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بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمدددد هلل وكفددد  ،وسددد

علددد رسدددل الددد ن اصددد ف  ،وعلددد خددداممهم

المجتب  ،محمد وآل وصحب أئمة الهدى ،ومصدابي الددى  ،ومدن بهدم اقتددى
فاهتدى.
أما بعد ...
ففي شهر وليو «مموز» عا ( ) 1998أذاعت قناة الجز رة في دولدة ق در
حلقة مثيرة فدي برنامجهدا الشدهير «االمجدا المعداك » عدن «ىماعدة اإلخدوان
المسلمين» بمناسبة مرور سبعين عا ًما عل مأسيسها.
وكان ال رف األول في الحوار هو األستاذ الدكتور موفيق الشداو األسدتاذ
السددابق بكليددة الحقددو بجامعددة القدداهرة ،وعضددو الهيئددة التأسيسددية لإلخددوان
والكامب اإلس مي المعروف.
وال رف اآلخر هو اللواء فدااد عد  ،الد

كدان أحدد ضدبا مباحد أمدن

الدولددة ال د ن اشددتهروا بتع د ب اإلخددوان فددي سددنة  1965حت د أ لقددوا علي د
«ملك التع ب»!
وبعددد أن أحي د عل د التقاعددد ظلددت عقدددة مع د ب اإلخددوان م حق د  ،وكددان
المظنددون أن عتددرف ب نبد  ،و سددترفر هللا معددال و تددو إليد ممددا صدددر مند ،
ولكن أصدر كتابا سما «اإلخوان وأنا» برأ فيد نفسد  ،وألصدق بداإلخوان كد
نقيصة.

اإلخوان المسلمون  70عا ًما في الدعوة والتربية والجهاد

2

وعل ك حال فشهادة مثل مردودة ،ألكثدر مدن سدبب ،وأول هد األسدبا
أندد خصدددم ،وال كددون الخصدددم شددداهدًا وال حك ًمددا ،وقدددد ًما قددال العدددر  :مدددن
استرع ال ئب فقد ظلم!
وله ا اسدترربت مدن البرندام أن ستضديف أكثدر مدن مدرة ،وهدو لدي

مدن

أه العلم والفكر ،وال من أه الد ن والشرع ،واسدترربت مدن الدكتورالشداو
أن قب محاورم .
وقد رحت قضا ا في ه الحلقة  -بعضها مدن أندا

مكلمدوا بالهدام

 -لدم

مأخ حقها من اإل ضاح ،ومساؤالت لم جدب عنهدا كلهدا ،إمدا لضديق الوقدت أو
لضيق الصدر ،أو لرير ذلك.
وقال لي بعض اإلخوة :لماذا ال مكتب شيئا في ذلك نص اإلخدوان ،و درد
عل امهامات المررضين ،و ضع األمور فدي نصدابها ،ولإلخدوان حدق عليدك،
وإن كنا نعلم أنك اآلن للمسلمين ىميعًا؟
قلددت لإلخددوة :هدد ا حددق ،وأنددا بالفعدد ملددك أمتددي اإلسدد مية فددي مشددار
األرض ومراربها ،ولكني ال أمنكر لدعوة اإلخدوان ،وال أىحدد أندي نشدأت فدي
ظلهددا ،ومعلمددت مددن إمامهددا وإخوان د وم مي د  ،وصددهرت فددي بومقتهددا حت د
نضجت واستقلت في العلم والفكر.
وله د ا أرى لزا ًمددا علدد أن أمسددك بددالقلم ،ألكتددب هدد الصددحائ  ،ألىلددو
الربار عدن وىد الددعوة اإلخوانيدة ،وألقدي بعدض الضدوء علد حقيقدة أهددافها
ومناهجها ،ومقومامها وخصائصها ،وأع ي بعدض اإلشدارات واللمحدات عدن
سيرمها ومسيرمها ،وعن ثمرامها وآثارها ،وعدن معانامهدا ومحنهدا ،وأرد علد
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التهم الموىهة إليها،

3

الحركدة اإلمدا الشدهيد حسدن

البنا مستشهدًا بكلمام  ،وناق ً من رسائل  ،بشدك أساسدي ،باعتبارهدا «المنهدا
الرسمي» لإلخوان ،الد

ارمضدو  ،وانضدموا للجماعدة علد ضدوء موىهامد

وموىيهام « ،وربما أ ي النق أحيانا  -عل غير ما وصي ب األكداد ميون -
لمز ددد البيددان والتوثيددق» وإن كددان المصدددراألول للحركددة مددن غيددر شددك ،هددو
القددرآن والسددنة ،وله د ا كددان مددن شددعار الجماعددة :القددرآن دسددتورنا ،والرسددول
زعيمنا.
وكددان مددن أصددول الجماعددة التددي ذكرهددا الشددهيد البنددا :ك د أحددد اخ د مددن
ك م و ترك إال المعصو صل هللا علي وسلم .
ولكددن «حركددة اإلخددوان» بعددد سددبعين عامددا ،أصددبحت أوسددع مددن رسددائ
اإلما البنا ومراث  ،إنما هي ك التدرا الفكدر والعملدي والجهداد التراكمدي
للتيددار اإلس د مي الكبيددر ،ال د

مض د فددي ر ددق حسددن البنددا واسددتمد من د ،

وأضاف إلي وربما عدل من في بعض األحيان.
وحد ثي عن حركدة اإلخدوان هندا لدي

حدد

المدار المسدتوعب ،فلسدت

أزعم أني أملك األدوات ال زمة ل لك ،وال الوقت الكافي لد  ،وإنمدا هدو حدد
موىز بعض اإل جاز ،جيب عن بعض التساؤالت ،و ضع بعض النقا علد
بعدض الحددروف ،مدن امددر عدا

فددي اإلخدوان ،وعددا

األحددا  ،وخدداض

غمدددار المحدددن فدددي عهدددد الملكيدددة وعهدددد الثدددورة ،مدددع إخوانددد الددد ن صدددبروا
وصابروا ولم زدهم االبت ء إال ثباما وإ مانا{ :فَ َما َو َهنُوا ِل َما أ َ َ
صااََ ُُ فِا َ
ساِِل ِ
ضعُفُوا َو َما ٱستَكَانُوا َو َ
َ
ٱّللُ ي ُِحب ٱل َّٰ َ
ٱّللِ َو َما َ
صِِ ِرينَ َ 146و َما كَانَ قَاولَ ُُ إِ َّل أَن قَاالُوا
اارافَنَا فِاا أَم ِرنَااا َوث َ ِِاا أَقاااَا َمنَا َوٱنصُاارنَا َ
علَاا ٱلقَااو ِ
َرََنَااا ٱغ ِفاار لَنَااا ذُنُوََنَااا َوإِس َ
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ٱل َّٰ َك ِف ِرينَ } [آل عمران.]147 ،146 :
والحق أني ما كنت أموقع أن
كددان .وهددو لددي

دول بدي البحد إلد هد ا الحدد ،ولكدن هكد ا

بكثيددر عل د أول د الجماعددات اإلس د مية مددن حي د الددزمن،

وكبددرى الجماعددات مددن حي د العدددد ،وأوسددع الجماعددات مددن حي د المسدداحة،
فلإلخوان وىود وأمباع في أكثر من سبعين ق ًرا.
هد ا وقددد كنددت أخد ت عل د اإلخددوان  -وال أزال  -أنهددم لددم كتبددوا مددار خهم
ب ر قة علمية موضوعية موثقدة ،بعيددا عدن كتابدة «المتحداملين» مدن خصدو
اإلخددوان ،أو خصددو اإلسد  ،وعددن كتابددة «المندداقبيين» مددن كتددا اإلخددوان،
ال ن نظرون إل مار خ اإلخوان عل أند ىميعد مناقدب وأمجداد ،بد نبردي
النظر إل اإلخوان نظرة وسد ية منهجيدة ،مقدول مدا لهدم ومدا علديهم ،مميدز ن
بين أصولهم وأهدافهم اإلس مية التي ال نبردي الخد ف عليهدا ،وبدين مدواقفهم
واىتهددادامهم البشددر ة ،باعتبددارهم مجموعددة مددن المسددلمين مجتهددد فددي خدمددة
اإلس د  ،والنهددوض بأمت د  ،وإع د ء را ت د  ،ونصددرة قضددا ا  ،مرلبددين حسددن
الظن ،وواكلين السرائر إلد ربهدا ،فدنن أصدابت هد المجموعدة فلهدا أىدران،
وإن أخ أت بعدد اىتهادهدا فلهدا أىدر واحدد ،كمدا علمندا رسدول اإلسد  ،عليد
الصددد ة والسددد  .وكددد منصددد

ددددرك أن أكثدددر اىتهدددادات اإلخدددوان كاندددت

صوابًا .والحمد هلل.
و نبري  -لكي نكون منصفين علميين حقًا  -أن نضدع األحددا فدي إ ارهدا
الزمني ،وال نخرىها عدن سدياقها التدار خي ،وأن نفهمهدا كمدا مفهدم النصدو
في ضوء أسبابها وم بسامها ومقاصدها.
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ولقد بدأ عدد من اإلخوان كتبون بصدفة فرد دة ،مثد األسدام ة محمدود عبدد
الحلديم ،وعبددا

السيسددي ،وغيرهمدا ،كمددا كتددب بعضدهم عددن ماسد

الحركددة

اإلما البنا رضي هللا عن .
وهد كلهدا خ ددوات فدي ال ر دق ،إلد كتابدة التدار خ العلمددي الد

مشددرف

عليد الجماعددة ،ومكل د إل د أسددام ة متخصصددين ،قددادر ن عل د التوثيددق والنقددد
والموازنة والتحلي .
ومددن عجائددب األقدددار أنددي أبدديض هد المقدمددة فددي منتصد شددهر فبرا ددر
 1999أ بعد خمسين سنة شمسدية ممامدا مدن مقتد اإلمدا حسدن البندا ،الد
اغتي في الثاني عشر من ( ) 1949/2/12ليكون هد ة للملك فارو في عيدد
مي د ال

احتف ب و ( ) 1949/2/11وهو و إىدازة رسدمية فدي مصدر

في ذلك الوقت.
وال زلت أذكر ذلك اليو ال

قرأنا في نبأ اغتيال الشيخ البنا ،فقدد كدان دو

خروىنا من سجن شر ة قسم أول ن ا ،بعد أن مكثنا في نحو أربعدين و ًمدا،
وذلك لترحيلنا إلد معتقد ال دور .وكاندت الصدح ممنوعدة عندا ،وال نعدرف
شدديئًا عددن أخبددار الدددنيا ،إال إذا ىاءنددا ضددي ىد ددد مددن اإلخددوان لينضددم إلينددا.
فكانددت الفجيعددة الفظيعددة أن كددون أول خبددر نقددرؤ بعددد ه د المدددة هددو خبددر
استشهاد ماس

الحركة رضي هللا عن .

فه ا الكتا ىاء في مناسبتين مهمتين:
مدددرور سدددبعين عا ًمدددا شمسدددية أو مي د دددة علددد مأسدددي

ىماعدددة اإلخدددوان

المسلمين ،وأكثر من اثنين وسبعين عا ًما قمر دة أو هجر دة « ...فدي ذ القعددة
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سددنة 1347ه د الموافددق أبر د أو مددا و سددنة  ، 1929كمددا مبددين ذلددك بالدددلي ،
ولي

سنة  1928كما هو مشهور».
ومض خمسين عا ًما علد استشدهاد اإلمدا البندا ،وقدد كندت كتبدت بمناسدبة

مددرور ث ثددين سددنة عل د وفام د  :كتددابي «التربيددة اإلس د مية ومدرسددة حسددن
البندددا» ،فددداآلن أكتدددب هددد ا الكتدددا بمناسدددبة مضدددي نصددد قدددرن علددد هددد ا
االستشهاد.
وعل ك حال ،ه شهادمي أكتبها للحق والتار خ .وقد قال الشاعر:

ومدددددا مدددددن كامدددددب إال سددددديبلي و بق  -الدهر  -ما كتبدت ددا !
فدد مكتددب بخ ددك غيددر شدديء سدددرك فدددي القيامدددة أن مدددرا !
علَ َ
ض َو َّل
{ َرََنَا ِإنَكَ تَعلَ ُ َما نُخ ِف َو َما نُع ِل ُن َو َما يَخفَ َّٰ َ
ٱّللِ ِمن َ
ش ء فِا ٱۡلَر ِ
فِ ٱل َ
س َما ِء} [إبراهيم.]38 :

الدوحة :ذو القعدة 1419ه
فبرا ر 1999
وس

القرضاو

***

البا األول
اإلخوان المسلمون
دعوة اكتملت مقومامها
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الحاجة إل الاعوة
التملز ووضوح الشخصلة
حسن الِنا :القائا المنتظر
الجنود الصادقون
وضوح اۡلهااف وشمولُا
وضوح الوسائ
وضوح المواقف

***
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دعوة اكتملت مقومامها
للدعوة الموفقة أو الدعوة الناىحة أو الدعوة المكتملة :مقومات أو أركدان ال
بددد أن متددوافر لهددا حت د مقددو بمهمتهددا ،ومدداد دورهددا ،ومحقددق أهدددافها التددي
منشدها في اإل قاظ والتنو ر أو في التربية والت هيدر ،أو فدي التجد دد والترييدر،
أو في البناء والتعمير ،أو في الجهاد والتحر ر ،أو في التوحيد والوحدة.
ه المقومات أو األركان األساسدية قدد قددر هللا لهدا أن مجتمدع ومتكامد فدي
دعوة اإلخوان المسلمين ،وإن شئت قلت :فدي حركدة اإلخدوان المسدلمين ،فهدي
دعوة ،وهي حركة ،أو هي دعوة متحركة ،وحركة داعية.
المقومات السبعة في دعوة اإلخوان:
ه المقومات للددعوة الموفقدة ،وللحركدة الناىحدة ،نسدت يع أن نجملهدا فدي
سبعة:
 - 1أن مكون الحاىة داعية إليها ،لتسد فراغا قائما.
 - 2أن مكون متميزة ،واضحة الشخصية والسمات.
 - 3أن مرز بقيادة واعية حكيمة معرف غا تها و ر قها.
 - 4أن هيأ لها ىنود مامنون برسالتهم ،صادقون واعون متراب ون.
 - 5أن مكون أهدافها واضحة ،ال شوبها ضبا وال اض را .
 - 6أن مكددون وسددائلها لتحقيددق غا امهددا واضددحة ك د لك ،معروفددة المراح د
والخ وات.
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 - 7أن مكون مواقفهدا مدن القضدا ا الكبيدرة واضدحة بيندة غيدر غامضدة وال
غائمة.
وأعتقد أن من قرأ مرا اإلخوان ،ومتبع مدار خ دعدومهم مند م لدع فجرهدا
في مد نة اإلسماعيلية عل ضفاف قناة السو

بمصدر ،حيد وضدعت اللبندة

األولدد فددي شددهر ذ القعدددة سددنة 1347هجر ددة  -مبددين لدد أن هدد الدددعوة
مددوافرت لهددا ملددك المقومددات السددبعة ،وهددو مددا نلقددي عليد الضددوء الكاشد فددي
الصحائ

التالية  -بنذن هللا.

***
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 - 1الحاىة إل الدعوة
فأما الحاىة إل الدعوة ،فقد كانت حاىدة ماسدة ،بد كاندت ضدرورة ملحدة:
أن مقددو فددي األمددة عامددة ،وفددي مصددر خاصددة :دعددوة ىد دددة ،مبن د مددا هدم د
االسددتعمار ،ومصددل مددا أفسددد الحكددا  ،ومنقددي الحيدداة ممددا لوثتهددا ب د عصددور
االنح ا  ،ومقاو ما خ ط ل أعداء اإلس .
كددان النددا

فددي حاىددة إل د دعددوة مجدددد العقددول بالمعرفددة الواعيددة ،ومجدددد

القلددو باإل مددان الدددافق ،ومجدددد الحيدداة بددااللتزا الصدداد  ،ومق د بالمرصدداد
لألفكار الهدامة ،والدعوات المنحرفدة ،والهيئدات المضدللة ،التدي مردزو العقدول
بالشبهات ،ومرزو النفو
كان اإلس

بالشهوات.

في حاىة إل دعوة ممأل الساحة ،ومسد الثررة ،ومعبئ األمة.

ولدم كددن فدديمن مثلددون اإلسد

فددي ذلددك الددزمن مدن قدددر علد القيددا بهد

المهمة.
فعلماء األزهر كانوا مشرولين بقضدا ا داخليدة ،وكاندت السدل ة الحاكمدة قدد
ورثددت مددن عهددد االسددتعمار :أن معددزل األزهددر عددن التددأثير فددي الحيدداة ،وأن
مضيق علد علمائد وأبنائد  ،حتد ملهديهم لقمدة العدي

عدن همدو الددعوة إلد

الددد ن ،وقضددا ا األمددة المصددير ة .ومحدداول أن مشددرلهم عددن اإلص د ح بقضددا ا
ىزئية ،ومجتهد أن مشر بعضهم ببعض.
وكانت ال در الصدوفية مشدرولة بأذكارهدا وأورادهدا  -وبعضدها بموالددها
وموائدها  -عن التصد لإلص ح ،وحم را ة الدعوة العامة لتجد دد اإلسد
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فددي األمددة .وهددي نفسددها فددي حاىددة إل د اإلص د ح والتجد ددد ،وفاقددد الشدديء ال
ع ي.
فكانت األمدة فدي حاىدة إلد دعدوة ىد ددة ،مجددد دعدوة النبدي األمدين ،قدو
عليها «صحابة ىدد» قومدون فدي اآلخدر ن مقدا الصدحابة فدي األولدين .وهدم
القابضدون علد د ددنهم فدي أ ددا الشددائد والفدتن أو أ ددا الصدبر ،التددي ىداء فيهددا
الحد

الشر

« :إن من ورائك أياما ،الصِر فلُن مث القِض عل الجمار،

للعام فلُن مث أجر خمسلن يعملون مث عملك ».
وفي روا ة قي  :ا رسول هللا ،أىر خمسدين رىد مندا أو مدنهم؟ قدالَ« :ا

أجر خمسلن رجال منك »(.)1
دعوة في أوانها:
لقد كان من دالئ التوفيق في ظهور حركة اإلخوان المسلمين :أنهدا ىداءت
دعددوة فددي أوانهددا ،وأحددو مددا كددون المسددلمون إليهددا ،بعددد أن احتلددت أو ددان
المسددلمين و نًدا بعددد آخددر ،وأصددب االسددتعمار ددتحكم فددي رقابهددا بعددد الحددر
العالميددة األولد  ،وغدددت بر انيددا لهددا نصدديب األسددد فددي هد الرنيمددة وبعدددها
فرنسددا ،قددد مقاسددما ذلددك فددي امفاقيددة «سددا ك

بيكددو» المعروفددة ،كانددت مصددر

والسدددودان والعدددرا وفلسددد ين والهندددد  -قبددد التقسددديم  -وماليز دددا ونيجير دددا،
وغيرهددا مددن ب د د إفر قيددا مددن حصددة االسددتعمار البر دداني ،وكانددت سددور ا
ولبنددان وشددمال إفر قيددا «مددون

والجزائددر ومددراك » ومور تانيددا والسددنرال

( )1روا الترمددد فدددي التفسدددير ( )3060وقدددال :حسدددن غر دددب ،وأبدددو داود فدددي الم حدددم
( ،)4341وابن ماى في الفتن ( )4014كلهم عن أبي ثعلبة الخشني.
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وغيرها من حصة االستعمار الفرنسي ،حت هولندا التي لم كن ز دد معددادها
في ذلك الوقت عل خمسدة م دين ،كاندت مسدتعمر إندونيسديا التدي مز دد علد
خمسين مليونا.
وهك د ا وقددع العددالم اإلس د مي كل د  -فيمددا عدددا الحجدداز ونجددد والدديمن  -فددي
قبضة االستعمار.
ثم أصيبت األمة اإلس مية بصدمة هائلة ،حين سدق ت خيمدة الخ فدة التدي
كانددددت مظلدددد أمددددة اإلسدددد  ،وممزقددددت «الدولددددة الواحدددددة» إلدددد «دول» أو
«دو ددد ت» ،و«األمدددة الواحددددة» إلددد «أمدددم» أو «أميمدددات» جدددافي بعضدددها
بعضددا ،ب د عدداد بعضددها بعضددا ،ب د قام د بعضددها بعضددا ،محددت نددداءات
مختلفددة ،كلهددا حمدد العصددبية الجاهليددة مددن عنصددر ة أو إقليميددة أو لرو ددة،
وأصدددب الدددو ن الواحدددد الددد

دورا وأو انًدددا،
سدددما الفقهددداء «دار اإلسددد » ً

متنازع فيما بينها عل الحدود ،التي صنعها لهم المستعمر الراصب.
وغدددا «القددانون الوضددعي» الد
النا

ىدداء فددي ركددا المحتد  ،هددو الد

حكددم

رغم أنوفهم ،بدال من الشر عة اإلس مية ،التي ظلدوا رىعدون إليهدا فدي

اإلفتاء والقضاء والتشر ع ،ث ثة عشر قرنا كاملة من الزمان.
وأمسدددد فكدددددر الردددددر الفلسددددفي واألخ قدددددي واالىتمددددداعي والسياسدددددي
واالقتصددداد والثقدددافي هدددو مصددددر التوىيددد  ،ومصددددر التدددأثير ،ومصددددر
التحر ددك ،ومصدددر التخ ددديط ،لمجتمعنددا المسدددلم ،بعددد أن كدددان اإلسدد

هدددو

الموىددد األول ،والمددداثر األول ،والمحدددرك األول لألمدددة ،فدددي شدددت ميددداد ن
الحياة.
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الهو ة ،واالنتمداء والدوالء ألبنداء األمدة ،كمدا كدان

مددن قبدد  ،وغدددت منافسدد  ،بدد مقاومدد هو ددات ووالءات وانتمدداءات أخددرى،
وأصبحت المسلمات العقد ة والفكر ة والشرعية عرضة للتشدكيك ،وظهدر فدي
مصدر كتددا «فدي الشددعر الجدداهلي» للددكتور د حسدين سددنة  ، 1926وقبلد
كتا «في أصول الحكم» للشيخ عل عبد الراز (سنة  ،) 1925وهدو الد
ىرد في اإلس

من الحكم ،واعتبر مجرد رسالة روحية ،وهو مدا لدم قد بد

أحد قط وال العصور الماضية.
وكان سقو الخ فة إ د انًا بدأن القلعدة بامدت بد حدرا  ،وأن الحمد أمد
مستبا ًحا لك مدن هدب ود  ،حتد اىتدرأ عليد الجبنداء ،واستنسدر فدي أرضد
البرا .
وكدان سددقو الخ فدة سددنة  1924فاىعددة مدن الفواىددع الكبدرى فددي مددار خ
األمددة ،زلددزل كيانهددا ،وهددز بنيانهددا ،أشددب بدددخول الصددليبيين بيددت المقددد ،
ودخول التتار برداد في العصور الماضية.
ولع أعظم من عبر عدن هد الفاىعدة هدو أميدر الشدعراء أحمدد شدوقي فدي
حائيت الشهيرة التي رثد فيهدا الخ فدة ،كمدا رثد أبدو البقداء الرندد غرنا دة
عند سقو ها في نونيت (.)2

( )2التي قول في م لعها:
لكـ ش ء إذا مـا تـ نقصـان فال يغـر َطلب العلش إنسـان!
وقال في ختامها:
لمثاا هااذا يااذوب القلااب ماان كمااا إن كااان فاا القلااب إسااال
وإيمان!
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ألرد الخ فدة رىد ضدل المسدلمين

رد ًحا مدن الدزمن ،حتد كدانوا حسدبون مدن أب دال اإلسد  ،وقدال فيد شدوقي
نفس بعد انتصار في إحدى المعارك:

هللا أكبدددر كدددم فدددي الفدددت مدددن

ددددا خالددددد التددددرك ىدددددد خالددددد

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر !
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبكلمدا العد
كان عجد
كمدال» -
انتصدر «الرداز مصد ف
المسلمون هللون و كبرون
دارا لإلسد  ،ودعمددا للخ فددة ،وشددًا
كمددا كددانوا سددمون  -حسددبون ذلددك انتصد ً
ألزر األمددة ،ومقو ددة لجهددود اإلصد ح والتجد ددد ،ولكددنهم فوىئددوا بهد ا الرىد
ال د

خدددعوا في د «كمددال أمددامورك» نقلددب عل د اإلس د

وأمت د وحضددارم

وشددر عت  ،و تحددول إل د عدددو ل د  ،مددوال ألعدائ د  ،مح ددم لق ع د  ،وأوالهددا
الخ فة.
قول شوقي رحم هللا خا ب الخ فة:

عدددادت أغددداني العدددر

رىدددع ونعيدددت بدددين معدددالم األفدددراح!

ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددواح ودفندددت عندددد مدددبل اإلصدددباح!
كفنددت فددي ددو الزفدداف بثوبدد
ضدددجت عليدددك مندددابر ومددد ذن وبكدددت عليدددك ممالدددك وندددواح!
الهنددددد والهددددة ومصددددر حز نددددة مبكددددي عليددددك بمدددددمع سددددحاح
والشا مسأل والعرا وفدار  :أمحا من األرض الخ فة ماح!
وثار ثائر المسلمين في كد مكدان ،وندادى المندادون ،وعقددت المداممرات،
مددن أى د إعددادة الخ فددة ،ولكددن العقددد قددد انفددر  ،ومندداثرت حبام د هنددا وهندداك
وهنالك ،ولم كن من السه ىمع من ىد د .فقد كاندت المداامرة أكبدر وأعمدق
من ملك المحاوالت الراضدبة والحز ندة ،فدي الهندد وفدي مصدر ،وغيرهمدا مدن
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ىد دد ،خ دط للمعركدة

بفكر ىد د ،وس ح ىد د ،وىنود ىدد.
موىة الترر ب العامية:
وكان من أبرز ما جسد الحاىة إل دعوة ىد ددة :الموىدة العاميدة للترر دب
الفكر واالىتماعي ،التي سماها اإلما حسدن البندا « ريدان المدادة علد بد د
اإلس » .وقد بين رحم هللا آثار هد ا الردزو الرربدي المكثد  ،الد

اسدتبانت

أخ ار عل األمة اإلس مية فدي شدت أق ارهدا ،ومجلد أظهدر مدا كدون فدي
مصر ،برغم منزلتهدا اإلسد مية ،ومار خهدا فدي الددفاع عدن اإلسد
بج ء في رسالة «بين األم

بدين ذلدك

واليو » فقال:

وقددد عم د األوربيددون ىاهددد ن عل د أن مرمددر موىددة ه د الحيدداة الماد ددة،
بمظاهرها الفاسدة وىراثيمها القتالة ،ىميع الدب د اإلسد مية التدي امتددت إليهدا
أ ددد هم ،وأوقعهددا سددوء ال ددالع محددت سددل انهم ،مددع حرصددهم الشددد د عل د أن
حتجددزوا دون هدد األمددم عناصددر الصدد ح والقددوة ،مددن العلددو والمعددارف
والصناعات ،والنظم النافعة .وقد أحكموا خ ة ه ا الردزو االىتمداعي ،إحكا ًمدا
شددد دًا ،واسددتعانوا بدددهائهم السياسددي ،وسددل انهم العسددكر  ،حت د مددم لهددم مددا
أرادوا.
أغروا كبار المسلمين باالستدانة مدنهم والتعامد معهدم ،وسدهلوا علديهم ذلدك
وهونددو علدديهم ،واسددت اعوا ب د لك أن كتسددبوا حددق التدددخ االقتصدداد  ،وأن
ررقددوا الددب د بددرؤو

أمددوالهم ومصددارفهم وشددركامهم ،وأن ددد روا دوال

العم االقتصاد كما ر ددون ،وأن سدتأثروا دون األهلدين باألربداح ال ائلدة،
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والثددروات العظيمددة .وممكنددوا بعددد ذلددك مددن أن ريددروا قواعددد الحكددم والقضدداء
والتعليم ،وأن صبروا النظم السياسية والتشر عية والثقافية بصديرتهم الخالصدة
في أقوى ب د اإلس .
وىلبوا إل ه الد ار نساءهم الكاسديات العار دات ،وخمدورهم ومسدارحهم
ومراقصهم وم هيهم ،وقصصدهم وىرائددهم ،وروا دامهم وخيداالمهم ،وعبدثهم
ومجونهم ،وأباحوا فيها من الجرائم ما لم بيحو في د ارهم .وز نوا هد الددنيا
الصاخبة العابثة ،التي مع باإلثم وم ف بالفجور ،في أعين البسد اء األغدرار
من المسلمين األغنياء ،وذوى الرأ فيهم ،وأه المكان والسل ان.
ولددم كفهددم هد ا حتد أنشددأوا المدددار
د ار اإلس  ،مق ف في نفو

والمعاهددد العلميددة والثقافيددة فددي عقددر

أبنائد الشدك واإللحداد ومعلمهدم كيد

نتقصدون

أنفسدددهم ،و حتقدددرون د دددنهم وو دددنهم ،و نسدددلخون مدددن مقاليددددهم وعقائددددهم،
و قدسون ك ما هو غربي ،و امنون بأن ما صدر عن األوروبيين وحد هدو
المث األعل في ه الحياة.
واحتددوت ه د المدددار

عل د ال بقددة العليددا وحدددها وصددارت وقفددا عليهددا،

وأبناء هد ال بقدة هدم العظمداء والحكدا  ،ومدن سديكون بيددهم بعدد قليد مقاليدد
األمدددور فدددي هددد األمدددم والشدددعو  .ومدددن لدددم دددتم نضدددج فدددي هددد المعاهدددد
الموضعية فنن في البعثات المت حقة ما كف لهم التما .
ونج د ه د ا الرددزو االىتمدداعي المددنظم العني د أعظددم النجدداح ،فهددو غددزو
محبددب إل د النفددو  ،الصددق بددالقلو  ،و د العمددر ،قددو األثددر ،وهددو له د ا
أخ ر من الرزو السياسي والعسكر بأضعاف األضعاف.
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ومرالددت بعددض األمددم اإلسد مية فددي اإلعجددا بهد الحضددارة األوروبيددة،
والتبددر بصددبرتها اإلس د مية ،حت د أعلنددت مركيددا أنهددا دولددة غيددر إس د مية،
ومبعت األوروبيين بعن

قا

في ك ما صنعون .وحاول ذلك أمان هللا خدان

ملك األفران ،ف احت ملك المحاولة بعرشد  ،وازدادت فدي مصدر مظداهر هد ا
التقليد واستفحلت ،حت است اع رى من ذو الدرأ فيهدا أن جهدر بأند «ال
سبي إل الترقي إال بأن نأخ به الحضدارة خيرهدا وشدرها وحلوهدا ومرهدا،
ما حب منها وما كر  ،وما حمد منها ومدا عدا » وأخد ت منتقد فدي سدرعة
وقوة من مصر إل ما ىاورها من الب د ،حت وصدلت إلد أقصد المردر ،
و وفت بالمشاعر المقدسة في ربوع الحجاز.
ونسدت يع أن نقسددم الدب د اإلسد مية بحسدب مأثرهددا بهد الحضددارة الماد ددة
و ريان مادمها عليها إل ث ثة أقسا :
 - 1ب د د بل د بهددا ه د ا التددأثر مبلرًددا ص د إل د القلددو والمشدداعر ،كمددا غيددر
األوضدداع والمظدداهر ،ومددن ه د الددب د مركيددا ومصددر ،فقددد انحسددر ظ د
الفكرة اإلس مية فدي هد الدب د عدن كد األوضداع االىتماعيدة ،و دردت
الفكرة اإلس مية ،لتقبع في المساىد والزوا ا والربط والتكا ا.
 - 2ب د مأثرت به الحضارة فدي أوضداعها ومظاهرهدا الرسدمية ،ولكنهدا لدم
مترلب فيها عل المشاعر القلبية كن ران وب د المرر وشمال أفر قيا.
 - 3بد د لددم متددأثر بهد الحضددارة فيهددا إال بقددة خاصددة مددن المثقفددين والحكددا
دون العامددة والدددهماء ،كسددور ا والعددرا والحجدداز ،وكثيددر مددن أىددزاء
الجز رة العربية وبقية ممالك اإلس .
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ومع ه ا فالموىة ممتد بسرعة البر  ،لتص إل مدا لدم مصد إليد بعدد مدن
النفو

وال بقات واألوضاع.

ولقددد اسددت اع خصددو اإلس د

أن خدددعوا عق د ء المسددلمين وأن ضددعوا

ستارا كثيفًا أما أعين الرير منهم ،بتصو ر اإلس
ً
ضرو من العقائدد والعبدادات واألخد

قاصدرا فدي
نفس مصدو ًرا
ً

 ،إلد ىاندب مجموعدة مدن ال قدو

والخرافددات والمظدداهر الجوفدداء ،وأعددانهم علد هد الخد عددة :ىهد المسددلمين
بحقيقددة د ددنهم ،حت د اسددتراح كثيددر مددنهم إل د ه د ا التصددو ر ،وا مددأنوا إلي د
ورضددوا ب د  ،و ددال علدديهم فددي ذلددك األمددد ،حت د صددار مددن العسددير أن نفهددم
أحدهم أن اإلس

نظا اىتماعي كام تناول ك شاون الحياة.

نسدددت يع بعدددد ذلدددك أن نقدددول :إن الحضدددارة الرربيدددة بمبادئهدددا الماد دددة ،قدددد
انتصددرت فددي ه د ا الصددراع االىتمدداعي عل د الحضددارة اإلس د مية ،بمبادئهددا
القو مددة الجامعددة للددروح والمددادة معً دا فددي أرض اإلس د
ضدددرو  ،ميددددانها نفدددو

نفس د  ،وفددي حددر

المسدددلمين ،وأرواحهدددم وعقائددددهم وعقدددولهم ،كمدددا

انتصرت فدي الميددان السياسدي والعسدكر  ،وال عجدب فدي هد ا ،فدنن مظداهر
الحياة ال متجزأ ،والقوة قوة فيهدا ىميعًدا ،والضدع

ضدع فيهدا ىميعًدا كد لك:

اا}} [آل عمددران ،]140 :وإن كان دت مبدداد اإلس د
{وتِلااكَ ٱۡلَيَااا ُ نُااَا ِولُ َُا ََاالنَ ٱلنَا ِ
َ
ومعاليم ظلت قو ة في ذامها فياضة بالخصب والحيداة ،ى ابدة أخداذة بروعتهدا
وىمالها ،وستظ ك لك ،ألنهدا الحدق ولدن مقدو الحيداة اإلنسدانية كاملدة فاضدلة
اان نَ َزلنَااا ٱلااذِك َر َوإِنَااا لَااۥُ
بريرهددا ،وألنهددا مددن صددنع هللا وفددي حيا تدد { :إِنَااا نَح ُ
لَ َّٰ َح ِف ُ
ظونَ } [الحجرَ { ،]9 :ويَأ ََ َ
ورهُ َولَو ك َِار َه ٱل َّٰ َك ِف ُارونَ } [التوبدة.]32 :
ٱّللُ ِإ َّل أَن يُتِ َ نُ َ
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اه (.)3
مصو ر واقع مصر والو ن العربي واإلس مي
والنتيجة بعد ذلك كل  :أن واقع الحدال فدي مصدر ،وفيمدا حولهدا مدن الدو ن
العربي اإلس مي ،كان ناد بوىو دعدوة ىد ددة ،سدماها اإلمدا حسدن البندا
«دعوة البع واإلنقاذ».
و لزمنا أن نصور ه ا الواقع مصو ًرا موضوعيًا بعيددًا عدن لردة العوا د
واإلثارة ،لنعلم أن دعوة اإلمدا حسدن البندا كاندت فر ضدة وضدرورة ،فر ضدة
وىبها الد ن ،وضرورة حتمها الواقع.
وسأسددتعين فددي هدد ا بمددا كتبدد د .محمددود أبددو السددعود فددي مقدمتدد لكتددا
ر تشددارد . .ميتشددد عدددن اإلخددوان ،فدددي وصددد حالددة مصدددر ،مدددع بعدددض
التصرف باإلضافة والح ف ،وذلك في الفقرات التالية:
 - 1و ددن باهددت اقت ددع مددن أصددل بعددد أن ق ددع الحلفدداء المنتصددرون أوصددال
اإلمبرا ور ددددة العثمانيددددة ،وبعددددد أن أ دددداح كمددددال أمددددامورك بالخ فددددة
اإلسدد مية ،وأعلددن العلمانيددة ،حينئدد

بددق اإلنجليددز معاهدددة «سددا ك

-

بيكددو» السددر ة التددي عقدددت فددي موسددكو عددا  ، 1915وأصددبحت مصددر
داخ د ن ددا اإلمبرا ور ددة البر انيددة ،وإن منحددت فددي الظدداهر م ب د
االستق ل.
وىدت مصر نفسها منعزلة عن دول العالم اإلس مي فدي الشدر األوسدط،
( )3من رسالة «بين األم واليو » (  )106 - 104مدن مجمدوع الرسدائ نشدر الماسسدة
اإلس مية لل باعة والصحافة والنشر في بيروت.
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وأحسدددت بعجدددز المسدددلمين ،وفدددي عنقهدددا قيدددد ثقيددد مدددن االسدددتعمار ،وشدددجع
المستعمرون النعرة الو نيدة ،هدادفين إلد أن حد «الدو ن» محد «الدد ن»،
وأن كون الوالء «للو ن» ال «هلل» ،وأن قسدم للندا

«بدالو ن» ال «بداهلل»،

وأن موموا «فدي سدبي الدو ن» ال «فدي سدبي هللا» .حتد قدال شدوقي  -رغدم
نزعت اإلس مية المعروفة في شعر  -خا ب المصر ين:

وىدددد الكنانددددة لددددي

رضددددب أن مجعلدددددو كوىددددد معبدددددودًا!

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم
عقيددة راسدخة ،ولكند شدعب ىاهد  ،األغلبيدة
ربكدمامن باهلل واإلسد :
 - 2شعب
الساحقة في ال مقرأ وال مكتدب ،وهدو شدعب فقيدر مسدتر أسدوأ االسدتر ل،
ضا شدعب عر دق قدد م كدر م ،فيد
ولكن أ ً

يدب أرومدة مدع ذكداء وف ندة،

أضفت علي ظروف البيئية والتار خية حب الس  ،ولي

االستسد  ،كمدا

ظدن الكثيددرون .فقدد رضددخ المصدر المسددلم وغيدر المسددلم لحداكم ظددالم،
وقد كد عدن المجاهددة الماد دة إذا غلبد مسدتعمر فدام  ،ولكندك مجدد أبددًا
ثائرا في ذات نفس عل الظلم واالستعمار ،مرى ذلك في بسدمت السداخرة،
ً
ومسمع في نكتت ال ذعة ،ب إن ليندفع في ثورم حدين متداح لد فرصدت ،
فنذا ب حقق ما كان ظن أن مستحي علي .
وكان الشعب في ه الحقبة الزمنية مرلوبًا عل أمر مما ًما ،وما قدا بثدورة
ومعبيددرا عددن
 1919إال إلحساسدد بالضددياع ،وقددد وىددد فيهددا محقيقًددا ل امدد ،
ً
وىود  ،وكأن أراد أن ح
ثدار هد ا الشدعب ولددم

بننسانيت بنظهار إرادم .
الدب بددالخبز وهدو ىددائع ،وال بنلرداء ملكيددة األرض
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الدب بنلرداء األلقدا والقضداء

بقدددة «البكدددوات والباشدددوات» ،والجمهدددور مدددن البسدددي الج بيدددب و

«ال ددواقي»  ...كانددت ثورمد معبيد ًدرا عددن صدداد شددعور برفضد االسددتعمار،
صدا فدي م البتد باالسدتق ل ،وإن لدم فكدر أو تصدور مداذا سديكون
وكان مخل ً
شأن بعد االستق ل ،ب لم رسم لنفس صورة ولو باهتدة لهد ا الدو ن فدي ظد
االستق ل  ...ومع ه ا كل  ،وفي وسط هد الثدورة العارمدة ،كدان اإلسد

حيًدا

في قلب  ،متحر ًكا في با ن عقل ومستتر ضدمير  ،فداعتبر مدن قتد فدي الثدورة
برصدددا

اإلنجليدددز أو السدددل ة الحاكمدددة شدددهيدًا لددد ىندددات الخلدددد عندددد ربددد ،

واقترندت الثدورة «بالمسدجد» ،وخرىدت المظداهرات مدن األزهدر ،وهدو رمددز
اإلس

ومعهد آن اك.

 - 3مسددتعمر قددو ذكددي لئدديم ذو دهدداء ومكددر شددد د ،در

أحددوال الددب د عددن

كثددددب ،ومكددددن لنفسدددد علدددد أ ددددد بعددددض الحكددددا  ،كددددون مددددنهم بقددددة
«المستوزر ن» ،ومهد لتضامن الحكم إلي عن ر قين:
أ  -االسددتعمار الفكددر  :حي د عم د من د بدددء االحددت ل عل د منحيددة الشددر عة
اإلس مية مدن قدانون القضداء ،وحصدرها فدي األحدوال الشخصدية .وحيد
فص بين «العلم» و «الد ن» ،ب فصد بدين المددار

المدنيدة والمددار

الد نية ،فأوىد هدوة سدحيقة بدين المثاليدة اإلسد مية والم هبيدة الماد دة التدي
فرضها بحكم القانون والتعليم.

( )4كددان  %90مددن السددكان ملكددون  %10مددن األرض الزراعيددة ،و %10مددن الباشددوات
والبكوات ملكون .%90
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 االستعمار الماد  :حي وى اقتصداد الدب د إلد إنتدا المدادة الخدا التديمنتجها األرض الزراعية ،حت كنا نقرأ في الكتب المدرسدية أن مصدر بلدد
زراعي ال ملك مقومات الصدناعة! ضداف إلد ذلدك أن االسدتعمار وىد
الناشدددئة إلددد محدددرا «الحكومدددة» فكاندددت المددددار
وأصبحت القيم االىتماعية مقي
من در

مخدددر المدددوظفين.

المدرء بوظيفتد الحكوميدة .فدنذا علمندا أن

العلو الد نية مقتصدر وظيفتد علد إمامدة مسدجد أو «مأذونيدة»

زوا و د

 ،أو عمد فددي المحكمددة الشددرعية ،أو مدددر

والقرآن في المدار

المدنية ،أو التدر

اللرددة العربيددة

في المعاهد التدي مخدر فيهدا ...

إذا علمنا ه ا امض لندا كيد اسدت اعت السياسدة االسدتعمار ة أن محدار
شر عة اإلس

كفلسفة حياة ،ونظا معامد  ،ودسدتور رسدم لألفدراد حددود

المساواة والحر ة ،وحقو التكاف والتعلم والعم .
 - 4نظا حكم ظالم :حي فرض ملدك علد شدعب  ،وحيد صدي دسدتور حدد
من سل ة الحكومة المصر ة ومن سيادمها و عام األىنبي بقدانون ختلد
عدددن القدددانون الددد

سدددر علددد المدددوا نين ،و بقددد قددداض مدددن غيدددر

الموا نين.
كددان الملددك غر بًددا عددن رعيتد  ،ال كدداد تحددد لرددتهم ،دع عنددك مشدداركت
لعددوا فهم ،وآالمهددم وآمددالهم ،وكددان هم د البقدداء فددي الحكددم ،واالسددتمتاع بجددا
الملك ونعيم  ،وكان نظر إل هد ا الدو ن نظرمد إلد ملدك ميند  ،دتحكم فدي
الشعب ومصا ر بما را و هوا .
 - 5بقة حاكمة التي استصفاها الملك ورضدي عنهدا المسدتعمر ،غالبيتهدا مدن
س د لة ألبانيددة أو مركيددة ،ورثددت عددن آبائهددا وأىدددادها القددر بين مسدداحات
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واسددعة مددن األرض الزراعيددة التددي أممتهددا الدولددة فددي عهددد محمددد عل د
الكبير ،ووزعها إسماعي عل أقربائ وأصفيائ .
وظلددت ه د ال بقددة الت دي لددم مكددن معددرف مددن القددرآن إال رسددم  ،وال مددن
اإلسدد

إال اسددم  ،وبعددض شددعائر  ،والتددي مربددت فددي مدددار

األوربيددين،

وأمقنددت لرددامهم أكثددر ممددا امقنددت لرددة القددرآن والمددوا نين ،ظلددت متددول مقاليددد
الحكدم ،حتد بعدد قيدا الثددورة عدا  ، 1919وبعدد دسدتور  ، 1923وإن ظهددر
علد المسدرح رىددال مدن صددميم الشدعب انضدموا إلد حدز الوفددد الد

كددان

مثد غالبيددة المصددر ين ،وكددانوا حكمددون لفتددرات قصدديرة ،كلمددا هبددت ر دداح
أزمددة أمددي بهددم الملددك ،ثددم عص د بهددم إثددر أزمددة فتعلهددا هددو ،أو فتعلهددا ل د
المستعمر المحت للب د.
كانددت ال بقددة الحاكمددة ه دي ال بقددة الرنيددة ،وهددي ال بقددة المتعلمددة ،وهددي
المالكة لمنابع الثروة ،وبالرغم من وىود األحزا المتعددة ،فنن األكثر دة مدن
الشددعب كانددت متعلقددة بحددز واحددد :هددو حددز الوفددد الد

مزعمد رىد مددن

صميم الشعب هو سعد زغلول ،وخليفت مص ف النحا .
لم ناد الوفد قط باإلس

نظا ًما للحياة ،ولم كن في برنامج أن عيدد للندا

قوانينهم اإلس مية ،أو أن شيع بينهم اإلس
وحي هللا عل نبي علي الصد ة والسد

منها ًىا وفكرة وشدر عة ندزل بهدا

محددد المثد األعلد  ،ومرسدي للندا

قواعد معام مهم السياسية واالىتماعية واالقتصداد ة والقيميدة ،ومدع ذلدك كدان
زعماء ه ا الحز

دركون مما ًما مدى مرلر اإلسد

فدي النفدو  ،فاسدتعملوا

الد ن وسيلة لتو يد زعامتهم ،واكتسا قلدو العامدة مدن شدعبهم ،وكدان غيدر
المسلمين من القادة الوفد ين حفظون مدن آ دات القدرآن الكدر م مدا ترنمدون بد
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السدامعين،

مخشع ل قلوبهم.

هكد ا كددان حددال مصددر والمصددر ين :و ددن ضددربت عليد العزلددة ،وشددعب
سدافرا أو
مامن ىاه مرلو عل أمدر  ،ومسدتعمر داهيدة مدتمكن مدن الحكدم
ً
وفكرا وعا فة ،و بقة حاكمدة منعزلدة عدن
مقنعًا ،وملك غر ب عن شعب لرة
ً
الرعية ،وهي المالكة لمنابع الثدروة بريدر حدق شدرعي ،ونظدا قدانوني مسدتقي
مددن الرددر بعيددد عددن أعددراف النددا

ومعتقدددامهم ،ونزعددة و نيددة مسددتحدثة،

وإقصدداء متعمددد للددد ن اإلس د مي عددن واقددع الحيدداة  ...التعلدديم ال موىه د فكددرة
اإلسد  ،والثقافددة ال مرمكددز علد مفدداهيم اإلسد  ،والتقاليددد ال مرىددع إلد قدديم
اإلس  ،كما أن القوانين ال محتكم إل شر عة اإلس (.)5
 - 6وو ن عربي وإس مي ،شب حال حال مصر ،فدي محكدم االسدتعمار فدي
مقدرام  ،وفي اص ناع بقدة ربيهدا االسدتعمار فدي حضدانت  ،و رضدعها
مددن ألبددان ثقافت د  ،و هيئهددا لحكددم الشددعب كمددا ر ددد المسددتعمر ،وفجددوات
اىتماعية بدين ذو الثدراء الفداح

والفقدر المددقع ،وفلسدفة علمانيدة دخيلدة

عزلدددت الدددد ن عدددن الحيددداة ،ومبندددت فكدددرة «الو نيدددة اإلقليميدددة» أو فكدددرة
«القوميددة العنصددر ة» بددين شددعو المسددلمين ،حت د مريددب فكددرة «األمددة
ضدا،
الواحدة» التي أرادها هللا ،لتتحول إل «أمم شدت » جدافي بعضدها بع ً
ض دا ،بعددد أن كانددت
ض دا ،ب د ربمددا قام د بعضددها بع ً
ب د عدداد بعضددها بع ً
( )5انظددر :مقدمددة د .أبددو السددعود لكتددا «ميتش د عددن اإلخددوان» (  .)24 - 20 :وانظددر:
فصد «كيد عددزل اإلسد عدن قيددادة المجتمدع» مدن كتابنددا «الحلدول المسدتوردة وكيد
ىنت عل أمتنا».
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مضمهم «دار واحدة» هي دار اإلسد  ،ومحكمهدم «مرىعيدة واحددة» هدي
شر عة اإلس  ،ومجمعهم «دولة واحدة» هي دولة الخ فة.
في ه ا الجو الرائم القامم ولددت دعدوة اإلخدوان المسدلمين ،أحدو مدا مكدون
مصددر  -والددو ن العربددي واإلس د مي الكبيددر  -إليهددا ،لتكددون «دعددوة البع د
واإلنقاذ» كما عبر عنها اإلما حسن البنا ماس

الحركة.

بدأت ه الددعوة من لقدة مدن فكدر ماسسدها وشدعور الدداخلي الردامر بدأن
ضا ألمت جب أن اد  ،وأن لد
علي فر ً

اقدة جدب أال ددخرها فدي إحيداء

األمة ،ومجد د د نها.
وقد كانت نشدأم ومربيتد ودراسدت كلهدا مسداعدة لد علد المضدي فدي هد ا
ال ر دق ،وكانددت ظددروف دراسدت فددي القدداهرة بعدد دمنهددور ،ومددا رآ وسددمع
وعا ش في عاصمة مصر ،دافعًا قو ًا؛ ليقو بدعوم .
وبدأت الددعوة بسدي ة ،ولكنهدا عميقدة ،محددودة ولكنهدا قو دة ،صدريرة فدي
كمها ،ولكنها كبيرة في كيفها ،فقيرةفي المال ،ولكنها عنية بما مملدك مدن إ مدان
ال تزعزع ،قليلة اإلمكانات ،ولكن لد ها قين و مدوح وآمدال ،سدتزلزل الددنيا
و معرفها.

ً
ىدداوال والبدددر مدداذا كددان؟ كددان ه د ًال!
والبحر ماذا كان؟ كدان
وأسدددددد فدددددي وثبامهدددددا وثبامهدددددا درىدددت علددد آىامهدددا أشد ً
ددباال!

***
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 - 2التميز ووضوح الشخصية
أمددا التميددز ووضددوح الشخصددية ،فقددد مددوافر فددي دعددوة اإلخددوان مددن ومهددا
األول ،فقد أعلنت من أول األمر :أنهدا «دعدوة إسد مية صدميمة» مدن اإلسد
مستمد ،وعل اإلس
اإلس د

معتمد ،وإلد اإلسد

مهددف ،وباإلسد

ممضدي ،وعدن

مصدددر .غا تهددا هددي اإلس د  ،ووسدديلتها مددن اإلس د  ،ومردهددا إل د

اإلس .
من اإلس
اإلس

حددت أهدافها ،ومن اإلسد

عيندت وسدائلها ومناهجهدا ،وإلد

ردت مرىعيتها.

شددعارامها إسد مية :هللا غا تنددا ،والرسددول قدددومنا ،واآلن شددرعتنا ،والجهدداد
سبيلنا ،والموت في سبي هللا أسم أمانينا.
وهتافامهددا إس د مية .هللا أكبددر وهلل الحمددد ،ال إل د إال هللا ،محمددد رسددول هللا،
عليها نحيا ،وعليها نموت ،وفي سبيلنا نجاهد حت نلق هللا.
وأناشيدها إس مية:

هدددددو الحدددددق حشدددددد أىنددددداد

و عتدددددددد للموقددددددد

الفاصددددددد

فصددددددددفوا الكتائددددددددب آسدددددددداد ودكددددددوا بدددددد دولددددددة البا دددددد
قول اإلما حسن البنا مجيبًا عن ساال سأل النا  :ما أندتم أ هدا اإلخدوان؟
إننا لم نفهمكم بعد .فأفهمونا أنفسدكم ،وضدعوا ألنفسدكم عنواندا نعدرفكم بد  ،كمدا
معرف الهيئات بالعناو ن ،ه أنتم ر قة صوفية أو ىمعية خير دة أو ماسسدة
اىتماعية أو حز سياس ؟
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و قددول اإلمددا حسددن البنددا إلخوان د  :قولددوا لهدداالء المتسددائلين :نحددن دعددوة
القرآن الحق الشاملة الجامعة :ر قة صدوفية  ...وىمعيدة خير دة  ...وماسسدة
اىتماعية  ...وحز سياسي نظي .
وقد قولون بعد ه ا كل  :ال زلتم غامضين ،فأىيبوهم :ألنكدم لدي
مفتاح الندور الد

فدي ددكم

مبصدروننا علد ضدوئ « .نحدن اإلسد » أ هدا الندا  .فمدن

فهم عل وىه الصحي  ،فقد عرفنا كمدا عدرف نفسد  ،فدافهموا اإلسد

ً
أوال

وقولوا عنا بعد ذلك ما مر دون(.)6
وفي مقا آخر بين األستاذ البنا حقيقة دعوة اإلخدوان ،فدي كلمدات مدوىزة،
ولكنها قو ة قوة الحق مضيئة إضاءة الهدى ،عميقة عمق اإل مان ،فيقول:
«أ هددا اإلخددوان ،أنددتم لسددتم ىمعيددة خير ددة ،وال حزبًددا سياسدديًا ،وال هيئددة
موضددعية األغددراض ،محدددودة المقاصددد ،ولكددنكم روح ىد ددد سددر فدي قلددب
هد األمددة حييد بددالقرآن ،ونددور ىد ددد شددر فيبدددد ظد

المددادة بمعرفددة هللا،

وصوت داو علو مدرددًا دعدوة رسدول هللا صدل هللا عليد وسدلم  ،ومدن الحدق
ال د

ال غلددو في د  :أن مشددعروا أنكددم محملددون ه د ا العددبء بعددد أن مخل د عن د

النا .
إذا قي د لكددم :إال مدددعون؟فقولوا :ندددعوا إل د اإلس د

ال د

ىدداء ب د محمددد

صل هللا علي وسلم  ،والحكومة ىزء من  ،والحر ة فر ضة من فرائض .
فنن قيد لكدم :هد سياسدة ،فقولدوا :هد ا هدو اإلسد  .ونحدن ال نعدرف هد
( )6من خ ا األستاذ البنا في اىتماع رؤساء المنا ق في  3شدوال سدنة 1364هد (/ 9 / 8
 )252 ( ) 1945من مجموع الرسائ .

اإلخوان المسلمون  70عا ًما في الدعوة والتربية والجهاد

28

األقسا .
وإن قي لكم :أنتم دعاة ثورة ،فقولوا :نحن دعاة حدق وسد  ،نعتقدد ونعتدز
ب  .فنن ثرمم علينا ،ووقفتم ف

ر ق دعومنا ،فقد أذن هللا أن نددفع عدن أنفسدنا،

وكنتم الثائر ن الظالمين.
وإن قي لكم :إنكم مستعينون باألشخا

والهيئات ،فقولوا :آمنا بداهلل وحدد ،

وكفرنا بما كنتم ب مشركين.
فددنن لجددوا ف د

ج ُِ ِلاالنَ } [القص د
س ا َّٰلَ َ
علَاال ُك َّل نَِت َ ِغ ا ٱل َّٰ َ
عدددوانهم ،فقولددواَ { :

:

.)7(»]55
اإلخوان:

إس

وفددي رسددالة «دعومنددا» وهددي مددن الرسددائ القد مددة ،تحددد األسددتاذ محددت
عنوان «إس منا» فيقول:
«اسمع ا أخي :دعومنا دعدوة أىمدع مدا موصد بد أنهدا «إسد مية» ولهد
الكلمة معن واسع غير ذلك المعند الضديق الد
اإلسد

فهمد الندا  ،فنندا نعتقدد أن

معند شددام نددتظم شدداون الحيدداة ىميعًدا ،و فتددي فددي كد شددأن منهددا،

و ضع ل نظا ًما محك ًما دقيقًا ،وال ق مكتوفًا أما المشدك ت الحيو دة والدنظم
التي ال بد منها إلص ح النا ».

( )7من رسدالة «بدين األمد واليدو » وقدد نشدرت قدد ًما محدت عندوان «مدن م دورات الفكدرة
اإلس مية وأهدافها» وذلك قب الحر العالمية الثانية ،وفيها منبأ األستاذ للرربيين بحر
ضددرو مبدددد شددملهم وممددز وحدددمهم ،ومهددب ألمددم اإلسد فرصددة أخددرى مسددو فيهددا
صفوفها .انظر )110 ،102 : ( :من مجموع الرسائ .
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مقصدور علد ضدرو

من العبادات ،أو أوضاع من الروحانية ،حصروا أنفسهم وأفهامهم في دائرمهدا
الضيقة.
و قول« :لكنا نفهم اإلس

عل غير ه ا الوىد  ،فه ًمدا فسدي ًحا واسدعًا ندتظم

شاون الدنيا واآلخرة ،ولسنا ندعي ه ا ادعاء ،أو نتوسع في من أنفسدنا ،وإنمدا
هو ما فهمنا من كتدا هللا وسدنة رسدول وسديرة المسدلمين األولدين ،فدنن شداء
القدار أن فهددم دعددوة اإلخددوان بشدديء أوسددع مددن كلمددة «اإلسد مية» فليمسددك
بمصحف  ،وليجرد نفس من الهوى والرا ة ،ثم دتفهم مدا عليد القدرآن ،فسديرى
في ذلك دعوة اإلخوان.
أىد  :دعومنددا «إسد مية» بكد مددا محتمد الكلمددة مددن معددان ،فددافهم فيهددا مددا
شئت بعدد ذلدك ،وأندت فدي فهمدك هد ا مقيدد بكتدا هللا وسدنة رسدول صدل هللا
علي وسلم  ،وسيرة السل الصالحين من المسلمين .فأما كتدا هللا فهدو أسدا
اإلس

ودعامت  ،وأما سنة رسدول فهدي مبيندة الكتدا وشدارحت  ،وأمدا سديرة

السل

الصال فهم رضوان هللا عليهم منف و أوامر واآلخد ون بتعاليمد  ،وهدم

المث العملية والصورة الماثلة له األوامر والتعاليم» .اه (.)8
اإلخوان حركة إس مية فاعلة:
كمدددا مميدددزت دعدددوة اإلخدددوان بنسددد ميتها الواضدددحة :إسددد مية المصددددر،
إسد مية المن لددق ،إسد مية الرا ددة ،إسد مية الوسديلة ،فقددد مميدزت بددأمر آخددر،
وهددو أنهددا لددم مكددن مجددرد ىماعددة وعظيددة ملهددب مشدداعر الجمدداهير بالخ ددب
( )8من رسالة «دعومنا» (

 )18من مجموع الرسائ .
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البليردة ،وال محددض ىمعيدة خير ددة ،معمد فددي خدمدة المجتمددع ،وإشداعة البددر،
ونفددع الفقددراء والضددعفاء فيد  ،وإن كددان الددوع واإلرشدداد مددن وسددائلها ،وفعد
الخير ىزءا من أعمالها.
ولكن أراد ماسسها رحم هللا أن مكدون «حركدة إسد مية» إ جابيدة فاعلدة،
محركددة لألمددة ،معبددرة عددن اإلسد

كد اإلسد  ،بعددد أن ىعلد النددا

«لح ًمددا

علد وضددم» وق عددو إلد ق ددع وأىددزاء ،ولددم نظددروا إلي د نظددرة كليددة ،ولددم
ربوا األمة عل االلتزا ب  ،والدعوة إلي والجهاد في سبيل .
كان ه ا المعن واض ًحا في عق األستاذ البنا من قا بدعوم  ،كما بددو مدن
مقاالم ورسائل األول  ،وعبر عن في أكثر من موضع بعبارات مشرقة.
ومن ه العبارات ،ما قال في رسالة «اإلخوان محدت را دة القدرآن» محدت
عنوان « بيعة فكرمنا»:
«أ ها اإلخوان المسلمون ...
ب أ ها النا

أىمعون ...

لسنا حزبًا سياسيًا وإن كانت السياسة عل قواعد اإلس

من صدميم فكرمندا

...
ولسنا ىمعية خير ة إص حية ،وإن كان عم الخير واإلصد ح مدن أعظدم
مقاصدنا ...
ولسنا فرقًا ر اضية ،وإن كانت الر اضة البدنية والروحية مدن أهدم وسدائلنا
...
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لسنا شيئًا من ه التشكي ت ،فننها ىميعًدا مبررهدا غا دة موضدعية محددودة
لمدة معدودة ،وقد ال وحي بتأليفها إال مجرد الرغبدة فدي مدأل هيئدة ،والتحلدي
باأللقا اإلدار ة فيها.
ولكننا أ ها النا  :فكرة وعقيدة ،ونظا ومنها  ،ال حدد موضع وال قيدد
ىن

وال ق

دون حاىز ىررافدي ،وال نتهدي بدأمر حتد

در هللا األرض

ومن عليها ،ذلك ألن نظا ر العالمين ،ومنها رسول األمين.
نحدن أ هددا النددا

وال فخددر أصددحا رسددول هللا صددل هللا عليد وسددلم ،

وحملة را ت من بعد  ،ورافعو لوائ كمدا رفعدو  ،وناشدروا لوائد كمدا نشدرو ،
وحددافظو قرآن د كمددا حفظددو  ،والمبشددرون بدعوم د كمددا بشددروا ،ورحمددة هللا
لن} [
للعالمين { َولَتَعلَ ُم َن نََِأَهُ ََعاَ ِح ِ

 ]88 :اه (.)9

صا عل أال مكون دعوم أو ىماعتد
وهك ا كان اإلما البنا رحم هللا حر ً
مجرد مشدكي ت إدار دة أو ر اضدية ،أو كشدفية أو خير دة ،بد حركدة إسد مية
إ جابيددة ،محم د فددي القددرن الرابددع عشددر الهجددر  :روح الصددحابة فددي القددرن
األول.
مص ل «الحركة اإلس مية»:
وقد شاع مص ل «الحركة اإلسد مية» فدي أدبيدات «اإلخدوان المسدلمين»
في مصر ،من وقت مبكدر ،كمدا شداع فدي أدبيدات «الجماعدة اإلسد مية» التدي
أسسها اإلما أبو األعلد المدودود فدي الهندد قبد أن مقسدم إلد دولتدين :الهندد
وباكسدددتان «الشدددرقية  -وهدددي التدددي صدددارت اآلن  -بدددنج د
(« )9اإلخوان محت را ة القرآن» (

 -والرربيدددة»

 )198 ،197 :من «مجموع الرسائ ».
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ومن ق في لرة األوردو بلفظها العربي «محر ك إس مي».
فقددد كددان المصد ل المشددهور المعبددر عددن التيددار اإلسد مي مددن قبد  -أ ددا
السددديد ىمدددال الدددد ن األفرددداني واإلمدددا محمدددد عبدددد  -هدددو معبيدددر «الجامعدددة
اإلسد مية» كمددا هددو معددروف فددي مقدداالت «العددروة الددوثق » ومقدداالت الشدديخ
عبد  ،وملمي رشيد رضا بعد ذلك.
وك العنوانين أو المص لحين عبر عن مرحلت وعن مضدمون دعومد أو
ملخصددها ،وكددان مضددمون الدددعوة فددي مرحلددة «العددروة الددوثق » هددو «ىمددع
األمة» وموحيد صفوفها لمواىهة االستعمار ،أمدا مضدمون الددعوة فدي مرحلدة
األستاذ حسن البنا فهو «محر ك األمدة» :محر دك عقولهدا حتد مفهدم ،ومحر دك
قلوبها حت مامن ،ومحر ك إرادمها حت مصمم ،ومحر دك أ دد ها حتد معمد ،
ضا».
«وإن كان ىمع األمة وموحيدها من األهداف األساسية للحركة أ ً
و بدو أن هد ا المصد ل شداع فدي مقابد مصد ل آخدر را فدي فتدرة مدن
الزمن في أق ار عربية وإسد مية شدت  ،هدو مصد ل «الحركدة الو نيدة» أو
«الحركة القومية» وكان كثيدر مدن دعداة هد الحركدات  -وخصوصدا الحركدة
القوميدة  -عدادون التيددار اإلسد مي ،ودعداة اإلصد ح اإلسد ميين ،و عتمدددون
الرددر وفلسددفت وحضددارم مرىعًددا فكر ًددا وقيميًددا لهددم ،هددو مصدددر اإللهددا ،
ومصدراإللزا .
وه ا واض لمن در

نشوء «الحركدة القوميدة ال ورانيدة» التدي ظهدرت

فددي مركيددا ،دولددة الخ فددة العثمانيددة ،والتددي كانددت معدداد العروبددة واإلس د ،
وأنشددأت حددز «االمحدداد والترقددي» والتددي انتهددت بتهددد م قلعددة الخ فددة ،التددي
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كانت ممث آخر مجمع لألمة اإلس مية محت را ة اإلس .
كما هو واض في نشوء «حركدة القوميدة العربيدة» األولد التدي كاندت لهدا
صلة معروفة بالماسونية ،والتي قادها في األص غير المسلمين(.)10
عل أ ة حدال ،لقدد ظهدر مصد ل «الحركدة اإلسد مية» وذاع علد ألسدنة
وأقددد

كتدددا الحركدددة وغيدددرهم ،وغددددًا مفهو ًمدددا نسدددب إليددد  ،فيقدددال :الفكدددر

الحركي ،والدعوة الحركية ،والتربية الحركية ،والعم الحركي إلخ ،نسبة إلد
الحركة اإلس مية.
اإلخوان المسلمون كبرى الحركات اإلس مية:
وال غددرو أن أصدددر األسددتاذ الدددكتور /إسددحا موسد الحسدديني «فددي سددنة
 1947عل د مددا أذكددر» كتابًددا بعنددوان «اإلخددوان المسددلمون كبددرى الحركددات
اإلس مية الحد ثة» وهو دراسدة علميدة موضدوعية محا ددة إلد حدد كبيدر عدن
حركددة اإلخددوان ،عل د عك د

بعددض الدراسددات التددي كانددت قددد صدددرت عددن

بعض التيارات المعاد ة لإلس

صدا ،والتدي امسدمت
عمو ًما ،ولإلخوان خصو ً

بالهجو والتحام والتصيد للشبهات ب االخت
وقد أنص

للتهم أحيانًا.

ضدا فدي عندوان كتابد حدين أ لدق
الدكتور الحسديني اإلخدوان أ ً

عليهم «كبدرى الحركدات اإلسد مية الحد ثدة» .وال دزال هد ا الوصد

صدادقًا

إل اليو  ،ب اكتسب صدقية أكبر وأوسدع ،حيد امسدعت الحركدة ،ليكدون لهدا
أعضددداء مشدددتركون وأنصدددار معاضددددون فدددي كددد أق دددار العدددالم العربدددي
( )10انظر :ما كتبنا ،عن ذلك في كتابنا «الحلول المستوردة» محت عندوان «القوميدة العربيدة
والنزعات اإلقليمية» ( .)160 - 142 :
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واإلس مي مقر بًا ،ب وخار العالم اإلس مي ،فدي أوروبدا وأمر كدا والشدر
األقص د وغيرهددا مددن بلدددان العددالم «فددي أكثددر مددن سددبعين دولددة فددي القددارات
الخم

أو الست».

وكان من فض هللا عل الحركة أن المحن القاسدية التدي حاقدت بأبنائهدا فدي
كثيدرا مدنهم حدين خرىدوا مدن أمدون المحندة
مصر  -البلد األ للحركة  -ىعلت
ً
ابتدددداء مدددن سدددنة  1956ن لقدددون فدددي أرض هللا الواسدددعة لتمسدددون الحر دددة
واألمددن ،ف د هب مددنهم مددن ذهددب إل د أوروبددا غربيددة وشددرقية ،وإل د أمر كددا
شددمالية وىنوبيددة ،وإلدد اسددتراليا ،وإلدد اليابددان وغيرهددا مددن د ددار الشدددر
األقصد  ،فبد ر هللا معددال  -بهدداالء األبندداء ال د ن مفرقددوا فددي األرض  -ب د ور
ميدارا إسد ميًا فدي
الدعوة التي أ نعت وآمت أكلها ك حين بنذن ربهدا ،وأنشدأوا ً
ك د أرض نزلددوا بهددا .وبه د ا محولددت المحنددة إل د منحددة ،ور ضددارة نافعددة،
وعس أن مكرهوا شيئا وهو خير لكم.
واإلخوان المسلمون ليست هي كبرى الحركات اإلس مية فحسب ،بد هدي
ضددا ،فهددي األص د واألسددا  ،وال سدديما فددي العددالم
أ الحركددات اإلس د مية أ ً
العربي ،والحركات األخرى التي منتسب إل اإلسد  ،إمدا ناشدئ بعددها ،وإمدا
فرع عنها وامتداد لها ،وإما انشقا عنها وخرو عليها.
المقصود بمص ل «الحركة اإلس مية»:
ولكددم مدداذا نقصددد ب د «الحركددة اإلس د مية»؟ وبعبددارة أخددرى :مددا المفهددو
العلمي المحدد لكلمة «الحركة اإلس مية» إذا أ لقناها؟ فدنن «محد دد المفداهيم»
أمر واىب ،حت ال مترك مائعة رىراىة فهمها ك فر ق كمدا حلدو لد  ،فهد ا
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شر وه ا رر  ،فماذا نر د بكلمة «الحركة اإلس مية» بالضبط؟
لقد معرضت ل لك في كتابي «أولو ات الحركدة اإلسد مية»( )11وقلدت فيد :
نر د بالحركة اإلس مية :ذلك العم الشعبي الجمداعي المدنظم للعدودة باإلسد
إل قيادة المجتمع ،وموىي الحيداة ،كد الحيداة ،بدأوامر ونواهيد  ،ومشدر عام ،
ووصا ا .
فالحركددة اإلس د مية قب د ك د شدديء عم د  ،وعم د دائددب متواص د  ،ليسددت
قدددال ،أو خ ددب ملقددد  ،أو محاضدددرات مددنظم ،أو كتدددب مالددد ،

مجددرد كددد

ومقاالت منشر ،وإن كان هد ا كلد م لوبًدا لبًدا ماكددًا بد ر دب ،ولكند ىدزء
هددو الحركددة ،وهللا معددال

مددن حركددة ،ولددي

َ
س الَ َر
ٱّللُ
قددولَ { :وقُ ا ِ ٱع َملُااوا فَ َ

َع َملَ ُك َو َرسُولُۥُ َوٱل ُمؤ ِمنُونَ } [التوبة.]105 :
الحركة عم عل مستو ات عدة:
إن الحركة اإلس مية عم متكام عل مستو ات عدة:
إنهددا عم د فكددر منددو ر

ضدديء العقددول ،وهددي علددم دعددو محر ضددي

حرك المشاعر ،وهي عم مكدو ني مربدو

نشدئ الشخصدية المسدلمة ،وهدي

عمد اىتمدداعي سدداهم فددي حد مشددك ت المجتمددع وإشدداعة الخيددر فيد  ،وهدي
عمد اقتصدداد
ومددن رى د
اإلسد

حددرر اقتصدداد األو ددان المسددلمة مددن التبعيددة الم لقددة للرددر

الربددا والمعددام ت المحظددورة ،وهددي عم د سياسددي إلقامددة حكددم

وإعددادة دولتد  ،وم بيددق شددر عت  ،وموحيددد أمتد  ،وهدي عمد ىهدداد

لتحر ر أرض اإلس

في المشر والمرر من ك سل ان أىنبدي أو ريدان

( )11انظر« :أولو ات الحركة اإلس مية» (

 )9 :وما بعدها .نشر مكتبة وهبة.
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داخلي.
الحركة عم شعبي محتسب:
سدا علد االنبعدا الد امي ،واالقتنداع الشخصدي،
وهي عم شعبي قو أسا ً
إ مانًا واحتسابًا ،وابتراء ما عند هللا ،ال ما عند النا .
واألص في ه ا االنبعا  :هو ه ا التومر ال

ح

ب المسلم حين مدركد

الصحوة ،و وقظ الوعي ،وممدور بد أعماقد  ،نتيجدة التنداقض بدين إ ماند مدن
ىهددة ،وواقددع أمتددد مددن ىهددة أخدددرى ،فين لددق مددن حبددد لد ندد  ،ونصدددح هلل
ولرسول صدل هللا عليد وسدلم ولكتابد وألمتد  ،وشدعور بتقصدير ومقصدير
الجماعة من حول  ،وحرص عل أداء الواىب ،واسدتكمال الدنق

 ،واإلسدها

في إحياء الفرائض المع لدة مدن الحكدم بشدر عة هللا ،وموحيدد األمدة اإلسد مية
علددد كلمدددة هللا ،ومدددواالة أوليددداء هللا ،ومعددداداة أعدددداء هللا ،ومحر دددر األرض
اإلس مية من ك عدوان ،أو سي رة غير إس مية ،وإعدادة الدولدة اإلسد مية،
عا إل د القيددادة مددن ىد ددد ،ومجد ددد فر ضددة
أو الخ فددة اإلس د مية الواىبددة شددر ً
الدددعوة إل د اإلس د  ،واألمددر بددالمعروف ،والنه دي عددن المنكددر ،والجهدداد فددي
سددبي هللا بك د أنواع د وأدوام د  ،باليددد أو باللسددان ،أو بالقلددب ،وذلددك أضددع
اإل مان ،حت مكون كلمة هللا هي العليا.
قصور العم الرسمي:
ه د ا العم د الشددعبي المحتسددب ،هددو ال د

نشدديء الحركددة اإلس د مية أمددا

العمددد الحكدددومي الرسدددمي أو شدددب الرسدددمي مثددد إنشددداء مجدددال

عليدددا أو

امحددادات أو روابددط للشدداون اإلس د مية مشددرف عليهددا وزارات األوقدداف أو
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وأهلد بنصديب

ق د أو كث در وفقً دا لنيددة القددائمين علي د وهمددتهم ومقدددار والئهددم لددد نهم قب د
والئهم لدنياهم ودنيا من ولوهم المناصب.
ولكن ه ا العم قاصر ومعيب دائ ًما من عدة أوى :
 - 1إن دور فدي فلدك السياسدة المحليدة للدولدة التدي منشدئ ومنفدق عليد فهدو
تحدددرك أو توقددد

و دددتكلم أو صدددمت و شدددر أو ردددر

السياسة وله ا ال عبر عن اإلس

الخال

مبعًدددا لهددد

وعدن أمتد الكبدرى بقددر مدا

عبر عن ه الدولة المعينة.
 - 2إندد ال قددو  -غالبًددا  -علدد أنددا

فددرزهم العمدد و صددهرهم الجهدداد

و بددرزهم الميدددان ب د عل د «التعيددين» مددن رىددال مرض د عددنهم الدولددة
المنفقددة و حرصددون عل د إرضددائها رغبً دا أو رهبً دا .وله د ا ال سددعهم أن
خددالفوا عددن أمرهددا أو قولددوا :لددم؟ أو :ال .وأنددا أمحددد هنددا عددن األعددم
األغلدددب وإال فقدددد وىدددد بدددين «الرسدددميين» مدددن فدددو بعدددض العددداملين
صا هلل وغيرة عل د ن وعم ً لتمكين .
«الشعبيين» إخ ً
كثيرا ما منقص النية الصادقة لنصدرة اإلسد
 - 3إن
ً
سياسددي خددال

بد قدد دراد بد كسدب

وغالبً دا مددا كددون ه د ا العم د «مسددجد ضددرار» ظدداهر

العبددددادة والتقددددوى وبا ندددد التفر ددددق بددددين المددددامنين ومعو ددددق العدددداملين
المخلصين.
 - 4إند  -لهد ا كلد  -مددتهم مددن الجمدداهير والشددعو  ،معددزول عددن مشدداعرها
ومأ يدها .حت العلماء الرسميون ال ن ىندوا أنفسهم لخدمة سياسدة الدولدة
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فين قدددون إذا أرادت لهدددم أن ن قدددوا و صدددمتون إذا أرادت أن صدددمتوا -
فتقددددون ثقدددة الجمددداهير بهدددم ،و سدددمونهم «علمددداء السدددل ة» أو «عمددد ء
الشر ة».
وله ا كل ال ست يع العم اإلس مي الرسمي أو شدب الرسدمي  -فدي غيبدة
الحكم اإلس مي  -أن نشديء حركدة إسد مية حقيقيدة وإن كدان سدت يع  -بمدا
لد من إمكانات  -أن قو ببعض الخدمات العلمية والعملية ومقد م المعوندات
صا إذا كدان علد
الماد ة واألدبية للعم اإلس مي الشعبي وماسسام  .وخصو ً
رأس بعض المخلصين الشجعان.
الحركة عم ىماعي منظم:
والحركددة اإلسد مية  -إلد ىددوار أنهددا عمد شددعبي محتسددب  -هددي «عمد
ىماعي منظم» ف

كفي أن قو أفراد محتسبون مخلصدون مدن هندا وهنداك،

عملون متناثر ن لإلس

وإن كدان عملهدم مفيددًا ومرصدودًا لهدم فدي ميدزانهم

عند هللا ،فنن هللا ال ضيع عم عام من ذكر أو أنث  .وك امر

جدز بمدا

قد حسب نيت وإمقان {فَ َمن يَع َم ِمثقَاا َ ذَرَة َخل اارا يَ َارهُ} [الزلزلدة{ ، ]7 :إِ َن َ
ٱّللَ َّل
يَظ ِل ُ ِمثقَا َ ذَرَة} [النساء.]40 :

ولكن «العم الفرد » فدي واقدع األمدة اإلسد مية المعاصدر ،ال كفدي لسدد
الثررة ومحقيق األم المرمج  ،ب ال بد من «عم ىماعي» وهد ا مدا وىبد
الد ن و حتم الواقع.
فالددد ن :دددعو إل د «الجماعددة» و كددر «الش د وذ» فيددد هللا عل د الجماعددة،
ومن ش ش في النار وإنما أك الد ئب مدن الردنم القاصدية وال صد ة لمنفدرد
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والمدامن للمدامن كالبنيدان شدد بعضد

بعضددا .والتعدداون علد البددر والتقددوى فر ضددة مددن فددرائض الددد ن والتواصددي
بالحق والصبر أحد شرو النجاة من خسران الدنيا واآلخرة.
والواقددع حددتم أن كددون العمدد المثمددر ىماعيًددا فاليددد الواحدددة ال مصددفق
والمرء قلي بنفس كثير بنخوان ضدعي

بمفدرد قدو بجماعتد  ،واألعمدال

الكبيرة ال متم إال بجهدود متضدافرة والمعدارك الحاسدمة ال تحقدق النصدر فيهدا
إال بتضا األ د

ومعاضد القوى كما قال القدرآن{ :إِ َن َ
ٱّللَ ي ُِحاب ٱلَا ِذينَ يُ َّٰقَتِلُاونَ

ص افا َكأَنَ ُُ َُن َّٰلَن مَرصُوص} [الص
سِِل ِل ِۦۥ َ
فِ َ

.]4 :

اكددد هدد ا :أن القددوى المعاد ددة لرسددالة اإلسدد

وأمتدد  ،ال معمدد ب ر قددة

فرد ة ،وال في صورة فئات مبعثرة ،بد معمد فدي صدورة مكدت ت ومجمعدات
منظمدددة غا دددة التنظددديم ،لهدددا هياكلهدددا ،ولهدددا أنظمتهدددا ،ولهدددا قيادمهدددا المحليدددة
واإلقليمية والعالمية.
ومن الواىب علينا أن نحار أعداءنا بمثد مدا حاربونندا بد  ،ال جدوز لندا
أن نحار المدفع بالعصا ،وال الدبابة بالحصان أو البر  .كمدا ال جدوز لندا أن
نقددداو العمددد الجمددداعي بالعمددد الفدددرد  ،والعمددد المدددنظم بالعمددد المبعثدددر،
فالفوض ال مقاو النظا  ،والفرد ال قاو الجماعة ،والحصاة ال مقاو الجب .
{وٱلَا ِذينَ َكفَ ُاروا ََع ُ
ضا ُُ أَو ِللَاا ُء
والقرآن الكر م حد رنا مدن ذلدك حدين قدولَ :
ساااد َكِِلاار} [األنفددال .]73 :ومعن د { :إِ َّل
ض َوفَ َ
ََعااض إِ َّل تَفعَلُااوهُ ت َ ُكاان فِتنَااة فِ ا ٱۡل َر ِ
ضدا ،و لدتحم بعضدكم
ضا و ساند بعضدكم بع ً
تَفعَلُوهُ} أ  :إن لم وال بعضكم بع ً

ببعض :مكدن فتندة فدي األرض وفسداد كبيدر .وأ فتندة وأ فسداد أكبدر مدن أن
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متجمع قوى الكفر ،ومتفر قوى اإلسد  ،وأن دت حم البا د و تمدز الحدق،
فه ا هو الخ ر الكبير ،والشر المست ير.
وال بد أن كون العم الجماعي منظ ًمدا ،قائ ًمدا علد قيدادة مسداولة ،وقاعددة
متراب ة ،ومفاهيم واضحة ،محدد الع قة بين القيادة والقاعدة ،عل أسا

مدن

الشورى الواىبة الملزمة ،وال اعة المبصرة ال زمة.
فاإلس

ال عرف ىماعة برير نظا  ،حت الجماعة الصدررى فدي الصد ة

مقددو علدد النظددا  ،ال نظددر هللا إلدد الصدد األعددو  ،وال بددد للصددفوف أن
مترا

ومت حم ،وال جوز مدرك ثردرة فدي الصد دون أن ممدأل ،فدأ فرىدة

مهم سدها الشي ان ،المنكب بجوار المنكب ،والقدد بجاندب القدد  ،وحددة فدي
الحركة والمظهدر ،كمدا أنهدا وحددة فدي العقيددة والوىهدةّ« :ل تختلفاوا فتختلاف

قلوَك »(.)12
عدددل اإلمددا الص د خلف د حت د

سددتقيم و تص د  ،و نص د مددن وراء أن

قدددرا مددن الليونددة والمرونددة
«للنااوا َأيااا إخااوانك »( )13فالجماعددة مقتضددي ً
لموافقة سائر الص .
وبعد ذلك مكون ال اعة لإلما «إنما جع اإلما للؤت َۥ ،فإذا كِر فكِاروا،

وإذا ركع فاركعوا ،وإذا سجا فاسجاوا»(.)14
( )12روا أحمد وأبو داود عن البراء كما في «صحي الجامع الصرير» ( )7256وهو ىزء
من حد روا مسلم عن ابن مسعود.
( )13روا أحمد وصحح الشيخ شاكر عن ابن عمر ( ،)5724وأبو داود ( ،)666وصدحح
النوو في «الر اض».
( )14متفددق علي د مددن أبددي هر ددرة ،ونحددو عددن عائشددة ،وروا البخددار عددن أن د كمددا فددي
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وال قب من أحد أن ش عدن الصد  ،و سدبق اإلمدا فيركدع قبلد أو سدجد
ً
نشازا في ه ا البنداء المدنظم المتناسدق ،فمدن فعد ذلدك خشد أن
قبل  ،و حد
مسخ هللا رأس رأ

حمار.

ولكن ه ا اإلما إذا أخ أ ،فنن من حق وراء  -ب من واىب  -أن صدح
خ أ  ،سواء أكان من غلدط أ سدهو ،وسدواء أكدان الخ دأ فدي القدول أ الفعد ،
في القراءة أ في أركان الص ة األخرى.
حت إن المرأة في الصفوف البعيدة مصفق بيدها؛ لينتب اإلما إل خ ئ .
إنها صورة مصررة لنظدا الجماعدة اإلسد مية ،ومدا نبردي أن مكدون عليد
الع قة بين القيادة والجند ة ،فليست إمامة معصومة ،وال اعة عمياء م لقة.
ه ا ما وعا حسن البنا الشا العبقر وفقه حين أس

 -وهدو ابدن الثانيدة

والعشدددر ن مدددن عمدددر  -حركتددد اإلسددد مية المباركدددة ولدددم كتددد بالخ دددب
والدرو

والوع واإلرشاد العا  ،عل أهميت  ،ب رأى بنور بصديرم أند ال

بد من «التكو ن بعد التنبي  ،ومن التأسي

بعد التدر

» كما عبر هو بقلم .

مهمة الحركة مجد د اإلس :
ما مهمة الحركة اإلس مية؟
إن الحركة اإلس مية إنما قامت لتجد د اإلس
من ىد د ،بعد عدزل اإلسد

والعودة ب إل قيادة الحيداة

عدن قيدادة الحيداة وموىيههدا فدي شدت المجداالت:

فدي مجدال السياسددة والحكدم ،وفددي مجدال التشددر ع والتقندين ،وفددي مجدال الفكددر

«صحي الجامع الصرير» (.)2357
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والتثقي د  ،وفددي مجددال التعلدديم واإلع د  ،وفددي مجددال اآلدا والتقاليددد ،وفددي
مجال المال واالقتصاد.
صنع هد ا وعدزل اإلسد

وال

عدن موقعد فدي الحيداة والمجتمدع  -بمكدر

ودهدداء ومخ دديط خبيدد  -إنمددا هددو االسددتعمار ،الدد

اسددتول علدد أو ددان

المسلمين ،ووضع األغ ل في أعناقهم والقيود في أرىلهم(.)15
و «مجد ددد اإلسدد » لددي
ال

الحد

معبيددرا مددن عنددد  .إندد معبيددر نبددو ن ددق بدد
ً

روا أبو داود والحداكم بنسدناد صدحي عدن أبدي هر درة أن النبدي

صل هللا علي وسلم قدال« :إن هللا يِعا لُاذه اۡلماة علا رأ} كا مئاة سانة

من يجاد لُا دينُا» ،ومجد د الد ن عني :مجد د الفهم لد  ،ومجد دد اإل مدان بد ،
ومجد ددد العم د بأحكام د وآداب د  ،ومجد ددد العم د ل د والدددعوة إلي د والجهدداد فددي
سبيل .
ولقددد كددان امجددا أغلددب شددراح هد ا الحددد

إلد أن كلمددة «مددن» فيد معنددي

«فردًا» واحدًا معيَّنًا قو بتجد د الد ن ،وحاولوا بالفعد معييند فدي الرالدب مدن
العلماء واألئمدة األعد

ممدن مكدون وفامد قر بدة مدن رأ

قدرن مضدي ،مثد

عمر بن عبد العز ز في القرن األول (ت 101ه ) والشافعي فدي القدرن الثداني
(ت204ه د ) واختلفددوا كثيد ًدرا فددي ُم َجدددد المائددة الثالثددة والرابعددة ،وامفقددوا عل د
مجدد المائة الخامسة ،كما قال السيو ي في منظومت عن المجدد ن:

والخددام  :الحبددر هددو الرزالددي وعدددددد مدددددا فيددددد مدددددن ىددددددال
( )15انظر :فص «كي عزل اإلسد عدن قيدادة المجتمدع» مدن كتابندا «الحلدول المسدتوردة
وكي ىنت عل أمتنا» نشر مكتبة وهبة في مصر ،وماسسة الرسالة في بيروت.
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واختلفوا في مجدد المائة السادسة ،وامفقدوا علد مجددد المائدة السدابعة ،قدال
السيو ي:

والسددابع الراقددي إل د المراقددي ابددددددن دقيددددددق العيددددددد بامفدددددددا
الشر .

وهك ا نظروا إل المجدد ن في الحد

بيد أن بعضدهم نظدر إلد أن «مدن» فدي الحدد

مصدل للجمدع كمدا مصدل

للفرد ،فيجوز أن كون المجدد ىماعة ال واحدًا .وه ا ما رىح ابن األثيدر فدي
كتاب «الجامع لألصول» والحاف ال هبي وغيرهما.
وأز ددد علد هد ا أمد ًدرا آخددر فددأقول :لددي

مددن الضددرور أن كددون المجدددد

ىماعددة بمعند عدددد مددن األفددراد هددم فد ن وفد ن ،بد ىماعددة بمعند مدرسددة
وحركة فكر ة ودعو ة وعملية مقو بتجد د الد ن متضامنة.
وه ا ما أرىح في فهم ه ا الحد

الشر (.)16

وأعتقدد أن المدرسددة أو الحركدة األولد التدي ىسدددت «التجد دد» اإلسد مي
في ه ا القرن  -خ ل سبعين عا ًما  -هي حركة اإلخوان المسلمين.
وه ا ال نفي أن لريرهم من الجماعات واألفدراد نصديبًا فدي التجد دد قد أو
كثر .وال جوز لنا أن نبخ

النا

أعمالهم.

المقومات األساسية للتجد د:
والتجد ددد ال د

قامددت ب د الحركددة اإلس د مية كددان تجسددد فددي أمددور ث ثددة

( )16انظر في ه ا :موضوع «مجد د الدد ن فدي ضدوء السدنة» فدي كتابندا« :مدن أىد صدحوة
راشدة مجدد الد ن ومنهض بالدنيا».
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ىعلتها نصب عينيها ،معتبر هي المقومات األساسية للتجد د:
اۡلو  :مكددو ن ليعددة إسدد مية قددادرة  -بالتكامدد والتعدداون  -علدد قيددادة
المجتمدددع المعاصددددر باإلسددد
المسددلمين مددن صدديدلية اإلسد

دون مقوقددددع وال محلددد وعلدددد عدددد
نفسد  ،بتجد ددد االىتهدداد بشددرو

وإعددداد المجتهددد ن القددادر ن عل د الجمددع بددين النصددو

أدواء

وضددواب ،

الجزئيددة والمقاصددد

الكليددة للشددر عة ،دون معصددب لددرأ قددد م ،وال عبود ددة لفكددر ىد ددد .ليعددة
مستلهم الماضي ،ومعا

الحاضر ،ومستشر في المستقب  .ليعة جمدع بدين

أفرادها :اإل مان العميق ،والفق الدقيق والترابط الوثيق.
والثان  :مكو ن رأ عا إس مي مث القاعدة الجماهير ة العر ضة ،التدي
م الب بت بيق اإلس

في ك ىوانب الحياة ،ومنتصدر لد  ،ومدرى فيد خيرهدا

وسعادمها في الدنيا واآلخرة ،ومق

وراء الدعاة إلىد محدبهم ومسداندهم ،ومشدد

أزرهم بعد أن وعت مجمد أهددافهم ،ووثقدت بنخ صدهم وقددرمهم ،ونفضدت
عنها غبار التشو

 ،والتشو لإلس

ورىال وحركام .

والثال  :مهيئة منا عا عالمي كد لك تقبد وىدود األمدة اإلسد مية ،حدين
دتفهم حقيقددة الرسددالة اإلس د مية والحضددارة اإلس د مية و تحددرر مددن العقددد
الخبيثة التي مركها معصب القرون الوس
التي خلفها الك

في أعما نفسد ومدن األبا يد

والتشو في أ رأس رأ عدا فسد صددر لظهدور القدوة

اإلس د مية بجددوار القددوى العالميددة األخددرى مدددر ًكا أن مددن حددق المسددلمين أن
حكموا أنفسهم وفدق عقيددمهم باعتبدارهم أغلبيدة فدي ب دهدم كمدا منداد بد لك
مبادئهم الد موقرا ية التي ترنون بهدا وأن مدن حقهدم أن ددعوا إلد رسدالتهم
الربانيددة اإلنسددانية العالميددة باعتبارهددا إحدددى الرسدداالت أو «األ ددد ولوىيات»
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الكبرى في العالم التي لها ماض وحاضر ومستقب و د ن بها مليار وثل مدن
النددا

فددي دنيانددا التددي نعددي

فيهددا ،وهددم مثلددون  %24مددن سددكان العددالم ،أ

حوالي الربع ،فك أربعة من سكان عالمنا وىد بينهم مسلم واحد.
ومهيئددة ه د ا المنددا ت لددب مددن الحركددة أن مشددرح اإلس د
العصر ،ومقدم للنا

للعددالم بلسددان

بشمول ومكامل وموازن  ،و سر وسدماحت  ،ومدرد عدن

ساحت الشبهات والمفتر ات.
دور الحركة اإلس مية في مجد د اإلس :
إن ال د

قددا بالدددور األكبددر فددي مجد ددد الددد ن عل د رأ

ه د ا القددرن هددو

«الحركة اإلس مية» بمدلولها الواسع ،والتدي شدرفني أن أكتدب هد السد ور
اليو عنها.
وال سددعفني الوقددت وال الجهددد وال المعرفددة أن أكتددب عددن كدد الحركددات
اإلس مية ،ولكني اكتفي بالحد

عن أ هد الحركدات وكبراهدا وهدي حركدة

«اإلخوان المسلمون» التي أسسها اإلما الشهيد حسن البنا رضي هللا عن .
وأبددادر فددأقول :إن ممددا اخ د عل د الحركددة أنهددا  -حت د اليددو  -لددم مكتددب
مار خها بأق

أبنائها كتابة علمية موثقة ،قائمة عل الموازندة والتحليد  ،بعيددة

عن التهو ن والتهو  ،ولعلها بدأت ذلك ونرىو أن مكم الشو .
وأست يع أن أقول فدي غيدر لدب

وال مبالردة :إن الحركدة اإلسد مية  -التدي

مثلها اإلخوان المسلمون  -قامت بدور بارز في مجد د اإلس
ومجد ددد اإلس د

في ه ا القرن.

ال عنددي إصدددار بعددة ىد دددة منقحددة من د  ،فمصددادر ه د ا

الد ن ثابتة خالدة ،وفي مقدمتها القدرآن الد

ال أميد البا د مدن بدين د د وال
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من خلف  ،وصحي السنة المبينة للقرآن.
عمرا من النا
وال مكن ز دًا أو ً

أن دأمي بنسد

ىد دد قدمد غيدر إسد

القرآن وما بين من صحي السنة.
ومهما حاول المستشرقون أن بثوا فكدرة وىدود «إسد مات» متعدددة بتعددد
األعصار أو بتعدد األق ار ،بدعوى أن هناك إسد ًما راشدد ًا ،وإسد ًما أمو ًدا،
وآخر عباسيًا ،ورابعًا عثمانيًا ،كما أن هناك إسد
إس

آسديو  ،وآخدر أفر قدي ،أو

عربي ،وآخر عجمي  ...إل آخر ه التقسديمات ،فدالحق الد

في  :أن اإلس

المعترف ب هو اإلس

ال ر دب

كما ىاء ب القرآن الكدر م ،وكمدا دعدا

إلي الرسول صدل هللا عليد وسدلم وكمدا فهمد الصدحابة ومدن مدبعهم بنحسدان
و بقو في حيامهم العملية.
وهنالك ىملة دراسات مناولت حركة اإلخوان ،صدرت بالعربيدة وغيرهدا،
متفاوت في نوا اها ،وفي مناهجها ،وفي نتائجها ،وال ر ب أن بعضدها متحامد
عل الجماعة ،وال كتب عنهدا إال بقصدد مشدو صدورمها ،ومضدخيم سدلبيامها
إن وىدت ،فنن لم موىد حاول أن ختلقها ،وك لك حداول إخفداء محاسدنها ،بد
واالفتراء عليها.
ولكددن بعضددا آخددر ميدد إلدد اإلنصدداف ،أو حدداول أن بدددو فددي مظهددر
المنص  ،ولكن محكم أمور ال مخف عل الدار

المتعمق:

أولُااا :قصددور المعلومددات ال زمددة عددن اإلخددوان ،وع قامهددا المختلفددة،
ومواقفهدددا المتنوعدددة ،وغا امهدددا المنشدددودة ،ودوافعهدددا المحركدددة ،ومعا يرهدددا
المحكمة ،فه األمور مجهولة لدى أكثدر الكدامبين ،وهنداك معلومدات ال زالدت
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في صدور أصحابها ،ومعلومات فدي وثدائق لدم منشدر ،أو لدم مجمدع لتكدون فدي
متناول الدارسين.
ثانلُااا :مضددلي المصددادر التددي عتمددد عليهددا الكثيددرون؛ ألنهددا مددن صددنع
خصومهم ،سواء أكانوا فدي الدداخ أ فدي الخدار  ،هنداك وقدائع شدت حرفدت
عن حقيقتها أو وضعت في غير مكانهدا وزمانهدا ،فأخد ت أكبدر أو أصدرر مدن
حجمها.
ثالثُااا :أن كدد كامددب نظددر إلدد الحركددة مددن من لقدد الفكددرى الخددا

،

و حاكمها إل مسلمام العقلية واأل د ولوىية.
وله د ا نجددد الماركسددي حكددم عليهددا بريددر مددا حكددم الليبرالددي ،وذا التفكيددر
الدد ني حكددم عليهددا بريددر مددا حكدم بد ذو التفكيددر العلمدداني ،والمت ددرف  -مددن
ذو التفكير الد ني  -حكم عليها برير ما حكم المعتدل ،والسدلفي حكدم عليهدا
برير ما حكم ب الصوفي وهك ا.

***
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 - 3حسن البنا :القائد المنتظر
من سنن هللا معال  :أن هيدئ لكد مرحلدة رىلهدا الد

ناسدبها ،وأن بعد

له األمة في ك قرن من جدد لها د نها ،و عيد إليها حيو تها.
ومن شأن األمة أن عتر ها الضع  ،أو مح بهدا األسدقا  ،أو مردط فدي ندو
عميددق ،ولكددن ه د ال ممددوت ،فددنن فيهددا مددن ال اقددات المكنونددة ،واإلمكانددات
الم د خورة ،مددا جددد عنددد الشدددائد والمحددن ،حددين محدديط بهددا إحا ددة السددوار
بالمعصم عندما تهيأ لها القائد ال

فجرها ،و ستخرىها من مكامنها.

كر هللا وىه  :ال مخلو األرض من قائم هلل بالحجة.
وقد قال سيدنا علي َّ
وقد الح الع مة أبو الحسن الندو في كتاب القيم «رىدال الفكدر والددعوة
في اإلس » :أن التار خ اإلسد مي فدي كد مراحلد  ،بدرز فيد رىدال حتدا
إليهم الموق  ،فيسدون الثررة ،و لبدون الحاىدة ،و قومدون بالواىدب الم لدو
لزمددانهم ومكددانهم فددي إ قدداظ األمددة ،ومددرميم مددا أصدداب البل د أو التصدددع فددي
بنيانها.
قددد كددون الرىد المنشددود إما ًمددا أعظددم كعمددر بددن عبددد العز ددز ،وقددد كددون
أميد ًدرا أو قائ ددًا عسددكر ا مث د نددور الددد ن محمددود أو ص د ح الددد ن ،وقددد كددون
إما ًما فكر ا ودعو ا ،مث أبي حامد الرزالي ،وقد كون مربيًا روحيا ،مث عبدد
القادر الجي ني ،وقد كون مجدددًا فقهيدا ومربو دا وإصد حيا مثد أبدي العبدا
ابن ميمية .فك واحدد مدن هداالء ىددد فيمدا كدان فتقدر إليد عصدر وبيئتد مدن
ىوانب التجد د الضرور ة وال زمة.
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وقددد كددان وضددع العددالم اإلس د مي عامددة ،ووضددع مصددر والعددالم العربددي
خاصة :حتا إل رى ذ فكر ثاقب ،وح

مرهد  ،وإ مدان دافدق ،وإرادة

صلبة ،شعر بما معاني األمة من أمراض وآال  ،و قددر علد مشدخي
ُ
ووص د الدددواء ،و صددبر عل د متابعددة مر ض د  ،حت د

الدداء،

نتق د ب د مددن مرحلددة

السقا إل مرحلة العافية ،ومنها إل مرحلة القوة.
كان ه ا الرى المنشود أو القائد المنتظر ،هو «حسن البنا».
لقددد هيددأ هللا لدد مددن األسددبا  -مندد نعومددة أظفددار  -مددا رشددح للمهمددة
الم لوبة.
أ صال مشدرول بدالعلم وبالعمد معًدا ،فهدو مدن المشدترلين بعلدم الحدد ،
ول في إسها قدر العلماء ،كر فيشكر ،وهدو ممدن كسدبون عيشدهم بالعمد
في إص ح الساعات ،أو مجليد الكتب ،ول ا اشتهر بالشيخ الساعامي.
وبيئت ر فية متد نة محافظة ،بعيدة عدن صدخب المددن ،ومدا ابتليدت بد مدن
مقليددد الفرنجددة ،ومددا دخ د عليهددا مددن مفدداهيم ومقاليددد مسددتوردة مددن خددار دار
اإلس .
وأسام ة صالحون ،أحا وا الصبي بمز دد مدن الرعا دة ،لمدا لمسدوا فيد مدن
ذكاء ومفو  ،ومن غيرة وحما  ،ومن أد وأخ

.

و ر قة صوفية معدرف بد «ال ر قدة الحصدافية» أ قظدت حاسدت الروحيدة،
وعلَّمت شيئًا من أد ال ر ق ،وأخ المر دد ن ،ولكنهدا لدم مشدبع نهمد  ،ولدم
جد فيها ضالت .
وىمعيات د نية ،كان ُنشئها أو شارك فيها ،لنشر الخير ،أو مقاومة الشدر،
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ضددا كانددت دون موح د  ،إال أنهددا غرسددت في د
أو منددع المحرمددات ،ولكنهددا أ ً
الروح الجماعية ،والعم الجماعي.
وحف الصبي القرآن ،وانتق من مد نت الصريرة «المحمود ة» إلد مد ندة
أكبددر هددي «دمنهددور» عاصددمة إقلدديم البحيددرة ،ليتلقدد معليمدد فددي «مدرسددة
المعلمين» بها.
ثم كانت النقلة الكبرى ،ب هاب إل القاهرة ،وقدد صدلب عدود  ،ومفدت فكدر
ووىدان  ،وامسعت قراءمد ومعارفد  ،وعدرف بعدض مدا ُعانيد و ند مصدر،
وما مُعاني أمت الكبدرى  ...وكيد

مواىد هد األمدة أزمتهدا الروحيدة والعقليدة

واالىتماعية ،ومن لها من الرىال ال ن حملون عبئها ،وقد قاب من قابد مدن
العلماء وكبار القو  ،ولكن لم جد االسدتجابة إال مدن القليلدين ،وكدان شدعر فدي
أعماق أن قادر علد أن فعد شديئًا .وقدد سدأل أحدد شديوخ فدي «دار العلدو »
عن أحسن بيت أعجب في معلقة رفة بن العبد ،فقال ل :

عنيددتُ  ،فلددم أكس د  ،ولددم أمبلددد!
إذا القو قالوا :مدن فتد ؟ خلدت ُ
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي همت د  .وكددان كثيد ًدرا مددا تمثد بقددول أبددي
فددأثن أنندعليد أسددتاذ  ،وعددرف علددو
ال يب المتنبي كما سمعت من الشيخ الرزالي:

قولددون لددي :مددا أنددت؟ فددي كد

ومددا مبترددي؟ مددا أبترددي ى د أن

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم !
تشداردْ ُ . .سد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
االنتقددال
ميتشد هد الفتدرة  -فتدرة
صد بلد الكامدب األمر كددي ر
إل د القدداهرة  -وأثرهددا فددي مسدديرة حسددن البنددا ،وفددي موىه د  .فيقددول« :وافددق
وصددول البنددا إل د القدداهرة فتددرة الرليددان السياسددي والفكددر الشددد د ال د

غيددر
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العشددر نات فددي مصددر ،فنظددر إل د ذلددك المشددهد بعددين القددرو المتددد ن(،)17
ما اعتبر مشاك ىد ة ،وهي التنازع عل حكم مصر بدين حزبدي

واستخل

الوفد واألحدرار الدسدتور ين السياسديين ،والجددل السياسدي الصداخب ومدا ندت
عن من الفرقة التي أعقبت ثورة  ، 1919والدعوة إل اإللحاد واإلباحيدة التدي
كانت محيط بالعالم اإلس مي ،ومهاىمة األعراف المسدتقرة والمعتقددات ،التدي
سدداندمها «الثددورة الكماليددة» بنبد ها الخ فددة والخددط العربددي ،وهددي مهاىمددة مد َّم
انتظامها في حركة «التحرر الفكر واالىتماعي» لمصدر ،ثدم التيدارات غيدر
اإلس مية بالجامعة المصر ة التي أعيد منظيمهدا آند اك ،والتدي بددا أنهدا مسدتمد
إلهامها من الفكرة القائلة بأن «الجامعة ال مكن أن مكون ىامعةً علمانيدةً مدا لدم
مثُر ضد الد ن ،وما لم محدار األعدراف االىتماعيدة المسدتمدة مند » ،ضداف
إلد ذلددك الدددهر ون والتحرر ددون مددن رواد الندددوات األدبيددة واالىتماعيددة ،ثددم
الجمعيات والحف ت والكتب والصح

روىدت األفكدار التدي
والمجد ت التدي َّ

كان هدفها الوحيد هو إضعاف أثر الد ن(.)18
وكددان رد فعد هد الصددورة علد البنددا ونظرائد فددي التفكيددر مددا عبَّددر عند
بقول « :لي

علم أحد إال هللا كم من الليالي كنا نقضيها نسدتعرض حدال األمدة،

وما وصلت إلي في مختل مظاهر حيامها ،ونحل العل واألدواء ،ونفكدر فدي
الع

وحسم الداء .و فيض بنا التأثر لما وصلنا إلي إل حد البكاء».
ما إن وص البنا إل القاهرة حت قا ببعض االمصاالت مع أمبداع ر قتد

( )17انظر« :أحمد نهضة» ( .)105
( )18انظر :أنور الجند «قائد الدعوة» (
كبرى الحركات» ( .)11 ،10 :

 )139 - 137 :والحسيني «اإلخوان المسدلمون
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الحصافية ،ولكن سرعان ما مبين ل أنها غير مجد ة .وفي عامد الثداني التحدق
بمجموعة د نية أخدرى هدي «ىمعيدة مكدار األخد

اإلسد مية» التدي عنيدت

بنلقاء محاضرات في موضوعات إس مية(.)19
ضا غير كاف لمواىهة مشكلة الفجوة التي بدت لد مفصد
ولكن كان ذلك أ ً
بين المسلمين وبين العقيدة ومعاليمها.
وهكد ا انبعثددت خ ومد التاليددة مددن مخاوفد ملددك ومددن اقتناعد المتزا ددد بددأن
«المسدددجد وحدددد ال كفدددي» لنشدددر العقيددددة بدددين الندددا  ،وبالتدددالي قدددا بتنظددديم
مجموعددة مددن لبددة األزهددر ودار العلددو الددراغبين فددي التدددر عل د مهمددة
«الدوع واإلرشدداد» ،وبعدد مدددة وىيددزة دخد هدداالء المسدجد واعظددين ،وأهددم
كبيدرا فيمدا بعدد ،إذ امبعدوا
من ذلك هو أن ر قتهم في الدوع قدد القدت نجا ًحدا
ً
سددبي االمصددال المباشددر بالنددا  ،فددي أمدداكن اىتماعددامهم العامددة ،كالمقدداهي
والمجتمعات الشعبية األخرى ،قاصد ن ب لك معز ز الفكرة اإلس مية ونشدرها
من ىد د.
حفز اهتما البنا بمشكلة ابتعاد «الشبا المتعلم» عن الحيداة اإلسد مية إلد
وكثيدرا مدا مدردد علد
لب المشورة ممن كبرون من رىدال الدد ن وغيدرهم،
ً
المكتبددة السددلفية التددي كددان ددد رها آن د اك «محددب الددد ن الخ يددب» كمددا ىددال
رشدديد رضددا السددور والدد

عتبددر وار مشددع «محمددد عبددد » ومحددرر

«مجلة المنار» كما أصب معجبا مخلصا بفر د وىدد وأحمدد ميمدور باشدا ،إذ
رأى في هاالء أنصارا للقضية اإلس مية.

(« )19رسالة الماممر الخام » (

 )117من مجموع الرسائ .
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وأخيد ًدرا حمد مخاوفد مددن هد ا الموقد إلد مشددا خ ىامعددة األزهددر ،وهددو
عمدداد الفكددر اإلس د مي ،وانتقددد بمددرارة معارضددتهم غيددر الفعالددة واستس د مهم
الواض «للتيارات التبشير ة واإللحاد ة» التي مزقت المجتمدع اإلسد مي .لقدد
البنا بأن وقت العم قد حدان وىدادل عدن ذلدك( ،)20وقدد أرهد حسد مدا

أح

اكتسب من خبرة في بدء حيام ليشعر به ا األمدر لد عليد و دفعد وحتد إند
ظ بقية عمر حم ذكر دات مالمدة عدن القلدق الروحدي العميدق ،الد

غمدر

ه الفترة مدن حيامد فدي القداهرة ،حينمدا امصد بالرسدميين مدن رىدال الدد ن.
وحينئ د بدددأ ددرى بوضددوح نددوع «العم د » ال د ز النقدداذ المجتمددع اإلس د مي،
ودور في ه المجهدودات «العمليدة» الموىهدة نحدو محقيدق هد الرا دة .وفدي
عامدد األخيددر بدددار العلددو

الددب مقدداال فددي

لددب مددن صددف أن كتددب كدد

الموضوع التالي« :اشرح أعظم آمالك بعدد إممدا دراسدتك وبدين الوسدائ التدي
معدها لتحقيقها».
بدأ البنا بقول « :أعتقد أن خير النفو
في إسعاد النا

ملك النف

ال يبة التي مرى سدعادمها

مقررا أن خير ما تحقق ب هد ا الهددف
وإرشادهم» واست رد
ً

هددو إحدددى وسدديلتين :األول د  « :ر ددق التصددوف الصدداد ال د
اإلخ

ددتلخ

فددي

والعم لخدمة اإلنسدانية» والثداني « :ر دق التعلديم واإلرشداد الد

جامع األول في اإلخ

والعم  ،و فارق في االخت

بالنا ».

( )20رى البنا أن نتيجدة مبدادل اآلراء كمدا ذكرندا أدى إلد م دور ن إسد ميين إ جدابيين عدا
 ، 1927أولهمدا :مأسدي ىمعيدة الشدبان المسدلمين علد نسدق ىمعيدة الشدبان المسديحيين
وىمعيددة الشددبان اليهددود .وثانيهمددا :إنشدداء مجلددة قصددد منهددا أن مكددون «صددوت لإلس د »
 )18للعلدم وذلدك حدول
سميت مجلة الفت  .انظر« :مجلة الددعوة» (1955 / 2 / 15
المقاالت األول التي نشرها البنا والتي ظهرت في مجلة الفت  .ميتش .
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ثم أضاف البنا« :وأعتقد أن قومي بحكدم األدوار السياسدية التدي اىتازوهدا،
والمدداثرات االىتماعيددة التددي مددرت بهددم ،وبتددأثير المدنيددة الرربيددة  ...والفلسددفة
الماد ة ،والتقليد الفرنجي بعدوا عن مقاصد د دنهم .ونتيجدة لد لك ور الشدبا
عقيدة «فاسدة» وعمهم «شك وحيرة» « ً
بدال اإل مان إلحادًا».
رأى البنا في موقف ذلك أن رسالت في الحيداة هدي قلدب هد التيدارات ،وأن
عليد لتحقيددق ذلددك أن صددب «معل ًمددا ومرشددًا» واهبًددا نفسد لأل فددال أ ددراف
النهددار ،وآلبددائهم آندداء الليدد  ،حتدد

لقددنهم ىميعًددا «أهددداف الددد ن ومصددادر

سعادمهم ورفاهيتهم في الحياة».
بدا ة مأسي

اإلخوان:

بدددأ «البنددا» قددو بدددور نشددط فددي حيدداة مجتمددع اإلسددماعيلية بجانددب قيام د
بواىبام د األساسددية فددي المدرسددة .وكددان المسددجد والمدرسددة همددا ال ددر قتين
األساسدديتين اللتددين سددلكهما البنددا للتعددارف عل د الهيئددات الد نيددة والشخصدديات
الهامة بالمد نة .وفي وقت قصير ،وكما وعد في مقال مخرى كدان ال ضد لع
بأعباء حصص اليومية فحسب ،ب أخ قدو بتعلديم آبداء الت مد ة أثنداء الليد ،
وكددان غالبيددة هدداالء آن د اك مددن العمددال ،وصددرار التجددار ،ومددوظفي الحكومددة
وعاود البنا استخدا «المقاهي» ع غرار ما استخدمها في القداهرة ،الىتد ا
مسددتمعي  ،بجانددب المدرسددة والمسددجد ،وكددان منهج د أن خ ددب فددي النددا ،
و لح من مأثر بقول  ،فيدعوهم في ىماعات قليلة إل مكان آخر حي
و عظهم ،و ناق

علمهدم

معهدم قضدية اإلسد  ،ىاهددًا خد ل هد ا النشدا المبددئي أن

تعرف بصفة عامة إل مصادر القوة في المجتمع وأن نف إليها.
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وسرعان ما مبين أن المصادر األول للنفوذ هي ( )1العلماء و ( )2مشدا خ
ال ر الصوفية و ( )3كبار القو  ،وكان عني بد لك األسدر الكبيدرة المعروفدة
والتجمعات بشك عا و ( )4النواد وعندي :الجمعيدات الد نيدة واالىتماعيدة،
وهكد ا وىد اهتمامد إلد هد المصددادر محدداوال التددأثير فديمن كونددون الددرأ
العا .
علدد أن م حظدددات البندددا حدددول هددد ا المجتمدددع ،زادت مدددن إدراكددد للددددور
المخص

له المد نة ،بوصفها نق ة ممركز ل حت ل العسدكر البر داني

«ول حدددت ل االقتصددداد » األىنبدددي ،ذلدددك أنهدددا لدددم مقتصدددر علددد احتوائهدددا
ضا كانت مركز شركة قناة السدو
المعسكرات الحربية البر انية ولكنها أ ً

،

وه ا وضع ال ق إزعا ًىا عن االحت ل لما تضدمن مدن سديادة أىنبيدة م لقدة
علدد المرافددق العامددة ولمددا مرمددب عليدد مددن إقامددة المسدداكن الباد ددة األناقدددة
والرفاهة ق نها األىانب و شرفون منهدا علد بيدوت العمدال «البائسدين» ،بد
إن البنددا الح د أن أسددماء الشددوارع ،والفتددات ال رقددات فددي األحيدداء الشددعبية
المصر ة كانت مكتوبة «بلرة االحت ل االقتصاد ».
ً
مركدزا بالضدرورة حدول البيئدة الجد ددة ،إال
وبالرغم من أن انتبا البنا كدان
أن ظ دائب التفكير في القاهرة بما فيها من آثا  ،ومدا رىيد مدن آمدال ،لد لك
ظ د مبقيًددا عل د «ص د م » بالجماعددات اإلس د مية هندداك وباألصدددقاء ال د ن
«معاهدددد» معهدددم علددد خدمدددة «رسدددالة اإلسددد » .فدددأول «ىمعيدددة الشدددبان
صددا ،وأعددان علدد مأسيسددها عددا  ، 1927كمددا عمدد
المسددلمين» اهتما ًمددا خا ً
مندددوبًا لمجلددة الفددت التددي أصدددرها آند اك محددب الددد ن الخ يددب مددد ر المكتبددة
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السلفية وأحد ماسسي ىمعية الشبان المسلمين(.)21
ومددا لبثدددت ىمعيدددة البندددا الخاصدددة أن ولددددت بُعيدددد مأسدددي
المسددلمين ،ففددي شددهر ذ القعدددة لعددا 1347ه د (( )22مددار

ىمعيدددة الشدددبان
 ) 1928حسددبما

سجل البنا ،اىتمع ستة أعضاء من عمدال المعسدكر البر داني بالبندا ،وأعلندوا

( )21لم ر البنا قط في ىمعية الشبان المسلمين سعة األفق التي مسترر ك ىهد واىتهاد .
( )22وافق ذو القعدة 1347ه مما ًما شهر إبر د مدا و  1929كمدا ذكدر هيدور كدرن فدي
كتاب د « :مصددر الحد ثددة» (  )15وفددي روزنتددال فددي كتاب د «اإلخددوان المسددلمون فددي
مصددر» (أكتددوبر  ،)278 ( ) 1947إال أن البنددا أورد شددهر مددار  1928مزاو ًىددا
التار خ العربي وقدد أورد الحسديني فدي كتابد «اإلخدوان» (  )17مدار سدنة 1928
دون الرىوع إل التدار خ الهجدر ومدوامر ذكدر أحدد التدار خين علد لسدان الكتدا دون
اإلشارة إل الفار بينهما .عل أن ذكرى مأسي الجمعية العاشر قد احتف بد فدي ندا ر
 1939مما جع  1929أقر إل الصحة ،أما الد كرى العشدرون فقدد احتفد بهدا فدي
سبتمبر  . 1948ومرى غالبية األعضداء أن  1928هدي السدنة األصد  .وقدد وردت فدي
المادة األول من نظا الجماعة «قانون النظا األساسي لهيئة اإلخوان المسلمين العامدة»
(  )5مقروندددة بالتدددار خ الهجدددر المددد كور« .راىدددع هدددار  :الو نيدددة والثدددورة
 .»150اه .
أقول :وال أرا أن التار خ المعتمد لتأسي ىماعة اإلخوان هو التار خ الهجر  ،وقد ذكدر
األستاذ البندا أكثدر مدن مدرة فدي رسدائل  ،فدي «رسدالة المداممر الخدام » (  )118مدن
مجموع الرسدائ  .وفدي «اىتمداع رؤسداء المندا ق» (  )254وفدي «مد كرات الددعوة
الداعية» (  .)66ولكن في الم كرات ذكر التار خ الهجر ماكددًا ،وقدال عدن التدار خ
المددي د  :فيمددا أذكددر .فهددو غيددر مسددتيقن مند  .والصددوا أند (مددا و  .) 1929وقددد كددان
صا عل استخدا التار خ الهجر ومثبيت فدي وعدي اإلخدوان ،وقلمدا
رضي هللا عن حر ً
كر التار خ المي د  .إذ ستحي أن كون ذو القعدة سنة 1347هد وافقد أ شدهر فدي
سنة  . 1928وه أمور أصبحت معروفة ومحسوبة ومحسومة وال مجدال فيهدا للجددال،
فلز التنو والتصحي « .القرضاو ».
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رسميا افتتاح ىمعية اإلخوان المسلمين(.)23
وملك رسالة مقتضدي مند الددأ والتضدحية والدراسدة والفهدم ،كمدا مقتضدي
من ىسدا قبد بد علد مواىهدة الصدعا «وروحد التدي باعهدا هلل» .واختدتم
البنا مقال به الجملة« :ذلك عهد بيني وبين ربي» (

.)57 - 54

أنه ه ا الشا المتفاني دراست بدار العلو فدي صدي عدا  1927وهدو
فددي سددن الحاد ددة والعشددر ن ،وسددرعان مددا واىدد احتمددال االلتحددا بنحدددى
البعثدات السدنو ة الحكوميددة للدراسدة بالخددار  ،ولكند لسدبب غيددر معلدو عدددل
عن ذلك «وقبد التعيدين فدي السدلك المدرسدي بمصدر» وكاندت مهمتد مددر
اللرددة العربيددة فددي مدرسددة اإلسددماعيلية االبتدائيددة األمير ددة بمد نددة اإلسددماعيلية
بمن قددددة القندددداة ،وقددددد انتقدددد إلدددد منزلدددد الجد ددددد ووظيفتدددد الجد دددددة فددددي
 . 1927/9/19وظ في السلك المدرسي حت استقالت عا  1946أ مسدعة
عشر عا ًما.
حسن البنا رى المرحلة:
هك ا كان العالم اإلس مي عاني ما عاني من ممز في كيان  ،ومصدع فدي
بنيان  ،ومن مهد م منظم لماد ام ومعنو ام .
وكان القددر األعلد

صدنع علد عيند رىد ً  ،عدد لمهمدة ،و سدد بد ثردرة

كان الرى هو حسن البنا ،وكانت المهمدة هدي إ قداظ األمدة مدن رقدود ،وبعثهدا
مدددن همدددود ،ومحر كهدددا مدددن ىمدددود ،وبعبدددارة أخدددرى :إحيددداء عقددد األمدددة
وضددميرها ،ومفجيددر اقامهددا المكنونددة بتجد ددد اإلسدد
(« )23اإلخوان المسلمون» لميتش (

فيهددا ،وىمعهددا علدد

 )76 - 71من الترىمة العربية.
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رسددالت  ،واإل مددان ب د هدددفًا ومنها ًىددا للحيدداة ،والجهدداد فددي سددبي ممكين د فددي
األرض.
كانت األمة في حاىة إل عق ىد د ،وقلب ىد د ،وعز ىد دد ،ود ىد دد،
وكانت في حاىة إلد أن متجسدد هد المعداني فدي رىد ضدع دد فدي دد هللا،
لينير ل ال ر ق ،و هد سواء السبي .
لقد أدى األفراني دور في اإل قاظ العا لمشاعر األمدة لمقاومدة االسدتعمار،
وأدى اإلما محمد عبدد دور فدي إ قداظ عقد األمدة ومقاومدة الجمدود الفكدر
فيهددا .وقددا الع مددة رشدديد رضددا بعدددهما بدددور كبيددر غيددر منكددور فددي التجد ددد
والتأصي الشرعي لمسيرة اإلص ح.
سا َّٰلَ ِ َ
ولكدن األمددة كانددت مفتقدر إلد «ىيد ىد ددد» مدن{ :ٱلَا ِذينَ يَُِ ِلغُااونَ ِر َّٰ َ
ٱّللِ
َويَخشَونَۥُ َو َّل يَخشَونَ أ َ َحاًا إِ َّل َ
ٱّللَ} [األحزا .]39 :

ىي صنع هللا معال عل عين  ،من قو ادخرهم لنصدرة د ند حدين رمدد
علَا
علَا ٱل ُماؤ ِم ِنلنَ أ َ ِع َازة َ
المرمدون ،و مر المدارقون{ :ي ُِحاِ ُُ َوي ُِحِونَاۥُ أَذِلَاة َ
سِِل ِ َ
ٱّللِ َو َّل يَ َخافُونَ لَو َمةَ َّلئِ } [المائدة.]54 :
ٱل َّٰ َك ِف ِرينَ يُ َّٰ َج ُِاُونَ ِف َ

ىي حسدن فهدم اإلسد  ،و دامن بد  ،و عمد بد  ،و ددعو لد  ،و جاهدد فدي
س ُن ِمانَ َ
سبيل  ،و عم عل صب الحياة العامة بصبرت ِ { :صِغَةَ َ
ٱّللِ َو َمن أَح َ
ٱّللِ
ِصِغَ اة} [البقرة.]138 :

وال قدددر عل د مربيددة ه د ا الجي د  ،وإعددداد للمهمددة الجليلددة المنو ددة ب د إال
رى رباني ،ن ر نفس وفكدر وىهدد وحيامد هلل ر العدالمين ،وكدان الرىد
المنتظر هو حسن البندا ،الد

اصد فا القددر ليكدون للمتقدين إما ًمدا .ولقدد وىد
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أحددد الصددحفيين إلد حسددن البنددا  -ضددمن عدددة شخصدديات  -سد ً
دااال قددول :مددن
أنت؟ فكانت إىابت  :أنا سائ بح عن الحقيقدة ،وإنسدان فدت
فددي النددا

عدن اإلنسدانية

بمصددباح «د ددوىين» .أنددا متجددرد أدرك سددر وىددود  ،فنددادى فددي

ب ٱل َّٰ َعلَ ِملنَ } [األنعا .]162 :
ص َالتِ َونُ ُ
النا ِ { :إ َن َ
س ِك َو َمحلَا َ َو َم َما ِت ِ َّللِ َر ِ
لقد سمعت حسن البنا في أواسط األربعينات من القرن العشر ن تحد فدي
مد نة ن ا إل المعلمين ،فكدان ممدا قالد  :إن الندا

فدي حاىدة إلد رىد ذ

قلب فيض من قلب عل قلو من حول  ،ومدن هد ا الفديض الربداني فيضدون
عل من حولهم ،وبه ا تحولون من حدال إلد حدال ،و خرىدون مدن الظلمدات
إل النور.
وكددأن حسددن البنددا كددان تحددد عددن نفس د  ،فهددو ذلددك الرى د المنشددود «ذو
ضا «ذو العق » واإلس
القلب» كما أن أ ً

أبدًا قدو علد القلدب النقدي والعقد

ال كي ،وهما ثمران :العز الفت والسلوك السو .
استمعت إل حسن البنا وأنا الب في السنة األول االبتدائيدة بمعهدد ن دا
الد ني األزهر  ،في مناسبة ذكرى الهجرة النبو ة ،وقدال ك ًمدا ال زلدت أعيد
ً
مركزا مرمبًا مفيددًا ،ردا ر مدا كندت أسدمع مدن
إل اليو ألن كان ك ًما ىد دًا
الوعاظ والخ باء ،ك عا في ذكرى الهجرة.
واستمعت إلي بعد ذلك كلما ىاء إل مد نة ن دا ،وسدافرت أكثدر مدن مدرة
السددتمع إلي د فددي بعددض مدددن الوى د البحددر فددي مصددر ،مثد  :كفددر الز ددات،
ودسو والمحلة الكبرى ،ومحلة أبو علي.
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وقرأت  -مقر بًا  -ك ما كتب حسن البنا ،مما نشر من مراث ( )24من رسدائ
عا
وبحو ومقاالت ومنشورات ،وعرفت أن الرى كان موفقًدا مسدددًا مصدنو ً
عل عين هللا ،أحب أصحاب وأمباع أبل الحدب ،وقددرو أعظدم التقدد ر ،وقد
فددي النددا

مددن مجمددع لد بددين الحددب والتقددد ر ،إال القليد  ،وقد مددن النددا

مددن

امص ب إال أعجب وأحب .
ب ربما عا بعدض الندا

علد إخدوان حسدن البندا أنهدم كدادون ضدفون

عا من القداسة أو العصمة ،وه ا ال ذنب ل في  .فالرىد لدم ددع لنفسد
علي نو ً
قداسددة وال عصددمة ،وقددال فددي «أصددول العشددر ن» كد أحددد اخد مددن ك مد
و ترك إال المعصو صل هللا علي وسلم .
وكان في األحفال التي مقا في مناسدبات شدت إذا رأى مدن بعدض اإلخدوان
ىنو ًحا إلد الرلدو فدي مدحد قدال :مكلمدوا فدي الددعوة ،فننهدا باقيدة واألشدخا
فانون.
وك من لقي حسن البنا خر من لقائ مثنيًا علي  ،ومن عاشر أحب  ،ومدن
خال

أكثر إزداد ل حبًا ومقد ًرا.
وسما رىد أىنبدي «الرىد القرآندي» وهدي مسدمية أصدابت كبدد الحقيقدة،

وقال عند المرشدد الثالد األسدتاذ عمدر التلمسداني« :الملهدم الموهدو » وهدي
صفة ملموسة.
( )24هناك أشياء كثيرة لم منشدر مدن مدرا حسدن البندا ممدا كتبد قدد ًما فدي مجد ت اإلخدوان
المسددلمين وغيرهددا ،وكنددت نبهددت مند زمددن علد وىددو نشددر «مجموعددة أعمددال حسددن
البنا» وقد بشرني األستاذ أحمد سي اإلس البنا :أن مرا والد قد ىمع ،ووضدع علد
«الكومبيومر» وأرىو أن نقرأ قر بًا.
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وهك ا مرى أكثر من أثن عل حسن البنا إنمدا هدم اإلخدوان القر بدون مند ،
العارفون بد  ،المخدال ون لد  ،انظدر مدا قالد عند الهضديبي والتلمسداني ،وأبدو
النصر ،ومشهور ،ال ن مولوا منصب اإلرشاد العا من بعد .
السيسدي ،ومحمددود

وانظدر مدا كتبد عند محمدد فر ددد عبدد الخدالق ،وعبدا

عبد الحليم وغيرهم ممن صحبو وعا شو  ،وعرفوا مدخل ومخرى .
وأكتفد هندا بنقد بعدض الكلمدات المضدديئة والمعبدرة مدن رىلددين مدن كبددار
رىال الدعوة في مصر.
شهادة الشيخ الرزالي:
اۡلولا  :مددن داعيددة عصددر األول الشدديخ محمددد الرزالددي رحمد هللا  ،الد
قددال فددي مقدمددة كتاب د «دسددتور الوحدددة الثقافيددة» ال د

شددرح في د «األصددول

العشددر ن» لحسددن البنددا قددال الشدديخ« :ملهددم ه د ا الكتددا وصدداحب موضددوع :
األستاذ اإلما حسن البنا ،ال

أصف و صدف معدي كثيدرون بأند مجددد القدرن

الرابع عشر للهجرة ،فقد وضع ىملدة مبداد مجمدع الشدم المتفدر  ،وموضد
الهدددف الرددائم ،ومعددود بالمسددلمين إل د كتددا ربهددم ،وسددنة نبدديهم ومتندداول مددا
عراهم خ ل الماضي من أسبا العو واالسترخاء ،بيد آسدية ،وعدين لماحدة
ف مدع سببًا لضع

أو خمول.

