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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 مقدمة

ّلِلمَب ّلُِلالحمد هلل العلي الكبيرر  الر }   هح  َلِۖ بفّلِليحبلّلِلَّ ِۖ ََ ّلِلَا َح َِت بفّلِليحبلّلِلَّمِسبَ ت ََ حّلِل ِ َح ّلِل ُُ يَُسب ِّح

ّلِل  ٖ ّلِلَشبلِۖ ّلِلُكلِّح ّلِلَعلَىت َِ ّلِلَاُه
دُ  َح ِۖ ُكّلِلَامَ ّلُِلَّمِۖ ُ لِۖ ي  ّلِلَّمِۖ والصرالة والسرالع ىلر  ،ّلِل[1 ]التغرابن { قَبدح

خرامم سسررلا  الب ررير النرر سر  والسرررا  المنيررر  سرريدسا وامامنررا و سرر منا وحبيبنررا 

ررن انترد  بسرنتا  وقراع بن رر  ى مررا   ومعلمنرا محمرد  وىلر   لرا وصرحبا  ومت

ّلِلوجاند جها ه ال  س ع الدسن.

  ما بعد ...

ة  فري احرد  مردسها  وفري المر ممر فه ه محاضرة  لقيتها في  مرسكا ال رمالي

 كما سعبرون ىنها اختصاًسا.«  لماسا»السن } لرابطة ال باب المسلم العربي 

وكنر  منرر   واسررأ  و  واسرري السرربعينان مرن القرررن الع رررسن حرسًصررا ىلرر  

الررر } « ام ِّحررا  الطلبررة المسررلمين»زسرراسة المسررلمين فرري  مرسكررا  وخص ًصرررا 

لرا فرروف فري كري  سحراي  مرسكرا   ررقًا  (  وال }  مس M.S.Aسرمزون لا )

 وغربًا  و ماًًل وجن بًا.

والررر }  س رررم ىررردة م سسررران كبيررررة اسبلقررر  ىنرررا  و صرررب  لهرررا وج  نرررا 

المسرررتقي  و ارنرررا فررري الحيررراة والمجتمرررع  منهرررا  جمعيرررة ا  بررراي المسرررلمين  

وجمعيررة العلمرراي والمهندسررين المسررلمين  وجمعيررة ىلمرراي اًلجتمرراف المسررلمين  

 ال قف اإلسالمي  وغيرنا. ونيئة

وكرران امحررا  الطلبررة المسررلمين كاسررما  سغررم العرررب وغيررر العرررب ممررن 
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سقيمررر ن فررري  مرسكرررا  وسدسسررر ن بهرررا. مرررن الباكسرررتاسيين والهنررر   والبنغررراليين 

والمرراليزسين وا سدوسرريين  وغيرررنم مررن  بنرراي  سرريا و فرسقيررا  مجمعهررم العقيرردة 

سجمعهرم نرم الردى ة الر  اإلسرالع  وجمرع اإلسالمية  واإلخ ة اإلسرالمية  كمرا 

المسلمين ىليرا  ومصرحي   فهرامهم لرا. وحمراستهم مرن الغرياف فري خغرم نر ا 

 المجتمع اذا مرك الطالب المسلم وحده   و مع صحبة س ي.

وكرران بجرر اس نرر ا اًلمحررا   و مررن فروىررا وامرراسه  بعررن الطلبررة المسررلمين 

الكيران الكبيرر  ونر  ام ِّحرا  الطلبرة ال سن  اروا  ن سن رئ ا كياسًرا صرغيًرا بجر اس 

المسررلمينأل  ن لسرران مرر ممران اًلم ِّحررا  وسدوامررا نرر  اللغررة اإلسجليزسررة. وكليررر 

من ن ًلي ال باب قدم ا من بلداسهم جدسدًا  ولم ستقن ا اللغة بعرد  فرال سسرتويدون 

 كليًرا من م ممران اًلمحا .

سابطرة ال رباب » نا فمسس الطلبة الك ستي ن في  ول ا مر سابطة لهرم سرم  

  ام س   الطلبة العررب  ن ننراك خليجيرين كليررسين مرن غيرر «المسلم الك ستي

الك س   فاقترح  ن مُسرمى  سابطرة ال رباب المسرلم اليليجري  واىتررم ىلريهم 

 خرون برمن ننراك  لبرة مسرلمين ىررب مرن غيرر اليلريج  فال اجرب  ن س رمي 

سابطرة ال رباب »سرة الجدسردة اسرم  ن ًلي جميعًا. ولر ا   لقر ا ىلر  نر ه الم س

امحرررا  الطلبرررة »ىلررر   ن سكررر ن جرررزًيا مرررن اًلمحرررا  ا ع « المسرررلم العربررري

 «.المسلمين

وكاس  ن ه الرابطة معقد م ممرامها فري ال رتاي غالبًرا  ومردى  كبراس العلمراي 

والدىاة اليها  وكلهم من العرب   و ممن ستقن ن العربية من العجم. وقد  ُىير  

ن ىرردة  و لقيرر  جملررة مررن المحاضررران  منهررا نرر ه المحاضرررة  اليهررا مرررا

 «.المحنة في واقع الحركة اإلسالمية»
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معرسرف »كلمة معروفة في المحريأ اإلسرالمي  وًل محترا  الر  « المحنة»و

لهررا. ونرري معنرري اًلمتحرران واًلختبرراس واًلبررتالي  نرري اإلسمرران  و ىرراة « فنرري

م و بررداسهم و مرر الهمأل لييتبررر هللا الحررب بررا ذ  وال ررداسد  فرري  سوسررهم و نلرريه

اسماسهم  وصبرنم  فه  سعاملهم معاملة الميتبر  ون   ىلم بهمأل ليجزسهم ىلر  

ّلِلىملهم ال } صردس مرنهم  ًل ىلر  مرا ىلمرا مرنهم  كمرا قرال معرال     ِۡۖ ُُ َِّ َِ لُب َامَنَ ِۖ

اّلِْلأَخِّۖلِل َِ لُ يَنّلِلَاََّ ِۖ  ح ح
ّلِلَاَّمِصت ِۡۖ ُُ ن َح يَنّلِل دح هح ُ َجت

ّلِلَّمِۖ َۡ لَ ّلِلََّعِۖ ِّۖۡلِلَحتِىت  .[31 ]محمد {  َفَلُك

ّلِلوقررال معررال     ِۡۖ ُُ ببن َح َهببدُااّلِْل َِت يَنّلِل ُح ّلُِلَّمِبب َِ ّلِلَّ ۡح لَبب َجنِببَّلَِلَامَِ ببفّلِليَعِۖ ُخلُِاّلِْلَّمِۖ ّلِلأَتّلِلدَببدِۖ ِۡۖ تُ بب ِۖ ّلِلَحسح أَمِۖ

ينّلَِل  ح ح
ّلِلَّمِصت َۡ لَ  .[142 ] ل ىمران { َايَعِۖ

ولقد اصطوي هللا سسلا سسسر  مرن خيررة خلقرا  و مردنم ب حيرا  وىلىمهرم 

م نأل ليبلغر ا سسرالتا للنرام  مب ررسن ومنر سسن  ومرع نر ا لرم ما لم سك س ا سعل

سعصمهم من اًلبتالي بالمحن وال داسد  وًل من ا ذ  والعر اب صرن فًا و ل اسًرا 

من ق مهم  ليصقي معا سهم  وسبتلي ما في صدوسنم  وسمحص ما في قلر بهم. 

لا فري فما مرنهم اًل  وذ}  وخص ًصرا  ولري العرزع مرنهم  الر سن قرال هللا لرسر 

ُسلحّلِل مسهم    َنّلِلَّم ُّ َح ّلِل مح عَزِۖ ّلِلَكَ فّلِلَص ََ ّلِلأُْامُِاّلِْلَّمِۖ  .[35 ]ا حقاف  {يَٱصِۖ ح ِۖ

اسظر الر   رييهم سر ح سسرس  الر } لبرو فري ق مرا  لرف سرنة اًل خمسرين 

ىاًما  ليبلغهم سسالة سبا  وسنص  لهم  وسب رنم وسن سنم  فلرم سسرتجب لرا اًل 

ببف ّلِلوحتر   حررد  بناسررا كورر بررا    فررا  معرردو ون  حتر  امر مررا لررم مر من بررا   ََ ّلِلَا

عَ ُۥ ّلِلإحَِّلّلِلقَلحيل ََ َنّلِل ََ ا  كما قال القر ن. [40 ]ن   { َٖ

مررن ىليرا  وكري  -اذا اىتبرسرا الجيري االارين سرنة  - كلر من االاين جرياًل 

جيي  س   مما قبلا  ون  سسس لم سقصرر فري  ى مرا  ولرم ستر انت ىرن التبلير   



 4 المحنة في واقع الحركة اإلسالمية المعاصرة

والترنيررب  وسرر ف الزمرران والبيرران مررن برري سرر ف ا سرراليب  وسرر ف الترغيررب 

اسرراس واىررالن  فلررم سنورت  لررا قلررب  ولرم مسررمع لررا  ذن. كمرا حكرر  ىررن سوسررا  

ا  ّلِلَاَََّهفلا ٗلا لّلِلمَيِۖ َح ِِۖ ّلِلقَ َُ ِِۖ حّلِلإحَِّّحلّلِلدََع اّلِل5قَفَلّلِلَلبِّ ّلِلإحَِّلّلِليحبَ الا  ٓ ٖح ّلِلدَُعبف  ِۡۖ ُه دِۖ ّلِليَزح ِۡۖ َاإحَِّّحبلّلِلكُلَِ بفّلِلّلِل6يَلَ

عَلُببب َِ ّلِل ِۡۖ بببَ ّلِلمَُهببب َح ِِۖ ّلِلمحتَ ِۡۖ دُُه ِِۖ ااّلِْلدََعببب ّلِلَاأََصببب ُّ ِۡۖ اّلِْلوحيَبببفوَُه ِِۖ َيببب ِِۖ تَ ّلِلَاَّسِۖ ِۡۖ ببب اَِاَّحهح َٖ ّلِل ّلِليحبببل  ِۡۖ ببب حعَُه اّلِْلأََصت  ِ

ا ُِۖ َفلا تح ُِۖ َُ ااّلِْلَّسِۖ تَ اّلِل7َاَّسِۖ َهبفلا ِح ّلِل ِۡۖ دُُه ِِۖ ِّۡلِلإحَِّّحبلّلِلدََعب ّلِلّلِل8وُب ِۡۖ ّلِلمَُهب َُ بَ لِۖ ّلِلَاأَسِۖ ِۡۖ لَنبُلّلِلمَُهب ّلِلأَعِۖ ِّۡلِلإحَِّّحبل  وُب

ا َ الا  .[9-5 ]س ح  {إحسِۖ

ّلِل( سررنة فقررال   950) فررال ىجررب  ن م جررا الرر  سبررا بدى مررا بعررد حّلِلََّلّلِلدَببَُلِۖ ِلبِّ

يَنّلِلدَيِفًلا َح ح َُت َنّلِلَّمِۖ َح ّلِل هح َلِۖ اّلِلّلِل26َعلَىّلِلَّ ِۖ ِح ا اّلِْلإحَِّلّلِليَبف بدُا  ّلِلَاََّلّلِليَلح ََ اّلِْلعح َبفدَ لُِّ ّلِليُضح ِۡۖ ُه إحََِّكّلِلإحتّلِلدََُلِۖ

ا  .[27  26 ]س ح {ّلِلَكَِفلا

وليص  س سة القمر م قف س ح وق ما  ال } استه  بالط فان ال }  هرر 

بدَََّفّلِلَاقَبفمُِاّلِْل   ررنم  بق لرا معرال   ا سم من بُِوُِاّلِْلَع ِۖ َُ ّلِليَ  َ ُمّلِلَُّبِ ِِۖ ب
ّلِلقَ ِۡۖ لَُه ّلِلقَب ِۖ َكبُِوَلِۖ

َ ّلِل ِح دُ نُِٞتّلِلَاَّزِۖ جِۖ ّلِلّلِل9ََ ب ِۖ لُبِٞبّلِليَٱَّتَصح ِِۖ ََ نَبف ّلِلّلِل10يَبدََعفّلِلَلوِب ُۥ ّلِلأََِّّحبلّلِل ّلِلّلِليَََتَحِۖ  ٖ ّلِلوحَ بف  ٖح َبّلِلَّمِسبَ ف  َِت ب أَوِۖ

ّلِل َه ح   نِۖ َلّلِلّلِل11َُّ ّلِلقُبدح ّلِلقَبدِۖ ب   َِۖ ّلِلأَ ّلِلَعلَىت  ُٖ َ ف 
تَقَىّلِلَّمِۖ فّلِليَٱمِۖ َهّلِلُعيَُِّا َلِۖ ََّفّلِلَّ ِۖ ّلِل 12َايَِج ِۖ ب ّلُِلَعلَبىت

نَت َاَحَ لِۖ

ّلِل ّلِلَادُُس    َ
َِت ّلِلأَمِۖ َح َح ّلَِلّلِل13َِا ّلِلمِّحَ نّلِلَكفَتّلِلُك ٖا َزا  َِ يُنحنَفّلِل ّٓلِلوحأَعِۖ  .[14 -9 ]القمر { دَجِۖ ح

لقررري سسررري هللا سسسررر  مرررن  قررر امهم مرررن التكررر سب واًلمهررراع وبعرررد سررر ح 

واإلسرر اي  مررا استهرر  باستصرراس هللا معررال  لرسررلا  واسررزال ىق بتررا ىلرر  الرر سن 

ّلِلكرر ب نم و ذونررم. كمررا قررال معررال     ِۡۖ هح َح ِِۖ ّلِلقَبب ببَكّلِلُلُسببًٗلّلِلإحمَببىت لح ببنّلِلقَ ِۖ َح نَفّلِل
َسببلِۖ ّلِلأَلِۖ َامَقَببدِۖ

ببنّلَِل َح نَببفّلِل ّلِليَٱَّتَقَ ِۖ ببلح  َيِّحنَت
ُٖاهُّۡلِلوحٱمِۖ ّلِلَاَكببفَتّلِلَحق ببفّلِلّلِليََجببف 

ببِاْ  َُ  َ ِِۖ يَنّلِلأَ ُح نحينّلَِلَّمِبب َح ُ ببيِۖ ببُ ّلِلَّمِۖ نَببفّلِلََّصِۖ { َعلَيِۖ

 .[47 ]الروع 

ونا سحرن سرر  ابررانيم سسرس سُحرا  ق مرا مرن ىبردة ا صرناع  فحججهرم  
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وسبطي  بهامهم بحججرا الدامغرة  وكران مرن حججرا العمليرة   ن حطرم  واراسهم 

 يا سرجع ن.بومسا  وجعلها ج اذًا اًل كبيًرا لهم  لعلهم ال

فلمررا ىرفرر ا القصررة  وجررايوا بررحبرانيم ليحققرر ا معررا بتهمررة محطرريم  لهررتهم  

َُاّلِلوحّلِلفسمل ه   
َلّلِلَهت أَََّلّلِليَعَلِۖ ُّۡلِلّلِل َٖ ي هح َ ت بّلِل62فمحَهتحنَفّلِليَت إحوِۖ بَُاّلِليَسِۖ ّلِلَهت ِۡۖ ّلِليَعَلَ ُۥّلِلَك حيبُ ُه ّلِلإحتّلِللُِّلِل قَفَلّلِلوَلِۖ ِۡۖ ُه

قُبببِتّلَِل ُح قُبببِ ّلُِلدوا لهرررم حجرررة قرررال ا   فلمرررا لرررم سجررر،ّلِل[63  62 ]ا سبيررراي { َكبببفَُِّاّلِْليَن َح ِّح

ّلِل ِۡۖ ّلِلإحتّلِلُكنبتُ ِۡۖ ُُ امحَهبتَ َٖ اّلِْل بيَاََُّّصُ ا  لح عح
  و وقردوا سراًسا ىظيمرة ليحرقر ه [68 ]ا سبيراي { نيَت

نَبفُلّلِلبها  وق ف ا با وسأ ن ه الناس  فلم محرق الناس ابرانيم  بي قرال هللا لهرا    يَت

داّلِل ّلَِۡلُكببَِّحلّلِلوَبب ِۖ ي هح ببَ ت ّلِلإحوِۖ ً فّلِلَعلَببىت 
رراه هللا مررن النرراس  وس  كيررد ،ّلِل[69  سبيرراي ]ا {اّلِلَاَسببلَت وسجى

 الق ع في سحرنم.

