال بأس بها من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه سبق أن درسوه فال ينتهي العام إال وقد حصلوا ثر

وسلم، وأذكر أن معظم ما أحفظ من األحاديث بنصه هو مما علق بالذهن منذ ذلك احلني، كما كانت 

تشتمل كذلك على اإلنشاء والقواعد والتطبيق، وطرف من األدب يف املطالعة أو اإلمالء وحمفوظات 

ن شيء من هذه املواد معروفا يف الكتاتيب املماثلة. وكان للرجل ممتازة من جيد النظم أو النثر ومل يك
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أسلوب يف التدريس والرتبية مؤثر منتج، رغم أنه مل يدرس علوم الرتبية ومل يتلق قواعد علم 

النفس، فكان يعتمد أكثر ما يعتمد على املشاركة الوجدانية بينه وبني تالمذته، وكان حياسبهم 

مشربا بإشعارهم الثقة بهم واالعتماد عليهم، وجيازيهم على اإلحسان  على تصرفاتهم حسابا دقيقا

 أو اإلساءة جزاء أدبيا

يبعث يف النفس نشوة الرضا والسرور مع اإلحسان، كما يذيقها قوارص األمل واحلزن مع اإلساءة، 

ذ إذ كان األستا -وكثريا ما يكون ذلك يف صورة نكتة الذعة أو دعوة صاحلة أو بيت من الشعر 

وال أزال أذكر بيتا من الشعر كان مكافأة على إجابة يف التطبيق أعجبته فأمر  -يقرضه على قلة 

 صاحب الكراسة أن يكتب حتت درجة املوضوع.

 فاهلل مينحه رضا ورشادا  حسن أجاب ويف اجلواب أجادا

 

 جته:كما أذكر بيتا آخر أحتف به أحد الزمالء على إجابة مل ترقه فأمره أن يكتب حتت در

 

 يف أخذ هذا الفتى يا غارة اهلل  يا غارة اهلل جدي السري مسرعة 

 

يا غارة ” ولقد ذهبت مثال وأطلقت على هذا الزميل امسًا فكنا كثريًا ما نناديه إذا أردنا أن نغيظه

وإمنا كان األستاذ يوصي صاحب الكراسة بأن يكتب بنفسه ما ميليه عليه ألنه رمحه اهلل كان ”. اهلل

فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف ” ًا ولكن يف بصريته نور كثري عن املبصرينكفيف

أثر التجاوب الروحي  -وإن مل أشعر بهذا اإلدراك  ةولعلى أدركت منذ تلك اللحظ”  الصدور

نا من واملشاركة العاطفية بني التلميذ واألستاذ، فلقد كنا حنب أستاذنا حبًا مجًا رغم ما كان يكلف

مرهقات األعمال. ولعلي أفدت منه رمحه اهلل مع تلك العاطفة الروحية حب اإلطالع وكثرة القراءة 

إذ كثريًا ما كان يصطحبين إىل مكتبته وفيها الكثري من املؤلفات النافعة ألراجع له وأقرأ عليه ما 

ناولون املوضوع حيتاج إليه من مسائل، وكثريًا ما يكون معه بعض جلسائه من أهل العلم فيت

لنظر والنقاش وأنا أمسع. وهكذا يكون هلذا االتصال املباشر بني األستاذ والتلميذ أمجل ابالبحث و
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اآلثار. وحبذا لو قدر ذلك املعلمون واملربون واعتمدوا عليه وعنوا به ففيه إن شاء اهلل اخلري الكثري. 

 الثامنة إىل الثانية عشرة.ة من فرتات العمر بني ويف هذه املدرسة املباركة مرت فرت

 إىل املدرسة اإلعدادية

ولقد شغل أستاذنا بعد ذلك عن مدرسته، وعهد بها إىل غريه من العرفاء الذين ليس هلم مثل روحه 

الذي تذوق حالوة هذه  ئاملشرق وعلمه الواسع وأدبه اجلم وخلقه اجلذاب، فلم يرق هلذا الناش

ملا يتم القرآن حفظًا بعد، ومل حيقق رغبة والده امللحة يف اخلالل أن يصرب على صحبتهم، رغم أنه 

وهو نصف اخلتمة  -أن يراه حافظا لكتاب اهلل، فهو ملا يتجاوز بعد سورة اإلسراء ابتداء من البقرة 

وعلى حني فجأة صارح والده يف تصميم عجيب أنه مل يعد يطيق أن يستمر بهذه الكتاتيب  -تقريبًا 

هاب إىل املدرسة اإلعدادية. واملدرسة اإلعدادية حينذاك على غرار املدرسة وأنه ال بد له من الذ

االبتدائية اليوم حبذف اللغة األجنبية وإضافة بعض مواد القوانني العقارية واملالية وطرف من 

 فالحة البساتني، مع التوسع نوعًا يف دراسة علوم اللغة الوطنية والدين.

ظ ولده كتاب اهلل، يف هذه الرغبة ولكنه وافق عليها بعد أن وعارض الوالد احلريص على أن حيف

وما جاء أول األسبوع حتى كان الغالم ”. من منزله” تعهد له صاحبها بأن يتم حفظ القرآن الكريم

طالبًا باملدرسة اإلعدادية يقسم وقته بني الدرس نهارًا، وتعلم صناعة الساعات اليت أغرم بها بعد 

إىل صالة العشاء، ويستذكر هذه الدروس بعد ذلك إىل النوم، وحيفظ حصته من املدرسة  االنصراف

 من القرآن الكريم بعد صالة الصبح حتى يذهب إىل املدرسة.

 مجعية األخالق األدبية

رمحه اهلل وكان مدرس حساب ” عبد اخلالق يحممد أفند” وكان من بني أساتذة هذه املدرسة

فاقرتح على طلبة السنة الثالثة أن يؤسسوا من بينهم  ورياضة، ولكنه كان صاحب خلق وفضيلة،

وضع بنفسه الئحتها، واعترب نفسه ” مجعية األخالق األدبية” مجعية مدرسية يطلقون عليها اسم

املشرف عليها وأرشد الطالب إىل اختيار جملس إدارتها. وكانت الئحتها الداخلية تتلخص يف أن: 

شتم الوالد غرم مليمني، ومن شتم األم غرم قرشا، ومن سب من شتم أخاه غرم مليمًا واحدا، ومن 

وتضاعف هذه العقوبة ألعضاء جملس  -الدين غرم قرشني، ومن تشاجر مع آخر غرم مثل ذلك 

ومن توقف عن التنفيذ قاطعه زمالؤه حتى ينفذ، وما يتجمع من هذه الغرامات  -اإلدارة ورئيسه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ء األعضاء مجيعًا أن يتواصوا فيما بينهم بالتمسك بالدينينفق يف وجوه من الرب واخلري، وعلى هؤال

 اء الصالة يف أوقاتها واحلرص على طاعة اهلل والوالدين ومن هم اكرب سنا أو مقامًا.دوأ

إخوانه وأن تتجه إليه أنظارهم  شئنت ثروة مدرسة الرشاد الدينية سببا يف أن يتقدم هذا النااوك

مجعية األخالق األدبية وتع اختيارهم عليه رئيسا هلذا حتى إذا أريد اختيار جملس إدارة 

اجمللس. وزاولت اجلمعية عملها وحاكمت الكثريين على خمالفات وتعت منهم ومجع من هذه 

شقيق طبيب  رب لبيب اسكندالت مبلغ من املال ال بأس به أنفق بعضه يف تكريم الزميل الطاماالغر

ه، وأنفق البعض اآلخر يف جتهيز ميت غريب غريق الصحة الذي نقل إىل بلد آخر نقل أخوه مع

ألقى به النيل إىل جوار سور املدرسة فقامت اجلمعية بتجهيزه من هذه األموال. وال شك أن مجعية 

كهذه تنتج يف باب تكوين األخالق اكثر مما ينتج عشرون درسا من الدروس النظرية، وعلى املدارس 

 ل هذه اجلمعيات...واملعاهد أن تعنى اكرب العناية بأمثا

 شاطئ النيل لىع

يوم على شاطئ  تكر أن كان من أثر هذه اجلمعية يف نفوس أعضائها الناشئني أنين مررت ذاذأو

رة شفهر النيل حيث يشتغل عدد كبري من العمال يف بناء السفن الشراعية، وهي صناعة كانت منت

علق يف ساريتها متثاال خشبيا -ة قد يف حممودية حبرية، فالحظت أن أحد أصحاب هذه السفن املنشأ

دد عليه السيدات رتيعاريا على صورة تتنافى مع األدب، وخباصة وأن هذا اجلزء من الشاطئ 

مودية قد حملومل تكن ا - طةوالفتيات يشقني منه املاء، فهالين ما رأيت وذهبت فورا إىل ضابط النق

هذا املنظر. وتد اكرب الرجل هذه  وقصصت عليه. القصص مستنكرا -صارت مركزا إداريا بعد 

الغرية وقام معي من فوره حيث هدد صاحب السفينة وأمره أن ينزل هذا التمثال يف احلال وقد كان، 

ومل يكتف بذلك بل إنه حضر صباح اليوم التالي إىل املدرسة وأخرب الناظر اخلرب يف إعجاب وسرور. 

فسر  -من كجار رجال وزارة املعارف اآلن  - وكان الناظر مربيا فاضال هو األستاذ حممود رشدي

هو اآلخر وأذاعه على التالميذ يف طابور الصباح مشجعًا إياهم على. بذل النصيحة للناس والعمل 

مع  -على إنكار املنكر أينما كان. ويظهر أن هذا االهتمام مبثل هذه الشئون قد انصرف عنه اليوم 

 السواء.الكثري من النظار والضباط على  -األسف 
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 املسجد الصغري يف

( وهو مسجد جماور هلا  ريغد دأب كثري من تالمذة هذه املدرسة على أداء الصالة يف املسجد الصقول

 وخباصة صالة الظهر حيث جتمعهم فسحة بعد النداء.

 أذكرها أن إمام هذا املسجد األهلي الشيخ حممد سعيد رمحه اهلل، مر ذات يوم ليتالطرائف ا نوم

يزيد على ثالثة صفوف أو -ذنا يؤذن ومجاعة تقام وإماما يتقدم وعددا كثريًا من التالمذة فرأي مؤ

ي فخشي اإلسراف يف املاء والبلى للحصري، وانتظر حتى أمت املصلون صالتهم ثم عمل على لصيأربعة 

 هددا ومنذرا ومتوعدا، فمنهم من أذعن وفر ومنهم من وقف وثبت.ميقهم بالقوة فرت

إال هذه اآلية )وال  هخواطر التلمذة أن أقتص منه وال بد. فكتبت إليه خطابا ليس فيحت إىل ووأ

يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من  نيذتطرد ال

فتكون من الظاملني ( وال شيء يف ذلك، بعثت به إليه يف الربيد  من شيء فتطردهم حسابك عليهم

ربت أن غرامة قرش صاغ كافية يف هذا القصاص. وتد عرف رمحه اهلل ممن جاءته هذه مغرمًا واعت

الضربة وقابل الوالد شاكيًا معاتبًا، فأوصاه بالتالميذ خريًا وكانت له معنا بعد ذلك مواقف طيبة 

 عاملنا فيها معاملة حسنة، واشرتط علينا أن منأل صهريج املسجد باملاء قبل انصرافنا، وأن نعاونه

 يف بع التربعات للحصر إذا ما أدركها البلى وقد أعطيناه ما شرط.

 ية منع احملرماتعمج

. كان همن هذا النشاط الداخلي مل يرض رغبة هؤالء الناشئني يف العمل لإلصالح فاجتمع نفر منأوك

ظف هم األستاذ حممد على بدير املدرس باملعارف اآلن، واألستاذ عبد الرمحن الساعاتي املونمن بي

إسالمية باسم  ةيعبالسكة احلديدية اآلن، واألستاذ سعيد بدير املهندس اآلن. وقرروا تأليف مج

 رة أسبوعيا،عشمجعية منع احملرمات ( وكان اشرتاك العضو فيها يرتاوح بني مخسة مليمات و

وكانت أعماهلا موزعة على أعضائها. فمنهم من كانت مهنته حتضري النصوص وصيغ اخلطابات، 

ر مهنته كتابه هذه اخلطابات باحلرب الزفر، وثالث مهنته طبعها، والباقون توزيعها على وآخ

أصحابها. وأصحابها هم الذين تصل إىل اجلمعية أخبارهم بأنهم يرتكبون بعض اآلثام أو ال 

حيسنون أداء العبادات على وجهها، خصوصا الصالة، فمن أفطر يف رمضان ورآه أحد األعضاء بلغ 

ه خطاب فيه النهي الشديد عن هذا املنكر، ومن قصر يف صالته ومل خيشع فيها ومل يطمئن عنه فوصل
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وصله خطاب كذلك، ومن حتلى بالذهب وصله خطاب نهي فيه حكم التحلي بالذهب شرعا، وأميا 

امرأة شاهدها أحد األعضاء تلطم وجهها يف مأمت أو تدعو بدعوى اجلاهلية وصل زوجها أو وليها 

ا ما كان أحد من الناس صغريا أو كبريا يعرف عنه شيء من املآثم إال وصله خطاب من خطاب، وهكذ

اجلمعية ينهاه أشد النهي عما يفعل. وكان من اليسري على األعضاء لصغر سنهم وعدم اجتاه األنظار 

إليهم أو وقوع الشبهة عليهم أن يعرفوا كل شيء وال يتحرز الناس منهم. وكان الناس يظنون أن 

من عمل أستاذنا الشيخ زهران رمحه اهلل ويقابلونه ويلومونه لومًا شديدا ويطلبون إليه أن  هذا

يتحدث إليهم فيما يريد بدال من هذه الكتابة. والرجل يتنصل من ذلك ولدفع عن نفسه، وهم ال 

يكادون يصدقون حتى وصله ذات يوم خطاب من اجلمعية يلفت نظره إىل أنه صلى فريضة الظهر 

وهو عامل البلد، فيجب عليه أن يبتعد عن املكروهات ليبتعد غريه  -وذلك مكروه  -لسواري بني ا

وقد كانت صليت مستمرة به  -من العوام عن احملرمات. وأذكر أن الشيخ رمحه اهلل دعاني حينذاك 

لنراجع معا هذا احلكم يف كتاب فتح  -يف اللهروس العامة وإن كنت قد تركت مدرسته أو مكتبته 

لباري يف شرح صحيح البخاري، وال زلت أذكر املوضوع كأنه اليوم وكنت أقرأ له وأنا أبتسم وهو ا

، وأنهيت ذلك إىل أعضاء اجلمعية فكان -يتساءل عن هؤالء الذين كتبوا له ووجد أن احلق معهم 

 سرورهم به عظيمًا.

هشتهم. حتى تمرت اجلمعية تؤدى عملها أكثر من ستة أشهر وهي مثار عجب الناس ودسوا

وصله خطاب من اجلمعية، وكانت اخلطابات ف ةاكتشف أمرها على يد صاحب قهوة استدعى راقص

األعضاء ويضعها يف مكان يلفت نظر  ا حيملها أحدال ترسل بالربيد اقتصادا يف النفقات، وإمن

اخلطاب صاحبها إليها فيستلمها وال يرى من جاء بها. ولكن املعلم كان يقظًا فشعر حبركة حامل 

م من يف القهوة. وعرفت اجلمعية عن هذا الطريق فرأي امأفقبض عليه خبطابه وعاتبه عتابا شديدا 

 ملنع احملرمات. ا بأسلوب آخرلوأعضاؤها أن خيففوا من نشاطهم ويعم

 إىل مدرسة املعلمني األولية بدمنهور

درسة الرشاد وأضاف إليه ن هذا الطالب قد ويف بعهده فاستمر حيفظ القران الذي خرج به من ماوك

ورة يس. وقرر جملس مديرية البحرية إلغاء نظام املدارس اإلعدادية وتعديلها إىل سربعًا آخر إىل 

أمام الطالب إال أن خيتار بني أن يتقدم إىل املعهد الديين باإلسكندرية  ندائية فلم يكبتمدارس ا
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يختصر من الطريق ويكون بعد ثالث سنوات ليكون أزهريا أو إىل مدرسة املعلمني األولية بدمنهور ل

معلما. ورجحت كفة الرأي الثاني يف النهاية وجاء موعد تقديم الطلبات وتقدم بطلبه فعال، ولكن 

كان أمام عقبتني: عقبة السن فهو ما يزال يف منتصف الرابعة عشرة وأقل سن القبول أربع عشرة 

ك هو شرط القبول يف الدخول وال بد من أداء امتحان كاملة، وعقبة إمتام حفظ القران الكريم إذ إن ذل

 -بشري الدسوقي موسى   ”شفهي يف القران الكريم، ولقد كان ناظر املدرسة حينذاك، هو األستاذ

كرميا متلطفا، فتلطف بالطالب وجتاوز عن شرط السن، وقبل منه التعهد  -احملال إىل املعاش 

االمتحان التحريري والشفهي فأداهما بنجاح، ومنذ ذلك حبفظ ربع القرآن الباقي، وصرح له بأداء 

 الوقت أصبح طالبًا مبدرسة املعلمني األولية بدمنهور.

 

 ريقة احلصافيةطال

يذكرون اهلل تعاىل عقب صالة العشاء من كل ليلة،  ”اإلخوان احلصافية ”ويف املسجد الصغري رأيت

 املغرب والعشاء، فاجتذبين حلقة وكنت مواظبا على حضور درس الشيخ زهران رمحه اهلل بني

وخ يشن ء الذاكرين مالالذكر بأصواتها املنسقة ونشيدها اجلميل وروحانيتها الفياضة، ومساحة هؤ

فضالء وشباب صاحلني، وتواضعهم هلؤالء الصبية الصغار الذين اقتحموا عليهم جملسهم 

وطدت الصالت بيين وبني شباب ليشاركوهم ذكر اهلل تبارك وتعاىل، فواظبت عليها هي األخرى. وت

و بالشيخ حممد أو هؤالء اإلخوان احلصافية ومن بينهم الثالثة املقدمون: الشيخ شليب الرجال

شوشة والشيخ سيد عثمان، والشبان الصاحلون الذين كانوا أقرب الذاكرين إلينا يف السن: حممد 

وأضرابهم. ويف هذه احللبة  أفندي الدمياطي وصاوي أفندي الصاوي وعبد املتعال أفندي سنكل،

فكان هلذا اللقاء أثره  -وكيل اإلخوان املسلمني  -املباركة التقيت ألول مرة باألستاذ أمحد السكري 

البالغ يف حياة كل منا. ومنذ ذلك احلني أخذ اسم الشيخ احلصايف يرتدد على األذن فيكون له أجل 

الشيخ واجللوس إليه واألخذ عنه يتجدد حينا وقع يف أعماق القلب وأخذ الشوق واحلنني إىل رؤية 

بعد حني، وأخذت أواظب على الوظيفة الروحية صباحا ومساء، وزادني بها إعجابا أن الوالد قد 

وضع عليها تعليقا لطيفا جاء فيه بأدلة صيغها مجيعا تقريبا من األحاديث الصحيحة ومسى هذه 

وقية ومل تكن هذه الوظيفة أكثر من آيات من الكتاب الرسالة تنوير األفئدة الزكية بأدلة أذكار الرز
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الكريم، وأحاديث من أدعية الصباح واملساء اليت وردت يف كتب السنة تقريبا، ليس فيها شئ من 

 األلفاظ األعجمية أو الرتاكيب الفلسفية أو العبارات اليت هي إىل الشطحات أقرب منها إىل الدعوات.

اب املنهل الصايف يف مناقب حسنني احلصايف وهو شيخ الطريقة األول ويف هذه األثناء وقع يف يدي كت

 -شيخ عبد الوهاب احلصايف مد اهلل يف عمره ونفع اهلل به لال السيد اجللي ليووالد شيخها احلا -

اهلجرية، وكنت إذ  1328من مجادى اآلخرة  17والذي تويف ومل أره حيث كانت وفاته اخلميس 

فلم أجتمع به على كثرة تردده على البلد فأقبلت على القراءة فيه وعرفت  ذاك يف سن الرابعة عشرة

ه اهلل عاملا أزهريا تفقه على مذهب اإلمام الشافعي ودرس علوم محلسيد حسنني را منه كيف كان

الدين دراسة واسعة وامتأل منها وتضلع فيها ثم تلقى بعد ذلك الطريق على كثري من شيوخ عصره، 

لعبادة والذكر واملداومة على الطاعات حتى إنه حج أكثر من مرة وكان يعتمر مع وجد واجتهد يف ا

كل حجة اكثر من عمرة. وكان رفقاؤه وأصحابه يقولون ما رأينا أقوى على طاعة اهلل وأداء الفرائض 

حتى يف آخر أيام حياته وقد كربت سنه ونيف  -رمحه اهلل  -واحملافظة على السنن والنوافل منه 

تني. ثم أخذ يدعو إىل اهلل بأسلوب أهل الطريق، ولكن يف استنارة وإشراق وعلى تواعد سليمة عن الس

قومية، فكانت دعوته مؤسسة على العلم والتعليم، والفقه والعبادة والطاعة والذكر، وحماربة البدع 

ز من واخلرافات الفاشية بني أبناء هذه الطرق واالنتصار للكتاب والسنة على أية حال والتحر

التأويالت الفاسدة والشطحات الضارة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وبذل النصيحة على كل 

حال حتى إنه غري كثريا من األوضاع اليت اعتقد أنها ختالف الكتاب والسنة، ومما كان عليه 

ه يف مشاخيه أنفسهم. وكان أعظم ما أخذ مبجامع قطيب وملك على لبى من سرته رض اله عنه شدت

األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأنه كان ال خيشى يف ذلك لوم الئم وال يدع األمر والنص مهما 

كان يف حضرة كبري أو عظيم. ومن مناذج ذك أنه زار رياض باشا حني كان رئيس الوزارة، فدخل 

خديه  أحد العلماء وسلم على الباشا واحننى حتى قارب الركوع فقام الشيخ مغضبا وضربه على

مبجمع يده ونهره بشدة قائال: استقم يا رجل فإن الركوع ال جيوز إال هلل، فال تذلوا الدين والعلم 

فذلكم اله. ومل يستطع العامل وال الباشا أن يؤاخذاه بشيء. ودخل أحد الباشوات من أصدقاء رياض 

إليه الشيخ وقال:  باشا ويف إصبعه خامت من الذهب ويف يده عصا مقبضها من الذهب كذلك، فالتفت

يا هذا إن استعمال الذهب يف احللية هكذا حرام على الرجال حالل للنساء فأعط هذين لبعض 
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نسائك، وال ختالف عن أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. وأراد الرجل أن يعرتض، فتدخل رياض 

معا حتى يزول باشا وعرف بعضهما ببعض والشيخ مصر على أنه ال بد من خلع املقبض واخلامت 

 هذا املنكر.

املقابالت فسلم على اخلديوي بصوت  ضبعالعلماء يف  معل مرة على اخلديوي توفيق باشا خود

مسموع فرد عليه اخلديوي باإلشارة بيده، فقال له يف عزم وتصميم: رد السالم يكون مبثله أو 

وحدها ال جيوز (. فلم يسع  بأحسن منه،. فقل وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته، والرد باإلشارة

 موقفه ومتسكه بدينه. ىلفظ ويثنى علالاخلديوي إال أن يرد عليه ب

ر مرة بعض مريديه من املوظفني يف بعض دوائر املساحة فرأي على مكتبه بعض متاثيل من اوز

اجلبس فسأله: ما هذا يا فالن؟ فقال: هذه متاثيل حنتاج إهلا يف عملنا. فقال: إن ذلك حرام. 

رأي هذا املنظر فناقش و ظةيف هذه اللح زيأمسك بالتمثال وكسر عنقه، ودخل املفتش اإلجنليو

الشيخ فيما صنع. فرد عليه ردا مجيال وأفهمه أن اإلسالم إمنا جاء ليقيم التوحيد اخلالص وليقضي 

اؤها على كل مظهر من مظاهر الوثنية يف أية صورة من صورها وهلذا حرم التماثيل حتى ال يكون بق

ش الذي كان يظن أن يف اإلسالم لوثة من تذريعة لعبادتها. وأفاض يف هذا املعنى مبا طلب له املف

 الوثنية، وسلم للشيخ وأثنى عليه.

ر مسجد السيد احلسني رضى اهلل عنه مع بعض مريديه ووقف على القرب يدعو الدعاء املأثور: اوز

 سيدنا احلسنيل بعض املريدين: يا سيدنا الشيخ سالسالم على أهل الديار من املؤمنني ( فقال له 

يرضى عنا وعنك وعنه: اهلل ( وبعد أن أمت زيارته شرح  “يرضى عين، فالتفت إليه منضبا وقال: 

 إلخوانه أحكام الزيارة وأوضح هلم الفرق بني البدعية والشرعية منها.

اء احملمودية هو حسن بك أبو ثين الوالد أنه اجتمع بالشيخ رمحه اهلل يف منزل وجيه من وجهدوح

، مع بعض اإلخوان فدخلت اخلادم، وهي فتاة كبرية، تقدم له القهوة وهي حسن رمحه اهلل يدس

مكشوفة الذراعني والرأس فنظر إليها الشيخ منضبا وأمرها بشدة أن تذهب فتسترت وأبى أن يشرب 

ر يات وإن كن خدما وعدم إظهاالقهوة وألقى على صاحب املنزل درسا مؤثرًا يف وجوب احتشام الفت

 ب علني.نالرجال األجا

 رمحه اهلل يف ذلك أمور يف غاية الكثرة والدقة معا وكذلك شأنه دائما. هول
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الناحية هي اليت أثارت يف نفسي أعظم معاني اإلعجاب والتقدير وكان اإلخوان يكثرون من  ههذ

ذه الناحية هلع يف نفسي بقدر ما أجده احلديث عن كرامات الشيخ احلسية فلم أكن أجد هلا من الوق

ية، وكنت أعتقد أن أعظم كرامة أكرمه اهلل بها هي هذا التوفيق لنشر دعوة اإلسالم على هذه لملعا

القواعد السليمة وهذه الناحية العملية على حمارم اهلل تبارك وتعاىل واألمر باملعروف والنهي عن 

 عشرة.املنكر. وكل ذلك ومل تتجاوز سين الثانية 

 

تكراري  رثأأنين رأيت يف هذه األثناء، وعلى  -محه اهلل رلشيخ اجلليل بادني تعلقا ازو

للقراءة يف املنهل، فيما يرى النائم: أنين ذهبت إىل مقربة البلد فرأيت  قربا ضخما يهتز 

ويتحرك، ثم زاد اهتزازه واضطرابه حتى انشق فخرجت منه نار عالية امتدت إىل عنان 

ملنظر واجتمع الناس عليه من كل مكان فصاح اهائل الطول و تشكلت فصارت رجاًلالسماء و

صوت واضح مسموع وقال هلم: أيها الناس: إن اهلل قد أباح لكم ما حرم عليكم، فافعلوا ب مفيه

والتفتُّ إىل الناس وقلت  ”كذبت ”ما شئتم. فانربيت له من وسط هذا اجلمع وصحت يف وجهه

فتنكم عن دينكم ويوسوس لكم فال تصغوا إىل يعني وقد جاء للذا إبليس اأيها الناس ه “هلم: 

ال بد من أن نتسابق أمام هؤالء الناس فإن  “فغضب وقال:  ”قوله وال تستمعوا إىل كالمه

فقبلت شرطه وعدوت أمامه بأقصى . ”سبقتين ورجعت إليهم ومل أقبض عليك فأنت صادق

 -رمحه اهلل  -ار، وقبل أن يدركين ظهر الشيخ سرعيت. وأين خطوي الصغري من خطوه اجلب

من طريق معرتض وتلقاني يف صدره واحتجزني بيساره ورفع ميناه مشريا بها إىل هذا الشبح 

صائحا يف وجهه: اخسأ يا لعني، فوىل األدبار واختفي، وانطلق الشيخ بعد ذلك، فعدت إىل 

 وامر اهلل.الناس وقلت هلم: أرأيتم كيف أن هذا اللعني يضلكم عن أ

 -الشيخ  لهاب احلصايف جنولاقظت وكلي شوق و تقدير وترقب حلضور السيد عبد يتسوا

 ألراه وأتلقى عنه الطريق ولكنه مل حيضر هذه الفرتة. -رمحه اهلل 

* 

كرني حديث املقربة مبا كان ألخينا يف اهلل الشيخ حممد أبو شوشة التاجر باحملمودية علينا من ذوي

املقربة حيث نزور القبور  الروحية، إذ كان جيمعنا عشرة أو حنوها ويذهب بنا إىللرتبية ا فضل يف
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وجنلس مبسجد الشيخ النجيلى نقرأ الوظيفة ثم يقص علينا من حكايات الصاحلني وأحواهلم ما 

 قربيرقق القلوب ويسيل العربات، ثم يعرض علينا القبور املفتوحة ويذكرنا مبصرنا إليها، وظلمة ال

ى فنبكي معه، ثم جندد التوبة يف خشوع وحرارة واستحضار عجيب وندم وعزم، ثم كويبووحشته 

ليكون ذكرى  ”الدوبارة ”اخليط الغليظ كثريا ما كان يربط لكل واحد منا حول معصمه سوارا من

السوار،  ذاالتوبة، ويوصينا بأن أحدنا إذا حدثته نفسه باملعصية أو غلبه الشيطان فليمسك به

صيته، وكنا نستفيد من هذه النصيحة كثريًا عم ه تاب إىل اهلل وعاهده على طاعته وتركتذكر أنيول

 وجزاه اهلل عنا خريا.

 

حتى التحقت مبدرسة املعلمني األولية بدمنهور وفيها  -رمحه اهلل  -للت معلق القلب بالشيخ ظو

كنت مواظبا على مل يكن مت حينذاك، ومت بعد ذلك، ف ذيمدفن الشيخ وضرحيه وقواعد مسجده ال

مسجد التوبة يف كل ليلة وسألت عن مقدِّم اإلخوان فعرفت أنه الرجل الصاحل التقي  يف احلضرة

الشيخ بسيوني العبد التاجر، فرجوته أن يأذن لي بأخذ العهد عليه ففعل، ووعدني بأنه سيقدمين 

لطريق بيعة رمسية الوقت قد بايعت أحدا يف ا ا أكن إىل هذوملللسيد عبد الوهاب عند حضوره، 

 وإمنا كنت حمبا وفق اصطالحهم.

ك فكنت شديد الفرح لإىل دمنهور وأخطرني اإلخوان بذ -نفع اهلل به  -ر السيد عبد الوهاب ضوح

 قببهذا النبأ، وذهبت إىل الوالد الشيخ بسيوني ورجوته أن يقدمين للشيخ ففعل، وكان ذلك ع

ذاكرة، فقد كان يوافق يوم لا ية وإذا مل ختيناهلجر 1341رمضان سنة  4ن يوم مصالة العصر 

 األحد حيث تلقيت احلصافية الشاذلية عنه وأدبين بأدوارها ووظائفها.

ى اهلل عنا السيد عبد الوهاب خري اجلزاء، فقد أفادتين صحبته أعظم الفائدة وما علمت عليه يف زوج

ل الطيبة: من اصكثري من اخلامتاز يف شخصيته وإرشاده ومسلكه ب  خريا، وقدإالدينه وطريقه 

العفة الكاملة عما يف أيدي الناس، ومن اجلد يف األمور والتحرر من صرف األوقات يف غري العلم أو 

التعلم أو الذكر أو الطاعة أو التعبد سواء أكان وحده أم مع إخوانه ومريديه، ومن حسن التوجيه 

ة اهلل. وأذكر من أساليبه احلكيمة يف الرتبية صرفهم عمليا إىل األخوة والفقه وطاعوالء اإلخوان ؤهل

أنه مل يكن يسمح لإلخوان املتعلمني أن يكثروا اجلدل يف اخلالفيات أو املشتبهات من األمور، أو 
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يرددوا كالم املالحدة أو الزنادقة أو املبشرين مثال أمام العامة من اإلخوان ويقول هلم اجعلوا هذا يف 

فيما بينكم. أما هؤالء فتحدثوا أمامهم باملعاني املؤثرة العملية اليت جمالسكم اخلاصة تتدارسونه 

توجههم إىل طاعة اهلل، فقد تعلق بنفس أحدهم الشبهة وال يفهم الرد فيتشوش اعتقاده بال سبب، 

وتكونون أنتم السبب يف ذلك. وأذكر أن من كلماته اليت ال أزال أحفظها واليت وجهها إىل وإىل األخ 

د السكري يف بعض هذه اجللسات ما معناه: إنين أتوسم أن اهلل سيجمع عليكم القلوب األستاذ أمح

ويضم إليكم كثريا من الناس، فاعلموا أن اهلل سيسألكم عن أوقات هؤالء الذين سيجتمعون عليكم 

أفدمتوهم فيها، فيكون هلم الثواب ولكم مثلهم، أم انصرفت هباء، فيؤاخذون وتؤاخذون؟.. وهكذا 

توجيهاته كلها إىل اخلري وما علمنا عليه إال خريا )وما شهدنا إال مبا علمنا وما كنا للغيب كانت 

 حافظني(

 ”مجعية احلصافية اخلريية ” هذه األثناء بدا لنا أن نؤسس يف احملمودية مجعية إصالحية هييفو

وزاولت سكرتريا هلا،  تبخدي السكري التاجر باحملمودية رئيسا هلا وانتنواختري أمحد أف

اجلمعية عملها يف ميدانني مهمني: امليدان األول: نشر الدعوة إىل األخالق الفاضلة، ومقاومة 

لية سااملنكرات واحملرمات الفاشية كاخلمر والقمار وبدع املآمت. وامليدان الثاني: مقاومة اإلر

 ”يات رأسهن مسزاإلجنيلية التبشريية اليت هبطت إىل البلد واستقرت فيها، وكان قوامها ثالث فت

، وأخذت تبشر باملسيحية يف ظل التطبيب وتعليم التطريز وإيواء الصبية من بنني وبنات، ”ويت

اإلخوان  ”وقد كافحت اجلمعية يف سبيل رسالتها مكافحة مشكورة وخلفتها يف هذا الكفاح مجعية

 بعد ذلك. ”املسلمني

تى أنشئت مجعيات اإلخوان ل بشيخنا السيد عبد الوهاب حاح تمرت صلتنا على أحسنسوا

 -املسلمني وانتشرت، وكان له فيها رأي ولنا فيها رأي، واحناز كل إىل رأيه، وال زلنا حنفظ للسيد 

، نصح فأخلص يعامل عامل تقخ أجل ما حيفظ مريد حمب خملص لشي -جزاه اهلل عنا خريا 

 النصيحة وأرشد فأحسن اإلرشاد.

 رأي يف التصوف

حول التصوف والطرق يف تاريخ الدعوة  -جل يف هذه املذكرات بعض خواطر ل من املفيد أن أسعول

تتناول نشأة التصوف وأثره وما صار إليه وكيف تكون هذه الطرق نافعة للمجتمع  -اإلسالمية 
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حية فإمنا س مذكرات الطاالستقصاء العلمي أو التعمق يف املعاني االص اإلسالمي. وسوف ال أحاول

جل ما يتوارد يف الذهن وما تتحرك به املشاعر، فإن تكن صوابا فمن اهلل وهلل تكتب عفو اخلاطر فتس

 احلمد، وإن تكن غري ذلك فاخلري أردت وهلل األمر من قبل ومن بعد.

على  اير القرن األول، وكثرت فتوحاتها وأقبلت الدنداإلسالمية يف صة اتسع عمران الدول حني

ت كل شيء، وكان خلفيتهم بعد ذك يقول للسحابة يف املسلمني من كل مكان، وحببت إليهم مثرا

كبد السماء: شرقي أو غربي فحيثما وقع قطرك جاءني خراجه. وكان طبيعيا أن يقبلوا على هذه 

تها وخرياتها يف اقتصاد أحيانا ويف إسراف أحيانا أخرى، وا ويتذوقون حالمهالدنيا يتمتعون بنعي

، من تقشف عصر النبوة الزاهر إىل لني احلياة ونضارتها وكان طبيعيا أمام هذا التحول االجتماعي

فيما بعد ذلك، أن يقوم من الصاحلني األتقياء العلماء الفضالء دعاة مؤثرون يزهدون الناس يف متاع 

وإن الدار اآلخرة هلي “هذه احلياة الزائل، ويذكرونهم مبا قد يسره من متاع اآلخرة الباقي: 

 -اإلمام الواعظ اجلليل  -من أول هؤالء الذين عرفت عنهم هذه الدعوة و ”احليوان لو كانوا يعلمون

احلسن البصري، وتبعه على ذلك كثري من أضرابه الدعاة الصاحلني، فكانت طائفة يف الناس 

معروفة بهذه الدعوة إىل ذكر اهلل واليوم اآلخر. والزهادة يف الدنيا، وتربية النفوس على طاعة اهلل 

 وتقواه.

هذه احلقائق ما طرأ على غريها من حقائق املعارف اإلسالمية فأخذت صورة العلم الذي  وطرأ على

ينظم سلوك اإلنسان ويرسم له طريقا من احلياة خاصا: مراحله الذكر والعبادة ومعرفة اهلل، 

 .ونهايته الوصول إىل اجلنة ومرضاة اهلل

، ال شك أنه من لب اإلسالم ”علوم الرتبية والسلوك” وهذا القسم من علوم التصوف، وامسه

وصميمه، وال شك أن الصوفية قد بلغوا به مرتبة من عالج النفوس ودوائها، والطب هلا والرقي 

بها، مل يبلغ إليها غريهم من املربني، وال شك أنهم محلوا الناس بهذا األسلوب على خطة عملية 

وإن كان ذلك مل خيل من املبالغة من حيث أداء فرائض اهلل واجتناب نواهيه، وصدق التوجه إليه، 

بروح العصور اليت عاشت فيها هذه الدعوات: كاملبالغة يف الصمت واجلوع  ًايف كثري من األحيان تأثر

والسهر والعزلة.. ولذلك كله أصل يف الدين يرد إليه، فالصمت أصله اإلعراض عن اللغو، واجلوع 

عن النفس ووجوب  ىلعزلة أصلها كف األذأصله التطوع بالصوم، والسهر أصله قيام الليل، وا
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العناية بها.. ولو وقف التطبيق العملي عند هذه احلدود اليت رمسها الشارع لكان يف ذلك كل 

 .اخلري

 

بية، ولو وقفت عند هذا احلد لكان خريا رتلن فكرة الدعوة الصوفية مل تقف عند حد السلوك واكلو

األوىل إىل حتليل األذواق واملواجد، ومزج ذلك بعلوم  هلا وللناس، ولكنها جاوزت ذلك بعد العصور

منه، وفتحت  الدين مبا ليس لكالفلسفة واملنطق ومواريث األمم املاضية وأفكارها، فخلطت بذ

الثغرات الواسعة لكل زنديق أو ملحد أو فاسد الرأي والعقيدة ليدخل من هذا الباب باسم التصوف 

ة يف احلصول على هذه النتائج الروحية الباهرة وأصبح كل ما والدعوة إىل الزهد والتقشف، والرغب

يكتب أو يقال يف هذه الناحية جيب أن يكون حمل نظر دقيق من الناظرين يف دين اهلل واحلريصني 

 على صفائه ونقائه.

دور التشكل العملي للفكرة فنشأت فرق الصوفية وطوائفهم، كل على حسب أسلوبه  كلذء بعد اوج

وتدخلت السياسة بعد ذلك لتتخذ من هذه التشكيالت تكأة عند اللزوم، ونظمت  يف الرتبية.

لى هيئة اجلمعيات اخلاصة.. حتى انتهت عسكرية، وأخرى لعالطوائف أحيانا على هيئة النظم ا

إىل ما انتهت إليه من هذه الصورة األثرية اليت مجعت بقية ألوان هذا التاريخ الطويل، واليت 

 صر مشيخة الطرق الصوفية ورجاهلا وأتباعها.ممثلها اآلن يف م

م يف كثري من البلدان وإيصاله إىل سالشك أن التصوف والطرق كانت من اكرب العوامل يف نشر اإل وال

بلدان أفريقيا  ”على يد هؤالء الدعاة، كما حدث وحيدث يف الجهات نائية ما كان ليصل إليها إ

 كذلك. وصحاريها ووسطها، ويف كثري من جهات آسيا

 ب،شك أن األخذ بقواعد التصوف يف ناحية الرتبية والسلوك له األثر القوي يف النفوس والقلو وال

كن هذا اخللط أفسد كثريا من لو ة يف هذا الباب صولة ليست لكالم غريهم من الناس..يولكالم الصوف

ذه الطوائف من هذه الفوائد وقضى عليها. ومن واجب املصلحني أن يطيلوا التفكري يف إصالح ه

ليه لو إ الناس، وإصالحهم سهل ميسور، وعندهم االستعداد الكامل له، ولعلهم أقرب الناس

وه توجيها صحيحا، وذلك ال يستلزم اكثر من أن يتفرغ نفر من العلماء الصاحلني وجهوا حن
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العلمية،  العاملني، والوعاظ الصادقني املخلصني لدراسة هذه اجملتمعات، واإلفادة من هذه الثروة

 وختليصها مما علق بها، وقيادة هذه اجلماهري بعد ذلك قيادة صاحلة.

ة لشيوخ الطرق يلمكري رمحه اهلل فكر يف ذلك، وقد عمل دراسات علمية عبالسيد توفيق الن كر أذوأ

وألف هلم فعال كتابا يف هذا الباب، ولكن املشروع مل يتم ومل يهتم به من بعده الشيوخ، وأذكر من 

مع شيوخ ا أن الشيخ عبد اهلل عفيفي رمحه اهلل كان معنيا بهذه الناحية وكان ييل احلديث فيه ذلك

وعلماء الدين، ولكنه كان جمرد تفكري نظري ال أثر للتوجه إىل العمل فيه، ولو أراد اهلل  األزهر

كانت أمة ال والتقت قوة األزهر العلمية بقوة الطرق الروحية بقوة اجلماعات اإلسالمية العملية، ل

نظري هلا: توجه وال تتوجه، وتقود وال تنقاد، وتؤثر يف غريها وال يؤثر شيء فيها، وترشد هذا 

 اجملتمع الضال إىل سواء السبيل.

 هورنمدم ايأ

ت أيام دمنهور ومدرسة املعلمني أيام االستشراق يف عاطفة التصوف والعبادة، ويقولون إن حياة ناك

منها هذه الفرتة اليت صادفت السنوات اليت أعقبت الثورة املصرية  اإلنسان تنقسم إىل فرتات،

شهرا إىل أ م. وكانت سين إذ ذاك من الرابعة عشرة إال 1923إىل سنة  1920من سنة ة مباشر

السابعة عشرة إال أشهرا كذلك، فكانت فرتة استغراق يف التعبد والتصوف، ومل ختل من مشاركة 

 ليت ألقيت على كواهل الطالب.فعلية يف الواجبات الوطنية ا

ح الشيخ السيد حسنني احلصايف شيخ يدمنهور مقر ضرو ت دمنهور مشبعا بالفكرة احلصافية.لنز

ا خنبة صاحلة من األتباع الكبار للشيخ. فكان طبيعيا أن أندمج يف هذا الوسط، هيفالطريقة األول، و

والذي ال  -أستاذنا احلاج حلمي سليمان وأن أستغرق يف هذا االجتاه. وضاعف يف هذا االستغراق أن 

 من أمثلة التعبد والصالح والتقوى والتأدب بأدب الكان مثا -نهور دميزال إىل اآلن مدرسا ب

الطريق، وكانت بيين وبينه رابطة روحية خاصة هلذا السبب، وأن زميله وصديقه األستاذ الشيخ 

ن يعقد كثريا من االجتماعات العلمية كا -وكان مدرسا بدمنهور أيضا  -حسن خزبك رمحه اهلل 

قبل صالة الفجر من رمضان يف مسجد اجلشي،  و كان  ”اإلحياء ”والوعظية يف بيته، وكان يدرس

احلاج حلمي يصحبين معه إىل تلك االجتماعات، فأجد نفسي وأنا الطالب الصغري مع رجال كبار 

لعلماء والفضالء، وكلهم يشجعونين فيهم األساتذة الذين يدرسون لي يف املدرسة، وغريهم من ا
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ويشجعون أمثالي من الشباب على السمري يف هذه الطريق، طريق طاعة اهلل، فكانت هذه كبها عوامل 

 للتشجيع والثبات على هذه اخلطة التعبدية الصوفية.

ت أنسى مناقشاتي الطويلة مع أستاذنا الشيخ عبد الفتاح أبو عالم، أستاذ الشريعة والتفسري سول

اء والصوفية، وكان الرجل يى الطرق واألولعلواحلديث يف املدرسة، حول ما يثار من اعرتاضات 

أسرار  يف يبتسم يف النهاية، ويشجعين على طاعة اهلل ويوصيين بالدراسة العميقة، وإطالة النظر

قة التشريع اإلسالمي وتارخيه، وتاريخ املذاهب والفرق والطوائف لينكشف لي وجه احلق: واحلقي

قد كنت أشعر بعاطفة األستاذ تغمرني، فري من األحيان كثبنت البحث. ومع اختالفنا يف الرأي يف 

ورغبته الصادقة يف حسن توجيهي، فكنت أحبه وأقدره، وال يتجاوز النقد حد اإلدالء باحلجة، 

 والرغبة يف تعرف احلق.

 

 الي اجليشييل

د تطور لقى اخلطاطبة عند كوبري إفالقة، فت أنسى يف دمنهور ليالي مسجد اجليشي، أو مصلسول

األستاذ الشيخ حسن خزبك قبل فجر رمضان إىل اعتكاف ليال بطوهلا مع لفيف من  سحضور در

سجد: نصلى العشاء ثم نتناول قليال من الطعام حبضرة الشيخ ملااإلخوان احلصافية الصاحلني يف هذا 

الوقت، وننام ض لقاهرة اآلن، ثم نذكر اهلل بعحممد عامر أو األستاذ حسني فوزي أفندي املقيم با

ليال، ونقوم حنو منتصف الليل للتهجد إىل الفجر، ثم قراءة الوظيفة واألوراد، واالنصراف بعد ق

 ذلك إىل املدرسة، إىل الوعظ للطالب وإىل العمل لغريهم.

قد فتحت أبوابها ريا ما كنا نستيقظ وحنن يف بيوتنا قبل الفجر بوقت طويل، مل تكن املساجد ثوك

ى شاطئ ترعة اخلطابة عند كوبري إفالقة، حيث نصلى إىل قبل الفجر لنمض إىل مصلى عف فيه،

 ونسرع إىل املسجد لندرك اجلماعة.

 التصلايارات وزال

ا يف كثري من أيام اجلمع اليت يتصادف أن نقضيها يف دمنهور، نقرتح رحلة لزيارة أحد األولياء نوك

لى أقدامنا بعد صالة الصبح مباشرة، حيث ع، فكنا أحيانا نزور دسوق فنمشي األقربني من دمنهور

ع!ثرين كيلو مرتا،  وحننصل حوالي الساعة الثامنة صباحًا، فنقطع املسافة ني ثالث ساعات وهي 
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ونزور ونصل اجلمعة، ونسرتح بعد الغداء، ونصل العصر ونعود أدراجنا إىل دمنهور حيث نصلها 

 ًا.بعد املغرب تقريب

النوام حيث دفن يف مقربتها الشيح سيد سنجر من خواص رجال الطريقة  ةحيانا نزور عزبأ انوك

 اك يومًا كاماًل ثم نعود.نه احلصافية واملعروفني بصالحهم وتقواهم، ونقض

 

 م الصمت والعزلةاأي

ن. وكان الطلبة نت لنا أيام ننذر فيها الصمت والبعد عن الناس، فال يتكلم أحدنا إال بذكر أو قرآاوك

عادتهم ينتهزونها فرصة للمعاكسة فيتقدمون إىل الناظر أو األساتذة مبلغني أن فالنا الطالب قد  على

تي األستاذ ليستوضح األمر، فكنا جنيبه بآية من القرآن فينصرف. وأذكر أيوأصيب يف لسانه، 

ر الطالب، جيز”الة فينا واحله باخلري أستاذنا الشيخ فرحات سليم رمحه اهلل، الذي كان حيرتم هذ

ويوصى بقية األساتذة أال حيرجوننا باألسئلة يف فرتة صمتنا، وكانوا يعلمون حقا أن ذلك ليس هربًا 

من إجابة أو ختلصًا من امتحان، إذ كنا متقدمني دائما يف الدروس جميدين هلا إجادة تامة. وما كنا 

لصمت تأديبا للنفس وفرارا من اللغو وتقوية نعرف احلكم الشرعي يف هذا ولكننا كنا نفعل، هذا ا

 لإلرادة حتى يتحكم اإلنسان يف نفسه وال تتحكم فيه.

يف بعض األحيان حتى تصل إىل نفور من الناس يدعو إىل العزلة وقطع  رود كانت هذه احلالة تتطقول

رأها قول أن أة فال أحارسللعالئق. حتى أنين أذكر أن خطابات بعض األصدقاء كانت تأتيين إىل املد

أو أفتحها، ولكن أتركها كما هي حتى ال يكون فيها تعلق بشيء جديد، والصويف متخفف جيب 

 عليه أن يقطع عالئقه بكل ما سوى اهلل، وأن جياهد يف هذه السبيل ما أمكنه من ذلك. 

 

 شعائر يف املدرسةلا

الدعوة تتغلب يف كثري من  إىل فقد كانت النزعةن هذه احلال اليت كانت تطرأ يف كثري من األحيا عوم

ت العصر قو األحيان، فكنت أؤذن الظهر والعصر يف مصلى املدرسة، وكنت أستأذن املدرس، إذ كان

يصادف حصة من احلصص، ألداء األذان، وكنت أعجب ملاذا ال تكون نظم احلصص خاضعة 

بعضهم يريد ر، ووتذة يسمح وهو مسرساللمواقيت وحنن يف مدارس إسالمية. وكان بعض األ
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احملافظة على النظام فأقول له: ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق. وأناقشه مناقشة حادة ال يرى 

معها بدًا من السماح حتى يتخلص منها ومين. ومل أكن أذهب إىل املنزل يف فرتة الظهر، بل  كان 

الفريضة جلست مع األخ  مقري فيها املصلى وفناء املدرسة لدعوة الزمالء إىل الصالة حتى إذا أذنت

نقرأ القران معا هو يقرأ وأنا أستمع،  -املدرس بوزارة املعارف اآلن  -العزيز األستاذ حممد شريف 

 أو أنا أقرأ وهو يستمع حتى جييء موعد الدخول.

 

 كلة حول الزيشم

ذ كنت ورقة الغياب، إ ة املعلمني ألسلمرسكر أيف يف يوم من األيام، وقد دخلت حجرة ناظر مدذوأ

الذي كان يف أوائل هذأ  -املنوط بذلك يف الفصل، رأيت عنده مدير التعليم، وهو األستاذ السيد راغب 

بس عمامة ذات لأ فلفت زيي نظر مدير التعليم، إذ كنت -العام مراقبا مساعدا بوزارة املعارف 

ألبس هذا الزي؟  داًء أبيض فوق اجللباب. فسألين ملاذا ورعذبة، ونعال كنعل اإلحرام يف احلج 

فقلت: ألنه السنة فقال: وهل عملت كل السنن ومل يبق إال سنة الزي؟ فقلت ال وحنن مقصرون كل 

التقصري، ولكن ما نستطيع أن نفعله  نفعله. قال: وبهذا الشكل خرجت عن النظام املدرسي. فقلت 

وسلوك وأخالق،  ة وأنا بر أغب عن الدروس أبدا،بله ومل يا سيدي؟ إن النظام املدرس مواظ

وأساتذتي راضون  عين واحلمد هلل، وعلم ودراسة، وأنا أو ل فرقيت. ففيم اخلروج عن النظام 

املدرسي إذن؟ فقال: ولكنك إذا خترجت وأصررت على هذا الزي فسوف ال يسمح جملس املديرية 

جييء وقته بتعيينك مدرسًا، حتى ال يستغرب التالميذ هذا املظهر. فقلت: على كل حال هذا مل 

بعد، وحني جييء وقته يكون للمجلس احلرية ويكون لي احلرية كذلك، واألرزاق بيد اهلل ليست 

بيد اجمللس وال الوزارة. فسكت املدير وتدخل الناظر يف األمر، فقدمين إىل املدير بكلمة طيبة 

 وصرفين فانصرفت وانتهت املشكلة بسالم.

 

 ركة الوطنيةاحل

م. وكنت إذ ذاك تلميذا باإلعدادية باحملمودية يف سن الثالثة  1919نة ت الثورة املصرية سنكا

ي كان ينتظم ذلاعشرة. وال زالت ترتاءى أمام عيين مناظر املظاهرات،اجلامعة واإلضراب الشامل 
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وهم تقدمون املظاهرات وحيملون أعالمها  هيان البلد ووجهائأعالبلد كله من أوله إىل آخره، ومنظر 

ذلك. وال زلت أحفظ تلك األناشيد العذبة اليت كان يرددها املتظاهرون يف قوة  ويتنافسون يف

 ومحاس:

 روح اهلل تنادينـــا و     األوطان من اإلميان حب

 في الفردوس تالقينـاف     نا االستقاللعممل جي نإ

يها، ر منظر بعض اجلنود اإلجنليز، وقد هبطوا القرية، وعسكروا يف كثري من نواحذكزلت أ وال

واحتك بعضهم ببعض األهالي، فأخذ يعدو خلفه حبزامه اجللدي.. حتى انفرد الوطين 

. وال زلت أذكر احلرس األهلي الذي ريسحباإلجنليزي فأوسعه ضربًا ورده على أعقابه خاسئا وهو 

وا يتناوبون احلراسة ليالي متعددة حتى ال يقتحم اجلنود ذية من أنفسهم وأخقرأقامه أهل ال

 انيون املنازل ويهتكوا حرمات الناس.الربيط

ن حظنا من هذا كله كطالب أن نضرب يف بعض األحيان، وأن نشرتك يف هذه املظاهرات، وأن اوك

 ا.حاديث الناس حول قضية الوطن وظروفها وتطوراتهأنصغي إىل 

 يات وشعررذك

ف باإلسكندرية اآلن املدرس باملعار -زلت أذكر يوم دخل علينا أستاذنا الشيخ حممد خلف نوح  وال

وأخذ حيدثنا عن . ”فريد بك“والدموع ترتقرق يف عينيه فسألناه اخلرب فقال: مات اليوم    -

عة ضلي هذه الذكرى ببإ وجهاده يف سبيل الوطن حتى أبكانا مجيعًا، وأوحت هحاسريته، وكف

 أبيات ال زلت أحفظ مطلعها وشطرا آخر:

 جتزع عل األوطان ريد الفأ   يد من باألمن واالميان رأف

 يد تفديك البالد بأسرها                        ...............رأف

ل جلنة ملنر وإمجاع األمة على مقاطعتها، وكيف كان هذا وح زلت أذكر أحاديث الناس وال

قصيدة طويلة ال أذكر  غامرًا حتى إنه يدفع بتلميذ يف الثالثة عشرة إىل أن يقول يف الشعور فياضًا

 ها إال هذين البيتني:من

 

 دا بباريس أقامفو           ملنر ارجع ثم سل يا
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 ختدعوهم يا لئام ال           جع لقومك قل هلم روا

الكامل بعد ذلك يف  كان نصيبه احلرق. عت من هذه البواكري الوطنية الفجة ديوانًا كبريًامج قدول

ن اإلهمال حظ مؤلفات يف الفقه على املذاهب فرتة التصوف اليت الزمت عهد مدرسة املعلمني. كما كا

 ”صندرة“األربعة، واألدب على منط قصة تودد اجلارية، كتبتها مع األخ األستاذ حممد على بدء يف 

اجلامع الصغري، ثم أضاعها عهد العمل الذي كنت أرى فيه أن االشتغال بالعلم الكثري معطل عن 

إلنسان لدينه أن يتعرف ما يصحح به أحكامه، وحسب العمل النافع والتفرغ لعبادة اهلل، وحسب ا

اإلنسان لدنياه أن يتعرف ما حيصل به على رزقه، ثم عليه بعد ذلك أن ينصرف بكليته وجهده 

 ووقته إىل العبادة والذكر والعمل.

 ابات ومظاهراترإض

ذكريات تتجدد د االنتقال إىل مدرسة املعلمني كانت حركة الثورة قد هدأت قلياًل ولكن بقيت العوب

فتجددت معها اإلضرابات واملظاهرات واالشتباك مع البوليس. وكذلك كان شأننا يف دمنهور، 

الي غوكانت التبعات تقع أول ما تقع على الظاهرين من الطالب واملتقدمني منهم  كنت رغم اشت

ذه حبسب ه تنكبالتصوف والتعبد أعتقد أن اخلدمة. الوطنية جهاد مفروض ال مناص منه. ف

ملزما بأن أقوم بدور بارز يف هذه  -العقيدة وحبسب وضعي بني الطالب إذ كنت متقدما فيهم 

 حلركات وكذلك كان.

التبعات كثريا،  لذي كان خيشى هذها ت أنسى أستاذنا الشيخ الدسوقي موسى ناظر املدرسة،سول

ى مسئولية إضراب الغري وألق -ازق رلاحممود باشا عبد  -وتد أخذ بيدنا إىل مدير البحرية حينذاك 

علينا وقال: إن هؤالء هم الذين يستطيعون أن يقنعوا الطالب بالعدول. عن إضرابهم. وعبثا حاول 

على أن نتدبر األمر. فكان تدبرينا  ابالنصح، ثم صرفنو حممود باشا أن يقنعنا بالوعد أو بالوعيد أ

ديسمرب ذكرى  18وكان يوم  -طول اليوم أن أوعزنا إىل الطالب مجيعا بالتفرق يف احلقول اجملاورة 

وذهبنا حنن إىل املدرسة، وسلمنا أنفسنا إلدارتها، وانتظرت.. وانتظرنا من  -احلماية الربيطانية 

 جييء وال من جميب، فانصرفنا بعد فرتة، ومت اإلضراب وانتهي اليوم بسالم.

اللجنة يف سكننا يف منزل يام الثائرة، واجتمعت ألا ت أنسى يوم أضرب الطالب يف يوم منسول

احلاجة خضرة شعرية بدمنهور، وداهم البوليس اجملتمعني واقتحم البيت يسأل عنهم، فكان 
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ولكن  ”بتنقية البقلة ”ا مشغولة كما رآهاهر ومل يعودوا وأناكجوابها: أنهم خرجوا منذ الصباح الب

وكان موقف  -ه باألمر هذا اجلواب غري الصادق مل يرقين فخرجت إىل الضابط السائل وصارحت

وناقشته حبماس وقلت له: إن واجبه الوطين يفرض عليه أن يكون  -احلاجة خضرة حرجًا للغاية 

معنا، ال أن يعطل عملنا، ويقبض علينا، وال أدري كيف كانت النتيجة أنه استجاب هلذا القول 

ء املختبئني وأنا فعاًل، فخرج وصرف عساكره وانصرف معهم بط أن طمأننا، ورجعت إىل الزمال

أقول هلم هذه بركة الصدق، وال بد أن نكون صادقني ونتحمل تبعة عملنا، وال لزوم للكذب أبدا 

 مهما كانت األحوال.

 

 رواحملمودية ودمنه بني

ث أمضى ليلة يح أمضي األسبوع املدرسي يف دمنهور، وأعود ظهر اخلميس إىل احملمودية تكن

اح السبت إىل املدرسة فأدرك الدرس األول، يف موعده. وكانت لي اجلمعة وليلة السبت، ثم أعود صب

قضاء الوقت معهم، فقد كانت و يف احملمودة مآرب كثرية تقضى يف هذه الفرتة، خير زيارة األهل

الصداقة بيين وبني األخ أمحد أفندي السكري قد توثقت أواصرها إىل درجة أن أحدنا ما كان يصرب 

فرتة أسبوعا كاماًل دون لقاء.يضاف إىل ذلك أن ليلة اجلمعة يف منزل أن يغيب عن اآلخر هذه ال

اع أحوال األولياء ومس ”اإلحياء ”الشيخ شليب الرجال بعد احلضرة يتدارس فيها كتب التصوف من

والياقوت واجلواهر وغريها، ونذكر اهلل إىل الصباح كانت من أقدس مناهج حياتنا، وكنت قد تقدمت 

ويف صناعة التجليد أيضا، أقضي فرتة النهار يف الدكان صانعًا وفرتة الليل مع يف صناعة الساعات 

اإلخوان احلصافية ذاكرًا، وهلذه املآرب مجيعًا مل اكن أستطيع أن أختلف عن احلضور يوم اخلميس 

إال لضرورة قاهرة، وكنت أنزل من قطار الدلتا إىل الدكان مباشرة، فأزاول عملي يف الساعات إىل 

املغرب حيث أذهب إىل املنزل ألفطر إذ كان من عاداتنا صوم اخلميس واالثنني، ثم إىل املسجد قبيل 

الصغري بعد ذلك للدرس واحلضرة ثم إىل منزل الشيخ شليب الرجال أو منزل أمحد أفندي السكري 

وصالة  للمدارسة والذكر، ثم إىل املسجد لصالة الفجر، وبعد ذلك اسرتاحة يعقبها الذهاب إىل الدكان

اجلمعة والغذاء، والدكان إىل املغرب فاملسجد فاملنزل ويف الصباح إىل املدرسة. وهكذا دواليك يف 

 ترتيب ال أذكر أ نه ختلف أسبوعًا إال لضرورة طارئة.
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 اإلجازة الصيفية يف

 فا مناسبا لتطبيق هذا املنهاج يوميا، ويدخلرظ نت اإلجازة الصيفيةاوك

رة كل صباح من طلوع الشمس تقريبًا إىل الضحوة الكربى مع أستاذنا الشيخ ه عمل جديد هو املذاكيعل

ك حنفظها ونقرأ عليها شرح ابن عقيل، لنا بألفية ابن مادأحممد خلف نوح يف منزله، حيث ب

ل واحلديث مما كان له أكرب األثر يف تهيئة دخولي لدار وصونتدارس فيها كتبا أخرى يف الفقه واأل

 مل أكن أفكر يف دخوهلا حينذاك وإمنا كنا نقول نطلب العلم جملرد العلم.العلوم، مع أنين 

 ء الصبا حاند

ل اإلجازة الصيفية أو يف صباح اجلمعة أن نتقاسم أحياء القرية اللنا باحملمودية خمان من أعاوك

ظ نزيد يف بعض األحيان األخ حممد أفندي الدمياطي واألخ عبد املتعال سنكل لنوق وأوكنا ثالثة 

 الناس لصالة الصبح قبل الفجر بقليل وخباصة اإلخوان، منهم، وكنت أجد سعادة كربى وارتياحًا

ؤذنني ألذان الصبح، ثم أتف بعد ذلك لي هذه اللحظة السحرية الشاعرة على نرب ملريبًا حني أوقظ اغ

ت متقاربة يف النيل وأصغي إىل األذان ينطلق من حناجرهم يف وقت وأحد إذ كانت املساجد على مسافا

القرية، وخيطر ببالي أنين سأكون سببا ليقظة هذا العدد من املصلني، وأن لي مثل ثوابهم مصادقة 

من دعا إىل هدًى فله أجره، وأجر من عمل به إىل يوم القيامة، ال ينقص ذلك  “لقول الرسول ص: 

فأرى نفسي أصغر وكان يضاعف هذه السعادة أن أذهب بعد ذلك إىل املسجد  ”من أجورهم شيئًا

 اجلالسني فيه، يف هذا الوقت سنًا، فأمحد اهلل وأسأله أن يديم التوفيق..

 تهيؤ لدخول دار العلوملا

التصوف والتعبد، ولكنها مع ذلك مل  يف ت أيام مدرسة املعلمني يف سنواتها الثالث أيام استغراقنكا

ملدرسية. ومرد ذلك إىل أمرين فيما ختل من إقبال على الدروس وحتصيل العلم خارج حدود املناهج ا

س وإهدائه إياي كتبًا ال أزال أحتفظ رعلى القراءة والدي أظن أوهلما: مكتبة الوالد.وتشجيعه إيا

خمتصر املواهب اللدنية “و   ”األنوار احملمدية للنبهاني “ببعضها ومن أعمقها أثرًا يف نفسي: 

بناء على هذا  -وقد كونت لي  ”للشيخ اخلضري نور اليقني يف سرية سيد املرسلني“و  ”للقسطالني

مكتبة خاصة فيها جمالت قدمية وكتب  -التوجيه، وما تولد منه من شغف باملطالعة وإقبال عليها 
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متنوعة. وكنت وأنا يف احملمودية يف املدرسة اإلعدادية أترقب الشيخ حسن الكتيب يوم السوق بفارغ 

 مات زهيدة ثم أردها إليه آلخذ غريها وهكذا.الصرب ألستأجر كتبا باألسبوع لقاء ملي

يف نفس قصة األمرية ذات اهلمة. وإذ ذكرت  ”أعمقها أثراوتب يف هذا الدور لكن من أشد هذه ااوك

لها محاسة وشجاعة وذود عن الوطن، واستمساك بالدين وجهاد يف سبيل ك صما كنا نطالع من قص

طالع شباب اليوم وناشئوه من روايات كلها ميوعة اهلل وكفاح لنيل العال واجملد، ثم  ذكرت ما ي

التطور الغريب بني ثقافة األمس العامة وثقافة اليوم العامة  لني، وأدركت مدىو وخنوثة وضعف

كذلك، وأعتقد أننا يف أشد احلاجة إىل غربلة هذا الغذاء الثقايف الذي يقدم إىل اجلمل اجلديد، يف 

 ت.صورة كتب أو روايات أو صحف أو جمال

مثل أستاذنا  -األساتذة  عت خنبة من فضالءمجن العامل الثاني: أن مدرسة املعلمني حينذاك قد اوك

ن ورئيس اإلخوان بها، وأستاذنا الشيخ آلاعبد العزيز عطية ناظر مدرسة املعلمني باإلسكندرية 

سليمان،  فرحات سليم رمحه اهلل، وأستاذنا الشيخ عبد الفتاح أبو عالم، وأستاذنا احلاج على

واخلري وتشجيع طالبهم على البحث  حامتازوا بالصال -ا وأستاذنا الشيخ البسيوني جزاهم اهلل خري

والدرس وكانت لي حبضراتهم صلة روحية كنت أجد فيها الكثري من التشجيع. وال زلت أذكر أن 

بارا شهريًا األستاذ عبد العزيز عطية، وقد كان يدرس لنا الرتبية العملية، وقد أجرى لنا اخت

فأعجبته إجابيت فكتب على الورقة أحسنت جدًا ولو كان هناك زيادة على النهاية ألعطيتك. 

وحجز الورقة بيده عند توزيع األوراق، ثم طلبين وسلمها إىل و زودني بكثري بن عبارات النصح 

بروفات   ”والتشجيع واحلث على القراءة والدر!ن واملطالعة، واختصين بتصحيح بعض

 ني الرتبية الذي كان يطبع إذ ذاك مبطبعة املستقبل بدمنهور. ”املعلم”ابةكت

تعليم خارج املناهج املدرسية لا هلذه العوامل أثرها يف نفس فحفظت وأنا يف هذه املرحلة من نكا

كثريًا من املتون يف العلوم املختلفة فحفظت ملحة اإلعراب للحريري ثم األلفية البن مالك والياقوتية 

السلم يف املنطق وكثريا من منت  املصطلح واجلوهرة يف التوحيد والرجبية يف املرياث وبعض منتيف 

القدوري يف فقه إىل حنيفة ومن منت الغاية والتقريب ألبي شجاع يف فقه الشافعية، وبعض منظومة 

فظ املتون من ح ”ابن عامر يف مذهب املالكية. ولست أنسى أبدا توجيه الوالد لي بالعبارة املأثورة

This file was downloaded from QuranicThought.com



درجة أيف حاولت حفظ منت الشاطبية يف القراءات  إىلا يف نفسي عميقا رهو لقد كان أث ”حاز الفنون

 بعضها إىل اآلن.-مع جهلي التام مبصطلحاتها، وحفظت مقدماتها فعال وال زلت أحفظ 

عدادية الطرائف أن بعض املفتشني زارنا يف حصة من حصص اللغة العربية بالسنة الثالثة اإل نوم

فسأل عن عالمة االسم وعالمة الفعل يف القواعد،  اإلعراب للحريري حةومل أكن أحفظ حينذاك إال مل

وهو األستاذ الشيخ حممد على النجار  -ين األستاذ لإلجابة بدتثم سأل عن عالمة احلرف فان

 فكان ا اجلواب بيتا من امللحة وهو قول احلريري: -حينذاك 

 س عل قولي تكن عالمةقف مة رف ما ليست له عالحلوا

 ا سيدي سأقيس على قولك ألكون عالمة، وشكر األستاذ وانصرف.يالرجل وقال حاضر م تسبفا

ية وجهت نظر بعض إخواننا الذين كانوا يعدون أنفسهم للتقدم إىل دار العلوم ملعالثروة ال ههذ

 عاإىل أن يعرضوا على أن نذاكر مالعليا يف ذلك الوقت. من مدرس املدرسة األولية امللحقة باملعلمني 

قدمتهم األخ العزيز الشيخ على نوفل، حينذاك، واألستاذ على نوفل اآلن. وقد ملنتقدم معا ويف 

رغب يف أن نذاكر معًا ونتقدم معًا إىل دار العلوم العليا وكانت دار العلوم حينئذ قسمني: القسم 

ومدارس املعلمني، والقسم العالي املؤقت  التجهيزي، وهذا يتقدم إليه من شاء من طالب األزهر

ويتقدم إليه من شاء كذلك من هؤالء الطالب ويرنون غالبًا قد حصلوا على الشهادة الثانوية 

دراسي. ثم لا  24 – 23األزهرية، وكان القسم العالي هذا مل يبق للتقدم إليه إال هذا العام: عام 

الب طبعض إخواننا من  ادالتجهيزي،  وقد  أريلغى ليحل حمله القسم العالي الذي يستمد من 

ي املؤقت على اعتبار أنها لاعاملعلمني أن يتقدم إىل هذا القسم التجهيزي وكثر اإلقبال على القسم ال

 الفرصة الوحيدة ملن يريدون اللحاق به.

ؤدي فيها د األستاذ الشيخ على نوفل أن نذاكر معا، وكنت يف السنة الثالثة، أي يف السنة اليت سأاأر

عليم األولي، وكان هو مدرسًا بامللحقة للمعلمني. فاعتذرت عن املذاكرة تشهادة الكفاءة للن امتحا

لكنه دخل علي من باب حقوق األخوة ووجوب معاونة اإلخوان واالستماع لرأيهم فلم أر بدا و همع

 من اإلصغاء إليه.
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 ي يف العلم والشهاداتأر

لعلم وطلبه والشهادات واحلصول عليها، كان أثرًا من آثار مطالعيت لي يف هذه األيام رأي يف ا نكا

، وكنت شديد امليل إىل القراءة واالستزادة من العلم، وكنت ًالإلحياء: لقد كنت حمبًا للعلم حبًا مج

ووجوب نشره بني الناس حتى إني أذكر أنين عزمت على -مؤمنًا بفائدة العلم للفرد وللجماعة 

تبت منها العددين األول والثاني تقليدًا ألستاذنا الشيخ كو ”الشمس“ا تهأمسي إصدار جملة شهرية

اليت كنت كثري  ”املنار ”الشهرية وتشبهًا مبجلة ”اإلسعاد ”حممد زهران الذي كان يصدر جملة

املطالعة فيها. ولكن طريقة الغزالي وأسلوبه يف ترتيب العلوم واملعارف وطلب العلم كانت قد أثرت 

تأثريا شديدًا فكنت يف صراع عنيف: هذه الرغبة امللحة تدعوني إىل االستزادة من طلب  يف نفسي

العلم، وإرشادات اإلمام الغزالي، وتعريفه العلم الواجب بأنه العلم احملتاج إليه يف أداء الفرائض 

عدم وكسب العيش، ثم االنصراف بعد ذلك إىل العمل، تدعوني إىل األخذ بالضروري وترك ما سواه و

 ضياع الوقت فيه.

للمتقدمني األوائل يف دبلومها،   جراءت فكرة التقدم إىل دار العلوم وما يتبعها من بعثة إىل اخلاوج

فاشتد هذا الصراع وقوي. وكنت أقول لنفسي دائمًا: ملاذا تريد أن تدخل دار العلوم؟ هل للجاه حتى 

ب اجلاه واحلرص عليه داء من لن طذا حرام ألهو – يقول الناس إنك مدرس عال ال مدرس أولي

للمال حتى يتضاعف مرتبك وجتمع األموال أو  –أدواء النفس وشهوة من شهواتها جيب مقاومتها 

وتلبس املالبس الفاخرة وتطعم املطاعم اللينة وتركب املراكب الفارهة؟  وهذا شر ما يعمل له إنسان 

فة، تعس وانتكس، وإذ شيك فال يطهم، تعس عبد القدرتعس عبد الدينار، تعس عبد ال ”و

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة من  “وصدق اهلل العظيم:  ”انتقش

الذهب والفضة واخليل املسومة واألنعام واحلرث ذلك متاع احلياة الدنيا واهلل عنده حسن الثواب. 

 ”جتري من حتتها األنهار خالدين فيها قل أؤنبئكم خبري من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات

أو للتكاثر بالعلم واملعرفة لتنافس العلماء أو متاري اجلهالء أو تستعلي على الناس وأول  -اآليات 

من تسعر به النار يوم القيامة: من تعلم لغري اهلل ومل يعمل بعلمه. وأشد الناس عذابا يوم القيامة 

لك نفسك إنك تتعلم لتكون عاملا تنفع الناس وأن اهلل ومالئكته  عامل مل ينفعه اهلل بعلمه. وقد تقول

يصلون على معلمي الناس اخلري، وإمنا بعث رسول اهلل ص معلمًا فقل هلا إذا كنت صادقة يف أنك 
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يف الكتب وعند  لمل دار العلوم والعوخدتريدين العلم إلفادة الناس ابتغاء مرضاة اهلل فلم تريدين 

، وهما سم قاتل، حمبط لوالشهادة فتنة، وهي املطية إىل الدنيا وإىل احلياة واملاشيوخ والعلماء؟ لا

لألعمال، مفسد للقلوب واجلوارح. فتعلمي من الكتب وال تعلقي بالشهادات املدرسية وال 

 .بالدبلومات الرمسية

علي نوفل  لم أذاكر مع األخ األستاذفد تغلبت فعاًل. ق ت هذه الفلسفة تتغلب على نفسي، بل هيداك

رمحه اهلل، وكان حيبين حبًا مجًا ويظهر عطفه علي يف  ميتذممًا. ولكن أستاذنا الشيخ  فرحات سل

كل مناسبة، وينزل من نفسي منزلة كرمية  استطاع بلباقة ولطف أن يدفعين إىل املذاكرة جبد، وإىل 

الكفاءة والعلم ال يضر،  وله: إنك اآلن على أبواب شهادةقفعاًل. وكان من م التقدم إىل دار العلو

وتقدمك إىل امتحان دار العلوم جتربة لالمتحانات الكبرية، وهذه فرصة ال تعوض، فتقدم لتحفظ 

لنفسك حقها، وأنا واثق من جناحك إن شاء اهلل، ثم أمامنا بعد ذلك جمال تفكر فيه كما تشاء ولك 

ًا إىل التقدم بطليب مع املتقدمني أن ترفض أو تدخل. وهكذا استطاع بتأثريه القوى أن يدفعين دفع

 فتقدمت، وكان االمتحان قبل امتحان شهادة الكفاءة بفرتة قليلة.

 يقتانرط

وأحب أن أسجل هنا ذكريان إحداهما عملية واألخرى نظريـة، أعجبـت بهمـا واسـرتعتا تفكـريي      

 فرتة من الوقت.

 الإين رمحه اهلل، والذي مل أره العالمة املفضال الشيخ أمحد الشرقاوي اهلوري ىا أوالهما فذكرمأ

مرة واحدة: حني زار أبناءه وطالبه ومريديه وأحباءه بدمنهور، وتفقد شئونهم يف منازهلم 

أكربه وال  وبيوتهم، وقضى معنا ليلة مل خيرج فيها عن طبعه املألوف. وعرفت عن الرجل ما جعلين

فدفع إليه أهل بلدته، وكان يعني غري كره. عرفت عنه أنه أحب العلم والتعليم من كل قلبه ذأزال أ

القادر على نفقات التعليم من ماله اخلاص حتى يتم تعليمه، ثم بعد أن يتخرج يعمل على أن ينفق 

وبهذه الطريقة مل  -ال نقدًا، ولكن علمًا ومعرفة  -على طالب آخر من غري القادرين حتى يرد الدين 

ه فقراء، ففد أغناهم مجيعًا هذا التكافل العلمي، يكن يف هورين عاجز عن التعليم مهما كان أهل

اليت كانت جتمع بني هؤالء املتعلمني مجيعا. وكانت متعة الرجل فضاًل عن تلك الرابطة الروحية 

وا من حوله، يف اإلجازة الصيفية فريى عشرين أزهريا إىل جوار عشرين درعميًا عالوحيدة أن يتجم
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إىل جانب مخسني من طالب دار املعلمني األولية.. إىل أعداد  -كما كان يسمى طالب دار العلوم  -

كثرية من طالب املعاهد على اختالف أنواعها، يذاكرهم ويسامرهم ويورد عليهم األلغاز 

واالعرتاضات، ويتلقى منهم األسئلة واإلجابات، ويشحذ بذلك األذهان واهلمم إىل الدرس والعلم 

 األولية بدمنهور اهلورينيون عددًا عظيما، و قد زارهم زيادة واملعرفة، ومن هنا كان طالب املعلمني

تشجيعية قضاها يف هذه النكات واحملاورات العلمية ومل أنج من أسئلته واعرتاضاته وألغازه 

 وإيراداته رمحه اهلل وأفسح له يف جنته.

يتجاوز  والذكرى الثانية ذكرى الشيخ صاوي دراز رمحه اهلل، وهو شاب فالح، كان حينذاك مل

اخلامسة والعشرين من عمره، وقد تويف بعد ذلك إىل رمحة اهلل، ولكنه كان نادرا يف الذكاء ودقة 

عن األولياء والعلم، وتطرق بنا احلديث إىل سيدي إبراهيم  ثالفهم، وتصوير األمور، أخذنا نتحد

أ سيدي أمحد الدسوقي اجملاور لبلدهم، ثم إىل سيدي أمحد البدوي بطنطا فقال: أتدري ما نب

البدوي؟ فقلت له لقد كان وليًا كرميًا وتقيًا صاحلا وعاملا فاضال فقال: ذلك فقط؟ هذا ما نعلم،    

 فقال: امسع وأنا أحدثك. 

جاء السيد البدوي إىل مصر من مهجره من مكة وكان أهله من املغرب، وملا نزل مصر كانت حمكومة 

يسوا أحرارًا وهو سيد علوي اجتمع له النسب والعلم باملماليك، مع أن واليتهم ال تصح ألنهم ل

والوالية، وأهل البيت يرون اخلالفة حقًا هلم وقد انقرضت اخلالفة العباسية وانتهي أمرها يف 

بغداد، وتفرقت أمم اإلسالم دويالت صغرية حيكمها أمراء تغلبوا عليها بالقوة، ومنهم املماليك 

أن جياهد يف سبيلهما: إعادة اخلالفة واستخالص احلكم من هؤالء. فهناك أمران جيب على السيد 

أيدي املماليك الذين ال تصح واليتهم. كيف يفعل هذا؟ ال بد من ترتيب خاص. فجمع بعض خواصه 

واتفقوا على نشر الدعوة —ومنهم سيدي جماهد وسيدي عبد العال وأمثاهلما --ومستشاريه 

ارات هذا الذكر السيف اخلشي أو العصا الغليظة لتقوم شاومجع الناس على الذكر والتالوة وجعلوا 

 -وهذه شعائر األمحدية  -مقام السيف والطبل جيتمعون عليه، والبريق ليكون علمًا هلم والدرقة  

فإذا اجتمع الناس على ذكر اهلل وتعلموا أحكام الدين استطاعوا بعد ذلك أن يشعروا وأن يدركوا ما 

كم وضياع يف اخلالفة فدفعتهم النخوة الدينية، واعتقاد واجب األمر عليه جمتمعهم من فساد يف احل
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باملعروف والنهي عن املنكر، إىل  اجلهاد يف سبيل تصحيح هذه األوضاع وكان هؤالء األتباع 

لتوسطها يف البلدان العامرة يف مصر،  -جيتمعون كل سنة. واختار السيد طنطا مركزا حلركته 

استطاع هو أن يدرك إىل أي ” مولد” إذا اجتمع األتباع سنويًا على هيئةف -ولبعدها عن مقر احلكم 

مدى تأثر الناس بالدعوة. ولكنه ال يكشف هلم عن نفسه بل يعتكف فوق السطح ويضرب اللثام 

مضاعفًا ليكون ذلك أهيب يف نفوسهم، وهذا هو عرف ذاك الزمان، حتى كان أتباعه يشيعون أن 

ينظر إىل القطب فليستغن عن حياته يف سبيل هذه النظرة. وهكذا انتشرت النظرة مبوته فمن أراد أن 

 هذه الدعوة حتى أجتمع عليها خلق كثري.

ر الظاهر بيربس البندقداري،  صركة، فقد توىل محلن الظروف مل تكن مواتية لتنجح هذه اكلو

تفع جنمه وأحبه راوفانتصر على الصليبيني مرات، وانتصر على التتار مع املظفر قطز. وملع امسه 

العامة، ومل يكتف بذلك بل استقدم أحد أبناء العباسيني وبايعه باخلالفة فعاًل، فقضى على املشروع 

لسياسة مع السيد واتصل به ورفع من منزلته، ااحلد، بل أحسن  ذامن أساسه، ومل يقف عند ه

ألهليهم ملا يف ذلك من  وكلفه بأن يكون القيم على توزيع األسرى حني ختليصهم من بالد األعداء

تكريم وإعزاز، وكل ذلك قبل متام هذا املشروع اخلطري، واستمر امللك واحلكم فعليا يف املماليك، و 

 إمسيا هلذا اخلليفة الصوري حينًا من الدهر.

 يأمسع هذا التعليل والتسلسل يف تاريخ السيد البدوي وأنا أعجب لعقلية هذا الشاب الفالح الذ كنت

اكثر من التعليم األولي يف القرية، و كم يف مصر من ذكاء مقبور، وعقل موفور لو وجد من   يتعلممل

لمات الشيخ الصاوي  دراز رمحه اهلل ك؟.. وال زالت ل؟يعمل على إظهاره من حيز القوة إىل حيز الفع

يورثها من تتمثل لي كأمنا أمسعها اآلن، وفيها عربة وفيها طرافة واألمور بيد اهلل، إن األرض هلل 

 يشاء من عباده والعاقبة للمتقني.

 إىل القاهرة

ف الطيب واالمتحان. وكان كشود فأقول إنين تقدمت إىل دار العلوم وأخطرت بعد ذلك مبوعد العوأ

على أن أستجيب للدعوة و أن أسافر إىل القاهرة ألدائهما.وكان ذلك يف رمضان. أراد الوالد أن 

واكتفيت بأن زودني بالدعوات الطيبات، ووصف لي الطريق أر لذلك موجبًا،   ملفيصحبين 
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، طاملا قام له الوالد خبدمات رةوأعطاني خطابًا إىل صديق له من كبار جتار الكتب امليسورين بالقاه

 جليلة معتقدًا فيه الصالح والوفاء واخلري.

دسة عشرة ينذاك قد أربت  على الساح صلت إىل القاهرة ألول مرة يف حياتي، وكان سينوو 

بشهور، ونزلت يف باب احلديد مع العصر تقريبًا، وركبت الرتام إىل العتبة، ثم السوارس إىل 

هذا التاجر وسلمته اخلطاب فلم يكرتث به ومل يعبأ مبا  نث نزلت وقصدت دكاحيسيدنا احلسني 

ميًا، فيه، وكل الذي فعله أنه كلف أحد عمال احملل مبالحظيت. وكان العامل رجال صاحلًا كر

وللوالد ولي به  معرفة سابقة، فرحب بي و أكرمين وأخذني إىل منزله فافطرنا، وخرجنا نقضي  

بعض الوقت وعدنا إىل املنزل للسحور، ومنت بعد صالة الصبح، واستيقظت مبكرا أطالب صاحيب 

األستاذ  بأن يدلين على مدرسة دار العلوم حيث قد سبقين إليها بعام  الصديق احلميم واألخ الكريم

أللقاه ألستوضح منه طريقة الكشف الطيب  -املدرس باملعارف اآلن  -حممد شرف حجاج 

واالمتحان. وقد دلين العامل الطيب على طريقة ملوصول إىل دار العلوم، فركبت السوارس إىل العتبة 

قي ثم الرتام إىل شارع قصر العيين مقابل دار العلوم، وانتظرت خروج الطالب حيث لقيت صدي

وتعانقنا، وأخذ بيدي إىل منزله يف حارة عبد الباقي بربكة الفيل بالدور الثاني حيث كان يسكن مع 

 فريق من الطالب.

عملي يف اليوم الثاني منذ الصباح أن قصدت إىل ذلك التاجر الكتيب،بعد  أن ذهب صديقي إىل ن كا

ادًا للكشف، ولكنه أعرض ى صانع نظارات ليصنع لي نظارة. طبية استعدلع املدرسة، ليدلين

 هة وراعين ما رأيتمركعادته فلم أشأ أن أضيع الوقت، وذهبت من فوري إىل األزهر ودخلته ألول 

من سعته وبساطته، وحلق الطالب فيه يدرسون ويذاكرون ووقفت على احللق واحدة فواحدة، ثم   

متحانها الذي سيكون رأيت حلقة يتحدث أهلها عن دخول دار العلوم، وفهمت أنهم متقدمون ال

بعد حنو عشرة أيام، وللكشف الذي سيتم بعد ثالثة أيام تقريبًا فاندجمت فيهم، وحتدثت إليهم 

عن رغبيت وعن حاجيت إىل من يرشدني إىل طبيب ألصنع نظارة طبية، فتطوع معي أحدهم وقام من 

واملهارة، وأنها صنعت له  فوره إىل عيادة دكتورة يونانية فيما أظن ولكنها متمصرة، وصفها باحلذق

نظارة مناسبة مع اعتدال القيمة، وعندما وصلنا إليها بدأت عملها وأخذت يف نظري الكشف مخسني 
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قرشًا ودلتنا على حمل النظارات الذي أخذ بدوره مثنًا للنظارة مائة ومخسني قرشًا وأجنز النظارة 

 فورًا، وبذلك مل يبق أمامي إال انتظار الكشف بعد يومني.

 شف الطيبكال

 الوقت الذي رأيت يفت أبالغ حني أقول إن التوفيق حالفين يف هذا الكشف حمالفة عجيبة سول

لقد كان األطباء . ”وسبحان من قسم احلظوظ فال عتاب وال مالمة“بعض من أعرف خيونهم احلظ 

علي نوفل من اسم يف كشف أوهلم وهو أطيبهم وأيسرهم كشفًا. وكان األخ األستاذ  رخآثالثة، وكنت 

الية، كانت علنجاح عند طبييب ا نصيب ثالثهم. وهو أقساهم قلبًا وكشفًا. وبقدر ما كانت نسبة

نسبة الرسوب عند هذا اآلخر أعلى. فنجحت مع شكي التام يف النجاح، ورسب هو مع تأكده التام 

 من سالمة بصره وبدنه ومع استعداده الكامل هلذا النجاح.

 ظارة يعيد بها الكشف ففعل، ولكن خبث هذا حال بينه وبني النجاح مرةصاه الطبيب بعمل نووأ

فرصة، ولكنه بعد ذلك انتسب إىل كلية اآلداب قسم اللغة العربية وثابر على لانية فضاعت منه اث

 ها، وصاحب اهلمة ال يعجزه شيء.نم هذا االنتساب حتى ظفر بالليسانس

 

 بوع يف األزهرسأ

 احلقيقة مفاجأة لي أن كنت من الناجح ولذلك واجهت مهمة ت نتيجة الكشف وكانت يفرظه

عه فلم يكن إال اجلد ومل يبق إال أسبوع واحد فال ينفع إال التبتل، وقد ماالمتحان يف جد ال هزل 

طر األزهر املعمور وهناك، يف القبلة القدمية بالضبط، ش تكان. فقد محلت أمتعيت وكتيب وميم

األسبوع  ذاالزمالء املتقدمني إىل دار العلوم، ونوينا االعتكاف ه حططت رحالي. وتعرفت إىل بعض

لربكة معٌا: نتناوب اخلروج إلحضار طعام اإلفطار والسحور، ونتناوب احلراسة يف النوم لللعلم و

فال ننام إال  غرارًا. وقاتل اهلل علم العروض فلم أكد أفقه شيئا من زحافه وعلله وضروبه وقوافيه 

لي بكل معنى الكلمة، ولكنين أخذت أستذكر والسالم، وما كنت أخشى العلوم وكان جديدًا ع

الرياضية واملدنية ولكين كنت أخشى النحو والصرف إذ كنت أتصور أني ال أشق فيهما غبار الطالب 

املتقدمني من األزهر بني الذين جاوزوا الشهادة األهلية ودرسوا يف السنوات العالية. نعم إنين أحفظ 
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ة، وقرأت لنفسي شرح ابن عقيل عليها، وشاركين الوالد يف بعض هذه الشئون، ولكنها مل األلفي

 تكن الدراسة املنظمة اليت تهدأ معها النفس، ويسكن إليها القلب.

بسالم، وال زلت أذكر بيت العروض الذي امتحنا فيه وأذكر أنه طلب  ترمءت أيام االمتحان واوج

 علل وزحاف ومن أي حبر هو: إلينا أن نقطعه ونذكر ما فيه من

 ور ليلة البدرننت املك   وى بشرس كنت من شيء لو

 

 ؤيا صاحلةر 

له األسباب فال  أيمن فضل اهلل تبارك وتعاىل أنه يطمئن ويسكن نفوس عباده وإذا أراد أمرا ه نوإ

ا يرى رأيت  فيم  ”وليس اجلرب كما جاء يف بعض القول“زلت أذكر أن ليلة امتحان النحو والصرف 

الفضالء األجالء يسري بنا اهلوينا يف نسيم ورخاء  ءًا مع بعض العلمايفالنائم: أنين أركب زورقًا لط

على صفحة النيل اجلميلة، فتقدم أحد هؤالء الفضالء، وكان يف زي علماء الصعيد، وقال لي: أين 

ضوعات، هات صفحة شرح األلفية البن عقيل؟ فقلت: ها هو ذا. فقال: تعاىل نراجع فيه بعض املو

كذا، وصفحة كذا، لصفحات عينها. وأخذت أراجع موضوعاتها حتى استيقظت منشرحًا مسرورًا. 

ويف الصباح جاء الكثري من األسئلة حول هذه املوضوعات فكان ذلك تيسريا من اهلل تبارك وتعاىل، 

 والرؤيا الصاحلة عاجل بشرى املؤمن واحلمد هلل رب العاملني.

 

 حبريةرسة خربتا دم

األوىل. وظهرت النتيجة  قليل أديت امتحان كفاءة التعليم -وبعد رة بعد االمتحان.اهمن الق تعد

فكنت األول يف املدرسة، واخلامس يف القطر وظهرت نتيجة امتحان دار العلوم فكنت من 

وقد  الناجحني، وكان هذا النجاح مفاجأة لي كذلك فإني ألذكر يف هذه اللحظة أستاذنا أمحد بدير،

كان ممن ميتحنون شفهيًا،      و كان كثري الدعابة فيما يشبه الغلظة ملن مل يعرفه، وقد جلست 

ثم قال: دار العلوم  ًاأمامه فقال: أنت تتقدم للقسم العالي؟ فقلت: نعم يا سيدي. فنظر إلي شزر

كرب؟ فقلت فقلت له: ستة عشر عامًا ونصف. فقال ملاذا مل تنتظر حتى ت” حتصغر إنت سنك كام؟

له: تفوت الفرصة. فقال: إذن فاقرأ باب مجع التكسري، ألست حتفظ األلفية، فقلت: نعم، فقال: 
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إقرأ. وكان زميله يف االمتحان األستاذ عبد الفتاح عاشور ومل أكن ألفت مثل هذه املداعبات مع من مل 

لقسم التجهيزي يف وكانت سين تلفت إىل نظر الزمالء حتى كان بعضهم يقول: امتحان ا -أعرف 

فتأثرت بدعابة األستاذ  -اجلهة املقابلة. فأقول له إني متقدم إىل القسم العالي فينظر وينصرف 

بدير وكدت أتوقف عن اإلجابة لوال أن األستاذ عاشور تدخل فزجر األستاذ بدير يف دعابة وأخذ 

فهية فدعا لي األستاذ بدير يستمع لي وأنا أقرأ، ثم جاء دور املطالعة واحملفوظات واملناقشة الش

خبري وشجعين وانصرفت. وكان امتحان القرآن الكريم أمام األستاذ أمحد بك زناتي رمحه اهلل فكان 

 ظريفا متلطفا. ولكين مع هذا مل أكن واثقًا من النجاح فكان ظهور النتيجة مفاجأة.

سة خربتا األولية، ودعيت وكانت مفاجأة ثالثة أن جملس مديرية البحرية عينين فعاًل مدرسا مبدر

إىل تسلم عملي عقب األجازة الصيفية مباشرة. فكان علي بناء على هذا أن أختار بني الوظيفة أو 

العودة إىل طلب العلم بدار العلوم، ولكين يف النهاية فضلت أن أستمر يف سلك التعلم، وأن أشد 

يخنا السيد عبد الوهاب احلصايف ومل الرحال إىل القاهرة، حيث دار العلوم، وحيث املقر الرمسي لش

الشعور بطول الغيبة عن احملمودية، وفيها الصديق احلميم، واألخ  يكن يقلقين إال شيء واحد هو

احلبيب أمحد أفندي السكري، ولكننا اتفقنا على إنفاذ هذا العزم، ما دام هو األفضل ثم نتزاور بعد 

ن نضحي يف سبيله مهما كانت التضحية عزيزة ذلك أو نتكاتب والعلم نوع من اجلهاد، علينا أ

 غالية.

 

 السنة األوىل بدار العلوم

 18األعزاء باملنزل رقم  االخوةانتهت األجازة الصيفية، وقدمت إىل القاهرة وسكنت مع بعض 

 بشارع مراسينة حبي السيدة زينب رضي اهلل عنها، وكان أول منزل سكناه.

اهلل إىل الدرس  العلوم، وكلي شوق إىل العلم، وقد وجهينوغدوت يوم افتتاح الدراسة إىل دار 

توجيهًا محيدًا، وال أنسى احلصة األوىل، ومل نكن قد تسلمنا الكتب واألدوات بعد، وقد وقف 

أمام  -أستاذنا الشاعر البدوي الشيخ حممد عبد املطلب أغدق اهلل عليه شآبيب الرمحة والرضوان 

يدة حييي الطلبة اجلدد، ويتمنى هلم النجاح والتوفيق، ثم كتب السبورة على املنصة بقامته املد

 على السبورة:
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 قال عبيد بن األبرص:

 أقدم القدموس عن عم وخــــال ولنا دار ورثنا جمدها الـ 

ثم أمسك بطوق جبته األعلى، على  مورثونا اجملد يف أولي الليالي منـــزل منــه آبــاؤنا الــ

رأهما يف جرس حيمل معنى الفخار واالعتزاز، ثم طالبنا بإعرابهما، فقلت وق -رمحه اهلل  -عادته 

وأخذت أتساءل: ما هذا القدموس؟ وملاذا قال منه وكان يف ” بدأنا باجلد من أول يوم” يف نفسي

وسعه أن يقول أسسه؟! وما زلنا ننحت يف إعراب البيتني حتى نقلنا احلوار إىل الكالم عن عبيد بن 

ة العربية وما فيها من خشونة ولني، وأيام العرب وأوابدها وأدواتها يف حربها األبرص واحليا

وسلمها، وأنواع الرماح والسيوف والسهام إىل السهم املريش والذي ال ريش له، واستشهد األستاذ 

 بالبيت املعروف: 

 ظواهر جلدي وهو للقلب جارح  ومتى بسهم ريشه الكحل مل يضر

لسهام بأنواعها، وأنا مأخوذ بهذا النوع من االستطراد والتوسع يف وأخذ يرسم على السبورة ا

البحث، أتابعه بشغف وشوق، وزادني هذا األسلوب للعلم حبًا، ولدار العلوم وأساتذتها احرتامًا 

 وتقديرًا وعجبًا.