ومن الخ أ القول بأن حسن البنا أول من رفع را ة المقاومة فدي هد ا القدرن
الددد لي  ،لقدددد سدددبق فدددي الشدددر العربدددي ،والمردددر العربدددي ،وأعمدددا الهندددد
وأندونيسيا ،وغيرها ،رىال اشتبكوا مع األعداء في ميداد ن الحدر والسياسدة
والتعليم والتربية ،وأبلوا ب ء حسنًا في خدمة د نهم وأمتهم.
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ضيرهم أبدًا أنهم انهزموا آخر األمر ،فقدد أدوا واىدبهم هلل .وأمدم مدن
هلكوا دون .

بعدهم بقية الشو ال

إن حسن البنا استفاد من مجار القادة ال ن سبقو  ،وىمدع هللا فدي شخصد
مواهب مفرقت في أنا

كثير ن.

كددان مدددمنًا لددت وة القددرآن تلددو بصددوت رخدديم ،وكددان حسددن مفسددير كأند
ال بر أو القر بي ،ول قدرة ملحوظة عل فهم أصعب المعاني ثدم عرضدها
عل الجماهير بأسلو سه قر ب.
وهو لم حم عنوان التصوف ،ب لقدد أبعدد مدن ر قد كاندت منتمدي إليهدا
بيئت .
ومع ذلك فنن أسلوب في التربية ومعهدد األمبداع وإشدعاع مشداعر الحدب فدي
هللا ،كان كر بالحار المحاسبي وأبي حامد الرزالي.
وقددد در

السددنة الم َّهددرة علد والددد الد

حنبد » ،كمددا در
السل
ووق

أعدداد مرميددب «مسددند أحمددد بددن

الفقد المد هبي باقتضددا  ،فأفدداد ذلددك بصد ًدرا سددد دًا بمددنه

والخل .
حسن البنا عل منه محمد عبدد وملميد صداحب «المندار» الشديخ

محمد رشيد رضا ،ووقع بين وبين األخير حوار مه

 ،ومدع إعجابد بالقددرة

العلمية للشيخ رشيد ،وإفادم منها ،فقد أب التور فيما مور في (.)25
( )25قصد :مصدد بعند للحملدة علد األزهدر وعلمائد المقلدد ن للمد اهب ،وعلد ال در
الصوفية وغيرهم فوافق الشيخ البنا الشيخ رشيد فدي فكدر وخالفد فدي أسدلوب و ر قتد .
«القرضاو ».
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علد رفدع المسدتوى الفكدر للجمداهير مدع لبقدة مدن

أسبا الخ ف ومظاهر التعصب.
وقد أحا األستاذ البنا بالتار خ اإلسد مي ،ومتبدع عوامد المدد والجدزر فدي
مراحل المختلفة ،ومعمق معمقًا شد دًا في حاضر العالم اإلسد مي ،ومداامرات
االحت ل األىنبي ضد .
ثدم فدي صدمت غر دب أخد الرىد الصدال تنقد فدي مددن مصدر وقراهددا،
وأظن دخ ث ثة آالف من القرى األربعة آالف التي مكون الق ر كل .
وخدد ل عشددر ن عا ًمددا مقر بًددا صددنع الجمدداهير التددي صدددعت االسددتعمار
الثقافي والعسكر  ،ونفخت روح الحياة في الجسد الهامد .اه .
شهادة الشهيد سيد ق ب:
والداعية الثاني ال

محدد عدن «حسدن البندا وعبقر دة البنداء» هدو الشدهيد

سيد ق ب رحم هللا ففي إحددى مقاالمد التدي ىمعدت فدي كتدا محدت عندوان
«دراسات إس مية» وهو لم صاحب حسن البنا ،وإن معاصرا ،وكدان ك همدا
خر دار العلو  ،ولكن ق با عرف البنا مدن آثدار فدي إخواند  ،وفد حركتد ،
وف د مددأثير فددي مصددر وفددي العددالم اإلس د مي .وه د شددهادة مددن شددهيد الحددق
لشهيد سابق ،والمسلمون شهود عدول بعضهم عل بعض.
يقو سلا قطب رحمۥ هللا :
في بعض األحيان مبدو المصادفة العابرة كأنها قددر مقددور ،وحكمدة مددبرة
في كتا مس ور  ...حسن البنا  ...إنهدا مجدرد مصدادفة أن كدون هد ا لقبد ...
ولكددن مددن قددول :إنهددا مصددادفة ،والحقيقددة الكبددرى له د ا الرى د هددي البندداء،
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وإحسان البناء ،ب عبقر ة البناء؟
كثيدرا مدن الددعاة  ...ولكدن الدعا دة غيدر البنداء
لقد عرفت العقيدة اإلس مية
ً
 ...ومددا ك د داعيددة ملددك أن كددون بندداء ،ومددا ك د بندداء وهددب ه د العبقر ددة
الضخمة في البناء.
هددد ا البنددداء الضدددخم  ...اإلخدددوان المسدددلمون  ...إنددد مظهدددر هددد العبقر دددة
الضخمة في بناء الجماعات ...إنهم ليسوا مجرد مجموعة من النا  ،اسدتجا
الداعية وىدانامهم ،فالتفوا حول عقيدة  ...إن عبقر ة البناء مبدو فدي كد خ دوة
مددن خ ددوات التنظدديم  ...مددن األسددرة إل د الشددعبة ،إلد المن قددة ،إل د المركددز
اإلدار  ،إل الهيئة التأسيسية ،إل مكتب اإلرشاد.
ه د مددن ناحيددة الشددك الخددارىي ،وهددو أق د مظدداهر ه د العبقر ددة ،ولكددن
البندداء الددداخلي له د الجماعددة أد وأحكددم ،وأكثددر داللددة عل د عبقر ددة التنظدديم
والبناء  ...البناء الروحي ...ه ا النظا ال

ربط أفراد األسدرة وأفدراد الكتيبدة

وأفراد الشعبة .ه الدراسدات المشدتركة ،والصدلوات المشدتركة ،والتوىيهدات
المشتركة ،والرح ت المشتركة ،والمعسكرات المشتركة  ...وفد النها دة هد
االستجابات المشدتركة والمشداعر المشدتركة التدي مجعد نظدا الجماعدة عقيددة
معم في داخ النف  ،قب أن مكون معليمات وأوامر ونظ ًما.
والعبقر ة في استخدا

اقة األفدراد ،اقدة المجموعدات ،فدي نشدا ال ددع

في نفوسهم وال دعهم تلفتون هنا أو هنالك بحثون عما مألون بد الفدرا ...
إن مجرد استثارة الوىدان الد ني ال كفي  ...وإذا قصر الداعية هم علد هد
االستثارة فنن سينتهي بالشدبا خاصدة إلد ندوع مدن الهدو

الدد ني ،الد

ال
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بني شيئًا ،وإن مجرد الدراسة العلمية للعقيدة ال مكفي .وإذا قصر الداعيدة همد
عل ه الدراسة ،فنن سينتهي إل مجفي

اليندابيع الروحيدة التدي مكسدب هد

الدراسة نداومها وحرارمها وخصوبتها .وإن مجرد استثارة الوىددان والدراسدة
معًا ال ستررقان ال اقة ،فستبق هنالدك اقدة عضدلية ،و اقدة عمليدة ،و اقدة
ف ر ة أخرى في الكسب والمتاع والشهرة والعم والقتال.
وقد است اع حسن البنا أن كفر في ه ا كل  ...أو أن لهدم هد ا كلد  ،فيجعد
نشا األ المسلم متد  -وهدو عمد فدي ن دا الجماعدة  -إلد هد المجداالت
كلها ،بحكم نظا الجماعدة ذامد  ،وأن سدتنفد ال اقدات الف ر دة كلهدا ،فدي أثنداء
العم للجماعة ،وفي مجال بنداء الجماعدة  ...اسدت اع ذلدك فدي نظدا الكتائدب،
ونظدددا المعسدددكرات ،ونظدددا الشدددركات اإلخوانيدددة ،ونظدددا الددددعاة ،ونظدددا
الفدددائيين ،ال د

شددهدت معددارك فلس د ين ،ومعددارك القنددال نمدداذ مددن آثددار ،

مشهد بالعبقر ة ل لك النظا .
وعبقر دددة البنددداء فدددي مجميدددع األنمدددا مدددن النفدددو  ،ومدددن العقليدددات ومدددن
األعمدار ،ومدن البيئددات  ...مجميعهدا كلهددا فدي بندداء واحدد .كمددا متجمدع النرمددات
المختلفة في اللحن العبقدر  ...و بعهدا كلهدا ب دابع واحدد عرفدون بد ىميعًدا،
ودفعهددا كلهددا فددي امجددا واحددد  ...عل د مبددا ن المشدداعر واإلدراكددات واألعمددار
واألوسا  ،في ربع قرن من الزمان.
مرى أكانت مصدادفة عدابرة أن كدون هد ا لقبد ؟ أو أنهدا اإلرادة العليدا التدي
منسق في كتابها المس ور بين أصرر المصادفات وأكبر المقدورات في موافدق
وامسا ؟
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و مضددي حسددن البنددا إل د ىددوار رب د  ،مضددي وقددد اسددتكم البندداء أسس د ،
مضي فيكون استشهاد عل النحدو الد

أر دد لد  :عمليدة ىد ددة مدن عمليدات

البنددداء  ...عمليدددة معميدددق لألسدددا  ،ومقو دددة للجددددران .ومدددا كدددان ألددد خ بدددة
وخ بة ،وال أل

رسالة للفقيد الشهيد لتلهدب الددعوة فدي نفدو

اإلخدوان ،كمدا

ألهبتها ق رات الد الزكي المهرا .
إن كلمامنددا مظ د عددرائ

مددن الشددمع ،حت د إذا متنددا فددي سددبيلها دبددت فيهددا

الروح وكتبت لها الحياة.
وحينما سط ال راة األقزا الحد د والنار عل اإلخوان ،كان الوقت قدد فدامن
كددان البندداء الدد

أسسدد حسددن البنددا قددد اسددت ال علدد الهددد  ،ومعمددق علدد

االىتثا  .كان قدد اسدتحال فكدرة ال هددمها الحدد

والندار ،فالحد دد والندار لدم

هدما فكرة فدي دو مدن األ دا  .واسدتعلت عبقر دة البنداء علد ال رداة األقدزا ،
ف هب ال ريان ،وبق اإلخوان.
ومرة بعد مرة ،نزت في نفو

بعض الرىدال  -مدن اإلخدوان  -ندزوات ...

وفددي ك د مددرة سددقط أصددحا ه د النددزوات كمددا مسددقط الورقددة الجافيددة مددن
الشددجرة الضددخمة ،أو انددزوت ملددك النددزوة ،ولددم مسددت ع أن محددد حدددثا فددي
الصفوف.
ومرة بعد مرة ،استمسك أعداء اإلخدوان بفدرع مدن ملدك الشدجرة ،حسدبون
عميقًا في كيانها ،فنذا ى بو إليهم ىد بوا الشدجرة ،أو اقتلعدوا الشدجرة  ...حتد
سدا كالح بدة الناشدقة ،ال
إذا آن أوان الشد خر ذلدك الفدرع فدي أ دد هم ىافًدا اب ً
ماء في وال ور وال ثمار!
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إنها عبقر ة البناء ،ممتد بعد ذها النباء  .»...اه (.)26
شهادة الع مة أبي الحسن الندو :
أضي

إل هامين الشهادمين «للرزالي وق ب» شهادمين مدن خدار محديط

اإلخوان ،ومن خدار مصدر ،وممدن لدم لقدوا حسدن البنداء ،ولكدن عرفدو مدن
آثار ومن م ميد وأصدحاب  ،األولد هدي شدهادة مدن ربداني عصدر الع مدة
أبي الحسن علي الحسني الندو ظظ ال

قال فدي مقد مد لكتدا «مد كرات

الدعوة والداعية» لإلما الشهيد:
«إن الدد

عددرف الشددر العربددي اإلسدد مي فددي فجددر القددرن العشددر ن،

وعرف بصفة خاصة ،وعرف ما أصيب ب ه ا الجزء الحسا

الرئيسدي مدن

في العقيدة والعا فدة ،واألخد

واالىتمداع،

ىسم العالم اإلس مي من ضع

واإلرادة والعز  ،والقلب والجسم ،وعرف الرواسب التي مركها حكدم المماليدك
وحكدددم األمدددراك وحكدددم األسدددرة الخد و دددة ،ومدددا زاد إليهدددا الحكدددم األىنبدددي
اإلنكليز  ،ومدا ىلبتد المدنيدة اإلفرنجيدة الماد دة والتعلديم العصدر ال د ندي،
والسياسة الحزبية النفعية.
ومددا زاد هد ا ال ددين بلددة مددن ضددع العلمدداء وخضددوعهم للمددادة والسددل ة،
ومنازل أكثرهم عن منصب اإلمامدة والتوىيد  ،وانسدحابهم عدن ميددان الددعوة
واإلرشدداد ،والكفدداح والجهدداد ،واستس د مهم «لألمددر الواقددع» وخفددوت صددوت
األمددر بددالمعروف والنهددي عددن المنكددر ،زاد إل د ذلددك كل د نشددا دعدداة الفسدداد

( )26انظر« :دراسات إس مية» لسديد ق دب .مقدال «حسدن البندا وعبقدرة البنداء» (
.)228
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والمجد ت

واسدددعة االنتشدددار ،قو دددة التدددأثير ،للددددعوات المفسددددة ،والحركدددات الهدامدددة،
واالسدتخفاف بالددد ن وقيمد  ،واألخد

وأسسدها ،ومددا آل إليد األمددر ووصددلت

إلي األق ار العربية بصفة عامة ،والق ر المصدر بصدفة خاصدة مدن التبد ل
واإلسددفاف ،والضددع واالنح ددا  ،والثددورة والفوض د  ،واالنهيددار الخلقددي،
والروحددي فددي الثلد األول مددن هد ا القددرن المددي د  ،ورأى كد ذلددك مجسد ًما
دورا فددي أعددداد «األهددرا » و«المق ددم» و«اله د ل» و«المصددور» ،وفددي
مصد ً
كتددب كددان صدددرها أدبدداء مصددر وكتابهددا المفضددلون المحببددون عنددد الشددبا ،
دددورا فددددي أعيدددداد مصددددر ومهرىانامهددددا ،وحف مهددددا
ورأى ذلددددك مجسدددد ًما مصد ً
وسدددهرامها ،واسدددتمع إلددد الشدددبا الجدددامعي فدددي ندددواد هم ومجالسدددهم ،وزار
اإلسكندر ة وشوا ئها ومصا فها ،وروافق فدر الكشدافة والر اضدة المبداراة،
ودخد دور السددينما ،ورأى األفد

األىنبيددة والمحليددة ،وا لدع علد الروا ددات

التددي مصدددرها المكتبددة العربيددة فددي مصددر بددين حددين وآخددر ،و تهافددت عليهددا
الشبا بنهامة وىشدع ،وعدا
عد

متصد ً بالحيداة والشدعب ،ومتبدع الحدواد ولدم

فددي بددر عدداىي وفددي عددالم األح د

واألوهددا  ،وعددرف رز ددة اإلس د

والمسلمين ،ونكبة الدعوة اإلس مية في هد ا الجدزء الد

كدان جدب أن كدون

زعي ًما للعالم العربي كل  ،وزعي ًما للعالم اإلس مي عن ر ق  ،وقد بق قرونًدا
كنا ددة اإلس د

ومصدددر العلددم والعرف دان ،وأسددع العددالم العربددي وأنجددد  ،ب د

أنق د فددي فتددرات دقيقددة عصددبية فددي التددار خ اإلسدد مي ،وال ددزال حتضددن
األزهر الشر

أكبر مركز ثقافي إس مي وأقدام .

إذ كدان مدن عدرف ذلدك عدن كثدب ال عدن كتدب وعدا

متصد ً بد  ،عددرف
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فض ه الشخصية التي قفزت إل الوىود ،وفاىأت مصر ثدم العدالم العربدي
واإلس مي كلد بددعومها ومربيتهدا وىهادهدا ،وقومهدا الفد ة التدي ىمدع هللا فيهدا
مواهب و اقات ،قد مبدو متناقضة في عين كثير من علماء الدنف

واألخد

،

ومددن المددارخين والناقددد ن :هددي العقد الهائد النيددر ،والفهددم المشددر الواسددع،
والعا فة القو ة الجياشة ،والقلب المبارك الفياض ،والروح المشبوبة النضدرة،
واللسددان ال د ر البلي د  ،والزهددد والقناعددة  -دون عنددت  -فددي الحيدداة الفرد ددة،
والحر

وبعد الهمدة  -دونمدا كلد  -فدي سدبي نشدر الددعوة والمبددأ ،والدنف

الولوعدددة ال مدددوح ،والهمدددة السدددامقة الوثابدددة ،والنظدددر النافددد البعيدددد ،واإلبددداء
والريددرة عل د الدددعوة ،والتواضددع فددي ك د مددا خ د

الددنف

 ...مواض دعًا كدداد

جمددع الشددهادة عددارفو  ،حتدد لكأندد  -كمددا حدددثنا كثيددر مددنهم  -مثدد رفيدد
الضياء :ال ثق وال ظ وال غشاوة.
(@)57وقدددد معاوندددت هددد الصدددفات والمواهدددب فدددي مكدددو ن قيدددادة د نيدددة
اىتماعية ،لم عرف العالم العربي وما وراء قيادة د نية سياسية أقدوى وأعمدق
مأثيرا وأكثر إنتا ًىا منها من قرون ،وفي مكو ن حركة إسد مية نددر أن مجدد -
ً
فددي دنيددا العددر خاصددة  -حركددة أوسددع ن اقًددا وأعظددم نشددا ًا ،وأكبددر نفددوذًا،
وأعظم مرلر ً في أحشاء المجتمع ،وأكثر استحواذًا عل النفو

منها.

وقد مجلت عبقر ة الداعي مدع كثدرة ىواندب هد العبقر دة ومجاالمهدا  -فدي
نددداحيتين خاصدددتين ال شدددارك فيهمدددا إال القليددد الندددادر مدددن الددددعاة والمدددربين
والزعماء والمصلحين.
أوالهمددا :شددرف بدعوم د إ مان د واقتناع د بهددا ومفاني د فيهددا وانق اع د إليهددا
بجميع مواهب و اقام ووسائل  ،وذلك في الشدر األساسدي والسدمة الرئيسدية
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والناحيددة الثانيددة :مددأثير العميددق فددي نفددو
المده
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أصددحاب وم ميدد  ،ونجاحدد

في التربية واإلنتا  :فقد كدان منشدئ ىيد  ،ومربدي شدعب ،وصداحب

مدرسة علميدة فكر دة خلقيدة ،وقدد أثدر فدي ميدول مدن امصد بد مدن المتعلمدين
والعددداملين ،وفدددي أذواقهدددم ،وفدددي منددداه مفكيدددرهم ،وأسددداليب بيدددانهم ولردددتهم
دعارا وسددمة
دأثيرا بقد علد مددر السددنين واألحدددا  ،وال ددزال شد ً
وخ ابددامهم ،مد ً
عرفون بها عل اخت ف المكان والزمان» .انته .
شهادة الشيخ عبد الس

:

وهناك شهادة أ خرى امتنا مدن المردر العربد  ،مدن المربدي الكبيدر الشديخ
عبد الس

ماس

«ىماعة العدل واإلحسان» بالمرر وصداحب الكتدب

التربو ة والدعو ة والحركية المعروفة لك من هتم بأمر اإلس  ،قال ظظ :
«ال معن للتجد د وال مكان ل  ،ولو بدرز بدين المسدلمين زعمداء عظدا  ،مدا
لم تجدد في األمدة اإل مدان بصدحبة المجددد ن ،وكد لك كدان حدال األسدتاذ البندا
رحم د هللا  .كددان مرنا يسدديا ومركددز إشددعاع كثيددر مددن حملددة األق د  ،وقددراء
األدبيات اإلس مية رحم هللا رحمة واسعة.
سددا م ئ ًمددا لزمان د كمددا كانددت روحانيت د  ،وهددو حددي
كددان فكددر البنددا مرنا ي ً
صدا علد أن خدر بجماعتد مدن سدلبيات
رز  ،آ ة من آ ات هللا .وكان حر ً
ال ر قة الحصافية التبركية التي مرب ف ً و افعًا بدين أحضدانها .لكند احدتف
بالبيعة الصوفية و ورهدا لتتسدع للجهداد الد

ضداقت عند الصديرة الموروثدة

عدددن المشدددا خ للبيعدددة .كاندددت بيعتددد ألصدددحاب بيعدددة مزدوىدددة ،بدددين السدددي
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والمصح  .بيعة مأخ من التقليد الصوفي ىانبًا ومن التنظيم العصر ىانبًا.
مهددد األسددتاذ البنددا رحم د هللا لشددرو بيعت د فددي «رسددالة التعدداليم» بشددرح
المفدداهيم األساسددية لفكددر وعمل د  .فبددين مددا قصددد بكلمددة «فهددم» ،وهددو فهددم
أصول العشر ن في العقيددة والشدر عة والفقد  ،وممييدز مدا بدين البدعدة والسدنة.
وبددين مددا عني د بكلمددة «إخ د

» وكلمددة «عم د » وكلمددة «ىهدداد» ،وكلمددة

«مضددحية» ،وكلمددة «مجددرد» وكلمددة «أخددوة» .وخددتم شددرح مفاهيم د بمفهددو
«الثقة» وقال« :للقيادة في دعوة اإلخوان حق الوالد بالراب ة القلبيدة ،واألسدتاذ
باإلفدددادة العلميدددة ،والشددديخ بالتربيدددة الروحيدددة ،والقائدددد بحكدددم السياسدددة العامدددة
للدعوة».
كدان أفقد رحمد هللا فسدي ًحاىامعًا أل دراف مدا مدوزع مدن معدان وم الدب.
وكددان شخصد الكددر م فسددي ًحا ىامعًددا .فصددحت قيادمد وأثمددرت أفضد الثمددار.
وبقيددت البيعددة بعددد مراثًددا ثقددي ً  .اشددتر رحم د هللا عل د الملتحددق بالجماعددة
الماد للبيعة ما ال ق عدن ث ثدة وث ثدين شدر ًا ،مدن بينهدا الوفداء بتعهددات
شخصية مث اىتنا اإلسراف في شدر القهدوة والشدا واالعتنداء بالنظافدة،
ومن بينها التعبد ة اإل مانية كنمقان ال هارة والصد ة وسدائر الفدرائض ،ومنهدا
اإلحسددانية كالمحافظددة عل د األوراد وحف د القددرآن ،ومنهددا األخ قيددة كالحيدداء
ورحمة الخ ئق ومساعدة الضعي  ،ومنهدا الحركيدة كالنشدا الددائم والتددر
عل الخدمات العامة ،ومنها السياسة كمقا عة المحاكم األهلية وعدد الحدر
عل د الوظددائ الحكوميددة ،ومنهددا االقتصدداد ة كمقا عددة المعددام ت الربو ددة
واالدخار لل وار .
ركز الشيخ اسين عل الشر أو الواىدب السداد

والعشدر ن مدن شدرو
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بيعة األستاذ البناء رحم هللا  ،وفيد قدول« :أن مدد م مراقبدة هللا متدت ،ومد كرة
اآلخرة ،ومستعد لها ،ومق ع مراح السدلوك إلد رضدوان هللا بهمدة وعز مدة،
ومتقر إلي سبحان بنوافد العبدادة .ومدن ذلدك صد ة الليد وصديا ث ثدة أ دا
من ك شهر عل األق  ،واإلكثار مدن الد كر القلبدي واللسدان ،ومحدر الددعاء
الم كور عل ك األحوال».
قددال الشدديخ اسددين :وهددي شددرو عاليددة ،مددن فددي بهددا ال شددك كددون مددن
المتقددين .مددن بينهددا مسددألة واحدددة ال فيددد فيهددا إسددرار وال «إع د ن» وال خبددر
عنهددا بددوح وال كتمددان ،وال هددي مددن شددأن دون شددأن ،أال وهددي مسددألة «ق ددع
مراح د السددلوك إل د رضددوان هللا» .هدد ا ال جددئ إال بصددحبة .والمصددحو
رى حي سدلك المراحد إلد هللا ،ومقدر حتد أحبد هللا ،وىعد قلبد مشدكاة
سا وسرا ًىا وها ًىا .ما حص ذلك بنىازة مبركيدة ،وال باالنضدواء محدت
ونبرا ً
ىندداح عظدديم مددن عظمدداء األمددة ،عدددا المعصددو صددل هللا علي د وسددلم  ،قبلددة
القلو  ،رحمة العالمين ،محبو الر ى وع ( .)27اه .
الشيخ عبد الس

رى أن الصحبة الماثرة هي صدحبة األحيداء ،ال صدبحة

األموات ،وإن كانوا من الربانيين الصادقين ،وهو أشب بمن قول فدي الفقد  :ال
جوز مقليد الموم  ،إنما قلبد الفقي الحدي المتفاعد مدع الندا

واألحددا  .وقدد

خدددال فدددي ذلدددك آخدددرون ،وقدددالوا :اآلراء ال ممدددوت بمدددوت أصدددحابها .وهددد ا
صددحي  ،ولكنهددا ال محيددا إال بت مي د أحيدداء ،أقو دداء ،و وقظونهددا فددي العقددول
والقلو .

( )27من كتا «اإلحسان» للشيخ عبد الس

اسين (

.)246 - 244
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لقددد كددان حسددن البنددا هبددة مددن هللا معددال لمصددر ،وألمددة العروبددة واإلسد .
فبعد سقو الخ فة بأربع سنوات أو خم

«أ سنة  1928أو  » 1929بددأ

سدا بهدا
حسن البناء دعوم  ،وأنشدأ فدي مد ندة اإلسدماعيلية التدي كدان عمد مدر ً
ىمعية «اإلخوان المسلمين».
ه الشهادات األربع من هاالء الرىال الكبار :مكفينا للتعر

بقددر حسدن

البنا .فقد شدهد لد الرزالدي بعبقر دة الددعوة والتثقيد  ،وشدهد لد ق دب بعبقر دة
البندداء والتظدديم ،وشددهد ل د الندددو و د

بعبقر ددة التربيددة والتكددو ن ،وقددد كددان

الرىد بالفعد إما ًمدا فددي هد الميداد ن الث ثدة :فددي الددعوة وفدي التربيدة ،وفددي
التنظددديم .وهدددي الع مدددات الفارقدددة التدددي مميدددزت بهدددا حركتددد  ،التدددي محمددد
«بصمت » الفكر ة والدعو ة والتربو ة والتنظيمية.
غا ة ضخمة و ر ق شاقة:
كددان حسددن البنددا قددد عددرف غا ت د ومبددين ر ق د  ،وعددرف أن غا ت د كبيددرة
وضخمة ،وأن ر قت شاقة و و لة.
أما «الرا ة» ،فهي «مجد د اإلس » فدي حيداة األمدة  -بدد ًءا بمصدر وانتهداء
باألمة اإلسد مية كلهدا  -وقيادمهدا بد إلد الكرامدة والعدزة واالسدتقرار والحيداة
ال بيددة ،سددعيًا إلدد الوحدددة المنشددودة والخ فددة المفقددودة ،وعمدد ً علدد نشددر
اإلس د

ساال َّٰنَكَ إِ َّل َرح َما ااة ِلل َّٰعَلَ ِماالنَ } [األنبيدداء:
فددي العددالم ،كمددا أرادهددا هللا { َو َمااا أَر َ

.]107
وأمدا الوسدديلة ،فهددي معر د األمددة باإلسد

شدام ً متكددام ً  ،كمددا أنزلد هللا

عل محمد صل هللا علي وسلم  ،وم اردة األفكدار الراز دة التدي عششدت فدي
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صدا بقدة النخبدة ،أو ال بقدة المثقفدة التدي
عقول كثيدرة مدن المسدلمين ،وخصو ً
عزلهدددا الترر دددب عدددن اإلسددد  ،واألفكدددار المتخلفدددة المتوارثدددة عدددن عصدددور
االنح ددا  ،حددين سدداء فهددم األمددة لإلس د  ،وسدداء م بيقهددا ل د  .والعم د عل د
مصحي مفاهيم األمة عن د نها ،وواىبها نحو  ،عم ً ب  ،وعمد ً لد  ،ونصدرة
ضا بأمت  ،حت
لدعوم  ،ونهو ً

تكون رأ عا إس مي ناد بوىو الرىعدة

إل اإلس .
وه د ا مددا

لددق علي د اإلمددا البنددا وسدديلة «التعر د » ومددأمي بعدددها وسدديلة

«التكدو ن» وهدي وسديلة معليميددة مربو دة و لدة المدددى ،عميقدة الجد ور ،مقددو
علددد مرييدددر اإلنسدددان مدددن أعماقددد  ،وقيادمددد مدددن داخلددد  .وذلدددك باسدددتخ
العناصر الصالحة من الجماهير العر ضة ،العناصدر المسدتعدة للبد ل والع داء
وأعبدداء الجند دددة ،لتكددو ن «ىيددد ىد ددد» فهدددم اإلسدد

فه ًمدددا شددام ً ال قبددد

التجزئة ،و امن بد إ مانًدا عميقًدا ال قبد االرميدا أو التزعدزع أو المسداومة،
وشدعورا ،وخلقًدا وسدلو ًكا ،و ددعو
ومفكيدرا
و لتز ب في حيام  :عقيدة وعبادة،
ً
ً
إلي منها ًىا متكام ً ومتوازنًا للحياة :رو ًحا وقانونًدا ،أو عقيددة وشدر عة ،دعدوة
ودولة ،حقًا وقوة أو مصحفًا وسيفًا ،ص ة وىهادًا ،عبادة وقيادة.
قول حسن البنا في رسالت «رسالة الماممر الخام » مبينًا كيد بددأ فكدر
في ه الدعوة:
«وقفت نفسي من نشدأت علد غا دة واحددة هدي إرشداد الندا

إلد اإلسد

حقيقة وعم ً وله ا كاندت فكدرة اإلخدوان المسدلمين إسد مية بحتدة ،فدي غا تهدا
وفي وسائلها ،ال متص برير اإلس

في شيء.
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ظلددت ه د الخددوا ر حددد ثًا نفس ديًا ومناىدداة روحيددة أمحددد بهددا فددي نفسددي
لنفسددي ،وقددد أفض د بهددا إل د كثيددر ممددن حددولي ،وقددد مظهددر فددي شددك دعددوة
فرد ة ،أو خ ابة وعظية ،أو در

في المسداىد إذا سدنحت فرصدة التددر

،

أو ح لبعض األصدقاء من العلماء عل ب ل الهمدة ،ومضداعفة المجهدود فدي
إنقاذ النا  ،وإرشادهم إل ما في اإلس

من خير.

ثم كانت في مصر وغيرها مدن بلددان لعدالم اإلسد مي حدواد عددة ألهبدت
نفسي( )28وأهاىت كدوامن الشدجن فدي قلبدي ،ولفتدت نظدر إلد وىدو الجدد
والعم د  ،وسددلوك ر ددق التكددو ن بعددد التنبي د  ،والتأسددي

بعددد التدددر

 ،وال

أ ي عليك بتفصي حواد انتهد أمرهدا وعفدت آثارهدا ،وفداء إلد الرشدد أو
بعض الرشد أصحابها.
ولقددد أخ د ت أفددام كثيد ًدرا مددن كبددار القددو فددي وىددو النهددوض والعم د ،
وسددلوك ر ددق الجددد والتكددو ن ،فكنددت أىددد التثبدديط أحيانًددا والتشددجيع أحيانًددا،
ولتر

أحيانًا ،ولكني لم أىد ما أر د من االهتمم بتنظيم الجهود العمليدة ،ومدن

الوفاء أن أذكر في ه ا المقا المرحو أحمد باشا ميمور أفس هللا ل فدي ىنتد ،
فما رأ ت مرة إال ً
مثاال للهمة المتوثبة ،والريرة والمتوقدة ،وما محدثت إليد مدن
شددأن مددن شددئون األمددة العامددة ،إال وىدددت العقدد الكامدد  ،واالسددتعداد التددا
واإللما الشام  ،ومرقب ساعة العم  ،فرحم هللا وأىزل مثوبت .

( )28لعلة قصد :إلراء الخ فة ،وظهور كتا «اإلس وأصول الحكم» لعلدي عبدد الدراز ،
وكتا «في الشعر الجاهلي» ل حسين ظهور أحزا علمانية مث «حدز األمدة» فدي
مصر ،وظهور مقاالت في الصح مجتر عل اإلس  ،إلد غيدر ذلدك ممدا حدد فدي
ملك السنين .وهللا أعلم.
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ووليت وىهي ش ر األصدقاء واإلخوان ممن ىمعني وإ اهم عهدد ال لدب،
وصددد الددود ،والشددعور بالواىددب ،فوىدددت اسددتعدادًا حس دنًا ،وكددان أسددرعهم
عددا بوىددو العم د فددي
مبددادرة إل د مشدداركتي عددبء التفكيددر ،وأكثددرهم اقتنا ً
إسدددراع وهمدددة ،اإلخدددوان الفضددد ء :األسدددتاذ أحمدددد أفندددد السدددكر  ،واأل
المفضدال المرحددو الشدديخ حامدد عسددكر ة أسددكن هللا فسدي ىنتد واأل الشدديخ
أحمد عبد الحميد ،وكثير غيرهم.
وكان عهد وكان موثق :أن عم ك منا لهد الرا دة ،حتد

تحدول العدرف

في األمة إل وىهة إس مية صالحة.
لي

علم أحد إال هللا ،كم من الليالي كنا نقضيها نستعرض حال األمدة ،ومدا

وصددلت إلي د فددي مختل د مظدداهر حيامهددا ،ونحل د العلد واألدواء ،ونفكددر فددي
الع

وحسم الداء ،و فيض بنا التأثر لمدا وصدلنا إليد إلد حدد البكداء ،كدم كندا

نعجدددب إذ ندددرى أنفسدددنا فدددي مثددد هددد المشدددرلة النفسدددانية العنيفدددة ،والخليدددون
هاىعون تسكعون بين المقاهي ،و ترددون علد أند دة الفسداد واإلمد ف ،فدنذا
سددألت أ حدددهم عمددا حمل د عل د ه د الجلسددة الفارغددة المملددة قددال لددك :أقت د
الوقت ،وما درى ه ا المسكين أن من قتد وقتد إنمدا قتد نفسد  ،فننمدا الوقدت
هو الحياة.
كنددا نعجددب لهدداالء النددا  ،وكثيددر مددنهم مددن المثقفددين ،ومددن هددم أول د منددا
بحم ه ا العبء ،ثم قول بعضنا لبعض :ألي

ه ا داء من أدواء األمدة ولعلد

أخ رها :أال مفكر في مرضها وأال معم لع

نفسها؟!

وله ا وأمثال نعم  ،وإلص ح ه ا الفساد وقفنا أنفسنا ،فنتعزى ،ونحمدد هللا
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عل أن ىعلنا من الداعين إلي العاملين لد ن .
وعمدد الددزمن عملدد فتفرقنددا نحددن األربعددة ،فكددان أحمددد أفندددى السددكر
بالمحمود ددة ،وكددان المرحددو الشدديخ حامددد عسددكر ة بالزقدداز ق ،وكددان الشدديخ
أحمد عبد الحميد بكفر الدوار ،وكنت باإلسماعيلية أذكر قول القائ :

بالشددا أهلددي ،وبرددداد الهددوى ،بدددددددددددالرقمتين ،وبالفسددددددددددد ا
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي!
ىيراند
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
وفي وأند
وظهدرت
نواة مكو نيد للفكدرة،
وضعت أول
اإلسماعيلية أ ها اإلخوان
أول هيئة متواضعة نعم ونحم لواءهدا ،ونعاهدد هللا علد الجند دة التامدة فدي
سدددبيلها ،محدددت اسدددم «اإلخدددوان المسدددلمين» وكدددان ذلدددك فدددي ذ القعددددة سدددنة
(1347ه )(.)29
ه الخوا ر واألفكار والمشاعر التي كان عي
اس د

فيهدا حسدن البنداء قبد أن

حركت د الميمونددة ،والتددي كانددت مارق د فددي ليل د  ،ومشددرل فددي نهددار ،

ومملك علي قلب ولب  ،وهي مدل عل معانام  ،وامت ئ بداآلال واآلمدال ،وأند
لم كن كتفي بدالنواح علد الماضدي المجيدد ،والبكداء علد األ د ل ،بد كدان
بح عن ضالة ،و فت

عن شيء ،عن عم  ،عن ع

 ،عن أم  ،عن حلدم

كبيددر ،و تمث د فددي واقددع ملمددو  ،عددن ىماعددة محم د را ددة بعددد أن سددق ت،
ومددوق األمددة بعددد أن رقدددت ،ومبعد الهمددم بعددد أن اسددترخت  ...حتد حانددت
سدداعة المخدداض ،وولددد المولددود الجد ددد ،دون احتفددال وال زغار ددد ،أال وهددو
«اإلخوان المسلمون».

***
( )29من رسالة الماممر الخام

(

 )170 - 168من مجموعة رسائ اإلما الشهيد.
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 - 4الجنود الصادقون
ىرت سدنة هللا معدال  :أال منتصدر الرسداالت ،وال محقدق الددعوات الربانيدة
أهددافها ،إال بأهلهدا وأنصددارها المدامنين بهدا ،المجتمعددين عليهدا ،المتفدانين فددي
نصرمها.
فالحق ال نتصر ب ام  ،وإنما نتصر برىال ودعام الصادقين.
والشاعر العربي قول:

وشدددددديمة السددددددي أن زهدددددد

ولي

عم إال فدي دد ب د !

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوهر  ،وال قامد وحدد  ،إنمدا قامد بيدد أب الد
بجدسي الحق ال عمد وحدد
وك لك
ال ن ال هابون الموت.
وقددد قددرأ أحددد األىانددب عددن اإلس د

ومعاليم د فأعجددب ب د  ،وقددال كلمددة مددا

أىدرنا أن نحفظها ونرو ها لما فيها من عبرة! قدال :دا لد مدن د دن لدو كدان لد
رىال!
وما لنا ن هب بعيدًا؟ وها نحن نقرأ قول هللا سدبحان فدي كتابد العز دز قدول
مخا بًا رسول الكر مَ { :وإِن ي ُِرياُوا أَن يَخااَعُوكَ فَا ِإ َن َحساَِكَ َ
ٱّللُ ُه َاو ٱلَا ِذ أَيَااَكَ
ض َج ِملعا اا مَاا أَلَفا َ
ف ََلنَ قُلُوَِ ُِ لَو أَنفَق َ َما فِا ٱۡلَر ِ
َِنَص ِرِۦه َوَِٱل ُمؤ ِمنِلنَ َ 62وأَلَ َ

ف ََلنَ ُُ إِنَۥُ ع َِزيز َح ِكل } [األنفال.]63 ،62 :
ََلنَ قُلُو َِ ُِ َو َّٰلَ ِك َن ٱ َّللَ أَلَ َ
فأشار إل أن هللا ى ثناؤ  -كما أ دد الرسدول بنصدر  -أ دد بدالمامنين× ،
ال ن آمنوا ب وعزرو ونصدرو وامبعدوا الندور الد

أندزل معد  ،وأشدار إلد

صفة مهمة من صفامهم ،ب لعلها أهدم فضدائلهم بعدد اإل مدان  -فدي هد ا المقدا ،
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وهي :أخومهم ومراب هم وم ل قلوبهم ،وه ا من أعظم نعم هللا معال عليهم.
وقد وعد هللا معال المامنين إذا مدر مدنهم مدارقون ،أو ارمدد مرمددون ،إن
الددد ن لددن مسددقط را تد  ،ولددن مخمددد ى ومد  ،ولكددن هللا معددال سدديجند لد ىنددودًا
لنصرم إذا خ ل الخاذلون ،ىنودًا ى هم بأوصاف مميدزة ،مجعلهدم شدامة فدي
ف
النا  ،وذلك في قول معال َّٰ { :يَأَي َُا ٱلَ ِذينَ َءا َمنُوا َمن يَرتَاَ ِمن ُك عَن دِينِ ِۦۥ فَ َ
ساو َ
يَأتِ َ
علَ ٱل َّٰ َك ِف ِرينَ يُ َّٰ َج ُِاُونَ فِا
علَ ٱل ُمؤ ِمنِلنَ أ َ ِع َزة َ
ٱّللُ َِقَو ي ُِحِ ُُ َوي ُِحِونَۥُ أَذِلَة َ
ٱّللِ َو َّل يَ َخافُونَ لَو َمةَ َّلئِ َّٰذَ ِلاكَ فَضا ُ ٱ َّللِ يُؤتِلا ِۥ َمان يَشَاا ُء َو َ
سِِل ِ َ
ع ِلال }
ساع َ
ٱّللُ َّٰ َو ِ
َ

[المائدة.]54 :
فهد معددالم مضدديئة فددي مجليددة هد ا الجيد الربدداني ،ىيد النصددر المنشددود،
وهي متجل في ث ثة أشياء رئيسية:
 - 1المحبددة المتبادلددة بيددنهم وبددين ربهددم ،فهددم محبوبددون مددن هللا ،محبددون هلل:
{ َوٱلَ ِذينَ َءا َمنُوا أَشَا ُح اِا ِ َّللِ} [البقرة ،]165 :وبه ا الحب آثروا هللا معال علد
ك ما حر

النا

علي في دنياهم من أه وولد ومال وو ن ،كمدا قدال

ِالرت ُ ُك َوأَم َّٰ َاو
معال { :قُا ِإن كَاانَ َءاََاا ُُ ُك َوأََنَاا ُُ ُك َو ِإخ َّٰ َاونُ ُك َوأَز َّٰ َو ُج ُكا َو َ
عش َ
ضااونَ َُا أ َ َحاابَ إِلَاال ُك ِماانَ َ
س ا ِك ُن تَر َ
ٱقت َ َرفت ُ ُمو َه اا َوتِ َّٰ َجا َارة تَخ َ
سااادَ َها َو َم َّٰ َ
شااونَ َك َ
ٱّللِ
سِِل ِل ِۦۥ فَت َ َرََصُوا َحتَا َّٰ يَاأتِ َ ٱ َّللُ َِاأَم ِرِۦه َو َ
َو َرسُو ِل ِۦۥ َو ِج َُاد فِ َ
ٱّللُ َّل يَُا ِا ٱلقَاو َ
ٱل َّٰ َف ِس ِقلنَ } [التوبة.]24 :

لقد وضعوا ك ه األنسا  :آباء وأبناء وإخدوان وأزوا  ...إلدخ فدي كفدة،
وحب هللا ورسول في كفة أخرى ،فرىحت كفة حب هللا.
 - 2ال لة عل المدامنين ،والعدزة علد الكدافر ن .ون حد أن القدرآن لدم مددح
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ال لة إال في موضعين:
أ  -ذل اإلنسان ألبو َ { :وٱخ ِفض لَ ُُ َما َجنَا َح ٱلذ ِ ِمنَ ٱلرَح َم ِة} [اإلسراء.]24 :
 ذل اإلنسدددان ألخيددد المدددامن ،وقدددد عددددا فدددي اآل دددة بحدددرف «علددد »والحد واإلشفا .

ليضمن معن الع

علَا
شااَا ُء َ
وصفة هاالء هنا أشدب بصدفة الصدحابة الد ن قدال هللا عدنهم{ :أ َ ِ
ح َمااا ُء ََلاانَ ُُ } [الفددت
ااار ُر َ
ٱل ُكفَ ِ

 ،]29 :وقددد كددان الكفددار مثلددون الظلددم وال ريددان

واالعتداء عل حرمات المسلمين ،وكانوا أىدر بالشدة عليهم.
 - 3الجهاد في سبي هللا دون خشية من أحد ،أو خوف من لومة الئم ،ممدا ددل
عل إخ صهم لرا تهم ،ومجردهم لهدا ،وعدد مبداالمهم بدالخلق إذا أرضدوا
الخالق ،كما قال معال في وص

سا َّٰلَ ِ
دعامد الصدادقين{ :ٱلَا ِذينَ يَُِ ِلغُاونَ ِر َّٰ َ

ٱّللَ َو َكفَ َّٰ َِ َ
ٱّللِ َويَخشَونَۥُ َو َّل يَخشَونَ أ َ َحاًا إِ َّل َ
َ
حسِلِاا} [األحزا
ٱّللِ َ

.]39 :

وقد كان حسن البنا عي ذلدك أعظدم الدوعي ،و دركد كد اإلدراك ،و دامن
ب د أعمددق اإل مددان .و ب د ل مددا مكن د مددن ىهددد لبندداء ه د ا الجي د  ،ال د

نشددد ،

لتحر دددر األو دددان ،وقدددد آمدددا هللا مدددن المواهدددب والملكدددات الروحيدددة والعقليدددة
والنفسددية والتربو ددة مددا اهل د للقيددا به د المهمددة ،التددي ال قددو بهددا إال ورثددة
األنبياء الحقيقيون ،ومعلمو النا

الخير.

ولقد هيأ هللا ل من األنصدار واإلمبداع مدن كد فئدات الشدعب مدن هدم أزكد
سددا ،وأذك د عقد ً
دوال ،وأصددد نيددات ،وأقددوى عددزائم ،وأقدددر عل د االلتددزا
أنف ً
بفرائض اإلس

وأخ

اإلس  ،ولواز الجند ة لإلس .

اىتمدددع علددد الشددديخ البندددا :الشدددبا والشددديو  ،وأبنددداء المددددن والقدددرى،
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الجامعدددة وأسدددام مها ،وخر جدددو

المدنية ،وخر جو المعاهدد األزهر دة ،وكد لك الرىدال والنسداء ،ولقدد

مبكرا «قسم األخوات المسلمات» ،ف
ً

جوز أن مهمد المدرأة فدي مجدال

الدددعوة ،وقددد كددان أول صددوت ارمفددع بتأ يددد دعددوة رسددول هللا :صددوت امددرأة،
وهدددو صدددوت خد جدددة رضدددي هللا عنهدددا ،وكدددان أول د أر دددق فدددي سدددبي هللا
اإلس د  :د سددمية أ عمددار ،أول شددهيد فددي اإلس د  ،وإن كنددت الحظددت أن
«العمد النسددائي اإلسد مي» لددم تسددع ولددم ت ددور ،كمددا امسدع العمد الرىددالي
وم ور ،ول لك أسبا وم بسات ذكرمها في مقا آخر(.)30
ولكن حسن البنا كان وى عنا ة أكبر «إل الشبا » ول ا وىد لهدم رسدالة
خاصة؛ باعتبار أن الشدبا فدي كد أمدة عمداد نهضدتها ،وفدي كد نهضدة سدر
قومهددا ،وفددي ك د فكددرة حام د را تهددا {إِنَ ُُ ا فِتلَااة َءا َمنُااوا َِا َارَِ ُِ َو ِزد َّٰنَ ُُ ا ُها ااا }
[الكه

.]13 :

وقد بدين األسدتاذ فدي هد ا السديا  :أن أ فكدرة إنمدا مدنج إذا قدو اإل مدان
بهددا ،ومددوافر اإلخد
ال

فددي سددبيلها ،وزادادت الحماسددة لهددا ،ووىددد االسددتعداد

حم التضحية والعم لتحقيقها.
ومكددداد مكدددون هددد األركدددان األربعدددة :اإل مدددان ،واإلخددد

والعم د  ،مددن خصددائ
اإلخد

الشددبا  .ألن أسددا

 :الفددااد النقددي ،وأسددا

 ،والحماسدددة،

اإل مددان :القلددب ال د كي ،وأسددا

الحماسددة :الشددعور القددو  ،وأسددا

العم د :

( )30منظر :كتابنا «أولو ات الحركة اإلسد مية» فصد «الحركدة والعمد النسدو » (
.)69 -

64
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العز الفتي .وه كلها ال مكون إال للشبا (.)31
وكانت عنا تد فدي الشدبا إلد

لبدة الجامعدات والمعاهدد والمددار  ،فهدم

محط األنظار ،ومهو األفئدة ،لدوعيهم وثقدافتهم ومجمعهدم ،وحماسدهم لقضدا ا
أمتهم وو نهم ،وعليهم متناف
وكددان «قسددم ال د

األحزا والهيئات المختلفة.

» مددن أهددم األقسددا  -ب د لعل د أهمهددا وأنش د ها  -فددي

المركز العا لإلخوان ،وفي ك مكتب إدار  ،وك من قة ،وك شعبة.
وك اإلخوان الدعاة والموىهين المرمدوقين ،مدروا بقسدم ال د

 ،ومربدوا

في أحضان  :محمد عبد الحميد أحمد ،محمد الرزالي ،عبدد المعدز عبدد السدتار،
فر د عبد الخالق ،مص ف مدامن ،سدعيد رمضدان ،فتحد عثمدان ،عدز الدد ن
حمد  ،عمر شداهين ،حسدن دوح ،حسدن عبدد

إبراهيم ،حسان حتحوت ،نفي

الرني ،مناع الق ان ،أحمد العسدال ،ىمدال ع يدة ،وسد
الحليم أبو شقة ،علد صدد ق ،فتحد البدوز ،وسد

عبدد المع دي ،عبدد

موبدة ،محمدد الم دراو ،

علي عبد الحليم ،ص ح أبو إسماعي وغيرهم.
وكان األستاذ البنا إذا زار منا ق اإلخوان فدي مصدر ،فدي الصدعيد ،أو فدي
الوىد البحددر  ،حدر
ن ددا التق د فيهددا بددال

علد أن لتقدي بددال

 ،أذكدر أند حدين زار مد نددة

أكثددر مددن مددرة ،رغددم أنهددم مددن د

المرحلددة

الثانو ة ،إذ لم مكن هناك ىامعة إال في القاهرة ،ثم بعد ذلك في اإلسكندر ة.
وأذكددر آخددر مددرة التق د بنددا فددي شددعبة «قسددم أول ن ددا» وأوصددانا بددث
وصددا ا متركددز حددول محدداور ث ثددة :التفددو فددي العلددم ،واالسددتقامة فددي الددد ن،
( )31انظر :رسالة «إل الشبا » (

 )173من مجموع الرسائ .

اإلخوان المسلمون  70عا ًما في الدعوة والتربية والجهاد

83

وموثيق عرا المحبة بين بعضنا وبعض.
ذلدك األسدتاذ :أن سدتة مدن شدبا الجامعدة مند

في رسالة المداممر الخدام

سنوات ،وهبوا هلل أنفسهم وىهودهم ،وعلم هللا منهم ذلك ،فأ دهم وآزرهم ،فدنذا
بالجامعددة كلهددا مددن أنصددار اإلخددوان  ...إذا مددن الشددبا الجددامعي فئددة كر مددة
مامنة متفان في الدعوة ،ومبشر بها في ك مكان.
قددد مثددد ذلدددك فدددي األزهدددر الشدددر  ،واألزهدددر ب بيعتددد معقددد الددددعوة
اإلس مية ،وموئ اإلس  ،لي

غر بًا علي أن عتبر دعدوة اإلخدوان دعومد ،

وأن عددد غا تهددا غا ت د  ،وأن ممتلددئ الصددفوف اإلخوانيددة ،واألند ددة اإلخوانيددة،
بشباب الناهض ،وعلمائ الفض ء ،ومدرسي ووعاظ  ،وأن كون لهدم ىميعًدا
أكبر األثر ،في نشر الدعوة ومأ يدها ،والمناداة بها في ك مكان(.)32
وكثيرا ما أشاد األستاذ البنا باألزهر ،واعتبر وىود في مصدر مدن أسدبا
ً
زعامتها ومقدمها في العالم اإلس مي ،وأهليتها للصدارة وقيادة الركب.
ولقد استمعت إل األستاذ في ن ا في إحدى المناسبات وقدد حضدر الحفد
كثير من مشا خ المعهد الدد ني ،ووكيد المعهدد الشديخ محمدد بد  ،وكدان ممدا
قال األستاذ لعلماء األزهر :أنتم بمثابة الجي
الجي

الرسدمي لإلسد  ،ونحدن بمثابدة

االحتيا ي ل  ،نحن ردء لكم ،وأعون عل رسالتكم.

ددرا مدددن األزهدددر ين المرمدددوقين ،أمثدددال
وفدددي سددداحة اإلخدددوان رأ دددت كثيد ً
المشددا خ :محمددد فرغلددي ،ومحمددد الرزالددي ،وسدديد سددابق ،وعبددد المعددز عبددد
السددتار ،وعبددد الل يدد الشعشدداعي ،واألباصددير  ،وغيددرهم ممددن كددانوا ال
( )32رسالة الماممر الخام

(

 )131من مجموع الرسائ .
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حبون أن علنوا عن أنفسهم.
وقد ذكر األسدتاذ البندا فدي م كرامد  :الماسسدين األربعدة األول للددعوة هدم:
أحمد أفندد السدكر  ،والشديخ حامدد عسدكر ة رحمد هللا  ،والشديخ أحمدد عبدد
الحميد.
ومن هنا ال أىد مسا ً
غا لما افترض ر تشارد ميتش في كتاب عدن اإلخدوان
من فجوة أو ىفوة مفتعلة بين اإلخوان واألزهر( ،)33وإن كان األستاذ البنا أخد
عل العلماء أو عل كثير منهم مقاعسهم عن التصد للحمد ت الموىهدة ضدد
اإلس .
وفي عصرنا كاد األزهر كل صب قلعة إخوانية ،ابتداء مدن شديخ األكبدر
الشيخ محمد الخضر حسين ،وعمداء الكليات ،وأسدام مها ،فضد ً عدن ال د
ال ن آزروا دعوة اإلخوان ،وذلك في أوائ الخمسينيات.
تحد األستاذ البنا باعتزاز وفخدر عدن نشدا اإلخدوان المكثد فدي خدمدة
المجتمع ،وفي المشاركة اإل جابية في حد مشداك الندا  ،وفدي مقاومدة خ در
التبشير عن المستضعفين الفقراء ،وفي إنشاء المددار

ونشدر التعلديم ،وإنشداء

المستوصفات لمعالجة المرض  ،وغير ذلك من أنواع البر والخير ثم قول:
«ولعلددك معجددب حددين معلددم أن ىماعددة اإلخددوان المسددلمين التددي قامددت بهد
األعمال العظيمة ،لم مأخ إعانة حكومية مرة المرات ،ولم مستعن بمال هيئدة
من الهيئات ،اللهم إال خمسمائة ىني مبرعت بها شركة قناة السو

للجماعدة،

( )33انظر« :اإلخوان المسدلمون» مدألي د  /ر تشدارد ميتشد  ،مرىمدة محمدود أبدو السدعود،
ومعليق صال أبو رقيق ،بع دار النشر األمر كية ،ال بعة األول .
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بمناسبة عمارة المسجد والمدرسة باإلسماعيلية.
وإن النا

كثيرا ،وليظنون وبعض الظن إثم ،ولين قون بمدا لدي
ليتقولون ً

لهم ب علم ،وما علينا في ذلك مدن بدأ  ،وحسدبنا أن علدم هللا أن ذلدك بتوفيقد ،
 ،فأثمرت وبوركت ،وآمت أكلهدا

وأنها أموال اإلخوان الخاصة انفقت بنخ

ك حين بنذن ربها ،وحسبنا أن نقول لهم في عبدارة صدر حة واضدحة نتحددى
بهددا ك د إنسددان وك د هيئددة وك د شددخ

كائنًددا مددن كددان :إن ىماعددة اإلخددوان

المسلمين لم مسدتعن فدي مشدروعامها بريدر أعضدائها ،وهدي بد لك ىدد فخدورة،
مجد ل ة التضحية ونشوة الفرح باإلنفا في سبي هللا.
ولعلددك معجددب ك د لك إذا علمددت أن االشددتراك المددالي فددي ىماعددة اإلخددوان
المسلمين اختيار ال إىبار  ،وأن العضو ال
ددنق

تخل

عن دفدع االشدتراك ال

ذلددك مددن حقددو أخوم د شدديئًا ،ومددع أن ه د ا ن د

صددر فددي القددانون

خيدرا  -بدادرون إلد التضدحية
األساسي للجماعة ،فدنن اإلخدوان  -ىدزاهم هللا ً
في سبي هللا إذا دعاهم إليها دعي الواىب ،و أمون فدي ذلدك بالعجدب العجدا ،
واسمع أحدثك:
في بناء مسجد باإلسماعيلية ،دعاهم رئيسهم إل التبرع فقدا أحدد األعضداء
الصناع ومبرع بجني ونصد

ددفعها بعدد ث ثدة أ دا  ،هدو صدانع فقيدر أند لد

به ا المبل ؟ أراد أن قترض فأبت نفسد وخشد المما لدة  ...حداول الحصدول
عل ه ا المبل من غير ه ا البا فلم جد السبي ميسرة  ...لدم بدق أمامد إذن
إال أن بيع دراىت  ،دراىت التي ركبها من منزل إل مح عمل  ،ومن محد
عمل إل منزل  ،وبينهما ستة كيلو مترات! وفعد ً أنفد الفكدرة وأحضدر المبلد
في نها ة الموعد مما ًما فجمع بين الوفاء بموعد والقيا بتبرع ...
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العشداء وال دركد إال

بشق النف  ،وسأل عن ذلك فلم جب ،فأىا عن صد ق عدرف سدر وأخبدر
الرئي

أن بداع عجلتد ليفدي بتبرعد  ،وأصدب عدود علد رىليد فيتدأخر عدن

الدددر  ،وأكبددر الددرئي

واإلخددوان ه د الهمددة ،وحيددوا فيهددا ه د األر حيددة،

وأقروا مبرع كما هو ،واكتتبوا ل فدي دراىدة ىد ددة خيدر مدن دراىتد لتكدون
عند ذكرى اإلعجا به ا الوفاء.
بمث ه النفدو
اإلس

التدي ممدت بصدلة إلد نفد

السدابقين األولدين مدن رىدال

الرُدر الميدامين نهضدت فكدرة اإلخدوان المسدلمين ،ونجحدت ماسسدامهم

وممت مشروعامهم.
إنهددم فقددراء ولكددنهم كرمدداء ،إنهددم قليلددو المددال ولكددنهم أسددخياء النفددو  ،فهددم
كثيدرا ،ومباركد نعمدة هللا فيدأمي بدالخير
جودون بالكثير من ه ا القليد فيكدون
ً
العميم ،ولعل بهد الناحيدة قدد كشدفت ناحيدة غمضدت علد بعدض الد ن رأوا
ددرا إال أن تهمدددوهم باسدددتجداء الهيئدددات وخدمدددة
ىهدددود اإلخدددوان لنجددداحهم سد ً
المصال واألغراض ،وهم والحمد هلل من ذلك براء(.)34
و عددرض اإلمددا لصددفحة أخددرى م دن صددفحات ىهدداد اإلخددوان فددي سددبي
دعومهم .فيقول:
«قليد مددن الندا

مددن عدرف أن الداعيددة مدن دعدداة اإلخدوان قددد خدر مددن

عمل المصلحي في عصر الخمي  ،إذا هو في العشاء بالمنيدا حاضدر الندا ،
وإذا هددو فددي ص د ة الجمعددة خ ددب بمنفلددو  ،فددنذا هددو فددي العصددر حاضددر
( )34من رسالة «ه نحن قو عمليون» (

 )67 ،66من مجموع الرسائ .
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بأسيو  ،وبعد العشاء حاضر بسوها  ،ثم عود أدراىد فدنذا هدو فدي الصدباح
البدداكر فددي مركددز عمل د بالقدداهرة قب د إخوان د مددن المددوظفين ،أربددع حف د ت
ىامعدات حضدرها الداعيدة مدن دعداة اإلخدوان فدي أ دراف الق در فدي ث ثدين
ساعة ،ثم عود أدراى هاد النف

م مئن القلب حمد هللا علد مدا وفقد إليد

وال شعر ب إال ال ن استمعو .
ه د ا مجهددود لددو قددا ب د غيددر اإلخددوان لمددأل الدددنيا صدديا ًحا ودعا ددة ،لكددن
اإلخوان  -لما قدمت  -اثرون أال راهم الندا

إال عداملين ،فمدن أقنعد العمد

فيها ،ومن لم اثر في العم فلن رشد القول.
شهرا أو شهر ن بعيدًا عن أهل وبيت وزوىت وولد ددعو
فقد قضي األ
ً
إل هللا ،هو في اللي محاضر وفي النار مسدافر ،و ًمدا بحدزوى و ًمدا بدالعقيق،
فيلقي أكثر من ستين محاضرة من شر الق ر إل غرب  ،وقد مضدم الحفد ت
التددي حاضددر فيهددا اآلالف مددن مختلد ال بقددات ،ثددم هددو بعددد ذلددك وصددي أال
كون ذلك مح دعا ة وال إع ن(.)35
لي

معن ذلك أن أن اإلخوان م ئكة أ هار أو قد سون مقربون ،هم بشدر

كالبشر ،مخلوقون من ين ،وال ين ال خلو من الكدر.
ولكدددن أثبدددت الواقدددع أنهدددم  -بحكدددم عقيددددمهم ومدددربيتهم اإلسددد مية  -أفضددد
سدددا ،وأ هرهدددا مسدددل ًكا،
المجموعدددات الموىدددودة علددد السددداحة ،وأزكاهدددا نفو ً
سا لفع الخير ،ومعاداة الشر ،وب لك الرالي والرخي
وأكثرها حما ً
اإلس .
( )35الماممر الخام

(

 )129 ،128من مجموع الرسائ .
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نددر مثلهدا ،فدي

كتاب «اإلخوان المسلمون في حر فلس ين» وهدو شداهد عيدان ،وفيمدا ذكدر
األسددتاذ حسددن دوح عددن «كفدداح الشددبا الجددامعي فددي قندداة السددو

» ضددد

ضا شداهد عيدان فدي هد ن النمدوذىين مدا شدير إلد
اإلنجليز المحتلين ،وهو أ ً
نوعية النموذ المدامن اإل جدابي الد

صدقلت التربيدة اإلخوانيدة ،وغسدل مدن

أوضار األنانية والشهوات :قيدا الليد  ،وصديا النهدار ،ومد وة القدرآن ،وذكدر
كثيرا.
ذكرا ً
هللا ً
النموذ األول من اإلخوان:
وال عجددب أن موىددد ه د النمدداذ الباذلددة العملددة المضددحية فددي سددبي هللا،
المتفانية في نصر الدعوة وب ل الدنف

والنفدي

فدي سدبي هللا ،فقدد عرفندا ذلدك

مندد اليددو األول لبددزو فجددر هدد الدددعوة الربانيددة المباركددة ،وفددي «الفددو
األول» مددن أبندداء اإلسددماعيلية الكددرا ال د ن ىدداءوا إل د األسددتاذ البنددا ،بعددد أن
الزمو في دروس  ،وأ الوا االستماع إلي  ،وفهموا عن ما ر د ،فقدالوا لد فدي
ثقة المامنين ،وإ مان الواثقين:
«لقددد سددمعنا ووعينددا ،ومأثرنددا ،وال ندددر مددا ال ر ددق العمليددة إلدد عددزة
اإلس

وخير المسلمين ،ولقد سئمنا هد الحيداة :حيداة الد ل والقيدود ،وهدا أندت

مرى أن العر والمسلمين في ه ا البلد ال ح لهم من منزلة أو كرامدة ،وأنهدم
ال عدددون مرمبددة األىددراء التددابعين لهدداالء األىانددب ،ونحددن ال نملددك إال ه د
الدماء مجر حارة بالعزة في عروقنا ،وه األرواح مسدر مشدرقة باإل مدان
والكرامة مع أنفسنا وهد الددراهم القليلدة ،وال نسدت يع أن نددرك ال ر دق إلد
العم د كمددا مدددرك ،أو نتعددرف السددبي إل د خدمددة الددو ن والددد ن واألمددة كمددا
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نر د اآلن :أن نقد لدك مدا نملدك لنبدرأ مدن التبعدة بدين دد

هللا ومكون أنت المسئول بين د عنا ،وعما جب أن نعم  ،و علق حسن البندا
علد هد الكلمددات بقولد  :إن ىماعددة معاهددد هللا مخلصددة علد أن محيددا لد ن د ،
ومموت في سبيل  ،ال مبري ب لك إال وىه  ،لجدد رة أن منتصدر وإن قد عدددها
وضعفت عدمها.
قب البنا  -وهو بال التأثر  -األعباء التي ألقيدت علد عامقد وعاهدد الجميدع
هللا علد أن كونددوا «لدددعوة اإلس د
«نحن إخوة في خدمة اإلس

ىندددا» واختددار البنددا اسددم الجمعيددة قددائ ً :

فنحن إذن :اإلخوان المسلمون»(.)36

هدداالء هددم ليعددة ىنددود الدددعوة ،وعلدد هددداهم سددار السددائرون ،وبددا ع
الصادقون ،وفي ذلك فليتناف

المتنافسون.

في مدرسة الدعوة:
كان الجي األول الد
حت

رضدع مدن لبدان الددعوة ،ومربد فدي حجرهدا :مدث ً

في إ مان وعمل وسلوك .

كانت معاني التربية العملية التي متفاع في أنفسهم بالمخال دة والتصدرفات
الواقعية والود والمحبة فيما بينهم ،والتعداون الكامد فدي شدئون حيدامهم ،ومهدئ
نفوسهم لما في ذلك من خير؛ أقدوى العوامد فدي مكدو ن هد الجماعدة ،وأذكدر
أنني دخلت علد األ السديد أبدو السدعود رحمد هللا مداىر الخدردوات ،فرأ دت
األ مص ف

وس

شتر من «زىاىدة ر حدة» والمشدتر

ر دد أن ددفع

( )36انظر« :مد كرات الددعوة والداعيدة» (  ،)61و«اإلخدوان المسدلمون» لر شدتارد. .
ميشي (  )77 ،76من الترىمة العربية لمحمود أبو السعود.
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والبددائع ددأب أن أخ د أكثددر مددن  8قددرو  ،ومدددخلت فددي األمددر،
اشدترى بد األ سدعيد

ف لبت فامورة الشراء ،فوىدت أن الثمن األساسي ال

ر د أن بيع ب ألخي «الدستة  96قر ً
شا».

أبو السعود رحم هللا هو ال

فقلت ل  :ا أخي ،إذا كنت ال مكسب من صد قك ،وال مشتر مندك عددوك،
فمن أ ن معي ؟ فقال :ال فدار بيندي وبدين أخدي ،و سدرني أن تقبد مندي هد ا
العمددد  ،قلدددت لدددأل مصددد ف  :ولمددداذا ال متقبددد رفدددد أخيدددك؟ فقدددال :إذا كندددت
اشتر تها من الخدار بهد العشدرة فدأخي أولد بهد الز دادة ،ولدو عرفدت أند
قب أكثر منها لزدت ،وبالتدخ أنتهينا إل  9قرو .
لي

الشأن شأن قر

انتشر في النا

أو قرشي ،ولكن شأن ه ا المعند النفسداني الد

واستشعرو واستول علد أنفسدهم ،النحلدت المشدكلة الفرد دة

واالىتماعية والعالمية ،ولعا

النا

علم هاالء أن أحد إخوانهم متع
ك واحد هم

لدو

سعداء آمنين.
عن العم  ،فجاء أكثدر مدن عشدرة مدنهم

في أذن عل انفراد ،عرض ك مددخر مدن مدال ليكدون رأ

مال عم في أخو المتع د  ،قدال األ  :اكتفيدت ببعضدهم وشدكرت اآلخدر ن،
فانصرفوا وهم آسفون لما فامهم من فض المساعدة.
نماذ من أخ

الرعي األول:

وحددددثنا اإلمدددا البندددا عدددن الرعيددد األول الددد

مخدددر علددد

د ددد فدددي

اإلسماعيلية ،وعن نماذ من سلوكيام فيقول:
كان هاالء اإلخوة مدث ً رائعدة ،ونمداذ

يبدة فدي التمسدك بأحكدا اإلسد

الحني في كد مصدرفامهم ،والتدأثر بأخ قد ومشداعر فيمدا صددر عدنهم مدن
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قول أو عم  ،سواء أكان ذلك مع أنفسهم أو مع غيرهم من النا .
ً
ممتدازا
كان األ حسن مرسي عم عند الخواىد مدانيو ،و خدر نماذ ًىدا
من صناد ق الراد و ،وكان الصندو حين اك تكلد ىني ًهدا مقر بًدا ،فجداء أحدد
الخواىددات مددن أصدددقاء مددانيو وسدداو األ حسددن عل د أن صددنع ل د بعددض
الصددناد ق نص د القيمددة ،عل د أال خبددر بد لك الخواىددة مددانيو ،فيسددتفيد حددق
ال

النص

أخ و ستفيد ه ا الخواى من النص الباقي ،وكدان مدانيو ثدق

في األ ثقة مامة ،وقد أسلم إلي ك مدا فدي الددكان مدن خامدات وأدوات ،وأراد
سدا قاسديًا فدي
صد ق مانيو أن ستر ه الثقة ،ولكن األ حسنًا ألقد عليد در ً
وقال ل  :إن اإلس

األخ

وك د ن في الوىدود حدر الخياندة ،فكيد

بمدن

وثق في هد الثقدة؟ وإندي ألعجدب أن مكدون صدد ق ومدن ىنسد ود ند  ،ومدع
ذلك مفكر في خيانت  ،ومحاول أن محملني عل مث ذلك ،دا هد ا جدب أن مندد
عل ه ا التفكير الخا ئ ،وثق بأنني لن أخبر الخواىة مانيو بعملدك هد ا حتد
ال أفسددد صددداقتكما ،ولكددن بشددر أن معدددني وعددًا صددادقًا بددأال معددود إلد مثد
ذلك ،ولكن ه ا الخواى كان سخيفًا ،فقدال لد  :إذًا سدأخبر الخواىد مدانيو بأندك
أنددت الد

عرضددت علد هد ا العددرض ،وهددو سيصدددقني وال شددك ،فنند ثددق

بك مددي ك د الثقددة ،وسدديترمب عل د ذلددك إخراىددك مددن العم د  ،وفقدددانك له د
المنزلة التي متمتع بها عند  ،وخيدر لدك أن متفدق معدي ومنفد مدا أر دد ،فرضدب
األ وقددال ل د  :افع د مددا مشدداء ،وسدديكون ىددزاؤك الخددز إن شدداء هللا :ونف د
الرى وعيد  ،وىاء مانيو حقق فدي األمدر ،فاكتسدحت أضدواء الحدق ظلمدات
البا

 ،وأخبر األ حسدن بداألمر ،ولدم شدك الرىد أبددًا فدي صددق  ،و درد

ه ا الصد ق الخائن ،وق ع صلت ب  ،وزاد في رامب األ ىزاء أمانت .
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عمدد «مرز ًددا» فددي

المعسدددكر اإلنجليدددز  ،مددددعو زوىدددة أحدددد كبدددار الضدددبا لدددبعض األعمدددال
الخارىية بمهمت  ،لتنفرد ب في المنزل ،ومرر بك أنواع المرر ات ،فيعظهدا
و نص د لهددا ثددم خوفهددا و زىرهددا ،فتهدددد بعك د
المسد

القضددية مددارة ،وبتصددو ب

إل صدر مارة أخرى ،وهدو مدع ذلدك ال تزحدزح عدن موقفد قدائ ً :

إنددي أخدداف هللا ر العددالمين ،وكددم كدان ىمددي ً ومضددح ًكا فددي وقددت واحددد :أن
موهم فدي إصدرار أنهدا قدد قدررت قتلد  ،وسدتعت ر عدن ذلدك بأند هاىمهدا فدي
منزلها وهم بها ،ومصو المسدد

إليد  ،فديرمض عينيد  ،و صدر فدي قدين:

«ال إل د إال هللا ،محمددد رسددول هللا» فتفاىئهددا الصدديحة ،و سددقط المسددد

عل د

األرض ،و سددقط فددي ددد ها ،ف د مددرى إال أن مدفع د بكلتددا ددد ها إل د الخددار ،
حي ظ عدو إل دار اإلخوان المسلمين.
هك ا كان أولئك اإلخوان ،وحوادثهم في ه المعاني كثيدرة ومدن أىد ذلدك
بارك هللا الدعوة التي استنارت بهدا مثد هد القلدو وصدد هللا العظديم{ :أَلَا
ش َج َرة َط ِلَِة أَصلُ َُا ثَا َِا َوفَر ُ
ب َ
ع َُاا فِا ٱلسَا َما ِء
ٱّللُ َمث َ اال َك ِل َم اة َط ِلَِ اة َك َ
ف ض ََر َ
ت َ َر كَل َ
الن َِا ِإذ ِن َرَِ َُاا َويَض ِاربُ َ
اا} لَعَلَُُا يَتَاذَ َك ُرونَ }
ٱّللُ ٱۡلَمثَاا َ ِللنَ ِ
 24تُؤتِ أ ُ ُكلَ َُا ُكا َ ِح ِ

[إبراهيم .]25 ،24 :اه (.)37
مدرسة حسن البنا في التربية اإلس مية:
ً
متميزا ،بالف رة والممارسة ،وكان ضدع كد موهبتد
كان حسن البنا مربيًا
وخبرم في مربية الجي المدامن الد

صدا
نشدد للنهدوض باألمدة ،وكدان حر ً

( )37انظر« :م كرات الدعوة والداعية» (

.)70 - 67
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عل أن زود بفضائ معينة ،ملز ك ىي حملد القددر أماندة الترييدر ،ومبعدة
التجد د واإلص ح الشام لو ن  ،ثم ألمت ىمعاء ،وقدد كدون عدددًا غيدر قليد
من المربين ساعدو في مهمت .
وقد أنشأ حسن البنا مدرسة متميدزة فدي التربيدة والتكدو ن ،محددثنا عنهدا فدي
كتا لنا سمينا «التربية اإلس مية ومدرسة حسن البنا».
فضائ مميزة ألىيال اإلخوان:
وال شك أن ه المدرسة كان لها مأثيرها وبصمامها فدي عقدول أبنائهدا وفدي
قلوبهم ،وفي أخ قهم وسلوكهم ،بحي أصب لهم سمات وفضائ عرفدوا بهدا،
وكأنما هي شامة لهم.
من ه الفضائ  :االستعداد للب ل والتضحية إلد غيدر حدد ،فكد واحدد فدي
هد ا الجيد  :هددو ىنددد عقيدددة ال ىنددد غنيمددة ،مهمتد أن ع ددي ال أن أخد ،
وأن ضدحي ال أن سددتفيد ،وقددد ىعد البنددا مددن أركددان دعومد أو أركددان بيعتد
«التضددحية» وفسددرها بقول د  :وأر ددد بهددا :ب د ل الددنف
وك شيء في سبي الرا ة ،ولي

والمددال والوقددت والحيدداة

في الددنيا ىهداد ال مضدحية معد  ،وال مضديع

في سبي فكرمنا مضحية ،وإنما هو األىر الجز  ،والثوا الجمي  ،ومدن قعدد
عن التضحية معنا فهدو آثدم {إِ َن َ
سا ُُ َوأَم َّٰ َاولَ ُُ َِاأ َ َن
ٱّللَ ٱشات َ َر َّٰ ِمانَ ٱل ُماؤ ِم ِنلنَ أَنفُ َ
لَ ُُ ُ ٱل َجنَةَ} [التوبة.]111 :
اااو
اااونُ ُك َوأَز َّٰ َو ُج ُكاااا َو َ
ع ِ
ااالرت ُ ُك َوأَما َّٰ َ
{قُاااا إِن َكااااانَ َءاََااااا ُُ ُك َوأََنَااااا ُُ ُك َوإِخا َّٰ َ
شا َ
س ِك ُن تَرضَونَ َُا أَحَبَ إِلَل ُك ِمانَ َ
ٱّللِ َو َرسُاو ِل ِۦۥ
سادَ َها َو َم َّٰ َ
ٱقت َ َرفت ُ ُمو َها َوتِ َّٰ َج َرة تَخشَونَ َك َ

س ِِل ِلِۦۥ فَت َ َرََصُوا َحت َ َّٰ يَأتِ َ ٱ َّللُ َِأَم ِر ِه} [التوبة.]24 :
َو ِج َُاد فِ َ
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ومن ه الفضائ  :االستعداد لمواىهة المحن والشدائد ،فقدد أفهدم البندا أبنداء
دعومدد وأنصددار فكرمددد مددن وقدددت مبكددر :أن ر ددق الددددعوة لددي
باألزهددار والر دداحين ،ب د هددو مرددرو

مفرو ً
شدددا

باألشددواك ،مضددر بدددماء الشددهداء،

متناثر عن مين وعن شمال أش ء ضحا ا الدب

والقهدر والجبدروت العنيدد،

وكما قال اإلما ابن القيم في أحد كتب  :ا مخن العز ! ال ر دق معدب فيد آد ،
وندداح في د نددوح ،ومعددرض للنددار إبددراهيم ،ولل د ب إسددماعي  ،ونشددر بالمنشددار
زكر ا ،وذب السيد الحصور حي ...
وفددي الث ثينيددات أصدددر حسددن البنددار رسددالت «بددين األم د

واليددو » وفددي

نها تها أراد أن عدد إخواند وىدود نفسديًا لمدا نتظدرهم مدن أعبداء وشددائد ،قدد
كونددون فددي غفلددة عنهددا ،وممث د ذلددك فددي كلمددات حفظهددا اإلخددوان بعددد ذلددك،
و الما رددوها في مناسبات مختلفة :قدول رحمد هللا محدت عندوان «العقبدات
في ر قنا»:
«أحددب أن أصددارحكم أن دعددومكم ال زالددت مجهولددة عنددد كثيددر مددن النددا ،
و ددو عرفونهددا و دددركون مراميهددا وأهدددافها ،سددتلق مددنهم خصددومة شددد دة،
كثيرا مدن المشدقات ،وسيعترضدكم كثيدر مدن
وعداوة قاسية ،وستجدون أمامكم ً
العقبددات ،وفددي ه د ا الوقددت وحددد مكونددون قددد بدددأمم مسددلكون سددبي أصددحا
الدعوات؛ أما اآلن فد زلدتم مجهدولين ،وال زلدتم ممهددون للددعوة ،ومسدتعدون
لمددا مت لبد مددن كفدداح وىهدداد ،سدديق ىهد الشددعب بحقيقددة اإلسد

عقبددة فددي

صددر قكم ،وسددتجدون مددن أه د التددد ن ومددن العلمدداء الرسددميين مددن سددترر
فهمكددم لإلسدد  ،و نكددر علدديكم ىهددادكم فددي سددبيل  ،سدديحقد علدديكم الرؤسدداء
والزعمدداء وذوو الجددا والسددل ان ،وسددتق فددي وىهكددم ك د الحكومددات عل د
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السددواء ،وسددتحاول كد حكومددة أن محددد مددن نشددا كم وأن مضددع العراقيد فددي
ر قكم.
ر قدددة لمناهضدددتكم ،وإ فددداء ندددور دعدددومكم،

وسددديت رع الراصدددبون بكددد

وسيسددتعينون فددي ذلددك بالحكومددات الضددعيفة ،واألخ د

الضددعيفة ،واأل ددد

الممتددددة إلددديهم بالسددداال ،وإلددديكم باإلسددداءة والعددددوان ،وسددديثير الجميدددع حدددول
دعددومكم غبددار الشددبهات وظلددم االمهامددات ،و سددحاولون أن لصددقوا بهددا ك د
نقيصدددة ،وأن ظهروهدددا للندددا

فدددي أبشدددع صدددورة ،معتمدددد ن علددد قدددومهم

ا
ٱّللِ َِاأَف َّٰ َو ِه ُِ َو َ
اور َ
ٱّللُ
وسل انهم ومعتد ن بدأموالهم ونفدوذهم{ :ي ُِريااُونَ ِللُط ِف وا نُ َ
اورِۦه َو َلااو َكا ِار َه ٱل َّٰ َك ِفا ُارونَ } [الص د  .]8 :وسددتدخلون ب د لك وال شددك فددي دور
ُم اتِ نُا ِ

التجربددددة واالمتحددددان ،فتسددددجنون ومعتقلددددون ،ومنقلددددو ومشددددردون ،ومصددددادر
مصدددالحكم ،ومع ددد أعمدددالكم ،ومفدددت

بيدددومكم ،وقدددد

دددول بكدددم مددددى هددد ا

اا} أَن يُت َر ُكاوا أَن يَقُولُاوا َءا َمنَاا َو ُ
ها َّل يُفتَنُاونَ } [العنكبدوت:
ِب ٱلنَ ُ
االمتحان{ :أ َ َحس َ

 ،]2ولكددن هللا وعدددكم مددن بعددد ذلددك كل د نصددرة المجاهددد ن ومثوبددة العدداملين
نجل ُك ِمان عَاذَاب أ َ ِلال ... 10
المحسنينَّٰ { :يَأَي َُا ٱلَ ِذينَ َءا َمنُوا َه أَدُل ُك َ
ع َل َّٰ تِ َّٰ َج َرة ت ُ ِ
فَأَيَانَا ٱلَ ِذينَ َءا َمنُوا َعلَا َّٰ عَااُ ِو ِه فَأَصاَِحُوا َّٰ َظ ُِ ِارينَ } [الصد  .]14 - 10 :فهد أندت

مصرون عل أن مكونوا أنصار هللا؟ اه (.)38
ومن هد الفضدائ  :األمد  ،الد

ال خبدو ضدياؤ  ،وال مد و أوراقد  ،فدي

نصددر هللا ،وأن الرددد لدددعوة اإلس د  ،والمسددتقب للمسددلمين ،وك دان عتب در ه د ا
األم ىز ًءا من اإل مان ،و دل عل ذلك بأدلة شت  :دلي من النصدو

( )38من رسالة «بين األم

واليو » ( )109 ،108من مجموع الرسائ .

 ،مثد
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ِين ُك ِلا ِۥۦ
ِيان ٱل َحا ِ ِللُظ ُِ َارهُ َ
قول معال ُ { :ه َو ٱلَ ِذ أَر َ
علَا ٱلاا ِ
س َ َرسُولَۥُ َِٱل ُُاَ َّٰ َود ِ
َولَو ك َِر َه ٱل ُمش ِر ُكونَ } [التوبة ،33 :والص .]9 :

ودلي من التار خ ،وهو أن اإلس

أصد مدا كدون عدودًا ،وأشدد مدا كدون

ددوهرا ،حدددين محددديط بددد الشددددائد ،ومحددد بسددداحت
قدددوة ،وأصدددف مدددا كدددون ىد ً
الكددرو  ،كمددا فددي حددر الددردة ،وحددرو الصددليبيين الددزاحفين مددن الرددر ،
وحرو التتار ،الزاحفين من الشدر  ،وقدد انتصدر اإلسد

فدي هد المعدارك

ىميعًا ،بعد أن كان أعداؤ ظنون أن را ت قد سق ت لألبد.
و ستدل هنا ك لك بتار خ األمم المختلفة ،ووثبامها غير المتوقعدة ،وانتصدار
بعددض الرىددال الد ن حققددوا آمددالهم الكبيددرة ،بددرغم قلددة العدددد ،وضددع العدددة،
مث الملك عبد العز ز بن سعود رحم هللا .
و قول األستاذ هنا :أن حقائق اليو كانت أحد

األمد  ،وأحد

اليدو هدي

حقائق الرد.
ودلي د آخددر سددما اإلمددا البنددا :الدددلي الحسددابي ،وضددح بددأن قيددادة العددالم
كانت في مدة من الدزمن للشدر أ دا الحضدارات الشدرقية القد مدة :الفرعونيدة
والفينيقية ،واألشور ة والبابلية ،والفارسية والهند ة  ...إلخ.
ثم انتقلت عجلة القيادة للرر أ ا ظهور فلسفة اليونان ،ومشدر ع الرومدان،
ثم عادت إل الشر مرة أخرى عل

د الحضارة العربيدة اإلسد مية ،وظلدت

قرونًا ،ثم غفا الشر اإلس مي غفوم الكبدرى ،واسدتيق الردر الد

اسدتفاد

من علو الشر  ،ومن مناه معرفت االستقرائية والتجر بية ،فدنهض نهضدت
الحد ثة ،واستخد العلم والتكنولوىيا ،ووص إل ما وص إلي اآلن من رقدي
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فدي الجاندب الروحدي واألخ قدي ،ولدم قدم

بحق القيادة في إقرار العدل ونصرة الحق ،وإشداعة الخيدر والفضديلة ،فكدان ال
بددد بمقتض د سددنن هللا أن منتق د عجلددة القيددادة إل د غيددر  ،ونحددن األحددق بهددا،
َ
ُور ِمن ََع ِا ٱلذِك ِر أ َ َن ٱۡلَر َ
والدور لنا ال عليناَ { .ولَقَا َكتَِنَا فِ
ٱلزَ ِ
ض يَ ِرث ُ َُاا ِعَِاا ِد َ
ٱل َّٰ َ
ص ِلحُونَ } [األنبياء.]105 :

وعندما بدأت بوادر المحنة مظهر ،وبدأت سحائبها مرشي ىو الع قات بدين
اإلخوان والحكومة ،وأ لدت بدواكير الصددا  ،كدان البندا رحمد هللا ركدز أشدد
التركيز عل بع األم وإحياء الرىاء في أنف

أصحاب  ،فكتب فدي صدحيفة

«اإلخددوان المسددلمون» اليوميددة عدددة مقدداالت ،فددي ه د ا المعن د  ،منهددا« :بددين
المحنة والمنحة» ومقالة «ولو» و «أربعة أدلة» وغيرها ،حت ال خديم اليدأ
عل القلو فيقتلها ،وال يأ

مدن روح هللا إال القدو الكدافرون ،وال قدنط مدن

رحمة رب إال الضالون.
الرىاء معقود باإلخوان الصادقين:
وكان حسن البندا عدرف أن الندا
وإ مانهم ،فلي

ك النا

ىدد متفداومين فدي اسدتعدادامهم وقددرامهم

في إ مان أبي بكدر ،وال فدي قدوة عمدر ،وال فدي بد ل

عثمان ،وال في شجاعة علي ،وإنما هم كمدا قدال معدال فدي كتابد العز دز{ :ثُا َ
ب ٱلَ ِذينَ ٱص َطفَلنَا ِمن ِعَِا ِدنَاا فَ ِمان ُُ َظاا ِل ِلنَفسِا ِۦۥ َو ِمان ُُ مقت َ ِصاا َو ِمان ُُ
أَو َرثنَا ٱل ِك َّٰت َ َ
ت َِ ِإذ ِن َ
لر} [فا
ساَِ ُ َِٱل َخل َّٰ َر ِ
ٱّللِ َّٰذَ ِلكَ ُه َو ٱلفَض ُ ٱل َكِِ ُ
َ

ر.]32 :

له ا قسم اإلمدا البندا «اإلخدوان» إلد مسدتو ات ،بحسدب نضدجهم ومدرقيهم
في التربية والوعي والسلوك والب ل ،أع هم «األ الصداد » أو «المجاهدد»،
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وهم ال ن كتب لهم «رسالة التعداليم» فهدي للصدادقين مدن اإلخدوان المسدلمين،
فهددي ليسددت كلمددات محف د  ،ولكنهددا معليمددات منف د  ،أمددا غيددرهم فلهددم مظدداهر
وإدار ات ،ورسو وشكليات.
ومددن هنددا كددان أكبددر هم د أن رمفددع بدداإلخوان إل د درىددة «الصددد » فددي
اإل مان وفي مقامات الد ن.
وهي الدرىة التي صب المسدلم فيهدا مدن «الصدادقين» الد ن أمرندا هللا أن
نكون معهدم بقولد

َّٰ { :يَأَي َُاا ٱلَا ِذينَ َءا َمنُاوا ٱتَقُاوا َ
ٱّللَ َو ُكونُاوا َما َع ٱل َّٰ َ
صا ِاقِلنَ } [التوبدة:

.]119
وهدداالء الصددادقون هددم ال د ن وصددفهم هللا سددبحان بقول د { :إِنَ َمااا ٱل ُمؤ ِمنُااونَ
سا ِِل ِ َ
ٱلَ ِذينَ َءا َمنُوا َِ َ
ِاُ فِا َ
ٱّللِ
ٱّللِ َو َرسُو ِل ِۦۥ ث ُ َ َل يَرتَاَُوا َو َّٰ َج َُااُوا َِاأَم َّٰ َو ِل ُِ َوأَنفُس ِ
أُو َّٰلَئِكَ ُه ُ ٱل َّٰ َ
صاِقُونَ } [الحجرات.]15 :
علَل ا ِۥ
ع َُ ااُوا ٱ َّللَ َ
ص ااَقُوا َمااا َّٰ َ
وفدديهم نددزل قول د معددال ِ { :ماانَ ٱل ُمااؤ ِمنِلنَ ِر َجااا َ
ض َّٰ نَحَِۥُ َو ِمن ُُ مَن يَنت َ ِظ ُر َو َما ََااَلُوا تَِاا اِيال ِ 23للَج ِاز َ َ
صا ِاقِلنَ
ٱّللُ ٱل َّٰ َ
فَ ِمن ُُ مَن قَ َ
صاااقِ ُِ } [األحددزا
َِ ِ

 .]24 ،23 :وهددم الموصددوفون بددالبر والتقددوى فددي قول د عددز

ب َو َّٰلَ ِك َ
ان ٱل ِِارَ َمان َءا َمانَ
ق َوٱل َمغ ِار ِ
وى { :لَل َ
س ٱل ِِرَ أَن ت ُ َولوا وُ جُو َه ُك قَِِ َ ٱل َمش ِر ِ
َِ َ
ب َوٱلنَ ِِ ِالۧنَ َو َءاتَا ٱل َماا َ َ
ٱّللِ َوٱللَاو ِ ٱۡل ِخ ِار َوٱل َم َّٰلَئِكَا ِة َوٱل ِك َّٰت َا ِ
علَا َّٰ ح ُِِا ِۥۦ ذَ ِو ٱلقُرََا َّٰ
ب َوأَقَااا َ ٱل َ
س اِِل ِ َوٱل َ
س ا ِكلنَ َوٱَاانَ ٱل َ
ص الَ َّٰوةَ َو َءات َ ا
َوٱللَ َّٰت َ َم ا َّٰ َوٱل َم َّٰ َ
ٱلرقَااا ِ
سااائِ ِللنَ َوفِ ا ِ
َ
سااا ِء َوٱل َ
ضاارَا ِء َو ِحاالنَ
ع َُاااُوا َوٱل َّٰ َ
ٱلزك ََّٰااوةَ َوٱل ُموفُااونَ َِعَُاا ِا ِه إِذَا َّٰ َ
صااِِ ِرينَ فِاا ٱلَِأ َ
صاااَقُوا َوأُو َّٰلَئِااكَ ُهاا ُ ٱل ُمتَقُااونَ } [البقددرة ]177 :فأولئددك الدد ن
ٱلَِااأ ِ} أُو َّٰلَئِااكَ ٱلَاا ِذينَ َ

وصفوا بالبر فدي عقيددمهم ،والبدر فدي سدلوكهم ،والبدر فدي عبدادمهم ،والبدر فدي
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صاَقُوا}.
أخ قهم هم{ :أُو َّٰلَئِكَ ٱلَ ِذينَ َ
اثنا عشر أل مامن صاد :
وكان حسن البنا مامنًا بأن إذا اىتمدع لد اثندا عشدر ألد مدامن مدن هداالء
الصدددادقين ،نضدددجت مدددربيتهم ،ومكامددد مكدددو نهم :إ مانيًدددا بالعقيددددة والعبدددادة،
وأخ قيًددا باالسددتقامة والفضدديلة ،وعقليًددا بددالوعي والثقافددة ،وبدددنيًا بالر اضددة
والخشددونة ،فنندد سددت يع أن خددوض بهددم لجدد البحددار ،و قددتحم بهددم عنددان
صا ىانب اإل مان.
السماء ،ما داموا ماهلين ه ا التأهي الم لو  ،وخصو ً
وكان عتمد عل الحد

النبو «لن يغلب اثنا عشر ألفًا من قلة»(.)39

ولكن كان ر د هاالء «االثن عشر ألفًا» ممن اكتم إ مانهم ومربيتهم.
فلم كن ر د ( )24000أربعة وعشر ن ألفًا من «أنصاف» المامنين.
ولم كن ر د ( )48000ثمانية وأربعين ألفًا من «أرباع» المامنين.
ولم كن ر د ( )96000ستة ومسعين ألفًا من «أثمان» المامنين.
وال م دين مددن «كسدور المددامنين» ،فدنن مستشددف مدن المرضد ال مقداو
رى د ً واح ددًا صددحي ًحا قو ًددا ،وإن مائددة أو الفًددا مددن المجددانين ال مسدداو رى د ً
عاق ً واحدًا.
فالمدددار علد الكيد ال علد الكددم ،والقددرآن الكددر م خا ددب المسددلمين فددي
صا َار ُك ُ َ
اطنَ َكثِلا َارة َويَااو َ ُحنَاالن ِإذ أَع َجَِاات ُك
ٱّللُ فِا َما َاو ِ
عهددد النبددوة فيقددول{ :لَ َقااا َن َ
علَال ُك ُ ٱۡلَرضُ َِ َماا َر ُحَِا ثُا َ َولَلات ُ ماااَِ ِرينَ }
ان عَان ُك ش اَالا َوضَااقَ َ
كَثا َرت ُ ُك فَلَا تُغ ِ
( )39انظر مخر

بعد في (

.)118
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[التوبة.]25 :
ٱّللُ ََِِااار َوأَناات ُ أَذِلَااة فَااٱتَقُوا َ
اار ُك ُ َ
ٱّللَ لَعَلَ ُكاا
وقددال فددي مقددا آخددرَ { :ولَقَااا نَ َ
ص َ

تَش ُك ُرونَ } [آل عمران.]123 :
ومهمدا قد القدائلون ،و ددتجن المتجندون ،فلقدد اكتسددبت دعدوة اإلخدوان ،فددي
مصر وفي غيرها من ب د العر مجموعات من خيرة عناصر الدو ن :موقدد
عقول ،وزكاة نفدو  ،ومددفق مشداعر ،وقدوة عدزائم ،و هدارة أخد
أرواح ،صقلهم الد ن ،وضمهم اإلس

 ،وسدمو

في رحاب  ،ومدوالهم بتربيتد ومزكيتد ،

ً
عقدوال ،ونقداهم قلوبًدا ،وقدواهم أىسدا ًما ،وال أزكديهم علد هللا ،فهدم بشدر
فثقفهم
مددن البشددر ،ليسددوا م ئكددة م هددر ن ،وال أوليدداء قد سددين ،ولكددنهم  -إذا قيسددوا
بريددرهم  -كددانوا فددي المقدمددة فه ًمدا وإ مانًددا وسددلو ًكا ،فددي مجمددوعهم ،وهد ا مددن
ثمار التربية اإل مانية التي مصنع األعاىيب.
وال أىد في وصفهم أبلد ممدا وصدفهم بد الشداعر الكبيدر محمدود غنديم فدي
قصد ت التي حيا فيها «مجلة الشدبا » التدي أصددرها الشدهيد البندا فدي ندوفمبر
سنة ( ) 1947وصدر منهم خمسة أعداد ،وفيها قول مخا بًدا «الشدها » فدي
عددها األول:

أرسدددد وميضددددك ددددا شددددها

واكشددد عدددن الحدددق الحجدددا

إل أن قول:

حييددددددددددت فيددددددددددك عصددددددددددابة لبسددددوا علدددد ال هددددر الثيددددا
ومشدددددوا علددددد سدددددنن الهددددددى والدددددد ن فدددددي شدددددرح الشدددددبا
هدددددم فدددددي المصدددددل خاشدددددعو ن ،وفدددي الكر هدددة أسدددد غدددا
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هللا فدددددددي دددددددو الحسدددددددا

أو بترددددددددددوا مددددددددددن غيددددددددددر فدددددددي هددددددد الددددددددنيا الثدددددددوا
أقسدددددددددددددمت أن معدددددددددددددادن اإل خددددددوان مددددددن ذهددددددب لبدددددددا
ومبدددددددددداد اإلخددددددددددوان أندددددددددد

ددددد قع للرليددددد مدددددن الشدددددرا

المصدددددددددددددحلون ال دددددددددددددارقو ن إلدددددد الهدا ددددددة كدددددد بددددددا
الصدددددددددامتون عدددددددددن الهدددددددددرا ء ،الندددددددا قون بريدددددددر عدددددددا
القدددددددددددددددددددددائلون كأنمدددددددددددددددددددددا قدددددد ألهمدددددوا فصددددد الخ دددددا
الكدددددددددددامبون بكددددددددددد سدددددددددددن ق ددددددددر الشدددددددددهد المددددددددد اهب
لدددددددددددي

التدددددددددددد ن عنددددددددددددهم محددددض السددددجود واالقتددددرا

ومبتددددددددددد الرهبدددددددددددان فدددددددددددي ربدددددددع مدددددددن الددددددددنيا خدددددددرا
الدددددددددددد ن زهدددددددددددد واحتسدددددددددددا
الددددددددددددددددد ن أ

حضددددددددددددددددارة شددددددددددماء عاليددددددددددة القبددددددددددا

الددددددددددد ن أىنحددددددددددة محلقددددددددددد
الدددددددد ن ىدددددددي

دددددد ة علدددددد مددددددتن السددددددحا

جعددددددد الددددددد أو ددددددان أمنددددددع مددددددن عقددددددا

الددددددد ن كدددددد الددددددد ن محر دددددد
وفي وص

 ،وهددددددو سددددددعي واكتسددددددا

دددد ر الحمدددد مددددن االغتصددددا

اإلخوان كان لي قصيدة قد مة ألقيتها في ح

اإلخوان بميددان

السدديدة ز نددب بعددد خروىنددا مددن المعتقدد سددنة  ، 1949وفيهددا قلددت مخا بًددا
الرسول الكر م:

سدا ب ائفدة بدددداعوا إلدددد هللا أروا ًحددددا وأبدددددانا
ا سديد الخلدق دب نف ً
قدددادوا السدددفين ،فمدددا ضدددلوا ومدددا وكيددد ال؟ وقدددد اختددداروك ُرباندددا
اضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ربت والندددا
دعومددددددد
هللا عدددددددرفهم أنصدددددددار

معدددرفهم للخيدددر أعواندددا
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والحددددر معددددرفهم فددددي الددددروع

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانا
فرسد
إخواندا
عل البا والنعماء
عاشوا علد الحدب أفواهدا وأفئددة باموا
لددم فهمددوا الددد ن أورادا ومسددبحة ب أشدربوا الدد ن محرابدا وميددانا
أع وا ضر بتهم للدد ن مدن دمهدم والندددددا
أع دددوا ضدددر بتهم صدددبرا علددد

مدددددزعم نصدددددر الدددددد ن

مجانددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا»
«
وسددلمانا
صدداغت بدد ال وعمددارا

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن
دسدمحد
وال رومدددا ،ولكدددن قدددد اختدددار قرآندددا
دددتورهم ال فرنسددددا قنتدددد ،
زعدديمهم خيددر خلددق هللا ،ال بشددر إن هد حينا ،ض القصيد أحياندا
هللا غدددددا تهم ،والشدددددرع را دددددتهم والحددددق آ دددددتهم ،سددددرا وإع ندددددا
«هللا أكبدددر» مدددا زالدددت هتدددافهمو ال سددددق ون وال حيددددون إنسددددانا

***
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 - 5وضوح األهداف وشمولها
لدددم مكدددن أهدددداف دعدددوة اإلخدددوان  -كمدددا رسدددمها اإلمدددا البندددا  -غائمدددة أو
غامضة ،ب كاندت واضدحة وضدوح الشدم  ،للقيدادة وللقاعددة ،وكدان الجميدع
علمون علم اليقين ،مدى ضخامة ه األهداف ،ومدى سعتها.
لقد كانت أهداف دعدوة اإلخدوان كبيدرة وواسدعة ،فلدم مقتصدر علد الجاندب
الفكر كما هو شأن النخبة من المثقفين ال ن عنون بتندو ر العقدول فقدط ،وإن
كانت منو ر العقول ،ومثقيفها وموعيتها باإلس

الصدحي  ،مدن أبدرز األهدداف

لدى ىماعتهم.
ولم مقتصر أهداف اإلخوان عل الجانب الروحي أو الرباني ،كما هو شدأن
أه السلوك والتربيدة الروحيدة واإل مانيدة مدن الصدادقين مدن رىدال التصدوف
الملتددز  ،وإن كددان هد ا فددي رأ

برنددامجهم ،ومددن أوائد مددا هتمددون بد  ،فددنن

ص ح اإلنسان بص ح قلب .
ولددم مقتصددر أهددداف اإلخددوان عل د الجانددب االىتمدداعي ،ومحقيددق العدالددة
االىتماعيددة ،والتكاف د االىتمدداعي ،ومنددع التظ دالم بددين النددا  ،حت د ال أك د
القو الضعي  ،أو الرندي الفقيدر ،كمدا هدي دعدوة االشدتراكيين وغيدرهم ،وإن
كان العدل والتكاف ومقر ب الفوار من أول ما سع إلي اإلخوان.
ولم مقتصر أهدداف اإلخدوان علد الجاندب االقتصداد والتنمدو  ،كمدا هدو
شددأن كثيددر مددن رىددال اإلص د ح ،ال د ن سددعون إل د ز ددادة اإلنتددا  ،ومرشدديد
االسدددته ك ،وعدالدددة التوز دددع ،واسدددتقامة التدددداول ،وإن كدددان هددد ا اإلصددد ح
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االقتصاد من المعالم الرئيسدة فدي برندام اإلخدوان ،باإلضدافة لددعومهم إلد
محر ر االقتصاد من التبعية ،وقيا اقتصاد و ني قو .
ولددم مقتصددر أهددداف اإلخددوان علد الجانددب السياسددي ،الد

عنددي بد عددادة

زعمدداء األحددزا السياسددية ،وإن كددان ه د ا الجانددب فددي ليعددة مددا دعددا إلي د
اإلخوان ،من وىو محر ر الدو ن مدن كد سدل ان أىنبدي ،ومحقيدق م الدب
الشددعب فددي محكدديم شددر عت  ،ومحر ددر مددن آثددار التبعيددة التشددر عية والثقافيددة
وغيرها.
مقصدورا علد مصدر ،الدو ن األول ،الد
ولم كن هدف اإلخوان
ً

نشدأت

فيد الحركددة ،ومند ان لقددت إلد غيددر مددن البل ددان ،وإن كانددت مصددر محظ د
بالنصدديب األكبددر مددن التفكيددر واالهتمددا والجهددد ،ألنهددا الددو ن األ للجماعددة
ً
أوال ،ولمالها من أثر ومكانة في مار خ اإلس
من آمال ثالثًا ،ب استعت ه األهداف ،لتشم الو ن العربي مدن الخلدي إلد

والعر ثانيًا ،ولما علق عليهدا

المحيط ،والو ن اإلس مي ،من المحديط إلد المحديط × ،مدن المحديط الهداد
إل المحيط األ لسي ،أو من ىاكرما شرقًا ،إل مراك

غربًا.

فقد كان اإلخدوان عندون بقضدا ا العدالم العربدي ،والعدالم اإلسد مي ىميعًدا،
فهم عتبرون ك أرض مرمفدع فيهدا المد ذن ،و هتد فيهدا الماذندون :هللا أكبدر،
هللا أكبددر ،و عددي

فيهددا المسددلمون ،موىددب علدديهم حقوقًددا للدددفاع عنهددا ،ورد

العدوان عليها ،وال ود عن حرمامها ،ومحر رها من ك سدل ان غاصدب معتدد
عليها ،ثم معاونتها لتقيم اإلسد

فدي ربوعهدا ،عقيددة وشدر عة ،إ مانًدا وعمد ً ،

دعددوة ودولددة ،قرآنًددا وسددل انًا ،ولتسددت يع أن مددنهض ومنمددو ومرق د فددي ك د
المجاالت.
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ثم لم قد
لجددن

اإلخدوان عندد هد ا الحدد ،فهدم امندون أن رسدالة اإلسد

دون ىددن
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ليسدت

وال إلقلدديم دون إقلدديم ،وال ل بقددة دون بقددة ،أو لسددان دون

لسدددان ،بددد هدددي دعدددوة عالميدددة لكددد األىندددا

واأللدددوان ،ولكددد الشدددعو

ا}
واألو ان ،ولك األلسنة وال بقات ،كما قدال معدال لرسدول { :قُا َّٰيَأَي َُاا ٱلنَا ُ
سااو ُ َ
ااركَ ٱلَا ِذ نَا َاز َ ٱلفُرقَااانَ
إِنِا َر ُ
ٱّللِ إِلَاال ُك َج ِملعًااا} [األعددراف ،]158 :وقددال{ :تََِا َ
ِيرا} [الفرقان.]1 :
َ
علَ َّٰ عَِ ِاِۦه ِللَ ُكونَ ِلل َّٰعَلَ ِملنَ نَذ ً

هك كانت أهداف اإلخوان شاملة شمول اإلسد  ،فضدمت الجاندب العقلدي،
والجانب الروحي ،والجانب الجسمي ،والجانب التربو  ،في حيداة الفدرد ،كمدا
ضدددمت :الجاندددب األسدددر  ،والجاندددب االىتمددداعي ،والجاندددب االقتصددداد ،
والجانب السياسي ،في حياة المجتمع :الو ني والعربي واإلس مي والعالمي.
أهداف سبعة أساسية:
وقد عبر عن ذلك ماس

الجماعة ،حدين قدال :نر دد الفدرد المسدلم ،والبيدت

المسلم ،والشعب المسدلم ،والحكومدة المسدلمة ،واألمدة المسدلمة ،ومبليد الددعوة
في العالم ،وال أىد أبل من معبير حسن البنا عن ذلك إذ قول في رسدالت «إلد
الشبا »:
إن منها اإلخوان المسلمين محدد المراح  ،واض الخ وات ،فدنحن نعلدم
مما ًما ماذا مر د ،ونعرف الوسيلة إل محقيق ه اإلرادة.
 - 1نر د ً
أوال :الرى المسلم في مفكيدر وعقيدمد  ،وفدي خلقد وعا فتد  ،وفدي
عمل ومصرف  ،فه ا هو مكو ننا الفرد .
 - 2ونر د بعد ذلك :البيدت المسدلم فدي مفكيدر وعقيدمد  ،وفدي خلقد وعا فتد ،
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وفددي عمل د ومصددرف  ،ونحددن له د ا نعنددي بددالمرأة عنا تنددا بالرى د  ،ونعنددي
بال فولة عنا تنا بالشبا  ،وه ا هو مكو ننا األسر .
ضدا ،ونحدن لهد ا نعمد علد
 - 3ونر د بعد ذلك :الشعب المسلم في ذلك كلد أ ً
أن مص دعومنا إل ك بيت ،وأن سمع صومنا في ك مكان ،وأن منتشدر
فكرمنددا ،ومترلر د فددي القددرى والجددوع والمدددن والحواضددر واألمصددار ،ال
نألو في ذلك ىهدًا ،وال نترك وسيلة.
 - 4ونر ددد بعددد ذلددك :الحكومددة المسددلمة ،التددي مقددود هد ا الشددعب إلد المسددجد،
ومحم د ب د النددا

عل د هدددى اإلس د

مددن بعددد ،كمددا حملددتهم عل د ذلددك

بأصحا رسول هللا صل هللا علي وسلم أبي بكر وعمر من قبد  ،ونحدن
له ا ال نعترف بأ نظا حكومي ال رمكز عل أسا

اإلسد

وال سدتمد

من  ،وال نعترف به األحزا السياسية ،وال به األشكال التقليد ة ،التدي
أرغمنا أه الكفر وأعداء اإلس

عل الحكم بها ،والعم عليها ،وسدنعم

علددد إحيددداء نظدددا الحكدددم اإلسددد مي بكددد مظددداهر  ،ومكدددو ن الحكومدددة
اإلس مية عل أسا

ه ا النظا .

 - 5ونر د بعد ذلك :أن نضم إليندا كد ىدزء مدن و نندا اإلسد مي الد

فرقتد

السياسددة الرربيددة ،وأضدداعت وحدم د الم ددامع األوروبيددة ،ونحددن له د ا ال
نعتدرف بهد التقسديمات السياسدية ،وال نسدلم بهد االمفاقدات الدوليدة ،التددي
مجع من الو ن اإلس مي دو ت ضدعيفة ممزقدة ،سده ابت عهدا علد
الراصددبين ،وال نسددكت عل د هضددم حر ددة ه د الشددعو واسددتبداد غيرهددا
بها ،فمصر وسدور ا والعدرا والحجداز والديمن و درابل
ومون

والجدائر ومدراك

« عندي :ليبيدا»

« عندي :المردر » وكد شدبر أرض فيد مسدلم
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نسددع لتحر ددر وإنقدداذ

وخ ص  ،وضم أىزائ بعضها إل بعض.
ولئن كان الرا خ األلماني فرض نفس حاميًا لك من جر في عروقد د
األلمان ،فنن العقيدة اإلس مية موىب عل ك مسلم أن عتبر نفس حاميًدا لكد
من مشربت نفس معاليم القرآن ،ف

جوز في عدرف اإلسد

أن كدون العامد

العنصر أقوى في الراب ة من العام اإل مداني ،والعقيددة هدي كد شديء فدي
اإلس  ،وه اإل مان إال الحب والبعض؟
 - 6نر د بعد ذلك :أن معود را ة هللا خافقة عالية علد ملدك البقداع التدي سدعدت
باإلس

حينًا من الدهر ،ودوى فيها صوت الماذن بالتكبير والتهلي .

و جدب أن عددود البحددر األبدديض والبحددر األحمددر بحيددرمين إسد ميتين ،كمددا
كانتدددا مدددن قبددد  ،ولدددئن كدددان السدددنيور موسدددوليني دددرى مدددن حقددد أن عيدددد
اإلمبرا ور ة الرومانية ،وما مكوندت هد اإلمبرا ور دة المزعومدة قدد ًما إال
عل د أسددا

الم ددامع واألهددواء ،فددنن مددن حقنددا أن نعيددد مجددد اإلمبرا ور ددة

اإلس د مية التددي قامددت عل د العدالددة واإلنصدداف ،ونشددر النددور والهدا ددة بددين
النا .
 - 7نر د بعد ذلك ومع  :أن نعلدن دعومندا علد العدالم وأن مبلد الندا

ىميعًدا،

وأن نعم بها آفا األرض ،وأن نُخضع لهدا كد ىبدار ،حتد ال مكدون فتندة
و كون الد ن كل هلل ،و ومئ فرح المامندون بنصدر هللا ،نصدر مدن شداء
وهو العز ز الرحيم(.)40
( )40من رسالة «إل الشبا » (

 )178 ،177من مجموع الرسائ .
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األهداف القر بة واألهداف البعيدة:
و خش المرشد الماس

أن اإلخوان

رحم هللا أن ظن بعض النا

مجرد ىمعية من ىميعات النفع العا  ،أو خدمة المجتمع ،وهي ك لك في
بعض ىوانبها ،وىزء من نشا ها ،ولكن نفي بقوة أن كون ذلك هو لب
فكرمها ،وغا ة سعيها ،ومحور وىودها ،ففر في أكثر من مناسبة بين
األهداف والرا ات القر بة التي شترك فيها اإلخوان مع غيرهم ،والرا ات
البعيدة التي تميزون بها عمن سواهم ،في وضوح ال لب

في وال غموض.

بين األستاذ البنا أن اإلخوان المسلمين عملون لرا تين:
غا ددة قر بددة ،ومظهددر ثمرمهددا ألول ددو نضددم فيد الفددرد إلد الجماعددة ،أو
مظهر الجماعة اإلخوانية في في ميدان العم العا .
وغا ددة بعيدددة ،ال بددد فيهددا مددن مرقددب الفددر

 ،وانتظددار الددزمن ،وحسددن

اإلعداد ،وسبق التكو ن.
فأمددا الرا ددة األول د فهددي المسدداهمة فددي الخيددر العددا أ ددا كددان لون د ونوع د ،
والخدمة االىتماعية كلما سمحت بها الظروف.
تص األ باإلخوان ،فيكون م البًا بت هير نفس  ،ومقدو م مسدلك  ،وإعدداد
روح وعقل وىسم للجهاد ال و  ،ال

نتظدر فدي مسدتقب األ دا  ،ثدم هدو

م الب بأن شيع ه الروح في أسرم وأصددقائ وبيئتد  ،فد
مسددل ًما حقًددا ،حتد

كدون األ أ ًخدا

بددق علد نفسد أحكددا اإلسد  ،و قد عنددد حدددود األمددر

والنهي ،التي ىاء بها رسول هللا صل هللا عليد وسدلم عدن ربد َ { :ونَفاس َو َماا
ااب َمان دَس ََّٰاى َُا}
َ
ُور َها َوتَق َو َّٰى َُا  8قَا أَفلَ َح َمان َز َك َّٰى َُاا َ 9وقَاا َخ َ
سوَ َّٰى َُا  7فَأَل َُ َم َُا فُج َ
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.]10 - 7 :

دارا ومعم د عل د معلددم
ومتكددون الجماعددة مددن ىماعددات اإلخددوان ،فتتخ د ً
األميين ،وملقين النا

أحكا الدد ن ،ومقدو بدالوع واإلرشداد واإلصد ح بدين

المتخاصدددمين ،والتصدددد علددد المحتددداىين ،وإقامدددة المنشددد ت النافعدددة ،مدددن
مدار

ومعاهد ومستوصفات ومساىد × ،في حدود مقدرمها والظدروف التدي

محيط بهان وكثير من شعب اإلخوان نض به الواىبات ،و اد ها عل حالدة
مرضية من حسن األداء.
فه ه ا هو ما ر د اإلخوان المسلمون ،و جهزون أنفسهم لد  ،و أخد ونها
ب ؟ جيب اإلما البنا عن ذلك بقول :
«ال أ ها اإلخوان ،لي

ه ا ك ما نر د ،هو بعض ما نر دد ابترداء مرضداة

هللا  ...هدو الهدددف األول القر ددب ،هددو صددرف الوقددت فددي اعددة وخيددر ،حتد
جئ الظرف المناسب ،ومحين ساعة العم لإلص ح الشام المنشود.
أما غا ة اإلخوان األساسية  ...أما هدف اإلخوان األسدم  ...أمدا اإلصد ح
ال

ر د اإلخوان ،و هيئون ل أنفسهم  ...فهو إصد ح شدام كامد  ،متعداون

علي د قددوى األمددة ىميعًددا ،ومتج د نحددو األمددة ىميعًددا ،و تندداول ك د األوضدداع
القائمة بالتريير والتبد .
إن اإلخدددوان المسدددلمين هتفدددون بددددعوة ،و امندددون بمنهدددا  ،و ناصدددرون
عقيدددة ،و عملددون فددي سددبي إرشدداد النددا

إلد نظددا اىتمدداعي ،تندداول شددئون

الحيدداة ىميعًددا ،اسددم «اإلس د »  ...نددزل ب د الددروح األمددين عل د قلددب سدديد
المرسلين ،ليكون ب من المن ر ن بلسان عربي مبدين  ...و ر ددون بعد األمدة
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اإلس د مية النموذىيددة التددي مددد ن باإلس د
ومعرف في النا

الحددق ،فيكددون لهددا هاد ًددا وإما ًمددا،

بأنها دولة القرآن التي مص ب ب  ،والتي مد ود عند  ،والتدي

مدعو إلي والتي مجاهد في سبيل  ،ومضحي في ه ا السبي بالنفو
لقد ىاء اإلس

110

واألموال.

نظا ًما وإما ًما ،ود نًدا ودولدة ،مشدر عًا ومنفيد ًا ،فبقد ا لنظدا

وزال اإلما واستمر الدد ن وضداعت الدولدة ،وازدهدر التشدر ع وذوى التنفيد ،
ألي

ه ا هدو الواقدع أ هدا اإلخدوان؟! وإال فدأ ن الحكدم بمدا أندزل هللا فدي الددماء

واألموال واألعراض؟ وهللا متت قول لنبي صل هللا عليد وسدلم َ { :وأ َ ِن ٱح ُكا
اض َماا أ َ َ
ََلنَ ُُ َِ َما أ َ َ
ناز َ َ
نز َ َ
ٱّللُ
ٱّللُ َو َّل تَتَِِع أَه َوا َء ُه َوٱحاذَر ُه أَن يَفتِنُاوكَ عَان ََع ِ
إِ َللااكَ فَ ا ِإن ت َ َولَااوا فَااٱعلَ أَنَ َمااا ي ُِري ااُ َ
ض ذُنُااو َِ ُِ َوإِ َن َكثِلا اارا ِماانَ
ٱّللُ أَن ي ُِصاالَِ ُُ َِ اَِع ِ
س ُن ِمنَ َ
ٱّللِ حُكما ا ِلقَاو يُوقِنُاونَ }
ا} لَ َّٰفَ ِ
سقُونَ  49أَفَحُك َ ٱل َّٰ َج ُِ ِللَ ِة يَِغُونَ َو َمن أَح َ
ٱلنَ ِ

[المائدة.]50 ،49 :
واإلخوان المسلمون عملدون ليتأ دد النظدا بالحكدا  ،ولتحيدا مدن ىد دد دولدة
اإلس  ،ولتشم بالنفاذ ه األحكا  ،ولتقو في النا

حكومة مسدلمة ،ما ددها

أمة مسلمة ،منظم حيامها شر عة مسلمة ،أمر هللا بها نبيد صدل هللا عليد وسدلم
علَا َّٰ ش َِاريعَة ِمانَ ٱۡلَما ِر فَٱت َ ِِع َُاا َو َّل تَت َ ِِاع أَه َاوا َء
في كتاب حيد قدال{ :ثُا َ َجعَل َّٰنَاكَ َ
ٱّللِ ش اَالا َو ِإ َن َّٰ َ
ٱلظ ِل ِمالنَ ََع ُ
ٱلَ ِذينَ َّل َيعلَ ُمونَ ِ 18إنَ ُُ لَن يُغنُوا عَناكَ ِمانَ َ
ضا ُُ أَو ِللَاا ُء
ََعض َو َ
ٱّللُ َو ِل ٱل ُمت َ ِقلنَ } [الجاثية.)41(]19 ،18 :

أهداف عامة وأهداف خاصة:
وقد قسم األستاذ البنا أهداف اإلخوان إل أهدداف عامدة ،وأهدداف خاصدة،
( )41رسالة الماممر الساد

(

 )206 ،205من مجموعة الرسائ .
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فيقول محت عنوان «أهدافنا العامة»:
ماذا نر د أ ها اإلخوان؟ أنر دد ىمدع المدال ،وهدو ظد زائد ؟ أو سدعة الجدا
وهو عرض حائ ؟ أ نر د الجبروت في األرض؟
ار ٱۡل ِخ َرةُ نَج َعلُ َُا ِللَ ِذينَ َّل ي ُِريااُونَ ُ
علُ ااوا فِا
ونحن نقرأ قول هللا متت{ :تِلكَ ٱلاَ ُ
س اادا َوٱل َّٰعَ ِقَِةُ ِلل ُمت َ ِقلنَ } [القصد  ]83 :شدهد هللا أنندا ال نر دد شديئًا مدن
ض َو َّل فَ َ
ٱۡلَر ِ

ه ا ،وما له ا عملنا ،وال إلي دعونا ،ولكن اذكروا أن لكم هدفين أساسيين:
 - 1أن تحددرر الددو ن اإلسد مي مددن كد سددل ان أىنبددي ،وذلددك حددق بيعددي
لك إنسان ،ال نكر إال ظالم ىائر أو مستبد قاهر.
 - 2أن مقو في ه ا الدو ن الحدر دولدة إسد مية حدرة ،معمد بأحكدا اإلسد ،
وم بق نظامد االىتمداعي ،ومعلدن مبادئد القو مدة ،ومبلد دعومد الحكيمدة
للنا  ،وما لدم مقدم هد الدولدة فدنن المسدلمين ىميعًدا آثمدون مسدئولون بدين
ددد هللا العلددي الكبيددر عددن مقصدديرهم ف دي إقامتهددا وقعددودهم عددن إ جادهددا،
ومن العقو لإلنسانية في ه الظدروف الحدائرة أن مقدو فيهدا دول مهتد
بالمبدداد الظالمددة ،ومندداد بالدددعوات الراش دمة ،وال كددون فددي النددا
عم في النا

مددن

من عم لتقو دولة الحق والعدالة والس .