وبعد ابرانيم  بي ا سبياي جاي  ولي العزع من الرسي  م س  سسرس  الر } 

 سسلا هللا ال  فرى ن وقاسون ونامان  فقال ا  سراحر كر اب.. وفرىر ن سملري 

المسررتكبرة الملكيررة الطاغيررة المتملهررة فرري ا سم  وقرراسون سُملرري الر سررمالية 

ٓ ّلِلالكاسزة لمال هللا ىرن ىبرا  هللا  قراساًل    نبدح ّلِلعح ۡن ب
لِۖ ّلِلعح  ]القصرص { إحََِّ بف ّلِلأُادحيتُب ُۥّلِلَعلَبىت

  ونامان سملي ال اسطة المتسلقة التي معيش في خدمرة الملرو والمرال ىلر  [78

 حساب ال عب.

ّلِلإحَِّّحل ّلِلوقد قال فرى ن   
ُعّلِلَلوِ ُۥ   يَدِۖ ّلِلَامِۖ ََُِسىت ّلِل تُلِۖ

ّلِلأَقِۖ ّلِلَُِلاَّحل  ّلِلأَاِۖ ِۡۖ ُُ يبنَ َلّلِلدح ّلِلأََخفُفّلِلأَتّلِليُ َدِّح

َََسفدَّلِل ّلِلَّمِۖ هح َلِۖ َ ّلِليحلّلِلَّ ِۖ هح
ّلِلّلِل26ّلِلأَتّلِليُظِۖ َُ ِّحب   تَ َُ ّلِل نّلِلُكبلِّح َِّح ُّۡلِل ّلِلوحَ وِّحلّلِلَاَلوُِّح َُ

ُِۖ ّلِلإحَِّّحلّلِلُع ََُِسىت  َاقَفَلّلِل

َسفبحّلِل حح ّلِلَّمِۖ مح ِِۖ ُنّلِلوحيَ َح نَبّلِل27ّلِلَِّلّلِليُيِۖ ُّۡلِلإحيَ ت بتُ ُِۖ َتّلِليَ ِِۖ َعب ّلِليح ِۖ الح َٖ ّلِل بنِۖ َِّح ٞنّلِل َح بيِۖ َُّ بٞلّلِل ُِ تُلُبَِتّلِلَاقَفَلّلِلَل  ُۥ ّلِلأَدَقِۖ

ِّۖۡلِل بب ُُ ببنّلِلِلوِّح َح ّلِل ببلح
 َيِّحنَت
َٖكُّۡلِلوحٱمِۖ ببف  َِ ّلِل ّلُِلَاقَببدِۖ َِ ببًٗلّلِلأَتّلِليَقُببَِلّلِلَلوِّحببَلّلِلَّ ُِ َاقَببفَلّلِل ،ّلِل[28 -26 ]غررافر  {َل

ّلِل امحَهتَبَك  َٖ ّلِلَا ََ ّلِلَايَبََُل هح َلِۖ بدُااّلِْليحبلّلِلَّ ِۖ سح َِۖ ب ُۥّلِلمحيُ ََ ِِۖ ّلِلَاقَ ََُِسبىت َتّلِلأَدَبَُُلّلِل ِِۖ َعب ّلِليح ِۖ مح ِِۖ نّلِلقَب َح َ ََلّلُِل َّمِۖ

بُ اتّلَِلّلِلتِّحلّلُِلقَفَلّلِلَسنُقَّلِل هح
ّلِلقَت ِۡۖ قَُه ِِۖ ّلِلَاإحَِّفّلِليَب ِۡۖ ُه َٖ لحۦّلِلَّحَسف  تَحِۖ ّلِلَاََّسِۖ ِۡۖ ُه َٖ نَف  ب حّلِلّلِل127ّلِلأَوِۖ َح ِِۖ ّلِلمحقَ ََُِسبىت قَبفَلّلِل
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حّلِلَاَّصِۖ حُ ا ّلِل َِ ينُِاّلِْلوحٱ تَعح ُ تِقحبينّلَِلَّسِۖ قح ََّلُِلمحلِۖ عَت ّلِلَاَّمِۖ ّلِلعح َفدح حۦ  نِۖ َح ّلِل ُٖ ََنّلِليََيف  وَُهفّلِل حّلِليُِلح ِ َح َهّلِل َلِۖ ّلِلإحِتّلِلَّ ِۖ
ّلِلاْ 

اّلِْلّلِل128  ِ ببَكّلِلقَبفمُ لح ّلِلأَتّلِليُهِۖ ِۡۖ ب ُُ ّلِلَلوُّ تَنَببف ّلِلقَبفَلّلِلَعَسببىت َِۖ ِح بفّلِل ََ ّلِل ببدح بِنّلِلوَعِۖ َح دحيَنَببفّلِلَا
ّلِلأَتّلِلدَأِۖ بلح ببنّلِلقَ ِۖ َح ينَبفّلِل ِح أُا

َ لُِتّلَِل َفّلِلدَعِۖ ّلِليَيَنُظَ ّلِلَكيِۖ هح َلِۖ ّلِليحلّلِلَّ ِۖ ِۡۖ ُُ لحََ تَخِۖ ّلِلَايَسِۖ ِۡۖ  .[129 -127 ]ا ىراف ّلِل{َعدُِاُك

ن معا من بني اسرراسيي ىلر  فرىر ن ومالس هرم  وحين سصر هللا م س  ومت

و  بب ىليهم البحر  فكاس ا من المغرقين  لقي م س  من  ذ  ق مرا وممرر نم 

ّلِلما لقي  حت  قال ا لا    َهبِۖ ِِۖ بدُاَتّلِليَٱ عح
ُهنَبفّلِلقَت تحَٗل ّلِلإحَِّفّلِلَهت

حّلِلإحَِّّحبلّلِلّلِل24أَََّلّلِلَاَلوَُّكّلِليَقَت قَبفَلّلِلَلبِّ

ِِّۖلِل قَب َنّلِلَّمِۖ نَنَبفّلِلَاوَبيِۖ ّلِلوَيِۖ ُ قِۖ ّلِليَٱيِۖ ل  لّلِلَاأَخح سح َِۖ لحُكّلِلإحَِّلّلِلََّ َِۖ بقحينّلَِلََّل ّلِلأَ سح ََت ّلِلَّمِۖ سعنري ّلِل[25  24 ]الماسردة { مح

رانم هللا مرن فرىر ن ىلر  سدسرا. مرع نر ا  به ًلي الق ع الواسقين  ق مرا الر سن سجى

حرين مطراول ىليرا  صل  هللا ىليرا وسرلمسالا من  ذانم الكلير ... حت  ان النبي 

ي حّۡلِلهللاّلِلأخبلّلِلَِسبى،ّلِلمقبدّلِل»بعن الياسجين ىن ا  ب وحسن اليلب قال  

 .(1)«وأكث ّلِلَنّلِلهُاّلِليص  !أُآِّلِل

ابررن مرررسم  سسرر ل هللا    مررن  ولرري العررزع المسرري  ىيسرر وجرراي بعررد م سرر

ا لمرا اسرراسيي مصردقً  يوكلمتا  لقانرا الر  مررسم وسوح منرا   سسرلا هللا الر  بنر

 يمن بنر يا برس ل سممي من بعده اسما  حمد  ولقبين سدسا من الت ساة  ومب رً 

والتك سب واًلمهاع لا و ما. وكران   يد وا ذمن الك ياسراسيي و حباسنم ما لق

صرلبا    ! وكرا وا لرا ىنرد الرومران  ومر مروا ىلريسق ل لهرم  سرا  وًل  ا فراى

نًببفّلِلي ذلررو القررر ن ىلرريهم   وسررجى  تَت َّۡلِلوُهِۖ يَ بب ِۖ ََ ّلِل ّلِلَعلَببىت ِۡۖ محهح ِِۖ ّلِلَاقَبب ِۡۖ هح بب ح
َِۖ ُُ ببَاوح ي ا ّلِل156ّلِلفَعظح

محّلِل ِِۖ يَسىّلِلَّوِّۖلِلَاقَ ّلِلعح َُ ي َ سح نَفّلِلَّمِۖ ّلِلإحَِّفّلِلقَتَلِۖ ِۡۖ بنّلِلهح ُح بفّلِلَصبلَ ُِ ّلُِلَامَت ََ بفّلِلقَتَلُبِ ّلُِلَا ََ حّلِلَا َِ َّۡلِلَلُسبَِلّلِلَّ يَ ِۖ ََ َنّلِل

َحلّلِلَشكِّ ّلِل ّلِلمَ تَلََُِاّلِْليحي ح يَنّلِلَّخِۖ ُح ّلِلَاإحِتّلِلَّمِ  ِۡۖ ّلِلُش ِّح ّلَِلمَُه ّلِلإحَِّلّلِلَّدِّح َفَعّلِلَّمظِنِّح  ۡن
لِۖ ّلِلعح نِۖ َح ّلِل فّلِلمَُهّۡلِلوح ۦح ََ ّلِل

نِۖ ُ  َِّح بفّلِلّلِل ََ َا

                                        

(  1062« )الزكرراة»(  ومسررلم فرري 6336« )الرردى ان»متوررب ىليررا  سواه البيرراس} فرري ( 1)

 ( ىن ابن مسع  .3902« )المسند»و حمد في 
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ف ّلُِلإحمَيِّۖلِلّلِل157ّلِلقَتَلُِ ّلُِليَقحينَِ َِ ي اّلِلوَلّلِلِليَعَ ّلُِلَّ ُح يًزاّلِلَح ّلُِلَعزح َِ ّلِلَاَكفَتّلِلَّ  .[158 -156 ]النساي { ف ح 

 صرل  هللا ىليرا وسرلمبمحمرد   -تم النبير ن جميعًرا بري خر - وختم  ولر  العرزع

ال } خصىا هللا بدى ة ىالميرة خالردة  راملة  فبُعرو للنرام  جمعرين   سسرلا هللا 

بالهد  و سن الحب ليُظهره ىلر  الردسن كلرا ولر  كرره الم ررك ن  ووفرب سرنن 

ب  وكاسرر  معاسكررا مررع خصرر ما ىلرر  كرري  ب وسُحرراسِّ هللا كرران ًل بررد  ن سُحرراست

لرر  الصررعيد مسررت    ىلرر  الصررعيد ا  برري  وىلرر  الصررعيد اًلقتصررا }  وى

 العسكر}.

رررن است رررهد محررر  العررر اب   لقرررد  وذ} و صرررحابا حتررر  است رررهد مرررنهم مت

وح صررروا حترر   كلرر ا  وساقت ال ررجر  و خرجرر ا مررن  سرراسنم و مرر الهم بغيررر 

 حب   اًل  ن سق ل ا  سبنا هللا  وقامل ا وقتل ا  حت  لم سببت بي  اًل قدع  هداي.

ۡ ّلِلوسررزل القررر ن المكرري س اسرريهم    بب اّلِْلأَحّلَِلّلِل1ّلِلام   ِ اّلِْلأَتّلِليَقُِمُبب  ِ َ ُكبب ّلِلأَتّلِليُتِۖ َُ ببَبّلِلَّمنِببف سح

تَنُببِتّلَِل َِۖ ّلِلََّلّلِليُ ِۡۖ نِببفّلِلَاُهبب ََ ا يَنّلِلَصببدَقُِاّلِْلّلِل2ّلِلَٖ ُح ّلُِلَّمِبب َِ لََ ِنّلِلَّ ّلِليَلَببيَعِۖ  ِۡۖ لحهح ببنّلِلقَبب ِۖ َح يَنّلِل ُح ّلِليَتَنِببفّلِلَّمِبب َامَقَببدِۖ

وحينّلَِل ُح َُت
لََ ِنّلِلَّمِۖ  .[3-1 ]العنكب ن  {َامَيَعِۖ

تهم العرررب ىررن قرر م  واحرردة   كمررا سررزل القررر ن المرردسي س اسرريهم  وقررد سمرر

 و مس ا سنام ن في السالح خ ية مباغتة ا ىداي بالهج ع ىليهم.

َجنَِّلَِلَامَِ بفّلِلقال معال     ُخلُِاّلِْلَّمِۖ ّلِلأَتّلِلدَدِۖ ِۡۖ تُ ّلِلَحسح ِۖ ّلِلأَمِۖ  ۡ ُُ لح بنّلِلقَب ِۖ َح اّلِْل ِِۖ يَنّلِلَخلَب ُح ثَبُلّلِلَّمِب َِ ُّۡلِل دُح يَبأِۖ

مُببِاّْلِل زح ُّٖلِلَاُزمِۖ ُّٖلِلَاَّمِضببِ ا  َسببف  ُّۡلِلَّمِۖ َأِۖ ُه ِسببتِۖ ّلِلّلِلَِ تَببىت ََ عَبب ُۥّلِل ََ نُببِاّلِْل ََ ا َٖ يَنّلِل ُح ّلِليَقُببَِلّلِلَّمِ ُسببُِلّلِلَاَّمِبب َحتِببىت

يٞبّلِل حّلِلقَ ح َِ َ ّلِلَّ ّلِلأَََّل ّلِلإحِتّلِلََّصِۖ حِۗ َِ ُ ّلِلَّ  .[214 ]البقرة  {ََّصِۖ

ر صل  هللا ىليا وسلموبعد محمد   ن ممسرو برالحب و افرع ىنرا معرم كري مت

ا ذ   بي ال  القتي ... حت  ان االاة من اليلواي الرا دسن المهدسين مرام ا  ال 
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 ! ىمر وىلمان وىلي سضي هللا ىنهم  جمعين. هداي ىند سبهممقت لين 

 مان  هيدًا مقت ًًل مظل ًما. سضي هللا ىناوالحسين السبأ 

وكرري صرراحب سسررالة بعررد ذلررو مررن العلمرراي والربرراسيين وا سمررة الصررا قين  

} من  جي سسالتا ما  وذ}  فلم سهن لهم ىزع  ولم ملن لهم قناة  ولرم ميمرد  وذ

يََ بفّلِلَاَهنُبِاّلِْلمحَ بف ّلِللهم ج وة  ولم سم  لهم  مي  بي كاس ا كما قال هللا في  ملالهم   

ّلِل ِۡۖ ينّلَِلأََصفوَُه ب ح ح
ّلِلَّمِصت ببُّ ّلُِليُحح َِ ّلِلَاَّ

َُفَُِّاِْۗ بتَ بفّلِلَّسِۖ ََ فّلِلَضعَُُِاّلِْلَا ََ حّلِلَا َِ ّلِلَّ  ] ل ىمرران { يحلّلِلَس حيلح

146]. 