 

 طريفة

الذي نزلت أذكر أن األخ العامل الكتيب الطيب،  -رمحه اهلل  -وعلى ذكر األستاذ الشيخ عبد املطلب 

عنده ألول مرة، ذكر لي أن له بأساتذة دار العلوم  صلة ومنهم األستاذ الشيخ عبد املطلب، واألستاذ 

وأن يف استطاعته أن حيدثهما يف شأني ليتوسطا لي يف الكشف أو  -رمحه اهلل  -الشيخ عالم سالمة 

له ليقدم له بعض الكتب وال يف االمتحان ولو الشفهي وأنه سيزور الشيخ عبد املطلب الليلة يف منز

وكان رمحه اهلل يسكن إذ ذاك يف شارع سنجر اخلازن باحللمية وكانت  -مانع يف أن أصحبه إليه 

هذه أول مرة أمسع فيها اسم سنجر اخلازن وأتساءل من هو سنجر اخلازن هذا؟ أهو من املماليك أم 
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، فشكرت للرجل واكتفيت بهذا. ولكين مل أجد يف نفسي توجها إىل هذه الوساطة -من األتراك؟ 

وهو قريب ومدرس بدار العلوم  -رمحه اهلل  -ولكن حديثه ذكرني بأستاذنا الشيخ موسى أبو قمر 

وانتهزت فرصة يف  - يوكان إذ ذاك بشارع اخلليج املصر -أيضا، فسألته عن منزله فذكره لي 

رقته مرة... ويف هذه اللحظة اليومني اخلاليني قبل الكشف، وذهبت إليه، ووقفت أمام الباب وط

ودفعين إىل االنصراف فورا دون انتظار الرد من الداخل، هذا اخلاطر  يخطر لي خاطر متلك نفس

هو أنين شعرت بأن هذا جلوء لغري اهلل واعتماد على سواه وركون إىل الناس. فصممت على 

د االنتهاء من الكشف بع -رمحه اهلل  -االستعانة باهلل وحده، وعلى أن تكون زيارتي للشيخ 

وقد كان رمحه  -واالمتحان معا. وقد كان ذلك فعال، وزرته بعد ذلك والمين على عدم النزول عنده 

فذكرت له ما حدث فضحك  -اهلل كرميا جوادا ال يكاد منزله خيلو من األضياف وذوي احلاجات 

 ته.وشجعين على هذا املعنى، وأكده يف نفسي، شكر اهلل له وأفسح له يف جن

 مسكن جديد

ولست أنسى حديثا يف البحث عن مسكن جديد. فقد باع آل عاكف أصحاب املنزل الذي نسكنه، 

 -منزهلم إىل إبراهيم بك ملعي تاجر الورق واحلرب واألدرات الكتابية الذي كان مضطرا إىل إخراج 

ظرف ثالثة أيام أو السكان الستخدام املنزل مبعرفته، فأنذرنا بذلك وطلب إلينا أن خنرج فورا يف 

أقل  و كم كانت حريتنا شديدة يف البحث حتى اهتدينا أخريا إىل منزل يف شارع الدحديرة بقلعة 

 الكبش حيث قضينا فيه بقية العام.

 

 حياة عام

كنت سعيدا باحلياة يف القاهرة هذا العام فقد ظهر ترتييب متقدما يف  االمتحان، ومنحتين املدرسة 

ملقررة وهي جنيه يف الشهر خصصته لشراء الكتب غري املدرسية، وال زال كثري من املكافأة املادية ا

كتب مكتبيت اآلن من أثر هذا اجلنيه الذي الزمين طول حياتي املدرسية. كما كنت أجد متعة 

عقب صالة اجلمعة من كل أسبوع يف منزل الشيخ احلصايف، ثم يف كثري من ليالي ” احلضرة”كربى يف

 زل اخلليفة األول الشيخ احلصايف علي أفندي غالب،األسبوع يف من
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، قواه اهلل، وجزاه عنا خريًا. وكنت أكاتب األخ أمحد أفندي ”أو سيدنا األفندي كما نسميه دائما“

السكري ويكاتبين يوميا تقريبا، وأزور البلد يف فرتة األجازات فأقضها معه ومع اإلخوان احلصافية 

 باحملمودية ويف ذلك بالغ.

 كذا كانت حياتي العلمية، والعملية والروحية مستقرة ال يعكرها شيء واحلمد هلل.وه

 كارثة حادثة أو

ويف نهاية العام، يف أثناء االمتحان األخري، وبعد مضي يومني منه تقريبا، وقعت لي حادثة كادت 

من احملمودية  تكون كارثة، ولكن اهلل تبارك وتعاىل جعلها خريا وبركة وسببا النتقال األسرة كلها

 إىل القاهرة.

ذلك أن أحد إخواننا الزمالء يف الفصل، والسكان معنا يف البيت، والغريب معنا يف املوطن كذلك، عز 

عليه أن أتقدم عليه يف االمتحان مع أنه أكرب سنا وقد قضى يف دور العلم سنني عددا، ويرى نفسه 

تقدمه؟ استوىل عليه هذا اخلاطر ففكر يف أن ي الناشئأحق باألولية والتقدم، فكيف يسمح هلذا 

حيلة يعيقين بها عن االمتحان، فلم جيد إال أن ينتهز فرصة نومنا مجيعا، ويصب زجاجة من 

املركزة على وجهي وعنقي وأنا نائم، وقد استيقظت بعد ذلك فزعًا، وتظاهر بالنوم، ” اليود” صبغة

ة املياه، فغسلت وجهي من هذا املاء الكاوي، ومل أتبينه يف الظالم، ولكين قمت من فوري إىل دور

ومسعت أذان الفجر من مسجد صرغتمش بالصليبة فنزلت مسرعًا إىل الصالة. وعدت فنمت قليال 

رًا، كبملشدة التعب من املذاكرة واستيقظت يف الصباح فرأيت آثار هذا االعتداء، وكان هو قد خرج 

فعال. وبسؤاله اعرتف، وذكر العلة السابقة، فقام  فقال أحد الزمالء: إنه رأي معه زجاجة الصبغة

نزل. وتشدد ملعليه زمالؤنا يف السكن وأوجعوه ضربا، وقذفوا بأمتعته يف الشارع، وطردوه من ا

نه خطر لي أنين قد جنوت، أ يف تبليغ النيابة أو إدارة املدرسة ولقد ضمت بذلك فعال، لوال مبعضه

ومن عفا “بل بالشكر، وليس الشكر إال العفو والصفح:    وهذه نعمة من اهلل وفضل جيب أن يقا

 يه ساكنًا.ف فرتكت األمر هلل تبارك وتعاىل ومل أحرك  ”وأصلح فأجره على اهلل

تيجة وكنت من املتقدمني نلااخلرب قد وصل إىل البلد، وانتهي االمتحان، وسافرنا، وظهرت  نكول

دة الوالدة أبت إباء شديدًا إال أحد أمرين: إما أن واحلمد هلل، فكنت الثالث يف الفرقة، ولكن السي

 قاهرة.الأنقطع عن العلم وأعود للوظيفة، وإما أن تنتقل هي معي إىل 
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 القاهرة إىلتقال نا

االبتدائية، وال بد له من املدرسة الثانوية،  ةسهذا الوقت كان أخي عبد الرمحن قد أمت الدرا ويف

رى الوالد أن يلحقه باألزهر، وكان اخوة آخرون ال بد هلم من وكان أخي حممد قد أمت األولية، وي

د من القاهرة وإن طال السفر، وكذلك بودية، وإذن فال مالتعليم وليست هذه املعاهد متوفرة يف احمل

 كان.

ة قبيل انتهاء األجازة ليبحث عن املسكن والعمل، ووفق يف ذلك وعاد، رهاالوالد إىل الق رضح

احملمودية حيث دخل عبد الرمحن مدرسة التجارة، وانتسب حممد إىل  فانتقلنا مجيعًا من

 رس املناسبة.ا، ودخل بقية اإلخوة املد”معهد القاهرة ”األزهر

 

 طفةاع

هذه الصورة إال عاطفة قوية جياشة، هي عاطفة  ىليكن ينقص على اجتماع مشل األسرة ع ومل

د أفندي السكري، فقد كنا نتعزى عن هذه األخوة واحملبة والصحبة يف اهلل بيين وبني األخ أمح

بلد واحد. وأما اآلن وحنن نواجه وضعا جديدا،  إىلالفرقة بأيام اإلجازات وبأن مصرينا يف النهاية 

فقد يكون من شأنه أال أعود إىل احملمودية إال أن يشاء اهلل، فذلك أمر له يف أنفسنا خطورته جيب أن 

 بكل الوسائل.نطيل التفكري فيه، وأن نتغلب عليه 

ال  رد تاجر، والتاجأمحت لنا اجتماعات وليال وأحاديث وجلسات طوال حول هذا املعنى: إن نكا

ما يصنع بها  هي ال تريد االنتقال وال  هتوطن له، فلماذا ال ينتقل هو اآلخر إىل القاهرة  ولكن أسر

هذه السنة جتربة نرى بعدها تسمح ظروفها به فما العمل؟ فكرنا طويال ثم انتهينا إىل أن نتخذ من 

بالقاهرة قرابة شهر يف  يضى معي أمحد أفندوقما سيكون. وانتقلنا فعال، وبدأ العام اجلديد، 

أوله، وعاد إىل احملمودية، وظللنا نتكاتب طول هذه الفرتة حتى انتهي العام كسابقه وبدأت 

 األجازة الصيفية.
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 ن الساعاتادك

وكان لزامًا علي أن أقضيها باحملمودية فال بد من إجياد سبب  ءت األجازة الصيفية الثانيةاوج

ي، سفنفعرضت على الوالد أن أذهب ألفتح دكانًا لنا هناك أعمل فيه ب. ناك طوال األجازةه لإلقامة

وكان الوالد يعلم السبب احلقيقي -كساعاتي مستقل، ألمترن مترينًا عمليًا استقالليًا على الصنعة. 

ثقة بنفسي الما يسلم لي مبا أريد ويشعرني دائما ثقته بتصرفاتي مما عودني به ولكنه كان كثريا 

ح لي بالسفر وأوصاني خريا. وسافرت، وفتحت الدكان، واشتغلت فعال بإصالح الساعات، مسوهلذا 

وكنت أجد  سعادتني يف هذه احلياة، سعادة االعتماد على النفس والكسب من عمل اليد، وسعادة 

خ أمحد أفندي وقضاء الوقت معه ومع احلصافية وقضاء ليالي هذه األجازة معهم نذكر االجتماع باأل

اهلل، ونتذاكر العلم يف املسجد تارة، ويف املنازل تارة، ويف اخللوات بظاهر البلد تارة أخرى، 

واالستحمام يف النيل يف النهار أحيانًا، وكانت لي ولألخ أمحد أفندي اجتماعات خاصة كثريًا ما 

 تغرق الليل بطوله. وكان نزولي يف منزله طول مدة األجازة فكنا ال نفرتق يف ليل أو نهار.تس

ستغراقنا يف الطريق بأورادها ووظائفها وأحفاهلا إال او لرغم من اشتغالنا الكامل بالعبادة والذكراوب

امه، وننكر أننا كنا دائما نتعشق العلم والقراءة، وننفر من كل ما يتنافى مع ظاهر الدين وأحك

تعاليم اإلسالم. فكنا مريدين أحرارًا يف تفكرينا وإن  كثري من املنتسبني للطرق خروجهم على -على

 كنا خملصني كل اإلخالص يف تقديرنا للعبادة والذكر وآداب السلوك.

 مثل طيب

وأذكر أنه كان من عادتنا أن خنرج يف ذكرى مولد الرسول صلى اهلل عليه وسلم  باملوكب بعد 

احلضرة، كل ليلة من أول ربيع األول إىل الثاني عشر منه من منزل أحد اإلخوان، وتصادف أننا يف 

أحد الليالي، كان الدور على أخينا الشيخ شليب الرجال، فذهبنا على العادة بعد العشاء فوجدنا 

ملوكب البيت منريا نظيفا جمهزا ووزع الشربات والقهوة والقرفة على جمرى العادة. وخرجنا با

وحنن ننشد القصائد املعتادة يف سرور كامل وفرح تام. وبعد العودة جلسنا مع الشيخ شليب قليال، 

مبكرين  إن شاء اهلل  غدا تزورونين“ وأردنا االنصراف فإذا هو يقول يف ابتسامة رقيقة لطيفة: 

با، وكان وروحية هذه وحيدته وقد رزقها بعد إحدى عشرة سنة من زواجه تقري”. لندفن روحية

ألنها ” روحية” بها شغفًا مولعًا ما كان يفارقها حتى يف عمله. وقد شبت وترعرعت، وأمساها
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كانت حتتل من نفسه منزلة الروح. فاستغربنا وسألناه: ومتى توفيت؟ فقال: اليوم قبيل املغرب. 

فف عنا فقلنا: وملاذا مل ختربنا فنخرج من منزل آخر باملوكب؟ فقال: وما الذي حدث، لقد خ

احلزن. وانقلب املأمت فرحا فهل تريدون نعمة من اهلل اكرب من هذه النعمة؟ وانقلب احلديث إىل 

درس تصوف يلقيه الشيخ شليب، ويعلل وفاة كرميته بغرية اهلل على قلبه، فإن اهلل يغار على قلوب 

تعلق  السالم؟ وقدعباده الصاحلني أن تتعلق بغريه، أو تنصرف إىل سواه. واستشهد بإبراهيم عليه 

قلبه بإمساعيل فأمره اهلل أن يذحبه، ويعقوب عليه السالم: إذ تعلق قلبه بيوسف فأضاعه اهلل منه 

عدة سنوات.. وهلذا جيب أال يتعلق قلب العبد بغري اهلل تبارك وتعاىل، وإال كان كذابا يف دعوى 

بلها فقالت له: يا أبتاه احملبة، وساق قصة الفضيل بن عياض وقد أمسك بيد ابنته الصغرى فق

أحتبين؟ فقال: نعم يا بنية. فقالت واهلل ما كنت أظنك كذابا قبل اليوم. فقال: وكيف ذلك؟ وكم 

كذبت؟ فقالت: لقد ظننت أنك حبالك هذه مع اهلل، ال حتب معه أحدا. فبكى الرجل وقال: يا 

ث اليت كان الشيخ شليب موالي حتى الصغار قد اكتشفوا رياء عبدك الفضيل؟ وهكذا من األحادي

حياول أن يسري بها عنا ويصرف ما حلقنا من أمل ملصابه، وخجل لعدم قضاء هذه الليلة عنده 

وانصرافنا وعدنا إليه يف الصباح حيث دفنا روحية ومل نسمع صوت نائحة، ومل ترتفع حنجرة 

 الكبري. يبكلمة نابية، ومل نر إال مظاهر الصرب والتسليم هلل العل

فلم يكن منه إال أن انتهز  -رمحه اهلل  -وفيت إحدى كرميات أستاذنا الشيخ حممد زهران ولقد ت

من املأمت فرصة للوعظ والتدريس طول لياليه الثالثة، وللقدوة احلسنة الصاحلة يف حماربة منكرات 

م كنا املأمت والقضاء على ما يقوم به الناس فيها من بدع وعادات ال أصل هلا.. يف هذا اجلو الكري

 نعيش.

 العودة إىل القاهرة واجلمعيات اإلسالمية فيها

وقد عدت إىل القاهرة، ومل تكن اجلمعيات اإلسالمية قد انتشرت فيها كما هو احلال اآلن، فلم يكن 

يرأسها األستاذ الشيخ حممود حممود، وتقوم بإلقاء ” مكارم األخالق اإلسالمية” هناك إال مجعية

مقرها بدار السادات بربكة الفيل أسبوعيًا، وكان املكان يزدحم على سعته  احملاضرات اإلسالمية يف

 قارئ -بزائريه، وتتناول احملاضرات كثريًا من املوضوعات النافعة املفيدة، وكان الشيخ عباس 
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جيتذب القلوب بصوته املؤثر، فكنت أحافظ حمافظة دقيقة على حضور اجتماع املكارم  -املكارم 

 ضو مشرتك مدى وجودي يف القاهرة.واشرتكت فيها كع

 فكرة تكوين دعاة إسالميني

على أثر ما شاهدت يف القاهرة من مظاهر التحلل والبعد عن األخالق  -وقد وجدت يف نفسي 

اإلسالمية يف كثري من األماكن اليت ال عهد لنا بها يف الريف املصري اآلمن، وعلى أثر ما كان ينشر 

أن  -مع التعاليم اإلسالمية ومن جهل بني العامة بأحكام الدين  ىافيف بعض اجلرائد من أمور تتن

املساجد وحدها ال تكفي يف إيصال التعاليم اإلسالمية إىل الناس. وقد كان يتطوع بالوعظ يف املساجد يف 

هذا التاريخ عدد من أفاضل العلماء كان هلم أثر مجيل جدًا يف النفوس، منهم األستاذ عبد العزيز 

رمحه اهلل، واألستاذ الشيخ حممد حمفوظ رمحه اهلل، والشيخ حممد العلوي مفتش الوعظ اخلولي 

 وطالب دار العلوم نيواإلرشاد العام السابق، ففكرت يف أن أدعو إىل تكوين فئة من الطالب األزهري

ذلك واجملتمعات العامة، ثم تكون منهم بعد  يللتدرب على الوعظ واإلرشاد يف املساجد ثم يف القهاو

مجاعة تنتشر يف القرى والريف واملدن اهلامة لنشر الدعوة اإلسالمية. وقرنت القول بالعمل فدعوت 

لفيفًا من األصدقاء للمشاركة يف هذا املشروع اجلليل، كان منهم األخ األستاذ حممد مدكور خريج 

، واألخ األستاذ األزهر وكان ال زال جماورا حينذاك، واألخ األستاذ الشيخ حامد عسكرية رمحه اهلل

أمحد عبد احلميد عضو اهليئة التأسيسية لإلخوان املسلمني اآلن وغريهم.. كنا جنتمع يف مساكن 

الطالب يف مسجد شيخون بالصليبة، ونتذاكر جالل هذه املهمة وما تستلزمه من استعداد علمي 

ني، وتنوير القلوب وعملي. وخصصت جزءا من كتيب، كاإلحياء للغزالي واألنوار احملمدية للنبها

يف معاملة عالم الغيوب للشيخ الكردي، وبعض كتب املناقب والسري، لتكون مكتبة دورية خاصة 

 بهؤالء اإلخوان يستعريون أجزاءها، وحيضرون موضوع اخلطب واحملاضرات منها.

 الدعوة يف القهاوي

عظ يف القهاوي وجاء الدور العملي بعد هذا االستعداد العلمي فعرضت عليهم أن خنرج للو

فاستغربوا ذلك وعجبوا منه وقالوا: إن أصحاب القهاوي ال يسمحون بذلك ويعارضون فيه ألنه 

يعطل أشغاهلم، وإن مجهور اجلالسني على هذه املقاهي قوم منصرفون إىل ما هم فيه  وليس أثقل 
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هو الذي انصرفوا عليهم من الوعظ فكيف نتحدث يف الدين واألخالق لقوم ال يفكرون إال يف هذا الل

إليه؟؟ وكنت أخالفهم يف هذه النظرة وأعتقد أن هذا اجلمهور أكثر استعدادا لسماع العظات من أي 

مجهور آخر حتى مجهور املسجد نفسه. ألن هذا شيء طريف وجديد عليه والعربة حبسن اختيار 

ب، وبالوقت املوضوع فال نتعرض ملا جيرح شعورهم، وبطريقة العرض فتعرض بأسلوب شائق جذا

 فال نطيل عليهم القول. 

وملا طال بنا اجلدل حول هذا املوضوع قلت هلم: ومل ال تكون التجربة هي احلد الفاصل يف األمر؟ 

فقبلوا ذلك وخرجنا فبدأنا بالقهاوي الواقعة مبيدان صالح الدين، وأول السيدة عائشة ومنها إىل 

من طريق اجلبل إىل شارع سالمة، والسيدة زينب،  القهاوي املنتشرة يف أحياء طولون إىل أن وصلنا

وأظنين ألقيت يف هذه الليلة أكثر من عشرين خطبة تستغرق الواحدة منها ما بني مخس دقائق إىل 

 عشرة.

ولقد كان شعور السامعني عجيبا، وكانوا ينصتون يف إصغاء ويستمعون يف شوق، وكان أصحاب 

طلبون املزيد منه بعد ذلك، وكان هؤالء يقسمون بعد املقاهي ينظرون بغرابة أول القول، ثم ي

اخلطبة أننا ال بد أن نشرب شيئًا أو نطلب طلبات، فكنا نعتذر هلم بضيق الوقت، وبأننا نذرنا هذا 

الوقت هلل فال نريد أن نضيعه يف شيء. وكان هذا املعنى يؤثر يف أنفسهم كثريًا، وال عجب فإن اهلل مل 

ملا هلذه الناحية العفيفة من ”   قل ال أسألكم،عليه أجرا”ال كان شعاره األوليرسل نبيًا وال رسوال إ

 أثر مجيل يف نفوس املدعوين.

لقد جنحت التجربة مائة يف املائة، وعدنا إىل مقرنا يف شيخون، وحنن سعداء بهذا النجاح، وعزمنا 

ية على هذه الطريقة يف كثري على استمرار الكفاح يف هذه الناحية. وكنا نتعهد الناس باملوعظة العمل

من األحيان. وقد وجدت يف هذا املعنى بعض العزاء عن الغيبة عن اجلمعية احلصافية اليت احنلت 

يعمل بعضهم مع بعض لإلسالم وجتمعهم الطريقة  اخوةشكال يف احملمودية، وإن بقي أعضاؤها 

، ويثري يف أنفسهم احلمية بني احلصافية على العبادة والذكر واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

الفينة والفينة نشاط اإلرسالية اإلجنليزية اليت ألقت عصاها واستقر بها النوى يف هذا البلد األمني، 

الذي مل يصب من قبل بهذا البالء احمليط، وكان أوىل بهذه اإلرساليات أن تقصد إىل بالد الوثنيني ال 
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انًا وأصح هلل توحيدا، وأطيب قلوبا وأسلم صدورا، وهلل يف أن تقيم يف ديار املسلمني، وهم أصدق إمي

 خلقه شئون.

 يف حجرة الدرس

ومل تكن الدراسة يف دار العلوم حينذاك دراسة جامدة بل كان للسن يف الطالب واملدرسني وللمرحلة 

العلمية اليت جيتازونها حكمها، فكثريا ما كنا نتناول بني حجرات الدراسة كثريا من الشئون 

 لعامة يف السياسة واالجتماع حتى يف دقائق املسائل اخلاصة بالطالب واملدرسني.ا

كانت فورة السياسة غالبة يف مصر إذ كان هناك االنقسام بني الوفديني واألحرار الدستوريني، وما 

تال ذلك من حوادث االئتالف واالختالف والوساطات بني املختلفني، وما كانت تسفر عنه من جناح 

حيانا وفشل أخرى. وكانت هذه املعاني كلها موضع أحاديث الطالب واألساتذة وتعليقهم، أب الطال

 ومل يكن األساتذة يبخلون على الطالب ببيان آرائهم واضحة.

وكانت هناك كذلك آراء دينية خيتلف فيها الطالب مع األساتذة وتكون موضع احلديث والنقاش 

كر كيف كنا حنرتم هؤالء األساتذة الفضالء ونوقرهم إىل واجلدل يف حرية وأدب كامل. وال زلت أذ

درجة أننا كنا نتحاشى املرور أمام حجرة اجتماعهم مع أنها كانت يف طريقنا إىل الفصول، وهذا مع 

 احلرية التامة واملعاملة الطيبة والصالت الروحية القوية اليت كانت بيننا وبينهم.

فتكون نكتة طريفة أو إجابة مسكتة.. أذكر أن أحد وكنا نتحرش  ببعضهم أحيانا يف الدرس، 

ج يا سيدي؟ قد والزمالء سأل أحد األساتذة: هل هو متزوج؟ فقال له األستاذ: ال، فقال وملاذا مل تتز

فقال حتى يكثر املرتب ويكفي تكاليف الزواج واألسرة حتى ترتبى األوالد تربية  .كربت سنك

تأخرت عن هذا الوقت مل تضمن أن تعيش لتشرف على صاحلة، فقال األخ الطالب: ولكن إذا 

تربيتهم والرزق واألجل يا سيدي بيد اهلل، فأحرج األستاذ وقال: هل أنت متزوج؟ فقال: نعم 

وولدي جييء معي كل يوم إىل مدرسة البنني االبتدائية، فأدخل مدرسيت ويدخل مدرسته، وانتهي 

 النقاش بضحك الزمالء.
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 تغري الزي

اشتدت حركة الرغبة يف تغيري الزي،  -وهي السنة النهائية  -لرابعة من دار العلوم ويف السنة ا

وتهيأت هلا نفوس الطالب مجيعًا، وساعد على ذلك تنفيذ الكثري من كبار املتخرجني يف دار العلوم 

هلذه اخلطوة فعاًل. ومل يكن ذلك من رأي وال من رأي األقلية من الطالب. وبدت دار العلوم بضعة 

شهور يدخلها عدد من األفندية وعدد من الشيوخ ويف كل يوم يزداد املطربشون ويقل عدد املعممني 

حتى مل يبق إال طالبان هما الشيخ إبراهيم الورع املدرس باملعارف اآلن وأنا معه. وجاء دور التمرين 

اهلل، فدعانا  العملي، وكان ناظر املدرسة حينذاك رجال فاضال هو األستاذ حممد بك السيد رمحه 

وحتدث إلينا يف أنه حيسن أن نذهب إىل املدارس اليت سنتمرن فيها بالزي اجلديد  االثننيحنن 

حتى ال نظهر أمام التالميذ مبظهر املنقسمني، فريق معممون وفريق مطربشون، ورغم أن كلمته 

نعده بذلك، وننفذ  الطيبة مل تكن حتمل معنى اإللزام إال أن قوة تأثريها واحرتامنا لرأيه جعلنا

 وعدنا فنرتدي البذلة والطربوش بدال من اجلبة والعمامة وذلك قبل أن نتخرج بقليل.

 موجة اإلحلاد واإلباحية يف مصر

ويف هذه الفرتة اليت قضيتها بالقاهرة، اشتد تيار ” 1918 - 1914” وعقب احلرب املاضية

رر العقلي، ثم يف املسالك واألخالق واألعمال موجة التحلل يف النفوس ويف اآلراء واألفكار باسم التح

باسم التحرر الشخصي، فكانت موجة إحلاد وإباحية قوية جارفة طاغية، ال يثبت أمامها شيء، 

 تساعد عليها احلوادث والظروف.

لقد قامت تركيا بانقالبها الكمالي وأعلن مصطفي كمال باشا إلغاء اخلالفة، وفصل الدولة عن الدين 

ت إىل بضع سنوات يف عرف الدنيا مجيعا مقر أمري املؤمنني، واندفعت احلكومة الرتكية يف أمة كان

يف هذا السبيل يف كل مظاهر احلياة. ولقد حتولت اجلامعة املصرية من معهد أهلي إىل جامعة 

حكومية تديرها الدولة وتضم عددا من الكليات النظامية، وكانت للبحث اجلامعي واحلياة 

اك  يف رؤوس الكثريين صورة غريبة: مضمونها أن اجلامعة لن تكون جامعة اجلامعية حينذ

علمانية إال إذا ثارت على الدين وحاربت التقاليد االجتماعية املستمدة منه، واندفعت وراء التفكري 

 املادي املنقول عن الغرب حبذافريه، وعرف أساتذتها وطالبها بالتحلل واالنطالق من كل القيود.
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الذي مات قبل أن يولد ومل يكن له منهاج إال أن يدعو إىل ” احلزب الدميقراطي” نواة ولقد وضعت

 احلرية والدميقراطية بهذا املعنى املعروف حينذاك: معنى التحلل واالنطالق.

يف شارع املناخ ما يسمى باجملمع الفكري، تشرف عليه هيئة من التيوصوفيني، وتلقى فيه  ئوأنش

ألديان القدمية وتبشر بوحي جديد وكان خطباؤه خليطًا من املسلمني. خطب وحماضرات تهاجم ا

 واليهود واملسيحيني وكلهم يتناولون هذه الفكرة اجلديدة من وجهات النظر املختلفة.

وظهرت كتب وجرائد وجمالت كل ما فيها ينضح بهذا التفكري الذي ال هدف له إال إضعاف أثر أي 

شعب لينعم باحلرية احلقيقية فكريا وعمليا يف زعم هؤالء الكتاب دين، أو القضاء عليه يف نفوس ال

 واملؤلفني.

 

يف كثري من الدور الكبرية اخلاصة يف القاهرة يتطارح فيها زوارها مثل هذه ” صالونات”وجهزت

 األفكار، ويعملون بعد ذلك على نشرها يف الشباب ويف خمتلف األوساط.

 رد الفعل

يف األوساط اخلاصة املعنية بهذه الشئون كاألزهر وبعض الدوائر  كان هلذه املوجة رد فعل قوي

اإلسالمية، ولكن مجهرة الشعب حينذاك كانت إما من الشباب املثقف وهو معجب مبا يسمع من 

هذه األلوان، وإما من العامة الذين انصرفوا عن التفكري يف هذه الشئون لقلة املنبهني واملوجهني، 

األمل، فها أنذا أرى أن األمة املصرية العزيزة تتأرجح حياتها االجتماعية بني وكنت متأملًا هلذا أشد 

إسالمها الغالي العزيز، الذي ورثته ومحته، وألفته وعاشت به واعتز بها أربعة عشر قرنا كاملة، 

وبني هذا إلغزو الغربي العنيف املسلح اجملهز بكل األسلحة املاضية الفتاكة من املال واجلاه، 

هر واملتعة والقوة ووسائل الدعاية. وكان ينفس عن نفسي بعض الشيء اإلفضاء بهذا الشعور إىل واملظ

كثري من األصدقاء اخللصاء من زمالئنا الطالب بدار العلوم واألزهر واملعاهد األخرى، فكان الشيخ 

 حامد عسكرية رمحه اهلل، وكان الشيخ حسن عبد احلميد، وحسن أفندي فضيلة، وأمحد أفندي

أمني، والشيخ حممد بشر، وحممد سليم عطية، ثم كمال أفندي اللبان رمحه اهلل، وقد كان طالبا 

باحلقوق حينذاك، ويوسف أفندي اللبان، وعبد الفتاح كريشاه وإبراهيم أفندي مدكور، وسيد 
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أفندي نصار حجازي، واألخ حممد أفندي الشرنوبي واإلخوان املثقفون من اإلخوان احلصافية 

هرة.. كان هؤالء مجيعا يتحدثون يف هذه املوضوعات، ويف وجوب القيام بعمل إسالمي مضاد، بالقا

 وكنا جند يف ذلك تروحيا عن النفس وتسلية عن هذا اهلم !.

كما كان ينفس عن نفسي كذلك الرتدد على املكتبة السلفية، وكانت إذ ذاك قرب حمكمة 

عامل القوي العامل الفاضل والصحفي اإلسالمي االستئناف، حيث نلقى الرجل املؤمن اجملاهد ال

، ونلتقي جبمهرة من أعالم الفضالء املعروفني بغريتهم ”السيد حمب الدين اخلطيب“ القدير: 

اإلسالمية ومحيتهم الدينية، أمثال فضيلة األستاذ الكبري السيد حممد اخلضر حسني، واألستاذ 

. وعبد العزيز باشا حممد رمحه اهلل، وكان إذ حممد أمحد الغمراوي، وأمحد باشا تيمور رمحه اهلل

ذاك مستشارا مبحكمة االسثشاف، ونسمع منهم بعض ما ينفس عن النفس. كما كنا نرتدد على دار 

العلوم، وحنضر يف بعض جمالس األستاذ السيد رشيد رضا رمحه اهلل، ونلقى فيها الكثري من 

اخلولي رمحه اهلل، وفضيلة األستاذ الشيخ حممد  األعالم والفضالء كذلك، أمثال الشيخ عبد العزيز

العدوي فنتذاكر هذه الشئون أيضا، وكانت للسيد رشيد رضا رمحه اهلل جوالت قوية موفقة يف رد 

 هذا الكيد عن اإلسالم.

 يبعمل إجيا

ولكن هذا القدر مل يكن يكفي وال يشفي، وخصوصا وقد اشتد التيار فعال، وصرت أرقب هذين 

أجد معسكر اإلباحية والتحلل يف قوة وفتوة، ومعسكر اإلسالمية الفاضلة يف تنقص املعسكرين ف

وانكماش، واشتد بي القلق حتى إني ألذكر أنين قضيت حنوا من نصف رمضان هذا العام يف حالة 

أرق شديد ال جيد النوم إىل جفين سبيال من شدة القلق والتفكري يف هذه احلال، فاعتزمت أمرا 

يف نفسي ملاذا ال أمحل هؤالء القادة من املسلمني هذه التبعة وأدعوهم يف قوة إىل أن  إجيابيا وقلت

يتكاتفوا على صد هذا التيار؟ فإن استجابوا فذاك، وإال كان لنا شأن آخر. وصح العزم على هذا 

 وبدأت التنفيذ.

 مع فضيلة الشيخ الدجوي

اخللق حلو احلديث صايف  حمسن الرجل كثريا. وكا -رمحه اهلل  -كنت أقرأ للشيخ يوسف الدجوي 

كان بيين وبينه رمحه اهلل صلة روحية وعلمية حتملين على زيارته  فيةوالروح. وحبكم النشأة الص
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الفينة بعد الفينة، مبنزله بقصر الشوق أو بعطفة الدويداري حبي األزهر، وكنت أعرف أن له 

، وأعرف أنهم حيبونه ويقدرونه ءهاصالت بكثري من رجال املعسكر اإلسالمي من علماء أو وج

واالستعانة به على حتقيق هذه الفكرة والوصول إىل ي، زيارته، ومكاشفته مبا يف نفس ىفعزمت عل

هذه الغاية. وزرته بعد اإلفطار، وكان حوله لفيف من العلماء وبعض الوجهاء، ومن بينهم رجل 

 .رةبه بعد هذه امل لتقأ وإن مل ”أمحد بك كامل ”فاضل ال أزال أذكر أن امسه

خ يف األمر فأظهر األمل واألسف وأخذ يعدد مظاهر الداء واآلثار السيئة املرتتبة على يثت إىل الشحتد

انتشار هذه الظاهرة يف األمة، وخلص من ذلك إىل ضعف املعسكر اإلسالمي أمام هؤالء املتآمرين 

” ديث إىل مجعيةاحلتطع، وتطرق فلم يس راعليه، وكيف أن األزهر حاول كثريا أن يصد هذا التي

اليت ألفها الشيخ، هو ولفيف من العلماء، ومع ذلك مل جتد شيئا، وإىل كفاح األزهر  ”نهضة اإلسالم

ضد املبشرين وامللحدين، وإىل مؤمتر األديان يف اليابان، ورسائل اإلسالم اليت ألفها فضيلته وبعث 

كل اجلهود، وحسب اإلنسان أن يعمل لنفسه وأن  بها إليه، وانتهي ذلك كله إىل أنه ال فائدة من

ينجو بها من هذا البالء. وأذكر أنه متثل بهذا البيت، الذي كان كثريًا ما يتمثل به، والذي كتبه 

 لي يف بعض بطاقاته يف بعض املناسبات:

 د مات أو هلكا ن قة مبنجاللى اع أبالي إذا نفسي تطاوعين  وما

يعجبين طبعا مل ”ال يكلف اهلل نفسًا إال وسعها”اعة، وأدع النتائج هللتطأن أعمل بقدر االس يناصوأو

ح اإلخفاق املرعب إذا كان هذا اجلواب سيكون ي شبهذا القول، وأخذتين فورة احلماسة ومتثل أمام

خالفة يف هذا ملاإنين أخالفك يا سيدي كل  “جواب كل من ألقى من هؤالء القادة. فقلت له يف قوة: 

التبعات:   منط، وقعودًا عن العمل، وهروبًا فقمر ال يعدو أن يكون ضعفًاألأعتقد أن اول. وتقالذي 

ء ختافون؟ من احلكومة أو األزهر؟.. يكفيكم معاشكم واقعدوا يف بيوتكم واعملوا ي شيمن أ

ي ، ويف او، وقد عرفته يف القهملإلسالم، فالشعب معكم يف احلقيقة لو واجهتموه، ألنه شعب مسل

ولكنه قوة مهملة من هؤالء امللحدين واإلباحيني، ، ويف الشوارع، فرأيته يفيض إميانًا ،املساجد

وجرائدهم وجمالتهم ال قيام هلا إال يف غفلتكم، ولو تنبهتم لدخلوا جحورهم. يا أستاذ ! إن مل 

ألمة ضاع هذه ا ذا ضاع اإلسالم يفإ الذي تأكلون، فإنه فيتريدوا أن تعملوا هلل فاعملوا للدنيا وللرغ

األزهر، وضاع العلماء، فال جتدون ما تأكلون، وال ما تنفقون، فدافعوا عن كيانكم إن مل تدافعوا عن 
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كيان اإلسالم، واعملوا للدنيا إن مل تريدوا أن تعملوا لآلخرة، وإال فقد ضاعت دنياكم وآخرتكم على 

 ”!.السواء

فانربى بعض العلماء اجلالسني يرد  قلب حمرتق مكلوم، نة وتأثر وشدة، ماست أتكلم يف محوكن

قسوة كذلك، ويتهمين بأنين أسأت إىل الشيخ وخاطبته مبا ال يليق، وأسأت إىل العلماء  ي يفعل

 بنصره. لفكواألزهر، وأسأت بذلك إىل اإلسالم القوي العزيز، واإلسالم ال يضعف أبدا واهلل ت

يا أستاذ، من فضلك هذا الشاب ال يريد ال  “بك كامل هذا وقال:  عليه انربى أمحد ردل أن أوقب

منكم إال االجتماع لنصرة اإلسالم. وإن كنتم تريدون مكانًا جتتمعون فيه فهذه داري حتت تصرفكم 

لقادة ا سلمني، ولكن أنتمملا افعلوا بها ما تريدون، وإن كنتم تريدون مااًل فلن نعدم احملسنني من

هنا سألت جاري عن هذا الرجل . ”عد تنفع بشيءوراءكم. أما هذه احلجج فلم ت نفسريوا وحن

نقسم اجمللس إىل فريقني او –ا زال عالقًا بذهين ومل أره بعد مو –املؤمن: من هو؟ فذكر لي امسه 

كت. ثم اس –اهلل  محهر –كامل، والشيخ  كبد ي أمحفريق يؤيد رأي األستاذ العامل، وفريق يؤيد رأ

كل حال نسأل اهلل أن يوفقنا للعمل مبا يرضيه، وال شك أن ا األمر فقال: على ي هذبدا له أن ينه

املقاصد كلها متجهة إىل العمل، واألمور بيد اهلل.  وأظننا اآلن على موعد مع الشيخ حممد سعد فهيا 

 لنزوره.

وحتريت  -دجوي رمحه اهلل لو قريب من منزل اوه -الشيخ حممد سعد  لزنتقلنا مجيعًا إىل موان

وار الشيخ الدجوي مباشرة ألستطيع احلديث فيما أريد. ودعا الشيخ حممد أن يكون جملسي جب

سعد حبلويات. رمضان فقدمت وتقدم الشيخ ليأكل فدنوت منه، فلما شعر بي جبواره سأل: من 

 هذا؟ فقلت: فالن.

  

ذ سيدي، وسوف ال أفارقكم إال إذا انتهينا إىل أمر. فأخ ؟ فقلت: نعم ياًاأنت جئت معنا أيض: لفقا 

بيده جمموعة من النقل وناولنيها وقال: خذ وإن شاء اهلل نفكر، فقلت يا سبحان اهلل يا سيدي إن 

األمر ال حيتمل تفكريا، ولكن يتطلب عمال، ولو كانت رغبيت يف هذا النقل وأمثاله الستطعت أن 

احلرب أشرتي بقرش وأظل يف منزلي وال أتكلف مشقة زيارتكم. يا سيدي إن اإلسالم حيارب هذه 

العنيفة القاسية، ورجاله ومحاته وأئمة املسلمني يقضون األوقات غارقني يف هذا النعيم. أتظون أن 
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اهلل ال حياسبكم على هذا الذي تصنعون؟ إن كنتم تعلمون لإلسالم أئمة غريكم ومحاة غريكم فدلوني 

ة، وفاضت د عندهم ما ليس عندكم !! وسادت حلظة صمت عجيبي أجعليهم ألذهب إليهم، لعل

عينا الشيخ رمحه اهلل بدمع غزير بلل حليته، وبكى بعض من حضر. وقطع الشيخ رمحه اهلل هذا 

يسري، وال ر ؟ فقلت يا سيدي األمنالصمت بأن قال يف حزن عميق ويف تأثر بالغ: وماذا أصنع يا فال

على الدين، من ذوي هلل نفسا إال وسعها. ال أريد إال أن حتصر أمساء من نتوسم فيهم الغرية ايكلف 

العلم والوجاهة واملنزلة، ليفكروا فيما جيب أن يعملوه: يصدرون ولو جملة أسبوعية أمام جرائد 

اإلحلاد واإلباحية، ويكتبون كتبًا وردودًا على هذه الكتب. ويؤلفون مجعيات يأوي إليها الشباب، 

مبا  ”الصينية ”يل. وأمر برفعوينشطون حركة الوعظ واإلرشاد.. وهكذا من هذه األعمال. فقال: مج

خذنا نتذاكر األمساء، فكتبنا فريقًا كبريًا من العلماء أو .أكتبعليها، وإحضار ورقة وقلم. وقال: 

اذ الشيخ حممد اخلضر حسني، والشيخ عبد ت، وفضيلة األساهللمنهم: الشيخ رمحه  ركاألجالء أذ

اخلضري، والشيخ حممد أمحد  العزيز جاويش، والشيخ عبد الوهاب النجار، والشيخ حممد

 إبراهيم، والشيخ عبد العزيز اخلولي رمحهم اهلل.

 تبوه اكتبوه فإن األمر ليس أمرا فرعيًاكا فقال الشيخ: -رمحه اهلل  -ء اسم السيد رشيد رضا وجا

خنتلف فيه، ولكنه أمر إسالم وكفر، والشيخ رشيد خري من يدافع بقلمه وعلمه وجملته. وكانت 

طيبة من الشيخ للسيد رشيد رمحهما اهلل، مع ما كان بينهما من خالف يف الرأي حول هذه شهادة 

ومتولي بك  بكر حييى باشا، بوبعض الشئون. وكان من الوجهاء: أمحد باشا تيمور، ونسيم باشا وأ

وعبد احلميد بك سعيد رمحهم  -وهو عبد العزيز باشا حممد اآلن  -غنيم، وعبد العزيز بك حممد 

 يعًا، وكثريون غري هؤالء.اهلل مج

  

 نإقال الشيخ: وإذن فعليك أن متر على من تعرف، وأمر على من أعرف، ونلتقي بعد أسبوع ثم 

 شاء اهلل.

طيبة من هؤالء الفضالء وواصلت اجتماعها بعد عيد الفطر، وأعقب  ةرات، وتكونت نوام قيناالت

د الباقي سرور نعيم خ عبرها الشياإلسالمية القوية يرأس حتري ”الفتح ”ذلك أن ظهرت جملة
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، فنهض بها خري هوإدارتها إليرها رمحه اهلل، ومديرها السيد حمب الدين اخلطيب، ثم آل حتري

 اية والنور هلذا اجليل من شباب اإلسالم املثقف الغيور.دوكانت مشعل  اهل ،نهوض

لوم، وظل حيركها نفر من ت هذه النخبة املباركة من الفضالء تعمل حتى بعد أن فارقت دار العوظل

 .دعفيما ب ”مجعية الشبان املسلمني ”هذا الشباب املخلص. حتى كانت هذه احلركات

 

 ضوع إنشاءوم

مغرمًا  باملوضوعات الدمسة باإلنشاء،  -جزاه اهلل خريًا-أستاذنا الشيخ أمحد يوسف جناتي  كان

اته املأثورة، حني كان ميل تصحيح وله معنا نكات وتعليقات ظريفة طريفة يف هذه املعاني. ومن كلم

خذوا  “ها: يحناء طول ليله بتصح امكهذه املطوالت، أن يقول، والكراسات على يده ينوء حبملها 

ايخ!  وزعوا ما تزعمونه إنشاء. عليكم بالقصد يا قوم فالبالغة اإلجياز. واهلل إني ال أشرب شيا م

 ونضحك ونوزع الكراسات. ”اإلنشاء وال أذرعه

ام علارقيت، ولف املوضوعات اليت أحتفنا بها مبناسبة آخر العام الدراسي، وكان بالنسبة لين وم 

اشرح أعظم آمالك بعد إمتام دراستك، وبني  “ملوضوع: امليالدية، هذا ا 1927النهائي سنة 

 .”الوسائل اليت تعدها لتحقيقها

اليت ترى سعادتها يف  -لطيبةأعتقد أن خري النفوس تلك النفس ا “د أجبت عنه بهذا املوضوع: وق

تعد واملكروه عنهم،  ودالسرور عليهم، وذ  لاإسعاد الناس وإرشادهم، وتستمد سرورها من إدخ

على توعر طريقهما،  -التضحية يف سبيل اإلصالح العام رحبًا  وغنيمة، واجلهاد يف احلق واهلداية 

القلوب فتشعر بأدوائها، وتتغلغل يف راحة ولذة، وتنفذ إىل أعماق  -ومتاعب  -وما فيه من مصاعب 

مظاهر اجملتمع، فتتعرف ما يعكر على الناس صفاء عيشهم ومسرة حياتهم، وما يزيد يف هذا 

الصفاء، ويضاعف تلك املسرة، ال حيدوها إىل ذلك إال شعور بالرمحة لبين اإلنسان، وعطف عليهم، 

يضة، وتشرح تلك الصدور احلرجة، ورغبة شريفة يف خريهم، فتحاول أن تربىء هذه القلوب املر

يها خملوقًا من هوة الشقاء فن تلك اليت تنقذ م ، ال حتسب ساعة أسعدةلنفوس املنقبضاته اوتسر ه

 األبدي أو املادي، وترشده إىل طريق االستقامة والسعادة !.
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 عتقد أن العمل الذي ال يعدو نفعه صاحبه، وال تتجاوز فائدته عامله، قاصر ضئيل، وخريوأ

 روبين جنسه، وبقده ه، من أسرته وأمتريغواألعمال وأجلها ذلك الذي يتمتع بنتائجه العامل 

مشول هذا النفع يكون جالله وخطره، وعلى هذه العقيدة سلكت سبيل املعلمني، ألني أراهم نورًا 

ء ساطعًا يستنري به اجلمع الكثري وجيري يف هذا اجلم الغفري، وإن كان كنور الشمعة اليت تضي

 ”للناس باحرتاقها

رضا اهلل عنه، وز ه أن حي، وأعظم ربح يرحبهان يرمي اإلنسان إليأ بعتقد أن أجل غاية جيوأ“

فيدخله حظرية قدسه، وخيلع عليه جالبيب أنسه، ويزحزحه عن جحيم عذابه، وعذاب غضبه. 

 ما شاء:والذي يقصد إىل هذه الغاية يعرتضه مفرق طريقني، لكل خواصه ومميزاته، يسلك أيه

ب عن اإلشتغال لالعمل، وصرف القو ي يتلخص يف اإلخالصذلاهلما: طريق التصوف الصادق، وأ

 باخللق خريهم وشرهم. وهو أقرب وأسلم.

 

لثاني: طريق التعليم واإلرشاد، الذي جيامع األول يف اإلخالص والعمل، ويفارقه يف اإلختالط او

ند اهلل ع فالعالج الناجع لعللهم. وهذه أشربالناس، ودرس أحواهلم، وغشيان جمامعهم ووصف 

د أن نهجت عب –م، ونادى بفضله الرسول الكريم. وقد رجح الثاني يوأعظم، ندب إليه القرآن العظ

الطريقني على املتعلم، وأمجلهما مبن فقه وجب عدد نفعه، وعظيم فضله، وألنه أتل –األول 

 .”ونا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرنذرولي”شيئًا

ملؤثرات اإلجتماعية اليت مرت بهم اليت اجتازوها، وا م األدوار السياسيةحبك –أعتقد أن قومي و“

بعدوا عن مقاصد  -وبتأثري املدنية الغربية، والشبه األوروبية، والفلسفة املادية، والتقليد الفرجني 

هذا الدين الصحيح  دينهم، ومرامي كتابهم، ونسوا جمد آبائهم، وآثار أسالفهم، والتبس عليهم

مبا نسب إليه ظلمًا وجهاًل، وسرتت عنهم حقيقته الناصعة البيضاء، وتعاليمه احلقيقية السمحة، 

حبجب من األوهام حيسر دونها البصر، وتقف أمامها الفكر، فوقع العوام يف ظلمة اجلهالة، وتاه 

 .”! اإلميان إحلادًا... الشبان واملتعلمون يف بيداء حرية وشك، أورثا العقيدة فسادًا، وبدال

عتقد كذلك أن النفس اإلنسانية حمبة بطبعها، وأنه ال بد من جهة تصرف إليها عاطفة حبها، وأ“

 ”فلم أر أحدا أوىل بعاطفة حيب من صديق امتزجت روحه بروحي فأوليته حمبيت، وآثرته بصداقيت
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بقي إال  ماضرت أوراقها، وواخ، ذلك أعتقده عقيدة تأصلت يف نفسي جذوتها، وطالت فروعها كل“

 أن تثمر، فكان أعظم آمالي بعد إمتام حياتي الدراسية أمالن:

  

وهو إسعاد أسرتي وقرابيت، والوفاء لذلك الصديق احملبوب ما استطعت لذلك سبياًل، : ”صخا“

 وإىل أكرب حد تسمح به حاليت، ويقدرني اهلل عليه.  

بة النهار، ومعظم العام قضيت اتعليم األبناء سح ضيت يفعلمًا، إذا قم وهو أن أكون مرشدًا: ”عامو“

ليلي يف تعليم اآلباء هدف دينهم، ومنابع سعادتهم، ومسرات حياتهم، تارة باخلطابة واحملاورة، 

 وأخرى بالتأليف والكتابة، وثالثة بالتجول والسياحة.

 ”سانحاإلحسان إال اإل اءهل جز ” لإلحسان وًاريأعددت لتحقيق األول معرفة باجلميل، وتقد وقد

وهما ألزم للمصلح من ظله، وسر  ”الثبات والتضحية “ولتحقيق الثاني من الوسائل اخللقية: 

جناحه كله، وما ختلق بهما مصلح فأخفق إخفاقًا يزري به أو يشينه، ومن الوسائل العملية: درسًا 

تنقون هذا املبدأ، ويعطفون طوياًل، سأحاول أن تشهد لي به األوراق الرمسية، وتعرفًا بالذين يع

، وألف املشقة على حنافته، ونفسًا بعتها هلل صفقة آلتهعلى أهله، وجسمًا تعود اخلشونة على ض

نجية، راجيًا منه قبوهلا، سائله إمتامها، ولكليهما عرفانًا بالواجب م هتراحبة، وجتارة مبشيئ

 .”نصركم ويثبت أقدامكم يإن تنصروا اهلل “انه، أقرؤه يف قوله: حبسوعونا من اهلل 

ك عهد بيين وبني ربي، أسجله على نفسي، وأشهد عليه أستاذي، يف وحدة ال يؤثر فيها إال ذل“

ومن أويف مبا عاهد عليه اهلل فسيؤتيه أجرأ  ”الضمري، وليل ال يطلع عليه إال اللطيف اخلبري

 .”عظيما

صالحات، وأذكر أنه أعطاني فيه وضوع ببعض اإلف قلمه يف هذا املوسعمل األستاذ أمحد يأ ولقد

 درجة ال بأس بها وهي سبع ونصف من عشرة.

صديق الذي أشرت إليه يف هذا املوضوع هو األستاذ أمحد السكري الذي كان يبادلين هذا الشعور وال

ية البحرية حتى يراحلكومية مبجلس مد فئاإىل درجة أنه صفي دكانه وجتارته، والتحق بالوظ

اجمللس فنجتمع على أية حال، وقد حقق اهلل هذه اآلمال بعد حني، فوظفت يسر لي أن أكون بتي

 بوزارة املعارف وانتقل هو إليها، ومجعتنا القاهرة بعد طول انتظار.
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 ريات دار العلومكذ

كنت ونة النهائية، سال يم، إذ كانت هذه هولبد انصرفت بعد ذلك إىل االستعداد المتحان الدولق

رق املعهد املبارك أجد إليه حنينا غريبا وإىل هؤالء اإلخوة يف حجرة الدراسة كلما تذكرت أنين سأفا

شوقا شديدا. ولست أنسى بعض الوقفات بني مسجد املنرية والدار، أو يف زاوية حجرة الدراسة 

من شئت فإنك  بوأحب ”رسول اهللق لشوق واحلنني، وصدا نيها بعاطفة قوية ممن فأرمق الدار و

 .”مفارقه

نسى هذه الدعابات اللطيفة يف حجرات الدراسة بيين وبني األستاذ بدير بك رمحه اهلل، وإن ت أولس

له ملوقف ال ينسى معنا إذ أسندت إليه إدارة املدرسة، وحنن يف السنة الثالثة، تدريس األدب 

ل هلا؟ ما علمتم أن اهلل نكبكم نكبة ال مثي كئيبا يقول: أو ناواإلنشاء فدخل علي تاظالعربي واحملفو

فقلنا: وما ذاك؟ فقال: إن بديرًا أسند إليه تدريس آداب اللغة للسنة الثالثة وهذا العصر العباسي 

بالذات ال أعلم فيه شيئا. أفال أدلكم على ابن جبدتها وفارس حلبتها؟ ذلكم األستاذ النجاتي فعليكم 

لى اخلري، واحلق أحق أن يتبع. به  واطلبوا من إدارة املدرسة إقصائي وانتدابه، وثقوا أنين أدلكم ع

ا ى بهني أدري فإفأخذنا جنامله بعبارات الطالب مع أستاذهم فكان جوابه: ال ختدعوني عن نفس

ليه هذا ع الناظر واقرتحنا إىل امنكم، وأعرف مبصلحتكم وما أريد إال اخلري. وقد كان، فنزلن

ل الشكر لألستاذ بدير هذا املوقف االقرتاح فقبل، وأفدنا كثريا من األستاذ النجاتي، وشكرنا ك

 النبيل واخللق الفاضل اجلميل رمحه اهلل.

ت أنسى يف القاهرة منزل األستاذ فريد بك وجدي وقد كنت من قراء جملة احلياة وكتبه ولس

إن أقمت بالقاهرة حتى قصدت إىل داره،  ائرة املعارف، فمدام ومدنيته، وعشاق السالكثرية عن اإل

خلليج املصري وكان له بالوالد صداقة قريبة، وكانت داره جمتمع الفضالء من وكانت حينذاك با

أغشى   ماالناس، يتدارسون علوما شتى من بعد العصر تقريبا، ثم خيرجون للنزهة. وكنت كثريًا

 .دةار رغبة يف االستفادلاهذا 

يه صديقه أمحد بك هذا اخلالف الذي قام بيين وبني األستاذ فريد بك وانضم إليه ف أزال أذكر وال

األرواح اليت تستحضر هي أرواح املوتى  نأى ري أبو ستيت حول شخصية األرواح، إذ كان فريد بك 
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نظره، وقد  هةانتهينا وكل عند وجوأنفسهم وأرى غري ذلك، وتشعب بنا البحث يف هذه الناحية، 

 كثريا من هذه اجملالس حينذاك. أفدت

ندي غالب، ي أفعجيبا من احلضرة يف منزل الشيخ أو منزل عل ذا كانت حياتي يف القاهرة خليطاوهك

حيث السيد حمب الدين، إىل دار املنار والسيد رشيد، إىل منزل الشيخ  ”املكتبة السلفية ”إىل

 نا، ومسجد شيخون أحيانا أخرى. اودار الكتب أحي ي،م منزل فريد بك وجدثالدجوي، 

 بلومالد

. وال أنسى 1927وحصلت على الدبلوم يف يونية سنة  ء وقت االمتحان، وظهرت نتيجته،وجا

وكانت مؤلفة من األستاذ أبو الفتح الفقى رمحه اهلل،  -االمتحان الشفهي وقد تقدمت فيه إىل اللجنة 

بلغت مثانية عشر ألف بيت ومثلها من املنثور ومنها  وعة من احملفوظاتجممب -األستاذ جناتي و

قصيدة شوقي يف نابليون،  ت من املعلقة، وأربعة أبيات، منمعلقة طرفة، فلم أسأل إال يف بي

يوم  لوأمر، ومل آسف على هذا اجملهود، إذ كنت أبذله من ي األومناقشة حول عمر اخليام، وقض

 ان.تحللعلم ال لالم

 الوظيفةوالبعثة  بني

عتبار أن د وجدت عند بعض اإلخوان الكرام فكرة التقدم بطلب الرتشيح للبعثة إىل اخلارج باولق

ذلك من حق األول يف الدبلوم دائما. ولكنى كنت مرتددا يف ذلك بدافع العاملني السابقني: عامل حب 

وجدها فهو أحق الناس بها،  ىة ضالة املؤمن أنكمبا أو الصني، واحلروأاالستزادة من العلم ولو من 

يت ملكت على نفسي، وهي وعام العزوف عن هذه املظاهر والرغبة يف سرعة العمل لتحقيق الفكرة ال

فكرة الدعوة إىل الرجوع إىل تعاليم اإلسالم، والتنفري من هذا التقليد الغربي األعمى، ومن مفاسد 

قشور املدنية الغربية. وأراحين من هذا الرتدد أن دار العلوم مل ترشح هلذا العام أحدا فلم يبق إال 

القاهرة، ولكن كثرة املتخرجني يف هذا العام الوظيفة، وكنت أظن أنها ال تعدو أن تكون يف مدارس 

فهي مل تطلب اكثر من مثانية وتركت الباقني جملالس  -وقلة غدد الذين طلبتهم وزارة املعارف 

مل جتعل ألحد يف القاهرة نصيبا وصدرت األوامر باثنني فقط، هما األول والثاني، فكان  -املديريات 

والدكتور إبراهيم مدكور اآلن  -إبراهيم مدكور حينذاك  نصييب اإلمساعيلية، وكان نصيب األستاذ
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اإلسكندرية ثم عصفت به السياسة إىل إدفو، فاستقال وسافر إىل أوربا ليتمم دراسته على نفقته،  -

 وأحلق بعد ذلك بالبعثة احلكومية. وكان نصيب إخواننا الستة الوجه القبلي.

لية بالضبط وذهبت إىل ديوان املعارف معرتضا، ئت بهذا التعيني ومل اكن أدري أين اإلمساعيفوج

أن يهدئ من غضيب،  عافلقيين أستاذنا عبد احلميد بك حسين وبدعابته اللطيفة وروحه املرح استط

وكان لزوره حني ذلك، ودخل  -رمحه اهلل  -ذنا الشيخ عبد احلميد اخلولي استعان بفضيلة أستوا

لية البار، فاستشهدا به على أنها من خري بالد اهلل، علينا األستاذ علي حسب اهلل، ابن اإلمساعي

 وأنين سأجد فيها اخلري والراحة، فهي بلد اهلدوء ومجال الطبيعة واإلنتاج الوفري.

  

لوالد، فقال على بركة اهلل، واخلري ما خيتاره. فانشرح صدري بذاك، وأخذت ات فاستشرت وعد

جلية واضحة فيما بعد، واهلل أعلم حيث جيعل  أعد العدة هلذا السفر الذي ظهرت حكمة اهلل فيه

معتقدا أنين  ذي، أسلكه للدعوة،لا باألسلوب-رسالته، وسافرت على بركه اهلل وأنا مشغول البال 

محل هذه األمانة باإلمساعيلية، واألخ أمحد أفندي السكري حيملها باحملمودية، وتركنا أصرت 

والشيخ أمحد عبد احلميد بالقاهرة، حتى  -اهلل  رمحه -األخوين الفاضلني الشيخ أمحد عسكرية 

بعد العاملية كذلك وبعض الوقت  -عني أوهلما واعظا بالزقازيق بعد العاملية،  واختار الثاني 

واالشتغال باألعمال الزراعية احلرة بكفر الدوار، ومحل الدعوة بها، وكنا كما قال  -بالتخصص 

 القائل:

 لرقمتني، وبالفسطاط جرياني اوأنا ب   شام أهلي، وبغداد اهلوى بال

ويف هدوء  هذا السفر تقريبا، نم وانصرف كل يعمل بأسلوبه الذي وفقه اهلل إليه. وبعد عام

اإلمساعيلية اجلميل، ومن أبنائها املباركني الربرة تكونت أول نواة لتشكيالت اإلخوان املسلمني 

 وشعبهم.

 الطريق إىل اإلمساعيليةيف 

 -ويؤسفين أال أذكر التاريخ اهلجري هلذا اليوم   - 1927سبتمرب سنة  16املوافق يوم االثنني يف 

اعيلية، ليتسلم عمله اجلديد الذي أسند إليه، مسصدقاء ليودعوا صديقهم املسافر إىل اإلألااجتمع 

 وهو التدريس مبدرسة اإلمساعيلية االبتدائية األمريية.
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شيئا من قبل إال أنها بلد ناء بعيد شرق الدلتا األقصى، يكن هذا الصديق يعرف عن اإلمساعيلية  ومل

رية التمساح املتصلة بقناة قية، وتقع على حبشرمن رمال الصحراء ال حييفصله عن القاهرة فضاء فس

السويس، وأخذ الصديق يستقبل أصدقاءه ليودعهم ويودعوه، وأخذ األصدقاء يتجاذبون أطراف 

إن  “نوبي، وهو رجل ذو تقوى وصالح، فكان مما قال: احلديث، وكان فيهم حممد أفندي الشر

الرجل الصاحل يرتك أثرا صاحلا يف كل مكان ينزل فيه،؟حنن نأمل أن يرتك صديقنا أثرا صاحلا يف 

وأخذت هذه الكلمات مكانها من نفس الصديق املسافر، وانفضن اجلمع،  ”هذا البلد اجلديد عليه

اإلمساعيلية ظهرا حيث يواجه ألول مرة حياته العملية،  واستقل املسافر قطار الضحى، ليصل إىل

  وجها لوجه.

سافر بزمالء له، عينوا حديثا يف نفس املدرسة اليت عني فيها، وكان منهم املر القطار والتقى وسا

على ما يذكر حممد بهي الدين سند أفندي، وأمحد حافظ أفندي وعبد اجمليد عزت أفندي، 

 وحممود عبد النيب أفندي.

الشاذلية، ة الطريقة احلامدي إىل يتقى املسافر بزميل مدرس مبدرسة السويس االبتدائية، ينتموال

ويفضي إليه املسافر بآماله يف اإلصالح اإلسالمي والدعوة إىل اإلسالم، ثم يكتب عنه يف مذكراته هذه 

دا لي أنه إنسان وهذه الفرصة القصرية ال تكفي للحكم على نفسية الرجل وروحه، وإن ب “العبارة: 

حوله من  يعيش ليحفظ حياته بعمله. يسعد بعقيدته يف ربه، ودينه وشيخه، ويسر مبا يرى

وإذن فقد كان هذا املسافر ال يفكر يف أن يعيق ليحفظ حياته بعمله فقط، . ”مظاهر احرتام اإلخوان له

كان هم هذا املسافر  وإذن فقد كانت عقيدة املسافر ال ترض أن تكون قاصرة عليه وحده، وإذن فقد

 شيئا آخر غري ما يرى من مظاهر احرتام اإلخوان له.

القطار إىل اإلمساعيلية وتفرق املسافرون كل إىل وجهته، وأشرف صاحبنا على هذا البلد  وصل

اجلميل، الذي كان يبدو رجاله كأروع ما يكون إذا نظر إليه املسافر بن فوق قنطرة سكة احلديد، 

عامل من  يفهنيهة، وسبح حلظة  فقاظر قلب القادم اجلديد، وأخذت بلبه، فوواستهوت هذه املن

و املناجاة، حياول أن يقرأ يف لوح الغيب ما كتب له يف هذا البلد الطيب، ويسأل اهلل تبارك أاخليال 

وتعالي يف حرارة وصفاء مناجاة، أن يقدر له ما فيه اخلري، وأن جينبه ما فيه الشرور واآلثام، فإنه 
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س من أعماق قلبه، أنه ال بد له يف هذا البلد من شأن غري شأن هؤالء الغادين الرائحني من أهله حي

 وزائريه.

 

 الفندق يف

زور املدرسة اليت سيعمل فيها، ”ل املسافر إىل الفندق فيودع فيه حقيبته، وليس معه غريها، وويص

 هرف هذا الضيف إىل صديق لويلقى الناظر واملدرسني، ويتناول اجلميع أطراف احلديث، ويتع

دي املدرس القديم باملدرسة، ورغب مل أن يرافقه يف سكنه، ناهيم البنهاوي أفبرديم، هو األستاذ إق

وال يرى صاحبنا الضيف بأسا يف موافقته على ما  ”بنسيون ”فإذا بهذا الصديق ي!لر أن يسكن يف

 ”اإلجنليزية ثم  يف منزل السيدة ”أم جيمي ”يرى، وحيتل الصديقان غرفة واحدة يف منزل السيدة

 اإليطالية. ”مدام ببينا

 

  املسجد واملدرسةنيب

ضى هذا املدرس اجلديد وقته بني املسجد واملدرسة واملنزل، ال حياول أن خيتلط بأحد وال ويق

يتعرف إىل غري بيئته اخلاصة من زمالئه يف وقت العمل. أما وقت فراغه فهو مكب فيه على 

صائصه، أو مطالعة أو تالوة، ال خأهله، ومناظره وث وطن اجلديد، من حيلا سة هلذارياضة، أو درا

 يزيد على ذلك شيئا مدى أربعني يوما كاملة، ومل يزايله حلظة من اللحظات كلمة الصديق املودع.

 الرجل الصاع يرتك أثرا صاحلا يف كل. مكان ينزل فيه، وإنا لنرجو أن إن“

 .”هليهذا البلد اجلديد ع يفك صديقنا أثرا صاحلا يرت

 

 ف ديينالخ

املسجد استطاع هذا النزيل اجلديد، أن يعرف كثريا من أنباء اإلمساعيلية الدينية، وظروفها  ويف

االجتماعية، وقد عرف فيما عرف، أن هذا البلد  تغلب عليه النزعة األوربية إذ حتيط به 

وهو   لسويس من شرقيه،ا ة شركة قناةرة إدارمعتاملعسكرات الربيطانية من غربيه وتكنفه  مس

حمصور بني ذلك، ومعظم أهله يعملون يف هاتني الناحيتني ، ويتصلون باحلياة  األوربية من 
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قريب، وتطالعهم وجوه احلياة األوربية يف كال مكان.. هذا البلد، مع هذا كله، فيه شعور إسالمي 

 قوي، والتفاف حول العلماء وتقدير ملا يقولون.

ا النزيل فيما عرف أن مدرسا إسالميا سبقه يف هذا البلد، وطلع على أهله بنظرات، يف هذف عر وقد

الفكرة اإلسالمية، بدت غريبة أمام معظمهم، ونشط ملقاومتها بعض علمائهم، فنتج عن ذلك انقسام 

ليت ال ة اودمعها الوحدة املنش ينببني الناس، وحتيز آلراء وأفكار ال جتتمع عليها القلوب، وال تن

 دونها غاية.بتتحقق 

 

 القهاوي مرة ثانية إىل

ذ يفكر فيما يصنع، وكيف يواجه هذا االنقسام، وهو يرى أن كل متكلم يف اإلسالم، يواجهه كل فأخ

و هو فريق بفكرته، ويريد أن يضمه إىل جانبه أو أن  يعلم على األقل، أهو من حزبه أو من أعاديه،

ميع وأن  يلم شتات اجلميع؟!.  فكر طويال يف ذلك، ثم جلل بايع، وأن يتصميريد أن خياطب اجل

قرر أن يعتزل هذه الفرق كلها، وأن يبتعد ما استطاع عن احلديث إىل الناس يف املساجد، فاملسجد 

وجهور املسجد هم الذين ما زالوا يذكرون موضوعات اخلالف، ويثريونها عند كل مناسبة، وإذن 

هله، وليفكر يف سبيل أخرى يتصل بها بالناس، ومل ال يتحدث إىل فليرتك هذا النزيل املسجد وأ

 مجهور القهوة يف القهوة؟.

 

ار لذلك ثالث مقاه  كبرية، اخت رته هذه الفكرة حينا، ثم اختمرت يف رأسه، وبدأ ينفذها فعال،ساو

 هذه بانتظام يف خذ يزاول التدريسوأدرسني يف األسبوع  اهنجتمع ألوفا من الناس ورتب يف كل م

األماكن. وقد بدأ  هذا اللون من ألوان الوعظ والتدريس الديين غريبا يف نظر الناس أوال، ثم ما لبثوا 

 أن ألفوه وأقبلوا عليه. 

حبيث ال  اداملدرس دقيقا يف أسلوبه الفريد اجلديد، فهو يتحرى املوضوع الذي يتحدث فيه جي كان

وم اآلخر، وترغيبا وترهيبا، فال يعرض لتجريح أو رًي باهلل واليكن وعظا عاما: تذكويتعدى أن ي

تعريض، وال يتناول املنكرات  واآلثام اليت يعكف عليها هؤالء اجلالسون بلوم أو تعنيف، ولكنه 

يقنع بأن يدع  شيئا من التأثري يف هذه النفوس وكفي. وهو كذلك يتحرى األسلوب فيجعله  سهال 
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ا، وميزجه باحملسات واألمثال واحلكايات،وحياول أن جذابا مشوقا، خليطا بني العامية أحيان

جيعله خطابيا مؤثرا يف كثري من األحيان،وهكذا يتحايل دائما على جذب هذه النفوس باعثا 

الرغبة والشوق إىل ما يقول،وهو بعد هذا  ال يطيل حتى ال ميل،ولكنه ال يزيد يف الدرس على عشر 

التام على أن يويف يف هذا الوقت معنى خاصا، يقصد دقائق،فإذا أطال فربع  ساعة، مع احلرص 

آلية أو حديث  -فيما يعرض  -إليه،  ويرتكه وافيا واضحا يف نفوس السامعني، وهو حني يعرض 

يتخري ختريا مناسبا، ثم يقرأ قراءة خاشعة، ثم يتجنب التفاسري االصطالحية، والتعليقات 

 ستشهاد املقصود يشرحه. الفنية، ويكتفي باملعنى اإلمجالي يوضحه،  واال

 

يلى. وأخذ الناس يتحدثون ويتساءلون، وأقبلوا إىل هذه مساعهلذا املسلك أثره يف اجلمهور اإل كان

وا خذملواظبني منهم، فأا ةستمعني، وخباصس املفويف نتظرون، وعمل هذا الوعظ عمله ي يناملقاه

هلل عليهم وليؤدوا ق افعلوا ليقوموا حب، ثم تدرجوا من ذلك إىل سؤاله عما جيب أن ينيفيقون ويفكرو

يبهم و جينجاه من العذاب، والفوز بالنعيم، وابتدأ ها النهم وأمتهم، وليضمنوو ديواجبهم حن

ة، وتهيئة احنانتظارا للفرصة السوإجابات غري قاطعة جذبا النتباههم واسرتعاء لقلوبهم، 

 احمة.وس اجلللنف

 ييم عمللعت

واب لها هذا اجلغلي ، ومل يشفطيبةمن هذه القلوب املؤمنة ال الت األسئلة على املدرسوتو

جوب رسم الطريق اليت جيب أن يسلكوها، ليكونوا مسلمني يف ومن اإلخوان،  رفن حلأواملقتضب، 

تعلموا أحكام اإلسالم بعد أن حترك وجدانهم أن ي يدونسالم، فهم يرإلوصف اينطبق عليهم حبق 

و م املدرس باختيار مكان خاص جيتمعون فيه بعد دروس املقهي أليهعري شبشعور أهل اإلسالم، في

ن الرميم ميء شاختيارهم على زاوية نائية يف حاجة إىل  ويقع كام،ا هذه األحارسولها ليتدقب

 ة الشعائر.قامإلوتماع جالح ليوالتصل

 لصخملا ةيعدالوجد ا ذا الشعب، وما أعظم مبادرته إىل اخلري، متىوب هأطيب قل ا.. ماهللا ي

ة يرممونها، و ي وزاال إىل ختلفةملان املعمارية املهالء اإلخوان، وفيهم أهل ع هؤد أسرقء: ليالرب

This file was downloaded from QuranicThought.com



على أكمل  مةاستطاعوا أداء امله نيتني اثنتليلويف  نوديواتها، ويهيئونها ملا يرأد ملونكيست

 وجوهها وانعقد بالزاوية أول إجتماع.

 

بعبارة أدق كان معظمهم كذلك، فسلك بهم املدرس مسلكًا  ن اجملتمعون حديثي عهد بالتعبد، أواك

عمليًا حبتًا. إنه مل يعمل إىل العبارات يلقيها، أو إىل األحكام اجملردة يرددها ولكن أخذهم إىل 

حتى أمتوا ، رشد إىل األهمال عمال عماًلتوًا، وصفهم صفًا ووقف فيهم موقف امل( تا)احلنفي

م أفاض معهم يف ث، عماًل ضوءلوا نونهم، وهكذا أصبح اجلميع يتقوضوءهم، ثم دعا غريهم، ثم غري

 حاديث عن النيباأل ورد يف مثوبته من امشوقهم فيو ،نيويةوالددنية البو يةوحالر وضوءفضائل ال

ن توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى م “الة والسالم: لصمن مثل قوله عليه ا ص

ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، ويصلى ركعتني، يقبل  “: وقوله ص ”خترج من حتت أظفاره

يثري ذلك شوقهم ويرغبهم فيما ندبهم اهلل له. ثم ينتقل  ”بقلبه ووجهه عليهما إال وجبت له اجلنة

بهم بعد ذلك إىل الصالة شارحا أعماهلا، مطالبا إياهم بأدائها عمليا أمامه، ذاكرا ما ورد يف فضلها، 

و يف أثناء ذلك كله يستظهر معهم الفاحتة، واحدا  واحدا، ويصحح هلم ما خموفا من تركها، وه

حيفظون من قصار السور، سورة سورة  مقتصرا يف حديثه إياهم على الكيفيات املشربة بالرتغيب 

والرتهيب، ال حياول أن يفرع املسائل، أو يلجأ إىل املصطلحات الغامضة، حتى رقت لألحكام 

 هم، ومل تعد هذه الناحية الفقهية البحتة تبدو خشنة جافة.قلوبهم ووضحت يف أذهان

 

 يدة الفطرةقع

ميها ينالعقيدة الصحيحة ف بابهو يف أثناء ذلك كله، وخالل كل جملس من جمالسه، يطرق ثم 

ويقويها ويثبتها مبا يورد من آيات الكتاب احلكيم، وأحاديث الرسول العظيم، وسري الصاحلني، 

وقنني. وال يعمد كذلك إىل نظريات فلسفية، أو أقيسة منطقية، وإمنا يلفت ومسالك املؤمنني وامل

أسلوب  األنظار إىل عظمة الباري يف كونه، وإىل جالل صفاته بالنظر يف خملوقاته، ويذكر باآلخرة يف

وعظي تذكريي ال يعدو جالل القران الكريم يف هذه املعاني كلها، ثم ال حياول هدم عقيدة فاسدة إال 
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بناء عقيدة صاحلة، وما أسهل اهلدم بعد البناء وأشقه قبل ذلك، وهي نظرة دقيقة، ما أكثر ما  بعد

 تغيب عن إدراك املصلحني الواعظني.

 

 ةياج مصطفي بالعراقحلزاوية ايف 

ت هذه الزاوية الثانية هي الزاوية اليت بناها احلاج مصطفي تقربا إىل اهلل تعاىل، وفيها اجتمع كان

 ن طالب العلم يتدارسون آيات اهلل واحلكمة يف أخوة وصفاء تام. هذا النفر م

 هب والعشاء، وبعدغريستغرق ما بني امل ناكميض وقت طويل حتى ذاع نبأ هذا الدرس، الذي  ومل

خيرج إىل درس القهاوي حتى قصد إليه كثري من الناس ومنهم هواة اخلالف وأحالس اجلدل وبقايا 

 الفتنة األوىل.

لليالي شعرت بروح غريبة روح حتفز وفرقة، ورأيت املستمعني قد متيز بعضهم من إحدى ا ويف

ا رأي األستاذ يف مسألة التوسل؟ فقلت : مدأ حتى فوجئت بسؤالبأ بعض، حتى يف األماكن، ومل أكد

يا أخي أظنك ال تريد أن تسألين عن هذه املسألة وحدها، ولكنك تريد أن تسألين كذلك يف  “له: 

لسالم بعد األذان، ويف قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة، ويف لفظ السيادة للرسول اجلس يف الصالة وا

اءة القرآن وهل يصل ثوابها إىل امليت أو ال رالتشهد، ويف أبوي النيب اجملس، وأين مقرهما، ويف ق

سرد يصل، ويف هذه احللقات اليت يقيمها أهل الطرق وهل هي معصية أو قربة إىل اهلل !. وأخذت أ

له مسائل اخلالف مجيعا اليت كانت مثار فتنة سابقة وخالف شديد فيما بينهم، فاستغرب 

الرجل، وقال نعم أريد اجلواب على هذا كله؟ فقلت له: يا أخي لست بعامل، ولكين رجل مدرس 

مدني أحفظ بعض اآليات وبعض األحاديث النبوية الشريفة وبعض األحكام الدينية من املطالعة يف 

تب، وأتطوع بتدريسها للناس. فإذا خرجت عن هذا النطاق فقد أحرجتين، ومن قال ال أدري الك

فقد أفتى، فإذا أعجبك ما أقول، ورأيت فيه خريا، فامسع مشكورا، وإذا أردت التوسع يف املعرفة 

 فسل غريي من العلماء والفضالء املختصني، فهم يستطيعون إفتاءك فيما تريد، وأما أنا فهذا مبلغ

علمي وال يكلف اهلل نفسا إال وسعها، فأخذ الرجل بهذا القول ومل جيد جوابا وأخذت عليه، بهذا 

األسلوب، سبيل االسرتسال، وارتاح احلاضرون أو معظمهم إىل هذا التخلص، ولكين مل أرد أن 

ن الكثري يا إخواني أنا أعلم متاما أن هذا األخ السائل، وأ “تضيع الفرصة فالتفت إليهم وقلت هلم: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



من حضراتكم، ما كان يريد من وراء هذا السؤال إال أن يعرف هذا املدرس اجلديد من أي حزب هو؟ 

أمن حزب الشيخ موسى أو من حزب الشيخ عبد السميع ! وهذه املعرفة ال تفيدكم شيئا، وقد قضيتم 

مئات السنني وال يف جو الفتنة مثاني سنوات وفيها الكفاية. وهذه املسائل اختلف فيها املسلمون 

زالوا خمتلفني واهلل تبارك وتعاىل يرضى منا باحلب والوحدة ويكره منا اخلالف والفرقة، فأرجو أن 

مل بأخالقه ونعتعاهدوا اهلل أن تدعوا هذه األمور اآلن وجتتهدوا يف أن نتعلم أصول الدين وقواعده ، 

لسنن وندع التكلف والتعمق حتى وفضائله العامة وإرشاداته اجملمع عليها، ونؤدي الفرائض وا

وحينئذ نتدارس هذه  االنتصار للرأي،د معرفة احلق ال جمر اعيتصفو النفوس ويكون غرضنا مج

الشئون كلها معا يف ظل احلب والثقة والوحدة واإلخالص، وأرجو أن تتقبلوا مين هذا الرأي ويكون 

ال وحنن متعاهدون على أن تكون وقد كان، ومل خنرج من الدرس إ ”عهدا فيما بيننا على ذلك..

وجهتنا التعاون وخدمة اإلسالم احلنيف، والعمل له يدا واحدة، وطرح معاني اخلالف، واحتفاظ 

كل برأيه فيها حتى يقضى اهلل أمرا كان مفعوال. واستمر درس الزاوية بعد ذلك بعيدا عن اجلو 

من معاني األخوة بني املؤمنني  اخلاليف فعال بتوفيق اهلل وختريت بعد ذلك يف كل موضوع معنى

أجعله موضوع احلديث أوال تثبيتا حلق اإلخاء يف النفوس، كما أختار معنى من معاني اخلالفيات، 

اليت  مل تكن حمل جدل بينهم واليت هي موضع احرتام اجلميع وتقدير اجلميع، أطرقه وأختذ منه 

 سامح واحرتام اآلراء اخلالفية فيما بيننا.مثال لتسامح السلف الصاحل رضوان اهلل عليه، ولوجوب الت

 

 مثل

قلت هلم: أيكم حنفي املذهب؟ فجاءني أحدهم فقلت: وأيكم فهلم مثال عمليا  بتكر أنين ضروأذ

شافعي املذهب؟ فتقدم آخر، فقلت هلم: سأصلي إماما بهذين األخوين فكيف تصنع يف قراءة 

أقرأ وال بد.  لاقوأنت أيها الشافعي ما تصنع؟ فالفاحتة أيها احلنفي؟ فقال أسكت وال أقرأ، فقلت 

الصالة فما رأيك أيها الشافعي يف صالة أخيك احلنفي؟ فقال باطلة ألنه مل  نوإذا انتهينا مت: فقل

يقرأ الفاحتة وهي ركن من أركان الصالة. فقلت وما رأيك أنت أيها احلنفي يف عمل أخيك الشافعي؟ 

قراءة الفاحتة للمأموم مكروهة حترميا. فقلت هل ينكر أحدكما فقال لقد أتى مبكروه حترميا فإن 

يا  “على اآلخر؟ فقاال: ال. فقلت للمجتمعني: هل تنكرون على أحدهما؟ فقالوا: ال، فقلت: 
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سبحان اهلل  يسعكم السكوت يف مثل هذا وهو أمر بطالن الصالة أو صحتها، أوال يسعكم أن 

اللهم صل على حممد أو اللهم صل على سيدنا حممد  تتساحموا مع املصلي إذ قال يف التشهد

وكان هلذا األسلوب أثره فأخذوا يعيدون النظر يف  ”وجتعلون من ذلك خالفا تقوم له الدنيا وتقعد

موقف بعضهم من بعض، وعلموا أن دين اهلل أوسع وأيسر من أن يتحكم فيه عقل فرد أو مجاعة 

 املسلمني وإمامهم إن كان هلم مجاعة وإمام. وإمنا مرد كل شيء إىل اهلل ورسوله ومجاعة

 مساعيليةإلمع اجمت

ت على هذا األسلوب أكثر من نصف العام األول الدراسي باإلمساعيلية، أعين  ما بقي من سنة قضي

امليالدية، وقد كان هديف يف هذه الفرتة دراسة الناس واألوضاع،  1928ثم أوائل سنة  1927

ه العوامل أربعة: ذ. وقد عرفت أن هيد هذا اجملتمع اجلديف لتأثريدراسة دقيقة ومعرفة عوامل ا

 العلماء أوال، وشيوخ الطرق ثانيا، واألعيان ثالثا، واألندية رابعا.

ا العلماء فقد سلكت معهم مسلك الصداقة والتوقري واإلجالل الكامل، وحرصت على أال أتقدم فأم

ت له وقدمته إىل حيأدرس وقدم أحدهم تن تنأحدا منهم يف درس أو حماضرة أو خفة، وإذا ك

 لناس، وكان هلذا األسلوب أثره يف أنفسهم فظفرت منهم بالكلمة الطيبة.ا

النكات اللطيفة أن أحد قدامى املشايخ الذين قضوا باألزهر الشريف سنوات طواال على نظامه  ومن

اظ والعلماء واملدرسني بطرح وعلا وكان من املولعني باجلدل والنقاش وحماولة إحراج -األول تقريعا 

 مطروقة والتعرض ملعان وموضوعات مما تضمنته احلواشي القدمية والتقارير الدقيقة ريمسائل غ

حاول إحراجي ذات يوم وأنا أقص قصة إبراهيم اخلليل عليه السالم على الناس، فسألين  -العميقة 

” الوا: إن مسهق -رمحه اهلل  -م يا موالنا الشيخ عبد السال “عن اسم أبيه فابتسمت وقلت له: 

وإن آزر عمه والقران يقول إن آزر أبوه وال مانع من أن يكون عمه الستخدام ذلك يف لغة  ”تارخ

العرب، وقد قال بعض املفسرين إن آزر اسم للصنم ال ألبيه وال لعمه وإن التقدير: إذ قال إبراهيم 

وملا كان هذا البيان شافيا  -تارخ بكسر الراء  ونطقت بكلمة - ”ألبيه اترك آزر أتتخذ أصناما آهلة

ألمثالي، رغم إجيازه، مل يشأ أن يدع املوقف مير يف هدوء فقال: ولكن اسم أبيه تارخ بضم الراء ال 

بكسرها. فقلت: فليكن وهو اسم أعجمي على كل حال وضبطه الصحيح يتوقف على معرفة هذه 

شيخ رمحه اهلل أن يتخذ معي هذا األسلوب يف كل درس، اللغة، واملهم العظة والعربة. وأراد هذا ال

This file was downloaded from QuranicThought.com



ومعنى هذا أن يهرب العامة واملستمعون من هذا اجلدل العقيم ويدعون للشيخني هذا امليدان الذي ال 

خري فيه، فكرت يف عالج الشيخ فدعوته إىل املنزل وأكرمته وقدمت له كتابني يف الفقه والتصوف 

هاداته مبا شاء من الكتب، فسر الرجل سرورا عظيما وواظب على هدية وطمأنته على أنين مستعد مل

حضور الدرس واإلصغاء إليه إصغاء تاما ودعوة الناس إليه يف إحلاح فقلت يف نفسي: صدق رسول 

 واستمرت هذه الطريقة ناجحة إىل حني، وللنفوس تقلباتها. ”تهادوا حتابوا “اهلل: 

الطيبة قلوب أهله وكان يرتدد عليهم الكثري  يف هذا البلدرية كثرق فقد كانوا كثرة طلاا رجال وأم

من الشيوخ. وال أنسى جمالس الشيخ حسن عبد اهلل املسلمي والشيخ عبود الشاذلي، والشيخ عبد 

الوهاب الدندراوي وغريهم. ويف هذه الفرتة زار اإلمساعيلية الشيخ عبد الرمحن سعد وهو من خلفاء 

الطريق حينذاك، وكان يدرس ويعظ، ويرأس بعد ذلك حلقة الذكر.  الشيخ احلصايف، فهو أخونا يف

فقصد املسجد ومل اكن أعرفه وال يعرفين ودرس ووعظ، ثم دعا الناس إىل الذكر، فرأيت أسلوب 

الطريقة احلصافية وتعرفت إليه أخريا. ولكن احلق أنين مل أكن متحمسا لنشر الدعوة على أنها 

ال أريد الدخول يف خصومة مع أبناء الطرق األخرى، وأنين ال طريق خاص ألسباب أهمها: أنين 

أريد أن تكون حمصورة يف نفر من املسلمني، وال يف ناحية من نواحي اإلصالح اإلسالمي، ولكين 

حاولت جاهدا أن تكون دعوة عامة قوامها العلم والرتبية واجلهاد، وهي أركان الدعوة اإلسالمية 

ربية خاصة فهو وما خيتار لنفسه، ولكين مع هذا أكرمت الشيخ عبد اجلامعة ومن أراد بعد ذلك ت

الرمحن وأحسنت استقباله، ودعوت الراغبني يف الطريق إىل األخذ عنه واالستماع إليه حتى سافر. 

كما تعرفت يف هذه الفرتة إىل السيد حممد احلافظ التيجاني الذي جاء إىل اإلمساعيلية خصيصا 

ني ومكايدهم، وقد كان هلم يف هذا الوقت دعوة ودعاة يف هذه النواحي، ليحذر من دسائس البهائي

تقوى وتشتد وتنتشر، فأبلى البالء احلسن يف حتذير الناس منهم، وكشف خدعهم وأباطيلهم والرد 

وكنا نسهر ليالي  -عليهم، وقد أعجبت مبا رأيته من علمه وفضله ودينه وغريته وناقشته طويال 

اس على التيجانية من غلو ومبالغة وخمالفات، فكان يؤول ما حيتمل التأويل، فيما يأخذ الن -عدة 

وينفي ما يصطدم بالعقيدة اإلسالمية الصافية ويربأ منه أشد الرباءة. كانت طريقيت مع هؤالء 

الشيوخ الكثريين الذين يزورون اإلمساعيلية أن أتأدب معهم بأدب الطريق وأخاطبهم بلسانهم، ثم 

ا شرحت لكل منهم حال املسلمني وجهلهم بأوليات دينهم، وتفكك رابطتهم، إذا خلونا مع
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وغفلتهم عن مصاحلهم الدينية والدنيوية، وما يهددهم من أخطار جسام يف كيانهم الديين بزحف 

اإلحلاد واإلباحية على معسكراتهم ، ويف كيانهم الدنيوي بغلبة األجانب على خريات بالدهم، 

مساعيلية ومكاتب شركة قناة السويس يف شرقها مددا ال ينضب من األمثلة وكان املعسكر غرب اإل

على ذلك، ثم أذكرهم بالتبعة اليت على كاهلهم هلؤالء األتباع الذين وثقوا بهم وأسلموهم قيادهم، 

ليدلوهم على اهلل ويرشدوهم إىل اخلري، ثم أطلب إليهم يف النهاية الرتبية اإلسالمية الصحيحة، 

 م على عزة اإلسالم والعمل على إعادة جمده.ومجع كلمته

زلت أذكر مقابلة قابلت فيها الشيخ عبد الوهاب الدندراوي رمحه اهلل، فرأيت شابا يف سين  وال

اه إي، فجلست معه موقرا  تقريبا، يف العشرين أو احلادية والعشرين من عمره، وفيه صالح وخري

ت أن أخلوا به يف حجرة خاصة، وملا دخلت خلعت تى إذا انتهي اجمللس العام طلبحكل التوقري، 

طربوشي فوضعته على كرسي وخلعت عمامته ووضعتها إىل جوار الطربوش، وهو يستغرب هذا 

يا أخي ال تنتقدني يف هذا العمل فإمنا فعلته  “العمل الذي مل يفاجأ به من أحد من قبل، وقلت له: 

فيك الشاب املسلم عبد الوهاب الدندراوي فقط، ألقضي على الفارق الشكلي بيين وبينك، وألخاطب 

أما الشيخ عبد الوهاب الدندراوي فقد تركناه يف اجمللس العام.. إنك يا أخي يف العشرين من عمرك، 

، ك مجعها اهلل عليليتترى هذه اجلموع، ا اذ أنت وكلك واحلمد هلل شباب وقوة ومحاسة.. ها

ذلك، والكثري منهم شأنه من شأن غريه من املسلمني:  ليل يف ذكر ونشيد، ثم ال شيء بعدي اللتقض

 ”وماذا أصنع؟ “فقال:  ”جهالة بالدين، وبعد عن الشعور بعزة اإلسالم وكرامته فهل ترض هذا؟

أبطالنا اجملاهدين. وكان  ا الصاع، وتاريخفنربيتهم على سرية سلتو قلت: العلم والتنظيم والرقابة،

ي، تأثر به الشيخ تأثرا عميقا، وتعاهدنا معا على العمل. أخوين كالم طويل بيننا حول هذه املعان

خلدمة اإلسالم العام وتركيز دعوته يف النفوس، كل يف ميدانه وحميطه، وأشهد أنه ما جاء 

اإلمساعيلية بعد ذلك إال بدأ بزيارتي وتطميين بأنه على العهد مقيم حتى تويف رمحه اهلل وجزاه 

  عن الوفاء خريا.

 اناألعيمع 

على أثر ذلك اخلالف الديين الذي أوجده  -أعيان اإلمساعيلية يف هذا الوقت ميثلون فكرتني  كان

والعائلية األثر الكبري يف  ةيصواحلقيقة أنه كان للمعاني الشخ -خالف املشايخ يف بعض اآلراء 
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من أهل توجيه هذا اخلالف كما هي العادة يف اجملتمع املصري. وكان ال بد للموظف الذي ليس 

البلد أن يتصل بأعيانها، وأن يغشى بيوتهم وقد انقسم املوظفون الذين يتصلون بهؤالء األعيان إىل 

وهي دعوة إخاء  ة،معسكرين تقريبا، وكل من يتصل بهم ولكنى كنت أشعر أن طبيعة الدعوة الشامل

ء، فكنت إذ مودة، تفرض على أن أتصل بالطرفني مجيعا، وأن يكون هذا االتصال يف وضوح وجالو

دخلت بيت زعيم أحد الفريقني تعمدت أن أقول شيئا عن منافسه فالن، وأنه ال يضمر له إال 

اخلري، ويذكره باخلري كذلك. وأن من واجبهما أن يتعاونا على ما فيه مصلحة بلدهما، وأن اإلسالم 

يقني يف منزل اآلخر يأمر بهذا، إىل غري ذلك من أمثال هذه املعاني. وإذا مسعت من ينتقص أحد الفر

رددت عليه بأن من اخلري أن يكون واسطة التوفيق، وأال ينقل من الكالم إال ما يعينه على ذلك، 

وأنه ال ضرورة للتورط يف الغيبة، وهي إثم كبري، وهكذا.. وال شك أن هذا الكالم كله كان ينقل 

به. وبهذا األسلوب استطعت فيسر  -مع األسف  -للطرف الثاني، كا هي العادة يف البلد الصغري 

أن أظفر بصداقة الطرفني واحرتامهما مجيعا. ولقد كان هلذا األسلوب أثره يف اجتماع الطبقات 

 املختلفة على دعوة اإلخوان حني نشأت بعد ذلك.

 

 نديةألا

يف اإلمساعيلية يف ذلك احلني نادى العمال الذي أنشأته مجعية التعاون، والذي ما زال قائما  كان

دي رسالة طيبة يف حميط العمال االجتماعي، وكان فيه خنبة من الشباب املثقف، الذي يريد أن يؤ

 ه بعض احملاضراتيف يمنع املسكرات تلق ةيعيستمع ويتعلم، وكان هناك كذلك فرع مج

ي نتهزت هذه الفرصة، واتصلت بالناحيتني، وأخذت ألققد اواألحاديث املتعلقة بهذا الغرض، و

ت الدينية واالجتماعية والتارخيية، اليت كانت سببا يف تهيئة نفوس كثري من ض احملاضرابع

 املثقفني للدعوة املستقبلية.

  

 ةرة إىل القاهعود

 مل حيل بيين ذلك لية، فإنياعمسهلا يف اإل نفوسلفكرة، وتهيئة الايم عمل بتدكام االهتمام الورغ

واجتاهاته يف القاهرة، فكنت على صلة  -اك حينذ -عيف ضي السري التيار اإلسالمب متماهإلني اوب
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 من مشرتكيها راكثاإلو يلة،مساعى نشر الدعوة هلا يف اإل علتامة مبجلة الفتح، وكنت أعمل جاهدًا

 ور األول الذي يسري العاملون للحركة اإلسالمية يف ضوئه.ناعتبارها شعاع الب

 ية الشبان املسلمنيمجع

، وتعاهدنا على قبل باب اليت تعرفت إليها يف القاهرة مننت على صلة تامة مبجموعة الشك ماك

 العمل للدعوة اإلسالمية العامة.