نر ددد محقيددق هد ن الهدددفين فددي واد النيد  ،وفددي بد د العروبددة ،وفددي كد
أرض أسدددعدها هللا بعقيددددة اإلسددد  :د دددن وىنسدددية وعقيددددة موحدددد بدددين ىميدددع
المسلمين.
ولنا بعد ه ن الهدفين «أهدداف خاصدة» ال صدير المجتمدع إسد ميًا كدام ً
إال بتحقيقها ،فاذكروا أ ها اإلخوان أن أكثر من  %60من المصدر ين عيشدون
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أق من معيشة الحيوان ،وال حصلون عل القوت إال بشق النف  ،وأن مصدر
مهددة بمجاعة قاملة ،ومعرضة لكثيدر مدن المشدك ت االقتصداد ة التدي ال علدم
نتيجتهددا إال هللا ،وأن مصددر بهددا أكثددر مددن ( )320شددركة أىنبيددة ،محتكددر ك د
المرافدددق العامدددة ،وكددد المندددافع العامدددة فدددي ىميدددع أنحددداء الدددب د ،وأن دوال
التجددارة والصددناعة والمنشد ت االقتصدداد ة كلهددا فددي أ ددد األىانددب المددرابين،
وأن الثروة العقار ة منتق بسرعة البر من أ د الدو نيين إلد أ دد هداالء،
ضدا وأوبئدة وعاهدات ،وأن أكثدر مدن
وأن مصر أكثر ب د العالم المتمدد ن أمرا ً
 %90مددن الشددعب المصددر مهدددد بضددع البنيددة ،وفقددد الحددوا  ،ومختل د
العل واألمراض ،وأن مصر ال زالت إل اآلن ىاهلة لم ص عدد المتعلمدين
فيها إل الخم  ،بما فدي ذلدك أكثدر مدن مائدة ألد شدخ
بددرام مدددار

ال تجداوز معلديمهم

اإللددزا  ،وأن الجددرائم متضدداع فددي مصددر ومتكدداثر بدرىددة

هائلددة ،حت د أن السددجون لتخددر أكثددر ممددا مخددر المدددار  :وأن مصددر لددم
مسدت ع إلد اآلن أن مجهددز فرقدة واحدددة فددي الجدي

كاملددة المعدددات ،وأن هد

المعاني والصور متراءى في ك بلد من بلددان العدالم اإلسد مي ،فمدن أهددافكم
أن معملددوا إلصدد ح التعلدديم ،ومحاربددة الجهدد والفقددر والمددرض والجر مددة،
ومكو ن مجتمع نموذىي ستحق أن نتسب إل اإلس (.)42
ومددن ه د ا تبددين عنا ددة اإلخددوان بع د

أمددراض المجتمددع وآفام د بصددورة

مفصلة.

( )42من رسالة « بين األم

واليو » (

 )108 - 105من مجموع الرسائ .
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هدف مجم وأهداف مفصلة:
وفي مقا آخر تحد البنا رحم هللا عدن أهدداف اإلخدوان أو مهمدتهم بدين
اإلىمددال والتفصددي  ،فيد كر المهمددة اإلىماليددة أو الهدددف اإلىمددالي ،و جسدددها
في :أن مق في وى ه الموىدة ال اغيدة مدن مدنيدة المدادة ،وحضدارة المتدع
والشهوات ،التي ىرفت الشعو اإلس مية ،فأبعدمها عن زعامدة النبدي صدل
هللا علي وسلم  ،وموقن الدنيا كلها بتعاليم القرآن ،و نتشر ظ اإلسد

الدوارف

عل األرض وحينئ تحقق للمسلم ما نشدد فد مكدون فتندة و كدون الدد ن كلد
ح ٱل ُمؤ ِمنُاونَ َِ 4نَص ِار َ
هلل { ِ َّللِ ٱۡلَم ُار ِمان قَِا ُ َو ِمان ََعااُ َويَو َمئِااذ يَف َار ُ
اّللِ يَنص ُُار َماان
يَشَاء َو ُه َو العَ ِز ُ
الرَحل } [الرو .]5 ،4 :
يز ِ

ً
إىماال ،فأمدا فدي بعدض مفاصديلها فهدي:
ه مهمتنا نحن اإلخوان المسلمين
أن كون في مصر ً
أوال ،بحكم أنها في المقدمدة مدن دول اإلسد

وشدعوب  ،ثدم

في غيرها ك لك:
 نظا داخلي للحكم تحقق ب قدول هللا متدتَ { :وأ َ ِن ٱح ُكا ََلانَ ُُ َِ َماا أ َ َناز َ َ
ٱّللُ
ض َما أ َ َ
نز َ َ
ٱّللُ} [المائدة.]49 :
َو َّل ت َتَِِع أَه َوا َء ُه َوٱحذَر ُه أَن يَفتِنُوكَ عَن ََع ِ
 ونظا للع قات الدولية تحقق ب قول القرآن الكر مَ { :وكَا َّٰذَ ِلكَ َجعَلا َّٰنَ ُك أُم اَاةس اطا ِلت َ ُكونُوا ُ
ا} َو َي ُكونَ ٱلرَ سُو ُ َعلَل ُك ش َُِ الاا} [البقرة.]143 :
ش َُاَا َء َ
َو َ
علَ ٱلنَ ِ
 ونظا عملي للقضاء ستمد من اآل ة الكر مةَ { :ف َال َو َر َِاكَ َّل يُؤ ِمنُاونَ َحتَا َّٰسا ِاُ َح َر اجااا ِم َمااا قَ َ
سا ِال ُموا
يُ َح ِك ُمااوكَ فِل َمااا َ
ش ا َج َر ََلانَ ُُ ث ُا َ َّل يَ ِجااُوا فِا أَنفُ ِ
ضاال َ َويُ َ

تَسلِلما ا} [النساء.]65 :
 -ونظددا للدددفاع والجند ددة حقددق مرم د النفيددر العددا { :ٱن ِفا ُاروا ِخفَ اافااا َوثِقَا اااّل
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سِِل ِ َ
ٱّللِ} [التوبة.]41 :
َو َّٰ َج ُِاُوا َِأَم َّٰ َو ِل ُك َوأَنفُ ِ
س ُك فِ َ

 ونظددا اقتصدداد اسددتق لي للثددروة والمددال والدولددة واألفددراد أساسد قولدمعال َ { :و َّل ت ُؤتُوا ٱلسفَ َُا َء أَم َّٰ َولَ ُك ُ ٱلَ ِت َج َع َ َ
ٱّللُ لَ ُك ِق َّٰ َلما ا} [النساء.]5 :

 ونظددا للثقافددة والتعلدديم قضددي علدد الجهالددة والظدد  ،و ددابق ىدد لالوحي في أول آ ة من كتا هللا{ :ٱق َرأ َِٱس ِ َرَِكَ ٱلَ ِذ َخلَ َ } [العلق.]1 :
 ونظددا لألسددرة والبيددت نشددئ ا لصددبي المسددلم والفتدداة المسددلمة والرى داارا َوقُودُ َهاا
س ُك َوأَه ِلل ُك نَ ا
المسلم ،و حقق قول معال َّٰ { :يَأَي َُا ٱلَ ِذينَ َءا َمنُوا قُوا أَنفُ َ

ا} َوٱل ِح َج َارةُ} [التحر م.]6 :
ٱلنَ ُ
 ونظا للفرد في سلوك الخاح َمن َز َك َّٰى َُا} [الشم
أَفلَ َ

حقق الفد ح المقصدود بقولد معدال { :قَاا

.]9 :

 وروح عا هيمن عل ك فرد في األمة من حاكم أو محكدو قوامد قدولهللا معال َ { :وٱَت َ ِغ فِل َما َءات َ َّٰىكَ َ
نس نَ ِصلَِكَ ِمانَ ٱلاانلَا َوأَحسِان
ٱّللُ ٱلاَ َ
ار ٱۡل ِخ َرةَ َو َّل ت َ َ
سنَ َ
ض} [القص
ٱّللُ إِلَلكَ َو َّل تَِ ِغ ٱلفَ َ
َك َما أَح َ
سادَ فِ ٱۡلَر ِ

 .]77 :اه (.)43

وبعددد انتهدداء الحددر العالميددة الثانيددة ،بدددأ األسددتاذ البنددا نشددا ًا هددائ ً  ،بددين
األخدوان خاصددة ،وأبندداء مصددر عامددة ،وعقددد االىتماعددات فددي دور اإلخددوان،
ونظدددم المددداممرات الو نيدددة ا لكبدددرى فدددي عواصدددم المددددن فدددي أنحددداء الق دددر
المصر  ،وشرح فيها األهداف القومية التدي منشددها مصدر ،و نشددها الدو ن
العربي ،والو ن اإلس مي فدي آسديا وإفر قيدا ،و دتلخ

(« )43اإلخوان محت را ة القرآن» (

فدي التحدرر مدن كد

 )192 ،191من مجموع الرسائ .
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سل ان أىنبي ،وأن قو فيد حكدم و ندي مسدتقب نبثدق مدن عقيدمد  ،و حدتكم
إل شر عت  ،وال تسع المقا لما ذكر األستاذ في ذلك ،ونكتفي بنحالدة القدار
الكدر م إلد مددا ذكدر األسددتاذ البنددا فدي خ ابد التددار خي «فدي اىتمدداع رؤسدداء
المنما ق ومراكز الجهاد»( )44في  3من شدوال سدنة 1364هد 1945/9/8 -
عن الحقو الو نية لمصر والعر والعالم اإلس مي.
شمول األهداف نابع من شمول الفكرة:
لقد كان شمول أهداف اإلخوان ،نابعًا من فكدرمهم عدن شدمول اإلسد  ،فلدم
كن اإلس

عندهم ،هو العقيدة وحددها ،أو العبدادة معهدا ،أو اسدتقامة األخد

والسلوك فحسب ،ب اإلس

عنددهم أىمدع مدن ذلدك وأوسدع ن اقًدا ،إند عقيددة
 ،وأخدد

ىوهرهددا التوحيددد ،وعبددادة ىوهرهددا اإلخدد

ىوهرهددا الخيددر،

ومقاليد ىوهرها االستقامة ،ومشر ع ىدوهر العددل ،وأسدرة ىوهرهدا التكافد ،
ومجتمددع ىددوهر األخددوة ،وأمددة ىوهرهددا الوس د ية ،ودولددة ىوهرهددا الحددق،
وحضارة ىوهرها التكام .
وه ا اإلس
سمي «إسد
اإلس

ال

الشام هو الد

ميدز اإلخدوان ،وهدو الد

ىعد اإلمدا البندا

اإلخدوان المسدلمين» ال بمعند أنهدم ىداءوا بنسد

ىد دد ،غيدر

عرفت األمة خ ل القرون ،ولكن ألن االسدتعمار الثقدافي  -الد

صحب االستعمار السياسي  -قل

اإلس

في أذهان المسلمين حتد انحصدر

في الص ة والصيا وإقامة الشعائر التعبد ة ،ب إن الزكاة  -وهي عبدادة ماليدة
اىتماعية  -لم معد صورمها واضحة فدي أنفد

( )44اقرأ في «مجموع الرسائ » (

.)270 - 245

المسدلمين ،كمدا شدرعها القدرآن
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والسنة ،فقد شدرعت نظا ًمدا اىتماعيًدا مقدو الدولدة بجبا تهدا وموز عهدا بوسدا ة
مددن سددماهم القددرآن «العدداملين عليهددا» فهددي ماخ د مددن األغنيدداء ،لتددرد عل د
الفقراء.
وكان ال بد من ب ل ىهد مدع المسدلمين حتد

عيددوا فهدم اإلسد

كمدا فهمد

أس فهم في خيدر القدرون :عبدادة وقيدادة ،وصد ة وىهدادًا ،وحقًدا قدوة ،ودعدوة
ودولة ،ومصحفًا وسيفًا.
وكان من فض اإلخوان في ذلدك :أن ىمعدت علد هد األهدداف :المشدا خ
واألفند ددة ،أو خر جددي األزهددر ،وخر جددي المدددار

الحد ثددة ،وىمعددت أه د

المدددن والقددرى ،وضدددمت األغنيدداء والفقدددراء ،كمددا ضدددمت كبددار المتعلمدددين،
واألميين البس اء فدي الر د واألحيداء الفقيدرة ،وبهد ا مميدزت دعدوة اإلخدوان
بشمولها لمختل فئات المجتمدع ،وشدت

بقامد  ،كمدا مميدزت بشدمول وسدائلها

وأهدافها.
امساع مجاالت العم لتحقيقها:
وإذا كانددت أهددداف اإلخددوان قددد امس دعت حت د شددملت ك د ىوانددب الحيدداة،
وامتددت حتد شدملت العددالم اإلسد مي ،فقددد مجلد أثددر ذلدك فددي ميداد ن العمد
التي ت لبها نشا اإلخوان ،فقد امسعت ك لك سعة أهدافهم.
ومن قرأ ما ذكر البنا في «ركن العم » من رسالة التعاليم ،امض لد ذلدك
المعن بج ء ناصع.
فقد عدد «المجاالت» وإن شئت قلت :عدد «المرامدب» التدي ت لبهدا العمد
أو مضي فيها ،فكانت سبعة ،بعددد األهدداف الكبيدرة ،التدي ذكرناهدا مدن قبد ،

اإلخوان المسلمون  70عا ًما في الدعوة والتربية والجهاد

117

ك منها فتقر إل ىهد ىهيد ،وصبر مد د ،وعز أكيد.
قول رحم هللا في شرح المراد بمفهو العم :
وأر ددد بالعم د  :ثمددرة العلددم واإلخ د

َ
ع َملَ ُك ا
ٱّللُ َ
س الَ َر
َ { :وقُ ا ِ ٱع َملُااوا فَ َ

ب َوٱل َ
ش َّٰ َُاَ ِة فَلُنَ ِِئ ُ ُك َِ َما ُكنات ُ تَع َملُاونَ }
ست ُ َردونَ ِإلَ َّٰ َّٰ َ
َو َرسُولُۥُ َوٱل ُمؤ ِمنُونَ َو َ
ع ِل ِ ٱلغَل ِ

[التوبة.]105 :
ثم بين مرامدب العمد الم لوبدة مدن األ الصداد  ،علد المسدتوى الفدرد
واألسر واالىتماعي والو ني واإلس مي والعالمي:
 - 1فبدددأ بددالفرد ،ال د

جددب علي د إص د ح نفس د  ،حت د

كددون سددليم العقيدددة،

قددادرا علدد
صددحي العبددادة ،متددين الخلددق ،مثقدد الفكددر ،قددو الجسددم،
ً
صا عل وقت  ،منظ ًما في شئون  ،نافعًا لريدر ،
الكسب ،مجاهدًا لنفس  ،حر ً
وذلك واىب ك أ عل حد .
 - 2ومكو ن بيت مسلم ،بأن حم أهل علد احتدرا فكرمد  ،والمحافظدة علد
آدا اإلس د

فددي ك د مظدداهر الحيدداة المنزليددة ،وحسددن اختيددار الزوىددة،

وموقيفها عل حقها وواىبها ،وحسدن مربيدة األوالد ومنشدئتهم علد مبداد
اإلس  ،وذلك واىب ك أ عل حد ك لك.
 - 3وإرشاد المجتمع ،بنشدر دعدوة الخيدر فيد  ،ومحاربدة الرذائد والمنكدرات،
ومشجيع الفضائ  ،واألمر بالمعروف ،والمبدادرة إلد فعد الخيدر ،وكسدب
الرأ العا إل ىانب الفكرة اإلس مية ،وصدب مظداهر الحيداة العامدة بهدا
دائ ًما ،وذلك واىب ك أ عل حد  ،وواىب الجماعة كهيئة عامة.
 - 4ومحر ر الو ن بتخليص من ك سل ان أىنبي  -غيدر إسد مي  -سياسدي
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أو اقتصاد أو روحي.
 - 5وإص ح الحكومة حت مكون إس مية بحق ،وبد لك مداد مهمتهدا كخداد
لألمة ،وأىير عندها ،وعام عل مصلحتها.
فنذا قصرت فالنص واإلرشاد ،ثم الخلدع واإلبعداد ،وال اعدة لمخلدو فدي
معصية الخلق.
 - 6وإعادة الكيان الدولي لألمة اإلس مية ،بتحر در أو انهدا ،وإحيداء مجددها،
ومقر ددب ثقافامهددا وىمددع كلمتهددا ،حتد

دداد ذلددك كلد إلد إعددادة الخ فددة

المفقودة ،والوحدة المنشودة.
 - 7وأستاذ ة العالم بنشر دعوة اإلس في ربوع { َحتَا َّٰ َّل ت َ ُكاونَ فِتنَاة َويَ ُكاونَ
ٱلا ُ
ِين ُكلۥُ ِ َّللِ} [األنفالَ { ،]39 :ويَأََ َ
ورهُ} [التوبة.]32 :
ٱّللُ ِإ َّل أَن يُتِ َ نُ َ

وه المرامب األربعة األخيرة مجدب علد الجماعدة متحددة ،وعلد كد أ
عضوا فدي الجماعدة ،ومدا أثقلهدا مبعدات ومدا أعظمهدا مهمدات ،راهدا
باعتبار
ً
النددا

خيد ً
داال و راهددا األ المسددلم حقيقددة ،ولددن نيددأ

األم

ٱّللُ َ
{ َو َ
ا} َّل يَعلَ ُمونَ } [ وس
غا ِلب َ
علَ َّٰ أَم ِرِۦه َو َّٰلَ ِك َن أَكث َ َر ٱلنَ ِ

أب ددًا ،ولنددا فددي هللا أعظددم

***

(« )45من رسالة التعاليم» (

 )361 - 359من مجموع الرسائ .

.)45(]21 :
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 - 6وضوح الوسائ
كمددا مميددزت دعددو ة اإلخددوان بوضددوح األهددداف والمقاصددد ،مميددزت كد لك
بوضوح الوسائ وال رائق.
وكمدددا أن أهددددافها إسددد مية صدددميمة مدددن حيددد مصدددادرها ،ومدددن حيددد
ضدا
من لقامها وبواعثها ،ومن حي وىهتها وموضوعها ،فوسدائلها إسد مية أ ً
ً
عا.
لح ًما ود ًما،
أصوال وفرو ً
كانت وسائ اإلمدا البندا لتحقيدق غا تد واضدحة ال لدب

فيهدا وال ارميدا ،

وكانت مقو عل الركائز التالية:
 - 1إشاعة الدوعي العدا فدي األمدة بالتقصدير فدي م بيدق اإلسد  ،والبعدد عدن
اإلس

الحقيق في نواحي الحياة كافة.

 - 2األشدددعار بوىدددو العدددودة إلددد اإلسددد  :د نيًدددا ،بمقتضددد عقدددد اإل مدددان،
ودنيو ًا بحكم العزة القومية ،واالصالة ال امية.
 - 3شرح ما مجني األمة من ثمار برىوعها إل اإلسد

الصدحي فدي حيامهدا

ماد ًا ومعنو ًا ،ثقافيًا وسياسيًا ،اىتماعيًا واقتصاد ًا.
 - 4مخا بدددة الحكدددا والمسدددئولين فدددي ذلدددك وإقامدددة الحجدددة علددديهم ،ووضدددع
المقترحات العملية لإلص ح والتريير بين أ د هم.
 - 5استخ

العناصر ال يبة المستعدة للب ل ،لتدربيتهم مر بدة متكاملدة للقيدا

به ا الواىب عند اللزو  ،إذا لم ستجب المسئولون لدعاة اإلص ح ،ولدووا
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رءوسهم ،صدون وهم مستكبرون.
ددرورا بدددالتكو ن
 - 6التددددر فدددي الخ دددوات والمراحددد  ،ابتدددداء بدددالتعر  ،مد ً
وانتهاء إل التنفي .
بيان التقصير في م بيق اإلس :
لقددد وضدد األسددتاذ البنددا ببياندد «السدده الممتنددع» بلسددان وقلمدد  ،بخ بدد
ومحاضرام  ،وبرسدائل ومقاالمد وفدي لقاءامد الخاصدة ،واىتماعامد العامدة:
مقصير األمة في م بيق اإلس  ،وبعدها عن حقيقت  ،فقد أساءت فهمها للدد ن،
وأساءت العم ب  ،ومن الكلمات المشرفة في ذلك مدا قالد عليد رحمدة هللا فدي
رسالة «محت را ة القرآن» موى ًها الحد

إل اإلخدوان خاصدة ،وإلد الندا

أىمعين قائ ً :
إن هللا بعد لكددم إما ًمددا ،ووضددع لكددم نظا ًمددا ،وفصد أحكا ًمددا ،وأنددزل كتابًددا،
وأح ح ًال ،وحر حرا ًما ،وأرشددكم إلد مدا فيد خيدركم وسدعادمكم ،وهدداكم
سواء السدبي ؛ فهد امبعدتم إمامد  ،واحتدرمتم نظامد  ،وأنفد مم أحكامد  ،وقدسدتم
كتاب  ،وأحللتم ح ل  ،وحرمتم حرام ؟
كونوا صرحاء في الجوا  ،وسترون ا لحقيقة واضدحة أمدامكم ،كد الدنظم
التي مسيرون عليها في شئونكم الحيو ة نظدم مقليد دة بحتدة ال متصد باإلسد ،
وال مستمد م وال معتمد علي .
نظا الحكم الداخلي.
نظا الع قات الدولية.
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نظم القضاء.
نظا الدفاع والجند ة.
نظا المال واالقتصاد للدولة واألفراد.
نظا الثقافة والتعليم.
ب نظا األسرة والبيت.
ب نظا الفرد في سلوك الخا
الددروح العددا ال د

.

هدديمن عل د الحدداكمين والمحكددومين ،و شددك مظدداهر

الحياة عل اخت فها ،ك ذلك بعيد عن اإلس

ومعاليم اإلس .

وماذا بق بعد ذلك؟
هد المسدداىد الشددامخة القائمددة التددي عمرهددا الفقددراء والعدداىزون ،فيددادون
فيها ركعات خالية من معاني الروحانية والخشوع إال من هدى هللا؟
هد األ ددا التددي مصددا فددي العددا فتكددون موسد ًما للتع د والتب د وال عددا
والشرا  ،وقلما متجدد فيها نف

أو مزكوا بها روح.

ص ِل َّٰ َح ِ َوقَ ِلل مَا ُ
{إِ َّل ٱلَ ِذينَ َءا َمنُوا َوع َِملُوا ٱل َّٰ َ
ه }[

.]24 :

هددد المظددداهر الخادعدددة مدددن المسددداب والم بددد  ،واللحددد والمراسدددم،
وال قو

واأللفاظ والكلمات.

أه ا هدو اإلسد
عل العالمين؟

الد

أراد هللا أن كدون رحمتد العظمد  ،ومنتد الكبدرى
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أراد بد أن خدر الندا

مدن

الظلمات إل النور؟
أه ا هو مشر ع القرآن ال

عال أدواء األمم ومشك ت الشدعو  ،ووضدع

لإلص ح أد القواعد وأرسخ األصول؟
موىة التقليد الرربي وآثارها في حياة المسلمين:
أ ها اإلخوان المسلمون.
ب أ ها النا

أىمعون.

وميدارا شدد دًا دفاقًدا ،قدد رد
من الحق أن نعترف بأن موىة قو ة ىارفدة،
ً
عل العقول واألفكار في غفلة مدن الدزمن ،وفدي غدرور مدن أمدم( )46اإلسد ،
وانرما

منهم فدي التدرف والنعديم  ...فقامدت مبداد ودعدوات ،وظهدرت نظدم

وفلسفات ،ومأسست حضارات ومدنيات ،ونافست هد كلهدا فكدرة اإلسد
نفددو

فدي

أبنائهددا ،وغددزت أمم د فددي عقددر دارهددا ،وأحا ددت بهددم فددي ك د مكددان،

ودخلدددت علددديهم بلددددانهم وبيدددومهم ومخدددادعهم ،بددد احتلدددت قلدددوبهم وعقدددولهم
ومشاعرهم ،ومهيأ لها من أسبا اإلغواء واإلغراء والقوة والتمكن ما لم تهيدأ
لريرها من قب  ،واىتاحت أم ًما إس مية بأسرها ،وانخدعت بها دول كانت فدي
مأثرا بالرًا ونشأ في كد األمدم
الصميم وال ؤابة من دول اإلس  ،ومأثر ما بقي ً
اإلس د مية ىيدد مخضددر  ،إلدد غيددر اإلسدد

أقددر  ،مصدددر فددي مصددر

أمورهدا واحتد مكدان الزعامددة الفكر دة والروحيددة والسياسدية والتنفي ددة منهددا،
( )46كددان األسددتاذ البنددا سددتخد كلمددة «أمددم اإلس د » بمعن د شددعو اإلس د
باالستخدا ؛ ألن المفروض أن لإلس أمة واحدة ال أم ًما.

وهددي أول د
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فدفع بالشعو مرافلة إل ما ر د ،ب إل ما أل  ،وهي ال مدر مدا دراد بهدا
وال ما مصير إلي  ،وارمفعت أصوات الدعاة إلد الفكدرة ال اغيدة :أن خلصدونا
ممدددا بقدددي مدددن اإلسددد

وآثدددار اإلسددد  ،ومقبلدددوا معندددا راضدددين ال كدددارهين

مستلزمات هد الحيداة ومكاليفهدا وأفكارهدا ومظاهرهدا ،وا رحدوا بقيدة الفكدرة
البالية من رؤوسكم ونفوسكم ،وال مكونوا مخدادعين مندافقين معاندد ن ،معملدون
عم الرربيين ومقولون قول المسلمين.
مدددن الحدددق أن نعدددرف أنندددا بعددددنا عدددن هددددى اإلسددد
واإلس

ال أب أن نقتب

وأصدددول وقواعدددد ،

النافع وأن نأخ الحكمدة أند وىددناها ،ولكند دأب

ك د اإلبدداء أن نتشددب فددي ك د شدديء بمددن ليسددوا مددن د ددن هللا عل د شدديء ،وأن
ن ددرح عقائددد وفرائض د وحدددود وأحكام د  ،لنجددر وراء قددو فتنددتهم الدددنيا
واستهومهم الشيا ين.
حقًا لقد مقد العلم ،ومقد الفن ،ومقد الفكر ،ومزا دد المدال ،ومبرىدت الددنيا،
وأخ د ت األرض زخرفهددا واز نددت ،وأمددرف النددا

ونعمددوا؛ ولكددن ه د ىلددب

شيء من ه ا السعادة لهدم؟ وهد أمدن لهدم شديء مدن هد ا الحيداة ،أو سدا إلد
نفوسهم الهدوء وال مأنينة؟
ه ا مأنت الجنو في المضاىع؟
ه ىفت الجفون من المدامع؟
ه حوربت الجر مة ،واستراح المجتمع من شرور المجرمين؟
ه استرن الفقراء وأشبعت الم ين التي مفو الحصر ب ون الجائعين؟
ه د سدداقت ه د الم هددي والمفددامن ،التددي مددألت الفضدداء وسددرت مسددرى
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الهواء ،العزاء إل المحزونين؟
ه م وقت الشعو

عم الراحدة والهددوء ،وأمندت عددوان المعتدد ن وظلدم

الظالمين؟
ال شيء من ه ا أ ها النا  ،فما فض هد الحضدارة إذن علد غيرهدا مدن
الحضارات؟ اه (.)47
كان ال بد لألستاذ أن بين للنا

حقيقة بعدهم عن اإلسد  ،حتد ال ردرهم

ب الررور ،وال ز ن لهم شي انهم أند مسدلمون حقًدا ،مدا دامدوا قيمدون بعدض
الشدددعائر ،وإن كاندددت فارغدددة مدددن الدددروح واإلخددد

واإلمقدددان ،ومدددا دامدددوا

حتفلون بالمناسبات ،و قيمون لها الز نات ،فكانت الخ وة األولد  :أن عرفدوا
حقيقة أنفسهم.
بيان نتائ فساد النظا االىتماعي القائم في مصر:
كددان األسددتاذ البنددا رنددو ببصددر وبدعوم د إل د آفددا العددالم اإلس د مي فددي
المشدددر والمردددر  ،و دددامن بعالميدددة اإلسددد  ،ووحددددة أمتددد  ،ووحددددة «دار
بصيرا بسنن هللا في الكون والمجتمدع وكدان
اإلس » ولكن كان واقعيًا ،وكان
ً
مركيز علد مصدر والبددء بتحر رهدا وإصد حها وإقامدة إلسد

الكامد فيهدا

باعتبارها و ن الددعوة ً
أوال ،وبوصدفها زعيمدة شدعو العدر واإلسد
لها من ىهداد فدي رد الصدليبيين والتتدار ،وبفضد أزهرهدا العتيدد ،الد
عل الد ن واللرة أل

بمدا
حداف

عا  ،وال غرو أن عني بأوضاع مصر بالتفصي .

وهددا هددو بددين آثددار فسدداد النظددا االىتمدداعي ال د
( )47من رسالة «محت را ة القرآن» (

حكددم مصددر ،من د عهددد

 )190 - 188من مجموع الرسائ .
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األسدتاذ القنداع عدن هد ا الفسداد ،أو
أن

عن بعض آثار ونتائج في الحياة االىتماعية واالقتصداد ة ،ليشدعر الندا

ال بد له النظم واألوضاع المستوردة إل المنه األصي  ،النابع من عقيددة
األمددة ،والمعبددر عددن روحهددا وضددميرها ،وهددو :اإلس د
بنص ح النف

الشددام  ،ال د

بدددأ

البشر ة ،و نتهي بنص ح األمة والدولة.

لتسدتمع إلد هد ا البيددان ،وإن كانددت أرقامد وإحصدداءام قددد مريددرت ،ولكند
ر نا إل أ حد كاندت عنا دة اإلخدوان بمشدك ت المجتمدع ،وبفئامد المختلفدة،
وبخاصة الفئات المستضعفة والمسحوقة في .
قول البنا رحم هللا  :إننا في أخصب بقداع األرض وأعد بها مداء ،وأعددلها
دارا ،وأقددددمها مدنيدددة
هدددواء ،وأ سدددرها رزقًدددا ،وأكثرهدددا
خيدددرا ،وأوسددد ها ً
ً
وحضارة وعل ًما ومعرفدة ،وأحفلهدا ب ثدار العمدران الروحدي والمداد والعلمدي
والفني ،وفي بلدنا المدواد األوليدة والخامدات والصدناعية والخيدرات الزراعيدة،
وك ما محتا إليد أمدة قو دة مر دد أن مسدترني بنفسدها ،وأن مسدو الخيدر إلد
غيرها ،وما من أىنبي هبط ه ا البلد األمين إال ص بعد مدرض ،واعتند بعدد
فاقددة ،وعددز بعددد ذلددة وأمددرف بعددد البددا

والشددقاء  ...فمدداذا أفدداد المصددر ون

أنفسهم من ذلك كل ؟ ال شيء ،وه نتشر الفقدر والجهد والمدرض والضدع
في بلدد متمددن ،كمدا نتشدر فدي مصدر الرنيدة مهدد الحضدارة والعلدو وزعيمدة
أق ار الشر غير مدافعة؟!
إلدديكم أ هددا اإلخددوان بعددض األرقددا ( )48التددي من ددق بمددا هددددنا مددن أخ ددار

( )48األرقددا الددورادة فددي ه د الفقددرة ومددا ليهددا حسددب اإلحصددائيات الثابتددة حددين ألقددي ه د ا
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اىتماعيددة مددا حقددة سدداحقة إن لددم تددداركنا هللا فيهددا برحمت د فسدديكون لهددا أفدددح
النتائ وأفظع اآلثار:
 - 1الف حون في مصر بلرون ثمانية م دين ،واألرض المنزرعدة نحدو سدتة
م ددين مددن األفدنددة ،وعل د ه د ا االعتبددار خ د

الفددرد الواحددد نحددو ثلثددي

فدان.
فددنذا الحظنددا إل د ىانددب هد ا أن األرض المصددر ة مفقددد خواصددها لضددع
المصددارف وكثددرة اإلىهدداد ،وأنهددا له د ا السددبب مأخدد مددن السددماد الصددناعي
أضعاف غيرها من األرض التي مق عنها ىودة وخصوبة ،وأن عددد السدكان
مكاثرا سر عًا ،وأن التوز ع في ه األرض جع من هد ا العددد أربعدة
تكاثر
ً
م ددين ال ملكددون شدديئًا ،ومليددونين ال ز ددد ملكهددم عددن نص د فدددان ومعظددم
الباقي ال ز د ملك عل خمسة أفدنة ،علمنا مبلد الفقدر الد

عانيد الف حدون

المصر ون ،ودرىة انح ا مستوى المعيشة بينهم درىة مرعب ومخفي .
مقارنة بين معيشة اإلنسان ومعيشة الحمار:
ومدن ال رائد  :مددا ذكددر المرشددد البنددا رحمد هللا مددن مقارنددة بددين معيشددة
اإلنسان ومعيشة الحمار في مصر فيقول:
«إن أربعة م ين من المصر ين ال حص أحدهم ثمانين قر ً
شا فدي الشدهر
إال بشق النف  ،فنذا فرضنا أن ل زوىدة وث ثدة أوالد وهدو متوسدط مدا كدون
علي الحال في الر
خد

المصر ب في األسر لمصر ة عامة ،كان متوسدط مدا

الفددرد فددي العددا ىنيهددين ،وهددو أقد بكثيددر ممددا عددي
الخ ا سنة (.)1941

بد الحمددار ،فددنن
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شدا حمد ً
فدان برسديم و 30قر ً

شدا فدول و 20قر ً
الحمد مدن التدبن و 150قر ً
شدا أربعدة قدرار ط عفد

ذرة ومجموعهددا  340قر ً
شددا» وهددو ضددع مددا عددي

بدد الفددرد مددن هدداالء

اآلدميددين فددي مصددر ،وب د لك كددون أربعددة م ددين مصددر

عيشددون أق د مددن

عيشة الحيوان!!
ثم إذا نظرت إلى بقة الم ك الكبدار وىددمهم مكبلدين بالدد ون أذالء للمحداكم
والبنوك.
إن البنك العقار وحدد حدوز مدن الرهدون قر بًدا مدن نصد مليدو فددان،
و بل د ن عل الم ك المصر ين ( )17مليونًا من الجنيهات إلد أكتدوبر سدنة
 ،1936وه ا بنك واحد.
وقد بل ثمن ما نزعت ملكيت للد ون من األرض والمنازل في سدنة 1939
( )346 ،256ىني ًها فعل أ شيء مدل ه األرقا ؟
نحوا من ستة م دين عامد ،
 - 2العمال في مصر بلرون ( )5.718.127أ
ً
شكو التع
وهناك الجيو
فكيد

( 119و )511أ أكثدر مدن نصد مليدون ال جددون شديئًا،
من حملة الشهادات العا لين.

شدعر إنسددان هد حالد بكرامتد اإلنسدانية أو عددرف معند العا فددة

القومية والو نية وهو في بلد ال ست يع أن جد في القوت ،ولقد اسدتعاذ النبدي
كفدرا ،فضد ً
صل هللا علي وسلم من الفقر ،وقد ًما قي  :كداد الفقدر أن كدون ً
عن أن المشترلين من العمال مهددون باستر ل أصحا رأ

لمال ،وضدع

األىددور ،واإلرهددا فددي العم د  ،ولددم مصدددر الحكومددات بعددد التشددر ع الكددافي
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لحما ددة هدداالء البائسددين ،وقددد ضدداعفت حالددة الحددر القائمددة ه د ا العدددد مددن
سا عل باسهم.
المتع لين ،وزادت العاملين منهم با ً
ثددم تحددد األسددتاذ المرشددد بلرددة األرقددا التددي ال مكدد

عددن «شدددركات

االحتكار» في مصر التدي وضدعت ددها علد مرافدق الحيداة والمندافع العامدة،
فالنور ولميا والمل والنق ونحوها كلهدا فدي دد هد الشدركات التدي ال مرقدب
في مصر إال وال ذمة ،والتي محقق أفحد

األربداح ،ومضدن حتد باسدتخدا

المصر ين في أعمالها.
وبعددد حددد

باألرقددا عددن أربدداح ه د الشددركات بالتفصددي  ،وكلهددا مددن د

المصر ين ال ن ال جد نصفهم القوت.
قول األستاذ :وه الشركات ىميعًا مخال

نصدو

العقدود فدي كثيدر مدن

التصرفات ثم ال كون التصدرف معهدا إال متراخيًدا ضدعيفًا فدوت الفائددة علد
الحكومة والجمهور معًا.
ولع من ال ر

المبكي أن نقدول :إن عددد الشدركات المصدر ة إلد سدنة

( )1938بلد إحدددى عشددرة شددركة فقددط مقاب د ( )320شددركة أىنبيددة ،مسددتر
ىميع مرافق الحياة.
و تحد المرشد عن الجانب الصحي في مصر في ذلك العهد ،فيقول:
ضدا ،مدنهم
لقد استقبلت العيادات الحكومية سدنة  )7.241.383( 1934مر ً
مليون بالبلهارسديا ،وأكثدر مدن نصد مليدون باإلنكلوسدتاما ،ومليدون ونصد
بالرمدددد ،وفدددي مصدددر ( )90فدددي المائدددة مدددر ض بالرمدددد وال فيليدددات ،وفيهدددا
( )55.575من فاقد البصر ،و كشد لندا الكشد ال بدي فدي المددار

وفدي
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المعاهددد والجامعددة  -ومنهددا الكليددة الحربيددة  -حقددائق عجيبددة عددن ضددع بنيددة
ال

 ،وهم زهرة شبا األمة ،وك ذلك فري أمة علمهدا نبيهدا أن مسدأل هللا

أن عافيها في أبدانها وفي سمعها وفي بصرها.
ثم تحدد عدن الجاندب التعليمدي ،وضدع مسدتوا  ،وغلبدة األميدة ،حدد
العارف البصير ،فيقول :إن مصر بعد هد ا الجهداد ال و د ال زالدت بهدا آالف
كثيرة ممن ال خط األل  ،وال زال عدد المتعلمين فيها ال جاوز الخمد
في المائة) من بينهم م مي المدار

(20

اإللزاميدة الد ن ال حسدنون شديئًا ،وكثيدر

منهم لم جاوز شهادة إمما الدراسة االبتدائيدة ،حتد الد ن معلمدوا معلي ًمدا عاليًدا
ال منق ددع الشددكوى مددن أن مدداه ت العلميددة ال ممكددنهم مددن النجدداح الكامد فددي
الحيدداة العمليددة ،ومتددردد ه د الشددكوى عل د لسددان وزراء المعددارف ورؤسدداء
دوائر األعمال وغيرهم.
ثم نتق إل الجانب الخلقي ،والجانب اإل ماني أو الروحي فيقول:
وقددد انحددط مسددتوى الخلددق انح ا ًددا عجيبًددا ،فقددد بل د عدددد ال د ن حوكمددوا
بجددرائم مخددال القددانون فددي سددنة  1938أكثددر مددن مليددون مصددر ومصددر ة،
دخ د مددنهم السددجن زهدداء مائددة أل د أو ز دددون ،عدددا مددن لددم مص د إلدديهم ددد
القضاء ولم معرف ىرائمهم بعد.
ه ا مع ىرأة كثير من الشدبان علد المخالفدات الد نيدة التدي ال ااخد عليهدا
القددانون الوضددعي كشددر الخمددر واإلقبددال عل د القمددار واليانصدديب والسددبا
ونحوها ،والعب وما إلي مما ال حصي العد ،بدون خشية وال حياء.
ومع أننا فقدنا مقومات الحيداة الماد دة مدن العلدم الددنيو الندافع ومدن الثدروة
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والمال ومن القوة الصحية ،فه أبقيندا علد شديء مدن قواندا الروحيدة؟ كد ...
ك .
كم من المصر ين امن باهلل حق اإل مان ،و عتمد علي حق االعتمداد؟ وكدم
مددنهم عتددز بكرامتد القوميددة وعزم د اإلسد مية؟ وكددم مددنهم دداد الصددلوات؟
وكمن من هاالء الماد ن قيمهدا علد وىههدا ،و تعدرف أحكامهدا وأسدرارها؟
وكم منهم اد الزكاة و تحرى بها مصارفها والرا ة منهدا؟ وكدم مدنهم خشد
هللا و تقي عن المعصية و جتنب كبائر اإلثم والفواح ؟
جيبنا الواقع المشاهد عن األسئلة ىميعًا بما دالم و حدزن ،و حدز فدي نفد
ك مامن غيور .اه (.)49
بيان مزا ا التوى إل اإلس :
ومن الوسائ التي سلكها األستاذ البنا :بيان مزا ا وفوائد التوى اإلسد مي،
حين خا ب المسئولين قائ ً  :سترون أمامكم ر قين ،ك منهما هيدب بكدم أن
موىوا األمة وىهتها ومسلكوا بها سبيل  ،ولك منهما خواص ومميزام وآثدار
ونتائج د ودعام د ومروىددو  ،فأمددا األول ف ر ددق اإلس د

وأصددول وقواعددد

وحضددارم ومدنيتدد  ،وأمددا الثدداني ف ر ددق الرددر ومظدداهر حيامدد ونظمهددا
ومناهجها.
وعقيدمنا :أن ال ر ق األول ر ق اإلس
الوحيد ال

وقواعدد وأصدول هدو ال ر دق

جب أن سلك وأن موى إلي األمة الحاضرة والمستقبلة.

وإننا إذا سلكنا باألمدة هد ا المسدلك اسدت عنا أن نحصد علد فوائدد كثيدرة؛
( )49من رسالة الماممر الساد

(

 )210 - 207من مجموع الرسائ .
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منهددا أن المنهددا اإلسدد مي قددد ىددر مددن قبدد وشددهد التددار خ بصدد حيت ،
وأخر للندا

أمدة مدن أقدوى األمدم وأفضدلها وأرحمهدا وأبرهدا وأبركهدا علد

اإلنسانية ىميعًا؛ ول مدن قدسديت واسدتقرار فدي نفدو

الندا

مدا سده علد

الجميع مناول وفقه واالستجابة ل والسير علي متد وىهدوا إليد  ،فضد ً عدن
االعتدددزاز بالقوميدددة واإلشدددادة بالو نيدددة الخالصدددة ،إذ أنندددا نبندددي حيامندددا علددد
قواعدددنا وأصددولنا وال نأخ د عددن غيرنددا ،وفددي ذلددك أفض د معدداني االسددتق ل
االىتماعي والحيو بعد االستق ل السياسي.
وفدددي السدددير علددد هددد ا المنهدددا مقو دددة للوحددددة العربيدددة ً
أوال ،ثدددم للوحددددة
اإلس مية ثانيًا ،فيمدنا العالم اإلسد مي كلد بروحد وشدعور وع فد ومأ يدد ،
و رى فينا إخوة نجدهم و نجدون و مدهم و مدون  ،وفي ذلك رب أدبدي كبيدر
ال زهد في عاق .
وه ا المنها ما شام  ،كفي بتقر در أفضد الدنظم للحيداة العامدة فدي األمدة
عمليددة وروحيددة ،وه د هددي الميددزة التددي متدداز بهددا اإلس د  ،فهددو ضددع نظددم
الحياة لألمم عل أساسين مهمين :أخ الصال ومجنب الضار.
فنذا سدلكنا هد ا السدبي اسدت عنا أن نتجندب المشدك ت الحيو دة التدي وقعدت
فيها الدول األخرى ،التدي لدم معدرف هد ا ال ر دق ولدم مسدلك  ،بد اسدت عنا أن
كثيرا من المشك ت المعقدة التي عجزت عن حلها النظم الحالية.
نح
ً
وبعد ذلك كل  ،فنننا إذا سلكنا ه السدبي  ،كدان مأ يدد هللا مدن ورائندا ،قو ندا
عنددد الددوهن ،و نقد نا فددي الشدددائد ،و هددون علينددا المشددا  ،و هددب بنددا دائ ًمددا إلد
األما :
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{ َو َّل ت َ ُِنُااوا فِاا ٱَتِغَااا ِء ٱلقَااو ِ إِن ت َ ُكونُااوا تَااألَ ُمونَ فَاا ِإنَ ُُ يَااألَ ُمونَ َك َمااا تَااألَ ُمونَ
ٱّللِ َما َّل يَرجُونَ َوكَانَ َ
َوتَرجُونَ ِمنَ َ
ٱّللُ َع ِلل ًما َح ِكل ًما} [النساء.)50(]104 :

م البات الحكومات باإلص ح:
وكان مدن وسدائ اإلخدوان :أن

دالبوا الحكومدات والقيدادات المسدئولة فدي

مصددر ،وفددي غيرهددا باإلص د حات الواىبددة الضددرور ة فددي كدد ناحيددة مددن
ندددواحي الحيددداة ،ثقافيدددة ومربو دددة واىتماعيدددة واقتصددداد ة وسياسدددية وصدددحية
وأخ قية وسائر الجوانب المختلفة في مجتمعامنا.
ولع أوض مواق

اإلخوان في ذلك :الخ ا الجامع الد

البنددا إل د الملددك فددارو ملددك مصددر والسددودان ،وإل د رئددي
مص ف النحا
العددالم اإلس د

أرسدل اإلمدا
حكومددة مصددر:

باشدا زعديم حدز الوفدد ،وإلد ملدوك وأمدراء وحكدا بلددان
المختلفددة ،كمددا بع د ب د إل د عدددد مددن كبددار البددارز ن فددي ه د

البلدان ،من ذو الصفات الد نية والدنيو ة.
وقد بين لهم في أن األمة عل مفتر

ر قين:

إما ر ق التبعية والتقليد للحضارة الرربية ،ونظدم حيامهدا ومدا مسدتلز مدن
امباع شرائعها وثقافتها ومقاليدها.
وإما ر ق مجد اإلس  ،وما قتضدي مدن امبداع شدر عت  ،وااللتدزا بقيمد
وأخ ق  ،ونه حضارم .
وقد بدين أن ال ر دق الواىدب امباعهدا هدي ر دق اإلسد  ،موضد ًحا مزا دا

(« )50نحو النور» (

 )275 ،274من مجموع الرسائ .
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والحياة.

دبرا
كمددا بددين الخ ددر فددي الجددر وراء المدنيددة الرربيددة ،وامبدداع سددننها ،شد ً
عددا بد راع ،ومددا وراء ذلددك مدن فقدددان الشخصدية ،وضددياع الددد ن،
بشدبر ،وذرا ً
وخسارة الدنيا في النها ة.
كما بين أن اإلس

كفي بنمداد األمة بك ما محتدا إليد لنهضدتها ورقيهدا،

ماد ًا ومعنو ًا ،فهو مدها بالعزة القومية ،و شدعرها بال اميدة واألصدالة ،و دوفر
لها أسدبا الصدحة والقدوة ،كمدا نشدئ المندا الد ز الزدهدار العلدم ،ومكدو ن
ضدا هيدئ البيئدة
العقلية العلمية ،وكد لك دوفر لهدا أسدبا االقتصداد القدو  ،وأ ً
الصحية لتزكية النف  ،ومكو ن الخلق القو م ،وإنما األمم األخ

.

وك د لك بددين عدالددة الددنظم اإلس د مية وكمالهددا ومتانددة قواعدددها ،فيمددا تعلددق
بتنظيم أحوال الفرد واألسرة والجماعة ،واألمة ،وأن اإلس
و صون حقو األىانب ،وأن إقامة نظا اإلسد

حمدي األقليدات،

ال عكدر صدفو الع قدة بينندا

وبين الرر .
ولم ن

األستاذ البنا أن وض للمسئولين :أن أصدول النهضدة فدي الشدر

غير أصولها فدي الردر  ،وأن ثدورة الردر علد الدد ن ال معندي الثدورة علد
الد ن الحق ،فرىال الد ن غير الدد ن نفسد  ،ودعداهم أن كوندوا أول مدن تقدد
باسددم رسددول هللا ،بقددارورة الدددواء مددن ددب القددرآن ،السددتنقاذ العددالم المع د
المر ض ،إنها خ وة ىرئية ،ولكنها موفقة إن شاء هللا.
ثم وضع اإلما الشدهيد أمدا هد القيدادات المصدر ة والعربيدة واإلسد مية:
بعض خ وات اإلص ح العملي ،مفصلة بعض التفصي :
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 - 1في الناحية السياسية والقضائية واإلدار ة.
 - 2وفي الناحية االىتماعية والعلمية ،وقد فص فيها أكثر من غيرها.
 - 3وفي الناحية االقتصاد ة.
وال ضرورة ألن نثق عل القار به التفصي ت ،و مكن أن مقرأهدا فدي
رسالة «نحو النور» من رسائ اإلما الشهيد(.)51
وال فومني أن أذكر هنا :أن بعض النا

عيبدون علد اإلخدوان هد ا اللدون

مددن الم البددات اإلص د حية ،مددن حكومددات وملددوك وأمددراء علمددون أنهددم لددن
ستجيبوا لهم ،وأنهم فدي مدرفهم غدارقون ،وفدي ريدانهم عمهدون ،وفدي غديهم
س َواء َعلَل ُِ َءأَنذَرت َ ُُ أ َ لَ تُنذِر ُه َّل يُؤ ِمنُونَ } [البقرة.]6 :
سادرون { َ
وأود أن أقول لهاالء :إن واىدب اإلخدوان أن سدمعوا كمد الندا

كلمدتهم،

وأن بلرددوهم رس دالتهم ،وأن ع د روا إل د هللا معددال بددأداء واىددب الدددعوة إل د
الجميع ،والحكا نا

من النا  ،ولع في بعضهم بقا ا إ مان ،أو خيدر ندبض

فددي عددروقهم ،فددنن اسددتجابوا له د الدددعوة النيددرة الخيددرة ،فبهددا ونعمددت ،وإن
استجابوا لبعضها فشيء خير من ال شيء ،وإن لم ستجيبوا بدالمرة ،فقدد قامدت
علدديهم الحجددة ،وحقددت علدديهم الكلمددة ،ونجددا اإلخددوان مددن التبعددة ،وهللا معددال
{وإِذ قَالَا أُمَاة ِمان ُُ ِلا َ ت َ ِع ُ
ٱّللُ ُمُ ِل ُكُُا أَو ُمعَ ِاذَُ ُُ عَاذَاَاا شَاا ا
ظاونَ قَو ًماا َ
ِياا
قولَ :
سااوا َماا ذُ ِكا ُاروا َِا ِۥۦ أَن َجلنَااا ٱلَا ِذينَ
قَاالُوا َمعاذ َِرةً إِلَا َّٰ َر َِ ُكا َولَعَلَُُا يَتَقُااونَ  164فَلَ َمااا نَ ُ
لس َِ َماا كَاانُوا يَفسُاقُونَ } [األعدراف:
ب ََِ ِ
يَن َُونَ ع َِن ٱلسو ِء َوأ َ َخذنَا ٱلَ ِذينَ َظ َل ُموا َِ َعذَا ِ

.]164
( )51انظر :رسالة «نحو النور» (

 )294 - 273من مجموع الرسائ .
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الوسائ العامة والوسائ اإلضافية:
محددد األسددتاذ البنددا فددي مناسددبات شددت عددن وسددائل فددي محقيددق غا تدد ،
ونصرة دعوم  ،وقد قسمها إل وسائ عامة ،ووسائ إضافية.
وبددددددين رحمدددددد هللا  :أن الخ ددددددب واألقددددددوال والمكامبددددددات والدددددددرو
والمحاضددرات ،ومشددخي

الددداء ،ووص د الدددواء ،ك د ذلددك وحددد ال جددد

نفعًددا ،وال حقددق غا ددة وال صدد بالددداعين إلدد هدددف مددن األهددداف؛ ولكددن
للدعوات وسائ ال بد من األخ بها والعم لها ،والوسائ العامدة ،للددعوات ال
مترير وال متبدل وال معدو ه األمور الث ثة:
 - 1اإل مان العميق.
 - 2التكو ن الدقيق.
 - 3العم المتواص .
وقد مكون إل ىانب هد الوسدائ العامدة :وسدائ إضدافية ال بدد مدن األخد
بها وسلوك سدبيلها ،منهدا ا لسدلبي ومنهدا اإل جدابي ،ومنهدا مدا تفدق مدع عدرف
النا  ،ومنها ما خر عل ه ا العرف و خالفد و ناقضد  ،منهدا مدا فيد لدين،
ومنها مدا فيد شددة ،وال بدد أن ندروض أنفسدنا علد محمد ذلدك كلد  ،واإلعدداد
له ا كل  ،حت نضمن النجداح ،وقدد

لدب إليندا أن نخدال عدادات ومألوفدات،

وأن نخر عل نظم وأوضداع ألفهدا الندا  ،ومعدارفوا عليهدا ،وليسدت الددعوة
ومرييرا للعادات واألوضاع ،فهد
في حقيقة أمرها إال خرو ًىا عل المألوفات،
ً
أنتم مستعدون ل لك أ ها اإلخوان؟
وسيقول كثير من النا  :وماذا معني ه الوسائ ؟ وما عسداها أن منفدع فدي
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بناء أمدة ،ومدرميم مجتمدع ،مدع هد المشدك ت المزمندة ،ومدع اسدتقرار الحدال
عل ه المفاسد المتعددة؟ وكي
وكي

معالجون االقتصداد علد غيدر أسدا

الربدا؟

مصنعون في قضية المرأة؟ وكي منالون حقكم برير قدوة؟ فداعلموا أ هدا

اإلخوان أنها وساو

الشي ان لقيها في أمنية ك مصدل  ،فينسدخ هللا مدا لقدي

الشي ان ثم حكم هللا آ ام  ،وهللا عليم حكيم.
وأذكدددرا لهددداالء ىميعًدددا أن التدددار خ قددد

عليندددا مدددن نبدددأ األمدددم الماضدددية

والحاضددرة مافي د عظددة وعبددرة .واألمددة التددي مصددمم عل د الحيدداة ال مكددن أن
مموت(.)52
شرح المراد بالوسائ العامة:
و عود إل شرح المراد بالوسائ العامة مرة أخر  ،فيقول:
أما وسائلنا العامة:
فاإلقنددداع ونشدددر الددددعوة بكددد وسدددائ النشدددر حتددد

فقههدددا الدددرأ العدددا

و ناصرها عن عقيدة وإ مان.
ثم استخ

العناصر ال يبة لتكون هي الدعائم الثابتة لفكرة اإلص ح ...

ثم النضال الدستور  ،حت

رمفع صوت ه الدعوة في األند دة الرسدمية،

ومناصدرها ومنحدداز إليهددا القددوة التنفي ددة ،وعلد هد ا األسددا

سدديتقد مرشددحو

اإلخوان المسلمين حدين جدئ الوقدت المناسدب إلد األمدة لمثلوهدا فدي الهيئدات
النيابيددة ،ونحددن واثقددون بعددون هللا مددن النجدداح مددا دمنددا نبترددي ب د لك وى د هللا

( )52من رسالة «بين األم

واليو » (

 )108 :من «مجموع الرسائ ».
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وب لك انحداز األسدتاذ البندا بجد ء ووضدوح إلد النضدال السدلمي ،والكفداح
الدستور  ،ليص إل ما ر دد ثدم قدول« :أمدا مدا سدوى ذلدك مدن الوسدائ فلدن
نلجأ إلي إال مكرهين ،ولن نسدتخدم إال مضد ر ن ،وسدنكون حينئد صدرحاء
شرفاء ،ال نحجم عن إع ن موقفنا واضحا ال لب

في وغمدوض معد  ،ونحدن

عل استعداد ما لتحم نتائ عملنا أ ا كاندت ،ال نلقدي التبعدة علد غيرندا ،وال
نتمس بسوانا ،ونحن نعلم أن ما عند هللا خير وأبق  ،وأن الفنداء فدي الحدق هدو
عين البقاء ،وأن ال دعوة برير ىهداد ،وال ىهداد بريدر اضد هاد ،وعندئد مددنو
ساعة النصر و حدين وقدت الفدوز ،و تحقدق قدول الملدك الحدق المبدين { َحتَا َّٰ إِذَا
س ُ َو َظنوا أَنَ ُُ َقا ُك ِذَُوا َجا َء ُه نَص ُرنَا َفنُ ِج َ َمان نَشَاا ُء َو َّل ي َُارد ََأسُانَا
س ٱلر ُ
ٱستَل َ
ع َِن ٱلقَو ِ ٱل ُمج ِر ِملنَ } [ وس

.]110 :

ال مكن أن فهم مدن هد ا الكد  :اللجدوء إلد االغتيدال السياسدي ،أو مددمير
المنش د ت ،أو القت د العشددوائي ،أو قت د المدددنيين البددرآء ،كمددا مفع د  -لألس د
الشد د  -بعدض الجماعدات التدي نسدبونها إلد اإلسد  .فالصدراحة والشدرف،
وإع م الموق
ال

بوضدوح الر دب فيد  :تنداف مدع بيعدة «العند الوحشدي»

ممارس بعض الجماعات التي ال مراها ممدت فدي عملهدا إلد اإلسد

وال

إل اإلنسانية بنسب قر ب أو بعيد.
وسائ اإلخوان باعتبارهم ىماعة خدمة عامة:
وقددد فددر األسددتاذ البنددا بددين وسددائ اإلخددوان باعتبددارهم ىماعددة خدمددة،
وىماعة دعوة وفكرة .فقال :ال شدك أن ىماعدات اإلخدوان المسدلمين ىماعدات
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واإلشددراف عليهددا ،ومددن إنشدداء األند ددة والفددر وموىيههددا ورعا تهددا ،ومددن
االحتفال بال كر ات اإلس مية احتفاال ليق بج لها وعظمتهدا ،ومدن اإلصد ح
بدددين الندددا

فدددي القدددرى والبلددددان إصددد حا دددوفر علددديهم كثيدددرا مدددن الجهدددود

واألمددوال ،ومددن التوسددط بددين األغنيدداء الرددافلين والفقددراء المعددوز ن بتنظدديم
اإلحسدان وىمددع الصددقات لتددوزع فدي المواسددم واألعيداد ،ال شددك أن اإلخددوان
قومون به ا كل ولهم في والحمد هلل أثر كر ،وقد مضاع نشدا هم فدي هد
النددواحي مضدداعفة ملموسددة فددي ه د ا الدددور مددن أدوار الدددعوة ب بيعددة التفددات
الندددا

إليهدددا وإقبدددالهم عليهدددا ،ووسددديلة اإلخدددوان فدددي هددد الميددداد ن :التنظددديم

والت دددوع واالسدددتعانة بأهددد الدددرأ والخبدددرة ،ومددددبير مامحتدددا إليددد هددد
المشروعات من أموال مدن المشدتركين مدارة ،ومدن المتبدرعين أخدرى إلد مدا
دفع لمث ه المشروعات ،ولسنا نقول :إن اإلخوان قدد اكتملدت ىهدودهم فدي
هد الناحيددة ،ولكنددا نقددول :إنهددم سدديرون بخ ددوات واسددعة نحددو الكمددال ،وهللا
الموفددق والمسددتعان .هدداالء هددم اإلخددوان ،وملددك هددي دعددومهم كجماعددة مددن
ىماعات الخدمة العامة.
وسائ اإلخوان بعتبارهم دعوة وفكرة:
ولكن اإلخدوان كمدا علمدت ليسدوا كد لك فحسدب ،ولكدن لدب دعدومهم :فكدرة
وعقيدددة قد فون بهددا فددي نفددو

النددا  ،ليتربد عليهددا الددرأ العددا  ،مددامن بهددا

القلو  ،ومجتمع من حولها األرواح :ملك هدي العمد لإلسد  ،والعمد بد فدي
ك نواحي الحياة.
أمدا الوسدديلة إلد محقيددق ذلددك فليسدت المددال ،والتددار خ مند عدرف إلد اآلن
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حدددثنا أن الدددعوات ال مقددو أول أمرهددا بالمددال ،وال مددنهض ب د بحددال ،فهددي
محتددا إل د مددال فددي بعددض مراح د

ر قهددا ،ولكددن محددال أن كددون قوامهددا

ودعامتهددا ،فرىددال الدددعوات وأنصددارهم دائمددا المقلددون مددن ه د ا المددال ،وس د
التار خ نبئك.
وليسددت الوسدديلة القددوة ك د لك ،فالدددعوة الحقددة إنمددا مخا ددب األرواح أوال،
ومندداىي القلددو  ،وم ددر مردداليق النفددو  ،ومحددال أن مثبددت بالعصددا ،أو أن
مص د إليهددا عل د شددبا األسددنة والسددها  ،ولكددن الوسدديلة فددي مركيددز ك د دعددوة
وثبامهدددا معروفدددة معلومدددة ،مقدددروءة لكددد مدددن لددد إلمدددا بتدددار خ الجماعدددات.
وخ صة ذلك ىملتان :إ مان وعم  ،ومحبة وإخاء.
مدداذا فع د رسددول هللا صددل هللا علي د وسددلم فددي مركيددز دعوم د فددي نفددو
الرعي األول من أصحاب  ،أكثر من أن دعاهم إلد اإل مدان والعمد  ،ثدم ىمدع
قلوبهم عل الحب واإلخاء ،فاىتمعدت قدوة العقيددة إلد قدوة الوحددة ،وصدارت
ىماعتهم هي الجماعة النموذىية التي ال بد أن مظهر كلمتها ومنتصر دعومهدا،
وإن ناوأها أه األرض ىميعا ،وماذا فع الدعاة مدن قبد ومدن بعدد أكثدر مدن
ه ا؟ نادون بالفكرة و وضحونها ،و دعون النا

إليها فيامنون بها .و عملدون

لتحقيقها و جتمعون عليهدا ،و دزدادون عدددا فتدزداد الفكدرة بهدم ظهدورا ،حتد
مبل مداها ،ومبتلع ما سواها ،وملك سنة هللا ،ولن مجد لسنة هللا مبد .
وليست دعوة اإلخوان بدعا فدي الددعوات ،فهدي صددى مدن الددعوة األولد
دو في قلو هاالء المدامنين ،و تدردد علد ألسدنتهم ،و حداولون أن قد فوا
ب إ مانا في قلو الفئة المسلمة ،ليظهر عم فدي مصدرفامها ،ولتجتمدع قلوبهدا
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علي  ،فنذا فعلوا ذلك أ دهم هللا ونصرهم وهداهم سواء السبي (.)53
التدر في الخ وات:
ومددن خصددائ

الوسددائ اإلخوانيددة أنهددا مقددو علد التدددر ال علد القفددز،

والتدددر سددنة مددن سددنن هللا الكونيددة ،كمددا أن د سددنة مددن سددنن الشددرعية ،وقددد
وضحنا ذلك في كتبنا ،فليرىع إلي (.)54
قول األستاذ البنا :وأما التدر واالعتماد عل التربيدة ووضدوح الخ دوات
في ر ق اإلخدوان المسدلمين ،فد لك أنهدم اعتقددوا أن كد دعدوة ال بدد لهدا مدن
مراح د ثدد

 :مرحلددة الدعا ددة والتعر د والتبشددير بددالفكرة وإ صددالها إلدد

الجمدداهير مددن بقددات الشددعب ،ثددم مرحلددة التكددو ن ومخيددر األنصددار وإعددداد
الجنود ومعبئدة الصدفوف مدن بدين هداالء المددعو ين ،ثدم بعدد ذلدك كلد مرحلدة
التنفي والعم واإلنتا  .وكثيرا ما مسدير هد المراحد الدث

ىنبدا إلد ىندب

نظددرا لوحدددة الدددعوة وقددوة االرمبددا بينهددا ىميعددا ،فالددداعي دددعو ،وهددو فددي
الوقت نفس تخير و ربي ،وهو في الوقت عين عم و نف ك لك.
ولكددن ال شددك فددي أن الرا ددة األخيددرة أو النتيجددة الكاملددة ال مظهددر إال بعددد
عمو الدعا ة وكثرة األنصار ،ومتانة التكو ن.
في حددود هد المراحد سدارت دعومندا وال مدزال مسدير ،فقدد بددأنا بالددعوة
فوىهناها إل األمة في درو

متتالية وفي رحد ت مت حقدة وفدي م بوعدات

كثيرة وفي حف ت عامة وخاصدة ،وفدي ىر ددة اإلخدوان المسدلمين األولد ثدم
( )53من رسالة «دعومنا في ور ىد د» (  .)241 - 240 :من مجموع الرسائ .
( )54من ذلك :كتا «الصحوة بين الجحود والت رف» وكتا «الح اإلس مي».
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فددي مجلددة الن د ر األسددبوعية ،وال زلنددا ندددعو ،وسددنظ ك د لك ،حت د ال كددون
هندداك فددرد واحددد لددم مصددل دعددوة اإلخددوان المسددلمين عل د حقيقتهددا الناصددعة،
وعل وىهها الصحي .
و أب هللا إال أن تم ندور  .وأظدن أنندا وصدلنا فدي هد المرحلدة إلد درىدة
ن مددئن عليهددا وعلد ا ددراد السددير فيهددا ،وصددار مددن ألددز واىبامنددا أن نخ ددو
الخ وة الثانية خ وة االختيار والتكو ن والتعبئة.
خ ونا الخ وة الثانية في صور ث

:

 - 1الكتائددب :و ددراد بهددا مقو ددة الصد بالتعددارف ،وممدداز النفددو

واألرواح

ومقاومددة العددادات والمألوفددات ،والمددران علدد حسددن الصددلة بدداهلل متددت،
واستمداد النصر من  ،وه ا هو معهد التربية الروحية لإلخوان المسلمين.
 - 2الفددر للكشددافة والجوالددة واأللعددا الر اضددية :و ددراد بهددا مقو ددة الص د
بتنميددة ىسددو اإلخددوان ،ومعو دددهم ال اعددة والنظددا واألخ د

الر اضددية

الفاضددلة ،وإعدددادهم للجند ددة الصددحيحة التددي فرضددها اإلس د

عل د ك د

مسلم ،وه ا هو معهد التربية الجسمية لإلخوان المسلمين.
 - 3در
الص

التعاليم في الكتائب أو في أند ة اإلخوان المسلمين :و دراد بهدا مقو دة
بتنمية أفكار اإلخدوان وعقدولهم بدراسدة ىامعدة ألهدم مدا لدز األ

المسددلم معرفتددد لد نددد ودنيددا وهددد ا هدددو معهددد التربيدددة العلميدددة والفكر دددة
لإلخوان المسلمين.
ذلددك إل د مختل د نددواحي النشددا األخددرى التددي دددر بهددا اإلخددوان عل د
الواىب ال

نتظرهم كجماعة معد نفسها لقيادة أمة ،ب لهدا ة العالمين.
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بعددد أن ن مددئن عل د مواقفنددا مددن ه د الخ ددوة نخ ددو إن شدداء هللا الخ ددوة
الثالثدددة ،وهدددي الخ دددوة العمليدددة التدددي مظهدددر بعددددها الثمدددار الكاملدددة اإلخدددوان
المسلمين .انته .
الوقوف في وى المتعجلين:
وكدان بدين اإلخدوان أندا

متحمسدون مسدتعجلون ،ال حسدنون التعامد مددع

سددنن هللا فددي خلقدد  ،وال عرفددون خلددق األندداة والصددبر ،وال قددانون التدددر ،
و ر دددون ق د الثمددرة قبد أوانهدا ،وقددد عددان المرشددد مددن هداالء مددا عددان ،
وبعضهم فقدد صدبر ممامدا ،فخدر مدن الجماعدة ،وبعضدهم بقدي ولكند شدعر
بددالقلق ،و سددت ي ال ر ددق ،وهدداالء هددم ال د ن خددا بهم األسددتاذ فددي المدداممر
الخام

بقوة قائ  :أ هدا اإلخدوان المسدلمون وبخاصدة المتحمسدون المتعجلدون

منكم :اسمعوها مني كلمة عاليدة داو دة مدن فدو هد ا المنبدر فدي مداممركم هد ا
الجامع :إن ر قكم ه ا مرسدومة خ وامد  ،موضدوعة حددود  .ولسدت مخالفدا
ه الحدود التي اقتنعت ك االقناع بأنها أسلم ر ق للوصول ،أىد قدد مكدون
ر قا و لة ،ولكن لي

هناك غيرها .إنما مظهر الرىولدة بالصدبر والمثدابرة

والجددد والعمدد الدددائب ،فمددن أراد مددنكم أن سددتعج ثمددرة قبدد نضددجها ،أو
زهرة قب أوانها ،فلست مع في ذلك بحال ،وخير ل أن نصرف عدن

قت

هد الدددعوة إل د غيرهددا مددن الدددعوات .ومددن صددبر معددي حت د منبددت الب د رة،
ومنمو الشجرة ،ومصل الثمرة ،و حين الق اف ،فأىر في ذلك علد هللا ،ولدن
فومنا وإ ا أىر المحسنين :إما النصر والسيادة ،وإما الشهادة والسعادة.
ومددن الكلمددات البليرددة التددي خا ددب بهددا األسددتاذ المرشددد اإلخددوان فددي ه د ا
الموق

قول :

اإلخوان المسلمون  70عا ًما في الدعوة والتربية والجهاد

143

أ ها األخوان المسلمون:
ألجمددوا نددزوات العوا د بنظددرات العقددول ،وأنيددروا أشددعة العقددول بلهددب
العوا د  ،وألزمددوا الخيددال صددد الحقيقددة والواقددع ،واكتشددفوا الحقددائق فددي
أضددواء الخيددال الزاهيددة البراقددة .وال مميلددوا ك د المي د فت د روها كالمعلقددة ،وال
مصددادموا نددوامي

الكددون فننهددا غ بددة ،ولكددن غالبوهددا واسددتخدموها ،وحولددوا

ميارها ،واستعينوا ببعضها عل بعض ،ومرقبوا ساعة النصدر ،ومدا هدي مدنكم
ببعيد.
أ ها اإلخوان المسلمون:
إنكددم مبترددون وى د هللا ومحصددي مثوبت د ورضدوان  ،وذلددك مكفددول لكددم مددا
دمددتم مخلصددين .ولددم كلفكددم هللا نتددائ األعمددال ،ولكددن كلفكددم صددد التوى د
وحسدددن االسدددتعداد ،ونحدددن بعدددد ذلدددك :إمدددا مخ ئدددون ،فلندددا أىدددر العددداملين
المجتهد ن ،وإما مصيبون ،فلنا أىر الفائز ن المصيبين .عل أن التجدار فدي
الماضددي والحاضددر قددد أثبتددت أن د ال خيددر إال فددي ددر قكم ،وال إنتددا إال مددع
خ ددتكم ،وال صددوا إال فيمددا معملددون ،ف د مرددامروا بجهددودكم ،وال مقددامروا
بثمار نجاحكم .واعملوا وهللا معكم ،ولن تركم اعمالكم ،والفدوز للعداملين { َو َماا
ٱّللُ ِلل ُِضل َع إِي َّٰ َمنَ ُك إِ َن َ
كَانَ َ
رَحل } [البقرة .]143 :اه (.)55
ا} لَ َرءُوف ِ
ٱّللَ َِٱلنَ ِ

مت مكون الخ وة التنفي ة:
مداممرا عائليًدا ضدم
أ ها اإلخوان المسدلمون :نحدن هندا فدي مداممر أعتبدر
ً
أسرة اإلخوان المسلمين ،وأر د أن أكون معكدم صدر ًحا للرا دة ،فلدم معدد منفعندا
( )55من رسالة «الماممر الخام » (

 )127 - 125من مجموع الرسائ .
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إال المصارحة.
إن ميدددان القددول غيددر ميدددان الخيددال ،وميدددان العم د غيددر ميدددان القددول،
وميدددان الجهدداد غيددر ميدددان العم د  ،ميدددان الجهدداد الحددق غيددر ميدددان الجه داد
الخا ئ.
سه عل كثير ن أن تخيلوا ،ولكن لدي

كد خيدال ددور بالبدال سدت اع

ً
أقواال باللسان ،وإن كثير ن ست يعون أن قولوا ولكن قلدي ً مدن هد ا
مصو ر
الكثير ثبت عند العمد  ،وكثيدر مدن هد ا القليد سدت يع أن عمد  ،ولكدن قلدي ً
مدددنهم قددددر علددد حمددد أعبددداء الجهددداد الشدددا والعمددد المضدددني ،وهددداالء
المجاهددددون وهدددم الصدددفوة الق ئددد مدددن األنصدددار قدددد خ ئدددون ال ر دددق وال
صيبون الهدف إن لم متداركهم عنا ة هللا ،وفدي قصدة دالوت بيدان لمدا أقدول،
فأعدوا أنفسدكم وأقبلدوا عليهدا بالتربيدة الصدحيحة واالختبدار الددقيق وامتحنوهدا
بالعمد  ،العمد القدو البرديض لدد ها الشدار عليهدا ،واف موهدا عدن شدهوامها
ومألوفامها وعادامها.
وفددي الوقددت ال د

كددون في د مددنكم  -معشددر اإلخددوان المسددلمين  -ث ثمائددة

كتيبددة قددد ىهددزت ك د منهددا نفسددها روحيًددا باإل مددان والعقيدددة ،وفكر ددا بددالعلم
والثقافة ،وىسميًا بالتدر ب والر اضدة ،فدي هد ا الوقدت دالبوني بدأن أخدوض
بكم لج البحار ،وأقتحم بكم عنان السدماء ،وأغدزو بكدم كد عنيدد ىبدار ،فدنني
فاعد إن شداء هللا ،وصدد رسددول هللا القائد « :ولان يغلاب اثنااا عشار ألفاا ماان

قلااة»( .)56إنددي أقدددر لد لك وقتًددا لددي

( )56روا عددن ابددن عبددا

ددو ً بعددد موفيددق هللا واسددتمداد معونتد ،

أبددو داود فدددي الجهدداد ( ،)2611والترمدد

وحسددن فددي السدددير
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ومقد م إذن ومشيئت  ،وقد مست يعون أنتم معشر نوا اإلخدوان ومنددوبيهم :أن
مقصروا ه ا األى إذا بد لتم همدتكم وضداعفتم ىهدودكم ،وقدد مهملدون فيخ دئ
ه ا الحسا  ،ومختل

النتائ المترمبدة عليد  ،فأشدعروا أنفسدكم العدبء ،وألفدوا

الكتائددب ،وكونددوا الفددر  ،وأقبلددوا علدد الدددرو  ،وسددارعوا إلدد التدددر ب،
وانشروا دعومكم في الجهات التي لم مص إليها بعدد ،وال مضديعوا دقيقدة بريدر
عم .
وقددد ظددن مددن سددمع ه د ا أن اإلخددوان المسددلمين قلي د عددددهم أو ضددعي
مجهدودهم ،وليسدت إلد هد ا أقصدد ،ولددي

هد ا هدو مفهددو ك مدي ،فدداإلخوان

المسلمون والحمد هلل كثيرون ،وإن ىماعة مثلهدا فدي هد ا االىتمداع آالف مدن
أعضائها ،كد مدنهم ندو عدن شدعبة كاملدة ،ألكثدر مدن أن سدتق عدددها ،أو
نس مجهودها ،أو رمط حقها ،ولكن أقصد إل مدا ذكدرت ً
أوال مدن أن رىد
القول غير رى العم  ،ورى العمد غيدر رىد الجهداد ،ورىد الجهداد فقدط
غيددر رىددد الجهدداد والمدددنه الحكدديم ،الددد

دداد علددد أعظددم الدددرب بأقددد

التضحيات(.)57

***

( ،)1555وابن ماى في الجهاد ( ،)2738والدارمي في السير ( ،)215 / 2والحاكم فدي
«المستدرك» ( ،)443 / 1وصدحح علد شدر الشديخين ،ووافقد الد هبي وابدن خز مدة
( ،)2538وابددددن حبددددان ( ،)4717وذكددددر األلبدددداني فددددي «صددددحي الجددددامع الصددددرير»
(.)3278
( )57رسالة الماممر الخام (  )129 ،128من مجموع الرسائ .
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 - 7وضوح المواق
وآخر المقومات السبعة لحركة اإلخوان المسلمين هو :وضوح مواقفهدا إلد
حد كبير  -من القضا ا الكبيرة ،الد نية أو الفكر ة أو السياسدية ،أو االىتماعيدة،
التي مشر النا  ،ومجعلهم تساءلون عنها ،وعن موق

اإلخوان منها.

ولدددم كدددن األسدددتاذ البندددا رحمددد هللا ليهدددر مدددن هددد التسددداؤالت بدددالل
والدددوران ،أو إرىدداء الحددد

عنهددا ،أو ممييع د  ،ب د مصددد للجددوا بحكمددة

وشدجاعة ،مبينًددا موقد دعومد مددن قضددا ا مهمددة وحساسدة فددر الكثيددرون مددن
مناولها ،لما فيها مزالق وإحراىات.
وه األىوبة أو المواق قد مكون في بعض األحيان مجملة غيدر مفصدلة،
أو ربما نقصها التدلي الفقهي الموسدع ،أو التفصدي العلمدي المشدبع ،ولكنهدا -
فددي وقتهددا  -كانددت كافيددة لمددن ر ددد أن فهددم ،وفامحددة ال ر ددق لمددن ر ددد أن
توسع ،فهي مشاغ مضيئة ،ومنارات هاد ة عل ال ر دق ،ولدم كدن األسدتاذ
فدددي موقددد «الباحددد » المتعمدددق ،الددد
«المصددل » ال د

تتبدددع المصدددادر ،بددد فدددي موقددد

مكفي د اإلشددارة عددن العبددارة ،واإلىمددال عددن التفصددي  ،وقددد

أمي و تفر في لتفصي ما أىم  ،ولتفسير ما أبهدم ،وقدد قدو بد لك بعدض
إخوان وم مي في حيام أو من بعد  ،وك ميسر لما خلق ل .
ثم هناك أمر آخر كان خشا األستاذ البنا ،وهو :أن الددخول فدي التفاصدي ،
سددياد إلد اخددت ف اآلراء ،ومعدددد االىتهددادات ،ومثد هد ا نبرددي أن اىد
حت منض الجماعة ،ومتهيأ لمث ه ا اللون من الخ ف االىتهاد .
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في رسائ اإلما البندا األولد  ،مثد «رسدالة المداممر الخدام » لإلخدوان،
عقددد بمناسددبة مددرور عشددر سددنوات علدد مأسددي

الدد

اإلخددوان و«رسددالة

الماممر الساد » بعدها ،وفي رسدالة «نحدو الندور» التدي وىههدا إلد الملدوك
والرؤسدداء وقددادة األحددزا والجماعددات والشخصدديات البددارزة فددي المجتمددع
المصر  ،وغيدر مدن المجتمعدات العربيدة واإلسد مية وكدان ذلدك فدي رىدب
سنة 1366ه أ ا حكومة الوفد برئاسة النحا

باشا ،وفي رسالة «دعومنا فدي

ور ىد د» وقد كتبت سنة  . 1942في ه الرسدائ نجدد حسدن البندا وضد
موقد اإلخدوان مدن عددد مدن القضدا ا الهامدة ،وال بخد بدالجوا عمدن سدأل
عن حقيقة موق

الجماعة منها ،سواء كان ذلك داخد اإلخدوان ،الد ن حبدون

أن عرفدددوا موقددد دعدددومهم و فهمدددو و بلردددو للندددا  ،أ كدددان مدددن خدددار
الجماعة ،ممدن حبونهدا و والونهدا و دودون أن تعرفدوا علد مواقفهدا أو ممدن
ضمرون لها السوء ،و ودون أن شوشوا عليها.
وسددن كر هنددا عددددًا مددن القضددا ا التددي بينهددا اإلمددا الشددهيد علي د رحمددة هللا
ورضوان .
اإلخوان واستخدا القوة:
فددي «رسددالة المدداممر الخددام » ددرد األسددتاذ البنددا علد مسدداؤل الكثيددر مددن
النددا  :ه د فددي عددز اإلخددوان اسددتخدا القددوة للوصددول إل د غددا تهم ومحقيددق
أغراضهم؟ و جيب األستاذ عدن ذلدك بوضدوح وىد ء ،فيبدين :أن القدوة شدعار
اإلس

في ك نظم ومشر عام  ،فدالقرآن الكدر م نداد فدي صدراحة وىد ء:

اط ٱل َخل ِ تُر ِهُِونَ َِ ِۦۥ عَااُوَ َ
ٱّللِ َوعَااُوَ ُك }
{ َوأ َ ِعاوا لَ ُُ مَا ٱست َ َطعت ُ ِمن قُوَ ة َو ِمن ِرََ ِ
[األنفال ،]60 :والنبي صل هللا علي وسدلم قدول« :الماؤمن القاو خلار وأحاب
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إل هللا من المؤمن الضعلف»(.)58
ولكن

نظدرا مدن أن مسدتهو هم سد حية
فكرا وأبعدد ً
كر أن اإلخوان أعمق ً

األعمال والفكر ،ف

روصوا إل أعماقها وال زنوا نتائجهدا ،ومدا قصدد منهدا

ومددا دددراد بهددا ،فهدددم علمددون أن أول درىدددة مددن درىدددات القددوة قدددوة العقيددددة
واإل مان ،و لي ذلك قوة الوحددة واالرمبدا  ،ثدم بعددهما قدوة السداعد والسد ح،
وال ص أن موص ىماعة بالقوة حت متوفر لها هد المعداني ىميعًدا ،وإنهدا
إذا استخدمت قوة الساعد والس ح ،وهدي مفككدة األوصدال مضد ربة النظدا ،
أو ضعيفة خامدة اإل مان ،فسيكون مصيرها الفناء واله ك.
ه نظرة ،ونظرة أخرى :ه أوص اإلس

 -والقدوة شدعار  -باسدتخدا

القددوة فددي ك د الظددروف واألحددوال؟ أ حدددد ل د لك حدددودًا ،واشددتر شددرو ًا
ووى القوة موىي ًها محددًا؟
ونظرة ثالثة :ه مكون القوة أول الع

أ إن آخر الدواء الكدي؟ وهد مدن

الواىب أن وازن اإلنسان بين نتائ القوة النافعة ونتائجها الضارة ،وما حديط
به ا االستخدا من ظروف؟ أ من واىب أن ستخد القدوة ولديكن بعدد ذلدك مدا
كون؟
ه نظرات لقيهدا اإلخدوان المسدلمون علد أسدلو اسدتخدا القدوة قبد أن
قدموا علي  ،وبعد كد هد النظدرات والتقدد رات أقدول لهداالء المتسدائلين :إن
اإلخوان المسدلمين سيسدتخدمون القدوة العمليدة حيد ال جدد غيرهدا ،وحيد
ثقون أنهم قد استكملوا عدة اإل مان والوحدة ،وهدم حدين سدتخدمون هد القدوة
( )58روا مسلم عن أبي هر رة في كتا القدر (.)2664

اإلخوان المسلمون  70عا ًما في الدعوة والتربية والجهاد

149

سيكونوا شرفاء صرحاء وسين رون ً
أوال ،و نتظرون بعد ذلك ،ثم قددمون فدي
كرامة وعزة ،و حتملون ك نتائ موقفهم ه ا بك رضاء وارمياح .اه .
ه القوة التي أشار إليها اإلما الشهيد ،ليسدت هدي االغتيدال السياسدي ،وال
قت د المدددنيين ،وال مدددمير المنش د ت ،فه د ال صددارح بهددا ،ب د مددتم فددي مكددتم
وسر ة ،ولع المقصود هنا :أن مقو القوات المسلحة ب لك ،حين قتنع رىالهدا
أخيرا في السودان ،حي قامدت «ثدورة ا النقداذ»
بالفكرة اإلس مية ،كما حد
ً
التي لم ر فيها ق رة د  ،ولع البنا كان ر د أن قو بما قا ب عبد الناصدر
من بعد.
ذلك أن األستاذ رفض «الثورة الشعبية» العامة ،فهو راهدا أعند مظداهر
القوة ،و رى عد ىددواها ،ولهد ا ال فكدر اإلخدوان فيهدا ،وال عتمددون عليهدا،
وال امنون بنفعها ونتائجها ،وإن كانوا صارحون ك حكومة فدي مصدر بدأن
الحددال إذا دامددت علد هد ا المنددوال ولددم فكددر أولددوا األمددر فددي إصد ح عاىد
وعد

سددر ع لهد المشدداك  ،فسدياد ذلددك حت ًمددا إلد ثددورة ليسدت مددن عمد

اإلخددوان المسددلمين وال مددن دعددومهم ،ولكددن مددن ضددرط الظددروف ومقتضدديات
األحوال ،وإهمدا مرافدق اإلصد ح ،وليسدت هد المشداك التدي متعقدد بمدرور
الدددزمن و سدددتفح أمرهدددا بمضدددي األ دددا إال نددد ًرا مدددن هددد النددد ر ،فليسدددرع
المنق ون باألعمال.
اإلخوان المسلمون والحكم:
و ددرد األسددتاذ البنددا عل د مسدداؤل فر ددق آخددر مددن النددا  :ه د فددي منهددا
اإلخدوان المسددلمين أن كونددوا حكومددة وأن

دالبوا بددالحكم؟ ومددا وسدديلتهم إلد
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ذلك؟
و دددرد األسدددتاذ بصدددراحة ،ال ددددع السدددائلين فدددي حيدددرة ،وال بخددد علددديهم
بالجوا  ،و بين في إىابت  :إن اإلخوان سيرون فدي ىميدع خ دوامهم وآمدالهم
وأعمالهم عل هد اإلس

الحني مكا فهمو  ،وه ا اإلس

جعد الحكومدة

ركنًددا مددن أركاند  ،و عتمددد علد التنفيد كمددا عتمددد علد اإلرشدداد ،وقددد ًما قددال
الخليفة الثال رضي هللا عن « :إن هللا ليزع بالسل ان ما ال زع بالقرآن».
وقد ىع النبي صل هللا علي وسدلم الحكدم عدروة مدن عدرى اإلسد (.)59
والحكدددم معددددود فدددي كتبندددا الفقهيدددة مدددن العقائدددد واألصدددول ،ال مدددن الفقهيدددات
والفددروع( ،)60فاإلسد

حكددم ومنفي د  ،كمددا هددو مشددر ع ومعلدديم ،كمددا هددو قددانون

وقضاء ،ال نفك واحد منها عن اآلخر ،والمصدل اإلسد مي إن رضدي لنفسد
أن كدددون فقي ًهدددا مرشددددًا قدددرر األحكدددا  ،و رمددد التعددداليم ،و سدددرد الفدددروع
واألصول ،ومدرك أهد التنفيد شدرعون لألمدة مدا لدم دأذن بد هللا ،و حملونهدا
بقوة التنفي عل مخالفة أوامر  ،فنن النتجيدة ال بيعيدة أن صدوت هد ا المصدل
سيكون صرخة في واد ونفخة في رماد كما قولون.
ثم قول األسدتاذ :قدد كدون مفهو ًمدا أن قندع المصدلحون اإلسد ميون برمبدة
الدددوع واإلرشددداد إذا وىددددوا مدددن أهددد التنفيددد إصدددراء ألوامدددر هللا ومنفيددد ًا
( )59شير إل حد « :لتنقض عر اإلسال عروة عروة ،فأولُا نق ً
ضا :الحك  ،وآخرهاا:
الصااالة» روا أحمددد وابددن حبددان والحدداكم ،عددن أبددي أمامددة ،ذكددر فددي «صددحي الجددامع
الصرير» (.)5070
( )60لعل قصد أن كر في كتب العقائد في الحد عن اإلمامة ووىوبهدا وشدرو ها ،وإن
كانت أحكا اإلمامة عند أه السنة من الفدروع كمدا د كر الحكدم والحداكم والحاكميدة فدي
مقدمات «أصول الفق » عادة.
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ً
صداال آل امد وأحاد د نبيد صدل هللا عليد وسدلم  ،وأمدا والحدال
ألحكام  ،وإ
كما نرى :التشر ع اإلس مي فدي واد والتشدر ع الفعلدي التنفيد

فدي واد آخدر،

فددنن قعددود المصددلحين اإلسدد ميين عددن الم البددة بددالحكم ىر مددة إسدد مية ال
كفرها إال النهوض واستخ
اإلس

قوة التنفيد مدن أ دد الد ن ال دد نون بأحكدا

الحني .

ه اك

واض لم نأت ب من عندد أنفسدنا ،ولكنندا نقدرر بد أحكدا اإلسد

الحني  ،وعل ه ا فاإلخوان المسلمون ال

لبون الحكم ألنفسهم ،فدنن وىددوا

مددن األمددة مددن سددتعد لحم د ه د ا العددبء وأداء ه د األمانددة ،والحكددم بمنهددا
إس د مي قرآنددي ،فهددم ىنددود وأنصددار وأعوان د  ،وإن لددم جدددوا فددالحكم مددن
منهاىهم ،وسيعملون الستخ ص من أ د ك حكومة ال منف أوامر هللا.
ثم شدير األسدتاذ علد قضدية كبيدرة ومهمدة ،وهدي ضدرورة مهيئدة الشدعب
عقليًا ونفسيًا وأخ قيًا لحكم اإلس  ،فيقول:
«وعل ه ا فداإلخوان أعقد وأحدز مدن أن تقددموا لمهمدة الحكدم ،ونفدو
األمدة علد هد ا الحددال ،فد بددد مدن فتددرة منتشددر فيهددا مبدداد اإلخددوان ومسددود،
و تعلم فيها الشعب كي

اثر المصلحة العامة عل المصلحة الخاصة» .اه .

ال بد إذن من إعدداد الشدعب ومهيئدة األىدواء ،حتد
نابعًا من رغبات النا

كدون الحكدم اإلسد مي

ضا عليهم.
قرارا فوقيًا مفرو ً
واختيارهم ،ال ً

وه ا عبر عن اليدو فدي مصدر  -ومند سدنين عددة  -بفكدرة «التددر » فدي
م بيق الشر عة ،وهو ما أ دنا فيما كتبنا  ،فالتدر سنة كونية ،وسنة شدرعية،
بشددر أن ال كددون المقصددود بكلمددة التدددر « :ممو ددت القضددية» ،إنمددا التدددر
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الحقيقددي أن حدددد الهدددف وموضددع الخ ددة لتنفي د  ،عل د مراح د معينددة ،ك د
مرحلة مسلم إل أخرى في مدة معلومة ،أو قر بة من المعلومة.
فه ا هو التدر الم لو  ،ال أن ظ النا

فدي مدوقفهم «محلدك سدر» وال

تقدمون خ وة إل األما  ،ثم قال :نحن نتدر (!)61
و ختم البنا ه ا الموضوع به الكلمة:
«وكلمة ال بد أن نقولها في ه ا الموق هي أن اإلخدوان المسدلمين لدم دروا
في حكومة من الحكومات التدي عاصدروها  -ال الحكومدة القائمدة وال الحكومدة
السابقة ،وال غيرهما من الحكومات الحزبية  -من نهض بهد ا العدبء ،أو مدن
بدددد االسدددتعداد الصدددحي لمناصدددرة الفكدددرة اإلسددد مية ،فلدددتعلم األمدددة ذلدددك،
ولت الب حكامها بحقوقها اإلس مية ،وليعم اإلخوان المسلمون».
موق

اإلخوان من الدستور:

ضددا إل د مواق د اإلخددوان مددن
ومعددرض األسددتاذ البنددا فددي ه د الرسددالة أ ً
الدستور ،وقال في ذلك :إن الباحد حيد
التددي مددتلخ

نظدر إلد مبداد الحكدم الدسدتور

فددي المحافظددة علدد الحر ددة الشخصددية بكدد أنواعهددا ،وعلدد

الش دورى واسددتمداد السددل ة مددن األمددة ،وعل د مسددئولية الحكددا أمددا الشددعب،
ومحاسبتهم عل ما عملون من أعمال ،وبيان حددود كد سدل ة مدن السدل ان،
ه األصول كلها تجل للباح أنها من بق ك االن با علد معداليم اإلسد
ونظم وقواعد في شك الحكم.
وله ا عتقدد اإلخدوان المسدلمون أن نظدا الحكدم الدسدتور هدو أقدر نظدم
( )61انظر :كتابنا «بينات الح اإلس مي» ،وكتابنا «السياسة الشرعية» فص  :فق التريير.
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الحكم القائمة في العالم كل إل اإلس  ،وهم ال عدلون ب نظا ًما آخر.
بقي بعد ذلك أمران:
أولهما :النصو

التي مصا في قالبها ه المباد .

ثانيهما :ر قة الت بيق التي مفسير بها عمليًا ه النصو
إن المبدأ السليم القو م قد وضع في ن
بس د مة المبدددأ فددي ذام د  ،وإن الددن

.

ً
مجداال للعبد
مبهم غامض ،فيددع

الظدداهر الواض د للمبدددأ السددليم القددو م قددد

بق و نف ب ر قة مليها الهوى وموحيها الشهوات ،في هب ه ا الت بيدق بكد
ما رى من فائدة.
وإذا مقددرر هدد ا فددنن مددن نصددو

الدسددتور المصددر مددا ددرا اإلخددوان

ضددا دددع مجد ً
داال واس دعًا للتأو د والتفسددير ،ال د
المسددلمون مبه ًمددا غام ً

مملي د

الرا ات واألهواء ،فهي في حاىة إل وضوح وإل محد د وبيدان ،هد واحددة،
والثانية هي أن ر قة التنفي التي

بق بها الدستور ،و توصد بهدا إلد ىندي

ثمددرات الحكددم الدسددتور فددي مصددر ،ر قددة أثبتددت التجددار فشددلها ،وىنددت
األمة منهما األضرار ال المنافع ،فهي في حاىة شد دة إل محو ر وإلد معدد
حقق المقصود و في بالرا ة.
وأشار األستاذ هنا إل قانون االنتخا  ،ومدا فيد مدن قصدور جدب م فيد ،
ثم قال :لهد ا عمد اإلخدوان المسدلمون ىهددهم حتد محددد النصدو

المبهمدة

في الدستور المصر  ،ومعدل ال ر قة التدي نفد بهدا هد ا الدسدتور فدي الدب د،
وأظدن أن موقد اإلخدوان قدد وضد بهد ا البيدان ،وردت األمدور إلد نصددابها
الصحي .
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وقد عاد األستاذ البنا إل ه ا الموضوع ،وفص في أكثر ،حين محد عدن
صددا عددن «نظددا الحكددم»
«مشددك منا فددي ضددوء النظددا اإلسدد مي» وخصو ً
ومسئولية الدوزراء ،وغمدوض الدسدتور ،ونقد عدن الددكتور إبدراهيم مددكور،
واألسددتاذ مر ددت غددالي بعددض مددا قدداال عددن «الدسددتور وغموض د » وال سدديما
حول سل ة الوزراء ،وصلتهم بالشدعب ممثلدة فدي نوابد  ،ومدوقفهم مدن رئدي
الدولة  ...إلخ.
اإلخوان المسلمون والقانون:
وإذا كان ه ا موق

اإلخوان من الدستور  -وهو أبدو القدانون  -فمدا مدوقفهم

من القوانين نفسها؟
قول األستاذ البنا :إن اإلس

لم جئ خلوا من القوانين ،بد هدو قدد أوضد

كثيرا مدن أصدول التشدر ع وىزئيدات األحكدا  ،سدواء أكاندت ماد دة أ ىنائيدة،
ً
مجار ددة أو دوليددة ،والقددرآن واألحاد د فياضددة به د المعدداني ،وكتددب الفقهدداء
غنية ك الرني بك ه النواحي ،وقد اعتدرف األىاندب أنفسدهم بهد الحقيقدة،
وأقرها مداممر الهدا الددولي أمدا ممثلدي األمدم مدن رىدال القدانون فدي العدالم
كل .
ضدا
فمنن غير المفهو وال المعقول أن كون القانون فدي أمدة إسد مية متناق ً
مع معاليم د نها وأحكا قرآنهدا وسدنة نبيهدا ،مصد د ًما كد االصد دا بمدا ىداء
عن هللا ورسول  ،وقد ح ر هللا نبيد صدل هللا عليد وسدلم ذلدك مدن قبد  ،فقدال
متتَ { :وأ َ ِن ٱح ُك ََلانَ ُُ َِ َماا أ َ َ
ناز َ َ
ٱّللُ َو َّل تَت َ ِِاع أَه َاوا َء ُه َوٱحاذَر ُه أَن يَفتِنُاوكَ عَان
ض َما أ َ َ
ٱّللُ ِإلَلكَ فَا ِإن ت َ َولَاوا فَاٱعلَ أَنَ َماا ي ُِريااُ َ
نز َ َ
ض ذُنُاوَِ ُِ
ٱّللُ أَن ي ُِصالَِ ُُ َِاَِع ِ
ََع ِ
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س ُ
ان ِمانَ َ
ٱّللِ حُكما اا
ا} لَ َّٰفَ ِ
سقُونَ  49أَفَحُك َ ٱل َّٰ َج ُِ ِللَ ِة َيِغُونَ َو َمن أَح َ
َوإِ َن َكثِ الرا ِمنَ ٱلنَ ِ
ِلقَو يُوقِنُونَ } [المائدة ،]50 ،49 :وذلك بعد قولد معدال َ { :و َمان لَا َيح ُكا َِ َماا أ َ َ
ناز َ
ٱّللُ فَأُو َّٰلَئِااكَ ُه ا ُ ٱل َّٰ َك ِفا ُارونَ َ َّٰ -
َ
ٱلظ ِل ُمااونَ  -ٱل َّٰفَ ِس اقُونَ } [المائدددة × ،]47 ،45 ،44 :فكي د

كددون موق د المسددلم ال د
وغيرها من األحاد

ددامن بدداهلل وكلمام د إذا سددمع ه د اآل ددات البينددات

واألحكا  ،ثم رأى نفس محكو ًما بقانون صد د معهدا؟

فنذا الب التعد قي ل  :إن األىانب ال رضدون بهد ا وال وافقدون عليد  ،ثدم
قال بعد ه ا الحجر والتضييق :إن المصر ين مستقلون وهم لدم ملكدوا بعدد أن
تمتعوا بحر ة الد ن ،وهي أقد

الحر ات.

علد أن هد القددوانين الوضددعية كمددا مصد د بالددد ن ونصوصد  ،مصد د
بالدستور الوضعي نفس ال

قدرر أن د دن الدولدة هدو اإلسد  ،فكيد

نوفدق

بين ه ن ا أولي األلبا ؟
وأقول :وإذا كان الدستور القدد م قدد اكتفد بدالن

علد أن د دن الدولدة هدو

اإلس  ،فنن الدستور الحالي ضي مادة لها أهميتهدا البالردة ،هدي :أن مبداد
الشر عة اإلس مية هي المصدر الرئيسي للقوانين.
ثددم قددول األسددتاذ فددي غيددرة ومحددد :وإذا كددان هللا ورسددول قددد حددر الزن د
وحظددر الربددا ،ومنددع الخمددور ،وحددار الميسددر ،وىداء القددانون حمددي الزانيددة
والزانددي ،و لددز بالربددا ،و بددي الخمددر ،و ددنظم القمددار ،فكي د

كددون موق د

المسدددلم بينهمدددا؟ أ يدددع هللا ورسدددول و عصدددي الحكومدددة وقانونهدددا وهللا خيدددر
وأبق ؟ أ عصدي هللا ورسدول و يدع الحكومدة فيشدق فدي اآلخدرة واألولد ؟
نر د الجوا علد هد ا مدن رفعدة رئدي
علمائنا الفض ء األى ء.

الحكومدة ومعدالي وز در العددل ومدن
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أما اإلخوان المسلمون فهم ال وافقون عل هد ا القدانون أبددًا ،وال رضدون
بحددال ،وسدديعملون بكد سددبي علد أن حد مكاند التشددر ع اإلسد مي العددادل
الفاص في نواحي القانون».
اإلخوان واألحزا السياسية:
محد األستاذ البنا عن الحزبيدة واألحدزا المصدر ة فدي أكثدر مدن رسدالة
ل د  ،وهددو عددارض الحزبيددة واألحددزا  ،لمددا رأى مددن سددوء أثرهددا ،ومفر قهددا
ألبناء الو ن الواحدن وله ا ال فاض بينها ،وال نحاز لواحد منها.
ما متفق في األحزا وما مختل :
ولكن عتقد أنها متفق ىميعًا في عدة أمور:
متفددق فددي أن كثيد ًدرا مددن رىالهددا قددد عملددوا عل د خدمددة القضددية السياسددية
المصر ة واشتركوا فع ً في الجهاد في سبيلها ،وفي الوصول إلد مدا وصدلت
إلي مصر من ثمرات ه ا الجهاد الضئيلة أو الجليلة ،فدنحن فدي هد الناحيدة ال
نبخ

هاالء الرىال حقهم.

ومتفددق ك د لك فددي أن حزبًددا منهددا لددم حدددد بعددد منها ًىددا دقيقًددا لمددا ر ددد مددن
ضددرو اإلص د ح ،ولددم ضددع هدددفًا رم د إلي د  ،وهددي له د ا ال متفدداوت فددي
المناه واألغراض والرا ات.
ومتفددق كدد لك فددي أنهددا ىميعًددا لددم مقتنددع بعددد بوىددو المندداداة باإلصدد ح
االىتمدداعي علدد قواعددد اإلسددد
فهمددون اإلس د

ومعدداليم اإلسدد  ،وال زال أق ابهددا ىميعًدددا

عل د أن د ضددرو مددن العبددادات والروحانيددات ال صددلة لهددا

بحياة األمم والشعو االىتماعية والدنيو ة.
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ومتفق بعد ذلك في أنها معاقبت عل حكم ه ا البلد فلم مدأت بجد دد ،ولدم جدد
النا

في ظ حكمها ما كانوا أملون مدن مقدد مداد أو أدبدي ،ولقدد كدان لهد ا

أثر العملي ،فقامدت فدي مصدر الحكومدات غيدر الحزبيدة فدي أحدر الظدروف
وأد المواق  ،ومنها الحكومة الحالية.
وإذن فد خد ف بددين األحددزا المصددر ة إال فددي مظدداهر شددكلية ،وشددئون
شخصدددية ،ال هدددتم لهدددا اإلخدددوان المسدددلمون ،ولهددد ا فهدددم نظدددرون إلددد هددد
األحددزا ىميعًددا نظدرة واحدددة ،و رفعددون دعددومهم  -وهدي ميدرا رسددول هللا
صل هللا علي وسلم  -فو هد ا المسدتوى الحزبدي كلد  ،و وىهونهدا واضدحة
مسددتنيرة إل د ك د رىددال ه د األحددزا عل د السددواء ،و ددودون أن لددو أدرك
حضددرامهم ه د الحقيقددة ،وقدددروا ه د الظددروف الدقيقددة ،ونزلددوا عل د حكددم
الو نية الصحيحة ،فتوحدت كلمتهم ،واىتمعدوا علد منهدا واحدد ،مصدل بد
األحوال ومتحقق اآلمال ،ولي

أمامهم إال منها اإلخوان المسدلمين ،بد هدد

ض أ َ َّل إِلَ ا َ
ر العددالمين { ِصا َّٰ َار ِط َ
ٱّللِ ٱلَ ا ِذ لَ اۥُ َمااا فِ ا ٱل َ
س ا َّٰ َم َّٰ َو ِ
ت َو َمااا فِ ا ٱۡلَر ِ
ٱّللِ
ور} [الشورى.]53 :
لر ٱۡل ُ ُم ُ
ت َ ِص ُ

ومع ه ا قول األستاذ البنا :ونحن ال نهاىم ألننا في حاىة إلد الجهدد الد
ب ل في الخصومة والكفاح السلبي لننفق في عمد ندافع وكفداح إ جدابي ،ونددع
حسابهم للزمن معتقد ن أن البقاء دائ ًما لألصل {فَأَمَا ٱل َزََاُ فَ َلذ َهبُ ُجفَاءا َوأَمَاا َماا

ض} [الرعد ]17 :اه (.)62
ا} فَلَم ُك ُ فِ ٱۡلَر ِ
يَنفَ ُع ٱلنَ َ
وقددد انته د اىتهدداد اإلمددا البنددا إل د وىددو ح د األحددزا ىميعًددا ،وإقامددة
( )62من «رسالة الماممر الساد » (

 )215من مجموع الرسائ .
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حز واحد وىبهة واحدة ،مقو بعبء التحر ر واإلص ح ،بددل هد ا التشدرذ
ال

ال ستفيد من غير األعداء.
سددا عل د واقددع األحددزا فددي
وال ر ددب أن رأ اإلمددا الشددهيد  -كددان ماس ً

زمن د  ،وحاىددة مصددر إل د الوحدددة ،ومكت د القددوى الو نيددة كلهددا فددي مواىهددة
االحددت ل اإلنجليددز الراشددم ،فد غددرو أن نتهددي إلد وىددو حد األحددزا
كلها ،وإقامة ىبهة واحدة مضم الجميع.
وال شك أن ثورة وليدو  1952اسدتفادت مدن هد ا الكد  ،وحلدت األحدزا
كلهدا ،واسددتثنت اإلخددوان أول األمدر ،ثددم ضددمتهم بعددد ذلدك إلد القائمددة ،وأنشددأ
عبد الناصر «االمحاد االشتراكي» لضم «قوى الشعب العاملدة»( ،)63ولدم كدن
البنا قصد إل شيء من ه ا ق عًا.
ومددن هنددا خددال اىتهادنددا اىتهدداد إمامنددا الشددهيد فددي ه د القضددية ،وقدددمنا
دراسددتنا عددن مشددروعية معدددد األحددزا فددي الدولددة اإلس د مية( ،)64وقلددت فددي
ذلك :إن معدد األحزا أشب بتعدد المد اهب فدي الفقد  ،فكد مد هب لد أصدول
ورؤ تددد الخاصدددة التدددي قدددد مختلددد مدددع أصدددول اآلخدددر ن ورؤ دددتهم ،وهددد ا
االخت ف ل أثر في القضا ا والمواق

العملية.

ومما قلت هنا :إن األحزا إنما هي م اهب فدي السياسدة ،كمدا أن المد اهب
إنما هي أحزا في الفق !
( )63في أول األمدر أنشدأ «هيئدة التحر در» لتكدون حدز الحكومدة ،ثدم غيرهدا إلد «االمحداد
القومي» وانته إل «االمحاد االشتراكي».
( )64انظر في ذلك :كتابنا «فتاوى معاصدرة» (  ،)665 ،652 / 2وكتابندا «مدن فقد الدولدة
في اإلس ».
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وأعتقد أني بخ في ه ا لإلما الشهيد ،لم أخر عن منهج الكلي ،وال عدن
أصدول التدي دعددا إليهدا ،فهددو لدم دددع أهد العلدم إلد التقليدد ،وإنمددا دعداهم إلد
النظددر والبح د واالىتهدداد ،وأحمددد هللا معددال أن ىماعددة اإلخددوان المسددلمين،
ومنظيمها العالمي ،قد مبنت ه الفكدرة ،ولدم مجمدد علد رأ ماسسدها رضدي
هللا عن رغم ما مكدن لد  -ومدا أكدن لد أندا شخصديًا  -مدن حدب ومقدد ر ،ولكدن
الزمن مرير ،فترير الموق  ،ومريرت الفتوى ،وأحسب لدو رأى اإلمدا البندا مدا
رأ ندددا مدددن ريدددان «الحدددز الواحدددد» علددد سدددائر قدددوى الشدددعب ،وب شددد
بمخالفي  ،لرير رأ واىتهاد  ،كما غيرنا .
اإلخوان والهيئات اإلس مية:
و بقددد السددداال عدددن موقددد اإلخدددوان مدددن الجماعدددات الد نيدددة والهيئدددات
اإلسدد مية األخددرى ،وفددي «رسددالة مدداممر السدداد » حدددد البنددا رحمدد هللا
الموق

من الهيئات والجماعات اإلس مية المتعددة ،فيقول:

وأما موقفنا من الهيئدات اإلسد مية ىيمعًدا علد اخدت ف نزعامهدا ،فموقد
حب وإخاء ومعداون ووالء ،نحبهدا ونهاونهدا ،ونحداول ىاهدد ن أن نقدر بدين
وىهددات النظددر ،ونوفددق بددين مختلد الفكددر ،موفيقًددا نتصددر بد الحددق فددي ظد
التعاون والحب ،ال باعدد بينندا وبينهدا رأ فقهدي أو خد ف مد هبي ،فدد ن هللا
سر ،ولن شاد الد ن أحد إال غلب  ،ولقد وفقندا هللا إلد خ دة مثلد  ،إذ نتحدرى
الحددق فددي أسددلو لددين ،سددتهو القلددو  ،وم مددئن إلي د العقددول ،ونعتقددد أن د
سيأمي اليو ال

مدزول فيد األسدماء واأللقدا والفدوار الشدكلية ،والحدواىز

النظر ة ،ومح محلهدا وحددة عمليدة مجمدع صدفوف الكتيبدة المحمد دة حيد ال
كددون هندداك إال إخددوان مسددلمون ،للددد ن عدداملون ،وفددي سددبي هللا مجاهدددون:

اإلخوان المسلمون  70عا ًما في الدعوة والتربية والجهاد

160

ٱّللِ ُ
ب َ
ااو َ َ
هاا ُ ٱل َّٰغَ ِلُِااونَ } [المائدددة:
ٱّللَ َو َرسُااولَۥُ َوٱلَاا ِذينَ َءا َمنُااوا فَاا ِإ َن ِحااز َ
{ َو َماان يَت َ َ

.)65(]56
وأنددا أقددول :إن موحيددد الجماعددات اإلس د مية فددي ىماعددة أو كتيبددة محمد ددة
واحدة أمنية ع بة حلوة الم ا  ،ولكنها  -في عالم الواقع  -بعيدة المنال.
وله ا ذكرت في عددد مدن كتبدي أند ال مدانع أن متعددد الجماعدات والهيئدات
العاملة لإلس  ،عل أن كون معددها معدد منوع ومخصد

 ،ال معددد صدراع

ومناقض ،فميدان العم رحب ،وهو ستع ألكثر من ىماعة وأكثر من حركة.
ضدا،
ولكن جب علد الجميدع أن تفداهموا و تعدانوا ،وأن كمد بعضدهم بع ً
ال أن معمد كد فئدة لهددد مدا سددواها ،وعلديهم أن قفددوا فدي القضددا ا المصددير ة
ضدا ،كمدا قدال معدال ِ { :إ َن
موقفًا واحددًا ،وأن تراصدوا كالبنيدان شدد بعضد بع ً
َ
ص افا َكأَنَ ُُ َُن َّٰلَن مَرصُوص} [الص .]4 :
سِِل ِل ِۦۥ َ
ٱّللَ ي ُِحب ٱلَ ِذينَ يُ َّٰقَتِلُونَ فِ َ

و جب الحر

عل ما أشار إلي األستاذ البنا من محر الحق فدي أسدلو

لددين ،سددتهو القلددو  ،وم مددئن إليد العقددول ،والتقر ددب بددين وىهددات النظددر،
ومختلد الفكددر ،فددي ظد التعدداون والحددب ،وال نبرددي أن باعددد بددين العدداملين
لإلس

خ ف منهجي أو رأ فقهي فكليات اإلس

مسع الجميع.

قضية الخ فات الد نية:
وفي قضدية الخ فدات الد نيدة ،بدين الجمعيدات والهيئدات اإلسد مية بعضدها
وبعض ،سواء أكان ذلك في الفرعيات العقيدة ،أ فدي الفرعيدات الفقهيدة أ فدي
الفرعيات السلوكية  -نجد األسدتاذ البندا قدد عدال ذلدك فدي أكثدر مدن رسدالة وال
( )65رسالة الماممر الساد

(

 )216من مجموع الرسائ .
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سدديما «رسددالة التعدداليم» ووضددع لدد لك «األصددول العشددر ن» الشددهيرة التددي
صاغها رحم هللا بحكمة واعتدال ،بحي

جتمع عليها المختلفون إذا صدلحت

سرائهم ،وصدقت نيامهم ،ورغبوا في التعاون عل نصرة اإلس  ،والتصدد
ألعدددائهم ال د ن ختلفددون فيمددا بيددنهم عل د أمددور كثيددرة ،فددنذا كددان العدددو هددو
اإلس د

امحدددت كلمددتهم كمددا قددال معددال َ { :وإِ َن َّٰ َ
ٱلظ ِل ِماالنَ ََع ُ
ض ا ُُ أَو ِللَااا ُء ََعااض}

[الجاثيةَ { ،]19 :وٱلَ ِذينَ َكفَ ُروا ََع ُ
ض ُُ أَو ِللَا ُء ََعض} [األنفال.]73 :

لدم مددرفض هد األصددول :التصددوف كلد  ،كمددا مفعد بعدض ال وائد  ،ولددم
مقبل بعجر وبجر  ،وسنن ومبتدعام  ،كما مفع

وائ

أخدرى ،بد أخد مدن

التصوف ومدرك ،أخد السدنة ومدرك البدعدة ،أخد الحدق ورفدض البا د  ،ولد ا
أنكددر الشددركيات والقبور ددات ومددا امصد بد لك ،ورفددض االبتددداع فددي العبدادة،
صددا إذا كانددت البدعددة بدعددة أصددلية ،وأالن القددول فددي البدددع اإلضددافية
وخصو ً
وااللتددزا فددي العبددادات ،فقددد ذكددر أن فيد خ فًددا ،كمددا ذكددر أن الدددعاء إذا قددرن
بالتوس إل هللا بأحد من خلق بالنبي أو بالصالحين وبالم ئكة ،ونحو ذلك :قدد
اختلد فيد  ،وهددو خد ف فددي كيفيددة الدددعاء أ فددي العمد  ،ولددي

مددن مسددائ

العقيدددة ،مددا دا المدددعو هددو هللا معددال  ،ونحددو ه د ا قال د اإلمددا محمددد بددن عبددد
الوها في بعض كتب .
ومما قال في األصول:
وك أحد اخ من ك م و ترك إال المعصو صل هللا علي وسدلم  ،وكد
ما ىاء عن السل رضوان هللا عليهم موافقًا للكتا والسنة قبلندا  ،وإال فكتدا
هللا وسددنت أول د باالمبدداع  -ولكن دا ال نعددرض لألشددخا

 -فيمددا اختل د في د -

ب عن أو مجر  ،ونكلهم إل نيامهم ،وقد أفضوا إل ما قدموا.
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ولك مسلم لم بل درىة النظر في أدلة األحكا الفرعية :أن تبع إما ًمدا مدن
أئمة الد ن و حسن ب مع ه ا االمباع ،أن جتهدد مدا اسدت اع فدي معدرف أدلتد ،
وأن تقب ك إرشاد مصحو بالدلي  ،مت عند ص ح مدن أرشدد وكفا تد ،
بل درىة النظر.

وأن ستكم نقص العلمي  -إن كان من أه العلم  -حت

والخ ف الفقهي في الفروع ال كون سببًا للتفر في الد ن ،وال داد إلد
خصومة وال برضاء ،ولك مجتهد أىر  ،وال مانع من التحقيدق العلمدي النز د
في مسائ الخ ف ،في ظ الحب في هللا والتعاون عل الوصول إلد الحقيقدة
من غير أن جر ذلك إل المراء الم مو والمتعصب.
وك مسألة ال نبني عليها عم  ،فالخوض فيها من التكل

الد

نهيندا عند

عا  ...إلخ(.)66
شر ً
ه مجموعة من األصول العشر ن ،منم عن حكمة بالرة ،وعن فقد عميدق
فددي د ددن هللا ،وفهددم دقيددق لواقددع النددا  ،ومددن شددأن العم د به د األصددول أن
ضيق شقة الخ ف ،وأن حول الضرور من إلد سدعة ورحمدة ،وقدد مبند
األسددتاذ البنددا قاعدددة «المنددار ال هبيددة» التددي مقددول« :نتعدداون فيمددا امفقنددا علي د ،
ضا فيما اختلفندا فيد »( )67حتد ظدن بعدض اإلخدوان أنهدا مدن
و ع ر بعضنا بع ً
كلمات المرشد رحم هللا .
دعوة مجمع وال مفر :
وفي رسالة «دعومنا» محد اإلما البنا عن موقد

الددعوة أمدا الخ فدات

( )66انظر :األصول العشر ن في «رسالة التعاليم» (  )357من مجموع الرسائ .
( )67أقمنا في كتابنا «الفتاوى المعاصرة» (  )2الدلي عل صحة ه القاعدة شرعًا.
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الد نيدددة واآلراء الم هبيدددة ،فدددألق عليهدددا ضدددو ًءا كاشدددفًا ،حدددين بدددين أن دعدددوة
اإلخددوان المسددلمين دعددوة عامددة ال منسددب إل د
رأ عرف عند النا

بلون خا

ائفددة خاصددة ،وال منحدداز إل د

 ،ومستلزمات وموابع خاصة ،وهدي متوىد

إل صميم الد ن ولب  ،ونود أن متوحد وىهة األنظار والهمم حت

كون العمد

أىدى ،واإلنتا أعظم وأكبر ،وفدعوة اإلخوان دعدوة بيضداء نقيدة غيدر ملوندة
بلون ،وهي مع الحق أ نما كان ،محدب اإلىمداع ومكدر الشد وذ ،وإن أعظدم مدا
مني ب المسلمون الفرقة والخد ف ،وأسدا

مدا انتصدروا بد الحدب والوحددة،

ولن صل آخر ه األمدة إال بمدا صدل بد أولهدا ،هد قاعددة أساسدية وهددف
معلو لك أ مسلم ،وعقيدة راسخة في نفوسنا ،نصدر عنها وندعو إليها.
الخ ف ضرور ألسبا :
ثم بين أن الخ ف في فدروع الدد ن أمدر ال بدد مند ضدرورة( ،)68وال مكدن
أن متحد في ه الفروع اآلراء والم اهب ألسبا عدة:
منها :اخت ف العقول في قوة االستنبا أو ضعف  ،وإدراك الدالئ والجهد
بها ،والرو

عل أعما المعاني ،وارمبا الحقدائق بعضدها بدبعض ،والدد ن

آ ات وأحاد  ،ونصدو
والنا

فسدرها العقد والدرأ فدي حددود اللردة وقوانينهدا،

في ذلك ىد متفاومين ف بد من خ ف.

ومنها :سعة العلم وضيق  ،وأن ه ا بلر ما لم بل ذاك واآلخر شأن كد لك،
قد قال مالك ألبي ىعفر :إن أصحا رسول هللا صدل هللا عليد وسدلم مفرقدوا
( )68فددي كتابنددا «الصددحوة اإلسد مية بددين االخددت ف المشددروع والتفددر الم د مو » بينددت أن
االخت ف في الفروع :ضدرورة ورحمدة وسدعة ،فهدو ضدرورة د نيدة ،وضدرورة لرو دة،
وضرورة بشر ة ،وضرورة كونية فليرىع إلي .
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في األمصار وعند ك قو علم ،فنذا حملتهم عل رأ واحد مكون فتنة.
ومنها :اخت ف البيئات حت إن الت بيق ليختلد بداخت ف كد بيئدة ،وإندك
لترى اإلما الشافعي رضي هللا عن فتي بالقد م في العرا و فتي بالجد د فدي
مصر ،وهو في كليهما آخ بما استبان ل وما امض عند  ،ال عدو أن تحدرى
الحق في كليهما.
ومنها :اخت ف اال مئنان القلبي إل الروا ة عند التلقين بها ،فبينا نجدد هد ا
الددراو ثقددة عنددد هدد ا اإلمددا م مددئن إليدد نفسدد وم يددب باألخدد عندد  ،مددرا
مجرو ًحا عند غير لما علم عن حال .
ومنها :اخت ف مقدد ر الددالالت ،فهد ا عتبدر عمد الندا

مقدد ًما علد خيدر

اآلحاد مث ً وذاك ال قو مع ب  ،وهك ا(.)69
اإلىماع عل أمر فرعي متع ر:
ثددم قددال :هد أسددبا ىعلتنددا نعتقددد أن اإلىمدداع عل د أمددر واحددد فددي فددروع
الددد ن م لددب مسددتحي  ،بد هددو تندداف مددع بيعددة الددد ن ،وإنمددا ر ددد هللا لهد ا
الد ن أن بق و خلد و سا ر العصور و ماشي األزمدان ،وهدو لهد ا سده مدرن
هين لين ال ىمود في وال مشد د.
نعتقددد ه د ا فنلددتم

الع د ر ك د الع د ر لمددن خالفوننددا فددي بعددض الفرعيددات،

( )69أل الشيخ الدهلو رسالة اخت ف الفقهاء ،وعرض لهدا فدي كتابد «حجدة هللا البالردة»
كمددا معددرض لهددا الشدديخ شددلتوت فددي القسددم األخيددر مددن كتابد «اإلسد عقيدددة وشددر عة»
وأل فيها الشيخ علي الحقب كتابًا كام ً  ،ألقدا محاضدرات فدي معهدد الدراسدات العربيدة
العالمية.

اإلخوان المسلمون  70عا ًما في الدعوة والتربية والجهاد

165

ونرى أن ه ا الخ ف ال كون أبددًا حدائ ً دون ارمبدا القلدو ومبدادل الحدب،
والتعاون عل الخير ،وأن شملنا وإ اهم معن اإلس

الساب بأفضد حددود ،

وأوسع مشتم م  ،ألسنا مسلمين وهم كد لك؟ وألسدنا نحدب أن نندزل علد حكدم
ا مئنان نفوسنا وهم حبون ذلك؟ وألسنا م البين بأن نحب إلخواننا مدا نحندب
ألنفسنا؟ ففيم الخ ف إذن؟ ولمداذا ال كدون رأ ندا مجد ًاال للنظدر عنددهم كدرأ هم
عندددنا؟ ولمدداذا ال نتفدداهم فددي ىددو الصددفاء والحددب إذا كددان هندداك مددا دددعو إلد
التفاهم؟
هدداالء أصددحا رسددول هللا صددل هللا علي د وسددلم كددان خددال بعضددهم
ضا في اإلفتاء ،فه أوقع ذلك اخت فًا بينهم في القلدو ؟ وهد فدر وحددمهم
بع ً
أو مز راب تهم؟ اللهم ال وما حد

ص ة العصر في بني قر ظة ببعيد.