 يخ اإلسالع ابن ميمية السجن من  جري م ربلا بمفكراسه ومرا سر من برا    خي

 و خي ك لو ملمي ه اإلماع ابن القيم  وقغ  ابن ميمية سحبا في السجن.

ولم سحن  يي من ذلو س سا   و سو  في ىغرده   و س رعره با سر  ىلر  

نوس  وقررال كلمتررا مررا  صررابا  برري قابرري ذلررو كلررا برضررا القلررب  وسرركينة الرر

ال هيرة  ما سصنع  ىداسي بي؟  سا جنتي وبستاسي في صدس}  ان سحرُ  فهري 

معررري ًل موررراسقني  ان حبسررري خلررر ة  وقتلررري  رررها ة  واخراجررري مرررن بلرررد} 

 .(2)سياحة

وكرر لو كرران م قررف كرري المصررلحين والمجررد سن لهرر ا الرردسن  خاضرر ا لجررج 

رن قردىع ىنقرا فرداي لدى مرا   المحن  لجة وساي لجة  ومحنة اارر محنرة. ومرنهم مت

 ون  سستحغر ق ل الصحابي الجليي  

 ولس   برالي حرين  قتري مسرلًما

 

ىلرررر   } جنررررب كرررران فرررري هللا 

 مصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررىي!

 

                                        

 .  اس الكترراب  (67)ص« ال ابرري الصرريب»سقرري ذلررو ىنررا ملميرر ه ابررن القرريم فرري كتابررا ( 2)

 ع.1985العربي  بيرون  
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وقدم  الدى ة اإلسالمية الحدسلة   و الحركة اإلسرالمية المعاصررة  ق افري 

من ال هداي  منهم من  ىدع  نقًا  ملي  ىبد القا س ى  ة  وسيد قطرب  ومحمرد 

فرغلرري  وس سررف  لعرر   وابرررانيم الطيررب  وىبررد العزسررز البرردس} ... ومررنهم 

من اغتيي ىل  سد خص ما  ملي  حسن البنا ال } اغتالتا الحك مة بيرد سجالهرا 

رن قُتلر ا ىلر  سرد سرجاسيهم   في ىهد الملو  وقد ح كم ا بعد الل سة ... ومنهم مت

ينًا ىلرر  سررد كمررا فرري حررا ن ليمرران  رررة الرر } قترري فيررا بغررعة وى رررون سررج

 حراسهم.

ررن قُترري محرر  سرريا  التعرر سب  ملرري   ررهداي زسررازسن العرر اب فرري  ومررنهم مت

 السجن الحربي.

ررن قُترري فرري معرراسك غيررر متكافئررة مررع خصرر مهم  فسررقأ ا ًلف  ومررنهم مت

  هداي.

ونك ا سظي الصراف محتدًما بين الحب والبا ي في ص س  رت   وبمسراليب 

  ومتغيررر  سم المعركررة  ولكنهررا  برردًا  ررت  متغيررر ال جرر ه  ومتغيررر ا سررلحة

مستمرة ًل مت قف  وان كاس  مهد   حياسًا  ولكنا الهدوي الر } سسربب العاصروة  

 كما سق ل ن.

وما  اع فري ا سم خيرر و رر  ومرا  اع فري النرام  خيراًسا و  رراًسا  ومرا 

 اع لكرري اسسرران ملررو سُلهمررا  و رريطان س سرر م لررا  ومررا  اع للنررام  رره ان 

لغي  وىقرر ل مهرردسهم الرر  الر ررد  فسرريظي الترردافع قاسًمررا  والمعركررة مغرررسهم بررا

 م تعلة  والحرب سجاًًل  حت  مك ن العاقبة للحب و ىاما  وللتق   و نلها.

ٖا ّلِل  ََبف  ُِ َهُبّلِل ُِۖ بفّلِلَّمِزوَبدّلُِليَيَب َِ َ ّلِليَأ بَل  ُح َحِقّلِلَاَّمِۖ َت ّلُِلَّمِۖ َِ ُبّلِلَّ محَكّلِليَضِۖ ح
بفّلِليَنََبُٱّلِلَّمنِبّلِلَكَُت ََ بفّلِل َِ ّلِلَاأَ ََ ف
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ّلِليَيَ ِّۖلِل هح َلِۖ بب،ّلِل}[17 ]الرىررد { ُُببُ ّلِليحببلّلِلَّ ِۖ َِ ّلِل ببَلّلِلَكببفَتّلِلَاقُببلِۖ ُح ّلِلإحِتّلِلَّمِۖ َت
ببُل  ُح ّلِلَاَزَهببَقّلِلَّمِۖ َت َحببقُّ ّلِلَّمِۖ َٖ ف 

ّلِل.[81 ]اإلسراي  {فَزُهِقاّلِل

  .خر  ى اسا  ن الحمد هلل سب العالمين و

 نـ1429ان  عبالقانرة في  

 ع2008 غسطس                      

 س سف القرضاو}
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (3)المحنة في واقع الحركة اإلسالمية المعاصرة

الحمد هلل ال } بنعمتا متم الصالحان  ال } نداسا له ا  وما كنرا لنهترد} لر ًل 

صرل ان هللا ومسرليماما ىلر  معلرم النرام الييرر  ونرا }    ن نداسا هللا  و زك

مامنرا و سر منا وحبيبنرا محمرد  الب رسة للر د  وقاسد اليلب ال  الحب  سريدسا وا

بعرر ا النر س الرر } وىلر   لرا وصررحبا  الر سن  منر ا بررا وىرزسوه وسصرروه  وامى 

رر ي سرزل معررا  ولئرو المولحرر ن  وسضر   بسررنتا  ن  ىرا بدى مررا  وانتردهللا ىمى

 جها ه ال  س ع الدسن.بوجاند 

ا  سهررا ا خرر ة  وخيررر مررا  حيرريكم بررا محيررة اإلسررالع  ومحيررة  حيرريكم جميعًرر

 سالع ىليكم وسحمة هللا وبركاما.إلسالع السالع  فالا

الررريكم  سهرررا ا خررر ة  ىرررن المحنرررة فررري واقرررع الحركرررة اإلسرررالمية  يحررردسل

المعاصرة  والمحنة جزي كبير في ماسسخ الحركة اإلسالمية الحدسلة   صربح  

 من ل ازمها. ًلزمة

 المقص   بالمحنة 

م قعررا السررلطة ىلرر  ز الرر } المركرر يقصررد بالمحنررة اًلضررطها  الجمرراىوسُ 

لهررا. ونرر ا وقررع  ول مررا وقررع فرري بمصررا سة س ررا ها  والتنكيرري برجا الحركررة

و ول ما برز ذلو ومجل  فري سرنة  ي الحركة اإلسالمية ف ةا ع والراسد مصرأل

                                        

 لقي  ن ه المحاضرة في  سابطرة ال رباب المسرلم العربري بممرسكرا ال رمالية  وقرد فاجرمسي ( 3)

مرجررع. ولهرر ا ل ن فرري الرابطررة بالم ضرر ف المطلرر ب منرري  ولرريس معرري ئ ا خرر ة المسرر

 اىتمدن ىل  ال اكرة.
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فرري ذلررو ال قرر   الرر }  (4)  حينمررا  ىلررن الحرراكم العسرركر} فرري مصررر1948

معانرردة  - بعررد ذلررو -  بنرراي و نررا  واقترررب مررن اسررراسيي  والرر } وقررع  ىررا 

جماىرة اإلخر ان المسرلمين  مع اسراسيي   ىلن حيى « (5)معاندة سو م»الهدسة 

.. الرر   خررر مررا . وبررد ن برر لو اًلىتقرراًلن  والتعرر سبان  1948 سسررمبر  8 فرري

وسجري الردى ة ا ول  اإلمراع حسرن البنرا  قرد    ان م سس الحركرة حدن  حت

 اغتيي ىل  سد الحك مة!

  1965   ومحنررة ىرراع1954اررم حرردا  بعرردنا محررن  خررر   محنررة ىرراع 

 . (6)اا في بال  كليرة   برزنا في س سس  وحدن ذلو  سغً 1981ومحنة ىاع 

                                        

سرعد}  سسريس وزساي مصرر  ووزسرر ن  محم   فهمي النقرا ري با را سسريس الحرزب ال( 4)

 الداخلية.

 ع.1949وقع  المعاندة في فبراسر ( 5)

 2  والترري وقعرر  فرري «حمرراة»مررن  برررز محررن اإلخرر ان فرري سرر سسا  م بحررة  و مجررزسة ( 6)

ع  وكرران سرربب نرر ه المجررزسة  قيرراع حركررة اإلخرر ان المسررلمين 1982فبراسررر مررن ىرراع 

سيطر ىل  البال  ذ} الغالبية السرنية. ولكرن بالعصيان العاع  ومعاسضة الحكم العل } الم

لم سُكتب له ه الحركة النجاح  وذلو لغعف امكاسيان الجماىة مقاسسة برالجيش الحكر مي 

ال } سمتلو كي مق مان الجيش الحدسو. وقد قام  الق ان الس سسة بتط سب مدسنة حمراة  

لمجرزسة حسرب مقردسر وقصوها بالمدفعية  ومرن ارم اجتياحهرا ىسركرسبا. بلر  ىرد  ضرحاسا ا

 لررف اسسرران  غررالبيتهم العظمرر  مررن  40و  30اللجنررة السرر سسة لحقرر ق اإلسسرران مررا بررين 

المدسيين. ومم  المجزسة بالقتي الور } والجماىي  ومم  فن الغحاسا في مقابر جماىيرة  

 10وم ير بعن التقاسسر ال  صع بة التعررف ىلر  جميرع الغرحاساأل  ن ننراك مرا برين 

مرردسي اختورر ا منرر  وقرر ف المجررزسة  وًل سُعرررف  فرري ا حيرراي نررم  ع فرري   لررف 15 ًلف و

ا مرر ان. وكاسرر  اليطررة الترري سوىرر نا النظرراع السرر س} فرري مرردمير حمرراة   رربا مررا مكرر ن 

  حيو ح صرن المدسنة من كي الجهان  ام قصو  بالمدفعية اللقيلة «ال    الجماىي» بـ

بان وا ليان  في ال ق  ال } مي م فيا ىناصر قصوًا ى  اسيبا  ممهيدًا ًلقتحامها بالدبا

 سراسا الدفاف وال حدان الياصة حرب ال  اسف ضد الم ا نين العزل.
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  سباب المحنة 

 ن ا القمع ون ا التنكيي الجماىي ما سببا؟

  بيعي  و ًل؟ ن   ييني 

كم  وسمرس ان  }  ى ة مدى  ال  منهج حياة   و سظاع حياة سمس  سظمة الح

مصررال  الطبقررة المتسررلطة ىلرر  المجتمررع  ًل بررد  ن مقررف فرري م قررف سعرضررها 

 فحن لم مكن سلطة فألذ  السا ة والكبراي. السلطة واضطها نا  ذ  

  م لية اإلسالع ىند حسن البنا  

فقرد قامر  الردى ة اإلسرالمية منر  فجرنرا  برد مرن نر ا الصرداع  ل لو كران ًل

ًل مدى  ال  اإلسالع التقليرد} الر } حرفترا ىصر س مدى  ال  اإلسالع ال امي  

 ف »  اسرالع ي   و اإلسرالع السرلبيوىن مكاسا الحقيق  اًلسحطا  ىن م ضعا

 «! قاع العبا  فيما  سا » و   «الملو للمالو  وامرك اليلب لليالب

المتحرك  ال } س رمي ج اسرب الحيراة كلهرا  وسعلرن  يولكن ال  اإلسالع الح

ىبرا ة وقيرا ة ... صرالة وجهرا  ...  ...  سرن و ولرة»س ع   سا  في النام من  ول

 .(7)«ومصحف وسيف حب وق ة ...

                                        

واذكرروا جيردًا »ذكر اإلماع حسن البنا ن ا كليًرا في ىرد  مرن سسراًلما  ومرن ذلرو ق لرا  ( 7)

نى ىليكم  فوهمتم اإلسالع فهًما سقيبا  سها اإلخ ان صافيًا  سهاًل  راماًل  كافيًرا  ...  ن هللا قد مت

ووافيًا  سسراسر العصر س وسوري بحاجران ا مرم  وسجلرب السرعا ة للنرام  بعيردًا ىرن جمر   

الجامدسن ومحلي اإلباحيين  ومعقيد المتولسوين  ًل غل  فيرا وًل موررسأ  مسرتمدبا مرن كتراب 

قلررب المرر من هللا وسررنة سسرر لا وسرريرة السررلف الصررالحين  اسررتمدا ًا منطبقًررا منصرروًا  ب

الصا ق  وىقي الرساضي الدقيب  وىرفتم ه ىل  وجها  ىقيدة وىبا ة  وو ن وجرنس  

وخلررب ومررا ة  وسررماحة وقرر ة  واقافررة وقرراس ن. واىتقرردمم ه ىلرر  حقيقتررا   سررن و ولررة  
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ا ىلر  النرام  فكران المجتمرع سعريش فري ا غرسبً كان  يئً  ن ا اإلسالع ال امي

في اإلسالع بعيردة « معاسي الق ة»ىن اإلسالع ال م لي. كاس     في ىم ىزلة  

 ىن النام.

  كاسر  كلمرة الدولرة سكا  النرام سوهمر ن لهرا معنر ًل «  الجها»كاس  كلمة 

 ا.ا  سغً ا غرسبً  يئً 

 ا اإلسالع ًل سك ن اًل سياسيب 

 القرررن الرابررع ى ررر»ولهرر ا بررد  حسررن البنررا مجررد  اإلسررالع فرري نرر ا القرررن 

اإلسررالمية الحدسلررة  بررد  سطرر ف الرربال     الحركررانوم سررس كبررر «الهجررر}

سق لرر ن  ان نرر ًلي سرسرردون  ن سرردخل ا النررام كرران  نررام ا سعلررم الا وغربًرر رررقً 

 ة في الدسن. الدسن في السياسة والسياس

بالنسرربة  م  سررا ًل س جررد  رريي اسررما  سررن و خررر اسررما سياسررةعلمهررفبررد  سُ 

ا ومعرا سجري سياسري  خرر؟  و كران نر  الردسني لإلسالع. ني كان الرس ل  سنيبر

 ا؟والسياسي معً 

. .. . والقاسررد فرري الحرررب.. اإلمرراع فرري الصررالة صررل  هللا ىليررا وسررلمكرران 

 والحاكم في المجتمع.

  سنيين  و سياسيين؟ - ال سن جايوا من بعده - ني كان اليلواي

 ؟(8)ا اسما السياسةا اسما الدسن و يئً ني ىرف اإلسالع  يئً 

                                                                                             

 وحك مة و مرة  ومصرحف وسريف  وخالفرة مرن هللا للمسرلمين فري  مرم ا سم  جمعرين.