جتماع األول أ االاجلرائد صباح يوم من األيام نب يفالفرح حينما قرأت  دشأنت سعيدا فرحا ك كمو

ا  هلًاواختيار املرحوم عبد احلميد بك سعيد رئيس -وفقها اهلل  -لتكوين مجعية الشبان املسلمني 

عبد احلميد بك   إىلعلى أثر جمهودات هؤالء اإلخوة من الشباب املؤمن، وأذكر أنين كتبت توًا

طرأ عليها وما ا، هتواطخرتاك، وتابعت شاظبت على دفع االووشرتاكي باجلمعية، ا اسعيد معلن

رع ديها بشا ناالقاهرة يف ي يفمن تطورات وحوادث بكل اهتمام، وألقيت أول حماضرة هامة ل

ؤسسني ملاا هلوقد كنت، وال زلت أكن لرجا ”ارتنيبني حض ”جملس النواب، وأظنها كانت بعنوان

يى ة، وال زلت أذكر منهم الدكتور حيمم اإلسالمية القيدههور جليفيها كل تقد نيوالعامل

طيب وي، والسيد حمب الدين اخلغمراواألستاذ حممد الي، لي فضلدرديرى، واألستاذ حممود علا

 م، جزاهم اهلل عن اإلسالم واملسلمني خريا.وغريه

 يف قامةلية، مل نستزح يف اإلياعمسإلاالطرائف أننا بعد أربعني يوما من نزولنا إىل  ومن

منزل خاص، فكانت املصادفة أن جند دورا أعلى يف منزل،  رئجاتبنسيونات، فعولنا على اسال

وا منه ناديا وكنيسة، ودوره ختذسيحيني، اموعة من املواطنني امل جملاستؤجر دوره األوسط جمتمعًا

نقيم  ىحنن بالدور األعلا ناديا وكنيسة، وكن هناختذوا م ،هودياألسفل جمتمعا جملموعة من ال

أم  ”الصالة، ونتخذ من هذا املسكن مصلى، فكأمنا هذا املنزل ميثل األديان الثالثة. ولست أنسى

ليع وابور تو” ا النور، ونساعدها يفيء هلبت لنضعونا كل ليلة سي تدنة الكنيسة، وهساد” شالوم

ى اهلل؟ وإذا كان اهلل ي علتنطل ذه احليل اليت اله إىل متى تستخدمون: ان، وكنا نداعبها بقول”اجلاز

دعون، فهل حرم عليكم االنتفاع، أو الرؤية؟ فتعتذر، ما تقد حرم عليكم النور والنار يوم السبت ك

 ناقشة بسالم.ي املوتنته
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 مساعيليةالا يحو

ه وهيلمته انغربها ببأسه وسلط ي يفيب، فهذا املعسكر اإلجنليزي عجيلية وحمساعن لإلوكا

ور. األسى واألسف، ويدفعه دفعا إىل مراجعة هذا االحتالل  غيه، يبعث يف نفس كل وطيننوهيلما

ف كان البغيض، وما جر على مصر من نكبات جسام، وما أضاع عليها من فرص مادية وأدبية، وكي

ة املسلمني طوال لمدة العرب واجتماع كحو احلاجز الوحيد دون نهوضها ورقيها واملانع األول من

 تني سنة.س

يف بهائه وروعته وسلطانه وسطوته، ويس ا املكتب األنيق الفخم، مكتب إدارة شركة قناة السوهذ

لألجانب ورفعه إياهم  ، وإكرامهنهديطواستخدامه للمصريني ومعاملته إياهم معاملة األتباع املض

شراف التام على كل املرافق العامة، فالنور إلهذا املكتب با ثارسئاوإىل مرتبة السادة واحلاكمني، 

شأن اجملالس البلدية تقوم عليه الشركة، حتى الطرق واملداخل  و منواملياه، والنظافة، وكل ما ه

، فال دخول إال بإذنها وال شركةيد اليلية البلد املصري الصميم كلها يف مساعاليت توصل إىل اإل

 افقتها.ومب ج إالخرو

يف حي اإلفرنج بأكمله، ويسكنها موظفو الشركة األجانب، وتقابلها  ةل الفخمة املنتشرازه املنوهذ

عرب كلها حتمل لوحات مل ي الا وصغر شأنها والشوارع األنيقة يف حآلتهمساكن العمال العرب يف ض

سجد كان مكتوبا ع املالل االقتصادي اجلاثم على صدورها، حتى شارتكتب إال بلغة هذا االحت

 ،”أوجيين ”،”ريبل“،   ”يجنرلل ”ء األجنبية على هذه اللوحاتمسااأل ديك إىل ختللذ... هكذا

 خل..إ

خال املتأمل فيها  إذا خلواطر، كانت تتفاعل وتعمل عملها يف النفس، خباصةاي ونهذه املعاكل 

أو يف  اجلميلة، حاسمتال ، أو يف شاطىء حبريةءلية، وحدائقها الغناياعمساإل ائلبنفسه، بني مخ

 جوف الغابات الصناعية على حافة الصحراء.

 اليت كان هلا أثر كبري يف تكييف الدعوة والداعية.ني، يلية بالكثري من املعامساعأوحت اإل لقد

 املسلمون اإلخوان

ملنزل أولئك اي برناز -فيما أذكر  -م  1 9 28رس سنة ام، ـه 1 347قعدة سنة ي الذ ويف

يل مساعهلل، إسب اخوة الستة: حافظ عبداحلميد، أمحد احلصري، فؤاد إبراهيم، عبد الرمحن حإلا
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ت ألقيها، وجلسوا  كنوهم من الذين تأثروا بالدروس واحملاضرات اليت ي،بغر، زكي املعز

قد ل“ : ان والعزم، قالواميإلههم سنا ا صوتهم قوة، ويف عيونهم بريق، وعلى وجوي ويفيتحدثون إل

ولقد سئمنا  مني،نا، وتأثرنا وال ندري ما الطريق العملية إىل عزة اإلسالم وخري املسليووع اعنمس

ترى أن العرب واملسلمني يف هذا البلد ال حظ هلم من  تأن اهذه احلياة: حياة الذلة والقيود، وه

إال هذه  كنب. وحنن ال منلجالتابعني هلؤالء األا ءجرامنزلة أو كرامة وأنهم ال يعدون مرتبة األ

الدماء جتري حارة بالعزة يف عروقنا، وهذه األرواح تسري مشرقة باإلميان والكرامة مع أنفسنا، 

درك، أو ما توهذه الدراهم القليلة، من قوت أبنائنا، وال نستطيع أن ندرك الطريق إىل العمل ك

اآلن أن نقدم لك ما  هلدين واألمة كما تعرف، وكل الذي نريداو نتعرف السبيل إىل خدمة الوطن

عمل، وإن أن نمنلك لنربأ من التبعة بني يدي اهلل، وتكون أنت املسئول بني يديه عنا وعما جيب 

 وجهه، الك إي بذلتعاهد اهلل خملصة على أن حتيا لدينه، ومتوت يف سبيله، ال تبتغ اعةمج

 ”.وضعفت عددهاعددها  لق جلديرة أن تنتصر، وإن

محلت، وهو ما أدعو ما  ومل أستطع أن أتنصل من محلي، أثره البالغ يف نفس خلصامل لهلذا القو كان

شكر اهلل لكم وبارك  “إليه وما أعمل له، وما أحاول مجع الناس عليه، فقلت هلم يف تأثر عميق: 

نا العمل وعلى اهلل النجاح. ليع وينفع الناس، وهللاي يرض ،حلهذه النية الصاحلة، ووفقنا إىل عمل صا

 وعزة االمة !.وطن حياة اليها نكون لدعوة اإلسالم جندا، وفأن  ىل عفلنبايع اهلل

 نت بيعة...وكا

 ن قسما أن حنيا إخوانا نعمل لإلسالم وجناهد يف سبيله.وكا

الشكل أخذ نقابة حتى نأو  أو طريقة، ل قائلهم: مب نسمي أنفسنا؟ وهل نكون مجعية أو نادياوقا

 اناعمتت، وليكن أول اجمسيافقلت: ال هذا، وال ذاك،دعونا من الشكليات،ومن الر ي؟مسالر

اإلخوان  ”والعمليات. حنن إخوة يف خدمة اإلسالم، فنحن إذنيات وأساسه: الفكرة واملعنو

ء الهؤمن  ن املسلمنيوادت أول تشكيلة لإلخولو... ثاًلوجاءت بغتة... وذهبت م. ”املسلمون.

 ة: حول هذه الفكرة، على هذه الصورة وبهذه التسمية.الست
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 سة التهذيبمدر

تشاورنا يف مكان االجتماع وما نعمل فيه، واتفقنا أخريا على أن نستأجر حجرة متواضعة يف ثم 

اخلاصة  نار. نضع فيها أدواتهشلقرشا يف ا 60شريف مببلغ ي الشارع فاروق يف مكتب الشيخ عل

نا حق االنتفاع بأدوات املكتب بعد انصراف ون لاخلاصة، على أن يكمع فيها اجتماعاتنا وجنت

املسلمني، ويكون وان خلإل” سة التهذيبمدر”ا املكانهذ هيسمالتالميذ ابتداء من العصر إىل الليل و

. ث يتلوه األخ املنتسب إىل هذه املدرسةيحبآن منهاجه دراسة إسالمية قوامها تصحيح تالوة القر

والسور  ياتوسور. ثم شرح هذه اآل آياتعوة وفق أحكام التجويد. ثم حماولة حفظ وبالتالي إىل الد

اسبا. ثم حفظ بعض األحاديث وشرحها كذلك. وتصحيح العقائد والعبادات ن مًاوتفسريها تفسري

 حلالصا فسالمي وسرية السلإلودراسة التاريخ ا. ةماإلسالم العا آدابوتعرف أسرار التشريع و

ين على رقادل. بصورة مبسطة تهدف إىل النواحي العملية والروحية. وتدريب السرية النبويةاو

اخلطابة والدعوة تدريبا علميا حبفظ ما يستطاع من النظم والنثر، ومادة الدعوة. وعمليا بتكليفهم 

هذا املنهاج تربت  ه بعد ذلك. وحولمنأوال. ثم يف أوسع  طيالتدريس واحملاضرة يف هذا احمل

” 1 9 28 - 1 9 27” ييف نهاية العام املدرسغوا وىل من اإلخوان املسلمني الذين بلاجملموعة األ

  يكن هذا املنهاج التعليمي هو كل شيء.. وملعني أو أكثر قلياًلسب

  

والود  لتصرفات الواقعيةواطة خالأنفسهم بامل يف رتبية العملية اليت تتفاعللي انكانت معا فقد

ن الكامل يف شئون حياتهم، وتهيؤ نفوسهم ملا يف ذلك من خري أقوى والتعاو هم،واحملبة فيما بين

تاجر  -رمحه اهلل  -لت على األخ السيد أبو السعود  دخالعوامل يف تكوين هذه اجلماعة. وأذكر أنين

يد أن يدفع ي يرواملشرت ”رحيهة زجاج ”ف يشرتي منهسوياخلردوات، فرأيت األخ مصطفي 

وكالهما ال يريد أن يتزحزح عن موقفه. ش، من مثانية قرو أكثرأخذ ن يبى ألبائع يأش واعشرة قرو

ن موتدخلت يف األمر، فطلبت فاتورة الشراء فوجدت أن الثي، كان هلذا املنظر أعمق األثر يف نفس

الذي يريد أن يبيع به  هو -رمحه اهلل  -د سعيد سيد أبو السعو خذي اشرتى به األي الساسألا

 ..”عني قرشاالدستة بستة وتس ”ألخيه
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فقلت له: يا أخي. إذا كنت ال تكسب من صديقك وال يشرتي منك عدوك فمن أين تعيش؟ فقال: ال 

فارق بيين وبني أخي، ويسرني أن يتقبل مين هذا العمل، فقلت لألخ مصطفي: وملاذا ال تتقبل رفد 

، ولو عرفت أنه أخيك؟ فقال: إذا كنت أشرتيها من اخلارج بهذه العشرة فأخي أوىل بهذه الزيادة

 يقبل أكثر منها لزدت وبالتدخل انتهينا إىل تسعة قروش.

ذي لو انتشر يف الناس لي انقرشني، ولكنه شأن هذا املعنى النفسا أوش قرالشأن شأن  سيل

ناس ش الواالجتماعية والعاملية، ولعا ةت املشكلة الفرديلوىل على أنفسهم الحنواستواستشعروه 

 .آمننيسعداء 

من عشرة منهم كل واحد يهمس  أكثرء اإلخوان أن أحد إخوانهم متعطل عن العمل، فجاء هؤال علم

 تيفيف أذنه على انفراد يعرض كل مدخر من مال ليكون رأس مال يعمل فيه أخوه املتعطل واكت

 ن ملا فاتهم من فضل املساعدة.آسفو ن، فانصرفوا وهمخريببعضهم وشكرت اآل

 األول رعيلذج من تصرفات المنا

بأحكام اإلسالم احلنيف يف كل تصرفاتهم،  مسكتهؤالء اإلخوة مثال رائعا ومناذج طيبة من ال كان

لك مع أنفسهم أو مع ن ذكاأوالتأثر بأخالقه ومشاعره فيما يصدر عنهم من قول أو عمل، سواء 

 غريهم من الناس.

وات صلح له بعض أدس القنال ورئيس قسم السكسيون األخ حافظ ليدهنمشدعى املسيو سولنت بااست

ت نأ “ي: بنت بالعرسول ال املسيو. فققرشًا 130النجارة يف منزله وسأله عما يطلب من أجر فقال 

ر من حقك. فقال له: ثل: ألنك تأخذ أكقاهدوء: وملاذا؟ ف لكبفتمالك األخ نفسه وقال له . ”حرامي

، فإن رأي أنين سيكوؤمرأن تسأل أحد املهندسني من طيع ع ذلك فإنك تست وممنك شيئًاآخذ لن 

بت أقل مما يصح  طلوإن رأي أنين، طلبت أكثر من القدر املناسب فإن عقوبيت أن أقوم بالعمل جمانًا

 200ه فقدر أن العمل يستوجب لفعال مهندسا وسأ جليادة. واستدعى الرزلاأن أطلب فأساحمك يف 

ليك  فعقال له سأفعل ولكنك أهنتينفعرفه املسيو سولنت وأمر األخ حافظ أن يبتدئ العمل. ف، قرشًا

اد، وأخذته العزة ي احللبه الطابع الفرنس وغأن تعتذر وأن تسحب كلمتك. فاستشاط الرجل غضبًا

ان امللك فؤاد نفسه ما اعتذرت له. فقال حافظ يف كومن أنت؟!، لو ك : تريد أن أعتذر للاقباإلثم و

د امللك فؤاد وكان أدب الضيافة وعرفان بل ذه غلطة أخرى يا مسيو سولنت فأنت يف: وههدوء أيضًا
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واحرتام.  بد بكل أالإ همسك أن تذكر امسح اجلميل يفرضان عليك أال تقول مثل هذا الكالم وأنا ال أ

ي س البهو الفسيح ويداه يف جيب بنطلونه، ووضع حافظ عدته وجلس على كرشى يفيتم خذفرتكه وأ

لها إال وقع أقدام املسيو الثائر احلائر. وبعد قليل تكأ على منضدة وسادت فرتة سكوت ال يتخلاو

 إىل  سأكتب تقريرًانيه أنين مل أعتذر لك فماذا تفعل؟ فقال األمر إفرضتقدم من حافظ وقال له: 

إىل جملس إدارة قناة السويس بباريس ثم اجلرائد الفرنسية   ثمفارتكم أواًلسقنصلكم هنا وإىل 

قادم من أعضاء هذا اجمللس فأشكوك إليه، فإذا مل أصل إىل حقي احمللية واألجنبية ثم أترقب كل 

يد وال أرلك قد وصلت إىل ما ذبأكون بعد ذلك استطعت أن أهينك يف الشارع وعلى مأل من الناس و

متيازات األجنبية الظاملة، ولكين ل االشكوك إىل احلكومة املصرية اليت قيدمتوها بسالأتنتظر أن 

أال  ”رجنا أفوكاتو ال ”كلم مع أتنينأهر ظيق. فقال الرجل: يي بأي طرقلن أهدأ حتى أصل إىل ح

لم أن عصور أن أعتذر لك؟ فقال حافظ: وأال تتت تعلم أنين كبري املهندسني يف قناة السويس فكيف

نا فتكون إلي تعود ي ثمنك وأن مدة استيالئكم عليها مؤقتة وستنته وطيف  القناة السويس يف وطين

د وبع صرف الرجل إىل مشيته األوىلانك وي لوظفني عندنا فكيف تتصور أن أدع حقأنت وأمثالك م

مرات وهو يقول: أعتذر  فملنضدة بيده يف عنا أمارات التأثر وطرق ههجفرتة عاد مرة ثانية وعلى و

متشكر يامسيو سولنت. وزاول عمله حتى قال: ام األخ حافظ بكل هدوء و. فقظ سحبت كلميتحاف يا

 أمته.

االنتهاء أعطاه املسيو سولنت مائة ومخسني قرشا فأخذ منها مائة وثالثني قرشا ورد له  دوبع

” يحرام ”كوني فأأكثر من حقآخذ قال: ال. ال. حتى ال ف” اقشيشب ”له خذها لاقالعشرين. ف

ي فاميل ”يكون كل الصناع أوالد العرب مثلك؟ أنتال  هش الرجل. وقال: إني مستغرب ملاذافد

 ”ولكن الكثري منهم عاشروا ”مدي حمفاميل ”حافظ يا مسيو سولنت كل املسلمني فقال ”مدحم

ئال: متشكر.  قال بأكثر من أن مد يده مصافحًاجقهم. فلم يرد الرالوقلدوهم ففسدت أخ ”تاجاخلوا

 متشكر. كرت خريك. وفيها اإلذن باالنصراف.

تازا من صناديق الراديو. وكان مل عند اخلواجه مانيو وخيرج منوذجا ممي يعان األخ حسن مرسوك 

حسن  خمانيو وساوم األقاء أحد اخلواجات من أصد ءاالصندوق حينذاك يتكلف جنيها تقريبا. فج

على أن يصنع له بعض الصناديق بنصف القيمة. على أال خيرب بذلك اخلواجة مانيو فيستفيد حق 
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نيو يثق يف األخ ثقة تامة، وقد النصف الذي يأخذه ويستفيد هذا اخلواجة النصف الباقي. وكان ما

قة، ولكن األخ ثو أن يستغل هذه النيوات. وأراد صديق مادأوأسلم إليه كل ما يف الدكان من خامات 

حسنا ألقى عليه درسا قاسيا يف األخالق وقال له: إن اإلسالم وكل دين يف الوجود حيرم اخليانة، 

ديقه ومن جنسه ودينه ومع ذلك تفكر يف عجب أن تكون صي ألنفكيف مبن وثق يف هذه الثقة. وإ

ذا التفكري اخلاطىء وثق هب أن تندم على : جيى مثل ذلك. يا هذا علخيانته، وحتاول أن حتملين

ي نبأنين سوف ال أخرب اخلواجة مانيو بعملك هذا حتى ال أفسد صداقتكما، ولكن بشرط أن تعد

كان سخيفا، فقال له إذا سأخرب اخلواجه د إىل مثل ذلك. ولكن هذا اخلواجه تعو دا صادقا بأالعو

الثقة،  ي كل شك فإنه يثق بكالم والهو سيصدقينو ا العرض.ي هذعرضت عل يذمانيو بأنك أنت ال

وسيرتتب على ذلك إخراجك من العمل وفقدانك هلذه املنزلة اليت تتمتع بها عنده، وخري لك أن 

شاء اهلل  ي إنا تشاء. وسيكون جزاؤك اخلزله: افعل مقال األخ وغضب نفذ ما أريد، في وتتتفق مع

أضواء احلق ظلمات الباطل وأخربه األخ  تيف األمر، فاكتسحق يو حيقمان عيده وجاءو لونفذ الرج

يف  وزادوطرد هذا الصديق اخلائن وقطع صلته به، قه،حسن باألمر ومل يشك الرجل أبدا يف صد

 راتب األخ جزاء أمانته.

عوه زوجة ي تدجنليزإلااملعسكر  يف” ياترز”ندي الذي يعمل اهلم النيبالز عيا األخ عبد العزوهذ

ألعمال اخلارجية مبهنته. لتنفرد به يف املنزل وتغريه بكل أنواع املغريات عض اأحد كبار الضباط لب

املسدس إىل صدره ويب ها. فتهدد بعكس القضية تارة، وبتصيزجرينصح هلا ثم خيوفها ووها ظفيع

 ان مجيالم ككواهلل رب العاملني.  فخاي أن: إقائالع ذلك ال يتزحزح عن موقفه تارة أخرى، وهو م

 قد قررت قتله وستعتذر عن ذلك بأنه هامجها يفنها رار أ إصيف وقت واحد أن توهمه يف احكومض

زهلا وهم بها، وتصوب املسدس إليه فيغمض عينيه ويصرخ يف يقني  ال إله إال اهلل حممد رسول من

 أن تدفعه بكلتا إالط يف يديها فال ترى قسيئها الصيحة ويسقط املسدس على األرض وفتفاج ،اهلل

 إىل اخلارج حيث ظل يعدو إىل دار اإلخوان املسلمني.يها يد

 ك اهلل الدعوة اليتبار ومن أجل ذلك ةريكث ينا كان أولئك اإلخوان. وحوادثهم يف هذه املعاهكذ

 ابتثصلها أ ةيبكشجرة طيبة ثل كلمة طمو” العظيمتنارت بها مثل هذه القلوب وصدق اهلل اس

 ”.مثال للناس لعلهم يتذكرونألا هللاضرب ل حني بإذن ربها، ويكا كلهأ تيتؤلسماء ا ها يفوفرع
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رتة بدأت اجلمعية الف ويف هذه آخر،ت اإلجازة فقضيتها بالقاهرة حينا وباحملمودية حينا جاء

بها الدعوة يف  تفيها إىل الصورة اجلديدة اليت تكاحلصافية باحملمودية تتحول يف شكلها وهدف

يلية فكانت السنة مساعوبعد نهاية اإلجازة عدت إىل اإل ”اإلخوان املسلمني ”لية: صورةياعمساإل

 الثانية املدرسية سنة حافلة بكثري من الطرائف واحلوادث الشخصية واملتصلة بالدعوة.

 

 جازإىل احل

ر ين التقارم ها بكثريإلي نت أبعثكف سلمني طوال هذه الفرتاتمعية الشبان امل جبتنقطع صليتمل 

غم رنا طعليها يشعرون متام الشعور بهذه الصلة الروحية اليت ترب ئمونملالحظات، وكان القااو

عود حضر إىل آل سيخ حافظ وهبة مستشار جاللة امللك ابن الش البعد عن القاهرة. ومن ذلك أن فضيلة

دها ها بالتدريس يف معاموارف إىل احلجاز ليقوعملض املدرسني من وزارة االقاهرة رجاء انتداب بع

ية زيلجنة مل تعرتف بعد باحلكومة السعودية تنفيذا للسياسة اإليصرملالناشئة، وكانت احلكومة ا

على حني كان الشعب املصري بأسره يستنكر هذا الوضع الشاذ،  ن،يمًا بني األخودائ رق تفاليت

نيها، فاتصل ااهلا وأمنية من أمآم ن مماًلدة أز اجلدياجثقفة ترى يف نهضة احلملا قةبطوكانت ال

سيد حمب لي ابالشيخ حافظ وهبة جبمعية الشبان املسلمني لتساعده يف اختيار املدرسني، فاتصل 

ي لي فضد ذلك األستاذ حممود علي بعيا وكتب إلمبدئهذا الشأن فوافقت   يفوحدثينطيب الدين اخل

 ا اخلطاب:ذه 28/  10/  13بتاريخ  كابان املسلمني حينذرتري الشسك

. سبق أن كلمكم األستاذ خبري رجو أن تكونأي وتياي وحتأزكى سالم هديكيزي البنا أفندي: أعز“

عن مسألة التدريس باحلجاز، وقد أرسل إلينا عبد احلميد بك سعيد إلخبارك طيب حمب الدين اخل

فيها رغبتك يف االلتحاق مبدرسة املعهد  بنيت” املدرسةطريق عن ”لب لوزير املعارفير طبتحر

سعودي مبكة، على أن حتفظ لك الوزارة مكانك مبصر ومتنحك عالواتك عند الرجوع مثل باقي لا

تبادروا بإرسال الطلب حتى ميكن عرضه على جملس الوزراء سريعا. وختاما  ي أنإخوانك، وأمل

 ”.تيتقبلوا فائق حتيا

املراقب العام للجمعية  يلدرديريى اكتور حيلدمن ا باجةي بعد الديلاتطاب الد ذلك اخلي بعءنوجا

 ًءمسا 7جو التفضل باحلضور يوم اخلميس املقبل الساعة هذا ونر”،1928نوفمرب سنة  6بتاريخ 
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دارة اجلريدة وذلك ملقابلة حضرة صاحب الفضيلة األستاذ الشيخ حافظ وهبة مستشار جاللة امللك إب

املعهد السعودي مبكة، ويف انتظار  اخلدمة للتدريس يفط معه على السفر وشرو قتفالإلعود آل سابن 

 .”تيتباراعى اأمستي وتشريفكم تفضلوا بقبول وافر حتيا

جمرد  لقىت موظفا يأعتربأمام فضيلة الشيخ حافظ أال عته املوعد التقينا وكان أهم شرط وض ويف

ن ل مي أمدولة ناشئة ه  يفحلد جماهلا الصاجت نأتعليمات لتنفيذها، بل صاحب فكرة يعمل على 

ما أو  حلنة رسوله وحتري سرية السلف الصاس وواملسلمني، شعارها العمل بكتاب اهلل سالماإل الآم

ازات املادية وما إليها فلم أجعله موضع حديث فيما بيننا، متياملرتبات واال حيثما عدا ذلك من 

يف هذا الشأن  ارجية ويتفاهم معهخله سيقابل وزير انأدني عوقد أظهر سروره هلذه الروح وو

ا اخلطاب: هذ 1928ة نوفمرب سن 12يلته بتاريخ ي فضيلية فكتب إلمساعدت إىل اإلعي. ونويفيد

ستاذ حسن البنا: حتية واحرتاما وبعد: فقد قابلت اليوم صاحب املعالي وزير ي األعزز “

ي كم معه كتأنه يرى من املستحسن مقابلني بخربتكم فألأساخلارجية وتكلمت معه فيما يتعلق مب

لمكم خطابا لوزير املعارف الذي هو على أمت استعداد ملساعدتكم ومساعدة كل من يريد السفر من يس

 ”..ياملوظفني. وتقبلوا فائق احرتام

كان  هنظير املعارف وأبوز لية وقابلت مع فضيلته وزير اخلارجية الذي اتصلياعمسرت من اإلوحض

لية وواصل الشيخ حافظ مساعيه ولكنه مل ياعمست إىل اإلدم جيده وعي فللطف شااك أمحد باحينذ

ينجح إذ وقفت أمامه عقبة عدم االعرتاف حبكومة احلجاز. وكتبت إليه أستوضحه ما وصل إليه 

ي: تحرتاماا مهدي إليك أعظني أالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد فإ ”فكتب إىل بعد الديباجة

ة وزارة املعارف بالرفض إجابأشد األسف على سف ي آلنبيد السرور كتابكم الكريم وإ لتد تناوقل

واصل املسعى  سأاحلميد بك سعيد، وإنينعبد ير اخلارجية ووزير املعارف لي وزبعد تأكيد معال

إحساسك ونبيل  فيرى ش علكرك من صميم قليبشي أنوأسأل اهلل أن يوفق اجلميع ملا فيه رضاه، إ

 ”.يائق احرتامفي، هذا وتقبل حنو كعواطف

همة الزميل الفاضل امل يلية، وانتدب هلذهمساعظللت باإليء وتسفر هذه املساعي عن ش  ملعًاوطب

األستاذ إبراهيم الشورى فقام بها خري قيام ولعل يف هذا االستعراض الطريف ما يدلنا على مبلغ ما 

This file was downloaded from QuranicThought.com



بلد من بلدان العامل   كليف ارية تبعث مبندوبيهصملإذ أصبحت احلكومة ا هيكنا فيه وما صرنا إل

 إلسالمي، وبلغ التعاون الثقايف هذا احلد املطمئن واحلمد هلل.اي وبالعر

 

 وع الوعظ واالرشادمشر

ألزهر الشريف يف مشيخة األستاذ املراغي رمحه اهلل اكر فمية أن السإلان من مظاهر نشاط الدعوة وكا

ين وثقافته يف األمة أن أنشأ قسم الوعظ الد الغرية على نشر تعاليمي ذوض ي بعوىل، ومبساعألا -

واإلرشاد وأسندت رياسته وإدارته إىل العامل الغيور فضيلة الشيخ عبد ربه مفتاح رمحه اهلل. ولقد 

سئولني من ملا ها باحلديث مع أنفسنا حنن شباب الدعوة حينذاك ومعولناكانت تلك أمنية طاملا تنا

ن أوائل الذين وقع عليهم االختيار لتولي مهمة الوعظ واإلرشاد األخ موشيوخه. وكان هر األزعلماء 

العزيز فضيلة الشيخ حامد عسكرية رمحه اهلل، وكان من توفيق اهلل ومجيل صنعه أن عني 

 معوان. ريعليها خ -رمحه اهلل  -يلية فاجتمعنا فيها على الدعوة معا. وكان مساعباإل

 

 يةليعامسباإل ومسجدهم اإلخوان دار

ديث حول وجوب تركيز الدعوة يف هذا البلد األمني، ر احلسات اإلخوان اخلاصة داى جلإحد ويف

لذين يقومون بها من املوظفني وهم عرضة للتنقل يف البالد فاقرتح أحد اإلخوان بناء دار  واوخصوصًا

ملساجد يف البلد من جهة مسجد لقلة ار اح بأن يكون مع الدارتقهذا االآخر خاصة باجلماعة، وعدل 

، وكان اجملتمعون ال يزيدون على أخرىولنضمن مساعدة اجلمهور لنا ماديا يف البناء من جهة 

ا الشأن؟ فقلت: أما هذ ى يفوحتمس مجيعهم للفكرة وأنا ساكت فقالوا ماذا تر ،بًاالعشرين تقري

ثم توطيد النفس على املشقة  إخالص النية هللا: أوهل شروطحيتاج إىل  ذياملبدأ فجميل ولكن التنف

بذل والتضحية، فإذا كنتم صادقني  الودوام النشاط، وأن نبدأ بأنفسنا يف مانتوالصرب واملثابرة ثم الك

مسني جنيها توزعونها يف  خبعالمة ذلك أن تكتتبوا أنتم فيما بينكم أواًلن ففيما تتحمسون له اآل

ه إىل االخ سيد أفندي أبو السعود يف ظرف أسبوع يدفع كل منكم ما خيصو اجللسة على أنفسكم، هذه

جنتمع بعد هذا   ثمعامًا  أوصًا خامن هذا التاريخ وال تذكروا ذلك ألحد وال تتحدثوا عنه حديثًا

فثقوا بأن  مانتب وحافظتم على الكاتكتإلتم هذا اأكملاألسبوع يف مثل هذه الليلة، فإذا كنتم قد 
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لليلة احملددة اجتمعنا فسلمنا األخ سيد أفندي أبو السعود رمحه  ايفم إن شاء اهلل، ويتمشروعكم س

 جدية العمل.  يفنًا حساهلل مخسني جنيها كاملة وكان ذلك فأاًل

 

 جذومن

ة عن موعد اجتماعنا ساع صار يتأخر حنوا من نصف  قدو العاللي أبي عطظت أن األخ االسالح

تستوجب ذلك. وبالبحث علمت   الر اليتذاعببعض األ ن السبب، فاعتذرع يلي احملدد، فسألتهللا

عنده هذا املبلغ، فإنه قد يكن وملا مل قرشًا،  150ب السابق اتكتإلوعلم اإلخوان أنه قد خصه من ا

ودفع ، شيًاام كيلو مرتات 6اليت تبعد عن البلد  6عجلته ويعود من عمله يف منرة بيع اضطر أن ي

 مثنها مساهمة منه يف اكتتاب دار اإلخوان.

ها هدية إليه قدموأكرب اإلخوان يف أخيهم هذه الصنيع، فاكتتبوا له يف شراء عجلة جديدة  وقد

 ذله الكريم وشعوره النبيل.بل ًاريتقد

 

 ملالض واللمسجد باألر بتاتاالك

ها بأو يتربع بها صاح هاا عن قطعة أرض نشرتينثحدنا أن نوقف الناس أمام األمر الواقع، فبوأر

أرض  قطعة -رمحه اهلل  - كريمد الي عبل، وعلمنا خالل البحث أن للحاج علهلذا العمل اجللي

لمنا أنه يود ما عب اخلري، ك حيصاحلًا -رمحه اهلل  -وكان الرجل  غرض،مناسبة تصلح هلذا ال

بتنازله عن  امعه عقدا ابتدائي ناوكتب قبل،، وسر به ونبناءها مسجدا، فتحدثنا إليه يف هذا الشأ

 اعتربنا ذلك أول التوفيق.هذه القطعة، و

 

 كساتمعا

يقها،  طرن دعوة احلق يف كل زمان ومكان ال بد أن جتد هلا من املعارضني واملناوئني من يقف يفولك

هلل تبديال. ا جتد لسنة فلن”اهلل ةنسويعمل على معاكساتها وإحباطها، ولكن النصر هلا يف النهاية، 

” اصريون وكفي بربك هاديا نيمرجملوا من ا عدلكل نيبلنا عجك ذلوك”.”ويالد لسنة اهلل حتجتولن 

رف القول غرورا. ض زخواجلن يوحي بعضهم إىل بعنس وا شياطني اإلد عيبلكل ن علنالك جوكذ“
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 إذا  إالك من رسول وال نيببلأرسلنا من ق وما”.اتآليا”  ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفرتون

” يمه واهلل عليم حكآياتشيطان ثم حيكم اهلل ي الاهلل ما يلقنيته فينسخ  أممتنى ألقى الشيطان يف

كاد يظهر إعجاب الناس بها والتفافهم ا م نهيلية فإمساعباإل دعوةلا يبصن. وكذلك كان آلياتا

 ى أخذت عقارب تح حوهلا وتقديرهم للعاملني هلا

للناس بصور  س ذوي األغراض، وراحوا يصورون الدعوة والداعنيوفيف نسد والضغينة تدب احل

حيسن عمال وال يؤمن على  ش الوهم أحيانا شباب طائ ”مذهب خامس ”شتى: فهم تارة يدعون إىل

أن الشيخ  لموان عإ اون يأكلون أموال الناس بالباطل وهكذا، ومستلخممشروع، وهم أحيانا نفعيون 

يات لوشابا د الكريم قد تنازل عن قطعة األرض حتى ضيقوا عليه اخلناق، وملئوا نفسهي عبعل

كانت فتنة انتهت بأن سلمته ورقة ول فوالدسائس وكان الرجل سليم الصدر يتأثر مبثل هذا الق

شروع سيتم حبول ملا ن هذا بأيقًا عمالتنازل عن طيب خاطر وطمأنينة نفس، فقد كنت أحس إحساسًا

فرصة وأخذنا  اها حنننتهزنملرجفون فرصة أخذوا يشيعون فشل املشروع وااوقوته. وانتهزها  اهلل

ننتفع بتنبه األذهان إليه واتصلنا بالناس نزيل من أنفسهم الشبهات ونكشف هلم عن احلقائق 

 مداهلل األخ الشيخ حا ىزجونقنعهم بالدليل والربهان، وجنمع بعد ذلك ما جيودون به من تربع، و

وبذل من الوقت وأفسح له يف جنته فقد كان الفارس اجمللى يف هذه احللبة  ءعسكرية خري اجلزا

عشاء إىل الفجر يدور على الناس يف  ي منواجلهد ماال يقدره إال اهلل. ولقد كان يسهر يف كثري الليال

ما مضان، كر فيحرمها السحور يف ،ةثريات كم وقد ينسى نفسه مرعاتهمنازهلم وحوانيتهم وجمتم

صر املشروع ي نالوط الذشيخ حممد حسني الزمل احلر باخلري والتقدير الرجل الشهم الصاذكي أأن

جنيه وقبل أن يكون أمني صندوق اللجنة، فبعث 500مناصرة بنفسه وماله، فتربع مببلغ  أكرب

 خري. كلأمته بحتى املشروع  بنان، ووقف جبس اآلخريمأنينة يف نفووالطعمله هذا الثقة 

يناها، ووقع عرب، فاشرتي الحآخر ثنا بعد ذلك عن قطعة أرض أخرى، فلم جند إال قطعة يف وحب

واحلاج حسني  -رمحه اهلل  -على عقد البيع الرجالن الصاحلان الشيخ حممد حسني الزملوط 

نت حينذاك قد تشكلت  كااليت ةيعجلما منض بتفوي -أكرمه اهلل وأمد يف عمره املبارك  -لي الصو

 . آخرهوجملس إدارة ومجعية عمومية إىل ي، ية، وصار هلا نظام أساسانونت القابوضع اجلمعي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 اخيت شرباألخ الشيخ حامد يف لةضيف

انتهت هذه املعاكسات من ذوي األغراض بأن واصلوا الشكاوى اجملهولة إىل إدارة الوعظ  وقد

إىل شرباخيت حبرية. فكان  رية رمحه اهللعسك دامانتقال األخ الشيخ ح كلواإلرشاد، وترتب على ذ

ن عنها إنشاء  كاأنشئت شعبة شرباخيت اليتهذا االنتقال خريا وبركة على الدعوة من جهة إذ 

لكريم وبناء مسجد فخم وعمارة ضخمة وقفت على املسجد واملدرسة، ورحم آن امدرسة لتحفيظ القر

مساعده األمين يف هذا مد واحن عضد األخ الشيخ كاخ قاسم جويد الذي شيلا حلاهلل الوجيه الصا

 يلية حينذاك.مساعحنن إخوان اإل ن كان هذا االنتقال فجيعة لناإوم. يظاملشروع الع

ظليل ونسيم عليل ظل  أنسى ذلك اليوم الشديد احلر الذي قضينا أصيله أمام منزلنا بالعرايشية يفلن 

هدأ قيقها يف ثقة واطمئنان على أقب حتونرت مالآلوح ا صرديث، ونبينحلا وحنن نتجاذب أطراف

 ما نكون نفسا.

أشعر مبثل هذا  مل لت له: يا شيخ حامد إنين فقًايخف ورًاي شعركت هذه اجللسة يف نفسح قدو

ي اليوعند صفو الل “لي قول القائل: ببا وإني ليخطر ن،شعر بذلك اآلما أالصفاء والفرح النفساني ك

 ء.افا الصي هذلذي أخذ يعكر يف نفساوال أدري ما هذا اخلاطر  ”دث الكدرحي

نا ألخيه وقال كل كال جند خطاب النقل فنظر ا إىل دار اإلخوان فإذا بناصرفنني عين واذ يسرفأخ

 صاحبه: خري إن شاء اهلل ستستفيد الدعوة من هذه احلركة وال شك. واملؤمن خري أينما كان.لنا م

لية يعامسربه مفتاح مفتش الوعظ واإلرشاد لنا باإل دأنسى كذلك زيارة فضيلة األستاذ الشيخ عبن لو

شية وكيف أنه الحظ أن كل عرايا نسكنه معا الي كننزل الذا امل هذقبل هذا احلادث ومبيته معنا يف

نا بطعام الفطور يلإكثري منهم يف الصباح تقدموا ن اله مفتاح هلذا البيت وأ معأخ من اإلخوان تقريبُا

س عندنا من يقوم بذلك، فأخذت هذه املعاني يف نفسه رمحه اهلل وقال يف تأثر: ماذا صنعتم ليإذ 

روحية العملية من ي العتم هؤالء اإلخوان، وبعثتم يف أنفسهم هذه النواحبهؤالء الناس وكيف مج

أنفقت ما  ول“ وصدق اهلل العظيم:  هياحلب واأللفة؟. فقلت له: مل نفعل شيئا من هذا وال فضل لنا ف

 ”.ينهمألفت بني قلوبهم ولكن اهلل ألف ب  مايعًاض مجريف األ

مساعيلية عند بدء اإل رة واحملمودية وعدت إىلازة الصيفية وقضيتها بني القاهاإلجءت وجا

عليه  تضاملسجد الذي مل يتم بعد. وم عوشرحول مكثر أللسنة تطول والكالم يذت االدراسة، وأخ
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هذا اللغط فلم أعبأ به ومل أحاول الرد عليه وأنا ال أعلم  ومسعتيف اسرتاحة تامة  هووفرتة اإلجازة 

يها بالرد وال لى عضب ال يقيكاذأاإلشاعة و ي وهي أنالعملالدعوة سري ريا يف  كثقاعدة أفادتين

ق األلسنة بالقول طنتيستلفت األنظار ويس عفان يببإشاعة مثلها، ولكن يقضى عليها بعمل إجيا

 طل.ي بامكان اإلشاعة القدمية وه ي حقهواإلشاعة اجلديدة  حلفت

واتفقنا يوم  راجحألايت مركبني من اإلخوان واشرت  معى هذا فقد كان ال بد من عمل، فبدأت توًاوعل

يمًا ظ عأرض املسجد. وقد كان ذلك وكان يومًا ى إىلوصوهلما أن نتوىل حنن محلها بأنفسنا من املرس

د الناس أن املشروع جدي ال هزل فيه أعتقوانطلقت ألسنة اجلمهور باحلديث و اإلخوان دعن

وأذكر أننا ي، علنا عن وضع احلجر األساسفتحركت اهلمم وبادر من اكتتبوا بدفع بقية اكتتابهم وأ

 ”نامياهلجرية وجزى اهلل األخ العزيز حممد أفندي سل 1348رم من سنة احمل 5حددنا له يوم 

املشروع يف مثنها ويسر لإلخوان سبيل  أكرمجلزاء فقد اب قطعة األرض خري احص ”محادة أفندي

 زمت املشروع يف كل خطواتة. الاليتمن مظاهر توفيق اهلل لنا -االستيالء عليها، وكان ذلك 

 يألساسا جرحلا وضع

 اإلخوان فاجتمع ”ر اإلخواني داوه ”مسجد واملدرسةي للب اليوم احملدد لوضع احلجر األساساقرت

واضع هذا احلجر، فأفهمتهم أن ذلك سوف ال يعود على املشروع بفائدة مادية  أكون ي أنوأخذوا عل

من  مساءاالستفادة من هذا املظهر للمشروع فأخذوا يستعرضون أ أو أدبية، ومن اخلري أن نفكر يف

سم أحط كبار املوظفني ا رعة أن أذكرالبانكت لا يضعونه من كبار املوظفني أو األعيان وكان نكتة من

بركته وال جى  ترصاحلو ه م إىل اختياره... الكى ذلك: وما الذي يدعو علفقال بعض اإلخوان تعليقًا

اإلخوان ما رأيك إذن؟ فقلت وأين أنتم من الشيخ  ينلمن ماله. وذهبت مثال، وسأ تفيدون تسهو غين

 اهه وماله وهو رجلجب مكأول األمر وأفادن ي وقف إىل جانبكم مذلا كذل –رمحه اهلل  -الزملوط 

 ألمر على ذلك.قر افقالوا: حسن مجيل. واست، ح واستقامة وخري وثروة ترجى بركته وماله معًاصال

 ناس على اختالف طبقاتهم وكان اجتماعًاي الع ودمًا فخوعد احملدد أقام اإلخوان سرادقًاامل ويف

 فسه، وتفاءل اإلخوان خريًاسي بنفوضع احلجر األسا نيوتقدم الشيخ حممد حس، ئعًا رابيًاشع

 .اممتضان هذا العام حتى يكون اهلل قد أذن هلذا املسجد بالي رمعلنوا أنه لن ميضفأ
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 ااح شعبتهتتفيت وارة شرباخزيا

شهور حتى  ةدع الإاخيت فلم متض على نقله شرب  يفمد رمحه اهلل جاهدًاخ حااألستاذ الشي عمل

ا فرصة شهر اهلل احملرم وحفل اهلجرة من هذا العام فقررنا تهزنتأسست شعبة شرباخيت، وان

سن أفندي ز حييلية سيارة يقودها األخ العزمساعافتتاح هذه الشعبة، وجهزنا حنن إخوان اإل

ة مع ليلكبري إىل احملمودية حيث قضينا ي النا الرحال متوكلني على اهلل العلوشدد، فيطصم

ارة أخرى حيث حضرنا حفل  سيخوان احملمودية معنا يفيعًا وإإىل شرباخيت مجا إخوانها وأصبحن

 ثلها إيابًاوم يلية فقطعنا املسافة يف حنو عشر ساعات  ذهابًامساعافتتاح الشعبة، وعدنا إىل اإل

 لسري احلثيث.با

 

 ية اهللرعا

لق فلم ي مغدنا أن الكوبر وجًااحساعة الثانية صبلي الاوكر أننا يف الطريق وقد وصلنا إىل زفتى حوأذ

اءات ال يعرفها السائق لتوإلج وايف طريق كثرية التعاري، ”ورةدهت”لى قناطرر عيكن بد من أن من

واءه على املاء فيبدو ضأ يقليلقمر  واريبًاقي تبن الشهر العروليس بها خبريا، وكنا يف العاشر م

ا إال وقوفه يرعنسريه ومل  يفلك واندفع السائق ذ القناطر أو خيل لنا انزكأنه أرض مستوية، وجاو

فجأة وتأملنا فإذا حنن على لسان من األرض ممتد يف املاء ال يزيد عرضه على عرض عجالت 

اء وإذا حاولنا احلركة فقد تنحرف يد السائق ي املحاولنا النزول فف السيارة. ومعنى هذا أننا إذا

دم السيارة مل يكن بينه وبني اللسان إال نصف قلعجيب أن م. واال املاء أيضًايء إ شوال ًاميين  أوااًلمش

 .مرت تقريبًا

  

تى دم احلركة ح بعزمًا جارب بعض اإلخوان وحاول التحرك من موضعه فكان األمر حازمًاضطاو

فوظ احملي اشلن ايألمني الطعام أقلت تهدأ السيارة واألعصاب ونفكر فيما سيكون وضحكت و

اذا؟ فقلت: نشرب فقال ومتزح يف هذه الساعة؟ وكان هذا األخ حممود أفندي وملعندك؟ فقال: 

حممود  ياد أجان خفيف الروح عذب احلديث شجاع النفس بادي املروءة، فقلت له بل ي وكاجلعفر

حافة  ىلج الرتمس من جانبه وصب شايا وأخذنا نشرب وحنن عوأخرل األمر، ثتماي والشافهات 
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سائق والسيارة أخذ األخ حسن يوسف وهو أ الد أن هدأنا وهدعا رعاية اهلل. وبنهاملوت فعال ولك

قائدنا وسائقنا املاهر يتحرك إىل اخللف يف سرعة ال تزيد عن بطء السلحفاة وكله حذر وأعصاب. 

نا ق واندفعيرطال سب يفن على هذه احلال حتى انتهينا إىل عرض مناحنو ًابنصف ساعة تقريومضى 

يلية مساعلك أن نصل إىل اإل كذاهلل من هول هذه اللحظات. وكان عجيبًا املستقيم وأجنانا اطالصر إىل

مب كانت  رى أن السيارة نفد كل ما فيها من زيت وال ندريفن بًاري تقساعة السادسة صباحًاي الحوال

كرمه ومجيل و ى منهل عواحلمد هلل طوشق نفاد الزيت نهاية الوافيأن صادفة املوفقة ملواي تسري، وه

 ”..ءيشا ملايف ي لطبإن ر” طفهل

 

 ثمباح

زراعية متشابهة مل  طرق م على مفرتقجنرب يفنا بالقرب من د وقه الرحلة أيضًا هذكر أننا يفوأذ

، هذه الطرق أحدًاؤوس قول وال على ر احلأله فلم جند يف نسًاندر أيها نسلك، وتلفتنا لنجد أحد

وكان بقسم روض الفرج إذ ذاك وقد رغب أن  -مد شلش ي حمشكر أحدنا وهو األخ األومبا تذًاريخوأ

ها ونفخ فيها فتسارع اخلفراء من كل أخرجأن معه صفارة البوليس ف -يصاحبنا يف هذه الرحلة 

“ ندقيته وسأل مني يا أفندم؟ فقال له األخ شلش: ي ببيم العسكرأقربهم فأخذ التعظجاء مكان، و

ين الطريق؟ فدلنا اخلفري عليه بكل أدب، وأخذنا وجهتنا أقال له   ثمكالمًاه ن أذوأسر يف ”احثبم

اذا تكذب؟ فابتسم وقال: ما كذبت فإمنا حنن مباحث عن احلق ش ملإىل حيث نريد وقلت لألخ شل

دري كيف ي ن بأن نصحبه إىل العمدة ومي إالقلت له غري ذلك ملا رض ولن ويوعن اخلري وعن الد

إىل الصباح وحنن ال وقت عندنا هلذا كله، وكانت نكتة  عنده عمدة فقد حنجزاليتصرف معنا 

 د طرافة. أشطريفة وختلصًا

  

 ئمالنظام القاضد 

الدسائس -لك  لذًاتبع تدتبالنهاية املوفقة فاشأذن و اء،ونا بنجاح يف بناء املسجد وارتفع البنوخط

ن يريدون احليلولة دون متام هذا العمل النافع، فلم كاام املغرضون من كل مقو والفنت من حولنا،

 الدس والوشايات والعرائض اجملهولة فكتبوا بهذا إىل السلطات احمللية  إالجيدوا سالحًا
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بوا عريضة بتوقيع لفيف من  كتعًا. وملا مل جيدهم ذلك نفريهايابة وغوالنلية من البوليس ياعمسباإل

يبة منها: أن  غراك صدقي باشا ضمنوها أمورًاذو إذ  وهومة رأسًاكلية إىل رئيس احليمساعإلأهالي ا

صرف على  ويارًادو[ جدا مسصل مبوسكو ويستمد املال من هناك ألنه يبيني متهذا املدرس شيوع

 ةموض ”انت بدعة الشيوعية يف ذلك الوقتن له هذا؟ وكين أممجعية ودعوة وال يكلف الناس ماال ف

ها أشد احملاربة، ومنها: أن هذا املدرس وفدي يعمل بقي باشا أيضا حيارصديف مصر وكان  ”ديدةج

 30ضد النظام احلاضر نظام صدقي باشا ويقول إن االنتخابات بهذه الصورة باطلة وأن دستور سنة 

اية ضد هذا النظام، وأنه ألقى حماضرة يف نادي باطل كذلك، وأنه إمنا سافر إىل البحرية لعمل دع

 يكن  وملاشرًا مبر الصديق فقال:: إن انتخابه كان انتخابًاكي ببأ نع 1930كتوبر سنة يف أالعمال 

ه يتفوه ضد جاللة امللك فؤاد ا: أنمن درجتني وأن االنتخابات من درجتني باطل هلذا السبب، ومنه

عبد ن اضرة أخرى عن عمر بحم ا، وأنه ألقى يف أكتوبر أيضذكرها ي مننعم بألفاظ يستحي الوال

بيت املال شيئا أبدا، ولكن ملوك هذا الزمان  نذ مخالعزيز قال فيها: إن عمر بن عبد العزيز مل يأ

بتهمة العيب يف  عقاديأخذون أموال الرعية بالباطل. وذلك يف الوقت الذي سجن فيه األستاذ ال

 - ه الشبهة، ومنها:ذائية هلدلظاهر اإلبتا ةبعة من املدرسني مبدرسالذات امللكية، وفصل فيه أر

نفقها يف مشروعات  ليأن هذا املدرس جيمع من األهلني أموااًل -كاتبون البند األول ي الوقد نس

هب بها مع أن القانون املالي مينع املوظفني من مجع األموال وهو ذنى يندري أ ملدارس ومساجد ال

 بلغت ات اليتمأمثال هذه االتها منصرها، إىل غري ذلك بو ومةمسع احلكفة بني خالخيالف هذه امل

هل الكتاب مل أي“ ل اهلل تبارك وتعاىل:  قووما فهمت معين -كلها باطل  -رة تهمة  عشثنيتا

 ألقيت إال من مثل هذه العريضة، وذلك أنين، ”نلموعتلبسون احلق بالباطل وتكتمون احلق وأنتم ت

 ا، ولكن مل أحاول هذافيه واملكان احملددة ن ا يف املوضوع والزمامهيرتني املشار إلاض احملفعاًل

كيد والفتنة ال يعرفه إال من درب على أن يلبس احلق بالباطل. وهلل  الطبيق األخري وهذا تعمق يفالت

 قه شئون. خليف
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 يقحتق

أيت ناظر املدرسة ر يانالثأو  ولالفصل إللقاء الدرس األ ي إىلصباح يوم من األيام وأنا يف طريق ويف

رات فيها غرابة ي نظعلى باب حجرته ينظر إل ”بقي ساذ أمحد عبد اهلاداتاألس ”ان إذ ذاكوك

كم وعليفدلفت إليه وقلت السالم عليكم ورمحة اهلل صباح اخلري يا حضرة الناظر، فابتسم وقال 

. خري شاء اهلل فقال: خرين إ ًالت: خري فقجة فهمت أن وراءها شيئًا هلالسالم صباح اخلري، يف

كمة اجلنايات يا أستاذ حسن... حم!!... ه حاجة، فقال حاجة م فيكاية الزحلفقلت: إيه ا

 لنا كده إن شاء اهلل بربطة املعلم، فقلت: مجيل... ملاذا؟... وكحمكمة اجلنايات يا حبييب

د امللك ضم وئالنظام القا دي ضشيوع كنإراء إىل وزير املعارف تقول الوزل: عريضة من رئيس فقا

 ول اهللقع مساء فوضد الدنيا كلها. فقلت: بس كده احلمد هلل رب العاملني واهلل يا بك إذا كنا برءا

ذا كنا خندع الناس بهذا إو” حيب كل خوان كفور  الإن اهلل انومآدافع عن الذين  ياهللإن “: تعاىل

ذين خيدعون لى ال عليوجهنم قل اتاجلناي نه فإن حمكمةية إىل دلدعوا وهذهاجلهاد يف سبيله 

سم لك ن. أققلب ينقلبوي منيعلم الذين ظلموا أس والناس عن الدنيا بلباس الدين، فال تهتم ودعها هلل

حلصة وهذه خمالفة ال أحبها وتركت قت اأنه لن يكون إال اخلري، عن إذنك فقد مضى بعض و

ينة بأن هذا عبث نة وطمأي ثقدرس وكلالىل ردود، وانصرفت إلا ه هذالرجل يف مكانه مستغربًا

  إىل النتيجة احملتومة ملثله إهمال ونسيان.الإي هتأطفال ولن ين

كان املطلوب من الناظر أن يتحرى كل ما جاء يف هذه العريضة بكل وسائل التحري ويفتش على 

طالعة أو اإلمالء كراسات التحضري عندي وعلى املوضوعات اليت أدرسها للتالميذ يف احملفوظات وامل

مثاًل، وعن منهاج اجلمعية وخطتها وآثارها وهكذا. وأن يبدي يف ذلك رأيه واضحًا فلم جيد بدًا من 

أن يستعني بكل من يرى أنه يفيده يف هذا الشأن فأشرك معه قاضي احملكمة األهلية ووكيل النيابة 

ل هذه املعلومات وضم إليها قانون مور املركز ومعاون البوليس وكتب ألمثاهلم ممن نقلوا ومجع كأمو

إلمالء موضوعا عن من افيا عن أعماهلا، واطلع على الكراسات فوجد أول قطعة وا رًاياجلمعية وتقر

 آثرهعليه وتعداد مل ءازيارة امللك فؤاد رمحه اهلل للقناة يف رحلة من بور سعيد إىل السويس وفيه ثن

 ظيماتالميذ واهتم لذلك اهتماما علكراسة من كراسات ار ، وأرفق به فيما أذكرهيرفنقله بنصه يف تق
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عريض بهذا املعنى وأراد الرجل أن يدفع عن نفسه وعن ضة تإذ كان متهما بوفديته، وجاء يف العري

 احلق.

 

 ةدشها

ن يكتب ي كان الشريف النبايوسي حسان اليوزباشك دنذاك قس حيالطرائف أن معاون البولي ومن

يف هذه العريضة من أكاذيب إذ دخل عليه أحد كتاب شركة  الضيق مما جاءأشد ق تقريره وهو متضاي

جل وقال: هذا رال شعليه من ضيق فأخربه اخلرب فدهبدو القناة غري املصريني فسأله عن سبب ما ي

لية يقول للعمال: الزم تذهبوا إىل يعامسك فؤاد باإلامللرور م مكالم فارغ أنا رأيت الشيخ حسن يف يو

د احرتامنا فيزيملكنا وحنبه،  رتمتى يفهم األجانب يف هذا البلد أننا حنحيو امللك سكلة وحتألا

ظنه كتبها وأظنها أرفقت بامللف وأظن هذا ي وأعندهم وأنا مستعد أن اكتب لك شهادة بالفرنساو

 ن.آلعيلية إىل اسمماكريوز الذي ال يزال بال قيفالكاتب هو املسيو تو

 تقرير أحد رجال البوليس بهذه املناسبة أن كثريا من الذين مل تنفع أنه جاء يفك الطرائف كذل ومن

معه وسائل التأديب البوليسية ومل تردعهم عن ارتكاب بعض الزالت قد أفلحت معهم الوسائل 

لى نفوسهم فصاروا من أمثلة االستقامة والصالح، وأنه عاإلخوان !  ”اعةالروحية اليت تؤثر بها مج

ل على تعميم فروع هذه اجلماعة يف البالد حتى يكون يف ذلك اكرب ممة وتعتشجع احلكو أنيقرتح 

 ح.خدمة لألمن واإلصال

 

 و اإلخوانضي عنالكيال بك يعل

عارف ووزيرها حينذاك فيما امل ية االبتدائية إىل وزارةليعامسإلر هذا امللف الضخم من مدرسة اوصد

ي ئراقب عام التعليم االبتدانى ميالالك ي بكارة علزيهر، وبعد قليل فوجئنا بي ماأظن عل

هذا املدرس. ثم التفت إىل   يفًاووقف يتأمل ملي ناظرمعه ني ويلية. ويف احلصة الثانية زارمساعإلل

الناظر أيضا وقال: أهوه ده يا بيه !  مستفاب ”ده كله األستاذ حسن وه“ الناظر مبتسما وقال: 

فسلمت بدوري على  رجتخوأمتمت الدرس و رفاصيا بيه يضع سره، وانقلت: وابتسمت بدوري و

لقد أرعبتنا : القف ة وحدثينيليعمسالته باإلي لية الناظر وعرفت منه أنه سيقضرجح يف املراقب
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ير املعارف وهو حوهلا إلي فقلت: وما زو ا إىلحوهلعريضتك هذه يا أستاذ، إن رئيس احلكومة 

ول هذه العريضة، وحوهلا إىل تقا كم الفيتبعه اآلني وجيمع املالي ويضي فوا برجل شيوعني أنشأ

مان فجاءني يقول: وإذا كان شأن هذا املدرس هكذا فماذا عثك بياملراقب العام املساعد عبد الرحيم 

 ون وراء حتقيقنا معه ما وراءه.كي نصنع معه؟ إنه خطر شديد اخلطورة، وقد

ا من تناقض فقلنا: فيه ذلك مالفت نظرنا لوكذب هذه العريضة  الر ببالنا وحنن نتفاهم احتموخط

أسلم الطرق حتويلها للناظر وقد كانت التقارير اليت جاءتنا وافية شافية، ولكنى اشتقت إىل الرجل 

ت ولكن مسيار ش أوال تعتربها زيارة تفتيف ةالذي أثار هذه الضجة فجئت ألزورك زيارة شخصي

ي ن حقي وملك مجيل يا سيدرصة وقلت له: ذف هاتزله ذلك وانتهت جئت لرؤيتك فقط، فشكر

أثار هذه الدعوة   منور بناء املسجد واملدرسة لرتى بنفسك أثرًان تززيارة وللجميل أ لليك إمتامًاعل

واضع ي متنفسهم ويف وسط البناء نظموا حفل شاأالنهار وجهز اإلخوان آخر واجلماعة فوعد بذلك 

يظن أنها جمرد زيارة ففوجئ هو وضر لرجل بوعده وحاوبر  قول،وهم لللجازواستعد خطباؤهم و

ودعوت يف هذه الفرتة القصرية األعيان وكبار املوظفني بالبلد وشددت يف دعوة املغرضني ي، بهذا الشا

 ءابطقب اخلحبوط فتنتهم. والتأم اجلمع وانتظم احلفل وتعا مهالعريضة لريوا بأنفس ني يفواملشرتك

ي لثالث مكوج واجنايينخر جنار واآلب طيرجل وخباصة حني كان يسمع أن هذا اخلش الوده

رسة رأيتها، ومل يتمالك نفسه بعد نهاية اخلطب أن قام ب مدكذا فقال: عجيب هذه أعجوه

اإلخوان إذ ذاك وساما من اجلوخ األخضر كتب عليه  ةران شاكو” اإلخوانمسة فتناول وساما من أو

 ”. تمعني بكلمات طيباتللجماعة وحيا اجمل هن، فلبسه وأعلن انضماممواإلخوان املسل

 

أن أقول إنها مدرسة  إال زلت أذكر قولته: ال أجد هلذه املدرسة وال لرئيس هذه اجلماعة وصفًا الو

 يف يي لكم وبقعي منعجيبة ورجل مدهش، وأنا منذ هذه اللحظة عضو باإلخوان املسلمني إن قبلتمو

مة هذه دخ ى علقيتي ووقف كل جهدأ سنينكم أعاهدش وأيف املعا قليلة أكون بعدها هرعارف أشامل

ى وافاه األجل ش حترج إىل املعاإن خهلل، وكأمنا كان الرجل حيس بدنو أجله فما ني االدعوة إن أحيا

 احملتوم بعده بقليل فاحتسبناه واحتسبته الدعوة، ومات من اجملاهدين بالنيات رمحه اهلل رمحة

 اسعة.و
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  العنصريننيق بتفري

املدرس املتعصب  هذا ء فيها أنجا” يمسيح ”بتوقيع ةضين هذه العرائض عر أزال أذكر أن مو ال

اإلخوان املسلمون يفرق بني أبناء العنصرين يف الفصل فيتعمد  مسهاالذي يرأس مجعية متعصبة ا

املسلمني بكل اهتمامه  طالب منلا رثؤيو م،إهانة التالميذ من املسيحيني وإهماهلم وعدم العناية به

سيحدث فتنة كربى إن مل تتداركها الوزارة بنقل هذا املدرس، وقد  كليهاته. وأن ذوأسئلته وتوج

يلية مساعئال بني مواطنينا املسيحيني باإل هاأحدث حتويل هذه العريضة إىل الناظر للرد عليها دويًا

كنيسة ي الم من أعيانهم وعلى رأسه راعيستنكار، وجاء وفد عظاال الذين استنكروا هذا العمل أشد

ناك إىل املدرسة معلنا استنكاره، وكتب املواطن الفاضل جرجس سوريال أفندي ه ةاألرثوذكسي

 طية،رئيس مجعية الكنيسة، واملواطن الفاضل يعقوب أفندي فرج رئيس مجعية اإلحسان القب

أعيان الطائفة وكبارها من رجال  بار املوظفني ومعهك ندي عطية مني أفواملواطن الفاضل فهم

يسة خبتمها وتوقيع حضرة األب راعيها الفاضل عرائض وخطابات استنكار نكلكتبت اوسيدات، و

أرفقها الناظر بتقريره الذي ختمه بقلمه: أرجو وزارة املعارف أال ترهقنا مبثل هذه اجملهوالت 

 ية ال يراد من ورائها خري.دور كي أمها مجيعًاأنفيها مبعرفتها بعد أن ثبت قق وأن حت

 

 سجد اإلخوانم حاتتفوا ةيلاعيساجد باالمسامل

ت اليت وضعت أمامه ومل يأت رمضان قباعال رغم كل مماتلتأذن اهلل تبارك وتعاىل هلذا املسجد با وقد

 17شاء من ليلة لعالشعائر وافتتح يف صالة ا أ إلقامةفيما أذكر حتى كان تهي 1348من هذا العام 

 قوله تعاىل:   منن الكريم كذلك أخذًاارقلزوة بدر، وليلة نزول الة غنها لي بأرمضان تفاؤاًل

واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن هلل مخسه وللرسول ولذي القربى واليتامى واملساكني وابن السبيل “

فهو يوم الفرقان وهو يوم ” إن كنتم آمنتم باهلل وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان

 -لم، وإليه ذهب ابن إسحاق. التقاء اجلمعني كذلك واهلل أع

وكان افتتاحه يف حفل فخم دعي إليه اإلخوان من اإلمساعيلية ومن شرباخيت، وقد أمجع اإلخوان 

على أن أكون اإلمام يف أول صالة هلذا املسجد وصمموا على ذلك كما صمموا على أن يكون االفتتاح 
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األستاذ أمحد السكري رئيس اإلخوان  بيدي أيضًا قطعًا ألطماع  الطامعني ممن ال يستحقون. ولكن

باحملمودية حينذاك فاجأ احلاضرين بأن تقدم إىل شريط الباب فقطعه وأعلن االفتتاح فقضى ذلك 

على آمال املرتقبني وكان لطمة هلم يستحقونها، وفاجأتهم أنا يف احملراب بتقديم األخ األستاذ 

جد اعرتافًا بفضله يف إنشائه والعمل على إمتام الشيخ حامد عسكرية إىل صالة أول فريضة يف هذا املس

 مشروعه، وقضي األمر.

وبركة على البلد بالنسبة إلنشاء املساجد، فقد بعثت اهلمة  ًاولقد كان مشروع املسجد خري

واألرحيية احلاج يوسف وآل فراج من كرام األهلني باإلمساعيلية والعرايشية إىل بناء مسجد آخر يف 

أحوج ما تكون إىل مسجد، وقد أبت همتهم إال أن يسابقوا اإلخوان يف مسجدهم  أقصى البلد يف جهة

ويف ذلك فليتنافس املتنافسون. فتم املسجدان يف يوم واحد ودعينا الفتتاح مسجد احلاج يوسف رمحه 

اهلل وهكذا يسمى اآلن. وصمم على أن نفتتحه قبل مسجدنا ومن حسن احلظ أن اليوم كان يوم مجعة 

الة اجلمعة يف هذا املسجد املبارك وصالة العشاء من هذا اليوم يف مسجد اإلخوان فكانا فجعلنا ص

 فتحني يف يوم واحد.

كما دفعت األرحيية كذلك احلاج حممد جاد رمحه اهلل وهو من خيار األهلني باإلمساعيلية كذلك إىل 

 اهلل على خري حال.إنشاء مسجد ثالث بامسه يف حي آخر حيتاج إىل املساجد أيضًا، وقد أمته 

وحتركت همة احلاج مصطفي وهو السابق يف إنشاء مسجد العرايشية فوسع هذا املسجد وأضاف إليه 

 مساحة جديدة وحتسينات كثرية.

 وهكذا كان مسجد اإلخوان قائمة مشروعات طيبة يف البلد األمني اإلمساعيلية.

 

 شا لسيناءي بارة صدقزيا

زيارة سيناء وكان  -وهو رئيس احلكومة حينذاك  -صدقي باشا ه األثناء أن اعتزم ذه دف يفوصا

طبيعيا أن مير باإلمساعيلية. واهتزت اإلدارة هلذا النبأ وأخذ يف االستعداد الستقبال رئيس 

ة ليقابلوه، وحضر احملافظ مرة وحضر مأمور الضبط بعد ذلك. طاحلكومة وحشد الناس له باحمل

فقالوا إن ي، خبيث دهلم عل ي أيا االستقبال، ولست ادروأخذوا يفكرون فيمن خيطب له يف هذ

هذا مأمور الضبط وهو   يفو موظف من موظفي الدولة خيطب له، ودعيت إىل القسم وفاحتين وهفالنًا
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 ن من رجال اإلدارة، فغضبت لذلك غضبًاآخروسم وقمأمور الن وبحرية اآللر ايصابر بك طنطاوي مد

  اآلن.استقاليتلت هلم إنين اكتب لكم  وقًادديش

أن املوظف أداة تتحرك بإرادة الناس فأنا الذي أقدر قيمة نفسي ال وزارة املعارف نون كنتم تظ إذا

ني وزارة  وبي بيينذالتعاقد ال  أنمًااوال ميكن أبدا أن أضع نفسي يف هذا املوضع، وأنا أعامل مت

. وليس فيه نص على اخلطابة الرتبية والتعليم ي يفحسن عملأ نكثر من أ بأاملعارف ال يلزمين

انتداب أحد   منطويل من هذا القبيل، وأمام هذا اإلصرار مل جيدوا بدًا كالملرؤساء احلكومات، و

 األعيان للقيام بهذه املهمة..

 

 ناللقشركة ا هبة

فد، وأمامنا بعد مشروع املسجد نت بناء املسجد بقليل وقد أوشكت النقود اجملموعة أنيتم ل أن وقب

ر ياملدرسة والدار وهي من متامه بل كلها مشروع واحد تصادف أن مر البارون دي بنوا مد مشروع

ت موجزة، وبينما ماكة القنال ومعه سكرتريه املسيو بلوم فرأي البناء فسأل عنه وأخذ عنه معلورش

فتحدث  ة البارون مبكتبه بالشركة فذهبت إليهلباحد املوظفني يدعو يف ملقني أأنا يف املدرسة إذ جاء

 ًامسرأي البناء وهو يود أن يساعدنا بتربع مالي وهو هلذا يطلب منا ر بأنهإلي عن طريق مرتجم 

ور هلب ومضى على ذلك شط ذكرة للمشروع، فشكرت له ذلك وانصرفت ووافيته بعد ذلك مباوم

إليه لك بدعوة ثانية منه إىل مكتبه، فذهبت ذ دجئت بع فوكدنا ننسى فيها البارون ووعده ولكين

دت مبلغ مخسمائة جنيه مصري للمشروع، فشكرت له تمعا كةرشلاأن  ذكر لي مثي  ب فرحب

 ألنها يف الوقت الذي تبينه ذلك، وأفهمته أن هذا املبلغ قليل جدا ومل يكن منتظرا من الشركة تقدير

ف مليون جنيه ي نصمائة ألف جنيه أسخ500000ه على نفقتها كنيسة منوذجية تكلفها في

ها ولكنه أسف ألن هذا هو  فيئة فقط، فاقتنع بوجهة نظري وأظهر مشاركيتسماد مخسجملاي طتع

رة مبول املبلغ عل أنه إذا استطاع أن يفعل بعد ذلك شيئا فلن يتأخر. وشكرت له نى قالقرار، ورجا

من اختصاص أمني الصندوق الشيخ حممد  هني ولكثانية وقلت إن تسلم املبلغ ليس من اختصاص

تسلمه، وقد كان. ضر لوسأخربه ليح شركةزملوط الذي تربع وحده مبثل ما تربعت به الحسني ال
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نفكر حنن يف أن نطلب  ملور خء آيشيفكر البارون يف عمل   ملوتسلم أمني الصندوق املبلغ، وطبعًا

 لك.كذ ئًامنه شي

 

 أعوج فقه

اإلخوان املسلمون يبنون  ”وضني حني علموا هذا النبأ وانطلقت اإلشاعات متأل اجلرغرت ثائرة املوثا

ها الفتوى الباطلة ممن يعلم وممن ال يعلم: كيف تصح الصالة يف هذا آزرتاملساجد مبال اخلواجات و

 تجلمهور بأن هذه خرافة فهذا مالنا ال مال اخلواجااال؟ وأخذنا نقنع ملاملسجد وهو سيبنى بهذا ا

اصبون يف غفلة من الزمن. وأراد اهلل أن يكون نا والبحر حبرنا واألرض أرضنا وهؤالء غقناتالقناة و

ر اإلخوان املسلمني  دااملسجد قد مت واحلمد هلل فلم توضع فيه أموال اخلواجات، ووضعت يف

كون الفقه ي اذلك سكنت الثائرة وانطفأت الفائرة. وهكذبو” ارديقء يشاهلل عل كل وكان ”بالذات

 .األعوج، وهلل يف خلقه شئون

 

 يمحراء االسال دعهم

حديث عهد مبا  ذاك ء اهلل تبارك وتعاىل ومت بناء املدرسة فوق بناء مسجد اإلخوان وكنت إذوشا

ستالوتزي يف مدارسه يف بتوهافن ب. وال زالت صورة نيدرسناه من املثل العليا يف الرتبية واملرب

طرق هربارت خل ورون وصورة فرويل يف مدرسة جريشم وكيلهو.. إقو رفورجديواستانز و

ينتسوري يف صناعة التعليم ال تزال كل هذه الصور ترتاءى يف الذهن غضة طرية. لكن يف وضع و

 نأ ة، فماوعلدا نشأة وغذتهالمية اليت ركزتها االب مع امليول اإلسالمية واآلمال اإلستناسجديد ي

تالميذ زيا شرتطنا للوا” يمعهد حراء اإلسالم ”الميا هوإس مسًاطلقنا عليها اأ ىبناء املدرسة حت مت

يض من صناعة وطنية كذلك وصندل من ش أبوطربو، جلباب ومعطف من نسيج وطين : هوخاصًا

 ة ملثلها يف املدارس.فالخمدراسة الا كانت أوقات . كمصناعة وطنية أيضًا

ل صالة ب قىلاألو ةرتلفا يالة فتبدأ يف وقت مبكر وتنتهصلاتتمشى إىل حد كبري مع أوقات  فهي

دون بعد الغداء وقبيل العصر ويع دصالة مع اجلماعة يف املسج الالتالميذ مجيعًا الظهر حيث يؤدي

شعب: القسم األول منه  ن منهاج املعهد التعليمي ذا ثالث.كاليؤدوا الصالة مع اجلماعة أيضًا

This file was downloaded from QuranicThought.com



ني هر واملعاهد الدينية، والقسم الثالألزلية الكاملة ليجهز التلميذ وألارس ادملاج اهنمع شى ميتم

فيتوجه الطالب بعد الغداء إىل  آخرهلنهار ومع املدارس الصناعية ول اع املدارس األولية أشى متمي

ة بإشراف املعهد ورجاله عاصنلاالطالب  هدوا بتعليم هؤالءتعلية يديرها إخوان أهش ورانع وصم

وي االبتدائية األمريية ليجهز للثانارس والقسم الثالث يتمشى مع منهاج املد ،صاوفق نظام خ

يدت نسبة ق وزفالعالي وهكذا. وفرضت على الطالب مصروفات مدرسية مناسبة ليس فيها إرها

ب واستحضر للمعهد خنبة من املدرسني الفنيني ذوي طالاجملانية حبسب ظروف أولياء أمور ال

 لعالية. ا توالشهادا هالتاملؤ

يه مبتكرة تتمشى مع أحدث وكانت طرائق التعليم ف، يمًاظ عل الناس على معهد حراء إقبااًلأقب

يلية وأفنان مساعات الرتبية، فكثري من الدروس كان يلقى يف اهلواء الطلق وبني مخائل اإلنظري

الطني أو الصلصال  نماحلروف اهلجائية ومبادئ احلساب تعلم باحملسات  تقها الغناء، وكانائحد

بكل ما يدور يف أنفسهم من تعب املدرسني حوا أو الكرات، وكان للتالميذ حرية واسعة يف أن يصار

تكون من  ماأو إرهاق أو خواطر، وكانت الصلة بني الطالب واألستاذ وبني املدرسة واملنزل على أمت 

يذكرون فضل هذا املعهد. وجيدون يف  مولية اليياعمسالوئام. وال يزال كثري من شباب اإلوالتعاون 

 اطف بني الطالب واملدرسني.تعالأنفسهم حالوة ما وجدوا فيه من معاني الرتاحم و

ة مل حتظ ئيلية إىل مدرسة ابتداياعمسإلي اتد مغادرجي بعذمونلتطور هذا املعهد، من وضعه ا وقد

، واحلمد هلل الذي حيمد على كل اهتكسمعا ارة املعارف، بل كان هلا القسط األكرب منزبتشجيع و

يف سبيل جناح الوضع األول ندرة حال حتى عادت مدرسة أولية عادية. وكانت العقبة الكأداء 

الصنف الذي يعترب نفسه صاحب رسالة، ال طالب وظيفة بني الناس، لقد كنت أنتهز فرصة 

ه على  فيسًاي دراملعهد أللق إىلفأذهب توا  سي،يف أثناء اليوم الدرا دولية يف جياحلصص اخلال

يهات طويلة عريضة يف ى املدرسني أنفسهم توجي علالطالب حبضور بعض املدرسني، وكنت ألق

طالب ب وكنت أصاحس، أثناء دروسهم وبعد انتهائها، وأشرتك مع الكثري منهم يف حتضري الدرو

اط النظام يف املعهد، حيث بض احلدائق وحدي، أو مبصاحبة بعض املدرسني أو  إىلاملعهد مجيعًا

هلم  أبيحنزهة   يفًاوقت الغروب تقريب  إىلعهم اكثر من ساعتني بعد نهاية الدروس أعينضي مأق

من هذا كله،  وبكهم يف ضررأشاووحرية املزح،  عب،فيها حق السؤال وحرية االنتقال، وحرية الل

This file was downloaded from QuranicThought.com



شئونه الداخلية، أو املنزلية،   منًايئشي عين كن خيفمل يأن الكثريين من هؤالء الناشئني  حتى

ا كنت أصنعه وأحاول أن أشعر ويشعر وأشعر معه بأنين منه مبنزلة الوالد، أو األخ الكبري، كل هذ

، وبناة فكرةلة رسالة ودعاة مح املقصود منه أن يكونوا كذلك، وأن يعتربوا أنفسهم ن أنياملدرس

د الكثري كذلك، وما عن ورًاان يذهب هباء منثما كهم، كنم الكثري  يفجيل. وكان هذا يثمر فعاًل

ضمائرهم ال برقابة غريهم عليهم، أحوج جمتمعنا إىل الذين يعملون بأرواحهم ال بأشباحهم وب

 والقلوب بيد اهلل يقلبها كيف شاء.

 

 لعريفا عيدحممد س يخشلا

العامل العامل  لاضفملاخ األ عضوناسبة معهد حراء اإلسالمي وشعبته أذكر أن هذا االسم من ومب

ب ها السابق يف جملس النواائبر ونوالفاضل اجملاهد الشيخ حممد سعيد العريف عامل دير الز

وحكموا عليه  بهد صادر الفرنسيون أمالكه وكتي. وقنسفرالل السوري، وثائرها على الظلم واالحتال

قلعة ي البن يونس بالسيدة عائشة حبا قواستأجر حجرة متواضعة يف زقا صر،فحضر إىل مي، بالنف

والعلم الواسع  ،نيقاليالقصر العالي، وتعرفنا إىل الرجل فعرفنا فيه صدق الدين وقوة  اهمسرة أهلقااب

تلقى ، د معًابعامل وطبيب وضابط وعا فهو يف املعقول واملنقول والشجاعة والنجدة، وعلو اهلمة،

 ضابط، واتصل بالقسم الطيب ي إىلقي فررتكش الجلياب ء، والتحقجالألالعلم على شيوخه ا

ديبا مؤرخًا، صيب عشرة يف عشرة، وكان مع ذلك أيف ميري أفاد علم الطب. وكان راميةفش، يجلبا

تعبده   يفيهة، صوفيًاداحملضر، حاضر البه منظوم واملنثور حلو احلديث، حسن الدعابة فك للراويًا

يلية فقضى معنا مساعونظراته. وقد أفدنا من صحبته الكثري، وزار اإل هريتفك  يفوتقشفه، فيلسوفًا

ملدرسة، وأخذنا نفكر يف أليام وأسعدها، وعلم عزمنا على إنشاء ال انت من أمج كافيها أيامًا

عوة القران، وة ددعوة وهذه أول مدرسة تنشئها الدعوة والدعاليلية بلد مساعتسميتها، فقال: اإل

ما نزل يف حراء فأطلقوا عليها معهد حراء، وقد كان. كان الشيخ سعيد العريف ينام أربع  لوأوالقران 

إن  ”فيقوا فيقوا “حجراتنا ويصيح: ينا لجر، فيطرق عالف الليل ويستيقظ قبل يف كثرألاساعات على 

 مد اهلل ونشكر له هذا الصنيع.ي وحنم ونصلوفنق، ياًل طوومًان بعد احلياة
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قل  آتك،سيد حممد؟ فيقول سم إخوانك وأصحابك ومنش م يايا أخى سم، فأقول: وما أس لوقي كان

مية، ويدفعهم إىل القدوة فيهم احلبعث ا: إنك تشبه عمر، فإن ذلك يوهلذهلذا إنك تشبه أبا بكر، 

ع اهلل م ننا الناس بألسنة حداد، فيقول: مالك وللناس. كقلل: يسصاحلة فأقوالوة األساحلسنة و

ي معهد حراء للبنني، مدرسة أمهات املؤمنني للبنات، نادآتك: وافعل كل ما فيه الفائدة وسم منش

 لتبقى هذه الذكريات يف النفوس. خل،ندق.. إاخل

الطاعات املقبلني على يف  أن تضم إىل الدعوة املقصرين  منتتحرج أبدًا ع: الائما امسيقول لي د كان

سة ما دمت تعرف منهم خوف اهلل، واحرتام النظام، وحسن الطاعة، فإن يسبعض املعاصي اخل

ستشفاء. فال ض لالللدواء، وفيه املري بيبط، وإمنا الدعوة مستشفي فيه القريبهؤالء سيتوبون من 

بكل الوسائل فافعل، ألن هذه هي مهمة  ماستطعت أن جتتذبه إنباب يف وجه هؤالء، بل تغلق ال

لحد الذي ال : املشديدا وال تلحقهما لصفوف الدعوة أبدًا من صنفني حذرًا ذراحن . ولكىلوالدعوة األ

ن عقيدة، فما ترجول الله، وإن تظاهر بالصالح فإنه ال أمل يف إصالحه وهو بعيد عنكم بأص قيدةع

 ينتج يف العمل، ووال يقدر معنى الطاعة، فإن هذا ينفع منفردًا ،ي ال حيرتم النظامذ الحلمنه؟ والصا

ه، ولكنه يفسد نفوس اجلماعة: يغريها بصالحه، ويفرقها خبالفه، فإن استطعت أن تستفيد وحد

صف ج المنه وهو بعيد عن الصفوف فافعل، وإال فسد الصف واضطرب، والناس إذا رأوا واحدا خار

 ؟حد، ولكن يقولون صف أعوج فاحرتس من هذا كل االحرتاسج وايقولون خر ال

ا وهلذعامل معلق خبيوط من الوهم. وإمنا يكشف اإلميان وحده احلقائق أمام املؤمنني، ل: الن يقووكا

ينتصرون وإن ضعفت قوتهم، ويهزم غريهم وإن استعد، ومن هنا كان اإلميان أقوى أسلحة العاملني 

 احلياة.يف 

 قبلت أقبلأ اني ألعرف إقبال الدنيا وإدبارها يف كل شيء، فإذإن يقول وكا

سه مبجرد مروري يف الطريق، وإذا أدبرت  نفحتى إن اللص الداعر ليتقدم إىل ليسلمين يء،شكل 

 يكن ذلك هلا خبلق، ولقد دخلت ي وملذلول جتمح وتستعص الحتى إن دابيت يء،عها كل شبر مأد

ى إفريز  علبلينقتسأنا السيد حممد سعيد العريف وجيه دير الزور وعاملها، فاورة مني: رتمصر م

كوم عليه احملسعيد  مدحمومرة وأنا السيد ي، عظماؤه حتى خجلت من نفسكم والقطار كرباء بلد

ي واجملرد من ماله وثروته وحوله وقوته، فلم أجد من ينتظرني، أو يتقدم إلي، من فرنسا بالنف
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  يفينها ماساة، وأحق بوملالة الثانية أحوج إىل اني يف احلأ عي مسلت من نفجي خنإ لمة، حتىبك

 املرة األوىل.

 وفًا عزن اهلل جعل لي يف معرفة اإلخوان أجزل املثوبة وأعظم العوض وأفضل العزاء، وكان أبيًاولك

عمل يده ومل  أن يشتغل بتصحيح الكتب طول إقامته يف مصر ويأكل منر آث يفًا عفادًا جوميًاكر

 ه بعد ذلك إلخوانه وزائريه.تيبيتناول من أحد معونة أو هبة وكل ما يف 

دير الزور وحضر إىل مصر. مرة ثالثة حيمل هذه الصفة   عند إىل سورية بعد فرتة واختري نائبًاوعا

ال تننقائبه يف الكونتح قضية فلسطني فيما أذكر فرتكني لومع وفد من النواب حلضور املؤمتر الربملا

 وقته بعد ذلك. ي منعنا ما بقموي مسالعمل الر تقوهم ي معوهرع إلينا يف دار اإلخوان، وكان يقض

  نه اآلن يقوم مبنصب القضاء وفقه اهلل ونفع به وأرانا وجهه يف خري.وأظ

  

 “أبو صوير   “يلية عمساعوة خارج اإلالد

تبعد عن اإلمساعيلية حنو مخسة عشر وجبوار اإلمساعيلية وبعد املعسكر تقع أبو صوير احملطة و

كيلو مرتا، وفيها يقطن كثري من العمال  الذين يعملون يف معسكرات أبو صوير ومدرسة الطريان 

 ومعهم عدد من التجار واملزارعني. 

فأخذت أتفرس يف وجوه الناس  باإلمساعيليةوبدا أن أنشيء فيها فرعا للجمعية ” أبو صوير” زرت

رقات واحلوانيت حتى رأيت دكان الشيخ حممد العجرودي رمحه اهلل، وكان يف القهاوي ويف الط

رجاًل وقورًا مهيبا مسحا فيه صالح وله منطق ولسان. ورأيته يبيع ويتحدث مع زبائنه فتومست 

فيه اخلري فسلمت عليه وجلست إليه وإىل من معه يف الدكان وقدمت إليه نفسي والغرض الذي من 

ين تومست فيه اخلري ليحمل أعباء هذه الدعوة، وأخذت يف حديثي ألفت وأن” أبوصوير”أجله زرت

نظره ونظر اجلالسني إىل نقط أساسية: إىل مسو مقاصد اإلسالم وعلو أحكامه وإىل ما فيه اجملتمع من 

فساد وشر وسوء، وإىل أن ذاك ناتج عن تركنا وإهمالنا ألحكام األسالم، وإىل وجوب الدعوة إىل 

ف والنهي عن املنكر وبذل النصيحة فريضة وع وإال كنا آمثني ألن األمر باملعرتصحيح هذا الوض

واجبة، وإىل أن الطريقة الفردية وحدها ال تكفي بل ال بد من تكوين رأي عام يناصر هذه الفكرة 

 ومجاعة من  الطيبني يف كل قرية يؤمنون بها وجيتمعون عليها ونسميهم اإلخوان املسلمني.
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أنها دعوة إىل مجعية  الذي بدء إ بادئمعه يصغون باهتمام ولكنهم مل  يفقهوا  وكان الرجل ومن

خريية أو إىل مساع  درس ألقيته عليهم  وأبى لطفه إال أن يدعوني إىل الغداء وحيضر لي القهوة 

نصراف ولكنه شدد وأشار علي يف أن ألقي درسًا يف املسجد أو يف مصلى الفاعتذرت عن الغداء وأردت ا

البحر جيتمع فيه الناس فاخرتت أن ألقي الدرس يف القهوة وقد كان، وجتمع الناس وأصغوا على 

واستغربوا ما رأوا وما مسعوا وعجبوا من أن مدرسًا شابًا وجيها يلقي دروسًا دينية هكذا على 

الناس يف القهاوي وليس بإمام يف مسجد وال بشيخ طريقة، وأعجبهم القول فشددوا يف أن أكرر 

 ارة وقد كان.الزي

وبعد زيارات متتالية اجتمعنا يف منزل أمحد أفندي دسوقي وقررنا إنشاء شعبة لإلخوان املسلمني 

 ت مقيمًالس نينفسات وضغائن. وألمنا يف أبو صوير وهذه القرى الصغرية على صغرها ال ختلو من

و كذلك مشغول ه وللشعبة ليس عاملًا او الذي اختري رئيسوهأفندي دسوقي  محدن أأللبلد وبا

فة فكان يدع األمور بدون عالج ختلطع أن يصمد للمنافسات واخلصومات واألقاويل امليست ملبالتجارة 

  اإلخوانين دلفتنحل اجلماعة أو تكاد وإمنا تتجمع حني أعود إىل زيارتهم مرة أخرى. وأخريًا

لية أن خري من يصلح يعامسالذين بدءوا يفهمون الدعوة وختامر نفوسهم وأخذوا يرتددون على اإل

ناظر املدرسة األولية هناك  ”الشيخ عبد اهلل بدوي ”ا العبء والنهوض بالدعوة هو األستاذذه حلمل

 ىصلملذا عامل فاضل دائب على التدريس للناس وإفادتهم بامع هوهو  درسةو ناظر امل فهلعلمه أواًل

قته فهو ولوهم حيبه ويقدره،  كلًاصل بهم مجيع متنهم مجيعًامنزلته فهو حمبوب وملوبكل مكان، 

ن وعلى ي كاه من التجار أو الصناع. ونعم الرأريغ هدجي لدروس ما الا ءاهتنجيد من الفراغ بعد ا

مد حلقالوا وا ق ماهذا سافرت إىل أبو صوير والتقيت بالشيخ عبد اهلل سليم ورأيته كما قال الناس وفو

سليم متزن فأفضيت إليه  ريية قوية وتفكوشخصروس دع والرجل اطال  يفوأعجبين هلل رب العاملني

شعبته وين ى أن يكون له حرية التصرف يف تكلك علفق بعد ذاو مث باملهمة فرتدد يف قبوهلا كثريًا

ذلك، ل هلني الذين يرى فيهم الكفايةألن ام الذين معه وكلهم حيبه وخيلص له ودرسنيمن امل

 عبة قوية يف هذه القرية بقيادته.ش تله ووفقه اهلل فتكونا طلب وجد هو يف األمر ومشر مفأجبته إىل 
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 سجدامل

ومصلى على ترعة  ”احلرون ”ن يف البلد حينذاك مسجد واحد يضيق باملصلني هو مسجدوكا

عد أنشأه الرجل الطيب ب مل يتمآخر ومسجد ، ها شيئًافي غينوال يلية ال يصلح للجمعة ياعمساإل

مواالته للمسجد مل يكن على حالة يصلح معها  مدعن البلد وع ولبعدهش، الشيخ إبراهيم أبو حري

 خوان، وفعاًل لإلا املسجد وجيعله مقرًاى هذإلقامة الشعائر، ففكر الشيخ عبد اهلل يف أن يستولي عل

سجد عظيم وقد ن ماآل إصالح املسجد وهو يفاوض مع الشيخ الذي وافق على الفكرة، وابتدأ العمل تف

وأمامه ميدان فسيح لتدريب اجلوالة وللمحاضرات الصيفية  مهلن وجمتمع أحلق به ناد لإلخوا

وصارت مؤسسة نافعة تشع باهلداية والنور يف هذه البقعة املباركة، وأردنا تقوية الدعوة يف هذه 

باألزهر فرتة صاحلة وحفظوا  من الطالب الذين قضوا وهو البقعة فانتدبنا األخ الشيخ عيد األزهري

دهم وكان يقرأ ني عبلية فالتحق باإلخوان ووظف يف عمل كتاياعمساء إىل اإلج وقد دًاجي القران حفظًا

ة تابيحيسن الصالة واخلطابة، فرأينا أن نسند إليه اإلمامة واخلطابة والوعظ واألعمال الكآن والقر

  تزاللية على اعتبارها مهد الدعوة ومطلعها واليعامسخذ راتبه من اإليأعلى أن  ر،يبشعبة أبو صو

شئة تنفر ممن يطالبها مبال كثري، وهي سنة اهلل يف الدعوات ال يسأل أصحابها الناس ار نيو صوبأ

لوبهم فيجودون طائعني بالنفوس يف قن سألوهم خبلوا مبا يف أيديهم حتى يتمكن اإلميان  وإأجرًا

أننا عليها ما واط هلكيزًارر تيرواح. وكان وجود الشيخ عيد يف بدء الدعوة بأبو صوألل وااموألوا

 .بقيادة األخ الشيخ عبد اهلل سليم جزاه اهلل خريًا

 

 بور سعيديف 

الثامنة عشرة من عمره أو السابعة عشرة،   يفلية كان األخ أمحد أفندي املصري شابًاياعمساإل ويف

 نعض أعماله، وظل بها فرتة طويلة كا لبلية مؤقتًاياعمسوقد أقام باإل وهو من أهل بور سعيد،

الهلا يرتدد على دار اإلخوان يستمع إىل ما يلقى فيها من دروس وتوجيهات، وما لبث أن بايع خ

 أخلص اإلخوان وأفقههم يف الدعوة.  منوأصبح أخًا
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ته، ومثل الدعوة وسعيد فحمل معه دع ورلية وعاد إىل بلده األصلية بياعمستهت مأموريته يف اإلوان

مة لك ثلمو“حلياة أينما غرست أمثرت، وصدق اهلل العظيم: ا ةمياحلية الكر طيبةكمثل البذرة ال

 ”.ا كل حني بإذن ربهاكلهأتي لسماء تؤيف اطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 

وتأثروا بالدعوة  ور سعيد األطهار،ب الطيبني شباب قائهتمع على األخ أمحد املصري نفر من أصدواج

وية وإميانه العميق وكريم بذله وتضحياته يف سبيل محد القأ خوكانت شخصية األ، يًا قوتأثرًا

ا بالدعوة من حوله، فتألفت شعبة من آمنودقائه من الذين ف أصالدعوة العامل األول يف التفا

عقب صالة  -نتشرة يف بور سعيد حينذاك امل -ي لزوايا أو اخلالودى ااإلخوان أخذت تتجمع يف إح

خ حسن ي األويتذاكرون شئون دعوتهم اجلديدة، وطلب إلنهم يبطة بااملغرب أو العشاء فتقوى الر

البيعة على  أخذتأفندي أن أزورهم فسررت بهذه الدعوة وزرتهم فعال، ويف هذه الزاوية املتواضعة 

حتى يظهرها اهلل أو نهلك  ةد يف سبيل هذه الدعوهاالرعيل األول من شباب بور سعيد على اجل

 دونها.

ذوا فكرتهم وأجروا شعبة متواضعة يف  نفعاًل وفصًا خاذوا هلم مكانًاذلك أن يتخ دعب ناوخإلل دابو

كانت هي الدار لإلخوان يف بورسعيد، وملا كانت االشرتاكات اليت جتمع من هذا النفر  ”املنيا ”شارع

ى  حتمااًل سااملعتمدة املقررة عند اإلخوان أال يطلبوا من الن خاصة وكانت القاعدة ارفقات دي بنال تف

ال جباة  بلوق دركوا فضل البذل يف سبيلها من تلقاء أنفسهم، فهم طالب ويوا بالدعوة أواًليؤمن

ت اشرتاكا ي بهيلية أم الدعوة تكفلت باملساهمة يف النفقات وسداد ما ال تفمساعجيوب، فإن اإل

 ء.الإخوان بور سعيد الفض

للجمهور بها م ويتقدموا الناس على دعوته اوردما استقر باإلخوان املقام أرادوا أن يظهوبع

فيما أظن وأعلنوا عن حفل جامع يف سرادق  1349فانتهزوا فرصة غرة احملرم سنة ي، البورسعيد

هلجرة  باوبور سعيد احتفاًء يةيلمساعأقاموه أمام دارهم اجلديدة، خطب فيه رجال اإلخوان من اإل

 املباركة.