وإذا كان هاالء قد اختلفوا وهم أقر النا

عهدًا بدالنبوة وأعدرافهم بقدرائن

األحكا  ،فما بالنا نتناحر في خ فات مافهة ال خ ر لهدا؟ وإذا كدان األئمدة وهدم
أعلددم النددا

بكتددا هللا وسددنة رسددول قددد اختل د بعضددهم مددع بعددض وندداظر

ضا ،فلم ال سدعنا مدا وسدعهم؟ وإذا كدان الخد ف قدد وقدع فدي أشدهر
بعضهم بع ً
المسددائ الفرعيددة وأوضددحها كدداألذان الد
الواحددد ووردت بدد النصددو

نددادى بد خمد

مددرات فددي اليددو

واآلثددار ،فمددا بالددك فددي دقددائق المسددائ التددي

مرىعها إل الرأ واالستنبا ؟
وثم أمدر ىدد ر بدالنظر :أن الندا
وشر

كدانوا إذا اختلفدوا رىعدوا إلد «الخليفدة»

اإلمامة ،فيقضي بينهم و رفع حكمد الخد ف ،أمدا اآلن فدأ ن الخليفدة؟

وإذا كان األمدر كد لك فدأول بالمسدلمين أن بحثدوا عدن القاضدي ،ثدم عرضدوا
قضيتهم علي  ،فنن اخت فهم من غير مرىع ال ردهم إال إل خ ف آخر.
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صددرا مدع
ً

مخددالفيهم ،و ددرون أن مددع ك د قددو عل ًمددا ،وفددي ك د دعددوة حقًددا وبددا ً  ،فهددم
تحددرون الحددق و أخ د ون ب د  ،و حدداولون فددي هددوادة ورفددق إقندداع المخددالفين
بوىهة نظرهم ،فنن اقتعوا ف اك ،وإن لم قتنعوا فنخوان في الد ن نسدأل هللا لندا
ولهم الهدا ة.
ذلك منها اإلخوان المسلمين أمدا مخدالفيهم فدي المسدائ الفرعيدة فدي د دن
هللا ،مكن أن أىمل لك في أن اإلخوان جيدزون الخد ف و كرهدون التعصدب
للرأ و حاولون الوصول إل الحق و حملون النا

عل ذلك بدأل

وسدائ

اللين والحب(.)70
البعد عن موا ن الخ ف:
و عددود األسددتاذ إل د ذلددك فددي «رسددالة المدداممر الخددام » فيوض د أن مددن
خصائ

دعوة اإلخوان البعد عن موا ن الخ ف الفقهي ،ألنهدم عتقددون أن

الخ ف فدي الفرعيدات أمدر ال بدد مند  ،إذ أن أصدول اإلسد  :آ دات وأحاد د
وأعمال مختل

في فهمها ومصورها العقول واألفها  ،له ا كان الخد ف واقعًدا

بددين الصددحابة أنفسددهم ،ومددا زال ك د لك ،وسدديظ إل د

ددو القيامددة ،ومددا أحكددم

اإلما مال ًكا رضي هللا عن  ،حدين قدال ألبدي ىعفدر ،وقدد أراد أن حمد الندا
عل د «المو ددأ»« :إن أصددحا رسددول هللا صددل هللا علي د وسددلم مفرقددوا فددي
األمصار ،وعند ك قو علم ،فنذا حملتهم عل رأ واحد مكون فتندة» ،ولدي
العيددب فددي الخد ف ،ولكددن العيددب فددي التعصددب للددرأ ن والحجددر عل د عقددول

( )70من رسالة «دعومنا» (

 )27 - 25من مجموع الرسائ .
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وآرائهم ،ه النظرة إل األمور الخ فية ىمعدت القلدو المتفرقدة علد

الفكرة الواحدة ،وحسدب الندا

أن جتمعدوا علد مدا صدير بد المسدلم مسدل ًما،

كما قال ز د رضدي هللا عند  ،وكاندت هد النظدرة ضدرور ة لجماعدة مر دد أن
منشر فكرة في بلد لم مهددأ بعدد فيد ثدائرة الخد ف علد أمدور ال معند للجددال
وال للخ ف فيها(.)71
الموق

من الرربيين:
عكددر صددفو

وقددد رد األسددتاذ البنددا عل د مددن زعمددوا أن التمسددك باإلس د

الع ئق بيننا وبين الرر  ،و جعلهم خافوننا أو سيئون الظن بنا ،فقدال رحمد
هللا :
«وقد ظن النا

ك لك أن نظم اإلس

في حيامنا الجد ددة مباعدد بينندا وبدين

الدددول الرربيددة ،ومعكددر صددفو الع ئددق السياسددية بيننددا وبينهددا بعددد أن كددادت
ضدا ظدن عر دق فدي الدوهم ،فدنن هد الددول إن كاندت مسدئ بندا
مستقر ،وهدو أ ً
الظنون فهي ال مرض عنا سدواء مبعندا اإلسد
بددنخ

أ غيدر  ،وإن كاندت صدادقتنا

ومبودلددت الثقددة بينهددا وبيننددا فقددد صددرح خ باؤهددا وساسددتها بددأن كد
مسددلك فددي داخد أرضددها ،مددا دا ال مد

دولددة حددرة فددي النظددا الد

اآلخر ن فعل ساسة ه الدول ىميعًا أن فهموا أن شرف اإلس
أقد

شرف عرف التار خ ،وأن القواعد التي وضعها اإلسد

حقددو

الدولي هدو

الددولي لصديانة

ه ا الشرف وحفظ أرسخ القواعد وأثبتها.
فاإلسددد

الددد

قدددول فدددي المحافظدددة علددد التعهددددات وأداء االلتزامدددات:

( )71رسالة الماممر الخام

(

 )124من مجموع الرسائ .
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{ َوأَوفُوا َِٱلعَُ ِا إِ َن ٱلعَُاَ كَانَ َمس ا
ع َُاات ِمانَ
وّل} [اإلسراء ،]34 :و قول{ :إِ َّل ٱلَ ِذينَ َّٰ َ
ٱل ُمش ِر ِكلنَ ث ُ َ لَ يَنقُصُو ُك ش اَالا َولَا يُ َّٰ َظ ُِ ُاروا َ
علَال ُك أ َ َح اااا فَاأَتِموا إِلَال ُِ عَُااَ ُه إِلَا َّٰ
ُماَتِ ُِ إِ َن َ
ٱّللَ ي ُِحب ٱل ُمت َ ِقلنَ } [التوبة ،]4 :و قول{ :فَ َما ٱست َ َّٰ َق ُموا َل ُك فَٱست َ ِقل ُموا َلُُا }
[التوبة ،]7 :و قول فدي إكدرا ال ىئدين وحسدن ىدوار المسدتجيرَ { :و ِإن أ َ َحاا ِمانَ
اركَ فَأ َ ِجرهُ َحت َ َّٰ يَس َم َع َك َّٰلَ َ َ
ٱّللِ ث ُ َ أََ ِلغۥُ َمأ َمنَۥُ} [التوبة.]6 :
ٱل ُمش ِر ِكلنَ ٱست َ َج َ

وه ا بالمشركين فكي
فاإلس د

ال د

بالكتابيين؟

ضددع ه د القواعددد و سددلك بأمباع د ه د األسدداليب ددب أن

عتبر الرربيون ضمانة أخدرى ،مضدمن لهدم ،بد قدول األسدتاذ :إند مدن خيدر
أوروبدددا نفسدددها أن مسدددودها النظر دددات السدددد دة فدددي معدددام ت دولهدددا بعضدددها
لبعض ،ف لك خير لهم وأبق  .اه (.)72
الموق

من الحضارة الرربية:

معرض األستاذ البنا للموق من الحضارة الرربية في أكثدر مدن رسدالة لد ،
صدددا فدددي معدددرض بيدددان الصدددراع االىتمددداعي والثقدددافي بدددين الردددر
وخصو ً
واإلس  ،ووض األستاذ البنا هنا:
أن األمم األوروبيدة التدي امصدلت باإلسد
الصليبية ،وفي الرر بمجاورة عر األندل

وشدعوب فدي الشدر بدالحرو
وخال تهم ،ولدم مسدتفد مدن هد ا

االمصدال مجدرد الشدعور القدو أو التجمدع والتوحدد السياسديين ،ولكنهدا أفدادت
إل ىانب ذلدك قظدة ذهنيدة وعقليدة كبيدرة ،واكتسدبت علو ًمدا ومعدارف ىمدة،
وظهددرت فيهددا نهضددة أدبيددة وعلميددة واسددعة الن ددا  ،وقامددت الكنيسددة مندداهض
( )72من رسالة «نحو النور» (

 )287من مجموع الرسائ .
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ه د الظدداهرة الرر بددة بك د مددا أوميددت مددن قددوة ،وم د ق رىالهددا مددن األدبدداء
والعلمداء مددر العد ا  ،ومعتددد علديهم «محدداكم التفتدي » ومثيددر ضددهم الدددول
والشعو  ،ولكن ذلك كل لم جدها نفعًدا ،ولدم مثبدت معاليمهدا أمدا حقدائق العلدم
وكشوف  ،وخروىت النهضدة العلميدة منتصدرة كد االنتصدار ،ومنبهدت الدولدة
ب لك ،فصارعت الكنيسة هي األخرى حت صرعتها ،ومخل

ب لك المجتمدع

صا ما ًما من سل انها ،و ارد رىالها إل المعابد واألد رة ،ألدز
األوروبي مخل ً
البابددا اإلقامددة فددي الفاميكددان ،وحصددر عمد رىددال الددد ن فددي ن ددا ضدديق مددن
شئون الحياة ،ال خرىون عن  ،وال ت لعون إلد سدوا  ،ولدم مبدق أوربدا علد
المسيحية إال كتدرا مدار خي ،وعمد مدن عوامد مهد ب البسد اء واألغدرار
من دهماء الشعو  ،ووسديلة مدن وسدائ الترلدب واالسدتعمار وقضداء المد ر
السياسية.
وامت دد أمددا األوروبيددين روا العلددم ،وانفس د مجددال االختددراع والكش د ،
وضداعفت الماكينددة اإلنتدا  ،ووىهددت الحيداة وىهددة صدنعية ،وسددار ذلدك ىنبًددا
إلدد ىنددب مددع نشددأة الدولددة القو ددة ،وامتددداد سددل انها إلدد كثيددر مددن الددب د
واألق ددار ،فأقبلددت الدددنيا علد هد األمددم األوروبيددة وىبيددت إليهددا ثمددرات كد
شيء × ،ومدفقت عليها األموال من ك مكان ،فكدان بيعيًدا بعدد ذلدك أن مقدو
الحياة األوروبية والحضارة األوروبيدة علد قاعددة إقصداء الدد ن عدن مظداهر
الحيدداة االىتماعيددة ،وبخاصددة الدولددة والمحكمددة والمدرسددة ،و ريددان النظددرة
الماد ددة وىعلهددا المقيددا

فددي ك د شدديء  ...ومبعًددا ل د لك صددارت مظدداهر ه د

الحضارة مظاهر ماد ة بحتة مهد ما ىاءت ب األد ان السماو ة ،ومناقض كد
ملددك األصددول التددي قررهددا اإلسد

سددا لحضددارم  ،التددي
الحنيد  ،وىعلهددا أسا ً
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ىمعددت بددين الروحانيددة والماد ددة ىميعهددا ،ومددن أهددم الظددواهر التددي الزمددت
المدنية األوروبية:
 - 1اإللحاد والشك في هللا وإنكار الدروح ونسديان الجدزاء األخدرو والوقدوف
عند حدود الكون الماد المحسو { :يَعلَ ُماونَ َّٰ َظ ُِ اارا ِمانَ ٱل َحلَ َّٰاو ِة ٱلاانلَا َو ُها
ع َِن ٱۡل ِخ َر ِة ُه َّٰ َغ ِفلُونَ } [الرو .]7 :

 - 2اإلباحية والتهافت عل الل ة والتفنن في االسدتمتاع وإ د

الررائدز الددنيا

من عقالها ،وإشباع شدهومي الدب ن والفدر  ،ومجهيدز المدرأة بكد صدنوف
المفدددامن والمرر دددات ،واإلغدددرا فدددي الموبقدددات إغراقًدددا ح دددم األىسدددا
والعقول و قضدي علد نظدا األسدر و هدد سدعادة البيدوتَ { :وٱلَا ِذينَ َكفَ ُاروا

ار َمث او لَ ُُ } [محمد.]12 :
يَت َ َمتَعُونَ َويَأ ُكلُونَ َك َما تَأ ُك ُ ٱۡلَن َّٰعَ ُ َوٱلنَ ُ
 - 3األثرة في األفراد ،فك إنسان ال ر د إال خيدر نفسد  ،وفدي ال بقدات ،فكد
بقدددة متعدددال علددد مدددن سدددواها ومدددود أن محظددد بالمردددانم دونهدددا ،وفدددي
الشعو  ،فك أمة متعصب لجنسدها ومدنق
هي أضع

غيرهدا ومحداول أن ملدتهم مدن

منها.

 - 4الربا واالعتدراف بشدرعيت واعتبدار قاعددة التعامد  ،والتفدنن فدي صدور
وضروب ومعميم بين الدول واألفراد.
وقددد أنتجددت هدد المظدداهر الماد ددة البحتددة فددي المجتمددع األوروبددي فسدداد
النفددددو  ،وضددددع األخدددد

 ،والتراخددددي فددددي محاربددددة الجددددرائم ،فكثددددرت

المشك ت ،وظهدرت المبداد الهدامدة ،واشدتعلت الثدورات المخربدة المددمرة،
واض ربت الدنظم االقتصداد ة واالىتماعيدة والسياسدية فلدم مسدتقر علد حدال،
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وممزقددت الددددول بددال وائ واألحدددزا  ،ومندداحرت الشدددعو علدد الم دددامع
واألحقددداد ،وأثبتدددت هددد المدنيدددة الحد ثدددة عجزهدددا التدددا عدددن مدددأمين المجتمدددع
فيد  ،وفشدلت فدي إسدعاد الندا  ،رغدم مدا

اإلنساني ،وإقرار ال مأنيندة والسد

فددت علدديهم مددن حقددائق العلددم والمعرفددة ،ومددا وفددرت لهددم مددن أسددبا الرن د
والثراء ،وما مكنت لدولها في األرض من قوة وسل ان(.)73
وفددي مقددا آخددر بددين األسددتاذ البنددا :أن مدنيددة الرددر مفل د

اآلن ،فأصددولها

السياسددية مقوضددها الدددكتامور ات ،وأصددولها االقتصدداد ة مجتاحهددا األزمددات،
ومهددها م ين العا لين ،وأصولها االىتماعية مقضي عليهدا المبداد الشداذة،
والثددورات المندلعددة فددي ك د مكددان ،وقددد حددار القددو فددي ع د

شددأنها وضددلوا

السددبي  ،مدداممرامهم مفش د  ،ومعاهدددامهم مخددر  ،ومددواثيقهم ممددز  ،وعصددبة
أممهم شدب ال روح فيد وال نفدوذ لد  ،و دد العظديم فديهم موقدع مدع غيدر ميثدا
الس

وال مأنينة فدي ناحيدة ،بينمدا مل مد اليدد الثانيدة فدي ناحيدة أخدرى أقسد

الل مات ،وهك ا أصب العدالم بفضد هد السياسدات الجدائرة ال امعدة كسدفينة
في وسط الديم ،حدار ربانهدا وهبدت عليهدا العواصد مدن كد مكدان ،اإلنسدانية
كلها مع بة شقية قلقة مض ربة وقد اكتوت بنيران الم دامع والمدادة ،فهدي فدي
أشد الحاىة إل ع

من سدار اإلسد

الحنيد

رسد عنهدا أو ضدار الشدقاء

و أخ بها إل السعادة.
لقددد كانددت قيددادة الدددنيا فددي وقددت مددا شددرقية بحتددة ،ثددم صددارت بعددد ظهددور
اليونان والرومدان غربيدة ،ثدم نقلتهدا النبدوات الموسدو ة والعيسدو ة والمحمد دة

( )73من رسالة «بين األم

واليو » (

 )104 - 102من مجموع الرسائ .
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إل الشر مرة ثانيدة ،ثدم غفدا الشدر غفومد الكبدرى ونهدض الردر نهضدت
الحد ثة ،فكاندت سدنة هللا التدي ال متخلد  ،وور الردر القيدادة العالميدة وهدا
هددو ذا الرددر

ظلددم و جددور و رد و حددار و تخددبط ،فلددم بددق إال أن ممتددد بد

«شرقية» قو ة ظللها لواء هللا ،ومخفق عل رأسها را دة القدرآن ،و مددها ىندد
اإل مددان القددو المتددين ،فددنذا بالدددنيا مسددلمة هانئددة ،وإذا بددالعوالم كلهددا هامفددة.
{ٱل َحماُ ِ َّللِ ٱلَ ِذ َها ََّٰىنَا ِل َّٰ َُذَا َو َما ُكنَا ِلنَُت َ ِا َ لَو َّل أَن َها ََّٰىنَا َ
ٱّللُ} [األعراف.]43 :

لي

ذلك من الخيال في شيء بد هدو حكدم التدار خ الصداد  ،إن لدم تحقدق

ف يَأتِ َ
علَا ٱل َّٰ َك ِف ِارينَ
علَ ٱل ُمؤ ِمنِلنَ أ َ ِع َزة َ
ٱّللُ َِقَو ي ُِحِ ُُ َوي ُِحِونَۥُ أَذِلَة َ
بنا {فَ َ
سو َ
س ا ِِل ِ َ
شاااءُ}
ٱّللِ َو َّل يَ َخااافُونَ لَو َمااةَ َّلئِ ا َّٰذَ ِلااكَ فَض ا ُ ٱ َّللِ يُؤتِل ا ِۥ َماان يَ َ
يُ َّٰ َج ُِ ااُونَ فِ ا َ

[المائدة.]54 :
بيد أننا نحر
د وان ه

علد أن نكدون ممدن حدوزون هد الفضديلة ،و كتبدون فدي

ار} [القص
ا الشرف { َو َرَكَ يَخلُ ُ َما يَشَا ُء َويَخت َ ُ

 .]68 :اه (.)74

ربما قدال بعضدهم :إن األسدتاذ البندا كدان قاسديًا فدي نقدد للحضدارة الرربيدة،
وكأن لم عترف لها بحسنة وال مز دة ،وعد ر أند كدان فدي معدرض المقاومدة
لموىددات الترر ددب والتد و ب لألمددة اإلسد مية ،ورد الفعد كددون علد مقدددار
الفع فدي القدوة ،وإال فدنن أحددًا ال جحدد فضد الحضدارة الرربيدة فدي الجاندب
العلمدددي والتكنولدددوىي واإلدار والتنظيمدددي الددددنيو لشدددئون الحيددداة ،وفدددي
األصددول العشددر ن لحسددن البنددا :أن اإلس د

رحددب بالصددال النددافع فددي ك د

( )74من رسالة «نحو النور» ( )276 ،275من مجموع الرسائ .
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بها(.)75

وفدددي وصدددية قد مدددة لألسدددتاذ البندددا كتبهدددا إلددد أحدددد المبعدددوثين مدددن وزارة
المعارف إلد إنجلتدرا ،أوصدا فيهدا بعددة أمدور ،كدان سدابعها« :كدن مدع القدو
ديرا ،ومنص دفًا خبيد ًدرا ،ال مسددتهو ك محاسددنهم فتنس د مسدداوئهم ،وال
ناق ددًا بصد ً
مالمك مساوئهم فتنس محاسنهم ،ب ادرسهم دراسدة الفداح

المددقق ،وأحدط

بك ما مسدت يع مدن شدئونهم عل ًمدا ،ثدم انقدد ذلدك كلد بعدين البصديرة ،فمدا كدان
مظفرا ما ددًا ،ومدا كدان غيدر ذلدك فألقد
حسنًا فأهد إل أمتك وقومك ،وعد ب
ً
إليهم ،ال مقم لد وزنًدا ،وال مدأت إال وقدد نفضدت مند ددك وفرغدت خدا رك».
اه (.)76
ولع هد الفقدرة التدي كتبهدا البندا عفدو الخدا ر فدي رسدالة وصدية أد فدي
التعبير عن موقف من حضارة الرر  ،فهو وصدي بأخد الخيدر والندافع منهدا،
واىتنا الشر والضار فيها ،وه ا هو الموق
اإلخوان والوحدات الث

العدل.

 :الو نية والعربية واإلس مية:

ولإلخوان موقفهم الواض من الوحدات الث

 ،التي تحدد عنهدا الندا ،

وهي الوحدة الو نية ،والوحدة العربية ،والوحدة اإلس مية.
و ظددن بعضددهم أنهددا متناقضددة ،وأن العم د إلحددداها تعددارض مددع العم د
لألخرى أو لألخر ين.
حضددارة

( )75للمز ددد مددن معرفددة الموقد اإلسد مي مددن الحضددارة ،انظددر :كتابنددا «اإلسد
الرد» و «الثقافة العربية اإلس مية بين األصالة والمعاصرة».
( )76نشددرت فددي ىر دددة «اإلخددوان المسددلمون» األسددبوعية الصددادرة فددي  23رىددب سددنة
1353ه نوفمبر . 1934
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ال ندداقض العددا ،

والجزئدي ال ندداقض الكلددي ،فهددي متكامد وال متعددارض ،والمسددلم م الددب بددأن
عم لها ىميعًا إن أمكن ذلك ،فنن لم مكدن بددأ العمد لو ند ووحدمد ومقدمد
ً
أوال ،ثم لقوم من العر ثانيًا ،ثم ألمت اإلس مية ثالثًا.
اإلخوان والو نية المصر ة:
ومددن ق دد م رد األسددتاذ البنددا عل د ال د ن رمددزون اإلخددوان فددي و نيددتهم،
بحسددبانهم أن العمدد للفكدددرة اإلسدد مية ،واألمددة اإلسددد مية ،نددافي الو نيدددة،
والعم لخدمة الو ن ورفعت .
بدرا
وقد كان األستاذ واض ًحا في ذلك ك الوضوح ،صادقًا كد الصدد  ،مع ً
أبلدد التعبيددر حددين قددال فددي «منظيددر» حددب الددو ن والتفدداني فددي خدمتدد  ،و
«التأصي الشرعي» ل لك ،والتدلي علي من الوىهة اإلس مية ،فيقدول رحمد
هللا « :إن اإلس د

قددد فرضددها فر ضددة الزمددة ال منددا

منهددا :أن عم د ك د

إنسان لخير بلد وأن تفان في خدمتد  ،وأن قدد أكثدر مدا سدت يع مدن الخيدر
لألمددة التددي عددي

دوارا،
فيهددا ،وأن قددد فددي ذلددك األقددر فدداألقر رح ًمددا وىد ً

حتد أند لددم جددز أن منقد الزكددوات أبعددد مددن مسددافة القصددر  -إال لضددرورة -
ثارا لألقربين بالمعروف ،فك مسلم مفدروض عليد أن سدد الثردرة التدي هدو
إ ً
عليهددا ،وأن خددد الددو ن الد

نشددأ في د  ،ومددن هنددا كددان المسددلم أعمددق النددا

و نيدة وأعظمهدم نفعًددا لموا نيد  ،ألن ذلدك مفددروض عليد مدن ر العددالمين،
وكان اإلخوان المسلمون بالتالي أشد النا

صدا علد خيدر و دنهم ،ومفانيًدا
حر ً

في خدمة قومهم ،وهدم تمندون لهد الدب د العز دزة المجيددة ،كد عدزة ومجدد،
وك مقد ورقي ،وك ف ح ونجاح ،وقد انتهت إليهدا رئاسدة األمدم اإلسد مية،
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بحكم ظروف كثيرة مضدافرت علد هد ا الوضدع الكدر م ،وإن حدب المد ندة لدم
منع رسول هللا صل هللا علي وسلم أن حن إل مكة وأن قول ألصي  ،وقدد
أخ صفها« :يا أصل دع القلوب تقر»(.)77
و خ ئ األستاذ البنا  -في رسالة أخرى  -ومن تهم اإلخوان بدالتفر ق بدين
عنصر الو ن المصر  :المسلمين واألقبا  ،ماكدًا معاليم اإلس

في ذلدك،

وفق القاعدة العتيدة« :لهم ما لنا ،وعليهم ما علينا».
مصر قاعدة االن

اإلس مي:

لقد اعتبر األستاذ البنا مصدر هدي قاعددة االن د

اإلسد مي ،وركدز ىهدد

حركت وىماعتد عليهدا ،ألنهدا الدو ن األ للحركدة ً
أوال ،وألنهدا قلعدة اإلسد
التي ذادت عن الصليبيين والتتار مار خيًا ثانيًا ،وألنها القبلدة الثقافيدة للمسدلمين
ثالثًا باحتوائها األزهر الشر .
ولنقرأ ه الفقرة المعبرة من رسالة «دعومنا في ور ىد دد» قدول رحمد
هللا « :لقد ورثنا ه ا اإلس

الحني

واص برنا ب صبرة ثابتدة قو دة ،مرلرلدت

فددي الضددمائر والمشدداعر ولصددقت بحنا ددا وشددراف القلددو  ،واندددمجت مصددر
بكليتها في اإلس

بكليت  :عقيدم ولرت وحضارم ودافعدت عند  ،وذادت عدن

حياضد  ،وردت عند عاد دة المعتدد ن ،وىاهددت فدي سدبيل مدا وسدعها الجهداد
بمالها ود أبنائها ،وأنق م من بدراثن التتدار وأنيدا الصدليبيين ،وردت الجميدع
عل د أعقددابهم خاسددر ن ،واسددتقرت فيهددا علددو اإلس د

ومعارف د  ،واحتددوت

( )77انظر ذلك فدي مرىمدة أصدي مدن «اإلصدابة» البدن حجدر ،مرىمدة (،53 / 1 ( )215
.)54
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األزهددر أقددد ىامعددة مقددو عل د حيا ت د ورعا ت د وحراسددت  ،وانتهددت إليهددا
زعامددة شددعوب األدبيددة واالىتماعيددة ،وصددارت م م د أنظددار الجميددع ومعقددد
آمالهم.
هد ا اإلسد  ،عقد تد ونظمد ولرتد وحضددارم  ،ميدرا عز ددز غددال علد
مصدر لددي

مفر هددا فيد بالشدديء الهددين ،وال إبعادهدا عند بدداألمر المسددت اع،

مهمددا ب د لت فددي سددبي ذلددك الجهددود الهدامددة المدددمرة ،ومددن هنددا بدددت مظدداهر
اإلسددلم قو ددة فياضددة زاهددرة دفاقددة فددي كثيددر مددن ىوانددب الحيدداة المصددر ة،
فأسماؤها إس مية ،ولرتا عربيدة ،وهد المسداىد العظيمدة د كر فيهدا اسدم هللا،
و علو منها نداء الحق صدباح مسداء ،وهد مشداعرنا ال مهتدز لشديء اهتزازهدا
لإلس

وما تصد باإلسد  ،كد ذلدك حدق ،ولكدن هد الحضدارة الرربيدة قدد

دزوا قو ًددا عنيفًددا بددالعلم والمددال ،وبالسياسددة والتددرف ،والمتعددة واللهددو،
غزمنددا غد ً
وركنا إليها ،وأثدر هد ا الردزو فيندا أبلد األثدر ،وانحسدر ظد الفكدرة اإلسد مية
عن الحيداة االىتماعيدة المصدر ة فدي كثيدر مدن شدئونها الهامدة ،وانددفعنا مريدر
أوضدداعنا الحيو ددة ،ونصددب معظمهددا بالصددبرة األوربيددة ،وحصددرنا سددل ان
اإلس

في حيامنا عل القلو والمحار ب ،وفصلنا عن شئون الحياة العمليدة،

وباعدنا بين وبينها مباعدة شدد دة ،وبهد ا أصدبحنا نحيدا حيداة ثنائيدة مت ب بدة أو
متناقضة».
وبددين األسددتاذ البنددا م ب د
المورو والوافد ،بين اإلس
ه ا التأرى أو الت ب

الحيدداة فددي مصددر بددين األصددي والدددخي  ،بددين
والترر ب :و شفق ك اإلشفا أن مكدون نها دة

هي التحل مما بقدي مدن مظداهر اإلسد  ،واالنرمدا

الكلي في الحياة الرربية بك مظاهرها« ،ولقد ارمفعت ب لك صديحات ،وقامدت
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عل قواعد دعوات ،وسبقتنا إلي شعو وحكومات».
كأنما شدير إلد صديحة د حسدين وسد مة موسد  ،وعلدي عبدد الدراز ،
وإلد دعددوة ل فددي السدديد وحددز األمددة ،وإلد حكومددة أمددامورك ،ومحللهددا مددن
شر عة اإلس .
ثم ص األستاذ الع

وص

ال بيب الن اسي ،فيقول:

«نحددن نشددفق مددن ه د ا المصددير ،وندددعو إل د أن معددود مصددر إل د معدداليم
اإلس د

وقواعددد  ،معتمددد عليهددا ومسددتمد منهددا ،ومبنددي عل د أساسددها النهضددة

الجد دة ،ومركز عليها األوضاع االىتماعية في المستقب إن شاء هللا.
وإذا كددان اإلس د

دددعو إل د أن نأخ د مددن ك د شدديء احسددن  ،و ندداد بددأن

الحكمة ضالة المامن أن وىدها فهو أحق النا
األمة اإلس مية الخير من أ مكان ،فلدي

بها ،وال مندع مدن أن مقتدب

هنداك مدا مندع مدن أن ننقد كد مدا

هو نافع مفيد عدن غيرندا ،ون بقد وفدق قواعدد د نندا ،ونظدا حيامندا ،وحاىدات
شعبنا.
أما أثر ه ا الت ب

في مظاهر حيامنا العملية فكبيدر واضد  ،ولعلد مصددر

كثير من المشك ت في التعليم والقضاء ،وفي حياة األسرة ،وفدي مندابع الثقافدة
العامدة ،وفدي غيددر ذلدك مددن الشدئون العامددة ،هد هندداك أمدة غيددر مصدر سددير
التعليم فيها أول خ وام عل هد ن اللدونين مدن ألدوان التربيدة ،فهننداك التعلديم
الددد ني تص د بنص د األمددة و نته دي إل د األزهددر ومعاهددد وكليام د  ،وهندداك
التعليم المدني تصد بالنصد

الثداني و تميدز كد منهمدا بخواصد ومميزامد ؟

وه د ل د لك مددن سددبب سددوى أن السلسددلة األول د هددي أثددر اإلس د

البدداقي فددي
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ه األمدة وأن السلسدلة الثانيدة هدي نتدائ مجداراة الردر واألخد عند ؟

فما ال

منع من موحيد التعليم في مراحل األول عل أسا

اإلس مية ،ثم كدون بعدد ذلدك التخصد

التربيدة القوميدة

؟ وهد هنداك أمدة غيدر مصدر نقسدم

فيهددا القضدداء إلد شددرعي وغيددر شددرعي كمددا نقسددم القضدداء المصددر ؟ وهد
لدد لك مددن سددبب سددوى أن القضدداء األول أثددر اإلسدد

فددي الحيدداة المصددر ة

والثدداني وليددد النق د عددن الرددر واألخ د عن د ؟ ومددا ال د
المحكمدة علد أسدا

منددع مددن أن متوحددد

اعتبددار الشددر عة اإلسد مية هددي شدر عة الددب د ومصدددر

التقنين؟
وه البيوت المصر ة ،ألسنا نلم فيها أثر ه الحياة الم ب بدة المتناقضدة؟
فكثير من األسر المصر ة ال مدزال شدد دة المحافظدة علد مدا ور مدن معداليم
اإلس

وآداب  ،في الوقت ال

انسلخ في الكثير عن ه التعداليم وخدر علد

ه اآلدا  ،وغلبت علي نزعة التقليد في ك شيء ب ىاوز بعضنا ذلك الحدد
حت صار غربيًا أكثر من الرربيين.
وال بدد مدن وضدع حدد لهد ا التفدداوت الرر دب ،حتد نظفدر باألمدة الموحدددة،
فبدون الوحدة ال متحقق نهضة ،وال محيا أمة حياة الكمال.
له د ا دددعو اإلخددوان المسددلمون إل د أن كددون األسددا

ال د

معتمددد علي د

نهضددتنا هددو موحيددد مظدداهر الحيدداة العمليددة فددي األمددة علدد أسددا

اإلسدد

وقواعددد  ،وب د لك مبنددي مصددر نفسددها ،ومقددد للعددالم كل د أكم د نمدداذ الحيدداة
اإلنسانية الصحيحة( )78انته .

( )78انظر« :دعومنا في ور ىد د» (

 )239 - 237من مجموع الرسائ .
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اإلخددوان ومرشدددهم

األول بمصدددر ،والتنو ددد بددددورها ا لتدددار خي فدددي نصدددرة اإلسددد  ،وموقعهدددا
الر دداد اليددو فددي شددعو اإلسد  ،وضددرورة النهددوض بهددا فددي كد ىوانددب
الحيدداة ،لتتقددد الركددب اإلس د مي الندداهض ،ومتبددوأ مكانهددا فددي صدددر موكددب
الدعوة والجهاد لرفع را ة اإلس

في األرض.

ومن ذلك :إزالة مظاهر اإلزدوا القائم فدي مصدر ،مدن معلديم د ندي ومعلديم
مددددني ،وقضددداء شدددرعي ،وآخدددر أهلدددي ،وحيددداة إسددد مية ،وأخدددرى إفرنجيدددة
مترربة ،وب لك متحقق في مصر الوحددة الثقافيدة ،والوحددة القضدائية ،والوحددة
االىتماعية ،بجوار الوحدة الو نية العامة.
ه ا وال رى األستاذ مانعًا من العنا ة بتار خ مصدر القدد م ،وبمدا سدبق إليد
قدماء المصر ين مدن العلدو والمعدارف ،وهدو رحدب بمصدر القد مدة كتدار خ
في مجد ،وفي علم ومعرفة ،و رفض بك قوة اعتبدار ذلدك منها ًىدا دراد صدب
مصددر ب د ودعومهددا إلي د  ،بعددد أن هددداها هللا باإلس د  ،وخلصددها مددن أوضددار
الوثنية ،وعادات الجاهلية.
الوحدة العربية:
ثددم بددين الموق د مددن الوحدددة العربيددة فيقددول :إن ه د ا اإلس د

الحني د نشددأ

عربيًا ووص إل األمم عن ر ق العر  ،وىاء كتابد الكدر م بلسدان عربدي
مبين ،وموحدت األمم باسم عل ه ا اللسان و كان المسدلمون مسدلمين ،وقدد
ىاء في األثر« :إذا ذل العدر ذل اإلسد » وقدد محقدق هد ا المعند حدين دال
سددل ان العددر السياسددي ،وانتقد األمددر مددن أ ددد هم إلد غيددرهم مددن األعدداىم
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وحراس .

و نب د األسددتاذ البنددا هنددا عل د أمددر مهددم ،وهددو أن العروبددة ليسددت عروب دة
العددر والددد  ،وإنمدددا هددي عروبدددة الثقافددة واللسدددان ،وأن اإلخددوان المسدددلمين
عتبددرون العروبددة ،كمددا عرفهددا النبددي صددل هللا عليد وسددلم  ،فيمددا رو د ابددن
كثير عن معاذ بن ىب رضي هللا عن « :أال إن العربية اللسدان ،أال إن العربيدة
اللسان».
أمدرا ال بدد مند إلعدادة مجدد اإلسد  ،وإقامدة
ومن هنا كانت وحددة العدر
ً
دولت د  ،وإعددزاز سددل ان  ،ومددن هنددا وىددب عل د ك د مسددلم أن عم د إلحيدداء
الوحدة العربية ومأ يدها ومناصرمها ،وهد ا هدو موقد

اإلخدوان المسدلمين مدن

الوحدة العربية.
قدددال ذلدددك األسدددتاذ البندددا سدددنة  ،1936أ قبددد أن منشدددأ الجامعدددة العربيدددة
بسنوات ،وأكد في أكثر من رسالة ل  ،وأكثر من مقال وخ ا .
كما أكد رحم هللا أن ه الشعو الممتدة من الخلي إل

نجدة ومدراك

علد المحدديط األ لسددي ،كلهددا عربيددة ،مجمعهددا العقيدددة ،و وىددد بينهددا اللسددان،
ومال

بينها بعد ذلك :ه الوضدعية المتناسدقة ،فدي رقعدة مدن األرض واحددة

متصلة متشابهة ،ال حول بدين أىزائهدا حائد  ،وال فدر بدين حددودها فدار ،
قددال :ونحددن نعتقددد أننددا حددين نعم د للعروبددة ،نعم د لإلس د من ولخيددر العددالم
كل (.)79
ضا بين العم للعروبة والعمد لإلسد ،
وبه ا لم ر اإلخوان من قد م معار ً
( )79انظر« :دعومنا في ور ىد د» (

 )231من مجموع الرسائ .
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إال إذا ُخل ددت العروبددة بمعددان مددن غيددر بيعتهددا معددارض اإلس د  ،أو خلددط
اإلس

بمعان من غير بيعت معدارض العروبدة؛ كدأن مخدتلط العروبدة بفكدرة

معاد ة لإلس

كالماركسية ،أو ختلط اإلس

بشعوبية مكر العر .

إن العروبددة هددي وعدداء اإلسد  ،والعربيددة لسددان  ،وكتددا اإلسد

عربددي،

ورسددول اإلس د

عربددي ،وصددحابت ال د ن حملددوا رسددالت إل د العددالم عددر ،

ومن لددق اإلسدد

األول مددن أرض العددر  ،والمسدداىد الث ثددة المعظمددة فددي

أرض العر  ،وله ا حب المسلمون األعاىم العر و كرمونهم لقدرابتهم مدن
رسول هللا صل هللا علي وسلم  ،والقومية العربيدة محورهدا اللسدان والتدار خ،
واللسان لسان القرآن والتار خ مار خ اإلس .
فددد غدددرو أن رحدددب اإلخدددوان فدددي أق دددار شدددت بالتفددداهم مدددع القدددوميين
المعتدلين ،وقد شاركت مع عددد مدن المفكدر ن اإلسد ميين  -ومدنهم عددد غيدر
قلي من اإلخدوان  -فدي المداممر القدو م اإلسد مي الد

عقدد فدي بيدروت سدنة

 ، 1994وال زال نعقد ك عدة سنوات ومصدر عن موصيات وقرارات.
الوحدة اإلس مية:
ثم بدين األسدتاذ موقد

اإلخدوان مدن الوحددة اإلسد مية ،و اكدد أن اإلسد

راب ة كما هو عقيدة ،وأن قض عل الفدوار النسدبية بدين الندا  ،فداهلل متدت
قددول{ :إِنَ َمااا ٱل ُمؤ ِمنُااونَ إِخ َااوة} [الحجددرات ،]10 :والنبددي صددل هللا عليدد وسددلم
قول« :المسل أخو المسل »( ،)80و «المسلمون تتكافأ دماُه  ،يسع َاذمتُ

( )80متفق علي عن ابن عمر «صحي الجامع الصرير» (.)6707
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أدناه وه يا عل سواه »(.)81
فاإلسد

والحالدة هد ال عتدرف بالحددود الجررافيددة ،وال عتبدر الفددوار ا

لجنسية ،و عتبر المسلمين ىميعًدا أمدة واحددة ،و عتبدر الدو ن اإلسد مي و نًدا
واحدددًا مهمدددا مباعدددت أق دددار ومندداءت حددددود  ،وكدد لك اإلخدددوان المسدددلمون
قدسون هد الوحددة و امندون بهد الجامعدة ،و عملدون لجمدع كلمدة المسدلمين
وإعددزاز أخددوة اإلس د  ،و نددادون بددأن و ددنهم هددو ك د شددبر أرض في د مسددلم
قددول« :ال إل د إال هللا محمددد رسددول هللا» ومددا أروع مددا قددال فددي ه د ا المعن د
شاعر من شعراء اإلخوان:

ولسددت أدر سددوى اإلسد

لددي الشددددا فيدددد وواد النيدددد سدددديان

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
و
دددد عدددت أرىاء مدن لدب أو داني
وكلمددددانًد ذكددددر اسددددم هللا فددددي بلد
هد ا مدا قالد األسددتاذ البندا ،وأز دد علد هد ا فدأقول :إن اإلسد

حدين اعتبددر

اار أُمَااة} [آل عمددران،]110 :
المسددلمين أمددة واحدددة بمثدد قولدد معددال ُ { :كناات ُ َخل َ
َّٰ
س اطا} [البقدرةَ { ،]143 :وإِ َن َّٰ َها ِذِۦه أُمَات ُ ُك أُم ا
َاة َّٰ َو ِحاا اَة} [المامندون:
{ َو َكذَ ِلكَ َجعَل َّٰنَ ُك أُم اَة َو َ

 ]52أكد ه الوحدة بأحكا أساسية ث ثة:
 - 1وحدة المرىعية العليا ،وهي القرآن الكر م ،والسنة الم هرة.
 - 2وحدة «دار اإلس » وك أو ان المسلمين «دار» واحدة.
 - 3وحدددة القيددادة المركز ددة العامددة لألمددة ،المتمثلددة فددي اإلمددا األعظددم أو

( )81روا أبددود اود وابددن ماى د عددن ابددن عمددرو ،وحسددن فددي «صددحي الجددامع الصددرير»
(.)6712
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الخليفة(.)82
وبهدد ا امضدد لكدد ذ عينددين :أن اإلخددوان حترمددون و نيددتهم الخاصددة
باعتبارهددا األسددا

سددا بددأن عم د ك د
األول للنهددوض المنشددود ،وال ددرون بأ ً

إنسان لو ن  ،وأن قدم عل سوا  ،ثم هدم بعدد ذلدك ا ددون الوحددة العربيدة،
باعتبارها الحلقة الثانيدة فدي النهدوض ،ثدم هدم عملدون لوحددة األمدة اإلسد مية
باعتبارهددا السدديا الكام د للددو ن اإلس د مي العددا  ،ب د هددم بعددد ذلددك ر دددون
الخير للعالم كلد  ،فهدم ندادون بالوحددة العالميدة ألن هد ا هدو مرمد اإلسد مي
سل َّٰنَكَ إِ َّل َرح َم اة ِلل َّٰعَلَ ِملنَ } [األنبياء.]107 :
وهدف  ،ومعن قول هللا متتَ { :و َما أَر َ
وبه ا أكد اإلما البنا :أن ال معارض بين ه الوحدات به ا االعتبار ،وبدأن
ك ً منها شد أزر األخرى و حقدق الرا دة منهدا ،فدنذا أراد أقدوا أن تخد وا مدن
المنددداداة بالو نيدددة الخاصدددة سددد ًحا ميدددت الشدددعور بمدددا عدددداها ،فددداإلخوان
المسلمون ليسوا معهم ،ولع ه ا هو الفار بينهم وبين كثير من النا .
اإلخوان المسلمون والخ فة:
ومما سأل عن الكثيرون :موق

اإلخوان من «الخ فدة» ومددى اهتمدامهم

بهددا ،وعملهددم إلعادمهددا ،وهد ا مددا عددرض لد اإلمددا البنددا فددي رسددائ عدددة مددن
رسددائل  ،مث د رسددالتي «المدداممر الخددام » و «المدداممر السدداد » ورسددالة
«التعاليم».
ولع مدن أوضد مدا قالد األسدتاذ مدا ىداء فدي «رسدالة المداممر الخدام »
وهدددي أن اإلخدددوان عتقددددون أن الخ فدددة رمدددز الوحددددة اإلسددد مية ،ومظهدددر
( )82انظر في ذلك :رسالتنا «األمة اإلس مية حقيقة ال وهم» نشر مكتبة وهبة بالقاهرة.
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االرمبددا بددين أمددم اإلس د ( ،)83وأنهددا شددعيرة إس د مية جددب عل د المسددلمين
التفكير في أمرها ،واالهتما بشأنها ،والخليفة منا كثير مدن األحكدا فدي د دن
هللا( ،)84وله ا قد الصحابة رضوان هللا عليهم النظر في شأنها عل النظر فدي
مجهيددز النبددي صددل هللا عليدد وسددلم ودفندد  ،حتدد فرغددوا مددن ملددك المهمددة
وا مأنوا إل انجازها.
واألحاد د التددي وردت فددي ىددو نصددب اإلمددا  ،وبيددان أحكددا اإلمامددة
ومفصددي مددا تعلددق بهددا ،ال مدددع مجد ً
داال للشددك فددي أن مددن واىددب المسددلمين أن
هتموا بالتفكير في أمر خ فتهم من حورت عن مناهجهدا ،ثدم ألريدت بتامًدا إلد
اآلن.
واإلخوان المسلمون له ا جعلون فكرة الخ فدة والعمد إلعادمهدا فدي رأ
مناهجهم ،وهم مع ه ا عتقدون أن ذلك حتا إل كثير مدن التمهيددات التدي ال
بد منها ،وأن الخ وة المباشرة إلعادة الخ فة ال بد أن مسبقها خ وات.
ال بد من معداون مدا ثقدافي واىتمداعي واقتصداد بدين الشدعو اإلسد مية
كلها ،لي ذلك مكو ن األح ف والمعاهدات ،وعقدد المجدامع والمداممرات بدين
ه الب د .اه (.)85
وبه ا وقد

األسدتاذ البندا مدن قضدية الخ فدة موقفًدا قدو علد فقد الشدرع،

( )83أوثر التعبير ب «شعو اإلس » بدل «أمدم اإلسد » باعتبدار أن المسدلمين أمدة واحددة
ذات شعو متعددة .القرضاو .
( )84مثد  :وىددو البيعددة لإلمددا  ،ووىددو وحدددة اإلمامددة ،وعددد ىددواز البيعددة إلمددامين فددي
وقت واحد ،ورفض بيعة الثاني منهما  ...إلخ .القرضاو .
( )85من رسالة «الماممر الخام » (  )144من مجموع الرسائ .
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مجدرد حداكم حكدم بالشدر عة ،إنمدا هدو حداكم األمدة

المسلمة عل امساع أق ارها ،واخت ف ألسنتها وألوانها ،وبعبدارة أخدرى :هدو
نائب رسول هللا صل هللا علي وسلم في إقامدة الدد ن ،وسياسدة الددنيا بد  ،كمدا
عبر علماؤنا من قد م ،ومحقيدق هد ا فتقدر إلد مقددمات وممهيددات ،لتدرميم مدا
خرب االسدتعمار العسدكر  ،والسياسدي والثقدافي والتشدر عي فدي بنيدان أمتندا،
وإعدادها للرىوع إل الوحدة الكبرى ،محت را ة القرآن ،وشر عة اإلس .
فليست «الخ فة» كلها ملوكهدا األلسدن ،و رددهدا المدرددون بمناسدبة وغيدر
مناسددبة ،و ظنددون أنهددا مقددو بمجددرد إعد ن عنهددا ،كمددا تددوهم السد حيون فددي
بعض األحزا اإلس مية ،وهلل في خلق شئون!
نحو إنسانية عالمية:
وال ق

حسن البنا عند مصدر أو العروبدة ،أو أمدة اإلسد  ،بد رندو إلد

أفق أوسع ،وعالم أرحب ،هو أفق اإلنسانية العالمية ،قول:
أمددا العالميددة أو اإلنسددانية ،فهددي هدددفنا األسددم  ،وغا تنددا العظم د  ،وختددا
الحلقات في سلسدلة اإلصد ح ،والددنيا صدائرة إلد ذلدك ال محالدة فهد ا التجمدع
فددي األمددم ،والتكت د فددي األىنددا

والشددعو  ،ومددداخ الضددعفاء بعضددهم فددي

بعدددض ،ليكتسدددبوا بهددد ا التدددداخ قدددوة ،وانضدددما المفتدددرقين ليجددددوا فدددي هددد ا
االنضما أن

الوحددة ،كد ذلدك ممهدد لسديادة الفكدرة العالميدة ،وحلولهدا محد

الفكرة الشعوبية القوميدة التدي آمدن بهدا الندا

مدن قبد  ،وكدان ال بدد أن امندوا

ه د ا اإل مددان لتتجمددع الخ ددا األصددلية ،ثددم كددان ال بددد أن تخلددوا عنهددا لتت د ل
المجموعات الكبيرة ،ولتتحقق به ا الت ل

الوحددة األخيدرة ،وهدي خ دوات إن
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أب ددأ بهددا الددزمن ف د بددد أن مكددون ،وحسددبنا أن نتخ د منهددا هدددفًا ،وأن نضددعها
نصب أعيننا مدث ً  ،وأن نقديم فدي هد ا البنداء اإلنسداني لنبدة ولدي

عليندا أن دتم

البناء ،فلك أى كتا .
وإذا كدان فدي الددنيا اآلن دعددوات كثيدرة ،ونظدم كثيددرة ،قدو معظمهدا علد
أسددا

العصددبية القوميددة ،التددي مسددتهو قلددو الشددعو  ،ومحددرك عوا د

األمم ،فنن ه الدرو
بأن فئ النا

التي تلقاهدا العدالم مدن آثدار هد القدوة ال اغيدة :كفيلدة

إل الرشد ،و عودوا إل التعاون واإلخاء .اه (.)86

***

البا الثاني
اإلخوان المسلمون
خصائ ومميزات
النظرة الشموللة لإلسال .
اّلتجاه إل التجملع والتوفل .
العناية َالتكوين المتكام .

***

( )86من رسالة «دعومنا في ور ىد د» (

 )232 ،231من مجموع الرسائ .
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حركة اإلخوان المسلمين

حركة اإلخوان المسلمين  -كما ذكرنا  -حركة إس مية مجد د دة إصد حية،
مهمتها األول  :مجد د اإلس

في حياة األمة المسلمة.

ولكددن ه د الحركددة لهددا خصددائ

 ،مميزهددا عددن غيرهددا ممددا سددبقها ،ومددا

عاصرها من الحركات والدعوات اإلص حية والتجد د ة اإلس مية.
لع أبرز ه الخصائ

ث

هنا:

 ،نركز عليها الحد

 - 1األول  :النظرة الشمولية لإلس .
 - 2الثانية :االمجا إل التجميع والتوفيق ،ال التنفير والتفر ق.
 - 3الثالثة :العنا ة بالتكو ن والنباء التربو المتكام .
ولك واحد من ه الخصائ
في الصحائ

أو الركائز الدث

 :حدد

التالية.

ولنبدأ بالخصيصة األول  ،وهي النظرة الشمولية لإلس .

***

خصد و بدرز
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 - 1النظرة الشمولية لإلس
كددان مددن أظهددر الخصددائ

التددي مميددزت بهددا حركددة اإلخددوان المسددلمين:

«نظرمها الشمولية» لإلس  ،فلم مفهدم اإلسد

صدا
كمدا فهمد كثيدرون ،خصو ً

فددي عصددور التخلد الحضددار  ،والجمددود الفكددر  ،بوصددف عقائددد وعبددادات
شددعائر ة ،وال صددلة لد بقضددا ا المجتمددع ،وشددئون الدولددة ،ومسددارات السياسددة
واالقتصاد ،وميارات الثقافة والفكر.
وبارك االستعمار الرربي  -ال
مقدرات حيامهم  -ه ا التوى ال
ل الخرو من  ،ف

احتد أكثدر د دار المسدلمين ،وهديمن علد
حصر الد ن في حنا ا الضدمير ،فدنن أىيدز

تعدى ىدران المسجد.

لقد رفض اإلخوان ه النظرة الجزئية القاصرة المقتصرة لإلسد  ،ورأوا
أن اإلس

تميز بشمول الزماني والمكاني واإلنسداني ،الد

عبدر عند حسدن

البنا في مقال «مدن وحدي حدراء» ،فدأبل فدي التعبيدر ،وقدال :إند الرسدالة التدي
امتدددت د ً
ضددا حت د انتظمددت آفددا
دوال حت د شددملت آبدداد الددزمن ،وامتدددت عر ً
األمم ،وامتدت عمقًا حت استوعبت شئون الدنيا واآلخرة.
لقد ح ف النا

من اإلس

ما هو من صميم وصلب .

ح فوا من  :األمر بدالمعروف والنهدي عدن المنكدر ،وهدو فر ضدة إسد مية،
وسبب خير ة هد األمدة ،ومدن أىد أوصداف المدامنين والمامندات ،كمدا فدي
ان
وف َوتَن َُااونَ َ
اا} تَااأ ُم ُرونَ َِااٱل َمع ُر ِ
قول د معددال ُ { :كن ات ُ َخلا َار أ ُ َمااة أُخ ِر َج ا ِللنَا ِ
عا ِ
ٱل ُمنك َِر َوتُؤ ِمنُونَ َِ َ
ٱّللِ} [آل عمران ،]110 :فقد األمر والنهي علد اإل مدان ،إ د انًا
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بأهميتد  ،وقددال سددبحان َ { :وٱل ُمؤ ِمنُااونَ َوٱل ُمؤ ِم َّٰنَا ُ ََع ُ
ضا ُُ أَو ِللَااا ُء ََعااض يَااأ ُم ُرونَ
وف َويَن َُونَ ع َِن ٱل ُمنك َِر َويُ ِقل ُماونَ ٱلصَالَ َّٰوةَ َويُؤتُاونَ َ
ٱلزك ََّٰاوةَ [ }...التوبدة]71 :
َِٱل َمع ُر ِ

فقد األمر والنهي عل إقامة الص ة وإ تاء الزكاة.
وقد عبر عن ه الفر ضة ب «التواصي بالحق» كما في سورة العصر.
وقد عبدر عنهدا بد «النصديحة فدي الدد ن» كمدا فدي حدد

ممديم الددار فدي

«صدددحي مسدددلم»« :الااااين النصااالحة» قدددالوا :لمدددن دددا رسدددول هللا قدددال« :هلل

ولرسولۥ ولكتاَۥ وۡلئمة المسلملن وعامتُ ».
صدا إذا
وح فوا من  :الجهاد في سبي هللا ،وهو ذروة سنا اإلسد  ،وخصو ً
اعتدددى عدددو عل د أو ددان المسددلمين وحرمددامهم ،كمددا صددنع االسددتعمار ال د
احت د ارهم ،وكما فعلت الصدهيونية التدي اغتصدبت القبلدة األولد للمسدلمين،
وأرض اإلسددراء والمعددرا  ،والمسددجد األقص د ال د
صددددنعت الشدددديوعية التددددي احتلددددت أرض اإلسدددد

بددارك هللا حول د  ،وكمددا
فددددي آسدددديا ،وأوزبكسددددتان

و اىيكستان وكزاخستان وأذربيجان وغيرها.
والفقهاء مجمعون عل أن الكفار إذا دخلدوا بلددًا مسدل ًما ،ففدرض عدين علد
أهلهددا مقدداومتهم و ددردهم ،وفددرض عل د المسددلمين كافددة أن عينددوهم بالمددال
والرىال والسد ح ،وكد مدا حتداىون إليد  ،فالمسدلمون سدع بد متهم أدنداهم
وهم د عل من سواهم.
وحد فوا مند  :الحكدم بمدا أندزل هللا ،وهدو فر ضدة ماكددة ،فدنن هللا معدال لددم
نزل كتاب ليتل عل األموات ،ولكن ليحكم األحياء ،وقد قال معال َ { :و َمن لَا
ٱّللُ فَأُو َّٰلَئِكَ ُه ُ ٱل َّٰ َك ِف ُرونَ } [المائددةَ { ،]44 :و َمان لَا يَح ُكا َِ َماا أ َ َ
يَح ُك َِ َما أ َ َ
ناز َ َ
نز َ َ
ٱّللُ
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فَأ ُو َّٰلَ ِئاااكَ ُهااا ُ َّٰ َ
ٱلظ ِل ُماااونَ } [المائددددةَ { ،]45 :و َمااان لَااا يَح ُكااا َِ َماااا أَنا َ
ااز َ َ
ٱّللُ فَأُو َّٰلَ ِئاااكَ ُهااا ُ
ٱل َّٰفَ ِسقُونَ } [المائدة.]47 :

صحي أن ه اآل ات نزلت في شأن أهد الكتدا مدن اليهدود والنصدارى،
وفي محكيم التوراة واإلنجي  ،ولكنها ىداءت بلفد عدا شدم كد مدا أندزل هللا
وك من لم حكم ب  ،وال عقد أن كدون القدرآن الخالدد المعجدز الشدام  ،الد
أنزل د هللا عل د المسددلمين ،دون مددا أنددزل هللا عل د اليهددود والنصددارى ،كمددا ال
تصدور أن وصدفوا بدالكفر أو الظلدم أو الفسدو  ،أو بهدا ىميعًدا ،إذا مركدوا مددا
أنددزل هللا علدديهم ،وال وص د المسددلمون بشدديء مددن ذلددك إذا أعرضددوا عددن
كتابهم ،فأ ن عدل هللا؟!
وح فوا من اإلس  :وحدة األمة المسلمة التي ذكرها ا هلل في كتاب  ،وىعد
المسلمين «أمة وس ا» كما ىعلهدم «خيدر أمدة» وقدال لهدم{ :إِ َن َّٰ َها ِذ ِهۦ أُمَات ُ ُك أُم اَاة

َّٰ َو ِحا اَة} [األنبياء.]92 :
وأكا اإلسال هذه الوحاة َأحكا أساسلة ثالثة:
 - 1وحدة المرىعية العليا ،وهي للشدر عة المتمثلدة فدي الدوحي اإللهدي :القدرآن
والسنة.
 - 2وحدة دار اإلس  ،فك أو ان المسلمين  -وإن مباعدت  -دار واحدة.
 - 3وحدة القيادة المركز ة ،التي متمثد فدي «اإلمدا األعظدم» أو الخليفدة الد
جسد وحدة األمة ،و قود مسيرمها(.)87

( )87انظر في ذلك :كتابنا «األمة اإلس مية حقيقة ال وهم» نشر مكتبة وهبة بالقاهرة.
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النبو بوىو البيعة لإلما «مان ماات ولالس فا عنقاۥ

َلعة مات ملتة جاهللة» روا مسلم عن ابن عمر.
فه ا التفر والتجزئة والتمز بين أمة اإلسد  ،رفضد د دنهم ،و ددعوهم
كفدارا ضدر بعضدهم
أن عتصموا بحب هللا ىميعًا وال تفرقوا ،وال رىعوا
ً
رقا بعض.
وحد فوا مددن اإلس د

ك د لك :مددواالة أوليدداء هللا ،ومعدداداة أعددداء هللا ،ونسددوا

قول هللا معال َ { :و َمن يَت َ َولَ ُُ ِمن ُك فَ ِإنَۥُ ِمن ُُ } [المائدة.]51 :
وح فوا من اإلس  :ضرورة التربيدة اإلسد مية ،والثقافدة اإلسد مية ،التدي
جب أن تعاون عليها البيت والمدرسة ،والجامع والجماعة ،حتد منشدأ أىيدال
مسلمة العق والعا فة والسلوك.
وحدد فوا مددن اإلسدد

كثيددرا مددن األحكددا الق عيددة التددي متعلددق بالتشددر ع
ً

المدددني ،كحرمددة الربددا ،واالحتكددار والقمددار ،وبالتشددر ع الجنددائي مث د إقامددة
الحدود عل السرقة والزنا والق ف وشر الخمر وغيرها.
فه سع مسل ًما السكوت عل ح ف ما ح ف من اإلس ؟ فيح مدا حرمد
هللا ،و حر ما أحل هللا ،و سقط ما فرض هللا؟
وه قب مسلم رضي باهلل ربًا ،وباإلس

ً
رسدوال ،وبدالقرآن
د نًا ،وبمحمد

إما ًمددا ومنها ًىددا :أن سددجن اإلسددلم فددي ركددن ضدديق ،و فس د المجددال للفلسددفات
الوافدددة ،والتشددر عات الوضددعية ،والددنظم األىنبيددة ،والتقاليددد الرربيددة ،مفددرض
نفسها وحكمها عل الحياة اإلس مية التي هي دخيلة علي  ،وغر بة عنها؟
لقد كان المسلمون  -أو كثير منهم  -في األزمندة الماضدية ،مدولعين بالز دادة

اإلخوان المسلمون  70عا ًما في الدعوة والتربية والجهاد

في اإلس  ،بنضدافة قدو

192

وعبدادات وأذكدار إليد  ،وهدي ليسدت مند  ،ولكدن

العلمدداء الراسددخين الملتددزمين بالكتددا والسددنة ،ردوهددا عل د أصددحابها ،ال د ن
شرعوا من الد ن ما لم أذن ب هللا ،متمسكين بالحد

النبدو الصدحي « :مان

أحاث ف أمرنا ما للس منۥ فُو رد»(.)88
 -كمدا رأ ندا -

أ مسلمو العصر الحد  ،فهم مولعون بالح ف مدن اإلسد

فهددم ر دوند عقيدددة بد شددر عة ،أو إ مانًددا بد عمد  ،أو عبددادة بد أخد
أخ قًا ب ىهاد ،أو زوا ًىا ب

 ،أو

 ،أو دعدوة بد دولدة ،أو حقًدا بد قدوة ،أو

مصحفًا ب سي (.)89
له ا قا حسن البنا من أول و جاهد فدي اسدترداد مدا اندتق
اإلسد

و ندداد بشددمول  ،حتد

مدن أ دراف

سددتوعب كد شددئون الحيدداة ،روحيددة وماد ددة،

فرد ة واىتماعية ،اقتصاد ة وسياسية ،أخ قية وثقافية ،محلية ودولية.
علم دعوة اإلخوان النا} أن اإلسال ذو شعب خمس:
 - 1شعبة متج إل النف  ،فتصلحها بالعقيدة والعبادة واألخ

.

 - 2وشعبة متج إل المجتمع ،فتصلح بالتنمية والعدالة والتكاف الشام .
 - 3وشعبة متج إل الدولة ،فتصلحها بالشورى والعدل والنصيحة.
 - 4وشعبة متج إل األمة الكبرى ،فتصلحها بالوحدة والت حم.
 - 5وشعبة متج إلد الكدون ،فتصدلح بالعمدارة والقيدا بحدق االسدتخ ف فدي
( )88متفق علي عن عائشة.
( )89انظدر فدي ذلددك :محاضدرمنا «اإلسد الد نددعو إليد » ضددمن سلسدلة «محاضددرات د.
القرضاو » نشر دار الوفاء بالمنصورة ،والرسالة ببيروت.
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األرض(.)90
والحق أن مار خ الفكر اإلس مي خ ل عصدور المختلفدة ،لدم عدرف أحددًا
مددن رىالدد  ،مددن أ

ائفددة كانددت ،مددن المتكلمددين أو الفقهدداء أو األثددر ين أو

المتصوفة ،أو حت من الف سفة ،ندادى بفصد العقيددة عدن الشدر عة ،أو الدد ن
عن الدولة ،أو الرسالة عن الحكم.
وأول من نادى ب لك هو أحدد أبنداء العصدر ،الشديخ علدي عبدد الدراز  ،فدي
كتيبدددد الشددددهير «اإلسدددد

وأصددددول الحكددددم» الدددد

رحددددب بدددد المبشددددرون

والمستشرقون وعبيد الفكر الرربي.
وقد أحد الكتا ضدجة فدي األمدة ،وبخاصدة أن مالفد أزهدر  ،وانبدرى
الكثيددرون للددرد عليدد  ،مددنهم الشدديخ محمددد بخيددت الم يعددي ،والشدديخ محمددد
الخضر حسين ،وك هما كان ع مة زمان .
كما اىتمعت هيئة كبار العلماء في األزهر ،وقررت سدحب شدهادة العالميدة
من المال  ،وإخراى مدن زمدرة العلمداء ،ومحدر م الوظدائ

المدنيدة والد نيدة

علي .
وقد رو عن المال

أن رىع عما قال في هد ا الكتدا مدن أفكدار مخدال

إىماع المسلمين ،وأن قول بأن اإلسد

رسدالة روحيدة فحسدب! كلمدة أىراهدا

الشددي ان عل د لسددان  ،وقددد نق د ذلددك الدددكتور محمددد عمددارة فددي بعددض كتب د
ووثق .
( )90انظدددر :شدددرح هددد الشدددعب فدددي كتابندددا «الصدددحوة اإلسددد مية وهمدددو الدددو ن العربدددي
واإلس مي».
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حسن البنا والسياسة:
لقد لق حسن البنا مدن العندت والكندود واألذى مدا علدم هللا بد  ،مدن أىد أن
ُفهم النا

أن اإلس

هتم بسياسة المجتمع واألمة والدولة ،كما هتم بالعبدادة،

وأن ال جوز للمسلم أن ُشر بص م وصديام فقدط ،وال همد أمدر أمتد فدي
مشددار األرض ومراربهددا ،فددالمامنون إخددوة ،والمسددلمون أمددة واحدددة ،وأن
المسلم ال ظلم وال سلم  ،ومن لم هتم ألمر المسلمين فلي

منهم.

وحاول خصو اإلخوان أن شوشوا عليهم بقولهم :خل دوا الدد ن بالسياسدة،
وأ لق بعدض المداكر ن مدن خصدو الفكدرة اإلسد مية علد اإلسد
ال

لم عدرف المسدلمون غيدر

الصددددحابة والتددددابعين ،إسدددد

دوال القدرون ،إسد

القدرآن والسدنة ،إسد

الفقهدددداء والمتكلمددددين والمفسددددر ن والمحدددددثين

والمتصوفة ،وىميدع المسدلمين  -أ لدق عليد اسدم« :اإلسد
هناك إسد مات متعدددة ،فهنداك اإلسد
األخ قي ،وهناك اإلس
واإلس

الشدام ،

السياسدي»! كدأن

الروحدي والكهندومي ،وهنداك اإلسد

االىتماعي ،وهناك اإلس

السياسي.

 -كما شرع هللا ،وكما بلر رسول  -ال بد أن كدون سياسديًا؛ ألن

شددر عت شددر عة شدداملة ،والفق د اإلس د مي مندداول الحيدداة كلهددا مددن أد قضدداء
الحاىة إل بناء الدولة ،واختيار الخليفة.
مسدتنكرا :إذا كدان اإلسد
ولقد قدال حسدن البندا
ً

شديئًا غيدر السياسدة ،وغيدر

االىتمدداع ،وغيددر االقتصدداد ،وغيددر الثقافددة ،فمددا هددو إذن؟ أهددو ه د الركعددات
الخاليددة مددن القلددب الحاضددر؟ أ هددو هد األلفدداظ التددي هددي  -كمددا مقددول رابعددة
العدو دددة  -اسدددترفار حتدددا إلددد اسدددترفار؟ ألهددد ا ندددزل القدددرآن نظا ًمدددا محك ًمدددا
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نظرة في وضع مصر عند ظهور اإلخوان:
لقد نشأت دعوة اإلخوان ،بعد سقو الخ فة بأربع سنوات أو خم  ،وبعدد
ظهدددور كتدددا «اإلسددد

وأصدددول الحكدددم» وبعدددد افتتدددان كثيدددر مدددن المثقفدددين

بالحضارة الرربية ،وم اهبها وفلسفامها ،وبعد إلحاح هاالء علد مثبيدت فكدرة:
أن الددد ن شدديء ،والسياسددة شدديء آخددر ،وأن الرددر لددم تقددد إال عندددما فصد
الد ن عن الدولة ،أو الدولة عن الد ن ،وأننا لن نخ و إلد األمدا إال إذا نسدجنا
عل منوال  ،ونهجنا نهج  ،ح و الق ة بالق ة.
وكان سلوك كثيدر مدن الجماعدات الد نيدة فدي مصدر كداد اكدد هد الفكدرة
وكثيدرا مدا نصدو فدي لدوائحهم وأنظمدتهم
الرربية عن محيط الثقافدة اإلسد مية،
ً
األساسية :أنهم ىماعات د نية وال صلة لها بالسياسة.
وأسوأ من ذلك كل  :أن ه الجماعدات  -علد مدا كدان لهدا مدن فضد ومدن
ىهددد مشددكور فددي النددواحي الد نيددة  -لددم كددن بددين بعضددها وبعددض مددن الوئددا
والتفاهم ،ما جع منها ىبهدة واحددة متراصدة فدي مقاومدة النزعدات الترر بيدة
والعلمانيددة الراز ددة ،والمسددلحة بسدد ح المكددر والدددهاء ،والتددي ملددب

لبددو

«العلمية» و«العصر ة» و«التجد ددة» وغيدر ذلدك مدن العنداو ن البراقدة ،التدي
حسبها الظم ن ماء ،حت إذا ىاء لم جد شيئًا.
ال نعجددب إذا رأ نددا فددي مصددر مددث ً  :ىماعددات «أنصددار السددنة المحمد ددة»
و «الجمعية الشرعية» و «شبا سيدنا محمدد» و «ىميعدة الشدبان المسدلمين»
( )91انظر :فقرة «اإلس

والسياسة» من كتابنا «شمول اإلس » (

.)73 - 66
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بيددنهم ىميعًددا إال التراشددق

بددالتهم ،وادعدداء كد مددنهم أند علد الحددق وحددد  ،وأن غيددر علد البا د  ،بد
ضددا ،وال حددول وال قددوة إال
ربمددا امتددد هد ا التراشددق إلد حددد مكفيددر بعضددهم بع ً
باهلل.
موق

التجمعات الد نية في مصر عند ظهور دعوة البنا:

وقددد بينددت موق د

ه د الجماعددات فددي شددرح األص د األول مددن األصددول

العشر ن ،وكان مما قلت (« :)92وكان بين هد الجماعدات كلهدا عيدب مشدترك،
هو اهتما ك واحدة منها بناحية معيندة مدن رسدالة اإلسد  ،والتركيدز عليهدا،
وإهمددال النددواحي األخددرى ،أو إسددقا ها مددن الحسددا  ،وربمددا عابددت الدد ن
شترلون بها و وىهون عنا تهم إليها.
فجماعددة «أنصددار السددنة المحمد ددة» مهددتم بددأمر «العقيدددة» ومصددفيتها مددن
شددددوائب الشددددرك األكبددددر واألصددددرر ،ومحاربددددة المبتدعددددة الدددد ن سددددمونهم
«القبور ين» ممن قدسون «األولياء» و وفون ب «األضرحة» وشدن الردارة
عل د ال د ن اولددون آ ددات الصددفات وأحاد د الصددفات ،كالجمعيددة الشددرعية
وغيرهدددا .وأكبدددر عددددو ألنصدددار السدددنة هدددو «المتصدددوفة» المحددددثون مدددنهم
واألقدمون ،المعتدلون والمت رفون ،النظر ون والعمليون.
و «الجعية الشرعية» مُعن بالعبدادة وبخاصدة الصد ة عل ًمدا وعمد ً  ،ومهدتم
بأدائهددا علد مددا ىدداءت بد السددنة ،ومحددار االبتددداع ومبد ل فددي ذلددك وسددعها،
ومنشئ مساىد خاصة بها ،ولكنها متبن  -مث معظدم علمداء األزهدر  -مد هب
( )92انظر« :شمول اإلس » (

 . )50 - 38ماسسة الرسالة بيروت.
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األشاعرة في مأو آ ات الصفات وأحاد ثهدا ،ولهد ا شدبت الحدر بينهدا وبدين
ً
واال.
أنصار السنة ،وكان لها لهيب واستعار دا سنوات
و «ىمعيددة الشددبان المسددلمين» معينددة بالجانددب الثقددافي ،فهددي مدددعو إللقدداء
المحاضرات ،وعقدد النددوات ،كمدا مهدتم بالنشدا الر اضدي ،الد

ىد

إليهدا

بعض الشبا .
و «شددبا سدديدنا محمددد» عنددوا بموضددوع السددفور واالخددت

 ،ومددا تعلددق

بددالمرأة المسددلمة ،وىعلددوا ذلددك شددرلهم الشدداغ  ،ووقفددوا ضددد ميددارات التحل د
واإلباحية ،ومبنوا أكثر األقدوال مشدددًا فدي كد مدا تعلدق بدالمرأة واألسدرة ،وال
سيما ما تعلق بلقاء الرى والمرأة ،وموضوع اللبا

والز ندة ،وأنكدروا علد

ك من قال بنباحة كش الوى والكفدين  ...وكدان النشدا فدي هد ا الميددان هدو
أكبرهمهم وغا ة سعيهم.
وأما «ال ر الصوفية» فبعض رىالها مخلصون صادقون ،وبعدض مدنهم
مقلدددددون ىدددداهلون ،وآخددددرون دىددددالون مرمزقددددون  ...وحتدددد المخلصددددون
الصادقون مهم عاشوا في زاو ة ضيقة من زوا ا الصرح اإلسد مي الكبيدر ...
وك مدا همهدم هدو الجاندب الروحدي التعبدد الفدرد أو االىتمداعي المحددود
بحدددود ال ر قددة ،وإن لددم خ د ذلددك كل د  -عن دد كثيددر مددنهم  -مددن االبتددداع فددي
العبادات ،واالنحراف في العقيدة ،والسلبية في األخ
ه ا هو موق

.

الجماعات الد نية ،وه ا مدا كدان شدرلها مدن قضدا ا ىزئيدة،

عند ظهور دعوة األستاذ البنا.
أما أمدر اإلسد

باعتبدار شدر عة ونظدا حيداة ،وأمدر المسدلمين باعتبدارهم
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أمة واحدة.
أما غلبة القدوانين الوضدعية علد شدر عة اإلسد  ،وغلبدة األفكدار األىنبيدة
علدد فكدددرة اإلسدد  ،وغلبدددة اإلباحيددة الرربيدددة علدد مقاليدددد اإلسدد  ،وغلبدددة
االستعمار الصليبي عل د ار اإلس

وأمة اإلس .

أمددا الشددر عة التددي أهملددت ،والحدددود التددي ع لددت ،واألمددة التددي ُمزقددت،
والخ فة التي ُح مت ،والد ن ال

عزل عن موىي الحياة وقيادة المجتمدع ...

أما ه ا كل  ،فلم مشر ه الجماعات أنفسها ب  -عل خ ورمد وأهميتد  -إال
بصورة ضئيلة ،وفي أحيان ومناسبات ندادرة نتيجدة لوىدود بعدض األشدخا
األ قاظ الواعين ال ن لم مكون مخلو من عدد منهم ىماعة من ه الجماعات.
كانت ُى ه الجماعات الد نية  -برغم نيامها ال يبة ،وىهودهدا المشدكورة
 مع اإلس أشب بالعميدان فدي القصدة الهند دة الشدهيرة ،الد ن صدادفوا فدي ً ،فأمسك ك واحد منهم بجزء من ظن هو الفي  ،فلما سدئلوا عدن وصد الفيد ،
قال أحدهم :إن عظيم مدبب أملد  ،ألند لدم مسدك إال بنابد  ،وقدال الثداني :بد
هددو ىسددم ضددخم مفددر

 ،ألن د قددد أمسددك بب ن د  ،وقددال ثال د  :ب د هددو عمددود

أس واني قائم ،ألن كان قدد أمسدك برىلد  ،وقدال رابدع ً
قدوال آخدر ،ألند أمسدك
ب ل  ،وقال خام

غير ما قال األربعة ،ألن أمسدك بخر ومد  ...وكد واحدد

من هاالء لم ص

الفي  ،وإن قال حقًا فدي نفسد  ،ألند وصد مدا عرفد مند

فحسددب ،ولددو عددرف الفيد كلد كمددا خلقد هللا ،وكمددا عرفد أهد البصددر لريددر
رأ  ،وعدل قول ووصف .
وك لك كدان هداالء ،ظدن بعضدهم أن اإلسد

فدي العقيددة وحددها  ...وآخدر
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فددي العبددادة ً
أوال  ...وثالد فددي الحشددمة والعفدداف قبد كد شدديء  ...ورابددع فددي
هارة القلب  ...وك واحد من ه األمور صدحي  ،ولكند لدي

كد اإلسد ،

وإنما هو ىانب واحد من .
عا وال عق د ً مددن أن مهددتم ىماعددة مددن الجماعددات اإلس د مية
وال مددانع شددر ً
بجانددب واحددد مددن اإلسد  ،متخصد

فيد  ،ومركددز عليد نشددا ها وىهودهددا،

و كددون االخددت ف بددين بعضددها وبعددض اخددت ف منددوع ال اخددت ف مضدداد(.)93
إنمددا الممنددوع أن منكددر النظددرة الشدداملة لإلسد  ،وأن معتقددد ومشدديع أن الجانددب
معنددي بدد هددو اإلسدد

الدد

وحددد  ،وأن منكددر علدد اآلخددر ن ىهددودهم فددي

المياد ن األخرى ،وأال نتعاون معهم في القضا ا الكبرى.
موق

األحزا السياسية:

وإل ىوار هد الجماعدات والفدر الد نيدة ،كدان هنداك ىماعدات مدن ندوع
آخددر :ىماعددات سياسددية هددي التددي مسددم «األحددزا » كددان رلددب عل د ه د
األحزا  -بصفة عامة « -الو نية العلمانيدة» ،فقدد سدبقت «الو نيدة» ظهدور
صددا فددي مصددر ،وإن لددم مخدد هدد األحددزا مددن رىددال
«القوميددة» وخصو ً
متددد نين فددي خاصددة أنفسددهم وسددلوكهم الشخصددي ،إذ لددم مكددن ه د األحددزا
عقائد ة بالمعن ال

عرف ب بعد ذلك في ب د عربية أخرى غير مصر.

وكان معظم قادة األحزا من الرىال ال ن مثقفوا ثقافة أىنبيدة عدن ر دق
البعثات إل أوروبا ،أو عن ر ق المدار

األىنبية والتبشدير ة فدي أو دانهم

( )93عرضت لتوضي فكدرة «اخدت ف التندوع والتخصد » بدين الجماعدات اإلسد مية فدي
صددا« :أ دن الخلد ؟» و «الصددحوة اإلسد مية بددين االخددت ف
أكثدر مددن كتدا لددي ،وخصو ً
المشروع والتفر الم مو ».
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وضددع «دنلددو » وأمثال د مددن

المبشددر ن وأعددوان المسددتعمر ن المسددي ر ن عل د أزمددة التعلدديم والتوىي د ...
وكانددت فكددرة هدداالء عددن اإلسد

صددورة م ابقددة مددن فكددرة األوروبيددين عددن

المسيحية ،فهو مجرد ع قة بين المرء ورب  ،أ هو د ن «الهدومي» محدض،
ال ع قددة لد بنظددا الدولددة وال بشددئون الحيدداة والسياسددة والحكددم ،فهد مخضددع
لت ددور الددزمن ،ومجددار الفكددر اإلنسدداني ،ال د

ضددي ك د ددو ىد ددًا إل د

مرا الحضارة وحياة اإلنسان.
كما أن الفكرة السائدة لدى ىمهور المثقفين بالثقافة الحد ثة :أن الد ن والعلدم
ر قددان متقدداب ن ال لتقيددان ،وأن األمددة الناهضددة التددي مر ددد التقددد بحددق هددي
التي مسلك سبي العلدم ،ومنشدئء عليد أبناءهدا ،ومقديم بناءهدا ،ومددع الدد ن فدي
ركن قصي من حيامها(.)94
مقاومة التجزئة المص نعة لرسالة اإلس :
هد ا هددو اإل ددار الد

وضددع فيد اإلسد  ،وهد ا هددو الفهددم السددائد لد حددين

ظهدور دعدوة اإلخددون المسدلمين ،وكدان علد ماسد

الددعوة رحمد هللا  -أن

واىدددد هدددد ا الفهددددم القاصددددر لرسددددالة اإلسدددد  ،وأن بددددرز الجانددددب الثقددددافي
والتشر عي واالىتماعي والسياسي والجهاد من .
وأن قاو ه التجزئية المص نعة لدعوم الشاملة ،ه التجزئة التدي مر دد
أن مجع اإلس

«نصرانية» أخرى متخ اسم اإلس  ،وهو منها براء.

( )94رددنددا عل د ه د ا الفهددم الخددا ئ ردًا علميًددا فددي كتابنددا «بينددات الح د اإلس د مي» فص د
«الد ن في عصدر العلدم» فليرىدع إليد  ،نشدرم مكتبدة وهبدة بالقداهرة ،وماسسدة الرسدالة
ببيروت ،وفي كتابنا «اإلس والعلمانية» وكتابنا «العق والعلم في القرآن الكر م».
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لهددد ا أكدددد اإلمدددا هددد ا المعنددد وكدددرر فدددي رسدددائل ومقاالمددد وأحاد ثددد
ومحاضرام  :معن «شدمول اإلسد » كمدا شدرع هللا ورسدول  ،ومميدز بد لك
عن سائر الجماعات األخرى حت سمي ذلك «إس

اإلخوان المسدلمين» كمدا

في رسالة «الماممر الخام ».
وال غددددرو أن كددددان األصدددد األول مددددن األصددددول العشددددر ن فددددي رسددددالة
«التعاليم»  -التي وضعها حسن البندا ليوضد فيهدا أركدان الددعوة  -قدرر ذلدك
بج ء ووضوح فيقول« :اإلسد

نظدا شدام  ،تنداول مظداهر الحيداة ىميعًدا،

فهددو دولددة وو ددن أو حكومددة وأمددة ،وهددو خلددق وقددوة أو رحمددة وعدالددة ،وهددو
ثقافة وقدانون أو علدم وقضداء ،وهدو مدادة وثدروة أو كسدب وغند  ،وهدو ىهداد
ودعوة أو ىي

وفكرة ،كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء».

اهتمددت دعددوة اإلخددوان المسددلمين بددالتركيز عل د الجوانددب اإلسد مية التددي
أغفلدددت عمددددًا أو ىهددد ً مدددن رسدددالة اإلسددد

مثددد  :الدولدددة واألمدددة والجهددداد

واالقتصدداد والثقافددة والتربيددة والفكددر والقددانون  ...ومددا إل د ذلددك ،بعددد أن ب د ل
االسدددتعمار ىهدددود الجبدددارة وأنفدددق م دددين ائلدددة ،وربددد م ميددد مخلصدددين
ألفكار  ،عملون بك ما أوموا لتجر د اإلس
فع عل عبد الدراز فدي كتابد «اإلسد

من معن «الحكم والدولدة» كمدا
وأصدول الحكدم» ،وكمدا بدق ذلدك

كمال أمامورك في مركيا  ...ومجر د من معن «الجهداد والقدوة» كمدا دعدا إلد
ذلك غ

أحمد القاد اني فدي الهندد ،ومدن مبعد مدن صدنائع اإلنجليدز ،فقدد كدان

أكبرهم «القاد اني» أن ثبت دعومين كبيرمين:
كافرا.
إحداهما :اعة ولي األمر ،ولو كان ً
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والثانية :إب ال الجهاد في سبي هللا.
وال سددتفيد مددن هددامين الدددعومين أحددد غيددر االسددتعمار المتسددلط عل د د ددار
المسلمين ،المتحكم في رقابهم ،والمستلب لخيرامهم.
لماذا مبن اإلما البنا فكرة الشمول؟
ولم كن لإلما البندا وىماعتد خيدار فدي مبندي هد ا الشدمول لمعند اإلسد
ألسبا ث ثة:
شمول معاليم اإلس :
األول :أن اإلس

ال

شرع هللا لم دع ىانبًا من الحياة دون آخر ،فهدو -

ب بيعت  -شام لك نواحي الحيداة ،ماد دة وروحيدة ،فرد دة واىتماعيدة ،حتد
إن أ دددول آ دددة فدددي كتدددا هللا أنزلدددت فدددي شدددأن مدددن شدددئون الددددنيا هدددو كتابدددة
«الد ون».
سا اام فَ اٱكتُُِوهُ َوللَكتُااب ََل انَ ُك
{ َّٰيَأَي َُااا ٱلَا ِذينَ َءا َمنُااوا إِذَا ت َااَايَنت ُ َِ ااَين ِإلَ ا َّٰ أ َ َج ا م َ
ب َك َما عَلَ َمۥُ َ
علَلا ِۥ ٱل َحا
ٱّللُ فَللَكتُب َوللُم ِلا ِ ٱلَا ِذ َ
ب كَاتِب أَن يَكت ُ َ
كَاتِبُ َِٱلعَا ِ َو َّل يَأ َ

[ }...البقرة.]282 :
والقرآن ال
هو نفس ال

ٱلصالَا ُ [ }...البقدرة،]183 :
ب َ
قولَّٰ { :يَأَي َُا ٱلَ ِذينَ َءا َمنُوا ُكتِ َ
علَل ُك ُ ِ
قول في نف

صااصُ
اب َ
علَال ُك ُ ٱل ِق َ
السورةَّٰ { :يَأَي َُا ٱلَ ِذينَ َءا َمنُاوا ُكتِ َ

علَاال ُك إِذَا َح َ
ب َ
ضا َار أ َ َح ااَ ُك ُ
فِا ٱلقَتلَ ا } [البقددرة ،]178 :وهددو ال د قددول فيهدداُ { :كتِ ا َ
ٱل َمو ُ
وف} [البقدرة ،]180 :و قدول
ت إِن ت َ َركَ َخل ًرا ٱل َو ِصلَةُ ِلل َّٰ َو ِلاَي ِن َوٱۡلَق َرَِلنَ َِاٱل َمع ُر ِ
سا َّٰ أَن تَك َر ُهاوا ش اَالا َو ُها َو
علَل ُك ُ ٱل ِقتَاا ُ َو ُه َاو ُكاره لَ ُكا َو َ
ب َ
ع َ
في ذات السورةُ { :كتِ َ
َخلاار لَ ُك ا [ }...البقددرة ]216 :عبددر القددرآن عددن فرضددية ه د األمددور كلهددا بعبددارة
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واحدةُ { :كتِ َب َعلَل ُك ُ}.
فه األمدور كلهدا ممدا كتبد هللا علد المدامنين ،أ فرضد علديهم :الصديا
في األمدور التعبد دة ،والقصدا

فدي القدوانين الجنائيدة ،والوصدية فيمدا سدم

«األحوال الشخصية» ،والقتال في الع قات الدولية.
وكلها مكالي شرعية تعبد بتنفي ها المامندون ،و تقربدون بهدا إلد هللا ،فد
تصدددور مدددن مسدددلم قبدددول فرضدددية الصددديا  ،ورفدددض فرضدددية القصدددا

أو

الوصية أو القتال.
إن الشر عة اإلس مية حاكمة عل ىميع أفعال المكلفين ،ف

خلدو فعد وال

واقعة من الوقائع إال ولهدا فيهدا حكدم مدن األحكدا الشدرعية الخمسدة ،كمدا قدرر
ذلك األصولون والفقهاء من ك ال وائ

والم اهب المنتسبة إل الملة.

وقد دل عل هد ا الشدمول :القدرآن والسدنة ،فقدد قدال معدال مخا بًدا رسدول
ش ا ء َو ُها ااا َو َرح َما ااة
صددل هللا علي د وسددلم َ { :ونَ َزلنَااا َ
اب تِِ َّٰلَ انااا ِل ُك ا ِ َ
علَلااكَ ٱل ِك َّٰت َا َ
َوَُش َر َّٰ ِلل ُمس ِل ِملنَ } [النح

.]89 :

أمرا قربندا مدن هللا إال
وقد ثبت أن رسول هللا صل هللا علي وسلم ما مرك ً
وأمرنددا ب د  ،وال مددرك أمد ًدرا بعدددنا عددن هللا إال نهانددا عن د  ،حت د مركنددا عل د
المحجة البيضاء« :لللُا كنُارهاّ ،ل يزيغ عنُا إّل هالك»(.)95
فاإلس

هو رسالة الحياة كلها ،ورسالة اإلنسان كل  ،كمدا أند رسدالة العدالم

( )95مددن حددد روا ابددن ماىدد ( ،)43وأحمددد فددي «مسددند » ،والحدداكم مددن ر قدد عددن
العرباض بن سار ة« ،المستدرك» ( ،)97 ،96 / 1وابن أبي عاصم في «السدنة» بنسدناد
حسن كما قال المن ر .
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كل  ،ورسالة الزمن كل (.)96
اإلس

رفض مجزئة أحكام ومعاليم :

الثاني :أن اإلس

نفس رفض مجزئة أحكام ومعاليم وأخد بعضدها دون

بعض.
وقد اشتد القرآن في إنكار هد ا المسدلك علد بندي إسدرائي  ،فقدال معدال فدي
ب َوتَكفُ ُرونَ ََِِعض فَ َما َج َزا ُء َمان يَفعَا ُ َّٰذَ ِلاكَ ِمان ُك
خ ابهم{ :أَفَتُؤ ِمنُونَ ََِِع ِ
ض ٱل ِك َّٰت َ ِ
ب َو َماا َ
عمَاا
ٱّللُ َِ َّٰغَ ِفا َ
إِ َّل ِخز فِ ٱل َحلَ َّٰو ِة ٱلانلَا َويَو َ ٱل ِق َّٰلَ َم ِة ي َُاردونَ إِلَا َّٰ أَش َِاا ٱلعَاذَا ِ
تَع َملُونَ } [البقرة.]85 :

ولما أحب بعض اليهود أن ددخلوا فدي اإلسد

بشدر أن حتفظدوا بدبعض

الشددرائع اليهود ددة ،مث د محددر م ددو السددبت ،أب د الرسددول علدديهم ذلددك إال أن
دخلوا في شرائع اإلس

كافة.

ٱلساال ِ كَافَا ااة َو َّل
وفدي ذلددك نددزل قولد معددال َّٰ { :يَأ َي َُااا ٱلَا ِذينَ َءا َمنُااوا ٱد ُخلُااوا فِا
ِ
تَت َ ِِعُوا ُخ ُ
ت ٱل َ
شل َّٰ َط ِن ِإنَۥُ لَ ُك َعاُو م ِِلن} [البقرة.)97(]208 :
ط َّٰ َو ِ
وخا ب هللا سدبحان رسدول صدل هللا عليد وسدلم فقدالَ { :وأ َ ِن ٱح ُكا ََلانَ ُُ

( )96انظددر فددي ذلددك :خصيصددة «الشددمول» مددن كتابنددا «الخصددائ

العامددة فددي اإلس د »،

وكد لك« :الفهددم الشددمولي لإلسد والتحد ر مددن مجزئددة اإلسد » مددن كتابنددا« :الصددحوة
اإلس مية وهمو الو ن العربي واإلس مي» ( .)98 - 68
آمدرا عبداد المدامنين بد  ،المصددقين
( )97قول ابن كثير في مفسدير اآل دة « :قدول هللا معدال
ً
برسول  ،أن أخ وا ىميع عدرا اإلسد وشدرائع  ،والعمد بجميدع أوامدر  ،ومدرك ىميدع
زواىر  ،ما است اعوا من ذلك» «مفسير ابن كثيدر» (  . )247 / 1دار إحيداء التدرا
العربي بيروت.
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اض َماا أ َ َ
َِ َما أ َ َ
ناز َ َ
نز َ َ
ٱّللُ إِلَلاكَ }
ٱّللُ َو َّل تَتَِِع أَه َوا َء ُه َوٱحذَر ُه أَن يَف ِتنُاوكَ عَان ََع ِ

[المائدة.]49 :
فهنددا ح د ر هللا رسددول مددن غيددر المددامنين أن صددرفو عددن بعددض أحكددا
اإلس  ،وهو خ ا لك من قو بأمر األمة من بعد .
والحقيقدددة أن معددداليم اإلسددد

وأحكامددد فدددي العقيددددة والشدددر عة واألخددد

والعبادات والمعام ت ال مامي أكلها إال إذا أخد ت متكاملدة ،فدنن بعضدها الز
لدبعض ،وهددي أشددب «بوصددفة بيددة» كاملدة مكونددة مددن غد اء متكامد  ،ودواء
متنددوع ،وحميددة وامتندداع مددن بعددض األشددياء ،وممارسدة لددبعض التمر نددات ...
فلكي محقق ه الوصفة هدفها ،ال بد من منفيد ها ىميعًدا ،فدنن مدرك ىدزء منهدا
قد اثر في النتيجة كلها.
الحياة وحدة ال متجزأ وال منقسم:
الثال  :أن الحياة نفسها وحدة ال منقسم ،وك ال تجزأ.
وال مكن أن مصل الحياة إذا مول اإلس

ىدز ًءا منهدا كالمسداىد والزوا دا

حكمها و وىههدا ،ومركدت ىواندب الحيداة األخدرى لمد اهب وضدعية ،وأفكدار
بشر ة ،وفلسفات أرضية ،موىهها ومقودها.
ال مكدددن أن كدددون لإلسددد

المسدددجد وحدددد  ،و كدددون للعلمانيدددة المدرسدددة

والجامعة والمحكمة والتلفاز واإلذاعة والصحافة والكتا والمسدرح والسدينما،
والسو والشارع ،والبرلمان والوزراة ،والجدي

والشدر ة ،وبعبدارة أخدرى:

الحياة كلها!
كمددا ال مكددن أن صددل اإلنسددان إذا كددان موىي د الجانددب الروحددي ل د مددن
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ىهددة كالددد ن ،والجانددب المدداد والعقلددي ل د مددن اختصددا

ىهددة

أخرى كالدولة ال د نية.
فالواقع أن ال مثنو ة في اإلنسدان وال فدي الحيداة ،فلدي

فيد وال فيهدا انقسدا

وال انفصال.
إن د هددو اإلنسددان بروح د ومادم د  ،وبعقل د ووىدان د وبدن د  ،ف د فص د وال
مفر ق ،وكما ا د ذلك العلم الحد

نفس  ،وك لك الحياة.

ضا ال منقسم.
إن اإلنسان ال نقسم ،والحياة أ ً
وكددد الفلسدددفات والمددد اهب الثور دددة أو «اإل دددد ولوىيات» االنق بيدددة فدددي
التار خ وفي عصدرنا :ذات دابع كلدي شدمولي ،ولهد ا مدرفض مجزئدة الحيداة،
ومدددأب أن مسدددي ر علددد ىدددزء منهدددا دون ىدددزء ،بددد ال بدددد أن مقودهدددا كلهدددا،
وموىهها ىميعًدا وفقًدا لفلسدفتها ،ونظرمهدا الكليدة للوىدود وللمعرفدة وللقديم ،وهلل
واإلنسان والتار خ.
قول أحد االشتراكيين العر المعروفين( )98في مبر ر ه ا االمجا :
«إن فهددم االشددتراكية عل د أنهددا نظددا اقتصدداد فحسددب ،هددو فهددم خددا ئ؛
فاالشددتراكية مقددد حلد ً
دوال اقتصدداد ة لمسددائ كثيددرة ،ولكددن ه د الحلددول ىميعًددا
ليست إال ناحية واحدة من نواحي االشتراكية ،وفهمها عل أسا

هد الناحيدة

الواحدة فهدم خدا ئ ال نفد إلد األعمدا  ،وال تعدرف إلد األسد

التدي مقدو

( )98هو الدكتور مني الرزاز  -ال انتخب زمنًدا مدا أمينًدا عا ًمدا لحدز البعد االشدتراكي
العربدي فدي كتابد «دراسددات فدي االشدتراكية» الد صدددر عدا  ،1960و حمد مقدداالت
لعدد من قادة «البع ».
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عليها االشتراكية ،وال ت لع إل اآلمال البعيدة التي م هب إليهدا االشدتراكية»،
«  ...فاالشدددتراكية مددد هب للحيددداة ،ال مددد هب ل قتصددداد ،مددد هب متدددد إلددد
االقتصداد والسياسدة والتربيددة والتعلديم واالىتمدداع والصدحة واألخد

واألد

والعلم والتار خ ،وإل ك أوى الحياة كبيرها وصريرها.
وأن مكون اشتراكيًا عني :أن كون لك فهم اشتراكي لك ه ا ال
وأن كون لك كفاح اشتراكي ضم ك ه ا ال

ذكدرت،

ذكرت».

ثم اكد الكامدب أن هد النشدرة الشداملة ليسدت مقصدورة علد االشدتراكية،
وإنما هي األسا

في الم اهب االىتماعية األخرى.

ولقد برز الكامب شمول الم اهب االىتماعيدة ،وامسداع ن اقهدا بحيد متسدع
إل د ك د المجدداالت ،وأن مضددع الحلددول لك د المشددك ت بددأن ... « :سددبب ه د
النظرة الشاملة أن الحياة نفسها شيء واحد  ...ميار واحد ال عرف هد ا التقسديم
ال

خترع عقلنا ،لكي سه عل نفسد إدراك حقدائق الحيداة ،ثدم نسد أند

هو نفس ال

قا به ا التقسيم ،و ظن أن الحياة كانت مقسمة هك ا من األزل.

فالحياة ال معرف شيئًا اسم االقتصاد ،منفص ً عدن شديء اسدم االىتمداع،
وشيء آخر اسم السياسة.
الحياة شيء متكام متص  ،ولكن عقلنا العاىز المردر بالتحليد والددر ،
لن تمكن من القيا به ا التحلي والدر  ،إذا واى الحياة كك قائم ب امد  ،فهدو
مض ر إل أن قسم الحياة إل أوى  ،وإل ألوان ،وإل أندواع مدن الع قدات،
عددا،
فيسددمي بعضددها اقتصددادًا ،و سددمي بعضددها اآلخددر سياسددة ،وبعضددها اىتما ً
وأخ قًا ،ود نًا ،ومار ًخا ،وأدبًدا ،وعل ًمدا  ...إلد آخدر هد السلسدلة إن كدان لهدا
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آخر.
الحياة  ...كالنهر ،شسيء واحد متص مسدتمر  ...وكد لك حيداة أ مجتمدع،
كبير أو صرير  -أمة أو أسرة ،حكومة أو حز .
فموق د أ مجتمددع إزاء الحر ددات السياسددية قددرر موقف د مددن االقتصدداد،
وموقف من النظم االقتصاد ة قرر موقف مدن الحر دات السياسدية ،وكد لك مدن
االستعمار ومدن األخد

ومدن التعلديم ومدن األد ومدن التدار خ  ...إلد آخدر

ه السلسلة التي ال منتهي».
و خل

الكامب من ذلك إل مأكيد الصفة الشداملة ل شدتراكية فيقدول... « :

بهد ا المعند  ،مصددب كلمددة االشددتراكية إذن كلمددة ال مقتصددر علد التعبيددر عددن
حالة اقتصاد ة معينة فحسب ،ب هي معبير عن نوع من الحيداة بأكملهدا بجميدع
وىوهها» .اه .
ه د هددي بيعددة العقائددد ات واأل ددد ولوىيات االنق بيددة كلهددا ،فلمدداذا ددراد
لإلس

وحد  -وهو ب بيعت رسالة شاملة :عقيدة وشر عة وأخ قًدا وحضدارة

 أن قصر رسالت عل المساىد والمحاكم الشرعية؟!ولعل لو رضدي بد لك ،مدا مركدو سدتق بهد المسداىد وىههدا كمدا ر دد،
وال بتلك المحاكم قضي فيها بما شاء(.)99
( )99فددي عدددد مددن ب د د المس دلمين اعتدددت الحكومددات العلمانيددة عل د الجددزء البدداقي لهددم مددن
التشر ع وهو المتعلق باألسرة أو ما سمي «األحوال الشخصدية» كمدا فدي مركيدا ومدون ،
حرا في أن قول كلمة اإلس كمدا شداء ،بد كمدا مشداء السدل ة!!
كما أن المسجد لم عد ً
وفي مون  :معتبر ص ة الجماعة في المسجد مهمدة م حدق صداحبها ومعرضد للمسدائلة،
وال سيما إذا كان من الشدبا ومددار محفدي القدرآن فدي مركيدا لأل فدال :معتبدر مخالفدة
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إن المسيحية التي قول إنجيلها« :دع مدا لقيصدر لقيصدر ،ومدا هلل هلل» حدين
وىدددت ا لفرصددة والقددوة ،لددم سددعها أن مدددع شدديئًا لقيصددر ،ولددم مسددت ع إال أن
مسددود ،وموى د الحيدداة كلهددا الوىهددة التددي مددامن بهددا ،مث د ك د األ ددد ولوىيات
الد نية والعلمانية قد ًما وحدد ثًا ،وكدان البدابوات هدم الد ن توىدون «القيصدر»
و راقبون و وىهون و لزمون بما ر دون وما ال ر دون.
فنذا كان هد ا شدأن المسديحية ،فكيد باإلسد

الد

دأب أن قسدم اإلنسدان

بددين مددادة وروح منفصددلتين ،أو قسددم الحيدداة بددين هللا وقيصددر ،وإنمددا جعدد
قيصر وما لقيصر هلل الواحد األحد؟!
ٱّللِ أََت َ ِغ َح َكما ا َو ُه َو ٱلَ ِذ أ َ َ
{أَفَغَل َر َ
نز َ إِلَل ُك ُ ٱل ِك َّٰت َ َب ُمفَص اَال} [األنعا .]114 :
س ُن ِمنَ َ
ٱّللِ حُكما ا ِلقَو يُوقِنُونَ } [المائدة.]50 :
{أَفَحُك َ ٱل َّٰ َج ُِ ِللَ ِة يَِغُونَ َو َمن أَح َ

شمول الحركة بعد شمول الفكرة:
ولددم قدد اإلخددوان بالشددمول اإلسدد مي عنددد حدددود النظددر والفكددرة ،بدد
وصلوا به ا الشمول إل مستوى العم والحركة.
ورأ نا األستاذ البنا علن في «رسالة الماممر الخدام » أن حركدة اإلخدوان
مضم ك المعاني اإلص حية ،وك النواحي اإل جابيدة التدي مفتقدر إليهدا األمدة،
وممثلت فيها ك عناصر غيرها من الفكر ،واىتمع فدي رحابهدا مدا مفدر لددى
ىماعات شت .
وأصددب كد مصددل مخلد

للدستور!!

غيددور جددد فيهددا أمنيتد  ،والتقددت عندددها آمددال
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محبي اإلص ح ال ن عرفوها وفهموا مراميها ،ومسدت يع أن مقدول وال حدر
عليك ،إن اإلخوان المسلمين:
 - 1دعددوة سددلفية :ألنهددم دددعون إلد العددودة باإلسد

إلد معيند الصددافي مددن

كتا هللا وسنة رسول .
 - 2و ر قة سنية :ألنهم حملون أنفسهم علد العمد بالسدنة الم هدرة فدي كد
شيء ،وبخاصة في العقائد والعبادات ما وىدوا إل ذلك سبي ً .
 - 3وحقيقددة صددوفية :ألنهددم علمددون أن أسددا

الخيددر هددارة الددنف  ،ونقدداء

القلدب ،والمواظبددة علد العمد  ،واإلعدراض عددن الخلدق ،والحددب فددي هللا،
واالرمبا عل الخير.
 - 4وهيئة سياسية :ألنهدم

دالبون بنصد ح الحكدم فدي الدداخ ومعدد النظدر

في صدلة األمدة اإلسد مية بريرهدا مدن األمدم فدي الخدار  ،ومربيدة الشدعب
عل العزة والكرامة والحر

عل قوميت إل أبعد حد.

 - 5وىماعددة ر اضددية :ألنهددم عنددون بجسددومهم ،و علمددون أن المددامن القددو
خيدر مددن المددامن الضددعي  ،وأن النبدي صددل هللا عليد وسددلم قددول« :إن

لِانك عللك حقًا»( )100وأن مكالي

اإلسد

كلهدا ال مكدن أن مدادى كاملدة

صحيحة إال بالجسم القو  ،فالص ة والصو والح والزكاة ال بدد لهدا مدن
ىسم حتم أعباء الكسب والعم والكفداح فدي لدب الدرز  ،وألنهدم مبعًدا
ل د لك عنددون بتشددكي مهم وفددرقهم الر اضددية عنا ددة مضددارع وربمددا فاقددت
كثيرا من األند ة المتخصصة بالر اضة البدنية وحدها.
ً
( )100متفق علي من حد

عبد هللا بن عمرو.
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لددب العلددم فرضددة عل د ك د

مسدددلم ومسدددلمة ،وألن أند دددة اإلخدددوان هدددي فدددي الواقدددع مددددار

للتعلددديم

والتثقي  ،ومعاهد لتربية الجسم والعق والروح.
 - 7وشركة اقتصاد ة :ألن اإلس
الددد

عندي بتددبير المدال وكسدب مدن وىهد هدو

قدددول نبيددد صدددل هللا عليددد وسدددلم « :نعااا الماااا الصاااالح للرجااا

ً
مغفااورا
كاااّل ماان عماا ياااه أمساا
الصااالح»( ،)101و قددول« :ماان أمساا
ً

لۥ»(« ،)102إن هللا يحب المؤمن المحترف»(.)103
 - 8وفكدددرة اىتماعيدددة :ألنددد عندددون بدددأدواء المجتمدددع اإلسددد مي و حددداولون
الوصول إل

ر ع ىها وشفاء األمة منها.

وهكددد ا ندددرى أن شدددمول معنددد اإلسددد

قدددد أكسدددب فكرمندددا كددد منددداحي

اإلص ح ،ووى نشا اإلخوان إلد كد هد الندواحي ،وهدم فدي الوقدت الد
تج في غيرهم إل ناحية واحدة دون غيرها تجهدون إليهدا ىميعًدا ،و علمدون
أن اإلس

البهم بها ىميعًا.

ومن هنا كان كثيدر مدن مظداهر أعمدال اإلخدوان بددو أمدا الندا

ضدا
متناق ً

وما هو بمتناقض.
فقد رى النا

األ لمسلم في المحرا خاشدعًا متبدت ً بكدي و تد ل  ،وبعدد
( )197 / 4و ( ،)202والحداكم ( ،)2 / 2وصدحح

( )101روا أحمد عن عمرو بن العا
عل شر مسلم ووافق ال هبي.
( )102الحد ثان ذكرهما السيو ي فدي «الجدامع الصدرير» ،وسدندهما صدعي  .ولد ا ذكرهمدا
األلباني في «ضعي الجامع الصرير».
( )103من رسالة الماممر الخام (  )123 - 121من مجموع الرسائ .
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قلي كون هو بعيند واع ً
سدا قدرع اآلذان بزواىدر الدوع  ،وبعدد قليد
ظدا مدر ً
مرا نفس ر اضيًا أنيقًا رمي بالكرة أو در عل العدو أو مدار

السدباحة،

وبعد فترة كون هو بعين في متجر أو معمل دزاول صدناعت فدي أماندة وفدي
أمانددة وفددي إخ د

 ،ه د مظدداهر قددد راهددا النددا

متنددافرة ال لتددئم بعضددها

ببعض ،ولو علموا أنها ىميعًدا جمعهدا اإلسد  ،و دأمر بهدا اإلسد  ،و حدض
عليهددا اإلس د  ،لتحققددوا فيهددا مظدداهر االلتئددا  ،ومعدداني االنسددجا  ،ومددع ه د ا
الشددمول فقددد اىتنددب اإلخددوان ك د مددا اخدد علدد ه د النددواحي مددن م خدد ،
وموا ن النقد والتقصير(.)104

***

( )104من رسالة الماممر الخام

(

 )123 - 121من مجموع الرسائ .
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 - 2االمجا إل التجميع والتوفيق ال إل التنفير والتفر ق
ومما ال خ ئ الدار
محددر

كدد الحددر

لحركة اإلخوان المسلمين :أنهدا مند بدا دة ان

قهدا

علدد التقر ددب بددين المتباعددد ن ،وعلدد التجميددع بددين

المتفرقين ،وعل التوفيق بدين المتخاصدمين ،فدي إ دار العداملين لإلسد  ،مدن
الجماعات واألفراد والماسسات.
وأعلن األستاذ البنا من قد م :أن دعومد مبندي وال مهدد  ،ومجمدع وال مفدر ،
وه ا ما ىع اإلخوان من نشأمهم ،هتمون بأمور أربعة ضرور ة:
األول :هو االعتدال في النظر إلد األمدور ،ومبند الوسد ية المتوازندة فدي
الحكم عل األشياء والمواق  ،واألشخا

والهيئات واألعمال ،دون غلدو وال

مقصير.
الثاني :وهو ثمدرة للموقد

األول ،وهدو التسدام فدي معاملدة المخدالفين ،أو

التعمد «مددع اآلخددر ن» كمددا عبددرون اليددو  ،وبهد ا نقددول مددا رو عددن اإلمددا
الشافعي رحم هللا  :رأ دي صدوا

حتمد الخ دأ ،ورأ غيدر خ دأ حتمد

الصوا  ،ونجد اإلما الشهيد هنا قد مبن قاعددة المندار ال هبيدة ،التدي وضدعها
الع مة المجدد محمد رشيد رضا رحم هللا  ،وهدي التدي مقدول« :نتعداون فيمدا
ضا فيما اختلفا في ».
امفقنا علي  ،و ع ر بعضنا بع ً
وقد ظن كثير من اإلخدوان أن هد العبدارة مدن كد

األسدتاذ البندا إل رادهدا

في بعض رسائل  ،وقد كان تعام مع اآلخر ن بالفع عل أساسها.
الثال  :هو الرفق في التعام مع المخالفين ،فنن هللا حب الرفدق فدي األمدر
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كل  ،وما دخ الرفق في شديء إال زاند  ،وال ندزع مدن شديء إال شدان  ،وأولد
النا

بالرفق هم رىال الددعوة ،الد

نبردي أن متسدع صددورهم للجميدع ،وال

عا بأحد ،وإن بل في خصومت ما بل .
ضيقوا ذر ً
وأعظم أسوة لنا في ذلك هو رسولنا صل هللا علي وسلم  ،ال

خا بد هللا

متت بقول {فَ ِِ َما َرح َمة ِمانَ ٱ َّللِ ِلنا َ لَُُا َولَاو ُكنا َ فَ َ
ظاا َ
ب وَنفَضاوا ِمان
غ ِلال َق ٱلقَلا ِ
حو ِلكَ } [آل عمران]159 :
َ

عنِات َح ِاري
علَلا ِۥ َماا َ
س ُك ع َِزياز َ
وقال عز وى { :لَقَا َجا َء ُك َرسُو ِمن أَنفُ ِ
رَحل } [التوبة]128 :
َ
علَل ُك َِٱل ُمؤ ِمنِلنَ َرءُوف ِ

الرابع :مبني المنه النبو في التيسير ال التعسير ،والتبشير ال التنفير ،كمدا
أوص الرسول الكر م أبا موس األشعر ومعاذ بن ىب  ،حين أرسدلهما إلد
الدديمن ،فقددال« :يساارا وّل تعسااروا ،وَشاارا وّل تنفااروا ،وتطاوعااا» «أ وال
مختلفا»(.)105
وروى عن أن

قول « :يسروا وّل تعسروا ،وَشروا وّل تنفروا»(.)106

ومنه التيسير والتبشير دائما جمع وال فدر  ،و قدر وال باعدد ،و حبدب
وال برض.
األصول العشرون وامجاهها إل التجميع:
وفدددي ضدددوء هددد ا المعنددد الكبيدددر االمجدددا إلددد التجميدددع والتوفيدددق .ال إلددد
المباعدة والتفر ق  -كتدب حسدن البندا «أصدول العشدر ن» الشدهيرة فدي رسدالة
( )105متفق علي عن أبي موس «اللالا والمرىان» (.)1130
( )106مبفق علي عن أن «اللالا والمرىان» (.)1131
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«التعاليم» التي ىعلهدا أساسدا لوحددة الفهدم بدين األخدوان المجاهدد ن الصدادقين
من ىماعة اإلخوان المسلمين.
وهي األصول التي عن الكثيرون بشرحها والتعليق عليها ما بين مختصدر
وم ول.
وقد كنت شرحتها من قد م شرىا سج فدي عددد مدن األشدر ة ،لقد قبدوال
لدى المهتمين بالجانب الفكر  ،من اإلخوان ،ومن غيرهم في بعدض األحيدان.
ثددم أخ د ت فددي شددرحها كتابددة شددرحا مفص د فددي سلسددلة «نحددو وحدددة فكر ددة
للعالمين لإلس » صدر منها أربعة أىزاء.
وال بأ

أن أقتب

بعض ما كتبتد عدن هد األصدول و بيعتهدا ومزا اهدا،

ومددن المخ دا بون بهددا ،وذلددك فددي شددرح األصددول األول المتعلددق ب د «شددمول
اإلس ».
من المخا بون به األصول؟
وهنا نجيب عن الساال المهدم فدي هد ا الموضدع ،وهدو :مدن الد ن خدا بهم
حسن البنا به األصول العشر ن؟
ومن الواض أن خا ب به األصول صنفين من النا :
األول :تحدددد فددي اإلخددوان العدداملين أو المجاهددد ن مددن ىماعددة «اإلخددوان
المسلمين».
فمن المعلدو أن «اإلخدوان» هيئدة عامدة ،قامدت لتجد دد اإلسد

فدي عقدول

المسددلمين ونفوسددهم وحيددامهم :اعتقددادا وفكددرا وخلقددا وسددلوكا .وقددد ضددمنت فددي
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صدددفوفها ألواندددا مختلفدددة مدددن الندددا  ،مدددنهم السدددلفي ،ومدددنهم الصدددوفي ،مدددنهم
المتمسددك بم هب د  ،ومددنهم مددن ال ددرى التم د هب ،مددنهم المحدداف الميددال إل د
القددد م ،ومددنهم المتحددرر الميددال إل د الجد ددد .مددنهم المثق د بالثقافددة الشددرعية،
المدنية  ...إلخ.

ومنهم المثق

وه د األمزىددة واالمجاهددات المختلفددة محتددا إل د «قواسددم مشددتركة» فددي
الفكددر ،مجمددع بينهددا ،عل د اخددت ف نزعتهددا ،وموحددد مفاهيمهددا األساسددية فددي
القضددا ا الكليددة ،والمسددائ الد نيددة الكبددرى ،وإن بقددي االخددت ف فددي الفرعيددات
والتفصي ت التي تع ر أن تفق النا
الصن

عليها.

الثاني :تمث فدي الجماعدات والفئدات الد نيدة المختلفدة ،التدي كاندت

مضمها الساحة المصر ة ،و كتب اإلما البنا ه األصول ،وهي شدبيهة إلد
حددد كبيددر بم دا نحددن علي د اليددو  ،وقددد ما قددال الشدداعر العربددي :مددا أشددب الليلددة
بالبارحة! وقال من قال من الرربيين :التار خ عيد نفس !
ومهما اختل
المواق

النا

في صد ه المقولة ،فنن مما ال جحدد أن كثيدرا مدن

واألوضاع قد متكرر أو متشاب إل حد بعيد.

أىددد  ...كاندددت عدددين البندددا رضدددي هللا عنددد  -وهدددو كتدددب هددد األصدددول
العشر ن  -مركزة علد الجماعدات الد نيدة المختلد

بعضدها مدع بعدض ،التدي

متبادل التجر واآلمها  ،إل حد التفسيق ب التكفير.
وقد رأى ذلك بعيني رأسد  ،ولمد

آثدار براحتيد  ،فمند بدز فجدر دعومد

بمد نددة اإلسددماعيلية ،حي د الجماعددات الد نيددة ذات االمجددا السددلفي أو السددني
ممث امجاها ،وهدي فيمدا بينهدا متقداذف الدتهم ،ثدم الجماعدات الصدوفية ب ر قهدا
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ومشددا خها وأمباعهددا وشددارامها ،ممث د امجاهددا آخددر ،معاد ددا ومناقضددا ل مجددا
األول ،وبينهما الحر ىدلية ال خمد أوراها.
ثم هناك العلماء والوعاظ والخ باء ال ن ال نتمون ألحدد مدن المعسدكر ن،
وال ن ال عجبون أولئك وال هاالء وال عجبهم أ ضا أولئك وال هاالء.
كان ه ا ما رآ ولمسد حسدن البدا فدي اإلسدماعيلية ،ثدم مدا رآ بعدد ذلدك فدي
القاهرة بصورة أكبر  -بين االمجاهات الد نية المختلفة.
ولما كان الرى مشعول الفكر والقلدب بتوحيدد األمدة المسدلمة ،التدي فرقتهدا
الخ فدات مددن كد ىاندب ،حتد قامد بعضدها بعضددا فددي أ دا الحددر العالميددة
األولد  ،وقددد سددق ت آخددر را ددة كانددت مجمددع أمددة اإلسد

محددت ظد العقيدددة،

وهددي را ددة الخ فددة سددنة  ،1924وبددرزت النزعددات القوميددة والو نيددة ،بددد
للوحدة اإلس مية ،والقومية اإلس مية.
له ا كان من المهم  -ب من الضرور  -موحيد الجبهدة الداخليدة اإلسد مية
بك وسيلة ممكنة :ىبهة الداعين إل اإلسد  ،والدرافعين لشدعارام المتنوعدة،
والعمد علد مضددييق دائددرة الخ فددات الد نيددة والفكر ددة بيددنهم ،وىمعهددم علد
«الحدددد األدنددد » مدددن األصدددول والمفددداهيم اإلسددد مية التدددي موحدددد وال مفدددر ،
ومقر وال مباعد.
وحين أنشئ امحاد للجماعات الد نية في مصدر ،مقدد الشدهيد بهد األصدول
المركزة ،لتكون محورا ملتقي علي الجماعات المختلفة.
من مزا ا ه األصول:
ومن هنا ن ح في ه األصول عدة أمور:
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أوال :أنهددا متجد غالبددا إلد المسددائ التددي مختلد فيهددا وىهددات النظددر ،بددين
المددار

الد نيدة قددد ما وحدد ثا ،كددالخ ف بدين السدل والخلد مدن المتكلمددين

والخ ف بين االمجا الصوفي واالمجا السدلفي ،والخد ف بدين أنصدار التقليدد
الم هبي و «ال م هبين».
ثانيا :أنها مصوغة بحكمة واعتددال ،ألنهدا متجد إلد التجميدع والتوفيدق ،ال
إل اإلثارة والتفر ق ،بين أمباع ه المدار  ،إذا موافر القدر الضدرور مدن
الفهم واإلخ

والتسام .

ثالثا :أن قصد فيهدا إلد التركيدز واإل جداز ،ال إلد الشدرح والتفصدي  ،ألن
التوسع والتفصي في هد األمدور ،تدي فرصدة أكبدر للخد ف ،ومعددد اآلراء
ومضاربها ،وهو عك

المقصود.

رابعا :أنها لم معن كثيرا بالتوى إل العلمانين والمثقفدين ثقافدة غربيدة ،ولدو
كان ذلك من قصدها واهتمامها ،ألضافت إل ه األصول أصوال أخرى.
ولهددد حدددين أردت أن أقدددد معدددالم اإلسددد

لهددداالء فدددي كتدددابي «اإلسددد

والعلمانيددة وىهددا لوىد » ذكددرت عشددر ن أصد أخددرى ،ذات مضددمون آخددر،
ووىهددة أخددرى( ،)107وأعتقددد أن د لددو كددان اإلمددا الشددهيد مكدداني لفعد مث د مددا
فعلت ،ولك مقا مقال.
امجا التجميع والتوفيق:
وال ر ددب أن االمجددا التوحيددد والتددوفيقي ،فددي ه د األصددول واض د ك د
الوضوح ،وحينما بددأت أكتدب فدي شدرح هد األصدول ،وعلد األصد أنشدر
( )107انظر كتابنا« :اإلس

والعلمانية وىها لوى » (

 .)47 - 36 :نشر مكتبة وهبة.
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بعض ما كان عند من شرحها ،عندما بدأت مجلة «الدعوة» في الظهدور فدي
أوائ السبعينات بنشراف المرشدد الثالد األسدتاذ عمدر التلمسداني رحمد هللا ،
ىعلت لها عنوانا أساسيا ثابتا هو «نحو وحدة فكر ة إس مية».
ومن موفيق هللا لنا أن وىدت شيخنا الرزالي  -رحمد هللا وأىدزل مثوبتد -
لحد هد ا الملحد نفسد بعدد ذلدك ،فسدم كتابد الد

شدرح فيد هد األصددول

العشر ن «دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين».
وقد كان التكو ن العقلدي والنفسدي لحسدن البندا تجد أبددا إلد البندا ال الهدد ،
وإل الجمع ال التفر ق.
وه ا هو السر في أن حسن البنا لم حسم الرأ في بعض األمدور ،ومركهدا
لك فر ق رى رأ  ،حسبما لوح ل من األدلة ،كمدا فدي موضدوع «التوسد »
بالنبي أو بالصالحين.
فبعد أن أكدد ضدروة أن كدون المددعو والمتوسد إليد هدو هللا متدت ذكدر أن
قضية التوس «بجا النبي ونحدو » مددخ فدي مسدائ «الفدروع العمليدة» التدي
بح فيها علم «الفق » وليست من «األصول العقائد ة» التدي بحد فيهدا علدم
«التوحيد» ألنها متعلق بالخ ف في كيفية الدعاء ،فتخر ب لك من العقيدة إلد
العم .
وبعددض المتحمسددين لوىهددة معينددة عيبددون عل د الشدديخ رحم د هللا أن د لددم
حسددم فددي ه د ا األمددر ،بددرأ قددا ع ،وذلددك ألنهددم نظددرون مددن زاو ددة غيددر
زاو ت  ،و سعون إل هدف غير هدف  ،و سلكون سب غير سبيل .
فالرى رى أن جمع األمة عل األهدداف الكبدرى ،وأن حشدد صدفوفها -
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.

معن ذلك أن تنازل عن أساسيات اإلس  ،فه ا غيدر وارد فدي هد ا

المقا بحال من األحوال.
وله د ا أنكددر ادعدداء الكش د اإللهددا والددرؤى ،واعتبارهددا مصدددرا لألحكددا
والسددلوك ،وأنكددر الخرافددات والشددركيات المتعلقددة بالتمددائم والرقدد والكهانددة
وز ارة القبور والرلو في األولياء والكرامات ونحوها.
كما أنكر االبتداع في الد ن ،وشرع ما لدم دأذن بد هللا  ...إلدخ  ...ودعدا إلد
التمسك بالكتا والسنة ،والرىوع إليهما فدي معرفدة أحكدا اإلسد  .فدالتجميع
والتوفيق الد

حدر

عليد اإلمدا البندا إنمدا هدو فدي األمدور التدي متعددد فيهدا

االىتهادات ،ومختل فيها وىهات النظر ،ف بأ

من مركها دون حسم.

وه ا هو شأن الراسخين من أه العلم ،ال ن كثيرا مدا سدألون فيقولدون :ال
ندر  ،أو كرون أقوال أهد العلدم قدبلهم واخدت فهم فيهدا ،وال رىحدون قدوال
عل قول.
وقدد رو هد ا عدن اإلمدا الشدافعي رضدي هللا عند فدي عددد مدن المسدائ ،
وعقب عل ذلك اإلمدا الدراز فدي «المحصدول» فقدال :هد ا ددل علد كمدال
منصب في العلم والد ن.
أمددا العلددم فددألن ك د مددن كددان أغددو

نظددرا ،وأد فكددرا ،وأكثددر إحا ددة

باألصدول والفددروع ،وأمددم وقوفددا علد شددرائط األدلددة :كانددت اإلشددكاالت عنددد
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أكثر.
أما المصر عل الوى الواحدد دول عمدر  -فدي المباحد الظنيدة  -بحيد
ال تدددردد فيددد  :فددد لك ال كدددون إال مدددن ىمدددود ال بدددع ،وقلدددة الف ندددة ،وكددد ال
القر حة ،وعد الوقوف عل شرائط األدلة واالعتراضات.
وأما الد ن فمن وىهين:
األول :أن لما لم ظهر ل في وى الرىحان :لم ست مدن االعتدراف بعدد
العلم ،ولم شتر بالترو والمداهندة ،بد صدرح بعجدز عمدا هدو عداىز فيد .
وذلك ال صدر إال عن الد ن المتين.
كي

 -وقد نق عدن عمدر  -رضدي هللا عند اعترافد بعدد العلدم ،فدي كثيدر

مددن المسددائ ( )108وىميددع المسددلمين عدددوا ذلددك مددن مناقب د وفضددائل  ،فكي د
ىعلو عيبا ههنا؟!
والثدداني :وهددو أند لددم قد ابتددداء« :إنددي ال أعددرف هد المسددألة» بد وىددد
المسألة واقعة بين أصلين ،فد كر وىد وقوعهدا بينهمدا ،وكيفيدة اشدتباهها بهمدا.
فلما لدم ظهدر لد الرىحدان مركهدا علد ملدك الحالدة ،ليكدون ذلدك بعثدا لد علد
الفكر بعد ذلك ،وحثا لرير من المجتهد ن عل

لب الترىي .