 (.201ع ال هيد )صلإلما« مجم ىة الرساسي»اسظر  

  وخص ًصررا الوصرري «الرردسن والسياسررة»ساق ررنا ذلررو فرري ىررد  مررن كتبنررا  و نمهررا كتابنررا ( 8)



 15 المحنة في واقع الحركة اإلسالمية المعاصرة

اسو في الصرالة مقرر  القرر ن  فتقرر   سران الجهرا   و سران الت ررسع المردسي  

بل ّلِليَت أَيُّّلِل«  ةسة المداسن »ملي   َِ ّلِلأَ ّلِلإحمَىت  نن َاّلِلدَدَايَنتُّۡلِلوحدَيِۖ اّلِْلإِح  ِ نُ ََ ا َٖ يَنّلِل ُح ىّلِلَهفّلِلَّمِ َسب ِّا َُّ ّلِلّلِل تُ ُِ ُ  يَبٱكِۖ

ُ ّلِل َِ تُبَبّلِلَكَ بفّلِلَعلَِ ب ّلُِلَّ ُِۖ ّلِلأَتّلِليَ َبّلِلَكفدحب  ّلِلَاََّلّلِليَأِۖ لح  عَدِۖ
ّلِلوحٱمِۖ

ّلِلَكفدحُبِ ِۡۖ ُُ نَ تُبّلِلوِيِۖ ُِۖ يَ ،ّلِل[282 ]البقررة  {...َامِۖ

ُُّۡلِل}ّلِل و سان الحكم ّلِليَحِۖ ِۡۖ نّلِلمِ ََ َحبُ اَتّلِلَا َُت ُّۡلِلَّمِۖ َحبَكّلِلُهب
ّلُِليَأُْامَت  َِ ُّۡلِل ...44وحَ بف ّلِلأََّبَزَلّلِلَّ َحبَكّلِلُهب

يَأُْامَت 

لحُ َِتّلِل
ت
قُِتّلَِل ...45َّمِظ سح ََت ُّۡلِلَّمِۖ َحَكّلِلُه

وذلرو و سر  فري قلرب ،ّلِل[47  45  44 ]الماسردة  {يَأُْامَت 

ّلِلمعال . هللاصالمو متعبد 

مسررتطيع  ن مدخلررا فرري الصررالة    «قنرر ن النرر ازل»وفرري الصررالة ننرراك 

فترردى  ىلرر  المسررتعمرسن والظررالمين  بعررد قيامررو مررن الركرر ف فرري الركعررة 

 ا خيرة.

ن قررال  احيررو  ا فرري معركررة المقاومررة مررع اإلسجليررز ونكرر ا فعرري حسررن البنرر

ىلر   ىرداسنا  وحيرو كنرا سحراسب لنردى  « ن النر ازلقنر » ررف لنرا اإلسرالع 

 وسدى  في صالمنا.   ىليهماإلسجليز فعلينا  ن سستعين هللا

في  سحراي مصرر  ن سردى ا ىلر  اإلسجليرزأل ليُلهرب و لب من  سمة المساجد 

الع ا رررف  ومتحرررد الم ررراىر كلهرررا  وسُعتب ِّرررو ا مرررة قلبيبرررا  وىا ويبرررا  وىقليبررراأل 

لمحاسبررة اإلسجليررز  بملرري نرر ا الرردىاي  اللهررم سب العررالمين  و مرران اليرراسوين  

 الجباسسن  مقبي  ىايسا  و جب سدايسا ... وم ل المتكبرسن  وقاسم

اللهررم اسررو معلررم  ن نرر ًلي الغاصرربين مررن البرسطرراسيين قررد احتلرر ا  سضررنا  

 وغصب ا حقىنا  و غ ا في البال   فمكلروا فيها الوسا .

ذنررب ىررن  سضررو  ل  ولررتهم  وز... و  وفرريى حرردىنمىنررا كيرردنم   اللهررم فررر 

                                                                                             

 «.مهمة اإلسالع السياسي»اللالو 
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 .(9)الم منين.  مين كمن ىبا  حد   ىل   سلطاسهم  وًل مدف لهم سبياًل 

 وبد ن المساجد في مصر كلها مدى  به ا الدىاي.

فهرررر ا اسررررالع جدسررررد  اسررررالع سُجنررررد ا مررررة لمقاومررررة اًلسررررتعماس  و ررررر  

الرر } ىرفررا النررام مررن قبرري  ونرر ه « المسررتمسس»المسررتعمرسن. لرريس اإلسررالع 

 وا ا مرة الر  الولسوة الجدسردة فري اإلسرالع صردم   ولئرو الر سن  سا وا  ن سقر 

حيررو سُبعرردوسها ىررن اإلسررالع  كرراس ا سُرسرردون  ن سلقرر ا فرري ضررمير ا مررة ملررو 

 «. ف ما لقيصر لقيصر  وما هلل هلل»الولسوة النصراسية  فلسوة 

 فعلمهم حسن البنا  ن الحياة ًل منقسم بين هللا وبين قيصر.

 و ن اإلسسان ًل س طر  طرسن   طر للدسن  و طر للدولة.

ًل سقبي قسمة الحياة  وًل  طر اإلسسان  واسما قيصرر ومرا لقيصرر فاإلسالع 

ّلِلهلل سب العالمين    هح َلِۖ بفّلِليحبلّلِلَّ ِۖ ََ ّلِلَا َح َِت فّلِليحلّلِلَّمِسَ ت ََ حّلِل ِ حّلِل   [284 ]البقررة { َِّح ِ َح أَََّل ّلِلإحِتّلِل

ّلِل هح َلِۖ ََنّلِليحلّلِلَّ ِۖ ّلِلَا َح َِت ّلِل.[66 ]س سس { ََنّلِليحلّلِلَّمِسَ ت

 الماكرسن الحاكمين.ا  صدع  ولئو ا جدسدً فكان ن ا  يئً 

جاي حسرن البنرا بحسرالع جدسرد  كران  ريئًا جدسردًا بالنسربة للنرام  لر لو سرماه 

  ولكنررا فرري الحقيقررة اسررالع القررر ن والسررنة  «(10)اسررالع اإلخرر ان المسررلمين»

                                        

 .(135)الي مية العد  « اإلخ ان المسلمين»اسظر  جرسدة ( 9)

  وقررال محرر  نرر ا العنرر ان  «المرر ممر اليررامس»ذكررر اإلمرراع ال ررهيد نرر ا فرري سسررالة ( 10)

واسمح ا لي اخ اسي استيداع ن ا التعبير  ولس   ىني با  ن لإلخر ان المسرلمين اسرالًما 

ىرن سبرا  واسمرا  ىنري  صل  هللا ىليا وسرلمجدسدًا غير اإلسالع ال } جاي با سيدسا محمد 

كلير من العص س خلع ا ىن اإلسالع سع مًا و وصرافًا وسسر ًما  ن كليًرا من المسلمين في 

ا  مع  سهرا لرم مكرن اًل للحكمرة  من ىند  سوسهم  واستيدم ا مروستا وسعتا استيداًما ضاسب
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اإلسررالع الرر } لررم سعرررف الصررحابة وًل التررابع ن وًل سررلف نرر ه ا مررة غيررره  

ّلِل ررركة   اإلسررالع الرر } ًل سقبرري التجزسررة وًل ال َٓ يَببف حِۖ ََ لّلِلَا ُح ّلِلإحِتّلِلَصببَٗلدحلّلِلَاَُُّسبب قُببلِۖ

ينّلَِل لَ ح عَت حّلِلَّمِۖ حّلِلَلبِّ ِ َح َ فدحلّلِل ََ ّلِل.[162 ]ا سعاع { َا

 الحاكم  و حكم المسلم  اسالع

كان ن ا  ول  يي قدىما حسن البنا  قدع اإلسرالع  راماًل  وقرال  ان اإلسرالع 

ا  ن سُسلم الحاك  م  و سحكم المسلم.ىقيدة و رسعة  وسظاع حكم  وًل بد امى

امرررا  ن سنتقررري اإلسمررران الررر  قلررر ب الحررراكمين   و سنتقررري الحكرررم الررر   سرررد} 

 الم منين.

حينما قال ا   ستم مطلب ن الحكم  قال  سحن سرسد الحكم اإلسرالمي  فرحذا وجرد 

ررن سحكررم باإلسررالع حقبررا فررنحن جنرر  ه و سصرراسه  وان لررم سكررن ذلررو فعلينررا  ن  مت

 سررد}  ولئررو العلمرراسيين الرر سن ًل سحكمرر ن بمررا  سسررتيلص الحكررم اإلسررالمي مررن

 .(11) سزل هللا  له ا ًل بد  ن سصطدع بمسظمة الحكم

                                                                                             

السامية  فاختلو ا في معن  اإلسالع اختالفًا  واسطبع  لإلسالع في سوس  بناسا ص س ىردة 

ول ال } مللرا سسر ل هللا و صرحابا خيرر ممليري. مقرب  و مبعد  و منطبب ىل  اإلسالع ا 

 (.118لإلماع ال هيد )ص« مجم ىة الرساسي»

حيرو قرال  اإلخر ان المسرلم ن ًل « المر ممر اليرامس»ذكر اإلماع البنا ذلرو فري سسرالة ( 11)

ن سستعد لحمي العبي  و  اي ن ه ا ماسرة   سطلب ن الحكم  سوسهم  فحن وجدوا من ا مة مت

  اسالمي قر سي  فهم جن  ه و سصاسه و ى اسرا  و ن لرم سجردوا فرالحكم مرن والحكم بمنها

.. وكلمرة ًل برد . منهاجهم  وسيعمل ن ًلستيالصا من  سد} كي حك مة  ًل مُنور   وامرر هللا

 ن سق لها في ن ا الم قف  ني  ن اإلخ ان المسلمين لم سروا فري حك مرة مرن الحك مران 

مرة وًل الحك مرة السرابقة  وًل غيرنمرا مرن الحك مران ًل الحك مرة القاس -التي ىاصرونا 

ررن سُبررد} اًلسررتعدا  الصررحي  لمناصرررة الوكرررة  - الحزبيررة ررن سررنهن بهرر ا العرربي   و مت مت

اإلسررالمية  فلررتعلم ا مررة ذلررو  ولتطالررب حكامهررا بحق قهررا اإلسررالمية  وليعمرري اإلخرر ان 
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 حسن البنا  سس  الموانيم وسزل بها ال   سم ال اقع 

ام من ساحية  خر  لم سقي ن ا مجر  كالع فقأ  واسما ن  كرالع مبعرا ىمري  

 فكان سربي  مباىا ىل  معاسي الجها  حقبا.

سوح الجهررا  مررن  ول سرر ع قامرر  فيررا الرردى ة  وسفعرر   ررعاسامها  سوررخ فرريهم

 و ون سماي مصر نتافامها 

هللا  كبررر وهلل الحمررد  ًل الررا اًل هللا  محمررد سسرر ل هللا  ىليهررا سحيررا  وىليهررا 

 سم ن  وفي سبيلها سجاند  وحت  سلق  هللا. 

تري سغمة جدسدة كاس   ول ما استرىاسي و سا صبي صرغير  نر ه الهتافران ال

ا   مهز القل ب نزب

 هللا غاستنا.

 والرس ل قدومنا.

 والقر ن  ست سسا.

 والجها  سبيلنا.

                                                                                             

كمرا ذكرر اإلمراع البنرا (  136لإلمراع ال رهيد )ص« مجم ىرة الرسراسي»اسظر   المسلم ن.

  «سوزالي سررف»نر ا للكامررب وا  سررب احسرران ىبرد القرردوم فرري حرر اسه الر } س ررره فرري 

  وكان س ال احسان ىبد القدوم  ني «الرجي ال } ستبعا سصف ملي ن»وجعي ىن اسا  

مسع ن لت لي ال زاسة؟ فمجاب اإلماع  اسنا س سد  } وزاسة منور  برسامًجرا قاسًمرا ىلر  الردسن 

« سوزالي سررف»   سرر اي  كنرا سحررن الر سن ست ًلنررا بمسوسرنا  ع كرران غيرسرا. اسظررر  الصرحي

 ع.1945 سنة«  سل ل»سبتمبر  12العد  الصا س في 
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 .(12)والم ن في سبيي هللا  سم   ماسينا

 و سا يد الجها  

 نررررر  الحرررررب سح رررررد  جنرررررا ه

 

 وسعترررررررد للم قرررررررف الواصررررررري

 فصررررررررو ا الكتاسررررررررب  سررررررررا ه 

 

 و كرررررر ا بررررررا  ولررررررة البا رررررري

  خرررا الكورررر امرررا مبعررر  الهرررد  

 

 فينررررا ا م الموتررررد فمصرررربح  

رررررا جهلررررر  فرررررنحن الكمررررراة   وامى

 

 سقاضرري الرر  الررروف مررن نررد ا

 اذا  ذقنرررررراك ضررررررعف الحيرررررراة 

 

 (13)وضعف الممان ولرن منجردا

 
                                        

  وفيهرا «سسرالة الر  ال رباب»ذكر اإلماع البنرا نر ا ال رعاس فري ىرد  مرن سسراسلا  منهرا ( 12)

سرندى  النرام جميعًرا سق ل  وسنجاند في سبيي محقيرب فكرمنرا  وسرنكاف  لهرا مرا حيينرا  و

اليها  وسنب ل كي  يي في سربيلها  فنحيرا بهرا كراًمرا  و سمر ن كراًمرا  وسريك ن  رعاسسا 

الداسم  هللا غاستنا  والرس ل زىيمنا  والقر ن  ست سسا  والجها  سبيلنا  والم ن في سبيي 

كر لو  كما ذكرنا (.176لإلماع ال هيد )ص« ة الرساسيمجم ى»اسظر   هللا  سم   ماسينا.

ىند حدسلا ىرن  سكران البيعرة  وبالتحدسرد فري سكرن اللقرة  فبعرد  ن « التعاليم»في الرسالة 

ذكررر اماسيررة واالاررين واجبًررا مررن واجبرران البيعررة قررال   سهررا ا م الصررا ق  نرر ه مجمرري 

هللا »لدى مو  وبيان م جز لوكرمو  ومستطيع  ن مجمرع نر ه المبرا ي فري خمرس كلمران  

اسظررر  «. منا  والقررر ن  رررىتنا  والجهررا  سرربيلنا  وال ررها ة  منيتنرراغاستنررا  والرسرر ل قرردو

 (.369لإلماع ال هيد )ص« مجم ىة الرساسي»

ا بيان لألستاذ ىبد الحكيم ىابدسن  ون   حد  عراي الدى ة الكباس  ولد في مصر سرنة ( 13)

 ع  التحب بكلية ا  اب  وامصي بجماىة اإلخر ان المسرلمين  وصراس مرن1914-نـ1396

 س اسرا المعرروف  - ونر  فري مقتبري  ربابا - ىغاسها الباسزسن ون  ًل سزال  البًا  كتب 

ع  1948  م ل  منصب السكرمير العاع حت  صدس قراس بحي الجماىرة سرنة «ب اكير» بـ

ومعرم لالىتقال في العهد الملكي  وفي ىهد ىبد الناصرر  ارم غرا س مصرر  وىرا  فري 

الرو ىمرر التلمسراسي  وكاسر  وفامرا فري القرانرة سرنة ع  وىمي مع المر رد الل1975ىاع 

محم   ىبد الحلريم   . « ..  حدان صنع  التاسسخ. اإلخ ان المسلم ن»ع. ساجع  1975

 اس الدى ة  اإلسكندسسة  مصر  ومن  ىالع الحركة والدى ة اإلسالمية المعاصررة  ىبرد 
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 معان  جدسدة  و سا يد جدسدة  حت   عاس الحركة 

  ا اسة ال  ا سرة الكرسمرة  «و ىدوا»مصحف سح  ا سيوان  ومحتا كلمة 

بببفّلِل  َِ بببدُّااّلِْلمَُهبببّۡلِل ِِ  ّلِلَاأَعح بببنّلِلقُببب َِّح تُّۡلِل َُعِۖ بببتَ ّلِلَّسِۖ بببلح َخيِۖ
ّلِلَّمِۖ وَبببفخح بببنّلِللِّح َح حّلِلّلِلَا َِ ّلِلَعبببدُِاّلِلَّ هح ُبببَِتّلِلوحببب ۦح دُ ِۖ

ِّۖۡلِل  .[60]ا سوال  { َاَعدُِاُك

وكاس  المعسركران لتردسسب ال رباب ىلر  الي ر سة وىلر  معراسي الجهرا   

كاس   يئًا جدسًا اسجابيًا  لم سكن مجر  كالع سقرال  فلمرا  ميحر  الورصرة للجهرا  

ي  وللصداع المسل  مع  ىداي ا مة  سراسف نر ا ال رباب سطلبر ن الجهرا  والعم

 ع.1948وسلتمس ن ال ها ة في حرب فلسطين سنة 

كان ال باب سز حمر ن الر  مكامرب التطر ف  سرسردون  ن سكر ن لهرم  ررف 

 الم اسكة في الجها  في سبيي هللا.