 

 اهلل عليه وسلم ىلصل اهلل رسو ة تتصل مبحبةومبادرة إىل كل دعو ءامبور سعيد حب للعلم والعل ويف

ريته وذكرياته الكرمية، وهلذا بادر الناس رغم جهلهم التام الدعوة والداعني إىل احلضور، سو
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ي ت اإلخوان، وحدث يوم احلفل أن اشتدت لالحف ا أوىلنهم أ رغوكان احلفل رائعا واحلشد عظيمًا

  منلية إىل بور سعيد إال مضطجعًاياعمسا السفر من اإلزتني مل أستطع معهوالل يف أة حالة احتقانفج

هذه احلال: إذا  ورأي ء، وقال لي الدكتور حممود بك صادق رمحه اهلل وقد كان طبيب املدرسةاعيإلا

اخلطابة حبال، طيع ى نفسك، وال أظنك تستلع ينلليلة فإنك تكون اجلاابت طسافرت اليوم وخ

القطار إىل دار اإلخوان وصليت املغرب فيها من قعود يف  منهذا صممت على السفر ونزلت  عمولكن 

ني ينفسية عجيبة فقد تصورت سرور اإلخوان البورسعيد ةحال د الصالة بعلإلعياء وانتابتين

 لأنفقوها من قوتهم من أجله ودعوتهم اليت بذلوا  ك ة عليه ونقودهم اليتلقهلم املعوآمافلهم هذا حب

 طيب !.النتيجة اعتذار اخلجلهد يف توجيهها، ثم تكون ا

عجيب إىل  غراق تبارك وتعاىل يف تأثر عميق واستي اهللرت هذه فبكيت حبرارة وأخذت أناجتصو

شاء من قيام، وجاء وقت احلفل وافتتح الع ن النشاط وصليتيء موقت صالة العشاء فشعرت بش

ما شعرت بقوة عجيبة رعان ي وسنفسمسع أ كادأأنا ال و تلكريم، ووقفت للخطابة وبدأآن ابالقر

ومل يكن  -وشفاء تام وصفاء يف الصوت غريب وارتفاع فيه كان يسمعه من يف داخله ومن يف خارجه 

نتهي احلفل او، حسدتها فعاًل ي بلحتى كدت أحسد نفس -استخدام امليكرفون قد ذاع حينذاك 

ضل اهلل ومجيل كرمه د استغرقت أكثر من ساعتني، ومن فق ةعلى خري ما يرام، وأظن أن هذه اخلطب

نذ تلك الليلة وأنا ال أجده واحلمد هلل إال أن يكون  ومأن هذا االحتقان كان يعود لي كل عام تقريبًا

ق إخوان بور سعيد يف دعوتهم دك فيما أعتقد بركة صتلوكانت ، يفًا عنجمهودًا  أويدًا شدبردًا

 ناس.لل وتفانيهم يف إبالغها

عوة من تقدم إىل تقدم ومن نصر إىل نصر حتى صار لإلخوان بها الدطى بزالت بور سعيد تتخ وما

هذا الثغر العدد العظيم من  شبابوضمت الدعوة من خرية ي، أربع شعب قوية وملعب رياض

 .واجملاهدين العاملني نياملؤمنني الصادق

 

 غريعوة يف البحر الصالد

جلمالية فيه األخ حممود عيد حضر وفد من إخوان البحر الصغري من اس رإحدى حفالت بو ويف

ركة سنجز باملنزلة دقهلية، يل شأفندي عبد اللطيف من اجلمالية وفيه األخ عمر أفندي غنام وك
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 امةعاحملاضرة ال ي يفكن احلفل اجتذبهم فحضروا، واستمعوا إىل ما ألق ولومل يكن حضورهم قصدًا

نصرفوا بعد ذلك على أنهم أخذوا يناقشون أهداف الدعوة وغاياتها ثم او كثم ختلفوا بعد ذل

 سيحملون أعباءها يف منطقتهم: منطقة البحر الصغري.

بالبحر  انميض كثري من الوقت حتى وردت املراسالت ترتى منهم وتأسست أول شعبة لإلخو ومل

ري املتخرج من األزهر حينذاك طلانزلة ورأسها فضيلة األستاذ اجلليل الشيخ مصطفي مليف اغري الص

بد اللطيف وتأسست آل ععهد القاهرة وتأسست بعد ذلك شعبة اجلمالية يف منزل مبن آلواملدرس ا

جلزء الكريم من ا ويلة وأخذت الدعوة حتتل مكانها يف هذاآل طيف منزل  ”جديدة باملنزلة ”شعبة

 العزيز. نالوط

خلري يلية عن طريق بور سعيد زيارة كانت عظيمة امساعإلاأيام آخر ت هذه الشعبة بعد ذلك يف وزر

ن الطرائف أن وصلت إىل املطرية فرأيت خنبة مو النجاح.  يفيمًا عظوالربكة. إذ بعثت يف النفس أماًل

فت النظر حتى إذا وصلنا املنزلة لعند اللقاء بصورة ت سممن كرام أهل املنزلة يف استقبالي، وكان تب

ن عياء واألجالوالعلماء األودخلنا دار اإلخوان وكانت غاصة بكرام املستقبلني من السادة الفضالء 

كذلك له معناه، وسألت الشيخ مصطفي بسم ؤمن، فكان تب املوذوي الوجاهة، إىل جم غفري من الشع

 فاجأت الناس مبا مل يكونوا ينتظرون، فهم كانوا كهذا؟ فقال معناه أنى الطري على انفراد ما معن

، فإذا بهم يلقون فتى مل يصل إىل ري السن جليل املظهر كبا ضخمًامفخ قبون أن يروا شيخًارتي

  يفريًا كباخلامسة والعشرين فعلينا إذن أن نعيد إىل نفوسهم الطمأنينة وأن نبذل الليلة جهدًا

املرء بأصغريه و هتوفيق بيد اهلل والتأييد من اهلل وحده، وإن يرد خريا ميضي الت يا أخقلقناع، فاإل

يلة األخ اجلليل حامد عسكرية رمحه ي فضكان معن أصابع الرمحن، وني موقلب املؤمن بني إصبع

 لت والربكة يف األخ العزيز فهو يسد الثغرة وينقذ املوقف بإذن اهلل. فقاهلل

ري كثلا يتها أقبلنها باألهلني ال يبلغ البصر مداه، ويف صق غااملساء يف سراد قيت كلمة يفوأل

وذلك من ، أوا خمربًا فرأن يروا مظهرًاعورهم وبأنهم يف تلك اللحظة كانوا يرتقبون  بشيصارحونين

 فضل اهلل.

ية ويف ميت طرالت الزيارات بعد ذلك هلذا اإلقليم وكثرت شعبه يرعاها كرام الناس فيه: يف املوتو

اجلديد،  ركفلايت عاصم ويف يف مميت البصراط ويف ميت سلسيل ويف برمبال القدمية و خضري ويف

This file was downloaded from QuranicThought.com



ملنزلة ومنطقة ميت عاصم، ويف هذه الفرتة تعرفنا إىل الدكتور نطقتان لإلخوان: منطقة ان موفيه اآل

ديد، جلهلواري بالكفر اآل الم بالربمبال، وإىل آل قداح مبيت سلسيل، ويوس لآ يار وإىلي اجلحلم

 ن.آلاصرتهم إىل انموة حمل إعجاب اجلميع وتقديرهم ولدعاوكانت 

ميالدية كانت شرارتها  32املبشرين سنة ا يذكر باخلري أن احلملة اليت وجهت إىل التبشري وومم

القطر املصري  األوىل احلقيقية املنزلة وإن اشتعلت يف بور سعيد ثم امتدت بعد ذلك إىل نواح كثرية يف

 ن.آلا ومالجئ ومؤسسات ال تزال قائمة إىلآت منش ةدع اهنونتج ع

 

 عوة يف السويسالد

ناك ورؤية بعض ني همد احلافظ التيجاالسويس زيارة عابرة ملقابلة األستاذ السيد حم زرت

 يالقاضاألصدقاء واملدرسني، وكان هناك إذ ذاك فضيلة األستاذ اجلليل الشيخ حممد أبو السعود 

ن ويتذاكرون وسردث بها حركة علمية طيبة. ومجع من حوله العلماء يتداحوقد أي، شرعال

ة والعلماء عن الدعوة ولقيت إىل بعض األئم دثتويعظون الناس فزرت جملسه مبسجد الغريب وحت

 ديقه احلميم حممد حسن السيد رمحه اهلل.ي وصشرعي الستاذ حممد اهلادي عطية احملام األعرضًا

يس مرة ثانية فزرتها وسلت لزيارة ا، ودعيبًا طياستعدادًا آنستن كنت قد ًا وإبر عاحتدثنا حديثًاو

مد الطاهر منري أفندي واألخ العزيز الشيخ ألخوين ومعهما األخ املفضال األستاذ حمت باكذلك واتصل

شاء شعبة لإلخوان إنوة، وكان عن هذا اللقاء ي عطشافعي العبد احلفيظ واألخ العزيز الشيخ عفيف

منطقة بها أكثر من شعبة وهلا  تراورت حتى صي تطشافعي الباألربعني يرأسها األخ الشيخ عفيف

ألمحر يف الغردقة ورأس غارب والقصري وسفاجة دار فخمة وبناء ضخم عظيم وتتبعها شعب البحر ا

 جتمع خنبة صاحلة من أكرم القلوب وأطهر النفوس.خل. وإ

ته محر آبيبسنا أمام منزل األخ حسن أفندي أغدق اهلل عليه شلإذ ج ”احلصرية ”لةليأنسى أبدا  ولن

الفنون، وأذكر  سئلة دقيقة يف خمتلف وأدىء أواًلي هامش علله يف جنته إذ كانت ليلة نقافسح وأ

قول سليمان عليه  ”ص ”الكرمية من سورةية استشكال األخ الشيخ عبد احلفيظ إذ الحظ يف اآلنها م

ال الشيخ قف”  باهوحد من بعدي إنك أنت الألي غبين  الكًاي ملر ىل وهب لفل رب اغاق“ السالم: 

يه شعور بالرضا والتكريم ن التقصري وسؤال امللك فميء شفيه شعور ب غفرةعبد احلفيظ إن سؤال امل
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م قال: الفكيف يتفقان ويصدران عن شخص واحد يف حال واحدة فكان اجلواب: أن سليمان عليه الس

على انفساح رقعة امللك وزيادة  دعة على نسائي فتلد كل واحدة منهن ولدا يعبد اهلل ويسالألطوفن اللي

 إال واحدة ووضعت ولدًا نهنمفلم حيمل  سلطانه وكأنه عليه السالم يف تلك الساعة كان يلحظ السبب

عانة باألوالد على امللك وامللك ستذكر أنه أراد اال فتقصًا ناقته القابلة على كرسيه جسدًا الوهًامش

إنك  ”فر عن شعوره األول وسأل اهلل ملكا بغري واسطةغتسده فاعبا هبة من اهلل يعطيها ملن يشاء من

هذا االمتحان وكان   يفءة من الشعور الذي كان سببًااربلل وكيدًافكان سؤال امللك هنا ت ”أنت الوهاب

 عجاب اجلميع.إل حمهذا اجلواب 

رى ت تلسحر فما كنا اتمسحالة روحية عجيبة هبت علينا فيها ني إىل ذا اجلدل العلمه وانتهي

العهد وصلينا ى برق الصبح وجددنا التوبة ووثقنا البيعة وأكدنا  حتمستغفرًا  أوتائبًا  أوإال باكيًا

من م به ومنهضى حنهم من قفمن” الفجر، ومن فضل اهلل أن الذين بايعوا هذه البيعة مل ينقضوها

 ”.بديالتينتظر وما بدلوا 

ل أحد اإلخوان فوجدت منز إحدى زيارات السويس يففقد زرت  ”عود مثر احلناء ”أنسى أبدا ولن

 اهلل عليه وسلم ىلصرأ: وكان قي أبه فإذا ى وفتحتأبادعلى املنضدة كتاب سفر السعادة للفريوز 

أنى و عليه وسلم اهلل ىلصاقتداء به  اءرت بشوق شديد إىل عود من مثر احلنفشع ب مثر احلناءحي

ري؟ وخرجنا إىل دار اإلخوان ووقفت أحتدث إليهم اد ي به وأنا يف بلد غري بلدي ودار غريل

حتى إذا طية أحدهم يدعو الشيخ اهلادي عشباك عليه وجبواره صبية ينظرون وإذا ب ي إىلوظهر

أعط هذا للشيخ املنشد، مشريا مسع: خرج إليه أعطاه عودا ضخما من مثر احلناء، وقال له وأنا أ

ه هدية صبيان األربعني إليك، فقلت: وأنا : هذد قائاًلولعي اوجاء الشيخ اهلادي يقدم إلي، إل

، اهلل عليه وسلم ىلصمن ذكريات رسول اهلل  أبتسم: هاتها، فليست هدية األربعني ولكنها نفحة

 .يبا هلذا التوافق الطي هذوظللت مسرورا يوم

  الفضالء.طيبنياركها وأهلها ال وبذكريات ال تنسى جزاها اهلل خريًا سويس يف النفسولل
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 عوة يف القاهرةالد

الب عبد الرمحن سست اجلمعية الدينية، قوامها الطي تأمدرسة التجارة املتوسطة بشارع الفلك ويف

فني ر على الصالة، العاظنيوالطالب حممود سعدي احلكيم، وبعض زمالئهما احملاف ي،تالساعا

وا ناك مكشاطهم، ونهر ظقر اجتماعاتهم، ومم ةوكانت مصلى املدرس ،همليبفضل اإلسالم ومجال تعا

 ه املظاهر منيلقون من تهكم زمالئهم، واستغراب رفقائهم، ومعاكسة بعض الذين ال يأبهون بهذ

 الب، أو املوظفني، فكانوا يصربون لذلك صرب الكرام.الط

دسة وابورات سكة نه ن من املدرسة، وقدر هلما أن يكونا زميلني موظفني يفارج الفتيان الطيبوخت

إىل العمل، والكفاح يف سبيل هذا  وميلاحلديد، ويف نفسهما لإلسالم حب عميق وشعور بالتبعة، 

 عيةونا مجيكهر العمل لإلسالم حينذاك تكوين اجلمعيات اإلسالمية. وإذن فلالدين احلنيف، ومظ

فشقت طريقها، واختذت  ”يةمالية احلضارة اإلسعمج”تتدعو إىل اإلسالم، وتعمل له، وهكذا نشأ

عمل، وانضم  للنشاط، وميدانًا للهلا من حجرة يف الدور األول ذات فناء فسيح حبارة الروم مكانًا

ويف  ،عون إىل اهلل بإحسانيدالء يلقون احملاضرات، يواظبون على الدروس للناس، وإليها اخوة فض

واألستاذ حامد شريت املدرس  -ه اهلل محر - مقدمتهم اإلخوان الفضالء الشيخ حممد أمحد شريت

ألنباء، واألستاذ الشيخ ن لواألستاذ حممود الرباوي رئيس مكتب إداري القاهرة اآل ن،باملعارف اآل

وغريهم من ، لعقاد السوري احلليبا لية، والشيخ مجيلياعمسيس اإلخوان باإلي رئفرغلحممد 

املسلمني  احلضارة نشاط مجعية اإلخوان مجعية تأفاضل الشباب وخرية الطالب حينذاك. ورأ

يلية، وانتشار فروعها يف هذا احمليط حول هذا البلد املبارك، واقتنع رجال احلضارة بأن مساعباإل

لية، وكانت يعامسخري من الفرقة، وبأن انضمام اجلهود أوىل وأفضل،فاتصلوا باإلالتوحيد 

ارة إىل اإلخوان املسلمني، وصريورتها شعبة من ضحلنضمام مجعية ا باحمادثات انتهت أخريًا

ارع سوق السالح، وعمل ي بشزل سليم باشا احلجازي منيدة ه جدشعبهم، واستأجرت دارًا

لكة املصرية. مالدعوة يف عاصمة املب وإعداده ليكون شعبة تليق ظيفهحه وتناإلخوان بأنفسهم يف إصال

لية أم ياعمسطالب املظهر اجلديد، فإن اإل ملع يف اإلنفاق طبقًاسوتوملا كانت احلالة املالية ال تسمح بال

 حتى يكثر عدد املشرتكني، ويساهم أهل اإلميان يف النفقات.هرة الدعوة تكلفت باملساعدة للقا
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تداء من أكتوبر  ابهرة انتقل إليها املركز العام لإلخوان املسلمنيقالية إىل الياعمسالنتقال من اإلاوب

 دية.اليامل 1932

يذكر إلخوان القاهرة بالفخر واإلعجاب أنهم والدعوة ال تزال ناشئة يف القاهرة وهم يف مسيس  وما

ية عرض عليهم أن يروجوا للوضع شهر لية ال تزال متدهم مبساعدةياعمساحلاجة إىل املال واإل

واب األخ عبد ج نمة صدقي باشا األوىل مبا أرادت من دستور وانتخاب فكاوقائم وهو حكي السياسال

 رخست متتد إىل ما ال حق هلا فيه ي والالصغري حينذاك تقطع هذه األيدوظف ملي اتالرمحن الساعا

ح يف سبيلها افوضاع لرأينا من واجبنا أن نكالدعوة لألغراض واألهواء، ولو كنا مقتنعني بهذه األ هب

الت حلمل اإلخوان الذين ما زادوا واوأخفقت كل احمل، املال ال أن نأخذ على ما نفعل أجرًاوبالنفس 

على أنهم طالب أو موظفون ناشئون على أن تستأجرهم دعاية حكومية لغرض من األغراض، وهكذا 

لطت اإال أفسدتها، وال خة ه اللوثات اليت ما دخلت دعو الدعوة ومحاها من أول يوم من هذم اهللعص

 عوة والقائمني بها واحلمد هلل رب العاملني.دلا أبعدته عن اهلل، وذلك بفضل اهلل على  إالقلبًا

 

 سة أمهات املؤمنني:مدر

أن استقر العمل مبدرسة معهد حراء للبنني فكر اإلخوان يف إنشاء مدرسة للبنات وأطلق عليها  بعد

ي المي إسهاج عصرنما هلة مناسبة ووضع فخم ًاردا اهلستأجرت وامدرسة أمهات املؤمنني  اسم

فتيات واألمهات والزوجات وبني مقتضيات العصر ي للالم وتوجيهه السامسإلمع بني أدب اجي

ومطالبه من العلوم النظرية والعلمية ورأيت أن أسلم وضع للمدرسة أن أنتدب هلا من فتيات 

وقت نفسه من أهل البلد وقد كان، وانتدب  الأنفسهن من ختصصن بالتدريس وهن يفلية ياعمساإل

 شيخ أمحد عبد احلميد، لصالحه ودينه وتقواه وإملامه بالدعوة.لا لنظارتها األخ األستاذ

 أدت املدرسة رسالتها حتى تسلمتها بعد ذلك وزارة املعارف العمومية. وقد

نساء اإلخوان املسلمني وقريباتهم،  نف ملوات املسلمات يتأاستتبعت املدرسة إنشاء قسم لألخد قو

ن الئحة عت هلووض ”ة األخوات املسلماتفرق” هيتومسويقوم بالتدريس فيه مدرسات املدرسة 

 خاصة تنظم طرائق السري ووسائل نشر الدعوة بني السيدات املسلمات من نساء اإلخوان وغريهن.
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 ة الرحالتفرق

اإلسالمي وحتقيقًا لنيته  رة اجلهادكثرا بفي تأيف مزاولة النشاط الرياضكر اإلخوان كذلك ف ماك

من مات ومل يغز ومل ينو الغزو مات “وتنفيذا ألمر اإلسالم وحترجا مما جاء يف احلديث الشريف: 

ميتة جاهلية، فتألفت فرقة الرحالت لإلخوان املسلمني على نظام الكشافة وانتقلت من اإلمساعيلية 

 عب اإلخوان وفروعهم وكانت نواة فرق اجلوالة اآلن.إىل بقية ش

 

 الدعوة يف جباسات البالح

اتصل بعض عمال اجلباسات الفضالء باإلخوان باإلمساعيلية فنقلوا عنهم الفكرة إىل إخوانهم، 

ودعيت إىل زيارة اجلباسات وهناك بايعت اإلخوان على الدعوة فكانت هذه البيعة نواة الفكرة يف 

النائي. وبعد قليل طلب العمال إىل الشركة أن تبين هلم مسجدا إذ كان عددهم أكثر من  هذا املكان

ثالمثائة عامل. وفعاًل استجابت الشركة ملطلبهم وبين املسجد وطلبت الشركة من اجلماعة 

باإلمساعيلية انتداب أخ من العلماء يقوم باإلمامة والتدريس، فانتدب هلذه املهمة فضيلة األخ 

 األستاذ الشيخ حممد فرغلي املدرس مبعهد حراء حينذاك. املفضال

وصل األستاذ فرغلي إىل البالح وتسلم املسجد وأعد له سكن خاص جبواره. ووصل روحه القوى املؤثر 

رواح هؤالء العمال الطيبني. فلم متضي عدة أسابيع وجيزة حتى ارتفع مستواهم الفكري أب

: لقد أدركوا قيمة أنفسهم وعرفوا مسو وظيفتهم يف احلياة والنفساني واالجتماعي ارتفاعا عجيبًا

ف والوهن واعتزوا باإلميان باهلل عوقدروا فضل إنسانيتهم، فنزع من قلوبهم اخلوف والذل والض

فجدوا يف عملهم اقتداء بقول  -خالفة اهلل يف أرضه  -وبإدراك وظيفتهم اإلنسانية يف هذه احلياة 

إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه ثم عفوا عما ليس هلم، “ لم: رسول اهلل صلى اهلل عليه وس

فلم تأسرهم املطامع التافهة ومل تقيدهم الشهوات احلقرية وصار أحدهم يقف أمام رئيسه عالي 

الرأس يف أدب، شامخ األنف يف وقار، حيدثه يف حجة ومنطق ال يقول وال يقبل منه كلمة نابية أو 

هرًا من مظاهر التحقري واالستصغار كما كان ذلك شأنهم من قبل. وجتمعوا على لفظة جافية أو مظ

ويظهر أن هذه السياسة مل تعجب الرؤساء وقرروا  -األخوة، واحتدوا على احلب واجلد واألمانة 
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أنه إذا استمر احلال على ذلك ستكون السلطة كلها هلذا الشيخ ولن يستطيع أحد بعد ذلك أن يكبح 

 العمال. مجاحه ومجاح

ظن الرؤساء هذا يف الشركة وفكروا يف إقصاء هذا الشيخ القوي الشكيمة عن العمل، وأرسل إليه 

الرئيس املباشر فلما توجه إليه قال له: إن املدير أخربني بأن الشركة قد استغنت عن خدماتك 

وم حسب أمر املدير وأنها تفكر يف انتداب أحد العمال للقيام بعملكم يف املسجد وهذا حسابكم إىل الي

فكان جواب الشيخ له بكل هدوء: ما كنت أظن يا مسيو فرانسوا أنين موظف بشركة جباسات 

البالح ولو كنت أعلم هذا ما قبلت العمل معها، ولكين أعلم أنين موظف من قبل اإلخوان املسلمني 

على هذا الوضع، وأنا باإلمساعيلية وأتقاضى مرتيب منهم حمواًل عليكم وأنا متعاقد معهم ال معكم 

ال أقبل منك مرتبًا وال حسابًا وال أترك عملي يف املسجد وال بالقوة إال إذا أمرني بذلك رئيس 

اجلمعية اليت انتدبتين هنا وهو أمامكم باإلمساعيلية فاتفقوا معه كما تريدون واستأذن وانصرف. 

رتبه ولكنه كان قد اتصل بي يف وسقط يف يد إدارة الشركة وصربت أيامًا لعل الشيخ يطلب منها م

اإلمساعيلية فأوصيته بالتمسك مبوقفه وأال يدع مكانه حبال وحجته معقولة وال شيء هلم عنده. 

جلأت الشركة إىل اإلدارة واتصل مديرها املسيو ماينو مبحافظ القنال الذي اتصل بدوره باملأمور 

وحضر املأمور بقوته وجلس يف مكتب  باإلمساعيلية وأوصاه أن يقوم على رأس قوة لعالج املوقف

املدير، وأرسل يف طلب الشيخ الذي اعتصم باملسجد وأجاب الرسول: ال حاجة لي عند املأمور وال 

عند املدير وعملي باملسجد فإذا كان ألحدهما حاجة فليحضر لي. وعلى هذا فقد حضر املأمور إىل 

ك العمل ويعود إىل اإلمساعيلية فأجاب مبثل الشيخ وأخذ يطلب إليه أن يستجيب ملطالب املدير ويرت

ما تقدم قال له: تستطيع أن تأتيين من اإلمساعيلية بكلمة واحدة يف خطاب فأنصرف. ولكنك إذا 

أردت استخدام القوة فلك أن تفعل ما تشاء ولكين لن أخرج من هنا إال جثة ال حراك بها ووصل 

وأقبلوا متجمهرين صاخبني وخشي املأمور العاقبة، النبأ إىل العمال فرتكوا العمل يف حلظة واحدة 

فرتك املوقف وعاد إىل اإلمساعيلية واتصل بي للتفاهم على احلل ولكنى اعتذرت له بأنين مضطر إىل 

التفكري يف األمر وعقد جملس إدارة اجلمعية للنظر ثم أجيبه بعد ذلك، ويف هذه األثناء يؤسفين أن 

قابلة العضو املصري الوحيد يف جملس إدارة الشركة فوجدت منه كل أقول إنين حضرت إىل القاهرة مل
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إعراض عن مصاحل العمال وكل احنياز إىل آراء الشركة ومديرها، وكل جترد من أية عاطفة، فيها 

 معنى الغرية الوطنية.

ن وعنده إال أنهم يريد جدلت بعد ذلك مدير الشركة وسألته عما ينقمه من فضيلة الشيخ فلم أباق

إنين صديق للكثري من زعماء  “كرها: ذأ تسلم ملطالبهم وكان من كالمه كلمة ال أزال يسصًاشخ

ذا الشيخ الذي ينفذ علينا  كهأجد منهم أحدًا  ملسنة ولكين شريناملسلمني ولقد قضيت يف اجلزائر ع

الشركات الم وأفهمته أنه خمطئ، وأن لكاقشته يف هذا افن” كرية كأنه جنرال متامًا عسهنا أحكامًا

هم وتستصغر إنسانيتهم وتبخل عليهم وتقرت يف قوقتقسو على العمال وتنقص من ح ي اليته

أجورهم يف الوقت الذي يتضاعف رحبها ويتكدس، وإن من الواجب عالج هذه احلال بعالج نظم 

الشيخ  ذى أن يبقى األستاعل ًاهذه الشركات ووجوب قناعتها باليسري من الربح، واتفقنا أخري

 مسيًا إىلرطلب انتهاء هذه املدة وأن ت دنعرين حيث هو وأن تقوم الشركة بتكرميه ي شهلفرغ

اإلخوان من حيل حمله من املشايخ وأن تضاعف للشيخ اجلديد راتبه وتعنى بسكنه ومطالبه، ويف 

ستمرت اد وي أمحالشيخ شافع اذسلم مكانه فضيلة األستي وتنهاية املدة عاد فضيلة الشيخ فرغل

 .”يها ومرساهارجمبسم اهلل  ”ة تشق طريقها يف هذه الصحراءالدعو

 

 ة العيد يف الصحراءصال... قري ذج من الكيد احلمنا

 

انت ي وكاملسجد العباسيف  أقوم يف رمضان بتدريس بعض األحكام اإلسالمية عقب صالة الفجر كنت

ولنا أحكام صالة العيد ية رمضان تنااأكثر ما تتعرض ألحكام الصيام والزكاة ورمضان. وقبيل نه

ذه األحكام أن من السنة أن يصلى العيد يف ظاهر البلد وأن خيرج هلا الناس ه بالبيان، وجاء يف

ى أفضلية صالتها يف  علاملسلمني، وأن األئمة قد اتفقوا مجيعًا اعةساء يشهدون اخلري ومج ونرجااًل

 عساملسجد أفضل إذا كان يف البلد مسجد يتبأن صالتها يف  ذي أفتىي الم الشافعماالصحراء ما عدا اإل

 .ألهلها مجيعًا

ه السنة ونقوم بصالة عيد الفطر ذي هينما حنن نقرر هذه األحكام إذ اقرتح أحد املستمعني أن حنوبي

لبلد ا لية حينذاك إال مساجد صغرية التتسع لبعض أهلياعمسيف الصحراء ، وخباصة وليس باإل
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ون مجيعًا هلذا عماود اإلحتالل وحتمس السنجلعت اتس قد ءارصح كلهم ، ومن حوهلا  عنفضاًل

يف هذا البلد حول  راءموافقتهم عليه ولكن مراعاة ملا أعلم من سرعة انقسام اآل  منًادب اإلقرتاح فلم أر

ية اشرتطت أال خنطو اضاملسائل الدينية لشدة حساسيته يف هذه الناحية ولقرب عهده باخلالفات امل

 راءفإن اجتماع اآل وإالإن وافقوا فذاك ف ذ العلماء ونتفق معهم على أسلوب التنفيطوة حتى نستشريخ

 على خالف األوىل أفضل من افرتاقها وتشتيت الكلمة على ما هو أفضل.

قاسية  اتاجأ حبملة عنيفة من املرتبصني بالدعوة واتهامفي أبولت أن أخطو هذه اخلطوة فإذا وحا

ل، ومن ذا الذي يقول: إن طابللمساجد وحماربة لإلسالم وإفتاء بالل طيع بالدين وتعابأن هذه ابتد

ائنا األولني وانتشر اخلرب بسرعة الربق وأصبح حديث بآ بهذا يف اعنمسضل من اجلامع ما ع أفالشار

 فدا من محلة. وتصاهل ملساجد واجملتمعات العامة واخلاصة وكانت محلة ياي واالناس يف املقاه

ي فكان الناس يتقاطرون علي، د العباسجسملن باألواخر من رمضاشر اعال فًاكعتت حينذاك م كنيننأ

هذه البدعة اجلديدة وأنا أستغرب هذه احلملة اليت ال أساس هلا،   عنب كل صالة ويسألونينعق

وأقرر حكم الدين بكل بساطة وبراءة وأطلع الناس على النصوص الفقهية يف هذا املعنى. وأجتنب 

د ي ويمة ولكن األمر كان قد خرج من يدوصمع الكلمة والبعد عن اخلي جبوأوصاجلدل واملراء 

العلماء وحتمس اجلمهور للحق والسنة وأعلنوا أن الصالة ستكون ظاهر البلد، وأعدوا املصلى لذلك 

لعيد ورتب افحضرت ليلة . يهاف هلعيد مع األي النت ال بد أن أحضر إىل القاهرة ألقض وكفعاًل

مسجد العرايشية. وكان سرور الناس وانشراحهم  ماوصلى بهم الشيخ حممد مدين إم الناس أنفسهم

وحلت يف نفوسهم بركة السنة النبوية املطهرة، وعدت من إجازة ، يمًاي عظبهذا املظهر اإلسالم

تقررت السنة والعاصفة املغرضة دت مخهذا االرتياح بادية على كل وجه، و آثارالعيد ورأيت 

 هر البلد يف مهرجان مجيل.ظا نآلرت صالة العيدين إىل ااملباركة واستم

 

 يضيف بيت القااش قن

جتمع يف هذه الزيارة مأمور ي وايلية الشرعمساعاإلقاض إحدى ليالي رمضان زرت منزل فضيلة  ويف

عارف ولفيف من األدباء والفضالء ش املمفتو اظر املدرسة االبتدائيةي ونهلي األاملركز والقاض

 .لطيف مسر واألعيان وكانت جلسةواحملامني 
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زجاج فقط،   منب من الفضة وجاء دوري فطلبت كوبًاأكوادم إلينا يف ي فقشاي الب فضيلة القاضوطل

ن فضة فقلت نعم وخباصة وب موقال أظنك ال تريد أن تشرب ألن الك، يلته مبتسمًاي فضفنظر إل

 ي.ن يف بيت القاضوحن

مثل هذا املعنى، يف  شيء حتى نتشدد لك ن مل نفعلحنو ليطول إن املسألة خالفية وفيها كالم فقا

 لىص يد والنيبدشي هنوالشراب فاحلديث متفق عليه وال عامطفقلت يا موالنا إنها خالفية إال يف ال

الذي  “قول: يو” الذهب والفضة وال تأكلوا يف صحافهما آنيةال تشربوا يف  “ول: قي اهلل عليه وسلم

 قياس مع النص وال مناص من الو” ار جهنمننه طيف ب رجلفضة فإمنا جيرالذهب وا آنيةيشرب يف 

اكواب من زجاج.. وتدخل بعض احلاضرين يف األمر   يفبذا لو أمرت بأن نشرب مجيعًاوح لتثااالم

يدلي بدلوه يف  ي أنهلي األزوم لإلنكار، وأراد القاضل  فالوأرادوا أن يقولوا إن األمر ما دام خالفيًا

دام هناك نص فالنص حمرتم، ولسنا ملزمني  ي مافضيلة القاض ي: يارعالشي ضال للقاالدالء فق

إن عرفنا احلكمة   ثمأواًل تثالهر، فعلينا االمظبالبحث عن احلكمة وإيقاف العمل بالنص حتى ت

نتهزتها فرصة وشكرت له وقلت له اعلى كل حال واجب، فل فيها وإال فذلك قصور منا والعم

ا اخلامت فإنه من ذهب والنص حيرمه، فابتسم ذع هلت قد حكمت فاخمد عه وماإصب  إىلمشريًا

 ملزمكم بالكتاب والسنة وكل منا ي حيوقال يا أستاذ أنا أحكم بقوانني نابليون وفضيلة القاض

للمسلمني عامة وأنت واحد منهم  ت إن األمر إمنا جاءقلشريعة في السك بقاض ومتبشريعته فدعين

ار. فخلع خامته وكانت جلسة ممتعة وكان هلا صداها بعد ذلك يف عتبذا االفهو يتجه إليك به

 .منكر ونصيحة يف ذات اهلل نع ًايهنعروف أو  مبرًاي أمهذا املوقف العاد لثمى ري مجهور

 

 ضرة عن االسراء حما

 جااإلسراء واملعرإن  اضرة بهذه املناسبة وقلتحم ألقيت اإلسراء واملعراج كني يلة من ليالل يفو

ى البدن حبيث ميكن  عليًا قوننا إذا تصورنا أن للروح سلطانًاإو اهلل عليه وسلم ىلصكريم لرسول اهلل ت

هذه الليلة املباركة كانت من القوة واإلمداد  يف اهلل عليه وسلم ىلصأن يقال إن روح رسول اهلل 

عن الطعام  ًىغنادة وجعلته يف ملايس منوا واالتساع حبيث تسلطت على بدنه املبارك فعطلت
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عجزة رب مق ويإن ذلك ال يكون مستبعدًاخل. فحتكاك واملسافات إالابوالشراب واهلواء والتأثر 

 اإلسراء إىل أفهام الذين يستغربونها وقلت إن شوقي رمحه اهلل أشار إىل هذا فقال:

 كل االسراء؟ياهلبلروح أم با   ون وأنت أكرم مرسلءلايتس  

 ـاءـوضينية ح وروحارو                    ماا سريت مطهرين كالهبهم

اإلخوان املسلمني أن  ا، ولكن املغرضني ذهبوا يشيعونمسعواحلفل والناس كلهم سرور مبا  وانتهي 

ينكرون اإلسراء ويقولون إنها ليست معجزة وإنها بالروح فقط وليست بالبدن، وإنهم خوارج بهذا 

هم تنهيفعلى هذا الكالم  ادوير  ة، وأراد اإلخوان أنعلى إمجاع األمة وما عرف يف ذلك عن األئم

وا الناس أشغلإن الطريق اإلجيابية أجدى ألف مرة من الطريقة السلبية ف “لت هلم:  وقيدًا شدنهيًا

أعلنوا عن حماضرة حتت عنوان ت: عن الفكرة الباطلة بفكرة صحيحة فقالوا: وماذا نصنع؟ فقل

 ىلصمته ي عظنواح نعهم يإلاجتمع الناس وحتدثت وعلوا، فف ماهلل عليه وسل ىلصعظمة رسول اهلل 

بادية، وعظمة رسالته الشاملة اخلالدة الكاملة والعلقية واخللقية والروحية خلا اهلل عليه وسلم

قذف ا، ومسعوث هلم إال ما يفخرج الناس وال حد ،ةخروعظم منزلته عند اهلل يف الدنيا واآل قية،البا

 فإذا هو زاهق. هغمل فداهلل باحلق على الباط

 

 غريإىل الدعوة يف البحر الص عود

امليالدية  1930 سنة ئب اإلخوان يف ميت مرجا سلسيل منذاي ننخ الشيخ أمحد املدي األإل كتب

ا على بيعتهم األوىل هأشر إىل انتشار الدعوة يف ميت مرجا، وثبات اإلخوان في ني ملي أيعتب عل

ه يف هذا وعتبه حممود عواقبه، ولقد كافح قي حنلشيخ أمحد املدلو ن.آلوهم من الرعيل األول إىل ا

هو وإخوانه الفضالء يف سبيل الدعوة يف هذا البلد كفاح األبطال، وثبتوا فيه على احلق إىل اليوم 

ردت أن أوجز القول وأن أشري إىل سري أاهلل خريا. وإمنا  همجندا خملصني ومؤمنني صادقني جزا

أطوارها اجلديدة فقد طال باإلخوان شوقهم إىل ذلك وإن كان ال بد من تعرف  وأ االدعوة يف طوره

ن عند هذه القواعد اليت نبت عليها هذا الشجر املبارك. وأكتب هذه الكلمة اآلقوف هذه األصول والو

قدميتهم ثبتنا اهلل وإياهم على احلق وهدانا أ بًاوانه الفضالء واعرتافوإخ فظا حلق الشيخ أمحدح
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اء السبيل. ومعذرة لإلخوان الفضالء الذين مل يتسع املقام لتفاصيل صلتهم بدعوتهم  سوعًايمج

 املباركة وحسبهم مثوبة اهلل وعلمه واهلل خري وأبقى.

 

 عبدي لهإ

األمل الشديد، وقاال إن يف البلد  حالة من ي يفدخال عل ت يوم فوجئت باثنني من أخلص اإلخوانوذا

لنا أن ننتقم من هؤالء الذين مسح كننا أن نسكت على هذه اإلشاعات فان ال ميحنوإشاعة قوية ضدنا 

لون يف لتب“يتقولون علينا بالباطل، فابتسمت وقلت هلما إن ذلك من اخلري واهلل تبارك وتعاىل يقول: 

وإن  ثرياا أذًى كشركوالكتاب من قبلكم ومن الذين أ اتسمعن من الذين أوتوولأموالكم وأنفسكم 

الدعوات أن قية لينا بالصرب وبالتقوى، وهذا دليل حعف”  وا فإن ذلك من عزم األموروا وتتقربصت

اهلل  ىلصلباطل، وأنتما تعلمان ماذا قيل عن دعوة اإلسالم األوىل وعن رسول اهلل س بايتقول عليها النا

ت ن نسكال ميكن أ هناعمسي فقاال يف أمل ولكن هذا الذاني. سل يف هذه املعوأخذت أسرت، يه وسلمعل

ه كالم فظيع يذيعه قوم معروفون وهلم أثرهم يف نفوس الناس فقلت: وما هذا؟! فقالوا فإن يه أبداعل

 ني يعتقدون بناء علىلمدون اهلل، وإن اإلخوان املس نم ينإنهم يقولون إنك تقول لنا يف دروسك اعبدو

قد حترينا مصدر اإلشاعة ول”. خًا شي والوليًا الو  نبيًا والبد وليس بشرًاعه يلهذا أن الشيخ البنا إ

لناس فيما قه اصد وينيًا ديقبل أن حنضر إليك فعرفنا أن الذي يذيع هذا شيخ عامل يشغل منصبًا

 ني منبأذ هعتمسيقول، فلم نكتف بهذا ولكنا ذهبنا إليه وسألناه من الذي أخربه بهذا فقال: لقد 

  الذا القول منك. وحنن طبعًاهع مسنا أنه عليه القول فأكد ل انرفاستغربنا األمر وكر كم،أستاذ

ولكنا جئنا نسأل وحنن يف أشد الدهشة من جرأة هؤالء الناس، ونريد مع هذا أن ، نصدق هذا أبدًا

 !!! عةشانعرف حقيقة هذا القول وأصل هذه اإل

ض هذا املبلغ لبعم هالم نزول الصاعقة، وعجبت كيف يبلغ الكيد بالناس بعضكل هذا النز 

كن أن يكون ذريعة لبعض هذا يء ميذا الشيخ أو ش به، وأخذت أفكر يف جملس مجعينالعجيب

ذت هذين األخوين واستدعيت اثنني من إخواننا وأخ ت من فوري قمالقول فلم أتذكر شيئا، ولكين

قصصت عليهما وما بهذا الشخص صلة وثيقة وبينهم صداقة وتزاور، أن هل مدرسني الفضالء أعلامل

ني ونسأله بأنفسنا عن أصل هذه اإلشاعة ألني أصارحكما بأ ن،بد أن نذهب إليه اآل القصة وقلت ال
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يفقها   أستطع بعد أن أصدق هذين األخوين يف نقلهما عن هذا الرجل ولعله مظلوم أو لعلهما ململ

بنا حنن اخلمسة وطرقنا هذوالتهمة مما يتساهل فيه، أو يغفل عنه فهيا بنا إليه  قوله، وليست

جبمعنا هذا اصفر وجهه وبدأ آنا رجل ودخلنا إىل حجرة االنتظار وجاء يسلم علينا، فلما رباب ال

يا أستاذ: هذان  واته. وكأنه شعر ما هنالك ومل أدع له فرصة فقلت له تحركاووته االضطراب يف ص

هل ذنك.  بأصيًا شخينول مهذا الق مسعتنك تقول كذا وكذا وأنك قلت هلما ن أاإلخوان نقال لي اآل

ما نقله هذان اإلخوان عنك صحيح وأنت قلت هلما هذا القول؟ فقال: نعم. فقلت: قد برئت 

ثانية  ثم وجهت القول إليه، هلل خريًاما اساحتهما وأديا األمانة، والتفت إليهما وقلت: جزاك

 نا كنا جالسني أنل: أتذكر منذ شهر تقريبًااقفا القول  هذمين مسعتوقلت: وأنت يا أستاذ متى 

ندي وجلس معنا، وجاء ي أفمد الليثه حماملسجد فدخل علينا أحد املدرسني وامس ”ندرةص ”يف

 كنوبس يا أستاذ إن اإلخوان حيدراإلخوان يسلمون عليك يف شغف شديد واحرتام فقال لك هذا امل

 جه اهلل فأنعم به من حب. ونسأل اهلل أن لوالصًاخ بحد العبادة، فقلت له إذا كان هذا احل إىل

 يزيدنا منه، ومتثلت بقول الشافعي:

 ضافني رن أثقاليشهد الفل   مدحمآل  حب ضًافكان رإن 

نا أحد اإلخوان من رأي لت له نعم أذكر هذه احلكاية فقال أليس معنى هذا أنهم يعبدونك؟! وهنافق 

ذ خياطبه ته فأخي بيفم به ليضربه  وهفوره وانهال عليه شتمًا نم مي قاأصدقائه املدرسني الذين مع

ومن األمانة يف اجملالس ومن الصدق يف نقل القول. فهم أهذا ما تعلمته يا أستاذ وهذا مبلغك من ال

رت هذا ولك أن تفهم فيه ما تشاء ولكنك كله يا أستاذ لقد ذ لتفت إليه وقوالتولكنا حلنا بينهما 

 ”لت دعوته عن ذلك علوا كبرياحاشا هلل وتعا ”اإلخوان بعبادة غري اهللآمر نا الذي أ ىأضفت إليه أنن

تبته على هذا التعبري  عاوحذفت من القول أنين، ا مينهعتمسوأن هذه هي عقيدة اإلخوان اليت 

انزلق وة، غربييوعة الملاو يبءنا به األدب األوروي جامإسال ريله إن هذا تعبري غ  وقلتسيًا قاعتابًا

واجب كل مسلم أن حيرتس من مثل هذه  إىل ألسنتنا وأقالمنا حبكم التقليد األعمى، وأن من

ذكرت احلكاية يا أستاذ ونسيت هذا التعليق، وعلى كل حال فحسبنا هذا لقد التعبريات واأللفاظ. 

وه ألزمهذا وب انني، ولكن اإلخوان احلاضرين وكلهم أصدقاؤه مل يكتفويضح الصبح لذي عوقد و منك

ل اإلخوان وإال فهم سيعلمون كيف يعاقبونه أشد حفل عام من أحفا  يفيًا جلأن يوضح األمر توضيحًا
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كاية حلالعقاب وقد كان، ونزل الرجل على حكم أصدقائه، ويف أول حماضرة أسبوعية وقف فأعلن ا

مجيل أثرها يف نفوس  مهتوأنه شاكر لإلخوان ودعوما هي، وأعلن أنه مل يقصد إال جمرد نقلها ك

 مر.ي األاألمة عامة والشباب خاصة، وقض

 1348اهلجرة سنة  ىركذ

 

 :يمينيد حممد زيارة احلسن الالس

ن من  كامعًا جاني بالقاهرة حفاًلسلمالشبان امل عيةأقامت مج 1348ذكرى اهلجرة سنة  ويف

وان ذكرى يوم اهلجرة والدعوة نع ثري من الفضالء، وقد ألقيت كلمة يف هذه احلفل حتتئه كباطخ

 ى من حماضرات الشبان املسلمني.اإلسالمية وأثرها، ونشرت يف رسالة املنتق

ء ري قصر السعيد يف صنعاأممين ليهذا اجلمع السيد حممد زيارة احلسن ا ن يفين من احلاضروكا

اإلحلادية  راعن انتشو منليمصر وعن ا  عندثنا طوياًلحتة وراحملاض دحينذاك. فلقيين بع

ت دتوط من ذلك العهد. ووىذلك الوقت ووجوب الوقوف أمامه بكل الق يف شريتسواإلباحية امل

ت خماطبات بهذا اخلصوص دارو من باليادته أن أعمل مدرسًاي سيبيننا صداقة قوية، وعرض عل

 الح راغبًاصإل لسيف اإلسالم حممد رمحه اهلل الذي كان حمبًابني  جاللة اإلمام وبينه وبنيبينه و

ني  وبوجرت مكاتبات بيينفسيحة،  تواطخليه يف إ منليى أن تسري ا عله أشد الرغبة حريصًافي

سالم حممد رمحه بهذا اخلصوص وتعارفنا على البعد، ولكنا مل نستطع إنفاذ فكرة ف اإلسي

اك أال تتصل ذ ذاملتقدمة إذ كانت السياسة املضروبة على مصر إ مسيةلراللعقبات يمن إىل الب الذها

 بالبالد العربية حبال.

 

اإلخوان شآت ، ومكث معنا بها ثالثة أيام وشاهد منليةياعمسر األستاذ سيد حممد زيارة اإلوزا

ومؤسساتهم: معهد حراء اإلسالمي، ومدرسة أمهات املؤمنني، وفرقة الرحالت، ورأي اإلخوان يف 

على اإلسالم واملسلمني رية حب وإخاء وغ نمدروسهم وحماضراتهم وملس ما تفيض به نفوسهم 

 ما كان هلل دام واتصل.ن وإىل اآل فأعجب بذلك كله أميا إعجاب واستمرت هذه الصلة
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 اه واملالاجل

يلية مساعاإلخوان باإلظل  الوجود. ولقدا اس اخلصومة وأصل النزاع ومادة الشر يف هذ أسا دائمًاوهم

لصفاء الذي ال يكدره مكدر، يتنافسون يف البذل ي وااج الروحزتمأمنوذجا نقيا صافيا من احلب واال

شاق يف سبيل الدعوة ويسخرون مبا يصادفهم يف سبيلها من عقبات والعمل والتضحية واحتمال امل

فسهم ولو كان بهم ى أنعل نويؤثرحاجة مما أوتوا و همبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورحي“

الشهادات  محلةعني فيها موظفون من آت واملدارس وأقيمت املنش هذى إذا فتحت هتح” خصاصة

لرتبية على مناهج ي وا، مل يكن هلم من التهذيب الروحمسيةالعالية واملؤهالت الثقافية الر

متزج املتحد ملغريب عن اجملتمع اإلخواني ار ابها حظ موفور وأصبح هناك عنصوأصحالدعوات 

هؤالء املوظفون الغرباء بأرواحهم وتفكريهم عن هذا احمليط  حبالغايات والوسائل واألهداف وأص

ال الدعوة. ومل تكن هذه الدعوة ذات يوم صاحبة مال إذ م نهنويظيتطلعون إىل مناصب الدعوة وإىل ما 

 -ن كانت مشروعاتها ناجحة دائمة  وإزينتها خاوية دائمًافخمواردها على ن  رهإن مطالبها دائمًا

للدعوة تتحكم فيها كيف تشاء ومتى  ةرموعميوب اإلخوان اليت تعترب خزائن ج ةبربك -بإذن اهلل 

ن طيعووأن حييكوا املؤامرات اليت يست ةممينلرباء أن ميشوا بني اإلخوان باهلؤالء الغحلى تشاء. ف

فقط، وأن يستولوا  آتهاماعة ال يف منشجلن اياملناصب الرئيسية يف تكو إىلبها يف زعمهم أن يصلوا 

خ أريب أديب عامل يش”  ذلك ورأس الدعوة إليه ورسم املناهج لتحقيقه كربعلى مواردها وتوىل كلذب

فيه مواهبه فأسندت إليه  درتوق” عهد حراء مببق ذلق اللسان واضح البيان عني مدرسًافقيه ل

 نأ لع إىلاجلميع فتط  من مسجد اإلخوان. وكان حمرتمًايفدروس ض الفالت وبعاحلرئاسة جلنة 

 األيام  مننقل يومًا سأيلية وخباصة وهو يعلم أنه ال بد من أنينمساعجماعة باإل لليكون رئيسًا

أنه موظف كذلك  ي هوونس آخر،من هذا البلد الذي قضيت فيه حنو أربع سنوات إىل بلد  ظفكمو

ي وهو  يسلك إىل حتقيق هذه الرغبة طريقها الطبيع. وملمينأكثر وأنه عرضة للنقل أو الفصل 

خدمة الدعوة، ولكنه سلك إليها الطريق امللتوية: طريق الدس  ي يفنخالص يف العمل والتفااإل

 اإلخوان  بنيضاء جملس اإلدارة الذين يعتقد أن هلم نفوذًاض أعوالوقيعة، فصادق بعريق والتف

نرى   الًاعيم ويكثر من زيارتهم ويدعوهم إىل زيارته. وحنن مجهبه تطيهم وأخذ يوثق رابف ومنزلة
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بني   غبار عليه وعلى دعوة اإلخوان، وهل دعوة اإلخوان إال توثيق الروابطا اليًئ بريف هذا إال عماًل

 اإلخوان؟!

 

 ب اإلخواننائ

ينهض بأعباء الدعوة،  يم هلم من بينهم منأقيلية قبل أن مساعن اإلخوان خيشون انتقالي من اإلوكا

ال، ونؤخذ على غرة، ورأيت الفكرة نتقاألمر حتى ال نفاجأ باإل اذه  يفتفكري جديًالاي لعفعرضوا 

داوي، وهو ي اجلأحدهم، وهو األخ الشيخ علحت هلذه املهمة  رشوأخريًا، نًاغلتين حيفش يهة،وج

ى قدر مناسب من العلم واملعرفة، حسن التالوة لكتاب اهلل، جيد علو، ينًا ودمن أفضل اإلخوان خلقًا

البحث، دائم الدرس والقراءة، مع أنه من أسبق الناس استجابة للدعوة، ومن أقربهم  يف املشاركة

إىل اجتماع شامل، وعرضت على اإلخوان فكرة إخوانهم  ودعوت يهم،اإلخوان، وأحبهم إل قلوبإىل 

، ًاعيبإشرايف قبل أن نفاجأ بنقل، أو حنوه، فرحبوا بها مج إلخوان يقوم بالعبءل من ترشيح نائب

فوافقوا عليه باإلمجاع يف فرح شامل، وسرور عجيب بهذا االختيار، ي، وعرضت عليهم ترشيح

 -وقد كان يشتغل جنارا يف دكان خاص به  -له عم يوحتمس بعضهم، فاقرتح أن يرتك الشيخ عل

دي ؤيحتى يستطيع أن  وة،صرف له مكافأة تكفيه من مال الدعتسجد اإلخوان، و ملويعني إمامًا

ؤمن بفائدة التفرغ ني أوجه، ووافق اجملتمعون على هذا العرض، واستحسنته، أل أكملله على عم

التضحية ال على الغنيمة، على رجل إذ كان معنا لي اافأة ضئيلة، ورضي مكللعمل، وعني للشيخ عل

 يذانهو أنه إ دحهلل، وكان ينغص هذا السرور شعور وامد احب يعالية مجمساعيمة إخوان اإلي شيوه

  اق.فرتإلودليل على اإلحساس بقرب هذا ا قنا،بافرتا

 

 وىلألؤامرة اامل

الوضع، فها هو ذا  بهذاإلخوان بني ما يأمل من رياسة انه ويل بيقد حالشيخ بعينيه أنه  ورأي

 أكثرفهل يسكت على ذلك، وهو يرى نفسه أكفأ وأعلم وأقدر و، نائب املرشد قد عني واختري فعاًل

؟ وأين الشيخ على اجلداوي يف علمه وموهبته من فضيلته، وهو ”النجار ”أهلية هلذا املنصب من هذا

اخلطابة والقول، ويعرف كيف حيمل شهادة العاملية من جهة، وحيسن قرض الشعر، وجييد 
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استعان ، وة، ويتصل بالناس، وإذن فال بد من عمل: وعمل حمكم مرسوم فهو لبق حكيمدعينشر ال

بأصدقائه الذين أحكم صلته بهم من قبل، وأفرد أحدهم بأخلص صداقته، وأخذ يفتله يف الذروة 

 أنأليق بهذا املنصب منه، ووالغارب، ويوسوس له بالليل والنهار، ويقنعه بأنه أكفأ من أخيه، و

، وجاهد كثريًا ،ًاثريوأنفق ك، ه وغمطه تضحياته، فهو قد احتمل كثريًاقلمه حقد ظاألستاذ 

وللدعوة، وماذا فعل   لهوأخلص لألستاذ أعظم اإلخالص، ووضع ماله وحياته ومستقبله وأهله فداًء

 ص،اإلخال ذامل خيلص مثل هفهو مل ينفق، ومل جياهد، و، بدًاأيء شال ل كله؟الشيخ من هذا 

، وأضأل منه شأنًا، إخالصًا هقل منلى األستاذ أخلص الناس له وللدعوة لريشح من هو أخفكيف يت

  وملئًامفاجفقد جاء ، أن اجتماع اجلمعية العمومية مل يكن قانونيًا  عنضاًللك فهذا ظلم مبني. ذ

أن يكون هلم رأي آخر، وهذا غمط حلق لكثري من األعضاء الذين إن حضروا كان حيتمل  تصل الدعوة

 هؤالء يف التصويت ويف إبداء الرأي.

وكيف يتقاضى الشيخ عيى مكافأة على إمامة املسجد قدرها ثالثة جنيهات، واجلمعية مدينة، وقد 

بقي عليها من نفقات املسجد واملدرسة واملنشآت أكثر من ثالمثائة ومخسني جنيهًا، مع أن فضيلة 

ن يقوم هو بهذه اإلمامة متطوعًا على عمله باملعهد، أو مبكافأة يسرية ال تتجاوز الشيخ مستعد أل

مخسني قرشًا يف الشهر وهكذا مبثل هذا القول املعسول الذي ظاهره فيه الرمحة، وباطنه من قبله 

العذاب، والذي ال يقصد من ورائه إال فتح ثغرة يف القرار السابق تكون سبيال لنقضه، وما يريد 

خ أن تسند إال إليه، وما هذا األخ الطيب القلب إال مطية ألغراضه وغاياته وأصغى األخ إىل الشي

وأشد ، اونني لعلهم أنفذ منه قواًلعمووسوسة الشيخ، وامتألت بها نفسه وإن إلبليس ألصدقاء 

ضى ، وأفاسوأقرب إىل النفوس. نعوذ باهلل من كل وسواس خناس من اجلنة والن، وأبعد طواًل، حواًل

إىل بعض أصدقائه من اإلخوان، فمنهم من نصح له، ومنهم من أشفق عليه وتأثر بقوله.  لبهذا القو

وأحضرت هذا األخ،  ح،يه، فعلمت من أين هبت الرب توفشا يف اإلخوان هذا القول، وشعر

 أنوزين له الشيطان  ونصحت له، ولكنه كان قد امتأل إىل نهاية تفكريه، واستغرقته فكرة أولويته،

يف ذلك مصلحة الدعوة، وأنه يتشدد ال لنفسه ولكن للمصلحة العامة، وهذا هو املنفذ الذي ينفذ منه 

هم، وتشيع هلذا األخ ثالثة قلوباملؤمنني ليفسد عليهم صدق إميانهم وطهر  سوفن  إىلالشيطان دائمًا

سوسة الشيخ هلم و ، ثم انضم إىل ذلكمه صداقته هلهم لمن أصدقائه كان العامل األول يف تشيع
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وحسدهم إياه على ما وصل إليه، وشعار ذلك كله مصلحة الدعوة ي، الشيخ عل من بيعيطونفورهم ال

 .اهيواحلرص عل

يهم حسن الظن  علًاحريصى ال الفتنة من أساسها، وال أدع هلم عذرا، إذ كنت ي علدت أن أقضفأر

يف سبيلها، معتقدا أن احلصول على  محيتهة، وخدمتهم إياها، وتضعوابقتهم يف الد لسبهم، مقدرًا

 طلب جمهودًاتز يزيع لوا من مناهل الدعوة، وشبوا يف أحضانها عسريهن نيأمثال هؤالء اجلنود الذ

عد ذلك كله فهناك الوفاء لالخوة . وبوتتطلب عناًء، وتربية تستنفذ وقتًا ر،آخ وكفاحًا ر،آخ

ها يف وصف اهلل تبارك وتعاىل لنبيه وأوضحني لى هذه املعاجوما أيهم والعطف علن واحلب لإلخوا

 . ”ءوف رحيمر باملؤمننييكم ريص علتم حليه ما عنزيز عع” ه الصالة والسالميلع

اهلل  ىلص اهللهلم. يف رسول كون أن يتحروا هذه األخالق النبوية، وأن يوات واجب أصحاب الدع ومن

ت، وحيرصون على أخوتهم، صيب املؤمنني من عنيوة حسنة، فيعز عليهم ما سأ عليه وسلم

أرد أن  يعًا ملذه احليثيات مجهلة. محوسالمة نفوسهم أشد احلرص، ويكونون بهم ذوي رأفة ور

 أؤاخذهم بقسوة، أو أعاجلهم بعقوبة، أو أباعد بينهم وبني إخوانهم بإقصاء، أو فصل، ولكين

ا: نريد أال تسند فجمعتهم عندي، وسألتهم ماذا تريدون؟ فقالو ل،مجوأضل أف ي هاليت رتآث

خوانكم قد أرادوا غريه، إ نمهمة النيابة عنك إىل هذا األخ، فقلت.: مجيل أنتم تريدون هذا، ولك

 دتكم خالفت إرادة إخوانكم، فقالوا: ال، إنهمإرا دوا إليه هذه املهمة، فإذا نفذتوأسنواختاروه، 

وكانت الدعوة مفاجئة، ومل  آخر،ان هلم رأي  لكرين، ولو حضروا مجيعًايعًا حاض يكونوا مجمل

الدعوة للجميع، وأعلنا الغرض منها، وتركنا  انفقلت: وهل إذا جدد، يكن املقصود منها معلومًا

قلت: مجيل مل م. ماعة؟ قالوا: نعي اجليه تنزلون عند رأل رألكل إنسان احلرية الكاملة يف أن يقو

 تفقنا على املوعد، ووجهنا الدعوة موضحًار شيئا؟ إذن فلنعاهد اهلل على هذا، وعاهدنا اهلل، واسخن

ى أوضاع اإلخوان اليت مل  علريبًا وغان جديدًاك هرظ، والواقع أن هذا املعا الغرض من االجتمابه

تمثل فيهم قول ييعهم، ي مجم هو رأي أحدهتعرف إال الوحدة الكاملة، واالندماج التام، فرأ

توادهم وترامحهم وتعاطفهم، كمثل اجلسد  ى املؤمنني يفرت “: ه الصالة والسالميلعنبيهم 

سلمون عدول بعضهم على بعض يسعى بذمتهم أدناهم ملا“ : ه الصالة والسالميعل هوقول. ”الواحد

ذريعة، واجتمعنا وكنت أعلم من  للوسدًا نىحس لللكن أخذت به إيثارًاو”. هموهم يد على من سوا

This file was downloaded from QuranicThought.com



ه إذا ظهرت نتيجة االنتخابات يف جانبه أن ي أننفوسهم فوق ما أعلنوا، فأوعزت إىل األخ الشيخ عل

د كان: اجتمع اإلخوان، وظهرت نتيجة . وقسيعمل يف املسجد متطوعًاأنه تنازله عن مرتبه، و نليع

وإذا به ي، لى اختيار أخيهم الشيخ علعرائع عدا أصوات هؤالء فقط ي إمجاع االنتخابات، فإذا ه

هذا،  هفوأخذوا يستغربون ملوق، من نفوسهم مجيعًا يفاجئهم بهذا اإلعالن يف تأثر عميق نال

وموقف هذا العدد منه، أربعة يأبون إال أن يفرضوا أنفسهم على أكثر من مخسمائة، فإذا مل ينفذ 

ون إال أن يكونوا يف نظر أنفسهم مصيبني، وهذا من بألن األربعة يأ ،ئنيطرأيهم كان اخلمسمائة خم

يته بأخذ مثل هؤالء صو ظم احلكمة يف أعكان اإلسالم حكيمًاأغرب األوضاع يف اجلماعات، ولقد 

ضربوه ام فكن يشق عصاأيد ريع يم مجكمرأم وكمن أتا ”حلزما ىهماعة مبنتي اجلاخلوارج على رأ

نا إىل حد كبري بالنظم املائعة اليت يسرتونها بألفاظ الدميقراطية رولكنا تأث. ”كان  منبالسيف كائنًا

وما من األيام معناهما تفكيك الوحدة ي ةكانت الدميقراطية، وال احلري واحلرية الشخصية، وما

 اآلخرين. ريةوالعبث حب

أمواهلم ما يصح أن  ي منلإ د هذه اجللسة يقدموني بعد تكاثروا عل فقموقف اإلخوان رائعًا كان

خربتهم أنتهم عليه وأ طمولكين، ال أن يعمل متطوعًابى إيكون رأس مال ألخيهم الذي ترك عمله وأ

صنع ويكون يف الوقت أو يدكاكني املسجد يفتحه ليتاجر  نم ًانل سنرتك له دكاببأننا لن ندع األمر، 

 حلد.األمر سيقف عند هذا ا نفسه جبوار املسجد والدار ودعوت هلم خبري وحسبت أن

 

 ؤامرة الثانيةامل

احلق وكذلك عن  م أذنهان النفوس إذا متكن منها اهلوى يف ناحية فإنه يعميها عن اخلري ويصولك

، فما انتهينا من هذا املوقف حتى اجتمع هؤالء اإلخوان إىل شيخهم وأخذوا يتدارسون ما حدث ناك

ن الدعوة واجلماعة السوء يف ثوب النصيحة عكري إىل أن يذيعوا تفداهم ال فهومل يكن يف جانبهم طبعًا

  منالوقت بني يدي أحد اإلخوان كائنًا يشيعون أن ترك األستاذ للعمل يف هذا لقواواإلشفاق، فانط

بقية نفقات   منكان فيه خطورة على الدعوة، فإن اجلماعة مدينة للتجار بثالمثائة ومخسني جنيهًا

الناس بهذا فإنهم سيطالبون بديونهم ويتوقف الكثري منهم ور وإذا شعر التجار دابناء املسجد وال

وهل يستطيع  يء،ة شيعميس يف اجل ولوخصوصًانا بالباطل مسعتعن مساعدتهم وتلوك األلسنة 
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ا انتقل األستاذ وترك اجلماعة مثقلة بهذا  إذبكل هذه األعباء وخصوصًا ينهضالنائب اجلديد أن 

ذه النيابة رجل من األقوياء األغنياء لريد عن الدعوة هذا هلر خنتاالعبء؟! أليس من اخلري أن 

القول  هذا يف جمالسهم ومحلت هب ويف الناس وحتدثواهذا النبأ وفشا يف اإلخوان  عتمسو الشر؟!،

ل وبعدا عن التورط يف لجميمن قائليه على وجه اإلشفاق والنصيحة أخذا حبسن الظن وإيثارا ل

 الباطل.ب االتهام

أربعة من التجار و أ ثةعوت أصحاب الدين وكانوا ثال فدمر على طريقيتأل اجلدت أن أعاوأر

الواحد أن يقبل هذا وا. فعرضت على فقبلم هنملديون باسم واحد وعرضت عليهم أن توحد هذه ا

 على فرتة طويلة حبيث أدفع له كل شهر مثانية جنيهات فقبل. وكتبت له دينهسيط  تقمين

لى هذه الطريقة وأخذت منه خمالصة بأنه ليس له عند غه عل مبلي بكفسنمبياالت شخصية على ك

حبيث مل تبق اجلماعة مدينة ألحد  رات غريه من التجممتها إىل خمالصا وضبدًايء أاجلمعية ش

فون وعرضت عليهم األمر فسقط يف خالنهم هؤالء األربعة امل وممبليم. ودعوت اإلخوان مجيعًا

 ا ومل حتمل نفسك هذا العناء؟الووقر يذا باملعاوم وأرادوا أن يتعلليديهأ

أنه عرض لك ما  ضرفري؟. ولنمن املروءة أن ندعك تتحمله؟ وهل هذا جزاؤك على عمل اخل وهل

عوها وشأنها وأما العجز عن السداد فقد دي فسمينع السداد فيكف يكون احلال؟ فقلت: أما نف

وما أنا ، ريًاإن شاء اهلل وقد قبل التاجر وجزاه اهلل خ ة متكنين من انسداديقوضعت األقساط على طر

كن حسبنا ي وله فال حتملوا همتمأو دينهيف هذا كله إال واحد من املسلمني عليه أن يبذل يف سبيل 

أال يقال إننا عاجزون عن السداد أو أن فينا فتنة، وحسبنا أن تظل هذه الوحدة اليت توثقت بروح 

عوا عمله أن ستطال الذي ا وكيقولوا شيئًا  أو على احلق واإلميان. فلم يسعهم أن يفعلوا شيئًاهللا

نة لغريه فقبلنا منه وأسندنا األمر لسواه. وال يزم اخلأحدهم وقد كان أمينا للخزينة رغب أن يسل

ح وهو يقول له تاهر وسلمه ألخيه مع املفلظ نًاطأزال أذكره وقد أخرج الدرج وقلبه ظهرا لبطن وب

 ”عمرانه بفضل اهلل ”ني لكفقلت له يف تأثر عميق: ال يا أخ ”بانة بإذن اهللرخ“      تفضل

  منان بعد ذلك ما شاء اهلل هلا أن تعمر وامتألت باخلري فعاًلوانصرفوا، ولقد عمرت خزينة اإلخو

دث ويصل حون نبأ هذا الذي يسمعفإنهم ما كادوا ، يلية خريًامساعفضل اهلل وجزى اهلل كرام اإل
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ربعني كمبيالة حتى وجه إليهم الوجيه احملرتم الشيخ حممد  وأسًاي مخبت على نفس كتإليهم أنين

 املبلغ فيما بينهم. مسواالدعوة لالجتماع يف منزله فاجتمعوا وتقا هللاحسني الزملوط رمحه 

إىل خزينة  ضم يبق وما، مجيعًات بأكثر من أربعمائة جنيه سددت منها هذه الكمبياال وتربعوا

ض واألر اواتئن السمازخ هللو“  اجلماعة وتوالت التربعات من اإلخوان فكانت رصيدا ال بأس به

 ”.نيعلمو ال كن املنافقنيول

 

 غ للنيابةبال

رأوا فيها كيف  اليت خرجوا من اجللسة ،مردتالطريف أن هؤالء اإلخوان الذين أبوا إال ال ومن

أن   منيفتدون الدعوة باملال والنفس إذا طلبت منهم النفوس، وبداًلوم يف البذل وانهإخ بقيتسا

ويظهر أن ، قدًا وحإال غيظًا جذمانلم هذه اهدزجلوا يف خصومتهم ومل ت طيبةيتأثروا بهذه املظاهر ال

، وإن ساقتها اهيها معنى االنتصار ولو بغري احلق مل تعد تفكر فيما عدل عحلالنفس اإلنسانية إذا أ

ها امللتوية إىل اهلزمية املتكررة حتى تصل بها إىل اهلزمية التامة، وهلل يف خلقه شئون. ومل لوسائ

ه، وتلك فضيلة ال وقيعا األخ إىل النيابة ببالغ بتإال أن يتقدم هذ ةليهم بعد ذلك من حمأما يكن

شجاعته  آثارر من ثوهو أ، هرًا ظاحًااضأنساها له، إنه مل يشأ يف يوم من األيام أن حيارب إال و

ول يف هذا البالغ: إن حسن أفندي البنا رئيس اإلخوان . يقاألدبية، وأثر الدعوة فيه وإن كان خمطئًا

بها إىل القاهرة بعث موال اجلماعة وييف أيلية يبعثر مساعاالبتدائية باإل سلمني واملدرس باملدرسةملا

أن هذه األموال  عم ريشعبة القاهرة وإىل بور سعيد وإىل أبو صو يسألخيه هناك الذي يقول إنه رئ

يلية، مساع اإليف فيلية، وكان من الواجب أن تصرمساعجمموعة من اإلمساعيلية، وهو من أبناء اإل

 ب أنذا هو حق النيابة العمومية يف محاية أموال الناس وأعراضهم ودمائهم فإنه يطلومبا أن ه

و  وهيقًاق دًاق لبعلى هذا الوجه. وكان وكيل النيابة رجاًل ومتنع إنفاق هذه األموال يابةتتدخل الن

 يفًا طردئًا هااه وأخذ يناقشه نقاشًاعدتفاس ن،فيما أذكر األستاذ حممود جماهد ولعله يف القضاء اآل

نة زيلس إدارة هذه اجلمعية؟ فقال كنت عضوًا وكنت أقوم بأعمال اخليف جمال له: هل أنت عضو وق

 ؟عبلشفقال له: هل يقر جملس اإلدارة إرسال هذه النقود إىل هذه ا، ستقاليتافاستعفيت وقبلت 

لكن يء ول شت عضوا يف ك كنمومية فقال إنينمعية العفقال نعم؟ فقال له: فهل أنت عضو يف اجل
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هل تظن أن ه: ل هلم، فقال لي عمأ  يفوًاي عضهؤالء الناس وال أعترب نفسعرف  أحب أن أن الاآل

اجلمعية العمومية إذا عرض عليها هذا التصرف تقره وتوافق حسن أفندي عليه؟ فقال: يا سالم، 

يوافقونه وهم افقوه على ذلك مسرورين ألنه سحرهم ي لوسفنلذت هذه الفلوس  أخلو قال هلم إنين

 واجلمعية العمومية قهعلى كل ما يعمل بدون تفكري. فقال له الرجل وإذا كان جملس اإلدارة يواف

النيابة يف هذا املوضوع؟ هؤالء  شأن اك فما شأنك أنت؟ ومايف ذيف هذا وال   التوافقه وأنت لست عضوًا

ه ي وجعلى طريقة اإلنفاق، فبأ فقوها وواإنفاقه  يفأفرادًا  أوكلوا فردًا وونقودًا اوعدفوا وأناس اجتمع

هر أنك خملص ظي باش أنت ن. يا فالنيدورما ي ممواهليف أتتدخل النيابة وهم أحرار يفعلون 

تعود إىل مجاعتك وتعمل معهم إن شئت وتدع هذه  نأ كل أ كبريا ونصيحيتطئ خطولكنك خم

ذا أفضل لك إن ن وهودع الناس يعملو انصرف لعملكو تكيبمل يعجبك حاهلم فاقعد يف  اذاألفكار، وإ

 فانصرف.. ةيحصنأردت ال

د هؤالء الذين ركبوا لري ضر من شرباخيت وحاول التوسطر فحم الشيخ عسكريه رمحه اهلل باألموعل

البصرية يف مثل هذه  ذفاجلماعة ولكنهم أبوا إال العناد وكان الشيخ رمحه اهلل نصف ام إىل ؤوسهر

إميانهم لطاعة  قدواالء ال خري فيهم فقد فقدوا إدراكهم لسمو الدعوة، وفلي: هؤقول األمور فعاد ي

اهلل املستعان. وجاهرهم وقك ي فيه يف صفنا، فاحتسبهم وامض يف طرريومن فقد هذين فال خة دلقياا

لهم من اجلماعة ولكنهم صر فيلتقر ةرابرأيه وعاد إىل شرباخيت وفكرت يف أن أدعو جملس اإلد

 ش.مر وعلى نفسها جنت براقي األباستقالتهم وقبلها اجمللس وقضبادروا فأرسلوا 

ن ورسليخذوا يطلقون اإلشاعات و. فأ يستطيعون كيدًا فالأنفسهم بعيدًا اروي عليهم أن وعز

إىل النيابة، ثم عمدوا إىل  سيمن وزارة املعارف إىل البول ةصختملات بالعرائض اجملهولة إىل اجلها

ليصرفوهم عن اجلماعة  بيذاكأليف هذه الدعوة من أهل البلد يلقون إليهم باأنهم دعائم نون الذين يظ

قوم فقالوا: إن اإلخوان  فريةا أول ما قصدوا إىل الشيخ حممد حسني الزملوط وألقوا إليه بصدوقو

ت منهم وجنوت بنفسك وحنن سنبلغ عنهم ررفخطرون وعندهم من األعمال السرية ما لو كشفته ل

 لنلكنا أردنا قبل ذلك أن نبلغك لتأخذ احليطة لنفسك أوال وتستقيل منهم وتعة وختصاجلهات امل

قال هلم: وهل أنتم واثقون فيء شك يصيبم، ومتى اطمأننا على ذلك بلغنا فال هاستقالتك وبعدك عن

سرية، فقال الرجل وكان ي الفعاًل يف هذه النواح انكمما تقولون؟ فقالوا نعم كل الثقة وقد اشرت
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د رجلني إما خائنون إذا كان ي أحندن عه إميان ودين وفيه صراحة وقوة أنتم اآلفي قاًلحصيفا عا

أصدقكم وأحرتمكم وأنتم خونة   أنفكيف تريدون مين، إما كاذبون إذا كان باطاًل،وصحيحًا مالكال

يها متغري ني فلك اللحظة اليت جاءسى تد ذلك. ولست أنعراكم ب أأو كذابون قوموا من عندي وال

هر افصل وخرجنا نسري بظالن ني موالتأثر واستأذن من ناظر املدرسة وأخذغضب ال آثاروجه عليه ال

تب نفسك إذا كان ما  ورريعًان سوقال: يا فالن عد إىل البلد اآلمسع ا  مباشفينثم كالبلد وحدنا 

إذا ظهر ن أعمالكم هذه إذا كانت لكم أعمال وء مشي رهظيجتهد أال  واًاحيحيقوله هؤالء الناس ص

ئيسها هو حممد حسني، فأنت دًا ورصلة لي بهذه اجلماعة أب ال قل إنينيء فو سئلت يف شيء أش

احلكومة أن تضايقك وأنت ضيف عندنا وقمت بهذه الدعوة طيع شاب لك مستقبل وأنت موظف تست

وقلت له كل مجيل. لقد تأثرت أشد التأثر بشهامة هذا املؤمن رمحه اهلل،  التستحق إ فال لوجه اهلل

صادقني فيما  ةو كان هؤالء اجلماعولنان فنحن نعمل يف وضح النهار طمئيا سيدي اطمئن كل اإل

ل ما يف األمر أنهم . وكيدًايقولون ألبلغوا من زمن مضى فاخلالف بينهم وبني اجلماعة ليس جد

عة حيرموا اجلما نوا أدعة جباهك ومالك وأنت رجل خري طيب حمرتم فأراامرأوك تساعد اجل

عظم الشكر هذا االستعداد الكريم أ شاكر لكنى لإو فيخملا للناس بهذا املظهر اهوهرظيصلتك بها و

 .وجزاك اهلل عن اإلميان والوفاء خريًا

 ين إنعيد يقول كثريًا خالشي يعم مسعتد ي لق يا أخواهللل الرجل بعد ذلك: ك قوت أنسى كذلولس

عزة  ير وملانتصار أممه وعلو أحكامه وها هو قد مات أل اهلل أال أموت حتى أرى عزة اإلسالم وأس

هلل أال أموت حتى أرى هذه العزة، أل ااإلسالم وأنا ال أمنية لي يف احلياة إال أن أرى عزة اإلسالم وأس

غالية على املسلمني، وما دامت قطرة الدم غالية  تلعر بأن ذلك بعيد ألن قطرة الدم ال زا أشولكنين

 ليهع ا وسرية النيبهذقول آن ين مثن العزة واحلرية قطرة الدم فقط. القرأل يءش فإنهم لن يصلوا إىل

ذلك حق وال شك  نإ..  فقلت له: بلى ك؟لصحابه كلها تدل على ذلك أليس كذأو الصالة والسالم 

ن جزاءها عند اهلل العظيم، قع أليف الواا يهغلدماء او يص الح يرخيحصولكن أطمئنك فإن اإلميان ال

ذ إن شاء اهلل، ايدها اخلري واإلنق لىخذ اإلميان يتمكن من قلوب طائفة من عباد اهلل سيكون عوقد أ

ولكنهم قال: سالم فة اإلأجلك حتى ترى عزطيل وسرتى من هؤالء اإلخوان الناشئني كل خري واهلل ي
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إذن اهلل ب ةريكثئة فيلة غلبت لقة ئف نمم ك” لت سيكثرون واخلري يف هذا القليل و فقدًاجل قليقليل 

 ري نرجو ونسأل اهلل.اخلال بشرك اهلل بقف”  نيواهلل مع الصابر

مت له بهذا اخلصوص فنصح له بإهمال ض قدد ذلك أن وكيل النيابة سأله يف عرائ بعد حدثينولق

ة قيقا احلاجهوم ولوهاءمسا أخفي أصحابها أ مللو كانت حقًا كل هذه العرائض اجملهولة اليت

 .الشيخ حممد حسني زملوط وجزاه خريًا بأنفسهم. رحم اهلل

 

 يرات وتقارنشر

ئوا إىل طبع نشرات يلج األربعة أو اخلمسة من سبيل بعد ذلك للكيد للجماعة إال أن جيد هؤالءمل 

قودة يف هذه اجلماعة، وأنها تسري على ي مفحرية الرأ نإمكذوبة، وتقارير مغرضة يقولون فيها: 

أن جملس اإلدارة  لكينقضون هذه الدعوى بأن يذكروا أن مظهر ذ لغريب أنهمى. واغري نظام الشور

اعة عمياء، فإذا كانت اجلمعية العمومية عه ططي وتن اجلمعية العمومية ال ختالف لألستاذ أمرًاأو

ومتى كان معنى الشورى وحرية ى؟ باعرتافهم فأين فقدان الشور راشتستشار وجملس اإلدارة يست

لية تنفق على القاهرة ياعإلمسال بد؟ ثم يقولون بعد ذلك: إن نقود افة واخلروج وخالاملرأي ال

يرسلها األستاذ ألخيه وعلى أبو صوير وعلى بور سعيد وكأنه حرام على أصحاب الدعوات أن 

من التهمة أن يقصوا ءوا هما كان أميانه وكفايته، وعليهم ليربم ميستعينوا بأحد ممن يتصل به

لو جنت وأقارب أو أخوة حتى م نه ألفعًا نامهما كان وجودهم مفيدًاهؤالء ويقذفوا بهم من حالق 

ت الناس. ويقولون إن حساب املسجد مل يعلن على اجلمهور بعد وقدمعليهم هذه الصلة فأخرتهم 

ال كيف صرفت، وأن أدوات املدرسة اشرتيت بغري مناقصة وبغري لغت وم بكومل نعرف موارده 

. وعلمت ناجلماعة مبا يفعلو ذهالقائمني على ه اسبعام أن حيي الطريقة قانونية، وأن من حق الرأ

رتمه لسنه وسابقته وقلت  أحقاًل عانبأ هذا التقرير فذهبت إىل كبري اجلماعة مبنزله وكان رجاًل

رجت  أختزمتم كذا وكذا فهل هذا صحيح؟ فحاول أن يتخلص من اإلجابة ولكينعا كم أنله: بلغين

قلت له حسن، آلن فا بعةطم وهو يف املنعاالعرتاف فقال:  ًا مندب ري ملر فيله بعض نصوص التقر

تكف عن  ور أيرجوك أن حتجز هذا التقرن أللكم ما تريدون يا عم فالن أفندي ومل أجىء إليك اآل

األمور قل وعلم وال زلت أعتقد أنك رجل عاين أماعة فلك رأيك وأنت وما تريد، ولكجلا محلتك على
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ئا فما الذي تنتظرونه من ي شيام ال جيدنتقتباع شهوة اإلوا رتهو. وجمرد البنتائجها وعواقبها

 يفعام وندله على احلقيقة، فقلت له لن أحاول مناقشتك ي الذا؟ فقال: ننور الرأكم هرتقريوراء 

هذه احلقيقة اليت تظنها واليت أعتقد أنها باطلة ولكن أقول لك هل تظن أننا عاجزون عن الرد وعن 

ء ومعنا حنن دعاوليس معكم أنتم إال جمرد اإل وأنتم غري صادقني،قون عام بأننا صادي الرأإقناع ال

وشراء أدوات  كداملستندات وأنت يا عم فالن أعرف الناس بذلك، فحساب املسجد على يوئق االوث

 املدرسة باشرتاكك وبرأيك وكثري من املشرتيات كان عن طريقك للمسجد ولغري املسجد. وإذن فتنوير

صلة قوى ن أفنح كم وحنن منلك من وسائله ما ال متلكون،ب جانبنا ال يف جانيف عام سيكوني الالرأ

الدروس ونوضح يف  قول يفو إىل اجتماعات ونوندعأن خنطب ونكتب ونتحدث طيع بالشعب ونست

فقط  احدويء شاألمر   يفحلق أبلج. إن الذي يؤملينة وااملساجد والقهاوي والشوارع، واأللسنة كثري

والده يف احرتام وتوقري وكنت أقدم هؤالء بن للناس كا يقدم اإل كقريب كنت أقدمس الم باألهو أنين

الطعن والنقيصة ورميكم  ًا إىلهركني ماألبناء كخالصات من الشباب املؤمن. وموقفكم سيضطر

 هماأللفاظ والت ن هذهخل مب والبهتان واخليانة واملروق واخلروج على احلق وعلى الدعوة.. إيذكاألبا

ؤملها أشد األمل وإن كان ي وياليت ال يعجز عنها أحد. تصور أن هذا املظهر وحده حيز يف نفس

 ي:بهلل الشاعر العرحم االبادىء أظلم، ور

 نا وهم كانوا أعق وأظلماعلي  رجال أعزة   منمًااه قنفل

تضحيات وال فائدة ال هذه وراء من رةمثلذي يضاعف هذا األمل أنه ال نتيجة لكل هذه األعمال وال وا 

جى بعد ذلك من حرق األعصاب وتناول األعراض بالنهج والسباب، فمن اخلري كل اخلري أن رت

بالنسبة لكم وإن أردمت االنتقام فال خري فيه، وإن أردمت  اهاحلرب اليت تعلمون نتيجت هذه تدعوا

 اهلل وإن أردمت وجه ،بكم علم اهللالنصيحة فقد أبلغتم وعرف الناس كل ما تريدون أن تقولوا وحس

 هلل عليم بذات الصدور.فا

 نه سيحول دون نشر هذا التقرير، وأنه سيسحب أصوله منأي بنثر الرجل بهذا احلديث فوعدوتأ

 وانصرفت من عنده على هذا الوعد.. بعةطملا
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 ثرمؤ درس

فاء القلب وحب اخلري ى الناس موضوعه فضل ص علكر أنين يف أثناء هذه احلوادث ألقيت درسًاوأذ

وار د الدرس فكان حي بعجميع والصلح بني املتخاصمني ملناسبة من املناسبات، وخلوت بنفسلل

وأنفسكم؟ ما هذا؟ إن أحب الرجال إىل اهلل كل خمموم القلب  نوعنيف: أتأمرون الناس بالرب وتنس

 لرجال إىل اهلل األلد اخلصم.غض اصدوق اللسان، وإن أب

ح ذات إصالأفضل من درجات الصالة والصوم والصدقة قالوا بلى يا رسول اهلل قال:  على كم أدلأال“

صلحوا بينهما أف”“ولكن حتلق الدين رالشع القة ال أقول حتلقي احلالبني فإن فساد ذات البني ه

هذا ن دق اهلل ورسوله. أقول كل هذا للناس وال أتأثر به، ال يصح أن يكوصو”  صلحا والصلح خري

القلب وصفاء النفس، ومكافحة النفس، ومكافحة الغضب وسلطان  هريطن من تذ بد إال وأبدًا

بعدوان بدأ  أ وملن كنت مل أجن ذنبًاي وإنفس  يفاالنتصار للنفس، وال بد من أن أجرب ذلك عمليًا

ى  عليه: إنينف ول أقولكن ال بد من هذه التجربة. وتناولت القلم وكتبت إىل كبري اجلماعة خطابًا

ه وإعادتهم إىل صفوف اإلخوان إن أرادوا، فإن قبلوا ذلك على قاعدة ي كلاضي املاد تام لتناسدتعاس

ت فليساحموا، وإن أرادوا أن يكون هذا التصايف على قاعدة التحاقق حماسكر اهلل هلم وقد شح فمالتسا

 اعةمج  أوًادليه فركم إا ولنتحاءوذلك مستعد وأفوض هلم اختيار احلكام فليختاروا من شاني لفإ

رس ألقيته ي بدكان وذكرت هلم السبب يف ذلك وهو تأثر  منابل حلكمه كائنًان قوأنا من اآل

ن تقولوا ما  أد اهللعن تًاون كرب مقلتفع ون ما اللوق مل” الذين قال اهلل فيهم نمأكون وخشيت بعده أن 

دفق يف كل سطر من سطوره مل كن هذا اخلطاب رغم هذه العاطفة القوية اليت كانت تتلو”. ال تفعلون

 رزله وأسلمه إياه بيدي وقد ثامن ي يفيت إال أن أمحله إىل كبريهم بنفس أبل إنينيء بشبثر ؤي

صررت على أن أي وأررت على ر أصل وسيلة ولكنيني بكلذلك ثورة عنيفة وحاولوا منع اإلخوان

ت يف احلقيقة  كنلكينو مشة اإلخوان وغرابتهدها كان موضع  ممأذهب بهذا اخلطاب منفردًا

منتهي القوة ألنه  -وال زلت  -أستشعر لذة كربى يف هذا الضعف الذي كنت أعتربه وأتصوره 

 اهلل. رماموصول بأو
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 ة احلقكلم

لذي قل االرجل العا وعد تنفذ إىل قلوب هؤالء اإلخوان ومل يستطع أنب طاتستطع كلمات هذا اخلمل 

ال أن بى إاستبد أحدهم برأيه رغم خمالفته بقيتهم، وأ دقر. فيول دون نشر التقرحي وعدنيه أن

اس ومحله بنفسه إىل بور سعيد وأبو نلاوأذاع التقرير على طبع ال  متهو وفعاًلمسه ينشر التقرير با

 ماو ”كلمة احلق” اهمسيلية، فوضع جملس اإلدارة ردا عليه أمساعشعب اجملاورة لإلي الصوير وه

الناس، ولفتت هذه احلركة أنظارهم إىل الدعوة، وأخذوا يهتمون  حتى تلقفه ا الرد ينشرذهن اك

االنتشار وانضمام عناصر كثرية  العوامل على أكرببكل ما يتصل باجلماعة، فكانت تلك احلركة من 

 من الناس إىل اإلخوان.

 

 فةلطي

ضاء على مر إىل القع األة بأخذ رأيهم يف رفاراللطائف أننى وعدت اإلخوان أعضاء جملس اإلد ومن

اعتبار أن ذلك قذف بطريق النشر، واجتمعنا يف صندرة املسجد بعد العشاء. وافتتحت اجللسة 

ملوضوع وإذا بأحد املصلني الذين ختلفوا بعد اجلماعة يستفتح القراءة ويتلو قول اهلل رح اأش نأوأردت 

ض بع إىل ضهمني اإلنس واجلن، يوحي بعياطش عدوا ذلك جعلنا لكل نيبكو“ تبارك وتعاىل:

الذين ال  ئدةفرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفرتون* ولتصغى إليه أزخ

زل إليكم ي أنو الذ وهمًاكحي غتبأ اهلل ريغفوه وليقرتفوا ما هم مقرتفون* ألريضو خرةنون باآلمؤي

 ن*،ينن من املمرتكتاب يعلمون أنه منزل من ربك باحلق فال تكوالاهم آتينالكتاب مفصال، والذين 

للتالوة اليت كان  انصغيأو”  ليمعال مبدل لكلماته، وهو السميع ال، ومتت كلمة ربك صدقا، وعداًل

الكرمية سكت. وسكت، ية إىل هذه اآلتهي إذا انحتى الرجل يرددها لنفسه ولكن بصوت مرتفع 

ما يهم وقصصت عل ؟ًامي حكمر أفغري اهلل أبتغي األقض دا اجتمعنا؟ فقلت قاذفقال اإلخوان: مل

ا اهلل حكما، ولقد حكم نبسذا االقرتاح من جدول األعمال وححب هسن أاجتمعنا له وقلت هلم واآل

 فعدل وهو أعدل احلاكمني سبحانه.
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 الشيخ صريم

دارس اإلخوان،  مبيلية ما زال مدرسًاعامسهذا والشيخ الذي يريد أن يكون رئيس اإلخوان باإلكل 

د على إدارة هذه الفتنة، خيب فيها ويضع ولكنه كان من احلذر واالحرتاس وما زال يشرف من بعي

ن هذا ال يغري من نة ألبالظ آخذهكان يتخلص فيها من كل ما ينسب إليه. ومل أرد أن  اليتبالدرجة 

، ما أن يرده عقله فقد كان عاقاًلئوكنت أرجو دا-مر ي األالواقع شيئا فقد تورط هؤالء اإلخوان وقض

ن أن يكون م ان عاملا، وأدبه إذ كان أديبا، إىل احلق فيكون عونا لي على عودتهم بدالكقد فوعلمه 

واستفحل شرى بعيد عن تبعاته حتى است وهو ا الشري هذعونا هلم على أحواهلم، ولكنه ظل يغذ

ل قبي فخرجت لصالة الفجر باملسجد العباس ةبسا. فقد أرقت ليلتلوكان للصدفة فضل اكتشافه م

تحة وهناك فم افذهونو ومررت يف الطريق على بيت أحدهم فإذا هو مضاء أكثرنحو ساعة أو ب قتالو

ذا الشيخ جالس وهم حوله، وهو يرسم هلم طرائق الكيد ي فإرتعت انتباهش اسأصوات يف نقا

يف عرض حديث عن ليلته أين و طفل يفيف الصباح وسألته  هتي وأحضرواخلصام ومضيت يف طريق

 إىل تها وحملآثارنه قضاها يف منزله، وعرجت على الفتنة وبأ ينتهة طويلة تقص يقضاها فقص عل

ما يقوله الناس ويتناقلونه عن نصيبه فيها، فأخذ يتربأ من كل ذلك وينفيه عن نفسه ويتظاهر بأنه 

غمام ويسوق على ذلك األدلة والرباهني، وأنا أعجب كل العجب من اليف هذا الشأن أطهر من ماء 

كت بفمه يف سمأول أن يقسم بالطالق فلم أطق صربا و حالى هذا السبك الغريب، وأخريًاقدرته ع

حركة عصبية، وصرخت يف وجهه: اتق اهلل احذر احللف ال تقسم، ثم قلت أين كنت يف الساعة كذا 

عثم ومل أدع له الفرصة فواجهته باحلقيقة وسقت لوحاول أن جييب فته: فظهرت البغتة على وجه

اف واإلقرار عرتاال الفلم يسعه إ يء،د بشحي أن خيربي ومليته بنفس رأل وصارحته بأنينله الدالئ

 أفكر يف أن أنال منك سوءًا  الوجلأ إىل إظهار الندم واالستعطاف فقلت له ال بأس عليك ثق بأنين

ناس بذلك ي الفك وأحضر درسك وأوصي خلت أمدحك وأقدمك فأصلنألمس ك باتصور أنينأ وال، دًاأب

 ي يفعد اليوم أن تكون معب قأطي  العما اكتشفته منك ال أتصور هذا ولكينكشف اليوم أذمك وأو

وفيق اهلل ولكن  بتيلية وعلى أن أدبر لك عماًلمساعدعوة أو عمل، فاخرت لنفسك إما أن تبقى باإل

ليها أمحلك إ ي أنر مقبول وإما أن تعود إىل بلدك فعلي عذعتذر بأتيط اإلخوان ولك أن حمخارج 

علينا شهيد. فاختار الثانية ولكنه  هو ووأتكفل براحتك حتى تصل إىل مأمنك واهلل ولينا مجيعًا
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اشرتط أن أسدد عنه دينه وقد فعلت، وكتب استقالته من عمله وانقطعت صلته بالدار وباملعهد على 

 السواء.