«وه ا هو ال ئق بالد ن المتين ،والعقد الرصدين والعلدم الكامد  ...بد مدن
أنص

واعترف بالحق ،علم أن ذلدك ممدا ددل عد رىحدان حالد  ،علد حدال

( )108نحددو ه د ا روى عددن سدديدنا عمددر فددي مواضددع كثيددرة ،منهددا مددا تعلددق بميددرا الجددد
واإلخدددوة ،وميدددرا الك لدددة وبعدددض أبدددوا الربدددا ،وقدددد أخدددر عنددد البخدددار ومسدددلم
وغيرهما .وانظر «سنن البيهقي» ( ،)254 / 6و «فت القر ب» (.)39 / 1
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سائر المجتهد ن :في العلم والد ن»(.)109
ومددا الحظد اإلمددا البنددا مند نحددو نصد قددرن  -مددن الحاىددة إلد التجميددع
والتوفيق  -ال زلنا ن حظ إل اليو .
ففي الب د التدي زرمهدا داخد العدالم اإلسد مي ،وفدي الجاليدات والتجمعدات
اإلس مية التي التقيت بها خار العدالم اإلسد مي ،وفدي المداممرات والنددوات
التي شاركت فيها فدي أق دار شدت فدي المشدر والمردر  -كدان هنداك سداال
مشددترك تكددرر و لد و ضددرط عليهددا .نحددن الددداعين لإلسد  ،والمنتمددين إلد
الجماعات والحركات اإلس مية.
ه د ا السدداال قددول :لمدداذا

د الخ د ف قائمددا بددين الجماعددات اإلس د مية؟

ولمداذا ال متوحدد كلهددا فدي ىماعددة أو حركدة إسد مية عالميدة كبددرى ،ددل هد
الجماعددات المتفرقددة المتندداثرة؟! إن االمحدداد قددو القلددة واالخددت ف ضددع
الكثددرة؟! فلمدداذا االخددت ف بينهددا؟ أليسددت كلهددا معمد لنصددرة اإلسد  ،وإقامددة
دولة اإلس ؟! أو لي

اإلس

هدف الجميع ،ومن ق الجميع؟ فلماذا تفرقدون

وال جتمعون؟ ولماذا ختلفون وال توحدون؟
وكددم ممن د دعدداة مخلصددون أن مق دو فددي عصددرنا حركددة إس د مية عالميددة
واحدددة ،مضددم كدد الحركددات ،ومسددتوعب كدد ال اقددات ،فتكددون أقدددر علددد
التصددددد لتكددددت ت القددددوى المعاد ددددة ،ومدددداامرات الصددددهيونية ،والصددددلبية،
والشيوعية والوثنية ،التي قد مختل

بينها ومتفق علينا.

(« )109المحصددول فددي علددم أصددول الفق د » لإلمددا فخددر الددد ن الددراز محقيددق د .د ىددابر
العلواني (ى  2قسم .)528 - 525 : ،2
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أن هناك عقبات ىمة مق في سدبي هد الوحددة

المرغوبة.
فالوحدة مقتضي االمفا عل عدة أمور:
 - 1متفق أوال عل االهداف ،وعل مرميبها.
 - 2ثم متفق ثانيا عل المنها والوسائ التي متخ لتحقيق األهداف المنشودة.
 - 3ثددم متفددق ثالثددا علدد القيددادة والثقددة بنخ صددها وكفا تهددا ،وقدددرمها علدد
استخدا ملك الوسائ لتحقيق ملك األهداف.
وه ا لي

من اليسير أن توافر إال داخ الجماعة الواحدة.

وله د ا أرى أن الحلددم بالحركددة التددي مسددتوعب ك د الحركددات ،أو الجماعددة
التي مضم ك الجماعات :حلم ىمي  ،ولكن  -بمن ق الواقع  -بعيد التحقيق.
واعتقاد ال

سجلت في أكثر من كتا  :أند لدي

مدن الضدرور موحيدد

الجماعات اإلس مية ،وصبها في قالب واحد .ب كفدي التقر دب بينهدا ،وإزالدة
أسبا التنافر والتناكر بين بعضها وبعدض ،والعمد علد أن كدون بينهدا قددر
من التنسيق والتفاهم والتعاون .بحيد

كمد بعضدها بعضدا ،وبحيد مقد فدي

القضا ا الكبيرة ىبهة واحدة ،كالبنيان المرصو

.

وبه ا كون اخت فهدا اخدت ف مندوع وثدراء ،ال اخدت ف منداقض وصدراع.
ومما عين عل ه ا التقار والتفاهم والتعاون :ما ذكرنا مدن ضدرورة مدوفير
«حد أدن » من «المفاهيم المشتركة» التي مجمع بدين المتفدرقين ،ومقدار بدين
المتباعددد ن ،وموثددق الصددلة بددين المتقدداربين .وهدد ا مددا مكددن أن ماد دد هددد
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األصول إل حد كبير(.)110

***

( )110انظدددر :كتابندددا «شدددمول اإلسددد » (
وماسسة الرسالة  -بيروت.

 )34 - 27 :نشدددر مكتبدددة وهبدددة  -القددداهرة،
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 - 3العنا ة بالتكو ن المتكام
التي مميزت بها دعدوة اإلخدوان المسدلمين عمدا سدبقها ومدا

من الخصائ

عاصرها من دعوات اإلص ح :العنا ة بدالتكو ن :مكدو ن ال

ئدع أو الحدرا

ال ن جسدون ىي النصر المنشود.
وذلك أن الحركة معم عل موعية الجمداهير الرفيدرة ودعدومهم العامدة إلد
اإلسد  ،ثددم مسددتخل

الجند ددة فددي سددبي هللا ،وهدداالء هددم ال د ن وى د إلدديهم

التكو ن المتكام .
أهم عناصر ه ا التكو ن ث ثة أساسية ،وهي:
 - 1التثقي

العقلي.

 - 2اإل قاظ الروحي.
 - 3الترابط األخو .
وقد عبر اإلما عن ه العناصر الث ثة وما ،فسماها:
 - 1الفهم الدقيق.
 - 2واإل مان العميق.
 - 3والحب الوثيق.
وعبر عنها الداعية المعروف الدكتور سعيد رمضان في مقدال قدد م لد عدن
«أواصر الجماعة المامنة» فاعتبرها :العا فة ،والفكرة ،والتنظيم.

اإلخوان المسلمون  70عا ًما في الدعوة والتربية والجهاد

226

المهم هنا :أن ه ا التكو ن بعناصر الث ثة مما مميدزت بد دعدوة اإلخدوان،
فلم مكن دعدوة :ىمدال الدد ن األفرداني ،ومحمدد عبدد  ،ورشديد رضدا ،أو دعدوة
عبددد الددرحمن الكددواكبي ،وأمثددالهم مددن المصددلحين اإلس د ميين ومعنددي بجانددب
التكو ن أو التربية أو البناء ،إنما معني بالتوعية واإل قاظ والتنو ر العا .
أما حسن البنا فقد رأى أن التوعيدة العامدة ال مكفدي وحددها إلصد ح األمدة
ومرير مدا بأنفسدها ،حتد

ريدر هللا مدا بهدا ،وأند ال بددلي عدن التجنيدد والتربيدة

والبناء لتحقيق الرا ة المنشودة.
وكان حسن البنا رى أن تبع المنها النبو في ذلك .وأن النبدي صدل هللا
علي وسلم قد ىع أكبر همد

دوال العهدد المكدي هدو مكدو ن الجيد الربداني،

والرعي د القرآنددي األول ،مددن خ د ل معهددد دائددم ،وص دحبة مباركددة ،ومراقبددة
إ جابية ،وكانت «دار األرقدم» فدي مكدة هدي أشدهر دار للتربيدة األساسدية التدي
خرىددت أول أىيددال اإلسدد

وأفضددلها ،الدد ن وصددفوا بددأنهم «رهبددان الليدد

ةفرسان النهار» .وأنهم « كثرون عند الفزع ،و قلون عند ال مع».
ٱّللِ َوٱلَا ِذينَ َم َعاۥُ
وأعظم ما وصفوا ب  :ماىداء فدي كتدا هللا{ :م َحمَاا رَ سُاو ُ َ
سج اَاا يَِتَغُاونَ فَض ااال ِمانَ َ
ٱّللِ َو ِرض َّٰ َاو انا
شاَا ُء َ
علَ ٱل ُكفَ ِار ُر َح َما ُء ََلنَ ُُ ت َ َر َّٰى ُُ ُر َكعاا ُ
أَ ِ
َّٰ
ِ
سل َما ُه فِ وُ جُو ِه ُِ ِمن أَث َ ِر ٱلسجُو ِد ذَ ِلكَ َماثَلُ ُُ فِا ٱلتَو َر َّٰىا ِة َو َماثَلُ ُُ فِا ِ
نجلا ِ
ٱإل ِ
ك ََزرع أَخ َر َج شَطۥُ فَ َ
از َرهُ فَٱستَغلَ َق فَٱسات َ َو َّٰ َ
علَا َّٰ سُاوقِ ِۦۥ يُع ِجابُ ٱلازرَا َ
ع ِللَ ِغال َق َِ ُِا ُ
ار} [الفت
ٱل ُكفَ َ

.]29 :

 - 1التثقي

العقلي:

العنصددر األول فددي التكددو ن هددو :مددا تعلددق بتثقي د الفكددر ،ومنددو ر العق د ،
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د ددن نشددئ «العقليددة العلميددة»( )111و ددرفض «العقليددة الخرافيددة» أو

«العاميددة» التددي معتمددد عل د الظددن فددي موضددع اليقددين ،أو معتمددد عل د الهددوى
والعوا د فددي مقددا ال رنددي في د إال الحقددائق الموضددوعية .وهددو مددا رفض د
د المشدركين بقولد َ { :و َماا لَُُا َِا ِۦۥ ِمان ِعلا ِإن يَت َ ِِعُاونَ ِإ َّل
القرآن الكدر م الد
ٱلظ َن َوإِ َن َ
َ
ٱلظ َن َّل يُغنِ ِمنَ ٱل َح ِ ش اَلا} [الدنجم ،]28 :و قول في نف السدورة{ :إِن
يَتَِِعُونَ إِ َّل َ
اس َولَقَاا َجاا َء ُه ِمان رََِ ُِا ُ ٱلُُااَ َّٰ } [الدنجم، ]23 :
ٱلظ َن َو َماا تَُ َاو ٱۡلَنفُ ُ
وفي سورة أخرى قول{ :أُو َّٰلَئِاكَ ٱلَا ِذينَ َطَِا َع َ
علَا َّٰ قُلُاو َِ ُِ َوٱتََِعُاوا أَه َاوا َء ُه }
ٱّللُ َ

[محمد.]16 :
والعقليددة العلميددة هددي التددي مددرفض التقليددد األعمدد  ،سددواء كددان لألىددداد
واآلباء ،وفي ذلك قول القرآنَ { :و ِإذَا قِل َ لَُُا ُ ٱت َ ِِعُاوا َماا أ َ َ
ناز َ َ
ٱّللُ قَاالُوا ََا نَت َ ِِا ُع
علَل ِۥ َءاََا َءنَا أ َ َولَو كَانَ َءاََا ُُ ُ
ه َّل يَع ِقلُاونَ ش اَالا َو َّل يَُتَااُونَ } [البقدرة]170 :
َما أَلفَلنَا َ
ساادَتَنَا َو ُكَِ َرا َءنَاا
أ كان للسادة والكبراء كمدا قدال معدال َ { :وقَاالُوا َرََنَاا إِنَاا أ َ َطعنَاا َ
س ِِ َ ۠
فَأَضَلونَا ٱل َ
لارا} [األحدزا :
ب َوٱلعَان ُُ لَع اناا َك ِِ ا
لال َ 67رََنَا َءاتِ ُِ ِضعفَل ِن ِمنَ ٱلعَاذَا ِ

 ]68 ،67وقد مكرر ه ا المعن في ىملة سور من القرآن الكر م(.)112
والعقليددة العلميددة التددي نشددئها اإلسدد

هددي :التددي مددامن بوىددو النظددر

والتفكيددر فددي ملكددوت السددموات واألرض ومددا خلددق هللا مددن شددئ فددالكون كل د
مسددرح للفكددر والتأمد  ،وكد لك التددار خ ومصددا ر األمددم .وكد لك اإلنسددان بكد
آفاق الروحية والماد ة .قول معال { :أ َ َولَ يَ ُ
ض
ت ٱلسَا َّٰ َم َّٰ َو ِ
نظ ُروا فِ َملَ ُكو ِ
ت َوٱۡلَر ِ
ض فَ ُ
َو َما َخلَ َ َ
اف
ٱّللُ ِمن َ
ش ء} [األعدراف{ ، ]185 :قُا ِ
س ُ
الروا فِا ٱۡلَر ِ
اٱنظ ُروا كَل َ
( )111انظر في ذلك :كتابنا «العق والعلم في القرآن الكر م».
( )112منها :سورة البقرة ،وسورة األعراف ،وسورة سبأ ،وغيرها.
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ع ِقَِااةُ
ض ث ُا َ ُ
اف َكااانَ َّٰ َ
ََااَأ َ ٱل َخلا َ } [العنكبددوت{ ، ]20 :قُا ِ
سا ُ
الروا فِا ٱۡلَر ِ
ٱنظا ُاروا كَلا َ
سااا ُك أَفَا َ
ااال
ض َءا َّٰيَااا ِلل ُماااوقِنِلنَ َ 20وفِااا أَنفُ ِ
ٱل ُم َكا ِ
ااذَِلنَ } [األنعدددا َ { ، ]11 :وفِااا ٱۡلَر ِ

تُِ ِص ُرونَ } [ال ار ات.]21 ،20 :
وال مقبددد العقليدددة اإلسددد مية دعدددوى بددد بيندددة ،فهدددي معتمدددد البرهدددان فدددي
العقليدددات ،والتوثيدددق فدددي النقليدددات ،والتجربدددة فدددي الحسددديات .قدددول القدددرآن
ألصحا

صا ِاقِلنَ } [البقدرة111 :والنمد
العقائدد{ :قُا َهااتُوا َُار َّٰ َهنَ ُك ِإن ُكنات ُ َّٰ َ

، ]64 :

صا ِاقِلنَ }
وفي مقدا النقد { :ٱئتُاونِ َِ ِك َّٰت َاب ِمان قَِا ِ َّٰ َهاذَا أَو أ َ َّٰث َ َارة ِمان ِعلا إِن ُكنات ُ َّٰ َ
ص ِاقِلنَ } [األنعا . ]143 :
[األحقاف ، ]4 :وفي مقا آخر قول{ :نَِِونِ َِ ِعل إِن ُكنت ُ َّٰ َ
ومن ثم كان بدء الوحي القرآني به اآل دات{ :ٱق َارأ َِٱسا ِ َر َِاكَ ٱلَا ِذ َخلَا َ 1
سانَ َماا لَا
سنَ ِمن َ
ٱإلن َّٰ َ
ٱإلن َّٰ َ
علَ  2ٱق َرأ َو َرَكَ ٱۡلَك َر ُ  3ٱلَ ِذ عَلَ َ َِاٱلقَلَ ِ  4عَلَا َ ِ
َخلَ َ ِ

يَعلَ } [العلق ]5 - 1 :والقراءة با العلم ومفتاح .
ول ا حر

اإلما البنا عل أن مكون «الثقافة» أو «العلم» أو «الفهدم» مدن

مقومات شخصية المسلم.
فمن مكو ن الفرد المسلم كما في رسالة التعاليم :أن كون مثقد الفكدر ،كمدا
كون سليم العقيدة ،صحي العبادة ،متين الخلق ،قو الجسد.
وفي رسالة «دعومنا فدي دور ىد دد» تحدد عدن الفدرد المسدلم المنشدود،
في د كر أن اإلس د

ر ددد في د إدراكددا صددحيحا تصددور الصددوا والخ ددأ ،كمددا

ر د في وىددانا شداعرا تد و الجمدال والقدب  ،وإرادة حازمدة ال مضدع وال
ملين أما الحق .كمدا محدد فيهدا عدن العقليدة الريبدة ،والعقليدة الماد دة الحسدية،
والعقلية التي مامن بالريب في مجال  ،والحد

فدي مجالد  ،وهدي عقليدة المسدلم
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المتوازنة.
وقد محد اإلما عن أركان «البيعة» وهي معبير عن التعهد للعم بصدد
لتحقيددق أهددداف الجماعددة ،والجهدداد والتضددحية فددي سددبيلها ،والثبددات

وإخد

عليهددا .فجعد أول هد األركددان« .الفهددم» وهددي كلمددة أد وأعمددق مددن مجددرد
كلمة «العلم».
وأراد «الفهددم» أن ددوقن األ المسددلم :أن فكرم د «إس د مية صددميمة» وأن
فهم اإلسد

كمدا فهمد اإلخدوان ،سدعيا إلد «وحددة الفهدم والعقد المشدترك»

وأن فهم اإلس

في حدود «األصول العشير ن» الموىزة ك اإل جاز.

وه األصول العشدر ن :خ صدة لقدراءات واسدعة وم ولدة فدي المصدادر
اإلس د مية ،وقددد قصددد بهددا أن مكددون إشددارات ومعددالم مهددد األ المسددلم فددي
مفار ال رقات ،ومنير ل الدر فدي المشدتبهات .بحيد
فددد

دنه الدنه الوسدط،

تن دددع مدددع المتن عدددين ،وال تسددديب مدددع المتسددديبين .وال تخددد المواقددد

المتشنجة من القضا ا ذات الوىهين أو األوى .
فهو أخ من التصوف خير ما في  ،ولكن رفض ما في مدن بددع ،علد أن
فددر بددين البدعددة األصددلية والبدعددة الفرعيددة ،وبددين البدعددة الفعليددة والبدعددة
التركية ،وبين المتفق علي والمختل

في .

كمددا ددرفض الشددركيات التددي قبلهددا بعددض المتصددوفة مددن التمس د بددالقبور
وال دددواف حولهدددا واالسدددتعانة بأهلهدددا ،وهدددم ال ملكدددون ألنفسدددهم  -فمدددا بالدددك
بريرهم  -ضرا وال نفعا .قال األستاذ :وال نتأول له األعمال ،سدا لل ر عة.
وك لك رأ نا ق من الم اهب والمتم هبين موقفا عدال ،فلدم وىدب التقليدد
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 ،كما قدال بعدض آخدر،

ب قال« :لك مسدلم لدم بلد درىدة النظدر فدي أدلدة األحكدا الشدرعية :أن تبدع
إماما من أئمة الد ن ،و حسن ب أن تعدرف علد أدلدة إمامد مدا اسدت اع ،وأن
تقب ك إرشاد مصحو بالدلي مت ص عند صد ح مدن أرشدد وكفا تد ،
وأن سددتكم نقصد العلمددي إن كددان مددن أهد العلددم حتد
وه ا من أعدل ما قي  ،وفي ك

شيخ اإلس

بل د درىددة النظددر»

ابن ميمية ما ا د ه ا.

وهو قد رفض القبور ات والشركيات الصر حة ،ولكن لم حسدم القدول فدي
قضية التوس  ،وقال إن خ ف في كيفية الدعاء ،مدا دا المددعو المتسدول إليد
هو هللا وحد  ،فهو إذن من مسائ العم  ،ال من مسائ االعتقاد.
وه ا فق صحي  ،وقدد قدال بمثلد اإلمدا محمدد بدن عبدد الوهدا فدي بعدض
كتب  .وسن كر بالتفصي في البا األخير من ه ا الكتا  ،عنددما نتحدد عدن
«اإلخوان والعقيدة».
وفي األص الثامن عشر قال :واإلسد

حدرر العقد  ،و حد علد النظدر

في الكون ،و رفع قدر العلم والعلماء ،و رحب بالصدال والندافع مدن كد شدئ،
و «الحكمة ضالة المؤمن أن وجاها فُو أح النا} َُا»(.)113
وفي األص التاسع عشر نب عل أمر مهم مكمد لألصد السدابق ،فيقدول:
«وقددد تندداول ك د مددن النظددر الشددرعي والنظددر العقلددي مددا ال دددخ فددي دائددرة
األخر ،ولكنهمدا لدن ختلفدا فدي الق عدي ،فلدن مصد د حقيقدة علميدة صدحيحة،
بقاعدة شرعية ثابتة ،و اول الظني منهما ليتفق مع الق عدي ،فدنن كاندا ظنيدين،
( )113حد

روا الترم

وابن ماى  ،وسند ضعي  ،ولكن معنا صحي .

اإلخوان المسلمون  70عا ًما في الدعوة والتربية والجهاد

فالنظر الشرعي أول باالمباع ،حت

231

ثبت العقلي أو نهار»(.)114

ومن قدد م أثبدت اإلمدا ابدن ميميدة أن صدحي المنقدول ال تعدارض أبددا مدع
صدر المعقددول ،وألد فددي ذلددك كتابد الكبيددر «درء معددارض العقد والنقد »
ال

صدر في عشرة أىزاء.
ولددم قددم عندددنا نحددن المسددلمين صددراع بددين العق د والددوحي ،أو بددين العلددم

والد ن ،كما حد في أوروبا في عصورها الوس

 ،وقدد بيندت فدي عددد مدن

كتبي أن الد ن عندنا علم ،والعلم عندنا د ن ،وهما متكمام ن ال متناقضان.
وكان األسدتاذ البندا حر صدا علد مثقيد
رصد ل لك :حد

إخواند بالرسدائ والمقداالت ،كمدا

الث ثاء من ك أسبوع ،تناول فيد غالبدا حلقدة فدي سلسدلة،

مثد نظدرات فدي كتدا هللا ،نظدرات فددي السدنة أو فدي السديرة ،أو فدي التزكيددة
وإص ح القلو  ،أو غيرها .و جيب عن أسدئلة السدائلين ،بمدا دز الشدبهات،
و صح المفاهيم.
كما كانت مجلدة اإلخدوان األسدبوعية ،ثدم الجر ددة اليوميدة بعدد ذلدك ،محمد
زادا أوليا للتثقي

الم لو  .وفي المنها التربدو لإلخدوان :حدد أدند  ،جدب

محصيل  ،ثم جب عل كد أ أن ثقد ذامد مدا اسدت اع وأن نهد مدن العلدم
بقدر ما تسع ل واد .
وفي الفترة األخيرة من حياة اإلما الشهيد شعر بأن اإلخوان حتداىون إلد
ثقافة أكثر مركيزا وعمقا ،مما معرض الجر ددة اليوميدة أو المجلدة األسدبوعية،
( )114انظدددر :األصدددول العشدددر ن مدددن «رسدددالة التعددداليم» (
الرسائ .

 )359 ،358 :مدددن مجمدددوع
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أو الرسدائ اإلخوانيدة ،فعمد علد إنشداء «مجلدة الشدها » لتسدد هد ا الفدرا ،
وبالفع كانت مجلة علمية رصينة ،وكان رىو لها أن مخلد «مجلدة المندار»
الشهيرة ،التي كان صدرها الع مة رشيد رضا رحم هللا .
وكددان األسددتاذ البنددا حددرر معظددم أبوابهددا ،فكددان كتددب فددي التفسددير ،وفددي
العقائدددد «هللا» وفدددي «أصدددول اإلسددد
واإلسناد» في أصول الحد

كنظدددا اىتمددداعي» وفدددي «الروا دددة

ومص لح وفي التار خ اإلس مي.

وكددان كتددب فيهددا كبددار العلمدداء والمتخصصددين ،أمثددال الشددهيد عبددد القددادر
عودة ،واألستاذ مص ف الزرقا ،وغيرهما.
ولألس

لم صدر منها غير خمسة أعداد ،ثم كان قددر هللا ،بحد اإلخدوان،

واستشهاد األستاذ رحم هللا .
وأحسدددب أن لدددو قددددر هللا معدددال وامتدددد بددد العمدددر ووامدددا التوفيدددق ،لتدددرك
لإلخددوان ميراثددا كبيددرا فددي ىوانددب الثقافددة اإلس د مية ،شددرح الفكددرة ،و وحددد
المفداهيم األساسدية ،ولكند مددرك  -علد كد حدال  -مددن المنداه والمشداع مددا
ضئ لهم ال ر ق ،ومن إخوان وم مي من كم المسيرة عل بصيرة بدنذن
هللا.
والمكتبة اإلس مية اليو التي سداهم فيهدا اإلخدوان وأنصدار فكدرمهم :حافلدة
بما فيد و رني و شبع في ىوانب شت من الثقافدة اإلسد مية ،وكلهدا ملدك لمدن
ر د أن زداد فهما ومعرفة بد ن ورسالت وحضارم وأمت .
 - 2اإل قاظ الروحي:
والعنصددر الثدداني فددي «التكددو ن اإلخددواني» هددو «اإل قدداظ الروحددي» ال د
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عني بتجد د اإل مان باهلل معال  ،واليقين باآلخرة ،ومقو دة المعداني الربانيدة فدي
القلدددب ،مدددن التوكددد علددد هللا ،واإلنابدددة إليددد  ،واإلخددد
وألوليائددد  ،واألنددد

لددد  ،والمحبدددة لددد

بددد كر  ،والرىددداء فدددي رحمتددد  ،والخشدددية مدددن ع ابددد ،

واالعتددزاز باالنتمدداء إلي د  ،والثقددة بنصددر ومأ يددد  ،والحيدداء معدد  ،والشددعور
برقابت  ،والشكر لنعمائ  ،والصبر عل ب ئ والرضدا بقضدائ  ،وحسدن األد
مند  ،واستشددعار مقددوا فددي كد عمد وكد حددال .إلد آخددر مددا عنددي بد رىددال
التصوف الصادقون.
والوصول إلد هد ا لدي

بداألمر السده  ،بد حتدا إلد ر اضدة مسدتمرة،

ومجاهدددة و لددة ،له د الددنف

األمددارة بالسددوء ،ومصددميم عل د مزكيددة الددنف

بالتخليددة والتحليددة :التخليددة مددن رذائدد الشددرك والنفددا والجاهليددة ،والتحليددة
بفضددائ التوحيددد واإل مددان واإلس د

واإلحسددان .وهد ا هددو أسددا

الف د ح فددي

ُور َهاا َوتَق َو َّٰى َُاا  8قَاا أَفلَا َح َمان
األول واآلخرة { َونَفس َو َما َ
ساوَ َّٰى َُا  7فَأَل َُ َم َُاا فُج َ
اب َمن دَس ََّٰى َُا} [الشم
َز َك َّٰى َُا َ 9وقَا َخ َ

.]10 - 7 :

وال تم ه ا إال في منا سداعد عليد  ،جدد فيد المدرء المرشدد الموىد إلد
هللا ،والبيئددة النظيفددة المعينددة عل د الخيددر ،كمددا جددد األ الصددال  ،الرفيددق فددي
الدر  ،حام مسك الهدى ،ال

دل علد هللا من قد  ،و د كر بداآلخرة حالد ،

و رغب في الخير سلوك .
وه د ا مددا حددر

علي د اإلمددا البنددا رضددي هللا عن د  ،قددوال وفع د  ،ونظددرا

وم بيقددا .فقددد أعلددن أن اإلخددوان إلد ىددوار أنهددا دعددوة سددلفية ،و ر قددة سددنية،
وهيئة سياسية  ...إلخ هي حقيقة صوفية.
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وفي مقا آخر جيدب األسدتاذ مدن سدأل مدن الندا  :مدا أندتم أ هدا اإلخدوان؟
وما حقيقتكم؟ فننا لم نعرفكم بعد ،فضعوا ألنفسكم عنوانا نعرفكم ب .
قددول رحم د هللا  :نحددن أ هددا النددا

دعددوة القددرآن الحددق الشدداملة الجامعددة:

ر قة صوفية؛ إلص ح النفدو  ،وم هيدر األرواح ،وىمدع القلدو علد هللا
العلي الكبير.
وىمعيددة خير ددة نافعددة  ...وماسسددة اىتماعيددة قائمددة  ...وحددز سياسددي
نظيددد  .فدددانظر :كيددد بهددد ا المعنددد الربددداني الكبيدددر ،وقدمددد علددد العمددد
االىتماعي والخير  ،والعم الو ني والسياسدي؛ ألند األسدا

األول للبنداء،

والشر األول للف ح.
وهو لم كت

بالقول واإلشادة به ا الجاندب الخ يدر فدي حيداة الجماعدة .بد

أنشأ الماسسات التربو ة التي معين عل ه ا التكو ن المنشود ،مثد «األسدرة»
وهي حلقة صريرة لهدا نقيدب والتعداون .و «الكتيبدة» وهدي عبدارة عدن «ليلدة»
مقددا فددي سددبي هللا ،تعبددد فيهددا اإلخددوان بددت وة القددرآن وذكددر هللا وقيددا اللي د ،
ودر

العشدداء ودر

الفجددر ،وقددراءة األدعيددة المددأثورات ،وأداء التمر نددات

الر اضية الصباحية ،مدع قليد مدن الندو  ،ومنداو فدي الحراسدة فدي الليد  ،ثدم
االنصراف في الصباح ك إل عمل أو منزل  .ومثد ذلدك« :المخديم» دتم فيد
مث ذلك .مع المحاضرات والمناقشات واألناشيد اإلس مية  -لعدة أ ا (.)115

( )115انظددر فددي التربيددة الربانيددة لدددى اإلخددوان :كتابنددا «التربيددة اإلس د مية ومدرسددة البنددا»
مكتبة وهبة.
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أهمية الجانب النفسي «الروحي» والخلقي:
عرف األستاذ البنا مار خ األمدم والنهضدات ومدار خ الددعوات والرسداالت،
وعددرف مددن قراءم د للتددار خ :أن نهضددات األمددم ورسدداالت األنبيدداء ودعددوات
المصدددلحين ،ال مددددنج وال منتصددددر إال بالرىدددال المددددامنين األقو دددداء ،الدددد ن
عتبرون بمثابة البناة والحرا  .كما قال معالي لرسول ُ { :ه َو ٱلَ ِذ أَيَاَكَ َِنَص ِار ِهۦ
َوَِٱل ُمؤ ِمنِلنَ } [األنفال]62 :

وعرف األستاذ البندا أن بنداء هداالء الرىدال هدو أهدم مدا بردي أن عندي بد
المصلحون ،وأن ل األولو ة عل ما سوا .
ومددن قددرأ لألسددتاذ البنددا أو اسددتمع إل د محاضددرام ودروس د  ،وىددد هدد
المعاني و كررها ،و عرض لهدا بدأكثر مدن ألدو فدي أكثدر مدن مناسدبة ،داللدة
عل وضحوحها فدي ذهند  ،وعمقهدا فدي نفسد  ،وأهميتهدا فدي نفسد  ،وأهميتهدا
عند .
وك من قاد اإلخوان بعد البنا مضي فدي هد ا ال ر دق ،وأكدد هد المعداني.
وحسددبي أن أذكددر هنددا قددول المرشددد الثدداني حسددن الهضدديبي« :أقيمددوا دولددة
اإلس

في صدوركم ،مقم عل أرضكم» .وما أبلرها من كلمة.

من أ ن نبدأ؟
قول حسن البنا في رسالة «إل أ شدئ نددعو الندا » محدت عندوان «مدن
أ ددن نبدددأ»« :إن مكددو ن األمددم ،ومربيددة الشددعو  ،ومحقيددق اآلمددال ،ومناصددرة
المباد  :محتا من األمة التي محاول ه ا أو الفئة التدي مددعو إالد علد األقد ،
إلد «قددوة نفسددية عظيمددة» متمث د فددي عدددة أمددور :إرادة قو ددة ال ت ددر إليهددا
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ضع  ،ووفاء ثابت ال عدو علي ملدون وال غددر ،ومضدحية عز دزة ال حدول
دونها مع وال بخ  ،ومعرفة بالمبددأ وإ مدان بد ومقدد ر لد عصدم مدن الخ دأ
في د واالنحددراف عن د والمسدداومة علي د  ،والخد عددة بريددر  .عل د ه د األركددان
األوليددة التددي هددي مددن خصددو

الددنف

وحدددها ،وعل د ه د القددوة الروحيددة

الهائلة ،مبن المباد ومترب األمم الناهضة ،ومتكدون الشدعو الفتيدة ،ومجددد
الحياة فيمن حرموا الحياة زمنا و .
وكد شددعب فقددد هد الصددفات األربعددة ،أو علد األقد فقدددها قددواد ودعدداة
اإلص ح في  ،فهو شعب عاب مسكين ،ال ص إلد الخيدر ،وال حقدق أمد ،
في ىو من األح

وحسب أن عي
ح ِ شَلا} [ ون
ٱل َ

والظنون واألوهدا {إِ َن َ
ٱلظ َ
ان َّل يُغنِا ِمانَ

.]36 :

ه ا هو قانون هللا متت وسنت في خلق ولت مجد لسنة هللا مبد .
{إِ َن َ
ٱّللَ َّل يُغَلِ ُر َما َِقَو َحت َ َّٰ يُغَلِ ُروا َما َِأَنفُس ُِِ } [الرعد. ]11 :

وهو أ ضا القانون ال
الشر

ال

عبر عن النبدي صدل هللا عليد وسدلم فدي الحدد

روا أبو داود(« :)116يوشاك اۡلما أن تاااع علالك كماا تاااع

اۡلكلة إل قصعتُا» ،فقدال قائد  :ومدن قلدة نحدن ومئد ؟ قدالَ« :ا أنات يومئاذ
كثلاار ،ولكاانك غثاااء كغثاااء الساال  ،وللناازعن هللا ماان صاااور عاااوك المُاَااة

منك  ،وللقذفن ف قلوَك الوهن» ،فقال قائ  :ا رسول هللا ،وما الدوهن؟ قدال:
«حب الانلا وكراهلة الموت».
أو لسددت مددرا صددل هللا علي د وسددلم قددد بددين أن سددبب ضددع األمددم وذلددة
( )116وروا أحمد أ ضا ك هما عن ثوبان .وذكر في «صحي الجامع الصرير» (.)8183
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الفاضدلة،

وصفات الرىولة الصحيحة ،وإن كثر عددها ،وزادت خيرامها وثمرامها.
وإن األمددة إذا رمعددت فددي النعدديم ،وأنسددت بددالترف ،وغرقددت فددي أعددراض
المددادة ،وافتتنددت بزهددرة الحيدداة الدددنيا ،ونسدديت احتمددال الشدددائد × ،ومقارعددة
الخ و  ،والمجاهدة في سبي الحق ،فق  :عل عزمها وآمالها العفاء.
ظددن كثيددر مددن النددا

أن الشددر معددوز القددوة الماد ددة ،مددن المددال والعتدداد

وآالت الحددر والكفدداح ،ليددنهض و سددابق األمددم التددي سددلبت حق د  ،وهضددمت
أهلد  ،ذلددك صددحي ومهددم ،ولكددن أهددم مند وألددز  :القددوة الروحيددة ،مددن الخلددق
الفاضددد  ،والدددنف

النبيلدددة ،واإل مدددان بدددالحقو ومعرفتهدددا ،واإلرادة الماضدددية

والتضحية في سبي الواىب ،والوفاء ال

منبني علي الثقدة والوحددة ،وعنهمدا

مكون القوة.
لو آمن الشر بحق  ،وغير من نفسد  ،واعتند بقدوة الدروح ،وعندي بتقدو م
األخد

 ،ألمتد وسددائ القدوة الماد ددة مدن كد ىاندب ،وعنددد صدحائ التددار خ

الخبر اليقين.
عتقد اإلخدوان المسدلمون هد ا ممدا االعتقداد ،وهدم لهد ا دائبدون فدي م هيدر
أرواحهددم ،ومقو ددة نفوسددهم ،ومقددو م أخ قهددم ،وهددم له د ا جاهدددون بدددعومهم،
و ر دددون النددا
األخ

علددد مبددادئهم ،و ددالبون األمدددة بنصدد ح النفددو

ومقدددو م

.

عا شأنهم في ك ما قولون ،ولكدنهم سدتمدون مدن
وهم لم بتدعوا ذلك ابتدا ً
القامو

األعظم ،والبحر الخضم ،والدستور المحكدم ،والمرىدع األعلد  ،ذلدك
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هو كتا هللا متت ،وقد سمعت من قب ملك المادة الخالدة من ذلدك القدانون{ :إِ َن
َ
ٱّللَ َّل يُغَلِ ُر َما َِقَو َحت َ َّٰ يُغَلِ ُروا َما َِأَنفُس ُِِ } [الرعد.]11 :

ولقد كش

القرآن عدن هد ا المعند فدي كثيدر مدن آ امد  ،بد إند ضدر لندا

مث ً م بيقيًا خالدًا ،واض ًحا ك الوضدوح ،صدادقًا كد الصدد  ،فدي قصدة بندي
إسرائي  ،ملك القصة الرائعة التي مرسم لك أمة ائسة ر ق التكو ن.
قظة الروح :اإل مان والعزة واألم :
و عود إل ذلك المعن الكبير لشرح و اكد في رسالة «دعومندا فدي دور
ىد ددد» فيقددول« :و نظددر النددا

فددي الدددعوات إل د مظاهرهددا العمليددة وألوانهددا

كثيرا النظر إل الدوافع النفسدية واإللهامدات الروحيدة ،التدي
الشكلية ،و هملون ً
هي في الحقيقدة مددد الددعوات وغد اؤها ،وعليهدا توقد

انتصدارها ونماؤهدا،

وملك حقيقة ال جدادل فيهدا إال البعيدد عدن دراسدة الددعوات ومعدرف أسدرارها.
إن من وراء المظاهر ىميعًا في ك دعوة رو ًحدا دافعدة ،وقدوة با ندة ،مسديرها
ومهيمن عليها ومدفع إليها ،ومحال أن منهض أمة برير ه اليقظة الحقيقيدة فدي
النفو

واألرواح والمشاعر{ :إِ َن َ
ِاُ }
ٱّللَ َّل يُغَلِ ُر َما َِقَو َحتَا َّٰ يُغَلِ ُاروا َماا َِأَنفُس ِ

[الرعد.]11 :
وله ا أست يع أن أقول :أن أول ما نهتم ل في دعومنا :وأهدم مدا نعدول عليد
فدي نمائهددا وظهورهددا وانتشدارها :هد اليقظددة الروحيدة المرمجدداة ،فددنحن نر ددد
أول ما نر د قظة الروح ،حياة القلو  ،صحوة حقيقة في الوىدان والمشداعر،
ولي

عنينا أن نتكلم عما نر د به الددعوة مدن فدروع اإلصد ح فدي الندواحي

العملية المختلفة بقدر ما عنينا أن نركز في النفو

ه الفكرة ،ثم قدول :نحدن
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سا حية قو ة  ...قلوبًا ىد دة خفاقة  ...مشاعر غيورة ملهبدة  ...أروا ًحدا
نر د نفو ً
موحددة مت لعددة مقددرنين ،متمث د مددث ً عليًددا ،وأهدددافًا سددامية لتسددمو نحوهددا،
ومت لع إليها ،ثم ص البهاء.
و ستشددهد اإلمددا البنددا لصددحة فكرم د ه د  ،بعم د الرسددول صددل هللا علي د
وسددلم  ،ومددا ربددي عليد أصددحاب  ،ومددا قد ف فددي قلددوبهم مددن معددان ومشدداعر،
ميزمهم عن النا  ،وحلقت بهم في آفا عليا ،فهو تحرى بدعوم نه الددعوة
األولد  ،وأن مكددون هد الدددعوة الجد دددة ،صدددى حقيقيًددا لتلددك الدددعوة السددابقة،
التددي هت د بهددا رسددول هللا صددل هللا علي د وسددلم فددي ب حدداء مكددة قب د أل د
ومئات من السنين ،فهو ر دد أن قد
ليتلق عند درو

بدين دد األسدتاذ األول ،سديد المدربين،

اإلص ح من ىد د.

ماذا صنع النبي الكر م مع أصحاب الرر الميامين؟
لقد ق ف في قلوبهم أول ما ق ف  -أن ما ىاء ب هو الحق ،وأن ما عدا هدو
البا

 ،وأن رسالت خير الرساالت ،وأن نهجد أفضد المنداه  ،وأن شدر عت

متضمن أعدل األحكا وأكم النظم التي متحقق بها سدعادة الندا  ،ومد علديهم
من كتا هللا ما ز د ه ا المعن ثبامًدا فدي الدنف  ،وممكندا فدي القلدب  ...فد منوا
به ا واعتقدو  ،وصدروا عن .
وق ف في قلوبهم :أنهدم مدا دامدوا أهد الحدق ومدا دامدوا حملدة رسدالة الندور
وغيرهم تخبط في الظ ل ،وما دا بأ د هم هد السماء إلرشاد األرض ،فهدم
إذن جب أن كوندوا أسدام ة الندا  ،وأن قعددوا مدن غيدرهم مقعدد األسدتاذ مدن
ملمي  ،حنو علي و رشد و قومد و سددد  ،و قدود إلد الخيدر ،و هد د سدواء
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السبي .
وق ف في قلوبهم :أنهم ما داموا ك لك مامنين به ا الحق معتدز ن بانتسدابهم
إليد  ،فدنن هللا معهددم ،عيدنهم و رشدددهم و نصدرهم و ا دددهم ،و مددهم إذا مخلد
عنهم النا  ،و دافع عنهم إذا أعوزهم النصير ،وهو معهم أ نمدا كدانوا ،وإذا لدم
نهض معهم ىند األرض منزل عليهم المدد مدن ىندد السدماء ،وأخد وا قدرأون
ه المعاني واضحة في كتا هللا.
وبه المشاعر الث ثة :اإل مان بعظمدة الرسدالة  ...واالعتدزاز باعتناقهدا ...
واألمدد فددي مأ يددد هللا إ اهددا :أحياهددا الراعددي األول فددي قلددو المددامنين مددن
صحابت بنذن هللا ،وحدد لهم أهدافهم في ه الحياة ،فاندفعوا حملدون رسدالتهم
 ...معتددد ن بتكددر م هللا إ دداهم ،واثقددين بنصددر ومأ يددد  ،فدددانت لهددم األرض ...
وفرضوا عل الدنيا حضارة األخ

 ،وبدلوا فيها سيئات الماد ة الجامدة ،إلد

حسنات الربانية الخالدةَ { ،ويَأ ََ َ
ورهُ} [التوبة.]32 :
ٱّللُ ِإ َّل أَن يُتِ َ نُ َ

أثر اليقظة الروحية في التريير:
كان حسن البنا شد د اإل مان بدأن الترييدر النفسدي والروحدي هدو أسدا

كد

مرييدددر وإصددد ح ،وأن علددد الددددعاة والمصدددلحين أن بددد لوا ىهددددهم الفكدددر
والددددعو والعملدددي ،إل قددداظ األرواح ،وإحيددداء القلدددو  ،ومنبيددد الضدددمائر،
ومحر ددك المشدداعر ،ومجد ددد اإل مددان ،وأن ذلددك سدديعم عمل د  ،و ددامي أكلدد
حسب سنة هللا في الخلق ،فه اليقظة الروحية هي «المفتاح» لقف البشر ة.
وض حسن البنا ذلك بعبارام البليرة السلسة البينة ،فيقول:
 - 1ستعم ه اليقظة عملها في الفرد ،فنذا ب نمدوذ قدائم لمدا ر دد اإلسد
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داعرا ت د و الجمددال
ر ددد فددي الفددرد وىدددانا شد ً

والقددب  ،وإدرا ًكددا صددحي ًحا تصددور الصددوا والخ ددأ ،وإرادة حازمددة ال
مضع

وال ملين أما الحق ،وىس ًما سلي ًما قو بأعباء الواىبدات اإلنسدانية

حددق القيددا  ،و صددب أداة صددالحة لتحقيددق اإلرادة الصددالحة و نصددر الحددق
والخير.
وقدد وضدع اإلسد

مكاليفد الشخصدية علد القواعدد التدي موصد إلد هد

النتددائ كلهددا ،ففددي العبددادات اإلس د مية أفض د مددا ص د القلددب بدداهلل ،و ربددي
الوىدان الشاعر واإلحسا

الددقيق ،وفدي النظدر اإلسد مي مدا رقد بدالعقول

واأللبا و دفعها إل كش

ستائر الكون ومعرفة دقائق الوىود.

وفدددي الخلدددق اإلسددد مي مدددا ربدددي األرادة الحازمدددة ،والعز مدددة الماضدددية
الصارمة ،وفي النظا اإلس مي في ال عا والشرا والمنا وموابدع ذلدك مدن
شئون الحياة ما لو امبع الفرد لحف ىسم من مهلكات ال دواء لها ،ولظد فدي
وقا ة من فوامك األمراض.
وله ا نوىب عل األ المسلم أن تعبد بما أمر هللا ب ليرقد وىداند  ،وأن
تعلم ما وسع ليتسع إدراك  ،وأن تخلدق بدأخ
لتددز نظددا اإلس د

اإلسد

لتقدوى إرادمد  ،وأن

فددي ال عددا والشددرا والنددو لدديحف هللا علي د بدن د مددن

غوائدد األمددراض واألسددقا  ،واإلسدد

حددين ضددع هدد القواعددد ال ضددعها

للرىددال و دددع النسدداء ،ولكددن الصددنفين فددي ه د الناحيددة الفرد ددة فددي اإلس د
سواء ،فعل األخدت المسدلمة أن مكدون كداأل المسدلم فدي رقدة وىددانها وسدمو
إدراكها ،ومتانة خلقها ،وس مة بدنها.
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 - 2وسيكون له ا اإلص ح الفرد أثر في األسرة ،ذلك أن األسرة مجموعدة
أفراد ،فنذا صل الرى وصلحت المرأة  -وهمدا عمداد األسدرة  -اسدت اعا
أن كونددا بيتًددا نموذىيًددا وفددق القواعددد التددي وضددعها اإلس د  ،وقددد وضددع
اإلسد

قواعددد البيددت فددأحكم وضددعها ،فأرشددد إلد حسددن االختيددار ،وبددين

أفض د ال رائددق ل رمبددا  × ،وحدددد الحقددو والواىبددات ،وأوىددب عل د
ال رفين رعا ة ثمرات ه ا الزوا حت ميندع ومنضد فدي غيدر عبد وال
إهمال ،وعال ما عترض ه الحياة الزوىيدة مدن المشدك ت أد عد
واختط في ك نظرام ر قًا وس ًا ال مفر ط في وال إفرا .

،

 - 3وإذا صلحت األسرة فقد صلحت األمة ،وإنما األمة مجموعدة هد األسدر،
وإنما األسرة أمة مصررة واألمدة أسدرة مكبدرة ،وقدد وضدع اإلسد

لألمدة

قواعددد الحيدداة االىتماعيددة السددعيدة ،فعقددد بددين بنيهددا آصددرة األخددوة وىعلهددا
قر نددة اإل مددان ،ورفددع مسددتوى ه د الصددلة إل د المحبددة ب د إل د اإل ثددار،
وقض د عل د ك د مددا مددن شددأن أن مددز ه د الددروابط أو ضددع ه د
الوشدددائ  ،وحددددد الحقدددو والواىبدددات والصددد ت ،فلألبدددوة حقهدددا وعليهدددا
واىبهددا ،وللبنددوة مثدد ذلددك ،ولدد و القربدد حقددوقهم وعلدديهم واىبددامهم،
وفص مهمة الحداكم والمحكدو أد مفصدي  ،وبدين للمعدام ت بدين الندا
أحكامها بأفص بيان ،ولم جع ألحد عل أحد فض ً إال بالتقوى فد سديد
وال مسود وال أمراء وال عبيد ،ولكن النا

فدي ذوات هللا سواسدية كأسدنان

المشط ،إنما تفاومون بعم الصالحات ،وك لك حدد ص ت األمدم بعضدها
ببعض ،وبين حقو ك صن فيها وواىبامد  ،ولدم ددع مدن ذلدك صدريرة
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وال كبيرة إال أحصاها(.)117
 - 3الترابط األخو :
والعنصددر الثالدد مددن عناصددر «التكددو ن» األساسددية لدددى اإلخددوان هددو:
الترابط األخو .
فقد عني حسن البنا به ا العنصدر مند مأسدي

الجماعدة ،بد إن االسدم الد

اختدددار لهددد الجماعدددة ،تضدددمن هددد ا المعنددد بوضدددوح ،فهدددو ضدددم معنيدددين
كبير ن :اإلس

واألخوة «اإلخوان المسلمون».

وكددان البنددا ركددز عل د معن د األخددوة ،ورب هددا بالجانددب الربدداني ،بحي د
مكددون إخدددوة فددي هللا ،ومحبدددة فددي هللا ،فدددأوثق عددرا اإل مدددان :الحددب فدددي هللا،
والبرض في هللا ،وه اإل مان إال الحب والبرض؟
وكان في أحاد

الث ثاء في المركز العدا لإلخدوان بالقداهرة ،بددأها عدادة

بنشعال لهب ه العا فة اإل مانية الجياشة :عا فدة الحدب فدي هللا ،و د كر مدن
اآل ات واألحاد
مث قول معال

ما بق عليها حية دافئة.
{ :ٱۡل َ ِخ َاال ُء يَو َمئِا ِذ ََع ُ
ضا ُُ ِلاَِعض عَااُو إِ َّل ٱل ُمت َ ِقالنَ } [الزخدرف:

.]67
وقول صل هللا علي وسلم « :ثالث من كن فلاۥ وجاا َُان حاالوة اإليماان:
أن يكون هللا ورسولۥ أحب إللۥ مما سواهما ،وأن يحب المارء ّل يحِاۥ إّل هللا،

وأن يكاره أن يقاذف فا الكفار كماا يكاره أن يقاذف فا الناار» متفدق عليد عددن

( )117من رسالة «دعومنا في ور ىد د» (

 )236 - 233من مجموع الرسائ .
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أن (.)118
وقول « :سِعة يظل هللا ف ظلۥ يو ّل ظ إّل ظلۥ  -وذكر مانُ  -ورجاالن

تحاَااا ف ا هللا عااز وج ا  ،اجتمعااا عللااۥ ،وتفرقااا عللااۥ» متفددق علي د عددن أبددي
هر رة(.)119
وسمعت في أكثر مدن مناسدبة دردد هد ا الحدد « :إن هللا تعاال يقاو ياو
القلامة :أين المتحااَون َجاللا

اللاو أظلُا فا ظلا  ،ياو ّل ظا إّل ظلا »

روا مسلم عن أبي هر رة(.)120
صددا ك د الحددر
كددان حسددن البنددا حر ً
بربدددا وثيدددق ال منفصدددم عدددرا  ،ولدددي

عل د أن مددرمبط أعضدداء ىماعت د ،
ذلدددك أفضددد مدددن راب دددة «األخدددوة

اإلس مية».
فنن كان النا

مرب هم في ه الدنيا روابط شت  ،راب ة الدد والنسدب ،أو

راب دددة ال دددين واألرض ،أو راب ددددة اللردددة واللسددددان ،أو راب دددة المصددددلحة
المشددتركة ،أو غيددر ذلددك مددن الددروابط الماد ددة والدنيو ددة الزائلددة ،أو المعرضددة
دو ًما للدزوال ،فدنن راب دة األخدوة اإل مانيدة هدي األخلدد واألبقد  ،وهدي األعدز
واألقوى ،ألنهدا راب دة قامدت هلل وفدي هللا ،ومدا كدان هلل دا وامصد  ،ومدا كدان
لرير هللا انق ع وانفص .
لقدددد كدددان حسدددن البندددا مامنًدددا بضدددروة العمددد الجمددداعي لنصدددرة الددددعوة

( )118رو ا في كتا اإل مان :البخار برقم ( ،)16مسلم (.)43
( )119انظر« :اللالا والمرىان» (.)610
( )120مسلم (.)2566
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اإلس د مية ،ومحر ددر األرض اإلس د مية ،وموحيددد األمددة اإلس د مية ،ومحقيددق
آمالها الكبرى فدي النهدوض والنبداء والترقدي ،وأداء دورهدا الربداني فدي هدا دة
العالم إل نور هللا.
ب كان حسدن البندا هدو الواضدع األول ألسد

العمد الجمداعي اإلسد مي،

وأن العم الفرد  -مهما مكن نية أصحاب وإخ صهم ومفدانيهم  -ال مكند أن
حقق أهداف اإلس

الكبيرة والبعيدة.

وله ا كانت األوامر والتوىيهدات القرآنيدة والنبو دة محرضدة علد التوحيدد
والتعاضدددد والتعددداون والتضدددامن ،فدددنن اليدددد وحددددها ال مصدددفق ،و دددد هللا مدددع
الجماعة ،والشي ان مع الواحد ،وهو مدن اإلثندين أبعدد ،وإنمدا أكد الد ئب مدن
ضا.
الرنم القاصية ،والمامن للمامن كالبنيان شد بعض بع ً
اكدد هد ا :أن القدوى المعاد دة لإلسد

وأمتد  ،ال معمد بصدورة فرد ددة ،أو

بقددوى متندداثرة أو مبعثددرة ،ب د معم د فددي صددورة ىماعددات ومكددت ت منظمددة،
حددددت غا امهددا ،وعينددت رائقهددا ،واختيددر رىالهددا وقادمهددا ،ورصدددت لهددا
مصادر التمو الدائمة وال ارئة.
ف

جوز أن نقابد هد القدوى المتجمعدة بأعمدال فرد دة متفرقدة ،معجدز أن

عدوا.
منصر صد قًا أو مقهر ً
ومددا دامددت الجماعددة  -علدد حددد معبيرنددا  -فر ضددة وضددرورة :فر ضددة
وىبها الد ن ،وضرورة حتمها الواقدع ،فد بدد لهد الجماعدة مدن رابدط قدو
ددربط بددين أفرادهددا ،أشددب بمددا نسددمي «المونددة» أو «اإلسددمنت» ال د
«لبنات البناء» بعضها ببعض ،حت

ددربط

كون كما ىاء في الحدد « :يشاا َعضاۥ
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َع ً
ضا» أو كما قال هللا معال { :إِ َن َ
ص اافا كَاأَنَ ُُ
ساِِل ِل ِۦۥ َ
ٱّللَ ي ُِحاب ٱلَا ِذينَ يُ َّٰقَ ِتلُاونَ فِا َ
َُن َّٰلَن مَرصُوص} [الص

.]4 :

وه ا الربا هو األخوة الصادقة ،التي هدي صدنو اإل مدان ودليلد  ،كمدا قدال
معددال { :إِنَ َمااا ٱل ُمؤ ِمنُااونَ إِخ َااوة} [الحجددرات .]10 :وكمددا فددي الحددد

الصددحي :

«المسل أخو المسل ّ ،ل يظلمۥ وّل يساملۥ «أ ّل يتخلا عناۥ» ومان كاان فا

حاجة أخلۥ كان هللا ف حاجتۥ»(.)121
وال مكددون األخددوة صددادقة إال إذا مجددردت عددن أعددراض الدددنيا ،وممحضددت
للددد ن ،وخلصددت لوى د هللا معددال  ،وه د ا هددو الحددب فددي هللا ،ال د

كثددرت فددي

فضل األحاد .
ومن ذلك ما روا أبو هر رة عن النبي صل هللا علي وسلم قدال« :إن مان
عِاد هللا عِاادًا للساوا َأنِلااء ،يغاِطُ اۡلنِلااء والشاُااء! قلا  :مان ها لعلناا
نحااُِ قااا  :ه ا قااو تحاااَوا َنااور هللا ،ماان غلاار أرحااا وّل أنساااب «أ ّل
تجمعُ قراَة وّل نساب» وجاوهُ ناور ،علا منااَر مان ناورّ ،ل يخاافون إذا
خاف النا} ،وّل يحزنون إذا حزن النا}» ،ثم قرأ{ :أ َ َّل ِإ َن أَو ِللَاا َء َ
ٱّللِ َّل َخاوف
علَل ُِ َو َّل ُ
ه يَح َزنُونَ } [ ون
َ

.)122(]62 :

وقددال رى د لمعدداذ بددن ىب د  :وهللا إنددي ألحبددك هلل! فقددال :آهلل؟ قددال الرى د :
قلت :هلل ،فأخ بحبوة ردائي ،فجد بني إليد  ،وقدال :أبشدر ،فدنني سدمعت رسدول

( )121متفق علي عن ابن عمر «صحي الجامع الصرير» (.)6707
( )122قددال المند ر فددي «الترغيددب» :روا النسددائي وابددن حبددان فددي «صددحيح » ،وهددو فددي
«اإلحسان» ( ،)573وقال محقق  :إسناد صحي .
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هللا صل هللا علي وسلم قدول« :قاا هللا تتا  :وجِا محِتا للمتحااَلن فا ،

والمتجالسلن ف  ،والمتزاورين ف »(.)123
وقد شاعت ه األحاد
ونبتت في ظلها عوا

وأمثالها فدي ىدو اإلخدوان ،وحفظوهدا ومناقلوهدا،
فياضة ،ومشداعر دفاقدة ،مدن مشداعر الحدب فدي هللا،

واالرمبددا علد د ند  ،كونددت راب ددة ال معدددلها وال مقاربهددا راب ددة ،وكمددا قددال
األستاذ سعيد رمضان رحم هللا  :ال ربا أقوى مدن العقيددة ،وال عقيددة أقدوى
من اإلس .
وكان اإلما البنا رحم هللا عتبدر هد ا الربدا األخدو هدو المظهدر الثداني
للقوة المنشودة ،بعد قوة العقيددة ،وهدو قدوة األخدوة والوحددة واالرمبدا  ،ومدأمي
بعدها قوة الساعد والس ح ،وكدان أخشد مدا خشدا علد اإلخدوان :أن متفدر
كلمتهم ،و نفر عقد أخومهم ،وقال لهم مرة :أندا ال أخشد علديكم اإلنجليدز وال
األمر كان وال الرو  ،وال غيرهم من راة الردر أو الشدر ولكندي أخشد
عليكم حقًا من أمر ن اثنين:
أولهما :أن معصوا هللا معال ومفر وا في ىنب  ،فيتخل عدنكم ،و كلكدم إلد
أنفسكم.
والثاني :أن متفرقوا فد مجتمعدوا إال بعدد فدوات الفر صدة ،كمدا قدال معدال :
{ َو َّل ت َ َّٰنَ َز ُ
شلُوا َوتَذ َه َب ِري ُح ُك } [األنفال.]46 :
عوا فَتَف َ

( )123روا مالددك فددي «المو ددأ» ( ،)954 ،953 / 2وأحمددد ( ،)235 / 5وابددن حبددان فددي
«اإلحسان» ( ،)575والحاكم ( ،)170 ،169 / 4وصدحح علد شدر الشديخين ووافقد
ال هبي.
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وفي رسالة التعاليم ىعد «األخدوة» أحدد أركدان البيعدة ،وقدال فدي شدرحها:
وأر ددد بدداألخوة :أن مددرمبط القلددو واألرواح بربددا العقيدددة ،والعقيدددة أوثددق
الددروابط وأغ هددا ،واألخددوة أخددت اإل مددان ،والتفددر أخددو الكفددر ،وأول القددوة:
قوة الوحدة ،وال وحدة برير حب ،وأق الحب :سد مة الصددر «أ مدن الحسدد
ِاُ َولَاو كَاانَ
والبرضاء واألحقاد» وأع  :مرمبدة اإل ثدار { َويُاؤثِ ُرونَ َ
علَا َّٰ أَنفُس ِ
صة َو َمن يُوقَ ُ
ش َح نَف ِسِۦۥ فَأُو َّٰلَئِكَ ُه ُ ٱل ُمف ِلحُونَ } [الحشر.]9 :
صا َ
َِ ُِ َخ َ

واأل الصاد

رى إخوان أول بنفس من نفس  ،ألن إن لم كن بهدم ،فلدن

كددون بريددرهم ،وهددم إن لددم كونددوا بد  -كددانوا بريددر « ،وإنمااا يأكا الااذئب ماان
الغن القاصلة»« ،والمؤمن للمؤمن كالِنلان ،يشا َعضۥ َع ً
ضا»َ { ،وٱل ُمؤ ِمنُونَ
َوٱل ُمؤ ِم َّٰنَ ُ ََع ُ
ض ُُ أَو ِللَا ُء ََعض} [التوبة .]71 :وهك ا جب أن نكون .اه .

وهي كلمات مركزة ،متضمن معاني كبيرة.
ولدم كتد األسددتاذ البندا رحمدة هللا عليد بهد ا البيدان والتأكيددد ،فقدد كدان مددن
مزا ا الرى  :أن ربط العلم بالعم  ،والفكر بالحركة ،والنظر بالت بيق.
ومن أى ذلك أس

«نظا األسر» وهو نظا ف  ،ابتكدر األسدتاذ ،مسدتفيدًا

من مجربت الصوفية ،ومن قراءام العلمية ،ومن ممارسدت العمليدة ،وهدفد أن
رفدددع مسدددتوى األخدددوة لددددى اإلخدددوان مدددن الكددد

والنظر دددات إلددد األفعدددال

والعمليات.
وىع األستاذ له ا النظا أركانًا ث ثة:
 - 1التعددارف :و عنددي بد  :التعددارف والتحددا بددين اإلخددوان بددروح هللا معددال ،
واستشعار معن األخوة الصحيحة الكاملة فيمدا بيدنهم ،واالىتهداد أال عكدر
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أعضاء األسرة فيما بيدنهم،

وأن عددددرف كدددد مددددنهم ظددددروف أخيدددد وحاىامدددد ومشددددك م  ،وقدرامدددد
وإمكانام .
 - 2والتفدداهم و عنددي بد  :االسددتقامة عل د مددنه الحددق ،ومنفي د مددا أمددر هللا ب د ،
واقصدداء مددا نهدد هللا عنددد  ،وحسددا الددنف

حسدددابًا وقتيًددا علدد ال اعدددة

والمعصية ،ولينص ك أ أخا مت رأى فيد عيبًدا ،و ليتقبد األ نصد
أخي بسرور وفرح ،وليشكر ل ذلدك .وليحد ر األ الناصد أن تريدر قلبد
عل أخي المنصوح قيد شعرة  ...وليحد ر المنصدوح مدن العنداد والتصدلب
ومرير القلب عل أخي الناص ل ولو بمقدار شعرة ،فنن مرمبة الحدب فدي
هللا هي أعل المرامب ،والنصيحة ركن الد ن.
 - 3والتكاف  ،هو الدركن الثالد  ،عندي بد  :أن حمد اإلخدوان بعضدهم عدبء
ضدا بالسدداال والبدر ،واليبدادر إلد مسداعدم مددا
بعدض ،و تعهدد بعضددهم بع ً
وىد إل ذلك سبي ً .
وأوص األسدتاذ كد أسدرة أن كدون لهدا لقداء أو اىتمداع أسدبوعي ،ورسدم
لهم ما شرلون ب وقتهم خ ل االىتماع.
أ  -من مددار

شدئونهم الخاصدة ،ومدا عدرض لهدم مدن مشدك ت شخصدية أو

دعو ددة ،والت د اكر حددول حلولهددا ،فددي ىددو مددن صددد المددودة ،وإخ د
التوىد إلد هللا ،وفدي ذلدك مو يددد للثقدة وموثيدق للراب دة «والماؤمن ماارآة

ۡلخلاااۥ»( ،)124وبددد لك تحقدددق التصدددو ر النبدددو للمدددامنين أنهدددم كالجسدددد
( )124روى البخار فدي «األد المفدرد» ،وأبدو داود عدن أبدي هر درة مرفوعًدا« :الماؤمن
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الواحد.
 ومددن ذلددك :الت د اكر حددول شددئون اإلس د  ،وم د وة الرسددائ والتوىيهدداتالددواردة مددن القيامددة ،وال مح د فددي األسددرة للجدددل أو الخصددومة أو الحدددة
ورفددع الصددوت ،قددال األسددتاذ «ف د لك حددرا فددي فق د األسددرة» ولكددن بيددان
واستيضاح في حدود األد والتقد ر المتداول من الجميع.
 المدارسة النافعة في كتا من الكتب القيمة ،أو أكثر من كتا .ثم رسم األسدتاذ بعدد ذلدك منداه عمليدة مدن الدرح ت الثقافيدة والر اضدية،
والجبلية وصيا و في األسبوع ،وص ة الفجر ىماعة ،علد األقد مدرة فدي
و معين ك أسبوع.
وقد ور اإلخوان نظا األسرة ووضعوا منداه مربو دة متكاملدة ،ال مدزال
مت ور ومتجدد.
وقد كدان لهد الدروح ،وهد المفداهيم ،وهد األنظمدة أثرهدا فدي اإلخدوان،
حت ضر بهم المث في قوة الت ل والترابط ،حت قال أحد الصدحفيين و ًمدا
في مصر( :)125ه الجماعة التي إذا ع

أحدهم في اإلسكندر ة قال لد مدن

في أسوان :رحمك هللا!!

***
ماارآة المااؤمن» ذكددر السدديو فددي «الجددامع الصددرير» ،والمندداو فددي «الفدديض» (/ 6
 ،)252قال الز ن العراقي :إسناد حسن.
( )125هو األستاذ إحسان عبد القدو رحم هللا في مقال أو محقيدق صدحفي قدد م نشدر فدي
مجلة «آخر ساعة» بالقاهرة.
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من ثمار الحركة وآثارها
اسددت اعت الحركددة اإلسد مية مددن خد ل ىهادهددا فددي هد ا القددرن أن محقددق
عدة مكاسب في ميدان الفكر ،وفي ميدان الشعور ،وفي ميدان العم .
أ  -في المجال الفكر :
ففددي الميدددان الفكددر اسددت اعت الحركددة أن مقدداو الرددزو الثقددافي الوافددد،
ومهزمدد هز مددة سدداحقة فددي عدددة معددارك ،ومعيددد إلدد ىمدداهير غفيددرة مددن
المسلمين الثقة باإلس

ورسالت وحضارم .

فقددد مددر زمددن غيددر قصددير ،كددان الفكددر الرربددي في د هددو القائددد المسددي ر،
وكانت كلمتد هدي العليدا ،وكدان ميدار فدرد بالتدأثير والتوىيد  ،وامدت ك زمدا
التربية والثقافة واإلع .
وكددان التيددار اإلس د مي ناوش د برفددق ،أو خا ب د بلرددة الدددفاع ،و حدداور
بأسلو االعت ار.
واليدددو تجددداوز الفكدددر اإلسددد مي هددد ا الموقددد  ،و نتقددد مدددن الددددفاع إلددد
الهجو  ،ومن االعتد ار إلد المواىهدة ،ومدن االنبهدار بالحضدارة الرربيدة إلد
الكش

عن خوائها وقصورها ومظاهر إف سها.

وأصب ال ن كدانوا ددعون مدن قبد إلد مقليدد الحضدارة الرربيدة ،بخيرهدا
وشرها وحلوها ومرها ،ما حب منهدا ومدا كدر  ،ومدا حمدد منهدا ومدا عدا ،
في حاىة إل الددفاع عدن أنفسدهم ،بد البدراءة مدن دعدواهم ،وعددد مدنهم انتقد
إل الخط المخال  ،وانضم إل قافلة الدعاة إل اإلس .
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لقد أصبحت «الهو دة اإلسد مية» حقيقدة واقعدة ،بعدد أن كاندت مثدار ىددل،
وموضع خصا من التيارات المخالفة ،وأضح «االنتماء إل اإلس » محد
اعتددزاز ومباهدداة ،بعددد أن وىددد مددن أراد أن نتسددب إل د البحددر المتوسددط ،أو
نتسب إل الرر  ،أو ربط نسب بالجاهليات القد مة ،التي حرر هللا المسدلمين
منها ومن ض المها بنعمة العقيدة ،ونور اإلس .
لددم معددد مشددكلة الهو ددة واالنتمدداء قائمددة ،كمددا كانددت أمددا س د وة االسددتعمار
الثقدددافي ،والردددزو الفكدددر  ،وغددددونا نقدددول :نحدددن عدددر مسدددلمون ،وهندددود
مسدددلمون ،وأندونسددديون مسدددلمون ،ومددداليز ون مسدددلمون ،وفدددر

مسدددلمون،

وإفر قيون مسلمون ،ب أمس الكثيرون قولن :نحن مسلمون قب ك شيء.
ً
عقوال وأق ًما كانت فدي الصد
وكسب الهو ة اإلس مية

المنداو لإلسد

فترة من الزمن ،فردت في كتيبت المدافعة عن  ،ال ائدة عن حياضد  ،كمدا رأ ندا
في أمثال :إسدماعي مظهدر صداحب الفكدر الددارو ني ،ود .مصد ف محمدود،
ارمحد مددن الشددك إلد اإل مددان ،وخالددد محمددد خالددد ،الد

الد

انقلددب فيهددا عل د اإلس د

أصددابت فتددرة

وشددمول فددي كتب د «مددن هنددا نبدددأ» و «الد مقرا يددة

أب ددًا» و «لكددي محرثددوا فددي البحددر» وغيرهددا ،وسددرعان مددا عدداد إل د خ د
األصلي ،وأصدر كتاب «الدولة في اإلس » وما بعد .
و اردت الحركة اإلس مية ،الفكرة العلمانيدة المسدتوردة التدي معدزل الدد ن
عدن المجتمدع وعدن الدولدة وسياسدتها ،ومحصدر فدي ن دا العبدادة والشددعائر،
والتددد ن الفددرد السددلبي ،وخاضددت معركددة و لددة إلثبددات شددمول اإلس د ،
ورب

بالحياة والمجتمع ،وأصبحت القاعدة العر ضدة مدن المسدلمين  -بفضد

ىهددود الحركددة اإلس د مية وأنصددارها وما ددد ها  -مددامن بددأن اإلس د

دعددوة
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ودولددة ،عبددادة وقيددادة ،صدد ة وىهدداد ،روحانيددة وعمدد  ،مصددح وسددي ،
ومسددتدل ل د لك بالنصددو

المحكمددة مددن القددرآن والسددنة ،وبددالمواق العمليددة

الثابتددة للرسددول الكددر م صددل هللا علي د وسددلم وخلفائ د الراشددد ن ،وصددحابت
األكرمين ،وبالتار خ المد د لألمدة اإلسد مية ،التدي لدم معدرف قدط هد ا الفصدا
النكد ،واالزدوا المشئو  ،ال قسم الحيداة وشد ر اإلنسدان بدين هللا وقيصدر،
حسب النظرة الكنسدية المتوارثدة ،فللَّد المعبدد ،ولقيصدر الحيداة كلهدا بعدد ذلدك،
فيجب أن ترك ما لقيصدر لقيصدر ،ومدا هلل هلل! علد حدين مقدو فكدرة اإلسد
عل أن الحيداة ال متجدزأ ،وأن اإلنسدان ال نشد ر ،وأن قيصدر ومدا لقيصدر هلل
الواحد األحد ،ال

ل ما في السدماوات ومدا فدي األرض ،ومدن فدي السدماوات

ومن في األرض ،ول الخلق واألمر.
واسددت اع الفكددر اإلس د مي فددي مجددال القددانون واالقتصدداد أن ثبددت ىدددارة
التشر ع اإلس مي ومفوق عل القوانين الوضعية ،وص حيت للت بيق في كد
كثيرا من المباد والنظر ات التي لم ص إليهدا القدانون
زمان ومكان ،وسبق
ً
الرربي إال من وقت قر ب ،ولم بل فيها شأو التشر ع اإلس مي.
ولم ثبت ه ا عند حد القانون المددني فقدط ،بد معددا إلد القدانوني الجندائي
والدولي والدستور والمالي وغيرها.
كثيرا من رىال القانون الوضعي نفسد  ،مثد كثيدر
وكسب الفكر اإلس مي ً
مددن رىددال االقتصدداد الوضددعي ،فردددوا مددن أكبددر الدددعاة إلد مشددر ع اإلسد ،
وبيان مزا ا .
وحسددبنا أن ن د كر مددنهم أمثددال حسددن الهضدديبي  -المرشددد الثدداني لإلخددوان،
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والشهيد عبد القدادر عدودة ،ومحمدد عبدد هللا العربدي ،وعيسد عبدد  ،ومحمدود
ً
وأىيداال أخدرى مدن بعددهم،
أبو السعود ،وأحمد النجار وغيرهم رحمد هللا ت،
قد ال مق عنهم فض ً .
وقدمت عشرات ومئات األ روحات للماىسدتير والددكتورا فدي الجامعدات
العربية واإلس مية حول موضوعات شدت فدي ىواندب الدراسدات اإلسد مية:
فدددي القدددانون واالقتصددداد والتربيدددة والسياسدددة واالىتمددداع والفلسدددفة والتدددار خ
وغيرها.
وأصدبحت المكتبددة اإلسد مية حافلدة بد الف الكتددب فدي شددت ميدداد ن الثقافددة
اإلس مية( ،)126بعضها عتبر موسوعات ،وبعضها متوسط ،وبعضها قصير.
صدا
وغدا الكتدا اإلسد مي هدو الكتدا األول فدي سدو التوز دع ،وخصو ً
بين الشبا المثق  ،كما شهدت ب لك «األرقدا » التدي ال مكد
الكتب التي مقا في مختل

 ،فدي معدارض

ب د العر واإلس .

 في المجال الشعور :وفددي مجدددال الشددعور والعا فدددة ،اسددت اعت الحركدددة اإلسدد مية أن معبدددئ
مشدداعر الجمدداهير اإلس د مية ،علدد امتددداد أرض اإلس د
اهتما ًما بدأمر اإلسد

 -شددرقًا وغربًددا -

والمسدلمين فدي كد مكدان ،وأن موقدد شدعلة الحمدا

فدي

صدر اإلنسان المسلم لمعاضددة أخيد المسدلم ،ونصدرة قضدا ا محر در األرض
( )126قد الدكتور محمد نجاة هللا الصد قي فدي المداممر العدالمي األول ل قتصداد اإلسد مي
المنعقدددد فدددي مكدددة المكرمدددة  1976قائمدددة ببليوىرافيدددة حدددول الدراسدددات االقتصددداد ة
واإلس مية في اللرات العربية واألورد ة واإلنجليز ة ،فكانت عدة مئات واآلن مضداعفت
مرات ومرات ،وفي ك المجاالت األخرى نجد مث ذلك.
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غربًدا  -وعلد رأسدها ىميعًدا أرض

النبددوات المقدسددة :فلس د ين والمسددجد األقص د  ،وقضددا ا األقليددات اإلس د مية
المض هدة هنا وهناك ،وقضا ا الدعوة والجهاد في سبي اإلس .
واست اعت الحركة اإلس مية في كثير من القضا ا أن منتق بالمسلمين مدن
مرحلددة الو نيددة الضدديقة والقوميددة المحدددودة إلدد آفددا اإلسدد مية الواسددعة،
فينظددروا إل د أنفسددهم  -عل د اخددت ف ألسددنتهم وألددوانهم ،ومباعددد أو ددانهم -
باعتبدددارهم «أمدددة واحددددة» كمدددا أمدددرهم هللا ،ال أم ًمدددا متفرقدددة ،كمدددا أراد لهدددم
االستعمار.
ولق دد سددمعت األسددتاذ حسددن البنددا ،تحددد فددي مدداممر «الم الددب الو نيددة
المصر ة» في مد ندة ن دا ،وكدان تحدد حدول محداور ث ثدة حدددها رحمد
هللا به الكلمات :قضيتنا  ...وسيلتنا  ...دعومنا.
وكان مدن حد ثد عدن المحدور األول «قضديتنا» :أنهدا مشدم قضدية الدو ن
الصرير ،وقضية الو ن الكبير ،وقضية الو ن األكبر.
أمددا الددو ن الصددرير :فهددو «واد الني د » شددمال وىنوب د  ،ال بددد أن جلددو
اإلنجليز عن كد شدبر فيد  ،ومتحدرر أرضد  ،و توحدد الدواد كلد محدت را دة
واحدة.
وكددان قددول :إن مصددر هددي السددودان الشددمالي ،وأن السددودان هددي مصددر
الجنوبية.
أما الو ن الكبير ،فهو «الو ن العربي» من المحديط األ لسدي إلد الخلدي
الفارسي ،وه كانت التسمية المتوارثدة لد  ،وهدو  -فدي الحقيقدة  -فارسدي مدن
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ىهة ،وعربي من ىهة أخرى ،ول ا أ لق علي بعد ذلك «الخلي العربي».
وكدان المركددز العددا لإلخددوان مد ذًا للم ددرود ن مددن أو ددانهم والمجاهددد ن
في سبي محر رها من الشر العربي ومررب .
ومحد هنا عن قضدية فلسد ين ومحور تهدا وأهميتهدا ،وضدرورة التركيدز
عليها ،والتنبي لمدا جدر فدي أرضدها ،وفرضدية التصدد لمكدر الصدهيونية،
وموعيددة األمددة بأهدددافها وأ ماعهددا فددي األرض المقدسددة ،والقددد

الشددر

والمسجد األقص .
وكددان حسددن البنددا مددن أوائ د مددن وعددوا خ ددر الصددهيونية عل د فلس د ين،
وعل العر والمسلمين ،ول في ذلك مواقد

وىهدود مد كر فتشدكر ،ولد هندا

امصال وثيق وقد م بمفتي فلس ين ومجاهدها األكبر الحا أمين الحسيني.
وأما الو ن األكبر فهو «الو ن اإلس مي» من ىاكرما إلد مدراك (،)127
أو من المحيط الهاد إل المحيط األ لسي ،فك أرض دنسدها االسدتعمار فدي
ه د ا الددو ن جددب أن محددرر ،و جددب عل د أهلهددا أن جاهدددوا العدددو الراصددب
حت

مددحورا ،و جدب علد المسدلمين فدي أنحداء العدالم أن
جلو عنها مد ؤو ًما
ً

أخ د وا بأ ددد هم و سدداعدوهم بالمددال وبالرىددال ،حت د

خلصددوا بلدددهم مددن نيددر

االستعمار.
وذكر هنا مدا قررمد كتدب الفقد  :لدو أن امدرأة سدبيت بالمشدر وىدب علد
أه د المرددر مخليصددها ،وعبددر عددن ذلددك أد الحركددة وشددعرها بمث د ه د
األبيات:
معبيرا عن دولة «المرر » الحد ثة.
( )127كانت كلمة «مراك » في أدبيات ذلك العصر
ً
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لدي الشددددا فيدددد وواد النيدددد سدددديان

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
و
دددد عددددت أرىدداء مددن لددب أو دداني
وحيثمدنددددا ذكددددر اسددددم هللا فددددي بلد
و نددددي اإلسدددد

ال أبرددددي سددددوا وبنددددددو حيدددددد كددددددانوا إخددددددومي

مصددددددر والشددددددا ونجددددددد وربددددددا مددددددددع برددددددددداد ىميعًددددددددا أمتددددددددي
ددا أخددي فددي الهنددد أو فددي المرددر

أندددا مندددك ،أندددت مندددي ،أندددت بدددي

ال مسدددد عددددن عنصددددر أو نسددددبي إندددددددد اإلسدددددددد
وكددان مددن ثم درات ذلددك وقددوف شددعو اإلس د

أمددددددددي وأبددددددددي

مددع قضددية فلس د ين مددن

مور تانيددا إلدد ىاكرمددا ،وكددان برددض النظددر عددن مواقدد حكومددامهم ،حتدد
األقليات اإلس مية  -رغم سوء ظروفها وحر مواقفها  -لم من
اإلس

أنها مدن أمدة

الكبرى.

ومما كر هنا أن من األسبا المباشرة التي أدت إلد محندة المسدلمين فدي
الفلبددين :مددوقفهم ضددد سددفارة إسددرائي فددي مدداني  ،فقددد ثدداروا عليهددا ومظدداهروا
ضدها ،رغم بعد الشقة بين فلس ين والفلبين.
ى  -في المجال العملي والتربو :
وفي مجدال العمد  ،كدان أهدم وأعظدم مدا نجحدت فيد الحركدة :مربيدة أىيدال
مسلمة ،كانت ضائعة  -أو عل وشك الضياع  -بدين ميدارات الجاهليدة الرربيدة
الوافددددة ،ومكدددر الصدددليبية الحاقددددة ،ومضدددلي الشددديوعية الجاحددددة ،ورواسدددب
عصور التخل

الجامدة.

ىعلت الحركة أكبر همهدا مكدو ن ىيد مسدلم حسدن الفهدم لإلسد
وموازن  ،و حسن اإل مان ب  ،بحي

بشدمول

جسد إ مان في العم بد  ،والريدرة عليد ،
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في سبيل .

وأن توحد ه ا الجي  :فكر ًا بوحدة األهداف والمفاهيم واألصول الجامعدة،
وعا فيًددا بتعميددق معدداني األخددوة والحددب فددي هللا ،وعلميًددا بااللتحددا فددي منظدديم
واحد ،قو عل ال اعة المبصرة لقيادة مامندة ،و حتدر الشدورى والتواصدي
بالحق والصبر ،والتعاون عل البر والتقوى.
وقد وضعت الحركدة لد لك المنداه  ،وحدددت الوسدائ  ،ورسدمت ال ر دق،
مدددن األسدددرة والكتيبدددة والمخددديم ومدددن العبدددادة ،والقدددراءة ،والر اضدددة وخدمدددة
المجتمع ،إل غير ذلك.
حرصددت الحركدددة علدد أن مقدددو هدد التربيدددة علدد أسدددا

مددن الشدددمول

والتكام  ،فتشم الجسم بالر اضية ،والعق بالثقافة ،والروح بالعبدادة ،والخلدق
بالفضيلة ومعد الفرد للد ن والدنيا ،حت

كون نافعًا لنفسد وألمتد  ،صدال ًحا فدي

نفس د  ،مصددل ًحا لريددر  ،ال قتصددر عل د التددد ن الشخصددي بالص د ة والصدديا
وال كر ،ب ضم إل ذلك مد نًا إ جابيًا بالدعوة إل الخير والريدرة علد الحدق،
واألمددر بددالمعروف ،والنهددي عددن المنكددر ،والعمد الجمدداعي لنصددرة اإلسد ،
والعودة ب إل قيادة الحياة من ىد د.
كان حسن البنا قول :نر د ىي ً حم اإلس  ،ولي
وه ا ك

صدحي  ،فهنداك أندا

ظهر  ،ك لك الصن

ال

حمل اإلس !

مدن المسدلمين حملهدم اإلسد

عبئًدا علد

ب َ
ٱّللُ َماث َ اال رَ ُجلَال ِن أ َ َحااُ ُه َما
ذم القرآن بقول َ { :وض ََر َ

ت َِ َ
خلار [ }...النحد :
ش ء َو ُه َو َك َ
أََ َك ُ َّل يَقا ُِر َ
علَ َّٰ َ
علَ َّٰ َمولَ َّٰىۥُ أَينَ َما ي َُو ِجُاۥ َّل يَاأ ِ

.]76
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شدديئًا ،وال نفعددون فكرم د وال أمت د بنقيددر وال

ق مير.
في مقاب هاالء :من حملون اإلس

فكرة واضحة فدي رؤوسدهم ،وعقيددة

راسخة في نفوسهم ،وأخ قًا موىهة لسدلوكهم ،ومواصديًا بدالحق والصدبر لمدن
حولهم ،ودعدوة للعدالم كلد إلد صدرا اإلسد

المسدتقيم ،للمسدلمين ليحتكمدوا

إل شرع  ،و تحدوا عل فهم  ،ولرير المسلمين ليهتدوا بنور  ،و خرىوا مدن
شركهم إل موحيدد  ،ومدن إبداحيتهم إلد

هارمد  ،ومدن رذائلهدم إلد فضدائل ،

ومن غلوهم ومفر هم إل وسد يت  ،هداالء هدم حملدة المشداع الربانيدة ،فهدم
ورثددة األنبيدداء ،وهمددزة الوصد بددين األرض والسددماء ،وهد ا هددو الجيد الد
حسن البنا ليكون في ظ اإلس  ،ومحت را ة القرآن.

عا

وقد مث ه ا الجي ك الشرائ االىتماعية ،عل اخت ف منازلهدا ومفداوت
ثقافامهدددا ومدددداركها ،مدددن مثقفدددين «أ بددداء ومهندسدددين ومحاسدددبين وعلميدددين
ومعلمددين  ...إلددخ» و لبددة وعلمدداء د ددن ومجددار ومددوظفين وعمددال وف حددين،
ووىهاء ،وضبا وىنود ،ورىال ونساء ،من مختل

األعمار.

وقد كان أول ما لفت المرشد الثاني األستاذ حسن الهضيبي  -ىدزا هللا عدن
اإلس

خيرا  -إل دعوة اإلخدوة :أند الحد عندد بعدض أقاربد مدن القدرو ين
ً

والف حين وعيًا غير معتداد ألمثدالهم فدي أمدر الدد ن والحيداة والمسدائ العامدة،
فسأل عن مصدر ه ا الوعي ،وعرف أن نتمون إل ىماعة اإلخوان.
وقددد فصددلت بعددض القددول فددي التربيددة اإلخوانيددة وخصائصددها وآثارهددا فددي
كتيب مستق نشرم من قب محدت عندوان «التربيدة اإلسد مية ومدرسدة حسدن
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البنا» فليرىع إلي .
تيدارا ،والمحدن
وحسبنا هندا أن المعدارك الحربيدة التدي خاضدها اإلخدوان اخ ً
رارا ،قد أثبتت كلتاهما أصالة هد التربيدة
المت حقة التي ألقوا في أمونها اض
ً
ومفوقها ،وأنها أثمرت حقًدا ىدي ً ربانيًدا فر ددًا ،مسدلم الفكدر والعا فدة والدروح
والسلوك ،ىد ًرا بشرف االنتماء إل «حز هللا» و «عباد الدرحمن» وكتائدب
اإل مددان ،وأن وص د بمددا وص د ب د أس د ف مددن قب د  ،أنهددم «رهبددان اللي د
وفرسان النهار» ،ىي ً أشب بمدا وصد بد األنصدار رضدي هللا عنهدت :أنهدم
كثدددرون عندددد الفدددزع ،و قلدددون عندددد ال مدددع ،ال مزلزلددد الشددددائد ،وال مسدددحق
االنتصارات ،ال رر وعد ،وال ثني وعيد ،بد مز دد المحدن واألهدوال ثبامًدا
في د ن  ،و قينًا عل

اب
قين  ،كال ن قدال هللا فديهمَ { :ولَمَاا َر َءا ٱل ُمؤ ِمنُاونَ ٱۡلَح َاز َ

صااااَقَ َ
عااااَنَا َ
ساااولُۥُ َو َماااا َزادَ ُهااا إِ َّل إِي َّٰ َم اناااا
قَاااالُوا َّٰ َهاااذَا َماااا َو َ
ٱّللُ َو َر ُ
ٱّللُ َو َر ُ
ساااولُۥُ َو َ
َوتَسلِلما ا} [األحزا

.]22 :

كما أثبتت ه التربية صد األخوة ،وقوة التدرابط  -القدائم علد الحدب فدي
هللا  -بددين أبندداء الجماعددة ،وقددد ظهددر أثددر ذلددك أ ددا المحددن فلددم خ د ل بعضددهم
ضددا ،ولددم تخد بعضددهم عددن بعددض ،بد كددانوا كالبنيددان المرصددو
بع ً

 ،شددد

ضا ،ودخ كثير مدنهم السدجون لمسداعدم أسدر إخواند المعتقلدين ...
بعض بع ً
وذلك من حقو اإلخوة ،كما قال القائ :

إن أخدداك الحددق مددن كددان معددك ومددددن ضددددر نفسدددد لينفعددددك!
ومدن إذا ر دب الزمدان صدددعك شددددتت فيددددك شددددمل ليجمعددددك!
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د  -في الجهاد:
عملت الحركة اإلس مية علد إحيداء معند «الجهداد اإلسد مي» ولدم مقد
والشددي ان ،وإن كددان ذلددك ىددز ًءا أصددي ً مددن مناهجهددا

ب د عنددد ىهدداد الددنف

التربو ة ،ولكنها ارمفعت ب  ،ليشم ىهاد قوى االستعمار فدي الخدار  ،وقدوى
ال ريان فدي الدداخ  ،وىعلدت الحركدة ىهادهدا حدول محدور ن :محقيدق الفكدرة
اإلس مية ومحر ر األرض اإلس مية.
ومحقيق الفكرة اإلس مية عني :محقيق حياة إس مية متكاملة ،حياة موىههدا
العقيددة ،ومحرسددها العبددادة ،ومحكمهددا الشدر عة ،ومضددب ها األخد
اآلدا والتقاليد ،حياة عي

 ،ومجملهددا

بها الفرد المسدلم فدي مجتمدع مسدلم أخد بيدد بددل

أن عوق  ،و ساعد عل االلتزا بدل أن قهر عل التفلدت ،و مدار

إسد م

حرا ب ضرط وال منازالت ،وال شعر فيها بتنداقض بدين ضدمير وواقعد  ،أو
ً
بين عقيدم ومجتمع .
ومحر ر األرض اإلسد مية عندي :أن كد أرض دخلهدا اإلسد  ،وقدا بهدا
حكم  ،وارمفعت فيها م ذن  ،جب أن محرر من ك سل ان أىنبي كافر ،وكد
حكددم دداغومي فدداىر ،وه د ا فددرض عددين علد أهلهددا ،ثددم مددن حددولهم األقددر
فاألقر  ،حسب حاىة الجهاد وأعبائ وم الب  ،حت

شم المسلمين كافة.

وعل المسلمين فدي أنحداء األرض أن سداعدوهم بمدا سدت يعون مدن مدال
ورىال وعتاد حت

نتصروا ،فالمسدلمون  -حيثمدا كدانوا  -أمدة واحددة ،سدع

بد متهم أدندداهم ،وهددم ددد علد مددن سددواهم ،والمسددلم أخددو المسددلم ال ظلمد وال
سلم  ،أ  :ال ترك لعدو تحكم في وهو تفر .
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ولهدد ا وقدد أبندداء الحركددة  -ومسددقط رأسددها مصددر  -وراء كدد القضددا ا
اإلس مية ،بد ًءا بقضية الو ن الخدا

ومدرورا
واد النيد  ،شدمال وىنوبد ،
ً

بقضدددا ا الدددو ن العربدددي فدددي مشدددرق وعلددد رأسدددها :قضدددية فلسددد ين أرض
المقدسات والنبوات ،وسور ا ولبنان ،وفي مررب مث قضا ا مدون

والجزائدر

ومددراك  ،وانتهدداء بقضددا ا الددو ن اإلس د مي األكبددر ،مث د قضددا ا أندونيسدديا
وباكستان وكشمير ،وغيرها مدن قضدا ا المسدلمين فدي آسديا وإفر قيدا ،وقضدا ا
األقليددات اإلسد مية المهضددومة المضد هدة فددي أنحدداء كثيسددرة مددن العددالم ،بد
قضا ا األكثر ات اإلسد مية المضديعة والمسدحوقة ،كمدا فدي ارمير دا والحبشدة
والجمهور ددات اإلسد مية فددي االمحدداد السددوفيتي ،فهد الجمهور ددات قددد عدددت
فدي عقدود مددن السدنين فدي حسددا األقليدات المسدلمة وهددي فدي حقيقتهدا أو ددان
إسد مية أصدديلة ،ضددمت قسد ًدرا إل د االمحدداد السددوفيتي ،ووضددعت قهد ًدرا محددت
الستار الحد د .
وكان في المركز العا لإلخوان قسم أساسدي سدم «قسدم االمصدال بالعدالم
اإلس د مي» مهمت د االهتمددا بالمسددلمين فددي أنحدداء العددالم ،وىمددع المعلومددات
منهم ،واستقبالهم إذا وفدوا ،واالمصال بهم ،ونصرة قضا اهم.
ىعلت الحركة شعارها وعلمها مصحفًا حو د سديفان ،كتدب محدت عبدارة
«وأعدددوا» إشددارة إلد اآل ددة الكر مددةَ { :وأ َ ِعاااوا لَ ُُا َمااا ٱسات َ َطعت ُ ِماان قُااوَ ة َو ِماان
عاُوَ َ
ٱّللِ َو َعاُوَ ُك } [األنفال.]60 :
اط ٱل َخل ِ تُر ِهُِونَ َِ ِۦۥ َ
ِرََ ِ

كمددا ىعلددت أحددد هتافامهددا الرئيسددية «الجهدداد سددبيلنا ،والمددوت فددي سددبي هللا
أسم أمانينا».
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دعارا ،وخاضددت معددارك
ولقددد بقددت الحركددة عم د ً مددا نددادت ب د هتافًددا وشد ً
ىهاد ددة فعليددة ،ضددد الصددهيونيين فددي فلس د ين ،وضددد اإلنجليددز فددي مصددر،
علَلا ِۥ فَ ِمان ُُ
ع َُاُوا ٱ َّللَ َ
صاَقُوا َما َّٰ َ
وقدمت الحركة من خيرة أبنائها للفداء ،ممن { َ
ض َّٰ نَحَِۥُ َو ِمن ُُ مَن يَنت َ ِظ ُر َو َما ََاَلُوا تَِاا ا
مَن قَ َ
ِيال} [األحدزا

 .]23 :واحدتف سدج

الشهداء بقائمة مشدرفة مدن أبنداء الددعوة األبدرار ،عبدروا عدن إ مدانهم بددمائهم
الزكيدددة ،ومركدددوا اآلخدددر ن مدددن دعددداة الو نيدددة والقوميدددة العلمانيدددة عبدددرون
بالكلمات الجوفاء ،ملوكها ألسنة ثرثارة ،أو مسود بها صح

مقول في الصدباح

ما ك ب المساء!
ال تسع لمجال للحدد

عدن ىهداد اإلخدوان فدي فلسد ين ضدد اليهدود ،ومدا

مجل في من روائع الفدداء واإل ثدار ،وآ دات التضدحية والب ولدة ،التدي أعدادت
للنا

صورا مضيئة من عهود الصدحابة ومدابعيهم بنحسدان ،ومثد ذلدك ىهداد
ً

اإلخوان في القناة ضد اإلنجليز  -وقد أمي لي أن أمشرف بالمشاركة فدي ىدزء
مند  -ومددا ضددرب شددبا اإلخددوان مددن مثد  ،وقددد كتبددت فددي ذلددك كتددب كتبهددا
شددهود عيددان ،مث د « :اإلخددوان المسددلمون فددي حددر فلس د ين» و «اإلخددوان
المسلمون والمقاومة السر ة في قناة السو
و «كفاح الشبا الجامعي في قناة السو

» ك هما لألستاذ كامد الشدر ،
» لألستاذ حسن دوح.

وال زال للحركة أبناء صادقون ،أخلصدهم هللا لدد نهم ،وأخلصدوا د دنهم هلل،
ند روا أنفسددهم للجهدداد فددي أرض فلسد ين ،لتحر ددر أرض النبددوات مددن رىد
الصهيونية ،ومحر در القدد

الشدر

والمسدجد األقصد المبدارك ،أولدئكم هدم

أبناء حركة المقاومة اإلس مية «حما ».
هدداالء الد ن أقضددوا مضدداىع الصددها نة ال ردداة المسددتكبر ن فددي األرض،
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مدددنهم،

ومحددر ض السددل ة الفلس د ينية علدديهم ،وهددا هددي واشددن ن مقددول لهددم :حمددا
عدوكم وعدونا معًا ،فعلينا أن نتعاون للقضاء عليها.
وهددددم سددددمون ىماعددددة «حمددددا » وإخددددوانهم فددددي «الجهدددداد» ىماعددددات
«اإلرهدا » ،واإلرهددا الحقيقدي كمددن فدي إسددرائي  ،إنهدا اإلرهددابي األكبددر،
الد

سددفك الدددماء ،و قتد األبر دداء ،و رتصددب الددد ار ،و شددرد األحددرار ،وال

بالي في سبي محقيق أهداف بن مان وال قيم وال أخ

.

ه  -في ميدان االقتصاد:
وكددان مددن ثمددار الحركددة اإلس د مية :معبئددة الشددعور الشددعبي ضددد «الربددا»
ال د

آذن هللا مرمكبي د بحددر مددن هللا ورسددول  ،واعتبددر الرسددول صددل هللا

عليدد وسدددلم مدددن الموبقدددات السدددبع ،ولعددن آكلددد وماكلددد  ،وكامبددد وشددداهد ،
وظهدددرت عشدددرات بددد مئدددات مدددن الكتدددب للكشددد عدددن مزا دددا «االقتصددداد
اإلسدددد مي» والتحددددرر مددددن االقتصدددداد الرأسددددمالي واالشددددتراكي ،وعقدددددت
الماممرات والندوات ،واختفدت ملدك األفكدار «االنهزاميدة» التدي كاندت محداول
مسو الربا ،ومفر خ الفتاوى إلباحتد  ،واكتسدحها ميدار «الصدحوة اإلسد مية»
الجارف ،وقامت حملة بد حمد ت ،منداد بضدرورة إ جداد «بندوك إسد مية»
خالية من الفوائدد الربو دة ،ومحقدق الحلدم ،وب لدت مقولدة الد ن كدانوا قولدون:
االقتصاد عصب الحياة ،والبنوك عصدب االقتصداد ،والفوائدد عصدب البندوك،
ف محلموا ببنوك ب فائدة!!
وقامت عشرات البنوك اإلس مية ،وهي مزداد ومتسع ومنمو و ًما بعد دو ،
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عدا» للمعدام ت اإلسد مية،
حت أنشأ كثير مدن البندوك الربو دة العر قدة «فرو ً
ب فع ذلك بعض البنوك العالمية الشهيرة.
كمددا قامددت شددركات وماسسددات إس د مية ،مقددو عل د أسددا

التعام د وفددق

أحكدا الشدر عة اإلسد مية الردراء ،مثد « :شدركات التدأمين» اإلسد مية ،التددي
مقو عل أسا

التعاون والتكاف  ،ال عل أسا

االسترباح من التأمين.

مهجددورا ،وإلدد
وقددد أدى ذلددك إلدد إحيدداء «فقدد المعددام ت» الدد ى كددان
ً
صدددور دراسددات اقتصدداد ة ومحاسددبية وإدار ددة فددي ضددوء الشددر عة ،صددعب
حصرها.
وأنشددئت «مراكددز أبحددا » ل قتصدداد اإلسدد مي ،و «أقسددا علميددة» فددي
بعض الجامعات ل قتصاد اإلس مي.
ومخص

أسدام ة مرموقدون فدي االقتصداد اإلسد مي ،وصدلوا إلد مرمبدة

األستاذ ة بالجامعة.
وأسسددت «مج د ت» متخصصددة فددي خدمددة االقتصدداد اإلس د مي ،وأمس د
«االقتصدداد اإلسد مي» معترفًددا بد فددي مجددال الدراسددات األكاد ميددة فددي داخد
العلم اإلس مي وخارى .
و  -في ميدان خدمة المجتمع:
وكان للحركة اإلس مية دورها البارز في خدمة المجتمع ،وقد أنشأ األسدتاذ
البنا رحم هللا في داخ ىماعة اإلخوان :أقسا البر والخدمة االىتماعية.
وأراد بدد لك أن مدداد الجماعددة واىبهددا فددي خدمددة المجتمددع مددن حولهددا،
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والنهددوض بدد فددي شددت مياد ندد  ،بحسددب قدددرة الجماعددة وإمكانامهددا الماد ددة
والبشر ة ،وال سيما العانية بالمستضعفين فدي األرض مدن الندا  ،مدن الفقدراء
واليتام واألرام والمرض  ،وغيرهم مدن الفئدات المسدحوقة التدي مكددح وال
مجد من ثمرات كدحها ما كفيها ومن معول مما الكفا ة.
والحددد
شير الحد

الشددر

قددول« :ه ا ترزقااون وتنصاارون إّل َضااعفائك »(،)128

إل أن هداالء الضدعفاء المسدحوقين هدم عددة اإلنتدا فدي السدلم،

وعدة النصر في الحر  ،ف بد من وىو العنا ة بهم ،وبحقوقهم وم البهم.
أنشددأ اإلخددوان المستوصددفات والعيددادات لعد

المرضد  ،والدددور لرعا ددة

اليتدددام  ،ونظمدددوا أمدددر الزكدددوات لمسددداعدة الفقدددراء والمسددداكين واألرامددد
والعجزة.
وأسسوا لجانًدا إلصد ح ذات البدين ،وحتد ال متفداقم الخ فدات بدين الندا ،
ومتحول شرارمها غلىنار مأك األخضر والياب .
وأسسدددوا المددددرا

لتلعددديم أبنددداء المسدددلمين ،والحضدددانات لتلعددديم أ فدددالهم،

وظهددرت آثددار ذلددك فددي «المجتمددع المصددر » وفددي ك د مجتمددع وىددد في د ا
إلخوان.
وألد األسددتاذ محمددد شددوقي زكددي كتاب د «اإلخددوان والمجتمددع المصددر »
وهي رسالة ىامعية بيندت آثدار اإلخدوان فدي هد ا المجدال ،وهدي واضدحة لكد
ذ عينين.

( )128روا البخار عن سعد.
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وأذكددر أنددي حددين زرت ا ألردن سدددنة  1952وأنددا الددب بكليددة أصدددول
الد ن ،مبعوثًا من األستاذ الهضديبي المرشدد العدا لإلخدوان ،دارت بيندي وبدين
أعضدداء «حددز التحر ددر» فددي مد نددة الخلي د مناقشددة حددادة حددول مشددروعية
«العم الخير» ال

قو ب اإلخوان في مراكزهم وشعبهم.

كان من رأ حز التحر ر أن ه ا العم مع
وأن ه ا لي

للدعوة ،ومخددر للشدعب،

من عمد األفدراد ،وال الجماعدات ،وإنمدا هدو مدن مهمدة «الدولدة

المسدلمة» ،وكد عمد مددن هد ا الندوع عددو إقامددة ا لدولددة ،و صددرف اقددات
الجماعة في سبي غير سبي الدعوة التي جب أن مستأثر بك الجهود.
وقلددت لهدداالء اإلخددوة ال د ن ىددادلوني :معددالوا نتحدداور بالحجددة وهددا هددي
حجتي:
ً
أوال :إن المسلم مأمور بفع الخيدر ،كمدا هدو مدأمور بالعبدادة والجهداد ،كمدا
قال هللا معال َّٰ { :يَأَي َُا ٱلَ ِذينَ َءا َمنُوا ٱر َكعُوا َوٱس ُجاُوا َوٱعُِااُوا َرََ ُكا َوٱفعَلُاوا ٱل َخل َار
لَعَلَ ُك تُف ِلحُونَ ۩ َ 77و َّٰ َج ُِاُوا فِ َ
ٱّللِ َح َ ِج َُا ِدِۦه} [الح .]78 ،77 :

فع قددة المددامن بربد  :العبددادة والركددوع والسددجود ،وع قتد بمجتمعد فعد
الخير ،وع قت بأعدائ الجهاد حق الجهاد.
وال سددع المددامن إال أن سددتجيب ألمددر رب د  ،وال مكن د أن قددول إذا رأى
ىائعًا ست يع أن

ضدا سدت يع أن
عم  ،أو عر انًدا مكند أن سدكو  ،أو مر ً

عالج  ،أو مشدردًا سدت يع أن او د  :سدادعك حتد مقدو الدولدة اإلسد مية!!
فه واىبات فور ة ال جوز إرىاؤها بحال.
ثانيًددا :إن الدددعوة ليسددت بددالك

وحددد  -شددفهيًا كددان أ مكتوبًددا  -فالدددعوة
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وح مشك مهم ،ومقد م الخير لهدم ،مفدت قلدوبهم للددعوة،

ربما بأكثر مما مفتحها المحاضرات والكتب.
وه ا مدا فعلد «المنصدرون» فدي العدالم وفدي د ارندا ،تحببدون إلد الندا
بخدمتهم ،وع

مرضاهم ،ومساعدة فقرائهم ،ومعليم ىهالهم.

ثالثًدددا :إن فدددي الجماعدددات أصدددنافًا مدددن الندددا  ،بعضدددها ال صدددل للجاندددب
الدددعو النظددر  ،وال قدددر عليد  ،ولكند ملددك قدددرة عمليددة ،و اقددة منفي ددة،
فبدل أن بق ه ا الصدن عدا ً بد عمد وال إنتدا  ،كلد بتوظيد

اقتد

في عم الخير ،فيستفيد و فيد ،ولن ضيع عند هللا مثقال ذرة من عم الخير.
رابعًددا :إن هندداك هدددفًا بعيدددًا ،وأهدددافًا قر بددة ،وال مندداقض بددين االنشددرال
باألهداف القر بة الميسورة ،حت متاح الفرصة لتحقيق الهدف البعيد المنشود.
فالهددددف البعيدددد هدددو «إقامدددة الدولدددة اإلسددد مية» التدددي معلدددي كلمدددة هللا فدددي
األرض وممكن لد ن  ،ومحقق مقاصد  ،وهد ا لدي

فدي أ دد نا ،إنمدا هدو فدي دد

القدر األعل  ،وفق أسبا نعلم بعضها ،ونجه بعضها.
فد نسددت يع أن نظد قاعددد ن مهمتندا انتظددار إقامددة الدولددة ،أشددب بالد ن ال
عملون شيئًا ،حت

ظهدر «المهدد المنتظدر» فديمأل األرض ً
عددال كمدا ملئدت

وىورا.
ظل ًما
ً
وه د ا مددا رفض د آ ددة هللا الخمينددي ،ولددم نتظددر حت د
مرارم  ،ب دعا إل «وال ة الفقي » ال

خددر المهددد مددن

قو مقا المهد في غياب .

له د ا كددان عملنددا فددي خدمددة مجتمعامنددا ،واإلسددها فددي كش د الرمددة عنهددا،
عا حت
ومفر كربامها ،عم ً مشرو ً

هيئ هللا الفرصة للهدف الكبير.
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وقد شبهت ه ا بمن زرع النخي  ،وأشدجار الز تدون فدي حد قتد  ،فدنن هد
األشدجار ال مدامي ثمرمهدا إال بعدد عدددة سدنوات ،وهندا شدتر المدزارع الندداى
هد الفتدرة مددن الدزمن فددي زراعدة األرض محصدوالت مفيدددة سدر عة اإلنتددا
مث الخضراوات مدن الخيدار وال عمدا م والفلفد ونحوهدا ،وأحسدب أن عمد
ه ا الف ح أو البستاني عم مقبول ،ال لوم عاق عليد  ،ألند انتفدع بداألرض
وبالوقددت وبال اقددة فيمددا فيددد ،ورحددم هللا امددر ًءا بد ل مددا سددت يع ،وأىد مددا ال
ست يع.

***
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اإلخوان والمحن
وال ست يع كامدب أو مدار أو مراقدب تحدد عدن الحركدة إال أن خد
بال د كر مددا أص دابها مددن محددن مت حقددة ،غدددت أبددرز معددالم مار خهددا ،فلددم كددن
مار خ الحركدة و ًمدا مفرو ً
شدا بدالورود والر داحين ،بد محفوفًدا بالمكدار  ،مليئًدا
باألشواك ،مضر ًىا بالدماء ،سدنة هللا فدي حملدة الهدا دة الربانيدة مدن قبد  ،ولدن
مجد لسنة هللا مبد ً {أ َ َحسِاِت ُ أَن تَاا ُخلُوا ٱل َجنَاةَ َولَمَاا يَاأ ِت ُك َمثَا ُ ٱلَا ِذينَ َخلَاوا ِمان
ضارَا ُء َو ُزل ِزلُاوا َحتَا َّٰ يَقُاو َ ٱلرَ سُاو ُ َوٱلَا ِذينَ َءا َمنُاوا َمعَاۥُ
ساا ُء َوٱل َ
قَِ ِل ُك َمسَت ُُ ُ ٱلَِأ َ
ٱّللِ أ َ َّل إِ َن نَصا َار َ
َمت َ ا َّٰ نَصا ُار َ
ٱّللِ قَ ِريااب} [البقددرة ]214 :إنهددا البأسدداء فددي األمددوال،

والضراء في األبدان ،والزلزلة في النفو .
وال عجب فنن الحركة قد دعت إل نظا حياة ىد د ،مقو فلسفت كلها علد
اإلس  ،و ستمد أصول من أحكام ووصا ا  ،وهو نظا خال في كثير مدن
النددواحي مددا ألف د النددا

واعتددادو فددي شددئون االىتمدداع واالقتصدداد والسياسددة

والتشر ع والثقافة والفنون ،و ص د بمفاهيم الكثيدر ن وبمصدالحهم وشدهوات
أنفسددهم ،كمددا أن كثيد ًدرا مددن غيددر المسددلمين توىسددون خيفددة مددن ه د ا النظددا ،
و خشون أن كون في ىور عل حقوقهم ،وبعضهم ضمر لد الكراهيدة ىهد ً
أو عصبية.
وكمددا ددزع كثيد ًدرا مددن غيددر المسددلمين فددي الددداخ  ،خيد أكثددر مددنهم فددي
الخار  ،و زداد خدوفهم إذا لمسدوا نجداح الددعوة ،وأحسدوا باالسدتجابة لهدا مدن
فئات الشعب ،وأنها مقتر  -إذا سارت األمور ب بيعتهدا  -مدن محقيدق أهددافها
الكبيرة ،ولو مرحلة مرحلة ،مع ىه شد د بحقدائق اإلسد  ،وخدوف غدامض
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مددن انتصددار  ،سدداعد عل د ذلددك عوام د مار خيددة قد مددة ،محورهددا األحقدداد،
وعوام استعمار ة ىد دة ،محورها األ ماع.
هنددا متجمددع شددت القددوى المعاد ددة ،الحاقدددة والخائفددة وال امعددة ،والكارهددة
والرافضة والعميلة والمضللة للوقوف في وى ه القوة النامية.
لقد اىتمدع سدفراء بر انيدا وأمر كدا وفرنسدا فدي «فا دد»  -معسدكر القدوات
البر انيددة  -بمن قددة قندداة السددو

 ،وأىمعددوا عل د ضددرورة ح د «اإلخددوان

المسلمين» وضر وا عل الحكومة المصر ة برئاسة محمدود فهمدي النقراشدي
باشا ،فاستجابت لهم ،ونف ت ما أرادوا.
ولددم عددد ه د ا سد ًدرا ،فقددد انكش د الر دداء ،وغدددت الوثقددائق السددر ة بمددرور
الزمن في اإلمكان اال

ع عليها.

وكان ه ا لخدمدة «الوليدد الجد دد» إسدرائي  ،التدي أعلدن هداالء الكبدار أنهدا
خلقت لتبق وأن بقاء التيار اإلس مي عتبر خ ًدرا قو ًدا هدددها فدي وىودهدا،
وفددي اسددتمرارها ،وفددي نموهددا ،وأح مهددا فددي التوسددع واالمتددداد ،حتد

كددون

ملك إسرائي من الفرات إل الني !
المحنة األول لإلخوان في عهد فارو :
فكددان «الح د األول» لإلخددوان فددي عهددد الملددك فددارو وفددي عهددد حكومددة
النقراشي في الثامن د سدمبر سدنة  ،)1948/12/8( 1948وفتحدت المعدتق ت
في ال ور وها كستب لتضدم اآلالف مدن رىدال اإلخدوان المسدلمين ،إال رىد ً
ددرا ليقًدددا وهدددو حسدددن البندددا ،مرشدددد الجماعدددة
واحددددًا لدددم عتقددد  ،بددد مدددرك حد ً
وماسسها.
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عتق د الجنددود و تددرك القائددد؟ ولكددن عددرف

السبب ،فب د العجدب ،لقدد مدرك المرشدد ألمدر بيتدو لد بليد  ،ونفد و ىهدرة،
وفي شارع من أكبر شوارع القاهرة والرى خار من دار الشبان المسدلمين،
ً
مجهددوال إلدد
وأمددا مبناهددا ،قبيدد غددرو الشددم  ،وبعددد أن ملقدد اسددتدعاء
المركز العا للجمعية ،وقد كان إسعاف ممكنًا ،لدوال أن ال بيدب المعدال رفدض
عا لألوامدددر العليدددا( !)129اغتدددالوا الرىددد
أن دددزود بالدددد الم لدددو  ،خضدددو ً
القرآنددي ،والمعلددم الربدداني ،والمصددل اإلس د مي ،برصاصددات آثمددة ،أ لقهددا
عم ء فارو  ،هد ة ل في عيد مي د ( 11فبرا ر .)130()1949
وقددد أثبتددت ذلددك التحقيقددات التددي أىر ددت بعددد قيددا الثددورة ،وحددوكم ال د
اشتركوا بالتدبير أو التنفي  ،وقض بالسجن مددًا متفاومة.
ولقد است اع اإلخوان أن حولوا معتقلهم في ال دور وها كسدتب إلد ىدامع
للعبادة ،وىامعة للعلدم ،ونداد للر اضدة ،ونددوة لدألد والثقافدة ،ومعهدد للتربيدة
والتكو ن ،وبرلمان للتشاور والتفاهم.
مددن ا لددع علد نظددا الحيدداة اليددومي فددي المعتقد رأى هد ا بوضددوح ،فقبد
الفجر بأكثر من سداعة ،بددأ المعتقلدون فدي االسدتيقاظ للتهجدد وقيدا الليد  ،وال
زلت أذكر ذلك األ ال

كان مر فدي ىدن الليد بدين عندابر المعتقلدين ،وهدو

نشد بصوت ند :

دددا نائ ًمدددا مسدددتررقًا فدددي المندددا

قدددم فددداذكر الحدددي الددد

( )129انظر« :اإلخوان المسلمون» لميتش (  )164وما بعدها.
( )130مي د فارو في  11فبرا ر واالغتيال كان في  12فبرا ر.

ال ندددا
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مددددوالك دددددعوك إلدددد ذكددددر وأندددت مشدددرول ب يدددب المندددا
وسرعان ما نجد عنابر المعتق مدو بت وة القرآن كدو النحد  ،حتد إذا
أذن المددامن لصد ة الفجددر ،هددرع الجميددع إلد المسددجد للصد ة خلد إمدداممهم
خاشعين.
وكددان المسددجد ق عددة مددن أرض المعتق د حدددمت معالمهددا بددبعض الحجددارة
وال ددو  ،وكددان إمددا مسددجدنا الشدديخ محمددد الرزالددي ،ال د

كددان فددي بدا ددة

سا وغيرة ،وقد وكد إليد اإلخدوة
الث ثينيات من عمر  ،وكان توقد ذكاء وحما ً
قيددادة المعتقلددين ،ف الددب بحقوقددوهم فددي ال عددا وغيددر  ،وال د

نهبت د القيددادة

العسكر ة للمعتق  ،وامفق عل أن سلم المعتقلدون أنصدبتهم ىافدة وهدم تولدون
هيها وإعدادها.
وبعد ص ة الفجر كون ختا الص ة ،وقراءة األدعيدة واألذكدار المدأثورة،
ثدم مبددأ حلقددات شدرعية ،مدع الشدديخ سديد سدابق ،أو مددع الشديخ الرزالدي ،أو مددع
غيرهما.
ثم مبددأ التمر ندات الر اضدية قدو بهدا األ محمدد المهدد عداك  ،فدنذا مدا
فر منها حان وقت اإلف ار ،وبعد فترة حرة للراحة والتنظي

والتزاور.

ثددم مبدددأ محاضددرات عامددة ،معقبهددا مناقشددات فددي قضددا ا إس د مية وثقافيددة
متنوعددة ،حت د

حددين وقددت الظهددر ،فيسددتعد الجميددع للصد ة ثددم لتندداول الرددداء

فالراحددة حت د ص د ة العصددر ،وبعدددها مبدددأ ىولددة أخددرى مددن المحاضددرات
والندددوات والمناقشددات إل د المرددر  ،وبعددد ص د ة المرددر مددأمي فتددرة مندداول
العشاء ثم ص ة العشاء ،وبعدها فترة حرة قصيرة ثم نا الجميع ،حت مدن لدم
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مكدن أحددهم أن ضدئ

النور ليقرأ و وق اآلخر ن.
فهك ا كان توزع النشا اليدومي بدين العبدادة والثقافدة والر اضدة والتدزاور
والعم د فددي خدمددة الجميددع ،وله د ا قلنددا عددن ه د ا المعتق د بلرددة المددزح :معتق د
ال ور هو المخيم الدائم لإلخوان المسلمين لسدنة  ،1949السدفر والمصدار ،
واإلقامة والتكالي  ،عل حسا الحكومة المصر ة!
وهو ما سجلت في قصيدة لي( )131حينما قلت:

قددالوا :إل د السددجن ،قلنددا :شددعبة ليجمعونددددا بهددددا فددددي هللا إخوانًددددا
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت
ددور فيدددد نقدددددر مددددا خشدددددا أعددددددانا!
فتحد إلىدددا ل دددور ،قلندددا :ال د
قدددالوا:
مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداممر وهددو المصددي نقددو في د أبدددانا
فهددو المصددل نزكددي فيدد أنفسددنا
معسدددكر صددداغنا ىنددددًا لمعركدددة ومعهددددد زادنددددا بددددالحق عرفانددددا
من حرموا الجمع منا فو أربعدة ضددددموا األلددددوف برددددا ال ددددور
رامدوا منفدي ومضددييقًا ،فكدان لنددا بنعمدددة الحدددب واإل مدددان بسدددتانً
أسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانا!
ا!
هد ا هددو ال ددور شدداءوا أن ند و

وشددددداء ربدددددك أن ندددددزاد إ مانًدددددا

بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد:) 1954
المحنة الثانية في عهد الثورة ( نا ر
وكان الح الثاني لإلخوان في عهدد الثدورة ،التدي آزرهدا اإلخدوان ،قبد أن
مقو  ،وبعد أن قامت ،وكانوا حماة ظهرها ،والمدافعين األول عنها و لدم كدن
لهددا مددن ناصددرها و دددافع عنهددا ،و حددر

المنش د ت األىنبيددة والو نيددة مددن

( )131من قصيدة في د واني «نفحات ولفحات» وقد ألقيت فدي ميددان السديدة ز ندب بالقداهرة
بعد خروىنا من المعتق .
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مخر ب المخربين.
كددان ه د ا الح د فددي  ،1954/1/13وذلددك حددين اص د د

د

اإلخددوان

بجامعدة القدداهرة مدع أنصددار الحكومددة ،وكدان فددي هد ا االىتمداع الددزعيم نددوا
صنو زعيم حركة فدائيات إس

حاضدرا فدي هد ا التجمدع
في إ ران ،وكندت
ً

الكبير ،ممث ً لجامعة األزهر ،وقد أحرقت سيارة ىيب لهيئة التحر در «حدز
الحكومة» ،واشتع الموق  ،واىتمع مجلد

الثدورة فدي المسداء ،وقدرر «حد

اإلخددوان» واعتقددالهم ،أو اعتقددال قيددادامهم والمدداثر ن فدديهم ،فددز بعضددهم فددي
السددجن الحربددي ،وبعضددهم فددي معقت د العامر ددة ،بجددوار اإلسددكندر ة ،وكنددت
ً
أوال ،ثم نقلت مع مجموعة من اإلخوان إلد السدجن
ممن اقتيد إل ه ا المعتق
الحربي ،وال ندر  :لماذا نقلنا()132؟
علد أ ددة حددال ،لقددد سدداءت ع قددة اإلخددوان بددالثورة ،ولددم قبلددوا أن سدداقوا
كالق يع لتنفي ما ر دد عبدد الناصدر الد

أراد أن دادبهم بالسدجن واالعتقدال،

حت ملين قنامهم ومنحندي رؤوسدهم ،ولكدن األمدور ىدرت علد غيدر مدا ر دد،
انتصدارا لمحمدد نجيدب القائدد الرسدمي للثدورة،
وحدثت محركدات فدي الجدي ،
ً
ومظدداهرات مددن الشددعب أشددهرها مظدداهرة «عابددد ن» التددي قادهددا الشددهيد عبددد
القادر عودة ،وكانت النتيجة اإلفرا عدن اإلخدوان فدي أواخدر مدار

،1954

وزار عبد الناصر األستاذ حسن الهضيبي مرشد اإلخوان فدي منزلد  ،واعتد ر
ل عما أصا اإلخوان ،واعتبر ه ا مصالحة لإلخوان ،ولكن عبدد الناصدر قدد
( )132كنا ستة نود علينا ،ثدم أخد نا ،وكدان الدبعض ظنوند إفرا ًىدا عندا ،فدنذا هدو نقد إلد
السجن الحربي ،أما الستة فهم :محمود عبد  ،عز الد ن إبراهيم ،محمود ح يبدة ،محمدود
نفي حمد  ،أحمد العسال ،وس القرضاو .
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أمرا في نفس حين خر من المأز و نتصر في األزمة.
بيت لهم ً
المحنة الثالثة (أكتوبر :)1954
وكانددت المحنددة الثالثددة لإلخددوان بعددد أشددهر قليلددة مددن هد المصددالحة ،حددين
اشتدت قبضة عبد الناصر عل زما األمور ومخل

مدن محمدد نجيدب ،وبددأ

تفر لإلخوان باعتقاالت فرد ة شت  ،والقيا بتع ب هداالء المعتقلدين معد بًا
شد دًا ،دون إع ن ،كما فع مع محمد المهد عاك

وآخدر ن ،وظلدت األمدة

مشددتد ،والموىددة معلددو ومعلددو ،حت د كانددت حادثددة المنشددية فددي أكتددوبر ،1954
التي معدرض فيهدا ناصدر ل غتيدال ،وقدد أثيدرت شدكوك وشدبهات كثيدرة حدول
مباشدرا
ه الحادثة ،حت من بعض رىال الثورة أنفسدهم ،ولكنهدا كاندت سدببًا
ً
إلع ن الحر ىهرة وبصورة شاملة عل اإلخدوان ،واعتقدال األلدوف مدنهم،
ال ن سيقوا إل السجون الحربية وغيرهدا ،وىدرت علديهم ألدوان مدن التعد ب
لم معرفها مصر قب ذلك ،لقد أكلت السيا اللحو  ،وارموت بالددماء ،وسدحقت
اآلالت الجهنميددة العظددا  ،وسددل ت الك د

عل د البشددر ،وعلددق الرىددال فددي

الزندداز ن ،وسددهر علدديهم زبانيددة العد ا ليددالي د ً
دواال ،ومددات مددن مددات محددت
أدوات التع ب ،وكنت شاهد عيان في ه المحندة كمدا كندت شداهدًا فيمدا قبلهدا
من محن ،إال أن ه المحنة فاقدت كد مصدور ،وىداوزت كد حدد ،فدي سدحق
كرامة اإلنسان وإهانت وإذالل وإ م حسيًا ومعنو ًا.
ولقددد رأ ددت بعينددي رأسددي بعددض ال د ن مدداموا محددت الع د ا  ،ثددم لفددوا فددي
«ب انية» ليدفنوا بعد ذلك في صحراء العباسية «مد نة نصر» اآلن.
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المحنة الرابعة (:) 1965
وه المحنة الثالثة  -عل قسومها وهولها  -كانت أخ و دأة مدن «المحندة
الرابعددة» التددي حدددثت سددنة  1965وأعلددن عنهددا ناصددر مددن «موسددكو» وأن د
سيضددر بيددد مددن حد ددد ولددن ددرحم ،وصدددرت األوامددر باعتقددال عشددرات
األلوف من اإلخوان ،من المددن والقدرى ومدن كد الفئدات واألعمدار ،وزادات
ه المحنة عل سدابقتها باعتقدال بعدض النسداء ،مثد الحاىدة ز ندب الرزالدي،
ومن استخدا أساليب أفظدع مدن أسداليب  ،1954بعضدها سدتحي اإلنسدان مدن
ذكر  ،وقد عافاني هللا من ملك المحنة ،فقدد كندت فدي ق در ،ولدم أندزل فدي ذلدك
الصي

إل مصر ،ألمر أراد هللا ،وعافية هللا أوسع لنا.

