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مقدمة 
بدأ رسإول الله صلى الله عليه وسإلم – الدعوة إلى السإلما بالدعوة 
الفردية حيث أن الدعوة الفردية هى السإاس الطبيعى للقاناع وتكوين 
شخصية المسلم الذى يقوما عليه بناء الدولة السإلماية وتطبيق شريعة 

 وحين 0القرآن، وهكذا بدأ تكوين الرعيل الول فى دار الرقام بن الرقام
قاال الرسإول صلى الله عليه وسإلم (اللهم أعز السإلما بأحد العمرين، عمر 
بن الخطاب أو عمرو بن هشاما) إنما كان ينشد لدعوته خصائص وماواهب 
واماكانيات تشد مان أزر الدعوة وتساندها، والرسإول صلوات الله وسإلماه 
عليه، كان يسعى إلى الناس جميعا فكان يخرج ويعرض نفسه على القبائل،
إذ كان مان عادة العرب كلما حضروا إلى ماكة فى ماوسإم الحج، أن ينتهزوا 
فرصة الشهر الحرما فى ذلك الموسإم، فيعرضوا بضاعتهم فى أسإواق ماكة،

http://www.sahwah.net/


وكانت أشهر هذه السإواق ثالثاة: عكاظ وماجنة وذى المجاز))، ورغم تباعد 
هذه السإواق عن ماكة – فإن الرسإول عليه الصلة والسلما كان يغشى هذه
السإواق ليعرض نفسه على هذه القبائل التى حضرت الموسإم – يدعوهم 
إلى الله عز وجل- ويخبرهم أنه نبى مارسإل ويسألهم أن يصدقاوه ويؤازروه 
0ويمنعوه حتى يبلغ عن الله ماا بعثه به 

وماع ماا كان فى التجاء وفد المسلمين إلى النجاشى مالك الحبشة 
وعلى رأسإهم عثمان بن ماظعون وعثمان بن عفان والزبير بن العواما – مان 

0حماية لهم مان فتنة كفار ماكة إل أن المار فى نفس الوقات كان دعوة 

كما شرع الرسإول صلى الله عليه وسإلم فى أعقاب صلح الحديبية 
يكاتب الملوك والماراء مان حوله – فكاتب النجاشى مالك الحبشة – وكسرى

0مالك فارس – والمقوقاس عظيم القبط – وقايصر مالك الروما

يتبين ماما سإبق أن الرسإول صلى الله عليه وسإلم كان يتحرك بالدعوة
0فى شتى المجالت وكل التجاهات

لهذا فإنا شديد اليمان بالدعوة الفردية، لنها أصدق وأنجح الوسإائل 
إنتاجا للدعوة وتفهما لها وثاباتا عليها – اذ يعتمد الداعية في دعوته الفردية 
ًا لمداخل روحية ونفسية ماتتبعا  على تأصيل مافهوما الدعوة عمليا وطبق
الظروف والحوادث التي تقع للشخص كما علمنا رسإولنا صلى الله عليه 
وسإلم (( حق المسلم على المسلم خمس : رد السلما ، وعيادة المريض، 
واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس)) – رواه البخاري، 
فالدعوة بهذه الخطوات التي تأتى ماع الياما هي خطة عمل وأسإلوب حركة،
تؤدى فى النهاية إلى توثايق الصلة وتبادل الثقة وتدعيم الروابط على أسإاس
مان روح الدعوة نفسها، وبهذا تعلن الدعوة بنفسها عن نفسها، ويحس 
النسان أن الدعوة ماوجهة إليه شخصيا وبالذات فيعرف قايمته فى المجتمع 
الجديد الذى اكتشف فيه ذاته ووجد فيه سإعادته الحقيقية – حين يفاضل بين
هذا المجتمع والمجتمع الذى كان يعيش فيه مان قابل !