 

 مدرستهو هيتضق

ن عن افتتاح مدرسة جديدة برياسته عهد، ولكن فوجئت ذات يوم بإعالما تيذهب إىل بلده ك ومل

هود اإلخوان ح جليوجتر طعن ؤلفة من هؤالء اخلمسة معه، وفيهام ةوإدارته وبإشراف جلن

 .ومدارسهم، فقلت مجيل املهم أن يبتعد عنا وليفعل بعد ذلك ما شاء

اها  قضدة اليتامل لب مكافأته عنخ يطت بإعالن من احملكمة أن الشيئد هذا فوج بعينولك

 ي منيقتضيه عن طريق احملكمة مع أن بيد نأال إى بأ يدًا زهياًل ضئتعدو مبلغًا ي الخوان، وهباإل

اه عووتقدم بدي، املستندات ما يدينه بأضعاف ما يطلب، وأبيت إال أن أحضر إىل احملكمة بنفس

دعوى ض الدمت إىل القاض مبا بني يدي من أسانيد فاعتربها وحكم برف تقفأقررت بها ولكين

اؤه قل بطعنها فقد ماتت يف مهدها، ومل ي نلعلزامه باملصروفات. ومل يطل بقاء املدرسة اليت أوإ

ل األصدقاء، فضن خرية العلماء وأن معتذر إليه فهو اآلني أليلية فقد رحل عنها. وإمساعكذلك يف اإل

 ن نلوم واهلل أعلم بالسرائر. وحنخلت وذكريات مضت ولعل له عذرًا أياموتلك 

 

 تقالنوازواج 

يف مطلع   ليقًاآت حذه الفنت اليت كانت من املفاجقع هخيفف من و نأمنا أراد اهلل سبحانه وتعاىل وكأ

وتعاىل كان  كوفيق اهلل تبارتكان  ن وإيبة، وكنت أتلقاها مندهشًا عجحياة الدعوة، وكانت دروسًا

ائل: رب ضارة نافعة، مثل معه قول الق نتا من ورائها خريًانرزقيها الضارة وآثاريذهب بكل 

ة حتارب من أعدائها ومن غري املتصلني بها الفاهمني هلا اجملندين يف صفها وعدوكنت أفهم أن ال

األسوة احلسنة، أما وورائها. وكنت أعددت هلذه احلرب عدتها من الصرب والتجلد  نن ميواملستفيد

ض من يعيشون يف ظل الدعوة م بعهم يغذيهأن حيمل علم اخلصومة نفر من أخلص من كنا نعتمد علي

شئون، كأمنا أراد لقه ري ما غاية وبدون أية نتيجة فهذا هو العجب العجاب وهلل يف خغلآتها ومنش

 األمر يف سهولة ويسر وبساطة متح لي فرصة الزواج وتاوقع هذه الفنت فأ ي مناهلل أن خيفف عن نفس
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يف ه فزفاف نن ميليلة السابع والعشرقد يف املسجد يف  فعة رمضان تقريبًا غرغريبة: خطوبة يف

  يفمر واحلمد هلل رب العاملني. وشعرت بعد ذلك بأن رساليتي األقعدة بعده وقضي الالعاشر من ذ

إخوان ومت نصف  كلهمائمة واألهلون الكرام آت قسسة واملنشمؤيلية قد انتهت. الدعوة مساعاإل

 جازةإلانقل بعد ذلك وجاءت  سأب بأنينساس عجي إحا القعود هنا إذن؟ خاجلينمي فنالدين الثا

ولقيت أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار رمحه اهلل وحتدثنا مليا واسرتسلنا  1932يفية عام الص

فطلبت إليه بهذه املناسبة أن يتحدث نها ال منتقوإحساس بقرب اإل هايلية والدعوة فيمساعإىل اإل

ستاذ األ قاهرة وعادلا نتقال إىلاالب غرأ اك يف أنينلغة العربية حينذش المع األستاذ البطراوي مفت

ابة طلب بذلك فكتبت وكان أن حقق اهلل هذه الرغبة فنقلت إىل ي كتلب إلط يالنجار رمحه اهلل

 .ةيالديملا 1932ة سن ربالقاهرة يف أكتو

 

 يةلياعمسريات اإلكذ من وصنص

  اإلخوان:د األوىل مبسج ةبطاخل

بعض النصوص عن  رنشن باألمس هانشرن ول من هذه املذكرات مباانتهي القسم األقد و نآلاو

 عية بالقاهرة:الدالقسم الثاني يف الدعوة وي باة ونقفلييعامسذكريات اإل

ى ما وفق إليه من الطاعة، وذاد عنه من املعصية، وشرح به الصدور من  علياًل جزمد هلل محدًااحل

إذعان، وأشهد أن سيدنا ور قراله شهادة إميان وإ كشرياخلري. وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال 

حممدا عبده ورسوله. أفضل من صلى وصام وتهجد وقام وأحيا الليل والناس نيام، سيد كل عابد 

وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إىل  املساجد، اللهم صلد وخري من شي

 يوم الدين.

عظم املربات تشييد املساجد وعمارتها واإلنفاق يف أو أفضل القربات،ا عباد اهلل، إن يف”  ا بعدأم“

ا يعمر إمن“تعاىل: قال سبيل إقامتها، وإمنا يوفق اهلل إىل ذلك من أحب من عباده الطائعني كما 

لئك أن ى أوزكاة، ومل خيش إال اهلل فعسلاى تآوأقام الصالة، و خر،باهلل واليوم اآلآمن جد اهلل من امس

 .”ناملهتدي نما نويكو
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يدهم وعلموا أن ما يف  ا ما عند اهلل على ما يف خزائنهم ووثقوا مبا يف يد اهلل أوثق مماآثرولئك قوم وأو

هلل باق، فأعطوا واتقوا وصدقوا باحلسنى فلهم عند اهلل التيسري لليسرى ا عندهم ينفد وما عند

 ”.ىفزاه اجلزاء األوجي ثمرى يأن سعيه سوف عى ون ليس لإلنسان إال ما سأو“نى واجلزاء األس

يوت ب” هناك عمل مربور وسعى مشكور وفضل مأثور أشرف وأفضل وأعلى وأجل من تعمري وهل

وال بيع  ةارجترجال ال تلهيهم  صالفيها بالغدو واآل هسبح له ير فيها امسذكن ترفع وي أذن اهللأ

 ”.وب واألبصارلقله اقلب فيتت مًاوي عن ذكر اهلل وإقام الصالة وإيتاء الزكاة خيافون

رابطة وثيقة بني أهل  إال ، وما الصالةياتساجد يف األمة اإلسالمية معابد الصلوات ومدارس اآلوامل

، كعًا وررون لعظمته سجدًاوخي دي موالهم خشعا،يإذ يقفون بني  اواتاألرض ورب السم

عليهم السكينة،  لزالقدسية بالذكر والدعاء، فتن ضرتهوتناجيهم ألسنتهم وضمائرهم وهم يف ح

وتتغشاهم الرمحة وحتف بهم املالئكة ويذكرهم اهلل فيمن عنده، يفرج كربتهم ويكشف غمهم 

مرهم غي”  ا إن اهلل ال حيب كل خوان كفورآمنواهلل يدافع عن الذين  نإ” ويدفع عنهم بأس عدوهم

الكافرين ال موىل وأن  اآمنوك بأن اهلل موىل الذين لذ” بلطفه وحيميهم يف كنفه ويكون عند ظنهم به

الذي يسمع به، وبصره الذي  مسعهن العبد إذا تقرب إىل اهلل بالنوافل والصلوات كان اهلل أو” هلم

ا وإن سأله ليعطينه، وإن استعاذ به ي بها، ورجله اليت ميشش بهه، ويده اليت يبطب يبصر

 ليعيذنه.

واألمة جتتلب مرضاة الدول، وتوثق لرؤساء، ا ءا كان أحدنا حيرص على حمبة الكرباء، وإرضاوإذ

القنصليات، و العالئق بينها وبني احلكومات األخر، وتنفق يف ذلك األموال، وتنشيء له السفارات

در بنا وجيب علينا، أن نرتض دولة السماء، وعلى رأسها رب العاملني الذي له جنود أفال جي

ضاه بإنشاء رتن”  يقول له كن فيكون  أنيئًاا أمره إذا أراد شإمن”واألرض، وبيده األمر كله اواتالسم

الذي ال  هلذي ال يغلب، وجيشا املساجد، وعمارتها وأداء الصلوات فيها ألوقاتها، فيمدنا جبنده

ين إن مكناهم لذا”.”يزنصرن اهلل من ينصره إن اهلل لقوى عزولي”يقهر، ونصره العزيز الذي وعد به 

 ”.اقبة األمورع هللاملنكر و نعا وهنأمروا باملعروف ولزكاة وا واآتو ةصاللا اومايف األرض أق

ها شر ع عنها، ودفغري األمة إذا ترضت موالها، وجلأت إىل بارئها، وتولت ربها أعانها على وإن

 .”ز املؤمنني القتال وكان اهلل قويا عاهلل في وكد الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خريًارو” عدوها
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احلق، ومتلقت سواها بالبذل والتقليد، وكلها اهلل نفسها، وترك إليها مرضاة اخللق على  آثرتا وإذ

 لى أمرها.عأمر محايتها، فتكون عاجزة يف قوتها، مغلوبة 

 فوق ائض اهلل، وخيطبرا فهأن املساجد شعار الدين وعنوان اإلسالم،وشارة للمؤمنني تؤدى في على

رب وأشهد أن ال إله إال ك أ: اهللرها بكلمة اهللهلل وسنة رسول اهلل، وينادى على منابا بمنابرها بكتا

بينات، وغرر واضحات  آياتالة. صى الي عللفالح، وحا ىي علاهلل، وأن حممدا رسول اهلل، وح

ؤمنني، مللتقوي اليقني، وتنبه أهل الدين، وإنها لتذكرة للمتقني، وحسرة على الكافرين، وغبطة 

 وكبت إلخوان الشياطني.

تكن نزلته من قبل، أفلست ترى أن املساجد فيه هي الدليل القائم على دين   ملًاك نزلت بلدوهب

وقلت علمت أنهم زرت ت علمت أنهم قوم صالح، وأهل تقوى وفالح، وإن نرليه: إن تعددت وكثأه

 عنه يقول فيما ي اهللر ما كان أبو بكر رضمألبدنياهم من املشغولني، وعن دينهم من الغافلني، و

 لوهم فقاتإالإذا نزلتم بقوم فانتظروا بهم وقت الصالة فإذا أذنوا فارحلوا عنهم و ”جنده ي بهيوص

، مساعي األذلك ألن الشعائر الظاهرة تستلفت األنظار، وتسرتع ”علياي الكلمة اهلل ه نحتى تكو

من تقوى نها ومن يعظم شعائر اهلل فإ ذلك”سالم احملبوب إلا من يفتدون هذا فئدةوتهوي إليها أ

 ”.بالقلو

ليات التهذيبية لألمة يتعلم فيها لكدارس العامة، واجلامعات الشعبية، واي املساجد كذلك هوامل

الكهول والشبان والشيوخ والصبيان ما يصلح حاهلم يف معاشهم ومعادهم، ويزودون فيها بأحكام 

اليت هلم، وشفاء صدورهم مبا يستمعون من عظات، وما حيضرون من حلق العلم وقعدينهم، وغذاء 

 . كثرًااًل والوال يرهقون املستمع ق، ال يتقاض عليها أهلها أجرًا

ا بن أوىلنشاء املدارس وتعميمها بني طبقات األمة. وإعداد املشايف لعالج الصحة، فى بإكنا نعن افإذ

ق بيوت للعبادة، ومدارس للعلم، ومستشفيات ألمراض حب ييت هلاأن نعنى بإقامة املساجد 

 النفوس.

مة، ويلحقون بكل املساجد للخاصة والعا يعنون بالتدريس يف -رضوان اهلل عليهم  -أسالفنا  كان وقد

مسجد مدرسة، ورمبا تبع ذلك مساكن للطلبة ليتحد العلم بالعمل، ويقرتن القول بالفعل، وتكون 
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بيقيه قبل أن تكون كالمية، وتبث روح الدين يف املتعلمني، وترسخ مظاهره يف نفوس طت الدراسة

 مدية النبيلة.احملالطالبني، فيتخرجون على الفضيلة واألخالق 

كمدارس ابتدعوها ومعاهد اخرتعوها، يدخلها أبناؤنا مسلمني، وخيرجون  منها ملحدين، أو ال 

اإلحلادية،  راءفكار اخلبيثة الفرجنية، وحشيت أدمغتهم باآلألابال دين، وقد تسممت عقوهلم ب

لقائمون به، وفهموه على أتقنه ا تعليم أرتى من تعليم املساجد لووأي  وشبوا على التقليد واإلباحية.

 وجهه، وعماده الرغبة ال الرهبة، وأساسه الصلة واحملبة.

كان تالقي أشخاصهم، ففيها جيتمعون وحتت مو ساجد بعد هذا كله ميدان تعارف املؤمنني،وامل

هم احني وجمالس صلحهم، وحفل نكويتعارفون، وقد كانت يف القديم أندية املسلم نآخوتظلها ي

، ”أعلنوا هذا النكاح واجعلوه يف املساجد ”يقول حيث  يه الصالة والسالملع رسوللصية ا لوتنفيذًا

إسراف وتبذير ورياء وتكرب وتفاخر بالباطل واهلل ال  نميجتنبون مصائب هذه احملافل املعتادة ف

 حيب كل خمتال فخور.

رته العاملون ويفكر اما جيب أن يعنى بعمل يف حياة األمة كانت أو ثارا كانت للمساجد هذه اآلفإذ

 هجرته أن بنى يف  يه الصالة والسالملع يف إصالحه املفكرون، وكذلك كان أول عمل لرسول اهلل

جد أسس عل ملس“ سجد الذي أنزل اهلل فيه: و اململ بن عوف، وه سامدة إقامته يف بين ءاجد قبمس

 ”.ب املطهرين حيواهلل اوتطهرال حيبون أن يرجأن تقوم فيه، فيه أحق يوم من أول  تقوىال

 ني احلرمني املقدسنياث يه الصالة والسالملع ن أول عمل عمله بعد دخوله املدينة أن بنى مسجدهوكا

 ش اآلخرة عيش إالاللهم ال عي “فيه روضة من رياض اجلنة، وكان يعمل فيه بنفسه وهو يقول: و

  به يعملون ويقولون:حاوكان أص ”جرةفاغفر لألنصار واملها

 ك منا العمل املضللالذ   يعـمل  ـيبـقعدنا والن لئن

 ل فيها تائما وقاعدا ميع    ستوى من يعمر املساجدا الي

 ئدااق حيالطر نع ىري ومن

توسعة مسجده،  يف اهلل عليه وسلم ىلص عنه أول من أجاب دعوة الرسول ي اهللن عثمان رضوكا

 وار.س سدار مخفأدخل فيه مق
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ليه من مساعدة مجعية اإلخوان املسلمني يف تشييد هذا تم إارك وتعاىل على ما وفقبدوا اهلل تفامح

وضاعف  نيلصخضل مثوبة املفم أكجزاء العاملني ولقا ري خهللم اكاملسجد بأموالكم وأنفسكم، وجزا

 اهلل بنى اهلل له جهو ي بهغب يبنى مسجدًا نم“ اهلل عليه وسلم:  ىلصلكم أجر املنفقني. قال رسول 

 ا.مريهغرواه البخاري ومسلم و ”اجلنة  يفبيتًا

املالئكة جلساؤهم إن ًا، داإن للمساجد أوت “ل: اق اهلل عليه وسلم ىلصرة أن رسول اهلل يره يبأ وعن

غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا يف حاجة أعانوهم. جليس املسجد على ثالث 

 قال صحيح على شرطهما.و اه احلاكمور”  ة حكمة أو رمحة منتظرةمكل وتفاد أمسخصال: أخ 

 

 صاتقصا

وة والداعية بعد االنتقال إىل الدععن  ةباللكتنا أتهيأ أ وًارت عليها عرضث عيتالقصاصات ال ومن

 تذرا عن نشر األمساء إىل حني:معي ، يلالقاهرة قصاصات طريفة، أحببت أن أكتبها فيما 

 

 النفوس:ئع طبا

 ا مت بينه وبينه بشأن اإلنفاق يف مشروعهما التجاري...... مبارحينيص ملو

األسلوب الذي يعتمد على اللف والدوران فإذا  اذكنت أظن أنه قد برأت نفسه من حب املادة وه وقد

النفوس من  هريطتقد أن تع أينإصالحه، ولكنه جيعل  منبقاياه ال تزال عالقة به... ذلك ال يؤنسين

 قول شوقي:ني بنها أشق عمل يف احلياة ويذكراأدر

  اف من طبائعها الذئاباكش  لناس من نزعات شر ايفاشو

 د متام اخلربة واملعرفة. بعلثقة بالناس إالا  يفريث كثريًا أتعلينوجي

 

 :قدرة اهلل رآثا

نون به وال ال يؤمثم  يف أنفسهمويء شقدرة اهلل يف كل  آثارلهؤالء الذين يرون يء فأعجب لشإن 

يفهمون عنه. إن الفهم عن اهلل تعاىل هو حقيقة اإلميان به. وقد كنت أقرأ هذه الكلمة يف الكتب 

فهم. فعرفت حقيقة أنه ليس اإلميان بل ا الأبواب هذ  منبًا بافتح اهلل على قليب ىتفأراها غامضة ح
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 كًاالتالميذ يف القواعد وشا إىلنفس كل االطمئنان الهو أول املعرفة وبدء طريق الوصول. كنت مطمئن 

 عليها بيقطشرح القواعد والت  يفت معهم كثريًابعت يندرتهم من ناحية اإلنشاء وذلك ألمق يف

عتمدت على هذا اجملهود فأسفرت النتيجة عن إجادتهم فيما ختوفت منه وتقصريهم فيما او

 ”.مرتكثحنني إذ أعجبتكم ك وميو“ ” ببدرهللم اكرنصقد لو“ اعتمدت عليه فذكرت قول اهلل تعاىل: 

 

 ي:باق عرميث

يات املتحدة الولفت يف الأي: تتما يأ 1350من احملرم  22بتاريخ .”الضياء ”ت جريدةنشر

مجيعة غايتها بث فكرة وحدة العرب واملطالبة باستقالهلم. وكان من أعماهلا هذا القسم الذي 

 و:هي وبحيلف به كل عر

شريف وبرتبة أجدادي أن أعمل للوحدة ي وبوت. أقسم بإهلسم العرب حنيا وباسم العرب منبا“

 ي إىللنظر عن صفتها ما دامت تؤدا عالعربية وأسعى الستقالل العرب بكل وسيلة وطريقة بقط

تداب نا يربية وال بأالع بالتقسيم الذي أجراه األحالف يف البالدلقا  أعرتف مطني الالغاية العليا، إ

عترب كل البالد العربية أ ينلعرب، بل إني اال يتفق مع أما ي حلأعد بلفور، وال بوأو وعد مثل 

ة واملهاجرين األجانب يف البالد العربية غريبعناصر اللا يتجزأ وأعرتف أن وجود  الحدًا واجسمًا

عهد تي أنوإ ،رية بالدي وحلب حلرييت وسائر واغتصاب حلقوقي وحقوق أميتي وجهو غري طبيع

وأن أهدم كل عقبة يف سبيل الغاية ، تعمار أو احتالل أو انتداب أجنيبهر البالد من كل اسطبأن أ

و إقليمية تقف يف سبيل الوحدة العربية واهلل شهيد، ا ةالعامة وأال أجعل أية غاية شخصي

 ة.عربيحدة الالو والتوقيع: فرسان

 هداء فلسطني.ا امليثاق يوم إعدام السلطة اإلنكليزية لشهذبدء العمل ب يرانحز 17رروا يوم ق ماك

 

 طر:خوا

اإلخوان املسلمني. أريد أن  تايوم... و... من احملمودية. وتكلمنا كالما كثريًا عن مجعيي الإل حضر

 أمره إىل اهلل، وأسأل اهلل أن يوضح لي الطريق الذي أسريأكل عنه فال يتسع لي جمال الكتاب ف أكتب

 يه.ف
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تنفع ال  لمني باحملمودية وشرباخيت سوفعية اإلخوان املسي مجن فرعأ يتطراخأن ملخص  على

هود اإلخوان ي وجبء الدعوة إال ما بنيت بنفسانبوال ينفع يف  ي،بنها أنشئت بغري أسلو ألكثريًا

لية ياعمسيف التهذيب والتعليم وهم قليل. ونفس فرع اإل شركةاحلقيقيني الذين يرون لي معهم 

شاء اهلل.. إنه هلل.. قائد موهوب ولكنه منصرف   إنلكنه سيسري نافعًاة وعديالت كثريتستحدث فيه 

اسف مسرف يف وقته ال يقدر له قيمة، قلبه مملوء بأوهام ال فسلبهذه القيادة وهذه املواهب إىل ا

 يمة.قالعرة طخاحقيقة هلا ومنصرف إىل ناحية ال تثمر إال العناء؟ فاالعتماد عليه ضرب من امل

ومن هذه ،  قلياًلالئي إراي آلوهو ينظر إىل كأخ زميل فال يصغ خ الشيخ.. له أساليبه اخلاصة به.واأل

 وحيد الفكرة ضربا من التعسر؟ فاالعتماد عليه خماطرة كذلك.ت نالناحية يكو
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 :ؤمننيملمن اتبعك من ا وونفسك وحسبك اهلل ربكك يا هذا وإياك واخللق .. نفس

يف حينها فكتب خبطة يف الصفحة  الطريف أن األخ الزائر من احملمودية رأي هذه الكتابةمن 

لقد علم اهلل أنك تغاليت يف ظنك هذا، وكل ما  ”الكريم خساحمك اهلل أيها األ ”املقابلة هذه العبارة

 األيام غري ما ظننت. ي لكأرجوه أن تبد

لها بني  أمحاليتنفس عامل أن ال، صوابك يف نك ال بد راجع إىلأ م غريل عت أزكى نفسي فاهللولس

ى ما ل عًاسأو حسرة تفتتتضطرم غرية وت أنهاها بعلمه السابق األزلي  فيم اهللس علنف جنيب هي

 أصاب اإلسالم وأهله.

 

 ز:متي

ي آمالايف تنو يدعو إىل الطريقة وله أفكار خاصة  وهلية... من القصاصنيياعمسم إىل اإلاليو حضر

وأمثال هؤالء ي، الح اإلسالمعوة أرى أنها خري السبل لإلصي لدة. وأنا إمنا وقفت نفسياإلسالم

ألوان الذي أعتز به عن كل آن ا. لقد ريدهوذلك ما ال أ مهتون حتويلها وتشكيلها بشكل دعوايريد

تاب خص يف الرجوع إىل كتلذي يي الهة. واكشف فيه عن الغاية لإلصالح اإلسالمبشتملهذه الدعاوي ا

ام، وإرجاع الناس إىل هدى اإلسالم واألوهفات ول من هذه اخلراالعقوتطهري ة رسوله نس واهلل

 احلنيف.

 

 وب:أسل

ضنا إال إصالح النفوس رس غيمجعية اإلخوان املسلمني، فلسم يف الدعوة أن تكون با مزبال سلي

ية التعارف، ثم بعد ذلك دحراء وأن دعاهموتهذيب األرواح فلتكن الدعوة إىل مدارس األنصار و

 مجاعات. نتكوت

 

 ى:األمني وخباثة القو ضعف

الناس مل يفهموا بعد دعوة  ؤالءاإلدارة: إن ه سلخبصوص نظام جمي... و... هذا اليوم حتدث إليف 

لذين يستطيعون النهوض بأعباء إدارتها وتنفيذ منهجها ائك لون هم أوقليلاإلخوان املسلمني و
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بهم تاح وأرهذا العمل يهم ال يفهمون ويديرون فأسلم إل رجنين أمتنى أن يكون إىل جانيبإالواسع. 

يفهمون من جملس اإلدارة إال كلمة  ن اليم؟. إن الكثريه نطمئن إىل مقدرتهم ولكن أي وأقلياًل

ملنتظر ا ريغيسيتبع الت. ءغضاالعضوية، فهم يتنافسون على حيازتها، وتقع بها بينهم العداوة والب

سن القصد وخلوص ه. فاللهم إن كنت تعلم حإلي مبجرد الوصول لزوي لسراب يلوح ثمي كاضجات ه

 آمني. نيلصخامل بادكع سبيلك فاسلك بنا لذ النية فوفق، وإن كان غري

 

 

 قاهرة العوة يفالداني : ثلاسم قلا

 

 24حارة نافع رقم 

املركز العام ” ةهررر اعتبار القاقاعيلية ومسانتقلت إىل القاهرة واجتمع جملس إدارة اإلخوان باإل

كن للجماعة يف هذا الوقت مكان مناسب خاص بها فقد قرر إخوان نه مل يأ، ومبا ”لإلخوان املسلمني

 24هلا: حارة نافع رقم  مقرًا األول فيه خاليًا ن الدوركاعتبار املنزل الذي أسكنه واالقاهرة 

 بك إحدى حواري شارع السروجية. فرعة من حارة عبد اهللتامل

 عيليةمسارد الفعل باإل

املعارف وكان إذ ذاك  يرابل وزقر من أهلها وفد ضخم وضفح اعيلية،مسوكان االنتقال مفاجأة لإل

اء النقل، وزار هذا الوفد كذلك مدرسة عباس وقابل ناظرها. لغباشا عيسى، وطلب إليه إ يحلم

القاهرة، وما كدت أعلم بذلك  يتمسك بوجودي يف حسنني بك رأفت رمحه اهلل ( وحتدث إليه يف أال)

يف البقاء بالقاهرة، وبأن هذا  ت إىل وزارة املعارف برغبيتقأبرحتى رجوتهم العدول عن فكرتهم. و

 .وملصلحيت النقل إمنا كان بناء على طليب

اعيلية بإلغاء النقل. فصدرت جرائد مسحني وعد وفد اإل يرعوا الوزمسولكن خمربي اجلرائد 

هلون أن ي فظن األتاعيلية إلحضار أسرمسومنها هذا اخلرب، وتصادف أن سافرت إىل اإل حالصبا

اخلرب صحيح، وأخذت مجوعهم تتوافد على دار اإلخوان مهنئة بالعودة وأنا ابتسم لذلك وأخربهم 

 باحلقيقة.
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خ اخلارج على يع األقلى خطاب ورد إليه بتوع ياعيلمسوحدث أن ناظر مدرسة عباس أطلع الوفد اإل

كدت أفارقها حتى تربص له  وشتم، فتأملوا لذلك ونقلوا اخلرب إىل البلد. وما حالدعوة وفيه جتري

حتى عجز عن السري  يواأليد يبالعص بعض املتحمسني من األهلني وهو يف طريقه وأشبعوه ضربًا

 معهم كمحرض على ضربه مستداًل ى إال أن يتهمينببعض اإلخوان، وأ متهمًا والقيام. وتقدم هو

ت لي فرصة زيارة بوجودي بالبلد حينذاك وحتددت جلسة تبعتها جلسات، وكانت قضية أباح

 ناف.ئساعيلية مرات ثم انتهت بالرباءة يف االبتداء واإلمساإل

 

 : دور اإلخوان املسلمني -بل احلرب العاملية الثانية قفيما  يأ بتداء نشاط اإلخوان يف القاهرةإ

ة والداعية تنقل املركز العام خالهلا يف دور وتقطع سبع سنوات من عمر الدع هذه الفرتة اليت يف

م قإىل شارع الناصرية ر 5م قر يإىل دار سوق السالح إىل حارة الشماشرج 24ثرية: من حارة نافع ك

 أيضًا 13م قر شارع أمحد بك عمر راإىل د وأخريًا 5اف رقم قراء عمارة األوضإىل العتبة اخل 13

 ن.دارة جريدة اإلخوان املسلمني اآلإ هيو

 

 أنواع نشاط اإلخوان يف هذه الفرتة:

 ن نشاط الدعوة يف هذه الفرتة ينتظم هذه األنواع اآلتية:وقد كا

 احملاضرات والدروس يف الدور واملساجد وتأسيس درس الثالثاء. -ا 

ويف أثناء  وثانيًا فقط ثم جملة اإلخوان املسلمني األسبوعية أواًل ينإصدار رسالة املرشد العام عدد - 2

 لسنتني من أول عهدها. يرذلك جملة النذ

 دد من الرسائل والنشرات.عدار إص - 3

 .جا خلار اليم ونشر الشعب يفقانشاء الشعب يف القاهرة وزيادة شعب األ - 4

 تنظيم التشكيالت الكشفية والرياضية. - 5

سم الطالب واالنتفاع جبهود األزهر الشريف: قتركيز الدعوة يف اجلامعة واملدارس وإنشاء  - 6

 علمائه وطالبه.

 م.ياهرة واألقالقلارات دورية لإلخوان يف امة عدة مؤمتقا - 7
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 إحياء األحفال اإلسالمية والذكريات اجمليدة يف القاهرة واألقاليم كذلك. املساهمة يف - 8

تناول الناحية  - 10ضايا اإلسالمية الوطنية وخباصة قضية فلسطني. قاملساهمة يف مناصرة ال - 9

يضاح والتوجيه وكتابة املذكرات واملقاالت والرسائل اإلصالحية السياسية واالجتماعية بالبيان واإل

 بهذا اخلصوص.

 .قاومة التبشري وحركة تشجيع التعليم الديينماملساهمة يف احلركات اإلسالمية كحركة  - 11

ومهامجة احلزبية والدعوة يف وضوح إىل املنهاج  سالميًاإرة صة احلكومات املقمهامج - 12 

. وتتناول كل ناحية من هذه النواحي ببيان ياسات فنية يف هذه النواحاإلسالمي وتأليف اللجان لدر

موجز وكلها تكاد تكون متصلة وثابتة بتوارخيها يف جملة اإلخوان املسلمني السنة األوىل والثانية 

 مدونة يف قصاصات للذكرى وللتاريخ.  ت عليهاثروال بأس بأن أثبت هنا بعض اخلطوات اليت ع

 

 ضيل النهوبيف س

متاما وتتعلم الوسائل  هاقوتفهم حقو واًلأى األمة بب أن تكون دعامة النهضة ) الرتبية ( فرتجي

نفسها هذا اإلميان بقوة أو بعبارة  ث يفبعلى اإلميان بها وي بىاليت تنال بها هذه احلقوق وتر

 و روحيا.      نظريا وعمليا  أخرى تدرس منهاج نهضتنا درسًا

ألنه منهج دراسة يدرس ألمة فال بد أن تتذرع األمة بالصرب واألناة  تا طوياًلقو يوذلك يستدع

 يعة يكون نصيبها احلرمان.طبحواجز ال يوالكفاح الطويل، وكل أمة حتاول ختط

تود النهضة مدرسة، طلبتها كل املواطنني وأساتذتها  ومن أجل هذا جيب أن تعد البالد اليت

اية والوسيلة، ومن أجل ذلك أيضا غات العامة أو الالزعماء وأعوانهم، وعلومها احلقوق والواجب

 ج والزعامة.املنهجيب أن ينظم أمران مهمان هما 

فأما املنهج فيجب أن تكون مواده قليلة، بقدر اإلمكان، عملية حبتة ملموسة النتائج مهما قلت، 

جيب أن إذا وصلت إىل درجة الثقة أطيعت وأوزرت و تىوأما الزعامة فيجب أن ختتار وتنتقد ح

 خلقته الضرورة وزعمته احلوادث فحسب أو زعيمًا ليكون كذلك. ال زعيمًا بىتر يكون الزعيم زعيمًا

 حيث ال زعيم.
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ال الدين والشيخ حممد عبده نهضة مصر على هذه القواعد بنى مصطفي كامل وفريد ومن قبلهما مج

لتقدمت ومل تتقهقر  لاألقولو سارت يف طريقها هذا ومل تنحرف عنه لوصلت إىل بغيتها أو على 

 وكسبت ومل ختسر.

بيد أن زعماء خلقتهم الظروف أرادوا أن يستعجلوا النتائج قبل الوسائل وخدعتهم غرارتهم بقيادة 

وا السراب ماء وجروا وراءه حتى إذا جاءوه مل جيدوا شيئا بعد إنفاق نالشعوب ومكائد السياسة فظ

إىل الرجوع من حيث بدءوا وتقهقروا وخسروا ومل  اجلهد وتضحية الوقت وفناء الزاد فاضطروا

 يرحبوا.

إىل النهضة الصحيحة  إذا فحصت األمة هذه احلقائق ناصعة واكتفت بالتجارب املاضية وعادت

طويال للكفاح والنضال فإنها كاسبة إن  وعنيت باجلديات واحلقائق واحتقرت األوهام وأعدت صربًا

ي غارقة يف حبار الشهوات واألهواء مستنيمة إىل الكسل نباألما شاء اهلل تعاىل. أما إذا ظلت معلقة

 ويكون مثلها مثل قول القائل: هلا من صبابة قوة أو غرية أو مال تباعًا يواخلمول فستخسر ما بق

 فوقيا وال حتيت وجلست ال ومحاري معًا بعت بييت

ام الناس هذه احلقيقة الطريق تسلك أمتنا احملبوبة. نرجو أن تسلك طريق الوصول، وإلفه يفأ

 قامت مجعية اإلخوان املسلمني.

 

 ةهضسبيل الن يف

فإذا استطاعت األمة أن تتشبع بروح اجلهاد والتضحية وكبح مجاح  -ال نهوض ألمة بغري خلق 

النفوس والشهوات أمكنها أن تنجح مبعنى أن األمة إذا استطاعت أن تتحرر من قيود املطالب 

 ء فليكن حجرا لزاوية إصالح خلق األمة.ية أمكنها أن تتحرر من كل شالنفسية والكماالت احليوي

ما يكون حاجة إىل  دأش ا حتى صار املصلح يفينلقد طغت العادات ومظاهر احلياة غري اإلسالمية عل

  هذا السيل اجلارف من املظاهر.نيوة اإلرادة واليقظة والبحث عن املظاهر اإلسالمية بق

فسه ثم على مريديه الذين فهموا غايته ثم يرتك نلعامة فيشتد على ن يشتد على اأولكن حذار 

 الناس. يقلدونهم باالختالط ال باألمر والشدة.

 .جإن نهضتنا ال تزال مبهمة ال وسائل هلا وال غايات وال مناهج وال برام
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رار أو رئيس حزب الشعب أو رئيس حزب ح:رئيس الوفد أو رئيس األسيسل أي زعيم سيا

 ض باألمة والسري بها إىل نوال أغراضها.لنهون املنهج الذي أعده لاالحتاد ع

 

 ء أبدًايش ال

إليهم من  ياأللفاظ ودس وتقرب من العدو وانتظار ملا يلقبكل ما يف األمر تطاحن على احلكم وتهاتر 

 فضالت مائدته على حساب مصر وأهل مصر.

 ني.دينييف الزعماء اإلصالحيني ال ل مثل ذلك متامًاق

 ء كذلك.ياجلمعيات اإلسالمية عن براجمها؟ ال ش سل

 .وأقوم سبياًل أن النهضة يف فجرها كانت خريًا يظهر

دون إعداد األمة لكفاح طويل تتحرر فيه نفوسها وأخالقها فال ريورجاله ي-كامل  طفيمص-كان 

ارة املعارف ناة، وتعلم مكان اخلداع والكيد فال تقع يف مهواة الردى. نادى مصطفي بوزقتلني هلا 

قات الشعب، واستقل عبد طبية الليلية للعمال وبمشروع املدارس التهذي شاألهلية، ووضع جاوي

 يه فهمسبالتأليف يف حقوق األمة فكان من ذلك كتابه الذي رأيته ومل أعرف ا يالرمحن الرافع

ماء أغرار مل سلسلة منظمة متصلة احللقات تتالقى أطرافها عند ميدان واحد أما اآلن فقد نبغ زع

 حينكوا بتجارب الزعماء فرضوا من الغنيمة باإلياب.

 يإىل ناحية مثمرة ه قيًالوخ يسريون بالناس دينيًا ال الدين وحممد عبده والكواكيبوكان مج

زيع متناسق لفروع وقائد وتقويم األفكار يف ناحية مجعياتنا اإلسالمية واآلن ال بد من تعتصحيح ال

 النهضة.

 

 لنشراتالرسائل وا

والالئحة الداخلية، ثم صدرت ” لإلخوان املسلمني سيالقانون األسا” كان أول هذه الرسائل طبعا

 هـ 1349رمضان سنة  5ظهر منها عددان فقط، وكانت الرسالة األوىل بتاريخ ورسالة املرشد 

 ديسمرب 19، هـا 349شعبان سنة  2 0م والثانية بتاريخ 1931سنة يرينا 2تقريبا املوافق 

 من مبادىء اإلخوان املسلمني: -م وقد جاء يف صدرها هذا التوجيه  1 932سنة 
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 والسنة. سالمة االعتقاد واالجتهاد يف طاعة اهلل تبارك وتعاىل وفق الكتاب -ا 

 احلب يف اهلل واالعتصام بالوحدة اإلسالمية. - 2

 داب اإلسالم احلنيف.آالتأدب ب - 3

 خرة على الدنيا.ار اآلثمعرفة اهلل تعاىل وإي تربية النفس والرتقي بها إىل - 4

 ”.الدين”الثبات على املبدأ والوفاء بالعهد مع اعتقاد أن أقدس املبادىء هو - 5

 اء وجه اهلل.غقات األمة ابتطبنشر الدعوة اإلسالمية بني  االجتهاد يف - 6

 الوجود. ء يفيكثر من أي شأحب احلق واخلري  - 7

نشرات يف هذا الصدد منها ما هو لإلشارة إىل أعمال اإلخوان االجتماعية، وتوالت بعد ذلك رسائل و

ومنها ما هو شرح ألهداف دعوتهم، ومنها ما هو توجيه للحكومات إىل األخذ بتعاليم اإلسالم، وال 

 اإلخوان: يزال من هذه الرسائل بني يد

، حماضرة الثالثاء، رسالة ء ندعو الناس، املأثورات، إىل الشبابشي يحنو النور، دعوتنا، إىل أ

 ن املنهج. د نفذت طبعتها، ومل تعد إىل اآلقاجلهاد، و

 

 جملة اإلخوان األسبوعية

بنشر الدعوة وتضمن أخبارها على الوجه الذي  ين رسائل املرشد العام ال تفأوقد رأي اإلخوان 

، ”خوان املسلمنيجريدة اإل”سبوعية تسمىأ جيب أن تصل به إىل الناس عامة، فقرروا إصدار جملة

بأنها ستكون جريدة يومية، وعند حماولة إنفاذ هذا القرار مل يكن يف خزينة اإلخوان  تفاؤاًل

رار وال بد أن ينفذ، فماذا يصنعون؟ هذا هو األخ الشيخ رضوان حممد قولكنه  -بالقاهرة رصيد ما 

 -ذه اجمللة وقد كان رضوان ويف جيبه جنيهان كامالن وإذن فلنرصدهما وليكونا هما رأس مال ه

ميان إىل املكتبة السلفية، وقد كانت بباب اخللق خلف إومحلت اجلنيهني وذهبت بكل بساطة و

 ناف.ئمة االستكحم

 رًايأن يكون مد -ء يش على كل جزاه اهلل خريًا -يب طاخل ينوهناك تفاهمت مع السيد حمب الد

بعد ذلك فعلى اهلل، وابتسم  يأوىل، وما بقع بالسلفية، وأن يكون اجلنيهان دفعة طبللمجلة، ولكن ت

 حخر بكل بساطة وإميان، فصدر التصريالرجل املؤمن اجملاهد احملبوب، ووافق على ذلك هو اآل
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 28اخلميس “ألول بتاريخ اوبدأ الطبع، فظهرت جريدة اإلخوان املسلمني األسبوعية العدد 

 التاريخ يف صدر أعدادها قاصرًا إذ كان 1933وذلك يوافق أواخر شهر مايو سنة  هـ1352صفر

 على اهلجري فقط.

صدورها  يوم ليف والتوزيع والنشر، وكانوا حيملونها بأنفسهمغواستعد اإلخوان حبارة نافع للت

هم. وبرأس املال هذا ) جنيهان سلفة ( أنشئت يديوصبيحته ليوزعوها على املساجد والناس بأ

رمحه  -جوهري  يها األستاذ الشيخ طنطاويررأس حتيرجملة عاشت أربع سنوات كاملة، وكان 

يب ويعمل يف هذه اإلدارة رجال الدعوة األستاذ حممد أسعد طحمب الدين اخل ها السيديرومد -اهلل 

نور  يي نائبها، واألستاذ حلمت اإلخوان حينذاك، واألستاذ عبد الرمحن الساعاريم سكرتياحلك

 هم.ريوغ ينالد

ن، ه اآلامسعن ذكر  جييدون السبك واخلديعة، ومنسك ينالذ حدأ يرن تسلل إىل التحرأوحدث 

 يربه، ولكن الدعوة اليت تنفآور سبيال إىل مطهجريدة اإلخوان األسبوعية ال-فأراد أن يتخذ من 

 اد نفته وأقصته إقصاء ال رجعة بعده ولكنها يف سبيل هذيا ينفي الكري خبث احلدمخبثها ك

أراد اهلل أن  ًامسها باسم آخر، فاختار هلا ايعه على أن يسمدة مياإلقصاء فقدت ترخيص هذه اجلر

أو  ًاإال عدد ، وقضى اهلل عليها بالفناء، فلم يصدر منها”اخللود”سم األضداد، فدعاها هوإيكون من 

 مصرعه وخيم. يتهي أمرها، وكذلك الباطل ال بقاء له والبغنعددان وا

 

 جملة النذير

وصدر العدد األول ” سياسية أسبوعية” ريخرى مبجلة النذاإلخوان بعد ذلك، رخصة أ رواستصد

وقد ظهر منها  1938ويوافق مايو سنة ” 1357من ربيع األول  29اإلثنني ” منها بتاريخ

يف الداخل واخلارج إذ كانت  يواضحا اجتاه اإلخوان الوطين وابتداء اشرتاكهم يف الكفاح السياس

ل إذ إنها تصور اجتاه ونقل هنا افتتاحية العدد األالدعوة قد أمتت عشر سنني، ومن اخلري أن أ

 اإلخوان إذ ذاك متام التصور:

 محيبسم اهلل الرمحن الر

 وتنا ثابتة:خط
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 بقلم صاحب الفضيلة أستاذنا املرشد العام لإلخوان املسلمني.

 الدعوة اخلاصة بعد الدعوة العامة. مام دائمًاإىل األ

 أيها اإلخوان جتهزوا.

صلى اهلل دأت دعوة اإلخوان املسلمني خالصة لوجه اهلل متقفية أثر الرسول األعظم منذ عشر سنني ب

ن منهاجها تتلوه آسيد الزعماء وأهدى األئمة وأكرم خلق اهلل على اهلل، متخذة القر عليه وسلم 

افلني عنه غحصه وتنادي به وتعمل له وتنزل على حكمه وتوجه إليه أنظار التفوتتدبره وتقرؤه وت

ال تعرف لونا ” نيةآإسالمية حممدية قر” لك كانت وستظل دعوةكذسلمني وغري املسلمني. من امل

 قيادة رسول غرياحلكيم وال تنتسب إىل قيادة  يزة غري صبغة اهلل العزغغ بصبطبري اإلسالم وال تصغ

 بني يديه والغري كتاب اهلل تعاىل الذي ال يأتيه الباطل من  وال تعلم منهاجًا صلى اهلل عليه وسلماهلل 

 ه فمن خل

 

واإلسالم عبادة وقيادة، ودين ودولة، وروحانية وعمل، وصالة وجهاد، وطاعة وحكم، ومصحف 

 .”زع بالقرآنيال  ليزع بالسلطان ما اهلل إن”خر ووسيف، ال ينفك واحد من هذين عن اآل

حيكمها  كثريًا وال لياًلقن نبتت هذه الدعوة اجملددة ال متلك من أمر نفسها أوكانت مصر يوم 

يل اسرتداد حريتها واملطالبة باصبون ويستبد بأمورها املستعمرون وأبناؤها جياهدون يف سغال

رب شخصية ومل يشأ آزات سياسية تذكيها ماقالهلا ومل خيل اجلو من منازعات حزبية وحزستبا

ميكنوا للغاصبني ختلفني وين فيزيدوا خالف املدهذه امليا زجوا بأنفسهم يفياإلخوان املسلمون أن 

قلبت فتمهدها بلون غري لونها ويظهروها للناس يف صورة غري صورتها.  يف يوه ويلوثوا دعوتهم،

ع العاملني، منصرفني إىل مون عملريت الدوالت وهم جياهدون مع اجملاهدين ويغاحلكومات وت

كية النفوس  العرف العام وتزرييغميدان مثمر منتج هو ميدان تربية األمة وتنبيه الشعب وت

قد أنهم جنحوا يف عتد والعمل والفضيلة بني الناس. وأااحلق واجله ئري األرواح وإذاعة مبادطهوت

ذلك إىل مدى حيمدون اهلل عليه ويسألونه املزيد منه فقد أصبح لإلخوان املسلمني دار يف كل مكان 

ري وتهدي إىل سواء إىل اخل ائة شعبة تعمل للفكرة وتقودمثر من ثالثودعوة على كل لسان واك

يعتز الضعيف به ويأمل ويه إل يركن القويقوي دفاق  يكذلك يف مصر شعور إسالم حالسبيل. وأصب
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اجلميع يف مثراته ونتائجه واحلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل وشكر اهلل 

 اخلري. يقه إىل طريل مبادرتعلى حسن استعداده لتقبل احلق ومج يهلذا الشعب الذك

هلا، وطبق التصميم  ق اخلطة املوضوعةفاجتزناها بسالم و هذه مرحلة من مراحل اإلخوان اليت

ن أوان اجلد ومل يعد هناك جمال آن أيها اإلخوان وقد حان وقت العمل و. واآله توفيق اهللمسالذي ر

ن و ينتج مثرة، والزعماء حائرإىل غاية وال يق وكلها ال يؤدطبلإلبطاء، فإن اخلطط توضح واملناهج ت

 لقادة مذبذبون متأرجحون.او

 

 كم الثانيةتما خطو

 وا:عأقول لكم فامس

إىل دعوة الكالم  الم وحدهك دعوة اخلاصة ومن دعوة الري دعوة العامة إىل خريقل من خننتس

ائه عمال وسنتوجه بدعوتنا إىل املسئولني من قادة البلد وزعمائه ووزراملصحوب بالنضال واأل

وحكامه وشيوخه ونوابه وأحزابه وسندعوهم إىل مناهجنا ونضع بني أيديهم برناجمنا وسنطالبهم 

بأن يسريوا بهذا البلد املسلم بل زعيم األقطار اإلسالمية يف طريق اإلسالم يف جرأة ال تردد معها ويف 

ن أجابوا الدعوة من غري مواربة أو مداورة فإن الوقت ال يتسع للمداورات فإووضوح ال لبس فيه 

وسلكوا السبيل إىل الغاية آزرناهم وإن جلئوا إىل املواربة والروغان وتسرتوا باألعذار الواهية 

واحلجج املردودة فنحن حرب على كل زعيم أو رئيس حزب أو هيئة ال تعمل على نصرة اإلسالم وال 

ها وال هوادة يال سلم فتسري يف الطريق الستعادة حكم اإلسالم وجمد اإلسالم، سنعلنها خصومة 

 معها حتى يفتح اهلل بيننا وبني قومنا باحلق وهو خري الفاحتني.

ل الناس وا أنكم مل تنضموا إليهم كذلك ولقد تقموال هيئة ك إىل اآلن أيها اإلخوان مل ختاصموا حزبًا

رار عليكم فمن قائل إنكم وفديون حناسيون ومن قائل إنكم سعديون ماهريون ومن قائل إنكم أح

متصلون، ومن قائل إنكم إىل مصر الفتاة تنتسبون ومن  دستوريون ومن قائل إنكم باحلزب الوطين

ذلك بريئون فما كل يعلم والعارفون بكم أنكم من  واهلل -ائل إنكم إىل غري ذلك من األحزاب منتمون ق

الم غاية. فدعوا وما اختذمت سوى اإلس وما ارتضيتم غري كتابه منهاجًا غري رسوله زعيمًا تماتبع
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قائق وما كان اهلل ليضيع إميانكم إن اهلل وخذوا يف اجلد، والزمن كفيل بكشف احل كالم الناس جانبًا

 م.يوف رحؤبالناس لر

هكذا فيما مضى أما اليوم وأما يف هذه اخلطوة اجلديدة فلن  كم أيها اإلخوان سلبيًاقفكان ذلك مو

كم وخارجه خصومة شديدة لديدة إن مل يستجيبوا يف احل يكون كذلك، ستخاصمون هؤالء مجيعًا

ني لكم ممنض يسريون عليه ويعملون له وسيكون هؤالء مجيعًا لكم ويتخذوا تعاليم اإلسالم منهاجًا

جيتمعون وال  ذاهلل وعملوا معه. وحينئ ية مرتاصة متساندة إن أجابوا داعليف وحدة قوية وكت

واضح ال يعرف الرتدد وال يتوسط بني احلب  بيإجيايتفرقون ويتحدثون وال ينتقدون فهو موقف 

نا أو ننحرف عن طريقتنا أو نغري مسلكنا طتبغض. فإما والء وإما عداء ولسنا يف ذلك خنالف خلوا

نا يقتا يقول الذين ال يعلمون ولكنا بذلك ننتقل خطوة ثانية يف طرمك” بالتدخل يف السياسة

ن أمن الدين و ن تكون السياسة جزءًاأوال ذنب لنا آني رلقااإلسالمية وخطتنا احملمدية ومنهاجنا 

ر لقيصر وما هلل هلل، ولكن يف صما لقيأعط  ليمهواحملكومني. فليس يف تعا احلاكمنيسالم اإل يشمل

 ه قيصر وما لقيصر هلل الواحد القهار.ميلتعا

م إىل كوأدعوعدد منها  أعلن لكم هذه اخلطوة على صفحات جريدتكم هذه ألول --أيها اإلخوان 

هذا  كمبعد الدعوة القولية، واجلهاد بثمن، وفيه تضحيات وسيكون من نتائج جهاد ياجلهاد العمل

اد. وأن يتعرض األحرار طهاد وما فوق االضطهسبيل اهلل واإلسالم أن يتعرض املوظفون منكم لالض يف

 السجون وما هو أشق من منكم للمعاكسة وأكثر من املعاكسة وأن يدعى املرتفون املرتفهون منكم إىل

السجون ولتبلون يف أموالكم وأنفسكم فمن كان معنا يف هذه اخلطوة فليتجهز وليستعد هلا ومن 

من  بت عليه تكاليف اجلهاد سواء أكان شعبة من شعب اإلخوان أم فردًاعقعدت به ظروفه أو ص

لقنا بعد ذلك يف ميدان النصر وليدع كتيبة اهلل تسري ثم فلي أعضاء اجلماعة فليبتعد عن الصف قلياًل

فإنه مين  بعينتفمن ”ا قال إبراهيم من قبلمإن شاء اهلل ولينصرن اهلل من ينصره وال أقول لكم إال ك

 .”ميفإنك غفور رح نيومن عصا

ويف الشعب املصري الذي صقلته احلوادث ونبهته  حمققًا وإن لنا يف جاللة امللك املسلم أيده اهلل أماًل

، وتأييد اهلل ومعونته قبل صادقًا ًاخية بعقيدة اإلسالم نظرآالشعوب اإلسالمية املت التجارب ومعه

 ذلك وبعده فإىل األمام دائما.
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 حسن البنا

 

ذكراتهم إىل متصدر سنتني كاملتني كانت فيهما تشرح دعوة اإلخوان وتنشر  يرولقد استمرت النذ

يف قوة ووضوح، وبانفصال  يجتماعاحلاكمني على اختالف حكوماتهم، وتهاجم هذا الفساد اال

د صلى باب سيدنا حممشصاحبها األستاذ حممود أبو زيد عن اإلخوان بعد ذلك صارت تنطق باسم 

 نييف عهدها الثا” اإلخوان املسلمني” صدر اإلخوان بعدها جملةستن، واإىل اآل اهلل عليه وسلم

 إن شاء اهلل. نهام عنها يف حيلوسنتك

 

 عود على بدء 

 36امليالدية إىل سنة  33يف عهدها األول من سنة  األسبوعيةحسن احلظ أن جملة اإلخوان  كان من

 ثم جملة النذير بعد ذلك تعترب سجاًل 54اهلجرية إىل سنة  50امليالدية كذلك أو من سنة 

حلوادث هذا العهد من حياة الدعوة والداعية، وسنعتمد عليهما يف تلخيص هذه احلوادث يف إجياز 

 ض املذكرات اخلاصة املتناثرة هنا وهناك.مع بع

وي إن شاء اهلل عن الدعوة، وأما عن يرومن شاء اإلطالة فعليه بهذه اجملموعات ففيها ما يشبع و

مبدرسة عباس األمريية  الداعية فال جديد يف حياته اخلاصة، إذ قضى هذه الفرتة مجيعها مدرسًا

 االبتدائية للبنني بالسبتية.

 

 ذلك العهد ن املسلمني يفمجاعات اإلخوا

 :يجلمعية اإلخوان املسلمني مخس عشرة شعبة بالقطر املصري ه

بك بالسروجية بالقاهرة ونائبها  بعطفة عبد اهلل 24القاهرة: وعنوان مركزها حارة نافع رقم  - 1

 ي املوظف بهندسة السكة احلديدية املصرية.تاألستاذ عبد الرمحن أفندي الساعا

 اجلداوي. دأمحي : ومركزها بشارع جومار ونائبها األستاذ علاعيليةمساإل - 2

بور سعيد: ومركزها بشارع توفيق أمام مستشفي الرمد ونائبها حممد أفندي مصطفي طرية  - 3

 وكيل شركة الرباط.
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 إمام مسجد اجلباسات. يحممد فرغل البالح: ومركزها جباسات البالح ونائبها األستاذ الشيخ - 4

ومركزها بندر شرباخيت ونائبها األستاذ حامد عسكرية واعظ املركز وتتبعها شرباخيت:  - 5

 نية وشعبة منشأة جديد..مسشعبة األ

 .يأمحد أفندي السكر حممودية البحرية: ومركزها بندر احملمودية ونائبها األستاذ - 6

الطري من  مدمدينه املنزلة، ونائبها األستاذ الشيخ مصطفي حم اومركزه”: دقهلية” املنزلة - 7

 ص وتتبعها شعبة ميت خضري.صعلماء التخ

 حممد أفندي عبد اللطيف. ومركزها اجلمالية، ونائبها األخ اجملاهد”: دقهلية” اجلمالية - 8

اجلديد ونائبها الشيخ أمحد حممد  ومركزها ميت مرجا تتبع كفر”: دقهلية” ميت مرجا - 9

 ي.ناملد

 السالم فايد. الفتاح عبد ستاذ الشيخ عبدونائبها األ”: قليوبية“ شبلنجة – 10 

يقوم بإدارتها األستاذ حممد  بعد يويف طنطا شعبة ناهضة لإلخوان مل يتم تكوينها الرمس - 11

 فوزي خليل. يأفندي اجلعار املدرس باملعهد األمحدي ويساعده يف ذلك الشاب الناهض حممد أفند

 يالشيخ عبد الرزاق البحري يرأسها األستاذويف السويس: شعبتان إحداهما يف املدينة و - 12 

 يالشافع ياألربعني ويرأسها األستاذ الشيخ عفيف يباشكاتب احملكمة الشرعية، واألخرى يف ح

 عطوة مأذون اجلهة.

 .حسن املوايف يويف دمياط: شعبة فتية يدعو إىل استكمال تكوينها الشاب املسلم مصطفي أفند -13

بة يدعو إىل استكمال تكوينها كذلك األخ املسلم احلاج حممد محاد شرقية شع بيأ ويف - 14

 .ياعيل العسلوجمسإ

 ي جلمعية اإلخوان املسلمني.نفرع جيبو - 15 

ة للجمعية بها فانتدب مكتب اإلرشاد حضرة عبي ذوي الغرية يف تكوين شنرغب بعض شباب جيبو

 بني حضراتهم وبني املكتب.ماني ليكون صلة ينور ال ياألخ املهذب عبد اهلل أفندي حسني عل

 

  متر األول لإلخوانؤوهو امل ع جملس الشورى العامتماجإ
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 مقدمة

رات نواب فروع اإلخوان املسلمني بالقطر املصري إىل االجتماع مبدينة ضدعا فضيلة املرشد العام ح

بوا هـ للنظر يف شئون اجلمعية فل 1352صفر سنة  22املوافق  ياعيلية يوم اخلميس املاضمساإل

اعيلية من مساجلمعية باإل ي، وما وافت ساعة االجتماع حتى كان حضراتهم بنادالدعوة سراعًا

تماع من بعد صالة العشاء إىل جخمتلف البلدان مع استحكام األزمة واشتغال كل بشأنه وقد دام اإل

يف صالة الفجر، ورفعت اجللسة وأدى حضرات النواب صالة الصبح مبسجد اإلخوان املسلمني، و

ة اجلمعة ووعظ الناس بعدها مبسجد من مساجد طبصالة اجلمعة خطب كل نائب من حضراتهم خ

اعيلية وكانت حفاوة األهلني وأعضاء اجلمعية حبضراتهم بالغة. وبعد صالة العصر قامت مساإل

حلضراتهم بفناء مدرسة أمهات املؤمنني للبنات التابعة  ييلية حبفل تكرميعامسإدارة اجلمعية باإل

ء من أعضاء اجلمعية ومن حضرات النواب، وألقى الدكتور عبد احلميد طباللجمعية. توإىل فيه اخل

وبلت مبزيد اإلعجاب قيمة على األهلني قاعيلية كلمة ترحيب وشكر مسصحة اإل شعيسى مفت

 والسرور.

 

 اإلخوان قالئحة فر

اعيلية وبالقاهرة بعد مسباإلوللذكرى نثبت هنا أول الئحة لألخوات املسلمات، وكان عليها العمل 

 ذلك.

فرقة أدبية إسالمية  اعيليةمستألفت يف اإل 1933إبريل سنة 26، 1352يف غرة احملرم سنة 

 تسمى فرقة األخوات املسلمات، الغرض من تكوين هذه الفرقة:

 داب اإلسالمية، والدعوة إىل الفضيلة وبيان أضرار اخلرافات الشائعة بني املسلمات.مسك باآلالت

 

 وسائل الفرقة

 والكتابة والنشر. يشخصلاصة بالسيدات والنصح ا اجملتمعات اخليفالدروس واحملاضرات 
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 نظام الفرقة

عهد اهلل  ليع“ تعترب عضوا يف الفرقة كل مسلمة تود العمل على مبادئها وتقسم قسمها وهو:  -ا 

 .”داب اإلسالم، وأدعو إىل الفضيلة ما استطعتآوميثاقه أن أمتسك ب

رئيس الفرقة هو املرشد العام جلمعيات اإلخوان املسلمني، ويتصل بأعضائها وكيلة عنه تكون  - 2

 صلة بينهن وبينه.

يستدعيها  كل أعضاء الفرقة ومنهن الوكيلة إخوان يف الدرجة واملبدأ وتوزع األعمال اليت - 3

 ن، كل فيما خيصه.هحتقيق الفكرة علي

به من األعمال خالل األسبوع  منون فيه ما قيد بهن أسبوعيًا خاصًا عقد أعضاء الفرقة اجتماعًاي - 4

جتماع . ويف حالة ما إذا كثر عدد األعضاء يصح أن يقتصر هذا اإلتيونه يف األسبوع اآلير، وماياملاض

 ن.هعلى املكلفات باألعمال من

لإلنفاق منها  درة، وحتفظ يف عهدة إحدى األخواتقختيارية حسب املإشرتاكات مالية إتصدر  - 5 

 على مشروعات الفرقة.

 اعيلية يف حدود هذه الالئحة.مسيصح تعميم هذا النظام يف غري اإل - 6

ة التأسيسية، والتوقيع منهن مبا قمن أعضاء الفر هايعمل بهذه الالئحة مبجرد التصديق علي -7

 فتيات اإلسالم وحنن نأمل أن جند يف“ هذه الالئحة بقوهلا:  ىلعيفيد ذلك. وقد علقت اجلريدة 

بتكوين فرقة األخوات  منالغيورات من يعملن على حتقيق هذه املبادىء يف أنفسهن وأسرهن ويق

نسة املهذبة املسلمات يف بيئتهن إن استطعن إىل ذلك سبيال وملن أرادت ذلك أن تكاتب حضرة اآل

نها على املعلومات م اعيلية لتقفمسوكيلة فرقة األخوات املسلمات مبدرسة أمهات املؤمنني باإل

 ”.حول االستفادة من هذه الفكرةحل صا يالالزمة، واجلريدة ترحب بكل رأ

 

 والتبشريلمني مجعيات اإلخوان املس

 مقدمة

هذا العهد، وفيما  جنم قرنها يف ولقد أبلى اإلخوان املسلمون أحسن البالء يف حركة التبشري اليت

 اعة اإلخوان بهذا اخلصوص:ما كتبته مج يلي
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ور مراكز مجعيات اإلخوان املسلمني يف القطر اجيندري أمن حسن احلظ، أومن سوئه أن كان  ال

بور سعيد، ويف  اعيلية، ويفمساحملمودية، ويف املنزلة دقهلية، ويف اإل ياملصري مراكز للتبشري. فف

ك، ، ويف القاهرة مراكز نشيطة للتبشري ودوائر نشيطة جلمعية اإلخوان املسلمني كذليرصو بيأ

أن حيدث االحتكاك بني اهليئتني باعتبار إحداهما تدافع عن اإلسالم، والثانية تعتدي  وكان طبيعيًا

ية يف مجعيات اإلخوان املسلمني اعتصموا باحللم، رون اإلداؤعليه، إال أن حضرات القائمني بالش

 املهاجم، ال فعمواقف املدا أحسن، والتزموا دائمًا يه واستمسكوا باحلكمة، وناضلوا باليت

واعتمدوا يف خطتهم على دعامتني صامتتني أوالهما: إفهام الشعب ما يستهدف له، من اخلطر 

د قوسائل املبشرين، و سهما: الوسائل العملية من جنتباالتصال باإلرساليات التبشريية، وثاني

نقول كل ، ومتكنت اجلمعية من القيام بواجبها ال باهرًا جنحت هذه اخلطة واحلمد هلل جناحًا

اسبة نالواجب، ولكنه املستطاع وجهد املقل، ونسأل اهلل املعونة على استيفاء هذا النقص، وإننا مب

صادفتها اجلمعية،  احلركة التبشريية القائمة ننقل إىل حضرات القراء بعض احلوادث اليت

بها  د تكون ناجعة، فتعملقبذلك إىل غرضني، أوهلما بيان خطة  ينرم اسلكته واخلطط اليت

تبشري األمة مبدى ما وصلت إليه اجلمعية من جناح  امهتريد خدمة اإلسالم، وثاني اهليئات اليت

 وتوفيق يف حركتها السلمية ضد التبشري.

 

 يد:عبني املنزلة دقهلية وبور س

تنصريها املرفوع إىل  تقرير املنزلة عن حادث إنقاذ اجلمعية فتاة حاولت مدرسة السالم بها - 1

 منذ أربعة شهور. ي، أ1351شوال سنة  18رشاد العام بتاريخ مكتب اإل

 حضرة صاحب الفضيلة أستاذنا املرشد العام.

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وعلى من معك من اإلخوان املسلمني وبعد: حررت لسيادتكم 

الرابع  ملدة، يفعما حدث يف خالل هذه ا م تقريرًاكمبوافاتكم مبا يستجد وها ( واعدًا1اخلطاب رقم )

أفندي حممد  والعشرين من رمضان ورد على فضيلة األستاذ نائب الدائرة كتاب من احلسيين

ذا التاريخ والذي انضم إىل اجلمعية مساء اليوم التالي يشرح فيه هأحد اإلخوان املنتسبني يف  يالويش

ت الفقرية ولوال فضل اهلل شروع مدرسة السالم الربوتستانتية باملنزلة يف تنصري إحدى بنات العائال
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د فمن أنواع الكسب لن عنو يعلينا وعلى تلك العائلة املنكوبة يف مرض عائلها وقلة حيلة زوجه أل

بنة القاصر باسلوب نهاية يف اخلسة والدناءة وهو غرض مجعية التبشري بل بؤرة الفساد يف اإل

لك بنصرة اإلنسانية واإلنسانية براء من عطفهم الزائد وبرهم املستمر للعائلة البائسة متظاهرين يف ذ

 أعماهلم اليت يستفيد منها الشيطان.

اختري نفر قليل وبناء على هذا اخلطاب دعى اإلخوان جللسة مستعجلة فحضر من متكنا من دعوته 

تشكلت يف احلال جلنة يرأسها فضيلة النائب وتوجهت إىل منزل العائلة وحاولوا إقناعها فلم 

أصابهم من تغاض املسلمني عن حاهلم، لكن بعد جمهودات غري قليلة بعون اهلل يفلحوا لشدة ما 

وتوفيقه مت االتفاق مع والدي الفتاة على سحبها من املدرسة وفعال توجه السيد أفندي نديم يف يوم 

 يرضخت لألمر الواقع الذ يرمضان مع والدها وأفهما رئيسة املدرسة عما هو مطلوب. وبعد أل 25

 العدة. وأنقذت الفتاة وقمنا جبمع املال هلا. مل تعد له

ن للبحث يف اآل وقد اعتزمنا بعون اهلل بقرار من اجلمعية اليت جتتمع من يوم ورود اخلطاب إىل

حماربة املدرسة حتى تنزح من البلد غري مأسوف عليها وضمن ما تقرر فتح مشغل باسم اجلمعية 

غلت معلمة يف أول يناير بنفس تبتدائية واشإلبنة حيث إنها حازت شهادة الدراسة التلك اإل

 شهريًا املدرسة التبشريية وإغراء ألبويها أشاعت رئيسة املبشرات أنها قررت جنيهني للفتاة مرتبًا

من نفقات معيشتها، كل ذلك إغراء  داخل املدرسة ال تكلف أبويها شيئًا ييدفع ألهلها بينما ه

ء إىل ياليت ال تعرف ما ينتظرها من خطر تنحدر فيه من سء وتعمية على أهل الفتاة املسكينة نيد

تلك املدرسة املشئومة حتى  قطعت حبل اتصاهلا بأهلها بوجودها يف أسوأ بتنشئتها تلك النشأة اليت

أصبحت ال تسمع إال بأذنهم وال ترى إال بعينهم. نهجت إدارة املدرسة هذا املنهج مع الفتاة وأهلها 

لنكراء. فعلم اإلخوان بالدور السابق ذكره وقاموا مبا أسلفنا واستخلصنا توطئة إلمتام اجلرمية ا

يوم السبت التاسع  الفتاة وأهلها من التهلكة بإذن اهلل الرمحن الرحيم وفتحنا املشغل بعونه تعاىل يف

من شوال بعد اإلعالن عنه حتت اسم مشغل مجعية اإلخوان املسلمني فحضر من التلميذات يف ذلك 

االرتفاع حتى بلغ ما يزيد عن املائة تلميذة بينهن من دخلت  عون واحدة وأخذ العدد يفاليوم سب

سة كل أو مخ شوقليل منهن يدفعن عن الشهر الواحد أربعة قرو تدفع ثالثة قروش شهريًا جمانًا

بقلوبنا. وأملنا وطيد يف النجاح بقوة اهلل وجهاد أستاذنا  حنوطه مجيعًا يذلك تدعيم للمشغل الذ
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الطري نائب اإلخوان. وما قمنا بفتح املشغل بهذه السرعة ويف  يجلليل الشيخ مصطفي حممد احلديدا

 يف إنقاذها وأهلها من اهلاوية. إال حبًا كمأول قيام الشعب املباركة بفضل اهلل ورضا

ن بكل اغتباط أن املعلمات وبينهن وفيقة يصلني اخلمس يف أوقاتها ويوالي فضيلة ونزف إليكم اآل

 يهن أصول الدين القويم احلنيف يف نهاية كل يوم بعد انتهاء احلصص.ننائبنا تلق

 كامت السر   

 عمر السيد غامن

 

  

 

 

 رياإلخوان والتبش

ذة، بوجود فتاة أخرى على وشك التنصري قاملن ”أفكار منصور”نسةوقد علمت دائرة املنزلة من اآل

فأرسلت إىل حضرة نائب اإلخوان املسلمني ببور رسة السالم باملنزلة. مد مهربة من بور سعيد إىل

 :1351شوال سنة  3ي بتاريخ تسعيد وإىل مكتب اإلرشاد العام باخلطاب اآل

 حضرة األخ الفاضل نائب مجعية اإلخوان ببور سعيد:

هلم آو اإلخوانالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وعلى من معكم وكل عام وحضرتكم ومجيع 

 عادة.وأحبابهم يف مين وس

وبعد: قامت مجعيات التبشري يف القطر املصري يف السنني األخرية حبركات عنيفة ضد اإلسالم وما 

استوىل عليها من طول ما أمضت من وقت عظيم وما بذلت من عناء  يكثر من اليأس الذأدل ذلك على 

صاحبه  جسيم وما حزمت من محر النعم دون جدوى حيال ذلك الدين القويم املتني احملفوظ من

هذه اجلمعيات  دابه أطمعت أخريًاآغري أن استقامة املسلمني يف بث تعاليم اإلسالم و -جلت قدرته 

م األخالق ما بقيت. قامت مدرسة السالم مفينا نسبة ملا وصلت إليه حالتنا األخالقية وإمنا األ

وشرعنا يف عمل مدرسة  الربوتستانتية التبشريية باملنزلة بتنصري فتاة. وبفضل اهلل علينا أنقذناها

 نة وما حتتاج إليه الفتاة يف منزل زوجها املسلم وكيف خترج رجااًللدياومشغل للبنات تعلمهن ا
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أريد تنصريها من عائلة فقرية وليس  ملناهضة املدرسة ولكون الفتاة اليت وبنات مسلمني وما ذلك إال

للجمعية. وقد علمنا بوجود  مضاعفًا من أن تكون عالة على اجلمعية فيكون الكسب هلا عائل وبداًل

العرب قسم مخسة بهذه  يابنة زوجة الريس حسني مبنشية البلح حب ”أفكار”هامسفتاة أخرى ا

غفلة والفتاة  ن أهلها وهم يفعتنصريها  خيفوا يلك املدرسة باملنزلة ومل ينقلوها إىل املدرسة إال

وانتشاهلا من بؤرة الفساد هذه واهلل يتوىل  م القيام حبركة إلخراج هذه الفتاةكطائشة وعليه نرجو

 ”.وهو نعم املوىل ونعم النصري والسالم عليكم ورمحة اهلل كمجزاء

 كامت السر   

 عمر السيد غامن

 

ومل تكتف دائرة املنزلة املباركة بذلك بل حبثت عن التلميذات البورسعيديات املهربات إىل املنزلة 

بدائرة بور سعيد حتى  ليصلهاك مكتب اإلرشاد العام بذل ن فكتبت إىلهس منحتى اهتدت إىل مخ

 ذا هو نص اخلطاب:هتقوم بواجبها يف عملية اإلنقاذ و

 حضرة صاحب الفضيلة أستاذنا ومرشدنا الكبري.

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ومن معكم من اإلخوان املسلمني:

 يعيد عن القيام مبا يؤدرسعية اإلخوان ببوخ نائب مجاله أن كتبنا لألعالرقيم أ وبعد: فقد سبق يف

  باملنزلة وقد ”السالم”املوجودة مبدرسة مجعية التبشري الربوتستانيت ”أفكارمنصور”إىل إنقاذ الفتاة

ى حسني طسنة أمها متزوجة األس 13حترينا عن التلميذات البورسعيديات. أفكار منصور سنها 

كان والدها صيادا  سنة 14ظلة أمحد اخلولي سنها العرب، نا يحب نيمبنشية البلح بقسم ثا يعل

ها سنوسيدة عبده الريان ”غري معروف هلا أهل ”سنة 12وزكية حممد سنها  ”ن مريضوهو اآل

سنوات ال تعرف أمها إال بعالمة  7وعطيات حممد زقزوق سنها ”يتيمة بدون عائلة”سنة 13

دات مبدرسة املنزلة وإنا حيال ذلك اء التلميذات البورسعيديات املوجومسا. ذلك بيان بأهوجه

بها فروع للجمعية  نلتمس من فضيلتكم التنبيه على اإلخوان ببور سعيد ومجيع اجلهات اليت

يتخذ كل ما يوصل إىل إنقاذ الفتيات املسلمات حيث إن  ييوجد بها مدارس كهذه ك املباركة واليت

واء بإذن اهلل، وبهذه الوسيلة إن شاء اهلل نضع أيدينا على موضع الداء فينفع الد يعًاذلك جيعلنا مج
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بقبول فائق االحرتام وأشواق  وتفضلوا ختامًا” بؤر الفساد”سيكون القضاء املربم على هذه املدارس

نائبنا فضيلة األستاذ مصطفي حممد احلديدي الطري،  مجيع من عندنا من اإلخوان املسلمني خصوصًا

 والسالم عليك ورمحة اهلل وبركاته.

 السر كامت

 عمر السيد غامن

 

وقد قام املكتب بهذه املهمة، فكتب إىل بور سعيد وإىل فروع اجلمعية، وأوفد فضيلة املرشد العام إىل 

واهتم   عظيمًا مر اهتمامًابور سعيد بهذا األ مرات بهذا اخلصوص وقد اهتمت دائرةد بور سعي

ذكرتها  ر عن احلوادث املريعة اليتمعها كذلك األهلون الكرام حتى كان عن هذه اهلمة كشف الستا

يات طوع ينظلة اخلول”اجلرائد وتذكرها كل يوم، ويسرنا أن نعلن أن احلكومة قد تسملت

املشار إليهما يف خطاب املنزلة واحلقيقة أنهما وغريهما كانا يف خمبأ باملنزلة، ونرجو أن ”زقزوق

 ام عن بقية الفتيات حتى ينقذهن. عيتحرى سعادة احملافظ ال

 سكرتري مكتب اإلرشاد العام

 

 

 

 شاء جلان فرعية جلمعيات اإلخوان املسلمنينإ

 رينشالشعب من الوقوع يف خداع املب يرلتحذ

يف كل دوائر اجلمعية  علمنا أن من بني مقررات جملس الشورى العام لإلخوان تكوين جلان فرعية

لسلمية املشروعة وإنا لنرجو بالطرق ا رينشللعمل على حتذير الشعب من الوقوع يف حبائل املب

 التوفيق التام هلذه اللجان يف مهمتها املقدسة.

 رفعها جملس الشورى العام صورة العريضة اليت

 إىل جاللة امللك فؤاد 

 وصحبه وسلم. هلآالرمحن الرحيم، احلمد هلل وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى  م اهللسب
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دين ونصري اإلسالم واملسلمني مليك مصر املفدى. يتقدم المحى  يإىل سدة صاحب اجلاللة امللكية حام

صفر  22اعيلية بتاريخ مسأعضاء جملس الشورى العام لإلخوان املسلمني اجملتمعون مبدينة اإل

يات آمن فروع مجعية اإلخوان املسلمني برفع أصدق  ر فرعًاشراملمثلون خلمسة عو 1352سنة 

و ولي عهده احملبوب ويلجئون إىل جاللتكم مسليك والوالء واإلخالص للعرش املفدى وجلاللة امل

خلص األمني من عدوان املبشرين الصارخ على عقائده وأبنائه وفلذات كبده راجني محاية شعبكم امل

حظره اإلسالم وحرمه  يبتكفريهم وتشريدهم وإخفائهم وتزوجيهم من غري أبناء دينهم األمر الذ

 تبارك وتعاىل محاة دينه والقائمني حبراسة شريعته وتوعد فاعليه أشد الوعيد وقد جعلكم اهلل

مل كله جلاللتكم املواقف املشهورة واملشاهد املذكورة يف انبيه وقد عرف الع والذائدين عن حياض سنة

دابه وشعائره، ومحايته من املعتدين عليه ونشر آستمساك حببل الدين املتني واحلرص على اإل

رق شبكتاب اهلل تبارك وتعاىل أجزل العناية وإن مصر زعيمة المه وتشجيع أهله والعناية يتعال

من األيام مباءة تبشري أو موطن تكفري تستمد ذلك  ًاورعية امللك املسلم العادل ال تقبل أن تكون يوم

 ا وقوة إميانها.همن غرية مليك

وفقة بالضرب هلذا جلأنا إىل سدتكم العلية راجني أن يصدر أمر جاللتكم الكريم إىل حكومتكم امل

د أن تقعلى أيدي هذه الفئة وإنقاذ األمة من شرها والوصول إىل هذه الغاية بكل وسيلة ممكنة ونع

 من الوسائل الناجعة:

بة والطالبات فيها لوالط : فرض الرقابة الشديدة على هذه املدارس واملعاهد والدور التبشرييهأواًل

 إذا ثبت اشتغاهلا بالتبشري.

 بالتبشري. غلتأو مدرسة يثبت أنها تش فيمستش يص من أ: سحب الرخثانيًا

 البنني والبنات. : إبعاد كل من يثبت للحكومة أنه يعمل على إفساد العقائد وإخفاءثالثًا

 باألرض أو املال. : االمتناع عن معونة هذه اجلمعيات بتاتًارابعًا

ساعدوا احلكومة يف تنفيذ خطة : االتصال حبضرات الوزراء املفوضني يف مصر واخلارج حتى يًاخامس

لألمن ومراعاة حلسن العالئق. وإنا إن أدلينا بهذه اآلراء فنحن نعتقد أن حزم جاللة  احلزم حفظًا

السديد وغريته الدينية املعروفة كل أولئك كفيل برأب الصدع وإسعاد األمة  ب رأيهئامللك املفدى وصا
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يات الوالء واإلجالل من آاللة أصدق ب اجلوإنقاذ الشعب من أيدى املعتدين، وإليكم يا صاح

 صني لعرشكم املفدى.خلامل

وعبد الرمحن ”مكتب اإلرشاد سكرتري”وحممد أسعد احلكيم”مرشد اإلخوان املسلمني”حسن البنا

نائب ”وحامد عسكرية”نائب احملمودية”وأمحد السكري”نائب القاهرة”يتالساعا

وعبد الفتاح ”نائب األربعني بالسويس”يشافعال يوعفيف”نائب املنزلة”ومصطفي الطري”شرباخيت

نائب ”اللطيف وحممود عبد”نائب بور سعيد”وحممد مصطفي طرية”نائب شبلنجة القليوبية”فايد

 يوعل”سكرتري اجلمالية”وطه كراوية”نائب أبو صوير”عبد اهلل سليم يوحممد فرغل”اجلمالية

عضو ”وسليمان عويضة”عنيسكرتري األرب”وحممد حسني السيد”اعيليةمسنائب اإل”اجلداوي

 ”.اعيليةمسمراقب اإل”وحافظ عبد احلميد”األربعني

وقد رفعت مثل هذه الصورة إىل حضرات أصحاب املعالي رئيس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية 

 ووزير املعارف ووزير األوقاف ورئيس جملس النواب ورئيس جملس الشيوخ.

 

 سبيل الدعوة منوذج من الرحلة يف

ة يف سبيل الدعوة، وقد كانت خالل صيف سنة قمن الرحالت الساب نا نثبت هنا منوذجًاا أنمك

امليالدية، وهذه صورة اخلطاب الذي وجهه مكتب اإلرشاد العام إىل حضرات نواب إخوان  1933

 البالد الذين ستكون إليهم الرحلة.

  الرمحن الرحيمبسم اهلل

 آله وصحبه وسلم.احلمد هلل وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى 

 حضرة السيد احملرتم نائب اإلخوان املسلمني.

عن رحلة حضرة املرشد  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد. فأتشرف بأن أرفع إليكم هذا البيان

العام لزيارة فروع اجلمعية حتى ميكنكم االتصال حبضرته يف أثنائها إذا لزم ذلك. وسيقوم بأعمال 

يكم علي نائب القاهرة والسالم تن حضرته األستاذ عبد الرمحن أفندي الساعااملكتب بالنيابة ع

 ورمحة اهلل وبركاته.
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 ، طبعة دار التوزيع والنشر اإلسالمية(179جدول مت حذفه ، صفحة )

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام.

 د احلكيم عحممد أس

 ادشسكرتري مكتب اإلر

 

 قال األستاذ الطري إىل القاهرةتان

 

ناسبة انتقال األستاذ الشيخ مصطفي الطري إىل القاهرة قد اعتمد مكتب اإلرشاد العام فضيلة ومب

األستاذ الشيخ خطاب قورة والشيخ توفيق محادة من العلماء نائبني لدائرة املنزلة وأوفد حضرات 

مى اإلخوان احملرتمني عبد الرمحن أفندي الساعاتي وحممد أفندي أسعد احلكيم وحممد أفندي حل

إىل املنزلة لتحية اإلخوان وإبالغهم هذا القرار. فاحتفل اإلخوان  شنور الدين وحممد أفندي شل

مبقدمهم احتفاال شائقا وقام حضرات أعضاء الشعب اجملاورة للمنزلة للقائهم وكان اجلمع عظيما 

عضائه واحلفاوة بالغة وألقيت الكلمات املناسبة يف حتية النائبني ومكتب اإلرشاد يف شخص أ

ووجوب العمل للنهضة اإلسالمية املثمرة وعاد اإلخوان وكلهم ألسنة ثناء على أعضاء دائرة املنزلة 

 الكرام.

 

 تنازل نائب القاهرة لرئيس املنزلة:

تنازل حضرة األستاذ املفضال عبد الرمحن أفندي الساعاتي عن نيابة القاهرة لفضيلة األستاذ اجلليل 

ملدرس باملعهد األزهري وقد أسندت إىل فضيلته أعمال املساعد يف جريدة الشيخ مصطفي حممد الطري ا

للذكرى  اي رأينا أن ننقلهتستاذ الساعاأللرت جملة اإلخوان كلمة نشاإلخوان. وبهذه املناسبة 

 والعربة والقدوة احلسنة.
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 إذا ساعد ذلك على حتقق الغاية ز واأللقابكفلنضح باملرا

 

ل إىل وإىل جهة معينة بقصد الوصول إليها ومعك قوم غايتهم الوص هبك مسافرا على سطح البحر

تلك اجلهة فأنتم مجيعا تقصدون غاية واحدة وتشرتكون معا يف قطع الطريق إىل هذه الغاية. الليل 

له ما ومن مل جيعل اهلل له نورا ف، )وظلمات بعضها فوق بعض مظلم والسماء حالكة والبحر هائج،

د تصطدم مبا يعرتض سبيلها من صخور عظام وتوشك أن تشق طريقا وعرا ال والسفينة تكا (من نور

يوصل إىل غاية وال يهدي إىل سبيل، فظالم الليل ووحشته تزيدان املوقف حروجة وشدة والعواصف 

واألنواء تكاد تقذف بالسفينة إىل هوة سحيقة واملوقف أقسى من أن تظل أمامه األيدي مكتوفة 

ن ان يقوم بها غري ربان ماهر عارف بأصول الطريق عامل بالسهل منه والوعر ومهمة القيادة اخطر م

ى غايات التضحية مؤمن بغايته حق اإلميان ال يثنيه مسخماطر إىل أبعد حدود اخلاطرة مضح إىل أ

 عن الوصول إليها بعد الشقة وال كثرة املعوقات.

 ميناآأجابه الفلك الدوار **** من كان يؤمن إميانا بدعوته

 األيام مضمونا ىعل أصاب جنحا**** ومن تكن خلصت هلل نيته

بك السبيل ويف اللحظة  وكنت أنت قائد الركب وربان السفينة وكاد أن خيتلط عليك األمر ويضل

أفال يفرض عليك ، احملرجة والساعة اخلطرية كشفت أن بني القوم من يفوقك قيادة ويفضلك علما

يادة أم ال ميلى عليك الواجب والضمري أن ترتك األمر ملن يقوم به احلق واإلميان أن تتخلى له عن الق

 ت؟.مخريا منك، ثم تكون يف طاعته فإن أمر أطعت وإن أشار فه

ثم ال يكون واجبه أال ينتظرك حتى تسلم إليه قيادة الركب بل جيب أن يسرع يف إصالح ما كدت 

 تفسده وإدراك ما أوشكت أن تهمله.

يف السفينة بعملية نزح  وأرى أن الذي يقوم وال حتابي أحدًا  تعرف أشخاصًاي أن الغاية التيف عقيد

املاء من قاعها إذا وقع اخلطر، خري من الغر األمحق الذي ال يعرف حدود نفسه، فتصدى للقيادة 

على قومه، فاألول عرف ما حيسن فقام به كما جيب  ها، فكان وباال على نفسه وشؤمًانوهو ال حيس

ياسة الر . والثاني أحب التصدر واستوىل عليه داءه كبرية وإن كان مظهره بسيطًاوكانت نتيجت
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فأورد قومه ونفسه موارد اهللكة، ومثل هذا ال تتحقق على يديه غاية وال يرجى من وراء عمله 

 فائدة.

فال يستغرب الناس من اإلخوان املسلمني أن تتخلى شخصية كانت هلا الصدارة حينما كان املوقف 

ج ذلك ويف الوقت الذي مل يكن فيه من يقود غريها لتسلم الزمام إىل من اصطفاه إخوانه لنشر حيتا

اء التضحية واخللود وحلق بها يف جو مساملبدأ وفائدة الفكرة فحقق ظن إخوانه وطار بالفكرة إىل 

 خدمة الفكرة العامة. ينخر من ميادآيف ميدان  ياإلخالص والعمل لتعمل ه

ية الغاإذا كنت أحد هذه الشخصيات املتخلية عن مركزها يف سبيل حتقيق  وليس بضاري شيئا

 والقيام بالواجب.

 يتعبد الرمحن أمحد الساعا

 سابقأ اد العام ونائب القاهرةشو مكتب اإلرضع

 نخلصة وأكثر من املسلمني من أمثال األستاذ عبد الرمححيا اهلل النفوس امل”جريدة اإلخوان“

اس كثريا من هذه املثل العملية اليت هي دروس من أبلغ الدروس يف باب ليضربوا للن تيالساعا

 التفاني واإلخالص.

 

 اد العام لإلخوان املسلمنيشهيئة مكتب اإلر

رات جملس ابناء على قر ة مكتب اإلرشاد العام لإلخوان املسلمني ألول مرةئوقد تألفت بعد ذلك هي

يم إىل اإلخوان هذا اخلطاب إخطارا بهذا الشورى ووجه سكرتريه األستاذ حممد أسعد احلك

 التكوين:

 الرمحن الرحيماهلل بسم 

 لم:سله وصحبه وآاحلمد هلل وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى 

 حضرة األخ احملرتم:

 ”وبعد”السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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قد تكون  هـ1352صفر سنة  22اعيلية بتاريخ مسالعام املنعقد باإل فإنفاذا لقرار جملس الشورى

للعلم  ركمن أخطأي ناؤهم بعد، ويسرمستية أمكتب اإلرشاد العام من حضرات اإلخوان الكرام اآل

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 فضيلة املرشد العام.

حممد الطري نائب القاهرة اإلداري واملدرس باملعهد األزهري ومن  فيفضيلة األستاذ الشيخ مصط -1

 خصص.لتعلماء ا

 علماء التخصص. املدرس باملعهد األزهري من يفضيلة األستاذ الشيخ عبد احلفيظ فرغل - 2

عضوا ”ألزهراكرية نائب شرباخيت وواعظها ومن علماء عسفضيلة األستاذ الشيخ حامد  - 3

 ”.منتدبا

ومن  ينائب األربعني بالسويس ومأذونها الشرعطوة ع يالشافع يخ عفيفشيفضيلة األستاذ ال - 4

 ”.منتدبا”ماء األزهرعل

بتدائية إلحضرة األستاذ أمحد أفندي السكري نائب احملمودية ومن أعيانها باملدرسة ا - 5

 ”.عضوا منتدبا”بها

 ”.عضوا منتدبا”اب اجلمالية ومن أعيانهانوحضرة األستاذ خالد عبد اللطيف أفندي أحد  - 6

 لية بالقاهرة.تب املاكحضرة األستاذ حممد أفندي فتح اهلل درويش مب - 7

 

 رات بالقاهرة.وهندسة الواببفندي الساعاتي أحضرة األستاذ عبد الرمحن  - 8

 فندي بهندسة الوابورات بالقاهرة. أحضرة األستاذ حممد أسعد احلكيم  - 9

 اجليزة بالقاهرة. ينور الدين بتفتيش ر يحضرة األستاذ حممد أفندي حلم - 10

اإلخوان املسلمني، وقد اختري حضرة األخ أسعد احلكيم  من نواب”نائب”وكل حضراتهم يف درجة

وق املكتب دلصن نور الدين أمينًا يا اختري حممد أفندي حلممأفندي للقيام بسكرتارية املكتب ك

 أفندي إلدارة شئون اجلريدة والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. تيوحضرة عبد الرمحن الساعا

 كامت سر مكتب اإلرشاد العام
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 وة يف اجلامعة واملدارس العلياالدع

أخذت الدعوة املباركة يف القاهرة تشق طريقها حتى وصلت إىل كليات اجلامعة وإىل املدارس العليا 

وقابل بعض طالبها األستاذ الكبري الشيخ طنطاوي جوهري رمحه اهلل وقد كان رئيس حترير جريدة 

هم يف االنضمام إليها والعمل هلا، وال أنسى اهموا معه يف شأن الدعوة ورغبتفاإلخوان األسبوعية وت

هذه البشرى  ييزف إل يوأنا يف إحدى الرحالت بالوجه البحر يخطابه الكريم الذي بعث به إل

ولقد صدق رمحه اهلل، فهذه اجلامعة اليت كان الناس يرون ”فتح مبني”ويعرب عنها. يف خطابه أنها

هذه الدعوة الكرمية إىل أن تصبح معقال باألمر فيها يتطور م ال صلة هلا باإلسال ةمؤسس فيها أواًل

ًا على العودة سريع من معاقله، وهو فتح مبني وال شك. وأخذ فضيلة الشيخ طنطاوي يستحثين

، ذلك هو انضمامهم للدعوة مباركًا ابلة هؤالء اإلخوان فقدمت إىل القاهرة ولقيتهم، وكان يومًاقمل

وهلم وأسبقهم إىل البيعة هؤالء اإلخوة الستة الذين نعرب عنهم ومبايعتهم على العمل هلا وكان من أ

 بشيوخ طالب اإلخوان املسلمني وهم:

 األستاذ حممد عبد احلميد أمحد، وكان حينذاك بكلية اآلداب، وهو -ا 

 ”.مبعاهد شرقي األردن”لن بوزارة املعارف العمومية، وقد انتدبته للعمآلا

 مدرس بها. آلنهو او حينذاك طالبا بكلية الطب نجلزار، كاالدكتور إبراهيم أبو النجا ا - 2

 األستاذ أمحد أفندي مصطفي كان مبدرسة التجارة العليا وهو اآلن مبصلحة الضرائب. - 3

 األستاذ حممد مجال الشندي وكان بكلية العلوم وهو اآلن مدرس بها أيضا. - 4

 ن حمام باملنصورة.اآل وهو قوكان بكلية احلقو ياألستاذ حممد رشاد اهلوار - 5

 ن باخلاصة امللكية.سة الزراعة العليا وهو اآلرحممود أفندي صربي وكان مبدخ األ – 6

 :اآلتيةوقد نشرت جملة اإلخوان بهذه املناسبة الكلمة 

 شيءإنها ترمي إىل  ،وعماًل هم. ولكنها تتطلب إخالصًاالفمبادىء اإلخوان املسلمني قومية سهلة “

واحدة  ة، وتعتمد يف ذلك على وسيلصاحلًا الصحيح يف األمة تكوينًا ياخللق اإلسالمواحد هو تكوين 

النفس. واألمة،يف نهضتها احلديثة  ححسن األسوة وإصال تجهي احلب واإلخاء والتعارف اليت تن

 ”.يمما تكون إىل مثل هذا املسلك القو جأحو
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من طلبة املدارس العليا وكليات  نري، فنفرت منهم فرقة خملصة تتألفتأدرك هذا شبابنا املس

هؤالء  ئيسعنا إال أن نهن الاجلامعة وأعلنت استعدادها ملناصرة هذا املبدأ وخدمته والعمل له، و

 مهيئة اإلخوان بانضما نهنئالعزم، وأن  قاإلخوان الكرام مبا أفاض اهلل عليهم من نور الفهم وصد

، وبهذه املناسبة خصصت إدارة اجلريدة قسما للطلبة هذه الكوكبة املؤيدة إىل كتيبة رجاهلا العاملني

اإلفادة واإلرشاد ويف هذا املوضع كلمة ألحد هؤالء اإلخوان حتت إىل تتسابق فيه أقالمهم 

 أمدهم بالكفاءة واإلخالص.و أكثر اهلل العاملني لدينه ”رفتية العص”عنوان

 

  

 ي هلمثانهو املؤمتر الو جملس الشورى العام لإلخوان

 

الشورى العام يف دورته الثانية ببور سعيد ووجه السكرتري لإلخوان هذه  ذلك جملس انعقد بعد وقد

 ة:والدع

 نيالشورى العام لإلخوان املسلمني مبدينة بور سعيد إن شاء اهلل تعاىل يف اليوم الثاجملس ينعقد “

للنظر يف شئون بعد صالة العشاء مباشرة برياسة فضيلة املرشد العام  1350من شهر شوال سنة 

الشعب مدعوون إىل حضور هذا االجتماع،  يرياجلماعة عامة، وحضرات نواب ونقباء وسكرت

 ”ك من أعضاء مكتب اإلرشاد العام.لوكذلك من صرح له بذ

مطبعة شركة صغرية إلنشاء  وينونشرتها جريدة اإلخوان ومت على خري حال، وكان من مقرراته تك

وقد نشرت جملة اإلخوان بعد ذلك هذا  قرشًاين ن مثن السهم عشرلإلخوان املسلمني، على أن يكو

 اص بهذا املشروع:النداء اخل

 

 اجب اإلخوان حنوهاوروع املطبعة األوىل وشم

يف أعماهلا ونشر  املطابع للجماعات اليت تعمل لنشر فكرة عامة هي الدعامة اليت ترتكز عليها

ملنعقدة ببور سعيد يف عيد الفطر إنشاء شركة دعايتها، لذا قرر جملس الشورى العام جبلسته ا

مساهمة خاصة بأعضاء مجعيات اإلخوان املسلمني وقد طبع مكتب اإلرشاد العام بالقاهرة قانون 
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مارس  15وجعل يوم  ملختلفةعة املساهمة ووزعه على مجيع الشعب يف أحناء القطر اطبشركة امل

 خر يوم لإلشرتاك يف هذه األسهم.آ

كل ما ومن شراء املطبعة نتهي ى هذا املوعد حتى يكون قد اتالعام له كل األمل أال يأ ومكتب اإلرشاد

 عتهم. طبيتعلق بها وأن يتمكن من إصدار كل ما يتطلبه عمل اإلخوان املسلمني يف م

ن أمانة اإلخوان املسلمني يف كافة الشعب أن يقوموا بواجبهم حيال هذا املشروع وحيمل ينفعلى الذ

 كلمته. ءلوجه اهلل تعاىل وإعال ًاالصخ يامهم هذاقشروعاتها املقبلة، وأن يكون األول من م

 ري مكتب اإلرشاد العامتسكر

 انتقال إدارة مجعية اإلخوان

بشارع سوق السالح.  6وقد انتقلت إدارة مجعية اإلخوان املسلمني إىل حارة املعمار رقم  

من ذي القعدة سنة  15ثالثني يف اخلميس ونشرت جريدة اإلخوان نبأ هذا اإلنتقال بعددها ال

1352. 

 األخوات املسلمات يف القاهرة

وقد تكونت لألخوات املسلمات فرقة يف القاهرة من نساء بيوت اإلخوان وقريباتهن واختريت  

السيدة الصاحلة " لبيبة أمحد " رئيسة هلا ولفرق األخوات يف اإلمساعيلية وبور سعيد ، وقد 

 كلمة طيبة نشرتها اجمللة أيضا وقد جاء فيها : وجهت بعد اختيارها

 أخواتي وبناتي :

أمحد إليكن اهلل الذي ال إله إال هو وأصلي وأسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وأحييكن 

 بتحية اإلسالم ، فالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

م لإلخوان املسلمني للتشرف كم أنا سعيدة مسرورة بأن أتقبل هذه الدعوة من حضرة املرشد العا

خبدمة مبادئكن والتقدم لرياسة فرقكن، وإني مع ضعفي عن احتمال هذا العبء وعجزي عن القيام 

بهذه املهمة أعتقد أني سأجد من غريتكن ومعاونتكن ما جيعلنا نصل إىل الغاية اليت ننشدها من 

 واألسرة املسلمة، واهلل املستعان. نشر تعاليم اإلسالم وبث آدابه ومبادئه يف نفس الفتاة املسلمة

 يا بناتي وأخواتي: 
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إن األمة كما ترون يف تدهور خلقي وخلل اجتماعي ، بدت أعراضه يف كل مظهر من مظاهر احلياة : 

يف املنزل ويف الشارع ، ويف املصنع ويف املتجر ويف كل بيئة ويف كل وسط ، ودوام هذا احلال يؤدي بنا 

 النتائج. إىل أوخم العواقب وأحط

 

و أساس إصالح هذه األمة إصالح األسرة و أول إصالح األسرة إصالح الفتاة ، ألن املرأة أستاذ العامل ، 

 و ألن املرأة اليت تهز املهد بيمينها تهز العامل بيسارها.