وال شك أن ه المحن العامية  -في ظاهر أمرها  -عوقت الحركدة وصددت
عددن سددبيلها ،وأخافددت الكثيددر ن ممددن ددود االنتمدداء إليهددا ،وحرمددت الددب د مددن
كفا ات مخلصة غابت عن السداحة رغ ًمدا عنهدا ،إمدا إلد األبدد باالستشدهاد ،أو
مددًا بلرت أحيانًا عشدر ن سدنة كاملدة محدت أقبيدة السدجون ،كمدا أثدرت ىسدميًا
كثيدرا مدن ال د
ونفسيًا فدي ألدوف مدن المعتلقدين ،وع لدت
ً

عدن ىامعدامهم،

وغيبددت نشددا اإلخددوان العلنددي عددن السدداحة سددنين غيددر قليلددة ،وكددان فددي ذلددك
خسارة ال شك فيها عل الشعب المصر  -ب الو ن العربي واإلسد مي فدي
مجموع .
من وراء المحن:
ولك نه المحن كانت في ىوهرها وعاقبتها من ًحا ،كما قدال اإلمدا الشدهيد:
ور ضارة نافعة.
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لقد كان فيها ممييز ومصفية ،وم هير للص من الخبي والددخي  ،وصدد
علَلا ِۥ َحتَا َّٰ يَ ِم َ
لاز ٱل َخِِلا َ ِمانَ
علَ َّٰ َما أَنات ُ َ
هللا إذ قول{ :مَا كَانَ ٱ َّللُ ِللَذَ َر ٱل ُمؤ ِمنِلنَ َ
َ
ب} [آل عمدددران .]179 :وال حاىدددة بالحركدددة إلددد الددد ن عبددددون هللا علددد
ٱلط ِلااا ِ

حرف ،فنن أصاب خير ا مدأن بد وإن أصدابت فتندة انقلدب علد وىهد خسدر
الدنيا واآلخرة ،وال إل من قول :آمنا باهلل فنذا أوذ فدي هللا ىعد فتندة الندا
كع ا هللا.
قال:

ورحم هللا الشاعر ال

ىدددزى هللا الشددددائد كددد خيدددر عرفت بها عددو مدن صدد قي
وكان فيها «ممحدي

ومربيدة» ،فاإلنسدان فدي الشددائد كدون أقدر إلد هللا

وأبعد عن الدخن ،وألصق بالف رة ،فالمحندة مصدق معدند  ،ومنفدي خبثد  ،كمدا
نفي الكير خب الحد د.
وكما قال معال معقبًا علد محندة المسدلمين فدي «أحدد» بعدد أن أصدابهم مدا
ور ُك َو ِلالُ َم ِح َ َماا فِا قُلُاو َِ ُك َو َ
أصابهمَ { :و ِللَِت َ ِل َ َ
ت
ٱّللُ َ
ع ِلال ُ َِاذَا ِ
ٱّللُ َما فِا صُااُ ِ

ور} [آل عمران.]154 :
ٱلصاُ ِ
وكان فيها «مجميع ومقو ة» ،وكمدا قدول ىمدال الدد ن األفرداني« :بالضدرط
والتضييق ملتحم األىزاء المبعثرة» ،فقد قوت ه المحن الصدلة بدين اإلخدوان
بعضدددهم وبعدددض ،وازدادوا معارفًدددا وم لفًدددا ،وحمددد القدددو مدددنهم الضدددعي ،
ومكافلوا فيما بينهم ،ودخ منهم من دخد السدجون ،لمسداعدة أسدر إخواند مدن
المعتقلين.
ولقد أثبتدت ملدك المحدن الكبدار فدي حيداة الحركدة :أصدالتها وثبامهدا وقددرمها
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عل البقاء ،واستعصاءها عل الت و ب واإلفناء.
إنها مكمن ولكنها ال مزول ،ومنكم
وسر قومها رىع إل قوة الحدق الد

ولكنها ال مموت!
مدامن بد ومددعو إليد  ،وهدو اإلسد

الخالد ،وإل رصيد الثابت في ف درة الشدعو المسدلمة ،وفدي أعمدا قلوبهدا،
وعلدد رأسددها الشددعب المصددر الدد

ال حركدد شدديء ،كمددا محركدد كلمددة

اإل مددان ،وإلد التربيددة اإلسد مية المتكاملددة ال و لددة المدددى ،العميقددة الجد ور،
لجندددود الحركدددة ،الددد ن أعددددهم صددديا النهدددار ،وقيدددا الليددد  ،ومددد وة القدددرآن،
وممارسددة الد كر والفكددر ،والتفقد فددي الددد ن ،وصددفاء األخددوة فددي هللا ،ومعاندداة
الخشونة ،والتشو للجهاد ،واعتياد الب ل والتضحية في سدبي هللا ،لتحمد كد
ما صيبهم في ذات هللا ،متمثلدين قدو ذلدك الصدحا الد

وضدع المشدركون

عل خشبة الصلت ليقت :

ولست أبدالي حدين أقتد مسدل ًما علدددد أ ىنددددب كددددان فددددي هللا
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرعي!
وذلددك فددي ذات اإلل د  ،وإن شددأ بد مصد
ددددلو
ددددارك علددددد أوصدددددال شد
()133

وكمدددا قدددال صددداحب «النونيدددة»

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزع!محندددة
خاممدددب ددداغوت مصدددر فدددي

: 1956 ، 1954

أظننت دعومنا مموت بضدربة؟ خابت ظنوندك فهدي شدر ظندون
إندددا لعمدددر إن صدددمتنا برهدددة فالنددار فددي البركددان ذات كمددون
بليت سيا ك ،والعزائم لدم مدزل منددددا كحددددد الصددددار المسددددنون
مددداهلل مدددا ال ريدددان هدددز دعدددوة و ًمددا ،وفددي التددار خ بددر مينددي
( )133من قصيدمنا «ملحمة االبت ء» في د واننا «نفحات ولفحات».
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ضدددع فدددي ددددد القيدددد ،ألهددددب بالسددددو  ،ضددددع عنقددددي علدددد
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكين
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلعي أو السد
لددددنأضد
قيندددي
ندددزع إ مددداني وندددور
مسددددت يع حصددددار فكددددر
سد
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداعة ربددي ،وربددي ناصددر ومعينددي
فالنور في قلبي ،وقلبي في د
سأعي

معتص ًما بحب عقيددمي وأمدددوت مبتسددد ًما ليحيدددا د ندددي!

***

البا الرابع
اإلخوان المسلمون:
ردود عل مساؤالت وامهامات
اّلتُامات الظالمة.
اإلخوان وتسللس الاين.
اإلخوان وخط المارسة اإلصالحلة.
اإلخوان واۡلقللات الاينلة.
اإلخوان والعنف.
اإلخوان وإقامة الاولة المسلمة.
اإلخوان والمشروع الحضار .
اإلخوان والعقلاة.
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االمهامات الظالمة
ال أعرف في التار خ الحد

ىماعة ُ
ظلمت ،وكيلت لهدم الدتهم ىزافًدا ،كمدا

ُ
ظلمت ىماعة اإلخوان ،لقد ظلمت  -كما قول المث  -ظلم الحسين رضدي هللا
عن .
وأعجب شيء لحظد الددار

المراقدب أنهدا مدتهم بالشديء ونقيضد فدي آن

واحد ،فيتهمها قو بشيء و تهمها آخرون بضد مما ًما ،وه ا بدور سدقط هد
اعتبارا.
التهم كلها ،وال جع لها
ً
فهناك من سمون «التقدميين» الد ن رمدون الجماعدة بالرىعيدة والجمدود،
والرىوع باألمة إل الوراء ،والمحافظة عل القد م ،ب من الكامبين فدي الفكدر
اإلس مي من تهمهم بأنهم انتكسوا بحركة التجد د بعد األفراني ومحمدد عبدد ،
ومالوا بها إل المحافظة والتزمت!
عل حين نجد من المتدد نين وأمبداع بعدض الجمعيدات واالمجاهدات الد نيدة:
من رمي الجماعة بالتحرر الزائد ،والترخ

فدي الدد ن ،والمسدا رة للت دور،

ومن نكر عليهم فدت بدا االىتهداد ،والخدرو عدن مقليدد المد اهب المتبوعدة،
ومبني بعض اآلراء الجد دة.
وهناك من المتصدوفة مدن عدد الجماعدة مدن «الوهدابيين» وم مد ة مدرسدة
اإلمدددامين «ابدددن ميميدددة وابدددن القددديم» و حسدددبهم علددد «السدددلفيين» و عتبدددرهم
خصو ًما لدًا للتصوف وأهل !
فددي حددين نجددد مددن السددلفيين مددن صددن اإلخددوان مددع «ال ددر الصددوفية»
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و حشددرهم فددي زمددرة «القبددور ين» لمجددرد أن حسددن البنددا نشددأ صددوفيًا ،وأن د
اعتبر «التوس » مدن المسدائ الخ فيدة ،وأند خد ف فدي كيفيدة الددعاء ولدي
من مسائ العقيدة!
واإلخددوان فددي نظددر األحددزا السياسددية والهيئددات العلمانيددة :ىماعددة د نيددة
غمست دها في السياسدة والسدعي إلد الحكدم ،ومدا نبردي لهدا أن ملدو نفسدها
بأوحال السياسة ،وال أن مدخ مع األحزا في الصراع من أى الحكم.
وهددي فددي نظددر آخددر ن مددن اإلسدد ميين قددد قصددرت فددي خددوض غمددار
السياسددة ،ولددم مسدددتر قومهددا وشددعبيتها كمدددا نبرددي فددي السدددعي إلدد الحكدددم،
وانتزاع بالقوة أو بالقانون مدن أ دد ال رداة والمنحدرفين الد ن أفسددوا الدب د،
وأذلوا العباد.
وهي في نظر الملك فدارو وحاشديت وحكومامد المتعاقبدة ،وعندد اإلق داع
واإلق اعيين :ىماعة شعبية ثور ة مت رفة ،معداد الملدك والملكيدة وال بقدات
االرسددتقرا ية واإلق اعيددة والرأسددمالية المتسددل ة ،ومحددرض الفئددات الشددعبية
المستضددعفة مددن الف حددين والعمددال علدد السددادة اإلق دداعيين والرأسددماليين،
ومعم د عل د قلددب نظددا الحكددم بددالقوة ،وكددم لإلخددوان مددن قضددا ا ومحقيقددات
سجلت ضدهم محت ه الدعوى.
أمددا فددي نظددر الشدديوعيين واليسددار ين وأشددباههم ،فهددي «ىماعددة مينيددة»
محافظددة ،مواليددة للملددك واإلق دداع وال بقددات الحاكمددة المتجبددرة ،ولددم شددفع
لإلخددوان عن دد «ىماعددة اليسددار» مددا قاسددو مددن محددن ومع د ب عل د

ددد ه د

ال بقات ،وما قدمو من ضدحا ا وشدهداء علد رأسدهم إمدا الجماعدة ماسسدها
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علي رحمة هللا.
واإلخوان في نظر بعدض الشدبا الملتدزمين بالعمد اإلسد مي ،والمنتمدين
لبعض الجماعات اإلس مية :متساهلون ،بد مفر دون فدي التسداه فدي أمدور
الدددد ن ،فكثيدددر مدددنهم لبسدددون «البدلدددة» وال قصدددرون الثيدددا  ،و سدددتعملون
«الفرشاة» بدل السواك ،و حلقدون لحداهم ،أو هد بونها و أخد ونها منهدا إن هدم
أ لقوها.
ه ا مع أن آخر ن في الص

المقاب  :بعضهم من المسدلمين ،وبعضدهم مدن

غيددر المسددلمين :رمددون اإلخددوان بالتشدددد فددي الددد ن ،والتصددلب فيد  ،وأنهددم ال
جارون العصر ،و ال لينون لمقتضيات الت ور!
وقد امهمت الجماعة عل ألسنة أىهدزة اإلعد

الحكوميدة فدي عهدد الملكيدة

وعهد الثورة بالدمو دة واإلرهدا واسدتعمال العند  ،واسدتخدمت لد لك النكدت
والكار كامير ،مسترلين بعض حواد قا بها أفراد من الجماعدة ،بعضدها كدان
صدا مدن
ضد مصال هود ة أو بر انية في مصر ،وبعضدها كدان مصدرفًا خا ً
بعض أفراد الجماعة مث قت الخازندار.
وفي مقاب هداالء نجدد آخدر ن مدن الجماعدات المنتسدبة إلد اإلسد  ،مثد
ىماعة صدال سدر ة ،وىماعدة شدكر مصد ف  ،التدي أ لقدوا عليهدا ىماعدة
التكفيددر والهجددرة  -واسددمها عنددد ماسسدديها« :ىماعددة المسددلمين»  -ومثلهددا:
«ىماعددة الجهدداد» و«الجماعددة اإلس د مية» فددي صددعيد مصددر :مددتهم اإلخددوان
بالضددع واالسددترخاء ،وخيانددة مبدددأ «الجهدداد» الدد

قامددت عليدد مددن قبدد

وىعلت من شعارامها« :الجهداد سدبيلنا ،والمدوت فدي سدبي هللا أمسد أمانيندا»
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فأصبحت مداثر المسدالمة مدع قدوى الجاهليدة ،كمدا امهموهدا بالتهداون والتفدر ط
في حق األعضاء ،ومسليمهم لك

الصيد ،وسل ات التع ب بد مقاومدة وال

صدا .
ومن د مدددة قددرأت كتابًددا لواحددد مددن رىددال «ىماعددة المسددلمين» أو ىماعددة
«التكفير» ه

نق عن صاحب وأمير «شكر » أن قال في صددد حدد

لد

عدن «اإلخددوان» :إنددي أمهدم بالخيانددة العظمد أولئددك الرىدال مددن قددادة الحركددة
اإلس مية ،الد ن قدادوا رىدالهم إلد التهلكدة وفر دوا فدي أعنداقهم ،وأوردوهدم
قيعددان السددجون ،وأسددلموهم لج د هددم وللمشددانق  ...إلددخ ،فددانظر كيدد

ددتهم

اإلخددوان بالخيانددة العظم د  ،ألنهددم لددم قدداملوا الشددر ة ال د ن قبضددوا علدديهم،
وأسلموهم إل المشانق أو السجون!
وه د ا شددأن األمددة الوسددط أو الجماعددة الوسددط ،والفكددرة الوسددط :أنهددا دائ ًمددا
ملومة من ال رفين المتقابلين ،رفي اإلفرا والتفر ط.
امهامات الرربيين لإلخوان:
ولددي

ه د ا ش دأن اإلخددوان مددع الجماعددات الد نيددة والسياسددية داخ د ب دنددا

فحسددب ،بدد هدد ا شددأنها مددع اآلخددر ن مددن الرددربيين والشددرقيين ،واليمينيددين
واليسار ين ،والرأسماليين والشيوعيين.
قددول د .محمددود أبددو السددعود ،فددي مقدمددة مرىمت د لكتددا د .ر تشددارد. .
ميتش عن اإلخوان.
«وه الرر  ،سواء من اهتم مدنهم بدالفكرة الد نيدة «المستشدرقون» أ مدن
اشددتر بددالفكر السياسددي :نظددرون إل د حركددة اإلخددوان مددن زاو ددة عددا فتهم
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المسيحية أو اليهود ة أو الصابئة ،أو مدن خد ل مصدال الردر االسدتعمار ة،
وفي الحالتين نجد منهم ذلك الخوف من قيا «الدولدة اإلسد مية» التدي دوخدت
الرر قرونًا و لة ،ومدفعهم الرهبة من انتشار الددعوة اإلسد مية اإلخوانيدة،
التددي مالددب علدديهم ذكر ددات التفددو اإلسدد مي ،وال ددنهض بهددم علمهددم وال
أمانتهم العلمية ،حت

سموا فو التحيز في الحكم ،أو حت

دروا األمدور علد

حقيقتها.
والمتصف لكتابات هاالء وأمثالهم عن اإلخوان خر بحصيلة مددعوا إلد
الرثدداء إن لددم مكددون السددخر ة ،فبينمددا

العجددب ،ب د كثيد ًدرا مددا مبع د فددي الددنف

عتبرهم اليسار ون من الدرىعيين الد ن رفعدوا شدعار «العدودة إلد الماضدي»
نرى الرأسماليين رمدونهم باليسدار ة والثور دة ،وبينمدا درى فر دق مدن كتدا
الرر أنهم فئة مقدمية خ رة علد المد اهب الرربيدة ،نجدد فر قًدا آخدر درميهم
بالتزمت والعن

والتنظيم العسكر «أو الفاشي»  ...وهك ا دواليك.

فاإلخوان في نظر الشيوعيين :انتهاز ون عم ء لإلنجليز المستعمر ن.
واإلخوان في نظر المنحاز ن للد مقرا ية الرأسدمالية :اشدتراكيون مقنعدون
أو فاشيون إرهابيون.
واإلخوان في نظدر األوروبيدين :دعداة إلد عدودة اإلمبرا ور دة اإلسد مية
البريضة ،التي محاول أن مكر النا

حت

كونوا مسلمين مامنين.

وأغر ما سمعت في ه ا الصدد :ما ذكر لي شخصديًا أحدد كبدار مدوظفي
القصددر فددي عهددد الملددك فددارو  ،إذ أبلرنددي أن فددارو كددان عتقددد أن اإلخددوان
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حصلون عل مدد مالي سخي  ...من اليابان(!!)134
ك ه ا هراء وافتراء ،ولن ثبت أبدًا في التار خ ،إذ لن سج التار خ مثد
ه المدزاعم البا لدة ،مهمد ً مدا مركتد الددعوة اإلخوانيدة مدن حركدة مجاوبدت
أصداؤها مع قلو م ين من البشر ،فدفعتهم إل الم البة بضدرورة الرىدوع
إل كتا هللا وسنة رسول األمين علي أفض الص ة وأمم التسليم ،ومدا زالدت
ه الدعوة حية قو ة محت األفكار والقلدو  ،ومن لدق بهدا األلسدن ،وإن صددر
قددرار بح د هيئتهددا الرسددمية ،وصددودرت أموالهددا ،وقت د مددن قادمهددا مددن قت د ،
وع

وشرد واض هد منهم العدد الرفير(.)135

وسنعرض في الصحائ

التالية ل مهامدات التدي وىهدت إلد اإلخدوان مدن

خصددومهم  -عل د اخددت ف ألددوانهم مددن م حدددة وعلمددانيين ود نيددين  -ونددرد
عليها بالبينات التي مأمي عليها من القواعد ،وهللا معال

قدولَ { :وقُا َجاا َء ٱل َحا

َو َز َه ا َ ٱل ََِّٰ ِط ا ُ ِإ َن ٱل ََِّٰ ِط ا َ َكااانَ َز ُه ا
وق اا} [اإلسددراء ،]81 :و قددول{ :فَأ َ َمااا َ
ٱلزََ ااُ فَلَااذ َهبُ

ض} [الرعد.]17 :
ا} فَلَم ُك ُ فِ ٱۡلَر ِ
ُجفَاءا َوأَمَا َما يَنفَ ُع ٱلنَ َ

***

( )134هو اللواء ال يار حسين عاك  ،وللرى مار خ ب ولي فدي حدر فلسد ين وإن غدا
عن الكثير ن  .أبو السعود.
( )135انظر (  )19 ،18من مقدمة أبو السعود لكتا ميتش  .الترىمة العربية.
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الد ن»

ومن ا لتهم القد مة الجد ددة التدي وىهدت إلد اإلخدوان« :سيسدوا الدد ن» أو
خل وا الد ن بالسياسة ،أو أدخلوا الد ن في السياسة والسياسة في الد ن.
وقد قال أحد الحكا و ًما :ال د ن في السياسة ،وال سياسة في الد ن!!
وشاعت عل األلسنة واألق
السياسددي» ر دددون ب د  :اإلس د

في السدنوات األخيدرة هد العبدارة «اإلسد
ال د

دددعوا إل د الحكددم بمددا أنددزل هللا ،وإل د

محكيم شرع فديمن آمدن بد  ،وإلد محر در أرض اإلسد  ،ومقاومدة كد معتدد
عليهدددا ،والعمددد علددد موحيدددد األمدددة العربيدددة واإلسددد مية  -أو علددد األقددد -
ضا ،أو ضر بعضها وىو بعض.
التقر ب بينها ،بدل أن جافي بعضها بع ً
وحين شرح هاالء  -من خصو اإلخوان  -مضمون «اإلس

السياسدي»

ال كتفددون بمددا ذكرنددا ،بد ضددمون معند العند والقتد العشددوائي ،وإرهددا
اآلمنين ،والتعصب ضد اآلخدر ن ،واالنرد

علد الماضدي ،واالنق داع عدن

الحاضر ،وإغفال المستقب .
فنذا اعترفت بأن السياسة ىزء مدن اإلسد

إذا اسدتمدت مند  ،وسدارت فدي

ضددوئ  :ألزمددوك بمددا لددم ملتددز ب د  ،وحكمددوا علي دك بأنددك مددن أنصددار العن د
واإلرها والدمو ة.
وأحب أن أقول هنا :إن اإلخوان ليسوا هم ال ن «سيسوا الدد ن» بد شدارع
ه د ا الددد ن  -وهددو هللا ى د ى ل د  -هددو ال د
األحكا ما تعلق بالسياسة.

«سيس د » حددين شددرع في د مددن
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وأخبرنددي بربددك :فددي أ بددا نحسددب هددامين اآل تددين مددن كتددا هللا إذا لددم
نحسبهما في السياسة{ :إِ َن َ
ٱّللَ يَأ ُم ُر ُك أَن تُؤَدوا ٱۡل َ َّٰ َم َّٰنَ ِ إِلَ َّٰ أَه ِل َُا َوإِذَا َحكَمت ُ ََالنَ
ٱّللَ نِ ِعمَا يَ ِع ُ
ظ ُك َِ ِۦۥ إِ َن َ
ا} أَن تَح ُك ُموا َِٱلعَا ِ إِ َن َ
الرا َّٰ 58يَأَي َُاا
س ِاملعَا ََ ِص ا
ٱّللَ كَانَ َ
ٱلنَ ِ
ٱلَ ِذينَ َءا َمنُوا أ َ ِطلعُوا َ
ٱّللَ َوأ َ ِطلعُوا ٱلرَ سُو َ َوأُو ِل ٱۡلَم ِر ِمن ُك فَ ِإن ت َ َّٰنَ َزعت ُ فِا شَا ء
فَ ُردوهُ إِلَ ٱ َّللِ َوٱلرَ سُو ِ إِن ُكنت ُ تُؤ ِمنُونَ َِ َ
ٱّللِ َوٱللَو ِ ٱۡل ِخ ِر} [النساء.]59 ،58 :

إن اإلما ابن ميمية ىع هامين اآل تين محور لكتاب «السياسة الشرعية فدي
إص ح الراعي والرعية».
وبعد ىداءت ىملدة آ دات موىدب االحتكدا إلد هللا معدال ورسدول  ،ختمدت
ش َج َر ََلنَ ُُ ث ُ َ َّل يَ ِجاُوا فِا
بقول معال { :فَ َال َو َرَِكَ َّل يُؤ ِمنُونَ َحت َ َّٰ يُ َح ِك ُموكَ فِل َما َ
س ِل ُموا تَسلِلما ا} [النساء.]65 :
أَنفُس ُِِ َح َر اجا ِممَا قَضَل َ َويُ َ
ومثلها في سورة النور ،حي قول معال َ { :ويَقُولُاونَ َءا َمنَاا َِ َ
اٱّللِ َوَِٱلرَ سُاو ِ
َوأ َ َطعنَا ث ُ َ يَت َ َولَ َّٰ فَ ِري ِمن ُُ ِمن ََع ِا َّٰذَ ِلكَ َو َما أُو َّٰلَئِاكَ َِاٱل ُمؤ ِمنِلنَ  }...إلد أن قدول:
{إِنَ َما كَانَ قَو َ ٱل ُمؤ ِمنِلنَ إِذَا دُ ُ
عوا إِلَ َ
س ِامعنَا
ٱّللِ َو َرسُاو ِل ِۦۥ ِلالَح ُك َ ََلانَ ُُ أَن يَقُولُاوا َ
َوأ َ َطعنَا َوأُو َّٰلَئِكَ ُه ُ ٱل ُمف ِلحُونَ } [النور.]51 :

أوليست ه اآل ات وأمثالها في صميم السياسة ،ب أصدول السياسدة ،ألنهدا
متعلق بتحد د «المرىعية» العليا لألمة والدولة.
ومدداذا قددول هدداالء ال د ن « لتددون و عجنددون» عددن مسددي

الددد ن فددي ه د

اآل دات مدن سدورة المائدددةَ { :و َمان لَا يَح ُكا َِ َمااا أ َ َ
ناز َ َ
ٱّللُ فَأُو َّٰلَئِاكَ ُها ُ ٱل َّٰ َك ِفا ُارونَ ...
ٱّللُ فَأُو َّٰلَئِااكَ ُها ُ َّٰ َ
ٱلظ ِل ُمااونَ َ ...و َماان لَا يَح ُكا َِ َمااا أَنا َاز َ َ
َو َماان لَا يَح ُكا َِ َمااا أَنا َاز َ َ
ٱّللُ

فَأُو َّٰلَئِكَ ُه ُ ٱل َّٰفَ ِسقُونَ } [اآل ات.]47 ،45 ،44 :
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سيقولون :إنها نزلدت فدي أهد الكتدا  ،فدي شدأن محكديم التدوراة واإلنجيد ،
ونقول لهم :نعم هي ك لك ،ولكن العبرة بعمو اللف ال بخصو

السبب.

ثم ه ما أنزل هللا عل المسلمين دون ما أنزل علد أهد الكتدا  ،حتد إذا
مركدوا الحكدم بمدا أندزل علدديهم كدانوا كدافر ن أو ظدالمين أو فاسدقين ،وإذا مددرك
المسددلمون الحكددم بمددا أنددزل علدديهم مددن القددرآن ،لددم وصددفوا بكفددر وال ظلددم وال
فسو ؟
أو :هد كيد هللا سددبحان بكيلددين ،فددنذا مددرك أهد التددوراة واإلنجيد كتددابهم
حكم عليهم بما ذكر ،وإذا مرك المسلمون قرآنهم لم حكم علديهم بمدا حكدم علد
من قبلهم ،فا ن عدل هللا عل النا ؟!
وقد رددنا عل ذلك في كتبنا األخرى بما ق ع ك شك(.)136
كثيدرا مدن اآل دات التدي متعلدق بالسياسدة الداخليدة،
من قدرأ القدرآن وىدد فيد
ً
والسياسة الخارىيدة ،والع قدة بداآلخر ن فدي حالدة الحدر  ،وفدي حالدة السدلم،
وه ا ال خف عل من ل أدن إلما بدالقرآن الكدر م ،وقدد رأ ندا القدرآن المكدي
ربط المسلمين  -وهم قلة مستضعفة في مكة  -بالصراع السياسدي والعسدكر
العدالمي مددن حدولهم ،صددراع الدددولتين الكبدر ين اللتددين متنازعدان السدديادة علد
العالم :دولة الفر
فددي الجدددل الد

فدي الشدر  ،ودولدة الدرو البيزن يدة فدي الردر  ،و تددخ
دار بددين المشددركين والمسددلمين حددول المسددتقب  ،ولمددن كددون

النصر في النها ة ،فقد كان المسدلمون نتصدرون للدرو  ،و امندون بدأن الرلبدة
لهدددم باعتبدددارهم نصدددارى أهددد كتدددا  ،فهدددم أقدددر إلددديهم ،وكدددان المشدددركون
( )136نظر كتابنا «من فق الدولة في اإلس » ( .)714 - 697 / 2
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عبدون النار ،فهم أقر إل عبدة األوثان.

ونددزل القددرآن ا ددد المسدلمين فددي اآل ددات األولد مددن سددورة الددرو { :الا 1
ُ
ض َو ُه ِمن ََع ِا َ
س َلغ ِلُِونَ ِ 3ف َِض ِع ِ
غلَ ِِ ُِ َ
غ ِل َِ ِ ٱلرو ُ ِ 2ف أَد َن ٱۡلَر ِ
سا ِنلنَ ِ َّللِ
ح ٱل ُمؤ ِمنُونَ َِ 4نَص ِر َ
ٱۡلَم ُر ِمن قَِ ُ َو ِمن ََعاُ َويَو َمئِذ يَف َر ُ
ٱّللِ} [الرو .]5 - 1 :

ومددن قددرأن السددنة النبو ددة وىددد فيهددا ذلددك بتفصددي أكثددر ،كمددا وىددد ذلددك
واض ًحا في سيرة الرسدول عليد الصد ة والسد

العمليدة ،فقدد كدان هدو اإلمدا

األعظددم ،كمددا كددان القاضددي األحكددم ،والمفتددي األعلددم ،عل د حددد معبيددر اإلمددا
القرافي رحم هللا .
و «اإلمددا األعظددم» عنددي الددرئي

األعلد للدولددة ،وقددد كددان هددو ذلددك ب د

نزاع ،فلم كن بجوار ملك أو أمير د ر أمدور السياسدة ،علد حدين تفدر هدو
لشئون الد ن والدعوة ،ب كاندت الددعوة والدولدة فدي د د  ،كدان هدو الد
النا

دا

في الص ة ،و قدودهم فدي الحدر وفدي السدلم ،و عقدد المعاهددات و لقد

الوفود ،و عين الوالة والقضاة والمعلمدين ،و بعدثهم إلد الدب د التدي دخلدت فدي
اإلس .
عدا مدن التصدرفات
ومن المعدروف فدي فقد السياسدة الشدرعية :أن هنداك نو ً
النبو ددة

لددق عليهددا الفقهدداء أنهددا «مصددرف بمقتض د اإلمامددة» أ بمقتض د

الرئاسة العليا للدولة.
وهد ليسددت مث د التصددرفات التددي مكددون بمقتضد التبلي د عددن هللا معددال ،
وهد كمددا قددالوا فددي حددد « :ماان أحلاا أر ً
ضااا ملتااة فُا لااۥ»( )137إذ قددال أبددو
( )137روا الترم

عدن ىدابر ،وأحمدد وأبدو داود والترمد

والضدياء عدن سدعيد بدن ز دد،
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ضدا أحياهدا إال
ملدك أحدد أر ً

بنذن اإلما (.)138
وقددرر الفقهدداء فددي ىميددع الم د اهب أن الشددر عة حاكمددة عل د ىميددع أفعددال
المكلفين ،ال خر فع منها  -فدي أ مجدال كدان  -عدن دائدرة الشدر عة ،إذ ال
بد أن مع ي حك ًما من األحكا الشرعية الخمسة المعروفة.
اب
والقرآن اكد ه الشمولية حين قول خ ابًا للرسولَ { :ونَ َزلنَاا َ
علَلاكَ ٱل ِك َّٰت َ َ
ش ء َو ُه اا َو َرح َم اة َوَُش َر َّٰ ِلل ُمس ِل ِملنَ } [النح .]89 :
تِِ َّٰ َل انا ِل ُك ِ َ
ب َماا
و قول في ختا سورة وس { :لَقَا كَانَ فِ قَ َ
ص ِص ِاُ ِعِ َارة ِۡلُو ِلا ٱۡلَل ََِّٰا ِ
كَانَ َحا ا
ِيثا يُفت َ َر َّٰ َو َّٰلَ ِكن تَصاِي َ ٱلَ ِذ ََلنَ يَاَيا ِۥ َوتَف ِصال َ ُكا ِ شَا ء َو ُه ااا َو َرح َم ااة
ِلقَو يُؤ ِمنُونَ } [ وس

حت قال ابن عبا

.]111 :
مرىمان القرآن :لو ضاع مني عقدال بعيدر لوىدمد فدي

كتا هللا!
فددنذا ك دان اإلنجي د قددول« :دع مددا لقيصددر ومددا هلل هلل» فددنن القددرآن جع د
قيصرا وما لقيصر هلل الواحد األحد {قُا ِإ َن ٱۡلَم َار ُكلَاۥُ ِ َّللِ} [آل عمدران ]154 :فللَّد
ً
ما في السموات وما في األرض ،ومن في السدماوات ومدن فدي األرض ،وهدو
الحاكم األعل لخلق  ،هو وحدد الد

مدن حقد أن دأمرهم و نداهم ،و حد لهدم

و حددر علدديهم ،ومددن واىددبهم أن

اعددة م لقددة ممث د عبددود تهم ل د ،

يعددو

وذكر األلباني في «صحي الجامع الصرير» (.)5976 ،5975
مصددرا للمعرفدة
( )138انظر :بحثنا عدن «الجاندب التشدر عي فدي السدنة» فدي كتابندا «السدنة
ً
والحضارة» نشر دار الشر بالقاهرة.
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وانقيادهم ألمر .
ولقددد قددرر األصددوليون :أن «الددد ن» هددو إحدددى الضددرور ات الخم د
الست ،التدي قدا عليهدا بنيدان التكدالي

الشدرعية وهدي :الدد ن والدنف

أو

والنسد

والعق والمال  ...وزاد بعضهم :العرض.
فال ن ر دون أن حصروا اإلس

في «الد ن» وحد نسدون هد الحقيقدة

التي أىمع عليها األصوليون.
إن «شمولية اإلس » ليست من ابتداع اإلخدوان ،بد هدي مدا قدرر القدرآن
والسنة وأىمعت علي األمة ،ومأسست عليها ثقافة وحضدارة ،وامتدد بد مدار خ
ومرا .
وك د المصددلحين الكبددار ال د ن س د عت نجددومهم فددي آفددا األمددة ،وحدداولوا
النهوض بها في العصدر الحدد  ،كلهدم أدخلدوا السياسدة فدي الدد ن والدد ن فدي
السياسددة :محمددد عبددد الوهددا  ،والسنوسددي ،والمهددد  ،واألميددر عبددد القددادر،
واألفراني ،والكواكبي ،ومحمدد عبدد  ،ورشديد رضدا ،وابدن بداد
كلهم نظروا إل اإلس

ملك النظرة الشداملة التدي ال مفدر بدين د دن وسياسدة،

فهم ىميعًا مشتركون في «مسيي
فلدددي

 ،وغيدرهم،

الد ن».

عا فدددي دعدددوات
عا فدددي المصدددلحين ،وال دعومددد بدددد ً
حسدددن البندددا بدددد ً

اإلص ح والتجد د.
والحاكم ال

كثيدرا مدا
أعلن أن ال سياسة في الد ن ،وال د دن فدي السياسدة،
ً

رأ نا  ،وسمعنا  ،تحد باسم الد ن ،مأ يدًا لسياست  ،و لدب مدن علمداء الدد ن
إصدار الفتاوى مبر ًرا لموقف .
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شدأنهم شدأن سدائر المدوا نين ،مدن حقهدم أن مارسدوا

السياسددة وفددق معتقدددامهم ومفدداهيمهم ،وال جددوز أن حرمددوا منهددا لمجددرد أنهددم
متد نون.
إن المسلم ست يع أن دخ في أعمدا السياسدة وهدو مسدترر فدي عبادمد
لرب  ،وه ا ما نشاهد فيما سم «قنوت النوازل» فيجوز للمسلم أن ددعو فدي
ص م عل الصها نة المعتد ن عل فلس ين ،وعلد الصدر المعتدد ن علد
البوسددنة والهرسددك أو كوسددوفا ،أو عل د غيددرهم ممددن عتددد عل د حرمددات
المسلمين.
كما أن المسلم مكند أن قدرأ مدن القدرآن مدا شدتم علد آ دات فدي ميداد ن
الحيدداة المختلفددة كالجهدداد وإقامددة العدددل ،والحكددم بمددا أنددزل هللا ،وغيرهددا ،وال
ست يع أحد أن عترض علي في قلي أو كثير.
وبه ا مسقط مهمة «مسيي

الد ن» عن اإلخوان كما مسقط غيرها مدن الدتهم

{قُ َجا َء ٱل َح َو َز َه َ ٱل ََِّٰ ِط ُ إِ َن ٱل ََِّٰ ِط َ كَانَ َز ُه ا
وقا} [اإلسراء.]81 :

***
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 - 2اإلخوان وخط المدرسة اإلص حية
ومن التهم العجيبة التي وىهت إلد اإلخدوان مدن بعدض المشدترلين بدالفكر:
أنهم خرىوا عن خط مدرسة اإلص ح والتجد د اإلسد مية ،التدي مثلهدا ىمدال
الد ن األفراني ،ومحمد عبد  ،ورشيد رضا ،وكاندت ممثد العق نيدة اإلسد مية
المتفتحة عل العصر ،التي ال مقد
التأو  ،فتوازن بين الن

عندد حرفيدة النصدو

 ،ولكدن معمد فيهدا

والمصلحة ،أو بدين النقد والعقد  ،أو بدين الشدر عة

والحكمة كما عبر ابن رشد.
والحددق أن اإلخددوان لددن خرىددوا عددن خددط ه د المدرسددة ،فددي اإلص د ح
والتجد ددد ،والتوفيددق بددين صددحي المنقددول وصددر المعقددول ،والموازنددة بددين
الجزئيددة والمقاصددد الكليددة للشددر عة ،مسددتفيد ن مددن كد قددد م نددافع،

النصددو

ومرحبين بك ىد د صال .
ولكددن نبرددي أن ن حدد  :أن هدد المدرسددة اإلصدد حية قددد م ددورت فددي
مفكيرها ومفاهيمها وموىهامهدا ،فكاندت فدي أول أمرهدا مددعو إلد فلسدفة عامدة
متلخ

فدي الثدورة علد االسدتعمار وأعواند مدن رداة الحكدا  ،وعلد مفدر

الكلمة التي مدز األمدة الواحددة ،ولهد ا كدان عندوان هد المدرسدة أو شدعارها
في مرحلتها األول «الجامعة اإلس مية».
وكان ه ا مناسبًا للرى األول في ه المدرسة ،وهو ىمال الد ن األفرداني
الدد

كدددان أقدددر إلددد الفيلسدددوف أو رىددد الحكدددم والسياسدددة منددد إلددد عدددالم

الشر عة.
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فلما كان ملمي الشيخ اإلما محمد عبد  -العالم األزهدر المدتمكن  -بددأت
المدرسددة متض د معالمهددا الشددرعية أكثددر ،ومسددتبين سددمامها وم محهددا ،بثقافددة
الشيخ محمد عبد الشرعية المستنيرة ،التدي مندزع نزعدة عقليدة ،وكأنهدا مجمدع
بددين محافظددة األشدداعرة ومحر ددر المعتزلددة ،وكددان الشدديخ المصددر أمي د مددن
أستاذ األفراني إل التنو ر العقلي ،من إل التريير السياسي.
ثم ىاء ملمي الشيخ عبد  :الع مة اإلما محمد رشديد رضدا ،فضدم إلد علدم
شدديخ علددو أه د األثددر ،وال سدديما علددم اإلم دامين المجدددد ن :ابددن ميميددة وابددن
القيم ،ومبحدر الشديخ فدي علدو السدنة ،وفقد السدل  ،ومعدارف العصدر ،وبهد ا
أخ ت مدرسة اإلص ح في «االنضدبا » أكثدر وأكثدر ،وأصدبحت مرىدع إلد
األدلددة الشددرعية فددي ك د قضددية ،ومددوازن بينهددا فددي غيددر معصددب وال ىمددود،
ومنتهي إل الرأ ال

جمع بين السلفية والتحد د حقًا.

والشيخ حسن البنا مش عل نه الشديخ رشديد ،واقتفد أثدر  ،وإن بددا فدي
بعددض األحيددان أقددر إل د التشدددد ،كمددا فددي قضددا ا المددرأة والشددورى والتعدد ددة
ونحوهددا .وال ننس د أن «المدرسددة العقليددة» التددي مثلهددا الشدديخ ىمددال الددد ن،
والشدديخ محمددد عبددد ممتهمددة عنددد ىمهددور أه د العلددم مددن المسددلمين بالنبهددار
بالحضارة الرربيدة إلد حدد اإلسدراف فدي مأو د النصدو

الق عيدة ،مسدا رة

للفكر الرربي.
والمنص

رى ذلك بينًدا فدي كد

الشديخ محمدد عبدد عدن قصدة آد وعدن

الم ئكة في سورة البقرة ،وعن ال يدر ا ألبابيد فدي سدورة الفيد  ،وهدو مأو د
غير سائ  ،حت إن الدكتور

حسين أنكر مأو ال يدر األبابيد بميكروبدات

مرض الجدر وما شاب ذلك ،لبعد عن النسق القرآن ،واألسلو العربي.
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ومن العدل أن نقول :إن الشيخ رشيد  -وإن نقد ذلدك عدن شديخ  -لدم تبند
ولم دافع عن أو ا د .
محدررا مدن
وربما رأى بعض أه الفكدر أن الشديخ ىمدال الدد ن كدان أكثدر
ً
محدررا مدن الشديخ رشديد،
الشيخ محمد عبد  ،وأن الشيخ محمد عبد كان أكثدر
ً
محررا من الشيخ البنا.
وأن الشيخ رشيد كان أكثر
ً
وقد كون ه ا صحي ًحا ،وربما عبدر عدن هد ا بتعبيدر آخدر ،وهدي أن الشديخ
محمددد عبددد كددان أقددر إلد االنضددبا بأصددول الشددرع مددن شدديخ األفردداني،
وك لك كان الشيخ رشيد رضا بالنسبة لشديخ محمدد عبدد  ،وكد لك الشديخ البندا
بالسنبة لشيخ رضا.
وه أمور نسبية قد مختل من شيخ إل آخر ،ومن بيئة إلد أخدرى ،ومدن
عصر إل آخر ،ولكدن المهدم أن روح هد المدرسدة قدائم ،وهدو الموازندة بدين
ثوابت الشرع ومتريرات العصر ،وبين النق الصحي والعق الصدر  ،وبدين
الددن

الجزئددي والمقصددد الكلددي للشددر عة ،وأنهددا مسددتلهم الماضددي ،ومعددا

الحاضر ،ومستشرف المستقب .
كما أن دعوة البنا لدم مكدون مقصدورة علد «النخبدة» بد كدان مدن مزا اهدا
أنهدددا مخا دددب كددد الشدددعب بكددد فئامددد  ،ومدددن ا لخاصدددة والعامدددة ،والنخدددب
والجمدداهير ،وربمددا كانددت الجمدداهير فيهددا أوض د  ،كمددا بددين ذلددك د .إسددحا
الحسيني في دراست عن اإلخوان.
وال ننس أن األستاذ البنا قد موفي ،وهو ابن الثالثة واألربعدين ،وكدان عقلد
مرنًا متفت ًحا ،قاب ً للتجدد والت ور ،ولم كن رحم هللا ىامددًا وال منرلقًدا ،كمدا
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بدو من مراث ومن مواقف المختلفة ،ولقد بدأ صوفيًا ،وانته أقر إلد السدلفية،
أو انته إل «صوفية متسلفة» أو «سلفية متصوفة».
وك د لك بدددأ بالعموميددات ،ثددم بدددأ فددي أواخددر حيامدد بددالخوض فددي بعددض
التفصددي ت ،كمددا فددي كتابدد «مشددك منا فددي ضددوء النظددا اإلسدد مي» ففيدد
عرض لنظا الحكم ونظا االقتصاد وغيرهما.
وأسددت يع أن أقددول :إن روح مدرسددة البنددا هددي الوس د ية التددي مقددو عل د
التكامد والتددوازن واالعتدددال ،دون غلددو وال مفددر ط ،وال ريددان وال إخسددار،
اط َو َّل
ان َ 8وأَقِل ُمااوا ٱلا َاوزنَ َِٱل ِقسا ِ
كمددا فددي قددول هللا معددال { :أ َ َّل تَطغَااوا فِ ا ٱل ِملا َاز ِ

تُخس ُِروا ٱل ِملزَانَ } [الرحمن.]9 ،8 :
إن اإلما حسن البنا أنشأ ه المدرسة الفكر ة الحركية ا لدعو دة ،ولكند لدم
جمدها ،ولم حن هدا ،ولدم حجدر علد أحدد مدن أبنائهدا أن جتهدد ،وأن بددع،
وإن خالف فدي اىتهداد  ،فلدم ددع هدو آلرائد وأفكدار القداسدة أو العصدمة ،بد
قال في األص السداد

سدا لوحددة الفهدم
مدن أصدول العشدر ن التدي ىعلهدا أسا ً

عند العاملين لخدمة اإلس « :ك أحدد اخد مدن ك مد و تدرك إال المعصدو
صددل هللا علي د وسددلم وك د مددا ىدداء عددن السددل رضددوان هللا علدديهم ،موافقًددا
للكتددا والسددنة قبلنددا  ،وإال فكتددا هللا وسددنة رسددول أول د باالمبدداع ،ولكنددا ال
نعرض لألشخا

 -فيما اختل فيد  -ب عدن أو مجدر  ،ونكلهدم إلد نيدامهم،

وقد أفضوا إل ما قدموا»(.)139
فددنذا كددان سددعنا أن نخددال السددل عل د فضددلهم ،فخ فنددا للخل د مقبددول
( )139رسالة «التعاليم» (

 )257من مجموع الرسائ .
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وللمحدثين والمعاصر ن أول .
ومدرسة حسن البنا مسع ا لمختلفين من أه الفكر ،وإن كان بعضدهم أقدر
من بعض إل الخط األصلي للحركة ،وبعضهم أبعد.
ف عجب أن وىددنا فدي مصدر وفدي غيرهدا مدن األق دار العربيدة مفكدر ن
متفاومين فيما بينهم في التوسعة والتضييق ،وفي المرونة والتشد د ،مث محمدد
الرزالي وسيد ق ب في مصر ،ومص ف السباعي وسدعيد حدوى فدي سدور ا،
وحسددن الترابددي ومعارضددي فددي السددودان ،وراشددد الرنوشددي ومعارضددي فددي
مون  ،وغيرهم وغيرهم.
وأنا شخصيًا قد اىتهد في قضا ا لم ألتز فيها مما ًما بدرأ اإلمدا البندا ،وأندا
درارا فكددرون
أعلددم أند سددتقر عينيد بد لك ،فقددد كددان سددر أن ددرى أمباعد أحد ً
و جدون ،ال أسارى أو عبيدًا قلدون.
وعل د ه د ا األسددا
المرأة للمجال

اىتهدددت فددي قضددا ا الد مقرا يددة والتعدد ددة ومرشددي

النيابية ،والتعامد مدع غيدر المسدلمين ،وغيرهدا :اىتهدادات قدد

مخال

اىتهاد إمامنا الشهيد ،وأحسب  -والعلم عند هللا  -أن لو امتدد بد العمدر،

وعا

ما عا شنا لرير اىتهاد في كثيدر مدن القضدا ا ،كمدا قدال أصدحا أبدي

حنيفة في بعض ما خالفوا في إمامهم :لو عا

حتد رأى مدا رأ ندا ،وسدمع مدا

سمعنا ،لقال بمثد مدا قلندا! وأحمدد هللا معدال أن ىماعدة اإلخدوان قدد مبندت فدي
كثيدرا مدن المفداهيم واآلراء التدي اىتهددت فيهدا ،وناد دت بهدا،
سنوامها األخيرة
ً
مثد قضددية التعدد دة والمددرأة ،وصددر عددن مكتدب اإلرشدداد لإلخدوان بيانددان أو
قراران واضحان في ذلك ،مكن مراىعتها في م حق ه ا الكتا .
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مدن أصدول العشدر ن حدول

العم برأ اإلما «ولي األمر» ومجاالم وشرو  ،وأكد أن قد ترير بتريدر
الظروف واألوضاع ،شأن ك رأ أو اىتهاد بشر  ،ال بدد أن تدأثر بالزمدان
وبالمكان ومجال اإلنسان ،حت قالت مجلة األحكالم العدلية في إحددى موادهدا:
ال نكر مرير األحكا بترير الزمان(.)140
وقددد محددد األسددتاذ البنددا فددي بعددض رسددائل عددن سددعة التشددر ع اإلسد مي،
وإن اإلس

وضع من القواعد الكلية ،ما ترك للمسدلم بابًدا واسدعًا فدي االنتفداع

بك د مشددر ع نددافع مفيددد ،وال تعددارض مددع أصددول اإلس د

ومقاصددد  ،وأثددا

عل د االىتهدداد بشددرو  ،وقددرر قاعدددة المصددال المرسددلة ،واعتبددر العددرف،
واحتر رأ اإلما (.)141
ب نقرأ في رسائ اإلما البنا ه الكلمات الرائعة ،المعبرة عدن فقد عميدق
لرسددالة اإلسد  ،تجدداوز مدداثرات الزمددان والمكددان ،وال حصددر اإلسد

فددي

فهددم عصددر معددين أو بيئددة معينددة ،فنحجددر بد لك مددا وسددع هللا ،ونعسددر مددا سددر
الد ن.
قول رحم هللا في «رسالة الماممر الخام »( )142الشهيرة:

ومرمكدزات السياسدة الشدرعية ،فصد :

( )140انظر :كتابنا «السياسة الشدرعية» حدول أسد
«فق الواقع» نشر مكتبة وهبة.
( )141مددن رسددالة «فددي مدداممر لبددة اإلخددوان» (  )165مددن مجمددوع الرسددائ  ،وانظددر:
كتابنا «السياسة الشرعية» حدول المصدلحة المرسدلة ،واعتبدار رأ اإلمدا ومريدر بتريدر
الظروف.
( )121 ،120 ( )142من مجموع الرسائ .
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التعاليم اإلس مية ومعينها هدو :كتدا

هللا متت ،وسنة رسدول صدل هللا عليد وسدلم  ،اللد ان إن ممسدكت بهمدا األمدة،
كثيرا من اآلراء والعلدو التدي امصدلت باإلسد  ،وملوندت
فلن مض أبدًا ،وأن ً
بلوند  :محمد لدون العصدور التدي أوىددمها ،والشدعو التدي عاصدرمها ،ولهد ا
جددب أن نسددتقي الددنظم اإلس د مية ،التددي مُحم د عليهددا األمددة ،مددن ه د ا المعددين
الصافي ،معدين السدهولة األولد  ،وأن نفهدم اإلسد

كمدا كدان فهمد الصدحابة

والتابعون من السل الصدال رضدوان هللا علديهم ،وأن نقد عندد هد الحددود
الربانيددة ،حت د ال نقيددد أنفسددنا بريددر مددا قيدددنا هللا ب د  ،وال نلددز عصددرنا لددون
عصر ال تفق مع  ،واإلس

د ن البشر ة ىميعًا» .اه .

هد فقددرة معبددر أبلد التعبيددر وأصدددق عددن موىد حسددن البنددا ،وسددعة أفقد ،
وعمق فهم لد ن  ،وأن النظم اإلس مية التي محمد عليهدا األمدة فدي عصدرنا،
جب أال نستقيها من فق عصر معين أو بلدد معدين ،أو مد هب معدين ،أو كتدا
معين ،أو مدرسة معينة مدن مددار

الفقد أو الفكدر ،بد اسدتقاؤها مدن «معدين

السهولة األول » عل حد معبير األستاذ :أ من نصو
كان فهمها الصحابة والتابعون ،وقد كانوا أفق النا
اإلسد  ،وأكثددر النددا

القرآن والسدنة ،كمدا

لمقاصدد الشدر عة وروح

ديرا علد عبدداد هللا ،وأبعدددهم عددن التشددد د والتعقيددد
ميسد ً

والتعسددير ،مددع وىددو االسددتفادة مددن فق د ك د العصددور ،وك د البلدددان ،وك د
الم اهب والمدار  ،دون معصب ،وال التزا بما لم لزمنا هللا ب .
اعتراف ونقد ذامي:
وال أنكر أن في حركة اإلخدوان فدي بعدض األحيدان ،وفدي بعدض األق دار،
مددأثرا بالمدددار
ولدددى بعددض األفددراد والقيددادات أحيانًددا :مددي ً إلدد التشددددً ،
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األخرى التي لهدا وىدود فدي السداحة اإلسد مية ،و ظهدر هد ا فدي اإلبقداء علد
القدددد م ،ومقاومدددة التجد دددد ،أو الميددد إلددد اآلراء المتشدددددة ،التدددي منظدددر إلددد
الجزئية ،ومرف المقاصدد الكليدة ،أو التدي مأخد دائ ًمدا بداألحو  ،وال

النصو

مأخ باأل سر ،رغم حاىة النا

إليد  ،ولكدن هداالء ال مثلدون  -اليدو  -التيدار

الرالب في الحركة.
وهد ا مددا دعدداني فددي بعددض كتبددي( :)143أن أمحددد عددن ضدرورة التجد ددد،
وشرعيت  ،حت
وال بأ

حق الحق ،و زهق البا

أن أقتب

.

بعض ما كتبت هنا ،لما في من داللة عل وىدود التجددد

والنقد ال امي في مسيرة اإلخوان ،وقبول الفكر العدا فدي ىماعدة اإلخدوان لهد ا
النقد البناء ،وال ر ب أن ذلك عتبر ظاهرة صحية(.)144
اإلس

أقر شرعية التجد د:

ال قددال هنددا :إن الحركددة إسد مية المصدددر والوىهددة واألهددداف والمبدداد ،
واإلس

واحد ال تعدد ،ثابت ال تجدد.

ألننددا نقددول أوال :إن اإلس د
الحد

الد

نفس د قددد أقددر شددرعية التجد ددد بمددا ىدداء فددي

روا أبدوداود والحداكم وغيدر وصدحح األئمدة الثقدات« :إن هللا

تعال يِع لُذه اۡلمة عل رأ} ك مائة سنة من يجاد لُا دينُا».

( )143انظر :كتابنا «أولو ات الحركة اإلس مية» (  )106 - 101نشر مكتبة وهبة.
( )144اكد ذلك :أن اإلخوان قرروا دراسة ه ا الكتا في مناهجهم التربو دة والثقافيدة علد
ىميع المستو ات ،كما أخبرني الثقات .انظدر كتابندا «مدن أىد صدحوة راشددة» بدع دار
الوفاء بمصر ،والمكتب اإلس مي ببيروت.
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بعد بيدان رسدول هللا صدل هللا

نبرددي أن نخدداف مددن كلمددة التجد ددد فددي ا لددد ن ،بعددد أن

صد بهددا الحددد  ،إنمددا ا ل د

نبرددي هنددا أن نحدددد معن د «التجد ددد» حت د ال

ت عددب المت عبددون بالددد ن وحقائق د باسددم مجد دددهم المزعددو  ،ومددا هددم مددن
التجد د في كثير وال قلي .
وقد بينت في دراسة لدي حدول هد ا الحدد

الشدر  :المدراد بد «التجد دد»

وىوانب ومن قو ب .
وخ صة القول في  :أن مجد دد شديء مدا ال عندي إزالتد  ،واسدتحدا شديء
آخر مكان  ،ب مجد د عني إعادمد أقدر مدا كدون إلد صدورم األولد

دو

ظهر ألول مرة ،والمحافظة ك المحافظة عل ىوهر وخصائصد ومعالمد ،
وعد المسا

بها.

وه ا ن بق عل الماد ات والمعنو ات ،فتجد د بنداء أثدر  ،قصدر أو معبدد
أو مسددجد ،ال عنددي هدم د وبندداء آخددر مكان د عل د أحددد
والحر

ددراز ،ب د إبقدداء

عل إرىاع إل صدورم األولد مدا أمكدن ذلدك ،فهد ا هدو التجد دد

الحقيقي.
ومجد د الد ن شم مجد د الفهم والفق فيد  ،وهد ا مجد دد فكدر  ،كمدا شدم
مجد د اإل مان ب  ،وه ا مجد دد روحدي ،ومجد دد العمد لد والددعوة إليد  ،وهد ا
مجد د عملي.
وك عصر حتا إل مجد د ناسدب  ،ليجبدر القصدور ،و سدتكم الندواق
و عال األدواء.
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عل د أن هندداك من قددة ال دددخلها مجد ددد بحددال ،وهددي من قددة «الق عيددات»
التدددي قدددال فيهدددا اإلسددد
العبادات ،أ األخ

كلمتددد البيندددة الحاسدددمة ،سدددواء فدددي مجدددال العقائدددد أ

 ،أ التشر ع ،وهدي ممثد «الثوابدت» التدي مجسدد الوحددة

العقد ة والفكر ة والشعور ة والسلوكية لألمة المسلمة.
وقد شرحت ذلك في كتب أخرى فليرىع إليها(.)145
ضرورة التجد د في الوسائ :
ونقول ثانيًا :إن الحركة  -وإن كانت إس مية المصددر والوىهدة واألهدداف
والمبداد  -متخد مددن المندداه والوسددائ واألنظمددة االىتهاد ددة مددا مددرا أصددل
لخدمة د نها والتمكين ل في األرض ،حسبما قتضي الزمان والمكان والحال.
فه المناه والوسائ واألنظمدة ليسدت خالددة خلدود اإلسد

نفسد  ،ولدي

لهددا ثبددات ا لمبدداد واألصددول اإلسدد مية ،بدد هددي أدوات أثمرهددا االىتهدداد
البشددر إلحيدداء اإلس د
واالقتبا

ومجد ددد فددي ا ألنف د

والحيدداة ،وهددي قابلددة للت عدديم

من خير ما عند اآلخر ن ،كما هي قابلة للت ور والترير.

واإلمددا حسددن البنددا ال د

وضددع القواعددد األول د للعم د الحركددي المددنظم

لتجد ددد اإلس د  ،لددم دددع العصددمة لنفس د وال الخلددود لوسددائل التددي ألهم د هللا

( )145انظر علد سدبي المثدال :فصد «معدالم وضدوابط الىتهداد معاصدر قدو م» مدن كتابندا
«االىتهددداد المعاصدددر بدددين االنضدددبا واالنفدددرا » ،وفصددد «االىتهددداد والتجد دددد بدددين
الضوابط الشرعية والحاىات المعاصرة» وهو حوار أىرا مع المال حسدن علدي دبدا،
ونشر في مجلة «األمة» العدد ( )45مدم ضدم مدع حدوار :كتدا «األمدة» فقد الددعوة ...
م مدد وآفددا (  )188 - 147 / 2لألسددتاذ عمددر عبيددد حسددنة ،وكتابنددا «الفتددوى بدددين
االنضبا والتسيب».
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االهتداء إليها ،وهي وسائ بالرة الروعدة والقدوة ،وحدق للشدهيد سديد ق دب أن
سددميها «عبقددرة البندداء» ،وحددق للمرشددد الموفددق األسددتاذ عمددر التلمسدداني أن
سمي «القائد الملهم الموهو » ،وحق لشديخنا الرزالدي أن صدف بأند «مجددد
القدددرن الرابدددع عشدددر الهجدددر » ،ومدددع هددد ا جدددب أن مخضدددع هددد الوسدددائ
واألنظمة للتقو م ما بين الحين والحين ،كمدا فعد رىدال التربيدة فدي منداهجهم
التي قررونهدا ،و الفدون الكتدب فدي ضدوئها ،ثدم ال ممدر سدنوات حتد

عيددوا

النظددر فيهددا ،باإلضددافة أو الح د ف أو التحددو ر والتعددد  ،وه د ا أمددر الز لك د
عم بشر مهما بل من الدقة واإلمقان.
حسن البنا لم كن ىامدًا:
وحسن البنا نفسد لدم كدن ىامددًا ،بد كدان دائدم التجد دد والت دو ر للوسدائ
واألساليب في أبنية الحركة وماسسامها وأنظمتها.
ولن ضيق الشهيد حسن البنا في ققبر إذا خ فد بعدض أبنائد وأمباعد فدي
قضددية مددن القضددا ا التددي كددان لدد فيهددا رأ مددن قبدد  ،مثدد مددا ذكرمدد مددن
اىتهادات ،قد ال وافق ظاهرها ما ذهب إلي رحم هللا .
وك د لك إذا أضدداف إل د أصددول مددا ددرى أن د مكم د لهددا ،كمددا فع د الشدديخ
الرزالي في شدرح لألصدول العشدر ن فدي كتابد الد

سدما «دسدتور الوحددة

الثقافية للمسلمين».
وال وىد مانع شرعي وال عرفي وال عقلي مدن إعدادة البحد فدي الوسدائ
واألنظمة التربو ة داخد الجماعدة ،مثد نظدا األسدرة والكتيبدة ،ومدا مكدن أن
عم ب  ،أو ضاف إلي  ،أو ح ف من .

اإلخوان المسلمون  70عا ًما في الدعوة والتربية والجهاد

307

وك د لك البح د فددي الوسددائ السياسددية فددي ضددوء المسددتجدات والمتريددرات
المحليدددة واإلقليميدددة والعالميدددة ،ومدددا مقضدددي بددد مدددن دخدددول فدددي ىبهدددات أو
مخالفات ،أو مهادنات أو مشداركات ،حسدبما موىبد المصدلحة العليدا لإلسد ،
ولألمة وللحركة ،وفي ظ الظدروف اآلنيدة والموضدعية الحاكمدة ،فلكد ق در
ظروفدددد  ،ولكدددد مرحلددددة حكمهددددا ،ولكدددد مجموعددددة قدددددرامها وضددددرورامها
وم بسامها ،التي هي أدرى بها من غيرها.
والحركة هنا  -مثلها كمث الفق وغير من علدو الشدر عة  -ال محيدا ومنمدو
ومزدهددر إال بفكددر المجتهددد ن ،وال مدد و ومددنكم

ومعقددم إال بفكددر المقلددد ن

فكرا».
الجامد ن ،إن ص أن ما عندهم سم « ً
الجمود آفة خ رة:
إن الجمود آفة من آفات الفكر الحركي «الما ر» وهدو عدائق مدن العوائدق
الداخليددة فددي الحركددة اإلسد مية ،كمددا بينددت ذلددك فددي كتددابي «الحد اإلسد مي
فر ضة وضرورة»( )146كما أكدت ذلك في رسالتي «أ ن الخل ؟».
الجمددود عل د شددك معددين فددي التنظدديم ،وعل د وسددائ معينددة فددي التربيددة،
وعل د صددورة معينددة فددي الدددعوة ،وعل د مراح د معينددة فددي الوصددول إل د
الهدف ،وعل أفكار معينة في السياسة  ...ومن حاول أن رير مدن هد ا الشدك
أو ملددك الوسدديلة ،أو هد الصددورة أو ملددك المراحد  ،أو ملددك األفكددار ،أو عدددل
فيها بالز ادة والنق

 ،قوب بالرفض الشد د ،أو االمها والتند د.

( )146انظدددر« :الحددد اإلسددد مي» (
الرسالة في بيروت.

 )251 - 249نشدددر مكتبدددة وهبدددة بمصدددر وماسسدددة
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نر ددد ال عنددي إلردداء الق دد م ،ب د م ددو ر

ومحسددين ومحد ثدد واإلضددافة إليدد  ،وبخاصددة مددا تعلددق بالوسددائ واألدوات
والكيفيات ،فهي أمور مرنة قابلة للت دو ر والتحو د  ،واالسدتفادة مدن إمكاندات
العصددر ،وممددا عنددد اآلخددر ن ،والحكمددة ضددالة المددامن أند وىدددها فهددو أحددق
بها ،وال عني ه ا أن نفتعد التجد دد ،ونحدن فدي غيدر حاىدة إليد  ،إال التظداهر
الزائ

بأننا من أنصار التجد د!!

ما أخشا عل الحركة اإلس مية:
معبرا عن خشيتي عل الحركة من الجمود:
ولقد قلت في ه ا المقا
ً
إن أخش ما أخشا عل الحركدة اإلسد مية أن مضديق بدالمفكر ن األحدرار
من أبنائها وأن مرلق النواف في وى التجد د واالىتهاد ،ومقد عندد لدون واحدد
من التفكير ال قب وىهة نظر أخرى ،محم رأ ًا مخالفًا في مرميدب األهدداف،
أو فدددي محد دددد الوسدددائ  ،أو فدددي معيدددين المراحددد  ،أو فدددي مقدددو م األحدددددا
والمواق  ،أو في مقد ر الرىال واألشخا
دائددرة االىتهدداد البشددر  ،ال د

 ،أو في غير ذلدك ،ممدا ددخ فدي

مددن شددأن أن ت ددور و تريددر بتريددر العوام د

والمددداثرات ،وقدددد ًما قدددال فقهاؤندددا :جدددب أن متريدددر الفتدددوى بتريدددر األزمندددة
واألمكنة واألحوال والعوائد.
وعندئد متسدر الكفا دات العقليدة القددادرة علد التجد دد واالبتكدار ،مدن بددين
صفوف الحركة ،كما تسر الماء من بين األصدابع ،وال بقد فدي النها دة إال
المحافظون المقلدون ال ن حبون أن بق ك قد م علد قدمد  ،وأن مدا نعرفد
خير مما ال نعرف  ،وما ىربنا أفض مما لم نجرب .
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ونتيجة ه ا :أن محر الحركدة مدن ثمدرات العقدول الكبيدرة مدن أبنائهدا ،وأن
مصدا فدي النها ددة بدالجمود ،أو العقددم الد

أصدا الفقد واألد فدي عصددور

سدا مددن أ عمد مثمددر لإلسد  ،أو
التقليدد ،وأن تقوقددع هداالء علد ذوامهددم أ ً
عملون فرادى نافضين أ د هم مدن ىددوى أ عمد ىمداعي ،أو حداولون مدع
آخر ن خوض مجربة ىماعية أخرى ال مدر عواقبها.
إن مددن أهددم مددا أضددر بالعق د المسددلم قددد ًما ،وأضددر ب د حددد ثًا ،شدديوع ملددك
المقولة التي مقدول :مدا مدرك األول لآلخدر شديئًا! ولدي

فدي اإلمكدان أبددع ممدا

كان!
وال نفع العق المسلم شيء مث شيوع الفكرة المضدادة التدي مقدول أبددًا :كدم
مرك األول لآلخر ،وكم في اإلمكان أبدع مما كان(َ { )147ويَخلُا ُ َماا َّل تَعلَ ُماونَ }
[النح

.]8 :

م ور محمود:
ولقد رأ ت اإلخوان في السنوات األخيرة ،عقدون حلقات ،و قيمون نددوات
فيمددا بيددنهم ،لتقددو م أداء الجماعددة ،ومراىعددة مسدديرمها ،واالىتهدداد فددي معرفددة
نقددا الضددع فددي ذلددك للعم د عل د م فيهددا ،وع د

أسددبابها ،ومعرفددة نقددا

القوة ،ل سدتزادة منهدا ،وهدو لدون إ جدابي مدن النقدد الد امي أو محاسدبة الدنف ،
التي أمر بها اإلس .
كما أنشأوا مراكز للبحو والدراسدات ،قدو عليهدا شدبا مت لدع مدوح،
نرىو لها غدًا مشرقًا بنذن هللا.
( )147انظر :كتابنا «أولو ات الحركة اإلس مية» (

.)106 - 101
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وه د ا ب د ر ددب م ددور محمددود ،وهددو مددا امدد مددن ىماعددة كبيددرة مثدد
اإلخوان ،لها امتداد في أكثر من سبعين بلدًا في العالم.
ولقد رأ نا قيدادة اإلخدوان مصددر قدرارات متميدزة ،معبدر عدن هد ا الت دور،
صددا مددا تعلددق بددالمرأة،
ومبتعددد عددن الحرفيددة والجمددود علدد القددد م ،وخصو ً
وبالتعدد ة السياسية ،خ فًدا لمدا ظدن أند خد ف رأ اإلمدا البندا عليد رحمدة
هللا.

***
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 - 3اإلخوان واألقليات الد نية
ومدن الددتهم التددي قدد شددو

بهددا مشوشدون :دعددوى أن اإلخددوان متعصددبون

ضد األقليات الد نية ،وأنهم ال ع ونهم حق الموا نة كالمسلمين ،مع أنهدم مدن
أه الب د األصليين ،وأنهدم

دالبونهم بدأداء الجز دة عدن دد وهدم صداغرون،

وال بدأونهم بالسد  ،وإذا لقدوهم فدي ال ر دق اضد روهم إلد أضديق  ،وأنهدم
منعونهم من وظائ الدولة ،وال سيما مدن الوظدائ العسدكر ة فدي الجدي

أو

في الشر ة  ...إلخ.
ونقول لهاالء :ال ر ب أن اإلس

قد أقدر معددد األد دان ،وىعد ذلدك واقعًدا

بمشيئة هللا معال  ،ولو شاء لجمع النا

علد الهددى ،كمدا أن حسدا الضدالين

عل ض لهم إنما موعد و القيامة ،فداهلل حكدم بيدنهم دو القيامدة فيمدا كوندوا
في ختلفون.
ومع ه ا ىعد اإلسد

لليهدود والنصدارى منزلدة خاصدة ،وسدماهما «أهد

الكتا » أ التوراة واإلنجي  ،وإن حرفدا وبددال ،ولكدن ظد هداالء أهد د دن
سددماو فددي األص د  ،امنددون  -بالجملددة  -بدداهلل ،و امنددون برسددل  ،و امنددون
باآلخرة ،و تعبدون هلل ،و عترفون بالقيم األخ قية.
ف غرو أن أباح اإلس مااكلتهم ومصدارهتهم حدين قدال القدرآنَ { :و َطعَاا ُ
صا َّٰنَ ُ
ص َّٰنَ ُ ِمانَ ٱل ُمؤ ِم َّٰنَا ِ َوٱل ُمح َ
ب ِح لَ ُك َو َط َعا ُم ُك ِح لَ ُُ َوٱل ُمح َ
ٱلَ ِذينَ أُوتُوا ٱل ِك َّٰت َ َ
ِمنَ ٱلَ ِذينَ أُوتُوا ٱل ِك َّٰت َ َب ِمن قَِ ِل ُك } [المائدة.]5 :

وبه ا ارمق اإلس

إل أفق في التسام لم س ُم إليد أحدد مدن قبد  ،وأىداز
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للمسلم أن مكون زوىت وربة بيت  ،وشر كة حيام  ،وأ أوالد  :كتابية ،ومعند
هد ا :أن كدون أىدداد أوالد وىدددامهم ،وأخدوالهم وخداالمهم وأوالدهدم كتددابيين،
ولهم حقو أولي القرب وصلة الرحم.
واعتبر النصارى أقر مودة للمسلمين من اليهود الد ن وقفدوا  -لألسد
موق

-

العداوة والمحاربة للدعوة اإلس مية ولنبيها علي الص ة والس .

ول ا دخلت ب د مسديحية كاملدة فدي اإلسد

ولدم ددخ إال أفدراد ق ئد مدن

اليهود في اإلس .
ثدم إن أهد ال مدة مدن أهد الكتدا هلدم حقدو أخد

وأعمدق مدن غيددرهم،

بوصفهم من «أه دار اإلس ».
ثم كاندت الوصدية باألقبدا أكثدر مدن غيدرهم فدي عددة أحاد د صدحيحة ...
منها حد

أ سلمة أن الرسول صل هللا علي وسلم أوص عندد وفامد فقدال:

«هللا هللا ف قِط مصر ،فاإنك ساتظُرون علالُ  ،ويكوناون لكا عااة وأعوانًاا

ف سِل هللا»(.)148
عدا« :إنكا ساتفتحون مصار ،فاإذا
وفي «صدحي مسدلم» عدن أبدي ذر مرفو ً
فتحتموهااا فأحساانوا إل ا أهلُااا ،فااإن لُ ا ذمااة ورحمااا» ،وفددي روا ددة« :ذمااة

وصُرا» قال العلماء :الرحم :أن هاىر أ إسماعي منهم ،والصدهر :أن مار دة
أ إبراهيم ابن النبي صل هللا علي وسلم منهم.
وكان األستاذ البنا عي معداليم اإلسد

ىيددًا فدي ذلدك ،و تعامد مدع األقبدا

( )148أورد الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( )62 / 10وقال :روا ال براني ورىالد رىدال
الصحي .
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صدددر عددن العقيدددة ال عددن النفددا

ظهر غير ما ب ن.

ولقد كان في اللجنة السياسية لإلخوان بعض األقبا المعدروفين مدن رىدال
السياسة المحنكين.
وال زلددت أذكددر حينمددا حضددر اإلمددا البنددا إل د مد نددة ن ددا لعقددد المدداممر
الو ني الكبير «بعد انتهاء الحر العالمية الثانية» لشرح األهدداف والم الدب
القومية ،وقد عقد مث ه ا الماممر فدي عواصدم المدد ر ات «المحافظدات» فدي
مصددر ،كددان ص د حب مع د أحددد األقبددا المتخصصددين ،ليتحددد فددي قضددية
«قناة السو

» واسم ناص

ميخائي  ،وذلك لياكد معند التضدامن الدو ني

بين األغلبية المسلمة واألقلية القب ية ،وأن مصر لهم ىميعًا.
ولقد سئ حسن البنا عدن مسدألة الجز دة ،فقدال :إن مسدألة الجز دة أصدبحت
اليدددو غيدددر ذات موضدددوع مدددا دا كددد المدددوا نين نخر دددون فدددي الخدمدددة
العسكر ة ،و دافعون عن الو ن ،سواء بسدواء ،وقدد كدان المسدلمون قدد ًما هدم
ال ن دفعون ضر بة الد  ،فعل اآلخر ن أن دفعوا ضربية المال.
ر ددد األسددتاذ أن قددول مددا قال د بعددض الفقهدداء مددن قددد م :أن أه د ال مددة إذا
اشتركوا مع المسلمين في القتال ضد أعدائهم ،سق ت عنهم الجز ة.
وكان األستاذ البنا فسر دفع الجز ة بأن «بددل خدمدة عسدكر ة» ،وقدد كدان
غير المسلمين سعداء ،بدفع ه ا البددل فدي الدزمن الماضدي ،بد كدان كثيدر مدن
موسر المسلمين ددفعون هد ا البددل إلعفداء أبندائهم مدن الجند دة ،قبد عصدر
التجنيد اإلىبار .
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نظدرون

إل الجند ة نظرمنا إليها اليو .
حسن البنا:

موق

قددول الدددكتور حسددان حتحددوت فددي مقالددة ل د نشددرمها مجلددة األمددة الق ر ددة
(عدد  - 55رىب  )1405محت عنوان «مهمة التعصب»:
«فمدداذا عددن قنددا؟ البدا ددة حف د كبيددر زاخددر ،عل د رأس د علمدداء المسددلمين
وقس

األقبا  ...وعل ذكر قس

األقبدا فدنن كثيدر ن حداولون أن لصدقوا

بالرى د ودعوم د مهمددة التعصددب ضددد النصددارى ،أو التفرقددة بددين عنصددر
األمة ،و شهد هللا ومن حضر من الصادقين أن العك

هدو الصدحي  ،فلدم كدن

الرى د داعيددة برددض وال مفرقددة ،وكددان بددرهن أن الدددعوة لت بيددق الشددر عة
اإلسدد مية ال مكددن أن مكددون مصدددر إزعددا لألقبددا  ،ألنهددا سددت بق علينددا
وعليهم عل السواء ،وأنها ال مصادر نصرانية النصراني ...
وقد وىدت دعوة الرىد صدداها ومصدد قها لددى ذو الفهدم مدن المسدلمين
واألقبا ...
و كفي أن أذكر بأن األستاذ «لو
الزبائن المستد مين لدر

الث ثاء ال

فانون » مدن زعمداء األقبدا كدان مدن
لقي حسن البنا ،وكانت بينهما صدداقة

و يدة.
وأن حسددن البنددا عندددما مقددد مرش د ًحا النتخابددات البرلمددان كددان وكيل د ال د
مثل في مقر إحدى اللجان االنتخابية رى ً قب يًا.
وأن البنددا لمددا اغتيد ومنعددت الحكومددة أن شدديع فددي ىنددازة ،لددم مد

وراء
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نعش إال رى ن هما والد ومكر عبيد السياسي النصراني.
وأذكر أننا كنا ونحن
موق

اإلس

نزور ىميعدات الشدبان المسديحية لنتحدد عدن

من النصرانية ،فنخر وقد شعرنا أنهم أقر النا

مودة.

وشهادة ثانية:
شددك مكتددب إرشدداد الجماعددة لجنددة سياسددية عليددا برئاسددة وكي د الجماعددة
وعضدددو ة سدددكرمير الجماعدددة وعضدددو مدددن أعضددداء مكتدددب اإلرشددداد ،و ()9
أعضدداء آخددرون مددنهم ث ثددة مددن كبددار األقبددا هددم األسددتاذ وهيددب بددك دو
المحامي ،واألستاذ لو

فانو

عضدو مجلد

الندوا  ،واألسدتاذ كدر م ثابدت

الصحفي الكبير.
وثالثة:
أرس د اإلمددا حسددن النبددا رسددالة مهنئددة إل د موفيددق دو
عضوا في مجل
ً

الشديو المصدر  ،رد عليهدا دو

بمناسددبة انتخاب د

بتهنئدة بمناسدبة صددور

ىر دة «اإلخوان المسلمون» اليومية ومأكيد عل نزعة اإلخوان القومية.
ورابعة:
رد موفيق غالي مدن أقدابط مصدرى علد مقداالت لسد مة موسد فدي عهدد
اإلما حسن البنا ،امهم فيها موس اإلخوان بأنهم ثيرون الفتن ال ائفية.
وقدد أكددد موفيدق غددالي فدي رد « :إنددي أعتدرف بددأنهم «اإلخدوان المسددلمين»
أشدددرف الجماعدددات مقصددددًا ،وأندددبلهم خلقًدددا ،ولدددن أقدددد دلدددي ً إال أن شدددعبتهم
جاورها المسيحيون من ك ىانب ،ومع ذلك لدم ندر مدنهم إال كد أد ومقدد ر
إلخددوانهم المسدديحيين ،وأن شددعبتهم بقسددم الصددياد ن الزقدداز ق مجدداور الكنيسددة
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وال نظرون إليها إال بك احترا ».
حسن الهضيبي:
ولددم متوق د ه د السياسددة بعددد استشددهاد اإلمددا حسددن البنددا ،ب د التددز بهددا
اإلخوان المسلمون د نًا وأص ً  ،فكان مرشدو األمناء :حسن الهضديبي وعمدر
التلمساني ومحمد حامد أبو النصر عل نف

السياسة ونف

المنوال ...

ففددي كتددا «حسددن الهضدديبي اإلمددا الممددتحن» ذكددر األسددتاذ ىددابر رز
رحم هللا محت عنوان «من خل ائ المسيحيين»:
«وكانت باكورة وال ت القضداء فدي مد ندة ىرىدا مدن صدعيد مصدر ،حيد
معلددو فددي ال بقددة المثقفددة نسددبة المسدديحيين ال د ن مهددئ لهددم مراكددزهم وثقددافتهم
االخت

بقاضي المد نة ونظرائ من كبار الموظفين ...

فددنذا بهددم لتفددون حول د  ،و حي ون د بفدديض مددن مشدداعر الحددب والتقددد ر،
و علنون أنهم حسدون علي إخوانهم المسدلمين ،و تمندون لدو كدان فدي دائفتهم
مثل .
عمر التلمساني:
وقددد نشددرت مجلددة «الدددعوة» فددي عددددها الرابددع عشددر الصددادر فددي شددعبان
1397ه محت عنوان« :وأ ن نصيبنا من ه ا الحب» الس ور التالية لمرشددنا
الراح عمر التلمساني رحم هللا :
«إن القول بأن اإلخوان قو  :مشكيلهم عل أسا
رد الواقع ،و دحض الكثير من الحج والبراهين:

د ني سبب الفرقة ،قدول
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والمسدديحية،

وبلددد التسدددام الدددد ني باألغلبيدددة المسدددلمة أن كدددان مدددن رؤسدددائها ووزرائهدددا
مسيحيون ،وكان رأ

مجل

النوا مسيحي .»...

ثانيًا :قامت ىماعة اإلخوان فدي عدا  ، 1928فلدم ثبدت فدي مار خهدا و ًمدا
من األ دا أنهدا دعدت إلد فرقدة ،أو هتفدت بعنصدر ة د نيدة ،أو ندادت بحرمدان
غيدددر المسدددلمين ممدددا سدددتمتع بددد المسدددلمون ،بددد كدددان القسددد

حضدددرون

احتفاالمها ،و لقون فيها كلمامهم من وىهة نظرهم ال مدن وىهدة نظدر اإلخدوان
المسلمين ،ولم عترض عليهم أو قا عهم أحد.
ثالثًا :كي

كون التشكي الرسدمي لإلخدوان مددعاة إلد التفر دق بدين أفدراد

األمة وهم ال حرمون عل مسيحي أن بتني كنيسة ،أو أن شتر بوظيفدة ،أو
أن اد شعائر الد نيدة آمنًدا م مئنًدا ،إذا الدب المسديحيون بحدز مسديحي،
فما الخوف من ذلك؟ ألدي

هد ا واقدع األمدة فعد ً  :مسدلمون ومسديحيون ،وكد

ناد بص حية د ن وإص ح المجتمع؟
محمد حامد أبو النصر:
 الع قددة مددع األقبددا مشددر بددال كثيددر ن لدرىددة أن عددددًا مددن أحددزاالمعارضددة بدددأ تسددابق للحصددول علد أصددوامهم ،هد متصددورون معاونًددا بددين
اإلخوان واألقبا في االنتخابات؟
 ع قتنا باألقبا كانت ومدا زالدت يبدة ،علد مددى السدنوات السدبعينالماضية ،من نشأة الجماعة ،لم قع حداد

عكدر صدفوها ،وكدان لإلمدا حسدن

البنددا مستشددارون مددن األقبددا  ،وكددان عدددد مددن األقبددا

حددر

علد حضددور
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محاف الجماعة ،وحين أبعد اإلما البنا إل قنا كتدب القساوسدة هنداك مد كرات
إل الحكومة منصف .
صا بهم؟
 ه موافقون عل إنشاء األقبا حربًا سياسيًا خا ً الحددز السياسددي أهددم أهدافد الوصددول إلد السددل ة والحكددم بمقتضدمنه  ،فه معتقد أن األقبا وهم نحو خمسة في المائة من أبناء مصدر سدعون
إل ذلك؟ إن مث هد االدعداءات ظهدرت فدي الفتدرة األخيدرة لتبر در محاربدة
الجماعة والواقدع كد

هد االدعداءات ،فمدع حر دة إنشداء األحدزا لدم فكدر

األقبا في إنشاء حدز فدي األربعيندات حدين كاندت الجماعدة منتشدرة فدي كد
أنحاء مصدر ،ومدع ذلدك نرحدب بحدز لألقبدا إذا شداءوا (الحيداة 4 :سدبتمبر
.)1995
مص ف مشهور:
 إذ وافقت لكم الحكومدة بحدز إسد مي سدي الب األقبدا بحدز ممدارش لوقوع فتنة ائفية؟
 الفتنة ال ائفية معبير أ لقد الدرئيفلددي

الراحد أندور السدادات مدن خيالد ،

فددي الوقددع أ مددومر ددائفي بددين المسددلمين واألقبددا  ،وأم د كر أن الشدديخ

حسدن البندا ذهددب ذات مدرة إلد الصدعيد ،وألقد سلسددلة محاضدرات ،وبعددد أن
عاد إل القاهرة علمنا أن عددًا من القساوسة في محافظة قنا رفعوا م كرة إلد
رئددي

الددوزراء

لبددون فيهددا م بيددق الشددر عة اإلسدد مية ،ألن محاضددرات

الشدديخ البنددا أوضددحت لهددم الحقددو الكاملددة التددي تحص د عليهددا القب ددي فددي
مجتمع إس مي ،من هنا أقول أند ال موىدد قتندة ائفيدة ونحدن أحدر

الندا
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عل حقو الموا ن القب ي في مصر.
األقبا والشيوعيون:
 نفترض ًىدال أن األقبا

البوا بحز  ،فما هو رأ كم؟

 نحن نا د ذلك ،هنا ث ثة عشدر حزبًدا فدي مصدر ،فمدا المدانع أن كدونهندداك خمسددة عشددر أو حت د عشددرون حزبًددا ،وأن نع ددي الددرأ العددا فرصددة
اختيار الحز إل

مي إلي  ،أليست هد هدي الد مقرا يدة التدي متحدد عنهدا

الحكومة؟ (ىر دة المستقلة .)1995/10/23
في حد

إل ىر دة الحياة:

الع قة بين «اإلخوان» واألقبا

يبة ىدًا من أ ا البنا ،وكانت هناك لجندة

سياسددية فددي عهددد المرشددد األول ممث د فيهددا أقبددا  ،ولددم محددد

ددوال مددار خ

الجماعة خ فات بيننا وبينهم ،والمصر ون ما زالوا كرون دور «اإلخدوان»
فددي احتددواء الفتنددة ال ائفددة التددي مفجددرت فددي حددي الزاو ددة الحمددراء قب د مقت د
السادات( .الحياة  24نا ر .)1996
وفي حد

آخر:

ه د معن د ذلددك أن الحكومددة لددو وافقددت للجماعددة عل د إنشدداء حددز فنن د
سينضم في منظيم أقبا ؟
إذا كدان هندداك أقبددا
مبدأ اإلس

وافقددون عل د برنددام اإلخددوان اإلس د مي ،و تقبلددون

هو الح  ،فلم ال نقبلهم معنا؟! (الشر األوسط .)1996/7/16
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اإلخوان من األقبا :

ولقددد نشددرت الصددح ك ًمددا نسددب إل د المرشددد الحددالي لإلخددوان األسددتاذ
مص ف مشهور حول األقبا والجز دة ،أنكدر هدو ،وقدال :إند ُحدرف ،وهد ا
كفينا من  ،وهو المتفدق مدع مدرا الجماعدة ،ومواقد ماسسدها ومصدر حام ،
صا ما كتب المرشدد الثداني األسدتاذ
وكتابات علمائها لمدة سبعين عا ًما ،وخصو ً
حسن الهضيبي رحم هللا .
موقفنا من األقليات:
ه ا ،وقد عرضدنا لموقد

اإلسد

مدن اإلقليدات فدي أكثدر مدن كتدا  ،منهدا

«غيددر المسددلمين فددي المجتمددع اإلس د مي» ورسددالة «األقليددات الد نيددة والح د
اإلس مي» وكتا «أولو دات الحركدة اإلسد مية» وبعدض الفتداوى والبحدو
فددي كتابنددا «فتدداوى معاصددرة» الجددزء الثدداني ،وكتابنددا «مددن فقدد الدولددة فددي
اإلس » كما بينا ذلك في محاضرات شت في أكثر من بلد.
وأعتقد أن اىتهادنا في ه القضية الكبيدرة قدد اسدتبانت معالمد  ،وامضدحت
صورم في ضوء األدلة الشرعية ،ولق القبول من ىمهرة اإلخوان.
كي

مح مشكلة األقليات الد نية؟
و مكن أن أقتب

بعض ما كتبتد هندا ،ال ضداح موقد

االىتهداد اإلسد مي

المعاصددر مددن ه د القضددية الخ يددرة ،التددي شددتعلها أعددداء األمددة بددين الحددين
والحين ،ألغدراض فدي أنفسدهم ،إلثدارة الفتندة ال ائفيدة ،حتد إنهدم فدي أمر كدا
اليو  -بتأثير اللدوبي الصدهيوني  -زعمدون أن األقبدا مضد هدون د نيًدا فدي
مصر ،وهو زعم ال أسا

ل  ،و تخل

موقفنا فيما لي:
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وىلهدددم مدددن العلمدددانيين الددد ن ال والدددون

وال المسدديحية :أن االمجددا إل د الح د اإلس د

والشددرع اإلس د مي

نددافي مبدددأ الحر ددة لريددر المسددلمين ،وهددو مبدددأ مقددرر دوليًددا وإسد ميًا ،فقددد
ددرا أهدددم وأخ دددر ،وهدددو أن اإلعدددراض عدددن الشدددرع
نسدددوا أو مناسدددوا أمد ً
اإلس مي والحد اإلسد مي مدن أىد غيدر المسدلمين  -وهدم أقليدة  -ندافي
مبدأ الحر ة للمسلمين في العم بما وىب عليهم د نهم ،وهم أكثر ة.
وإذا معارض حق األقلية وحق األكثر ة ،فأ هما نقد ؟
إن من ددق الد مقرا يددة  -التددي امنددون بهددا و دددعون إليهددا  -أن مقددد حددق
األكثر ة عل حق األقلية.
هد ا هددو السددائد فددي ك د أق ددار الدددنيا ،فلددي
النا  ،فالنا

هندداك نظددا رض د عن د ك د

خلقوا متفداومين مختلفدين ،وإنمدا بحسدب نظدا مدا أن ندال قبدول

األكثر ددة ورضدداهم ،بشددر أال حي د عل د األقلددين ،و ظلمهددم و عتدددى عل د
حرمامهم ،ولي

عل المسديحيين وال غيدرهم بدأ

وال حدر أن تندازلوا عدن

حقهم لموا نيهم المسلمين ليحكموا أنفسهم بدد نهم ،و نفد وا شدر عة ربهدم حتد
رض هللا عنهم.
ولو لم مفع األقلية الد نية ذلك ،وممسدكت بدأن منبد األكثر دة مدا معتقدد د نًدا
عاقددب هللا عل د مرك د بالنددار ،لكددان معن د ه د ا أن مفددرض األقليددة د كتامور ددة
عل د األكثر ددة ،وأن ددتحكم مددث ً ث ثددة م ددين أو أق د  ،فددي أربعددين مليونًددا أو
أكثر ،وه ا ما ال قبل من ق د ني وال علماني.
ضددا بددين حددق األكثر ددة المسددلمة وحددق
 - 2وه د ا عل د مسددليمنا بددأن هنددا معار ً
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األقلية غير المسلمة.
والواقع أن ال معارض بينهما ،فالمسيحي ال

قب أن حكدم حك ًمدا علمانيًدا

ال د نيًددا ،ال ضددير أن حكددم حك ًمددا إسدد ميًا ،ب د المسدديحي الدد
و حر

فهددم د ندد

علي حقيقدة ،نبردي أن رحدب بحكدم اإلسد  ،ألند حكدم قدو علد

اإل مان باهلل ورساالت السماء ،والجزاء في اآلخرة ،كما مقو عل مثبيت القديم
اإل مانيددة ،والمث د األخ قيددة ،التددي دعددا إليهددا األنبيدداء ىميعًددا ،ثددم هددو حتددر
المسي وأم واإلنجيد  ،و نظدر إلد أهد الكتدا نظدرة خاصدة ،فكيد

كدون

ه د ا الحكددم  -ب ابع د الربدداني األخ قددي اإلنسدداني  -مصدددر خددوف وإزعددا
لصاحب د ن امن بداهلل ورسدل واليدو اآلخدر؟ علد حدين ال زعجد حكدم ال
د ني علمداني حتقدر األد دان ىميعًدا ،وال سدم بوىودهدا  -إن سدم  -إال فدي
ركن ضيق من أركان الحياة؟!
من الخير للمسيحي المخل

أن قب حكم اإلس  ،ونظام للحيداة ،فيأخد

عل أن نظدا وقدانون ككد القدوانين واألنظمدة ،و أخد المسدلم علد أند د دن
رض ب رب  ،و تقر ب إلي .
ومددن الخيددر للمسدديحي  -كمددا قددال األسددتاذ حسددن الهضدديبي رحمد هللا  -أن
أخ المسلمون علد أند د دن ،ألن هد الفكدرة معصدمهم منالزلد فدي منفيد ،
وعين هللا الساهرة مرقبهم ،ال رهبة الحاكم التي مكدن الدتخل

منهدا فدي كثيدر

من األحيان(.)149

( )149مدددن رسدددالة «دسدددتورنا» لألسدددتاذ حسدددن الهضددديبي المرشدددد العدددا السدددابق لإلخدددوان
المسلمين.

اإلخوان المسلمون  70عا ًما في الدعوة والتربية والجهاد

323

ومدن هنددا رحددب العقد ء الواسددعو األفددق مدن المسدديحيين بالنظددا اإلسد مي
بوصف السد المنيع في وىد الماد دة الملحددة التدي مهددد الدد انات كلهدا علد
الشيوعية العالمية ،كما نقلنا ذلك من ك

الع مة فار

دد

الخور (.)150

وأود أن أصدددح هندددا خ دددأ قدددع فيددد كثيدددرون ،وهدددو الظدددن بدددأن القدددوانين
الوضدددعية المسدددتوردة مدددن الردددر المسددديحي قدددوانين لهدددا رحدددم موصدددولة
بالمسددديحية ،فهددد ا خ دددأ ماكدددد ،والدارسدددون ألصدددول القدددوانين ومصدددادرها
التار خية عرفون ذلك ىيدًا ،ب الثابت ب مراء أن الفق اإلس مي أقدر إلد
المسيحية والمسيحيين في أو اننا من ملك القوانين ،ألصول الد نية من ناحيدة،
ولتأثر بالبيئة المحي ة التي هم ىزء منها.
 - 3واإلدعاء بأن سديادة النظدا اإلسد مي فيد إرغدا لريدر المسدلمين علد مدا
خال د نهم ،إدعاء غير صحي .
فاإلس
والعبددادة فد

ذو شدعب أربدع :عقيددة ،وعبدادة ،وأخد
فرضددهما اإلسد

 ،وشدر عة .فأمدا العقيددة

علد أحددد ،وفددي ذلددك نزلددت آ تددان صددر حتان

حاسمتان من كتا هللا :إحداهما مكية واألخرى مدنية ،في األول

قول معدال

اا} َحتَا َّٰ يَ ُكونُاوا
مخا بًا رسول الكر م صل هللا عليد وسدلم { :أَفَأَنا َ تُك ِارهُ ٱلنَ َ
ُمؤ ِمنِلنَ } [ ون  ،]99 :وفي الثانية قدول سدبحان ومعدال فدي أسدلو ىداز َّ { :ل

ِين} [البقرة.]256 :
إِك َرا َه فِ ٱلا ِ
وىاء عن الصحابة في أه ال مة« :امركوهم وما د نون».

( )150انظدددر :ك مددد فدددي كتابندددا «بيندددات الحددد اإلسددد مي» (
«األقليات الد نية والح اإلس مي».

 ،)261 - 258ورسدددالتنا
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ومن عهد الخلفاء الراشد ن ،واليهود والنصارى دادون عبدادامهم و قيمدون
شعائرهم ،في حر ة وأمان ،كما هو منصو

علي في العهود التي ُكتبدت فدي

عهد أبي بكر وعمر ،ومث عهد الصل بين الفارو وأه إ لياء «القد ».
ومددن شدددة حساسددية اإلس د

أن د لددم فددرض الزكدداة وال الجهدداد عل د غيددر

المسلمين ،لما لهما من صبرة د نية ،باعتبارهما من عبادات اإلس

الكبدرى -

مددع أن الزكدداة ضددر بة ماليددة ،والجهدداد خدمددة عسددكر ة  -وكلفهددم مقاب د ذلددك
ضدددر بة أخدددرى علددد الدددرؤو  ،أعفددد بمنهدددا النسددداء واأل فدددال والفقدددراء
والعاىز ن ،وهي ما سم «الجز ة».
ولئن كان بعض النا

أن مدن إ د

فنن نصارى بني مرلدب مدن العدر

هد ا االسدم ،فليسدمو مدا شداءون،

لبدوا مدن عمدر أن ددفعوا مثد المسدلمين

صدقة مضاعفة وال دفعوا ه الجز ة ،وقب مدنهم عمدر ،وعقدد معهدم صدل ًحا
علددد ذلدددك ،وقدددال فدددي ذلدددك :هددداالء القدددو حمقددد  ،رضدددوا بدددالمعن  ،وأبدددوا
االسم(!)151
أمددا شددبعة األخد

فهددي  -فددي أصددولها  -ال مختلد بددين األد ددان السددماو ة

بعضها وبعض.
بقيددت شددعبة الشددر عة بددالمعن الخددا
الندددا

 :معند القددانون الد ن ددنظم ع ئددق

بعضدددهم بدددبعض :ع قدددة الفدددرد بأمتددد  ،وع قتددد بدددالمجتمع ،وع قتددد

بالدولة ،وع قة الدولة بالرعية ،وبالدول األخرى.

( )151انظر« :المرني» البن قدامة (  . .)336 ،335 9م بعة العاصمة ،شارع الفلكدي
بالقاهرة.
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ونحددو ذلددك ،فهددم

مخيددرون بددين االحتكددا إلد د ددنهم واالحتكددا إلد شددرعنا ،وال جبددرون علد
شرع اإلس .
فمن اختار مدنهم نظدا اإلسد

فدي الموار د مدث ً  -كمدا فدي بعدض الدب د

العربية  -فل ذلك ،ومن لم رد فهو وما ختار.
وأمددا مددا عدددا ذلددك مددن التشددر عات المدنيددة والتجار ددة واإلدار ددة ونحوهددا
فشأنهم في ذلك كشأنهم في أ ة مشر عات أخرى مقتب

مدن الردر أو الشدر ،

ومرمضيها األغلبية.
وبعض الم اهب اإلسد مية ال ملدز أهد ال مدة أو غيدر المسدلمين بالتشدر ع
الجنددائي مث د إقامددة الحدددود والعقوبددات الشددرعية ،كق ددع ددد السددار  ،وىلددد
الزاني أو القاذف ،ونحو ذلك ،وإنما فيها التعز ز.
ومسدددت يع الدولدددة اإلسددد مية األخددد بهددد ا المددد هب إذا وىددددت فيددد محقيدددق
مصلحة ،أو درء مفسدة ،كما فعلت ذلك ىمهور ة السودان اإلس مية ،بالنسدبة
للمنا ق التي مسكنها أغلبية غير إس مية.
ومن هنا كان أله ال مة محاكمهم الخاصة حتكمدون إليهدا إن شداءوا ،وإال
لجأوا إل القضاء اإلس مي ،كما سج ذلك التار خ.
وبه ا نرى أن اإلس

لدم ىبدرهم علد مدرك أمدر روند فدي د دنهم واىبًدا،

وال عل فع أمر رون عنددهم حرا ًمدا ،وال علد اعتندا أمدر د ندي ال درون
اعتقاد بمحض اختيارهم.
كد مدا فدي األمددر أن هنداك أشدياء حرمهدا اإلسد

مثد الخمدر والخنز ددر،
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وهم رونها ح ًال ،واألمر الح ل لإلنسان سعة في مركد  ،فللمسديحي أن ددع
شر الخمر وال حر علي في د ن  ،بد ال أظدن د نًدا شدجع شدر الخمدور،
و بارك حياة السكر والعربدة ،وكد مدا فدي كتدبهم :أن قلدي ً مدن الخمدر صدل
المعدة( ،)152وله ا اختل

المسيحيون أنفسهم في موقفهم من الخمر والسكر.

وك لك بوسع المسيحي أن عدي
لي

عمدر كلد وال أكد لحدم الخنز در ،فأكلد

شعيرة في الدد ن ،وال سدنة مدن سدنن النبيدين ،بد هدو محدر فدي اليهود دة

قب اإلس  ،ومع ه ا نرى ىمهرة مدن فقهداء اإلسد

أبداحوا ألهد ال مدة مدن

النصددارى أن ددأكلوا الخنز ددر ،و شددربوا الخمددر ،و تدداىروا فيهمددا فيمددا بيددنهم،
وفي القدرى التدي مخصدهم ،علد أال ظهدروا ذلدك فدي البيئدات اإلسد مية ،وال
تحدوا مشاعر المسلمين ،وه قمة في التسام ال مثي لها(.)153
ساال .د .ىور إسحا :
ومن د عدددة سددنوات دعيددت مددن قب د نقابددة األ بدداء فددي مصددر لندددوة حددول
«المشددددروع الحضددددار اإلسدددد مي» فددددي «دار الحكمددددة» بالقدددداهرة ،وكددددان
المفروض أن شاركني أحد األسام ة المعروفين( ،)154ولكند اعتد ر ،فدانفردت
بنلقاء الموضوع ،وبيان مقومات مشروعنا الحضار اإلس مي والد

عمد

عل إص ح الفدرد ،وإسدعاد األسدرة ،ومرقيدة المجتمدع ،وبنداء األمدة الفاضدلة،
( )152هو من أقوال بول  ،ولي من قول المسي علي الس .
( )153انظر :فص «األقليات الد نيدة والحد اإلسد مي» مدن كتابندا «بيندات الحد اإلسد مي
وشددبهات العلمددانيين والمترددربيين» ،وقددد نشددرت فددي رسددالة مسددتقلة مددن «رسددائ مرشدديد
الصحوة» ،وانظر أ ضًا :كتابنا «غير المسلمين في المجتمع اإلس مي».
( )154وهو األستاذ الدكتور إسماعي صبر عبد هللا وز ر التخ يط في عهدد عبدد الناصدر،
ومن ممثلي الفكر اليسار في مصر.
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وإقامة الدولة العادلة ،وإنشاء عالم متعارف وع قات إنسانية سو ة.
وبعدد ذلدك كانددت أسدئلة ونقاشددات ومعليقدات ،وكددان مدن أبددرز هد األسددئلة:
ساال من األ الددكتور ىدور إسدحا الد

سدأل بصدراحة :أ دن موقعندا ،دا

دكتور قرضاو  -نحن األقبدا  -فدي هد ا المشدروع؟ هد نظد أهد ذمدة؟ أو
نحددن موا نددون؟ هد سددت البنا بدددفع الجز ددة أو ندددفع مددا دددفع المسددلمون؟ هد
نحددر مددن وظددائ الددو ن أو أخ د ها مددن سددتحقها منددا بأهليت د ؟  ...إلددخ .ه د ا
النوع من األسئلة.
وقلددت للدددكتور إسددحا  :إن المشددروع الحضددار هددو أله د دار اإلس د
ىميعًا ،المسلمين منهم وغير المسلمين ،وفقهاء المسلمين متفقون علد أن أهد
ال مددة مددن «أهدد الدددار» أ دار اإلسدد

وإن لددم كونددوا مددن «أهدد الملددة»

ومعن أنهم من أه الدار أنهم موا نون ،نتمدون إلد الدو ن اإلسد مي ،فهدم
مسددلمون بحكددم انتمددائهم إل د الدددار أو الثقافددة والحضددارة ،وه د ا مددا عبددر عن د
الزعيم المصر القب ي المعدروف مكدر عبيدد حدين قدال :أندا نصدراني د نًدا،
مسددلم و نًددا! وه د ا مددا قلت د للدددكتور لددو

عددوض حددين زارنددا فددي الدوحددة

مشار ًكا في إحدى النددوات ،و لدب مندي أن أعقدب علد النددوة ،فقلدت لد  :أندا
مسلم بمقتض العقيدة والملة ،وأنت مسلم بمقتض الثقافة والحضارة.
كثيدرا مدا مفهدم خ دأ ،و ظدن بعدض الندا
وكلمة «ال مدة»
ً
انتقدددا

أنهدا كلمدة ذ أو

 ،مدددع أن معناهدددا :العهدددد والضدددمان أ أنهدددم فدددي عهدددد هللا ورسدددول

وىماعة المسلمين وفدي ضدمانهم ،ال جدوز أن ندتقض عهددهم أومخفدر ذمدتهم
من أحد.
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وإذا كانددت كلمددة «أهد ال مددة» مدداذ األقبددا وأمثددالهم ،فددنن هللا لددم تعبدددنا
بها ،وقد ح ف الخليفة الثاني عمر بن الخ دا مدا هدو أهدم منهدا« ،كمدا ذكرندا
مدن قبد » وهدي كلمددة «الجز دة» المد كورة فدي القددرآن ،حدين لدب بندو مرلددب
ذلك ،وقالوا :ا أمير المامنين ،نحن عر  ،ونأن مدن كلمدة «ىز دة» ونير دد
أن مأخد منددا مددا مأخد باسددم الزكدداة أو الصدددقة ،كمددا مأخد مددن المسددلمين ،فقبد
مدنهم ذلددك ،ونظدر إلد أصدحاب وقددال :هداالء القددو حمقد  ،رضددوا بددالمعن ،
وأبوا االسم(.)155
وفي عصرنا تأذى إخواننا من المسديحيين وغيدرهم مدن هد التسدمية ،فد
مبرر لإلصرار عل بقائها ،والعبرة للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني.
ولقد ذهبت من قد م في كتابي «فق الزكاة»( )156إل أن ولدي األمدر المسدلم
جددوز ل د أن أخ د مددن غيددر المسددلمين فددي الدولددة اإلس د مية ضددر بة مسدداو
فر ضة الزكاة ،ولنسمها «ضر بة التكاف » موحيدًا للميزانية واإلىدراءات بدين
أبناء الو ن الواحد والدار الواحدة ،وأ ددت ذلدك بأدلدة شدرعية مدن داخد الفقد
اإلس مي ،وه ا ما أخ ت ب ىمهور ة السودان من عهد نمير .
وقددد ذكددرت فددي «فق د الزكدداة»( )157أن فقهدداء المسددلمين عددددًا أىددازوا دفددع
الزكاة لرير المسلمين ،وقد نق ذلك عن عمر رضي هللا عن .
ومما كر التار خ أن عناصر من أه الكتا أسهمت فدي بنداء الحضدارة
الشدر عة ومقاصددها» (

( )155انظر :كتابنا «السياسة الشرعية في ضوء نصدو
نشر مكتبة وهبة.
( )117 - 112 / 1 ( )156بعة وهبة الحاد ة والعشرون.
(.)714 - 712 / 2 ( )157

)216
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اإلس مية أ ا ازدهارها ،ال مزال أسماء بعضهم معروفة مشهورة.
ولقد وص بعضهم إل منصب الوزراة ،وهو ما قدرر القاضدي المداورد
وغير من فقهاء السياسة الشرعية.
والعام المهم هنا هو :وىدود الثقدة المتبادلدة بدين الفدر قين وأال ت لدع غيدر
المسددلمين إل د المناصددب التددي لهددا بيعددة د نيددة ،كمددا ال جددوز للمسددلمين أن
تدخلوا في الشئون الد نية لرير المسلمين ،أو ضيقوا عليهم فيها برير حق.
واألص العا في التعام هو ه القاعدة التدي تناقلهدا المسدلمون خاصدتهم
وعامتهم :لهم ما لنا ،وعليهم ما علينا.
وه ا ،فيما عدا ما اقتضا االخت ف أو التميز الد ني ب بيعة الحال لك مدن
ال دددرفين ،فهدددم غيدددر م دددالبين بالصددد ة وال بالصددديا وال بزكددداة الف دددر وال
بالكفارات ،وال بالح وغيرها من فرائض اإلس .
ومن المهم ىدًا أن كدون مدن حدق األكثر دة المسدلمة أن محدتكم إلد شدر عة
ربهدا ،وم بقهددا فدي شددئونها ،علد أال محيد علد حقددو األقليدة و جددب علد
ددرا ب د لك ،وهددو مددا كددان علي د األقبددا
األقليددة أال مضدديق صد ً

ددوال العصددور

الماضية الحد ثة ،قب كيد االستعمار ومكر  ،ولم ندرهم تبرمدون بدالن

علد

كثيرا مدن عقد ء المسديحيين فدي مصدر وفدي
أن د ن الدولة اإلس  ،ب رأ ت ً
غيرها البوا مخلصين بوىدو م بيدق الشدر عة وأحكامهدا وحددودها ،ورأوا
في ذلك الع

الناىع للجرائم والرذائ في مجتمعامنا.

وكما أن األقلية رضيت بالقوانين ا لمستوردة من الخار  ،ولم مجد في ذلدك
حر ًىددا ،فددأول بهددا أن مرضد بشددر عة اإلسد  ،فهددي ق عًددا أقددر إلد المثد
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العليا التي ىاءت بها المسيحية من القدوانين األىنبيدة ،ثدم هدي قدوانين «الددار»
التي معي

فيهدا األقليدة ومتعامد معهدا ،فالمسدلم تقبد الشدر عة علد أنهدا د دن

وانقيدداد هلل ،وغيددر المسددلم تقبلهددا عل د أنهددا قددانون ونظددا  ،شددأن شددأن سددائر
األنظمة والقوانين.
قلت ه ا الك

أو نحو في اإلىابدة عدن سداال د .ىدور إسدحا  ،وصدفق

ً
وقبوال ،وبعد انتهاء الندوة ،ىاء الدكتور إسدحا
الحاضرون إعجابًا

شدد علد

د  ،و قول لي :ليتك ا دكتور قرضاو مأمي إل الكنيسة لتقدول هد ا لألقبدا
فددي عقددر دارهددم ،فددنن عندددهم هددواى

ومخدداوف كثيددرة مددن م بيددق شددر عة

اإلس  ،وربما ساهم في ه ا الخوف بعض المتشدد ن من المسلمين.
وقلددت للدددكتور :أنددا ال أمتنددع عددن ه د ا إذا دعيددت ،والواىددب علينددا البيددان
والب

حتد ال ملتدب

األمدور ،ومفهدم الحقدائق علد غيدر وىوههدا ،و سدتر

أعداء األمة ذلك ،ليوقددوا ندار الفتندة ،و ضدربوا أبنداء األمدة والواحددة بعضدهم
ببعض ،وهم المستفيدون ً
وآخرا.
أوال
ً
اآلراء الفقهية المتشددة مرهونة بظروفها:
أمددا اآلراء المتشددددة والمضدديقة ،والتددي متمسددك بحرفددة مددا ىدداء فددي بعددض
الكتب التي كتبت في زمن غير زمننا ،ولمجتمع غيدر مجتمعندا ،وفدي ظدروف
غير ظروفنا ،فهي ال ملزمنا ،وقد قرر المحققون من علمائنا :أن الفتدوى متريدر
بترير الزمدان والمكدان والعدرف والحدال ،وقدد مريدر كد شديء فدي حيامندا ك ًمدا
وكيفًا ،عما كان علي أ ا هاالء الفقهاء.
وأما حد ّ« :ل تِااأوه َالساال  ،واضاطروه إلا أضال الطريا » فهد ا
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مقيددد بأ دا الصددراع والحددر  ،ال بأ ددا االسددتقرار والس د  ،وقددد كددان بعددض
الصحابة قرأ السد

علد كد مدن لقيد مدن مسدلم وغيدر مسدلم ،عمد ً بداألمر

بنفشاء الس .
وه من المعقدول أن بدي اإلسد

الدزوا بالمسديحية وال دب لد أن سدلم

عليهددا؟ وهد منددع الولددد أن سددلم علد أمد أو علد خالد أو خالتد أو ىددد أو
ىدم ؟ وقد أمر هللا بصلة الرحم ،وإ تاء ذ القرب ؟
وحسبنا ه ا الن

القرآني العا المحكمَّ { :ل يَن َُ َّٰى ُك ُ َ
ٱّللُ ع َِن ٱلَ ِذينَ لَا يُ َّٰقَتِلُاو ُك

سا ُ
ااطوا ِإ َلااال ُِ ِإ َن َ
ٱّللَ ي ُِحاااب
ِين َولَااا يُخ ِر ُجاااو ُك ِمااان ِد َّٰيَا ِاار ُك أَن تََِااارو ُه َوتُق ِ
فِااا ٱلاااا ِ

ٱل ُمق ِسا ِاطلنَ } [الممتحنددة ]8 :فالقسددط هددو العدددل ،والبددر هددو اإلحسددان ،وهددو شدديء
فو العدل ،والعدل :أن مع ي الحدق ،والبدر أن مع دي فدو الحدق ،العددل :أن
مأخ ما لك من حق ،والبر :أن متنازل عن بعض حقك أو عن حقك كلد  ،وهد ا
ما رغب في القرآن في التعام مع المسالمين من غير المسلمين.

***

اإلخوان المسلمون  70عا ًما في الدعوة والتربية والجهاد

332

 - 4اإلخوان والعن
ومددن الددتهم التددي ألصددقت بدداإلخوان  -وال زالددت  -مهمددة اسددتخدا العند أو
اإلرهددا  ،وحددين م د كر ىماعددات العن د المسددل فددي عصددرنا ،سددارع ذوو
الررض والهوى إلدخال ىماعة اإلخوان فيهم.
وهد ا لعمددر  ،مددن االعتسدداف والتحر د  ،والظلددم ا لمبددين ا لد
علد دار

ال خفد

منصد  ،فدداإلخوان  -مددن الناحيددة النظر ددة  -لددم جيددزوا اسددتخدا

القوة الماد ة إال في مجداالت معيندة ،وبشدرو واضدحة ،بينهدا اإلمدا البندا فدي
رسدددائل بوضدددوح ،كمدددا فدددي رسدددالة المددداممر الخدددام

وغيرهدددا ،ومدددن هددد

المجددداالت :مقاومدددة االحدددت ل اإلنجليدددز لمصدددر ،واالحدددت ل الصدددهيوني
االستي اني في فلس ين.
وقددد اشددترك اإلخددوان بالفع د فددي قتددال الصددها نة سددنة  1948فددي حددر
فلسدد ين ،وكدددان لكتددائبهم دور مشدددهور ،وب ددوالت قارعدددة رائعددة ،وشدددهداء
أ هار أبرار ،شهد لهدم بهدا رىدال كبدار مدن قدادة الجدي

المصدر  ،وإن كدان

ىزاؤهم بعد ذلك أنهم أخ وا من الميدان إل المعتق ت.
كمددا كددان لهددم دور معددروف غيددر منكددور فددي معددارك القندداة ،حي د شددارك
شبابهم فدي الجامعدات واألزهدر وغيرهدا ،وكدان لهدم شدهداء معروفدون ،وكدان
السددتخدا العن د فددي غيددر الميدددان دور محدددود ،قُصددد ب د ضددر المصددال
اليهود ة والبر انية ،ردًا عل المجازر الهائلة التي وقعدت فدي فلسد ين علد
أ د العصابات المسلحة التي استباحت ك المحرمات.
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ولو ىمع ك ما فع اإلخوان لضر ملك المصال  ،لدم بلد عشدر معشدار
ما كانت مقو ب الجماعات المسلحة اليو في مصدر أو فدي الجزائدر فدي و دو
واحد.
فما عدرف عدن اإلخدوان أنهدم قتلدوا سدائ ًحا أو اعتددوا علد قب دي ،أو قتلدوا
امرأة ،أو ف ً
كبيرا ،كما شاهدنا مدا فعلد هداالء الوحدو
صريرا ،أو شي ًخا ً
ً
ال ن بحون النا

بأبشع اآلالت وأشنع صور القت  ،وال تورعون عدن قتد

النساء والولدان ،والزراع والرهبان ،وممن ال ناقة لهدم فدي الحدر وال ىمد ،
وال نعجددة وال ىمد ! فمددن غيددر المقبددول والمعقددول أن لحددق اإلخددوان بهدداالء
المفترسين.
وهندداك حددواد معروفددة مددن أعمددال العندد منسددوبة إلدد اإلخددوان ،لهددا
ظروفهددا وم بسددامها :ومددن العدددل أن موضددع فددي إ ارهددا الزمنددي ،فقددد كددان
االغتيال السياسي معروفًا عند الو نيين من اغتيال ب ر
عثمان ،وغيرهما ،وكان الرئي

باشا غالي ،وأمدين

السادات ممن امهم في مقت أمين عثمان.

فمن ذلك :حادثة قت القاضي الخازندار في ظروف معروفدة ز ندت لدبعض
الشبا المتحم

أن قتلوا ه ا القاضدي ،ولدم كدن ذلدك بدأمر األسدتاذ البندا وال

بنذن د أو علم د  ،وقددد اسددتنكر وقددوع ه د ا الحدداد ومددن اإلنصدداف أن وضددع
الحددد فددي ظرف د الزمنددي ،مقرونًددا بالباع د علي د  ،حت د ال أخ د أكبددر مددن
حجم  ،ولم تكرر ه ا من اإلخوان قط ،ولم فكروا فدي أخد ثدأرهم ،حتد مدن
القضاة العسكر ين ال ن حكموا علديهم أحكا ًمدا ال شدك إنسدان موضدوعي أنهدا
قاسية ظالمة.
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حمد

مبعة «ح اإلخوان» واقتيدادهم إلد المعدتق ت بداآلالف ،ومعر ضدهم للتعد ب
والفص والتشر د والتجو ع ،حت ال ن كدانوا قداملون الصدها نة فدي فلسد ين
نقلوا من الميدان إل االعتقال ،فقا شا من اإلخوان بمسداعدة بعدض زم ئد
في «النظا الخدا

» بقتلد  ،وهدو مدا حداول األسدتاذ حسدن البندا الحيلولدة دون

وقوع  ،ولق بعض الرىال المسئولين ،وح رهم مدن أن تهدور بعدض شدبا
اإلخوان و حدد مدا ال محمدد عقبدا  ،فقدالوا لد بعبدارة صدر حة :مداذا فعلدون؟
سيقتلون رئي

الوزراء ،ليكن إن ذهب عير «أ حمار» فعير في الربا !

وقد استدع األستاذ البنا بعد مقت النقراشي ،وحقق مع  ،ثم أفدر عند  ،إذ
لم مثبت أ ة صلة ل بالحاد .
والحادثة الثالثة :محاولة نسد
قضا ا اإلخوان ،وهو الحار ال
بنصدار بيان الشهير ال

محكمدة االسدتئناف التدي كاندت مضدم أورا
كثيرا ،وىعل سدارع
أغضب األستاذ البنا ً

نشرم الصح  ،وفي قدول :هداالء ليسدوا إخوانًدا،

وليسوا مسلمين!
والواقع أن الجماعة بعد حلها ليست مسدئولة عدن مثد هد الحدواد ؛ ألنهدا
ليست موىودة حت مساءل ،ولدم حدد بعدد ذلدك أ حداد عند إال مدا كدان
من محاولة اغتيال عبد الناصر في ميدان المنشية باإلسكندر ة في أكتوبر سدنة
 ، 1954وهددو حدداد مكتنف د الشددبهات مددن ك د ىانددب ،وقددد شددكك في د بعددض
رىال الثورة أنفسهم مث حسن التهامي.
ولو أخ نا األمور عل ظواهرها ،فليست الجماعة مسدئولة عند  ،ولدم ثبدت
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فدددي التحقيدددق أنهدددا هدددي التدددي دبرمددد  ،وإنمدددا هدددو مدددن مددددبير هندددداو دو دددر
ومجموعت .
عل ك حال ،ه ا مدار خ قدد م ،ولدم ثبدت بعدد ذلدك أن اإلخدوان اسدتخدموا
العن

من سنة  1954حت اليو  ،رغم ما وقع علي من عسد

وظلدم ،وقتد

علنددي لقددادمهم ،بحكددم القضدداء العسددكر  ،والتعليددق علد أعددود المشددانق ،مثد
الشهداء :عبد القادر عودة  -محمد فرغلدي  -وسد
أو لشددبابهم بحكددم التحددر
الشهير ،الد

لعدت  -إبدراهيم ال يدب،

المثيددر داخ د السددجن ،كمددا فددي حدداد سددجن ددرة

قتد فيد السدجانون مسدجونيهم ع نيدة ،وسدقط ث ثدة وعشدرون

شابًا من خيرة الشبا شهداء في سبي هللا ،لم صنعوا ىر ًما إال أنهدم دالبوهم
بتحسين أحوالهم ،والسماح ل و هم أن زورهم ،ك بقية سجناء الدنيا.
وقددد أعددد بعددد ذلددك :سدديد ق ددب ،وعبددد الفتدداح إسددماعي  ،ومحمددد وس د
هوا  ،ولم ر قوا ق درة د واحددة ،إال مدا قيد  :إنهدم كدانوا ندوون كد ا وكد ا،
واقتيد اإلخوان بعشرات األلوف إلد السدجون والمعدتق ت ،وعد بوا معد بًا لدم
سددبق ل د مثي د  ،ورغددم موسددط الكثيددر ن واحتجددا الكثيددر ن عل د إعدددا سدديد
ق ب ،لم ستجب عبد الناصر لهم ،وأصر عل قتل .
وهنداك أفددراد قتلددوا محددت سدديا التعد ب فددي السددجن الحربددي بعددد أن سددهر
علدديهم الجنددود القسدداة تعدداورون علدديهم واحددًا بعددد اآلخددر ،كلمددا معددب هد ا مددن
الجلد واإل اء ،أخ عن صاحب  ،فمن هداالء المعد بين مدن محمد ىسدد  ،وإن
بقي وال عمر عداني مدن آثدار العد ا مدا عداني ،ومدنهم مدن نفددت اقتد ،
وعجز عن االحتمال ،فخر قتي ً بين أ د هاالء الوحو  ،وهم ال بالون.
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أعددرف مددن هدداالء صددد قنا الشددخ محمددد الصددوابي الددد ب ،خددر كليددة
الشر عة ،وزميلنا في بع األزهر للجهاد فدي القنداة ،الد

احتيد عليد فجديء

ب د مددن ىدددة ،بعددد أن بق د فتددرة فددي القدداهرة ،مختبئًددا فددي بيددت الع مددة الشدديخ
حسنين مخلوف مفتي الد ار المصر ة عليد رحمدة هللا ،ولمدا سدئ أخوندا :أ دن
قضد ملددك الفتددرة قب د سددفر إل د ىدددة ،رفددض أن بددوح باسددم الشدديخ حت د ال
اذى في شيخوخت  ،وصبر عل الع ا حت لق رب .
وقدد كدان كثيدرون

ددالبون اإلخدوان أن أخد وا بثددأرهم مدن الضدبا الد ن

اشتهروا بتع بهم مث حمزة البسيوني قائد السدجون الحربيدة ،الد

كدان قدول

فددي صددل وغددرور :ال قددانون هنددا :أنددا وحددد القددانون! بدد م دداول بجددرأة
ووقاحة عل مقا األلوهية ،حين كان اإلخوان قولون محت و أة التعد ب :دا
ر  ،ددا ر  ،فيقددول متبج ًحددا :أ ددن ربكددم هدد ا؟ هددامو لددي ،وأنددا أح دد فددي
زنزانة!!
ه ا ال اغية مرك اإلخوان ومن عاون لقدر هللا األعل  ،فسخر مند القددر،
حي مح مت سديارم فدي ر دق اإلسدكندر ة القداهرة ،وق دع ىسدم أشد ء،
وقددد عددرف أهد القر ددة التددي قتد أمامهددا ومددز شددر ممددز مددن هددو صدداحب
السيارة ،فكانوا قولون :أخزا هللا ،لق ىزاء ما قدمت دا .
المهم أن اإلخوان لم فكروا في االنتقا مدن ظدالميهم ،ومركدوا األمدر لدربهم
نتقم لهم ،إن عز ز ذو انتقا  ،وهو سبحان مه وال هم .
فسبحان هللا ،ىماعة به الروح المسدتامحة مدع أقسد ظالميهدا ،كيد مدتهم
بالعن

أو باإلرها  ،وهي منهما براء؟!!
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مسئولية اإلخوان عن ىماعات العن :
ومن التهم التي موى إل اإلخوان باسدتمرار ،وملوكهدا األلسدنة واألقدا  :أن
«ىماعددات العندد » ظهددرت مددن محددت عبدداءمهم ،مثدد ىماعددات «الجهدداد»
و«الجماعددة اإلسدد مية» و«ىماعددة التكفيددر» وغيرهددا مددن الجماعددات التددي
نشأت في مصر ،وامخ ت العن
والحق ال

نه ًجا لها ،وسبي ً لتحقيق أهدافها.

ال ر ب في  :أن بعض هد الجماعدات مثد ىماعدة «التكفيدر»

معتبر «انشقاقًا» عل اإلخوان ،ولي

«امتدادًا» لإلخوان.