س سررة ًل  صرردس اإلمرراع ال ررهيد حسررن البنررا قررراًسا بررمن  ررالب المرحلررة اللا

س خ ون في التط ف  و ذكر  سا كران لنرا  م زميري فري المرحلرة اللاس سرة اسرما 

 في فلسطين. سحما هللا   است هد «(14)ىبد ال ناب البتاس سي»

                                                                                             

 سا رريد الرردى ة اإلسررالمية  ع  و2001الك سرر   -هللا العقيرري   . مكتبررة المنرراس اإلسررالمية 

 بيرون. -حسني جراس  و حمد الجدف   . م سسة الرسالة 

(  وننا  ذكر قصرة زميلري و خري وحبيبري 265-1/263« )ابن القرسة والكتاب»ساجع  ( 14)

ال ناب البتاس سي  ال } كان سناع وسصح  ىل  الجها  في فلسطين  كمسمرا نر  قريس   ىبد

 ط  العقبان في سبيي محقيب سغبتا المن   ة.وني لياله  وكان ىليا  ن ستي

ا  صافي الروح صواي البلل س  سحلب في ا ج اي الروحية  سكرا  ا سقيً ا مقيً كان ىبد ال ناب  ابً 

سطير بال جناح  وكران  سرتاذسا البهري الير لي سقر ل  كلمرا س سر  ىبرد ال نراب لحظر   ع 

 مرراع  نرراب البترراس سي. كرران ال ررها ة سترقرررق فرري وجهررا. وكرران سقرر ل ىنررا  سرريد} ىبررد ال

 ال ناب لتحقيب سغبتا في الجها  بولسطين ىقبتان  ىبد
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ا  نرر   وًلنمررا  سضررا  مررا  فهرري حرسصررة ىليررا  وضررنينة بحيامررا  فقررد مرران  برر ه وخلوررا ستيًمرر

 و قيقا  و صب   ماسة في ىنقها  فكيف مغحي با؟

 سرا   الر  فلسرطين  وذنبر لنحراول اقناىهرا ب نابرا  ووسطنا ىبرد ال نراب للر ناب الر  والدمرا

  مركرز السرنطة  «كور ن سسن»و خي  حمد العسال  و خي محمد الصوطاو} ال  قرستا 

وحدانانا ىن  مهان المجاندسن ا بطال في التاسسخ اإلسالمي  وىن  ر ق ىبرد ال نراب 

للجها   وذكرسانا بمن الجها  ًل سقدع  جي اإلسسان ىن م ىرده  و ن مرن لرم سمر  بالسريف 

.. الر   خرر نر ه المعراسي  التري لرم مملرو ا ع . غيره  و ن  جي هللا اذا جاي ًل سر خرمان ب

الحن ن معها اًل  ن مق ل  ما  ام  نر ه سغبرة ىبرد ال نراب فلرن  قرف فري وجهرا  و سرلم 

 ا مر هلل  و  ى  هللا  ن سنصره واخ اسا وسر نم سالمين غاسمين.

س م  مرا وسردنا  و لرب منهرا  ن مردى  لرا واستب ر ىبد ال نراب واسورجر   سراسسره  وقبري 

 باستمراس.

وني  قراس مكتب اإلس ا  بعدع السماح لطلبة اللاس } بالسور للقترال فري « العقبة اللاسية»بقي  

فلسطين  اًل باستلناي من المر د العاع  فكان ًل بد من سحلة الر  القرانرة لمقابلرة المر رد 

اللالارة  العسرال والصروطاو} و سرا  واسرتطعنا  العاع ًلستلناي ىبد ال ناب  وسافرسا سحرن

  ن سحصي ىل  استلناي من المر د.

وسجعنررا لنب ررر ىبررد ال نرراب  ونرر  ًل مكررا  مسررعا الرردسيا مررن الورحررة  لقررد محققرر   منيتررا فرري 

ال ناب ال   سم اإلسراي والمعرا    سم  ول  القبلترين  واالرو المسرجدسن العظيمرين 

  وقتلة ا سبياي  اليه    وو ىناه في س ع م ه   مع ىد  من في اإلسالع  ليقامي  ىداي هللا

اخ اسا المتط ىين من  نطا  وقد سكبر ا القطراس الر  القرانرة  ومرن ننراك سرحلر ن الر  

  سم الجها   مع اخ اسهم من القانرة والمدسرسان ا خر   وكان لقاي ال  اف.

نينا ال  النصر  وقد ظلل  محتوًظا ا وم ة وحوقد  سسي الي خطابا من  سم الجها  سقطر حبً 

 با مدة من الزمن  ام ضاف فيما ضاف من  وساق في محن اإلخ ان.

وقدس هللا لعبد ال ناب  ن سحقب لا ال ها ة مع اانرين مرن اخ اسرا   راس نم اليهر   حتر  لجرموا 

ال  مصنع للسالح  لالختباي فيا  وسظهر  سهرم س وا  سهرم مقت لر ن ًل محالرة  و ن  فغري 

رسقة   ن سوجروا المصنع ىل  من فيا وما فيا  وان ضح ا بمسوسهم في سبيي ذلو. وقد  

  «اإلخ ان المسلم ن في حررب فلسرطين»  اس ال  ذلو ا ستاذ كامي ال رسف في كتابا 

وقد كان ن   حد القا ة في ن ه الحرب. كما فصري ذلرو ا م سحير  ىبرد الحلريم فيمرا كتبرا 

ما قالا ال يخ البهري  كلمرا س سر  ىبرد ال نراب س سر   ع ومحقب «. معركة ىصل  »ىن 

 ا  نلا ولنا معهم.وسضي ىنا  وجعلا  ويعً  سحما هللاال ها ة سترقرق في وجها. 
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وكان ست ق ال  الجها  في فلسطين  وكران سبير  سحلرم بولسرطين  كمسمرا نر  

ىليررا قرريس ونرري لررياله! وكرران ستيًمررا منرر  صررغره  وكاسرر   مررا محبررا ومحنرر  

ومحرص ىليا  فلم ممذن لا بالجها   فطلب مني ومن بعن اإلخر ة مرنهم ا م 

 ن سر نب اليهررا سحرداها ىرن فغرري الجهرا  وفغري اًلست ررها  «  حمرد العسرال»

و وس ا مهرران فرري ىهررد السررلف الصررال  ... لكرري مررمذن لررا فرري الرر ناب الرر  

 ذسر  لرا  ونري الجها   وفعاًل ذنبنا ال  قرستا سحردن نر ه ا ع حتر  اقتنعر  و

مبكي  ف نب ا م ال  ميدان الجها   وكنرا سترر   ىلر   سرتاذسا ا سرتاذ  البهري 

اليرر لي  وكرران ا م ىبررد ال نرراب سحداررا ىررن م رر قا الرر  الجهررا   فلمررا و ىنررا 

وذنب ال  فلسطين قرال ال ريخ البهري  اسري كلمرا س سر  ىبرد ال نراب س سر   ع 

 ال ها ة سترقرق في وجها.

الرر   سم فلسررطين  « وكرراس ا سسررم سهم المتطرر ىين»ذنررب المجانرردون 

وصنع ا العجاسب  وكان ن ا الجهرا  مرن  سرباب محنرتهم  فرر   اليهر   وس   

 اإلسجليز منهم ىجبًا.

في احد  المعاسك التي خاضرها نر ًلي ال رباب وكراس ا اانري ى رر سجراًل  

بعرررد  ن اغتسرررل ا ومطيبررر ا واسرررتعدوا للمررر ن  و خلررر ا المعركرررة مت ضرررئين 

تطهرسن  ولما س   القاسد اإلسجليز} ما صرنع نر ًلي ىلر  قلرة ىرد نم  قرال  م

 ل  كان معي االاة  ًلف من ن ًلي لوتح  بهم فلسطين.

فرري سررج ن اسررراسيي  « معررروف الحغررر}» سررر ا م المرحرر ع الغررابأ 

فحداررا بعررن الغرربا  اإلسررراسيليين وقررال ا لررا فيمررا قررال ا  سحررن ًل سيرراف مررن 

غرربا   وًل مررن  سررلحة الجرريش  واسمررا كرري مررا سييونررا نررم الجيرر    وًل مررن ال

 «.هللا  كبر وهلل الحمد»ن ًلي النام  جماىة 
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قررال لهررم  ومررا سيرريوكم مررن نرر ًلي ونررم قليلرر  الترردسسب و سررلحتهم بسرريطة 

وضعيوة؟ فقال لا  سحن ًل سياف مرن  سرلحتهم وًل مرن مردسسبامهم  واسمرا سحرن 

ش   مررا نرر ًلي فجررايوا الرر  نرر ه جئنررا مررن بررال   ررت  الرر  نرر ه ا سم لنعرري

 .(15)ا سم ليم م ا! فه ا ما كان سييوهم  سها اإلخ ة

اإلخ ان المسرلمين فري حررب »حك   خ سا ا ستاذ كامي ال رسف في كتابا 

 سرررا كررران اذا  لرررب مرررن  } سررررسة مرررن السرررراسا  و مجم ىرررة مرررن « فلسرررطين

سمميرا ى ررون المجم ىان  ن م نب ال  ىمي فداسي فيطلب االارة  و خمسرة  

 و االا ن  وستقامل ن  كي سرسرد  ن سقردع سوسرا  فرال سحري النرزاف اًل برمن سقررف 

بينهم  وكلهم ستسابق ن ال  الجنة  ومرن لقري مرنهم ال رها ة سبتسرم  ونر  سقر ل  

 وىجل  اليو سبي لترض .

 صيب  حدنم في ساقا وبترن ساقا  ماما  فنظر اليها مبتسرًما  ونر  سرر   

 لجليي خبيب بن ىد} من قبي ق ل الصحابي ا

 ولس   برالي حرين  قتري مسرلما

 

ىلرررر   } جنررررب كرررران فرررري هللا 

 مصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررىي

 

 وذلررو فرري ذان اإللررا وان س ررم

 

سبررررراسك ىلررررر   وصرررررال  رررررل  

 (16)ممررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررزف

 
                                        

 -(  .  اس ال فرراي2/238 . جمررال ىبررد الهررا } )« الطرسررب الرر  بيرر  المقرردم»ساجررع  ( 15)

 المنص سة.

 صرل  هللا ىليرا وسرلمبعرو سسر ل هللا  عر خبيب جزي مرن حردسو  بري نرسررة  وفيرا  ( 16)

ى رة سنأ سرسة ىينا  و مر ىليهم ىاصم برن اابر  ا سصراس}  جرد ىاصرم برن ىمرر  

ذكروا لحي من نر سي سقرال لهرم   -ون  بين ىسوان ومكة -فاسطلق ا حت  اذا كاس ا بالهداة 

وجردوا ستي سجري  كلهرم ساع  فاقتصر ا  اراسنم حتر  اا مرن مربن  لحيان  فنورروا لهرم قرسبًر

ا مررزو وه مررن المدسنررة  فقررال ا  نرر ا ممررر سلرررب  فاقتصرر ا  ارراسنم  فلمررا س نررم مرمكلهم ممرررً 

ىاصم و صحابا لج وا ال  فدفد  و حا  بهم الق ع  فقرال ا لهرم  اسزلر ا و ىط سرا بمسردسكم 
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 كاس  ن ه  سها اإلخ ة بعن مسببان المحنة.

 الورق بين اإلخ ان وغيرنم من الجماىان 

الميرردان الرر  اًلىتقررال  وضرررب ولرر لو  خرر  نرر ًلي ال ررباب بمسررلحتهم مررن 

اخ اسهم في مصر  فكان ن ا الجها  مما سبب فري مورت  ا ىرين ىلر  قر ة نر ه 

الدى ة  واإلسمان بمسها ليس  مجرر  كرالع  و  رعاسان  وليسر  جماىرة ىا سرة 

                                                                                             

ا. قال ىاصم بن ااب   مير السرسة   مرا  سرا فر هللا ولكم العهد والميلاق  وًل سقتي منكم  حدً 

ا في سبعة   سزل الي ع في ذمة كافر  اللهم  خبر ىنا سبيو  فرم نم بالنبي فقتل ا ىاصمً  ًل

فنزل اليهم االاة سنأ بالعهد والميلاق  منهم  خبيب ا سصاس}  وابن  انة  وسجي  خر  

فلما استمكن ا منهم   لق ا  ومراس قسريهم فرمواق نم  فقرال الرجري اللالرو  نر ا  ول الغردس  

فجررررسوه وىرررالج ه ىلررر   ن  - سرسرررد القتلررر  -حبكم  ان فررري نررر ًلي  سررر ة وهللا ًل  صررر

سصحبهم فمب   فقتل ه  فاسطلق ا بيبيرب وابرن  انرة حتر  باى نمرا بمكرة  بعرد وقعرة بردس  

ا بن  الحاسن بن ىامر بن س في بن ىبد مناف  وكان خبيرب نر  قتري الحراسن فابتاف خبيبً 

ا  فررمخبرسي ىبيررد هللا بررن ىيررام  ن بنرر  بررن ىررامر سرر ع برردس  فلبررو خبيررب ىنرردنم  سرريرً 

الحاسن  خبرما   سهم حين اجتمع ا استعاس منها م س  سستحد بها  فمىاسما فمخ ا ابنا لي 

و سا غافلة حرين  مراه  قالر   ف جدمرا مجلسرا ىلر  فير ه  والم سر  بيرده  فوزىر  فزىرة 

ا  مرا س سر   سريرً ىرفها خبيب في وجهي فقال  مي ين  ن  قتلا؟ ما كن   فعي ذلو  وهللا

ا سمكي من قطرف ىنرب فري سرده  واسرا لم ارب فري ا من خبيب  وهللا لقد وجدما س مً قأ خيرً 

ا  فلمرا خرجر ا مرن الحدسد  وما بمكة من امر  وكاس  مق ل  اسا لرزق من هللا سزقا خبيبً 

الحرع ليقتل ه في الحي  قال لهم خبيب  ذسوسي  سكع سكعتين  فتركر ه سكرع سكعترين  ارم 

 ل  ل ًل  ن مظن ا  ن ما بي جزف لط لتها  اللهم  حصهم ىد ا قا

 ولسرررر   بررررالي حررررين  قترررري مسررررلما

 

 ىل   } جنرب كران فري هللا مصررىي

 وذلررررررو فرررررري ذان اإللررررررا وان س ررررررم 

 

 سبرررراسك ىلرررر   وصررررال  ررررل  ممررررزف

 ا.فقتلا ابن الحاسن  فكان خبيب ن   ول من سن الركعتين لكي امري مسلم قتي صبرً  

(  والنسرراسي فرري 2660« )الجهررا »(  و برر   او  فرري 3989« )المغرراز}»فرري  سواه البيرراس}

اخبرراس »كترراب « صررحيحا»(  وابررن حبرران فرري 8788« )السررير»كترراب « السررنن الكبررر »

 (.7039« )النبي بمناقب  صحابا
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مر ًل} »   و جماىرة « فرن المر م »ملي  جماىان البر واإلحسان  وجماىرة 

 لخ.... ا (17)«صي  وسلم  اسًما  بدًا

 واسما ن ه جماىة جدسدة   ع جدسد  مرسد  ن مجد  لإلسالع  بابا.