وقاد قايل أن (الدعوة إلى الله فن والصبر عليها جهاد) واعتقد أن كلمة
(فن) وأن كانت تقرب المعنى فإلى الذهان – غير أن أسإلوب الدعوة إلى 
الله تعالى ليس ماجرد وسإائل علمية جافة، وإن كانت كذلك تلتزما بخطة 
ماوضوعة ماحددة الخطوات والمراحل، لكنها فى الصميم الهاماات نابعة مان 
القلب فهى أشواق وأذواق والما وماعاناة – وليس أصدق فى التدليل على 
هذا المعنى الدقايق ماما كان فى قاصة الداعية الملهم ماصعب بن عمير حين
أوفده رسإول الله صلى الله عليه وسإلم إلى المدينة داعيا ونزل عند أسإعد 

0بن زرارة يبشر بالدعوة 

فهذا أسإعد بن زرارة يقول لمصعب هذا سإيد قاوماه قاد جاءك فاصدق 
الله فيه، أى توجه إلى الله باخلصا العمل له وحده، وأخرج حظ نفسك مان 



نفسك فل تدعى لها فى ذلك فضل (بل الله يمن عليكم أن هداكم لليمان 
أن كنتم صادقاين) فالصدق والخلصا والتجرد لله وحده الذى يفتح القلوب 
0(إنما يتقبل الله مان المتقين)

يخطب الخطباء ويتحدث المتحدثاون ثام ينصرفون ول شىء بعد ذلك 
وماا تلك رسإالة الداعية وماهمته، فلقد كان المااما حسن البنا يستقر فى 
ماكانه جالسا وسإط الجماهير بعد الخطبة فيستقبل الذين تأثاروا واسإتجابوا 
لدعوته، فيتعرف بهم ويتألف قالوبهم ويحصد الثمرة وتبدأ مارحلة الدعوة 
الفردية التى يتم بها التبيين والتكوين وصدق رسإول الله صلى الله عليه 

0وسإلم (لن يهدى الله بك رجل واحدا خير لك مان الدنيا وماا فيها ) 

والصفحات التية فى هذه الرسإالة الموجزة (تجربة للدعوة فى رشيد)
هى صورة مان صور الدعوة الفردية، ماارسإتها ماع نبع إيمانى بأن كل كلمة 
وكل حركة وكل إشارة وتوجيه ورد فى سإيرة رسإول الله صلى الله عليه 
وسإلم إنما هى خطة عمل فى النفس والواقاع والمجتمع، وهى ماعالم 
وارشادات تفسح الطريق للداعية فى كل المجالت والمشكلت والوقاات، 
وتعطى صورة للداعية بأن حقل الدعوة يحتاج إلى حرث ثام بذر ثام ماتابعة 
وماجال الدعوة يحتاج إلى ذكاء وحذر وصبر وتخطى شراك العداء وتوقاى 

0السإتدراج للسإتفزاز 

وأن أعظم نجاح للداعية هو حين يصنع ماع أعداء الدعوة ماهادنة كما 
حدث فى صلح الحديبية، كى يتيسر له ماجال الدعوة فى الناس دون عقبات
أو حواجز تصد عن سإبيل الله، ماع عقيدة صادقاة بالمال والدعاء أن يكون 
فى ذلك فرصة ليفتح الله بيننا وبين قاومانا بالحق، فالصل فى الدعوة إنها 
للناس وكذلك كان رسإول الله صلى الله عليه وسإلم يعملمنا (اللهم أهد 

0قاوماى فإنهم ل يعلمون ) 

وسإتكون المحصلة فى النهاية ماع المخلصين (عسى الله أن يجعل 
0بينكم وبين الذين عاديتم مانهم ماودة والله قادير والله غفور رحيم )  

اسإأل الله تعالى أن ينفع بها اخوانى أبناء هذا الجيل حتى ل يبدأوا 
التجربة مان فراغ فنحن نقدما لهم ماحصلة توفر عليهم الكثير (وذكر فإن 
0الذكرى تنفع المؤمانين) 