وقد بددأت بد ور هد الجماعدة فدي السدجن الحربدي ،كمدا بيندا كيد

مسلسد

مفكيرهم في كتابنا «الصدحوة اإلسد مية بدين الجحدود والت درف» وانتهد بهدم
األمر إل «مكفير النا

بالجملة» ابتداء بال ن تولون معد بهم بد رحمدة ،ثدم

من دأمرهم بهد ا التعد ب مدن الحكدا  ،ثدم مدن سدكت علد هداالء الحكدا مدن
الشعو .
وقد اعتزلت ه الفئة اإلخوان في السجون ،وكانوا ال صلون معهدم ،وقدا
بيددنهم وبددين اإلخددوان ىدددل و د  ،ورد علدديهم مرشددد الجماعددة الثدداني األسددتاذ
حسددن الهضدديبي رحم د هللا فددي مقددوالت سددجلها ونشددرها بعددد ذلددك فددي كتاب د
«دعاة ال قضاة».
وقددد نقلددت فيمددا سددبق أن شددكر مصد ف أميددر ىماعددة التكفيددر وماسسددها
امهم قادة اإلخوان بالخيانة العظمد  ،ألنهدم لدم قداوموا رىدال األمدن والشدر ة
وسلموا ىلود إخوانهم للسيا  ،ورقابهم للمشانق.
فكي

عتبر اإلخوان مسئوولين عن هداالء الد ن انشدقوا عدنهم ،وامهمدوهم
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بأبشع التهم؟
إن ه ا أشب بمن حم أمير المامنين علدي بدن أبدي الدب رضدي هللا عند
وكددر هللا وىهد وزر ىماعددة «الخددوار » الد ن كددانوا ىنددودًا فددي ىيشد  ،ثددم
انشدقوا عند وخرىددوا عليد  ،ورمددو بدالكفر ،ومحكدديم الرىدال فددي د دن هللا ،ثددم
م مروا علي وقتلو غيلة رضي هللا عن ؟
ه قب عاق ه ا المن ق األعو ؟ أن حم المرء مبعدة مدن خدر عند
و تمرد علي  ،و نصب ل الحر والعداء؟
ه ا مدا متبندا لألسد

الشدد د  -أىهدزة اإلعد

المصدر ة والعربيدة ومدردد

وال ممل د  ،ومددا كددرر كتددا علمددانيون أو ماركسدديون عددادون اإلخددوان ،ب د
عادون رسالة اإلس .
وأمددا ىماعددة «الجهدداد» و«الجماعددة اإلسد مية» فددي مصددر فليسددت انشددقاقًا
من اإلخوان ،ب هدي ىماعدات نشدأت مدن أول دو  ،احتجا ًىدا علد اإلخدوان،
دارا علدديهم أنهددم خددانوا «مبدددأ الجهدداد» ال د
وإنكد ً

أعلنددو

دعارا
ر قًددا لهددم ،وشد ً

ترنون ب «الجهاد سبيلنا والموت في سبي هللا أسم أمانينا».
و فسرون الجهاد باستخدا العن في مقاومدة الحكدا الد ن ال حكمدون بمدا
أنزل هللا ،باعتبار أن ه ا كفر بواح عندهم في من هللا برهان.
واإلخوان لدم خوندوا مبددأ الجهداد كمدا زعدم هداالء ،ولكدن «الجهداد» لدي
معنا «القتدال» بد الجهداد مرامدب وأندواع أوصدلها اإلمدا ابدن القديم فدي كتابد
الشهير «زاد المعاد» إل ث ة عشرة مرمبة ،واحدة منها فقط هدي :قتدال الكفدار
بالسي  ،وه ا ل دوافع وشرو  ،كما في ىهداد إخوانندا األفردان ضدد الردزو
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الصددربي ،وك د لك

إخواننا في كوسوفو اآلن ،وغيرهم من المسلمين ال ن عدانون مدن االضد هاد
الد ني والعنصر فدي إنحداء األرض ،وأعظدم هد ا الجهداد :هدو ىهداد إخوانندا
فدي فلسد ين ضددد العددوان اإلسددرائيلي المرتصدب ،واإلخددوان  -حيثمدا كددانوا -
ا دون ه ا اللون من الجهاد بأنفسهم وأموالهم وألسنتهم ،وبك ما سدت يعون،
فالمسلمون أمة واحدة ،سع ب متهم أدناهم ،وهم د عل من سدواهم ،والمسدلم
أخددو المسددلم ،ال ظلمدد وال سددلم  ،أ ال تخلدد عندد  ،و مثدد اإلخددوان فددي
الجهاد الفلسد يني حركدة المقاومدة اإلسد مية «حمدا » التدي ا ددها كد حدر
شر  ،مسل ًما كان أو غير مسلم.
أما فيما عدا ه ا الجهاد العسكر  ،ال
فعندهم أنواع أخرى من الجهاد ال

وى في الس ح إل أعداء األمدة،

محتا إلي األمة ،وال رما أحدد فدي أند

فر ضة وضرورة.
فالجهاد بالددعوة ومبليد الرسدالة وإقامدة الحجدة إحددى هد المرامدب ،وهدي
الم كورة في سورة الفرقان المكية {فَ َال ت ُ ِط ِع ٱل َّٰ َك ِف ِارينَ َو َّٰ َج ُِاا ُه َِا ِۦۥ ِج َُ ا
لارا}
اادا َكِِ ا

[الفرقان.]52 :
وه د ا الجهدداد متدداح اليددو بصددورة لددم معهددد مددن قب د  :عددن ر ددق الكلمددة
المقددروءة والمسددموعة والمرئيددة ،وعددن ر ددق اإلذاعددات الموىهددة ،والقنددوات
الفضددائية ،وشددبكة اإلنترنددت وغيرهددا مددن الوسددائ واآلليددات التددي محتددا إل د
اقات بشر ة هائلة ،وإل أموال ائلدة ،وإلد ىهدود مكثفدة لدم نقدم بواحدد فدي
األل منها! مع أن ه ا  -كما قلت وأقول دائ ًما  -هو ىهاد العصر.
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والجهاد بتحم المتاعب والمحن والشدائد في سبي الدعوة والصبر عليهدا،
اا}
ِاب ٱلنَ ُ
إحدى ه المرامب ،وهي م كورة في سدورة العنكبدوت المكيدة {أ َ َحس َ
أَن يُت َر ُكوا أَن يَقُولُوا َءا َمنَا َو ُه َّل يُفتَنُونَ َ 2ولَقَا فَتَنَا ٱلَ ِذينَ ِمان قَاِ ِل ُِ فَلَالَعلَ َم َن َ
ٱّللُ
ساا َء
ِب ٱلَ ِذينَ يَع َملُاونَ ٱلس َِالا ِ
ٱلَ ِذينَ َ
ت أَن يَسا ِِقُو َنا َ
صاَقُوا َولَلَعلَ َم َن ٱل َّٰ َك ِذ َِلنَ  3أ َ َحس َ
ٱّللِ فَا ِإ َن أ َ َجا َ َ
َمااا يَح ُك ُمااونَ َ 4ماان َكااانَ يَر ُجااوا ِلقَااا َء َ
ٱّللِ َۡلت َو ُها َاو ٱل َ
سا ِامل ُع ٱلعَ ِلاال ُ 5
س ِۦۥ إِ َن َ
ٱّللَ لَغَنِ ع َِن ٱل َّٰعَلَ ِملنَ } [العنكبوت.]6 - 2 :
َو َمن َّٰ َج َُاَ فَ ِإنَ َما يُ َّٰ َج ُِاُ ِلنَف ِ

وىهداد الظلمدة والفجددرة بداألمر بدالمعروف والنهددي عدن المنكدر ،والوقددوف
فدددي وىددد البا ددد  ،وقدددول «ال» للمسدددرفين الددد ن فسددددون فدددي األرض وال
صلحون :إحدى ه المرامب ،وهو ما ىاء في حد

ابدن مسدعود الد

روا

مسلم في «صحيح »« :ما من نِ َعثۥ هللا ف أمة قِل  ،إّل كان لاۥ مان أمتاۥ
حواريون وأصحاب يأخذون َسنتۥ ،ويقتاون َأمره  ،ث إنُا يخلف من َعاه
خلوف ،يقولون ما ّل يفعلون ،ويفعلون ما ّل يؤمرون ،فمن جاهاه َلااه فُاو
مااؤمن ،وماان جاهاااه َلسااانۥ فُااو مااؤمن ،وماان جاهاااه َقلِااۥ فُااو مااؤمن،

وللس وراء ذلك من اإليمان حِة خرد ».
وىهاد الحكا الظلمة باليد  -أ بالقوة العسدكر ة  -إنمدا هدو لمدن سدت يع ،
ومن لدم مكدن معد هد القدوة انقلدب فرضد إلد المجاهددة باللسدان ،فمدن عجدز
انتق فرض إل الجهاد بالقلب ،وذلك أضع
واإلس د

اإل مان.

شدددد فددي اسددتخدا القددوة الماد ددة ،حت د ال مدداد محاولددة إزالددة

المنكر إل منكر أكبر من  ،وهو ما سجل التار خ والواقع.
وفددي عصددرنا ال ملددك الجهدداد باليددد إال «القددوات المسددلحة» وهددي فددي ددد
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الحكومة ،ألنها ىزء من أىهزمها.
والدد

فكددرون أن قددداوموا القددوات لمسدددلحة بددبعض فئدددات مددن الشدددعب:

مخ ئون قينًا ،مخ ئون عسكر ًا ،ألنهم لدم فهمدوا إمكاندات الجيدو

الحد ثدة

وقدرامها ،ومخ ئون د نيًا؛ ألن لقون بأ د هم إل التهلكة ،و عرضدون أنفسدهم
لمخدا ر ال قبد لهدم بهدا ،والحدد
نفسۥ» ،قي  :وكي

الشدر

قدولّ« :ل ينِغا لماؤمن أن ياذ

لك نفس ا رسول هللا؟ قال« :يعرضُا من الاِالء لماا ّل

تطل »( .)158كمدا أنهدم هندا قدد قتلدون مدن ال جدوز قتلد  ،واألصد فدي الددماء
الحظر والتشد د.
وىماعات الجهداد فدي مصدر وفدي الجزائدر وفدي غيرهدا مدرى  -بنمكانامهدا
المحدودة  -أن مقام القوات المسلحة ،ومنس الفار الهائد فدي القددرة الماد دة
عند ال رفين ،كما منس أن الجند في القوات المسلحة إنما هو آلة في مدر ،
أمرا لمن فوق  ،فع
ال ملك أن عصي ً

قت ؟

ومددن ناحيددة أخددرى ،ال بددالي هدداالء مددن قتد مددن األبر دداء ،مددن الرىددال،
والنسدداء ،والولدددان ،ال د ن ال سددت يعون حيلددة وال هتدددون سددبي ً  ،وقددد نه د
الرسدددول الكدددر م عدددن قتددد النسددداء والصدددبيان فدددي الحدددر «الرسدددمية» بدددين
المسلمين وأعدائهم ،حين ملتقي الجيو

وى ًها لوى  ،ف

قت إال من قام .

المهم أن فق اإلخوان في «الجهاد» خال فق ه الجماعات الجد دة.

( )158روا الترم في الفتن عن ح فة ( )2255وقال :حسدن غر دب ونسدب فدي «صدحي
الجامع الصرير» إل أحمد والنسائي أ ضًدا ( ،)7797وروا البدزار وال براندي عدن ابدن
عمر ،وإسناد ال براني ىيد ،كما في «المجمع» (.)247 / 7
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كمددا أن فقدد اإلخددوان فددي «الترييددر» خددال فقههددا ،فدداإلخوان ددرون أن
التريير ال بد أن تم ً
أوال داخ النف

اإلنسانية ،فاإلنسان قاد مدن داخلد ال مدن

خارى د  ،مددن ضددمير ال مددن ددد  ،وه د ا مددا قددرر القددرآن مددن صددورة قددانون
اىتماعي عا { ِإ َن َ
ٱّللَ َّل يُغَ ِل ُر َما َِقَو َحت َ َّٰ يُغَ ِل ُروا َما َِأَنفُس ُِِ } [الرعد.]11 :

وه ا ر ق و  ،ولكن ال ر ق غير وص إل الرا ة.
وقددد رددت عل د فقد ه د الجماعددات فددي اسددتخدا العند فددي محاضددرات
وخ ب وحلقات ملفز ونيدة فدي الفضدائيات المعروفدة ،مثد برندام «الشدر عة
والحيداة» فددي ق ددر ،وبرندام «المنتدددى» فددي مليفز دون أبددو ظبددي ،وفددي «دار
الرعا ة» في لندن ،وغيرها.
وبينت أن حسن النية والرغبة في نصرة الد ن عند ه الجماعدات ال بدرر
لها ما مفع  ،فقد كان الخوار صوا ًما قوا ًما عبادًا ،ولم رن عدنهم ذلدك مدن هللا
شددديئًا ،وأمدددر الرسدددول بقتدددالهم وقدددتلهم ،لخ دددرهم علددد المجتمدددع ،وصدددحت
األحاد

في ذمهم من عشرة أوى  ،كما قال اإلما أحمد.

ال كفي حسن النية إذن ،فمن النا

من ُز ن ل سوء عمل فرآ حسنًا!

ب د إن ه د الجماعددات خددال فقههددا فق د اإلخددوان فددي قضددا ا كثيددرة فددي
السياسددة الشددرعية ،وفددي الجوانددب االقتصدداد ة واالىتماعيددة والفكر ددة والفنيددة
واإلع مية وغيرها.
فهددم متشددددون فددي قضددا ا المددرأة ،وفددي قضددا ا التعدد ددة السياسددية ،وفددي
اقتبددا

بعددض أسدداليب الد مقرا يددة وضددمانامها مث د االنتخددا  ،والتصددو ب

باألغلبية ،وإلزامية الشورى ،ومحد د مدة األمير أو الرئي

 ...إلخ.
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وك لك في الع قة برير المسلمين من الموا نين ،وع قدة الدولدة اإلسد مية
بريرهددا :هد أساسد السددلم أو الحددر ؟ وإلد أ حددد متدددخ الدولددة فددي شددئون
االقتصاد؟
فالعجددب أن قددال :إن هدد الجماعددات خرىددت مددن «مع دد » اإلخددوان،
فكدرا وأسدلوبًا ،ومدتهم اإلخدوان بدأنهم فر دوا فدي الدد ن،
وهي مناقض اإلخوان ً
ومعتبددر اىتهددادهم فددي قضددا ا العصددر :ضددربًا مددن التبعيددة والخضددوع لتيددار
الترر ب والرزو الفكدر ! أعندي أن هد الجماعدات السدملحة مضداد اإلخدوان،
ومناقضها في موىهامها ،وهدي ليسدت كد لك فدي مصدر وحددها ،بد هدي كد لك
في الجزائر وغيرها.
بيانات اإلخوان المتكررة مد ن العن :
فددي السددنين األخيددرة أوض د اإلخددوان مددوقفهم مددن العن د بك د الصددراحة
والوضوح في بيانات رسمية معلنة ومنشورة د نون فيهدا العند

و سدتنكرون

و رفضدون بكد أشدكال وصدور  ،وأ ددا كاندت مصدادر وبواعثد وذلدك علد
أسا

مدرارا
ومبادئ ومعاليمد  ،كمدا سدبق أن أكدد اإلخدوان
ً

فهمهم لقيم اإلس

عل ضرورة إ قاف أعمال العند
من نز

الد ال

والعند

المضداد ،مدن من لدق وقا دة الدب د

حرم هللا والحفاظ عل المجتمع مدن االنهيدار االىتمداعي

والخرا االقتصاد وال

لن ستفيد مدن ورائد إال أعدداء اإلسد

وخصدو

المسلمين.
لقد أدى اإلخدوان المسدلمون دورهدم بالنسدبة لهد القضدية علد أكمد وىد
ممكددن ،وبمددا متيحدد

اقددامهم وإمكانددامهم ،فعقدددوا لدد لك العد ددد مددن الندددوات
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والمحاضدرات والمداممرات واللقدداءات العامدة ،وأصدددروا البياندات والنشددرات
والكتيبات لتوعية الموا نين «وبخاصة الشبا » ومنبيد الدرأ العدا لمخدا ر
العن

والعن

المضاد وأثدر السدلبي علد أمدن واسدتقرار مصدر ،فضد ً عدن

دورها الر اد مجدا أمتهدا العربيدة واإلسد مية ،كمدا أن اإلخدوان حدالوا  -مدن
خددد ل التربيدددة المسدددتمرة والتوىيددد المباشدددر للشدددبا  -دون وقدددوع عشدددرات
اآلالف منهم في براثن أعمال العن  ،وكم له آثار وانعكاسام البعيدة المددى
عل محجيم ه األعمال وعد مناميها وانتشارها.
وقددد ظهددر للشددعب المصددر  ،ب د وللعددالم كل د فددي شددت بقدداع األرض مددا
محمل دعوة اإلخوان المسلمين من حكمة واعتددال وبعدد نظدر ،وحدر

علد

إسعاد البشدر ،كد البشدر ،ولدم حدد خد ل األزمدات الماضدية والحاليدة علد
كثرمهددا  -والتددي كددان مددن الممكددن أن معصددب بددأمن الددو ن واسددتقرار  -أن
استر اإلخوان أ ة فرصة لتصفية حسدابات ،أو ممارسدة أ عمد مدن أعمدال
العن «ولو عل المستوى الفرد » ،أو عقد امفاقات أو مشجيع ممارسات مدن
شددأنها أن مضددر بالصددال العددا  ،ب د كددانوا حر صددين ك د الحددر

عل د أمددن

وس مة و نهم ،وهدوء واستقرار مجتمعهم ،وذلك من من لق إ مدانهم بدربهم،
وحدددبهم إسددد

مهم ،والتدددزامهم بأصدددول دعدددومهم[ .بيدددان اإلخدددوان بتدددار خ  18ونيدددو

.]1994
وقد معددت البيانات الصادرة عن الجماعة والتي مدد ن العند  ،ومعبدر فيهدا
عن رأ ها في ه ا الخصو

 ،وقد قامدت كد الصدح فدي مصدر والحكوميدة

والحزبيدة بنشدرها فدي حينهددا ،إمدا كاملدة أو مقت فدات منهددا ،بحيد لدم عدد فددي
مصر أحد جهد رأ اإلخدوان فدي هد القضدة ،وكدا مدن أبدرز البياندات التدي
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صدرت ،ذلك البيان الجامع الصادر فدي  30مدن ذ القعددة 1415هد الموافدق
 30من إبر  ، 1995وال

ىاء في :

«لقد أعلن اإلخدوان المسدلمون عشدرات المدرات خد ل السدنوات الماضدية:
أنهدددم خوضدددون الحيددداة السياسدددية ملتدددزمين بالوسدددائ الشدددرعية ،واألسددداليب
السددلمية وحدددها ،مسددلحين بالكلمددة الحددرة الصددادقة ،والبد ل السددخي فددي ىميددع
مياد ن العم االىتماعي  ...مامنين بأن ضدمير األمدة ووعدي أبنائهدا همدا فدي
نها ة األمر الحكم العادل بين التيارات الفكر ة والسياسدية ،التدي متنداف

سدا
مناف ً

شر فًا فدي ظد الدسدتور والقدانون ،وهدم لد لك جدددون اإلعد ن عدن رفضدهم
ألسدداليب العن د والقسددر ولجميددع صددور العم د االنق بددي ال د
األمدددة ،والددد

مددز وحدددة

قدددد تدددي ألصدددحاب فرصدددة القفدددز علددد الحقدددائق السياسدددية

والمجتمعية ،ولكن ال تي لهم أبدًا فرصة التوافدق مدع اإلرادة الحدرة لجمداهير
ضدا
األمة  ...كما أن مث شر ًخا هائ ً في ىددار االسدتقرار السياسدي ،وانقضا ً
غير مقبول عل الشرعية الحقيقية في المجتمع.
وإذا كان ىو الكبت والقلق واالض را ال

سدي ر علد األمدة قدد ور

فر قًددا مددن أبنائهددا فددي ممارسددة إرهابيددة ،روعددت األبر دداء وهددزت أمددن الددب د،
وهددت مسديرمها االقتصداد ة والسدلمية ،فدنن اإلخدوان المسدلمين علندون  -فدي
غيدددر مدددردد وال مدددداراة  -أنهدددم بدددرآء مدددن شدددت أشدددكال ومصدددادر العنددد ،
مستنكرون لشت أشدكال ومصدادر اإلهدار  ،وأن الد ن سدفكون الدد الحدرا
أو عينون عل سفك شركاء في اإلثم ،واقعدون فدي المعصدية ،وأنهدم م دالبون
في غير حز وبرير إب اء أن فيئوا إل الحق ،فنن المسلم مدن سدلم الندا

مدن

لسان و د  ،ولي كروا  -وهم في غمرة مدا هدم فيد  -وصدية الرسدول صدل هللا
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عليد وسددلم فددي حجددة وداعد « :أيُااا النااا} إن دماااءك وأمااوالك وأعراضااك

حرا عللك إل يو القلامة كحرمة يومك هذا ف عامك هذا ف َلاك هذا».
أمددددا الدددد ن خل ددددون األورا عامددددد ن ،و تهمددددون اإلخددددوان ظددددالمين،
بالمشدداركة فددي هدد ا العندد والتددور فددي ذلددك اإلرهددا  ،متعللددين فددي ذلددك
بنصرار اإلخوان عل م البة الحكومدة بدأال مقابد العند

بدالعن  ،وأن ملتدز

بأحكا القانون والقضاء ،وأن مستوعب في دراستها ومعالجتها لظاهرة العند
ىميددع األسددبا والم بسددات ،وال مكتف دي بالمواىهددة األمنيددة  -فددنن ادعدداءامهم
مددردودة علدديهم بسددج اإلخددوان الناصددع كرابعددة النهددار ،عل د امتددداد سددنين
و لددة ،شددارك اإلخدددوان خدد ل بعضددها فدددي المجددال

النيابيددة واالنتخابدددات

التشر عية ،واستُبعدوا خ ل بعضدها اآلخدر عدن ملدك المشداركة ،ولكدنهم ظلدوا
عل الدوا ملتزمين بأحكا الدستور والقانون ،حر صين عل أن مظد الكلمدة
ال سد ح غيدر  ،جاهددون بد فدي سدبي هللا «ال

الحرة الصادقة سد حهم الد

خافون لومدة الئدم» واألمدر فدي ذلدك كلد لدي

أمدر سياسدة أو منداورة ،ولكند

أمر د ن وعقيدة ،لقد اإلخدوان المسدلمون عليهمدا ربهدم {يَاو َ َّل يَنفَا ُع َماا َو َّل
سا ِلل } [الشدعراء[ .]89 ،88 :اإلخدوان المسدلمون 30 ،مدن
ََنُونَ  88إِ َّل َمن أَت َ ٱ َّللَ َِقَلاب َ
ذ القعدة 1415ه  30/من ابر

.]1995

شهادات المسئولين لإلخوان:
ولعل مدن المناسدب هندا أن ندورد شدهادات للمسدئولين الرسدميين فدي مصدر
عن موق ىماعة اإلخوان المسلمين مدن هد القضدية ،ثبدت كد لك كد
ما قال عنهم بعد ذلك:

كد

اإلخوان المسلمون  70عا ًما في الدعوة والتربية والجهاد

مصر الرئي

347

حسني مبارك:

فقدد صددرح الددرئي

محددد حسددني مبددارك لجر دددة «لومونددد» الفرنسددية أثندداء

ز ارم لفرنسا سنة  ،1993بتصر نشرم الصح

المصدر ة وفدي مقددمتها

ىر دة «األهرا » بتار خ  1993/11/1قال في :
«إن هناك حركة إس مية في مصر مفض النضدال السياسدي علد العند ،
وقد دخلت ه الحركة بعدض الماسسدات االىتماعيدة واسدت اعوا النجداح فدي
انتخابات النقابات المهنية مث األ باء والمهندسين والمحامين».
شهادة وز ر الداخلية المصر :
ولم كن رئي

الجمهور ة هو الوحيد من رىدال السدل ة الد

أكدد انق داع

أ صددلة لإلخددوان بددالعن واإلرهددا  ،ب د إن وز ددر الداخليددة الحددالي اللددواء
حسن األلفي في ماممر الصحفي ال

عقد  ،ونشرت وقائعد بتدار خ  14مدن

ابر ددد سدددنة  ،1994سدددئ عدددن ع قدددة اإلخدددوان بتنظددديم الجهددداد أو الجماعدددة
اإلس مية  -وهما المن تان اللتان تهمها النظا باستخدا العن

 -فكان رد :

«اإلخوان ىماعة ال رمكدب أفرادهدا أعمدال عند  ،بعكد

ملدك المنظمدات

اإلرهابية» [ىر رة الجمهور ة ،وىر دة األهرا  ،عدد .] 1994/4/14
شهادة خبير األمم المتحدة:
كمددا أكددد ذلددك الخبددراء والمختصددون فددي ه د ا المجددال وعل د رأسددهم خبيددر
اإلرها الدولي المصر باألمم المتحدة اللواء أحمد ى ل عز الد ن  -والد
قا الرئي
حددق لددرئي

عضدوا بالبرلمدان عدا  1995ضدمن العشدرة الد ن
مبارك بتعييند
ً
الجمهور ددة معييددنهم  -حي د صددرح فددي مقابلددة موسددعة ل د عددن
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«اإلرها والت رف» مع ىر دة «األنباء» الكو تية:
«أن اإلخددوان المسددلمين ،حركددة د نيددة سياسددية لددي

لهددا صددلة باإلرهددا

والت دددرف»  ...وأن اإلخدددوان فدددي نظدددر عددددد كبيدددر مدددن منظيمدددات العنددد
عتبدرونهم متخداذلين ومدوالين للسددل

ة ومتصدالحين معهدا [ .»...العددد  6560مددن

ىر دة «األنباء الكو تية» الصادرة في .)1994 / 8 / 13

شهادة د .مص ف الفقي:
كما أن الدكتور مص ف الفقي مد ر مكتدب الدرئي

حسدن مبدارك لشدئون

المعلومدددات ،قدددد أعلدددن فدددي مددداممر اإلدارة العليدددا باإلسدددكندر ة« :نحدددن نقبددد
مشدداركة التيددار اإلس د مي المعتدددل ،والمتمث د فددي ىماعددة اإلخددوان المسددلمين
ومنحها الشرعية بشرو  ،أبرزها إع نهدم نبد العند ومقاومتد علنًدا ،وقبدول
مبددددأ الد مقرا يدددة بكددد صددديرها ،وفدددي مقددددمتها مدددداول السدددل ة واألحدددزا
والحوار»[ .صحيفة «الوفد» المصر ة في .]1993/11/1
اإلخوان والتنظيمات السر ة:
فلي

لدى اإلخدوان المسدلمين أ دة منظيمدات سدر ة أو النيدة لعمد منظيمدات

معم د محددت األرض بعي ددًا عددن األعددين ،فلددي
فض ً عن أن العم السر

ه د ا مددن منهدداىهم أو مددوىههم

ضر بالعم الدعو .

فأما أن التنظيمات السر ة ال متفق ومنه اإلخوان ،ف لك واض مدن خد ل
حركتهم ونشا امهم في مجاالت كثيدرة ومتعدددة عبدر العقدود األخيدرة ،كمدا أن
الفتامهم وملصاقامهم موضوعة في ك مكا من أرض مصدر شداهدة علد أنهدم
عملون في وضد النهدار وأنهدم موىدودون وسدط الميددان عيشدون مدع الندا
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و متزىون بهم و شاركونهم أفراحهم وأمراحهم.
لقد دخ اإلخوان المسلمون انتخابدات مجلد

الشدعب فدي عدامي ،87 ،84

كمددا أنهددم خاضددوا انتخابددات مجلسددي الشددورى عددا  ،1989والمحليددات عددا
 ،1992ه ا فض ً عن االنتخابات المتعاقبة للنقابات المهنية المختلفة.
وظداهرا وبد ً
دارزا
وكدان محدرك اإلخددوان فدي هد االنتخابدات ىميعهدا علنيًددا
ً
بشددعارامهم وهتافددامهم ولقدداءامهم وبيانددامهم ،وهددم اآلن موىددودوة فددي النقابددات
المهنيدددة المختلفدددة وندددواد هيئدددة مددددر

الجامعدددة ،والجمعيدددات والمجدددال

المحلية ،ومن خ ل االنتخابات النز هة الحرة.
وال سدددت يع أحدددد أن نكدددر دورهدددم فدددي مجلددد

الشدددعب عدددامي 87 ،84

ومكو نهم لتكت نيابي باسم اإلخوان المسلمين ،وكي

أنهم أثروا الحيداة النيابيدة

بأفكدددارهم ورآئهدددم وموىيهدددامهم فدددي كددد االمجاهدددات السياسدددية واالقتصددداد ة
واالىتماعية ،ول لك كان لمجل

الشعب في ه ن الفصلين التشر عيين مكانتد

ونصيب في اهتمامات النا .
ولم ختل

اإلخدوان المسدلمون ومدا مدا عدن اإلدالء بددلوهم ومبيدان آرائهدم

ومواقفهم في أ ة قضية محلية أو إقليمية أو دولية.
فلماذا بعد ك ه ا لجأ اإلخوان لعم منظيمات سر ة؟
وأمدددا أن التنظيمدددات السدددر ة مضدددر بالعمددد الددددعو فهددد ا رىدددع إلددد أن
التنظيمددات السددر ة معم د فددي ظ د  ،والظ د

ب بيعت د سددتحي مع د  -مهمددا

كانت القيادة نش ة وواعية ومتحركة وىدادة  -متابعدة كد األفدراد «خاصدة إذا
كان عددهم عظيما» من حي العقيدة واألفكار والسلوكيات واألخد

 ،ومددى
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م ابقددة هدد ا مددن عدمدد مددع العقيدددة الصددحيحة ،واألفكددار األصدديلة للدددعوة،
والسلوكيات واألخ

األساسية لإلس .

وألن اإلخدددوان المسدددلمين نتمدددون إلددد أهددد السدددنة والجماعدددة و عتبدددرون
أنفسهم ىماعة من المسلمين فنن عقيددمهم وفكدرمهم مدن حيد النقداء واألصدالة
ال مشوبها شدائبة ،كمدا أن منداهجهم واضدحة متميدزة مدن حيد اعتمادهدا علد
الكتا والسنة والفهم الصحي ال

أىمع علي أه العلم الثقات ،وبالتدالي فهدم

حر صددون علددد أال مشدددو دعدددومهم مددن قبددد فدددرد أو مجموعدددة ،ومخافدددة أن
منحرف الدعوة عن مسارها األصدلي ،نبد اإلخدوان المسدلمون العمد السدر
و رون خ را عل دعومهم وعل أفرادهم.
إن العم الدعو في وض النهار كش في وقت مبكدر وبددون عنداء أ
انحددراف صدديب العقيدددة أو الفكددر ،كمددا أن د فض د أ سددلوك خددال معدداليم
اإلسدد

وهد دد  ،وحتدد لددو حددد هدد ا فنندد مكددن معالحتدد سددر عا وبشددك

ميسور ،أو أن منفي الدعوى عن نفسها الخب فتتخل

مما رد أن علق بها.

غير أن بعض الكتا من غير المنصفين حاول اآلن وبشدك مبتسدر إ هدا
الرأ العا بأن ىماعة اإلخوان صداحبة مدار خ عر دق فدي التنظيمدات السدر ة
وأعمدال االغتيدداالت  ...إلدخ ،مستشددهد ن بدبعض األعمددال الفرد دة التددي انزلددق
إليها أفراد من النظا الخا

في األربعيندات والتدي أدانتهدا قيدادة اإلخدوان فدي

حينها.
ومددن الحددق واإلنصدداف القددول بددأن ظددروف الددب د فددي األربعينددات وم لددع
الخمسينات من ه ا القرن اقتضت أن شك اإلخوان  -كريرهم مدن الجماعدات
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الو نيدددة فدددي ذلدددك الوقدددت  -نظامدددا مدددن بعدددض األفدددراد المحبدددين للتضدددحية
كدان

واالستشهاد للقيا بعمليات ىهاد ة ضد المحت اإلنجليز الراصدب الد

ىاثمددا عل د صدددر مصددر ،وأ ضددا عصددابات صددهيون التددي كانددت وال مددزال
معربد بك الوحشية واإلىرا في أرض فلس ين ،وقد أدى ه ا النظا الخدا
دور عل د أروع مددا كددون األداء حي د شددهدت ضددفاف القندداة وثددرى أرض
فلس ين ب والت خارقة وأعمداال استشدهاد ة فد ة لإلخدوان المسدلمين فخدر بد
كد غيددور علد بد د  ،وقددد انتهد النظدا الخددا
أكثر من أربعين سدنة ولدم عدد لد وىدود إال الد
ذ القعدة 1415ه  30/من ابر

بانتهدداء مسددببات قيامد مند
كرى[ .اإلخدوان المسدلمون  30 -مدن

.]1995

المحاكمات العسكر ة لإلخوان:
و بق هنا ساال :إذا كان هد ا هدو موقد

اإلخدوان بوضدوح ،فمدا سدر هد

المحاكمددات العسددكر ة ،واإلىددراءات األمنيددة ،التددي متخدد فددي حددق اإلخددوان
بخصو

منظيمات سر ة مكتش

ما بين الحين والحين؟

ولكي أىيب عن ه ا السداال أو أن أسدج هندا خ صدة لقداء مدم بيندي وبدين
ضابط مهم مسئول عن اإلخوان في أمن الدولة ،زارني في بيتي بالقاهرة ،فدي
صدي سدنة  1995وكدان لقائد معدي غا دة فدي األد  ،وقددال لدي :هد عندددك
مانع أن أوى إليك بعض األسئلة ألسمع إىابتك عنها؟
قلدت لد  :ال مددانع قددط ،أندا رىد مددن مهمتددي أن أملقد أسددئلة النددا

وأىيددب

عنها.
قال :ما رأ ك في المحاكمات العسكر ة؟ واألحكا التي صدرت فيها؟
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قلت :ه مر د رأ ي بصراحة.
قال :نعم.
قلددت :األحكددا العسددكر ة كانددت قاسددية ،ب د شددد دة القسددوة ،عل د أنددا

لددم

قترفوا ىرما ،ولم مارسوا عنفا .فمن المعلدو لدد كم أن اإلخدوان مند خرىدوا
من سجون عبد الناصر إل اليو  ،لم ثبت في حقهدم أنهدم اسدتخدموا العند أو
شاركو في  ،وال لمرة واحد.
ب أنتم  -وال شك  -معلمون الصدامات التي وقعت بين شدبا اإلخدوان فدي
الصددعيد وشددبا ىماعددة الجهدداد .حي د

تهمددون اإلخددوان بددالتخلي عددن مبدددأ

«الجهاد» والمهادنة للسل ة ،واالستس

لل واغيت  ...إلخ.

قال :ولكن ال زال في اإلخوان ىماعات متدر عل الس ح؟
قلددت :ىماعددة اإلخددوان ىماعددة كبيددرة ،وممتدددة فددي شددرائ متنوعددة مددن
الشعب ،وال بعد أن وىد فيها عشرة أو عشرون فكرون مث هد ا التفكيدر إن
ص ذلك ،وأنا أحكم عل المجموع وال عل الجميع ،والمهم هدو االمجدا العدا
في الجماعة ،ال

مقو علي التربية والثقافة والتوىي العا  .وقد كدان اإلخدوان

قد ما حتاىون إل ه ا النوع من التدر ب العسكر حين لدم كدن هنداك مجنيدد
إىبار  ،أما في عصر التجنيد اإلىبار فك المصر ين دخلون الجدي  ،فد
حاىة لمث ه ا التدر ب.
ثدددم عددداد الحدددد

إلددد األحكدددا العسدددكر ة .وقلدددت لددد فيمدددا قلدددت :ولمددداذا

المحاكمددات العسددكر ة ألنددا

مدددنيين لددي

فدديهم عسددكر واحددد ،ثددم ه دم لددم

مارسوا أ عمليات عسدكر ة؟ ولدم تجهدوا إلد العند

أو جيدزو بوىد مدن
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الوىو  ،فيما أعلم عنهم ،أو عمن أعرف منهم عل األق .
أعرف من الدفعدة األولد الددكتور عصدا العر دان ،أعرفد مند كدان البدا
فدي كليدة ال دب ،وكدان أميدرا للجماعددة اإلسد مية ،وقدد كدان حر صدا علد أن
نتقدد بددال

مددن الرلددو والتشدددد إلدد الوسدد ية ،وكددان سددتعين وبشدديخنا

الرزالددي عل د ذلددك .وأعرف د بعددد أن نض د وأصددب وىهددا إس د ميا مصددر ا
مشرفا ،لد حضدور واضد فدي المداممرات والنددوات التدي معقدد داخد مصدر
وخارىها .وماذا ارمكب عصا العر ان حت

حكم علي بخم

سنوات؟

وأعددرف مددن الدفعددة الثانيددة :الدددكتور عبددد الحميددد الرزالددي ،وهددو أسددتاذ
متخص

في االقتصاد اإلس مي ،ومد ر لمعهد البحو والتددر ب فدي البندك

اإلسددد مي للتنميدددة ،وقدددد ىمعتندددي بددد حلقدددات ونددددوات ومددداممرات خاصدددة
باالقتصددداد اإلسددد مي ،وهدددو عدددي

بجددددة منددد سدددنوات ،ولدددي

مدددن نشددد اء

اإلخوان.
قال :ولكن صار من نش اء اإلخوان بعد أن موفيت زوىت .
قلت :هو لحق! إن عاد من ىدة من عدة أشهر فقط.
قال :ولكن اإلخوان قيمون منظيمات مخالفة للقانون؟
قلددت لدد  :سأسددلم معددك بمددا مقددول .ولكددن لمدداذا ملجئددون اإلخددوان لمخالفددة
القانون؟
أنت معلمون أن اإلخوان ىماعة موىودة بالفع  ،ومنمو ومتكاثر ككد كدائن
حدي ،فلمداذا ال مسددمحون لهدا بددالوىود القدانوني؟ أندتم سددمحتم بد لك للشدديوعيين
والناصر ين والقوميين وسائر الفئات ،إال اإلخوان ،ألدي

اإلخدوان مصدر ين؟
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أهم مستوردون من خار مرا الو ن أ هم ىزء من ؟
إن الصددوا فددي ذلددك :أن سددم لإلخددوان بالعم د ع نيددة فددو األرض،
ومحت سدمع الدولدة وبصدرها ،وبدنذن مدن القدانون ،بددل أن ملجدئهم إلد العمد
محت األرض .فه ا من حقهم بوصفهم مصر ين ،والتدزامهم بالدد ن وباإلسد
ال جوز أن كون سببا في حرمانهم من ممارسة حقوقهم المشروعة.
ثددم قلددت :وقددد كددان اإلخددوان موىددود ن بالفع د من د عهددد الددرئي

الراح د

السادات رحم هللا  ،وكان األستاذ التلمساني ،دع فدي االىتماعدات المختلفدة
باعتبار مرشدا لإلخوان! قدال :ولكدن األسدتاذ التلمسداني ،كدان عنصدرا مل فدا
ب بيعت الهادئة ،وشخصيت ال يبة ،ثدم لدم كدن التنظديم محكمدا كمدا هدو محكدم
اليو .
قلت :ال

أرا مخلصا :أن ع

هد ا كلد كمدن فدي االعتدراف بداإلخوان

كجماعة لها كيانها وأهدافها ونشا ها في حدود النظا العا والقانون.
ونحن أحو ما نكون إل مجميع ك القوى ،وموحيد صدفوف األمدة للبنداء،
والتنيمة والرقي بو ننا بعيدا عن التومرات والصراعات.
أنا أقول ه ا بوصفي مصر ا مسلما ،حب الخيدر لو ند  ،واإلعدزاز لد ند ،
وقد علمتني رح مي المختلفة إل أق ار العدالم :أن مصدر مدن أرىد بد د هللا
لنصرة اإلس  ،إن لم مكن أرىاها ىميعا.
أنددا أقددول لددك هد ا بصددراحة العددالم ،ال بمندداورة السياسددي ،وأنددا لددي

لددي أ

وضع منظيمي في اإلخوان!
قال :نحن نعلم أند لدي

لدك أ وضدع منظيمدي فدي اإلخدوان داخد مصدر،
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ولكن في التنظيم العالمي أال وىد لم مشاركة في ؟
قلددت :كددان لددي مشدداركة مددن قب د  ،ثددم اس دتعفيت من د سددنين ،ألمفددر لخدمددة
اإلس

بالعلم والفكدر والددعوة ،واعتبدر نفسدي ملدك المسدلمين ىميعدا ،ال ملدك

اإلخوان وحدهم .وه ا ال عني أني أمنكدر لفكدر اإلخدوان أو لددعومهم ،وهدم قدد
عتبرونني منظرهم أو مفتديهم ،كمدا أن كتبدي معدد مدن مدراىعهم األوليدة ،وهدم
أول النا

قراءة لها.

وهناك أسئلة أخرى ىرت في هد المقابلدة ،ال مهمندا هندا ،إنمدا الد

همندا

هو التعليق عل األحكا العسكر ة.
وبعدددد أكثدددر مدددن سددداعة ،انتهيدددت المقابلدددة ،وانصدددرف الضدددابط المسدددئول
مشددكورا ،ولددم أعددرف الهدددف مددن وراء المقابلددة ،ولعلدد مجددرد التعددرف أو
التعارف ،المهم أني قلت ما أعتقد أن الحق ،وباهلل التوفيق.
شهادة كامب منص :
وقب أن أدفع به ا الكتبا إل الم بعة ،قرأت مقاال عتبر غا ة فدي العلميدة
واإلنصددداف ،تحدددد عدددن حسدددن البندددا بمناسدددبة مضدددي خمسدددين سدددنة علددد
استشهاد  ،وهو للكامب الصحفي المعدروف ،األسدتاذ صد ح عيسد  ،والرىد
ال ددتهم بددالتحيز لإلخددوان المسددلمين ،وال للتيددار اإلس د مي ،ب د هددو محسددو
علدد الفكددر اليسددار  ،ولكندد كتددب مددا كتددب ،إحقاقددا للحددق ،وإبددراء لل مددة،
وإنصافا للحقيقة والتار خ.
نشدرت هد ا المقدال ىر دددة «الشدر » اليوميدة الق ر ددة « دو األحدد 19مددن
ذ القعددة 1419هد  » 1999/3/7محددت عندوان :حسددن البندا  ...ال عند وال
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مزمت.
و سددرني أن أسددج هد ا المقددال وهد الشددهادة العادلددة هنددا ،محييددا صدداحبها
عل حياد ونزاهت وعلميت  .قول الكامب:
«الد ن ضددعون فددأ

امجاهددات التيددارات اإلسد مية  ...فددي مصددر والعددالم

العربي نحو التزمت ثم العن  ،في عنق الشديخ «حسدن البندا» ماسد
اإلخوان المسلمين ال

ىماعدة

غا عن دنيانا في مث هد األ دا مند خمسدين عامدا.

سيئون عن عمدة قراءة وقائع التار خ ،و قحمون في الصدراع السياسدي القدائم
اآلن ،بيددنهم وبددين التيددار اإلس د مي بمجم د فصددائل  ،ف د

سدديئون  -بوضددعهم

الجميع في سلة واحدة  -لوقائع التار خ فحسدب ،ولكدنهم  -وهد ا هدو األخ در -
اىجون نيران العن  ،حي

توهمون أنهدم سيقضدون عليد  ،و قدودون األمدة

إلد صددراع عبثددي ال ىدددوى مددن ورائد  ،تددوهم خ لد  ،كد ميددار مددن ميارامد
الر ئسددية فددي الحركددة السياسددية العربيددة ،أن باسددت اعت استئصددال اآلخددر ن،
وب لك م ي

خ وامها نحو المستقب في األلفية الثالثة ،كما اشت فدي األلفيدة

الثانية.
وما تجاهل الد ن حملدون «الشديخ حسدن البندا» المسدئولية عدن نشدأة ميدار
العن  ،هو أن مشكي المنظمات شب العسكر ة كان موضة لددى كد التيدارات
السياسية في الث ثينيات في إ ار النتائ اإل جابية التدي حققتهدا نظدم الحكدم فدي
ألمانيا الناز ة ،وإ اليا الفاشية ،التي نجحت استنادا إل عسدكرة المجتمدع ،فدي
اسددتعادة مددا أضدداعت الحددر العالميددة األولد مددن حقددو البلددد ن الو نيددة وأن
فددر الجوالددة التددي أنشددأها «البنددا» وعرفددت بفددر القمصددان الكاكيددة ،لددم مكددن
الوحيدة في الساحة ،فقد كانت هناك «فدر القمصدان الخضدراء» التدي شدكلتها
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ىماعددة «مصددر الفتدداة» وكددان مددن أعضددائها «ىمددال عبددد الناصددر» بدد إن
«الوفد» وهو الحز الد مقرا ي العتيدد قدد شدك هدو اآلخدر «فدر القمصدان
الزرقاء» وك الشواهد التار خية ،ماكد أن «ىوالة اإلخوان» كاندت أكثدر هد
الفر  ،انضبا ا ،سواء من الناحية األخ قية أو من ناحية االلتزا بالقانون.
وممددا تجاهلون د ك د لك أن اإلخددوان المسددلمين ،لددم كونددوا هددم ال د ن بدددأوا
باستخدا الرصا

في الحوار السياسي مع القوى الساسدية المحليدة ،فقدد كدان

أول استخدا ل  ،في ه ا االمجا عدا  1922وقبد سدت سدنوات مدن مشدكيلهم،
عندما اغتال مجهولدون شدك فدي أنهدم مدن المتعدا فين مدع «الوفدد» اثندين مدن
زعمداء «األحدرار» الدسدتور ين إبدان الصدراع العنيد بدين ال درفين .كمدا أن
أحدا من اإلخدوان المسدلمين ،لدم شدارك فدي محداوالت االغتيدال التدي معدرض
لهددا «إسددماعي صدددقي» وأركددان االنق د

الددد كتامور ال د

مزعم د

ددوال

النص د األول مددن الث ثينيددات وكددان أحددد أعضدداء «مصددر الفتدداة» هددو ال د
حاول اغتيال «مص ف النحا » عا .1937
ولم كن استخدا االعن

ضد االحت ل البر اني فدي األربعيندات ،قاصدرا

عل د اإلخددوان ،فباسددتثناء الشددوعيين ال د ن ال امنددون  ...مددن حي د المبدددأ ...
بالعن

الفرد  ،فقد كان اللجوء للعن

إلىبدار المحتلدين علد الجد ء أو علد

األقدد  ،منفيدد معاهدددة  ،1936والرحيدد عددن المدددن الكبددرى إلدد قاعدددة قندداة
السو

 ،كداد كدون موىهدا عامدا ،بدين التيدارات السياسدية الجد ددة ،كدالحر

الو ني الجد د ،ومصر الفتاة ،فض عن كثير من المنظمدات السدر ة الشدبابية
التي استلهمت مجدار المقاومدة السدر ة ضدد االحدت ل النداز لددول أوروبدا،
وخاصة فرنسا ،ب إن هد الموىدة قدد شدملت كد لك قواعدد شدبابية منتمدي إلد
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األحزا التقليد ة ومنها «الوفد».
ولددم كددن اإلخددوان وحدددهم ،هددم الدد ن غيددروا ،فددي النصدد الثدداني مددن
األربعينددات  ...امجدددا رصاصدددامهم مددن صددددور ىندددود ىددي
صدددور المصددر ين ،فالدد

االحدددت ل إلددد

قت د أحمددد مدداهر أول ضددحية مسددقط نتيجددة لهدد ا

الترييددر لددم كددن إخوانيددا ،ب د كددان مددن المنتمددين لشددبا الحددز الددو ني ولددم
كونوا أصحا نظر ة ه ا التوى  ،ألن صاحبها هو ضابط الجي
آندد اك «أنددوار السددادات» الدد

المفصدول

معددرف إلدد مجموعددة مددن الشددبان تددزعمهم

«حسددين موفيددق» كددانوا قومددون بعمليددات مقاومددة سددر ة ضددد ضددبا وىنددود
وماسسات ىي

االحت ل و مكنون ل  ،ان

قا مدن مصدور درى ،أن م هيدر

الب د من عم ء االحت ل وىواسيس  ،هو المقدمدة األولد ل نتصدار عليد ...
وهددو التيددار الدد

مددواء مددع سددعي القصددر الملكددي للثددأر مددن خصددوم مددن

الوفد ين وأسفر عدن اغتيدال أمدين عثمدان ،وعدن محداولتين الغتيدال مصد ف
النحا
ولي

زعيم الوفد.
«حسن البنا» هدو الد

الحقيقدة أن هد ا التيددار قدد مأسد

أسد

ميدار التزمدت فدي الفكدر اإلسد مي ،إذ

ضددد ونشدأ متمدردا علد قيادمد  ،وكددان وراء

أول انشقا عن ىماعت أسفر عا  1937عن مشدك «ىماعدة شدبا محمدد»
التددي آمهمتدد بددالقعود عددن الجهدداد ،وباالكتفدداء بمسدداندة ثددوار فلسدد ين الدد ن
جاهدون ضد الصهيونية بالكلمات ،ولي

بالقتدال الفعلدي وبهادندة القدوى التدي

مما د فددي م بيددق الشددر عة وبددالتوا ا مددع ال د ن ال حكمددون بمددا أنددزل هللا،
و البت د بددالتخلي عددن قيددادة الدددعوة ،أو امخدداذ موق د ىهدداد واض د  ،جاب د
الحكومددة بأنهددا كددافرة و قدداو المنكددر فددي المجتمددع بددالعن  ...وكانددت «مصددر

اإلخوان المسلمون  70عا ًما في الدعوة والتربية والجهاد

الفتدداة» فددي سدديا التندداف

359

مددع «اإلخددوان» هددي التددي ارمددادت عل د الصددعيد

الحركي ،ر ق مقاومة المنكر باليد ،حدين قدا أنصدارها عدا  1939بدالهجو
علد الحاندات لتح يمهدا واالعتدداء علد روادهدا ،وفدي المدرمين قداو «البنددا»
ه ا االمجا  ،وأعلن أن ضد الخرو عن القدوانين مهممدا كدان رأ د فدي درىدة
إس ميتها.
والد ن ضددعون فددأ

المسددئولية عددن العن د الددد ني ال د

مفش د من د ذلددك

الحين في أنحاء مختلفة من المن قة العربية ،في رقبة «حسن البندا» تجداهلون
أن المسئول األول عن ذلك ،هم ال ن شجعوا ب م مروا عل إقامة دولدة د نيدة
فددي المن قددة عددن ر ددق العن د  ،وال د ن سددعوا إل د ذلددك عددن ر ددق هجددرة
اسددتي انية ،محولددت إلدد أحددزا سياسددية صددهونية علنيددة ،لكدد منهددا ىندداح
عسددكر سددر  ،متعدداون ىميعهددا فددي ممارسددة العن د ضددد أصددحا الددب د
األصليين ،من المسلمين والمسيحيين ،لكي م ردهم منها ومح محلهم.
وكان ذلك هو التحد ال

استحجا ل «البنا» فامبد نفد

ال ر قدة ولكدن

لهدف مضاد ،وشرع  -بمشدورة المجاهدد ن الفلسد ينيين  -فدي مشدكي الجهداز
الخددا

لإلخددوان المسددلمين ،ليكددون بمثابددة ىندداح عسددكر للجماعددة ،جنددد

اقات الشدبان األكثدر حماسدا واسدتعدادا للتضدحية ،مدن خد ل دراسدات فقهيدة
حول نظر ة الجهاد في الفق اإلسد مي ،وبدرام للتددر ب العسدكر لألسدلحة
والمتفجدددرات ،لكدددي كوندددو مددداهلين لمواىهدددة الردددزو الصدددهيوني واالحدددت ل
األىنبددي لددب د المسددلمين ،وبصددرف النظددر عددن مدددى صددوا ذلددك أو عددد
صواب  ،فنن المسئول عن نشدا العند الدد ني فدي المن قدة ،لدي
الفع » ولكن صاحب «الفع » ال

صداحب«رد

مأل الدنيا اآلن في ب د الردر  ،صدراخا
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ضد ه ا النوع من العن .
والشددواهد التار خيددة ماكددد أن معظددم عمليددات العن د التددي قددا بهددا الجهدداز
الخا

أو ملك التي قا بهدا قسدم الوحددات الد

ضدم ضدبا الجدي

وضبا الشدر ة مدن اإلخدوان ضدلت فدي إ دار الهددف الد

وىندود

أنشدئ مدن أىلد

الجهددازان ،وفددي السدديا نفس د لعمليددات متشددابهة ،قددا بهددا أعضدداء مددن فددر
سياسية أخرى ،سواء بصفتهم الحزبيدة أو الشخصدية ،إذ موىهدت فدي األسدا
مجددا ىنددود وماسسددات ىددي

االحددت ل ثددم بعددد ذلددك وحددين معقددد الوضددع بددين

الفلسددد ينيين والصدددها نة فدددي أعقدددا صددددور قدددرار التقسددديم .موىهدددت ضدددد
الممتلكات اليهود ة والصها نة في أعقا صددور قدرار التقسديم .موىهدت ضدد
الممتلكات اليهود ة ومع أن محفظا قد رد علد عمليدات مدن ندوع نسد حدارة
اليهود .أو محد ت مثد ومدع أن محفظدا قدد درد علد عمليدات مدن ندوع نسد
حارة اليهود ،أو مح ت مث «شوكور » و«اوركو» فدنن الفظدائع التدي كدان
رمكبهددا الصددها نة ضددد الفلسد ينين ،مجعد وقوعهددا أمددرا واردا ،وفضد عددن
ذلددك فقددد م ددوع عدددد كبيددر مددن أعضدداء القسددمين ،ضددمن أفددوا المت ددوعين
العر  ،التي ىخلدت أرض فلسد ين ،قبد أن مددخلها الجيدو

العربيدة رسدميا

في  15ما و .1948
لكددن الجهدداز الخددا

الدد

كددان قسددما ذا اسددتق ل شددب ذامددي ،لدد قيادمدد

التنفي ددة ومشددكي م الخاصددة ولوائح د المسددتقلة ،وال رب د عمليددا بالجماعددة
سددوى مجل د

المستشددار ن ،ورئاسددة «حسددن البنددا» مددا لب د  ،بعددد أن امسددعت

عضدو ت  ،ومعداظم نفددوذ  ،أن بددأ نحدو نحددو مز دد مدن االسددتق ل ،ونشدأ لدددى
بعض قيادم وخاصة «عبدد الدرحمن السدند » ندزوع ل نفدراد بامخداذ القدرار،
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م رعا بأن ضرورات التنفي  ،مبي محظور عد استشارة المرشد العا .
ومن اإلنصاف للرى  ،أن نقدول بدأن عمليدات العند
الخا

التدي قدا بهدا الجهداز

 ،ضد مصر ين ،في حيام  ،ال متجاوز ث ثة ،هي قتد القاضدي «أحمدد

الخازندار» بسبب أحكا قاسية أصدرها بحق بعض ال ن قاموا بأعمدال عند
ضددد قددوات االحددت ل ،مددن أعضدداء الجهدداز ومددن غيددرهم ،واغتيددال رئددي
الحكومددة محمددود فهمددي النقراشددي ،ردا علدد قددرار بحدد ىماعددة اإلخددوان
ومصادرة ممتلكامها واعتقال قادامها ،وأخير محاولة نس محكمدة االسدتئناف،
إلحرا األورا السدر ة للجهداز الخدا

 ،التدي كاندت قدد ضدب ت فدي سديارة

ىيب لتدمير أدلة االمها ضد قيادام ومأمين من لدم قدع فدي أ دد الشدر ة مدن
أعضائ .
ولددم كددن «البنددا» رفددا فددي ه د العمليددات الددث

 ،فقددد نف د ت أوالهددا دون

علم  ،وغضب غضبا شد دا لوقوعها ونف ت الثانية والثالثة بعد ح الجماعدة،
ومفكك رواب ها التنظيمية ،بسبب اعتقال قادمهدا وم داردة االخدر ن ،ووضدع
هو نفس محدت رقابدة بوليسدية صدارمة ،حالدت بدين الد ن خ

دوا لهمدا وبدين

عرض األمر علي  ،وحالت بين وبين االعتدراض علد التنفيد  ،بد إند اعتبدر
أن الرصاصات التي وىهت إل «النقراشي» قد أصابت هو نفس  ،ونظدر إلد
محاولة نس محكمة االستئناف باعتبارها محد ا لد  ،إذا كدان جدر مباحثدات
سياسية ،لكي لري قرار الحد  ،أبددى خ لهدا مروندة سياسدية وصدلت إلد حدد
أبددى فيد اسدتعداد  ،ألن قصدر نشددا ها علد الجاندب الدد ني وحدد  ،و توقد
عن التدخ في الشئون السياسية.
ولددم ك دن اسددتق ل الجهدداز السددر لإلخددوان بددرؤا وعمليام د  ،بعيدددا عددن
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القددوانين العامددة له د ا النددوع مددن األىهددزة ،بد إن د كدداد كددون مكددرارا لتجربددة
الجهدداز السددر لثددورة  1919ال د

نشددأ للقيددا بعمليددات عن د محسددوبة ضددد

االحدددت ل ،ومدددع أن الثدددورة كاندددت قدددد حققدددت أهددددافها ،فدددأعلن االسدددتق ل ثدددم
الدسددتور ،ومددولي زعيمهددا سددعد زغلددول رئاسددة الددوزارة ،فقددد قامددت مجموعددة
من  ،باغتيال القائد البر اني للجي

المصر  ،وحاكم السدودان العدا  ،فكاندت

النتيجة اسدتقالة وزارة سدعد ،وسدحب الجدي

المصدر مدن السدودان ومع يد

الدستور.
والحقيقددة أن انشددرال «البنددا» بالحشددد والتحر ددك والتنظدديم عل د حسددا مددا
كان محتما أال تأخر في القيا ب  ،وهو صديرة فقد إسد مي سدتجيب لحاىدات
العصر ،وخاصة ما تعلق بالمسألة السياسية ،لم اد فقط ،إلد المخداوف التدي
أشاعها ه ا الحشد في نفو

بقيدة الفرقداء علد السداحة االىتماعيدة والسياسدية

المحلية والدولية ،ولم سفر عن معدد الرؤى داخ ىماعت  ،ب وانعكد
داخد الجهدداز الخددا
خا

 ،الد

قددا بهد العمليددات الددث

كد لك

 ،اسددتنادا إلد اىتهدداد

ببعض أعضدائ لدم نظدر إلد اإلخدوان المسدلمين كمدا كدان نظدر إليهدا

باعتبارهدددا «ىماعدددة مدددن المسدددلمين» جدددوز الخددد ف معهدددا ،بددد نظدددر إليهدددا
باعتبارهدا ىماعدة المسدلمين التدي توىدب حمد السد ح فدي وىد مدن ختلد
معها.
ومددن س دوء الح د التددار خي ،أن ال د ن موىهددت إلدديهم رصاصددات الجهدداز
الخا

لإلخوان ،استنادا إل ه ا االىتهاد الخدا يء ،لدم ميدزوا بدين الرىد ،

وبددين ال د ن أس داءوا فهددم أفكددار  ،ووضددعوها فددي سددلة واحدددة ،فاغتددالو  ،وفددي
ظنهم أنهم قضون عل العن  ،فدنذا بهدم شدعلون فدي األرض ،إذ الماكدد أند
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لددوال غيددا حسددن البنددا ،لتريددر وىد النصد الثدداني مددن القددرن العشددر ن عمددا
صار إلي  ،والختل

استقبالنا لأللفية الثالثة عما نحن في » .انته مقال الكامدب

ص ح عيس بنص  ،لم أح ف من حرفا.
وقد حل في األحدا محلي علميا سليما ،دل علد علمد بالتدار خ ،ووعيد
ب د  ،ومعرفت د بمددا وراء الحددواد مددن بواع د  ،ومددا دداثر فيهددا مددن ميددارات
وأوضدداع .لقددد نظددر إل د األحدددا فددي حجمهددا الحقيقددي ،لددم حدداول أن كبددر
الصدرير أو هدون الكبيدر ،ورب هدا بمقددمامها ولواحقهدا ،ووضدعها فدي سدياقها
التار خي المحلي والعالمي ،فجاءت شدهادم  -والحدق قدال  -غا دة فدي محدر
الحقيقددة ،والدقددة العلميددة ،والنظددرة المسددتوعبة ،واإلنصدداف ،فددي زمددن قد فيد
المنصفون!

***
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 - 5اإلخوان وإقامة الدولة المسلمة
بعض المعترضدين علد اإلخدوان دواىههم بسداال محدر  ،قدول :لقدد مدر
علدديكم سددبعون عامددا ،وأنددتم منددادون بنقامددة دولددة إسد مية ،محقددق حكددم هللا فددي
األرض ،وممكدن لد ند فدي حيدداة الندا  ،مبندي المجتمددع المسدلم المنشدود ،الد
قدديم الص د ة ،و ددامي الزكدداة ،و ددأمر بددالمعروف ،و نه د عددن المنكددر ،دولددة
مرىع إل الكتا  ،ومستخد الحد د والميدزان ،ليقدو الندا

بالقسدط ،ومدع هد ا

لم مقيموا ه الدولة التي سعيتم إليها وناد تم بها؟
أال دل ه ا عل أن ر قتكم خا ئة أو أن أهدافكم مستحيلة التحقيق؟
والجوا  :أن ه ا الساال في كثر من الخل والخ

من عدة أوى :

الدولة ليست هي الهدف األوحد:
الوى األول :أن إقامدة الدولدة المسدلمة هددف أصدي  ،وأمد منشدود ،ولكند
لي

الهددف األوحدد ،بحيد مقدول إن الحركدة كدان لهدا هددف سدعت إليد  ،ولدم

محقق .
إذا الواقع أن للحركة ىملة أهدداف دعدت إليهدا وحرصدت عليهدا ،وىاهددت
لتحقيقها ،فحققت بعضها ،ولم محقق بعضا آخر.
فقد أعلن ماس

الدعوة ،أن سع إل جداد :الفدرد المسدلم ،والبيدت المسدلم،

والشعب المسلم ،والحكومة المسلمة ،واألمة المسلمة.
وقد نقلنا من اإلما البنافي رسالت إل الشبا :
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 - 1نر دد أوال :الفدرد المسدلم فددي مفكيدر وعقيدمد  ،وفددي خلقد وعا فتد  ،وفددي
عمل ومصرف  ،فه ا هو مكو ننا الفرد .
 - 2ونر د بعد ذلك :البيت المسلم :فدي مفكيدر وعقيدمد  ،وفدي خلقد وعا فتد ،
وفددي عمل د ومصددرف  ،ونحددن له د ا نعنددي بددالمرأة عنا تنددا بالرى د  ،ونعنددي
بال فولة عنا تنا بالشبا  ،وه ا هو مكو ننا األسر .
 - 3ونر د بعد ذلك :الشعب المسلم في ذلك كلد أ ضدا ،ونحدن لهد ا نعمد علد
أن مص دعومنا إل ك بيت ،وأن سمع صومنا في ك مكان ،وأن منتشدر
فكرمنددا ،ومترلردد فددي القددرى والنجددوع ،والمدددن والمراكددز ،والحواضددر
واألمصار ،ال نألو في ذلك ىهدا ،وال نترك وسيلة.
 - 4ونر ددد بعددد ذلددك :الحكومددة المسددلمة التددي مقددود ه د ا الشددعب إل د المسددجد،
ومحم د ب د النددا

عل د هددد اإلس د

مددن بعددد ،كمددا حملددتهم عل د ذلددك

بأصحا رسول هللا صل هللا علي وسلم من قبد  .ونحدن بهد ا ال نعتدرف
بأ نظا حكومي ال رمكز عل أسا

اإلس

وال ستمد من .

 - 5ونر د بعد ذلك أن نضم إلينا كد ىدزء مدن و نندا اإلسد مي ،الد

فرقتد

السياسددة الرربيددة ،وأضدداعت وحدم د الم ددامع األوروبيددة ،ونحددن به د ا ال
نعتدددرف بهددد التقسددديمات السياسدددية ،التدددي مجعددد مدددن الدددو ن اإلسددد مي
دو ت ضعيفة ممزقة سه ابت عها عل الراصبين.
وال نزاع في أن اإلخوان قد حققوا  -إلد حدد كبيدر  -بعدض هد األهدداف،
بالنظر إل مكو ن الفرد المسلم ،والبيت المسلم ،والشعب المسلم.
وال شك منص في مأثير الحركدة اإلسد مية فدي مريدر األفكدار والمشداعر
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والسلوك ،لدى الكثير ممن كانوا قد استسلمو لتيار الحضارة الرربيدة الزاحد ،
وسدداروا وراءهددا شددبر بشددبر ،وذراعددا بدد راع ،وظهددر أثددر ذلددم فددي األسددرة
المسلمة والمجتمع المسلم.
والحكومة اإلس مية لدم مقدم بالفعد فدي مصدر ،ولكدن مهيدأ الدرأ العدا لهدا
مهياا كبيرا ،بحي لو مرك النا

أحرارا ليختاروا ألنفسدهم الختداروا اإلسد

وممثلي  ،كما ظهر ذلك بوضدوح فدي الجزائدر ،وكمدا ظهدر فدي مثدر انتخابدات
النقابدددات المهنيدددة ،وامحدددادات ال ددد
التدر

الجامعيدددة ،وانتخابدددات ندددواد هيئدددات

بالجامعات.

واألمة اإلس مية الواحدة لم مقم بالفع  ،ولكن وىددت هد األمدة فدي عقدول
الكثير ن من المسلمين ومشاعرهم ،كما بينت ذلك فدي كتيدب لندا بحدق« :األمدة
اإلس مية حقيقة ال وهم».
قيا حكومات إس مية:
 - 2عل أنندا نبردي أال ننسد أن هنداك حكومدة إسد مية قامدت  -علد أسدا
الم هب الشيعي  -في إ ران ،وحكومدة أخدرى قامدت علد أسدا

المد هب

السني  -في السودان .ومأثير الحركة اإلس مية في إقامة هامين الحكدومتين
ال نكر ،حت حكومة إ ران الشعبية ،فقد مأثروا بفكر اإلخوان.
وقا في فترة من الزمن حكم إس مي ىزئي في األردن ،ومثلد فدي الديمن،
ومثل في مركيا ،ولو كان األمر بيد الشعو اإلس مية ،مقضي أمرها بنفسدها،
ومختار لنفسها مامر د ،ومن مر د ما اختارت إال اإلسد  ،ولكدن القدوى الرالبدة
عل أمر المسليمن ال ممكنهم مدن ذلدك ،وال ممدنحهم الفرصدة لد لك أبددا ،وبهد ا
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أصبحوا كما قال الشاعر قد ما في قبيلة ميم:

و قضي األمدر حدين مريدب مديم وال سددددددتأذنوا وهددددددم شددددددهود!
الدولة المسلمة مسئولية الجميع:
 - 3عل د أن عددد إقامددة الحكومددة المسددلمة أو الدولددة المسددلمة ،لددي

مسددئولية

اإلخددوان وحدددهم ،فهدد ا األمددر فر ضددة علدد كدد المسددلمين :أن مقددودهم
حكومة مسلمة محكم بما أنزل هللا ،وال متبع الهوى فيضلها عن سبي هللا.
و جب أن سأل الجميع أنفسهم :ماذا قدمنا إلقامة دولة اإلس  ،فلي
أن سددأل المسددلمون اإلخددوان :لمدداذا لددم قيمددوا دولددة اإلس د  ،فلددي
سأل المسلمون اإلخوان :لماذا لم قيموا دولة اإلس

كفدي
كفددي أن

التدي دعدومهم إليهدا؟ فقدد

جيبهم اإلخوان :وماذا عملتم أو ب لتم لنا حت نقيمها معا؟!
وأذكددر أن الداعيددة الشددهير سددعيد رمضددان رحمد هللا  ،ألقد محاضددرة فددي
إحدى المدن قد ما ،فسأل بعددها أحدد الحضدور :دا أسدتاذ ،صدار لكدم عشدرون
سنة وأنتم مخ بون ومتكلمون فماذا عملتم؟
وكان ىوا الداعية الموفق :وأنتم صار لكم عشرون سنة وأندتم مسدمعون،
فماذا عملتم؟!
إن السامع شر ك المتكلم في محمد التعبدة ،وإن المددعو شدر ك الدداعي فدي
المسئولية.
ب ر الب رة أ ق

الثمرة؟

بقددي هنددا أمددر مهددم ،ب د فددي غا ددة األهميددة ،هددو :أن الم لددو مددن المسددلم
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والواىب عليد شدرعا :أن سدع إلقامدة دولدة اإلسد  ،وحكدم اإلسد  ،حتد
كون للمسلمين إما قود أمتهم ،و جسد وحدمهم ،و حكم شدر عتهم ،فدرارا مدن
أن موموا «ميتة ىاهلية» وهدو مدا حد ر مند رسدول اإلسد

حدين قدال« :مان

مات ولالس فا عنقاۥ َلعاة ،فقاا ماات ملتاة جاهللاة»( )159و نجدي المسدلم مدن
اإلثم هنا :أن سع مع الساعين إل جاد ه ا اإلما .
واإلنسددان ملددك أن سددع و جهددد ،ولكند ال ملددك أن كلد سددعي بالنجدداح،
وه ا ما قال النا

من قد م ،ومحد عن الشعراء ،كما قال القائ :

علددد السدددعي فيمدددا فيددد نفعدددي ولددددي

علدددد إدراك النجدددداح!

ولقددد ناقشددت بعددض األخددوة مددن حددز التحر ددر سددنة  1952حددين زرت
األردن ألول مرة ،وقد كانو تبنون فكرة :أن أ دعدوة أو حركدة معمد إلقامدة
الدولددة اإلس د مية ،ثددم مضددي عليهددا  23سددنة «وبعضددهم قددال 13 :سددنة» وال
محقق هدفها ،ال بد أن كون ر قها خ أ.
قلت لهاالء اإلخوة :ما قولكم في سيدنا نوح؟ قالوا :رسول مدن أولدي العدز
من الرس  ،قلت :وما رأ كم في دعوم ؟ قالوا :دعدوة حدق وخيدر وهددى .قلدت:
وما رأ كم في أسلوب و ر قتد ؟ قدالوا :أسدلو بليد متميدز ،قلدت :ولكدن نوحدا
علي الس

ظد ألد سدنة إال خمسدين عامدا ،ددعو قومد  ،فلدم سدتجيبوا لد ،

عااو ُ
اارا  5فَلَ ا
ب ِإنِ ا دَ َ
ت قَااو ِم لَاال اال َونَ َُا ا
وسددج ذلددك القددرآن حددين قددالَ { :قااا َ َر ِ
صاا ِِ َع ُُ ِفاا
اار لَ ُُ ا َج َعلُااوا أ َ َّٰ َ
اار اارا َ 6و ِإ ِن ا ُكلَ َمااا دَعَااوت ُ ُُ ِلتَغ ِف َ
َيا ِازد ُه دُعَااا ِء ِإ َّل ِف َ
صروا َوٱستَكَِ ُروا ٱستِكَِ اارا} [نوح.]7 - 5 :
َءاذَانِ ُِ َوٱستَغشَوا ثِلَاََ ُُ َوأ َ َ

( )159روا مسلم عن ابن عمر.
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ورغددم مددرور نحددو ث ثددين ىددي عليد مددا آمددن معد إال قليد  ،حتد امرأمد
ض
رَب َّل تَاذَر َ
علَا ٱۡلَر ِ
وابن  ،لم امنا ب  ،وال غرو أن دعا عل قوم قدائ ِ { :
اارا} [ندوح:
اج ارا َكفَ ا
ِمنَ ٱل َّٰ َك ِف ِرينَ دَي ً
َارا  26إِنَكَ إِن تَذَر ُه ي ُِضلوا ِعَِادَكَ َو َّل يَ ِلاُوا إِ َّل فَ ِ

.]27 ، 26
إن الدعية علي أن ب ر الب رة ،و تعهدها بالسقي والتسميد والرعا ة ،ولكدن
قددد محددول حوائدد سددماو ة أو قدر دددة أو بشددر ة دون نضدد الثمددرة أو ق ددد
الثمرة ،فهو ب ر الحب ،و رىو الثمار من الر .
إن هللا معددال لددن سددأل عبدداد ددو الحسددا  :لمدداذا لددم منجحددوا؟ ولمدداذا لددم
منتصروا؟ ولكن سبحان سيسألهم :لماذا لم معملوا؟ لماذا لم مجاهدوا؟ ولمداذا لدم
محاولوا؟
فنذا عملوا وىاهدوا وحاولوا فقد ارمفع اإلثم عدنهم ،إذ ال كلد هللا نفسدا إال
وسعها.
وهنددا قددول األسددتاذ البنددا :إن العام د عم د إلداء الواىددب أوال ،ثددم لألىددر
األخرو ثانيا ،ثم لإلفادة «أ محقيق الهدف في الدنيا» ثالثا.
وهو إن عم  ،فقد أدى الواىب ،وفاز بثوا هللا ،ما في ذلك من شك ،متد
موافرت شرو  ،وبقيت اإلفادة ،وأمرها إل هللا ،فقد مأمي فرصدة لدم مكدن فدي
حسبان مجع عمل دأمي بدأبرك الثمدرات ،علد حدين أند إذا قعدد عدن العمد ،
فقددد لزم د إثددم التقصددير ،وضدداع من د أىددر الجهدداد ،وحددر اإلفددادة ق عددا ،فددأ
الفددر قين خيددر مقامددا وأحسددن نددد ا ،وقددد أشددار القددرآن إل د ذلددك فددي صددراحة
ووضوحِ { :ل َ ت َ ِع ُ
ٱّللُ ُمُ ِل ُكُُا أَو ُمعَ ِاذَُ ُُ عَاذَاَا ا شَاا ا
ظونَ قَو ًما َ
ِياا قَاالُوا َمعاذ َِرةً إِلَا َّٰ
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َان ٱلساو ِء
َر َِ ُك َولَ َعلَ ُُ َيتَقُونَ  164فَلَمَا نَسُوا َما ذُ ِك ُاروا َِا ِۦۥ أَن َجلنَاا ٱلَا ِذينَ يَن َُاونَ ع ِ
سقُونَ } [األعراف.)160(]165 ، 164 :
لس َِ َما كَانُوا يَف ُ
ب ََِ ِ
َوأ َ َخذنَا ٱلَ ِذينَ َظلَ ُموا َِعَذَا ِ

***

(« )160إل أ ش ء ندعو النا » (

 )54 :من مجموعة الرسائ .
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 - 6اإلخوان والمشروع الحضار
ومن التهم التي وىهت إل اإلخوان :أند لدي

لدد هم «مشدروع حضدار »

متميز ،قدمون للنا  ،و حلون بد المشدك ت المعقددة للمجتمعدات التدي نشدأوا
فيها .إنما ك ما عندهم مباد عامة وأفكدار «ه ميدة» وبياندات عا فيدة ،مهدز
المشاعر ،وال معال المشاك .
عند اإلخوان خاصة  -وعند التيار اإلس مي عامدة  -خ دب ومحاضدرات،
ورسددائ ومقدداالت ،وكتددب وم بوعددات ،مشددرح بعددض ىوانددب مددن اإلس د ،
وربمددا كددان شددرح بعضددها ىيدددا أو ممتددازا ،ولكنهددا ال مقددد مشددروعا متكددام
للنهضة واإلصد ح والتجد دد الحضدار  ،وبنداء األمدة مدن ىد دد ،علد أسد
واضحة ،وركائز معلومة ،مقتنع بها العقول ،قب أن مستثار بها العوا
وبمددا خدددع بهددض النددا

!

بهدد ا الكدد  ،ومصددورا أن اإلخددوان لددم قدددموا

«مشروعا» للنا .
والواقع أن اإلخدوان قددموا مشدروعا متكدام للندا

فدي مضدمون  ،وإن لدم

كن متكام في شكل وصورم .
وه ا كما قال :إن اإلس

لي

لد نظر دة سياسدية ،أو نظر دة اقتصداد ة،

وه ا قد كون مسلما بالنسبة للشك  ،فلي

فدي التدرا اإلسد مي شد ء ،اسدم

«النظر ة السياسية» أو «النظر ة االقتصاد ة» ،ولكن مادة ه النظر دة وملدك
موىودة في معاليم اإلس

وأحكام  ،ومبثوثة في مصادر ومراىع .
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دعائم المشروع الحضار لإلخوان:
مشددروع اإلخددوان الحضددار موىددود فددي مصددادرهم ،وهددو قددو علد ىملددة
دعائم:
 - 1اإل مددان بالمرىعيددة العليددا لإلس د

المجسدددة فددي القددرآن والسددنة فددي بندداء

حيامنا كلها ،ثقافية ومربو ة واىتماعية وسياسية واقتصاد ة.
 - 2الدعوة إل مجد د الد ن وإل االىتهاد في فهم  ،لمن ملك شدرو  ،وفدي
مجدددال االىتهددداد ،والنظدددر إلددد اإلسددد

وأصدددول بعدددين ،وإلددد العصدددر

ومشك م  ،بعين أخرى.
 - 3االسددتفادة مددن ك د المدددار
صددا المدددار
وخصو ً

اإلس د مية فددي ع د

مشددك منا المعاصددرة،

التحد د ددة فددي مراثنددا الفكددر والفقهددي ،واالنتفدداع

بنبداعامها ،واإلضافة إليها.
 - 4رفض ما ألصق باإلس

من أفها خا ئدة متخلفدة ،مدن رواسدب عصدور

الهز مة والترىع الحضار  ،عم بالقول المدأثور :خد مدا صدفا ،ودع مدا
كدر.
 - 5االنتقاء مما ىاءمنا ب الحضارة الرربيدة ،فد نقبد كد مدا ىداءت بد  ،وال
نرفض  ،ب نأخد منهدا مدا نفعندا ومدا تفدق مدع قيمندا وشدر عتنا ،ونددع مدا
ضددرنا ومددا خددال د ننددا ،ومددن أهدددم مددا نأخدد منهددا :الجوانددب العلميدددة
والتكنولوىيددددة واإلدار ددددة ،فاقتبددددا

هدددد الجوانددددب وإمقانهددددا فر ضددددة

وضرورة .وهي في الواقع بضاعتنا مرد إلينا.
 - 6المشدددروع لألمدددة اإلسددد مية كلهدددا ،ولكدددن مصدددر هدددي نق دددة االن ددد

،
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لموقعهددا الددد ني والحضددار والتددار خي والجررافددي ،وألنهددا بلددد األزهددر،
والددو ن األ للحركددة اإلس د مية ،ولتجدداو ىمدداهير شددعبها مددع اإلس د
فكرا وشعورا وسلوكا.
 - 7مقددو النهضددة أول مددا مقددو علدد محر ددر الددو ن  -المصددر والعربددي
واإلسدددد مي  -مددددن االسددددتعمار وآثددددار الثقافيددددة والتشددددر عية والتربو ددددة
واالىتماعية ،وإعادة بنائها في شت نواحي الحياة.
 - 8أن مقو في لإلس

دولة قو ة مبني عقيدم  ،ومحكم شر عت  ،ومثبت قيمد ،

دولة شور ة مجددة وملتزمة ،مستلهم الترا  ،ومعا

العصر ،مدامن بداهلل

ربا ،وباإلنسان خليفة ل في األرض ،وماد الواىبات ،ومرعد الحقدو ،
ومصددون الحر ددات ،ومددامن الحرمددات ،ومقددو بمهمتهددا فددي معبئددة قددوى
الشعب ،وىمع كلمة العر والمسلمين ،ومبلي رسالة اإلس

إل العالم.

 - 9العمد علد إقامددة مجتمددع فاضد را  ،ىددد ر باالنتمدداء لإلسد  ،متحددرر
مدددن الظلدددم والقهدددر والخدددوف ،محقدددق فيددد منميدددة إنسدددانية شددداملة وعدالدددة،
اىتماعيددة كاملددة ،ومكاف د إنسدداني عميددق ،مجتمددع حددار الفقددر والجه د ،
والمددرض والرذ لددة ،و جددد في د الجددائع خبددز  ،والمددر ض دواء  ،والقددادر
عمل د  ،والمشددرد مددأوا  ،والمحتددا كفا ت د  ،والمظلددو عدالت د  ،والمكبددوت
حر ت .
 - 10هدددف المشددروع اإلس د مي إل د موحيددد أمددة اإلس د  ،كمددا أراد لهددا هللا
معال  ،وكما كانت في التدار خ ،وكمدا وىبد من دق العصدر فدي ضدرورة
التكددت ت الكبددرى ،ولكن د ددامن بسددنة التدددر  ،و ددرى أن وحدددة العددر
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ومحددررهم وعددزمهم ،مقدمددة ضددرور ة لوحدددة األمددة اإلس د مية وعزمهددا،
فالعروبددة وعدداء اإلس د  ،والعربيددة لسددان  ،والعددر هددم عصددبة اإلس د ،
وحملة رسالت األولون ،وفي األثر :إذا ذل العر ذل اإلس .
 - 11بدددأ المشددروع بنصدد ح الفددرد ،وبنائدد بندداء متكددام  :روحيددا بالعبددادة
وعقليددا بالثقافددة ،وىسددميا بالر اضددة ،وخلقيددا بالفضدديلة ،مددع التركيددز عل د
الترير النفسي والعقلي ،فهدو أسدا

كد مريدر { ِإ َن َ
ٱّللَ َّل يُغَ ِل ُار َماا َِقَاو َحتَا َّٰ

يُغَلِا ُاروا َمااا َِأَنفُ ِسا ِاُ } [الرعددد ]11 :ثددم بندداء البيددت المسددلم ،فددالمجتمع المسددلم،
فاألمة المسلمة ،فدي خ دوات متدرىدة ،ومراحد مدروسدة ،وفدق سدنن هللا
في خلق  ،ب قفز عل الواقع وال انكار للعوائق والصعوبات.
 - 12قو المشدروع الحضدار اإلسد مي علد التوعيدة والثقيد للجمداهير،
وعلددد التربيدددة والتكدددو ن لل

ئدددع ،وعلددد الكفددداح السدددلمي ،والنضدددال

الدسددتور  ،والددت حم مددع الشددعب ،حتد متريددر األمددة مددن داخلهددا ،ومحقددق
آمالها.
اإلس

ال

ندعو إلي :

وفي مناقشامنا أو مناظرامنا مع العلمانيين في مصر ،كانوا قولون لندا :إنكدم
مدعوننا إل اإلس  ،ولكدن لدم نعدرف بالضدبط :أ إسد

مددعوننا إليد ؟ إنكدم

مدعوننا إلد «ضدبابية» غائمدة أو معتمدة ،ال ندرى فيهدا حاضدرنا وال مسدتقبلنا
بوضوح ناصع.
إن اإلس
إس

ل صور عدة في ب د عدة ،مزعم أنها م بقد  ،هد مددعوننا إلد

إ ران أو إس

باكستان أو إس

السودان ،أو إس

السعود ة  ...إلخ؟
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إس
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القددائمين علددد هددد البلددددان

الخميينددي أ إس د

ضددياء الحددق ،أ

النمير  ...إلخ.
والحق أننا ال ندعوا إل إس

نحددن ندددعوا إل د إس د

مقيد ببلد أو بشخ

أو بمد هب ،أو بعصدر،

القددرآن والسددنة ،موصددوال بددالواقع؛ مربو ددا بالزمددان

والمكان واإلنسان ،مشروحا بلرة العصر ،مفتوحا للتجد د واالىتهداد مدن أهلد
في محل  ،مستلهما للماضي ،معا شا للحاضر ،مستشرفا للمسدتقب  ،ىامعدا بدين
األصدالة والمعاصددرة ،محافظددا فددي األهددداف ،مت دورا فددي الوسددائ  ،ثابتددا فددي
الكليات ،مرنا في الجزئيات ،مشدددا فدي األصدول ،ميسدرا فدي الفدروع .راب دا
بين النصو

الجزئية ،والمقاصد الكلية ،منتفعا بك قد م صدال  ،مرحبدا بكد

ىد د نافع .موفقا بين النق الصدحي والعقد الصدر  ،ملتمسدا الحكمدة مدن أ
وعاء خرىت ،ومستفيدا العلدو مدن أ ىهدة ىداءت ،فدي غيدر معصدب لدرأ
قد م ،وال عبود ة لفكر ىد د.
ولددم نكتشد بهد ا اإلىمددال ،بد قدددمنا معددالم لإلسد

الد

ندددعو إليد  ،فددي

عشر ن أص  ،نبين الم م  ،ونضع النقا عل الحروف .و مكدن للقدار أن
لع عل ه المعالم العشدر ن لإلسد

الد

نددعو إليد فدي كتابندا «اإلسد

والعلمانية وىها لوى ».
وفددي دراسددتنا ه د قددد وضددحت مواق د اإلخددوان مددن ىملددة مددن القضددا ا
المهمة والكبيرة ،من خ ل رسائ األستاذ البنا ومرا اإلخدوان ،مثد  :موقد
اإلخوان من استخدا القوة ،وموقفهم من الحكم ،ومن الدسدتور ،ومدن القدانون،
ومددن األحددزا السياسددية ،ومددن الهيئددات اإلس د مية ،ومددن الخ فددات الد نيددة،
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الو نيددة «المصددر ة» والوحدددة العربيددة ،والوحدددة اإلسدد مية ،ومددوقفهم مددن
الخ فة وعودمها ،وأخيرا :موقفهم من النزعة العالمية اإلنسانية.
لقددد أزحنددا الضددبا الد

تعمددد الددبعض أن لد بد هد القضددا ا وموقد

اإلخوان منها ،وبينا من مصادر بما ال دع مجاال للشك أو التشكيك.
وال بد لمن ر د أن ستبين مشروع اإلخوان للحضارة والنهضدة باألمدة أن
راىع ه ا الفص  ،محت عنوان «وضدوح المواقد » وهدو المقدو السدابع مدن
مقومات الدعوة المكتملة ،والحركة الناىحة ،والجماعة الموفقة.
هيك والمشروع الحضار اإلس مي:
األسددتاذ محمددد حسددنين هيك د كامددب كبيددر فددي مجددال السياسددة ،وال ختل د
اثندددان فدددي عمقددد ومقدرمددد علددد الرصدددد والتحليددد والموازندددة ،والتفسدددر،
واسددتخ

النتددائ  ،التددي قلمددا قدددر عليهددا غيددر  .وخصوصددا فددي السياسددة

المصر ة والعربية ،وإن كان هنداك كثيدرون خالفوند فيمدا نتهدي إليد  ،لسدبب
وآخر.
ولكندد إذا خدداض فددي الجوانددب اإلسدد مية ال حلددق كمددا حلددق فددي آفددا
السياسددة ،وال رددو

و تعمددق كمددا رددو

و تعمددق فددي الجوانددب السياسددية،

داخلية وخارىية.
وهو ال ددعي أند عدالم باإلسد
الجوانددب المتعلقددة باإلس د

أو خبيدر فيد  ،ولكند قدد ددخ فدي بعدض

مددن قر ددب أو بعيددد ،و بددد فيهددا رأ د  ،فيصدديب

أحيانا ،أو خ ئ أحيانا في اىتهادام  ،وك ميسر لما خلق ل .
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الفائدت - 1998

خاصا بالتيار اإلس مي «فهو ال رى ه ا التيار صل لشدئ إال للمقاومدة ،وال
قو غير مقام في هد الناحيدة .وهدو قدد أنصد

التيدار اإلسد مي فدي ذلدك،

ولكن بخس حقد فدي الجواندب األخدرى ،و بددو مدن سديرة األسدتاذ هيكد  :أند
لددي

لد د وقددت فرغد لمتابعددة التددرا الفكددر الضددحم للتيددار اإلسد مي فددي

شت مجاالت الحياة :االىتماعية واالقتصاد ة والثقافية والسياسية والد نية.
ومما عجبت ل ما قال في حدوار هد ا لصدحيفة «السدفير» :أند لقد الشديخ
حسن البنا ،وأن وىد رى

يبدا ،وظر فدا ىددا! ولكدن لدم كدن لد د مشدروع

قدم للنا !
ه كان حسن البنا غير ذ مشروع؟
أحسب أن األستاذ هيك ظلم األستاذ البنا بهد ا الحكدم الد

ذكدر  ،وأحسدب

أن لم فهم الشيخ البنا ،أو أن لم سبر أغوار  ،ولم قرأ فكر  ،كمدا نبردي ،قبد
أن حكم علي ه ا الحكم القاسي.
علمدداء المن ددق قولددون :الحكددم علد الشد ء فددرع عددن مصددور  ،وأظددن أن
«هيك » لم تصور «البنا» مماما ،وربما كدان عد ر أند كدان فدي ذلدك الوقدت
شابا في مقتب العمر ،ولم جشم نفس عناء البح في دعوة البنا ومشروع .
والواقدع أن حسدن البندا كدان لد د «مشدروع» واضد فدي ذهند  ،راسدخ فددي
وىدانددد  ،مسدددتقر فدددي أعماقددد  ،امضدددحت لددد أهدافددد  ،وامضدددحت لددد وسدددائل
ومناهج  ،وامضحت لد عقبامد ومعوقامد  ،وىندد لتحقيقد عقلد وقلبد  ،ولسدان
وقلم  ،ووقت وىهد  ،ونفس وىماعت  ،فكان عرف مداذا ر دد؟ وكيد

صد
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إل ما ر د؟ وبمن ص إل ما ر د؟
وقددد محدددثنا فددي القسددم األول مددن هدد ا الكتددا عددن دعددوة البنددا ،واكتمددال
مقومامها ،ومدن ذلدك :وضدوح أهددافها ،ووضدوح وسدائلها ،ووضدوح مواقفهدا
من القضا ا الكبيرة.
كان البنا عرف عن خصائ

مشروع  :أن «إسد مي بحدت» فدي غا امد

وفي وسائل  ،وفدي أسسد ومن لقامد  ،فهدو عتمدد اإلسد
لمشددروع  .ولكند «اإلسد
التشاشدديني ،أو «اإلسد

مصددرا أول وأوحدد

الصددحي » كمددا سددما األد ددب الفلسد يني إسددعاف
األول» كمددا سددما حسددن البنددا نفسد  ،إسد

الرسددول

وأصددحاب قب د أن مشددوب الشددوائب ،وملحددق ب د الزوائددد ،ورواسددب القددرون،
مفرغددا فددي قالددب
لع

ئددم العصددر ،و واكددب الت ددور ،و فددت بددا «االىتهدداد»

مشاك الحياة ب ب اإلس  ،ووس ية اإلس .
وإذا كان اإلس

هو المعيار ،وهو الرىدع األعلد  ،فد أظدن أن هنداك مدن

تهم حسن البنا بعد فهم اإلس  ،أو أن فهمد علد غيدر وىهد الصدحي  ،أو
فهمد فهمدا نداقض من دق العصدر فدي التقدد الحضدار  ،والرقدي العمرانددي،
عل أسا

من النهوض العلمي ،والنمو االقتصاد واالىتماعي.

فالحقيقددة أن من ددق العصددر ه د ا هددو من ددق اإلس د  ،والمددنه العلمددي أو
التجر بددي الدد

نهدددض الرددر علدد ركدددائز هددو مددنه اقتبسددد أصدد مدددن

الحضارة العربية اإلس مية ،كما شهد ب لك مارخو العلم الرربيون ،من أمثدال
بر فولت ،ولوبون وىور سارمون.
ومددن قددرأ رسددائ األسددتاذ البنددا  -عل د صددرر حجمهددا  -وىددد فيهددا معددالم
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مشروع شام متكام متوازن للنهضة والتقد والبنداء ،مدز المدادة بدالروح،
و وفق بين العق والقلب ،و قرن بين المثاليدة والواقعيدة ،كمدا جمدع بدين الدد ن
والدنيا ،و دوازن بدين حقدو الفدرد ومصدلحة المجتمدع .وبدين النظدرة القوميدة،
والنظرة اإلس مية ،والنظرة العالمية.
ولو قرأ األستاذ هيكد رسدالتين صدريرمين مدن رسدائ البندا إحدداهما كتبدت
سددنة  1936وهددي رسددالة «المدداممر الخددام » الشددهيرة ،واألخددر  ،عنوانهددا
«دعومنددا فدددي دددور ىد ددد» كتبدددت سدددنة  ،1942لوىددد فيهمدددا رؤ دددة مركدددزة
لمشروع حضار متميز :في من لقام  ،متميز في أهداف  ،متميز في رسائل .
في ه الرسدالة الثانيدة نظدرة عميقدة متحدد عدن العقليدة الريبيدة الخرافيدة،
والعقليددة العلميددة الحسددية والوضددعية ،وعددن خصددائ

العقليددة اإلسد مية التددي

ر دها و كونها اإلس  .وهي عقلية متوازنة ،مامن بالريب ،ولكدن ال إلد حدد
التصددد ق بالخرافددة ،ومددامن بسددل ان العقد والحسددن ،ولكددن ال إلد حددد إنكددار
الوحي.
ومرسددم ر ددق النهضددة لألمددة المسددلمة بدددءا بمصددر ،التددي انتهددت زعامددة
الشددعو اإلس د مية ،والتددي ردت عددن حم د اإلس د
الشر  ،وصليبي الرر  ،والتي محيا حياة مت ب
األصددي والترر ددب الدددخي  ،وال د

كيددد المعتددد ن مددن متددار

فيهدا ومتدأرى بدين اإلسد

كددان مددن ثمرام د وىددود معليمددين :د نددي

ومدني ،وقضاء ن :شرعي وأهلي ،وحيامين :إس مية وإفرنجية.
وال منا

لمصر من التحرر من ه الثنائية الرربية ،ومدن مأسدي

كلهدددا علددد قواعدددد اإلسددد  ،ونعندددي بددد  :اإلسددد

الماسددد

حيامندا

علددد االىتهددداد
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والتجد د.
ه ا ما نادى ب حسن البنا بوضوح وى ء.
ربما قي  :إن اعتمداد اإلسد
فئة مفسدر اإلسد

مصددرا ،ومعيدارا ال حد المشدكلة ،ألن كد
اإلسد

مدن

حسدب منظورهدا ،فد معدرف بالضدبط موقد

القضا ا الكبرى ،والمشك ت المعقدة التي مت لب ح وع ىا ،قد للنا

فدي

صورة مشروع ،ولم فع ه ا اإلما البنا ،ألن كان مشروال بجمع النا
الكليات والمباد العامة ،وال عني بع
النا

علد

األمور التفصيلية ،خشدية أن ختلد

عليها ،في وقت وهم في أحو إل التجمع والتوحد.
وه د ا صددحي  -إل د حددد  -فددي وقددت مددن األوقددات ،ولكددن الشدديخ البنددا فددي

أواخددر حيامدد بدددأ فصدد مشددروع للنددا

فددي مقدداالت نشددرها فددي ىر دددة

«اإلخددوان المسددلمون» اليوميددة ،وىمعددت بعددد ذلددك فددي كتددا محددت عنددوان
«مشك منا في ضوء النظا اإلس مي».
وه ا المبح قد محد األستاذ البنا عن القضدية الو نيدة ،وقضدية الوحددة،
والقضية الدسدتور ة ،والقضدية االقتصداد ة ،وقدد حلدوال لكد منهدا فدي ضدوء
اإلس  ،وعرضها في الجر دة اليومية لتناق .
ولنأخد هنددا مددث  :ع ىد للقضددية الو نيددة ،قضددية الصددراع مددع االحددت ل
االنجليز  ،ومحددت في محور ن :الج ء ،ووحدة واد الني .
وقد األسدتاذ حلد لقضدية الجد ء فدي ضدوء رؤ تد اإلسد مية :المفاوضدة،
فنن لم مفل فالمقا عة ،ثم «النب علد سدواء» بدنع نهم بالخصدومة الصدر حة
وإلراء ما بيننا وبيدنهم مدن معاهددات ،واعتبدار األمدة فدي حالدة حدر  ،ومنظديم
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حيامها عل ه ا االعتبار اقتصاد ا ،واىتماعيا ،وسياسيا.
وقددد األسددتاذ حل د للمشددكلة السياسددية الداخليددة ،أو مشددكلة «نظددا الحكددم»
وم دتلخ

فددي قبول د « :نظددا الدسددتور » وقبددول الدسددتور المصددر بصددفة

عامددة ،مددع التنبيدد علدد وىددو إزالددة الرمددوض فددي بعددض مددواد  ،وعلدد
ضددرورة معددد «القددانون» ليتفددق مددع الدسددتور ال د

لددم ددر ندداقض اإلس د

مناقضة صر حة.
و قول المرشد :لي

في قواعد هد ا النظدا النيدابي أو الدسدتور مدا تنداف

مع القواعد التي وضعها اإلس

لنظدا الحكدم ،وهدو بهد ا االعتبدار لدي

بعيددا

من النظدا اإلسد مي وال غربيدا عند  ،وبهد ا مكدن أن نقدول فدي ا مئندان :إن
القواعددد األساسددية التددي قددا عليهددا الدسددتور المصددر ال متندداف مددع قواعددد
اإلس  .ب إن واضعي الدستور المصر قد موخوا فيد أال صد د أ ند
مددن نصوصد بالقواعددد اإلسد مية ،فهددي إمددا متمشددية معد بصددراحة ،أو قابلددة
للتفسير بما تفق مع .
اإلص ح السياسي لدى اإلخوان:
وفي اإلص ح الداخلي :حسبنا أن ن كر هنا فقرات مما ذكدر ر تشدارد. .
ميتشددد فدددي كتابددد عدددن «اإلخدددوان» حدددول آرائهدددم فدددي اإلصددد ح البرلمددداني
والسياسي واإلدار فيقول:
مضمنت اقتراحات إص ح البرلمان واألحزا ما لي:
 - 1وضدع قائمدة مددن «الصدفات» التددي جدب أن متدوافر فددي المرشدحين سددواء
أكانوا ممثلين لهيئات أ لم كونوا.
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 - 2وضع حدود للدعا ة االنتخابية.
 - 3إص ح الجداول االنتخابية و ر التصو ت لتكون في منأى عن م عدب
ذو المصال الشخصية وعن التصو ت اإلىبار .
 - 4فرض عقوبات رادعة عل التزو ر والرشوة في االنتخابات.
ك د لك اقتددرح البنددا م بيددق نظددا االنتخابددات «بالقائمددة» مفض د إ ددا عل د
االنتخا المباشر حيد

نتمدي الفدرد إلد حدز سياسدي ،وكدان درى أن هد

ال ر قددة «محددرر النائددب مددن ضددرط الد ن انتخبددو » ومددامن خدمددة المصددلحة
العامة دون المصال الشخصية.
أمدددا ميددددان اإلصددد ح الحكدددومي اآلخدددر ،فهدددو الجهددداز اإلدار عمومدددا
والتوظيددد الحكدددومي بصدددفة خاصدددة .فالوىددد األول لإلصددد ح هدددو م بيدددق
اإلسددد

مدددن ناحيتددد المعنو دددة ،والوىددد الثددداني هدددو معالجدددة مسدددائ العمددد

واالىراءات .وقد محد البنا و

عن الوى األول فحب :

 - 1نشر الروح اإلس مية في ىميع المصال الحكومية.
 - 2مراقبدة السدلوك الشخصدي للموظد حتد ال موىدد ثلمددة فدي سدلوك مميددز
بين كموظ

حكومي وكننسان.

 - 3إعددادة منظدديم أوقددات العمد لتسددهي أدائد وحتد

متنددع العامد مددن السددهر

لي .
 - 4مراقبة ىميع األعمال الحكومية بحي متفق مع روح التعاليم الد نية.
 - 5استخدا عدد أكبر من خر جي األزهر في الوظائ

العسكر ة والمدنية.
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البندا مدن مشدكلة اإلصد ح

أمباع د مباشددرة مددن المشدداك الدنيو ددة

اليومية للوظيفدة العامدة ،ومضدمنت آراؤ فدي اإلصد ح بالنسدبة لهد المشداك
اإلىراءات التالية:
 - 1اختيار الموظفين الحكوميين عل أسا

الكفاءة دون القرابة.

 - 2اس دتقرار ظددروف العم د ومبسدديط إىراءام د عددن ر ددق محد ددد المسددئولية
وإلراء المركز ة.
 - 3محسين أحوال صرار موظفي الدولة برفع روامدبهم وع وامهدم وذلدك لسدد
الهوة بينهم وبين كبدار المدوظفين ،وبن جداد مدأمين قدانوني ومدالي مضدمون
لهم بحما ة المرءوسين من عس ونزعات الرؤساء.
 - 4مقلي عدد الوظائ

الحكومية وموز ع العم عل مدن بقد موز عدا أعددل

وأقو .
 - 5إلردداء مددا هددو ىددار مددن «اسددتثناءات» مددن القددوانين تمتددع بهددا المقربددون
واألصدقاء واألقرباء(.)161
قامددت اللجنددة الفرعيددة للوظيفددة العامددة المنبثقددة مددن قسددم المهددن بالجماعددة
بوضدع الكثيددر مددن البددرام إلصد ح الوظيفددة الحكوميددة  -كمددا قددررت اللجددان
الخاصة التي شكلت في المدن الكبدرى «والتدي كدان مزمعدا مشدكيلها أ ضدا فدي
( )161الرسدائ الث ثيدة :نحدو الندور (  )120 - 114 :وانظدر ىر ددة اإلخدوان المسدلمون
( 2وليو  )4 : ( )1946والبيان ( .)12 :
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القرى» بعد الحر العالمية الثانية  -قررت مقدد م مسداعدة فعليدة امخد ت شدك
دفع مصروفات التعليم الجامعي ألوالد الموظفين ال ن ق رامبهم عدن ث ثدين
ىنيها في الشهر وذلك «لمحاربة غ ء المعيشة» ،وكانت ه اللجدان الخاصدة
معمدد فددي مجالهددا عدد وة علدد مددا كانددت مقددو بدد الجماعددة مددن دعددوة إلدد
اإلص ح  -خصوصا فيما تعلق باألىور والضدمان االىتمداعي ،وهدي دعدوة
كثيرا ما امتألت بها صحافة الجماعة.
وإذ كان التحرر السياسي من االسدتعمار وثيدق الصدلة باإلصد ح السياسدي
فقد كان ه ا اإلص ح تضمن دائما أفكارا عن اإلص ح العسكر .
وقددد نددادى البنددا بتعمدديم هد ا الوضددع علد الصددعيد الددو ني حينمددا دعددا إلد
«مقو ة الجي

وإشعال الحما

في عل أسا

الجهاد اإلس مي».

كددان الدددفاع «عددن الددو ن» والدددفاع «عددن حقددائق اإلس د » همددا الفكددرمين
اللتين رددمهما المقاالت العد دة في صحافة الجماعدة كلمدا حثدت علد إصد ح
عسكر  ،وهما فكرمان اكتسبتا أهمية أعظم بعد ثدورة عدا  ،1952واقترحدت
الجماعة في ذلك الوقت.
 - 1معز ز قوى الجي

وز ادة عدد دون اعتبار لما تضمن ذلك من نفقة.

 - 2أن ددتم مدددر ب الضددبا والجنددود بحي د مقددو الع قددة بيددنهم ىميعددا عل د
أسا

األخوة.

 - 3أن تسع ن ا التجنيد بحي ال بق فرد في األمدة بعدد وقدت معدين كدون
قادرا عل حم الس ح وال حمل .
 - 4وىددو ىع د التدددر ب العسددكر بمددا فددي ذلددك الفنددون الحربيددة و رائددق
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القتال الفعلية إىبار ا في الجامعات والمدار .
 - 5إنشاء ىي

إقليمي لل ن ال نخر ون في الجي

النظامي.

 - 6التزا الحكومة بننشاء الصناعات الحربية(.)162
اإلص ح االقتصاد :
ومحد الددكتور ميتشد عدن اإلصد ح االقتصداد الد

قترحد اإلخدوان

إلص ح مصر والنهوض بها ،فقال:
لم مكد اإلىراءات االقتصاد ة مترير سواء في مدداها أ فدي أهميتهدا النسدبية
ضمن الفكرة اإلىمالية لإلصد ح ،دوال السدنين التدي دعدت خ لهدا الجماعدة
إلددد اإلصددد ح فدددي مصدددر .علددد أنددد بينمدددا قدددد البندددا اإلصددد حات الخلقيدددة
والسياسددددية والثقافيددددة علدددد االقتصدددداد ة ،اعتبددددر بعددددض أمباعدددد اإلصدددد ح
االقتصاد أحق بالتقد م ،ب اعتبر أساسا لإلص ح.
وعلد كد حددال ،أخد ت المشددكلة االقتصدداد ة محتد مكانددا أكبددر فددي اهتمددا
الجماعة حت من قب البنا ،وكان ذلك رىعا لصدى ما شدر األعضداء ،ولمدا
هم في حاىة إلي إبان األزمدة االقتصداد ة المتزا ددة فدي مصدر ،عقدب الحدر
العالمية الثانية.
وقد رأى اإلخوان محقيق اإلص ح االقتصاد في عاملين:

( )162انظددر« :اإلخددوان المسددلمون» لميتش د (  )221 - 219 :وقددد اعتمددد المال د عل د
رسائ األستاذ البنا ،وبيان اإلخوان الشهير بعد الثورة ،ال تضمن رأ هم في اإلص ح
السياسي واالقتصاد واالىتماعي  ...إلخ.
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االستق ل السياسي.

 - 2أن التحسدددن االقتصدددداد فددددي صددددورة ندددوع مددددن الضددددمان االقتصدددداد
واالىتمدداعي  -بالنسددبة للجمدداهير التددي صددرعها الفقددر فددي مصددر  -أمددر
ضرور لم ء الفرا في البناء ال بقي.
وبه د ا متجددب الددب د فرقددة و نيددة ىد دددة باسددم الصددراع ال بقددي .وفددي ه د ا
الن ا اقترحت الجماعة بعض إىراءات اإلص ح االقتصاد لتصدر الدولدة
قددوانين بهددا ،إمددا عددن ر ددق السددل ة التشددر عية ،أو السددل ة اإلدار ددة ،وهددي
قوانين مرمي إل ىع مصر أكثر انسجاما مع مراثها اإلس مي:
 - 1جب إلراء الربا في ك صدور  ،وعلد الحكومدة أن مكدون رائددة فدي هد ا
المجال بأن ال مقب الفائدة في ىميع معام مها.
ولكن إذا سلمنا ىدال بأن الدولة أصددرت قانوندا بنلرداء الفائددة علد الودائدع
فدددي المصدددارف ،وإلرائهدددا فدددي الشدددركات والماسسدددات العامدددة والقدددروض
الخاصددة ،فمدداذا حددد حينئ د ؟ سدديحد أن مجددد رؤو

األمددوال نفسددها غيددر

قددادرة عل د ز ددادة الثددروة إال بوسدديلتين عددامتين ،أولهمددا :أن موظ د األمددوال
مباشدددرة فدددي بعدددض المشدددروعات المثمدددرة والمفيددددة ،وذلدددك باسدددتثمارها فدددي
الصددناعة أو التجددارة أو الزراعددة ،وثانيهمددا :أن موظ د هد األمددوال ب ر قددة
مربحددة نافعددة باسددتثمارها فددي أسددهم الشددركات حي د مرمفددع قيمددة األسددهم أو
مدنخفض ،وكلتدا ال در قتين مشددروعة فدي اإلسد

ولددن مضدر إحدداهما بالحيدداة

االقتصاد ة أ ضرر.
 - 2جددب مددأميم مصددادر الثددروة فددي الددب د ،وإنهددا السددي رة األىنبيددة علدد

اإلخوان المسلمون  70عا ًما في الدعوة والتربية والجهاد

المرافق العامة والثروات المعدنيدة ،كمدا جدب إحد ل رأ
محد رأ

387
المدال الدو ني

المددال األىنبددي ،و جددب أن صددحب هد اإلىددراءات اسددتر ل

الثروات ال بيعية في الب د عل ن ا واسع ،سواء فدي المجدال الزراعدي
أ التعد ني(.)163
 - 3جب مصدنيع الدب د فدورا مدع إع داء الصدناعات التدي معتمدد علد المدواد
األوليددة المحليددة والصددناعات الجربيددة أهميددة خاصددة ،كمددا جددب مشددجيع
الصناعات المنزليدة المحليدة ال لمجدرد مسداعدة الفقدراء والمعددمين ،ولكدن
للتمهيد لشق ر ق الترير نحو خلق الروح الصدناعية والعصدر الصدناعي
الجد د ،و مكدن أن دتم هد ا التشدجيع فدي ميداد ن الردزل والنسدي وصدناعة
الصابون والع ور وأعمال الصيانة(.)164
 - 4جددب مددأميم البنددك األهلددي المصددر كخ ددوة أخددرى فددي سددبي اإلص د ح
المالي ،و جب أن كون لمصر م بعتها ل بدع أوراقهدا النقد دة ،وأن كدون
لها دارها الخاصة لسك النقود المعدنية.
 - 5جب إلراء بورصة العقود وإص ح السياسة الق نية.
 - 6جب إص ح قانون الضرائب بحي مفرض بشدك مصداعد علد رأ
المددال كمددا مفددرض علدد األربدداح ،و جددب اسددتعمال حصدديلة الضددرائب
ألغراض الدولة العامة ولرفدع مسدتوى المعيشدة ولخدمدة مصدال الشدعب.

( )163لم دع برنام  1952رسميا إل مأميم الشركات األىنبية ولكن كان أكثر اهتماما إلد
حد بعيد بنص ح األراضي« .ميتش ».
( )164رى البنا أن القرآن قد أمر المسلمين أن بنوا الصناعات الثقيلة .ميتش .
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ك لك جب أن كون من أهداف الضدرائب الحدد مدن اإلنفدا المفدر ومدن
الب .
 - 7مجددب متابعددة اإلص د ح الزراعددي دون هددوادة :فيقددرر حددد أقصد للملكيددة
الزراعيددة ،و بدداع مددا زاد عند إل د مددن ال ملكددون أرضددا بأسددعار معقولددة
عل آماد و لة(.)165
 - 8جب إصدار قانون خا

بكدراء األرض وذلدك لحما دة المسدتأىر ن مدن

سدددوء اسدددتر ل أصدددحا األرض لهدددم بأخددد هم حصدددة غيدددر عادلدددة مدددن
محصول الف حين.
 - 9جددب إعددادة النظددر فددي قددانون العمدد واالهتمددا باإلصدد حات التددي (أ)
مضددمن للعمددال ىميعددا «بمددا فدديهم العمددال الزراعيددون» مأمينددا ضددد الب الددة
واإلصابات والمرض والشيخوخة والموت ) ( .محدتم منظديم العمد ) ( .
مامن لألىير حصة عادلة مدن الكفا دة االنتاىيدة المتزا ددة ،و جدب مددر ب
العمال الصناعيين الزراعيين في مهنتهم مدر با أو فدي حتد مضدمن ز دادة
كفا تهم اإلنتاىية(.)166
 - 10وأخيرا جب أن ضمن لك عام «مأمين اىتماعي» ،فلدو عجدز إنسدان
عن العم أو لو كا عمل غير كاف أو كان غير قادر علد العمد  ،فيجدب
( )165قب البنا مبدأ اإلص ح الزراعي ولكن بدو أند لدم لدق إليد بداال ،ولدم كدن ذلدك حدال
بعض أمباع  ،وخصوصا الرزالي وق ب ،كما سبق ذكدر  ،أمدا الهضديبي فقدد قيد المبددأ
وإن اختل مع الحكومة عل الحد األقص  .ميتش .
( )166انظددر أ ضددا ق ددب :فددي «دراسددات إس د مية» (  )90 :وذلددك بخصددو موضددوع
إص ح العم  .كما ىاءت آراء قو ة للرزالي في مأم ت في الد ن والحياة ( .)68 :
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عل الدولة حينئ أن مقو بحاىام من معين الزكاة .و جب أن منفق الزكداة
عل المحتاىين في المن قة التي ىبيت فيها حت

حد

األغنيداء والفقدراء

عل سواء الشعور« :بالمسئولية المتبادلة».
فددنن لددم مكدد لمقابلددة حاىددات المعددوز ن ،كددان للدولددة الحددق فددي إرغددا
الموسر ن عل ز دادة مدا ددفعون إلد الفقدراء إن لدم فعلدوا ذلدك عدن واعيدة
واختيار(.)167
ه بعض الم م للمشدروع اإلخدواني لإلصد ح والتقدد  .وهدي قليد مدن
كثير.
أعتقد أن األستاذ هيك لدو قدرأ مدا كتبد األسدتاذ البندا مدن رسدائ وخ ابدات
ومقدداالت ،ودرس د بتأم د وإنصدداف ،لريددر رأ د ال د

أعلن د  ،وأ قددن أن عددن

األستاذ البنا مشروعا أنض وأعمدق وأوسدع وأوضد  ،ممدا كدان عندد الضدبا
األحددرار مددن «المبدداد السددتة» المعروفددة( )168ومددن «فلسددفة الثددورة» لعبددد
الناصر ،ودوائرها الث

 :العربية واإلفر قية واإلسد مية ،وقدد قيد  :إن الد

صا ه الفلسفة هو األستاذ هيك نفس .
أما إنا كدان األسدتاذ هيكد ر دد :أن األسدتاذ البندا لدم قدد برنامجدا مفصد ،
لع

ك ىوانب الحياة السياسية واالقتصاد ة واالىتماعية والثقافيدة ،فهد ا قدد

رددنا علي في كتابنا «بينات الح اإلسد مي وشدبهات العلمدانين والمتردربين»

( )167انظر :ميتش «اإلخوان» ( .)434 - 232 :
( )168وهي :محاربة االستعمار ،والملكية ،واإلق اع ،وإقامة ىي قو  ،وعدالة اىتماعية،
وحياة نيابية سليمة ،وه كلها سبق بها اإلخوان وأصلوها وفصلوها.
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وذكرنا هناك أن ك الدعوات التريير ة الكبرى ،ليبرالية أو اشدتراكية ،لدم مدأت
بتفصي ت ،إنما ىاءت بمباد عامة ،وأصول كلية ،وم م مميزة ،للمجتمدع
ال د

نشدددون  .فلمدداذا

أحسب هيك

لددب ه د ا ،مددن البنددا أو مددن اإلس د مين وحدددهم؟ وال

قصد بالمشروع البرنام المتص .

عل د أن المكتبددة اإلس د مية اآلن حافلددة بأعمددال كبيددرة ،ومفصددي ت ىمددة،
للمشروع اإلس مي ،ولكن األستاذ هيكد وأمثالد ال تندازلون ليقدرأوا مدا كتبد
اإلس ميون.

***
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 - 7اإلخوان والعقيدة
العلمانيون تهمون اإلخوان بأنهم مسدلمون متعصدبون لعقيددمهم ،متصدلبون
في إ مانهم ،متشددون في نظرمهم إل ال وائ

األخرى.

وبعددددض الفصددددائ األخددددرى مددددن اإلسدددد ميين  -مثدددد بعددددض السددددلفيين
والتحرر ين  -تهمون اإلخوان بأنهم متهاونون في أمر العقيدة ،كما في قضدية
األوليدداء والقبددور ،وقضددية التوسدد بددالنبي صددل هللا عليدد وسددلم والم ئكددة
وأوليدداء هللا الصددالحين ،وقضددية اآل ددات واألحاد د التددي

لددق عليهددا :آ ددات

الصددفات ،وأحاد د الصددفات ،فهددم فددي ه د ا مددن األشدداعرة وليسددوا مددن أه د
السنة! وك لك قضية الوالء والبراء ،فهم تهمون اإلخوان بأنهم ال بدرأون مدن
الكفدار ومددن اليهددود والنصددارى وغيددرهم ،الق عيددة  -فهددم فددي نظددر المدددعين -
التي م الب بقتال هاالء ،وأخ الجز ة منهم ،وهدم ال كفدرون الحكدا الد ن ال
حكمدددون شدددرع هللا معدددال فدددي ىواندددب الحيددداة كلهدددا :اىتماعيدددة واقتصددداد ة
وسياسية ،مخالفين لما ن ق ب القرآن .ب قول هاالء :إن العقيددة ال مأخد فدي
فكر اإلخوان حيزا كافيا ،وال في أدبيامهم مكانا ليق بها.
إل غير ذلدك مدن الدتهم التدي لصدقها هداالء بداإلخوان ،وهدي مهدم ال مقد
عل رىلين سليمتين ،وال مستند إل برهان بين أو إل فق صحي .
وال أدل عل مهافت ه االمهامات من مناقضدها فيمدا بينهدا ،فدتهم العلمدانين
رد عليها مهم المتشدد ن ،والعك

بالعك .

وسنلقي شيئا من الضوء عل ذلم فيما لي:
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البناء:

إن العقيددة فدي فكدر اإلخدوان وفددي دعدومهم هدي :رأ

األمدر ،وأ

البندداء،

وروح اإلس .
عقيدددة ،مقددو علد أساسددها شددر عة ،متفددرع عنهددا أخد

فاإلسد

وأعمددال

و ببثق مجتمع ،محكم دولدة .واإلخدوان مامندون كد اإل مدان بعقيددة اإلسد ،
ولكدددنهم غيدددر متعصدددبين ضدددد مخدددالفيهم ،إال إذا اعتبدددر االعتدددزاز بالعقيددددة،
والحما

لها ،والثقة بتفوقها ،واليقين بنصر هللا إ اهدا :معصدبا ،فهدم حينئد أول

المتعصبين.
والعقيدة عبر عنها فدي القدرآن والسدنة باسدم «اإل مدان» والشدر عة والعبدادة
واألخ د

عبددر عنهددا باسددم «العم د » وال قب د عم د ب د إ مددان .كمددا ال نفددع

إ مان ب عم .
وقد ركز اإلما البنا من فجر دعوم عل بناء اإل مدان لددى الددعوة ،اقتدداء
بمددا فعل د رسددول هللا صددل هللا علي د وسددلم  ،ال د
المكي رر

ظ د ث ثددة عامددا فددي العهددد

فيها  -قب ك شيء  -أصول اإل مان ،وحقدائق التوحيدد ،وعبدادة

هللا وحدددد  ،واىتندددا ال ددداغوت ،كمدددا ردددر
الفضائ ومكار األخ

فدددي النفدددو

والعقدددول أصدددول

.

وكانددت «دار األرقددم» فددي مكددة هددي معهددد التربيددة األول لرددر

اإل مددان،

ومثبيت في الرعي األول من المسلمين.
كان من «الشعارات» التي مجمد دعدوة اإلخدوان فدي كلمدات« :هللا غا تندا،
والقرآن شرعتنا ،والرسول قدومنا ،والجهاد وسيلتنا  »...وكان هتداف اإلخدوان
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هتفددون بحيدداة الزعمدداء

والملددوك .وكانددت صدديحامهم الجهيددرة مقددول« :ال إلد إال هللا ،محمددد رسددول هللا
عليها نحيا ،وعليها نموت ،وفي سبيلها نجاهد حت نلق هللا».
وكانت مناه التربية في ىماعة اإلخوان مقو علد أن اإل مدان هدو الدركن
الركين ،والحصن الحصين ،وأن «الجانب الرباني» في التربية مقد علد كد
الجوانب ،وهو أصلها األصدي  ،وأن رضدوان هللا معدال هدو «غا دة الرا دات»
فنذا كان مدن غا دات اإلخدوان إقامدة مجتمدع إسد مي أو حكدم إسد مي أو دولدة
إس مية ،أو محر ر الو ن اإلس مي ،أو موحيد األمة اإلس مية ،أو غيدر ذلدك
من األهداف والرا ات ،فنن الرا ة القصوى من وراء ذلك كل  :ابتراء رضدوان
هللا متت ،وه ا معن «هللا غا تنا».
وقددد كتددب األسددتاذ البنددا  -وهددو ابددن سددت وعشددرون سددنة  -رسددالة مركددزة
وميسرة في «العقائد» وأشار في كثير من رسدائل ومقاالمد إلد أهميدة العقيددة
ودورها ،وفي محاضرام التي عرفت باسم «أحاد

الث ثاء» ركز علد هد ا

الجانب .وحينما أصدر مجلت الشهر ة «الشها » لتخلد

مجلدة «المندار» فدي

مثقيددق األمددة وموىيههددا ،كددان مددن أبددرز األبددوا فيهددا« :هللا» وهددو بح د فددي
عقيدة األلوهية والتوحيد.
وال كدداد وىددد كامددب مددن كتددا اإلخددوان إال وكتددب عددن العقيدددة :الشدديخ
الرزالدددي كتدددب «عقيددددة المسدددلم» و «ركدددائز اإل مدددان بدددين العقددد والقلدددب»
وغيرهمدددا ،والشددديخ سددديد سدددابق «العقائدددد اإلسددد مية» والشدددهيد سددديد ق دددب
«خصددائ

التصددور اإلس د مي» و«مقومددات التصددور اإلس د مي» والشدديخ

سددعيد حددوا «هللا» و«الرسددول» فددي عدددة أىددزاء .والشدديخ عبددد المددنعم معيلددب
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«العقائد في القرآن» فدي عددة أىدزاء ،والددكتور عمدر األشدقر عدن العقيددة فدي
عدة أىزاء والشيخ عبد المجيد الزن اني «بنداء اإل مدان» والددكتور محمدد نعديم
اسددين عددن «اإل مددان» وأركاندد  ،والفقيددر إليدد معددال « :اإل مددان والحيدداة» و
«وىود هللا» و «حقيقة التوحيد» إل ما ذكر في الكتب األخرى.
وهناك كتب كثيرة أخرى غير مباشدرة متحدد عدن العقيددة واإل مدان ،مثد
كتددب التفسددير والحددد

والدددعوى والتربيددة والسددلوك .فكلهددا مشددحونة ببندداء

اإل مان ،ومجد د اإل مان ،ومثبيت اإل مان.
عتمد اإلخوان في عرض العقيدة وشرحها عل دعامتين:
األول  :النصو

النقلية مدن القدرآن الكدر م والحدد

الصدحي  ،وال سديما

القرآن ،فهو الينبوع األول للعقيدة ،وصحي السنة هي البيان والتفسير.
والثانية :البراهين العقلية والعلمية ،التي لفت إليها القرآن بقدوة ،والتدي أمددنا
فيها العلم الحد

ب خيرة هائلة ،مقمع الماد ين ،ومفحم الم حدة والمشككين.

والداعية الموفق هو ال

جمع بين النق والعق في عرض العقيددة ،وبنداء

اإل مان ،وهو منه القرآن.
كي

قد اإلخوان العقيدة؟
ال ر د اإلخوان من مقد م العقيدة وشرحها :أن مكون كلمدات محفد ومدردد،

وال مجادالت مدع اآلخدر ن ،دون أن كدون لهدا أثدر فدي حيداة صداحبها ،بحيد
قتنع بها عقل  ،و مئن بها قلب  ،و نفع بها وىدان  ،ومتحرك بها إرادم .
إن القرآن حين عرض لنا إ مان المامنين ىسد فدي أخد

وأعمدال با ندة
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وظدداهرة كمددا قددال معددال { :إِنَ َمااا ٱل ُمؤ ِمنُااونَ ٱلَا ِذينَ إِذَا ذُ ِكا َار َ
ٱّللُ َو ِجلَا قُلُااوَُ ُُ َوإِذَا
علَ َّٰ َر َِ ُِ يَت َ َو َكلُونَ  2ٱلَ ِذينَ يُ ِقل ُمونَ ٱلصَالَ َّٰوةَ َو ِممَاا
علَل ُِ َءا َّٰيَتُۥُ َزادَت ُُ إِي َّٰ َم انا َو َ
ت ُ ِللَ َ
َر َزق َّٰنَ ُُ يُن ِفقُونَ  3أُو َّٰلَئِكَ ُه ُ ٱل ُمؤ ِمنُونَ َح اقا} [األنفال.]4 - 2 :
ص َاالتِ ُِ
وكد لك أوائد سدورة المدامنين {قَاا أَفلَا َح ٱل ُمؤ ِمنُاونَ  1ٱلَا ِذينَ ُها فِا َ
ضاونَ َ 3وٱلَا ِذينَ ُها ِل َ
شعُونَ َ 2وٱلَ ِذينَ ُه ع َِن ٱللَغ ِو ُمع ِر ُ
لزك ََّٰاو ِة َّٰفَ ِعلُاونَ َ 4وٱلَا ِذينَ
َّٰ َخ ِ

وج ُِ َّٰ َح ِف ُظونَ } [اآل ات.]5 - 1 :
ُه ِلفُ ُر ِ
دددرفض اإلخدددوان الشدددركيات والخرافدددات األبا يددد التدددي ألصدددقت بعقيددددة
التوحيد ،مث ما فع كثير من العوا في كثير من ب د المسلمين ،و بدرر لهدم
بعض الخوا

 ،من ال واف بقبور الصدالحين والند ر لهدا ،ودعداء أصدحابها،

واالستراثة بهم ،وغير ذلك من المنكرات.
وقد بين األستاذ البنا في «أصول العشر ن» برغم وىازمهدا ومركيزهدا :أن
ه األعمال من المنكرات والكبائر التي جب محاربتها.
قول رحم هللا :
«وك د بدعددة فددي د ددن هللا ال أص د لهددا استحسددنها النددا
بالز ادة في أو بالنق

بددأهوائهم  -سددواء

مند  -ضد لة مجدب محاربتهدا والقضداء عليهدا بأفضد

الوسائ التي ال مداد إلد مدا هدو شدر منهدا« .وال شدك البدعدة مشدم  :البدعدة
االعتقاد ة ،كما مشم البدعة العملية».
ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء علديهم بمدا عدرف مدن يدب أعمدالهم:
قربددة إلد هللا متددت ،واألوليدداء هددم المد كورون فددي قولد معددال { :ٱلَا ِذينَ َءا َمنُااوا
َوكَانُوا يَتَقُونَ } [ دون

 ]63 :والكرامدة ثابتدة لهدم بشدرائ ها الشدرعية ،مدع اعتقداد
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أنهم رضوان هللا علديهم ال ملكدون ألنفسدهم نفعدا وال ضدرا فدي حيدامهم أو بعدد
ممامهم ،فض عن أن هبوا شيئا من ذلك لريرهم.
وز ارة القبور أ ا كانت :سنة مشدروعة بالكيفيدة المدأثورة ،ولكدن االسدتعانة
بالمقبور ن أ ا كانوا ،ونداءهم ل لك ،و لب قضاء الحاىات منهم عدن قدر أو
بعددد ،والن د ر لهددم ،ومشددييد القبددور وسددترها وإضدداءمها والتمس د بهددا ،والحل د
برير هللا وما لحق ب لك من المبتدعات :كبائر مجب محاربتها ،وال نتدأول لهد
األعمال سدا لل ر عة.
والدعاء إذا قدرن بالتوسد إلد هللا بأحدد مدن خلقد خد ف فرعدي فدي كيفيدة
الدعاء ولي

من مسائ العقيدة.