 مي ف الغرب من حسن البنا و ى ما 

ونناك  مر  خر  سًغا ن    ن الق   العالميرة المر ارة فري سياسرتنا الداخليرة 

وفري منطقتنررا اإلسررالمية بررد ن معرررف معنرر  نرر ه الجماىررة ومرصرردنا  فهنرراك 

ليسر  غافلرة ىنرا  برد ن مرصرد نر ه الجماىرة   جهزة للرصد موتحة ا ىرين  

بعرد  ن وضرع  الحررب  -مرصد حسن البنا ونر  سجر ب مردن مصرر وقرانرا 

 سجند النام لحرب اإلسجليز. -العالمية  وزاسنا 

مرر ممران ىقرردن فرري مرردن مصررر الكبررر   فرري كرري مكرران لتعرسررف النررام 

 ة وا } النيي.بحقيقة المطالب ال  نية  وكاس  متملي حين اك في الجالي ووحد

و  هد  سي ما فهم  ن ه المطالب و سا  الب صغير اًل من حسرن البنرا فري 

ذلو ال ق   ون  سعلم النام وسحوظهم  قغريتنا  وسريلتنا   ى منرا ... وستحردن 

ىن سساسي المقاومة  وني التعرسف  ام المقا عة  ارم المجانردة  وكران سقر ل  

 ل  اللهرم اسزقنري الحيراة الطيبرة  و قر -فري سرج  }  -في ليلي كن    ىر  هللا 

 والم مة الطيبة.

 وما ني الم مة الطيبة  سها اإلخ ان؟

                                        

للب صرير}   «البرر ة»ا مرن ىرف  جماىان  با متس لة م نب ال  المقابرأل لتقرر   ريئً ( 17)

 ومر   ن ا البي   اسًما 

ّلِلََِّلّٓلِلصلّلِلاسلّۡلِلدائً فّلِلأودًاّلِلّلِلّلِلّلِلّلِلّلِلّلِلّلِلّلِلعلىّلِلح ي كّلِلخي ّلِلامخلقّلِلكلهۡ
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اسها ليس  الم ن ىل  فرا  واير  واسما كما سقر ل حسرن البنرا   ن سوصري 

 ن ا ىن ن ا في سبيي هللا  و  اس ال  س سا وجسده.

 وقد حقب هللا لا ما  سا  ومان  هيدًا.

العالميررة المرر ارة فرري سياسرران بال سررا كاسرر   فررا جهزة الراصرردة  والقرر  

مرصرررد الحركرررة  مرررن  جررري نررر ا كلرررا كررران ًل برررد  ن محررردن محنرررة اإلخررر ان 

 المسلمين.

في منطقرة ىسركرسة برالقرب مرن  1948اجتمع في  واسي  هر  سسمبر سنة 

اسجلترررا  »  اجتمررع سرروراي الرردول الررلالن الكبررر  «فاسررد»اإلسررماىيلية  اسررمها 

وقرسوا  سا ًل بد من التيلص من اإلخ ان المسرلمين  وًل   «و مرسكا  وفرسسا

بررد مررن حرري ملررو الجماىررة  وبعلرر ا بقررراسنم وبطلرربهم نرر ا الرر  القصررر  والرر  

 سسرمبر  8  لتحي جماىة اإلخ ان المسرلمين فري «حك مة النقرا ي»الحك مة 

 ع.1948سنة 

 المحنة ا ول  

  و خرر ن صرر  سن كرري س ررا ان اإلخرر ان  و غلقرر   وسنررم ومراكررزنم

 مررر الهم  وىطلررر   رررركامهم  ملررري   رررركة المعرررامالن اإلسرررالمية  و رررركة 

الصررحافة اإلسررالمية  و ررركة المنرراجم والمحرراجر ... وغيرنررا  و خرر ن بغيررر 

 حب  واقتيد العدسد من اإلخ ان ال  المعتقالن  ومنهم ال باب.

مررن  كنرا فرري المرحلررة اللاس سررة  خرر وسا الرر  المعررتقالن  و خرر وا الجررم الغويررر

اإلخ ان  ما ىدا حسن البنا  وكان الموروم  ن سمخ وا  وًًل  م سس الحركرة 

 واماع الدى ة  واسما مرك ه في الياس  ليقتل ه.
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ونكرر ا قترري حسررن البنررا ولقرري سبررا  ررهيدًا  كاسرر  نرر ه نرري المحنررة ا ولرر  

 والكبر   في واقع الحركة اإلسالمية الحدسلة.

 « معتقي الط س»مدسسة 

ال  ا قساع والسج ن في المراكرز  ارم الر  معتقري الهاسكسرتب   خ  اإلخ ان

بررالقرب مررن القررانرة  ومعتقرري الطرر س فرري سرريناي  ولكررنهم ح لرر ا نرر ا كلررا الرر  

 مساجد للعبا ة وال  معاند للتربية.

محمرررد الررردمر ا  »ا م  سحمرررا هللا  ذكرررر  ول مرررا  خررر وسي  سرررا و م لررري 

ز ال رر ة فري سفتر   وكران معنرا   وكنا ميتوين في قرستا ال  مركر«(18)مرا 

                                        

  ومما قلترا ننراك  امسرع   اسررة «ابن القرسة والكتاب»ذكرن ذلو بالتوصيي في كتابي ( 18)

ا  كلر من اإلخ ان فري  سجراي المملكرة المصررسة  واىتقري ىرد  مرن اًلىتقال لتغم  ىدا ً 

خ ان في  نطا  وقال لي بعغهم  الدوس ىليو ًل محالة  وفكرن في ا مر  سرا و خري اإل

  وم راوسسا فري ا مرر  وقرسسرا  ن سغيرب ىرن المعهرد  «محمد الدمر ا  مررا »وسفيقي 

  فهري قرسرة صرغيرة بعيردة ىرن  ىرين «السمالوسة»ا في قرسة ا م الدمر ا  وسيتوي معً 

ا اًل بعرن بحيو ًل سراسا  حد  وًل سيبر ب ج  سا  حدً  الرقباي  وسستطيع  ن سدخلها خلسة

اللقان الممم سين من اإلخ ة  ونناك سبق  فترة من الزمن حت  مهد  ا مر س   و سهيرو هللا 

  للم كلة.حاًل 

وسورر سا مررا اموقنررا ىليررا بالوعرري بعررد  ن اصررطحبنا مالبسررنا وكتبنررا  لنسررت كر فيهررا مررا سو منررا مررن 

ا سي جا سجرال ا مرن الر  البحرو ىنرا فري قرسرة كري وايسا معً  سوم  وغاب ىنا   ن اخت

وسمل ا ىني  فقال ا لهم  اسرا سردسم « صوأ مراب»منا  وقد ىلم   سهم ذنب ا ال  قرستنا 

...  في  نطا  قال ا  اسا ميتف ىندكم  واختوراهه ًل سويرده  فرمسن نر ؟ قرال ا  الرداس  مرامكم

ا اًل بعن ا ىل  ىقب  ولم سجدوا فيها  يئً س سً وفت  ا الداس  وقلب نا  فوت  ا كيف  ئتم؟

ا وساق الياصة بي   خ ونا معهرم  و وس ا سسراف غاسرة فري البسرا ة  فلريس فيهرا مرن 

ا  فوي  قاسب معدو ة مم كري  ريي  ولمرا لرم ا اان وا  وان ما سجعي التوتيش فيها ىسيرً 

سجلررس  سررا و خرري    فبينررا كنررا«السررمالوسة»  امجررا موكيرررنم الرر  «صرروأ»سجرردوسي فرري 

في الطابب اللاسي  ستداسم في بعن مرا صرحبنا مرن الكترب فرحذا « مقعد»والدمر ا  في 
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 رررق  ررردسد ىنيرررف ىلررر  برراب الرررداس  فم سكنرررا  سهرررم سجررال ا مرررن السياسررري  و القسرررم 

وقرال ا م محمرد  سمكننرا  ن سيتوري ىنرد  - كما كان سسم  في ذلرو الحرين -الميص ص 

  وكاسر  سرط ح منرازل القرر  فري الرسرف المصرر} «السرط سراللم »الجيران ب اسطة 

متصرلة  فلريس ننراك  سرر اس معرزل البير ن بعغرها ىررن بعرن  وكاسر  السرط ح مغطرراة 

بررالقش والحطررب وسح نررا  ونرر  مررا سعرضررها لليطررر ىنررد وجرر    } حرسررب فرري  حرردنا  

ابب وصعدسا سلم سط  ا م محمد لننزل من سلم سط  الجيران ال  الطابب اللراسي  فالطر

ا سضرري  فم خلتنررا جرراسمهم احررد  الحجررران  اررم  غلقرر  ىلينررا بالموترراح  وخرجرر  مررن 

المنرزل ذانبررة الرر  الحقرري  فتحرر  الحاجررة  ع الردمر ا  البرراب بعررد الطرررق ال رردسد  لتجررد 

 مامهررا سجررال ا مررن  فسررمل نا   سررن ابنررو وصرردسقا؟ فقالرر   ابنرري فرري معهررده فرري  نطررا  

ا  ارم صرعدوا الر  س ا ول مرن المنرزل  فلرم سجردوا فيرا  ريئً اسمل ا ىنا نناك. فوت  ا الدو

الرردوس العلرر }  ف جرردوا  حرر ستنا وكتبنررا ومالبسررنا م جرر  ة  فت جهرر ا الرر   ع الرردمر ا   

ين و سرر  امررر ة كبيرررة؟ نرر ه  ارراسنم مرردل ىلرريهم  فقرر لي   سررن نمررا؟ واًل بوقررال ا لهررا  مكرر 

. وامجرا موكيررنم الر  البير  المجراوس   ىنهما. قال   ًل  ىررف ىنهمرا  ريئا خ ساك بدساًل 

فدخل ه  وفت  ا حجراما مح  وف ق  فلم سجردوا اًل حجررة كاسر  مغلقرة  لرم ستمكنر ا مرن 

  خ لها  و فتحها.

وبعد ن ه الج لة غا سوا القرسة مصطحبين معهم المر ة الطيبرة الصرالحة  ع محمرد الردمر ا  

وبقينررا سحررن حبيسرري الحجرررة الترري القرسررة المجرراوسة  « سهطررا}»الرر  سقطررة البرر ليس فرري 

 غلق  ىلينا  وًل سدس} ماذا حدن في الياس ؟ فلما جاين الجراسة صراحبة البير  فتحر  

نرا برد مرن مسرليم  سوسرنا  وًل سجر ز مىلينا  وىرفنا ما حدن  وقل  لألم محمد  لم سعد  ما

الر  سهطرا}   ن مبق  والدمو ليلة واحدة في الحجز  فلنت كري ىلر  هللا  ولنبرا س بالر ناب 

  بلغنرا ىمردة القرسرة  وبعرو بنرا الر  سقطرة لكيال سدف حجة في ابقاي ال الردة ىنردنم. وفعراًل 

 .بسحما هللا سهطا}  فسلمنا  سوسنا  و فرج ا ىن الحاجة 

ليت ل   مرسا  وسرسري بنرا الر  « مركز زفت »وبعد  ن سلمنا  سوسنا ال  النقطة  سسل  بنا ال  

وكران الير ع سر ع خمريس  وقرد وصرلنا الر  مركرز زفتر  فري   «ىاصرمة المدسرسرة» نطا 

الغرابأ »ا  مرا ىردا  لين م جر  ً س المركز وًل ساسبا وًل  حرد المسرئالمساي  فلم سكن ممم 

ال } سلمنا ال  جاوسش المركز ليغعنا في الحجز  حتر  صرباح سر ع السرب أل « الن بتجي

 لنسلم ال   نطا.

ا  معظمهم ليس ا من  ني الجرسمة  بي  سبعين  يصً و خلنا حجز المركزأل لنجد فيا  كلر من 

من الوالحين ال سن اسمكب ا ميالوان متعلب بالزساىة  و برالر}  و سحر  ذلرو  وجراي وقر  
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الع اي  فمذسا في الحجز  و قمنا الصالة  و لبنرا مرنهم  ن سصرل ا معنرا  وكران ىرد  مرنهم 

ية   سلرة خا رعة مرمار النرام من  ني الصالة  فصل ا معنا  وقد  ممتهم وقرر ن بهرم قررا

بهررا  وسررمل سا ىررن مهمتنررا فمجبنررانم بقرردس مررا سوهمرر ن  واغتنمنانررا فرصررة لنحررداهم ىررن 

الدى ة  وقد كان س سرف سسرس فري سرجنا سبلر   ى مرا الر  مرن ح لرا مرن السرجناي كمرا 

بحح َلحّلِل}حك  هللا ىنا في ق لرا   َصت ّلِليَت ب   قُبَِتّلِلَخيِۖ تَََ ِّح َُّ وَبفٞبّلِل أَلِۖ َٖ ّلِل نح بجِۖ ّلِلََّّمسِّح ّلُِلأَمح قَِهبفُل{َِ بدّلُِلَّمِۖ حح َِت ]س سرف   َّمِۖ

39]. 

مع الزحاع والصريب  ارم اسرتيقظنا  - و العنبر -وسمنا بعن ساىان في ن ه الحجرة ال اسعة 

قبرري الوجررر لنت ضررم وسسررتعد لصررالة الوجررر  وبعررد صررالة الوجررر  لقيرر  ىلرريهم م ىظررة 

ي جملررة مررن ا  ىيررة   ونرر«المررما سان»قصرريرة  اررم بررد سا  سررا وا م الرردمر ا  سقررر  

المما سة جمعها ا ستاذ البنا  وحو اخ اسا  ن س كروا هللا بتالومها فري الصرباح والمسراي  

اّلِليَت أَيَُّهفّلِل}كما قال معال    اّلِلَكثحي ا كِۖ ا ِح ّلَِل َِ كُُ ااّلِْلَّ ِِۖ نُِاّلِْلَّ ََ ا َٖ يَنّلِل ُح بَاَسب ِّحُحِ ّلُِلّلِل41َّمِ ُِۖ بيًٗل{وُ ّلِلَاأَصح ]ا حرزاب   َ  ا

سحررن اًلانرران فقررأ  حترر  جرراين بعررن ا ذكرراس الترري سمكررن  ن   وكنررا سقرهنررا [42  41

ًل الرا اًل هللا وحرده ًل  ررسو لرا  لرا الملرو  ولرا الحمرد  ونر  »س ركهم معنا فيها  ملري  

   وني مقال ى ر مران  فر  ونا معنا.«ىل  كي  يي قدسر

الرا اًل هللا  وهللا سبحان هللا  والحمرد هلل  وًل »وك لو الباقيان الصالحان من الكلمان ا سبع  

سة مرة  فر  نا الجميع معنا بص ن جماىي كان سهز  سكران حجرز ا  ون ه مر   م« كبر

المركز  وقد  حسن ب لو جراوسش المركرز  وفرت  براب الحجرز  فسرمع نر ا الردو} الهاسري 

 بال كر  فقال  سا  وًل  اإلسا   ستم خليت نا جامع؟!