و إن على الفتاة املسلمة أن تفهم أن مهمتها من أقدس املهمات . و أن أثرها يف حياة أمتها أعمق 

 ثار ، وأن يف مقدورها أن تصلح األمة إذا وجهت عنايتها هلذا اإلصالح.اآل

هلذا حنن نريد أن نصلح و أعتقد أن يف تعاليم اإلسالم و أحكامه ، إن علمناها و عملنا بها ما يكفل 

بنا هذا اإلصالح املنشود ، و إذن فهيا يا أخواتي و بناتي نصلح أنفسنا لنفهم اإلسالم و نعمل به و 

تعاليمهفي نفس املرأة املسلمة ، فإن صلحنا صلحت بصالحنا األسرة و كان على ذلك صالح نبث 

 األمة مجعاء !.

ذلك ما أردت أن أبينه لكم ، منهاجنا لعملنا الذي ألزمنا انفسنا العمل له ، و اهلل أسأل ان يوفقنا  

 إىل ما فيه اخلري ألمتنا العزيزة املفداة !.

 لبيبة أمحد

 

 مترات اإلخوان يف األقاليممناذج من مؤ

و قد اشار مكتب اإلرشاد العام على اإلخوان بعمل مؤمترات إقليمية دورية لكل جمموعة من 

الشعب املتجاورة و أنفذت هذه الرغبة شعب البحر الصغري فكانت جتتمع كل ثالثة شهور مرة يف 

لسابعة ملؤمتر مجعيات مقر إحداها ، و فيما يلي منوذج من هذه املؤمترات هو حمضر اجللسة ا

 اإلخوان املسلمني بالبحر الصغري:

 28املوافق  1353مجادى الثانية سنة  19بعون اهلل و توفيقه تعاىل اجتمع املؤمتر يف يوم اجلمعة 

 3بناحية ميت خضري مبنزل الشيخ رضوان رضوان إبراهيم يف الساعة  1934سبتمرب سنة 

برياسة الشيخ حممد حجازي جماهد نائب ميت خضري و  العربية نهارًا بناء على دعوة السكرتري
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حضور حضرات : الشيخ حممد قاسم صقر  و الشيخ حممد الطنطاوي سعد عن فرع املنزلة و الشيخ 

يوسف طويلة و الشيخ أبو املعاطي العربي و الشيخ حممد شليب و الشيخ حممد اإلمام عن فرع 

رع البصراط و الشيخ إبراهيم الدسوقي علوان جديدة املنزلة و الشيخ حممود حممود موسى عن ف

والشيخ طه العشماوي عامر والشيخ سليمان بسيوني عن فرع اجلوابر وحممد أفندي السيد الشافعي 

عن فرع برمبال القدمية وفضيلة الشيخ بسيوني عمرية عن فرع الكردي وحممد أفندي عماشة أمحد 

خ حممد بدوي امساعيل ويونس أفندي يونس أفندي حممد السيد عن فرع ميت مرجا سلسيل والشي

وحممد أفندي احلسيين يونس والشيخ سامل غنيم والشيخ عبده امساعيل والشيخ برعي أمحد والشيخ 

علي حممد البسيوني وتوفيق أفندي ابراهيم رضوان والشيخ السيد علي يونس والشيخ حممود مقبل 

الشيخ سيد بدوي والشيخ حممد مجعه حممد والشيخ أمحد املنسي والشيخ عبد اجمليد حممد و

والشيخ رمضان رمضان والشيخ أمحد عبد اهلل والشيخ سعد حجازي والشيخ السيد اخلميس والشيخ 

أبو النور حممد فرح والشيخ سيد متولي حممد والشيخ ابراهيم حممد يوسف والشيخ حممد حممد 

مد رضوان والشيخ امساعيل رفاعي والشيخ امساعيل السيد والشيخ معوض فرح والشيخ أمحد حم

 خليل والشيخ صبح ابراهيم والشيخ مجعة مجعة حممد عن فرع ميت خضري.

واعتذر عن احلضور كل من سعادة عبد الفتاح بك رفعت وحممد أفندي عجيز ميت القمص واحلاج 

سويلم حممد سويلم وحممد أفندي حممد سويلم والشيخ حسني يوسف من فرع برمبال القدمية 

طاب حممد خطاب نائب املنزلة والشيخ يوسف املزين وحممد أفندي عمر من فرع البصراط والشيخ خ

ورمضان أفندي عبد اجلليل والشيخ عبدو حممودي من ميت مرجا سلسيل والشيخ حممد زرع نائب 

اجلوابر والشيخ حممد علي بهي الدين والشيخ رضوان رضوان إبراهيم عن ميت خضري وذلك 

 حملاصيل.ملشغوليتهم يف جين ا

 

وافتتحت احلفلة بتالوة من آي الذكر احلكيم من األخ الشيخ حممد بدوي سكرتري ميت خضري وقام 

الشيخ حممد حجازي رئيس املؤمتر وحيا احلاضرين بكلمة طيبة قوبلت بالتكبري ، ثم قام حممد 

ميت خضري أفندي السيد الشافعي سكرتري املؤمتر فشكر احلاضرين على قبوهلم الدعوة وتشريفهم 

ذكر أن مجيع قرارات املؤمتر اخلاصة باجللسة السابقة نفذت ما عدا الالئحة الداخلية من فرع 
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اجلمالية كما وعد حضرة نائبها يف اجللسة السابقة ، ولعل هلم عذرًا يف ذلك وقدم للهيئة ما نظمة 

اء اهلل ، وبناء على من الدوسيهات اخلاصة باملؤمتر ووعد بتقديم السجل يف اجللسة القادمة إن  ش

 طلب إخوانه سكرتريي الفروع فقد قدم   

للهيئة جمموعة من السجالت والدوسيهات واملطبوعات على النحو الذي سار عليه فرع برمبال 

ا قدم مالقدمية ليسري عليه مجيع الفروع، ويف ذلك ضمان حلسن النظام، وشرح كيفية العمل بها ك

 يرن وعرض على اهليئة خطاب حضرة مدقدمية من بدء نشأته لآلعن أعمال فرع برمبال اليرًا تقر

مبشرتاها فوافقته اهليئة على  يحإدارة اجلريدة بثمن املطبوعات الالزمة للمؤمتر طالبا التصر

 .ه صاحلًايرامشرتاها بالثمن الذي 

 :والنظر فيه وه طالبًااآلتي دم للهيئة جدول األعمال قو

ن الكريم لعدد من األطفال آوي سعد بأن يقوم كل فرع بتحفيظ القراقرتاح من الشيخ حممد طنطا -ا

كرب مظهر أم، ويف ذلك نهيتناسب مع حالته على أن يقدموا للمؤمتر أثناء انعقاده بالفرع المتحا

 للجمعية.

اقرتاح من الشيخ حممد حجازي نائب ميت خضري بأن يدعى فضيلة املرشد العام حلضور  - 2

إذا  -أو من ينوب عنه  -ديه علم مبوعد االنعقاد، وليتشرف املؤمتر حبضورة جلسة املؤمتر ليكون ل

 ته الثمني فرصة للحضور. قوجد من و

 سكرتري املؤمتر: ياقرتاحان من حممد أفندي السيد الشافع -3

فرع العسريات يف  ا فعلمت انعقاد املؤمتر كق: أن حتصل اشرتاكات مكتب اإلرشاد العام وأواًل

ذلك توفري اجملهود واملصاريف،  ضية إذ دفع مجيع االشرتاكات املتأخرة طرفه، ويفاجللسة املا

 اجلريدة ولكل فرع أن يطلب ما يستطيع توزيعه. جويطلب أيضا النظر يف تروي

أن يشري على السكرتري بدعوة من يأنس فيه حب  يإن كل فرع ينعقد يف دائرته املؤمتر ينبغ ثانيًا:

للفكرة، وتنشيط  اورة له، واليت ليس فيها فروع للجمعية، ففي ذلك بثالفكرة من البلدان اجمل

 لثروة اجلماعة.

 طةيف املؤمتر على شري اقرتاح من الشيخ يوسف طويلة بأنه من الضروري متثيل مجيع الفروع -4

جو أال يتأخر عن احلضور كل جلسة أمثال يرأن ميثل الفروع النائب والسكرتري وعضوان، و
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فندي أفتاح بك رفعت وحممد أفندي عجيز واحلاج سويلم حممد سويلم وحممد حضرات عبد ال

 حممد سويلم والشيخ طه

 

يف والشيخ خطاب حممد خطاب والشيخ حممد زرع والشيخ حممد طاهلواري وخالد أفندي عبد الل

 زي.حجاوحممد أفندي عمر والشيخ حممد  ينخليفة والشيخ يوسف املز

بلدان اجملاورة له، لاف بالطوبأن يكلف كل فرع واعظه با سييناقرتاح من حممد أفندي احل - 5

 رة يف نفوس األهلني.لفكم بنشر الدعوة وبث اوليست بها فروع للجمعية ليق يتوال

ملناسبة اطالعه على جريدة اإلخوان املسلمني يف  أنهب ياقرتاح من الشيخ حممد حممد رفاع - 6

جلديد ومضى موعد العزاء لكفر اه اهلواري نائب اعلى وفاة جنل حضرة الشيخ ط 21العدد رقم 

دون أن يكون لدينا العلم للقيام بواجب العزاء يف حينه، فيقرتح أن كل سكرتري فرع حيصل عنده ما 

يوجب التعزية أن خيطر مجبع الفروع للقيام بتأدية هذا الواجب، وملا حان موعد صالة اجلمعة 

 سة.لأجلت اجل

بعد وري خضبعد تأدية فريضة اجلمعة مبسجد ميت  نهارًا بيصف عرالساعة السابعة والن ويف

ي عمرية نرة الشيخ بسيوضنعقاد، وقام سكرتري املؤمتر وشكر حتناول الغداء عادت اجللسة لإل

نطاوي سعد، على ما قاموا به باملسجد بعد صالة لطوالشيخ حممد قاسم صقر وحممد أفندي حممد ا

بث فكرة اإلخوان املسلمني، وإظهار روعة اإلسالم حتى خرج ائل، ولفضاجلمعة من احلث على ا

ء له من ي، وكلهم داعون اهلل جلت قدرته أن يشد أزر اإلسالم واملسلمني، وأن يهنيمجيع املصل

أبنائه الربرة من يتوىل القيادة يف حلبة النصر، وأن يكتب لفضيلة املرشد العام التوفيق، وميده بروح 

 يع الدعاء.مسة النجاة إنه نمن عنده حتى يسري بسفي

 .حسنًا رًاثنفرس آل ميت خضري األطهار أ وباجلملة فقد ترك اخلطباء يف

 جدول األعمال: ثم نظرت اهليئة يف

أن يقوم من جانبه  تناقشت اهليئة يف االقرتاح األول، وقررت املوافقة عليه وعلى كل فرع -ا 

فيما يتعلق بالتالميذ الفقراء ويدفع له عنهم ن حبيث يساعده آمبعاونة كل من يقوم لتحفيظ القر
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يتقاضاه عنهم حبيث يكون حتت  يواالجر الذ اءهممساألجر املناسب، وعليه أن يقدم للجمعية أ

 راف اجلمعية.شإ

، وقال سكرتري املؤمتر إنه دعا فضيلة املرشد العام حلضور نيوافقت اهليئة على االقرتاح الثا - 2

 هذه اجللسة.

اهليئة عليه،  االقرتاح الثالث فيما يتعلق بالبند األول منه، ووافقت ة يفئينظرت اهل - 3

اجلريدة فقد تعهد  جاجللسة القادمة. أما تروي وستستعد مجيع الفروع لتسديد االشرتاكات يف

 اجلميع برتوجيها بقدر املستطاع.

ميثل بعد ذلك، أما  نوافقت اهليئة على االقرتاح الرابع وعلى كل فرع مثل يف هذه اجللسة أ - 4

االقرتاح  فعلى السكرتري مكاتبتها، وترجو اهليئة حضرات من ذكروا يف رمل حتض الفروع اليت

 رائهم.آكل جلسة لالستنارة ب ضرورة حضورهم يف

وافقت اهليئة على االقرتاح اخلامس وعلى كل مجعية أن تكلف واعظها بالقيام بهذا الغرض  - 5

 اورة.لبث الفكرة يف البلدان اجمل

لفروع إذا حدث لديه اوافقت اهليئة على االقرتاح السادس وعلى كل سكرتري أن خيطر مجيع  - 6

حادث يوجب التعزية ليتيسر للجميع تأدية الواجب، وبهذه املناسبة كلفت اهليئة السكرتري 

ائق نيابة عن املؤمتر، وقررت إيقاف اجللسة مخس دم يبتقديم التعزية حلضرة الشيخ طه اهلوار

على الفقيد رمحه اهلل، وأسكنه فسيح جناته، وتال اجلميع فاحتة الكتاب يهدونها إىل روحه  حدادًا

دميها يف قالطاهرة، أما ما يتعلق بالالئحة الداخلية فعلى السكرتري طلبها من فرع اجلمالية وت

 لسة القادمةاجل

 يراهليئة بتالوة التقر أن تسمح باقي الفروع وهنا قال سكرتري املؤممر: إنه من بواعث النشاط يف

وكلها أعمال تنم  ين، فوافقت اهليئة على تالوته، فتلاملقدم من فرع برمبال القدمية عن أعماله لآل

 الربكة.وعن اخلري 

فرع املنزلة وخباصة حنو  أعمال ضاسم صقر سكرتري املنزلة، وذكر بعقام األخ الشيخ حممد قثم 

 نفوس احلاضرين حتى قوبل بالتكبري. وقع يفطائفة املبشرين، فكان له أحسن 
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على  نهارًا يرة عربشالعا م، حيث كانت الساعةيالذكر احلك آيوختمت اجللسة كا بدئت بتالوة 

 التوفيق. يأن يكون االجتماع القادم بناحية جديدة املنزلة واهلل ول

 سكرتري املؤمتر     

 يحممد السيد الشافع

 

 األقاليم لعمومية لإلخوان يفمنوذج من اجتماعات اجلمعية ا

 مجعية اإلخوان املسلمني مبدينة بور فؤاد

 يةمجلسة اجلمعية العمو

من قرار جملس  للبند الثالث عام على تأسيس مجعية اإلخوان ببور فؤاد وتنفيذًا انقضاءمبناسبة 

وجه حسن إبراهيم فرج دعوة عامة جلميع  1934أغسطس سنة  29إدارة اجلمعية الصادر يف 

دار اجلمعية يف الساعة الثامنة من مساء يوم السبت أول سبتمرب سنة  عضاء اجلمعية للحضور يفأ

 :اآلتيةلالجتماع بهيئة مجعية عمومية للنظر يف املواضيع  1934

 .يأعمال اجلمعية يف العام املاض - 1

 .يإيرادات ومصروفات اجلمعية يف العام املاض - 2

 جمللس إدارتها. ية وأعضاءمعانتخاب نائب للج - 3

يرى حضرات األعضاء اجملتمعني عرضها على اجلمعية. وما وافت  املواضيع األخرى اليت - 4

 الساعة الثامنة مساء حتى كان احلاضرون أكثر من نصف األعضاء وتقررت صحته.

 الذكر احلكيم. آيافتتح االجتماع بتالوة  - 5

مة يف فائدة يأذن اجملتمعون له، فألقى كلمة قكلمته، ف يأن يلق أفندي يف ياستأذن حضرة فهم - 6

 القطر وفوائد اجلمعيات الدينية على وجه عام. مجعيات اإلخوان املسلمني يف

موضوع االجتماع وبعد أن شكر  لبحثافتتح حسن إبراهيم فرج أفندي نائب اجلمعية ا - 7

أنه موضوع  ياضيع، ويكفاملو ىاجملتمعني على تلبية الدعوة مما دل على اهتمامهم بوضوح هو أمس

 فيها: من األعمال اجلليلة اليت يحبت شرح هلم ما قامت به اجلمعية خالل العام املاض ديين

 مواعيدها. يف مجاعة ن الصلوات املفروضة يوميًاأوال: إجياد مصلى للمسلمني تؤدى فيه اآل
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الصلح بني  يف يميع والسعلف والتعاون بني اجلآح التو: مجع كلمة املسلمني يف املدينة وبث ريًانثا

 املتخاصمني.

: نشر الثقافة الدينية واألخالقية بني اجلميع مبا يلقى يف اجلمعية من الدروس واحملاضرات ثالثًا

 خر.ن آلآمن 

 يبها بني املسلمني سواء بتالوة آ االحتفالالواجب  ييع الليالمج : إحياءرابعًا

 الذكر احلكيم وباخلطب واحملاضرات املناسبة.

سوى مصلى مجعية  ببور فؤاد للمسلمني حيث ال يوجد بها م لبناء مسجد عا ي: السعخامسًا

قدمت اجلمعية عريضة حلضرة صاحب السعادة واإلخوان فقط على حني يوجد بها كنيسة فخمة، 

 يرة صاحب اجلاللة موالنا امللك املعظم لشمول املدينة بعطفه السامضحمافظ القنال لرفعها حل

 ببناء مسجد بها. يمره الكروإصدار أم

 ن عشرة أوالد.عددهم اآل سادسا: تعليم أوالد الفقراء على حساب اجلمعية يف املدرسة حتى أصبح

من الظررف،  كثري : قيام اجلمعية مبساعدة كثريين من احملتاجني الذين جلئوا إليها يفسابعًا

عية كانت تتوصل اجلمعية إىل ذلك ألن بعض هذه املساعدات مالية ولعدم اتساع مالية اجلم ونظرًا

 املدينة دون مس أموال اجلمعية نفسها. يجبمع ما تيسر مجعه من املبالغ من مسلم

 ضيف كريم

 رًاشللرابطة ون توثيقًا وكان اإلخوان ينتهزون كل فرصة فيتصلون برجال البالد العربية واإلسالمية

يف هذه ”  اإلخوان”تهارمرضه وقد نشللدعوة، ومن ذلك زيارتهم للسيد عباس القطان مبناسبة 

 الكلمات:

في الطري طعاد صاحب الفضيلة األستاذ حسن البنا املرشد العام لإلخوان املسلمني واألستاذ الشيخ مص

ح اهلل درويش أفندي وأسعد أفندي راجح سعادة السيد عباس فت -وكيل مكتب اإلرشاد واألستاذان 

إحدى عينيه  يف يأجراها حممد بك صبح جناح العملية اليت اسبةنالقطان حمافظ املدينة املنورة مب

شئون احلجاز وشئون املسلمني عامة ثم استأذنوا من سعادته، فودعهم إىل سلم  يف وحتدثوا مليًا

مكتبهم العام بشارع  رد الزيارة هلم يفيلإلخوان املسلمني على حفاوتهم به، ووعد أن  لفندق شاكرًاا
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ئة السيد اجلليل مبا نته ، وجريدة اإلخوان املسلمني ال يسعها إال6م قر سوق السالح حارة املعمار

 العافية.والدعاء له بدوام الصحة واهلل تعاىل عليه بنجاح العملية  مّن

 ب االرشاد العامترارات مكقج من ذمنا

ا وينظم سري الدعوة ويصدر قراراته عقب كل اجتماع، منه وكان مكتب اإلرشاد العام جيتمع دوريًا

 ي:تن أمثلة قراراته يف إحدى جلساته ما يأمما ينشر، ومنها ما ينفذ بدون نشر، و

اإلشراف على ما يتعلق ” فضال عن إدارته للمطبعة”فندي عبد اللطيفأد ويسند إىل حضرة حمم - 1

 باحتاد القاهرة.

ة مكتب ما يتعلق بسكرتاريويسند إىل حضرة عمر أفندي غامن اإلشراف على إدارة اجلريدة  - 2

 اإلرشاد.

شارة فيها للتصرف. تعلى حضرتيهما عرض الشئون املستعجلة على فضيلة األستاذ املرشد لالس - 3

 .ينوعليهما كذلك موافاة املكتب يف كل جلسة ما جيد من الشئون بني االنعقاد

جملس لعرضه على  ضين اجلماعة خالل العام املاعالالزم  يريقوم فضيلة املرشد بإعداد التقر - 4

 الشورى العام.

العام لإلخوان يف عيد  ن بإعداد العدة النعقاد جملس الشورىتقوم سكرتارية املكتب من اآل -5

 الفطر املبارك القادم.

ن اإلخوان من أعضاء م أخ ييف املكتب فله احلق يف انتداب أ يكل من يسند إليه عمل إدار - 6

عتذار يف الوقت نده ما مينع من القيام باملهمة اإلاملكتب ملساعدته، وعلى األخ املنتدب إذا كان ع

 املناسب.

 ا ما يأتي:ظوعلى هذه القرارات ترجو سكرتارية املكتب حضرات اإلخوان أن يالح وبناًء

يكتب  تسلم لفضيلته رأسًا يريد أصحابها أن كل الرسائل اخلاصة بفضيلة املرشد العام واليت :أواًل

 ”.خاص“ عليها خبط واضح كلمة

عليها  ًاسم حضرة عمر أفندي غامن مكتوبإ: كل الرسائل املتعلقة باجلريدة ترسل بًانيثا

أو إدارة إن كانت  يرإن كانت خاصة بالتحر يرخبط واضح ويزاد عليها كلمة حتر” جريدة”كلمة
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زيع، أو احلسابات أو االشرتاكات أو غريها، وكذلك كل الرسائل اخلاصة باملكتب ترسل وخاصة بالت

 ”.مكتب”كلمة عليها ضرته مكتوبًاباسم ح

ترسل باسم حضرة حممود  : كل الرسائل اخلاصة باملطبعة أو باحتاد القاهرة والدعوة إىل فروعهًاثالث

 خبط واضح.” احتاد” أو” عةمطب” أفندي عبد اللطيف ويكتب عليها

كان املرسل  وإالة اخلمسة مليمات، فئضع فيها طابع بريد من يو : كل مراسلة حتتاج إىل الردرابعًا

 إليه يف حل من السكوت واهلل اهلادي إىل طريق الرشاد.

 سكرير املكتب

 ميد احلكعمد أسحم

 

 

 حفل مكتب اإلرشاد العام

رين من شهر رجب شالعام جلمعية اإلخوان املسلمني مساء اإلثنني السابع والع دأحيا مكتب اإلرشا

طباء احلفل فضيلة األستاذ الشيخ حسن أفندي البنا بذكرى اإلسراء واملعراج، وكان خ املعظم احتفااًل

ستاذ الشيخ مصطفي الطري وكيل مكتب اإلرشاد العام، والسر يف األ وفضيلة ةاملرشد العام للجمعي

يل إلحياء هذه احلفلة املباركة يف كاملرشد والو تأخري احلفلة عن مساء األحد يرجع إىل دعوة فضيليت

 جهات أخرى.

يف عدة سطور  ملكتب لإلخوان أن خلص هلم قواعد الفكرة اإلسالمية اعتقادا وعماًلمما وضع ا نوقد كا

 غالف جملة اإلخوان وهذا نصها: يف ر تباعًاشوأخذت تن” عقيدتنا“ وأطلق عليها لفظ

كافة، وأن  خامت رسله للناس صلى اهلل عليه وسلم ن األمر كله هلل، وأن سيدنا حممدًاأأعتقد  - 1

خرة، وأتعهد بأن ن كتاب اهلل، وأن اإلسالم قانون شامل لنظام الدنيا واآلآالقراجلزاء حق، وأن 

ن الكريم، وأن أمتسك بالسنة املطهرة، وأن أدرس السرية النبوية آمن القر جزءًا يأرتب على نفس

 وتاريخ الصحابة الكرام.

 ي، أؤدمستقيمًاكون أ أعتقد أن االستقامة والفضيلة والعلم من أركان اإلسالم وأتعهد أن - 2

ة، وأختلى عن األخالق السيئة، سن، أحتلى باألخالق احلالعبادات، وأبتعد عن املنكرات، فاضاًل
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، فال أجلأ إىل يالتقاضو كموأحترى العبادات اإلسالمية ما استطعت، وأوثر احملبة والود على التحا

قات طبوم واملعارف النافعة يف ، وأعتز بشعائر اإلسالم ولغته وأعمل على بث العلالقضاء إال مضطرًا

 األمة.

للسائل  مفروضًا حقًا ماله الذي يكسبه أعتقد أن املسلم مطالب بالعمل والكسب، وأن يف - 3

من  وأخص جزءًا ي، وأؤدي زكاة ماليوأقتصد ملستقبل يواحملروم، وأتعهد بأن أعمل لكسب عيش

 نافع، وأقدم منتجات بالدي وبينروع اقتصادي شادي ألعمال الرب واخلري وأشجع على كل ميرإ

 .وال أتعامل بالربا يف شأن من شئوني، وال أتورط يف الكماليات فوق طاقيت ووطين ديين

أعتقد أن املسلم مسئول عن أسرته، وأن من واجبه أن حيافظ على صحتها وعقائدها وأخالقها  - 4

أية  ئي، وال أدخل أبناتيروأن أبث تعاليم اإلسالم يف أفراد أس يوأتعهد بأن أعمل لذلك جهد

رات والكتب واهليئات والفرق شمدرسه ال حتفظ عقائدهم وأخالقهم، وأقاطع كل الصحف والن

 تعاليم اإلسالم. ئتناو واألندية اليت

تشريعه. وإن راية اإلسالم  ةدوإعاشعوبه بإنهاض  اإلسالم جمد حياءاملسلم إن من واجب أ عتقدأ-5

مهمة كل مسلم تربية العامل على قواعد اإلسالم. وأتعهد بأن أجاهد جيب أن تسود البشر. وأن من 

 يف سبيلها بكل ما أملك. ييف سبيل أداء هذه الرسالة ما حييت، وأضح

ا العقيدة اإلسالمية وأن اإلسالم يأمر أبناءه طهأمة واحدة ترب أعتقد أن املسلمني مجيعًا - 6

جهدي يف توثيق رابطة اإلخاء بني مجيع املسلمني. ، وأتعهد بأن أبذل باإلحسان إىل الناس مجيعًا

 وإزالة اجلفاء واالختالف بني طوائفهم وفرقهم.

أعتقد أن السر يف تأخري املسلمني ابتعادهم عن دينهم، وأن أساس اإلصالح العودة إىل تعاليم  - 7

حتقق هذه اإلسالم وأحكامه، وأن ذلك ممكن لو عمل له املسلمون، وأن فكرة اإلخوان املسلمني 

يف خدمتها أو  ل هلا وأن أظل جنديًاعمالغاية، وأتعهد بالثبات على مبادئها واإلخالص لكل من 

 أموت يف سبيلها.

 بيعقيدتنا يف نظر كاتب أورو

 مقدمة
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ن. باملعارف اآل تشمن أعداد اجمللة وقع يف يد األخ األستاذ عزت راجح املف ومن الطريف أن عددًا

” أرنست رينان”على أستاذه” عقيدتنا“ جبامعة السوربون بفرنسا فعرض  وقد كان يومها طالبًا

وهو حفيد رينان الكبري، فوصفها بكلمات رقيقة بليغة، وأرسل الدكتور عزت ألخيه األستاذ أسعد 

باحلادث، فنشرته جملة اإلخوان ضمن مقال  راجح عضو املركز العام لإلخوان بالقاهرة خطابًا

 هذا نصه: يافتتاح

 اإلخوان املسملمني عقيدة

 “ أرنست رينان “   األستاذ  ييف رأ

 أستاذ الدراسات العربية واإلسالمية بالسوربون بباريس

 ز:يالعز يأخ

” املعروضة هناك جريدةاجملالت ني اجلرائد وب دتس إذ وجيما مبسجد باريووبعد: فبينما كنت 

رأت قيدتنا قمبصر. وحتت عنوان ع عنها وعن رجاهلا وأنا طاملا حدثتين اليت” اإلخوان املسلمني

. وبعد دراسة عامة هلذه املبادىء وجدتها جديرة ًايروتقد إعجابًا يعقائد وتعهدات صادفت يف نفس

أستاذ الدراسات العربية واإلسالمية جبامعة ” أرنست رينان” بالعرض بعد ترمجتها على األستاذ

ادها بعد أيام. وقد كتب عليها ما أخذها األستاذ وأعوالسوربون وأخذ رأيه فيها، ففعلت، 

 ترمجته:

 ه حممدمسر ينفس املنهج الذ ال شك مستمدة من يقصد، وهحث واملبإن هذه الكلمات عميقة امل“

، وقد زيد فيها مبا يناسب روح لة ودينًاوفيذه، فأسس به أمة ودنت وجنح يف صلى اهلل عليه وسلم

 ر مع التقيد بروح اإلسالم.صالع

صلى اهلل عليه سلكها حممد  ال جناح للمسلمني اليوم إال باتباع نفس السبيل اليت أنه تيويف عقيد

عليها املسلمون اليوم بعيد، وليس معنى هذا  وصحبه، غري أن حتقيق هذا على احلالة اليت وسلم

 القنوط والقعود عن العمل.

ولن أنكر عليك أنه كان  هأقدمها المتحان الدكتورا مل أوفق إىل اليوم إىل موضوع الرسالة اليت نيإ“

يف اختيار الرسالة  تيتوجيه فكر يف بريأثر ك يهلذه العقيدة وتعليق األستاذ عليها يف نفس

 .”د اختيارهنوسأخربك عن املوضوع ع
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 كأخو

 

هذا هو القسم اخلاص بعقيدة اإلخوان املسلمني من خطاب خاص أرسله صديقنا املفضال األستاذ 

علوم النفس واالجتماع بباريس إىل شقيقه السيد أسعد  للتخصص يف أمحد عزت عضو بعثة املعارف

أرنست ” أن األستاذ ءالقرا يرى ملكتب اإلرشاد العام بالقاهرة وفيه نيراجح أفندي السكرتري الثا

يف إبداء رأيه بقدر ما كان  جبالء ووضوح. وقد كان صرحيًا” عقيدتنا” أعرب عن رأيه يف” رينان

 ي. وميكنك أن خترج من هذا الرأهذه الدقة أيضًا يف حة. وبقدر ما كان موفقًاهذه الصرا يف دقيقًا

 من وراء البحار يف عقيدة اإلخوان املسلمني بعدة نقاط: يألق يالدقيق الذ

صلى اهلل عليه  حممد وضعه سيدنا ي: عقيدة اإلخوان املسلمني مستمدة من نفس املنهج الذفأواًل

باإلسالم إال بصلة العلم أن  ال يتصل يستاذ الذاستطاع األ يالذ ي، هذا هو التعبري الفرنسوسلم

، صلى اهلل عليه وسلم يعرب به عن رأيه. أما حنن فنقول نفس املنهج الذي بعث اهلل به حممدًا

يرى أن عقيدة اإلخوان املسلمني إسالمية حبتة مل خترج عن ” أرنست رينان” ومعنى هذا أن األستاذ

عقيدة اإلخوان املسلمني إال وأساسها كتاب اهلل  د صدق، فما من كلمة واحدة يفاإلسالم قيد شعرة ولق

تبارك وتعاىل وسنة رسوله وروح اإلسالم الصحيح، وقلب كل فقرة من فقراتها ما شئت فلن ترى 

وحض عليها  يمن الكرآفيها إال حقيقة إسالمية أمر بها اإلسالم ونادى بها الدين وندب إليها القر

استطاع ” أرنست رينان” . وموطن العربة يف هذه العقيدة إن األستاذصلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل

الم، ولإلسالم سوصفاء فكرته أن يصور اإلخوان املسلمني أن يفهمهم ويفهم أنهم لإل هبدقة حبث

ون باإلخوان نوحده على بعد الشقة وانقطاع والصلة فيما بيننا وبينه على حني يظن بعض الناس الظ

 املسلمني ويتساءلون عن ماهية منهاجهم وكنه مقاصدهم ويتشككون يف عقيدتهم و مسالكهم.

صلى يا أبناء أمتنا العزيزة علينا احملببة إلينا، حنن مسلمون وكفي، ومنهاجنا منهج رسول اهلل 

، فإن مل يعجبكم قولنا فيوكفي، وعقيدتنا مستمدة من كتاب اهلل وسنة رسوله وك اهلل عليه وسلم

اإلخوان  للمتشكك يف ًا. إننا ال نرى مسوغافخذوا بأقوال األجانب عنا ومن ال ميتون بصلة إلين

املسلمني بعد وضوح أمرهم ونصاعة عقيدتهم إال أمرين ال ثالث هلما: إما أن هذا املتشكك مل يدرس 

مقاصد  مقاصده فهو يرى يفواإلسالم دراسة صحيحة متكنه من تشرب روحه وإدراك مراميه 
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 وال تغين مناإلخوان ما خيرج عن روح اإلسالم، ألنه مل يعرف من هذا الروح إال دائرة ضيقة ال تس

ء الظن غري سليم القلب. فهو يطغى ويتجنى يمن جوع. وإما أن يكون هذا املتشكك مريض القلب س

 رين وبال على صاحبه وهالك للمتصف به.مويتلمس للرباء العيب، وكال األ

 يإ” وأمة ودولة أن يكون دينًا  صلى اهلل عليه وسلميدنا حممد سنهج قد استطاع به : هذا املًانيثا

ها، وخري الشرائع وأعمها. والدين الذي يشبع نهم إنه حلق، فهو اإلسالم أفضل األديان وأمت بيور

ويوفر هلا ما تصبو إليه من راحة الضمري وسعادة النفس، وهو اإلسالم أقوى  ياإلنسانية الروح

 ة تربط أواصر احلب يف نفس األمة، وتقوى عالئق الوئام بني الشعوب، وتسري بالعامل سريًارابط

املصلحني واحلكماء وأساس خري البشرية،  محى مطامسأ يه طريق الوحدة العامة اليت يف حثيثًا

 ياحلكم على قواعد تقرير احلقوق، ويعط وهو اإلسالم الذي يقيم الدولة على أصول العدل، ويبين

حق حقه من طبقات األمة، ال مغبون وال مهضوم وال مظلوم. فما أجل أن يدرك حقيقة  يل ذك

روعة القمر ووضوح  راء يفرفوا بعد بهدايته، وأجل منه أن يذيعوا هذه اآلشاإلسالم من مل يت

يريدون أن يتلمسوا  وهذا أن يسمع زعماء الشعوب الشرقية الذين أرادوا أ الصباح. والعربة يف

 أويف من اإلسالم ليشيدوا عليه النهضة ويكونوا به الدين واألمة والدولة. منهجًا مهألمم

 صلى اهلل عليه وسلميدنا حممد سسلكها  ليوم إال باتباع نفس السبيل اليتا: ال جناح للمسلمني ثالثًا

ن قال م يالكبري الذ يوهو ما سبقه به ذلك اإلمام اإلسالم” رينان” الفيلسوف يوصحبه، ذلك رأ

كدته احلوادث، أوقد أيدت ذلك التجارب و” خر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلاآإنه ال يصلح ” قبل

يه صالح أمرها فالشرقية تعاليم اإلسالم وحاولت استبدال غريها بها مما توهمت  مفمنذ فارقت األم

 حنراف غاليًامثن هذا اال يمرارة التجارب الفاشلة، وتؤد يتتخبط يف دياجري احلرية وتقاس يوه

 ا.همن كرامتها وأخالقها وعزتها ومرافق

ة. فصارت عوالعجب أنه إىل هذا احلني مل يتنبه كثري من الشعوب الشرقية إىل هذه احلقيقة الناص

ىل على اتتو تندفع يف طريق البعد عن روح اإلسالم وتعاليم اإلسالم غري متعظة بهذه النكبات اليت

 رأس الشرق كل يوم.

ء، شيإليه كل  ء، وإذا عاد إليهما عاديرق خلق وإميان، فإذا فقدهما فقد كل شإن عدة الش

تقوية  رق يفشواندحرت أمام اخللق املتني وأمام اإلميان واليقني قوة الظاملني، فليجتهد زعماء ال
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روحه، وإعادة ما فقد من أخالقه، فذلك هو السبيل الوحيدة للنهوض الصحيح، ولن جيدوا ذلك إال 

م ثم ال يكونوا كغري ولوا يستبدل قومًاتت وإن“دوا إىل اإلسالم واستمسكوا بتعاليم اإلسالم إذا عا

 .”أمثالكم

حتقيق ” رينان“   عليها املسلمون اليوم: يرى األستاذ : حتقيق هذا املنهج على احلالة اليترابعًا

لمني سجتماعية بني املجدتها احلوادث السياسية. واالوأ ألنه يعلم اهلوة السحيقة اليت ذلك بعيدًا

اإلسالم  املسلمني عن خصوم اإلسالم يف إبعاد استخدمها ودينهم، ويعلم الوسائل الذاتية الفعالة اليت

على دينهم يكسرون سيفهم بيدهم  ن حربًا. ويعلم أن املسلمني أنفسهم صاروا اآليف العصر احلديث

صدعون باهلدم مع من يهدمون دينهم وهو ويسلمون املدية ملن يريد أن يذحبهم بها باختيارهم، ويت

 معقد أنظمتهم وأساس قوتهم.

هبوا للعمل أنهم  ا يراه األستاذ وما تصوروا حنيمواإلخوان املسلمون يعتقدون هذا ويرونه ك

سيسريون يف سبيل هينة لينة، بل علموا ما ينتظرهم من عقبات فأعدوا لذلك أنفسهم وأمواهلم 

 .”عزيز يره إن اهلل لقوصولينصرن اهلل من ين“وا وعد اهلل تبارك وتعاىل: وإميانهم وعقيدتهم، وانتظر

فلن تزيدنا العقبات إال همة ولن تزيدنا ” أجل -أجل ”نى هذا القعود عن العملع: ليس مخامسًا

روح اهلل إال القوم من إنه ال ييأس “يف سبيل اجلهاد وحنن نقرأ قول اهلل تعاىل:  ًاياعب إال مضملصا

فهيا أيها اإلخوان املسلمون، فإن النصر مع الصرب، والنجاة مع الثبات والعاقبة  ،”نالكافرو

 للمتقني.

وحني يرى ” عميقة املبحث واملقصد” حني رأي أن عقيدة اإلخوان املسلمني ولكم كان األستاذ دقيقًا

ظم روحه مقيدة بروح اإلسالم، وهكذا اإلسالم تنت يأنها وإن زيد فيها ما يناسب روح العصر فه

ون قد استطاعوا أن يستمدوا من روح مها، وهكذا اإلخوان املسليع وتشمل الدنيا وما فالعصور أمج

، ولكم نتمنى ًااإلسالم ما يوافق روح العصر ويصور عقيدتهم للناس كاملة، يبدو فيها الروحان جيع

 ذا احلكم السديد.أن يكون فينا من ينظر إىل عقيدتنا تلك النظرة الفاحصة ليخرج بعدها مبثل ه

إنصافه، ونشكر لصديقنا األستاذ عزت: رقيق ” أرنست رينان” وأما بعد فإننا نشكر لألستاذ الكبري

 يق والسداد.فيل تأثره لعقيدتنا اخلالصة لإلسالم والشرق، ونسأل اهلل التوخطابه، ومج
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 مسجد الربملان

إىل الكتابة إليها  داعيًا ة كلما وجدتيمسماعة يف ذلك التاريخ نشاطها مع اهليئات الرلجوقد كان ل

 بواجب التضحية ومن ذلك هذا اخلطاب مبناسبة مسجد الربملان. قيامًا

األشغال العمومية ير وز يإىل حضرة صاحب الدولة رئيس جملس الوزراء وحضرة صاحب املعال

 وهذا نصه:

 حضرة صاحب الدولة رئيس جملس الوزراء.

 ه وبعد:السالم عليكم ورمحة اهلل وبركات

إذ أخذ القوس باريها وعاد األمر إىل  -، وفرحها بتوليتكم أمرها شاماًل د كان سرور األمة مجيعًاقف

الزاهر هو عهد اإلصالح الكامل، واخلري  كموال شك أن عهد ًايمظع -نصابه يف أشخاصكم الكرمية 

 روع صورة وأبهج مظهرالشامل إن شاء اهلل تعاىل: وقد ظهرت بوادر هذا اإلصالح جلية واضحة يف أ

ن من جالئل األعمال وما حتقق على يدها من صادق فيما قامت به الوزارة منذ تولت احلكم إىل اآل

 مال على قصر املدة وكثرة املشغلة.اآل

نثسرته  يألشغال الذاويؤملنا يا صاحب الدولة أن نرى إىل جانب ذلك اجلهاد املوفق قرار وزارة 

 الذي كان قد تقرر إنشاؤه.” ف النية عن بناء مسجد الربملانصرانا” جريدة السياسة وهو

مظهر كرامة األمة ورمز آماهلا وأمانيها وصورة قوميتها وحياتها، وإن املسجد  يإن دار الربملان ه

اإلسالم.  يالدولة الرمس ينمسلمون، ود قلياًل يف الربملان أمر ال بد منه، فحضرات النواب إال عددًا

تليها أوقات صالة، فاملسجد يف  وأوقات تتخللها، أو تتقدمها أ د يف اجمللس يفواالجتماعات تعق

دستورها، وعناية األمة بشعائر دينها، ومعني  قر من مظاهر عناية احلكومة بتحقيظهالربملان م

منهما  لوما أوثق ارتباط ك إىل جانب واجبهم الوطين يحلضرات النواب على أداء واجبهم اإلهل

 باآلخر..

ال يبدو على وجهه كلف،  الصفحات قرشالزاهر ناصع البياض م كمحرصنا على أن يكون عهدإن 

 الرجاء أن تؤيدوا وزارة األشغال يف دعا إىل أن نتقدم إليكم ملحني يف -وال حيجب مجاله حجاب 

الربملان وتتعجلوا إنفاذه، حتى نرى املسجد يف القريب مستقر الرمحة  قرارها السابق بإنشاء مسجد

 مهبط احلكمة إن شاء اهلل. يف

This file was downloaded from QuranicThought.com



 يكم ورمحة اهلل وبركاته.علوالسالم 

 عن مجعية اإلخوان املسلمني

 حسن البنا -املرشد العام 

 

 

 

 

 

 

 ان:ونشرته جملة اإلخوان حتت هذا العن وقد أجاب عليه سكرتري األشغال مبا

 كر واجبش

الدولة رئيس جملس  احبوجهته مجعية اإلخوان املسلمني إىل حضرة ص يعلى أثر اخلطاب الذ

وزير األشغال العمومية ورد على إدارة اجلمعية من وزارة األشغال  يالوزراء وحضرة صاحب املعال

 :تياخلطاب اآل

 عية اإلخوان املسلمني:حضرة احملرتم رئيس مج

 بك بشارع سوق السالح مبصر. ، عطفة عبد اهلل6حارة املعمار رقم 

الربملان أتشرف باإلفادة  خبصوص بناء جامع 1934/  11/  17رتكم بتاريخ ضإمياء إىل كتاب ح

ة عبد احلميد حممد عبد اهلل املقاول رأن الوزارة قد قررت بناء املسجد املذكور وأعطت املقاولة إىل حض

 . وتفضلوا بقبول فائق االحرتام.1934/  11/  30بتاريخ 

  العامرياء: السكرتضإم

 عبد احلميد إبراهيم

 بعد ذلك بهذه الكلمة:وقد علقت عليه 

األشغال على هذه اهلمة  وزير ياتها ال يسعها إال أن تتقدم بأجزل الشكر ملعالئاجلمعية بكامل هي

 اهلل اجلميع إىل ما فيه خري البالد والعباد.  قاملشكورة وف
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 عيةماجل سر كامت

 د احلكيمعحممد أس

 

 لثةالدورة الثا -لإلخوان املسلمني  تأجيل جملس الشورى العام

 

 مقدمة

عيد الفطر املبارك ولكن لظروف  مأيا لإلخوان يف مورى العاشوكان من املعتاد أن ينعقد جملس ال

هذا التأجيل بهذه ” جريدة اإلخوان” خر ونشرتآطارئة رأي مكتب اإلرشاد تأجيل انعقاده لوقت 

 الكلمة:

ي لعيد ن اليوم الثايف لثالثةمن املقرر أن يعقد جملس الشورى العام لإلخوان املسلمني جلسته ا نكا

غري ومن حضرات لصبحر القد وجهت الدعوة حلضرات اإلخوان باوهـ  1353الفطر املبارك سنة 

 واعيلية أمساعيلية إىل املكتب رجاء أن يدعو حضرات األعضاء إىل االجتماع باإلمساإلخوان باإل

 عداد لعقده بها كذلك.ا كان اإلخوان يف القاهرة على استمبإحدى دوائر البحر الصغري ك

خيطر بها حضرات  ولظروف خاصة رأي مكتب اإلرشاد العام تأجيل االنعقاد إىل فرصة أخرى

ثناء أ شئون اجلماعة العامة يف األعضاء فيما بعد. وسيعقد اجمللس جلسات متهيدية للبحث يف

ي نمساء اليوم الثا الساعة الثامنة إىل احلادية عشرة مساء من يفاهرة قعطلة عيد الفطر بداره بال

الرابع من عيد الفطر حيضرها كل من يزور القاهرة من اإلخوان واهلل نسأل أن يلهم ووالثالث 

 اجلمعية ما فيه خري االسالم و املسلمني. 

على إرادتهم مشفوعة بشكر املكتب ومجيل تقديره  اعيلية نزواًلمسوهذا هو نص دعوة إخوان اإل

 لعواطفهم.

 سعد احلكيمحممد أ /كامت السر
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 دعوة إىل اجتماع جملس الشورى العام لإلخوان املسلمني باإلمساعيلية

 

اعيلية هذا اخلطاب مسدورته الثالثة وجه اإلخوان باإل وملا حل موعد انعقاد جملس الشورى العام يف

 للمرشد العام:

 ب الفضيلة املرشد العام لإلخوان املسلمني األستاذ حسن البناححضرة صا

 عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد:السالم 

ث إن حياعيلية، مسالشرف بأن نوجه الدعوة هذا العام الجتماع اإلخوان املسلمني يف اإل ظيملنا ع

مكان يتوسط  منبع الدعوة وأساس الفكرة السامية وأول غرس أينع وأمثر وتقع يف ياعيلية همساإل

ن بإخواننا الذين مل نتمتع برؤيتهم إىل اآل نتعارف فيه عامًا فروع اجلمعية وبذلك يكون اجتماعًا

 شغف كبري إليهم. والذين حنن يف

هم نواإلخوان هنا ينتظرون بلهف شديد حتقيق هذه األمنية وهم على أمت االستعداد ملالقاة إخوا

هذه الدعوة ووجهتموها إىل  متومتهيد سبيل الراحة التامة طوال مدة زيارتهم. فيا حبذا لو أقرر

 يف االنتظار.حنن و ًامعظي وشرفًا كبريًا اننا الكرام فننال بذلك فخرًاحضرات إخو

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

  اجلمعيةريسكرت

 مد حسب اهللحمعبد الرمحن 

وقد حدث بعد ذلك ما دعا إىل انتقال إدارة اجلريدة واملطبعة إىل دار أخرى فكتبت جملة اإلخوان 

  :بذلك بهذا العنوان ًاإخطار

 من اإلدارة

عبد اهلل بك بالسروجية  بعطفة 30انتقل عنوان اجلريدة من اإلدارة القدمية إىل حارة نافع رقم  -ا 

 هذا العنوان.ببالقاهرة فاملرجو أن تكون املكاتبات مجيعها 

مسجد  بالغورية جبوار 7 انتقلت مطبعة اإلخوان من مقرها القديم إىل عطفة الرسام رقم - 2 

 القاهرة.الفكهاني ب
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املدة فنعتذر إىل حضرات  يف احتجاب اجلريدة هذه عة واجلريدة سببًاطبكان هذا االنتقال للم - 3

ن بصدده حتى تسلك اجلريدة سبيلها يف خدمة الغرض حنالقراء ونسأل اهلل أن يعيننا على ما 

رات ضحساب ح وسوف ال يؤثر هذا االحتجاب يف وقفت نفسها على حتقيقه يى الذمساأل

 ملشرتكني الذي حتتسب اإلدارة اشرتاكهم باألعداد ال بالشهور.ا

ترجو اإلدارة حضرات متعهدي التوزيع موافاتها باملبالغ املتأخرة على حضراتهم فهم أعلم  - 4

نا من عناء اإلحلاح رحيي تدعو إىل اإلسراع يف ذلك وهلم من غريتهم ما الناس بالظروف اليت

اخلارج الذين حنرص كل احلرص على حب الصلة بهم  تعهدين يفواملطالبة وال سيما حضرات امل

عليها األخوة اإلسالمية من التذكري  معهم إىل غري الوسائل اليت أودوام املودة هلم وال حنب أن نلج

 هلم واألمل منهم.

بل يوم االثنني من كل أسبوع قترجو اإلدارة حضرات متعهدي التوزيع موافاتها باملطلوب هلم  - 5 

 ا ترجو موافاتها مع هذا ببيان بقية العدد القديم قبل أنمتتمكن من موافاتهم فيما يطلبون ك حتى

 سل اجلديد.ير

يبلغ قيمة األعداد  ال نعتمد طلبات حضرات متعهدي التوزيع ما مل تكن مصحوبة بتأمني - 6

 مرجتعا من األعداد املطلوبة. بل اإلدارةقاملطلوبة األسبوعية على األقل وت

األحاديث  جيذكر حضرات الكتاب الكرام مبراعاة االختصار وختري يرال يزال قلم التحر - 7

 التوفيق. يجه واحد من الصحيفة وإرسال الكتابات مبكرة واهلل ولوووضوح اخلط والكتابة على 

 

 الشورى لإلخوان املسلمني سجمل

 لث بالقاهرة وهو املؤمتر الثالث لإلخواناانعقاده الث يف 

 

أن يكون انعقاد جملس الشورى يف عطلة عيد األضحى بالقاهرة، ووجه ” مكتب اإلرشاد” يوقد رأ

وضعت فيه عدة قواعد ولوائح وألقى فيه املرشد العام كلمة  الدعوة إىل اإلخوان، وكان مؤمترا حافاًل

 االفتتاح:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم:
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انا اهلل. لقد جاءت رسل ربنا باحلق وصلى اهلل لوال أن هد ياحلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتد

له وصحبه آإىل صراطه املستقيم، وعلى  يحممد الفاتح ملا أغلق واخلامت ملا سبق واهلاد على سيدنا

 ومن دعا بدعوته إىل يوم الدين.

عليك اخلري  عليك ونثينإليك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل ونتوب  يكاللهم إنا نستعينك ونستهد

ونسجد وإليك نسعى  ينعبد ولك نصل كنكفرك وخنلع ونرتك من يفجرك، اللهم إيا رك والكله نشك

تنا من لدنه ك رمحة آربنا ” رمحتك وخنشى عذابك إن عذابك اجلد بالكفار ملحق ونرج ذوحنف

 .”من أمرنا رشدالنا  وهيئ

تمع إخوان أن جي أيها اإلخوان الكرام: إنها لنعمة كربى وسعادة تسمو على الوصف والتعبري

من بلدان خمتلفة وأماكن متباعدة يف صعيد واحد ال جيمعهم رحم  وتعاىلمتحابون يف اهلل تبارك 

واشجة، وال تضمهم قرابة واصلة وال يؤلف بينهم نسب وصهر وال توحد صفوفهم مصلحة مادية أو 

ته. فاستبشروا أيها اهلل، واالجتماع عليه والعمل له واالستجابة لدعو غاية دنيوية إمنا هو احلب يف

 ينأ” يهعاإلخوان فإني أرجو أن نكون إن شاء اهلل تعاىل ممن يستجيبون لنداء اهلل يوم يدعو دا

 أين املتزاورون يف. أين املتجالسون يف اليوم أظلهم جباللي يوم املتحابون يف

 .”كال ظل إال ظل

نرى أن الدعوات  رائع على حنيالدعوة وسارعتم يف التلبية واجتمعتم هذا االجتماع ال بتملقد أج

ب واختالف األهواء. قد وة القلقدي ذلك شيئا لفرجيثم ال  تذهب هباء واالجتماعات تكرر مرارًا

جهه ووجعلها خالصة ل الف أرواحكم ومتانة رابطتكم حرسها اهللئتلوبكم واقأثبتم بذلك وحدة 

 وله وما أنا فيها إال جندي مثلكم م فذكرت أن الدعوة من اهللككرشد فكرت أن أقسبيله. و خالدة يف

 ل الكتاب باحلق وهو يتوىل الصاحلني.زتكم إىل اهلل الذي نبم وحسن مثوكدعيت فأجبت فوكلت شكر

جيب أن  اليت الوسائل العملية الناجعة أيها اإلخوان الكرام: الغاية من اجتماعنا هذا التفكري يف

األمل بأن  يلقو نيىل غايتهم القدسية النبيلة وإيقوم بها رجال فكرة اإلخوان املسلمني للوصول إ

صني خليكون هلذا االجتماع أثره احملمود إن شاء اهلل تعاىل يف حتقيق هذه الغاية وهو يضم خرية امل

 عية اإلخوان املسلمني.املفكرين من رجال مج
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تنا فأحب أن بناء دعو يف ظيمفاعلموا أيها األحباب أن اجتماعكم هذا أمر له ما بعده وهو أساس ع

  تكون مناقشاتنا على هذه األصول

أوال: خنلص ضمائرنا هلل ونستلهم اهلل الرشد بقلوب صادقة التوجه فإن األمر كله هلل وما يفتح اهلل 

 للناس من رمحة فال ممسك هلا.

 يء واإلجياز وترك احلرية للقائل حتى يفوذان واهلدتئسالثانيا: أن نذكر أصول املناقشة يف ا

فال يقاطع، وترك اجلدل يف اجلزئيات ليقرر كل رأيه ويدلل عليه مبا يرى من األدلة ويف  موضوعه

 أخيه. يذلك ما يكفيه عند هدم رأ

فإننا مجيعا  يثالثا: طول التفكري واألناة ووزن األقوال وزنا دقيقا والصراحة التامة يف إبداء الرأ

 ونعم الوكيل. نتلمس اخلري ونسأل اهلل أن يوفقنا إليه واهلل حسبنا

يا من اشتغلتم بوسائل  إلنقاذه أنتم كمالعام يدعو يواعلموا أيها اإلخوان أن اإلسالم والوطن اإلسالم

ال يؤمنون خبطتكم وها هم  اذ العاملية منذ سبع سنوات دائبة كل يوم كان الناس مجيعًاقهذا اإلن

 السبيل الوحيد إلنقاذ األمة. يها همجلة بعد مجلة، وجيزمون بأن أوالء اليوم يعودون إليها تباعًا

شاء اهلل تعاىل وقد وطدت  فيكم جمهودا وعمال وسأعمل إن يأيها اإلخوان الكرام... الساعة تستدع

وليتحمل يف هذه السبيل ما - يالعزم على العمل والتضحية يف سبيله فمن شاء أن يكون منكم مع

لتضحيات يف سبيل الواجب فليتأخر حتى ف عن حتمل اعلضاتقدم. ومن علم من نفسه يفل -يتحمل 

وال يتوسط أحد يف اإلجابة فإن ” وهلل األمر من قبل ومن بعد” حنن فنحدد جهودنا بقدرنا كم نعلم

 عملكم ورسوله واملؤمنون وسرتدون إىل عامل ى اهللسريوقل اعملوا ف”إال وسعها سًافاهلل ال يكلف ن

 .”الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون

 

 

 

 

 اجللسة األوىل

 مساء 11إىل  9من الساعة  هـ 1353احلجة سنة  يمن ذ 11يوم السبت 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ول األعمال:دج

 قرآن كريم:

 االفتتاح فضيلة األستاذ املرشد العام. -ا 

 االستقبال فضيلة وكيل املكتب األستاذ الشيخ حامد عسكرية. -2

 افندي. مد أسعد راجححمم: سكرتري املكتب امكتب اإلرشاد يف ع - 3

 .يقصيدة شاعر اإلخوان املسلمني: األستاذ الشيخ أمحد حسن الباقو - 4

 مطبعة اإلخوان املسلمني: سكرتري املكتب عمر غامن أفندي. - 5

 جريدة اإلخوان املسلمني: سكرتري املكتب حممد أسعد احلكيم أفندي. - 6

 فندي.أنور الدين ي مالدعوة العامة وصندوق التعاون: أمني صندوق املكتب حممد حل - 7

 

 

 اجللسة الثانية

 ًاصباح 12إىل الساعة  9منه من الساعة  12م األحد يو

اجمللس األستاذ حممد اهلادي  ومنهاج األعمال: اإلخوان املسلمون وغايتهم اإلصالحية: عض -ا 

 عطية.

 .فنديأبدر  حسني لثموقف اإلخوان املسلمني والتيارات العامة: نائب قسم ثا - 2

اعيلية األستاذ حممد مسموقف اإلخوان املسلمني واحلركالت الفكرية اإلسالمية: نائب اإل - 3

 وفا. يفرغل

، أمحد سمدى وصل اإلخوان املسلمون وماذا يعوزهم: نائب احملمودية ومراقب اجملل يإىل أ - 4

 .يافندي السكر

 دي الساعاقي.فنأان املسلمني: مراقب اجمللس عبد الرمحن ولإلخ يالتكوين العمل - 5

 اجللسة الثالثة

 مساء 11إىل الساعة  9منه من املساعة  12يوم األحد 

 يف.طعبد اللأفندي التكوين اإلدارى لإلخوان املسلمني: عضو اجمللس حممود  -ا 
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 بالقاهرة. يفندي الشافعأمظاهر الدعوة: حممد  - 2

 .نياعيل افندي نائب زين العابدمسفرقة الرحالت: حممد خمتار إ - 3

 سكرتري اجمللس. ياملؤمترات واملناطق ومشروع الزكاة: حممد افندي السيد الشافع - 4

 .يشدار اإلخوان املسلمني بالقاهرة: حممد افندي فتح اهلل درو - 5

 

 سة الرابعةلاجل

 صباحا 12إىل  9منه من الساعة  13يوم اإلثنني 

 األعمال:

 عرض اللوائح اجلديدة. - 1

 يلة األستاذ املرشد العام.كلمة اخلتام لفض - 2

 قرآن كريم: حممد أسعد احلكيم. - 3

 عن مكتب االرشاد: ا حلاضرون

 فضيلة األستاذ املرشد العام. -ا 

 األستاذ الشيخ حامد عسكرية. - 2

 ي.تحضرة عبد الرمحن افندي الساعا - 3

 افندي نور الدين. يحضرة حلم - 4

 حسني أفندي بدر. - 5

 راجح.حممد افندي أسعد  - 6

 يف.طحممود افندي عبد الل - 7

 حضرة عمر افندي غامن. - 8

 حممد افندي فتح اهلل دروميق.  - 9

 حضرة األستاذ الشيخ أمحد حسن الباقوري. - 10

 حممد افندي الشهاوي. - 11

 ا لقا هرة:
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 األستاذ جاد افندي الشني.  - 12

 يف دراز.طفضيلة األستاذ الشيخ عبد الل - 13

 .خمتارادر بك عبد الق - 14

 . حممد بك ذهين - 15

 . يفضيلة األستاذ الشيخ طنطاوي جوهر - 16

 األستاذ الشيخ حممد حرب. - 17

 الشيخ حممد البنا. - 18

 افندي حسنني. يزك - 19

 حممد افندي عبد احلميد. - 20

 حممد افندي سعيد مراد. - 21

 مبارك. حلحممد افندي صا - 22

 .حممد افندي داود شاهني - 23

 افندي إبراهيم حممد. يعل - 24

 .يالشيخ عبد اللطيف الشعشاع - 25

 رف الدين.شأمحد افندي  - 26

 عبد الغفار افندي رزق. - 27

 عبد احملسن افندي حسنني. - 28

 أمحد افندي جالل. - 29

 أمحد افندي جنا. جاحلا - 30

 .يحممد افندي الشافع - 31

 عبد احلميد افندي عبد اهلل. -32

 رياض افندي إبراهيم. - 33

 اعيل.مسحممد افندي خمتار إ - 34

 .حسن افندي حسين - 35
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 .يافندي حنف يعل -36

 مصطفي افندي طوفان. - 37

 الشيخ حممد عمار. - 38

 حممد افندي عبد املنعم نور. -39

 الشيخ عبد السميع جريته. - 40

 يوسف افندي طوفان. - 41

 حممد افندي عزت. - 42

 دي صادق عرنوس.حممد افن - 43

 سيد افندي سعد. - 44

 عبد الوهاب افندي السيد. - 45

 احلفراوي. يمد افندي علحم - 46

 افندي. ياألستاذ حامد املليج - 47

 .يعبد اهلل افندي املسلم - 48

 حممد افندي عبد املنعم سالم. - 49

 .ياألستاذ الشيخ حممد العرجاو - 50

 .يعبد املنعم افندي الدغيد - 51

 األستاذ الشيخ ثابت أبو املعالي. - 52

 الشيخ حممد نايل. - 53

 السويس:

 عطية. ياألستاذ الشيخ حممد اهلاد - 54

 حممد الطاهر منري افندي. - 55

 حممد حسن السيد افندي. - 56

 .حسني افندي حسين - 57

 حممود افندي فرج اهلل. - 58
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 االمساعيلية:

 وفا. يالشيخ حممد فرغل - 59

 املصري.  يخ حممد علالشي - 60

 الصوى افندي أمحد. -61

 عبد الرمحن افندي حسب اهلل. - 62

 حممد افندي حسب اهلل. - 63

 حممد افندي شاكر الغرباوي. - 64

 حممد افندي الترياني. - 65

 فؤاد افندي إبراهيم خليل. - 66

 يوسف افندي عبد الرمحن. - 67

 الرحالت: قعيلية عن فرمسااإل

 ي عبد اهلل محادة.افند يعل - 68

 حسنني افندي حممد حسب اهلل. - 69

 اعيل. مسسيد افندي إ - 70

 أمحد افندي أبو السعود. - 71

 عبد الرمحن افندي حمسن. - 72

 البالح:

 ال افندي حسني.مج - 73 

 د:عيبور س

 الشيخ حممود مجعة حلبة. ذاألستا - 74 

 أمحد افندي املصري. - 75 

 سليمان.حممد افندي أمحد  - 76 

 بور فؤاد:

 افندي حممد. يفهم -77
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 املنزلة:

 الشيخ خطاب حممد خطاب. - 78 

 برمبال القدمية:

 عبد املتعال.  يالشيخ حممد الدسوق - 79 

 .يحممد افندي السيد الشافع - 80

 .يحممد افندي جاد عل - 81 

  

 .عبد الفتاح افندي عبد الغين - 82

  الكفر اجلديد:

 .يهلوارحممد افندي ا - 83 

 .يالشيخ حافظ حممد اجلعل - 84 

  بركة الفيل:

 مخيس. حلصا يمد علحمالشيخ  -85

  املرج:

 حممد افندي توفيق. - 86 

 مخيس افندي عامر. - 87 

 مطر. يالشيخ حممد السيد عل-88

 

  نوى:

 .نياألستاذ عمر عبد الفتاح التلمسا - 89 

 أمحد عبد احلكيم. يخالش - 90 

  شبني القناطر:

 .ياألستاذ الشيخ يوسف اخلول - 91 

 . ياألستاذ الشيخ حممد العسيل - 92 
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 مد افندي عزت حسن.حم - 93

 .بياألستاذ الشيخ حممد العر - 94 

 سعد. ياحلاج متول - 95 

 .ياحلاج عبد املتعال مدبول - 96 

  منية شبني:

 احلاج سامل الديبس. - 97 

 الشيخ عباس سامل خشب. - 98 

 :صاخلصو

 عبد الرمحن.ي الشيخ أمحد عل - 99 

 متيم: تل بين

 الشيخ سيد حممد.- 100 

 الشيخ حممد عبد املتعال زهرة. - 101 

 الشيخ عبد العزيز حممد سويلم. - 102 

 ية دياب.طع يالشيخ زك - 103 

 العلوية شرقية:

 الشيخ مبارك غنيم عبده. - 104 

  أبومحاد:

 .يالشيخ حممد العسلوج - 105 

 ة إبراهيم.يلشيخ حممد عطا - 106 

 الشيخ خليل حممد.- 107 

  رقية:شالقطاوية 

 الشيخ حممد أمحد منصور. - 108 

  غربية: يحملة ديا

 الشيخ حممد بشر.- 109 
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  كفر الدوار:

 األستاذ أمحد عبد احلميد. - 110 

  :ىا لواسط

 رضا. يعبد الرمحن افند - 111 

  وى:مل

 افندي شعبان ي: عل112 

 ن بالربق واخلطابات مع تأييد قرارات اجمللساملعتذرو

 نائب السويس. -عطوة  ياألستاذ الشيخ عفيف -ا 

 نقيب الكفر اجلديد. - ياألستاذ الشيخ طه اهلوار - 2

 نائب أبو صوير. - يالشيخ عبد اهلل سليم بدو -3

 نائب احملمودية. - يكرسأمحد افندي ال -4

 .نقيب العلوية - يالشيخ حممد بغداد - 5

 سكرتري املنزلة. -حممد افندي قاسم صقر  - 6

 مندوب النسامية. -حمفد افندي. خليفة  - 7

 مندوب أسوان. - يزيد تهام افندي أبو يعل - 8

 أبو محاد. -السيد افندي أسعد عطية  - 9

 القطاوية. -الشيخ حممد سعيد امللط  - 10

 بور سعيد. - يمد افندي هريدحم - 11

 نائب بور فؤاد. - جحسن افندي فر - 12

 باملنزلة. -عبد الرمحن افندي جرب  - 13

 مندوب أسيوط. -ان اللّب يالشيخ مصطفي الرفاع - 14

 سكرتري جديدة املنزلة. -الشيخ عبد الباسط طويلة  - 15

 نائب ميت القمص. -حممد افندي كامل عجيز  - 16

 ميت القمص. -عبد الفتاح بك رفعت  ياألمرياال - 17
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 اجلمالية دقهلية. -املسارع  ييخ علالش - 18

 اجلمالية دقهلية. -وني مشاأل يحممد افندي املهد - 19

 ملوى. - نيفندي الكيالأحممد  - 20

 أسيوط. -الدين سعد  ياألستاذ حممد افندي به - 21

 القاهرة. -شيخ رضوان حممد رضوان لاألستاذ ا - 22

 كوم أشفني. - ياألستاذ حممد افندي السباع - 23

 ميت مرجا سلسيل. -ي نالشيخ أمحد حممد املد - 24

 ميت مرجا سلسيل. -عثمان  يالشيخ عبد احملمود - 25

 القاهرة. -مصطفي عبد الفتاح افندي  - 26

 

 اترالقرا

 أوال: مكتب اإلرشاد العام

 خالف. إعفاء حضرات اإلخوان األفندية أمحد إبراهيم، وعبد املنعم - 1

فندي بدر أمراقبا للمكتب، وحضرة حسني  تيفندي الساعاأمحن ماد حضرة عبد الرعتا -2

 لعضويته.

 ي:تد تقسيم األعمال على حضرات أعضاء املكتب حبسسب ما يأتمااع - 3

 حضرة عبد الرمحن افندي الساعاتي: املراقبة العامة للدعوة بالقاهرة واإلشراف على التحرير. -أ 

 -أمانة صندوق املكتب  - ساعد يف املراقبة العامةنور الدين: امل يحضرة حممد افندي حلم -ب 

 صندوق الدعوة.

 للمكتب. : املراقبة املاليةشحضرة حممد افندي فتح اهلل دروي - ج

 اجلريدة. حضرة حممد افندي أسعد احلكيم: السكرتارية العامة وإدارة -د 

 اب.نتدباإل ينحممد أسعد راجح افندي: نيابة قسم أول باألصالة وقسم ثا - هـ

 باالنتداب. حضرة حسني افندي بدر: نيابة قسم ثالث باألصالة وقسم رابع -و 

 حممود افندي عبد اللطيف: إدارة املطبعة. -ز 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 .”انتداب” تيعبد الرمحن افندي الساعا -ح 

 ثانيا: مطبعة اإلخوان املسلمني

 طبعة.ركة وعلى معاملة املشتتاب يف تغطية حصص الالكحث اإلخوان على مواالة ا - 1

عة إىل جلنة خاصة مبكتب اإلرشاد خيتارها فضيلة طباملير قدمها مد إحالة امليزانية اليت - 2

 األستاذ املرشد العام لفحصها وإقرارها.

 أقرها املكتب. املوافقة على صورة شهادات احلصص اليت - 3

 ثالثًا: جريدة اإلخوان املسلمني

خيتارها فضيلة االستاذ املرشد العام، تكون مهمتها تأليف جلنة تسمى جلنة اجلريدة باملكتب  -1

 النظر يف التحرير واالشراف العام على االدارة والتوزيع وحنوهما.

من اجلريدة تدفع قيمته من صندوقها،  أن تتعهد كل دائرة من دوائر اإلخوان بأخذ عدد - 2

مع  يساهمت بقسط عملتوزيعه مبعرفتها متى كانت تستطيع ذلك، حتى تكون بذلك قد  يوتتوىل ه

 املكتب يف إنهاض اجلريدة.

 اجلديدة. دوائر اإلخوان مبناسبة السنة تنشيط حركات االشرتاكات يف - 3

 نشر اجلريدة. يف شكر دائرة السويس على ما تبذله من همة مبساعدة املكتب عمليًا - 4

 : الدعوة العامةًارابع

جتمع اشرتاكاته ” صندوق الدعوة” العام يسمىإنشاء صندوق مستقل عن صندوق مكتب اإلرشاد  - 1

اإلنفاق على نشر دعوة اإلخوان بتعيني الوعاظ واملوظفني الذين ينهضون بعبء  يلغاية واحدة ه

 هذه املهمة. تعينهم يف وعات اليتطبذلك، ونشر الرسائل وامل

ذا تنازل دافعوه أو باسم صندوق التعاون حيول إىل هذا الصندوق، إال إ ع سابقًااملبلغ الذي مج - 2

  .م عما يستحقون منه ملكتب اإلرشاد فيحول إىل صندوقههبعض

مدة ال تتجاوز  طبع اإليصاالت والبيانات الالزمة إلنفاذه يفوعمل الئحة خاصة هلذا املشروع  - 3

 من تارخيه، وقد ترك تنفيذ ذلك ملكتب اإلر شا د. شهرًا

اخلارج مبختلف  شيخ أمحد عبد احلميد لتعميم الدعوة يفيلة األستاذ الضاملوافقة على اقرتاح ف - 4

نري مببلغ مق الدعوة، وقد تربع املفضال حممد افندي الطاهر ون ذلك من صندوالوسائل على أن يك
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جبنيه لصندوق الدعوة، واألستاذ جاد افندي الشني  اخلولي عشرة جنيهات، واألستاذ يوسف

 .جبنيه هلذا الغرض

 ن املسلمنيهاج اإلخوان: مخامسًا

 هلذا املنهاج. اعتبار عقيدة اإلخوان رمزًا -ا 

منه نقص من الفكرة على كل مسلم أن يعتقد أن هذا املنهاج كله من االسالم وأن كل نقص  -2

 اإلسالمية الصحيحة.

هلا حتمسا  سعلى كل أخ مسلم أن يعمل على نشر هذه املبادىء يف مجيع البيئات،وأن يتحم -3

 ها يف منزله مهما احتمل يف سبيل ذلك من املكاره.قطب، وأن يتامًا

تتناسب مع خمالفته  ل أخ ال يلتزم هذه املبادىء لنائب الدائرة أن يتخذ معه العقوبة اليتك -4

تربية  يموا بذلك فإن الغاية هتوتعيده إىل التزام حدود املنهاج. وعلى حضرات النواب أن يه

 ء.ياإلخوان قبل كل ش

 

 خوان املسلمني من غريهمسادسا: موقف اإل

بينه وبني اهليئات  وأن جيعلها املقياس الوحيد فيما ًاعلى األخ املسلم أن يتعرف غايته متام - 1

 األخرى.

 .حجنا إىل يتكز على أصوله العامة ال يؤدير هاج ال يؤيد اإلسالم والمنكل  - 2

 يؤيدها األخ املسلم يف هذه منهاج اإلخوان املسلمني يكل هيئة حتقق بعملها ناحية من نواح - 3

 الناحية.

ايتهم غكر لنأنها التت جيب على اإلخوان املسلمني إذا أيدوا هيئة ما من اهليئات أن يستوثقوا - 4

 يف وقت من األوقات.

 اهليئات النافعة توجه إىل الغاية بتقويتها ال بإضعافها. - 5

بقاع األرض، وتأييد فكرة  مني يف سائرإىل توحيد جهود املسل يحب اإلخوان بكل فكرة ترمير - 6

 ثار اليقظة الشرقية.آاجلامعة اإلسالمية كأثر من 
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بينها بكل الوسائط،  مية وحياولون التقريبلصون لكل اهليئات اإلسالخياإلخوان املسلمون  - 7

ويعتقدون أن احلب بني املسلمني هو أصلح أساس إليقاظهم، وهم يناوئون كل هيئة تشوه معنى 

 الم مثل البهائية والقاديانية. اإلس

 

 

 لإلخوان املسلمني يسابعا: التكوين العمل

برتبية اإلخوان تربية  على املكاتب واهليئات الرئيسية لدوائر اإلخوان املسلمني أن تعنى - 1

نفوسهم. وحتقيقا هلذه الغاية. يكون  دىء يفايز هذه املبمتنفسية صاحلة تتفق مع مبادئهم و

 ث درجات:وان على ثالضمام لإلخناال

ويعلن استعداده للصالح  االنضمام العام وهو من حق كل مسلم توافق على قبوله إدارة الدائرة -أ 

الذي يتطوع به للجماعة. وللنائب حق  ييتعهد بتسديد االشرتاك املالوويوقع استمارة التعارف 

 .مساعدًا ه الدرجة أخًاهذ األعضاء، ويسمى األخ يف ضعذرا بالنسبة له من بع ىإعفاء من ير

 -الدائرة السابقة. وواجباته  وهو من حق كل مسلم توافق على قبوله إدارة ياالنضمام األخو -ب 

والتعهد بالتزام الطاعات والكف عن احملرمات ” حفظ العقيدة” -عن الواجبات السابقة  فضاًل

 هذه املرتبة أخًا مى األخ يفإليها، ويس يوحضور االجتماعات األسبوعية والسنوية وغريها متى دع

 .منتسبًا

واجبات األخ فيه  نقبوله. وتكو وهو من حق كل مسلم توافق إدارة الدائرة على ياالنضمام العمل -ج

تطلب منه  إحضار صورته الشخصية وإعطاء البيانات الكافية اليت -عن الواجبات السابقة  فضاًل -

ن آرقوحضور جمالس ال آنيوالتعهد بالورد القر عن شخصه ودراسة شرح عقيدة اإلخوان املسلمني

 األسبوعية وجمالس الدائرة، واالشرتاك يف صندوق احلج واالشرتاك يف جلنة الزكاة متى كان مالكًا

للنصاب واالنضمام إىل فرقة الرحالت ما دامت سنه تسمح بذلك والتزام التحدث باللغة العربية 

ادىء اإلخوان املسلمني والعمل على تثقيف نفسه يف الشئون الفصحى بقدر املستطاع وإلزام املنزل مب

وقبول مناصفات اإلخوان التأديبية،  نبويًا االجتماعية العامة واالجتهاد يف حفظ أربعني حديثًا

 .عاماًل ويسمى األخ يف هذه الدرجة من درجات االنضمام أخًا
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ليست عامة  ياجلهادي وه مدرجة االنضما ي درجات االنضمام. وهنيوهناك درجة رابعة ب -د 

ه على واجباته السابقة. وفحصها من تمن حق األخ العامل الذي يثبت ملكتب اإلرشاد حمافظ يبل ه

هرة ما استطاع إىل طالسنة امل يحتر -عما سبق  فضاًل -هذه املرتبة  حق املكتب. وواجبات األخ يف

عذر قاهر. للليل وأداء اجلماعة إال من ذلك قيام اواألقوال واألفعال واألحوال،  يف ذلك سبياًل

 العبادات ويف يف يوالزهادة والعزوف عن مظاهر املتع االفانية والبعد عن كل ما هو غري إسالم

مكتب اإلرشاد وصندوق الدعوة والوصية جبزء من تركته  شأنه كله واالشرتاك املالي يف املعامالت ويف

لذلك وتلبية دعوة املكتب متى  نكر ما دام أهاًلعن امل هيجلماعة اإلخوان واألمر باملعروف والن

ن الكريم آومحل املصحف ليذكره بواجبه حنو القر مكان، يأ وقت ويف يأ وجهت إليه يف

 .بية اخلاصة مبكتب اإلرشاد، ويسمى األخ يف هذه املرتبة جماهدًاواالستعداد لقضاء مدة الرت

النضمام الثالثة ا من درجيت نقيب ونائب يف كلمنح ألقاب شرفية منها  ملكتب اإلرشاد احلق يف - 2

 والرابعة.

 تية:وتنفيذا هلذا التكوين يقوم املكتب باألعمال اآل - 3

 ة.فختلملطبع استمارات االنضمام يف درجاته ا -أ 

 طبع خطابات االعتماد للدوائر والنقباء والنواب. -ب 

 طبع العقيدة ملحقة باألدعية املأثورة. -ج 

 .سهاًل يدة مشروحة شرحًاطبع العق -د 

 ثارها.آو يطبع رسالة الطاعات وفضائلها واملعاص - هـ

 .خمتارًا شرح أربعني حديثًا رسالة يف -و 

وضع الئحة احلج والئحة الزكاة والئحة فرق الرحالت والئحة املناصفات وبيان نظام اجملالس  -ز 

 نية ونظام الرتبية مبكتب اإلرشاد.آالقر

هـ بكشوف  1354وا املكتب يف مدة ال تتجاوز احملرم سنة فنواب أن يواعلى حضرات ال - 4

دوائرهم حبسب هذا النظام اجلديد مع إرفاق الكشوف باستمارات االنضمام  مفصلة عن اإلخوان يف

 أن يدققوا تدقيقًا كللمكتب من قبل وعلى حضرات النواب كذل مل ترد وصور اإلخوان العاملني اليت
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ة مع كل مسرجات عضويتهم واختاذ إجراءات حاد إلخوان وإلزامهم واجباتهم يفمراقبة ا يف تامًا

 واجباته. عضو يتهاون يف

 دوائر اإلخوان. يشرف على تنفيذ هذا النظام يف ينتدب املكتب من أعضائه مندوبًا - 5

 لإلخوان املسلمني ي: التكوين اإلدارثامنًا

رية، فعلى اإلخوان أن ظهل أن تكون إدارية مغاية اإلخوان املسلمني غاية روحية عملية قب- 1

 وأن يعتقدوا أن هذه النظم اإلدارية ليست إال وسيلة من وسائل النظام فحسب. يالحظوا ذلك متامًا

 :ياهليئات اإلدارية لإلخوان املسلمني ه - 2

 فضيلة األستاذ املرشد العام. -أ 

 مكتب اإلرشاد العام. -ب 

 يكون من نواب املناطق. يجملس الشورى العام الذ - ج

 نواب املناطق واألقسام. -د 

 نواب الفروع.  - هـ

 جمالس الشورى املركزية. -و 

 مؤمترات املناطق. -ز 

 مندوبو املكتب. -ح 

 فرق الرحالت. -ط 

 فرق األخوات. - ي

 يوقد ترك اجملتمعون لفضيلة املرشد العام حتديد مهمة كل هيئة من هذه اهليئات ووضع البيان الذ

 يوضح ذلك التحديد.

 : مظاهر الدعوةًاعتاس

يكون لدعوة اإلخوان من املظاهر الروحية يف االجتماعات والعادات اإلسالمية والعبارات  -1

 الشارات وحنوها ما مييزها عن غريها. منين ال يأباها الد ظاهر العملية اليتاملأثورة، ومن امل

 قق هذه الغاية.على مكتب اإلرشاد أن يضع النظام الذي حي - 2

 : فرق الرحالتعاشرًا
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ضعها املكتب وقامت و ئحة اليتافق اجملتمعون على مشروع فرق الرحالت وأقروا الالو -ا 

 بتعديلها اللجنة املؤلفة من:

، وحممد افندي خمتار سكرتريًا س، وحسني أفندي حسناألستاذ الشيخ أمحد عبد احلميد رئيسًا

 وحممد أفندي حسين ي أفندي السيد والشيخ حممد العسيلوحسني ياعيل وطاهر أفندي هوارمسإ

 السيد أعضاء.

 جعشر: املؤمترات واملناطق ومشروع الزكاة واحل ياحلاد

 :تيتقسيم دوائر اإلخوان احلالية وما يستجد إىل مناطق على النحو اآل -

 ة القنال.قمنط -أ 

 ة الشرقية.طقمن -ب 

 ري.غبحر الصن الميثلها اآل هلية اليتقمنطقة الد -ج

 منطقة الغربية. -د 

 ة البحرية.منطق - هـ

 قة املنوفية.طمن -و 

 ة القليوبية.نطقم -ز 

 ة اإلسكندرية.نطقم -ح 

 ة القاهرة.نطقم -ط 

 .”سويف مناطق: اجليزة. الفيوم: بين” ىنة الصعيد األدنطقم - ي

 .”املنيا وأسيوط”ة الصعيد األوسطنطقم -ك 

 .”قنا وأسوانوجرجا ”منطقة الصعيد األعلى -ل 

اعات تماج على الدوائر يف كل منطقة من هذه املناطق أن جيتمع رؤساؤها مبركز إحداها تباعًا - 2

 شهر.أة ثدورية يف مدد خمتلفة تتناسب مع ظروفها حبيث ال تزيد الفرتة بني االجتماعني على ثال

صلة بني نائب القسم وبني  ونملكتب اإلرشاد أن ينتدب لكل منطقة من هذه املناطق نائبا يك - 3

 هذه املنطقة عند اللزوم.
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وضعها املكتب وقامت بتعديلها جلنة مؤلفة من  وافق اجملتمعون على الئحة الزكاة اليت - 4

سكرتريا،  ي، وحضرة حممد أفندي السيد الشافعفضيلة األستاذ الشيخ حامد عسكرية رئيسًا

 ييم واألستاذ الشيخ يوسف اخلولرد عبد الكواألستاذ الشيخ حممد خطاب واألستاذ الشيخ أمح

 مد أفندي عزت حسن أعضاء.حمواألستاذ عمر عبد الفتاح التلمساني و

وضعها املكتب وقامت بتعديلها جلنة مؤلفة من فضيلة األستاذ  املوافقة على الئحة احلج اليت - 5

ا، وفضيلة األستاذ .، وحضرة عبد الرمحن أفندي رضا سكرتريمد اهلادي عطية رئيسًاحمالشيخ 

حممد مطر والشيخ مبارك غنيم والشيخ أمحد منصور والشيخ  والشيخ سيد بيالشيخ حممد العر

 يس وحممد أفندي الطاهر منري أعضاء.مخ حلصا يحممد عل

العام القادم إن شاء اهلل سيكون ممن يقومون  د العام أنه يفشفضيلة األستاذ املر نوعلى أثر ذلك أعل

 الئحة ويؤدون فريضة احلج.بتنفيذ هذه ال

 

 يعشر: اإلصالح املال نيالثا

من مصروفاتها  حبيث تكون مواردها أكثر دائمًا سعلى كل دائرة أن تعنى بنظامها املال -ا 

 من جمهوداتها. أزمات اقتصادية تستنفد جزءًا بالوسائل املشروعة حتى ال تقع يف

أول الشهر مباشرة،  املكتب يف رتاكهم يفعلى حضرات النواب أن يبادروا بإرسال قيمة اش - 2

 دها أن تبادر إىل ذلك.يرامتد املكتب بنسبة من إ نيع أطوعلى كل دائرة تست

إىل عشرين،  شمن قر تتدرج تلفة اليتملخع صكوك التربع ذات القيم ايتوز م الدوائر يفاهتس - 3

 ونشرها يقوم املكتب بطبعها يتتوزيع الرسائل الدورية ال ويف

مولد الرسول األعظم  يف رمضان وقرشًا يف رشًاق أن جيمع من اإلخوان يفملكتب اإلرشاد احلق  - 4

 إذا دعت الضرورة إىل ذلك. صلى اهلل عليه وسلم

يف مساعدة اإلخوان  يضع املكتب الئحة تعاون تكفل إجياد مورد ثابت تعتمد عليه اجلماعة - 5

 رة يقرها فيها جملس الشورى العام.ود عند احلاجة على أن تنفذ هذه الالئحة عقب أول

ل آهم التهنئة اخلالصة جلاللة امللك عبد العزيز مسوقد قرر اجملتمعون بأن يرفع مكتب اإلرشاد با

 يم.ثدوان األعتنكار هذا السسعود على جناته، وا
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 اعة يفوكان مسك اخلتام أن بايع حضرات اإلخوان فضيلة املرشد العام على الثقة التامة والسمع والط

 املنشط واملكره حتى يظهر اهلل دعوته ويعيد لإلسالم جمده.

 ئحة احلج بعد التعديل:ال

 حدود استطاعته. على كل أخ مسلم أن يتجهز لفريضة احلج يف - 1

العامل  خكل مناسبة، واأل األخ املساعد يؤمر بالتجهز، واألخ املنتسب يكون له هذا األمر عند - 2

صندوق  وحبسب ظروفه املالية ويوضع ما يدخره يف مهما كان يسريًا جزءًا يكلف بأن يدخر من ماله

مكان  يفة إذا مل يكن من املمكن وضعه ضالتوفري بالربيد بدون أرباح على حساب أداء هذه الفري

 مصون.

كل دائرة جلنة فرعية تسمى جلنة الدعاية إىل احلج مهمتها مراجعة اشرتاكات  تكون يف - 3

 العاملني على ذمة احلج، وأمر وتذكري اإلخوان من الدرجتني األوليني.توفري اإلخوان 

يار أحد أعضائها املتفقهني يف الدين لدراسة اختعلى كل شعبة من شعب اإلخوان املسلمني  - 4

مكتب اإلرشاد العام أن ينتدب يف كل  وعلىمناسك احلج ملن يعتزمون أداء هذه الفريضة من شعبته، 

ى نفقته من أهل الفقه واحلكمة لريشد اإلخوان ويعلمهم أحكام املناسك على عنه عل عام نائبًا

يع االضطالع بأعباء هذه طالصحيحة من السنة إذا مل يكن من بني اإلخوان احلاجني من يست األصول

داب احلج والزيارة وما آ ام بوضع رسالة يفالعهلذه الغاية يقوم مكتب اإلرشاد  املهمة. وتسهياًل

 ثار األرض املقدسة.من آا يتعلق بهم

 

يف النفقات ورغبة يف العلم  وحدوا خطتهم يف السفر تقوية للتعارف واقتصادًايعلى اإلخوان أن  - 5

اعة اهلل إال إذا دعت لغري ذلك طعلى  على الرب والتقوى وتنشيطًا وإحراز ثواب االجتماع وتعاونًا

 القصوى. -الضرورة

قاهر يرد إىل مرتبة األخ ي رعشصر يف االدخار للحج بغري عذر األخ العامل الذي يثبت أنه ق - 6

 الذي قبله وال تكون له حقوق اإلخوان العاملني، ويكون احلكم بتقصريه أو عدمه يف هذا موكواًل

لرأي اللجنة الفرعية املنصوص عليها يف املادة الثالثة من هذه الالئحة متى وافق مكتب اإلرشاد على 

 رأيها.
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تب اإلرشاد حبصر كل الراغبني يف احلج يف دوائرهم من اإلخوان وإرسال قوائم تامة يقوم مك - 7

ائهم بعد عيد الفطر كل عام إىل مكتب اإلرشاد العام إلعداد ما يلزم لوفد احلجاج من اإلخوان مسبأ

 ر من شهر شوال سنويا.شيتأخر إرسال هذه القوائم عن اليوم العا املسلمني، حبيث ال

كتب ما يف وسعه للحصول على امتيازات من احلكومات املصرية واحلكومة احلجازية يعمل امل - 8

 مادية وأدبية حلجاج اإلخوان رغبة يف تشجيعهم وزيادة عددهم.

إداريا جبانب املندوب  كثر اإلخوان احلاجون فعلى املكتب أن ينتدب من بينهم مندوبأأإذا  - 9

للعمل  يف ذلك توحيدًا دارية ويكون مرجعهم مجيعًااإلخوان اإلمصاحل تكون مهمته قضاء  الديين

فعلى املكتب أن ينتدب مندوبا من قبله للقيام بهذه  للجهود، فإذا مل يكن ذلك ممكنًا وتوفريًا

 املهمة. 

 يبدأ يف تنفيذ هذه الالئحة من تاريخ اعتمادها وتبلغ حلضرات النواب - 10

 ونقباء الفروع للعمل بها.

 رب العرش العظيم أن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه آمني. ونسأل اهلل الكريم

 عطية يرئيس اللجنة: حممد اهلاد

 السكرتري بالنيابة: مبارك غنيم عبده

 

 الئحة الزكاة والصدقات:

 على كل أخ مسلم ميلك النصاب أن خيرج زكاة ماله. - 1

يف جلنة الزكاة  ًايؤمر ويذكر، واألخ العامل يعترب عضو ياألخ احملب يؤمر، واألخ األخو - 2

 العامة.

عليهم الزكاة، وختتار من  تتكون اللجنة العامة للزكوات الشعبية من كل اإلخوان الذين جتب - 3

من بني  يهيئة تنفيذية تقرتع كل سنة، وتتكون من رئيس وعضوين خيتارون باالقرتاع السر هابين

 العامة. أعضاء اللجنة

بنفسه ومبندوب عنه له حق  حضرة نائب الدائرة كل منهماجملس الشورى املركزي للدائرة أو  - 4

اإلشراف العام على اهليئة التنفيذية، وله حق دعوة اجلمعية العمومية للمزكني إذا اختلف مع 
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 هذه اهليئة يف تصرف من التصرفات ومل ميكن تسويته بينهم، على أن يكون الرأي فيها نافذًا

 بأغلبية األعضاء.

زكاة املستحقة وحفظها حتى توزع، لة التنفيذية اإلشراف على حتصيل امهمة هذه اهليئ - 5

وتوزيعها على املستحقني الشرعيني هلا بدون حتيز وال حماباة وال حتكم أغراض أو غايات بعد أن 

 ني على مراعاة ذلك. يميقسم كل منهم ال

يفية، وتقسم املزكني عن على اهليئة التنفيذية أن تباشر مهمتها عند كل حمصول يف املناطق الر - 6

 النقدين وعروض التجارة إىل فرق حبسب األوقات املتفقة عند كل منهم.

وأن حتصر كشوف  إيصاالت بتوقيعها، طيحتصر فيه كل ما مجع وتع عليها أن تعد دفرتًا - 7

املستحقني واملقادير اليت يستحقها كل منهم. وقبل مباشرة التوزيع ال بد من عرض النتيجة على 

إال مبستندات مستوفاة من  للجنة العامة إلقرارها واملوافقة على الصرف وال يعترب الصرف صحيحًاا

تضمن يبل نهاية العام، وأن قو يرعشاملستحق، وال جيوز تأخري صرف الزكاة عن وقتها إال بعذر 

 ذلك تقريرها.

دهم إن مل يتجدد من الزكوات اجملموعة وتسليمه ملن ينتخب بع يا تضمن هذا التقرير ما بقمك

 انتخابها.

كل أعمال جلنة الزكاة سرية ال يطلع عليها إال اللجنة العامة، ومندوب جملس الشورى  - 8

املركزي أو النائب. وليس من حق اجلمعية العمومية لإلخوان يف الدائرة املطالبة مبعرفة ما عملته 

 اللجنة اكتفاء بعلم جملس الشورى

للزكاة أنفسهم، مع اعتبار القسم على كل عضو له احلق يف االطالع على  وعلم أعضاء اللجان العامة  

 ”.راجع املادة اخلامسة” مراعاة هذه السرية

على أنه صدقات، وتوزعه مبعرفتها مع رصد الوارد  هاللهيئة التنفيذية أن تقبل ما يقدم إلي - 9

 مًايس يف املناسبات بالتربع تنظا أن هلا أن تذكر النامواملنصرف واملورد واملصرف يف دفرت خاص، ك

 لإلحسان ونشر الرب. 

وال تصرف يف غري  مالقرآن الكري املصارف املذكورة يف ياملصارف اليت تصرف هلا الزكوات ه - 10

 هذه احلالة حبال.
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للهيئة التنفيذية أن ختتار من اللجنة العامة املساعدين هلا لتعرف املستحقني أو مباشرة  - 11 

 رافها وحتت مسئوليتها. شملراجعة الكشوف أو غري ذلك من األعمال بإالتوزيع أو 

من أنواع التصرفات يف  وليس هلذه اهليئة وال لغريها بيع أو استبدال أو التصرف بأي نوع - 12

 األعيان اجملموعة وإمنا توزع كما مجعت فيما له مجعت بغري تصرف ما. 

تدعو إىل ذلك ضرورية  مهما كانت الدواعي اليتال ينقل ما مجع من مكان إىل مكان آخر  - 13

 وشديدة إال لداع شرعي. 

اليت قبلها، فإن أداها  رد من رتبته إىليال يؤديها مطلقا  ثماألخ العامل القادر على الزكاة  - 14

اللجنة العامة بتاريخ أدائه هلا حتى تكون على علم بذلك، وينبه إىل  طرولو بنفسه فعليه أن خي

 ة مرة أخرى وإال رد إىل رتبته اليت قبلها. عدم العود

كان تعيينهم برأي  إذا استدعى احلال موظفني يف بعض املناطق للعمل يف مشروع الزكاة - 15

وكان ذلك اللجنة العامة للمزكني بناء على طلب اللجنة التنفيذية وكانت أجورهم من نفس الزكاة، 

 احلال ذلك.يف إجياد خمازن للمحصوالت إذا استدعى احلال 

 الزكاة وفضل الصدقة. مكاحيقوم مكتب اإلرشاد العام بعمل رسالة ليبني فيها أ - 16 

228 

  

على املكتب أن ينتدب من أعضائه مراقبا تكون مهمته املرور على الشعب لتعرف مدى عناية  - 17

 اهليئات التنفيذية للزكاة. 

 ع مبضمونها للعمل بها.يعمل بهذه الالئحة بعد اعتمادها، وتفاد الفرو - 18

 اؤهم وهم الذين اختريوا لذلك:مستية أروجعت هذه الالئحة مبعرفة أعضاء اللجنة اآل

عبد املتعال، حممد السيد  يحامد عسكرية، يوسف اخلولي، خطاب حممد خطاب، حممد دسوق

 .ي، حممد عزت حسن، حممد عبد املتعال متوليالشافع

 

 من حماضرات األقاليم جمناذ

 مقدمة
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مبحاضرات ودروس الوقت ويستغل فيها ول طتوقد كانت زيارات األقاليم يف كثري من األحيان 

 علمية تتصل من قريب أو من بعيد بالدعوة.

ج هذه ممنوذج من هذه الزيارات ملدينة بور سعيد، وقد نشرت جملة اإلخوان برنا يليوفيما 

 املوجهة من الشعبة إىل األهلني:  عن نص الدعوة الزيارة اليت استمرت ستة أيام كاملة نقاًل

 ان الكريمءسلسلة حماضرات يف رياض القر

واأليام التالية م 1935يوليو سنة  30هـ و  1354ي سنة نربيع الثا 29من يوم الثالثاء  ابتداًء

مجعيات اإلخوان املسلمني يف  ئيقوم بإلقائها حضرة املرشد العام األستاذ حسمن أفندي البنا منش

 :اآلتيمبناسبة وجوده بثغر بور سعيد بدار اجلمعية حسب املنهج  يصرالقطر امل

 ”.تأثري” يوليو 30 - الثانيربيع  29مساء الثالثاء 

 .”مفارقة”أغسطس 31 -ادى األوىل مج 1مساء األربعاء 

 ”.موازنة”سبتمرب 1 -ادى األوىل مج 2يوم اخلميس 

 ”.إصالح”سبتمرب 2 -ادى األوىل مج 3يوم اجلمعة 

 ”.أصل”سبتمرب 3 -ادى األوىل مج 4السبت  مساء

 .”فضيلة”سبتمرب 4 -مجادى األوىل  5 حدمساء األ

فني شرفندي حسن محص إىل حضرات املأوت قج سيتقدم حضرة الشاب يامزيادة على هذا الربنا

سطس عقب انتهاء غ، يلقيه يف مساء اخلميس أول أ”نيديانة قدماء املصري”ببحث جليل موضوعه

رشد. واجلمعية تنتهز هذه الفرصة لتعمم دعوتها جلميع الطبقات من أهل البلد الكريم األستاذ امل

املقاصد اليت يدعو إليها الدين، وأشرف الصفات اليت  سألن هذه األحباث تهم اجلميع، وتتناول أس

 تتحلى بها النفوس.