والعقيدددة أسددا

العم د  ،وعم د القلددب أهددم مددن عم د الجارحددة ،ومحصددي

الكمال في كليهما م لو شرعا ،وإن اختلفت مرمبتا ال لب( .)169انته .
قضية التوس :
وأمددا قضددية التوس د بالرسددول صددل هللا علي د وسددلم واألنبيدداء ،والم ئكددة
والصالحين من عبداد هللا ،فقدد ذكدر األسدتاذ البندا :أن هد ا مدن األمدور الخ فيدة
بين األئمة ،وأن خ ف في كيفية الدعاء ،ولي

من مسائ العقيدة.

وقددد أنكددر إخواننددا السددلفيون عل د األسددتاذ البنددا ه د ا القددول ،واشددتد نكيددرهم
علي  ،وع صومهم في معارضت والتشنيع عل قائل  .وال أدر لدم هد ا كلد ؟
ولم ق الرى شيئا ستوىب ال عن أو التشنيع.

( )169من رسالة «التعاليم»  -مجموع الرسائ (

.)358 :
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أوال :ألن األمددر خ فددي بالفعدد  ،ومددن قددرأ كتددب المدد اهب المتبوعددة مددن
الحنفيدة والمالكيددة والشددافعية بد حتد الحنابلددة :وىدد هد ا واضددحا ،فددالكثيرون
أىازوا التوس بالرسول وبالصالحين من عباد هللا.
وهناك من كر التوس  ،وهناك من منع .
ولك فر ق من هاالء أدلت أو شبهام  -عل األق  -في مأ يد ما ذهدب إليد ،
وللمخالفين ردودهم علي  ،كما هو الشأن في المسائ الخ فية.
وهنالك دلي قو لمن قالوا بالتوسد  ،وهدو حدد

عثمدان بدن حنيد  ،وقدد

صددحح الشدديخ األلبدداني ،وهددو مددن منكددر التوس د  ،وإن وىه د هددو وىهددة
أخرى ،هي في نظرى أقوى وأحرى .وهو ه ا الحد :
أخر أحمد وغير بسدند صدحي عدن عثمدان بدن حنيد

أن رىد ضدر ر

البصددر أمددي النبددي صددل هللا علي د وسددلم  ،فقددال ادع هللا أن ع دافيني .قددال :إن
شئت دعوت لدك ،وإن شدئت أخدرت ذاك فهدو خيدر« ،وفدي روا دة :وإن شدئت
صددبرت فهددو خيددر لددك» ،فقددال :ادع د  .فددأمر أن توضددأ ،و حسددن وضددوء ،
فيصددلي ركعتددين ،و دددعو بهد ا الدددعاء :اللهددم إنددي أسددألك ،وأموىد إليددك بنبيددك
محمددد نبددي الرحمددة ،ددا محمددد إنددي موىهددت بددك إل د ربددي فددي حدداىتي ه د ،
فتقض لي ،اللهم فشفع في «وشفعني في » .قال :ففع الرى  ،فبرأ(.)170
( )170أخرى في «المسند» ( ،)138 / 4وروا الترم ( 282 - 271 / 4بشرح التحفدة)،
وابدددن ماىددد ( ،)418 / 1وال براندددي فدددي «الكبيدددر» ( ،)2 / 2 / 3والحددداكم ()313 / 1
كلهم من ر ق عثمان بن عمر (شيخ أحمد فيد ) :أندا شدعبة عدن أبدي ىعفدر المددني قدال:
سمعت عمارة بن خز مة حد عن عثمان ب  ،وقال الترمد « :حسدن صدحي غر دب»
وفي ابن ماى عقب « :قال أبو إسحا  :حد صحي  :ثم روا أحمد :ثنا شدعبة بد  ،وفيد
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دددل عل د ىددواز التوس د فددي الدددعاء بجددا

النبي صل هللا علي وسلم أو غير من الصالحين ،وإذ في أن النبي صدل هللا
علي د وسددلم علددم األعم د أن توس د ب د فددي دعائ د  ،وقددد فع د األعم د فعدداد
بصيرا.
أما الشيخ األلباني فقال:
«وأما نحن فندرى أن هد ا الحدد

ال حجدة لهدم فيد علد التوسد المختلد

في د  ،وهددو التوس د بال د ات ،ب د هددو دلي د آخددر عل د النددوع الثال د مددن أنددواع
التوس المشروع ال

أسلفنا  ،ألن موس األعم إنما كان بدعائ .

واألدلة عل ما نقول من الحد

نفس كثيدرة» .اهد  .وقدد فصدلها فدي كتابد

«التوس وأنواع وأحكام » فليرىع إلي .
وثانيا :ألن التوس تعلدق بالعمد  ،وال تعلدق بالعقيددة فهدو مدن بحدو علدم
الفق ال من بحو علم التوحيد.
أمددا أن التوسد مددن مسددائ العمد  ،ولددي

مددن مسددائ العقيدددة ،فهد ا موىيد

صحي  ،ألن خد ف فدي كيفيدة الددعاء ،مدا دا المددعو والمتوسد إليد هدو هللا
متت.
لكددن بقددي البح د فددي مشددروعيت ه د قددال :أموس د إليددك بنبيددك محمددد ،أو
بم ئكتك المقربين أو بعبادك الصالحين أو ال جوز؟ فهد ا بحد فقهدي ،ولدي
الروا ة األخرى ،ومابعد محمدد بدن ىعفدر ثندا شدعبة بد  .روا الحداكم ( »519 / 1وقدال:
«صحي اإلسدناد» ووافقد الد هبي .انظدر :مخر جد فدي كتدا «التوسد » لأللبداني ( :
.)68 ،67
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ببح عقد .
ولي

اإلما البنا هدو أول مدن قدال بد لك ،بد قدال بد اإلمدا محمدد بدن عبدد

الوها نفس  ،كما نق في مجموع فتاو .
حي د قددال فددي المسددألة العاشددرة« :قددولهم فددي االستسددقاء :ال بددأ

بالتوس د

بالصددالحين ،وقددول أحمددد توس د بددالنبي خاصددة ،مددع قددولهم :إن د ال سددترا
بمخلددو  ،فددالفر ظدداهرا ىدددا ،ولددي
رخ

الكدد

ممددا نحددن فيدد  ،فكددون بعددض

في التوس بالصالحين ،وبعضهم خص بالنبي صدل هللا عليد وسدلم

 .وأكثر العلمداء نهد عدن ذلدك و كرهد  ،فهد المسدألة مدن مسدائ الفقد  .ولدو
كان عندنا قول الجمهور أن مكرو  ،ف ننكر عل من فعل »(.)171
فقددد مضددمن كد

الشدديخ أن التوسد بالصددالحين ،أو بددالنبي صددل هللا عليد

وسددلم هددو موضددع خ د ف بددين العلمدداء ،وإن هددو صددو قددول الجمهددور أن د
مكرو  ،وأن ه المسألة من مسائ الفق  .وهد ا عدين مدا قدرر البندا ،فد وىد
لإلنكار علي .
وقددال ب د أ ضددا المحددد السددلفي الشددهير الشدديخ ناصددر الددد ن األلب داني فددي
مقدمت لشرح «العقيدة ال حاو ة» البن أبي العز الحنفي ،فقدد محدد عدن سدبع
مسائ هامة ،قال :كلهدا فدي العقيددة إال األخيدرة منهدا( .)172عندي بداألخيرة :مدا
قال شارح ال حاو ة مدن كراهيدة التوسد بحدق األنبيداء وىداههم ،مبعدا إلمامد
أبي حنيفة.

(« )171مجموعة فتاوى الشيخ محمد عبد الوها » ( .)69 - 68 :
( )172انظر :مقدمة «شرح ال حاو ة» (  )55 :بعة المكتب اإلس مي.
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وألن الموضوع التوس فقهي ال عقد  ،مكلمدت عند ىميدع كتدب المد اهب
الفقهية ،عل اخت ف أحكامها فيد  ،ودخد الموسدوعات الفقهيدة ،باعتبدار مدن
المسائ الفروعية العملية ،التي مدخ في إ ار البح الفقهي.
وهندداك كثيددرون مددن المسددتقلين عددن الم د اهب قددالوا بنحددازة التوس د  ،مددنهم
اإلمددا الشددوكاني  -وهددو سددلفي معددروف  -فددي كتابد «محفددة الد اكر ن» شددرح
«الحصن الحصدين» .وهنداك غيدر مدن القددامي والمحددثين .ومدنهم مدن أىداز
التوس بالنبي وحد  ،ولم جز التوس برير من األنبياء والصدالحين ،كمدا هدو
رأ اإلما عز الد ن بن عبد الس .
والخ ف فدي المسدألة ظداهر .مكندك أن مراىعد فدي بحد «التوسد » فدي
الموسوعة الفقهية الكو تية في الجزء الرابع عشر .وبه ا تضد لندا سد مة مدا
قال الشيخ البنا بميزان العلم والتحقيق.
وأنا شخصيا أمي إل مرىي عد التوس ب ات النبي وبالصالحين.
وأمبن رأ شيخ اإلس

ابن ميمية في ذلك ،لعدة أمور:

األول :أن أدلة المنع  -أعندي مندع التوسد بد ات النبدي وذوات الصدالحين -
أرىد فددي الميددزان العلمددي .وخصوصددا أن بددا هللا معددال مفتددوح لكد خلقد ،
ولي

علي حاىب وال بوا  ،مث أبوا الملوك واألمراء .حتد العصداة فدت

هللا معال لهم أبوا رحمت  ،ونسبهم إل ذامد  ،فقدال معدال { :قُا َّٰيَ ِعَِاا ِد َ ٱلَا ِذينَ
علَ َّٰ أَنفُس ُِِ َّل تَق َن ُ
طوا ِمن رَح َم ِة َ
ٱّللِ} [الزمر.]53 :
أَس َرفُوا َ

والثدداني :أن إىددازة التوسدد قددد كددون ذر عددة إلدد دعدداء غيددر هللا معددال ،
واالستراثة ب  ،وكثير من النا

خلط بين األمدر ن ،فسدد ال ر عدة بدالنظر إلد
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العوا أول .
والثال  :أن المنه ال

أخ م وسرت علي فدي التعلديم والددعوة والفتدوى:

أننا إذا است عنا أن نتعبد هلل معال باألمر المتفق علي ف داعدي ألن نددخ فدي
األمر المختل

في .

وعل د ه د ا األسددا

ال أفض د التعبددد بص د ة التسددابي  ،ألن فددي الصددلوات

األخرى المتفق عليها ،والتي موامر عن رسول هللا التعبد بها ما رني عنها.
ولكني ال أؤثم من أدا اىتهداد إلد ىدواز التوسد  ،أو ىدواز التعبدد بصد ة
التسابي ونحوها .وال أنكر علي إال من اإلرشاد إل األرىد واألفضد  ،إذا ال
إنكار في المسائ الخ فية ،كما هو معلو .
وشيخ اإلس

ابن ميمية وإن أنكدر التوسد بالد ات ،لدم شدتد فدي نكيدر إلد

حد التكفير أو التأثيم ،كما فع بعض من ددعون االنتسدا إلد مدرسدت  .وقدد
قال في «فتاو » بعد أن ذكر الخ ف في المسألة« :ولدم قد أحدد :إن مدن قدال
بالقول األول فقد كفدر .وال وىد لتكفيدر  ،فدنن هد المسدألة خفيدة ليسدت أدلتهدا
ىلية ظاهرة ،والكفر إنما كون بننكار ما علم من الدد ن بالضدرورة ،أو بننكدار
األحكا المتوامرة والمجمع عليهدا ونحدو ذلدك  ...بد المكفدر بمثد هد األمدور
ستحق من مرلي العقوبة والتعز ر ما ستحق أمثال من المفتدر ن علد الدد ن،
ال سددديما مدددع قدددول النبدددي« :أيماااا رجااا قاااا ۡلخلاااۥ :ياااا كاااافر ،فقاااا َااااء َُاااا

أحاهما»(.)173

(« )173مجموع فتاوى شيخ اإلس » ( ،)106 / 1والحد

متفق علي عن ابن عمر.
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قضية الوالء والبراء:
وأما قضية الوالء والبدراء فداإلخوان كدانوا أسدبق الجماعدات إلد مقر رهدا،
فهم والون ك من وال هللا ورسول وىماعة المامنين ،كما قال معدال { :إِنَ َماا
ص ا َل َّٰوةَ َويُؤتُااونَ َ
َو ِلاال ُك ُ َ
سااولُۥُ َوٱلَ ا ِذينَ َءا َمنُااوا ٱلَ ا ِذينَ يُ ِقل ُمااونَ ٱل َ
ٱلز َكا َّٰاوةَ َو ُه ا
ٱّللُ َو َر ُ
ب َ
َّٰ َر ِكعُااونَ َ 55و َماان يَتَا َاو َ َ
ٱّللِ ُه ا ُ ٱل َّٰغَ ِلُِااونَ }
ٱّللَ َو َر ُ
سااولَۥُ َوٱلَا ِذينَ َءا َمنُااوا فَ ا ِإ َن ِحااز َ

[المائدة.]56 ، 55 :
وهم عادون ك مدن عدادى هللا ورسدول والمدامنينَّٰ { :يَأَي َُاا ٱلَا ِذينَ َءا َمنُاوا َّل

تَت َ ِخذُوا َعاُ ِو َو َعاُوَ ُك أَو ِللَا َء} [الممتحنة.]1 :
و اكددد األسددتاذ البنددا فددي رسددائل علد هد القضددية ،فددأوثق عددرى اإل مددان:
الحب في هللا ،والبرض في هللا .وه اإل مان اإل الحب والبرض؟
وفي رسالة «التعاليم» في ركن «التجرد» قول :أر د بالتجرد :أن مدتخل
لفكرمددك ممددا سددواها مددن المبدداد واألشددخا

 ،ألنهددا أسددم الفكددر وأىمعهددا

سا ُ
ان ِماانَ َ
وأع هدداِ { :صااِغَةَ َ
ٱّللِ ِصااِغَة} [البقددرة{ .]138 :قَااا كَانَ ا لَ ُك ا
ٱّللِ َو َماان أَح َ
سنَة فِ إَِ َّٰ َر ِهل َ َوٱلَ ِذينَ َمعَۥُ إِذ قَالُوا ِلقَو ِم ُِ إِنَاا َ َُار َّٰ َء ُُا ِمان ُك َو ِممَاا تَعُِااُونَ
أُس َوة َح َ
ٱّللِ َكفَرنَا َِ ُك َوََااَا ََلنَ َناا َوََلا َن ُك ُ ٱلعَا َّٰاَ َوةُ َوٱلَِغضَاا ُء أَََااًا َحتَا َّٰ تُؤ ِمنُاوا َِ َ
ون َ
اٱّللِ
ِمن دُ ِ

َوحاَهُ} [الممتحنة .]4 :والندا

عندد األ الصداد واحدد مدن سدتة أصدناف :مسدلم

مجاهددد ،أو مسددلم قاعددد ،أو مسددلم آثددم ،أو ذمددي معاهددد ،أو محا ددد ،أو محددار .
ولك د حكم د فددي ميددزان اإلس د  .وفددي حدددود ه د األقسددا نددوزن األشددخا
والهيئات ،و كون الوالء والعداء»( .)174اه .
( )174رسالة «التعاليم» مجموع الرسائ (

.)363 :
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ال أحسدب عالمدا أو منصددفا دتهم صدداحب هد ا الكد

بأند ال عدرف الددوالء

والبراء ،أو الموالة والمعاداة في هللا ،ب لقد رب ىي

حدب فدي هللا ،و دبرض

في هللا ،و والي في هللا ،و عاد في هللا.
واإلخوان كانوا أشد النا

عل المستعمر ن والصها نة ،ال ن احتلوا د دار

المسلمين ،وهم ال ن قادوا الجهاد وحركو فدي د دار اإلسد
ف

لمقاومدة هداالء،

تصور أن تهموا بدعوى الوالء لهم.

أخوة الموا نين من غير المسلمين:
ولكن اإلخوان فرقون بين هاالء وبدين مدوا نيهم ،الد ن عيشدون فدي دار
اإلس  ،وهم مدن أهد الدب د األصدليين ،وقدد دخد اإلسد

علديهم وهدم فيهدا،

وأع اهم ال مة واألمان أن عيشوا مع المسلمين وفي ظ حكمهم ،لهم مدا لهدم،
وعليهم ما عليهم ،إال ما اقتضا التميز الد ني.
فهاالء لم ن هللا معال عن برهم واإلقسا إليهم ،كمدا فدي قولد معدال َّ { :ل
َّٰ
يَان َُ َّٰى ُك ُ َ
ِين َولَا يُخ ِرجُاو ُك ِمان ِد َّٰيَ ِار ُك أَن تََِاارو ُه
َان ٱلَا ِذينَ لَا يُقَتِلُاو ُك فِا ٱلاا ِ
ٱّللُ ع ِ
َوتُقس ُ
ِطوا إِ َلل ُِ إِ َن َ
ٱّللَ ي ُِحب ٱل ُمقس ِِطلنَ } [الممتحنة.]8 :

فهاالء لهم حق البر والقسط ،والقسط هدو العددل ،والبدر فدو العددل ،وهدو
اإلحسان.
القسط :أن مع يهم حقهم ،والبر :أن مز د عل ما هو حق لهم.
القسط :أن أخ منهم الحق ال
عليهم.

عليهم ،والبر :أن متندازل عدن بعدض حقدك
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فهاالء  -إذا كانوا من أهد و ندك  -لدك أن مقدول :هدم إخوانندا ،أ إخوانندا
في الو ن ،كما أن المسلمين  -حيثما كانوا  -هدم إخوانندا فدي الدد ن« .والفقهداء
قولون عن أهد ال مدة :هدم مدن أهد الددار ،أ دار اإلسد » .فداألخوة ليسدت
د نية فقط كالتي بين أه اإل مان بعضهم وبعض ،وهي التي ىاء فيها قدول هللا
معددال { :إِنَ َمااا ٱل ُمؤ ِمنُااونَ إِخا َاوة} [الحجددرات .]10 :ب د هندداك أخددوة قوميددة ،وأخددوة
و نية ،وأخوة بشر ة.
والقرآن الكر م حدثنا في قص

الرس مع أقوامهم ال ن ك بوهم وكفدروا

سا ِللنَ  105إِذ قَاا َ لَُُا أ َ ُخاو ُه نُاوح أ َ َّل تَتَقُاونَ }
بهم ،فيقول{ :كَذَ ََ قَو ُ نُوح ٱل ُمر َ
سااا ِللنَ  123إِذ قَاااا َ لَ ُُااا أ َ ُخاااو ُه ُهاااود أ َ َّل
[الشددعراءَ { .]106 ، 105 :كاااذَََ َ
عااااد ٱل ُمر َ
س ا ِللنَ ِ 141إذ َقااا َ لَ ُُ ا أ َ ُخااو ُه
تَتَقُااونَ } [الشددعراءَ { .]124 ، 123 :كااذَََ ث َ ُمااودُ ٱل ُمر َ
سا ِللنَ  160إِذ قَاا َ لَُُا أ َ ُخاو ُه
َّٰ َ
ص ِلح} [الشدعراء{ .]142 ، 141 :كَذَََ قَاو ُ لُاوط ٱل ُمر َ

لُوط} [الشعراء.]161 ، 160 :
كي

أثبت هللا األخوة لهاالء الرسد مدع أقدوامهم مدع مكد بهم لهدم وكفدرهم

بهم؟ ألنهم كانو منهم ،فهم إخومهم من ه الناحية ،فهي أخوة قومية ،ولد ا قدال
عددن شددعيب فددي نف د

س ا ِللنَ  176إِذ قَااا َ لَ ُُ ا
ب أَص ا َّٰ َحبُ لل َك ا ِة ٱل ُمر َ
السددورةَ { :كااذَ َ

ُ
ش َعلب أ َ َّل تَتَقُونَ } [الشعراء .]177 ، 176 :وذلك أند لدم كدن مدنهم ،وإنمدا كدان مدن
مد ن ،ول ا قال في سورة أخرىَ { :وإِلَ َّٰ َمايَنَ أ َ َخا ُه ُ
شعَلِا ا} [هود.]84 :

وإذا أثبت القدرآن هد األخدوة القوميدة بدين الرسد وأقدوامهم ،فد حدر أن
نثبت أخوة و نية بين المسلمين وموا نيهم مدن األقبدا فدي مصدر ،أو أمثدالهم
في الب د اإلس مية األخرى.
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وال كددون ذلددك سددببا لل عددن فددي عقيدددة اإلخددوان ،وأنهددم ال عرفددون الددوالء
والبراء في عقيددمهم ،بد كدون هد ا مدن حسدن فقد اإلخدوان ،وفهمهدم عدن هللا
ورسول ما ال فهم اآلخرون.
مكفير الحكا :
وأما امها اإلخوان بأنهم ال سدارعون بد «مكفيدر الحكدا » الد ن ال نفد ون
شددرع هللا ،وال حكمددون بمددا أنددزل هللا ،و تهدداونون فددي ذلددك ،ممدداألة للحكددا ،
ومداهنة في الد ن.
فدديعلم هللا ،و علددم المامنددون ،و علددم النددا

أىمعددون :كددم لق د اإلخددوان مددن

الحكدا  ،وكددم بد لوا مددن مضددحيات ،وكددم قدددموا مددن شددهداء ،وكددم أضدداعوا مددن
أعمارهم سنوات وسنوات في سجون الحكا ومعتق مهم ،وكدم ارمدوت السديا
مدددن دمدددائهم ،وأكلدددت اآلالت مدددن لحدددومهم ،وسدددحقت أدوات التعددد ب مدددن
عظدددامهم .سدددواء فدددي ذلدددك الحكومدددات المملكيدددة ،والحكومدددات الجمهور دددة،
والحكومدددات فدددي عهدددد الليبراليدددة اليمينيدددة ،والحكومدددات فدددي عهدددد الثور دددة
االشراكية اليسدار ة .فلدي

اإلخدوان هدم الد ن تهمدون بالمداهندة فدي الدد ن أو

المماألة للحكا .
ولكددن اإلخددوان لهددم أصددول رىعددون إليهددا فددي مقددو م الحكددا  ،وفددي الحك دم
عليهم ،وعن ه األصول صددرون ،وعلد أحكامهدا نزلدون ،وال حرفونهدا
مددن أى د ظلددم الحكددا لهددم ،وانتهدداكهم لحرمددامهم ،وسددفكهم لدددمائهم ،وأكلهددم
ألموالهم بالبا

.

ومن ه األصول :أن التكفير قضدية لهدا خ رهدا ،و ترمدب عليهدا آثارهدا،
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وال جددوز التسدداه فيهددا ،وإلقدداء األحكددا عل د عواهنهددا دون االعتمدداد عل د
األدلة القا عة ،والبراهين الناصعة .فنن الد

نحكدم عليد بدالكفر :نخرىد مدن

الملددة ،ونسددلخ مددن األمددة ،ونفصددل عددن األسددرة ،ونفددر بين د وبددين زوى د
وولد  ،ونحرم من مواالة المسلمين ،ونجعل عدوا لهم ،وهم أعداء لد  .وأكثدر
مددن ذلددك :أن ىمهددور فقهدداء األمددة حكمددون علي د بالقت د  ،فهددو محكددو علي د
باإلعدا األدبي باإلىماع ،وباإلعدا الماد باألكثر ة.
له ا قال األستاذ البنا في آخر أص من أصول العشر ن:
«ال مكفر مسدلما أقدر بالشدهادمين ،وعمد بمقتضداهما بدرأ أو معصدية .إال
إذا أنكددر معلومددا مددن الددد ن بالضددرورة ،أو كدد

صددر القددرآن ،أو فسددر

مفسيرا ال محتمل أساليب اللردة العربيدة بحدال ،أو عمد عمد ال حتمد مدأو
غير الكفر»
والتضددييق فددي التكفيددر هددو امجددا المحققددين مددن علمدداء األمددة ،مددن ىميددع
الم اهب.
ولنددا رسددالة مددوىزة مركددزة حددول «ظدداهرة الرلددو فددي التكفيددر» بينددا فيهددا
حقائق مهمة حول ه ا األمر الخ ير ،ال

أسدرفت فيد بعدض الجماعدات فدي

عصرنا ،فكفرت األمة أو كادت .كفرت الحكا ألنهم لم حكمدوا بمدا أندزل هللا،
وكفرت الجمداهير ،ألنهدم سدكتو علد الحكدا ! بددعوى أن مدن لدم كفدر الكدافر
فهددو كددافر ،وىه د هدداالء أن هد ا إنمددا هددو فددي الكددافر األصددلي المعلددو كفددر
بالضرورة ،مث الم حدة والوثنيين والمحرفين من أه الكتا وغيرهم.
وقددد عددرض اإلمددا ابددن القدديم لتكفيددر الحكددا فددي كتابد «مدددار السددالكين»
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َ { :و َمن لَ يَح ُك َِ َماا أ َ َ
ناز َ َ
ارونَ } [المائددة:
ٱّللُ فَأُو َّٰلَئِاكَ ُها ُ ٱل َّٰ َك ِف ُ

 .]44وكان مما قال في مأو لها:
«فأما الكفر فنوعان :كفر أكبر ،وكفر أصرر.
فالكفر األكبر هو الموىب للخلود في النار.
واألصرر :موىب الستحقا الوعيد دون الخلود  ...كما في قولد صدل هللا
علي وسلم في الحد « :اثنتان ف أمت  ،هما َُ الكفر :الطعان فا النساب،
والنلاحة» ،وقول في «السنن»« :من أتا امارأة فا دَرهاا فقاا كفار َماا أناز

عل محما» ،وفي الحد

اآلخر« :من أت كاهنا أو عرافا ،فصاقۥ َما يقو .

فقااا كفاار َمااا أنااز هللا علا محمااا» ،وقولد ّ« :ل ترجعااوا َعااا كفااارا يضاارب

َِعضك رقاب َُض».
وه ا مأو ابن عبا

وعامة الصحابة في قول معدال َ { :و َمان لَا يَح ُكا َِ َماا

أَ َ
نز َ َ
ٱّللُ فَأُو َّٰلَئِكَ ُه ُ ٱل َّٰ َك ِف ُرونَ } [المائددة .]44 :قال ابن عبا

الملة ،ب إذا فعل فهو بد كفدر ،ولدي

«لي

بكفدر نقد عدن

كمدن كفدر بداهلل واليدو اآلخدر» ،وكد لك

قال اوو  .وقال ع اء« :هدو كفدر دون كفدر ،وظلدم دون ظلدم ،وفسدق دون
فسق».
ومنهم :من مأول اآل ة عل مدرك الحكدم بمدا أندزل هللا ىاحددا لد  .وهدو قدول
عكرمة .وهو مأو مرىوح .فنن ىحود كفر ،سواء حكم أو لم حكم.
ومنهم :مدن مأولهدا علد مدرك الحكدم بجميدع مدا أندزل هللا .قدال :و ددخ فدي
ذلددك الحكددم بالتوحيددد واإلسد  .وهد ا مأو د عبددد العز ددز الكندداني .وهددو أ ضددا
بعيد .إذ الوعيدد علد نفدي الحكدم بدالمنزل .وهدو تنداول مع يد الحكدم بجميعد
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وببعض .
ومنهم :من مأولها عل الحكم بمخالفدة الدن

 ،معمددا مدن غيدر ىهد بد وال

خ أ في التأو  .حكا البرو عن العلماء عموما.
ومنهم :من مأولها عل أه الكتدا  .وهدو قدول قتدادة والضدحاك وغيرهمدا.
وهو بعيد ،وهو خ ف ظاهر اللف  .ف

صار إلي .

ومنهم :من ىعل كفر نق الملة.
والصحي  :أن الحكم بريدر مدا أندزل هللا تنداول الكفدر ن ،األصدرر واألكبدر
بحسب حال الحاكم .فنن إن اعتقد وىو الحكم بما أنزل هللا فدي هد الواقعدة،
وعدل عن عصيانا ،مع اعتراف بأن مسدتحق للعقوبدة ،فهد ا كفدر أصدرر وإن
اعتقد أن غير واىب ،وأن مخير في  ،مدع ميقند أند حكدم هللا ،فهد ا كفدر أكبدر.
وإن ىهل وأخ أ فه ا مخ ئ ل حكم المخ ئين.
قال ابن القديم :والقصدد :أن المعاصدي كلهدا مدن ندوع الكفدر األصدرر ،فننهدا
ضد الشكر ،ال

هو العم بال اعة .فالسعي إما شكر ،وإما كفر ،وإمدا ثالد ،

ال من ه ا وال من ه ا .وهللا أعلم( .)175اه .
آ ات الصفات وأحاد ثها:
وأما الموضوع ال

أثار لر ا كبيرا ،فهدو مدا تعلدق بموقد اإلخدوان ممدا

سم «آ ات الصفات وأحاد

الصفات» فقد عرض األستاذ البنا عليد رحمدة

هللا ورضوان  -لها في موضعين أساسيين:
(« )175مدارح السالكين» البن القيم بتحقيق محمد حامد الفقي (ى  )337 - 335 / 1م بعدة
السنة المحمد ة.
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أولها :في األصول العشر ن من رسالة التعاليم .وذلدك فدي األصد العاشدر،
وفي قول:
«معرفدددة هللا متدددت ،وموحيدددد ومنز هددد  :أسدددم عقائدددد اإلسددد  ،وآ دددات
الصدفات ،وأحاد ثهددا الصددحيحة ،ومددا ليددق بد لك مددن المتشددابة :نددامن بهددا كمددا
ىاءت من غير مأو وال مع ي  ،وال نتعدرض لمدا ىداء فيهدا مدن خد ف بدين
العلمددداء ،و سدددعنا مدددا وسدددع رسدددول هللا صدددل هللا عليددد وسدددلم وأصدددحاب
{ َو َّٰ
ٱلرَ ِس ُخونَ فِ ٱل ِعل ِ يَقُولُونَ َءا َمنَا َِ ِۥۦ ُك ِمن ِعن ِا َرَِنَا} [آل عمران.]7 :

وثاني الموضعين :في رسالة «العقائد» التي كتبها مقاالت في سدنة ،1932
اإلخددوان بددث

أ بعددد مأسددي

سددنوات ،وكددان فددي العشددر نات مددن عمددر ،

ورغددم أن الرسددالة مددوىزة ،فقددد عددرض للموضددوع بالتفصددي المناسددب ،وال
بأ

أن ن كر أهم عناصر هنا.

م اهب النا

حول آ ات الصفات وأحاد ثها:

ذكددر األسددتاذ البنددا أن النددا

انقسددموا فددي هد المسددألة علد أربددع فددر  ،أو

أربعة م اهب.
م هب المشبهة:
 - 1الفرقة اۡلول  :فرقة أخ ت بظواهر ه النصو

كما هي ،ونسدبتها إلد

هللا معال  :وىها كوىو الخلق ،و دا أو أ د ا كأ د هم ،وضدحكا كضدحكهم!
وهك د ا حتدد فرضددوا اإللدد شدديخا ،وبعضددهم فرضدد شددابا! وهدداالء هددم
المجسمة والمشبهة ،وليسوا مدن اإلسد
من الصحة.

فدي شديء ،ولدي

لقدولهم نصديب
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َاامل ُع
ااو ٱلس ِ
س ك َِمث ِلاا ِۦۥ شَاا ء َو ُه َ
و كفددي فددي الددرد علدديهم قددول هللا متددت{ :لَاال َ
ٱّللُ أ َ َحاا َ 1
لر} [الشورى .]11 :وقول معال { :قُ ُه َو َ
ٱّللُ ٱلصَا َماُ  2لَا يَ ِلاا َولَا
ٱلَِ ِص ُ
حاُ} [اإلخ
يُولَا َ 3ولَ يَ ُكن لَۥُ ُكفُوً ا أ َ َ

.]4 - 1 :

م هب المع لة:
 - 2والفرقة الثانلة :فرقة ع لت معاني ه األلفاظ علد أ وىد  ،قصددون
ب لك نفي مددلوالمها م لقدا عدن هللا متدت ،فداهلل متدت ال دتكلم وال سدمع وال
بصددر؛ ألن ذلددك ال كددون إال بجارحددة ،والجددوار جددب أن منفدد عددن
سبحان  ،فب لك ع لون صفات هللا متت و تظاهرون بتقد سد  ،وهداالء هدم
المع لدة .و لدق علدديهم بعدض علمداء مددار خ العقائدد اإلسد مية :الجهميددة،
وال أظن أن أحدا عند مسكة مدن عقد ستسدي هد ا القدول المتهافدت! وهدا
قد ثبت الك

لبعض الخ ئق برير ىارحة ،فكي

توق ك

الحدق متدت

عل الجوارح؟! معال هللا عن ذلك علوا كبيرا.
ه ان رأ ان با

ن ال ح لهمدا مدن النظدر ،وبقدي أمامندا رأ دان همدا محد

أنظار العلماء في العقائد ،وهما رأ السل ورأ الخل .
م هب السل :
 - 3أما السلف رضوان هللا عللُ فقالوا :ندامن بهد اال دات واألحاد د كمدا
وردت ،ونتدرك بيددان المقصددود هلل متدت ،فهددم ثبتددون اليدد والعددين واألعددين
واالستواء والضحك والتعجب  ...إلخ وك ذلدك بمعدان ال نددركها ،ونتدرك
هللا متت اإلحا ة بعلمها ،وال سيما وقد نهينا عن ذلك في قدول النبدي صدل
هللا علي وسلم « :تفكروا ف خل هللا وّل تتفكروا ف هللا فإنك لان تقااروه
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قاره»(.)176
أ  -روى أبددو القاسددم ال لكددائي فددي «أصددول السددنة» عددن محمددد بددن الحسددين
صاحب أبي حنيفة رضي هللا عنهب قال« :امفق العلماء كلهم مدن المشدر
إل المرر عل اإل مدان بدالقرآن واألحاد د التدي حدد بهدا الثقدات عدن
رسول هللا صل هللا علي وسلم في صفة الر عز وى من غيدر مفسدير
وال وص وال مشدبي  ،فمدن فسدر اليدو شديئا مدن ذلدك فقدد خدر ممدا كدان
عليد النبددي صددل هللا عليد وسددلم وفددار الجماعددة؛ فددننهم لددم صددفوا ولددم
فسروا ،ولكن أفتوا بما في الكتا والسنة ثم سكتوا».
 وذكر الخد ل فدي كتدا «السدنة» عدن حنبد وذكدر حنبد فدي كتبد مثدكتا «السنة والمحنة» قال حنب « :سألت أبا عبدد هللا عدن األحاد د التدي
مددروى :إن هللا مت دت نددزل إل د سددماء الدددنيا» .و «إن هللا ددرى» و «إن هللا
ضع قدم » وما أشب ه األحاد ؟ فقال أبو عبد هللا :نامن بهدا ونصدد
بها وال كي وال معن  ،وال نرد منها شديئا ،ونعلدم أن مدا ىداء بد الرسدول
صل هللا علي وسلم حق إذا كان بأسانيد صحاح ،وال نرد علد هللا قولد ،
وال وص هللا متت بدأكثر ممدا وصد بد نفسد  ،بد حدد وال غا دة ،لدي
كمثل شيء».
ى  -وروى حرملة بن ح قال :سمعت عبد هللا بن وهب قول :سمعت مالدك
( )176ذكر في «الجامع الصرير» بلف « :تفكروا ف آّلء هللا وّل تفكروا ف هللا » وأشدار
إل أن روا أبو الشيخ وال براني في «األوسط» وابن عد والبيهقي في «الشعب» عدن
ابن عمر ،وبلف « :تفكروا ف خل هللا ،وّل تفكروا ف هللا» روا أبو نعيم في «الحليدة»
عن ابن عبا  .وحسنهما األلباني في «صحي الجامع الصرير» ( 2975و .)2976
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شديئا مدن ذات هللا قولد َ { :وقَالَا ِ ٱللَُُاودُ يَااُ َ
ٱّللِ

َاامل ُع
ااو ٱلس ِ
َمغلُولَااة} [المائدددة .]64 :فأشددار بيددد إلدد عنقدد  ،ومثدد قولدد َ { :و ُه َ

لر} [الشورى .]11 :فأشار إل عين أو أذن أو شيء من بدن  ،ق ع ذلدك
ٱلَِ ِص ُ
من ؛ ألن شب هللا بنفس  .ثم قال مالك :أما سمعت قول البراء حدين ذكدر أن
النبددي صددل هللا علي د وسددلم قددال :ال ضددحي بددأربع مددن الشددحا ا ،وأشددار
البراء بيد كما أشر النبي صل هللا علي وسلم  ،قال البدراء :و دد أصدرر
د من د رسدول هللا صدل هللا عليد وسدلم فكدر البدراء أن صد رسدول
هللا صل هللا علي وسلم إى ال ل وهو مخلو  ،فكيد الخدالق الد

لدي

كمثل شيء؟!
د  -وروى أبو بكر األثر  ،وأبو عمرو ال لمنكدي وأبدو عبدد هللا بدن أبدي سدلمة
الماىشون ك ما و

في ه ا المعند ختمد بقولد « :فمدا وصد هللا مدن

نفس فسما عل لسنان رسول سمينا كما سما  ،ولدم نتكلد مند صدفة مدا
سددوا  ،ال هدد ا وال هدد ا ،ال نجحددد مددا وصدد  ،وال نتكلدد معرفددة مددا لددم
ص ».
م هب الخل :
وأما الخل فقد قالوا :إننا نق ع بأن معاني ألفداظ هد اآل دات واألحاد د ال
ددراد بهددا ظواهرهددا ،وعل د ذلددك فهددي مجددازات ال مددانع مددن مأو لهددا ،فأخ د وا
اولون «الوى » بال ات «اليد» بالقدرة ،وما إل ذلك؛ هربا من شدبهة التشدبي
وإليك نماذ من أقوالهم في ذلك:
 - 1قال أبو الفر بن الجوز الحنبلي في كتاب «دفع شبهة التشدبي » :قدال هللا
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معال َ { :ويَِقَ َّٰ َوجۥُ َرَِكَ } [الرحمن .]27 :قال المفسرون :بق ربدك ،وكد لك
قددالوا فددي قول د معددال

{ :ي ُِري ااُونَ َوج َُ اۥُ} [الكه د

 .]28 :أ

ش ء َ
ها ِلك إِ َّل َوج َُۥُ} [القص
الضحاك وأبو عبيدةُ { :ك َ

ر دون د  .وقددال
 .]88 :أ إال هو.

وعقددد فددي أول الكتددا فص د ضددافيا فددي الددرد عل د مددن قددالوا :إن األخ د
بظاهر ه اآل ات واألحاد

هو م هب السل ؛ وخ صدة مدا قالد  :أن األخد

بالظاهر هو مجسيم ومشبي ؛ ألن الظاهر اللف هو ما وضع لد  ،فد معند لليدد
حقيقدة إال الجارحددة ،وهكد ا .وأمددا مد هب السددل فلددي

أخد ها علد ظاهرهددا،

ولكن السكوت ىملة عن البح فيها.
وأ ضددا فقددد ذهددب إل د أن مسددميتها آ ددات صددفات :وأحاد د صددفات مسددمية
مبتدعة لم مرد في كتا وال في سنة ،وليست حقيقة ،فننها إضافات لي

غيدر،

واستدل عل ك م في ذلك بأدلة كثيرة ال مجال ل كرها هنا.
 - 2وقال فخر الد ن الراز في كتاب «أسدا

التقدد

» :وأعلدم أن نصدو

القددرآن ال مكددن إىراؤهددا علدد ظاهرهددا لوىددو  :األول أن ظدداهر قولدد
معال َ { :و ِلتُصنَ َع َعلَ َّٰ عَلنِ } [ د  .]39 :قتضدي أن كدون آلدة ملدك الصدنعة
هي ملك العين ،والثال أن إثبات األعين فدي الوىد الواحدد قبدي فثبدت أند
ال بد من المصير إل التأو  ،وذلك هدو أن محتمد هد األلفداظ علد شددة
العنا ة والحراسة.
 - 3قال اإلما الرزالي فدي الجدزء األول مدن كتابد «إحيداء علدو الدد ن» عندد
ك م علد نسدبة العلدم الظداهر إلد البدا ن وأقسدا مدا تدأم فيد الظهدور
والب ون ،والتأو وغير التأو  :القسم الثال أن كدون الشديء بحيد لدو
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ذكددر صددر حا لفهددم ولددم كددن في د ضددرر ،ولكددن كن د عن د عل د سددبي
االسدتعارة والرمدز؛ وليكدون وقعد فدي قلدب المسددتمع أغلدب  ...ومند قولد
صل هللا علي وسلم « :إن المساجا للنازو ( )177مان النخاماة كماا تنازو

الجلااااة علااا الناااار» .ومعندددا أن روح المسدددجد وكونددد معظمدددا ،ورمدددي
النخامة في محقير ل فيضاد معن المسجد ة مضدادة الندار المصدال أىدزاء
الجلدة .وأندت مدرى أن سداحة المسدجد ال منقدبض مدن نخامدة ،وكد لك قولد
صل هللا علي وسلم « :أما يخشا الاذ يرفاع رأساۥ قِا اإلماا أن يحاو

هللا من رأسۥ رأ} حماار»( )178وذلدك مدن حيد الصدورة لدم كدن قدط وال
كون ،ولكن من حي المعند هدو كدائن؛ إذ رأ

الحمدار لدم كدن بحقيقتد

وكوند وشددكل بد بخاصدديت  ،وهددي الددب دة والحمددق ،وهددو المقصددود دون
الشك  .وإنما عرف أن ه ا السر علد خد ف الظداهر إمدا بددلي عقلدي أو
شرعي .أ العقلي فأن كون حمل عل الظداهر غيدر ممكدن ،كقولد صدل
هللا علي وسلم « :قلاب الماؤمن َالن إصاِعلن مان أصااَع الارحمن»( )179إذ
لو فتشنا عن قلو المامنين لم نجد فيها أصابع ،فعلم أنها كنا ة عن القددرة
التي هي سدر األصدابع وروحهدا الخفدي ،ومند باألصدابع عدن القددرة ألن
ذلك أعظم وقعا في مفهم مما األقدار.
( )177قول د صددل هللا علي د وسددلم « :إن المسااجا للناازو » أ لينقددبض .قددال الزبيددد فددي
«شرح اإلحياء» :قال العراقي :ه ا لم أر ل أصد فدي المرفدوع وإنمدا هدو مدن قدول أبدي
هر رة ،وفي «صحي مسلم» عن أبي هر رة رضدي هللا عند أ ضدا أن رسدول هللا صدل
هللا عليد وسددلم رأى نخامددة فددي المسددجد فددي القبلددة فقددال« :مااا َااا أحاااك مسااتقِ رَااۥ
فلنخع أمامۥ! أيجب أحاك أن يستقِ فلنخع ف وجُۥ».
( )178روا البخار ومسلم من حد أبي هر رة.
( )179روا مسلم من حد عبد هللا بن عمرو.
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والخل  ،وقد كان ه ان ال ر قان مثدار

مددن أئمددة المسددلمين ،وأخ د ك د دددعم م هب د

بالحج واألدلة ،ولدو بحثدت األمدر لعلمدت أن مسدافة الخلد

بدين ال در قين ال

محتم شيئا من ه ا لو مدرك أهد كد منهمدا الت درف والرلدو ،وأن البحد فدي
مث د ه د ا الشددأن ،مهمددا ددال في د القددول ،ال دداد فددي النها ددة إال إل د نتيجددة
واحدة ،وهي التفو ض هلل متت ،وذلك ما سنفصل لك إن شاء هللا معال .
بين السل

والخل :

قد علمت أن م هب السل فدي اآل دات واألحاد د التدي متعلدق بصدفات هللا
متت أن مروها عل مدا ىداءت عليد  ،و سدكتوا عدن مفسديرها أو مأو لهدا؛ وأن
م د هب الخلددق أن اولوهددا بنددا تفددق مددع منز دد هللا متددت عددن مشددابهة خلقدد .
وعلمددت أن الخددد ف شدددد د بدددين أهددد الدددرأ ين حتددد أدى بينهمدددا إلددد التنددداثر
باأللقا العصبية؛ وبيان ذلك من عدة أوى :
أوال :امفق الفر قان عل منز

هللا متت عن المشابة لخلق .

ثانيا :كد منهمدا ق دع بدأن المدراد بألفداظ هد النصدو

فدي حدق هللا متدت

غير ظواهرها التي وضعت لها ه األلفاظ في حق المخلوقت ،وذلدك مترمدب
عل امفاقهما عل نفي التشبي .
ثالثددا :كدد مددن الفددر قين علددم أن األلفدداظ موضددع للتعبيددر عمددا جددول فددي
النفددو  ،أو قددع محددت الحددوا

ممددا تعلددق بأصددحا اللرددة وواضددعيها ،وأن

اللرات ،مهما امسعت ،ال محيط بنا لي

ألهلها بحقائق علدم ،وحقدائق مدا تعلدق

ب ات هللا متدت مدن هد ا القبيد  ،فاللردة أقصدر مدن أن مواميندا باأللفداظ التدي مددل
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عل ه الحقائق ،فالتحكم في محد د المعاني به األلفاظ مرر ر.
وإذا مقددرر ه د ا فقددد امفددق السددل والخل د عل د أص د التأو د  ،وانحصددر
الخدد ف بينهمددا فددي أن الخلدد زادوا محد ددد المعندد المددراد ،حيثمددا ألجددأمهم
ضرورة التنز إل ذلك حفظا لعقائد العوا من شبهة التشبي  ،وهدو خد ف ال
ستحق ضجة وال إعناما.
مرىي م هب السل :
قال الشيخ البنا رحم هللا :
«ونحن نعتقد أن رأ السل من السكوت ومفدو ض علدم هد المعداني إلد
هللا متت :أسلم وأول باالمباع ،حسدما لمدادة التأو د والتع يد ؛ فدنن كندت ممدن
أسعد هللا ب مأنينة اإل مان ،وأثل صدر ببرد اليقين ،ف معدل ب بد .
ونعتقد إل ىانب ه ا أن مأو ت الخلد

ال موىدب الحكدم علديهم بكفدر وال

فسددو  ،وال مسددتدعي ه د ا النددزاع ال و د بيددنهم وبددين غيددرهم قددد ما وحددد ثا،
وصدر اإلس

أوسع من هد ا كلد  .وقدد لجدأ أشدد الندا

ممسدكا بدرأ السدل ،

رضوان هللا عليهم ،إل التأو فدي عددة مدوا ن ،وهدو اإلمدا أحمدد بدن حنبد
رضددي هللا عند ()180؛ مددن ذلددك مأو لد لحددد « :الحجاار اۡلسااود يماالن هللا ف ا
أرضۥ»( ، )181وقول صدل هللا عليد وسدلم « :قلاب الماؤمن َالن إصاِعلن مان
أصاَع الرحمن»( ، )182وقول صل هللا علي وسلم « :إن ۡلجا نفاس الارحمن
( )180نق ذلك اإلما الرزالي عن بعض الحنابلة في زمن وأنكر شيخ اإلس ابن ميمية.
( )181قددال العراقددي :روا الحدداكم وصددحح مددن حددد عبددد هللا بددن عمددرو ،بلفد « :الحجددر
مين هللا .» ...
( )182روا مسلم من حد عبد هللا بن عمرو.
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من جانب اللملن»(.)183
وقد رأ ت لإلما النوو رضي هللا عن مدا فيدد قدر مسدافة الخد ف بدين
الرأ ين مما ال دع مجاال للنزاع والجدال ،وال سيما وقد قيد الخل

أنفسدهم فدي

التأو بجواز عق وشرعا ،بحي ال ص د بأص من أصول الد ن.
قددال الددراز فددي كتابد «أسددا

التقددد

»« :ثددم إن ىوزنددا التأو د اشددترلنا

علد سددبي التبددرع بد كر ملددك التددأو ت علد التفصددي  ،وإن لددم نجددز التأو د
فوضنا العلم بها إل هللا معال  ،فه ا هو القانون الكلي المرىوع إليد فدي ىميدع
المتشابهات ،وباهلل التوفيق».
وخ صددة ه د ا البح د أن السددل والخل د قددد امفقددا عل د أن المددراد غيددر
الظاهر المتعارف بين الخلق ،وهو مأو في الجملة ،وامفقا ك لك علد أن كد
مأو د صد د باألصددول الشددرعية غيددر ىددائز ،فانحصددر الخد ف فددي مأو د
األلفاظ بما جوز في الشرع ،وهو هين كما مرى ،وأمر لجأ إلي بعدض السدل
أنفسهم.
وأهم ما جب أن متوىد إليد همدم المسدملين اآلن موحيدد الصدفوف ،وىمدع
الكلمة ما است عنا إل ذلك سبي  ،وهللا حسبنا ونعم الوكي ( .)184انته .
أوى اعتراض اإلخوة السلفين عل البنا:
واإلخوة السلفيون  -عفا هللا عنا وعنهم  -عترضون علد كد

أبي هر رة في حد

( )183قال العراقي :روا أحمد من حد
من قب اليمن» ورىال ثقات.
( )184من رسالة «العقائد» (  )418 - 411 :من مجموع الرسائ .

اإلمدا البندا

قال فيد « :وأىدد نفد

ربكدم
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من عدة أوى :
األول :أن اعتبر موقد

السدل

هدو السدكوت عدن بيدان المعند  ،ومفدو ض

معرفت إل هللا متدت ،فالبشدر أعجدز مدن أن حي دوا بصدفام عدز وىد  .وهدم
نكددرون نسددبة ه د ا التفددو ض إل د السددل  ،و قولددون :إن موق د السددل هددو:
اإلثبات ولي

التفو ض.

الثاني :محاولت التقر ب بين الموقفين ،وأن الشقة ليسدت بعيددة ىددا بينهمدا،
ألن موق

السل

في مأو في الجملة.

الثال  :هو عد مأثيم ومضلي الماولين من الخل  ،والتما
مع خروىهم عن سل

األعد ار لهدم،

األمة من الصحابة ومابعيهم بنحسان.

وسددأبين فيمددا لددي س د مة موق د الشدديخ البنددا رحم د هللا  ،وأن د لددم جدداوز
الصوا فيما ذهب إلي من ه األوىد  ،وأند لدم بتددع هد ا الكد

مدن عندد ،

ب هو متبع ألئمة كبار ،وصلوا إل ما وص إلي .
التفو ض واإلثبات:
أما الوى األول ،وهدو نسدبة التفدو ض إلد السدل  ،فلدي
وحد  ،إنما هو الموق

هد ا موقد البندا

المرو عن كثير من األئمة والعلماء الكبار.

وقد بين ذلك بوضوح ومفصي ع مة الحنابلدة فدي عصدر  ،الشديخ مرعدي
بددن وسد  ،الكرمددي المقدسددي الجنبلددي ،المتددوفي سددنة (1032هد ) ،وذلددك فددي
كتاب القيم «أقاو د الثقدات فدي مأو د األسدماء والصدفات» .فقدد قدال بعدد كد
عن المحكم والمتشاب  .والتأو وعدم :
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«إذا مقرر ه ا فاعلم :أن من المتشدابهات ،آ دات الصدفات التدي التأو د فيهدا
بعيد ،ف ماول وال مفسر.
وىمهدددور أهددد السدددنة مدددنهم السدددل وأهددد الحدددد  ،علددد اإل مدددان بهدددا
ومفو ض( )185معناها المراد منهدا إلد هللا معدال  ،وال نفسدرها ،مدع منز هندا لد
عن حقيقتها.
فقد روى اإلما ال لكائي الحداف عدن محمدد بدن الحسدن قدال :امفدق الفقهداء
كلهددم مددن المشددر إل د الرددر  ،عل د اإل مددان بالصددفات مددن غيددر مفسددير وال
مشبي (.)186
وقد روى ال لكائي أ ضا فدي «السدنة»( )187بسدند عدن أ سدلمة رضدي هللا
عنها في قول معال { :ٱلرَح َّٰ َم ُن َعلَ ٱل َعار ِ ٱسات َ َو َّٰ } [ د  ]5 :قالدت« :االسدتواء
معلدو  ،والكيد مجهدول ،واإل مدان بد واىدب ،والسداال عند بدعدة ،والبحد
عن كفر».
وه ا ل الحكم الحد

المرفوع( ،)188ألن مثل ال قال من قبي الرأ .

وقال اإلما الترم ( )189في الك

علد حدد

الرؤ دة( :)190المد هب فدي

( )185انظر «الرسالة التدمر ة» (.)30
()186نقل د عن د ال د هبي فددي «العلددو» ( - 159مختصددرة) ،واإلمددا ابددن ميميددة فددي «مجمددوع
الفتاو » (.)5 ،4 / 4
( ،)397 / 3( )187وأشار إل ه الروا ة الحاف ابن حجر في «الفت » (.)406 / 13
( )188قال شيخ اإلس ابن ميمية في «الفتاوى» :وقد رو ه ا الجوا عن أ سلمة رضدي
هللا عنها موقوفا ومرفوعا ،ولكن لي إسناد مما عتمد علي  .اه  .أقول :ودعدوى أن هد ا
ال قال من قبي الرأ  :فيها نظر ،وقد رو مثل عن مالك.
( )189في «سنن » ( )692 / 4بأ ول مما هنا ،وذكر نحو في ( )251 / 5من .
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ه ا عند أه العلم من االئمة ،مث سفيان الثور وابن المبارك ،ومالدك ،وابدن
عيينة ،ووكيع وغيرهم أنهدم قدالوا :ندرو هد األحاد د كمدا ىداءت ،وندامن
بها ،وال قال :كي ؟ وال نفسر ،وال نتوهم(.)191
قال الشيخ مرعي:
وذكددرت فددي كتددابي «البرهددان فددي مفسددير القددرآن» عددن قول د معددال َ { :ه ا
يَ ُ
نظا ُارونَ إِ َّل أَن يَااأتِلَ ُُ ُ َ
ٱّللُ فِ ا ُظلَ ا ِماانَ ٱلغَ َمااا ِ } [البقددرة ،]210 :وبعددد أن ذكددرت

م اهب المتأولين  :أن م هب السل هو عد الخوض في مث هد ا ،والسدكوت
عن ومفو ض علم إل هللا معال .
قال ابن عبا « :هد ا مدن المكتدو الد

ال فسدر» ،فداألول فدي هد اآل دة

ومددا شدداكلها أن ددامن اإلنسددان بظاهرهددا ،و كد علمهددا إلد هللا معددال  ،وعلد
ذلك مضت أئمة السل .
وكان الزهر ومالدك واألوزاعدي وسدفيان والليد بدن سدعد وابدن المبدارك
وأحمدددد بدددن حنبددد وإسدددحا

قولدددون فدددي هددد اآل دددة وأمثالهدددا :أمروهدددا كمدددا

ىاءت(.)192
وقددال سددفيان بددن عيينددة وناهيددك بد  :كد مددا وصد هللا بد نفسد فددي كتابد
فتفسير قراءم  ،والسكوت عن لي

ألحد أن فسر إال هللا ورسول (.)193
لع علديهم

و أول  « :جمع هللا النا و القيامة في صعيد واحد ،ثم
( )190وهو حد
ر العالمين ،فيقول  » ...الحد  .إسناد صحي .
( )191والمصن نق عن «اإلمقان» (.)958 / 2
( )192أوردها ابن عبد البر في «ىامع بيان العلم وفضل » (.)96 / 2
( )193انظر« :السنة» ل لكائي ( ،)431 / 3و «شرح السنة» للبردو ( ،)171 / 1و «خلدق
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في األسدماء والصدفات ،فقدال :ولدم كدن

أئمدة المسددلمين وأربددا المد اهب أئمددة الددد ن ،مثد مالددك وسددفيان واألوزاعددي
والشافعي وأحمد وإسحا و حي بن حيي وابن المبارك وأبي حنيفة ،ومحمدد
بن الحسن ،وأبدي وسد

تكلمدون فدي ذلدك ،و نهدون أصدحابهم عدن الخدوض

في  ،و دلونهم عل الكتا والسنة.
النزول ،و قدول ندزل بريدر حركدة

وسمع اإلما أحمد شخصا رو حد

وال انتقال وال مرير حال :فأنكر أحمد ذلك ،وقال :ق كما قال رسول هللا صدل
هللا علي وسلم  ،فهو كان أغير عل رب منك! انته (.)194
فه النقول كلها مدل بج ء عل أن السل
هد النصددو

لم كونوا خوضون فدي مفسدير

 ،بد كددانوا سددكتون عنهددا ،و مرونهددا كمددا ىدداءت ،و فوضددون

معناها ،إل هللا متت .لعلمهم أن عق اإلنسان محدود ،وعلمد قاصدر ،وقدد قدال
معال

ِيُ َو َما َخلفَ ُُ َو َّل ي ُِحل ُ
علما ا} [
طونَ َِ ِۦۥ ِ
{ :يَعلَ ُ َما ََلنَ أَيا ِ

التقر ب بين السل

.]110 :

والخل :

وأمددا محاولددة التقر ددب بددين السددل والخل د  ،فلددي

األسددتاذ البنددا أول مددن

حاول ذلك ،فقد وىدنا من كبار القدام والمحدثين من اىتهدد فدي ذلدك ،ومدنهم
الع مددة الواسد ي السددلفي الصددوفي (ت 712هد ) الد

كددان اإلمددا ابددن ميميددة

سددمي « ُىنيددد زمان د » فددي رسددالت «النصدديحة» وقددد محددد فيهددا عددن معن د
«العلو» و «الفوقية» التي ثبتها السل

أفعال العباد» (.)126
( )194انظر« :أقاو الثقات» (

هلل معال  ،فقال ك ما في غا ة الروعدة

 )63 - 60بعة الرسالة بتحقيق شعيب األرناؤو .
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ب الفوار بين الفر قين.

وقد نق خ صة ذلك الع مدة السدفار ني الحنبلدي (ت 1188هد ) فدي كتابد
الشهير فدي العقائدد« :لوامدع األندوار اإللهيدة»( )195ونقلهدا عند ما ددا :الع مدة
السيد رشيد رضا في «مفسير المنار» ،فدي مفسدير اآل دة السدابعة مدن سدورة آل
عمددران .ثددم قددال :إن مددا ذكددر شددب مأو د المتكلمددين فددي قددولهم :إن العلددو علددو
المرمبة ،أو هو هو! وأقر الشيخ رشيد أن تفق مع فدي الجدوهر ،ولكند فارقد
بعددد حظددر اسددتعمال مددا ىدداءت ب د النصددو

للعامددة والخاصددة مددع اعتقدداد

التنز  .انته .
المسددافة إذن ليسددت بعيدددة بددين الفددر قين ،كمددا تصددور بعددض الكددامبين أو
صورون ،من المتحمسين من ك الفر قين.
ونقددرأ للمصددل السددلفي الع مددة ىمددال الددد ن القاسددمي (ت 1332ه د ) فددي
مفسير المعدروف «محاسدن التأو د » قولد  :قدال ابدن كثدر فدي قولد معدال فدي
ص اافا} [اآل دة :]22 :أ وىداء الدر متدت،
ص اافا َ
سورة الفجرَ { :و َجا َء َرَكَ َوٱل َملَ ُك َ
لفص القضاء ،كما شاء ،والم ئكة بين د صفوفا صفوفا.
وسددبق ابددن ىر ددر إلد ذلددك ،وعضددد ب ثددار عددن ابددن عبددا

وأبددي هر ددرة

والضحاك في نزول معال مدن السدماء ومئد فدي ظلد مدن الرمدا  ،والم ئكدة
بين د  ،وإشرا األرض بنور ربها.
وم هب الخلد فدي ذلدك معدروف ،مدن ىعد الكد

علد حد ف مضداف،

( )195انظر «لوامع اإللهيدة» ( )211 ،210 / 1وقدد نشدر المكتدب اإلسد مي بتحقيدق زهيدر
الشاو رسالة «النصيحة» للواس ي.
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للتهو  .أ ىاء أمر وقضاؤ  .أو استعارة ممثيلية لظهور آ ات اقتددار ومبدين
آثار قهر وسل ان .
قال الزمخشر  :مثلت حال في ذلدك ،بحدال الملدك إذا حضدر بنفسد  ،ظهدر
بحضدددور مدددن آثدددار الهيبدددة والسياسدددة مدددا ال ظهدددر بحضدددور عسددداكر كلهدددا
ووزرائ وخواص عن بكرة أبيهم .انته .
قال الع مة القاسمي معلقا:
وكأن الخ ف بين الم هبين لفظين إذ مبني مد هب الخلد علد أن الظداهر
غير مراد.
و عنون بالظاهر :ما للخلق مما سدتحي علد الخدالق ،فيوىدب مأو لد وأمدا
السل

فينكرون أن معند الظداهر منهدا مدا للخلدق .بد هدو مدا تبدادر إلد فهدم

المامن ال

علم أن ذامد معدال  ،كمدا أنهدا ال مشدب الد وات ،فكد لك صدفام ال

مشددب الصددفات ألنهددا ال مكي د وال معلددم بوى د مددا ،فهددي حقيقددة بالنسددبة إلي د
سبحان عل ما ليق ب  .كالعلم والقدرة .ال ممثي وال مع ي .
قال اإلما ابن ميمية رضي هللا عن  :واعلم أن من المتأخر ن مدن قدول :إن
م هب السل

إقرارها عل مدا ىداءت بد  ،مدع اعتقداد أن ظاهرهدا غيدر مدرد،

وه ا لف مجمد  ،فدنن قولد « :ظاهرهدا غيدر مدراد» حتمد أند أراد بالظداهر
نعدددوت المخلدددوقين وصدددفات المحددددثين ،مثددد أن دددراد بكدددون هللا قبددد وىددد
المصلي ،أن مستقر في الحائط ال

صلي إلي  ،و «إن هللا معندا» ظداهر أند

إل د ىانبنددا ،ونحددو ذلددك ،ف د شددك أن ه د ا غيددر م دراد ،ومددن قددال :إن م د هب
السل

أن ه ا غير مراد ،فقد أصا في المعن  ،لكن أخ دأ فدي إ د

القدول
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هدو الظداهر ،علد مدا

قددد بينددا فددي غيددر هد ا الموضددع ،اللهددم إال أن كددون هد ا المعند لممتنددع صددار
ورا فدي هد ا
ظهر لبعض النا  ،فيكون القائ ل لك مصيبًا به ا االعتبار ،معد ً
اإل

 ،فنن الظهور وال بون قدد ختلد بداخت ف أحدوال الندا  ،وهدو مدن

األمور النسبية .انته .
وقددد بسددط رحم د هللا الك د
الك

في الصفات فرع عن الك

عل د ذلددك فددي «الرسددالة المدنيددة» أوض د أن
في الد ات ،حتد ى حد و و تبدع فيد مثالد ،

فنذا كان إثبات ال ات إثبات وىود ال إثبات كيفية ،فك لك إثبات الصدفات إثبدات
وىود ال إثبات كيفية.
وقددال رحم د هللا فددي بعددض فتاو د  :نحددن نقددول بالمجدداز ال د

قددا دليل د ،

وبالتأو الجار عل نه السبي  ،ولم وىد في شيء من ك منا وكد

أحدد

منا ،أنا ال نقدول بالمجداز والتأو د  ،وهللا عندد لسدان كد قائد  ،ولكدن ننكدر مدن
ذلك ما خال

الحق والصدوا  ،ومدا فدت بد البدا  ،إلد هدد السدنة والكتدا ،

واللحدددا بمحرفدددة أهددد الكتدددا  ،والمنصدددو

عدددن اإلمدددا أحمدددد وىمهدددور

أصحاب  :أن القرآن مشم عل المجاز ،ولم عرف عن غير من األئمدة ند
في ه المسألة ،وقد ذهب ائفة من العلماء من أصحاب وغيدرهم ،كدأبي بكدر
بن أبي داود ،وأبي الحسن الخرز  ،وأبي الفضد التميمدي ،وابدن حامدد ،فيمدا
أظن ،وغيرهم ،إل إنكار أن كون في القرآن مجاز ،وإنما دعاهم إل ذلدك مدا
رأو من محر

المحدرفين للقدرآن بددعوى لمجداز ،فقدابلوا الضد ل والفسداد،
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بحسم المراد ،وخيار األمور التوسط واالقتصاد( .)196انته .
وبهددد ا ندددرى أن حسدددن البندددا لدددم حدددد عدددن نهددد األئمدددة المحققدددين ،الددد ن
حرصون عل البناء ال الهد  ،وعل الجمع ال التفر ق.
عد مأثيم الماولين ومضليلهم:
وأمددا الوىد الثالد  ،وهددو عددد الحكددم بدداإلثم أو الفسددق  -فسددق التأو د  -أو
الض ل عل الماولين ،فه ا هو موى شديخ اإلسد

ابدن ميميدة نفسد  ،وموىد

ملمي اإلما ابن القيم ،في عد مأثيم المخ ئ في مأو ل في المسدائ األصدولية
أو العلمية ،و راد بها :المسائ المتعلقة بالعقائد وأصول الد ن.
وقدد رد ابدن ميميدة علد الد ن عد روا المخ ئدين فدي االىتهداد فدي األحكددا
الفرعية العملية ،ب ىعلوا لهم أىر المجتهد المخ ئ ،ولدم عددوا ذلدك إلد مدن
اىتهد في المسائ العلمية أو االعتقاد دة ،فأخ دأ .وأكدد أن كد عدالم اىتهدد فدي
اعددة هللا ورسددول  ،والفهددم عنهمددا ،فددي مسددائ العلددم أو العمدد  ،الفددروع أو
األصول ،فأخ أ في اىتهاد أو أصا  ،فهو دائر بني األىر واألىر ن.
وكان من فض الشيخ مرعي في كتاب «أقاو الثقات» ال

نقلنا مند مدن

قب  :أن لم تعقب بعض النقول التي أوردها في كتاب  ،وهي بمندأى عدن مدنه
السددل الد

صددرح باألخد بد  ،والعدددول عمددا سددوا  ،وال سدديما فددي نقلد عددن

اإلمددا ابددن الجددوز (ت 597هد ) الد

اضد ر رأ د فددي مسددألة الصددفات،

فمرة نحو منح السل في اإلثبات ،ومارة خالفهم ،و جن إل التأو  ،وهدو
متابع فدي ذلدك شديخ أبدا الوفداء ابدن عقيد الد
(« )196محاسن التأو » (ى .)152 ،151 / 17

ىدال

المعتزلدة ،ومدأثر بهدم،
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ووافقد فددي بعددض مددا ذهبددوا إليد  ،ومددع هد ا كددان موضددع التجلددة والتقددد ر مددن
الحنابلة وغيرهم من علماء األمة ...
قددال شدديخ اإلسد

ابددن ميميددة رحم د هللا فددي «در معددارض العقد والنق د »

( :)61 ،60/8والبن عقي أنواع من الك  ،فنن كان من أذكيداء العدالم ،كثيدر
الفكر والنظر في ك

النا  ،فتارة سلك مسلك نفاة الصفات الخبر دة ،و نكدر

عل من سميها صفات ،و قول :إنما هي إضافات ،موافقة للمعتزلة ،كما فعلد
في كتابد «ذ التشدبي وإثبدات التنز د »( ،)197وفدي كتابد «منهدا الوصدول»،
ومارة ثبدت الصدفات الخبر دة ،و درد علد النفداة والمعتزلدة بدأنواع مدن األدلدة
الواضددحات ،ومددارة وىددب التأو د  ،كمددا فعلد فددي كتابد «الواضد » وغيددر ،
ومددارة حددر التأو دد و مدد  ،و نهدد عندد كمددا فعلدد فددي كتابدد «االنتصددار
ألصحا الحدد » فيوىدد فدي ك مد مدن الكد
ومشددكور ،ومددن الكد

الحسدن البليد مدا هدو معظدم

المخددال للسددنة والحددق مددا هددو مد مو ومدددحور(.)198

انته .
وإذا كنا نعيب عل بعض السدلفيين غلدوهم فدي مكفيدر بعدض المسدلمين مدن
الماولين وغيرهم ،أو مفسيقهم ومأثيمهم ،فننا نعيب ك لك عل بعدض مخدالفيهم
الرلددو فددي امهددا هدداالء السددلفيين ب د أئمددتهم وشدديوخهم  -بالض د ل والمددرو ،
ومقددو لهم مددا لددم قولددو فددي د ددن هللا ،ورمدديهم بالجتسدديم والتشددبي وهددم بددرأون
منهمدا فدي كد مدا كتبددو  ،حتد قددالوا عدن اإلمددا الربداني ،ع مددة األمدة ،شدديخ
( )197حقق ونشر الشيخ محمد زاهد الكوثر وقد ل الشيخ محمد أبو زهرة بعندوان «دفدع
شبهة التشبي بأك التنز » و بع بالقاهرة ،وهناك بعة أخرى بتحقيق حسن السقاف.
(« )198أقاو الثقات» السابق ،من مقدمة الشيخ شعيب محققة ( .)24 ،23
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ابن ميمية ما ال جوز وال قب أن قال :بحال من األحوال.

وإني أشارك األ الشديخ شدعيب األرنداؤو كلمتد التدي وىههدا فدي مقدمدة
صدا إلد
محقيق لكتا الشيخ مرعي «أقاو د الثقدات» ووىد فيهدا النصد مخل ً
ال د ن قضددوا شددو ًا مددن حيددامهم فددي قددراءة كتددب الخل د  ،وممرسددوا بهددا ،ولددم
دخروا شيئًا مدن الوقدت للنظدر فدي الكتدب التدي مناولدت مد هب السدل بالبيدان
والشدددرح ،وعرضدددت بأماندددة وصدددد  ،ودللدددت علددد صدددحت باألدلدددة العقليلدددة
والنقلية المقنعة ،حت

تاح لهم المقارنة بدين المد هبين ،واختيدار مدا هدو أحكدم،

وأسددلم ،وأعلددم ،لددو أنهددم فعلددوا ذلددك لكددان خيد ًدرا لهددم وألمبدداعهم ال د ن أخ د ون
عنهم ،لو أنهم تأثرون بهم ،ولكانوا كفون ألسنتهم عدن مقو د العلمداء األثبدات
ال ن انتهجوا منه السل  ،وألفدوا فيد  ،ودافعدوا عند مدا لدم قولدو  ،وإلدزامهم
بتلك األقوال التي نسدبوها إلديهم والحكدم علديهم بموىدب ملدك اإللزامدات بدالكفر
والمرو  ،والش وذ.
مددع أن هدداالء األئمددة نفددون ملددك اإللزامددات بصددر القددول ومن وق د فددي
كتبهم التي مناولوا فيها مسألة الصفات وغيرها من مسائ االعتقاد.
وأه د العلددم متفقددون عل د أن د ال جددوز التكفيددر بدداللواز  ،ال سدديما إذا كددان
الم عون في صرح بنفيها وردها.
وال أدر كيد

جددرؤ الددب العلددم علد الحكددم بددالكفر والمددرو والشد وذ

عل من كان ل سابقة فضد فدي اإلسد

وأهلد بمدا حبدا هللا مدن علدم وفضد

ومقددوى ،وبمددا دبجت د براعت د مددن العلددو المختلفددة النافعددة التددي محيددي مددوات
القلو  ،ومبصر النا

بمراشدد الحدق ومهيدع الصدد  ،مدع أند لدي

لد مسدتند
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في الحكم علي ب لك إال نقول مبتسرة مشوهة من كتب  ،نقلها عند مدن كدان فدي
قلب د علي د عددداوة وحقددد ،وأقامهددا عل د الوى د ال د
والتهو

 ،ومنفير النا

ددرو ل د  ،بريددة التشددو

من علم  ،وإضعاف الثقة ب .

ومما ز د ال ين بلدة أن هداالء ال لبدة تشدبثون بتلدك األقدوال ،وال كلفدون
أنفسهم عناء البح في مراىعتهدا فدي مظانهدا الموثوقدة( ،)199ليتبدين لهدم وىد
الحدق ،وقددول الصدد  ،وليشددهدوا بأنفسدهم مدددلي

هداالء الحاقددد ن ومحددر فهم،

وافتراءهم.
وهم إل ذلدك ال لقدون ً
بداال ،وال عيدرون اهتما ًمدا لمدا حكدا العلمداء الثقدات
ال ن عاصروا ذلدك اإلمدا وخدال و فدي بيدان عظدم إمامتد فدي الدد ن والعلدم،
والفض والص ح ،والسداد واالستقامة.
ومددددا أظددددن أن أ

الددددب علددددم ستشددددعر خددددوف هللا ،و تحلدددد بددددالتقوى

واإلنصاف رمضي لنفسد أن قد

إلد صد هد ا النفدر الحاقدد الد

مضدي

عل غير هدى ،و لتم للبرآء العيب ،و تهالك عصبية وحقددًا { َرََنَاا ٱغ ِفار لَنَاا
اٱإلي َّٰ َم ِن َو َّل تَج َعا فِا قُلُو َِنَااا ِغ ااال ِللَا ِذينَ َءا َمنُاوا َرََنَااا ِإنَااكَ
َو ِ ِإلخ َّٰ َونِنَاا ٱلَا ِذينَ َ
ساَِقُونَا َِا ِ

رَحل }([ )200الحشر.]10 :
َرءُوف ِ
امباع نه القرآ ن في عد التجميع:
وأر ددد أن أنبدد هنددا علدد حقيقددة ذات أهميددة كبيددرة فددي قضددية الصددفات،
واإل مان بها ،ومعليمها للنا

عل م هب السل .

( )199األول أن قال :الموثو بها ،أو الموثقة.
( )200مقدمة الشيخ شعيب ( .)25 ،24
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وملددك الحقيقددة :أن معددرض ه د الصددفات كمددا وردت فددي كتددا ا هلل معددال
وسنة رسول صل هللا عليد وسدلم  ،أعندي أن مد كر مفرقدة ال مجموعدة ،فكد
مسلم امن بها و ثبتها هلل معال كما ىاءت.
فلي

مما وافق الكتا والسدنة ىمعهدا فدي نسدق واحدد دوهم مصدور مدا ال

ليق بكمال هللا معال  ،كما قول بعضهم :جدب أن مدامن بدأن هلل معدال وى ًهدا،
وأعينًددا ،و ددد ن ،وأصددابع ،وقددد ًما ،وسدداقًا  ...إلددخ .فددنن سددياقها مجتمعددة به د
كد مركدب مدن أىدزاء ،أو ىسدم

الصورة قد وهم بدأن ذات هللا معدال ومقدد
مكون من أعضاء ...
ولددم عرضدددها القدددرآن الكدددر م وال الحدددد
شددتر الرسددول لدددخول أحددد فددي اإلسد

الشدددر

بهددد الصدددورة ،ولدددم

أن ددامن بدداهلل معددال بهد ا التفصددي

الم كور.
ولم رد أن الصدحابة ومدابعيهم بنحسدان كدانوا علمدون الندا

العقيددة بجمدع

ه الصفات ،كما مجمع في بعض الكتب المالفة في ذلك.
ولكن المسلم إذا قدرأ القدرآن الكدر م ،أو الحدد

الصدحي  ،وانتهد إلد آ دة

مشتملة عل صفة من ه الصفات ،أو إل حد

من ه ا النوع ،آمدن بد كمدا

ورد ،دون محر

وال مع ي  ،وال مكيي

وال ممثي .

وبه ا كون سلفيًا حقًا ،ألمة لم عد ما كان عليد الصدحابة والتدابعون وخيدر
القرون في ه األمة.
اإلخوان واألشاعرة:
وامهدددا اإلخدددوان بدددأنهم مدددن األشددداعرة ،ال ندددتق

مدددن قددددرهم ،فاألمدددة
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اإلس د مية فددي معظمهددا أشدداعرة أو مامر د ددة ،فالماليكددة والشددافعية أشدداعرة،
والحنفية مامر د ة.
والجامعددات الد نيددة فددي العددالم اإلسد مي أشددعر ة أو مامر د ددة :األزهددر فددي
مصددر ،والز تونددة فددي مددون  ،والقددرو ين فددي المرددر  ،ود وبنددد فددي الهنددد،
وغيرها من المدار

والجامعات الد نية.

فلددو قلنددا :إن األشدداعرة ليسددوا مددن أهد السددنة ،لحكمنددا بددالظ ل علد األمددة
كلها ،أو ىلها ،ووقعنا فيما مقع في الفر التي نتهمها باالنحراف.
ومدددن ذا الددد

حمددد لدددواء الددددفاع عدددن السدددنة ومقاومدددة خصدددومها دددوال

العصور الماضية غير األشاعرة والمامر د ة؟
وك علمائنا وأئمتنا الكبار كدانوا مدن هداالء :البداق ني ،اإلسدفرا يني ،إمدا
الحددرمين الجددو ني ،أبددو حامددد الرزالددي الفخددر الددراز  ،البيضدداو  ،اآلمددد ،
الشهرسددتاني ،البرددداد  ،ابددن عبددد الس د  ،ابددن دقيددق العيددد ،ابددن سدديد النددا ،
البلقيني ،العراقي ،الندوو  ،الرافعدي ،ابدن حجدر العسدق ني ،السديو ي ،ومدن
المرددر  :ال ر وشددي والمددازر والبدداىي وابددن رشددد «الجددد» وابددن العربددي
والقاضي عياض والقر بي والقرافي والشا بي وغيرهم.
ومددن الحنفيددة الكرخددي والجصددا

والدبوسددي والسرخسددي والسددمرقند

والكاساني وابن الهما وابن نجيم والتفتازاني والبزدو وغيرهم.
واإلخوان السلفيون ال ن مون األشاعرة بن

 :مخ ئدون متجداوزون،

فاألشدداعرة فئددة مددن أه د السددنة والجماعددة ،ارمضددتهم األمددة ،ألنهددم ارمضددوا
الكتا والسنة مصدد ًرا لهدم ،وال ضديرهم أن خ ئدوا فدي بعدض المسدائ  ،أو
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ختاروا الرأ المرىوح أو حت الخ أ ،فهم بشر مجتهدون غير معصدومين،
وال موىدد فئددة سددلمت مددن الزلد والخ ددأ فيمددا اىتهدددت فيد  ،سددواء فددي مسددائ
الفددروع أ فددي مسددائ األصددول ،وكد واحددد اخد مددن ك مد و دددر علي د إال
الرسول المعصو صل هللا علي وسلم .
عل د أن الحقيقددة أن اإلخددوان فددي امجدداههم العددا ليسددوا أشدداعرة ،وال ضددد
األشاعرة ،إنهم ستمدون عقائدهم من القرآن ً
أوال ،ثم مدن صدحي السدنة ثانيًدا،
و أخ ون مدن كد

ائفدة أفضد مدا عنددهم ،مدرىحين مدا رىحد الددلي  ،ومدا

ا د البرهان ،ماثر ن م هب السل

عل م هب الخل  ،غير متعصدبين وال

منرلقين ،داعين إل التوحيدد ،بدر ئين مدن الشدرك كلد  ،أكبدر وأصدرر  ،ىليد
وخفي  ،وهلل الحمد ً
وآخرا.
أوال
ً

***

اإلخوان المسلمون  70عا ًما في الدعوة والتربية والجهاد

432

 - 8اإلخوان والتصوف
ال ن عادون التصوف من أنصار «السدلفية الصدارمة» ،تهمدون اإلخدوان
بددأنهم «ىماعددة صددوفية» و سددتدلون لدد لك بددأن حسددن البنددا نشددأ فددي ر قددة
صوفية ،كما حدثنا بقلم عن نفسد فدي م كرامد  ،وهدي «ال ر قدة الحصدافية»
وبأن البنا رحم هللا قال عن دعوة اإلخوان :إنها حقيقة صدوفية .وبدأن للتربيدة
الصوفية أثرها لدى اإلخوان في كثير مدن المظداهر ،ومنهدا :المبالردة فدي حدب
بعضهم لبعض ،والرلدو فدي معظديم شديخهم البندا إلد درىدة التقدد

 ،واعتبدار

رسائل وكلمام وكأنها وحي منزل!
أمددا ىماعددات «ال ددر الصددوفية» فهددم عل د العك د

مددن ذلددك ممامددا ،فهددم

ددرون اإلخددوان ىماعددة «سددلفية وهابيددة» منكددر علدد المتصددوفة كثيددرا مددن
أفكددارهم وأذكددارهم وسددلوكيامهم ،ومصدد ذلددك بأندد بدددع وضدد الت ،مثدد
وافهم حول أضرحة األولياء ،واستراثتهم بهم ،وعم الموالدد لهدم ،إلد آخدر
ه السلوكيات المعهودة عند ال ر الصوفية في شت الب د اإلس مية.
والحقيقدددة أن دعدددوة اإلخددددوان مدددز رائدددع مددددن «السدددلفية المتصددددوفة»،
و«الصددوفية المتسددلفة» وهددي كمددا شددرحها ماسسددها رحم د هللا دعددوة سددلفية،
وحقيقة صوفية.
هددي دعددوة سددلفية؛ ألن اإلخددوان دددعون إل د العددودة باإلس د

إل د معين د

الصافي من كتا هللا ،وسنة رسول صل هللا علي وسلم .
وهدي حقيقددة صدوفية؛ ألنهددم عملدون علد أسدا

التزكيددة و هدارة الددنف ،
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ونقاء القلب ،والمواظبة عل العم  ،واإلعراض عدن الخلدق ،والحدب فدي هللا،
واالرمبا عل الخير.
فه ا هو التصوف ،وه هي الصوفية الحقيقية عن حسدن البندا ،إنهدا ليسدت
الموالدددد والعوائدددد ،وليسدددت «الشدددركيات» فدددي العقيددددة ،وال «البددددعيات» فدددي
العبددادة ،وال «السددلبيات» فددي التربيددة ،التددي مجعدد المر ددد بددين ددد الشدديخ
كالميت بين د الراس !
التصوف الحق عند حسن البنا تمث أول ما تمث في هدارة الدنف
القلددب ،فتزكيددة الددنف

ونقداء

سااوَ َّٰى َُا  7فَأَل َُ َم َُااا
هددي أول سددبي الف د ح { َونَفااس َو َمااا َ

اب َمن دَس ََّٰى َُا} [الشم
ُور َها َوتَق َو َّٰى َُا  8قَا أَفلَ َح َمن َز َك َّٰى َُا َ 9وقَا َخ َ
فُج َ

.]10 - 7 :

والقلب هو المضرة التدي إذا صدلحت صدل اإلنسدان كلد  ،وإذا فسددت فسدد
اإلنسان كل  ،وس مت أسا

النجاة و القيامدة {يَاو َ َّل يَنفَا ُع َماا َو َّل ََنُاونَ 88

سا ِلل } [الشددعراء .]89 ، 88 :فد بددد مددن المجاهدددة لنقدداء ه د ا
إِ َّل َماان أَت َا ٱ َّللَ َِقَلااب َ
القلب وصفائ و هارم من معاصي القلو وأخ ارها.
والمواظبة عل العم الصال واىب عل المسلم ،فدنن أحدب األعمدال إلد
هللا أدومها وإن ق .
واإلعددراض عددن الخلددق باإلقبددال عل د الخددالق :مددن صددفات الربددانيين مددن
س ا َّٰلَ ِ َ
شااونَ أ َ َح ااًا إِ َّل
شااونَۥُ َو َّل يَخ َ
ٱّللِ َويَخ َ
أصددحا الرسدداالت {ٱلَ ا ِذينَ يَُِ ِلغُااونَ ِر َّٰ َ
َ
ٱّللَ} [األحزا

.]39 :

وهم الموصدوفون فدي قولد معدال َّٰ { :يَأَي َُاا ٱلَا ِذينَ َءا َمنُاوا َمان يَرتَااَ ِمان ُك عَان
ف يَأتِ َ
علَ ٱل َّٰ َك ِف ِارينَ
علَ ٱل ُمؤ ِمنِلنَ أ َ ِع َزة َ
ٱّللُ َِقَو ي ُِحِ ُُ َوي ُِحِونَۥُ أَذِلَة َ
دِينِ ِۦۥ فَ َ
سو َ
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سِِل ِ َ
ٱّللِ َو َّل يَ َخافُونَ لَو َمةَ َّلئِ } [المائدة.]54 :
يُ َّٰ َج ُِاُونَ فِ َ

فهم إلعراضهم عن الخلدق ،ال خدافون لومدة الئدم مدنهم ،وال خشدون أحددا
إال هللا سبحان  ،ألنهم وقنون أن الخلق ال ملكون لهم ضرا وال نفعا ،وال حيداة
وال موما ،وأن األرزا التي

مدع الندا

فيهدا ،واألعمدار التدي خداف الندا

عليها ،كلتاهما بيد هللا وحد  ،ال ملك أحد أن نقصهم لقمدة مدن رزقهدم ،وال أن
سااااع اَة َو َّل
قدددد مدددن أىلهدددم لحظدددة أو ددداخر {فَااا ِإذَا َجاااا َء أ َ َجلُ ُُااا َّل يَساااتَأ ِخ ُرونَ َ

يَستَق ِا ُمونَ } [األعراف.]34 :
والحب في هللا :دعامة من الدعائم التي مقدو عليهدا الجماعدة المامندة ،فكمدا
مربط بينها المفداهيم المشدتركة ،والفكدرة الواحددة ،مدربط بدين أبنائهدا العوا د
المشتركة .وأعظم ه العوا

وأخلدها وأعمقها هو الحب في هللا .فهدو حدب

ال قو عل عرض من الدنيا ،أو مال أو ىا  ،أو متعة ،أو نحو ذلك ،بد قدو
عل اإل مان باهلل معدال  ،والتقدر إليد  ،والرغبدة فدي نصدرة اإلسد  ،وأوثدق
عرى اإل مان :الحب في هللا ،والبرض في هللا.
واالرمبا عل الخير من دالئ ه ا التوىيد الخيدر ،وهد ا االرمبدا

عندي:

التفاهم والتواصدي والتضدامن علد الخيدر فعد ونيدة ودعدوة .فقدد قدال معدال :
{ َوٱفعَلُوا ٱل َ
خل َر لَعَلَ ُك تُف ِلحُونَ } [الح

.]77 :

وقال عز وى َ { :ولت َ ُكن ِمن ُك أُمَة يَاعُونَ إِلَ ٱل َخل ِر} [آل عمران.]104 :
وقال علي الص ة والس « :من د عل خلر فلۥ مث أجر فاعلۥ»(.)201
( )201روا أحمد ومسدلم وأبدو داود والترمد
(.)6239

عدن ابدن مسدعود «صدحي الجدامع الصدرير»
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وقال عليد الصد ة والسد « :إنماا اۡلعماا َالنلاات ،وإنماا لكا امار ماا

نو »(.)202
ٱإلثا ِ َوٱلعُاا َّٰ َو ِن}
ااونُوا َ
ااونُوا َ
علَا ٱل ِِ ِار َوٱلتَق َاو َّٰ َو َّل ت َ َع َ
وقال معدال َ { :وت َ َع َ
علَا ِ

[المائدة.]2 :
ساانَ لَ ِف ا ُخساار  2إِ َّل ٱلَ ا ِذينَ َءا َمنُااوا
ٱإلن َّٰ َ
وقددال عددز مددن قائ د َ { :وٱلعَصا ِار  1إِ َن ِ
َوع َِملُوا ٱل َّٰ َ
صوا َِٱلصَِ ِر} [العصر.]3 - 1 :
صوا َِٱل َح ِ َوت َ َوا َ
ص ِل َّٰ َح ِ َوت َ َوا َ

لقد استفاد األستاذ البنا من مجربت الصدوفية ،أخد منهدا مدا صدفا ،ومدرك مدا
كدر ،وهو موق ك الرىال الربانيين ،كما رأ نا عن شيخ اإلسد
وملمي د اإلمددا ابددن القدديم ،فلددم كونددا ضددد التصددوف بددن

ابدن ميميدة

 ،كمددا تصددور أو

صور بعض مدن دزعم االنتسدا إلد مدرسدتهما ،بد كاندا مدن أهد المعرفدة
باهلل ،والحب ل  ،ومن رىال التربيدة اإل مانيدة والسدلوك الربداني ،كمدا بددا ذلدك
في مجلد ن مدن «مجمدوع فتداو ابدن ميميدة» ،وفدي عددد مدن كتدب ابدن القديم،
أعظمهدا« :مدددار السددالكين شدرح منددازل السددائر ن إلد مقامددات» {إِيَاااكَ نَعُِااُ
َو ِإيَاكَ نَست َ ِع ُ
لن} [الفامحة.]5 :

ب كان اإلما أبو الفر ابن الجدوز (ت  597هد ) مدن هداالء الربدانيين،
بددرغم نقددد للتصددوف بعند فددي كتابد الشددهير «ملبددي

إبلددي » كمددا بددين ذلددك

الع مددة أبددو الحسددن الندددو فددي كتاب د الممتددع «ربانيددة ال رهبانيددة» وظهددرت
اسددتفادة البنددا فددي مظدداهر شددت فددي حركت د  ،منهددا فددي شددعارات الحركددة :هللا
غا تندددا ،والرسدددول قددددومنا ،أ أن رضدددوان هللا هدددو غا دددة الرا دددات مدددن وراء
( )202متفق علي عن عمر ،وهو أول حد

في «صحي البخار ».
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الدددعوة والعمد كلد  .كمددا نددرى ذلددك واضددحا فددي ىملددة مددن أركددان الدددعوة أو
أركدددان التبعدددة ،مثددد  :اإلخددد

 ،والتجدددرد ،واألخدددوة ،والعمددد  ،والجهددداد،

والثبات ،والثقة.
وكثيددر مددن دعدداة اإلخددوان نجددد عندددهم مددا لددي

عنددد غيددرهم مددن ال د و

الوىداني ،والشو اإل ماني ،والتألق النوراني ،والتوى الربداني ،الد
ك مهدددم مددد

شدددراف القلدددو  ،و لمددد

جعد

أومدددار األرواح ،فيددداثر فيهدددا رغبدددة

ورهبددة ،وىدددنا ذلددك عنددد ش ديخنا البهددي الخددولي فددي كتاب د «م د كرة الدددعاة»
وحد ث الفياض في عن «الروحانية االىتماعية» ،وكتاب «آد عليد السد

»

ومقاالم في مجلة «المسلمون» عن «العارفين» وحد ث معنا في ن ا قدد ما،
ونحن

 ،في «كتيبة ال بي » عني إسماعي علي الس

ووىدنا ذلك عند الداعية المحبو  ،ال

.

كان في شدباب شدعلة متقددة :سدعيد

رمضان ،ووىددنا ذلدك عندد شديخنا محمدد الرزالدي ،كمدا بيندت ذلدك فدي كتدابي
عن «الرزالي كما عرفت » ووىدنا ذلدك فدي كتابدات عبدد العز دز كامد قدد ما،
والتلمسدداني ومشددهور والسيسددي وغيددرهم .وقددد بدددأنا مند سددنوات كتابددة سلسدداة
«في ال ر ق إل هللا» أصدرنا فيها أربعة كتدب عدن «الحيداة الربانيدة والعلدم»
وعدددن «النيدددة واإلخددد

» و «التوكددد » و «التوبدددة إلددد هللا» ونسدددأل هللا أن

عيننددا عل د إكمالهددا ،ونحددن نسددير فيهددا إل د «مصددو

السددلفية» و «مسددلي

الصوفية» كما قال األستاذ محمد المبارك رحم هللا .
ومدددن أبدددرز مدددا تميدددز بددد الصدددوفية الصدددادقون ث ثدددة أشدددياء :االسدددتقامة،
والمحبة ،و اعة الشيخ ،وه مقومات أساسية في التربية اإلخوانية.
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ولألستاذ البنا رأ في التصوف والصوفية سدجل فدي م كرامد  ،حسدن بندا
أن ننقلدد هندددا ،لمدددا عرفنددا بموقددد الرىددد النظددر والعملدددي مدددن التصدددوف
وال ر الصوفية وأهلها ،والرغبة في إص حها.
رأ في التصوف لألستاذ البنا:
قال رحم هللا « :حين امسع عمدران الدولدة اإلسد مية صددر القدرن األول،
وكثددرت فتوحهددا ،وأقبلددت الدددنيا علد المسددلمين مددن كد مكددان ،وىبيددت إلدديهم
ثمرت ك شيء وكان خليفتهم بعد ذلك قدول للسدحابة فدي كبدد السدماء :شدرقي
أو غربي فحيثما وقع م رك ىاءني خراىد  ،كدان بيعيدا أن قبلدوا علد هد
الدنيا تمتعون بنعيمهدا و تد وقون ح ومهدا وخيرامهدا فدي اقتصدادا أحياندا وفدي
إسراف أحيانا أخرى ،وكان بيعيدا أمدا هد ا التحدول االىتمداعي ،مدن مقشد
عصددر النبددوة الزاهدددة إلد لددين الحيدداة ونضددارمها فيمددا بعددد ذلددك :أن قددو مددن
الصدالحين األمقيدداء العلمدداء الفضد ء دعدداة مدداثرون زهددون النددا

فددي متدداع

هد الحيدداة الزائد  ،و د كرونهم بمددا قددد نسددون مددن متددع اآلخددرة البدداقيَ { :وإِ َن
ار ٱۡل ِخا َارةَ لَ ُِ ا َ ٱل َحلَا َاو ُ
ان لَااو َكااانُوا يَعلَ ُمااونَ } [العنكبددوت ]64 :ومددن أول هدداالء
ٱل ااَ َ
ال ن عرفت عنهم ه الدعوة اإلما الواع الجلي  -الحسن البصر  ،ومبعد

عل كثير من أضراب الدعاة الصالحين ،فكانت ائفة في النا

معروفة بهد

الدددعوة إلد ذكددر هللا واليددو اآلخددر .والزهددادة فددي الدددنيا ومربيددة النفددو

علد

اعة هللا ومقوا .
و دددرأ علددد هددد الحقدددائق مدددا دددرأ علددد غيرهدددا مدددن حقدددائق المعدددارف
اإلس مية ،فأخ ت صورة العلم الد

دنظم سدلوك اإلنسدان ،و رسدم لد

ر قدا

من الحياة خاصدا :مراحلد الد كر والعبدادة ومعرفدة هللا ،ونها تد الوصدول إلد
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الجنة ومرضاة هللا.
وهد ا القسددم مددن علددو التصددوف  -وأسددمي «علددو التربيددة والسددلوك»  -ال
شك أن من لب اإلس
النفددو

عد

وصميم  ،وال شك أن الصوفية قد بلروا بد مرمبدة مدن

ودوائهددا ،وال ددب لهددا والرقددي بهددا ،لددم بل د إليهددا غيددرهم مددن

المربين ،وال شك أنهم حملو النا

به ا األسلو علد خ دة عمليدة مدن حيد

أداء فرائض هللا واىتنا نواهي  ،وصد التوى إليد  ،وإن كدان ذلدك لدم خد
من المبالرة في كثير من األحيان ،مأثرا بروح العصدور التدي عاشدت فيهدا هد
الدعوات :كالمبالردة فدي الصدمت والجدوع والسدهر والعزلدة .ولد لك كلد أصد
فددي الددد ن ددرد إلي د  ،فالصددمت أصددل اإلعددراض عددن اللرددو ،والجددوع أصددل
الت ددوع بالصددو  ،والسددهر أصددل قيددا الليد  ،والعزلددة أصددلها كد األذى عددن
ووىو العنا دة بهدا .ولدو وقد

النف

الت بيدق العملدي عندد هد الحددود التدي

رسمها الشارع لكان في ذلك ك خير.
ولكن فكدرة الددعوة الصدوفية لدم مقد

عندد حدد علدم السدلوك والتربيدة ،ولدو

وقفت عند ه ا الحد لكان خيرا لها وللنا  ،ولكنها ىداوزت ذلدك بعدد العصدور
األول د إل د محلي د األذوا والمواىددد ،ومددز ذلددك بعلددو الفلسددفة والمن ددق
وموار

األمم الماضية وأفكارها ،فخل ت ب لك الد ن بما لدي

مند  ،وفتحدت

الثررات الواسعة إل الزهد والتقش  ،والرغبة في الحصول علد هد النتدائ
الروحية الباهرة.
وأصددب كد مددا كتددب أو قددال فددي هد الناحيددة جددب أن كددون محد نظددر
دقيق من الناظر ن في د ن هللا والحر صين عل صفائ ونقائ .
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وىددداء بعدددد ذلدددك دور التشدددكي العملدددي للفكدددرة ،فنشدددأت فدددر الصدددوفية
و وائفهم ،ك عل حسب أسلوب في التربية .ومدخلت السياسة بعد ذلك لتتخد
من ه التشكي ت مكأة عن اللزو ونظمدت ال وائد أحياندا علد هيئدة الدنظم
العسكر ة ،وأخرى عل هيئة الجمعيدات الخاصدة .حتد انتهدت إلد مدا انتهدت
إليدد اليددو مددن هدد الصددورة األثر ددة التددي ىمعددت بقيددة ألددوان هدد ا التددار خ
ال و د  ،والتددي مثلهددا اآلن فددي مصددر «مشدديخة ال ددر الصددوفية» ورىالهددا
وأمباعها.
وال شك أن التصوف وال ر كانت من أكبر العوام في نشر اإلس
كثير من البلدان ،وا صال إل ىهات نائية مدا كدان إال علد

فدي

دد هداالء الددعاة،

كمددا حددد و حددد فددي بلدددان إفر قيددا وصددحار ها ووس د ها ،وفددي كثيددر مددن
ىهات آسيا ك لك.
وال أن األخ بقواعد التصوف مدن ناحيدة التربيدة والسدلوك لد األثدر القدو
فددي النفددو

والقلددو  ،ولك د

الصددوفية فددي ه د ا البددا صددولة ليسددت لك د

غيرهم من النا  .ولكن ه ا الخلط أفسد كثيرا من ه الفوائد وقض عليها.
مددن واىددب المصددلحين أن

يلددوا التفكيددر فددي إص د ح ه د ال وائ د مددن

النا  ،وإص حهم سه ميسور ،وعندهم االسدتعداد الكامد لد  ،ولعلهدم أقدر
النددا

إلي د لددو وىهددوا نحددو موىيهددا صددحيحا ،وذلددك ال سددتلز أكثددر مددن أن

تفددر نفددر مددن العلمدداء الصددالحين العدداملين ،والوعدداظ الصددادقين المخلصددين،
لدراسة ه المجتمعات ،واإلفادة من ه الثروة العلمية ،ومخليصدها ممدا علدق
بها ،وقيادة ه الجماهير بعد ذلك قيادة صالحة.
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وأذكر أن السيد موفيق بكر رحم هللا فكدر فدي ذلدك ،وقدد عمد دراسدات
علميددة عمليددة لشددو ال ددر  ،وألدد لهددم فعدد كتابددا فددي هدد ا البددا  ،ولكددن
المشروع لم تم ولم هتم ب مدن بعدد الشديو  ،وأذكدر مدن ذلدك أن الشديخ عبدد
هللا عفيفددي رحمد هللا كددان معنيددا بهد الناحيددة ،وكددان

يد الحددد

فيهددا مددع

شيو األزهدر وعلمداء الدد ن ،ولكند كدان مجدرد مفكيدر نظدر ال أثدر للتوىد
إل العم في  .ولو أراد هللا والتقت قوة األزهر العلمية ،بقوة ال ر الروحيدة،
بقوة الجماعات اإلسد مية العمليدة ،لكاندت أمدة ال نظيدر لهدا موىد وال متوىد ،
ومقود وال منقاد ،وماثر في غيرهدا وال داثر شديء فيهدا ،ومرشدد هد ا المجتمدع
الضال إل سواء السبي  .اه (.)203
وفددي مقددال قددد م لألسددتاذ البنددا( )204محددد عددن التصددوف فددي ضددوء معدداليم
الكتا والسنة ،وذلك في ىر دة اإلخوان المسدليمن األسدبوعية ،ننقد مند هد
الفقرات :حي قال رحم هللا :
«التصوف اإلس مي بمعنا الصحي ستمد أصول وقواعدد مدن كتدا هللا
وسددنة رسددول صددل هللا عليدد وسددلم  ،ككدد علددم إسدد مي ،وذلددك هددو الدد
مظاهرت علي أقوال شيوخع وأئمت .
قال الجنيد قد
الحد  ،و جال

هللا سر « :علمنا هد ا مقيدد بالكتدا والسدنة ،فمدن لدم سدمع
الفقهاء ،و أخ أدب عن المتأدبين أفسد من امبع ».

(« )203من م كرات الدعوة والداعية» لإلما حسن البنا ( .)17 - 15 :
( )204قدم إل ابننا وملم نا عصا مليمة مما ىمعد مدن مدرا اإلمدا الشدهيد مدن المجد ت
القد مة.
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وقال سه بن عبدد هللا« :بنيدت أصدولنا علد سدتة أشدياء :كتدا هللا ،وسدنة
رسدول صددل هللا عليد وسددلم  ،وكد األذى ،وأكد الحد ل ،واىتنددا اآلثددا ،
والتوبة ،وأداء الحقو ».
وقال أبو عثمان الخير « :من أمر السدنة علد نفسد ن دق بالحكمدة ،ومدن
أمر الهوى عل نفس قوال وفع ن ق بالبدعة».
وقددال أبددو القاسددم النصددر أبدداد « :أصد التصددوف م زمددة الكتددا والسددنة
ومرك األهواء والبدع».
واألقوال في ذلك كثيدرة ،حتد قدال أبدو الحسدن الشداذلي« :إذا اسدتند كشد
الولي إل غير الكتا والسنة ،فهو كش

ش اني وال اخ عن وال سلم».

والقاعدة عنددهم أن السدنة هدي األصد  ،ألن صداحبها صدلوات هللا وسد م
علي معصو مدن الخ دأ ،ومدا عدداها مدابع ،ألن قائليد غيدر معصدومين ،فكد
ك

غيرها عرض عليها ،فنن وافقها قب وإال رفض.
وقددد صددار النددا

لقوند كلمددة صددوفي ،وابددن ر ددق ،وولددي ،ودرو د

«وهي كلمة فارسية معناها :مر د أو ما قر من ذلك» عل كد مدن ظهدرت
علي ع مات التقش ورثاثة الثيدا  ،وعدد العنا دة بنظافدة الجسدم ،أوكد مدن
ظهرت علي دالئ البل بشدئون الحيداة ،أو كد مدن مكاسد عدن أداء الفدرائض
الد نيددة وارمكددب المخالفددات ،وادع د ل د لك أع د ارا مجهولددة ،كأن د صددلي فددي
الكعبة ،أو أن نظر في اللوح المحفوظ ،فيرى أن المعصدية مقددرة عليد  ،فهدو
نفد ها ل د لك ،أو أند وص د إل د درىددة رفددع عن د فيهددا التكلي د  ،أو أن حقددائق
األشياء منقلب ل  ،فيصير الخمر ماء ،إل غير ذلك من المزاعم.
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وقد ستدل بعضهم بما نسب لبعض الشيو من قول :

فددد ملدددم السدددكران فدددي حدددال فقد رفع التكلي

في سكرنا عندا

سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكر
التصدوف بدر مدن هد المدزاعم مشديد بكتدا هللا
وقد علمت مما سدبق أن
وسنة رسول صل هللا علي وسلم وأن الصوفي ال كدون صدوفيا إال بالتمسدك
بهما ،والولي ال كون وليا إال إذا اهتدى بهد هما .فهما عمداد الوصدول ،ومندار
ر ددق السددلوك ،ولددن صد السددالك إلد شدديء مددن نددور الهدا ددة والمعرفددة إال
بصد التوى والعم بهما.
ه أقوال المحققين من الصوفية أنقلها إليك وهي قلي من كثيدر لدتعلم كيد
معلق النا

باألسماء ومركوا الحقائق ،وأخ وا القشور ورموا اللبا .

وما أظرف قول قائ :

لددي

التصددوف لددب

الصددوف وال بكددداؤك إن غنددد المرنونددددا

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوال وال اض د ر كددأن قددد صددرت
مرقعدددددددياح وال رقددددددد
وال صد
مجنونددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر
ب د
دددنيا
كددر ومتبدددع الحدددق والقدددرآن والد
التصوف أن مصفو ب
وأن مدددددرى خاشدددددعا هلل مكتئبدددددا علددددد ذنوبدددددك دددددول الددددددهر
وقول اآلخر:

محزونددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

ألدددم علمدددوا أن ال ر دددق كنا دددة عددن العم د الجددار عل د وفددق
وذب النفو

شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرعنا
الضدار ات بمد دة مددن الخل د حت د ال ممي د إل د

فما أشد الرفلة ،وما أعظم سل ان األلفاظ!الخندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
ومددا أبعددد العددرف عددن الحقيقددة ،فدداعرف ذلددك ىيدددا وا لددب لبددا األمددور
لتكون من الصدادقين فدي ال لدب ،الواصدلين إلد درىدات القدر  ،إن شداء هلل.
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اه (.)205
وقدد أبدد ت رأ دي فدي التصدوف فدي فتدو ين مدن كتدابي «فتداوى معاصدرة»
الجددزء األول ،ووضددحت مددوقفي أكثددر وأكثددر فددي مقدمددة الجددزء األول مددن
سلسلة «في ال ر ق إل هللا» محت عنوان «الحيداة الربانيدة والعلدم» فليراىعد
من أراد.
أما قول المعترضين عل اإلخوان بأنهم بالرون فدي حدب بعضدهم لدبعض،
وأن هد ا مددن أثددر التصددوف علدديهم ،فهد مز ددة محسددب لإلخددوان ،ولددي
اخ د علدديهم .وه د ا الحددب هددو ال د

عيبددا

نفددع اإلخددوان فددي المحددن الشدددائد ،التددي

خاضددوا لججهددا ،واكتددووا بنارهددا ،فلددم ددن

بعضددهم بعضددا ،ولددم قد أحدددهم:

نفسددي نفسددي ،ب د كددانوا تقاسددمون القلي د فددي معددتق مهم ،وكددان اإلخددوان فددي
الخددار عولددون أسددر إخددوانهم المسددجونين والمعتقلددين ،مضددحين مرددامر ن،
وكثيرا ما ضب وا وقيدوا إل المحاكمة وإل السجون ،فما وهندوا لمدا أصدابهم
في سبي هللا.
لقد قيد عدن مدرابط اإلخدوان ومدوادهم ومعدا فهم فدي مصدر :هد الجماعدة
التي إذا ع

أحدهم في اإلسكندر ة قال من في أسوان رحمك هللا!

وأذكر أن الداعية الفقي الشيخ مصد ف السدباعي رحمد هللا ذكدر لدي :أند
سددافر فددي سددنوام األخيددرة للع د

فددي أوربددا ،وكددان عدداني مددن اآل مضددنية،

فوىددد إخددوة نتظرون د فددي ك د م ددار نددزل ب د  ،و رمبددون ل د األمددور ،قددول
الشيخ :وأنا وهللا ال أعرفهم ،وال هم مدن و ندي ،ولكند «الحدب فدي هللا» الد
( )205ىر دة اإلخوان األسبوعية (

 )108 - 106 :سنة . 1934
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مميزت ب ه الدعوة .قال ذلك وعينا مررورقتان بالدموع.
وأما قولهم :إن اإلخوان غلوا في حب حسن البنا إلد درىدة التقدد

 ،فهد

مبالرة غيدر مقبولدة ،وال رضداها أ أ مسدلم عدرف دعومد  .ولكنهدا المحبدة
الف ر ة للقائد ،والتوقير ل شرعا؛ ألن من الحب فدي هللا ،ومدن مدوقير الكبيدر،
والمعرفة بقدر العدالم .وفدي الحدد « :لالس مناا مان لا يارح صاغلرنا وياوقر

كِلرنا»( ،)206وفي لف « :ويعرف شرف كِلرناا»( .)207وإذا كدان فدي اإلخدوان
من خر عن ه ا الحد ،فهو ش وذ مرفوض ،ال سأل عن حسدن البندا رضدي
هللا عن  .وقد ما قال فقهاؤنا :النادر ال حكم ل  ،فكي

بالشاذ؟!

وأنا واحد من اإلخوان وملمي حسن البنا ،ولم أىد حرىدا فدي أن أخالفد فدي
بعددض مددا اىتهددد ،فليددت شددعر أ ددن التقددد

ال د

زعمون د مددن اإلخددوان

لمرشدهم؟
الحق أن ال مقد

 ،وال اعتقاد بعصمة ،ولكند الحدب والتقدد ر للقائدد ،وهدو

أد من آدا اإلس َ { .رََنَا َّل ت ُ ِزغ قُلُوََنَا ََعاَ إِذ َهاَيتَنَا َو َهب لَنَا ِمن لَاُنكَ َرح َماةً

ِإنَكَ أَن َ ٱل َو َهابُ } [آل عمران.]8 :

***

( )206روا الترم عن أن  ،وذكر في «صحي الجامع الصرير» (.)5440
( )207روا أحمد والترم والحاكم عن ابن عمرو .المصدر السابق (.)5444
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خاممة
لماذا عدون اإلخوان؟
وأختم ه المباح بالجوا عن ساال كبير ،هو :لماذا معدادى هد الفئدات
المختلفة في الداخ والخدار  :حركدة اإلخدوان المسدلمين؟ ومدن المسدئول عدن
ه العداوة :أهم اإلخوان أ ال ن عادونهم؟
رضا النا

غا ة ال مدرك:

و همني أن أبين هنا حقيقتين صريرمين:
األولدد  :أن أحدددا ال سددت يع أن رضددي ىميددع النددا  ،وقددد ما قددالوا فددي
األمثال :رضا النا

غا ة ال مدرك.

وقال الشاعر:

ومددن فددي النددا

رضددي كدد

وبين هوى النفدو

مددى بعيدد؟

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
وقالنفداآلخر:
إذا رضددددددديت عندددددددي كدددددددرا

فد زال غصددبان عل د لئامهددا!

عشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديرمي عليد السد
وفددي اآلثددار اإلسددرائيلية :أن موسد

قددال :ددا ر  ،كد عنددي

ألسددنة النددا  ،ورضددهم عنددي ،قددال :ددا موس د ه د ا شدديء لددم أختص د لنفسددي،
فكي

أىعل لك؟!

وك لك ىعلنا لك نبي عدوا:
والحقيقددة الثانيددة :أن الكددون كل د قددائم عل د التبددا ن والتقاب د  ،فالنهددار قابل د
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اللي  ،والنور قابلد الظد  ،والخصدب قابلد الجدد  ،والبصدر قابلد العمد ،
والحيدداة قابلهددا المددوت .وكد لك الحددق قابلد البا د  ،والهدددى قابلد الض د ل،
والتوحيددد قابلد الشددرك ،والتقددوى قابلهددا الفجددور ،والمامنددون قددابلهم الكفددار،
والمتقون قابلهم الفجار ،وه سنة هللا في خلق .
وله ا خلق هللا آد وإبلي  ،وإبراهيم ونمرود ،وموسد وفرعدون ،ومحمددا
وأبا ىه  ،وأكدد القدرآن هد الحقيقدة بقولد معدال { :كَا َّٰذَ ِلكَ َجعَلنَاا ِل ُكا ِ نَ ِِا عَااُ اوا
ف ٱلقَااو ِ ُ
اوح ََع ُ
ورا} [األنعددا :
َ
غا ُار ا
ان يُا ِ
ضا ُُ إِلَا َّٰ ََعااض ُزخا ُار َ
ٱإلنا ِس َوٱل ِجا ِ
شا َّٰلَ ِطلنَ ِ

.]112
وقال معدال َ { :وكَا َّٰذَ ِلكَ َجعَلنَاا ِل ُكا ِ نَِِا عَااُ اوا ِمانَ ٱل ُمج ِار ِملنَ َو َكفَا َّٰ َِ َرَِاكَ َها ِديا اا

َونَ ِص الرا} [الفرقان.]31 :
وإذا كدان فدي الندا
كما قال معال

مدن عددادى هللا معدال  ،خدالقهم ورازقهدم ومددبر أمددرهم

َّٰ { :يَأَي َُا ٱلَا ِذينَ َءا َمنُاوا َّل تَت َ ِخاذُوا عَااُ ِو َوعَااُوَ ُك أَو ِللَاا َء} [الممتحندة:

 . ]1فبين أن هناك أعداء هلل معال  ،فيكي

مدع المخلدو أال كدون لد أعدداء

مهما مكن صفحت بيضاء؟
فيكي

بجماعة ىاءت بدعوة لها أهداف ومباد ال مكدن أن رضد عنهدا

ك النا ؟
إن هندداك إناسددا وىدددوا فددي ه د الدددعوة قيددودا عل د سددرقامهم وأ مدداعهم
ومصدددالحهم وامتيدددازامهم ،فددد غدددرو أن عددددوا دعدددوة اإلخدددوان ،دفاعدددا عدددن
مصالحهم التي كسبوها بالبا

 ،ولكدنهم ال عندون ذلدك بصدراحة ،بد رفلدون

ذلك بأغلفة شت  ،حت ال مظهر لصوصيتهم وال فجورهم للنا .
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وهندداك آخددرون رأوا فددي دعددوة اإلخددوان :قيددودا عل د مل د امهم ،وشددهوامهم
المحرمددة ،مددن الخمددر والميسددر والنسدداء ،وغيرهددا ممددا متيحدد لهددم األنظمددة
الوضعية ،فهم لد لك قداومون هد الددعوة التدي مضديق علديهم مدا كدان موسدعا
لهدم ،علد

ر قدة قددو لدو الد ن دعداهم إلد اإل مدان وال هددارة مدن القد ارة،

فقالوا :أخرىوا آل لو من قر تكم إنهم أنا

ت هرون!

وهنداك مدن عددادون اإلخدوان ،ألنهدم جهلددون حقيقدة دعدومهم ،وال عرفددون
أهدافها وال مناهجها ووسائلها ،وال القائمين عليها ،وقد قدال العدر  :مدن ىهد
قول ََ{ :كَذََُوا َِ َما لَ ي ُِح ُ
لطوا َِ ِعل ِم ِۦۥ َولَمَاا يَاأتِ ُِ تَأ ِويلُاۥُ}

شيئا عادا  ،وهللا معال
[ ون

.]39 :

وقددد سدداعد اإلعد

المعدداد لإلخددوان  -فددي الرددر والشددر ومددن الددداخ

والخار  -عل مشو صورمهم ومجهي النا

بحقيقة أمرهم ،وإظهارهم فدي

شددك منفددر ،كددأنهم عوقددون التقددد  ،و رىعددون بالنددا

القهقددر و قفددون ضددد

الحر ددات ،و جمدددون الحيدداة ،و عددادون غيددر المسددلمين ،و ر دددون أن علنددوا
الحر عل العالم كل .
وهندداك مددن عددادون اإلخددوان؛ ألنهددم عددادون اإلس د  :رسددالت وحضددارم
وأمت  ،و توىسون خيفة من انبعاث وصحوم  ،أو تميدزون غيظدا كلمدا نهدض
من عثرم أو قدر مدن ىمدع كلمتد  ،وهداالء محدركهم أحقداد قد مدة ،وأ مداع
ىد دة ،ومخاوف دائمة ،وندرى هد ا تجسدد فدي القدوى الصدهيونية ،والصدليبية
والشيوعية ،ومن دار في فلكها ،وح ب في حبالها فد

تصدور مدن هداالء أن

فتحددوا قلددوبهم لإلخددوان ،وأن رحبددوا بدددعومهم ،ب د هددي مصددنفة فددي قائمددة
األعداء أبدا ،وهو ما ال نزال نشاهد إل اليو  .مهما حداول اإلخدوان أن بيندوا
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وى المرونة في دعومهم ،واالنفتاح في وىهتهم ،و فتحدوا صدفحة للحدوار مدع
اآلخر و تبينوا فكرة الوس ية واالعتدال في مواقفهم ،حتد امهمهدم المتشدددون
بتمييع اإلس  ،ومقد م التنازالت دون مقاب .
ومددع هد ا رأ نددا الرددر المعدداد والمتددأثر بدداللوبي الصددهيوني ،ددزداد بعدددا
كلمدا ازددندا مند قربدا ،و خدوف مددن الصدحوة اإلسد مية وممدا سدما «الخ ددر
اإلس مي» ال

أ لق علي «الخ ر األخضر» ،ب غدا حد ر مدن «اإلسد

المعتدددل» بعددد أن كددان ح د ر مددن «اإلس د

المت ددرف» و قددول :إن اإلس د

المعتدل أشد خ را؛ ألن أبقي أثرا وأ ول عمرا.
وأمتد  ،أو مدن عبيدد فكرهدا،

ومن كان عمي لهد القدوى المعاد دة لإلسد

وأسارى فلسفتها ،فهو حتضن أفكارها ،و رو أخبارها ،عن وعي وقصدد أو
عن مقليد كتقليد القردة ،ومحاكاة كمحاكاة الببراء.
ومثد هدداالء :مددن عدداد اإلخددوان  -ممددن نسددب إلد أبنائد  -ألند عدداد
اإلس د

و كددر اإلس د  ،وإن مسددم بأسددماء أهل د  ،فهددو ال حددب لإلس د

أن

سود ،وال ألمت أن مقود ،وال لدولت أن معدود ،وال ذندب لإلخدوان لددى هداالء
إال أنهم دعون إل اإلس  ،و جاهدون في سبيل .
ولكدددن مدددن مكدددر هددداالء الكدددارهين لإلسددد
سددت يعون أن ظهددروا أمددا النددا

ولتعاليمددد وشدددرائع  :أنهدددم ال

عل د حقيقددتهم ،وال أن كشددفوا اللثددا عددن

وىوههم ،وأن علنوا عن عداومهم لإلس  ،ف غرو أن صبوا عدداومهم كلهدا
عل د اإلخددوان ،و فرغددوا ك د أحقددادهم وكددراهيتهم فددي ىمدداعتهم ،منفيسددا عددن
الحقد والبرضاء له ا الد ن.
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لهدددم وال دواء ألحقدددادهم ،إال أن تخلددد اإلخدددوان عدددن

وعددن الدددعوة إلي د وعددن ىمددع األمددة علي د  ،هنددا كونددون سددمنا عل د

العس  ،و صبحون موضع الرضا والقبول.
وقد ما قال معاو ة :أست يع أن أرضدي كد خصدومي إال واحددا! قيد  :مدن
هو؟ قال :الحاسد ،ألن ال رض إال زوال نعمتي.
وكددد لك مسدددت يع أن مرضدددي أ خصدددم ب ر قدددة وأخدددرى إال مدددن كدددر
اإلس د  ،فه د ا ال رضددي إال سددقو را ددة اإلس د  ،وان فدداء ى د وة اإلسدد
ٱّللِ َِأَف َّٰ َو ِه ُِ َويَأ ََ َ
ور َ
ورهُ َولَو ك َِار َه ٱل َّٰ َك ِف ُارونَ }
ٱّللُ ِإ َّل أَن يُتِ َ نُ َ
{ي ُِرياُونَ أَن يُط ِفوا نُ َ

[التوبة.]32 :
وفددي مثد هدداالء ىدداء قولد معددال َ { :ولَاان تَر َ
ضا َّٰ عَنااكَ ٱللَ ُُااودُ َو َّل ٱلنَ َّٰ َ
صا َار َّٰ
َحت َا َّٰ تَتَِِ ا َع ِملَ ات َ ُُ } [البقددرة .]120 :أ ال رضدديهم ش د ء إال مددرك اإلس د ممامددا

والدخول في د نهم ،وهو مستحي .
ولقد بين القرآن نيدة أعدداء اإلسد الكدارهين لد  ،فقدال عدز مدن قائد َ { :و َّل
يَ َزالُونَ يُ َّٰقَتِلُونَ ُك َحت َ َّٰ يَ ُردو ُك عَن دِي ِن ُك إِ ِن ٱست َ َّٰ َطعُوا} [البقرة.]217 :

فدددانظر إلددد هددد الصددديرة { َو َّل يَ َزالُاااونَ } التدددي مشدددعر باالسدددتمرار ،وإلددد
الهدفَ { ،حتَا َّٰ يَ ُاردو ُك عَان دِيانِ ُك } والمعركدة دائدرة الرحد ومسدتمرة ،مدا دا
في الدنيا حق وبا

 ،وإ مان وكفر.

ومن فض هللا معال أن قال {إِ ِن ٱسات َ َّٰ َطعُوا} فقيددها بد «إن» الشدر ية التدي
مفيددد التشددكيك ،ولددن سددت يعوا إن شدداء هللا ،وعندددنا آ ددات ث د
مبشددرنا بددأن هللا سدديظهر اإلس د

فددي كتددا هللا

سااولَۥُ
س ا َ َر ُ
عل د األد ددان كلهددا { ُها َاو ٱلَ ا ِذ أَر َ
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ِين ُك ِل ا ِۦۥ َولَااو َكا ِار َه ٱل ُمشا ِار ُكونَ } [التوبددة،33 :
ان ٱل َح ا ِ ِللُظ ُِا َارهُ َ
علَ ا ٱلااا ِ
َِٱل ُُ ااَ َّٰ َودِيا ِ
الص

.]9 :

ٱّللِ ش َُِ ا
ِين ُك ِل ِۦۥ َو َك َف َّٰ َِ َ
لاا} [الفت
{ ِللُظ ُِ َرهُ َ
علَ ٱلا ِ

.]28 :

اللهم منزل الكتا  ،ومجر السحا  ،وسر ع الحسا  ،وهداز األحدزا ،
اخد ل أعدددائك وأعددداءنا المتربصددين بنددا ،الكائددد ن لنددا .اللهددم اىعد كيدددهم فددي
نحورهم ،ورد سهامهم المسمومة إل صدورهم .اللهدم اهددنا صدرا ا مسدتقيما
وأنصرنا نصرا عز زاَ { ،رََنَا َّل تَجعَلنَاا فِتنَ ااة ِللقَاو ِ َّٰ َ
ٱلظ ِل ِمالنَ َ 85ونَ ِجنَاا َِ َرح َمتِاكَ
ِمنَ ٱلقَو ِ ٱل َّٰ َك ِف ِرينَ } [ ون .]86 ،85 :

وص اللهم عل سيدنا وإمامنا وأسدومنا وحبيبندا ومعلمندا محمدد ،وعلد آلد
وصحب ومن امبعهم بنحسان إل

و الد ن.

***