ا بالنررداي ىلينررا   ن نيررا معنررا  فقررد  لبرر كم فرري ف جئنرر -سرر ع الجمعررة -وفرري ىصررر نرر ا اليرر ع 

ا قليلرة   نطا... ام   خلنا حجز قسم  ول  نطا  مع من فيا من المجرمين والمتهمرين  ساًمر

ام سقلنا ال  سجن خاص بنا  اخي القسم سوسا  ووجدسا فيا بعن اإلخ ان قد سبق سا اليرا  

... كران  ي ن  ومرن  رربينبعغهم من مدسنة  نطا  وبعغهم من كورر الزسران  ومرن بسر

مررنهم ا سررتاذ جمررال الرردسن فكيررا اإلخرر اسي القرردسم فرري  نطررا  وا سررتاذ حسررني الزمزمرري 

القاس سي  والمهندم  ويب  ب  با ا مهند} الر} في كور الزسان  وحكم  بكير المهندم 

ا  وابرانيم الباج س} من بسي ن  والحا  محم   ىبيا مرن  رربين  في كور الزسان  سغً 

اس  متبع الغربية  ولحب بنا اإلخر ان   حمرد العسرال  ومصرباح محمرد ىبرده مرن  لبرة وك

 و خرون ًل  ذكرنم. ... المعهد

ا برمن ستمنرب ا  حتر  سر  } ىلينرا س ًمروقد مكلنا فري نر ا السرجن الطنطراو} سحر   سبعرين س ًمر

« ابابررن القرسررة والكترر»للرحيرري الرر  القررانرة  لننغررم الرر  سرراسر اخ اسنررا ننرراك. اسظررر  
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ىد  من النام ال سن  خ وا في ميالوان  ت   وجئنرا صرلينا بهرم الوجرر  وقلنرا 

لهم  اإلسسان المبتل  سجب  ن ستغرف ال  هللا  وكان منهم مرن سصرلي ومرن ًل 

سصلي  وظللنا معهم حت  صرل ا معنرا الوجرر  ارم جلسرنا سقرر  المرما سان  ولرم 

ما سان  و خ سا سقر  ا  ىيرة التري سسرتحب  ن سحوظهرا سك س ا سعرف ن ن ه الم

سربحان هللا  »كي مسلم   و سحوظ  يئًا منها ىل  ا قي  فقلنرا لهرم  ق لر ا معنرا  

   وكنا ح الي  سبعين  يًصا.«والحمد هلل  وًل الا اًل هللا  وهللا  كبر

 ...«.ـ ني قلبتم الحجز ال  مسجد سا  وًل  ال»وجاي العساكر ف نل ا وقال ا  

بعردنا الر  سرجن الحجرز فري قسرم  نطرا  فحبسر سا مرع المجررمين   واستقلنا

وكان ن ا سببًا لهداسة كلير منهم  وبعغهم  خي معنا في الردى ة  و صرب  مرن 

 بوغي هللا مت . -الدى ة « فت ان»

فحيلما حي ا م المسرلم فري مكران قلبرا الر  مكران للطاىرة والعبرا ة واىرالي 

 كلمة هللا مت .

ما ذنبنا ال  معتقي الط س ح لا اإلخ ة ال  جامع للعبا ة  وجامعة للعلرم  ول

 وسا  للتدسسب  وملتق  للتعاسف.

ّلِلفقبي الوجر سق ع اإلخ ة ال  الصالة في جر ف الليري    ّلِلَعبنح ِۡۖ نُبِوُُه ُِ ّلِل دَتََجبفيَىت

ياّلِل ِِۖ ّلِلَخ ِۡۖ ُعَِتّلِلَلوُِه ٱحّلِليَدِۖ ِح َ َضف ّلِلَّمِۖ ِۡۖ ُه نَت ِ فّلِلَلَزقِۖ َح فّلِلَا َحّلِلفّلِلَاَخَ عا  .[16]السجدة  { قُِتّلَِليُن

 وكان معنا  م سد} الص ن  سمر بين العنابر سنا } في السحر 

 سرررا ساسمرررا مسرررتغرقا فررري النررر ع

 

 قرررم فررراذكر الحررري الررر } ًل سنررراع

 
                                                                                             

 (  وما بعدنا.1/338)
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 مرررررررر ًلك سرررررررردى ك لرررررررر كره

 

 و سررر  م رررغ ل بطيرررب المنررراع

فنقرر ع سعبررد هللا  وسقرر ع الليرري  وستلرر ا القررر ن  ومسررمع  مرراع كرري ىنبررر  وسًررا  

بالقر ن كدو} النحي  حت  س ذن الم ذن لصالة الوجرر  وسجتمرع فري المسرجد  

ال } ن   سم فغاي محا ة ببعن الحجاسة  لنصلي وساي امراع ستلر  القرر ن 

  سحمرا هللا زالري بص ما الند}  ن  الداىية اإلسالمي الكبيرر ال ريخ محمرد الغ

الرر } كرران سقنرر  قنرر ن النرر ازل  وخص ًصررا فرري الصررل ان الجهرسررة  وسرردى  

بدىاي م جز  ولكنا م ار  فيق ل  اللهرم افكرو بق مرو  سررسا  و جبرر برحمترو 

كسرسا  وم ل بغاستو  مرسا  اللهم اسرتر ى سامنرا  و مرن سوىامنرا  اللهرم ىليرو 

 بالظالمين. وسحن سق ل وسايه   مين.

ل المعتقي ال  مييم  و معسركر  ولر لو كران بعرن اإلخر ة سقر ل  ان ومح 

. السرررور 1948معتقررري الطررر س نررر  الميررريم الرررداسم لإلخررر ان المسرررلمين سرررنة 

 والمصاسسف والنوقان والتكاليف ىل  حساب الحك مة المصرسة!!

وسررجل  ذلررو فرري القصرريدة الن سيررة  الترري  لقيتهررا فرري ميرردان السرريدة زسنررب 

 بة الم لد النب }  بعد خروجنا من المعتقي  وفيها قل  بالقانرة  بمناس

قرررال ا  الررر  السرررجن  قلنرررا   رررعبة 

 فتحرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

 

 ليجمع سرررررا بهرررررا فررررري هللا اخ اسرررررا

قرررال ا  الررر  الطررر س  قلنرررا  الطررر س  

 ذاك مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ممر

 

 فيررررا سقرررررس مررررا سي رررراه  ىررررداسا!

 فهررر  المصرررل  سزكررري فيرررا  سوسرررنا 

 

 ونررر  المصررريف سقررر } فيرررا  برررداسا

 جنرررردًا لمعركررررةمعسرررركر صرررراغنا  

 

 ومعهرررررررد زا سرررررررا للحرررررررب مبياسرررررررا

 من حرم ا الجمرع منرا فر ق  سبعرة 

 

ضررررم ا ا لرررر ف بغرررراب الطرررر س 

  سررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررداسا

 

اسظروا كيف سعمي هللا بصاسرنم   صدسوا قاس سًرا   } خمسرة مرن اإلخر ان 
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سجتمعررر ن فررري  } بيررر  مرررن البيررر ن سعتبرررر نررر ا ميالوًرررا للقررراس ن  وس خررر ون 

.لالىتقال  ام سمخ ون ن ه ال  يمسان الميتلوةأل لت ضع  ل فًا في مكان  واحد 

مرررن حرمررر ا الجمرررع منرررا فررر ق 

  سبعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

 

ضرررم ا ا لررر ف بغررراب الطررر س 

 ! سررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررداسا

 

 سام ه منور  ومغرييقا فكران لنرا

 

 !بنعمررة الحررب واإلسمرران بسررتاسا

ن ا ن  الط س  ايوا  ن سر وب  

 برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

 

 (19)!و اي سبو  ن سرز ا  اسماسرا

 من ف اسد المحنة  

 للمعتقي  سها اإلخ ة ف اسد  ومن ن ه الو اسد كان 

ّلِلصقلّلِلاإلخِات:ّلِل-1

ن ا ما حدن بالوعي  فقد معلمنا ومربينا ومعاسفنا وم لونا ىراع كامري سرر  فيرا 

اخ ة سلتق ن في الصباح والمساي  وفي الصالة  وىل  الطعاع  وفري الجلسران 

 والندوان والدسوم.

نور م  ونر ه كلهرا مرن ف اسرد فكاس  ىملية صهر ومق سة  وصقي لمعرا ن ال

ّلِلالمحنة    َح ّلِلوحبَُا ُِۡ بي ّلُِلَعلح َِ ّلِلَاَّ  ِۡۖ ُُ بفّلِليحبلّلِلقُلُبِوح ََ ّلِل ََ بيَُ حِّح ّلِلَامح ِۡۖ ُك بفّلِليحبلّلِلُصبدُالح ََ ّلُِل َِ تَلحَلّلِلَّ َامحيَ ِۖ

 .[154] ل ىمران  { َّمصُّدُالحّلِل

 فالمحن مر  اإلسسان ال  هللا  فينكسر قلبا اذا  عر بالحاجة ال  هللا.

ي اإلسسران سبرا  ولكرن سراىان ال ردة مر كره بربرا لعي ساىان العافيرة منسر

  كنرررا فرري حاجرررة  ن سغرررع  سررردسنا فرري سرررد هللا ىعرررع  و ن سررردى ه ىررز وجررري 

                                        

« ابررن القرسررة والكترراب»(  وللمزسررد ساجررع  كتابنررا 41)ص« سوحرران ولوحرران»اسظررر  ( 19)

 ( وما بعدنا.1/358)
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متغرىين اليا  فن عر بحرالوة اإلسمران  وستر وق لر ة الطاىرة  وكران نر ا مرن 

  فكاسرر  نرر ه التربيررة اإلسماسيررة والسررل كية مررن امررران ىررز وجرري فغرري هللا 

مان و ساسيان التربية المتكاملرة  التري من ردنا الردى ة  المحنة  كاس  من مق 

فقرررد سبررر  اإلخررر ان وصرررهرمهم وصرررقلتهم صرررقاًل ىظيًمرررا  والحمرررد هلل سب 

 العالمين  ون ه امرة من امران المحنة.

ّلِلد ييزّلِلامصف:ّلِل-2

ومن امران المحنة  التمييز للصرف  فالصرف  حياسًرا سدخلرا مرن لريس  نراًل 

ن  والطررامع ن  والرر سن سرسرردوسها مظهرررًرا ًل لحمرري الرردى ة  سدخلررا المنرررافق 

 ميبًرا.

سحملر ن الردى ة  و سرام  - سضي هللا ىناكما قال حسن البنا  -فهناك  سام 

محملهم الدى ة  نناك من سحمي الدى ة فكرة وىقيدة وخلقًا وسسرالة  و خررون 

 محملهم الدى ة ىبئًا ف ق ظهرنا.

كما سنوي الكير خبرو الحدسرد  ن ا الصنف ستورزه المحنة  فهي منوي خبلها 

سرتظهر نر ا الصررنف  سرا كران سرسرردنا غنيمرة براس ة  وكرران سرسردنا وس ة بررال 

   ك   و لقمة ساسغة  ونيهان نيهان.

َجنَِّلَِلَامَِ بفّلِلقال معال     ُخلُِاّلِْلَّمِۖ ّلِلأَتّلِلدَدِۖ ِۡۖ تُ ّلِلَحسح ِۖ ّلِلأَمِۖ  ۡ ُُ لح بنّلِلقَب ِۖ َح اّلِْل ِِۖ يَنّلِلَخلَب ُح ثَبُلّلِلَّمِب َِ ُّۡلِل دُح يَبأِۖ

ُّۡلِل ُه ِسببتِۖ ّلِلَِ تَببىت ََ عَبب ُۥّلِل ََ نُببِاّلِْل ََ ا َٖ يَنّلِل ُح ّلِليَقُببَِلّلِلَّمِ ُسببُِلّلِلَاَّمِبب مُببِاّلِْلَحتِببىت زح ُّٖلِلَاُزمِۖ ُّٖلِلَاَّمِضببِ ا  َسببف  َّمِۖ َأِۖ

يٞبّلِل حّلِلقَ ح َِ َ ّلِلَّ ّلِلأَََّل ّلِلإحِتّلِلََّصِۖ حِۗ َِ ُ ّلِلَّ ّلِل  سق ل ن مستبطئين النصرر   [214]البقرة  { ََّصِۖ تَبىت ََ

بببُ ّلِل حّلِلََّصِۖ َِ ي وا ًلع فررري ا بررردان  {  مسرررتهم البمسررراي فررري ا مررر ال  والغرررراَّ

 والزلزلة في النو م  ال   ن سق ل الرس ل والمسلم ن  مت  سصر هللا؟
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ونرر ًلي لررم سك سرر ا سظنرر ن ذلررو  نررم مررن الصررنف الرر سن سعبرردون هللا ىلرر  

ّلِلحرف  كما قال معرال     َح بَنّلِلَّمنِبف َح ّلِلَا ف   ّلِلَحب ِۖ ّلَِلَعلَبىت َِ بنّلِليَعِۖ ُبدّلُِلَّ ّلِلََ ب   ّلِلأََصبفوَ ُۥّلِلَخيِۖ ّلِليَبإحتِۖ

َ ببأَتّلِِل ّلِلّلِلَّخِۖ ّلِلَاإحتِۖ ّلِلوحبب حۦ  َِ ببَكّلِلُهبب مح
ّلِلَِت ببَ  َ  يَفّلِلَاَّ ِۖ خح ببَ ّلِلَّمببدَُِّّۖ بب ۦحّلِلَخسح هح ِِۖ ّلِلَا ّلِلََّّقَلَببَبّلِلَعلَببىت

نَببَ  أََصببفوَتِۖ ّلُِليحتِۖ

ُ  حينّلُِل
َ اُتّلِلَّمِۖ ُخسِۖ  .[11]الحج  { َّمِۖ

فّلِلَكفَتّلِلَّوالقر ن سق ل بعد غزوة  حد    ّلِلَِ ب ح ّلِلَعلَيِۖ ِۡۖ بف ّلِلأََّبتُ ََ ّلِل نحيَنّلِلَعلَبىت َح ُ بيِۖ ّلُِلمحيَبََُلّلِلَّمِۖ َِ

ّلِليَ حّلِل بنّلِلَحتِىت َح تَ حبلّلِل ّلَِليَجِۖ َِ ِنّلِلَّ ُح
بحّلِلَامَت َِيِۖ ّلِلَعلَىّلِلَّمِۖ ِۡۖ ُُ لحعَ ُِۖ ّلُِلمحيُ َِ فّلِلَكفَتّلِلَّ ََ ّلِلَا ُِيِّحبحِۗ َنّلِلَّم َح َخ حيَ ّلِل

يَزّلِلَّمِۖ

ّلِليَّلِل  ُٖ بببنّلِليََيبببف  ََ ّلِل ُسبببلح ۦح ّلِۡٞلّلِل بببّلِللُّ بببي ّلِلَعظح ببب   ِِۖ ّلِلأَ ِۡۖ ببب ُُ نُبببِاّلِْلَادَتِقُبببِاّلِْليَلَ َح ّلِلَاإحتّلِلدُيِۖ حّلِلَاُلُسبببلح حۦ  َِ نُِاّلِْلوحبببٱ َح { ف

اليبيو وسبق  الطيب  ون  ال } سقر ع بالردى ة  ومقر ع    سطر [179ىمران    ل]

 با الدى ة.