 اضراتحملجلنة ا

 

 عوتنا يف األقطار الشقيقةد

 

 مقدمة
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املسلمني يف األقطار الشقيقة: فلسطني وسوريا ولبنان اإلخوان الفاضالن:  كان أول مبعوث لإلخوان

رت اجمللة نبأ هذه الزيارة شن ي، واألستاذ حممد أسعد احلكيم. وقدتاألستاذ عبد الرمحن الساعا

 :يةتيف العبارة اآل

احلكيم  فندي أسعدأالساعاتي وحممد  يفندأاذين عبد الرمحن تعلم القراء نبأ انتداب حضرتي األس

لزيارة القطر الشقيق وبث الدعوة يف أحناء سوريا وفلسطني وقد جاءت األنباء منهما أنهما وصال 

األستاذ  ياألوىل، مبعية الزعيم التونس ىمجاد 5بسالمة اهلل تعاىل بيت املقدس صباح األحد 

أمني  مجادى، وهناك قابال سعادة السيد 4الذي رافقهما من القاهرة عصر السبت  الثعاليب

 احة السيد احلسيينمساألعلى ونشرا الدعوة للجمعية، ورد  يرئيس اجمللس اإلسالم احلسيين

الزيارة هلما يف املنزل النازلني فيه، ثم غادرا بيت املقدس إىل دمشق فوصالها يوم األربعاء يف 

وقابال زعماء وخطبا فيه لدعوة اإلخوان املسلمني  يالساعة الرابعة وصليا اجلمعة يف املسجد األمو

 كة اإلسالمية.راحل

ال وما لقياه هنالك عف فندي الساعاتي مقال للمجلة يفسر هلا ماأوقد وصلنا من األستاذ عبد الرمحن 

 هم وإعادة جمده وإمامته الكربى.نشره يف العدد التالي إن شاء اهلل. وفق اهلل العاملني إلحياء ديننس

 

 :احة السيد أمني احلسيينمسخطاب 

فشمل  أمني احلسيين األعلى السيد حممد يورئيس اجمللس اإلسالماألكرب  احة املفيتمسضل ا تفمك

األخوين ببالغ احلفاوة والعطف وزودهما خبطابات كرمية لرؤساء اهليئات واجلماعات يف البلدان 

 -اليت سيزورونها. وقد نشرت جملة اإلخوان صورة أحد هذه اخلطابات وهو: 

 مبسم اهلل الرمحن الرحي

 حضرة صاحب الفضيلة رئيس مجعية اهلداية اإلسالمية بدمشق.

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد:

فندي أفندي الساعاتي وحممد أاألستاذين املهذبني عبد الرمحن  تيينا اليوم بزيارة حضرظفقد ح

هما اإلسالمية  الديار املصرية، ولقد أعجبنا كثريا بثقافتيفمجعية اإلخوان  بيأسعد احلكيم مندو

 ”.خوةاإمنا املؤمنون ” القويم يداب الدين احلنيف وعملهما على نشر املبدأ اإلسالمآومتسكهما ب
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على رفع كلمة  وقد علمنا برغبتهما يف زيارة سوريا للتعرف بإخوانهم املسلمني العاملني فيها

غبتهما. وال ريب يف را ولقصدهم اإلسالم. فرأينا أن نقوم بعقد صلة التعارف بني حضراتكم حتقيقًا

رام يف رحابكم الواسعة ويف دمشق الفيحاء ما يثبت يف أذهانهما واإلكأنهما سيجدان من احلفاوة 

 أحسن الذكريات عن هذه الزيارة امليمونة.

 تفضلوا بقبول وافر التحية واالحرتام. وختامًا

أغسطس 5املوافق  هـ 1354ىل ومن مجادى األ 17العام. بيت املقدس  يب املؤمتر اإلسالمتمك

 م.1935

 جملة اإلخوان ونصها:  ى هذه الزيارة يف كلمة قيمة نشرتهاتا سجل األستاذ عبد الرمحن الساعامك

 

 ون يف دمشقماإلخوان املسل

 على املدى وأبى أبناء غسان   أبت أمية أن تفنى حمامدها         

 رانومن غطارفة يف أرض حو    فمن غطارفة يف جلق جنب       

 عز احلياة وعز املوت سيان    عرفوا املذلة يف الدنيا فعندهم     

  باغ من اإلنس أو طاغ من اجلان            ال يصربون على ضيم حياوله     

  

اإلخوان املسلمني وتعمل لغايتهم  ئيا رعى اهلل هذه الوجوه الناضرة اليت تركناها يف جلق تدعو ملباد

جسمه بقعة  يمال املسلم الذي ال حتوآارتسمت على صفحتها املشرقة  وهًااحملمودة، ونضر اهلل وج

ماله حدود األرض الفسيحة حتى يرى خيال آماله صورة مرتسمة على رقعة األرض، آوال حتد 

 للطامعني الغاصبني.  ليغًاب سًاروقوة هائلة يف أحناء املعمورة، ود

أن  ينبغ م فيه، وما أشرنا إليهم حتى عرفوا مانريد أن خناطبه ما إن وقفنا أمامهم حتى فهموا ما

تؤمن وترجيع ألسنتهم عنا دقات قلوبهم جتيب النداء، مسندعوهم إليه، وما نادينا فيهم حتى 

مسلمون وإن مل نلقهم قبل ذلك، ودعاة ملبدأ اإلخوان املسلمني ينادون به  انعلى الدعاء، فهم إخو

 هنالك.
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ية مل تفرق بينها حواجز األم، ومل تقف بدعاتها عقبات الطريق، اهلل اكرب، هذه، العشرية اإلسالم

 رب املنقلبني.آعد بني قلوب أبنائها مبومل ي

بايعناهم على اجلهاد يف سبيل اهلل فبايعونا، وعاهدناهم على الدعوة إىل اهلل فعاهدونا، وتعرفنا 

ومجوعهم تستمع إلينا  حفيفًاإليهم باسم اإلخوان املسلمني فما أنكرونا، بل كانت قلوبهم حتف بنا 

، ومنرب اإلخوان املسلمني يف البقعة املباركة من مسجد بنى أمية، وصيحتهم باحلق واإلميان لوفًاأ

 إذا ارتفعت بعثت يف قلوب املستمعني احلمية اإلسالمية.

 ومجعهم رشيدًا وهل قدرت سعيهم محيدًا ؟وفودًا وهل أتاك نبؤهم يفدون بعد ذلك علينا وفودًا

لصون من أبنائها املخءلون وعم يتساءلون؟ عن الدعوة اليت ما بلغت أمة إال وبايع تساي ورأيهم سديدًا

لوبهم عليها، واملرشد الذي قمنرب إال وأصاخ املؤمنون عيون  قما ارتفعت فواليت عليها، والصيحة 

 يها.أحكم سياج هذه الدعوة من كتاب اإلميان والتضحية فجرت باسم اهلل جمريها ومرس

 

  

ا تفيض عيون املاء يف أرجاء جلق الفسيحة، موهم يسمعون اجلواب وأعينهم تفيض من الدمع ك

 .واملساجد روضات والبيوتات جنات ألفافًاًا وقلوبهم تتفجر ينابيع بردى فتجعل الشوارع أنهار

صدره  ت يفءحديث األخ املسلم الذي جا حيدثين ، منهم يفما نسيت واحدا خال إل شيئاوإن أنس 

ذات نفسه، وأخذ  الم شعوب مسلمة، وارتسمت على ثغره ابتسامة نفس مؤمنة، فراح يبثينآ

يف مصر أستمع إىل حديث القائمني بالدعوة  كأنين حزنه وبثه. فقلت يا سبحان اهلل. ليهيشكو إ

سويس اعيلية أخاطب العاملني على إعالء كلمة اهلل من خلصاء شبابها وبنيها، أو المسفيها، أو اإل

ليت عمتها دعوة ا من رفعوا علم األخوة اإلسالمية على رءوس ساكنيها، أو غريها من البالد يأناج

فأرى ي ، ثم أنظر إىل املسجد األمواإلخوان املسلمني وقد كان أهلها أعداء فأصبحوا بنعمة اهلل إخوانًا

 نييف دمشق حاضرة األموي ذنه قد ارتفعت يف السماء وقبابه قد ملعت حتت قبة الفضاء فأعلم أنينآم

أيها الوافدون إىل اهليئات واجلماعات ا من اإلخوان املسلمني. في وافرًا أو عددًا كثريًا وأن فيها رهطًا

أيها الزائرون لنا من وجهاء دمشق وكبار ا إنا معكم نعمل جملد العروبة وسيادة اإلسالم. وي

شخاصنا فننساها وذواتنا فننكرها، وسيجزى اهلل الرجاالت لقد أكربمت دعوة احلق بزيارتكم لنا أما أ
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أيها املالزمون لنا والسائرون معنا ا ويرفع له بني عباده مكانة وذكرى. وي من أكرب دعوته أجرًا

مع بيننا واهلل حيكم بيننا وهو خري على ألسنتنا ودعوة اإلخوان املسلمني جت كمحبكم يف قلوبنا وذكر

م اهلل خريا فقد كسرنا سالم عليكم طبتم وجزا نىلينا أنى اجتهنا وأاحلاكمني. ويا أيها املسلمون ع

ونزعنا ما يف ”يعا. مجعنا اهلل معكم على دعوة احلق وأرانا وجوهكم يف دار النعيمأحسنتم مج

 .”قابلنيتصدورهم من غل إخوانا عل سرر م

 ينال من فئة قد ال إن بعد الديار ال يبعد بني قلوب قد احتدت على دعوة احلق، وإن كر األيام

أخلصت وجهها هلل وإن اإلسالم مجع بني أبنائه يف سائر بقاع األرض والعروبة حتيط سياجه وتقرب 

لن ميكن لعدوهم ما داموا ووشائجه، ولن خيذل اهلل املسلمني ما متسكوا بكتابه واعتصموا حببله، 

 ..نني سبياًلميعتزون بعشريته ولن جيعل اهلل للكافرين على املؤ

 بالسيدة زينب 13شارع الناصرية رقم -ر اإلخوان املسلمني بالقاهرةدا

أمام مسجد كعب  13لسيدة زينب رقم ا يوقد انتقلت دار املركز العام إىل الناصرية حب

 حو اآلتي:لناألحبار، ونشرت نبأ هذا االنتقال مع بعض التعليمات جملة اإلخوان على ا

 .1354ة نرجب س قاهرة إىل مكانها اجلديد من أولانتقلت مجعية اإلخوان املسلمني بال - 1

ومجيع هذه الشعب تابعة  الحتاد شعب اإلخوان املسلمني بالقاهرة هذا املكان هو املركز العام - 2

 له يف النظام واإلدارة.

ان وبالعن” نائب اإلخوان املسلمني بالقاهرة” خابرات والرسائل واملكاتبات ترسل باسممجيع امل - 3

 أعاله. املذكور

مكتب اإلرشاد العام مقره هذه اإلدارة وهو السلطة العليا لإلخوان املسلمني مجيعا يف سائر بقاع  - 4

ا تتصل به فروع اإلخوان، ورئيسه هو فضيلة ماألرض، ومجعية القاهرة على اتصال دائم به، ك

 األستاذ املرشد العام.

موسم احملاضرات فضيلة  املغرب ويفتتح تلقى احملاضرات األسبوعية كل يوم مجعة بعد صالة - 5

 1354رجب سنة  13ها إن شاء اهلل يوم اجلمعة قياألستاذ املرشد العام مبحاضرته األوىل اليت سيل

احملاضرات األسبوعية من كبار رجاالت اإلسالم  إىلثم تتو 1935 وبر سنةأوكت 11املوافق 

 املعروفني.
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ة دروسا أسبوعية تعرف مواعيدها من الالئحة الداخلية يلقى فضيلة املرشد العام بدار اجلمعي - 6

 لنظام النادي.

العربي سيكون هذا النادي إن شاء اهلل نقطة اتصال بني مصر واحلركات اإلسالمية يف الشرق  - 7

رجاء أن يقف اإلخوان على مجيع حركات املسلمني يف كافة أحناء األرض، وسيعمل بكل الوسائل 

 الصواب والتوفيق. يجوع إىل أمر اهلل واحلكم بتنزيله. واهلل تعاىل ولالناس على الر لعلى مح

 

  

 ريوتبالدعوة يف 

إىل األقطار الشقيقة  وأسعد احلكيم يف رحلتهما تيوقد أسفر اتصال األستاذين عبد الرمحن الساعا

م أن يوفد ريية قد طلبت إىل املركز العاواتصاهلما باهليئات اإلسالمية هناك أن مجعية املقاصد اخل

 يإليها أحد اإلخوان ليقوم بتدريس التشريع واألدب، فوقع االختيار على األستاذ حممد اهلاد

 عطية احملامى الشرعي بالسويس ونشرت اجمللة بهذا اخلصوص هذه الكلمة:

 

 األستاذ اهلادي يف طريقه إىل بريوت:

العمل األستاذ اهلادي.  ني بهذاهجرة يف سبيل اهلل والعمل لدعوته شاء اهلل أن يقوم أسبق املسلم

ريعة شويصدر هذا العدد وفضيلة األستاذ قد ألقى عصا التسيار ببريوت حيث يقوم بتدريس ال

داب بكلية املقاصد اخلريية، ويعمل يف القطر الشقيق على تقوية أواصر اإلسالمية والفلسفة واآل

 رمية.كاحملبة واإلخاء ونشر دعوة الفضائل واألخالق ال

رجال اإلخوان املسلمني  فودعه على حمطة السكة احلديد ضيضيلته السويس يوم األربعاء املابرح ف

على فراقه ولوعة لبعده، ال خيففها عنهم إال معرفتهم أنه يسافر  هناك وكلهم تقدير لفضله وأسًى

اعيلية مساإلمن ميادين العمل للدعوة النبيلة. ومر فضيلته ب كرميًا جماهدا يف سبيل اهلل ليعد ميدانًا

 يفإذا على حمطتها رجال اإلخوان املسلمني يتقدمهم فضيلة نائبهم األستاذ الشيخ حممد فرغل

كله احلب املقيم والعطف الكريم.  وكانت مناجاة وكان حديثا ة الرحالت، فكان وداعًاقوتتلوهم فر

غالية بقدر ما زودهم فضيلة األستاذ بنصائحه ال كترابط كتيبة اإلخوان كذلحيث ويف القنطرة 
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أفضل فاضت به قلوبهم من حمبة خالصة وتقدير جم ألخ من خرية إخوانهم وداعية كريم من 

، وأعوانًا  كل بلد إخوانا ويف كل حمطة يقف فيها القطار جندًايفدعاتهم، وكذلك كان األستاذ يرى 

اخلريية  ونعتقد أنه سيلقى مثل ذلك وأكرب وأجل من حضرات اإلخوان الكرام رجال املقاصد

ببريوت. وإمنا األستاذ اهلادي خري كله حيثما حل، ونستودع اهلل دينه وأمانته وخواتيم عمله 

ال العناية وأن نراه على خري ما حنب أن يكون، ونظنه ليس يف مونسأل اهلل له متام التوفيق وك

 حنو جريدة اإلخوان املسلمني. سيذكره بواجبه القديحاجة إىل من 

  

 شارة اإلخوان

هذا االقرتاح وعلى أن  وقد اقرتح اإلخوان عمل شارة متيزهم عن بقية اهليئات ووافق املكتب على

قل تعالوا “ية الكرمية: عشرة أضالع ترمز إىل اآل يتكون شارة اإلخوان عبارة عن خامت من الفضة ذ

ان رمحه اهلل ية. وأوفد هلذا اخلصوص أحد اإلخواآل”  به شيئاكوا رشأتل ما حرم ربكم عليكم أال ت

 يف الكلمة التالية:باجمللة وأعلن ذلك 

قرر جملس  األقدس دائمًا أعلى تذكريهم باملبد رغبة يف توثيق عرى التعارف بني اإلخوان وحرصًا

بصفة دائمة، وقد رأي املكتب بعد  الشورى العام أن تكون هناك شارة عامة يلبسها اإلخوان مجيعًا

 نى.يمذا عشرة أضالع يلبس يف خنصر اليد ال امتا فضيا دقيقًاحبث طويل أن تكون هذه الشارة خ

وقد نفذت هذه الفكرة يف دائرة القاهرة فنجحت التجربة متام النجاح واحلمد هلل. هذا وقد انتدب 

ا مللمرور على شعب اإلخوان وسيكون معه منوذج من اخلامت ك -فندي هبة اهلل أاملكتب األخ حممود 

ختلفة ألصابع اإلخوان. ومثن هذا اخلامت امل سيياليت تعرف بها املقا” ازورةامل”أن معه أداة املقاس

 يدفعها األخ لنائب دائرته أو للمندوب. شمخسة قرو

 1354رحلة الصعيد أواخر رمضان سنة 

 مقدمة

اهلجرية وأظنها كانت  1354د قمت بإحدى الرحالت إىل الصعيد خالل شهر رمضان سنة قو

األخ عبد الرمحن رضا كحيلة وكتب عنها يف جملة اإلخوان الكلمة  افقينالرحلة الثانية، وقد ر

 التالية:
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 1354رمضان سنة  20

إىل الصعيد يف أواخر  ت حني جاءقرافقة فضيلة املرشد العام بعض الومبلقد كنت من الذين متتعوا 

 يطال انتظار، وانتظرت أن يكتب بعض اإلخوان شيئا عن رحلته النافعة. وها هو قد يرمضان املاض

 هلا. ولذا فقد اعتزمت كتابة هذه الكلمة تذكارًا

باله ستقالظهر، فذهبت ال علمت أن األخ املرشد قادم من القاهرة يف اليوم العشرين من رمضان بعد

من اإلخوان حيدوهم الشوق إىل لقياه ووصل القطار فأسرعت إىل لقائه وإذا  ًاوهناك وجدت لفيف

، فسلمنا عليه وخرجنا من احملطة إىل مكتب يهالنشاط التام ظاهرة علوعالئم  وجهه يفيض بشرًا

وهو شاب مسلم غيور على دينه معتز به، فاسرتاح األخ  ياحملام األستاذ حممد خلف احلسيين

أسيوط،  ي، وتعد من ضواحياملرشد إىل حنو الساعة الرابعة ثم ركبنا السيارات إىل بلدة الواسط

رب وتناولنا فطورنا الذي غك صلينا املهنار الكرام وكثري من رجال البلدة ول غديآوكان يف استقبالنا 

خالق وقد صلينا العشاء يف مسجدها وأمنا األستاذ ختللته أحاديث شتى يف العلم واألدب والدين واأل

الكبري الشيخ أمحد شريت املدرس مبعهد أسيوط واملشهور بعطفه على اجلمعية اإلسالمية. وكان 

 خملصًا ني إىل الوعظ واإلرشاد فوعظهم األخ املرشد وعظًاعمتباملئات من الناس املس وءًااملسجد ممل

وجلت منه القلوب، وأحسوا حباجتهم إىل العمل على اخلالص مما هم فيه من ضعف وفرقة وبالء، 

وها وجالهلا، وغادرنا املسجد إىل منزل مسوتبعته بكلمة يف رمضان ومعنى صيامه ويف ليلة القدر و

يمة تكلم فيها األخ املرشد فأحيا النفوس وأيقظ األمل ظكبري اجتمع فيه حفل عظيم وكانت ليلة ع

وا ند شاركه بعض اإلخوان فجقوبني للناس كيف ينقذون أنفسهم مما حل بهم بسبب التقصري، و

 اإلسالم العليا وبينوا كيف أهملها املسلمون وفيها سعادتهم وهناؤهم. ئمباد

ون لقدمنا على عهد معوقلت لو أن الناس يعملون مبا يس يأمل االليلة كثريا ورب وقد سررت من هذه

 فر بالعزة والسلطان. نظي ونباألما ظىفنح ظمنا مجيعًاتيقظة شاملة تن

 

 1354رمضان سنة  22

 إىل يبعظاته القيمة وقد بق طيعاد األخ املرشد إىل أسيوط بعد أن مأل الواس

 عه بعض اإلخوان إىل منفلوط فالقوصية لزيارة شعبتها وتفقد أحواهلا.الساعة الواحدة مساء وسافر م
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 1354رمضان سنة  23

ني بعدد كبري مالشبان املسل رجع األخ املرشد إىل أسيوط موفقا ويف الساعة الثامنة مساء حفلت مجعية

  من املثقفني لسماع حماضرته القيمة وقد جعلها يف بيان

البشر وسعادتهم وفصلها تفصيال بديعا سر منه  ياليت تكفل رق ئن اإلسالم تكفل جبميع املبادأ

نية آيات القرالسامعون كثريا وكان صوته موسيقيا عذبا وإلقاؤه سهال مجيال ومتكنه من حشد اآل

 اعه. مسواألحاديث النبوية عظيما وقد هتف له الناس كثريا وشكروا اهلل الذي هيأ هلم 

 

 1354رمضان سنة  24

وهو من اكرب مساجد البلدة وأرحبها وأزخرها  يرشد صالة اجلمعة يف مسجد القاضأدى األخ امل

لواعظ فأحسن ما شاء اهلل أن حيسن ونرجو أن تكون القلوب قد مجعت ا يبطباملصلني، فكان األخ اخل

على بركة اهلل إىل مصر العليا حيث يتصل  رإىل الفرح به العمل بوعظه وإرشاده. وبعد الصالة ساف

 هما من البالد وفقه اهلل وسدد خطواته.ريه يف البلينا وأسوان وغبإخوان

 

 1354 سنةان ضرم 30

يف انتظاره أمام حمطة أبو  بعد الغروب وكان الكثريون لىرجع األخ املرشد من رحلته يف الصعيد األع

 اليت حظيت به وقد ساروا وأتوا إىل املسجد حيث صلى العشاء، ومنه إىل منزل عبد الرمحنتيج 

وقد احتشد فيه الكثري من اخللق وكانت الليلة سعيدة تبارى فيها القراء  حممود السليمين

احلظ بإلقاء  يواخلطباء، ووعظ فيها األخ املرشد وعظا عظيما تلقته القلوب مشوقة متطلعة، وكان ل

 تيج حتوطه القلوب واألرواح.  أبيكلمة بعده أسأل اهلل النفع بهما. وقد بات األخ يف 

 

 1354ة شوال سنة غر

 قبواًل يولق ي، وخطب فيه األخ املرشد مبسجد الفرغلمشهودًا يومًا وكانالفطر املبارك  بدأ يوم عيد

ن املسلمني مرة أخرى اوعاد إىل أسيوط وقت األصيل وحظيت به مجعية الشب عامًا يما واستحسانًاظع
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ما نرجو أن يكون مفيدا إن شاء اهلل. ونثر من درره  مساءدة واسرتعى األفئوخطب يف ناديها فأالن األ

خلصني، وكان األستاذ وملا كانت الليلة اخلتامية ملقامه يف أسيوط وقد حفلت بالكثري من إخوانه امل

ريت فارسها، وداره العامرة ميدانها، فدار احلديث عن اإلسالم واملسلمني ووسائل شخ يالش

 هوضهم.نتقويتهم و

 

 1354شوال سنة  2

د رحاله ليعرج إىل منفلوط ومنها إىل القاهرة خامتة مطافه السعيد العتيد، وإن األيام األخ املرش شد

 مشكورًا ها كانت هلل يف سبيل اهلل، وجهادًاناليت سعدت بلقائه فيها ال تنسى أبدا، وخباصة أ

 عة. مسال رياء فيه وال  خملصًا

 

 احلجة األوىل

 مقدمة

أن أؤدي  ييف نفس بعد أن وضعت الئحة احلج استقر وتعاىل أنه وقد كان من توفيق اهلل تبارك

احلج والزيارة يف عام  ليالفريضة، ورغم تعذر ذلك حينذاك فقد أراد اهلل أن ييسر األمور ويقدر 

 امليالدية، وأشارت اجمللة إىل هذا العزم بهذه الكلمة: 1936اهلجرية املوافق عام  1354

 

 املقدسة ضفضيلة املرشد العام يف طريقة إىل األر

لذين ااألستاذ املرشد فريضة احلج والزيارة هذا العام إن شاء اهلل وسيكون سفره هو واإلخوان  ييؤد

 1354احلجة  ييصحبونه يف هذا السفر امليمون على الباخرة اليت تغادر ميناء السويس يف غرة ذ

 فيها ييلق م وسيقوم من القاهرة يوم األحد ويقضى ليلة يف السويس 1936فرباير  24 -هـ 

 ”.احلج رياضة كربى للجسم والروح”يف موضوع يحماضرة بدار الناد

 وسينوب عنه مبكتب اإلرشاد مدة غيابه األستاذ الشيخ رضوان حممد رضوان عضو املكتب.
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 1936مذكرة  ...ية فلسطني واإلخوانضق

 مقدمة

التصرفات الربيطانية  ويف هذه األثناء حتركت قضية فلسطني، وثار الشعب الفلسطيين الباسل على

الغامشة اليت متالئ اليهود يف كل شيء وحترم العرب من كل شيء. وكانت اهليئات السياسية 

واألحزاب منصرفة كل االنصراف عن مناصرة فلسطني مناصرة جدية حبكم النعرة الوطنية اخلاصة 

. ومل يكن املتحرك اليت مل تكن قد تطورت إىل ذلك الشعور الدفاع حبق العروبة ورابطة اإلسالم

 لفلسطني أو حنوها من أقطار الشقيقة إال اهليئات اإلسالمية.

ومن هنا تقدم اإلخوان املسلمون إىل مناصرة فلسطني الثائرة اجملاهدة بكل ما فيهم من قوة ووقفوا 

 ... وتألفت لذلكاخلمن حيث الدعاية واخلطابة والنشر ومجع املال  وأدبيًا على ذلك جهودهم ماديًا

جلان وبعثات عملت ما وسعها العمل وسجلت ذلك كله مبجلة اإلخوان املسلمني يف حينه يف سنتها 

 عض هذه اجلهود للتسجيل والتاريخ:بالرابعة. وسننقل عنها 

 

 اللجنة املركزية العامة ملساعدة فلسطني

عضاء اجلمعية وجه حضرة صاحب الفضيلة األستاذ املرشد العام جلمعية اإلخوان املسلمني الدعوة أل

 ر اخلري سنةفمن ص 25بالقاهرة لالجتماع يف منتصف الساعة التاسعة مساء يوم السبت املوافق 

هـ ويف املوعد احملدد لبى الدعوة لفيف كبري من اإلخوان واجتمعوا يف أحد أبهاء اجلمعية 1355

حل بالعرب البواسل املنرب وأخذ يشرح لإلخوان ما  ىبرياسة فضيلة األستاذ املرشد العام الذي رق

هم باسم الواجب دهم عدة روابط من الدين واللغة والعروبة، ثم ناشبمن أهل فلسطني الذين تربطنا 

النجدة اإلسالمية أن ميدوا يد املساعدة إىل إخوانهم الفلسطينيني، وأن يعملوا على تكوين و نياإلنسا

لجود باملال هلذا الغرض لف األك جلنة من بينهم لتنظيم هذه املساعدة وبث الدعاية، واستنداء

اجلليل. ثم تبادل اإلخوان الرأي وتناقشوا واقرتح كل من عن له، وانتهي األمر بتكوين جلنة من 

 تية:بينهم. وافقت على تنفيذ املقرتحات اآل

 : نشر مشروع تكوين هذه اللجنة يف الصحف.أواًل

 ني عامة.: نشر نداء من اللجنة إىل األمة املصرية واملسلمثانيًا
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: إرسال برقيات االحتجاج إىل املندوبني الساميني يف مصر وفلسطني ونشر صور منها يف ًالثثا

 العليا. للجنة العربية الصحف، وإرسال برقية أخرى إىل فضيلة املفيت بصفته رئيسًا

 : إذاعة بيان من اللجنة إىل عموم اإلخوان والشعب.رابعًا

 

  إىل صاحب السمو عمر طوسون:

 طوسون: وجهت اللجنة هذا اخلطاب إىل صاحب السمو األمري اجلليل عمر وقد

جريا على ما اعتادته  -فلسطني التابعة جلمعية اإلخوان املسلمني  شرف اللجنة املركزية ملساعدةتت

ناس حبازم رأيكم تئعطفكم يف امللمات، واالس يمن الفزع إىل سام ياألمة املصرية بل العامل اإلسالم

العالية إىل ما يعانيه اإلخوان  كمموجهة أنظارمسوكم برفع هذا إىل  - اخلطوب كلما درجت

 ة.مشهم القوى الغابالم املوت والفاقة اليت أنزلتها آاجملاهدون أبطال فلسطني من 

الذي جيمع املسلمون  زة وفيها بيت املقدسيوإن صاحب السمو ليقدر معنا أن فلسطني اجلارة العز

و األمري طليعتنا مسبأن يتقدم إليها يف  يرره ومنعه، والذود عن كرامته جدواملسيحيون على إكبا

 اجلليل عمر طوسون مبا يستطاع من بر ومساعدة.

تألفت اللجنة املركزية ملساعدة فلسطني من شباب مجعية اإلخوان املسلمني الذين بايعوا اهلل على 

م اللجان للخطابة يف املساجد ومجع ما التقوى والفناء يف سبيل إعزاز الدين، وقد تكونت من بينه

جيود به املسلمون وبث الدعاية الواسعة لنجاح هذا املقصد اجلليل، وقد توجهنا إىل كوم بهذا 

الرقيق والبلسم الشايف.  آلسيبشة ام وعطفكم ما وجدته احلكراجني أن جتد فلسطني اجلرحية من بر

بشة بإرسال ما تبقى من األموال مساعدة احل جلنة يا بصفتكم أحد رئيسوخر أن تتفضلآولنا رجاء 

اليت مجعت لغرض مساعدة األحباش إىل اللجنة العربية العليا يف فلسطني، وسيجزيكم اهلل اجلزاء 

 األويف.

 .يوتفضلوا يا صاحب السمو بقبول عظيم احرتام

 حسن البنا 

 رئيس مجعية اإلخوان املسلمني
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  ؤنس:يإىل صاحب الغبطة األنبا 

 إىل صاحب الغبطة األنبا يؤنس بطريرك األقباط األرثوذكس مبصر: يلات اخلطاب التا وجهمك

  حضرة صاحب الغبطة األنبا يؤنس رئيس جلنة مساعدة احلبشة.

فع إىل ير بالقاهرة بأن ام يتشرف رئيس جلنة مساعدة فلسطني جبمعية اإلخوان املسلمنياحرتبكل 

ة النبيلة والرب اطف الرمحوعأمسى يعهد يف غبطتكم من ار، حيفزه إليه ما غبطتكم هذا الرجاء احل

 احلبشة. ةحدت بكم إىل جتشم املتاعب يف سبيل مساعد ليتباإلنسانية املعذبة، تلك العواطف ا

وتعلمون يا صاحب الغبطة أن فلسطني الشقيقة العزيزة مهد الشرائع واألنبياء قد بطشت بها القوة 

املسلمني واملسيحيني على السواء، وخربت ديارهم وعطلت  ة، فانسالت دماء أبنائها منمشالغا

مصاحلهم وقضت على موارد أرزاقهم، وأن بيت املقدس هو بيت القصيد من هذا العدوان الصارخ. 

ن وهود بعملهم هذا أن يستولوا عليه، وعلى غريه من األماكن املقدسة اليت أمجع املسلميوحياول ال

 ا والذود عنها.واملسيحيون على تقديسها وإكباره

من مال ملساعدة هؤالء األكف حنن يف مصر مع األسف الشديد ال منلك إال أن نقدم ما تسخو به و

لإلغاثة بالقدس تصرف يوميا مائة وأربعني ” وينتمال”األبطال الذين أملت بهم الفاقة حتى أن جلنة

 ان الكثرية.من الدقيق إلطعام اجلائعني، وذلك عدا ما يصرف غريها من اللج قنطارًا

، يكم راجني أن تشملوا هؤالء اجملاهدين األبطال بعطفكم األبوطتومن أجل ذلك توجهنا إىل غب

فتأمروا بإمداد أبناء فلسطني بإرسال ما تبقى من أموال جلنة مساعدة األحباش إىل اللجنة العربية 

ذا الرجاء فيكونوا ة الكرام يسرهم أن حيققوا هنأعضاء اللج راتالعليا بالقدس، ونعتقد أن حض

ت واحد يف حمنة متشابهة. وإذا رأيتم فضال عن قزتني يف ويبذلك قد قاموا خبدمة اجلارتني العز

و العهد بكم واملأمول هرض النبيل فغ بالتربع هلذا النيذلك أن تتكرموا بدعوة احملسنني من املصري

 فيكم، وكان لكم الشكر مضاعفا.

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام.

 خلصامل

 حسن أمحد البنا

 رئيس جلنة مساعدة فلسطني جبمعية اإلخوان املسلمني
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ك عبد اهلادي السكرتري العام للجنة العربية العليا بالقدس إىل اإلخوان بي نمن السيد عو

 املسلمني

 :يي عبد اهلادنهذا اخلطاب من السيد عوها وقد ورد علي

 مصر.-مرشد اإلخوان املسلمني  اهلل هالبنا حفظالغيور السيد حسن  حضرة األخ املفضال والوطين

إن اللجنة العربية يف فلسطني تشكر حلضرتكم هذه العواطف النبيلة اليت تضمنت برقيتكم املؤرخة 

يبة اليت طاإلعراب عنها جتاه قضية فلسطني اجملاهدة، وثقوا بأن الروح ال 1936مايو سنة 

إىل النهاية يف جهادنا ضد الظلم  يا تصميما على املضأوحت بها برقيتكم قد زادت نفوسنا قوة وقلوبن

الذي تيقن بأن إخوانه يف  الفلسطيين بيكان هلا أكرب وقع يف نفوس الشعب العر واالستبداد، وقد

 وغريها لن يتخلفوا عن نصرته عند ا حلاجة. مصر

 حساس الشريفني.وشكر اللجنة العربية العليا هلذا العطف واإل تقدير ظيموإني ألرجو أن تتقبلوا ع

                                والسالم عليك ورمحة اهلل وبركاته.

 أمني السر العام 

  :إىل اللجنة هذا اخلطاب وقد أرسل املفيت األكرب السيد أمني احلسيين

 إىل اإلخوان املسلمني. ينيالسيد األمني احلس حة املفيت األكربامن مس

 القاهرة.-أعضاء مجعية اإلخوان املسلمني احملرتمني حضرات السادة األفاضل رئيس و

 ه وبعد:تالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركا

ملربورة اليت تقومون بها افقد كتب إلينا عدد من األصدقاء يف القاهرة عن اجلهود املشكورة واألعمال 

 اليت” فلسطني” يف سبيل هذه البالد اإلسالمية العربية املقدسة

ا أننا اطلعنا مسبيل حريتها واستقالهلا لرتاث اإلسالم والعروبة اخلالدة فيها. كتقوم جبهادها يف 

يف الصحف املصرية على كثري من تلك اجلهود واألعمال املباركة اليت تقومون بها بكل محية 

الفياض ومحيتكم اإلسالمية حق  كمونشاط، فحق علينا أن نشكر مبا أنتم أهله ونقدر لكم شعور

يف فلسطني قد تلقى مقرراتكم احلكيمة ومساعيكم  بيمكم أن الرأي العام العرتقديرها، ونعل
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احلميدة بالشكر اجلزيل والثناء الكثري، نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يكلل أعمالكم املباركة بالفوز 

 على أفضالكم وشهامتكم. ىوالنجاح وجيزيكم اجلزاء األوف

رة هذه البالد املقدسة ورفع احليف والظلم عنها املشكورة يف سبيل نص ولسنا نشك يف أن جهود

كثري بإذن اهلل، وثقوا أنكم بذلك تقدمون أعظم خدمة  سيكون هلا أثر فعال وسينتج عنها خري

الذين تهوى أفئدتهم إىل القبلة واملسجد األقصى يف هذه البالد الصابرة  ًاللمسلمني والعرب مجيع

ئد وتتحمل ما تتحمل من املكاره واخلطوب يف سبيل اجملاهدة اليت تعاني ما تعاني من الشدا

االحتفاظ برتاث اإلسالم اخلالد يف فلسطني. فنكرر الشكر حلضراتكم مجيعا ونسأله تعاىل أن يوفقنا 

 والفالح. مجيعا إىل ما فيه اخلري

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 حممد أمني احلسيين

 يالرئيس اللجنة العربية الع

  الصالة من أجل فلسطني:القنوت يف

 وقد دعا مكتب اإلرشاد األمة إىل القنوت من أجل فلسطني بهذه الصيغة:

ع عند النوازل اليت تنزل باملسلمني، أجازته األئمة رضوان اهلل عليهم واستحسنوه ورشالقنوت م

رسول  قنت” حاديث الصحيحة ومنها ما رواه ابن عباس رض اهلل عنهماوندبوا إليه، وجاءت به األ

ة يف الظهر والعصر واملغرب والعشاء والصبح يف دبر كل صال متتابعًا شهرًاصلى اهلل عليه وسلم  اهلل 

ع اهلل ملن محده يف الركعة األخرية، يدعو على أحياء من بنى سليم: على رعل وذكوان مسإذا قال 

ازلة فلسطني من بإسناد حسن صحيح. ون يوعصبية، ويؤمن من خلفه، رواه أبو داود، قال النوو

وأوطانهم  إخوانهمعلى قلوبهم وأشدها نيال من  عًاقيعا وأعظمها وازل باملسلمني مجنوأشد ال

 ونفوسهم، وإمنا املؤمنون جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر.

صالة بعد الركوع  لوهلذا يقرتح مكتب اإلرشاد العام أن يقنت املسلمون يف الركعة األخرية من ك

لتكن صيغة هذا القنوت على ومناوئيهم. ويدعون فيه بنصرة أهل فلسطني وخذالن أعدائهم  قنوتًا

خواننا أهل إ اللهم غياث املستغيثني وظهري الالجئني ونصري املستضعفني انصر”هذا النحو مثال

ى من ناوأهم واجعلها عل أةفلسطني، اللهم فرج كربتهم وأيد قضيتهم واخذل أعداءهم واشدد الوط
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يوسف وارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العاملني، وصلى اهلل على سيدنا حممد  نيعليهم سنني كسن

 ”.له وصحبه وسلمآوعلى  ياألم النيب

تبارك وتعاىل  ويف قنوت الصبح أو الوتر الدعاء املأثور ويزاد عليه ما يف هذا املعنى املتقدم لعل اهلل

ننا بروح منه، وسيأخذ املكتب نفسه ومن تبعه بهذا اهلدى حتى تنكشف يستجيب لنا ويؤيد إخوا

 الغمة وتعود السكينة واهلل حسبنا ونعم الوكيل.

 

 ثات الصيفعب

 مقدمة

إليفادهم إىل روعًا مش واعتزم املكتب االستفادة من قسم الطالب امللحق به وإفادتهم كذلك، فاعتمد

وإىل مساعدة فلسطني تارة أخرى، وكان املشروع على النحو تارة  ةالريف يدعون إىل الفكرة اإلسالمي

 :تياآل

 

 جلميل:احبة يف الريف بعثة الصيف لإلخوان املسلمني إىل األ

زون كل هفهم ينت م،هحبق إخوانهم يف أوقاتهم وأقواهلم ومواهب آمناإلخوان املسلمون أول من 

ان مصر وعواصمها وقراها: جيلسون فرصة من أوقات فراغهم ليهاجروا إىل أولئك األحباب يف بلد

وة بني الفالح يف احلقل خإليهم ويشاركونهم عاطفتهم ويتناصحون فيما بينهم ويوثقون روابط األ

 والعامل يف املصنع والتاجر قي املتجر وبني الطالب واملوظف والداعية إىل اخلري واإلرشاد.

ر بإجازة من إجازاته ظفي يده اهلل ما كانلقد كان أول من يقوم بهذا الواجب األستاذ املرشد، فهو أ

 مكان إىل مكان ينشر الدعوة ويوقظ األفكار. وخباصة إجازة الصيف حتى يرحل من بلد إىل بسد ومن

من رجال اجلامعتني األزهرية  وقد رأي املكتب العام لإلخوان املسلمني يف هذا العام أن خيتار وفدًا

ها ويقوم بواجب الدعوة إىل اهلل ونشر اخلري والتهذيب بني واملصرية ليقتسم بلدان القطر ويطوف في

جلان عشر ستزاول مهمتها على التقسيم  كني الكرام من إخواننا احملبوبني، فتكونت لذلطناملوا

 الوارد بعد هذا إن شاء اهلل.
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رجاؤنا إىل حضرات اإلخوان ونقبائهم أن يسهلوا إلخوانهم مهمتهم وأن يعينوهم يف غايتهم اليت 

غاية اجلميع وأن ميدوهم باإلرشادات الالزمة اليت تساعدهم على جناح الغرض الذي هاجروا  يه

 إن شاء اهلل. وللبلد خريًا من أجله. وهي هجرة يف اهلل نرجو أن تكون هلم أجرا وللدعوة نشرًا

 

 :للجانا)أ( 

ة: سباهلندداب، ومصطفي أبو رية أفندي حممد عبد احلميد باآل تيجلنة ) أ ( من حضر - 1

كفر الدوار، أبو محص، دمنهور، رشيد، احملمودية، الدلنجات،  مديرية البحرية ومراكزها:

 ي البارود، كوم محاده، أبو املطامري.اشرباخيت، إيت

أفندي مطاوع بالطب: مديرية  يت بكالوريا، علعأمحد فندي رف تيجلنة )ب( من حضر - 2

ا، نطكفر الزيات، طنطا، احمللة الكربى، ط الغربية ومراكزها: فوة، دسوق، كفر الشيخ،

 .ىالسنطة، زفت

جلنة )ج( من حضرتي طاهر عبد احملسن أفندي بالتجارة، إبراهيم أبو النجا أفندي بالطب:  - 3

: فارسكور، دكرنس، املنزلة، املنصورة، يمديرية الدقهلية وحمافظة دمياط ومراكز الدقهلية ه

 أجا، ميت غمر، السنبالوين.

نة )د( من حضرتي صديق أفندي أمني بكالوريا، وحممد أفندي سليمان بالطب مديريات: جل - 4

اجليزة والفيوم وبنى سويف ومراكزها: اجليزة، العياط، الصف، الفيوم، إطسا، سنورس، 

 .يسويف، الواسطين ي، باأبشو

داب: أفندي عابدين باآل ( من حضرتي حسن أفندي السيد باحلقوق وعبد احلكيمهـجلنة ) - 5

املنيا ومراكزها: الفشن، مغاغة، بنى مزار، كالوط، املنيا، أبو قرقاص، وتضاف إليها من أسيوط 

 ملوى وديروط ومنفلوط فقط.

داب: احملسن أفندي باآل سليمان أفندي بالتجارة وعبد يجلنة )و( من حضرتي أمحد فتح - 6

، طما، طهطا، ييج، البدار: أسيوط، أبنوب، أبو تيرجا واملراكز هجقية أسيوط ومديرية ب

 سوهاج، أخيم، جرجا، البلينا. 
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باحلقوق: مديرتي قنا  أفندي جلنة )ز( من حضرتي شاكر أفندي حممد حسن وفهمى أبو غدير - 7

 زهما جنع محادي، دشنا، قنا، قوص، األقصر، إسنا، أدفو، أسوان.كوأسوان ومرا

خطاب باألزهر: املنوفية ئ البار( من حضرتي الشيخ حامد شريت والشيخ عبد حجلنة ) - 8

ون، شبني القناطر، طوخ، بنها، مشوالقليوبية ومراكزهما: شبني الكوم قويسنا، منوف، تال، أ

 قليوب.

رقية والقنال شباألزهر: ال الشيخ حممد البنا والشيخ نور الدين سليم تيجلنة )ط( من حضر - 9

اعيلية، مسصقر، فاقوس، السويس،، اإل ومراكزهما: الزقازيق، منيا القمح، بلبيس، ههيا، كفر

 بور سعيد. 

داب: أفندي باآل ي( من حضرتي الشيخ حممد أمحد شريت باألزهر وجنا طه الشافعيجلنة ) -10

 اإلسكندرية.

 عليماتالت )ب(

باألزهر وعبد احلسيب الشعشاعي ات: الشيخ عبد الليف ريعترب أعضاء البعثة احتياطيا حض -ا 

وحممود عبد  أفندياعيل اجلنيدي مساب وإدباآل أفنديعبد العزيز جالل د شحاتة وأمح أفندي

باحلقوق وصالح الدين عثمان  أفنديوحيدر األعسر  أفنديبالزراعة وحممد حممدين  أفندياحلليم 

 باهلندسة. أفندي

وتقوم الثالثة  1936يوليو سنة 2تقوم اللجان السبع مبهمتها ابتداء من يوم اخلميس  - 2

 منه، ومدة البعثة شهر من هذا التاريخ. 16ميس اخلهمتها ابتداء من يوم األخرية مب

تقصد اللجنة املراكز الرئيسية احملددة يف كشف اللجان، وهلا أن تتصرف يف زيارة البلدان  - 3

 املهمة إذا دعيت إليها أو وجد الظرف الذي يدعو إىل زيارتها.

بعد  1936يونيو سنة  18خلميس ايوم  تسلم خطاب الدعوة إىل حضرات أعضاء اللجان - 4

 خر العام.آنهاية حفل 

من كل يوم بدار  يونيو بعد صالة املغرب 25على هذه الرسالة يوم اخلميس التمرين يبدأ  - 5

اجلمعية إىل يوم األربعاء أول يوليو، وكذلك اللجان السبع األوىل والثالثة األخرية إذا رأي أعضاؤها 

 .1936يوليو سنة  9عذر عليهم بدأ تدريبهم يف يوم اخلميس يف مقدرتهم ذلك، فإذا ت
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يونيو لنتخذ ما يلزم  20يتجاوز  إذا طرأ عذر على أحد األعضاء فنرجو موافاتنا به يف موعد ال - 6

 وتتميم اللجنة. ييف إخطار االحتياط

يونيو  20موعد غايته  إذا كان لدى بعض حضرات األعضاء مقرتحات فنرجو موافاتنا بها يف - 7

 كذلك إلمكان النظر فيها والتفاهم يف مضمونها عند التدريب.

ج رحلة مدير فرق رحالت اإلخوان املسلمني ممالحظة: سننشر فيما بعد إن شاء اهلل تعاىل عن برنا

للطواف على شعب اجلماعة لتفقد شيءون فرقها. أما فضيلة األستاذ املرشد العام فسيكون معظم 

زيارات  ذلكلكثرة األعمال اليت تستدعى بقاءه فيها، وسيتخلل  لقاهرة نظرًاوقته يف هذا الصيف با

 من فضيلته لشعب اجلماعة ودوائرها.

 

 لشعبة الطلبة لإلخوان املسلمني اخلتامياحلفل 

 

وقرب سفر بعثة الصيف لإلخوان املسلمني دعت اجلمعية حضرات  سيومبناسبة نهاية العام الدرا

عند  هـ 1355ربيع سنة 28املوافق  فل تقيمه يف دارها يوم اخلميسالطلبة إىل ح أعضائها من

 وراحة هانئة ونشاطًا باهرًا متام الساعة اخلامسة، ونتمنى حلضرات اإلخوان من الطلبة جناحًا

 .من اهلل عظيمًا وأجرًا وتسديدًاًا ، وحلضرات أعضاء بعثة اإلخوان الصيفية تأييدجمددًا

 

 ان املسلمني:من أنباء بعثة الصيف لإلخو

 شاء اهلل: إن تيتية مهمتها على النظام اآليوليو القادم تباشر اللجان اآل 5ابتداء من يوم 

 أبو غدير أفندي وشاكر حممد حسن أفندي. يمديريتا قنا وأسوان: حممد فهم

 أفندي والشيخ نور الدين مديريتا جرجا وأسيوط: عبد احملسن احلسيين

م عابدين أفندي وطاهر عبد احملسن يلفيوم واجليزة: عبد احلكسويف وا يات املنيا وبينيرمد

 أفندي.

حممد البنا. ومديرية البحرية: رشاد  خية الشرقية: حممد إبراهيم عبد احلافظ أفندي والشييرومد

 .يسالمة أفندي والشيخ عبد اللطيف الشعشاع
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اللجنة احلاج أمحد عطية وقد تربع لنفقات املشروع ودفعوا قيمة تربعهم فعال حلضرة أمني صندوق 

 اؤهم بعد:مسأفندي حضرات اإلخوان اآلتية أ

الشيخ حامد عسكرية،  ريان فضيلة األستاذصجنيهان مصريان فضيلة األستاذ املرشد، وجنيهان م

ية، وجنيه مصري من كل من حضرات األساتذة طوجنيهان مصريان حضرة احلاج أمحد أفندي ع

 يي عبد العزيز خاطر واألستاذ حممد أفندي على الشهاوأمحد شرف الدين أفندي وحممد أفند

أفندي وحممد سليمان أفندي ومجال أفندي الفندي ير أبو غد يوحسن أفندي عثمان وحممد فهم

ة أفندي عبد القادر، يوعط يسني قرشا من كل من حسن أفندي فهموعلى اجلندي سليمان، ومخ

د أفندي مصطفي عوض اهلل، وجنيه من ، وجنيه من حضرة أمحيوجنيه من حضرة أمحد اجلاقور

األستاذ الشيخ عبد اهلل سليم. ومكتب اإلرشاد العام ال يسعه إال أن يقدم حلضراتهم أجزل الشكر وإن 

 كان ال شكر على واجب.

  

 والصعيد ياألستاذ املرشد يف الوجه البحر

 والصيد على النظام اآلتي: يوقد تال ذلك القيام برحلة إىل الوجه البحر

 يوليو شبني الكوم وشرباخيت. 17ربيع اآلخر املوافق  28يوم اجلمعة 

 يوليو احملمودية حبرية. 18ربيع اآلخر املوافق  29يوم السبت 

 يوليو احملمودية حبرية. 19ربيع اآلخر املوافق  30  يوم األحد

 يوليو كفر الدوار. 20ادى األوىل يوم االثنني غرة مج

 يوليو إسكندرية. 21ىل املوافق مجادى األو 2يوم الثالثاء. 

 -يوليو طنطا.  22مجادى األوىل املوافق  3يوم األربعاء 

 يوليو ميت غمر. 24مجادى األوىل املوافق  5 يوم اجلمعة

 يوليو زفتى. 25ادى األوىل املوافق مج 6يوم السبت 

 يوليو املنصورة. 26مجادى األوىل املوافق  7يوم األحد 

 يوليو دكرنس. 27ألوىل املوافق مجادى ا 8يوم االثنني 

 يوليو الزقازيق. 28األوىل املوافق  مجادى 9يوم الثالثاء 
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 يوليو أبو صوير. 29مجادى األوىل املوافق  10يوم األربعاء 

 يوليو منيا القمح. 30مجادى األوىل املوافق  11يوم اخلميس 

 يوليو بنها. 31مجادى األوىل املوافق  12يوم اجلمعة 

أغسطس إىل أسوان ثم إىل عواصم  3ادى األوىل املوافق مج 15 االثننيانية من القاهرة يوم وتبدأ الث

منه، وسيقوم بأعمال املكتب مدة غياب حضرته عبد  30الصعيد وشعب اجلماعة بها إىل يوم 

 الرمحن أفندي الساعاتي واهلل املستعان. 

 

 إىل دولة الرئيس اجلليل مصطفي النحاس

الذي بعث به إىل حضرة صاحب الدولة مصطفي  يب التارخياالحية ذلك اخلطومن املذكرات اإلص

له ملكاتب وكالة األنباء األناضولية نشرت األهرام  يحالنحاس رئيس احلكومة املصرية على أثر تصر

 :تينصه وهو ما يأ

بها  يدلأاستنبول: نشرت مجع الصحف التصرحيات اليت -ربيع األول  15عن األهرام يوم 

أود قبل كل “ باشا إىل املراسل اخلاص لوكالة األناضول التلغرافية بالقاهرة. قال النحاس:  النحاس

ال حتفظ بكمال أتاتورك الذي صاغ بعبقريته تركيا اجلديدة، اليت ب ي من املعجبنيإنأن أقول  يءش

مال حيسب للعامل أن يسميها تركية أتاتورك فلقد أوجد دولة شابة ذات حيوية فائقة غدت عا ذَُّلَي

ون األوربية. ولست أعجب فحسب بعبقريته العسكرية بل أعجب أيضا بعبقريته ؤحسابه يف الش

 يشاخلالصة وتفهمه ملعنى الدولة احلديثة اليت تستطيع وحدها يف احلالة العاملية احلاضرة أن تع

 ”.وأن تنمو

 ذا: ونشرت اخلطاب املوجه إىل دولته كذلك وها هو” اإلخوان” وقد نشرته

 حضرت صاحب الدولة مصطفي النحاس باشا رئيس احلكومة.

له وصحبه آأمحد إليك اهلل الذي ال إله إال هو، وأصلى وأسلم على سيدنا حممد خري اهلداة وعلى 

 وسلم

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. وبعد:
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ة الرتكية يم شرقي عرف اجلميع فيه سالمة الدين وصدق اليقني. وموقف احلكومعفدولتكم أكرب ز

وشرائعه معروف يف العامل كله ال لبس فيه، فاحلكومة  ليمهاحلديثة من اإلسالم وأحكامه وتعا

 يوحكمت بالقانون السويسر يالرتكية قلبت نظام اخلالفة إىل اجلمهورية وحذفت القانون اإلسالم

ورها بأنها وصرحت يف دست” ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون“مع قوله تعاىل: 

حكومة ال دينية وأجازت مبقتضى هذه التعاليم أن تتزوج املسلمة غري املسلم وأن ترث املرأة مثل 

وهذا قليل من كثري من موقف  ”نيللذكر مثل حظ األنثي“الرجل واصطدمت يف ذلك بقوله تعاىل: 

قات بلسان وزير احلكومة الرتكية من اإلسالم، وأما موقفها من الشرق فقد صرحت يف وقت من األو

رقية، وقد قطعت صلتها بالشرق حتى يف شكل حروفه ويف أزيائه شخارجيتها بأنها ليست دولة 

 وعاداته وكل ما يتعلق به..

يف احلاضر موضع تسليم من أصدق أصدقاء تركيا  يفه يفهذه أمور إن كانت جمال خالف يف املاض

لوكالة األناضول التلغرافية بالقاهرة. وقد دولتكم للمراسل اخلاص  يحاحلديثة، هلذا كان وقع تصر

من أنكم تعجبون بكمال أتاتورك بال حتفظ ومن أنكم ال  9/6/1936نشرته جريدة األهرام بتاريخ 

اإلعجاب على الناحية العسكرية فقط بل يتجاوزها إىل عبقريته اخلاصة وفهمه ملعنى  تقصرون هذا

وأن تنمو غريبا على ش العاملية احلاضرة أن تعي الدولة احلديثة اليت تستطيع وحدها يف احلالة

بإسالمه يف أمة تعترب  يته متمسكًاقبشر فخورًا مسلمًا شرقيًا الذين مل يعرفوا دولتكم إال زعيمًا

 زعيمة الشرق مجيعا.

 دولة النحاس باشا وهو يتساءلون هل يفهم من هذا أنالتصريح ولقد أخذ الكثري ممن طالعوا هذا 

برناج  -بعد االنتهاء من القضية السياسية  -الرشيد يوافق على أن يكون ألمته  الزعيم املسلم

رقيني ويسقط من يدها لواء شيتوىل كل األوضاع فيها ويفصلها عن الشرق وال يلاج الكممكالربنا

 نا نعيذ دولة الرئيس من هذا القصد الذي نعتقد أنه أبعد الناس عنه.إالزعامة. و

حياتها املستقبلة، إنها  حلديثة اجمليدة جتتاز دورا من أخطر األدوار علىيا دولة الرئيس: مصر ا

يتجارى الكلب  مابالناس ك ىنت والغايات والشهوات تتجارفجتتاز دور االنتقال. واألهواء وال

 بصاحبه، والشكوى صارخة مريرة من احندار األخالق وتدمري الفضائل.
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اهلل  كمأن يؤيد ني غايته. ولقد كان من أعز األمايتخذه كل ذي هوى تكأة إىل يحومثل هذا التصر

 سيفيؤيد بكم الدين واألخالق وتسلكون باألمة مسلكا يعيد إليها ما فقدته من استقالهلا السيا

. وهلذا يا صاحب الدولة نتوجه إليكم بهذه الكلمة وهي يوخلقها االجتماع يريعها اإلسالمشوت

مبا  يحشفاق الكبري رجاء أن تتفضلوا بإحلاق هذا التصروالنصح اخلالص واإلاملخلص كلمة الوالء 

 يطمئن نفوسا قلقة ويقر أفئدة مضطربة ويسد الطريق أمام الظنون واألوهام.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 م.  1936يونيو سنة  14 -هـ  1355 ربيع األول سنة 24القاهرة يف 

 حسن البنا

 

 منهاج وتوجيهات

 مقدمة

ومة وكان اإلخوان املسلمون من املعارضني هلا املتربمني ؤوقعت املعاهدة املش 1936س ويف أغسط

بعض الشيء واجتهوا إىل اإلصالح  هزوا فرصة استقرار املسألة اخلارجيةتبها، ولكنهم مع هذا ان

يف حميطهم ويف حميط األمة كلها، فأخذ مكتب اإلرشاد يضع اإلرشادات والرسائل  يالداخل

ا مك -وغريها ” رسالة الشباب”و” ؟الناس ندعو يءإىل أي ش”و” دعوتنا”القوية أمثالالتوجيهية 

لب فيها بالعودة إىل ايط” حنو النور”يوتوجه إىل الزعماء واحلكام برسالة ه -وضع رسالة املنهج 

بعض  يلي. وفيما ينظام اإلسالم، وأورد يف نهايتها مطلبا عمليا تطبيقيا من مطالب اإلصالح الداخل

 ا نشرتها اإلخوان املسلمون:مالتوجيهات الداخلية وبعدها املطالب اخلمسون ك

 الواجبات العشر:

 محل شارتنا. - 1

 وحفظ عقيدتنا. - 2

 وقراءة وظيفتنا. - 3

 وحضور جلستنا. - 4

 وإجابة دعوتنا. - 5
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 ومساع وصيتنا. - 6

 وكتمان سريرتنا. - 7

 وصيانة كرامتنا. - 8

 وحمبة إخواننا. - 9

 ودوام صلتنا. - 10

 املوبقات العشر:

 االستعمار. -1

 اخلالفات السياسية والشخصية واملذهبية. - 2

 الربا. - 3

 ركات األجنبية.شال - 4

 .بيالتقليد الغر - 5

 ية.عالقوانني الوض - 6

 الفكرية. ىاإلحلاد والفوض - 7

 الشهوات واإلباحية. - 8

 فساد اخللق وإهمال الفضائل النفسية.  - 9 

 ضعف القيادة وفقدان املناهج العلمية.  - 10

 املنجيات العشر:

 الوحدة. -1

 احلرية. - 2

 تنظيم الزكاة. - 3

 تشجيع املشروعات الوطنية. - 4

 احرتام القومية. - 5

 العمل بالشرائع اإلسالمية. -! 

 وتثبيت العقائد اإلميانية. - 7
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 وإقامة احلدود اإلسالمية. - 8

 اخللقية.  وتقوية الفضائل - 9

 اتباع السرية احملمدية.- 10

  املطالب اخلمسون

 مقدمة

يف هذا األسبوع رفع حضرة األستاذ املرشد العام لإلخوان املسلمني خطابا موجزا إىل حضرات أصحاب 

اجلاللة والسمو ملوك اإلسالم وأمرائه وحضرات رجال احلكومات اإلسالمية الفخام وأعضاء 

، بسط فيه النظرة يعات اإلسالمية وأهل الرأي والغرية يف العامل اإلسالماهليئات التشريعية واجلما

العامة اليت جيب أن تسود الدول والشعوب اإلسالمية يف عصرها اجلديد اململوء باحلوادث الكثرية 

على  من املطالب العملية اليت تنبينًا مطلبمخسني خر هذا اخلطاب بيان آاملطالب. وقد جاء يف 

أن كل مطلب منها ” بإسالمهم وعودتهم إليه يف شأنهم، وجاء يف مقدمة هذه املطالبمتسك املسلمني

وكفايتهم، وأنها مل تستقص كل  األخصائينيحيتاج إىل حبث فسيح دقيق تتوافر فيه جهود 

حاجات األمة ومظاهر النهضة فيها، وكثري منها أمامه عقبات متشعبة حيتاج تذليلها إىل طول 

العزمية، ومع هذا كله فإنه إذا صدق العزم وضح السبيل، واألمة  يوماض مةاألناة وعظيم احلك

 .ا تصبو إليهمالقوية اإلرادة ال بد أن تصل إىل 

من آمال اإلخوان  ا جاءت يف ذيل هذا اخلطاب املمتع منوذجًاموحنن نورد هذه املطالب مجلة 

ب كله وإىل التعليق على هذه املوضوعات املسلمني، ولعلنا نوفق يف األعداد القادمة إىل نشر هذا اخلطا

 القيمة إن شاء اهلل.

 صادية:تيف الناحية السياسية واالق :أواًل

 ة وتوجيه قوى األمة السياسية يف وجهة واحدة وصف واحد.يالقضاء على احلزب - 1

 وخاصة يف اجلنايات واحلدود. يإصالح القانون حتى يتفق مع التشريع اإلسالم - 2

 .يثار من فرق الشباب وإهلاب محاستها على أسس من اجلهاد اإلسالمإلكوا شيتقوية اجل - 3

 يا للتفكري اجلددتقوية الروابط بني األقطار اإلسالمية مجيعا وخباصة العربية منها متهي - 4

 يف شأن اخلالفة الضائعة. يالعمل
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هم مطالبون بتعاليم بأن عر املواطنون مجيعاشيف دواوين احلكومة حتى ي اإلسالميبث الروح  - 5

 اإلسالم.

 وعدم الفصل بني الناحية الشخصية والناحية العملية. يمراقبة سلوك املوظفني الشخص - 6

على السهر  يتقديم مواعيد العمل يف الدواوين صيفا وشتاء حتى يعني ذلك على الفرائض ويقض - 7

 الكثري.

 ية واملسوغات القانونية فقط.القضاء على الرشوة واحملسوبية واالعتماد على الكفا - 8

أن توزن كل أعمال احلكومة مبيزان األحكام والتعاليم اإلسالمية، فتكون نظم السجون  - 9

واملستشفيات ال تصطدم بتعاليم اإلسالم، وتكون الدوريات يف األعمال على تقسيم ال يتضارب مع 

 وهكذا. يمية ذات مظهر إسالمسأوقات الصالة إال لضرورة، وتكون احلفالت الر

 األزهر. يأن يسند بعض الوظائف العسكرية واإلدارية إىل خرجي - 10 

 عية والعلمية:تماثانيا: يف الناحية االج

القانون يف ذلك الشأن،  ةحبماي -ت معززةاتعويد الشعب احرتام اآلداب العامة ووضع إرشاد -ا 

 وتشديد العقوبات على اجلرائم األدبية.

عالجا جيمع بني الرقي بها واحملافظة عليها وفق تعاليم اإلسالم حتى ال  عالج قضية املرأة - 2

راء الشاذة من أهم قضايا االجتماع حتت رمحة األقالم املغرضة واآل يترتك هذه القضية اليت ه

 املغرضني واملغرضات.

كرة مهما كانت ظروفه جرمية من” االزن”واعتبار عيه السري والعليننوالقضاء على البغاء ب - 3

 حيد فاعلها.

 وغريها. القضاء على القمار بكل أنواعه من ألعاب ويانصيب ومسابقات - 4

 خدرات وحترميها وختليص األمة من شرورها.ا حتارب املمحماربة اخلمر ك - 5

مقاومة التربج واخلالعة وإرشاد السيدات إىل ما جيب أن يكون والتشديد يف ذلك، وخباصة  - 6

 يذات والطبيبات والطالبات ومن يف حكمهن.على املدرسات والتلم

إعادة النظر يف مناهج تعليم البنات ووجوب التفريق بينها وبني مناهج الصبيان يف كثري من  - 7

 مراحل التعليم.
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 منع االختالط بني الطلبة والطالبات. واعتبار خلوة أي رجل بامرأة جرمية يؤاخذان بها. - 8

لوسائل املؤدية إىل ذلك ووضع تشريع ليحمى األسرة وحيض تشجيع الزواج والنسل بكل ا - 9

 عليها وحيل مشكلة الزواج.

 وما إىلواملخاصرة إغالق الصاالت واملراقص اخلليعة وحتريم الرقص  - 10

 ذلك.. 

 ار الروايات واألشرطة.ييل وأفالم السينما والتشديد يف اختلمراقبة دور ال -11

 راقبتها والتشديد يف ذلك.ي واختيارها ومنتهذيب األغا - 12

ي واملوضوعات واستخدام حمطة نحسن اختيار ما يذاع على األمة من احملاضرات واألغا - 13

 اإلذاعة يف تربية وطنية خلقية فاضلة. 

مصادرة الروايات املثرية والكتب املشككة واملفسدة والصحف اليت تعمل على إذاعة الفجور  - 14

 حشا.ل الشهوات استغالال فاغوتست

من  سيواإلباحية اليت تذهب بالغرض األسا ىعلى الفوض ييقض يمًاظتنظيم املصايف تن - 15

 التصييف.

العامة، ومراقبة من يشتغل بها وروادها وإرشادهم إىل ما ي حتديد مواعيد افتتاح وغلق املقاه - 16

 ينفعهم وعدم السماح هلا بهذا الوقت الطويل كله.

على ذلك هذا الشباب  ألميني القراءة والكتابة، ويساعدايف تعليم  ياهقاستخدام هذه امل - 17

 والطلبة.  ياملتوثب من رجال التعليم اإللزام

مقاومة العادات الضارة اقتصاديا أو خلقيا أو يف ذلك وحتويل تيار اجلماهري عنها إىل غريها  - 18

مت واملوالد آك كعادات األفراح واملمن العادات النافعة أو تهذيب نفسها تهذيبا يتفق مع املصلحة وذل

 والزار واملواسم واألعياد وتكون احلكومة قدوة صاحلة يف ذلك. 

اعتبار دعوى احلسبة ومؤاخذة من يثبت عليه خمالفة شيء من تعاليم اإلسالم أو االعتداء  - 19

 ون.ؤعليها كاإلفطار يف رمضان أو ترك الصالة عمدا أو سب الدين وأمثال هذه الش

التام من حيث املوظفون  ي اإلصالحنلها معايوحتضم املدارس اإللزامية يف القرى واملساجد و - 20 

 والنظافة ومتام الرعاية حتى يتدرب الصغار على الصالة والكبار على العلم. 
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مادة أساسية يف كل املدارس على اختالف أنواعها كل حبسبه ويف  تقرير التعليم الديين - 21

 اجلامعة أيضا.

يف نيل اإلجازات العلمية  تشجيع حتفيظ القران يف املكاتب العامة واحلرة وجعل حفظه شرطا - 22

 يف كل مدرسة.حفظ بعضه  يرالدينية واللغوية مع تقر اليت تتصل بالناحية

وضع سياسة ثابتة للتعليم تنهض به وترفع مستواه وتوحد أنواعه املتحدة األغراض واملقاصد  -23

افات املختلفة يف األمة وجتعل املرحلة األوىل من مراحله خاصة برتبية الروح وتقرب بني الثق

 الوطين الفاضل واخللق القويم.

العناية باللغة العربية يف كل مراحل التعليم وإفاردها يف املرحلة األوىل من غريها من اللغات  -24

 األجنبية.

 حضارة اإلسالم. العناية بالتاريخ اإلسالمي والتاريخ الوطين وتاريخ -25

 التفكري يف خري الطرق لتوحيد األزياء يف األمة تدرجييًا. -26

القضاء على الروح األجنبية يف البيوت من حيث اللغة والعادات واألزياء واملربيات واملرضعات  -27

 ومتصري ذلك كله وخباصة يف بيوت الطبقات الراقية.

ؤلفني والكاتبني على طرق املوضوعات اإلسالمية توجيه الصحافة توجيهًا صاحلًا، وتشجيع امل-28

 الشرقية.

العناية بشؤون الصحة العامة من نشر الدعاية الصحية مبختلف الطرق و اإلكثار من  -29

 املستشفيات و األطباء و العيادات املتنقلة و تسهيل سبل العالج.

قافة و الراحة و التهذيب العناية بشأن القرية من حيث نظامها و تنقية مياهها ووسائل الث -30

 فيها.

 ثالثًا : يف الناحية اإلقتصادية :

تنظيم الزكاة دخاًل و مصرفًا حبسب تعاليم الشرعة السمحة و اإلستعانة بها يف املشروعات  .1

 اخلريية اليت ال بد منها كمالجئ العجزة و الفقراء و اليتامى و تقوية اجليش.
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ؤدي إىل هذه الغاية ، و تكون احلكومة قدوة يف ذلك حتريم الربا و تنظيم املصارف تنظيمًا ي .2

بالتنازل عن الفوائد يف مشروعاتها اخلاصة بها كبنك التسليف و السلف الصناعية و 

 غريها.

تشجيع املشروعات اإلقتصادية و اإلكثار منها و تشغيل العاطلني من الوطنيني فيها و   .3

 ةالبحتة.استخالص ما يف أيدي األجانب منها للناحية الوطني

محاية اجلمهور من عسف الشركات و إلزامها حدودها و احلصول على كل فائدة ممكنة  .4

 للمجهور.

حتسني حال املوظفني الصغار برفع مرتباتهم و استيفاء عالواتهم و مكافآتهم و تقليل  .5

 مرتبات املوظفني الكبار .

توزيع العمل على حصر الوظائف ، خصوصًا الكثرية منها و اإلقتصار على الضروري ، و  .6

 املوظفني توزيعًا عاداًل و التدقيق يف ذلك.

تشجيع اإلرشاد الزراعي و الصناعي و اإلهتمام برتقية الفالح و الصانع من الناحية  .7

 اإلنتاجية.

 العناية بشؤون العمال الفنية واإلجتماعية ورفع مستواهم يف خمتلف النواحي احليوية. .8

 البور واملناجم املهملة وغريها. إستغالل املوارد الطبيعية كاألرض .9

 تقديم املشروعات الضرورية على الكماليات يف اإلنشاء والتنفيذ. .10

 مكتب اإلرشاد العام لإلخوان املسلمني بالقاهرة.

 

 

 

 من اإلخوان املسلمني إىل سفري بريطانيا

ان أول مكاتبة ومبناسبة قضية فلسطني أرسل املكتب إىل السفري الربيطاني اخلطاب التالي ، ورمبا ك

 رمسية بني مكتب اإلرشاد العام والسفارة الربيطانية بالقاهرة ، وقد جاء يف الكتاب :
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 حضرة صاحب السعادة السفري الربيطاني بالقاهرة. 

بعد التحية : ملناسبة ذكرى وعد بلفور إليكم هيئة اإلخوان املسلمني هذه املذكرة رجاء رفعها إىل 

 حكومتكم.

 : يا صاحب السعادة

 ًااحلرب العظمى اعتماد بذلت األمة العربية دماء أبنائها الزكية ووقفت جنبًا جلنب مع احللفاء يف

. يحق طبيع يرغبة يف حتقيق استقالل العرب وحريتهم اليت هوعلى شرف بريطانيا الدولي، 

الشريف حسني ” وعلى هذا األساس كانت وعود إنكلرتا هلم صرحية ال لبس فيها وال غموض

 ”.سري مكمهنوال

بية، فلم روبالرغم من ذلك صدر وعد بلفور مناقضا هلذا املبدأ القويم: مبدأ االستقالل التام لألمة الع

أحرص ما  يم هلا يف شيء، وهملزواحد، واعتربته األمة العربية مجعاء غري  بييوافق عليه عر

احلكومة الربيطانية  من أبناء فلسطني وغرها إقناع بالعر تكون على حقها غري منقوص. وحاول

لك ذوسيلة، فطلبوا وتفاهموا وصرخوا واحتجوا وتعاونوا مع اللجان الكثرية، فأسفر  لحبقهم بك

واحد  بيلن خيطر ببال عر، كله عن مشروع تقسيم فلسطني، ومعناه القضاء على حقوق العرب كلها

خر آبوجوب التفكري يف حل لرتا عن أن يقبله. وقد رأت عصبة األم أن تذكر اجن أن يفكر فيه فضاًل

ينال به كل ذي حق حقه، ولكن احلكومة الربيطانية جلأت إىل سياسة غرمية يف الوقت الذي 

وحسن التفاهم معه، إنها عمدت إىل مصادرة  ييهمها فيه أن حترص على صداقة العامل اإلسالم

وخرجت يف ذلك عن منني وتسليط سوط العذاب على األبرياء، احلريات ونفي الزعماء وإرهاب اآل

اءت إليهم وتعرضت ألوقاف سلرتا: أهاجت رجال الدين وأجناالتقاليد الطيبة اليت عرفها الناس 

اإلخوان املسلمون أنهم مضطرون إىل أن يسجلوا احتجاجهم الصارخ يرى األمة اإلسالمية. وأمام هذا 

طلق سراح املسجونني تفة الربيطانية مرة، راجني أن تعدل عنها احلكوئعلى هذه السياسة اجلا

حقوقه وسلطته،  يوترجع إىل اجمللس اإلسالم نيني وتؤمن األبرياء املشرديفوتعيد الزعماء املن

معلنني تضامنهم التام مع إخوانهم عرب فلسطني وجريان بيت املقدس يف مطالبهم العادلة احلقة، 

العرب ويعامل فيه ق وحق منوهي وقف اهلجرة واالستقالل التام على أساس اتفاق شريف يض

 اليهود معاملة األقليات يف مجيع البلدان. يا صاحب السعادة:
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إن قضية فلسطني قضية كل مسلم، وإن احلكومات اإلسالمية والشعوب اإلسالمية إن عربت عن 

كن بوسائل اإلظهار البالغة لظروف خاصة فإن هذا تموسها كل الفإظهار هذا الشعور املتمكن من ن

ال بد من االنفجار يوما للشعور املكبوت فتخسر انكلرتا  يلاويضاعف همومها، وبالت ملهاأزيد ي مما

يطانية هذه احلقيقة قبل فوات الوقت ربإىل األبد. نرجو أن تدرك احلكومة ال ياإلسالم صداقة العامل

 هز هذه الفرصة لتحيتكم.تهود. وتنيبالرغم من كل ما خيدعها به ال

 .1937فمرب سنة نو 2  - 1356شعبان سنة  28 

 بنالحسن ا

 املركز العام لإلخوان املسلمني بالقاهرة رئيس

 

 من اإلخوان املسلمني إىل صاحب املقام الرفيع رئيس الوزراء

اف الظلم والعدوان الواقع قينتظر من حكومة مصر عمال جديا حلل قضية فلسطني وإي بيالعامل العر

ئر أن اخوان املسلمني مبناسبة ذكرى وعد بلفور اجلعلى أهل فلسطني اجملاهدين. واملكتب العام لإل

 يكون الوقت قد آن، فاعملوا واهلل معكم.

 حسن البنا -املرشد العام 

 

 نا البناءتطبيعة دعو

 ” ة بالبارحةلما أشبه اللي “ هلدم اوليس من طبيعتها 

 مقدمة

تعترب توجيها لإلخوان  ويف فاحتة السنة اخلامسة جمللة اإلخوان املسلمني كتبت هذه الكلمة اليت

لطالب  يحتى فيما سيالقيهم يف مستقبل دعوتهم، سنة اهلل يف الدعوات. وقد ألقيت يف حفل ختام

 اإلخوان املسلمني ونشرت يف العدد األول بهذا العنوان:

 

 فليطمئن الزعماء

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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أدق وأبني ملا أريد أن  ريالقول أوضح والتعب ن، كتابة وقد كنت أشافهكم فيكونسأحتدث إليكم اآل

أطرحه أمام حضراتكم من فكر مبناسبة هذه اخلطوات اجلديدة اليت ختطوها دعوتنا املوفقة يف 

ا أنتم ي أن أقول لكم هنا: إن دعوتنا تسري إىل األمام وهندة. ويسروطريق اخلري إىل الغاية املنش

 ألقاليم أوسع تقدما واحلمد هلل رب العاملني.قاهرة، وهي يف الا أوالء ترون تقدمها يف

مال اإلصالح آمن  أماًل وقد لفت هذا التقدم أنظار الناس إليكم وتركهم يتساءلون عنكم ويعدونكم

الم وأهله، فامحدوا اهلل سال يريدون اخلري باإل الصحيح يف بلدنا الناهض، ورجاء ألهل اإلميان الذين

نها أسدد خطانا وأن يتقبل منا وأال يرتكنا إىل أنفسنا، واعلموا على هذا الفضل وسلوه دائما أن ي

ى على كواهلكم. وسأحتدث إليكم هنا يف نقاط ثالث: أوهلا طبيعة دعوتنا، وثانيها قتبعة جديدة تل

موقفنا الذي جيب أن يكون بالنسبة للهيئات اليت تعمل ملصلحة العامة، وثالثها تقسيم العمل فيما 

 التوفيق والتسليم.هلل أسأل واأرى. 

 

 أوال: طبيعة دعوتنا:

بعضها ونغفل عن البعض  قلكل دعوة خصائص، ومن خصائص دعوة اإلخوان فيما أعتقد أمور حنق

اجلميع حتى يكون النجاح تاما والتوفيق كامال إن شاء اهلل. من هذه  نااآلخر، وحبذا لو الحظ

قبل كل  تأخذ باإلجياب دائما فعلينا أنفسناتهدم و وال اخلصائص اإلجيابية: البناء، فدعوتنا تبين

ا شيء، ومن خصائصها مطابقة العمل للقول فعلينا أن ندرس قانوننا وفيها الكفاية ونقتدي مب

يقول، ومن خصائصها الربانية فعلينا أن نديم صلتنا باهلل ما استطعنا لذلك سبيال بدوام الذكر 

ومن خصائصها التجمع فعلينا أن نتجمع دائما وأن  - اءنويف رسالة املأثورات غ -والدعاء باملأثور 

أنفسنا على  ضىنتشوق إىل اللقاء وأن نشعر حبقوق األخوة، ومن خصائصها االحتمال والكفاح فلنر

ذلك ولتشع صدورنا لكل شيء. هذه جممالت تفصيلها تعلمونه مجيعا وجيمعها مجيعها البناء 

 ل فاعملوا.موالع

 

 خرى:ات األ: موقفنا من الدعوًاثاني
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 -بناء على طبيعة دعوتنا - اعية واقتصادية وسياسيةتمموقفنا من الدعوات يف هذه البلد دينية واج

موقف واحد على ما أعتقد: نتمنى هلا مجيعا اخلري وندعو هلا بالتوفيق، وإن خري طريق نسلكها 

 عدة وإىل تعبئة، وإن أمتنا ت إىل أنفسنا. إننا يف حاجة إىلاااللتف أال يشغلنا االلتفات إىل غرينا عن

وامليادين اخلالية فيها حمتاجة إىل جنود وإىل جهاد، والوقت ال يتسع لنتطلع إىل غرينا ونشتغل 

ني قومنا باحلق. وستسمعون أن هيئة وببه. كل يف ميدانه واهلل مع احملسنني حتى يفتح اهلل بيننا 

هلا يف أنفسكم وال خيدعنكم ذلك عن  من اهليئات تتحدث عنكم فإن كان احلديث خريا فاشكروا

وا هلا املعاذير وانتظروا حتى يكشف الزمن احلقائق، وال سحقيقتكم، وإن كان غري ذلك فالتم

وا قله وال يشغلنكم الرد عليه عن اجلد فيما أخذمت أنفسكم بسبيله، وثثتقابلوا هذا الذنب بذنب م

ر. مووتتقوا فإن ذلك من عزم األأن تصربوا  كم، ولن يضري-إن ذلك لن يصرف عنكم أحدا

تموا بذلك وال تهوستسمعون أن هيئة تتهمكم باالتصال بهيئات أخرى تكرهها أو تصادمها فال 

نة على من ادعى. واألمر ال يتعدى أحد بيلام أن يثبت وِهتَّه، فإن على امُلوحتاولوا أن تنفوه أو تثبت

، وسيؤديه تثبته ولو بعد حني إىل تثبتكد ليأم جاد فيحاول أن يتموقفني إما أن يكون هذا املتِه

معرفة حقيقة دعوتكم وأنكم ال تتصلون إال باهلل ورسوله وال تعملون إال لإلسالم وأهله، وإما غري 

جاد فيما يقول وإمنا يتسلى بالتهم ويتلذذ بالغيبة فهو لن يضري أمره شيئا فدعوه يرتوح بهذا 

دون أن ريي . وستسمعون أن قوماوالنصرةعاىل لنا وله اهلداية القول ما شاء له الرتوح، وسلوا اهلل ت

، فأحب أن أقول لكم هنا بكل نيني أو غري صادققيتصلوا بكم وأن تتصلوا بهم من أهل العمل إما صاد

صلى اهلل عليه وسلم رفتها اإلنسانية، وإنكم ورثة رسول اهلل عدعوة  ىوضوح إن دعوتكم هذه أمس

أمناؤه على شريعته وعصابته اليت وقفت كل شيء على إحياء اإلسالم يف ربه وقرآن وخلفاؤه على 

وقت تصرفت فيه األهواء والشهوات وضعفت عن هذا العبء الكواهل. وإذ كنتم كذلك فدعوتكم أحق 

كل خري وما عداها ال يسلم من  عمجا يعن غريها إذ ه تستغينوأحدا  يه تيأن يأتيها الناس وال تأ

شأنكم وال تساوموا على مناهجكم واعرضوه على الناس يف عز وقوة، فمن على  لواقبالنقص، إذن فأ

مد لكم يده على أساسه فأهال ومرحبا يف وضح الصبح وفلق الفجر وضوء النهار أخ لكم يعمل معكم 

 بقوم حيبهم وحيبونه.اهلل  تيى ذلك فسوف يأأبكم، ومن ميلويؤمن إميانكم وينفذ تعا
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بني فإن ل ال الطاوبني، وستكونون من املطليزال الوقت أمامكم فسيحًا ا فالأيها اإلخوان ال تستعجلو

جيب أن يكون من موقفنا أمام اهليئات   مجيعا ولتعلمن نبأه بعد حني. ذلك فيما أرى ماالعزة هلل

: نريد هلا اخلري ونلتمس هلا العذر وال نطلب وال نرد، وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم مجيعًا

 منا.لست مؤ

 حسن البنا

 م لإلخوان املسلمنيااملرشد الع

 

 أول مساعدة حكومية لإلخوان

ملنصورة.  اليت أقرها جملس مديرية الدقهلية لشعبة  يوكانت أول مساعدة حكومية لإلخوان ه

 ونشرت عنها اجمللة حتت عنوان:

 ”ية الدقهلية يؤيد دعوة اإلخوان املسلمنييرجملس مد“

 يوما 24هـ  1356ربيع لألول سنة  14 يخية جبلسته املنعقدة بتارية الدقهلديرقرر جملس م

 يرية نيابة عن سعادة املديروكيل املد يمحد بك فهمأة عزم برئاسة حضرة صاحب ال 1937سنة 

منح شعبة اإلخوان املسلمني باملنصورة إعانة سنوية قدرها مائة ومخسون جنيها مصريا. واإلخوان 

 لس املوقر خالص الشكر والدعاء لسعادة الرئيس.يقدمون هليئة اجمل املسلمون

 

 ةعأربعة أعوام يف اجلام

 مقدمة

وحتت هذا العنوان ألقيت هذه الكلمة يف حفل من أحفال الطالب أيضا. ونسجلها هنا للذكرى 

 كتوجيه من توجيهات املكتب العام لطالبه أمس واليوم، حيا اهلل الشباب: 

 ثون جمد األمة:بعستة ي

 فضيلة املرشد العام يف طالب اإلخوان املسلمني من شباب اجلامعة املصرية:ة لطبمن خ

 يا شباب اهلل ورسوله وكتابه: -أيها اإلخوان 

 كم ورمحة اهلل وبركاته وبعد:يسالم علال
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ن نتحدث فيها أر وإن من حق هذه الذكريات علينا عمال وحتيا مشاآففي مثل هذه الذكرى تتجدد 

يف مفتتح هذه الكلمة  مالنا، وأن نكون يف ذلك جد صرحاء. وال يفوتينآالمنا وآبعواطفنا ومشاعرنا. و

تلك الساعة املباركة اليت جلست فيها إىل ستة من إخوانكم منذ أربعة أعوام نتذاكر فيها  ييأن أح

ي أعلم نواجب شباب اجلامعة حنو اإلسالم، وقد خترج من الستة اثنان هما موظفان ولوال أ

سعيد بتشجيع هذا الشعور فيهم لذكرتهم، ولكن حسبهم يف  ائهم، ولوال أنينمسأ كراهيتهم لذكر

هذا احلفل أربعني من إخوانكم، ويف نهاية العام  عمج نيجهادهم ثواب اهلل. يف نهاية العام الثا

يب طوالبلد ال“ن يف عامكم الرابع تزيدون وال تنقصون نتم اآلأ ثالمثائة، وها كمالثالث كان عدد

 .”باته بإذن ربهج نرخي

هذا السؤال: هل أنتم على  خذ معكم يف حديث الدعوة أحب أن أوجه إليكمآأيها اإلخوان: قبل أن 

وتوا وحتيا أمتكم؟ لتمالناس؟ وتزرعوا ليحصد الناس؟ وأخريا  حاستعداد حبق لتجاهدوا وليسرتي

 .؟ىل مكانتهافع اهلل به هذه األمة إيروهل أعددمت أنفسكم حبق لتكونوا القربان الذي 

غاء مال أو جاه أو وظيفة أو منصب أو عرض من أعراض هذه الدنيا، بتالعمل يلعاملني من امن 

نفسه ورق حسه ودق شعوره مست ومنهم من يعمل ابتغاء ثواب اهلل ورضوانه يف اآلخرة، ومنهم من 

ل اجلميل لذاته وتسامى عن مواطن املادة مجيعا وانتقل إىل املأل األعلى فأحب اخلري للخري وعم

وشعر بأن ما جيد من حالوة التوفيق هلذه املنزلة فيه الكفاءة ملا بذل من تضحيات يف سبيلها، 

، بل سر قوله وأدرك سر قول العارف حسبك من ثوابك على الطاعة أن رضيك موالك هلا أهاًل

صنف األول فتخلوا فإن كنتم من ال”  م لإلميان إن كنتم صادقنيك مين عليكم أن هدااهللبل  ”تعاىل

ة جلر لإىل اهلل أن يكون دينه القيم أحبوويأبى ، نفعي قطحاال عن هذا امليدان الكريم فما أفلح فيه 

ي فاعملوا راشدين فإن اهلل ال يضيع أجر من ناملغامن الدنيوية الزائلة، وإن كنتم من الصنف الثا

ؤت من يعفها وضاوإن تك حسنة ي”عفةمضا وباحلسنة أضعافًا وستجزون بالدرهم دينارًا أحسن عماًل

 يالعامل امللك وهنيئا لكم السمو إىل ذلكفبخ بخ وإن كنتم من الصنف الثالث   ”مايعظ لدنه أجرًا

 .”يرضىولسوف “: ي والدخول يف حيز قوله تعاىلناحواالتصال بهذا املأل الرو

ية دعوتكم، هثالث: ما طأحب أن أحتدث إليكم يف نقا أيها اإلخوان: إذا وضح هذا لديكم رأيتين

كثريا ما أحتدث إليكم عن هذا اهليكل  موقفكم حيال ما جيب عليكم. وأظنكم مالحظني أنين
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أشعر دائما أننا يف أشد احلاجة إلي التذكري الدائم. دعوتكم أيها  م به فمعذرة إذ أنينكوأذكر

عملوا به على وجهه ثم اإلخوان سامية للغاية. أنتم تريدون أن تفهموا اإلسالم على وجهه ثم ت

واجتمعت كتيبة اهلل حولكم ختطيتم العمل صفكم تقنعوا الناس مبا اقتنعتم به حتى إذا استوى 

م الواجبات الفردية وبقيت عليكم الواجبات لك، أو بعبارة أخرى متت اجلماعيإىل العمل  يالفرد

فلستم طالب حكم ولكنكم طالب  الناحية السلبية ماأ االجتماعية. هذه الناحية اإلجيابية يف دعوتكم

وإىل املساجد مثواكم إصالح ومبدأ، ففي اليوم الذي يتحقق فيه منهاجكم يكون يف احملاريب ومنهاج 

وليست اخلصومة بينكم وبني الناس ”  ب وإىل ربك فارغبصفإذا فرغت فان”مغداكممراحكم و

أشد الناس خصومة لكم  خصومة أشخاص وال ذوات، ولكنها خصومة عقائد ومناهج، ويوم يعتنق

دميه، ونسلمه الراية سعداء مغتبطني فرحني، ألننا نعلم أن قمبادئكم نغسل حنن مجيعا عن 

توا الزكاة آفإن تابوا وأقاموا الصالة و”اخلفي يف هذه السبيل خري من الظاهر، ونقرأ قوله تعاىل

يتهكم خبصومة حكومة من  كبريا من ًأخطخيطئ  ” ونميات لقوم يعلونفصل اآل ين الديففإخوانكم 

احلكومات اإلسالمية أو هيئة من اهليئات العامة، فإن موقف هذه احلكومات ال يعدو أحد أمرين: 

إما عاملة باإلسالم ولإلسالم يف حدود ظروفها وطاقتها فنحن أول أعوانها وأخلص أنصارها وخري 

لبة عليه فهل يسع أي مسلم ولو من يشد أزرها ويعينها. على اإلسالم، وإما متربمة باإلسالم متآ

نفسه إال أن يكون عليها ال هلا؟ وميتاز اإلخوان املسلمون يف هذا عن الناس بأنهم -كان هذا املتهم 

رون النصيحة على التشهري والفضيحة، والسلم واحلب على التصادم واحلرب، وبيان الوضع ي

 .”ىخيش فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو”والقول اللني على الغلظة واجلفاء. ذلك تعليم اهلل لرسله

. وأنا مع الناس يف تامًا حتقيقًا ويأخذ الناس عليكم يف دعوتكم أنكم ال حتققون مناهجكم يف أنفسكم

عن حتقيق منهاجنا تاما كامال يف أنفسنا. وال  ينعاجز فنحن ال زلنا أن هذا صحيح إىل حد كبري،

جع إىل األشخاص فإن املقام مقام ير كثر مماأإىل الظروف ع العجز يرجأحب أن نعتذر بأن معظم هذا 

أحب أن أنبه إىل الفارق بني اإلخوان وبني غريهم يف  دفاع عن النقص. ولكين طموح إىل الكمال ال

، على حني يأخذ غريهم يف الدعوى ويعرتفونهذا، فإن اإلخوان يشعرون من أنفسهم بهذا 

واإلخوان مع هذا االعرتاف دائبون على طلب الكمال حتى ن خبالبة األلفاظ. ويضة، ويتسرترالع

 يأخذوا منه بالنصيب الذي قدره اهلل هلم.
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ن يف عصر السرعة، وحيملون ذلكم طئوثائرون، مب ويأخذ بعض الناس عليكم كذلك أنكم هادئون ال

عجلة منكم على خور يف العزم وضعف يف اهلمة ومداجاة ومواربة فذكروا هؤالء بقول القائل: رب 

: سبيل الدعوة إليه قال لهصلى اهلل عليه وسلم تهب ريثا، وإن اهلل تبارك وتعاىل حني علم نبيه 

ذلك أمر اهلل ”ومل يقل له بالسرعة واجلفوة والغلظة. ”وعظة احلسنةملاادع إىل سبيل ربك باحلكمة و“

% وأن  99نجاح وأفهموهم أن اإلخوان إذا علموا أن السرعة ستهب هلم ال ” أنزله إليكم.....

 % فهم يؤثرون البطء احلكيم إلحراز النجاح الكامل. 100احلكمة ستهب هلم النجاح 

هم فإذا جاءت السرعة اليت يعلم بها اإلخوان أن البطء واهلدوء سيقف أيذلك اجتهادهم وهذا ر

تقدمهم أو يأخذ من انتصارهم فسيعلمون حينئذ كيف يذودون عن دعوتهم وكيف تكون املوتة 

إنكم دعاة ” ال يوقنون ينفاصرب إن وعد اهلل حق وال يستخفنك الذ”يمةظكرمية يف سبيل الغاية العال

تربية وعماد انتصار؟ إفهام هذا الشعب وإقناعه وإيقاظ شعوره من كل نواحيه على قواعد اإلسالم 

، ولكنه اجلهاد اإلسالم. وهذه غاية ال تدرك يف أيام وال تنال بأعوام قليلة ئإلسالم ومباداوتعاليم 

اجلهالة واألمية واملرض والفقر واألحقاد واألضغان وخفة  جيوشالدائب والعمل املتواصل ومقارعة 

يف رواسب قرون عدة سرى الفساد فيها إىل كل مكان. أفرتون أو نظاألحالم وتقطيع األرحام، وت

هذا الشعب أمة  يرى الناس أن هذا أمر يسري؟ بل إن غايتكم أوسع من هذا فإنكم تريدون من

منوذجية لتنسج على منواهلا األم الشرقية مجيعا، وتريدون من هذه األم وحدة إسالمية تأخذ بيد 

يعا إىل تعاليم اإلسالم. هذه حدود مهمتكم اليت يراها الناس بعيدة وترونها أنش اإلنسانية مج

سواء وإن أدرى  ىتكم علذنآفإن تولوا فقل ”أم بعيدا؟قريبا  اإلسالم الذي فرضه اهلل على عباده

ما و“س قوله تعاىل: مشوذلكم هو الشعاع الذي أشرق على قلوبكم من ” ريب أم بعيد ما توعدونقأ

أحتدث إليكم بقية هذه  يوحسبتهم هذه الليلة، ولعل” رايونذ ًاريأرسلناك إال كافة للناس بش

 اىل فإىل اللقاء.احلديث بعد انتهاء امتحان إخوانكم وانضمامهم إليكم إن شاء اهلل تع

 

 لعاما اإلرشادمكتب 

ب إىل العتبة نوخالل هذه الفرتة انتقل املركز العام لإلخوان املسلمني من الناصرية بالسيدة زي

 تية:اف رقم ه، واصدر مكتب اإلرشاد العام النشرة اآلقاخلضراء عمارة األو
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 حضرة األخ احملرتم:

 وبركاته وبعد:اهلل السالم عليكم ورمحة 

خذة سبيلها إىل التقدم والظهور إن شاء آا نرجو أن تكونوا خبري وهناءة وأن تكون الدعوة بينكم فإنن

 تية: اهلل. ونكتب إليكم هذا اخلطاب خبصوص األمور اآل

رها، والدعوة يف شعب اإلخوان نفسها وفيما جالنشر ات صيفية ثأوال: سيقوم املكتب العام بإيفاد بع

ريف أو العلماء أو شمن طلبة اجلامعة املصرية وطلبة األزهر الوسيكون أعضاء هذه البعثات 

بها من املكتب. وهؤالء اإلخوان املتطوعون تعريف املوظفني، وسيكون مع كل بعثة خطاب 

فضلوا هذه اجملاهدة على الدعة والراحة لعل اهلل تبارك وتعاىل جيمع  قديف الصيف هذه جبهودهم 

من حضراتكم إذا وصلت إليكم هذه البعثات أن تساعدوها يف  ملسلمني على اخلري فاملرجوا قلوب

 يف هذا على اهلل. كما أمكنكم ذلك، وأجرمها على هذا اخلري ومهمتها وتعاون

: مرسل إىل حضرتكم مع هذا: العدد الرابع من اجلريدة وبها بيان موجز عن أعمال اجلماعة انيًاث

نعلن وستم فيها، ئم واتصلوا مبن شكعند افقيدوهشعبها إىل يوم تارخيها عدا ما يستجد، وعناوين 

داد جريدة اإلخوان، ونرجو أن تالحظوا ذلك وتعدلوا كشفكم عن عكل زيادة أو تغيري أو جتديد يف أ

 تباعا يف اجلريدة. الشعب حبسب هذه النشرات اليت ستصدر هذه

بالقاهرة فنرجو أن 5م ثالثا: عنوان اإلخوان بالقاهرة وعنوان مكتب اإلرشاد العتبة اخلضراء رق

أمحد بك املراقب العام لإلخوان املسلمني  يتكون مكاتباتكم بهذا العنوان وباسم حضرة حممد حلم

 توحيدا للعمل.