 ما ال سن اذا  وذوا في هللا جعل ا فتنة النام كع اب هللا  كما جراي فري سر سة 

ّلِلالعنكب ن    َح نَبَّلَِلَّمنِبف عَبَلّلِليحتِۖ َِ حّلِل َِ ّلِليحبلّلِلَّ َٓ ِح حّلِليَبإحَِا ّلِلأُا َِ نِفّلِلوحبٱ ََ ا َٖ ََنّلِليَقُُِلّلِل ّلِل َح َنّلِلَّمنِف َح َا

ّلِلََّصِۖ ّلِٞلّلِلَكعََُابحّلِل َٖ ف  َِ ّلِلَامََحنّلِل ح  َِ نّلِلِلوِّحَكّلِلمَيَقُِمُِنّلِلَّ َِّح َّۡلِلوحَ بفّلِليحبلّلِلّلِل لَ ّلُِلوحبأَعِۖ َِ َ ّلِلَّ ّلِلأََاّلِلمَبيِۖ  ِۡۖ ب ُُ عَ ََ إحَِّفّلِلُكنِفّلِل

ينّلَِل لَ ح عَت ّلِلَّمِۖ  فال خير في ن ا الصنف. [10]العنكب ن  { ُصدُالح

ّلِلدٗلحّۡلِلامصف:ّلِل-3

اىرة مرن واذا كان مرن مزاسرا المحنرة   سهرا منوري نر ا الصرنف  ومطهرر الجم

َثبلّلِل»خبلا  فهي لها  ارر فري الورر   التطهيرر والتربيرة كمرا جراي فري الحردسو  

ام ببيَنّلِليصببي  ّلِلامبب ٗلّٖلِلك ثببلّلِلامحديببد ّلِلدببدخلّلِلامنببفلّلِلييببُهبّلِلخ ثهببفّلِلاي قببىّلِل

 .(20)«خي هف

                                        

إَّ بفّلِلَثبلّلِلامع بدّلِلام بيَنّلِلحبينّلِليصبي  ّلِلام عبدّلِل»لم  ىلر ىليرا  ولكنرا ىنرد الحراكم بلورظ  ( 20)

وقررال  نرر ا حرردسو   «اامح ببىّلِلك ثببلّلِلامحديببد ،ّلِلدببدخلّلِلامنببفلّلِلييببُهبّلِلخ ثهببف،ّلِلاي قببىّلِلخي هببف
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ّلِليَ حّلِلولها  ار فري الجماىرة  التمييرز والتصروية    ُِيِّحببحّلِلَحتِبىت بَنّلِلَّم َح َخ حيبَ ّلِل
{ يبَزّلِلَّمِۖ

ساحيرة  خرر  مزسرد الرتالحم برين  فررا  الصرف  فالمحنرة   ومن [179ىمران    ل]

مجعي الصف متالحًما سيعرف كي منهم  خاه  في د ىغرده بعغرد  خيرا  كمرا 

 قال القاسي 

 جرررز  هللا ال رررداسد كررري خيرررر

 

 ىرف  بها ىردو} مرن صردسقي

 كرع هللا وجها  -وكما قال اإلماع  

 وًل خيررر فرري و  امررري متلرر ن

 

 مميرياذا الرس  مال  مال حيرو 

 ج ا  اذا استغني  ىن  خ  مالا 

 

 وىنررد زوال المررال ىنررو بييرري

 فمررا  كلررر اإلخرر ان حررين معرردنم 

 

 (21)ولكرررنهم فررري الناسبررران قليررري

ونرر ا القليرري نرر  المهررم الرر } سررتالحم بعغررا مررع بعررن  وكرران مررن كلمرران  

بالغررررغأ والتغررررييب ملتررررئم ا جررررزاي »  سحمررررا هللا جمررررال الرررردسن ا فغرررراسي 

فتز ا  كلافة الكتلة الم منة  فكان الغغأ والتغرييب ىلر  الحركرة   «المبعلرة

سببًا في مكتلها  ومالحم  فرا نا  ومر لوهم  ومعراسفهم  بحيرو  صربح ا كالبنيران 

المرص ص س د بعغا بعًغا  وقد   راس القرر ن الكررسم الر  مالحرم المر منين 

َّلِلىنررد المعركررة  وم رربو بعغررهم برربعن  فرري ق لررا معررال     َِ يَنّلِلإحِتّلِلَّ ُح ّلِلَّمِبب بببُّ ّلِليُحح

ُصِٞصّلِل ِۖ َِ ٞنّلِل يَت فّلِلَكأََُِّهّۡلِلوُنِۖ
ّلِلَصَِّا تحلَُِتّلِليحلّلِلَس حيلح ۦح

 .[4]الصف  { يُقَت

                                                                                             

صررحي  اإلسررنا   ولررم سيرجرراه. والرر } ىنررد}  سهمررا مركرراه لتوررر  ىبررد الحميررد ىررن  بيررا 

 (.1/145ا )بالرواسة  وصح  ال نبي اسنا ه  سغً 

 ن نر ه « ال افي في ال فيران»  وذكر صاحب سضي هللا ىنامنسب لعلي بن  بي  الب ( 21)

ىمررو ا سصراس} العردل  المعرروف ا بيان لعلمان بن ىمر بن ساصر كمال الردسن   بر  

الر افي فري »نرـ بدم رب. 687ا اقرة  مر في سرنة  مرضريً بناسب الحسبة بدم ب  كران ىردًًل 

 (.2842)ص« ال فيان
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ونرر ا مررا لمسررا النررام فرري  بنرراي نرر ه الحركررة  ا خرر ة فرري هللا الترري زا مهررا 

اإلخر ان فري مصرر قرال  نر ًلي نرم  (22)المحن م اقًرا وممكردًا  وصرف بعغرهم

لترابأ حردبا بحيرو اذا ىطرس  حردنم فري اإلسركندسسة الجماىة ال سن بلغ ا من ا

 .(23)قال لا من في  س ان  سرحمكم هللا

اسهررم ىلرر  قلررب سجرري واحررد  سبررأ بيررنهم اإلسمرران وا خرر ة  وزا ن نرر ه 

 .ىز وجي الرابطة بالمحنة  وكان ن ا من فغي هللا 

 محنة لم مز  اإلخ ان اًل صالبة 

 ا للسراحة  وظرن النرام  ن ع  خرجر1949وخر  اإلخ ة من المحنرة سرنة 

نرر ه المحنررة سررتلني ىررزاسمهم  وسررتلبأ مررن نممهررم  واذا بهررم سورراجئ ن النررام 

بمسها زا مهم ق ة ىل  قر ة  كالر نب سردخي النراس فرال سرز ا  اًل لمعاسًرا وصرواي  

ّلُِلَاَلُسبببِمُ ُّلِل  َِ بببفّلِلَاَعبببدَََّفّلِلَّ ََ بببَُاّلِل بببَزاَبّلِلقَبببفمُِاّلِْلَهت َحِۖ نُبببَِتّلِلَّ ِۖ َح ُ يِۖ اّلِلَّمِۖ َٖ ّلُِلَامَِ بببفّلِلَل َِ ۥّلِلَاَصبببدََقّلِلَّ

ناّلِل ّلِلإحَِّل ّلِلإحيَ ت ِۡۖ فّلِلَزادَُه ََ ّلِلَا فَاَلُسِمُ ُۥ  بلحي ا ّلِلإحِتّلِل   [22]ا حرزاب  { فّلِلَادَسِۖ َُ ُّۡلِلَّمنِبف يَنّلِلقَبفَلّلِلمَُهب ُح َّمِب

ب نا ّلِلإحيَ ت ِۡۖ ّلِليَبَزادَُه ِۡۖ ُه ِِۖ َيب ّلِليَٱخِۖ ِۡۖ ُُ َ عُِاّلِْلمَ َِ ّلِل ّلِلقَدِۖ ََ ب ُنَفّلِلََّّمنِف يبلّلُِلفّلِلَاقَبفمُِاّلِْلَحسِۖ كح َِ َّۡلِلَّمِۖ ب ّلُِلَاَّحعِۖ ] ل { َِ

 .[173ىمران  

ًل زلرر   ذكررر سرر ع خرجرر  مررن المعتقرري فرري الطرر س  وذنبنررا الرر   نطررا  

و خر وا ىلينرا فري قسرم ال رر ة معهردًا  ركليبا برمًل سن رأ  وًل س رتغي بالردى ة  

 ولكن نيهان.

                                        

 القاسي ن  الكامب  احسان ىبد القدوم.( 22)

 12العد  الصا س في « سوزالي سف»ساجع مقالة الكامب احسان ىبد القدوم في مجلة ( 23)

 ع.1945نة س«  سل ل»سبتمبر 
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وحررين ذنبنررا الرر  قرستنررا  وننرراك جرراي النررام سسررلم ن ىلرري  وسهنئرر سني 

اإلخرر ان  ومرراذا صررنع ا  بررالع  ة  وسررالمة ال صرر ل  جلسرر   حررداهم ىررن 

وكيف ح ل ا المعتقي الر  مسرجد ومدسسرة  فكراس ا سر نل ن  وكليرر مرنهم كران 

سستمذن بسرىة وسير   وسق ل  ما زال ستحدن في ملو ا  ياي  فالنام كراس ا 

سظن ن  سنا ل  خرجنرا مرن المعرتقالن فلرن سورت  فمنراأل  سنرا ملقينرا  سًسرا قاسريًا  

 .(24)سا ق ةً ىل  ق ة  والحمد هللولكنهم ف جئ ا بمسنا از  

  خصب فتران الدى ة 

و ذكررر  ن  خصررب الوتررران الترري مرررن فرري حيرراة الحركررة اإلسررالمية فرري 

ع  الر  ىر  ة الجماىرة 1949مصر ني  الوترة بعد خروجنا مرن المعتقري ىراع 

 ى  ة سسمية.

كنررا سعمرري بغيررر ًلفتررة  بغيررر  وس وًل مراكررز سسررمية  سلتقرري بال ررباب فرري 

د  وفرري الرردوس والحلقرران  سعلمهررم وستحرردن الرريهم  وسعطرريهم سسرراسي المسررج

 اإلخ ان  وسربي  وسن ر الدى ة.

و خي في ن ه الوترة  ًلف  وى ران ا ًلف من خيرة ال باب ال سن ابتر ا 

 بعد ذلو  وصبروا وصابروا وسابط ا  والحمد هلل كان ن ا من  ار المحنة.

مراكرزنم و وسنرم  واست ررن الردى ة فري بعد سج ف اإلخ ان سسميبا الر  

است اًسا كبيًرا  وقام  بردوسنا بحركرة الجهرا  ضرد « اليمسينيان»ذلو ال ق  

اإلسجليز في معاسك القناة  وذنب ال باب سقامري اإلسجليرز  واست رهد مرنهم مرن 

                                        

 (.2/203« )ابن القرسة والكتاب»ساجع ذلو بالتوصيي في كتابنا ( 24)
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 .(25)است هد  من  ملال  ىمر  انين  والمنيسي ... وغيرنم

ر غافلرة ىنهرا  وكاسر  الردى ة منت رر كي نر ا  وكاسر  القر   الراصردة غير

 است اًسا ىجيبًا جدبا.

كنرا سقر ل  ان الرردى ة مسربقنا  ًل سسرتطيع  ن سلحقهررا  كلمرا سرابقنانا سرربقتنا  

كرران سمكررن  ن سقرر ع فرري مصررر اسقررالب سررلمي اسررالمي  ىلرر   سررام القاىرردة 

العرسغرررة التررري برررد ن معتنرررب الررردى ة اإلسرررالمية  ومررر من بوكررررة الحركرررة 

 ية  ولكن كان نناك بالمرصا  من سعمي لرصد العمي اإلسالمي.اإلسالم

 ذكر وسحن  الب في كلية  ص ل الدسن با زنر  ن الكلية  صربح  معقراًل 

لدى ة اإلخ ان  وكاس  الردى ة مر ار ىلر  كري ىنصرر حري مرن الطرالب  بري 

كاس  م ار ىل  ال ي م وا سام ة  فكران  كلررنم متعرا وين معهرا  وكران نر ا 

لكليان ا خر   البًا و سام ة  و و و ا زنرر  ن سكر ن قلعرة لإلخر ان  من ا

 المسلمين.

س لي  متحالورة فري  ول  23بيد  ن التاسسخ امي  مساًسا  خر حين قام  ا سة 

 مرنا مع اإلخ ان  ام سررىان مرا اسقغر  ىليهرا  وكران مرا كران مرن صرراف 

كاسر    رد و قصر  مرن  اع    سي     خي الجماىة في محنة بعد محنة  ولكنهرا 

محنررة ىهررد الملكيررة  برري ان محررن ىهررد الملكيررة معتبررر سوًحررا وسسحاسًررا بالنسرربة 

لمحن الل سة  وما ًلق  فيها اإلخر ان مرن  نر ال  ومرا سرقأ فيهرا مرن  رهداي  

                                        

لألسرتاذ  محمر   ىبرد « ...  حردان صرنع  التراسسخ اإلخر ان المسرلم ن»للمزسد ساجع  ( 25)

 الحليم.
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 .(26)وله ا حدسو سط ل  ىس  هللا معال   ن ستي  فرصة الحدسو ىنها

لمر رد اللراسي لإلخر ان كران كي ما  ذكره ننرا  ن ا سرتاذ حسرن الهغريبي ا

كلمررا سررمع اإلخرر ان ستحرردا ن ىررن المحنررة فرري ىهررد الملررو فرراسوق  وسكرررسون 

الحدسو ىما قاس ه في ملو ا ساع  فيق ل لهم  كو ا ىن ذلو  فلعي مرا سنتظرركم 

   د و قس .

رن  1954ون ا ما كران  فقرد جراين محنرة  ا ولر  ارم اللاسيرة  وفيهرا  ُىردع مت

ن  ن است هد  مح  سيا  التع سب فري السرجن  ُىدع وىُ  ِّب مت ىُ  ِّب  واست هد مت

ال هيرة  وفيها ا بيان التري « الن سية»الحربي ال هير  وفيها  س من قصيدمي 

 مغن  بها  باب الدى ة في  قطاس  ت  

 مرراهلل مررا الطغيرران سهررزع  ىرر ة

 

 س ًمرررا وفررري التررراسسخ برررر سمنررري

ضررررع فرررري سررررد} القيررررد  لهررررب  

  ضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلعي

 

ىنقررررري ىلررررر  بالسررررر   ضرررررع 

 السرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررركين

 

لررررن مسررررتطيع حصرررراس فكررررر} 

 سررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراىةً 

 

  و سرررزف اسمررراسي وسررر س سقينررري

.. وقلبرري فرري . فررالن س فرري قلبرري 

 ستررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردت}  

 

وسبررررررري ساصرررررررر} ... سبررررررري 

 وُمعينررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري

 

 سمىيش معتصًما بحبي ىقيردمي

 

 (27)و مرر ن مبتسررًما ليحيررا  سنرري

 1965فمسسرر  نرر ه المحنررة بمن الهررا كرري مررا سرربقها  اررم جرراين بعرردنا سررنة  

  1954محنرررة ال رررهيد سررريد قطرررب واخ اسرررا  فمسسررر  بمن الهرررا م سررري محنرررة 

 .سحما هللا وصدق  سب ية الهغيبي الصابر المصابر 

 و خر  ى اسا  ن الحمد هلل سب العالمين.

                                        

 «.ابن القرسة والكتاب»ساجع ن ا بالتوصيي في م كرامنا ( 26)

 (.65)ص« سوحان ولوحان»اسظر  ( 27)
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