هو حممد أفندي  أيضا، وصاحبها ومديرها 5رابعا: عنوان اجلريدة هو العتبة اخلضراء رقم 

جتهيزًا اسم حضرته بهذا العنوان فنرجو أن تكون كل مكاتباتكم اخلاصة باجلريدة ب يالشافع

معية اجلللعمل كذلك، كما حنب أن توافوا جريدة اإلخوان واجلرائد اليومية اإلسالمية بأخبار 

لفتا للقلوب. وطبعا هذا عدا وتها وجلساتها توجيها لألنظار آمبحاضراتها الدورية ومبنشعندكم و

 اليت حيسن أال تعلم.الشئون 

تاريخ قد صارت إدارة مطبعة اإلخوان املسلمني مستقلة عن غريها متام : ابتداء من هذا الخامسًا

، وانتقل مكانها ياالستقالل، وقد عهد بها إىل حضرة األخ النشيط حممد أفندي عبد الفتاح الرفاع
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وصارت مستعدة لطبع ما يطلب منها من الكتب أو  55986تليفون رقم  14إىل الغورية رقم 

ات وما ها ومستعدة كذلك ملباشرة جتليد الكتب بأنواعها وعمل الكيشياألشغال التجارية أو حنوه

مباشرة بالعنوان املذكور  يم فخابروا األخ الرفاعكإليها، فإذا رأيتم لزوم شيء من ذلك لإلخوان عند

 أعاله.

وعات سريعة النفاد طبوعات اجلمعية، ومبا أن هذه املطبسادسأ: يلح بعض اإلخوان يف طلب م

عاد طبعها فنرجو أن يفهم اإلخوان أنه إذا تأخر الرد عن هذه الطلبات فليس ذلك وكثريا ما ي

 .الطبعوعات املطلوبة وانتظار الفرصة إلعادة طباملنفاذ بإهمال، ولكنه 

سابعا: رغبة يف تقوية الصلة بني اإلخوان واملكتب نرجو أن توجهوا نظر حضرات اإلخوان إىل 

سافر أحد حضراتهم إليها. ويف ذلك ثواب عن هلم فليس هناك  زيارة دار اجلمعية بالقاهرة كلما

ا نرجو أن توجهوا أنظار حضراتهم إىل أن تكون هذه معمل أفضل من التحاب والتزاور يف اهلل، ك

ت الذي يكون فيه فضيلة األستاذ املرشد يف دار اإلخوان حتى قالزيارة بني املغرب والعشاء وهو الو

ال يكون إ ن يتفاهموا معه فيما يريدون وفيما عدا هذا الوقت يغلبوا أطيعائهم ويستقيسعد بل

 الدار فتفوت الفرصة. حضرته يف

مع العلم بأن حضرته سيقوم برحلته ابتداء من أول يوليو إىل أوائل سبتمرب. وختاما نرجو أن 

على نشر الدعوة وإظهارها يف جهتكم مع دوام االتصال  كمتكونوا بكل خري وأن تعملوا جهد

 مفصاًل موجزًا ًايرتقرعربي باملكتب. ونرجو رجاء حارا أن تكتبوا إىل املكتب يف أول كل شهر 

. وحنب أال حنتاج إىل تذكري حضرتكم بهذا الواجب مرة أخرى تنظيما مللف كمبأحوال الشعبة عند

إليكم  م وإفادتنا بوصول هذا اخلطابكالشعبة واستكماال للبيانات الالزمة له. وحنن يف انتظار رد

اء حضرات أعضاء جملس إدارة الشعبة إذا كان قد تكون هلا جملس إدارة مسف أكشمع إرفاق الرد ب

 يكن قد تكون فيشار إىل ذلك أيضا.  ملوإذا 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 .هـ 1356ربيع األول سنة  4حتريرا يف 

 ريا لسكرت
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 فرق رحالت اإلخوان

 مقدمة

بعينها فرق اجلوالة، ي خوان املسلمني قد كثر عددها يف ذلك التاريخ وهكانت فرق رحالت اإل

اعيلية وبور سعيد والسويس وأبو صوير والبحر الصغري وبالده ويف كل شعبة من مست يف اإلحوأصب

ت هذه الفرق عقب نشأة الدعوة، وكادت تالزم أول شعبها وجودا، ئشعب اإلخوان تقريبا، وقد أنش

رينات الرياضية اليت كنا تمعلى بعض ال يفرقة وكنت أزاول تدريبها بشخص وقد ألفت بنفس أول

اعيل أفندي فكان له يف مسخمتار إحممد األخ الرياض الفاضل  نزاوهلا باملدارس حتى أتاح اهلل هلا

، وقد ساعده على النجاح إنشائها وتدريبها والرحلة إليها واملرور عليها فضل كبري جزاه اهلل خريًا

الرياضية الصوفية إذ كان صاحلا مستقيما. وكان معلم الرياضة فاجتمع له بهاتني الصفتني طبيعته 

 رياضة الروح ورياضة البدن.

 ني هلذه الفرقمعأول مدرس 

يعينه مبكافأة مناسبة  مدربًا وقد رأي مكتب اإلرشاد أن ينتدب لتنظيم هذه الفرق واإلشراف عليها

أفندي خليل مدرب فرقة أبو صوير وسلم نفسه علي ذلك األخ على أن ينقطع هلذه املهمة. فتطوع ل

 و وأرسل املكتب العام لشعبه هذه النشرة: 1357للمركز العام وزاول مهمته يف ذي القعدة 

عاما لإلخوان املسلمني،  اعتمد مكتب اإلرشاد العام لإلخوان املسلمني األخ على خليل أفندي مدربا

فرقة أن يقوموا مبا يلزم من إعداد فرق اإلخوان  يحضوره أل فعلى اإلخوان يف مجيع الشعب عند

 لتدريبهم.

من عمله مبدرسة رشيد  يوقد انتقل األستاذ أمحد السكر يف القاهرة، يذ أمحد السكرتااألس

النتقال ااهلجرية، فسررت هلذا  1357االبتدائية إىل ديوان وزارة املعارف خالل هذه السنة 

طاملا متناها كل منا وحلقة متممة لصلة بدأت قبل ذلك بتاريخ طويل.  أعظم السرور إذ كان أمنية

وبعد وجوده بالقاهرة رأيت أن يقوم عنى باإلشراف على النواحي اإلدارية واألعمال اليومية 

باملكتب ألتفرغ للرحلة والدرس واحملاضرة وما إىل ذلك من أعمال الدعوة، وبعثت بهذا اخلطاب إىل 

 م.شعب اإلخوان وجلانه
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 د العام لإلخوان املسلمنيرشمن حسن البنا امل

 إىل إخوانه يف اهلل تعاىل وأنصار الدعوة املباركة

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته:

أما بعد: فبمناسبة انتقال األخ املفضال أمحد أفندي السكري إىل ديوان وزارة املعارف بالقاهرة قد 

إلشراف التام على النواحي اإلدارية والعملية باملكتب، حتى استخرت اهلل تعاىل يف أن أسند إليه با

أجد بعض الوقت للناحية العلمية واإلرشادية، فأرجو من حضرات اإلخوان مجيعا ورؤساء الشعب 

يع النهوض بأعباء ما طمع حضرته تعاونا تاما حتى يست والتشكيالت واللجان وما إليها أن يتعاونوا

 ملا حيبه ويرضاه. مكوكل إليه. وفقنا اهلل وإيا

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 نابحسن ال

  

 لإلخوان: سهم الدعوة يلاظيم املنمن ألوان الت

مل يتصلوا بهم  ينومصادر نفقاتهم لغزا أمام كثري من الذ يلايمهم املظال زالت موارد اإلخوان وتن

ذا النشاط الدائب والعمل ني يرى هحومل حياولوا أن يتعرفوا األمور على وجهها وكثري من الناس 

املتوالية واحلفالت الضخمة واالجتماعات احلاشدة يسأل  وعاتطباملتواصل والثروات الكثرية وامل

نفسه من أين لإلخوان كل هذا وكيف حيصلون على املال ومن أية جهة جيلبونه وهم قوم معظمهم 

األثرياء، وخصوصا إذا كان هذا املتسائل من إمنا جيد ما يكفيه فقط وليس فيهم كثري من األغنياء أو 

رجال األحزاب أو اجلماعات اليت تنفق الكثري يف مثل هذا النشاط وال جتد القليل من البذل يف 

إىل درجة االتهام بالباطل فيقول  ناألعضاء واألنصار. وقد يذهب الكثري من هؤالء املتسائلني يف الظ

العالنية أو تنفق عليهم هذه اجلهة العالية أو تلك الناحية يأخذون من الدول الفالنية أو اهليئة 

وقول مفرتى لن يقوم عليه دليل وال شبه  يءاخلفية، وكل ذلك وهم باطل وظن فاسد واتهام جر

دليل.واألمر أهون من كل ما يتصور هؤالء فإن اإلميان إذا سكن القلب ومأل الفؤاد وانطوت عليه 

من بها آيبذل كل ماله وكل دمه وكل نفسه يف سبيل عقيدته اليت  دفع صاحبه دفعا إىل أن نحاجلوا
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وعالق من أجلها. وتاريخ العقائد والرساالت والدعوات حافل بهذه الشواهد اليت تعترب من 

 البدهيات.

واإلخوان املسلمون ليسوا إال أبناء دعوة آمنوا بها وأخلصوا هلا وتربوا يف أحضانها، فهان عليهم أن 

 وت أوالدهم ومن ضروريات حياتهم يف سبيل دعوتهم وميادين جهادهم.يبذلوا من ق

د وضع القائمون بها نضب أعينهم من أول األمر حقيقتني ثابتتني التزموهما فاستفادوا من قول

يقهما كل االستفادة. األوىل: عدم النظر أو التفكري أو االعتماد على اإلعانات احلكومية. تطب

ا يف أيدي األغنياء وحمرتيف السياسة وتالمذة املستعمرين وكاسرة الشركات والثانية: اليأس التام مم

األجنبية، إذ كان يف حساب الدعوة من أول يوم أن هؤالء مجيعا سيكونون من أول املناوئني هلا إذ 

 خر.آيف طريق وهم يف طريق  يه

القاهرة  يفا بعض الشيء ولقد حدث أن احتاجت الدعوة إىل املال يف هذه األثناء بعد أن اتسع نشاطه

م فتقدم األستاذ عبد احلكيم عابدين باقرتاح فرض سهم  1938هـ اليت توافق 1357 سنة

واجب اإلخوان وروحهم يف البذل وإدراكهم  رصويالدعوة، وعزز اقرتاحه بتقرير مطول يصور أدق 

شهم عن مخس ت اللجنة العامة هذا االقرتاح، وخالصته أن ينزل كل يدملطالب دعوتهم، وقد أ

إيراده أو عشره على األقل للدعوة، وتسابق اإلخوان إىل التنفيذ مشكورين، وحفلت قائمة الرعيل 

مرة  يرخريا. ومن اخلري أن ينشر هذا التقر ء هؤالء املتسابقني جزاهم اهللمسااألول بالكثري من أ

 1357ادى اآلخرة سنة ن مجم 5يف العدد العاشر من السنة األوىل بتاريخ  يرثانية وقد نشر يف النذ

 يف إقرار هذا االقرتاح: اهلجرية. وهذا نص الدعوة اليت وجهت لإلخوان للنظر

من مجادى اآلخرة سنة  2املناطق يف مساء اخلميس  بيتعقد اجللسة الدورية هليئة القاهرة ومندو

يم عابدين ن السياسة املالية للجماعة لألخ عبد احلكع يرومن بني ما سيعرض عليها تقر 1357

أفندي، واقرتاح عن معسكر اإلسكندرية وموقفنا من قضية فلسطني وحق العرب فيها لألخوين 

أفندي والشيخ حممد حسنني عمر، فنرجو من حضرات اإلخوان عدم التخلف  يرأبو غد يفهم

 تماع.جألهمية اإل

 ”.1357نة ي سنمن ربيع الثا 21بتاريخ  يرانظر العدد الرابع من السنة األوىل من النذ“
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 لإلخوان اخلامس ياملؤمتر الدور

 بالقاهرة –ل لطف اهلل باجليزة آ ايبسر

 مقدمة

اخلامس  ياهلجرية انعقد املؤمتر الدور 1357يف اليوم الثالث عشر من شهر ذي احلجة سنة 

لإلخوان املسلمني، وقد أفاضت جريدة منرب الشرق يف وصفه بعبارات غاية يف الدقة والروعة، 

ا تناولت الصحف اليومية واألسبوعية هذا الوصف ملإلخوان جناحا يف كل أعماهلم. كومتنت 

 بالبيان والتصوير.

ولقد كان املؤمتر حبمد اهلل موفقا للغاية يف كل ناحية: يف مظهره، يف روحه، وإعداده، وكلماته، 

 القرارات. يوقراراته، وهذه ه

 

 قرارات املؤمتر

كتب اإلرشاد العام لإلخوان املسلمني يف خطوته املوفقة ويشكرون تأييد ماملؤمترون يقرر : أواًل

 هوضهم بعبء الدعوة.نضرات أعضائه حل

: العمل على نشر دعوة اإلخوان، كل دائرة فيما حييط بها من القرى والبلدان، والعمل على ثانيًا

 تكوين الكتائب وفرق اجلوالة يف شعبهم.

 يف تشكيل اللجان اآلتية: ع شاد العام اإلسراثالثا: يقرتح املؤمترون على مكتب اإلر

ختصني لدراسة نصوص الدستور املصري واملوازنة بينها جلنة دستورية من أعضاء اجلماعة امل -أ 

وبني القواعد األساسية يف نظام احلكم اإلسالمي، يف العمل على إحالل النظم اإلسالمية حمل غريها 

 مما ال يتفق معها.

 ييف كل فروعه وبني القانون اإلسالمي وبيان نواح يانون الوضعلقلموازنة بني اجلنة قانونية ل -ب 

 اخلالف بينهما، ومطالبة احلكومة بتعديل القانون حتى يتفق مع أحكام اإلسالم.
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جلنة علمية لوضع كتاب خمتصر مفيد يف العقائد والعبادات واألخالق واملعامالت اإلسالمية،  -ج 

راء حتى يكون مرجعا آلاخلالف وتشعب ا يوالسنة، بعيد عن مناح مدعم باألدلة من الكتاب

 لإلخوان وملن شاء.

جلنة فنية تكون مهمتها دراسة مشروع بناء دار ملكتب اإلرشاد العام بالقاهرة ومعرفة ما يلزم  -د 

 .يلذلك من النواح

 بيكيانها العر ة لدراسة قضية طرابلس واختاذ ما ميكن من الوسائل للمحافظة علىصجلنة خا - هـ

 واإلسالمي.

 واجملاهدين الكرام يف فلسطني املباركة وأعضاء اللجنة العربية العليا األكربرابعا: حتية املفيت 

وفضالء أعضاء الوفود اإلسالمية األجماد مبؤمتر لندن، مع إرسال برقية لسماحة املفيت مبقره 

رجية اجنلرتا بتأييد املطالب العربية بلبنان، ولسمو رئيس وفد مصر بلندن باملؤمتر، ولوزير خا

 مبناسبة انعقاد املؤمتر اخلامس لإلخوان املسلمني. 

داب واألخالق : مطالبة احلكومة املصرية باإلسراع يف سن التشريعات الالزمة حلماية اآلخامسًا

والعقائد، ويقرتح املؤمترون على احلكومة أن تسرع يف تكوين جلنة من علماء األزهر ورجال 

 يجلمعيات اإلسالمية ورجال القانون إلرشادها إىل ما جيب أن تفعله يف هذا السبيل يف كل نواحا

 الرتبية اهلامة، وحتضري القوانني الالزمة لذلك فاألمر ال حيتمل اإلبطاء.

ختصة وإذاعتها يف اجلرائد : رفع هذه القرارات إىل سدة جاللة املليك وإبالغها إىل اجلهات املًاسساد

شعب اإلخوان املسلمني يف القطر ويف اخلارج. وقد أرسلت الربقيات املشار إليها إىل أصحابها، وعلى 

 وأخذ املكتب يعد العدة إلنفاذ هذه القرارات. 

رائعا قويا النتشار الدعوة. وألقيت فيه كلمة جامعة استغرقت  ًاظهروكان هذا املؤمتر يف احلقيقة م

فيها إملاما وافيا شافيا بدعوة اإلخوان: تارخيها وأهدافها  عددا كامال من أعداد النذير وأملمت

وحكمها على اهليئات واألشخاص واحلوادث، ونشرت كلمة يف ختام السنة األوىل للنذير يف العدد 

ومل تطبع مستقلة بعد، ومن  1357احلجة سنة  يمن ذ 17ني بتاريخ اإلثنني ثاخلامس والثال

نشرت قرارات املؤمتر املذكورة يف  ماذكرى والتوجيه والتاريخ. كع مستقلة للحقيقة والطباخلري أن ت

 .هـ 1358ي من السنة الثانية من النذير أيضا بتاريخ غرة احملرم سنة نالعدد الثا
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  اإلخوانيةمن مناذج التوجيهات 

 هـ 1358سنة ليف هذه الفرتة األوىل  ياملنشور الدور

نشاطهم.  يخوان وتنظيم تشكيالتهم الداخلية ونواحوعقب املؤمتر اهتم مكتب اإلرشاد بتوجيه اإل

 هجرية. 1358وهذا منوذج بعض هذه التوجيهات فهو املنشور األول لسنة 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد:

فإننا حنمد اهلل عز وجل، ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

يبة، ووجهنا طوتعاىل فهو الذي تفضل وأنعم علينا بهذه األخوة الطاهرة ال الدين، ونشكره تبارك

له تعاىل أن أفيها وجهة العمل س النافع يف سبيله، واجلهاد يف رفع كلمته وإعالء رايته، ونس

 ذه األخوة ويكللها بالفوز املبني يف احلياة ويوم يقوم األشهاد.هارك بي

علينا يف املؤمتر األخري من فتح  همجعتنا ما من اهلل ب يتلقدسية الثر األخوة والرابطة اأولقد كان من 

فهم الناس فيه دعوتنا، وعلم املسئولون منهم أننا جادون ال هازلون، وأننا يف طريقنا بفضل ، مبني

يف امليدان. وقد أدينا ما علينا من جليل  ين حتى حيقق اهلل لنا ما نرجوه من أمل، أو نقضواهلل سائر

د أنتم ومن هيات الشكر على ما بذلتم من جآذلك أيها األخ ال نريد أن نوجه لكم  لألجالعمل و

 ل، بكم من عندنا شكرًالمعكم من إخوان كرام حتى أجنح اهلل بكم هذا املؤمتر  ال نريد أن نوجه 

 .رًاجم فما ادخره لكم عنده هو خري جزاء وأعظم أكنكله إىل موال

عنها لكم فضيلة األستاذ  أبان وية املسددة اليتقة الطباملدوية، واخل هذا وقد علمتم بعد هذه الصيحة

وكله حزم -ا جديدا، كله جد حنا حياة جديدة وكفاأاملرشد العام يف خطابه اجلامع املوفق أننا بد

عهد  هووكله نشاط، وأننا محلنا بذلك عهدا أمام اهلل وأمام األمة جيب أن نقوم به ونوفيه، ذلك 

 .كله هلل ينيكون الدوفاح حتى حيقق اهلل األمل فرتتفع الراية وتعلو الكلمة والك حاإلصال

ة، مع مالحظة قد رجاء تنفيذه حبذافريه بكلالربنامج اآلتي وهلذا رأينا أن نعرض على حضرتكم 

كلها هو االتصال الدائم مبكتب اإلرشاد فهو مركز العمل ومقر  جم نقط االرتكاز يف تنفيذ الربامهأن أ

 اهلل وإياكم رجو أن تدميوا االتصال باملكتب وأن تكتبوا إليه بكل ما حييط بكم، وفقنا أجيه، فالتو

 .يرضىخلري ما حيب و
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اللجان  يند أرسلت الربقيات وأخذ املكتب يف تكوقرارات املؤمتر، وقأوال: نعيد حلضرتكم نشر 

 العاملة.

مة خلدلمني ساإلخوان املاهلل د وفق قام وطعة من الوطن اإلسالمي العق: ملا كانت فلسطني هي ثانيًا

بيل نصرتها سيف   قدمًارية بها والسيملا كان أمرها يتطلب زيادة العناوقضيتها خدمة جلى، 

” يف هذه املؤازرة وتألفت جلنة جلمع تربعاتن ومؤازرتها. وقد احتدت اهليئات اإلسالمية اآل

 شالعناية بالدعاية القوية جلمع هذا القر ومثل فيها اإلخوان املسلمون هلذا نرجو” قرش فلسطني

 أن يربهن اإلخوان أنهم دائما يف الصف األول يف قضية العرب واإلسالم.و

كرب ما ميكن أع يف مج وستصلكم دفاتر التربعات يف العاشر من احملرم بإذن اهلل فأرجو بذل اجلهد

باسم اللجنة العليا لقرش من املنطقة احمليطة بكم، مع إفهام اجلمهور أن هذه القروش جتمع 

فلسطني من اجلمعيات اإلسالمية مجيعا. وسريسل لكم استمارات التطوع املرجو توزيعها على 

 رة يف أقرب فرصة..شاملتطوعني وإعادتها إىل املكتب لريفعها مبا

يعنى اإلخوان  اطق خبطتها، نرجو أننالناشر ملبادئها ال ( لسان حال اجلماعةالنذير )ثالثا: 

ها، مسها بني الناس، ويتحتم على كل شعبة أن تشرتك يف  عدد واحد من اجمللة سريسل بابنشر

راراته فيها قوتهتم بتشجيع االشرتاك بني األفراد بعد ذلك، وخصوصا وأن املكتب سيكتفي بنشر 

 ريالنذ يريف الوقت والنفقات. وكذلك جبب أن توالوا قلم حتر إىل الشعب اقتصادًا ياعن إرساهلا دور

 للعناية بها ونشرها تباعا. يربأنبائكم وأخبار شعبكم، وقد استعد قلم التحر

ألف تم فتبكرابعا: الدعوة يف القرى: جيب االهتمام التام بنشر الدعوة يف القرى واملناطق احمليطة 

( اجلوالة)فرقة  تكوينما تناسب ظروفكم مع عدم التباطؤ يف بوتوضع اخلطط حس كاللجان لذل

 (.ةبيكتالوتكوين )

يقرتح املكتب أن حيدد اإلخوان ألنفسهم أياما معينة  : لإلخوان ي: مظاهر النشاط  الشهرخامسًا

 :تياآل مجمن كل شهر لتنفيذ الربنا

يوم النصيحة: وفيه يقسم اإلخوان أنفسهم ليقوموا بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر  - 1

هلم فيزورونهم  ينيف األفراد اجملاوراخللقي فيتعرفوا مواطن الضعف  –أحسن  يه باليت -
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هلم اخلري والفالح، ويستحسن ويزينون ذلون هلم النصيحة يف رفق وهوادة وينهونهم عن املنكر بوي

 أن تكون هذه النصائح فردية سرية ما أمكن لنجاحها وضمان التأثر بها. واهلل املستعان.

إىل  جعامل الضوضاء واهلر هم، خيرجون بها منقل فيه اإلخوان قلوبهم وأنفسصخرة: ياآل يوم - 2

خرة.، وخيرجون إىل املقابر للعظة واالعتبار، وحياسبون مدينة اآلإىل زورون يعامل الطمأنينة، و

 أنفسهم على ما قدمت، ويستغفرون ربهم، وكفي باملوت واعظا.

ون عليهم السرور يوم العيادة: يقرر اإلخوان هذا اليوم لعيادة املرض من املسلمني فيدخل - 3

 ويوطدون دعائم األلفة.

تتجلى فيه البساطة بقدر اإلمكان، جيتمعون فيه  يوم التعارف: يقيم اإلخوان كل شهر حفاًل - 4

، فيكون هذا احلفل كرباط يزيد يف ًاريبإخوانهم الذين ال متكنهم ظروفهم من الرتدد على دارهم كث

 أواصر األخوة بينهم.

 :يألسبوعسادسا: مظاهر النشاط ا

ليلة الدرس: خيص اإلخوان ليلة من كل أسبوع ملذاكرة ملخص الدرس الذي سيلقيه فضيلة  -ا

إخوان األقاليم بإخوان القاهرة، فتتصل احللقة  لكألستاذ املرشد يف القاهرة كل أسبوع فيتصل بذا

شورا ذاء واحد ومعني واحد. وسيكون ملخص هذا الدرس منغاألرواح ب ىوترتبط القلوب وتتغذ

 إن شاء اهلل.-تباعا يربالنذ

ليلة الكتيبة: حيث صفاء األرواح يف سكون الليل. وحيث النغمات القدسية يف السحر، وحيث  - 2

يوضات الرمحن، وحيث التحرر من عادات الراحة والرتف واالستعداد لتحمل املشقة ومقاومة ف

 النفس يف سبيل اهلل.

 االعتناء. روفهم بهذه الرياضة الروحية كلنرجو أن يعنى اإلخوان الذين تساعدهم ظ

هو ما يعنى به اإلخوان  يوم املعسكر: اجلندية، التدريب، االستعداد للجهاد املقدس، ذلك - 3

. ع اللواء عاليًايرفأن حيقق األمل و عوبه يستطي مياإلسال شاملسلمون كل العناية، فيه يتكون اجلي

 اهتمام اإلخوان فيعطون ألنفسهم كل أسبوع عرضًاط من سكرب قأنرجو أن يكون هلذه الناحية 

ونون أمنوذجا حسنا يكبها البلدان اجملاورة فيثابون  ويزورون –يتدربون فيه، أو رحلة  سكريًاع

 ومثال عاليا للناس.
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 ويشرتط أن تستعد الفرقة يف كل رحلة إلقامة الصالة يف اخللوات.

 تييذه مبا نعهده فيكم من عناية وهمة، حتى يؤأن تقوموا على تنف مجهذا ما عدلنا من خطط وبرا

نريد من أمل ورجاء، وحتى يكون اإلخوان املسلمون يف بالدهم ودورهم مثال  الثمر، ونبلغ غاية ما

، عليه توكلنا وإليه أنبنا، وهو ياصو. واهلل املستعان وبيده النحعليا ومناذج كاملة لإلسالم الصحي

 نعم النصري.حسبنا ونعم الوكيل، نعم املوىل و

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبر؟ته.

من جديد يف حميط اإلخوان، تطبيقها يف احلقيقة ال زالت احلاجة ماسة إىل مثل هذه التوجيهات وو

 ولعلنا نوفق يف ذلك.

 :من مناذج النشاط يف الصيف خاصة يمنوذج ثان

الذي أمر به اإلخوان يف  جامإلخوان يف شهور الصيف نشاط خاص يتمثل يف مثل هذا الربنلوقد كان 

 صورة نشرة عامة.

 -أيها اإلخوان: 

فلتكن العطلة الصيفية سلسلة من اجلهاد متصلة احللقات حتى نرفع ألوية النصر يف عزة وقوة 

 وفخار.

وهم  -اعتاد الناس أن ينتظروا العطلة الصيفية بصرب نافذ لينعموا بالراحة، واإلخوان املسلمون 

لة الصيف سلسلة من اجلهاد عطية من نواحي احلياة  أبوا إال أن جيعلوا من مثاليون يف كل ناح

 ة ألنهم يشعرون بثقل العبء وعظم املسئولية أمام اهلل.قية اهلل عالية خفاوالدائب يف سبيل رفع أل

و األقاليم، جنديا يف أفما إن تبدأ العطلة حتى يتسلم كل أخ مسلم عمله يف ساحة اجلهاد يف القاهرة 

د قة إال ولطعال يذل يف سبيل النصر غاية جهده ويصل ليله بنهاره حتى ال تنتهبائب اهلل يكت

 ات سريعة موفقة إن شاء اهلل..خبطو ىتقدمت الدعوة إىل اهلدف األمس

ن يتسلم اإلخوان االستمارات اخلاصة بنواحي النشاط يف العطلة الصيفية من سكرتارية أوإنا لنرجو 

 لكليات واملدارس.ا بياجلمعية ومن مندو

 :النشاطحي نوا

 أوال: قسم الرحالت الصيفية:
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 ة.رالقاه ييف ضواح ، والتعارف، ونشر الدعوةيالغرض من هذه الرحالت التدريب العسكر

خر آإىل  همن أول يوني سبوع مدة شهور اإلجازة الصيفيةأتنظيم الرحالت يف يوم اجلمعة من كل 

 سبتمرب.

. وليس ضروريا أن يشرتك األخ يف ياس اجلوالة أو التدريب العسكرويشرتط أن يكون لدى األخ لب

 رحلة.كل وظروفه، ولكنه خيطر مبوعد  هتاكل رحالت القسم فذلك يتبع رغب

 ف:ي: معسكر الصًاثاني

والرياضة البدنية يف اهلواء الطلق والرياضة  يالغرض من هذه املعسكرات التدريب العسكر

 الروحية.

إن شاء  آخر سبتمرب ية إىليونية بسفح اجلبل يف خيام املكتب من أول قفاروام املعسكر بطرة سيق

 اهلل.

، ة الواحدة على أربعني أخًاقعدد أعضاء الفرال يزيد يقسم اإلخوان املشرتكون باملعسكر إىل فرق 

الفرق، ويشرتط أن يكون لدى األخ لباس  ءة عشرة أيام كاملة حتدد حسب  رغبة أعضاقومدة الفر

للموظف وثالثون للطالب يف املدة  رشًاقدره مخسون ق، واالشرتاك وية أو التدريب العسكراجلوال

 ة.يكثر من مخسة عشر عاما هجرأكون سنه يطاءه وأدوات طعامه، وأن غالواحدة، وأن حيضر معه 

غبون يف االشرتاك يف هذه املعسكرات بالتفضل بإخطار املكتب ير ينان األقاليم الذوخاواملرجو من 

 تناسبهم. املدة اليتب

 ته.يوإذا قضى األخ مدة املعسكر حبالة مرضية مينح شهادة من حكمدار

 

 اد الصيفيةش: فرق الوعظ واالرثالثًا

 وعمليًا علميًا واإلرشادالوعظ  ىعل اإلخوانتدريب : من هذه الفرق ضالغر

ربا من أول يونية إىل سيلقى فضيلة األستاذ املرشد العام دروس التدريب العملية بدار اإلخوان بش

فيكون جمموع  سة عشر يومًاخر سبتمرب إن شاء اهلل على أن تكون مدة الدراسة للفرقة الواحدة مخآ

 .يد عدد أعضاء الفرقة الواحدة على مخسني أخًايزالفرق مثانية، على أال 

 .سبةااملن أما أمكنة الدرس العملية فدور اإلخوان بأحياء القاهرة وغريها من األمكنة
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ه ذاالنتفاع بهبغب يف االشرتاك يف هذه الفرق توفر مؤهالت علمية تسمح له يرويشرتط يف األخ الذي 

 .األقلالدروس بأن تكون يف مستوى الدراسة الثانوية باألزهر أو املدارس الثانوية على 

ه إىل ولإلخوان باألقاليم حق االنتساب إىل هذه الفرق بالقاهرة وسيوفد املكتب مندوبني من قبل

 العواصم اهلامة لتدريب اإلخوان الصاحلني هلذه املهمة وهم يف شعبهم.

 طيالوعظ واإلرشاد أع ةدرة على االضطالع مبهقية وأظهر ضضى األخ مدة التدريب حبالة مرقوإذا 

 شهادة بذلك من جلنة التدريب.

 واهلل أكرب وهلل احلمد.

 : يصادتيف امليدان االق

املوظف بوزارة الدفاع  -الصاع احلاج حممد عبد الوهاب  يو األخ التقلبعض اإلخوان، وه اد بدقو

أن يساهم اإلخوان يف األعمال االقتصادية ويكون هلم نشاط  -آلنا شحينذاك واحملال إىل املعا

م على خوض وتدربهحتفظ على املسلمني ثروتهم  ملحوظ نافع يف املشروعات اإلسالمية املالية اليت

  اليت يناملياد

معه يف املبدأ متام االتفاق ولكن على  ًاأثر بها األجانب واليهود ومن ال خالق هلم. وكنت متفقاست

موضوع، فتكون  يفال يف شكل وال  االقتصاديطني: األول أال خنلط بني نشاط الدعوة والنشاط رش

الذي ال الصرف  االقتصاديعناوين األعمال بغري اسم اإلخوان ويف غري دورهم وهلا نظامها املادي 

، وإن كان كل منهما يعني يءش االقتصاديء واملال يبة من عاطفة أو تهاون، فالدعوة شئتشوبه شا

واعد اإلسالم احلنيف. والشرط قيق طبخر ولكن لكل لونه ووسائله وأساليبه، وحنن نالحظ تاآل

ودي، وأن وجمه ووقيت يصلة بهذه األعمال من قريب أو من بعيد صيانة لشخص ليي أال تكون نالثا

ومحل العبء وأعلن عن أول  -جزاه اهلل خريا -التبعة كاملة. وقد استعد الرجل  يتحمل هو أواًل

 وهو شركة املعامالت اإلسالمية املساهمة لإلخوان. يمشروع اقتصاد

ي ثانمن ربيع ال 24ر من السنة الثانية بتاريخ شيف العدد السابع ع تيوقد نشر عنها البيان اآل

 :هـ1358

 

 “على تنمية الثروة  ضالصحيحة حت اإلسالم مبادئ “
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 إسالميعلى أساس  اإلخوان املسلمني احلض على تنمية الثروة اإلسالمية العامة مبادئمبا أن من 

شركة إسالمية مساهمة باسم: شركة املعامالت  ينصحيح، فقد عمل اإلخوان بالقاهرة على تكو

 :تيةباملواد األساسية اآل نونًااإلسالمية لإلخوان املسلمني، ووضعوا هلا قا

ن الغرض من هذه الشركة هو أن تتعاطى حلسابها أو حلساب الغري مجيع عمليات استغالل إ -1

املال بالطرق احلالل اليت جتيزها الشريعة اإلسالمية الغراء سواء أكان ذلك االستغالل بطريق 

جار أو أخذ تعهدات ومقاوالت أو تئواساإلنتاج أم بطريق املبادالت التجارية من بيع وشراء وإجيار 

 عملية استغاللية خالية من الربا أو شبهة الربا. أي

قيمة كل سهم أربعة  مقسم إىل ألف سهم، مصريجنيه  آالفمال الشركة أربعة  رأس - 2

 جنيهات مصرية.

صر بسهم من يدفع لصندوق الشركة مبركز مجعية اإلخوان املسلمني العامة مب يعترب مشرتكًا - 3

 عشرة قروش شهريا مدة أربعني. شهرا كامال بدون انقطاع،

282 

  

 من ذلك. أقلوجيوز دفع قيمة السهم دفعة واحدة أو دفعات يف مدة 

الشركة جملس إدارة مكون من رئيس وأمني صندوق وسبعة أعضاء وينتخب الرئيس  يريد - 4

هلم خسة أسهم على األقل بشرط أن وق ممن هلم عشرة أسهم على األقل، واألعضاء ممن دوأمني الصن

 يكونوا من اإلخوان املسلمني.

مدة قيامها احلق يف  ة اآلن وبعد تأسيس الشركةرمعية اإلخوان املسلمني العامة بالقاهجل - 5

ه يف وجوه فتصر ملحقاته سنويًاو% من رأس املال وأرباحه  2.5 مراقبة حسابات الشركة وأخذ

 الزكاة الشرعية مبعرفتها.

رة عمليات شدأ جملس إدارة الشركة من تاريخ التأسيس إىل أن يتكون املال الكايف ملبابي - 6

استثمارية كبرية باستثمار التحصيل من األقساط الشهرية وغريها يف احلصول على مجيع حاجيات 

 اإلخوان حسب طلباتهم بأسعار اجلملة، وتوصيلها إليها باألسعار املناسبة.

 ة مكافأة جمللس اإلدارة. ئيف املا 10 : تيكاآل يًاسنو حتوزع األربا - 7

This file was downloaded from QuranicThought.com



 .ييف املائة لالحتياط 20

 ها.نمن مث صحاب األسهم بنسبة ما دفعوه فعاًلأليف املائة توزع 50

تتاب يف الشركة، فكل من له رغبة يف اإلكد حددت اإلدارة مدة شهر من تارخيه لقبول قهذا و

مبصر ”  مبيدان امللكة فريدة”يخابر اإلخوان املسلمنيكثر يف هذه الشركة فلأاملساهمة بسهم أو 

برغبته واملأمول أن اإلخوان سيبادرون إىل املساهمة يف هذه الشركة اليت ستكون بفضل اهلل إحدى 

الوسائل الزدياد ما سيؤديه اإلخوان املسلمون من اخلدمات لإلسالم واملسلمني وسيعلن بعد عن إقامة 

 اهلل واهلل وىل التوفيق. ركة إن شاءشحفلة لتأسيس ال

 

 ملصريةاادة أساسية يف املعاهد واملدارس مك يف سبيل تقرير التعليم الديين

 

مناهج التعليم يف املدارس  من مقاصد اإلخوان ومطالبهم أن يكون للدين اعتباره بنيال يزال كان و

ئض املوقعة منهم تارة ومن واملعاهد املصرية، وقد تقدموا يف هذا السبيل بالكثري من املذكرات والعرا

 الشعب تارة أخرى.

ليم الديين يف عاجتمع لدينا عدد كبري من عرائض املطالبة بالت 1935وأذكر أننا يف أغسطس سنة

ي لاملدارس، وكان على رأس الوزارة حينذاك نسيم باشا رمحه اهلل، ويف وزارة املعارف جنيب اهلال

 كبريًا وفدًا، فجمعنا هذه العرائض وألفنا اهللرمحه  يراغاذ املستباشا، ويف مشيخة األزهر فضيلة األ

امد عسكرية رمحه حيف مقدمته فضيلة الشيخ حممد عبد اهلل دراز املدرس باألزهر واألستاذ الشيخ 

حينذاك رمحه اهلل والشيخ عبده أمحد حسن املدرس  ياهلل والشيخ عبد الرمحن دراز عمدة حملة وشا

 والوجهاء، وذهبنا إىل اإلسكندرية حيث كانت الوزارة. باملعارف اآلن وبعض العمد

طلبنا مقابلة سعيد ذو الفقار باشا كبري األمناء، وقدمنا له صورة من هذه العرائض فناقشنا فيها ثم 

ا ماهر، وملا مل جنده تركنا له منها شقال إنها من اختصاص رئيس الديوان وكان إذ ذاك على با

 .ًاخرياهلل د ذو الفقار باشا رمحه سعي إىلصورة وأوصينا بها مع

وكان لنا معه حول املبدأ يف ذاته حديث طويل ونقاش  يالشيخ املراغاألكرب ابلنا فضيلة األستاذ قو

درجة من احلرارة، وقد ساق لنا فيه القصة اآلتية أذكرها على سبيل العربة. قال إننا قد  ًابلغ أحيان
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اخلواجات وغرقنا يف هذا التقليد، وخييل إىل أننا سوف ال  قست قلوبنا وابتعدنا عن اإلسالم وقلدنا

نعود إىل اإلسالم إال بعد أن يعتنقوه هم فنعود حنن إليه عن طريقهم. ثم قال أنا اآلن قادم من 

رية وقد جلست معنا يف الديوان يف القطار خواجاية أخذت تتحدث طويال غالص ابنيت يالقاهرة ومع

الصغرية بطلب سرية عمر بن اخلطاب يف  قطار وركبنا السيارة بادرتينمعها، وبعد أن نزلنا من ال

ع إليه، وقلت هلا ملاذا فومل يكن هناك ما يد إصرار وإحلاح، فاستغربت سؤاهلا إذ كان مفاجئًا

عنه حديثا طيبأ، فقلت هلا  تريدين هذه السرية هذه السرعة؟ فقالت ألن اخلواجاية حدثتين

سبعني مرة فلم يدفعك هذا احلديث إىل طلب سريته،  -أنا شيخ اإلسالم و -سبحان اهلل حدثتك عنه 

ويف جلسة قصرية وحديث عابر مع اخلواجاية اجتهت رغبتك إىل سريته بهذه الصورة ! ثم قال 

 كان يقوله األستاذ اإلمام: ي أقول مانأيضا على أ

 

القسوة فقد وعدنا بأنه أخشى أن نفسدهم قبل أن يصلحونا. ورغم ما يف النظرات من احلقيقة و

ادة أساسية يف املعاهد واملدارس املدنية مسيكون لنا عونا لدى احلكومة يف إقرارا التعليم الديين ك

 املصرية.

باشا ومع جنيب  بدا لنا بعد ذلك أن نقابل مصطفي النحاس باشا جملهد لنا الطريق مع نسيم

وقد  -وكانت هذه أول مرة أقابله فيها  -الوزارة متام التفاهم مع اهلاللي باشا إذ كان الوفد متفاهمًا

تقدمنا إليه مجيعا على اعتبارنا عمد البالد إىل فضيلة الشيخ حممد عبد اهلل دراز فقد من عليه زيه 

وفضله وعلمه وأسلوبه يف احلديث وإن كان الباشا مل يدع لنا فرصه القول إال بدرجة أن شرحنا 

ه سيتصل بنسيم باشا وجنيب باشا لتحقيق هذه الرغبة، وكان املوضوع شرحا موجزا، ثم وعدنا أن

معنا أثر كبري يف تيسري هذه املقابلة ووفاء الباشا  يالوجيه حممد باشا املغاز حللوجود الرجل الصا

يس احلكومة ووزير املعارف وسهل لنا عن هذا الطريق إقناع وزير ئبوعدنا إذ اتصل فعال بر

 احلكومة. سائض لرئياملعارف مبا نرى وتقديم العر

نظرنا كاملة، ثم وعدنا  وحاول أن يصرفنا عن وجهة قابلنا جنيب اهلاللي باشا وحتدثنا معه طوياًل

الدراسة الدينية: منه إقرار مج التعديل يف برا ضبتحقيق بعضها، وفعال كان عن هذا املسعى بع
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ظات القرآنية، وتوقف بعض احملفو يرتقدميها حبيث تكون يف أول النهار ال يف آخره، وتقر

 للقران الكريم. وكانت خطوة... يالنجاح على اجتياز االمتحان الشفه

اللبان بتقرير تناصر فيه  ويف جملس النواب بعد ذلك تقدمت جلنة املعارف وعززها األستاذ سعد

النواب والشيوخ يف هذا الشأن،  فكرة جعل الدين مادة أساسية، فرأي اإلخوان توريطها وتوريط

ر من السنة شالتاسع ع يف عددها يرجامع دعت إليه النذ يجهوا إليهم الدعوة حلفل تكرميوو

 بالكلمة التالية: هـ  1358ادى األوىل سنة من مج 8الثانية بتاريخ 

 

 ل لطف اهللآ ياحلفلة الكربى لإلخوان املسلمني بسرا

 

سبيلها، وال تفوتهم  م يفون عن بذل أوقاتهم ومهجهواإلخوان املسلمون صرحاء يف دعوتهم ال ين

النواب  يالفرص واملناسبات لتدعيم احلق وإزهاق الباطل ونشر لواء اإلسالم. فهم قد رأوا يف جملس

كة كالمية طاملا أذكوها ومهدوا هلا، وهم اآلن يريدون تدعيمها، وسيجمعون النواب معروالشيوخ 

وانهم السياسية، وسيكون منهم يف يد واحد بغض النظر عن حزبيتهم وألعوالشيوخ احملرتمني يف ص

اهلل، وسيكون ذلك فتحا مبينا له ما بعده إن شاء اهلل. وسيكون هذا  نالقوة والعمل على نصر دي روح

ل لطف اهلل بالزمالك يوم األربعاء القادم الساعة الثامنة مساء إن شاء اهلل آ ياحلفل اجلامع يف سرا

 والغرض من هذا احلفل:

ن ويف النواب الذين يدافع النواب والشيوخ متمثاًل ساإلسالمي الذي بدا يف جمل أوال: لتكريم الروح

 . عن دين اهلل

 : لتشجيع الذين يرتددون يف مناصرة املؤمنني.ثانيًا

 وإعالء كلمته وذلك بهم أوىل. اهلل هم وقر إىل نصر دين نذاآكنة ويف أ: لدعوة الذين على قلوبهم ثالثًا

 فون حجر عثرة يف سبيل النهضة اإلسالمية ويصدونرابعأ: إلنذار الذين يق

 .عن سبيل اهلل من آمن ويبغونها عوجا

 وأخريا: لدعوة اجلميع على خمتلف أحزابهم إىل الوحدة املقدسة حتت لواء اإلسالم.
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إن شاء اهلل. وسيكون  رهاههلذه سيكون حفال رائعا تتجلى فيه دعوة اإلخوان املسلمني بأجلى مظا

األمري شكيب أرسالن، وسعادة علوبة باشا، واألستاذ  مسواء األفاضل: طباخل من بني حضرات

والنائب احملرتم سعد اللبان، وفضيلة األستاذ الشيخ عبد اللطيف دراز،  ي،الكبري حممود بسيون

 .اخلوالدكتور عبد احلميد سعيد، ومدكور بك، والدكتور عبد الوهاب عزام... 

ح وجهة نظر اإلخوان املسلمني املستمدة من روح اإلسالم. وسيؤمها وسيتوىل فضيلة املرشد العام شر

ني. واهلل مليسمعوا كلمة اإلخوان املسل يكرباء اململكة املصرية ورجال األحزاب السياسية وقادة الرأ

 مستقيم.يدعو إىل دار السالم ويهدى من يشاء إىل صراط 

 

 

 آل لطف اهلل يثار حفل تكريم النواب بسراآمن 

ختلفة ل لطف اهلل وكان ملحوظا فيه حضور ممثلني لألحزاب املصرية املآ يحفل النواب بسرا انتهي

فة ولكنها حتولت إىل عميقة فيثار بدت صغرية طآختلفة كذلك. وقد كان هلذا احلفل ت املطبقاولل

ان الذي ك يد اعتقد فريق من اإلخوان أن األستاذ أمحد السكرقعنيفة بعد فرتة قصرية من الزمن، ف

كرهه اإلخوان، وكان الذي ياء كان يتملق بعضهم وامللق بتقديم اخلطبرف على نظام احلفل ويقوم شي

بعض الناس يؤثر وليس ذلك من خلق اإلخوان، وكان  ير املتصدر اآلمر الناهظهمب ظهرحياول أن ي

 بالتقديم وحيول بني غريهم وبني املنصة، ويوجه األمور توجيها يظهر فيه الغرض اخلاص

واإلخوان ال يفهمون إال لغة الوضوح واالستقامة التامة. ويف أول اجتماع بعد احلفل ظهرت هذه 

املالحظات وأخذت أدافع عنها وأفسر مظاهرها هلؤالء اإلخوان تفسريا حسنا وأمحلها على أفضل 

وما احملامل وهم غري مقتنعني. وكان هذا الشعور نواة لتفسريات الحقة لتصرفات كثرية مشابهة، 

زال يتضخم حتى صار أساس فتنة ذهبت مبجموعة من خيار اإلخوان وحالت بينهم وبني العمل يف 

 شئون. خلقههذا امليدان. وسيمر بنا تفصيل ذلك يف حينه وهلل يف 
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 نشاء الفينب اإلتاك

العزيز  أستاذنا اجلليل األستاذ عبد يامليالدية اقرتح عل 1936وسنة  هـ  1356وخالل سنة 

لذي أشرت يف أول هذه املذكرات إىل أنه كان أستاذ الرتبية لنا يف مدرسة املعلمني األولية ية اطع

 سياملدر اإلنشاءأن نكتب يف  -للبنني  هور، ثم أسعدنا اهلل بعد ذلك بزمالته يف مدرسة عباسنبدم

أملك معه  يستعني به الطالب على تذليل ما يعرتضهم من صعاب يف هذه املادة وإشارته أمر ال كتابًا

وهو يف حنو  الفين اإلنشاءاب تإال الطاعة، فوافقته على ذلك حتى أسفر هذا اجملهود املتواضع عن ك

ر احلقيقة أذكر يرقد نفدت اآلن. ومن تقني وستني صفحة من القطع املتوسط، وأظن أن نسخه تمائ

حتى النواحي العلمية  قد نهي مبعظم فيه جمهود لذكر وأن األستاذ جزاه اهلل خريًالي أنه مل يكن 

 اإلشراف على الطبع والتصحيح، فكان نعم الشريك املوفق.

  

  

 جملة املنار

. تويف السيد 1935أغسطس  22املوافقهـ  1354ادى األوىل سنة من مج 23يف مساء اخلميس 

خلامس والثالثني، وصدر من هذا احممد رشيد رضا صاحب املنار اإلسالمية بعد أن دخلت يف عامها 

ي، وتوقفت عن الصدور بعد أن ظلت طوال هذه املدة مدرسة أجنبت نجمللد عددان هما األول والثاا

الكثري من رجال النهضة اإلسالمية احلديثة. ثم استأنفت نشاطها بعد فرتة، وصدر العدد الثالث 

وكذلك العدد  1936املوافق مارس سنة  1355من اجمللد اخلامس والثالثني يف احملرم سنة

بع، ثم توقفت اجمللة عن الصدور مرة ثانية. وقد عز على اإلخوان أن خيبو ضوء هذا السراج الرا

املشرق بالعلم واملعرفة من اقتباس اإلسالم احلنيف، فاعتزموا أن يتعاونوا مع ورثة السيد رمحه اهلل 

امسة على إصدار املنار من جديد، وقد مت االتفاق على ذلك وصدر العدد اخلامس من السنة اخل

قبل نشوب  يأ :1939يوليو سنة  18املوافق هـ  1358 ةن يف غرة مجادى االخرة سالثنيوالث

احلرب العاملية الثانية بعدة أشهر، وتاله مخسة أعداد أخرى متت بها السنة اخلامسة والثالثون 

ن وإن م -يف حكومة حسني سرى باشا بإلغاء الرتخيص ي العسكر كممن اجمللة، ثم صدر أمر احلا

 فيدورها من جديد فصف تئناواجب ورثة السيد أن يعهدوا إىل إحدى اهليئات أو بعض العلماء باس
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شيخ  يفي املراغطالشيخ حممد مص األكربذلك خري كثري إن شاء اهلل. وقد كتب فصيلة األستاذ 

يخ. ، هذا نصه للذكرى والتارللظهورللعدد اخلامس مبناسبة عودة اجمللة  ًايراجلامع األزهر تصد

 مني:آورحم اهلل الشيخني وتغمدهما برضوانه ومغفرته 

شاكل العقائد والفقه وحتيط مكانت جملة املنار مرجعا من املراجع اإلسالمية العالية، حتل فيها )

اإلسالمية وأخبار العامل اإلسالمي وما فيه من أحداث وأمراض وعلل. وكان وباملسائل االجتماعية 

غيورا خملصا لإلسالم حمبا لكتاب اهلل وسنة  ه اهلل رجال عاملا عاماًلصاحبها السيد رشيد رضا رمح

م اإلسالمية، وكان شجاعا يف احلق ال موقف حياته خلدمة دينه واأل حلرسوله وآثار السلف الصا

 . ابييهاب أحدا وال جيامل وال حي

س العامل اإلسالمي ربه، واحتجبت بعد ذلك جملة املنار فأح يونشأ على هذا واستمر فيه إىل أن لق

 فيما –بفداحة اخلطب وشدة املصاب فإنه ال يوجد 

 

وقوة اإلدراك يف الرأي اآلن ذلك الرجل الذي له من السعة يف االطالع وحسن التدبري وحكمة  -أعلم 

السياسة الشرعية ما يضارع به املرحوم السيد رشيد. ذلك ماض جليل نودعه مع الفخر به واألسى 

ي هذا، نت أن األستاذ حسن البنا يريد أن يبعث املنار ويعيد سريته األوىل فسرمعلعليه. واآلن قد 

فيه، ويعرف مواضع الداء يف  شفإن األستاذ البنا رجل مسلم غيور على دينه، يفهم الوسط الذي يعي

جسم األمة اإلسالمية ويفقه أسرار اإلسالم، وقد اتصل بالناس اتصاال وثيقا على اختالف طبقاتهم 

على الطريقة اليت كان يرضاها سلف هذه األمة. وبعد  يغل نفسه باإلصالح الديين واالجتماعوش

ي أرجو لألستاذ البنا أن يسري على سرية السيد رشيد رضا، وأن يالزمه التوفيق كما صاحب نفإ

 وبه نستعني. لالسيد رشيد رضا، واهلل هو املعني، عليه نتوك

 

 معسكر واسطة أسيوط.. ني مناذج من معسكرات اإلخوان املسلم

 مقدمة

أقام اإلخوان معسكرا كشفيا بواسطة أسيوط على  1939املوافق هـ  1358 ويف صيف هذا العام

 ثشاطىء البحر، كان على منط معسكر الدخيلة باإلسكندرية الذي سبقت اإلشارة إليه من حي
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 يوالوالد التقالصاحل ف األخ والثقايف. ولكن الذي أريد أن أسجله هو موق يوالروح يالنظام الرياض

جمد التابعة ملركز منفلوط، ذلك الرجل الذي  احلبارون شيخ اإلخوان ببينصاحل احلاج سليمان 

ى إال أن يشرتك مع اإلخوان يف معسكرهم هذا، أبجاوز السبعني من عمره وأشرف على الثمانني ثم ي

هذا إال أن يطلب املساواة التامة بينه ى أبفي حوعمل مري يحويريد قائد املعسكر أن مييزه مبكان مر

تامة  يوبني كل املشرتكني يف هذا املعسكر من الشباب، فيؤدى التدريبات كاملة ويقوم بأعمال الدور

 ، ويساهم يف دوريات احلراسة يف الليل ويف النهار.اخلخ واملاء طبمن حيث النظافة وامل

من الليالي مر يتفقد  حلراسة قبل فجر ليلةرمحه اهلل بنفسه أنه يف إحدى دوريات ا ولقد حدثين

عبيدة وهذه  أبيبكر وهذه خيمة  بياء أبطال الصحابة: فهذه خيمة أمساخليام وكانت مسماة بأ

اخليام داخل  خيمة خالد وأخرى لسعد بن إىل وقاص وهكذا، فخيل إليه أنه يرى أصحاب هذه

ويهتف ” يتوهلذا السيف قصة تأ”واءخيامهم فأخذته نشوة من احلماسة جعلته يلوح بسيفه يف اهل

إال أن  عينقال فما را” اهلل اكرب وهلل احلمد”ظ النائمنيققوته بصوت غري مسموع حتى ال يو بكل

ي خبيط من النور رأيته مغرب ناء املعسكر وأرضه جيلله ويتغشاه، ذكرمسبني  موصاًل رأيت نورًا

هجرية حني أديت  1324الرمحة سنة  يوم عرفة ممتدا من السماء إىل الصخرات الكبار جببل

ء كما كان، شيفريضة احلج، فشغلت مبشاهدته عن اهلتاف، واستمر حلظات قصار ثم عاد كل 

من إيقاظ اإلخوان لالستعداد لصالة الفجر، ومل أحدث بهذا أحدا غريك لتطمئن على  وزاولت مهميت

 املعسكر، ولتعلم أننا واحلمد هلل على نور من ربنا..

اجلنود فيه، ي امسه بني أن احلاج سليمان رمحه اهلل حني قبل باملعسكر ونود يالسيف فه أما قصة

بكر ولكن مل أطلب هذا الطلب حتى ال يقال جندي متمرد  أبيقال اشتهيت أن أكون من سكان خيمة 

احلاج ” خيتار لنفسه وخيالف النظام، ولكن سرعان ما فوجئت باألخ يوسف قومندان املعسكر يقول

 هذا أول لتوفيق ومحدت اهلل. يفقلت يف نفس” مان خيمة إىل بكرسلي

، فأخذت أخرج معه وقلت له ي بدورييتنليخطر” احلكمدار” ويف توزيع دور احلراسة انتدبين

مر لك به، آقال إنه حاضر وسوهل يكون حارس بغري سالح وأين السيف الذي أجاهد به، فابتسم 

ضاحكا  يقدمه إلوبعض اإلخوان قد تربع به للمعسكر  وسرعان ما أمر فأحضر سيفا أثريا كان

خر وأن عملنا يف هذا املعسكر سلسلة آ، واعتقدت أنه توفيق فتناولته فرحا مسرورا وتقلدته لساعيت
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من التوفيق واحلمد هلل. وبهذه الروح كان اإلخوان يقيمون معسكراتهم ويزاولون فيها نواحي 

 مني.آسح له يف جنته نشاطهم، فرحم اهلل احلاج سليمان وأف

 

 رحلة إىل الصعيد

قمت برحلة إىل الصعيد على النحو  1939أغسطس املوافق هـ  1358 خرة سنةويف مجادى اآل

 :تياآل

 مساء. 7مساء إىل مغاغة بقطار  3.40من القاهرة بقطار هـ  1939س سنة طسغأ 7اإلثنني 

 . مساء 7.17قطار إىل بنى مزار ب ءمسا 6.59من مغاغة بقطار  منه 8الثالثاء 

 مساء.  8.11مساء إىل املنيا بقطار  7.17مزار بقطار  منه من بين 9األربعاء 

 .مساء 5.50مساء إىل ملوى بقطار  4.41اخلميس. منه من املنيا بقطار 

 .مساء 6.20إىل ديروط بقطار مساء  5.50اجلمعة منه من ملوى بقطار 

 مساء.  7.10منفلوط بقطار مساء إىل  6.20منه من ديروط بقطار 2السبت  

 منه من منفلوط بالسيارة إىل سوادة وبنى جمد. 13األحد 

 منه من سوادة وبنى جمد بالسيارة إىل بنى عديات. 14االثنني 

 مساء.  7.42مساء إىل أسيوط بقطار  7.20 منه من منفلوط بقطار الثالثاء

 العقال. -السوامل -منه من أسيوط إىل الواسطة  16األربعاء 

 مساء.  6.32مساء إىل أبو تيج بقطار  6منه من أسيوط بقطار   18 اجلمعة

 مساء.  4،4مساء إىل جرجا بقطار  2.44منه من أبو تيج بقطار  21االثنني 

 مساء.  7.12مساء إىل البلينا بقطار  6.51منه من جرجا بقطار  22الثالثاء 

 .مساء 10.25ى بقطار مساء إىل جنع محاد 9.30منه من جرجا بقطار  25 اجلمعة

 مساء. 7إىل قنا بقطار مساء  5.49ادى بقطار محمنه من جنع  28االثنني 

 مساء.30،5إىل قوص بقطار  ءمسا 4.51منه من قنا بقطار  29الثالثاء  

 مساء. 6مساء إىل األقصر بقطار  5.30منه من قوص بقطار  30األربعاء  

 . مساًء 5.20إىل إسنا بقطار  مساء 4.15 سبتمرب من األقصر بقطار 2السبت  
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 . مساء 5.20إىل أصفون بقطار  مساًء 4.15 منه من إسنا بقطار 3األحد 

 منه من أصفون إىل طفنيس. 4االثنني 

 منه من طفنيس إىل الكيمان. 5 الثالثاء

 .6.30الكلح إىل  5.30منه من إسنا بقطار  6األربعاء 

 منه من الكلح إىل أدفو. 7اخلميس 

 .9.50إىل دراو بقطار   8.40منه من أدفو بقطار  8اجلمعة 

 .4.50إىل أسوان بقطار  4.7منه من دراو بقطار  8اجلمعة 

 إىل القاهرة.صباحا 5.20منه من أسوان بقطار  األحد

 إعالن احلرب العاملية الثانية

اليوم  سبتمرب وأنا بإسنا وقد أعلنت احلرب العاملية الثانية، ويف عصر هذا 3والزلت أذكر يوم 

انتقلنا إىل أصفون املطاعنة، واستقبلنا هنا بإطالق البنادق، ونظرت إىل اإلخوان وقلت هلم: على 

اصربوا وصابروا فرسلكم يا إخوان ليس امليدان هنا وليس اليوم، وإن يطل بكم زمن فسرتون الكثري، 

 م تفلحون.لعلكواتقوا اهلل 

 اشوزارة على ماهر با

 امليالدية 1 939 -اهلجرية  1 358سنة 

 ومنوذج من موقف اإلخوان من احلكومات

، 1939طس سنة غسوقد سقطت وزارة حممد حممود باشا وألف على ماهر باشا الوزارة يف أ

رجب سنة  6بتاريخ  27بافتتاحية يف العدد  نيفاستقبلته جملة النذير لسان حال اإلخوان املسلم

 بعنوان: وزارة جديدة وموقف قديم.رئيس حتريرها  يبقلم األستاذ صابر عشماو 1 358

 :تييأ ما فيها وقد جاء

باشا يعاونه فيها  على أزمة األمور وزارة جديدة على رأسها رفعة على ماهر ض. واليوم تقب..

عن االشرتاك يف الوزارة مع وعدهم  نخرون مستقلون، واعتذر األحرار الدستوريوآوزراء سعديون و 

ف اإلخوان املسلمني من قالقارىء هذا السؤال: ما موذهن تبادر إىل قد يوبتأييدها والتعاون معها. 

يقة الثابتة، وهي أن اإلخوان قن جنيب على هذا السؤال نود أن منهد باحلأ قبلالوزارة اجلديدة؟ و
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ليسوا حزبا من األحزاب يؤيد أو يعارض تبعا ملصلحة حزبية أو جريا وراء منفعة  نياملسلم

سلمني دعوة إسالمية حممدية اختذت من اهلل غايتها ومن الرسول صلوات شخصية، ولكن اإلخوان امل

واضح احلدود، ظاهر املعامل، يرمى إىل مج ن دستورها، وهلا برناآاهلل عليه وسالمه قدوتها ومن القر

جتديد اإلسالم يف القرن الرابع عشر، وصبغ احلياة املصرية بالصبغة اإلسالمية، وهيمنة تعاليم 

إىل حترير كل  يا يرمممجيع مظاهر احلياة: من تشريع واجتماع وسياسة واقتصاد، كالقرآن على 

وأخريا نشر صلى اهلل عليه وسلم ” ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل”شرب يف األرض فيه نفس يردد

ضخم ال  مجاإلسالم ورفع راية القران يف كل مكان حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل. هذا برنا

و يف نظر الكثريين لون من ألوان هج ومناهج. ومج األحزاب إن كان هلا برامج من برامانيه برنايد

 اهلل.تأييد ال، ولكنا نؤمن به، ونثق يف أنفسنا معتمدين على ياخليال وضرب من ضروب اخل

يتغري بتغري ال  فموقفنا إذا من وزارة على باشا ماهر هو موقفنا من أية وزارة، موقف قديم

زارات، وال يتبدل بتبدل الوزراء، فمن أيد الفكرة اإلسالمية وعمل هلا واستقام يف نفسه ويف الو

بيته ومتسك بتعاليم القران يف حياته اخلاصة والعامة كنا له مؤيدين مشجعني، ومن عارض الدعوة 

حنن يف اإلسالمية ومل يعمل هلا بل وقف يف سبيلها أو حاول التنكيل بها كنا له أعداء وخصوما، و

 .هلليف اكلتا احلالتني إمنا نؤيد ونعارض وحنب ونكره 

ذبة يف اإلصالح ع نيمال حلوة وأماآيبة، وتسبقه طماهر باشا هالة كبرية من الدعاية ال يوحييط بعل

باشا ي نقاذ، واملفروض يف املسلم أن حيسن النية بأخيه، وليس ما مينعنا أن حنسن النية بعلواإل

مال. ليكن آيف أقوال وال نسرف يف  قالتجارب أال نثق بوعود وال نصدعلمتنا  زرائه، ولكنووماهر 

ا يقولون وفوق ما يقولون، ولتنتج وزارته من اإلصالح ما يتوقعون وأكثر مما معلى باشا ماهر ك

 يكعل أن رجاًل يتوقعون، فلن جندد موقفنا ولن نصدر حكمنا إال على أعمال ال أقوال، وأغلب ظين

 عرف بالسرعة يف العمل واجلرأة يف اإلصالح سيجربنا قريبا على الكالم له أو عليه.باشا ماهر 

 نتظار.فلنؤمل خريا ولننتظر فلن يطول بنا اإل

  يث الثالثاء واخلميسدمناذج من أحا

 مقدمة
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وقد استقر درس الثالثاء وكثر رواده املقبلون عليه، واقرتحوا أن يأخذ شكل سلسلة ثقافية إسالمية 

الب أن يكون هلم حديث يوم اخلميس ليلة اجلمعة، طا اقرتح اإلخوان المهرس معروف. كذات ف

إذ إن هذا هو أنسب األوقات هلم مع ختري املوضوعات اليت تناسبهم وترد على ما يف أنفس بعضهم 

من شبهات، وقد صادفت هذه االقرتاحات هوى يف النفس، فوضع هذا الفهرس األول ألحاديث 

ي ألحاديث اخلميس، وألقى معظمها فعال قبل صدور األوامر نا الفهرس الثاالثالثاء، وهذ

ر هذه امللخصات فحال دون ذلك شكان يف العزم تلخيصها ونوالعسكرية وقبل منع االجتماعات، 

 ت واألمور بيد اهلل.آلعل هذا النقص يستدرك فيما هو وضيق الوقت، 

 :حديث الثالثاء -أ 

 ا جيب أن نفهمه. ماإلسالم ك م:1939فمرب سنة نو 2 1 - 1358شوال سنة  10

 اتصلت باإلسالم.،اليت  مية. وأطوارها والعلومنوفمرب: مصادر الفكرة اإلسال 28 -شوال  17

 : علوم القران الكريم ورجاهلا.1939ديسمرب سنة  5 –شوال  2 4

 ديسمرب: التفسري وكتبه ورجاله. 12 -القعدة  يغرة ذ

 سمرب: احلديث ومصطلحه وعلومه وكتبه. دي 19 -القعدة  من ذي 8

 ديسمرب: الكالم وفرقه وكتبه. 26 -القعدة  يمن ذ 15

 ورجاله. فقه الفروع وكتبه وأصوله 1940يناير: سنة  2 -القعدة  يذ 22 

 يناير: التصوف والوعظ وكتبهما ورجاهلما.  9 -القعدة  يذ 29

 . يناير: القصص والسري والتاريخ والطبقات ورجاهلا 16

 لية ونشأتها وأثرها يف الكتب اإلسالمية. منه: العلوم اآل 23

 ”.جواخلو ار الشيعة” منه: الفرق السياسية وأثر السياسة يف الفكرة اإلسالمية قدميا 30

 اير: النهضة الغربية احلديثة وأثرها يف الفكر اإلسالمي. فرب 6

 ة املعاصرة. فرباير: التيارات اإلصالحية احلديثة والفرق اإلصالحي 13

 للعامل اإلسالمي وأثره فيه.  يوالروح يالعلم بيفرباير: الغزو الغر 20

 منه: القواعد التشريعية العامة يف اإلسالم. 27

 والفلسفة التجريبية.  يمارس: اإلسالم والبحث العلم 5
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 اخلالق سبحانه وتعاىل. -منه: العقائد اإلسالمية  12

 

 املالئكة واجلن. -ا يصوره اإلسالم ممنه: عامل ما وراء املادة ك 19

 .اخلاجلزاء....  -احلساب -لبعث ا -املوت  -ا يصوره اإلسالم ممنه: نهاية الفرد ك 26 

 بدء اخللق. الساعة وأشراطها.  -ا يراها اإلسالم مامل، بدؤه كع: نهاية ال1945 ابريل سنة 2

 صل بهما. النبوة والوالية وما يت” منه: صلة البشر باملأل األعلى 9

 منه: الكتب السماوية السابقة وموقف اإلسالم منها.  16

 ظهر والتالوة. منه: العبادات اإلسالمية، عبادة الفكر والعلم وامل 23

 الصالة ومقوماتها. -منه: عبادة القلب  30

 : املسجد. 1940مايو سنة  7

 ”. والقيام -الصيام ” مايو: عبادة البدن 14

 ”. املكسب واآلنفاق وامللكية والزكاة” يصادمنه: التعبد االقت 21

 ”.احلج” يمنه: التعبد االجتماع 28

 . اخل” لدعاءاو الصالة، الصوم، الذكر” : نوافل العبادات1940يونيو سنة  4

 ”.النية الصاحلة” منه: عبادة املقصد 11

 .حديث اخلميس -ب 

وإدراك نواحي الضعف عن دقة الشعور  1939ديسمرب سنة  14 – 1358ذي القعدة سنة  3

 والقوة.

 ديسمرب عن االستعداد التام للتضحية واإلميان حبق اجلماعة يف الفرد.  21 -ذي القعدة  10 

 ديسمرب عن التجرد للفكرة. 28 -ذي القعدة  17

  الدعوة. عن اإلميان العميق يف خصائص 1 939يناير سنة  4-ذي القعدة 2 4

 العملية.  يناير عن اإلميان بأصول الدعوة 18 

 منه عن التكمل. 25

 فرباير عن التطهر. 2
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 منه عن التأثري.  9

 ”. أهدافها اإلصالحية” منه يف السياسة 16

 منه يف اإلدارة. 23

 يف اجلندية. 1940أول مارس سنة 

 منه يف القضاء.  8

 منه يف التعليم.  15

 منه يف الثقافة.  22

 منه يف اخللق. 29

 أبريل يف االقتصاد. 5

 منه يف الصحة.  12

 منه يف املنزل.  19

 منه يف اجملتمع. 26

 

  إىل رفعة رئيس احلكومة

بعد إعالن احلرب بأيام تقدمت إىل  ي: أ1939وبر سنة كتاملوافق أ 1 3 58ويف شعبان سنة 

 رئيس احلكومة هذه املذكرة:

 الوزراء. سحضرة صاحب املقام الرفيع على ماهر باشا رئيس جمل

له وصحبه ومن آعلى صلى اهلل أسلم على سيدنا حممد والذي ال إله إال هو، وأصلى  أمحد إليكم اهلل

بعد: فقد شاء اهلل أن تقوموا بأعباء احلكم وبركاته اهلل ورمحة وتبع هداه، وأحييكم فالسالم عليكم 

ام التفكري وحسن وت وتقلبات، تتطلب كل اليقظة واالهتمام ودآيف ظروف شديدة حرجة كلها مفاج

 صرف.الت

  

وهو الرحيم بهذا البلد وأهله خيلق من ظروف الشدة وحدة عاملة وتعاىل وال ندرى لعل اهلل تبارك 

وفوائد مل تكن ختطر على بال. وأنتم يف هذه الظروف أحوج ما تكونون إىل أن تكون  دائمًا وجهادًا
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 بالعنت واإلرهاوالتأييد يف مواقف  ياألمة مجيعا إىل جانبكم، تستمدون منها القوة يف الرأ

أن يتقدم بكل ما عنده. وقد أظهرمت ي وساعات اخلطر والتحكم، فإن الساعة رهيبة تهيب بكل مصر

يف إنشاء وزارة الشئون ذلك متثل  ية واإلصالح الداخلتماعيرفعتكم اهتماما بالشئون االج

 ماعية وفكرة اجليش املرابط.تجاإل

ة ومنها وزارتكم املاضية موقف احلياد التام، ومل وزارة سابق* ولقد وقف اإلخوان املسلمون من 

ا أنهم مل ولن يطلبوا ومل ولن يتقبلوا من واحدة منها مساعدة ميتقدموا إىل واحدة منها باملساعدة، ك

ألن اإلخوان يعلمون أن ما أخذوا أنفسهم به من تربية الشعب وبث األفكار الصاحلة القوية يف نفسه 

، بياحلز نفع من االتصال باحلكومات اليت ال يشغلها اآلن إال التهاترأجدى عليهم وعلى األمة وأ

 ف التقلبات احلزبية واحلكومية.طولقد كان هلذه النقطة القومية أثرها يف إبعاد اإلخوان عن عوا

بفكرته، وقد  كمإىل أن يصارحكم برأيه وميد يمصر لواآلن وقد أحاطت بالبلد ظروف تدعو ك

غيور أن يأخذ بناصرها فيها ويعمل لنجاحها، فإن  كلتوجب على  شرعت احلكومة يف أعمال

اإلخوان يرفعون إليكم هذا البيان يوضحون به رأيهم ويعرضون به على احلكومة معاونتهم 

يف اإلصالح فنحن معها، وإن سلكت سبيل غريها  ومساعدتهم، فإن كانت احلكومة جادة حقًا

رتحات واآلراء فيه وتأليف اللجان غري الصاحلة قملمن اإلصالح باإلعالن عنه وتنسيق ا تورضي

وغري العاملة له، فسنظل حنن نعمل يف ميداننا حتى يفتح اهلل بيننا وبني قومنا باحلق وهو خري 

خز الضمري وتبعة والفاحتني، ونكون قد أعذرنا إىل اهلل وإىل احلكام وإىل الناس، وخرجنا من 

 يل.اهلادي إىل سواء السب اهللالتقصري. و

 يرأي اإلخوان املسلمني يف موقف مصر الدول

، وجيب أال تتورط احلكومة صرحيًا جيب أن يكون واضحًا يصاحب الرفعة إن موقف مصر الدول يا

ل حبكم القانون الدولي متام االستقال ء ال شأن هلا فيه وال صلة هلا به. إننا أمة مستقلةييف ش

على أنها  * وأحوال خاصة  فت ضغط ظرومن قبلها حتمعاهدة حتالف قبلها وبيننا وبني اجنلرتا 

( من 7امية. وتنص املادة )لساملصرية ا* * سبيل يف غاية ما ترجوه مصر، ولكن على أنها خطوة 

داخل البالد املصرية وحمصورة يف * لرتا إمنا تكون جنإىل اهذه املعاهدة على أن مساعدات مصر 

 ناء بهذه التعهدات وعملت يف ذلك أقصى ما ميكن أالوف لك هفيوظلت مصر  ولقدد معينة. وحد
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زيادة  لي، وكسي أو السيابأيا كان لونه احلز يتعمل، فكل زيادة على هذا ال ميكن أن يقبلها مصر

 وفية.لالوطن وجناية على هذه ا األمة الناهضة ا اعلى هذا تفريط وتضييع حلقوق هذ

نكليزيـة إجحافـا كـبريا حبقـوق مصـر      املصـرية اإل يف املعاهـدة   يـرون هم الذين وفاإلخوان املسلمون 

واستقالهلا الكامل يريدون من حكومة مصر أال تتجاوز هـذه احلـدود املرسـومة علـى مـا فيهـا مـن        

إجحاف بأية حان، ومهما كانـت الـدوافع إليـه، وأن تنتهـز كـل فرصـة لالسـتفادة مـن الظـروف          

تقاللنا وحقوق نهضتنا، فإن اعتـدت علينـا   احلاضرة وتكسري القيود واألغالل اليت تقيد حريتنا واس

لة وحنن يف أرضنا فكـل شـرب مـن مصـر الغاليـة فـداؤه الـدماء واألرواح واألمـوال واألبنـاء،          وأية د

واإلخوان املسلمون حينئذ على أمت استعداد ألن يذودوا عن حياض هذا الوطن بكـل مـا ميلكـون مـن     

مهما كان لونهـا ال عهـد هلـا وال ذمـة، ومهمـا      نفس ومال. وإن الدول األوروبية يا رفعة الرئيس 

ر، وال تـرتدد يف تكـذيب نفسـها إذا وجـدت     سـ تظاهرت باحليـاد واملـودة فإنهـا ختفـي غـري مـا ت      

مصلحتها يف هذا التكذيب، فمن واجبنا أال ننخدع حبياد حمايد، بل ال بد من االستعداد التام بكل 

على متام األهبة، فلنقـف موقـف احليـاد،    معانيه وبكل سرعة وهمة، وحتى نواجه اخلطر وحنن 

 وسنعمل جاهدين لالستعداد.

 

 ياإلخوان يف اإلصالح الداخل يرأ

فنواحيه كثرية متعددة، وقد تناوهلا الكاتبون واملقررون بالبيان واإليضاح،  يأما اإلصالح الداخل

: الروح اليت جيب أن ولكن اإلخوان املسلمني يريدون أن حيصروا الكالم يف بيانهم هذا يف أمرين هما

املرابط وفكرة  شتسود هذا اإلصالح، واألشخاص الذين يقومون به. ثم يطبقون ذلك على فكرة اجلي

 وزارة الشئون االجتماعية.

298 

  

مه منذ أجيال، وانتهت إىل مصر زعامة اإلسالم وإمامة ييا صاحب الرفعة: إننا ورثنا اإلسالم وتعال

إلينا من أوروبا نظم وأفكار منها ما يتفق مع الفكرة اإلسالمية،  املسلمني ما يف ذلك شك، وسرت
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ومنها ما يصدمها ويتنايف معها، وال زالت هذه األفكار األوروبية تفعل فعلها، وتتمكن من نفوس 

 الكثريين من املثقفني يف مصر.

سالم فتطبقها ويعتقد اإلخوان املسلمون أن الطريق الوحيد لإلصالح هو أن تعود مصر إىل تعاليم اإل

مع هذه  ، وأن تقتبس من كل فكرة قدمية أو حديثة، شرقية أو غربية ما ال يتنايفسليمًا تطبيقًا

 التعاليم ويكون فيه اخلري لألمة.

 فكرة االعتماد على قواعد اإلسالم وأصوله وروحه. فالروح اليت جيب أن تسود فكرة اإلصالح عندنا

ممن عرفوا باحرتامهم  الح ويوكل إليهم أمره فيجب أن يكونواأما الرجال الذين يقومون بهذا اإلص

هلذه الفكرة، ومل جياهروا مبا ينافيها على األقل. أما الذين تشبعوا بوجوب تقليد الغربيني يف كل 

، وساروا يف حياتهم اخلاصة ويف مناهجهم العامة على هذه القاعدة األوروبية البحتة. فهؤالء يءش

أيديهم وال تنتج أفكارهم ما يتفق مع فكرة العودة إىل التعاليم اإلسالمية.  ال ميكن أن يأتي على

اإلصالح والقيام على  جيف أن اختيار الرجال الذين يعهد إليهم بوضع برام يوأعتقد أن رفعتكم مع

الذي يفقه ويقوم على  ضيقيقة هو القاج نفسها، فإن القانون يف احلمإنفاذها أهم بكثري من هذه الربا

 فيذه واستخدامه.تن

على هذين األساسني يا صاحب الرفعة يريد اإلخوان املسلمون أن تسري احلكومة يف إصالحاتها. وهم 

ومل تبال بإرجاف املرجفني واتهامات  يعتقدون أنها إذا أخلصت يف هذا واهتمت به وقصدته حقًا

شعب سيؤيدها، ومن نصره اهلل افلني، فإن اهلل سينصرها والغاملبطلني املتحللني وتربم اإلباحيني ال

 .وأيده الشعب فلن يغلب أبدًا

املرابط األستاذ عبد الرمحن عزام، وهو معروف باحرتامه لفكرة  شاختارت احلكومة لقيادة اجلي

العودة إىل تعاليم اإلسالم ومل يتجاهر مبا ينافيها، واختيار احلكومة له ليقوم بهذه املهمة اختيار 

تارت احلكومة لسكرتارية الشئون االجتماعية الدكتور عبد املنعم رياض، موفق إن شاء اهلل. واخ

 وهو كذلك معجب

ما يتنايف وهذه التعاليم. ولكن كال من الرجلني -بتعاليم دينه حريص على أال يعرف عنه الناس 

لشرط، اء الذين يتوفر فيهم هذا ااألكفخلصني واملساعدين على كفايته يف أشد احلاجة إىل املعاونني امل

 ت احلكومة بهذا.يفهل عن
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املرابط ويف وزارة الشئون االجتماعية  شالذي رأيناه أنها اختارت لكثري من الشئون اهلامة يف اجلي

من سيعتربون أنفسهم موظفني فقط، كل عملهم أن يسددوا خانات ويتناولوا مكافآت، وبذلك ال 

وغريهما سدى ألن القلب ال ينهض  قق اإلصالح وتضيع جهود عزام بك وعبد املنعم رياض بكحيت

 .بغري أجنحة تطري به. يا صاحب الرفعة: إن اإلخوان املسلمني قد مارسوا املهنتني ممارسة فعلية

منذ سنوات طويلة، وقد تكونت لديهم خربة يف كثري من الشئون االجتماعية يف هذا البلد، وهم ما 

ا أوتوا من جهد ومال، ال يرجون من أحد بكل م يزالوا دائبني يف خدمة هذا اإلصالح االجتماع

جزاء إال اهلل، وهم مستعدون متام االستعداد للمساهمة بنصيبهم يف هذه الواجبات، وهم حني 

يف غايته. وما على  ناملتفا ييزاولونها ال يفعلون ذلك بروح املوظف املكلف ولكن بروح املصلح املضح

ى ما يكون من أمرهم. ولسنا نريد بذلك أن حنتكر احلكومة إال أن تدعوهم وتفسح هلم اجملال لرت

مع ما أفدناه  يطريق اخلري وال أن نهيمن على وسائله ومناهجه، وإمنا نريد أن يكون لنا يف ذلك رأ

 سنني. ذمنمن خربة، وأن نشارك يف خدمة ختصصنا فيها وعملنا هلا 

املسلمني فإن من يتقدم هلذه  ولسنا بذلك نريد أن نفتح أبواب عمل وارتزاق لعاطلني من اإلخوان

ن يف أعماهلم كل الراحة، وهم إن انتدبوا هلذه اخلدمة سيقومون حيواملهمة كلهم موظفون مسرت

الرغبة يف اإلصالح، وحتقيق غايات طاملا  ذلكبعمل مضاعف وجمهود مضن جبار، وإمنا حيدوهم إىل 

 إليها. لعملوا لتحقيقها وترقبوا ساعة الوصو

ء، يالرجعيني يريدون أن يهيمنوا على نهضة البلد، وميدوا أصابعهم يف كل ش وسيقول أناس إن

اعه وال يستحق مثن املداد الذي يكتب به الرد عليه، فنحن نضرب عنه مسوهذا الكالم ال يساوى 

صفحا إىل ما هو أجدى وأنفع، وسريى هؤالء القائلون بعد طول املطاف وكثرة التجارب أن نصرة 

هؤالء الرجعيني الذين أحسنوا صلتهم باهلل  يسيكون على أيد له زه وتوفري اخلريهذا البلد وإعزا

 .”رن اهلل من ينصرهصولين“اهلل هلم التأييد وأمدهم بالتوفيق  فكفل

هز هذه نتي أنيف ذلك، فإ على الناس أن يتقدموا له بالنصح كلما رأوا الفائدة كموإذا كان من حق احلا

 املالحظات. ن املسلمني إىل رفعتكم بهذهرصة فأتقدم باسم اإلخوافال
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مجيعا التعاون على  يمن واجبكم يا رفعة الرئيس يف الظروف احلالية اليت تستلزم من أوىل الرأ

أخالقها  تبها ومقاومة أخطارها وال سيما وقد مرت على مصر أدوار حطم واالنتفاعمواجهتها 

 وفضائلها:

يف احلسن منها وتلمس  وتقدير مالحظاتهم والثناء عليهمالتام مع خصومكم السياسيني  محالتسا -ا 

اخلاصة، وانتهاز كل فرصة للتفاهم معهم، وإعطاؤهم  واالنتقاداتالعذر هلم يف احلمالت الشديدة 

حقوقهم كاملة يف يسر ومن غري إرهاق يف حدود العدالة والقانون، وبذلك متوت روح احلزبية 

نصاف، وقد دعوتهم واحلزازات، وهذه يقبلها احللم واإل املصاحل السياسية اليت ال غذاء هلا اآلن إال

 إىل الوحدة والتعاون فعززوا هذه الدعوة بالعمل.

بساطة وتواضع وبعد عن  دوام االتصال بالشعب بالزيارات من رفعتكم ومن كبار احلكام يف - 2

ومبشاركتهم عواطفهم يات وأبهة املناصب. أو باحلديث إىل الناس يف شئونهم اهلامة مسكلفة الر

ومشاعرهم بصورة شعبية ال رمحية، وبتوصية املوظفني أن حيسنوا معاملة اجلمهور، وأخذهم يف 

 ذلك بالرقابة الشديدة، مع تبسيط اإلجراءات املصلحية املعقدة.

ات، ئء عند كل الفيش القضاء التام على الرشوة واحملسوبية وداء الوساطة الذي تفشى يف كل - 3

ء وكفي. أذيعوا هذا يف الناس وطبقوه عمليا، وليكن يف شيلقانون واحلق هو الوسيط يف كل فليكن ا

القانون قوة وشدة، ولنتجرد بعض الوقت من عواطفنا الرحيمة لألقارب واملعارف حتى تعود إىل 

 بعزة احلق وحيرتموا سلطة العدل. نالناس الثقة بعدالة القائمني على مصاحلهم، ويشعرو

اد التام يف الكماليات ويف أبهة املناصب وتعديل املرتبات الضخمة وإلغاء مظاهر الرتف االقتص -4

يف دواوين احلكومة ومصاحلها، وليبدأ بذلك حضرات الوزراء أنفسهم ثم كبار املوظفني من  يالرمس

 وإن كان بعض الوزراء -بعدهم وقد يكون يف ذلك بعض اإلرهاق، فليكن هذا، ولريهق نفر من األمة 

 عامة املوظفني ومن ورائهم عامة الشعب. سيف سبيل ضرب املثل الصاع وإصالح ما فسد يف نفو -

هوض نجتعل ال العناية بالشئون االقتصادية فإن حال الفقر احملض الذي يعانيه الناس - 5

غري ميسور ما مل يتوفر هلم القوت الذي ال جيده الكثري منهم إال بشق النفس، مع  أمرًا يالروح

فرة املشروعات اإلصالحية اليت لو أخذت بها احلكومة خلففت ويالت الفقر على كثري من الناس. و

ء بقدر ما حيملهم على ذلك عنايتها يسك بها شلتموا ، ناس على تأييد احلكومةأوال حيمل 
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بأرزاقهم وتفكريها يف شئونهم االقتصادية. ومن اخلطأ العظيم أن تعمد احلكومة يف هذا الظرف 

يع توزيع العمل طاومة أو االستغناء عن بعض املوظفني، وهي تستقصيب إىل فصل بعض عمال املالع

 وإنقاص األجور بدال من هذا الفصل الذي جر الويالت على كثري من األسر والعائالت.

التشدد التام يف حقوق األمة القومية وعدم اللني فيها مهما كانت الظروف ضاغطة، ومصارحة  -6

م واحملكوم اكهذا املوقف، واالستعانة بها على عالجها، فال يوفر الثقة بني احل األمة مبثل

 كاملصارحة والتعاون.

داب آلالنقد والتزام ا احملافظة التامة على الشعائر اإلسالمية وجتنب مواطن بل وأواًل وأخريًا - 7

ار حضرات أصحاب ، وأن يكون ذلك شعالقومية يف اجملامع واحلفالت العامة والتصرفات مجيعًا

الوزراء وكبار املوظفني، وليعملوا على هذا باحلكمة واملوعظة احلسنة حتى يسري على هذا ي لااملع

 م من ورائهم الشعب كله.، ثالنهج من دونهم من مرءوسيهم

ماهلا وحقوقها ولقد آالمها وآمصر  يفوفلسطني يا رفعة الرئيس لن ينسى املسلمون يف مصر و - 8

ل التطوع يف خدمة قضيتها. والظروف احلالية فيما نعتقد مالئمة كل املالءمة إلعادة سبق إليكم فض

ليفة من ضري أن ترج ضمائر حلفائها باإلفراج عن املعتقلني الكرة من جديد، وليس على احل

الباسل الكريم بي السياسيني يف فلسطني والسماح بعودة للمهاجرين واالعرتاف هلذا الوطن العر

 ةه غري منقوصبكامل حقوق

به هذه املواسم  سبيله فهو خري ما تستقبلون يفا ووا على هذا يا رفعة الرئيس، وجاهدلاعم

 اهلل. البه إ نتتقربوو، لفاضلةا

 هذا يا صاحب الرفعة ما أردنا أن نتقدم إليكم به يف هذا الوقت العصيب،

  والتوفيق. والسالم عليكمواهلل نسأل أن يتدارك العابر برمحته وأن يتوىل مصر الناهضة باخلري

 ورمحة اهلل وبركاته.

 هجرية  1358من شعبان سنة  20القاهرة يف 

 حسن البنا

 لمنيسد العام لإلخوان املشاملر
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 يف سبيل فلسطني العربية

ولقد حضر على ماهر باشا ومعه عبد الرمحن عزام باشا مؤمتر فلسطني يف لندن، فودعها اإلخوان 

هب وفد من اإلخوان إىل احملطة الستقباله وعلى رأسه األستاذ أمحد أحر وداع، وبعد حضوره ذ

خرون، فهتف حبياته وأمر اإلخوان أن يهتفوا حبياته كذلك، فهتف بعضهم وامتنع اآل يالسكر

وعادوا ثائرين ورشوا إىل احتجاجا عنيفا وذكروا فيه أن اإلخوان ليسوا هتافني، وأنهم مل يهتفوا 

 وحده ويهتفون جلهاد وأعمال، فطيبت خاطرهم بأن هذه حتية املسافر ألشخاص وإمنا يذكرون اهلل

 عمله لفلسطني، فاحتسبوها عند اهلل يف سبيل فلسطني العربية. ييولكن حن شخصًا ييوأننا ال حن

فلسطني وانتهت الواقعة، وكتبت إىل رئيس احلكومة بهذا  بيوقد قررت احلكومة إعانة ملنكو

 اخلطاب:

 م الرفيع على ماهر باشا رئيس احلكومة املصرية.حضرة صاحب املقا

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد:

ففد قرأنا اليوم نبأ اإلعانة اليت قررتها احلكومة املصرية لألسر الفلسطينية اجملاهدة، فشكرنا 

ومة للحكومة أن تنبهت هلذا الواجب الذي تأخر به الزمن لديها كثريا، وقد كان من احلق على حك

ا بها طهمجاعات ال تربوري من املناسبات إىل شعوب ثوهي اليت تقدمت باإلعانات يف ك -مصر 

أن تكون يف مقدمة من ميد يد املساعدة للمجاهدين  -أضعف الوشائج اليت تربطها بعرب فلسطني 

 .ًاوعلى كل حال فهدا العمل من احلكومة املصرية ال يقابل بغري الشكر، فجزى اهلل العاملني خري

 

به من إمداد أسر اإلخوان اجملاهدين  تعدووحبذا لو أسرعت احلكومة بإرسال املقرر وخصصت ما 

ى على أبنائها بقبوهلم يف املدارس واملعاهد املصرية نباألقوات واملالبس، وأضافت ذلك العطف األد

 بوب.باجملان متى ثبت هلا أن عائليهم قد استشهدوا يف سبيل اهلل والوطن اإلسالمي احمل

 وننتهز هذه الفرصة فنلفت نظهر احلكومة املصرية إىل أمرين مهمني:

يكفل وصوهلا إىل  هلما: أن تقرير اإلعانة ليس أهم يف احلقيقة من اإلشراف على توزيعها توزيعًاوأ

لذلك جيب أن يكون هذا التوزيع مبعرفة اهليئات  املستحقني هلا من أبناء اجملاهدين، وضماناًَ

كل  ، وأن يكون بعيدًاليا أو جلنة السيدات العربيات مثاًلعلصميمة كاللجنة العربية الالعربية ا
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ينية وأيدي اخلوارج ومطايا االستعمار، حتى ال يفوت الغرض طلسفالبعد عن تدخل احلكومة ال

 املقصود وتتسرب اإلعانة إىل يد من ال يستحقها.

ينيني طء يف القضية العربية فإن الفلسيكل شي املشكور ليس هو ننساى اإلم: أن هذا املسًايوثان

أن يصلوا إىل استقالهلم  هية سليمة معلومة ييف سبيل غا حاألجماد ضحوا باألموال واألرواو

د شاركهم املسلمون والعرب قي. وونالصهي يهوديوحريتهم، وأن ينقذوا وطنهم من خطر الطغيان ال

ان للحكومة املصرية، وكان لرفعتكم بالذات نصيب دوهم فيه، وكييف كل أقطار الدنيا هذا الشعور وأ

 يف اجلهاد املربور. 

على جالله  سياسيحلل قضية فلسطني أهم بكثري من هذا املسعى ال سيوعلى هذا فاملسعى السيا

أنسب الظروف إلعادة النظر يف هذه القضية. وليس عليكم يا  يورمحته، ولعل الظروف احلالية ه

فوا الساسة الربيطانيني بوضوح وجالء حبقيقة املوقف، وتطلبوا إليهم رفعة الرئيس إىل أن تكاش

 ينية على هذه القواعد.طحل القضية الفلس

، وأخذ املهربني بأقصى الشدة حتى تظل الغالبية تامًا إيقاف اهلجرة اليهودية القانونية إيقافًا -1

 يف فلسطني عربية.

اجملاهدين، والسماح بالعودة للمهاجرين. ويف لني واملبعدين وقل عن كل املعتامالعفو الش - 2

مهاجر ال يرض أن يعود  ي، وإن أاحلاج حممد أمني احلسيين فلسطني املفيتزعيم احة مسمقدمتهم 

 .إىل الوطن إال إذا أعلى هذا احلق لسماحة املفيت

 ينية على أسر املهاجرين مبنحهم اإلعانات والتسهيالت اليتطإظهار عطف احلكومة الفلس - 3

 تعوض عليهم بعض ما فقدوا من أرواح وأموال، وتضمن هلم الراحة يف معيشتهم وظروف حياتهم.

 شريفًا اقدًاعها تعم  عربية مسلمة، والتعاقدنياعرتاف احلكومة الربيطانية باستقالل فلسط -4

 على حنو ما حدث يف مصر والعراق مثال.

بقدر ما ختدمون عرب فلسطني. فالفائدة  وحنن نعتقد أنكم بذلك تقدمون لربيطانيا خدمة جليلة

للطرفني معا. ونعتقد كذلك أنكم إذا جليتم للساسة الربيطانيني حقيقة شعور الشعب املصري وهو 

قر تبال شك صورة من شعور غريه من الشعوب اإلسالمية، وأقنعتموهم بأن بريطانيا حني تفعل هذا 

اإلسالمية والعربية كلها، وتسد الباب على  من الشعوب يوالعمل إىل أبعد حد بالتأييد القليب
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كان ذلك سببا للعمل من  -نصاف الطاعنني عليها، وتقدم بذلك دليال على أنها تقدر العدالة واإل

 .جديد على إنصاف فلسطني الباسلة واالعرتاف حبقوقها كاملة. وفقكم اهلل للخري ويسره على يديكم

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 لبناحسن ا

 وان املسلمنيخاملرشد العام لإل

وصلى اهلل على سيدنا حممد ما وفقنا إليه  ىعل له وشكرًا انتهت مذكرات الدعوة والداعية فحمدًا

 وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إىل يوم الدين.
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