عباس حسن 
السيسى

 هـ1398 ربيع أول 11
ما 1978   فبراير   18



مفاجأة الفاراج

لم يكن ماوضوع الفراج فى حسن المسجونين مان الخوان المسلمين
بالمار الذى يشغل بالهم.. إذ أن ماجرد التفكير فى أمار الفراج يكون ابتلء 
ينكد عليهم حياتهم ويضاعف مان الما السجن ويضنى مانهم الصحة والعقل، 
ويصرف جهدهم وتفكيرهم وجل همهم فى انتظار الفراج، كما يرى ذلك 

 00فى تصرفات المسجونين السياسإين مان غير جماعة الخوان المسلمين 
إذ يترقابون على الدواما الخبار والنباء التى تبشرهم بنبأ الفراج، فهم 
يتحسسون ويتشممون ماا بين سإطور الصحف والمجلت فضل عما 

0يتطلعون إليه مان النباء التى تأتيهم فى الزيارات 

وصدق أماير المؤمانين المااما على كرما الله وجهه (( مان لهج قالبه 
بحب الدنيا التاط قالبه مانها ثالث : هم ل يبرحه – وحرصا ل يتركه – وأمال ل 

0يدركه )) 

أماا الخوان فإننهم قاد عقدوا النية على عقيدة ثاابتة ل تتغير ول 
تتزعزع، أن المار كله لله تعالى، وأن أمار الفراج سإيأتى بأذنه وحده وأن 
الفراج فى تصور المؤمان كالحياة والموت وماا تدرى نفس مااذا تكسب غدا 
وماا تدرى نفس بأى أرض تموت وأن ماقتضى اليمان فى حس المؤمان هو 
اليمان بالقضاء والقدر خيره وشره. لهذا فهم ل يشغلون أنفسهم اطلقاا 
حتى ولو جاء قارار الفراج واحدى أقاداماهم خارج السجن، فالخوان ينظرون
إلى كل ماا حدث وماا سإيحدث لهم مان قاتل وسإجن وتعذييب وتشريد على 

 ولهذا نكان هتافهم (الموت فى سإبيل الله 0أنه أمار مان طبيعة الدعوة 
أسإمى أماانينا ) وهم يكررون على الدواما فى أتون التعذيب (كل ماصيبة 
دون النار فهى عافية) وبهذا الوعى العميق وهذا التبيان للغاية والوضوح 

0هانت العواما التى بلغت العشرين عاماا فى جحيم عبد الناصر

ولقد تميز الخوان المسلمون فى السجون عن غيرهم بهذه العقيدة 
الثابتة، فلم يجعلوا هدفهم، ورحم الله فضيلة المرشد حسن الهضيبى رحمة
واسإعة حين بعث لنا برسإالة ونحن فى سإجن قانا، على أثار تواتر الشاعات 
فى أوائل حكم الرئيس ماحمد أنور السادات بالفراج عن المعتقلين 

 قاال فى رسإالته (أيها الخوان إذا 00والمسجونين مان الخوان المسلمين 
 فلماذا اذن ادخلنا 00كان مابلغ همنا هو الفراج عن الخوان كأفراد 

السجون؟!! لقد ادخلنا السجون مان أجل الدعوة! فالصل عندنا هو الفراج 
عن الدعوة أول وقابل كل شىء فالفراج عن الدعوة يمنى ضمنا الفراج 

0عن الخوان ) 

ولقد حاولت السلطة التى كانت تحكم ماصر أن تساوما أفراد الخوان 
بين البقاء فى السجن أو الفراج عنهم بشرط التخلى عن الجماعة والعمل 

 ال00للسإلما، فرفض الخوان التخلى عن عقيدتهم بهذا الفراج المشروط 



 قاد سإقطوا فى الطريق وقابلوا تأييد 00افراد ل يتجاوز عددهم أصابع اليد 
الحكوماة والتخلى عن الجماعة والعمل السإلماى – قاالوا : سإنطيعهم فى 

 قال : كل المار آت أن كنت ذكيا : قاالها اخوان لنا مان قابل 0بعض المار 
فسقطوا سإقوطا مازريا. ومان شروط التأييد أن يتباعد هذا النسان عن 
ًا. ثام يبدأ فى  ماجتمع الخوان فل يتعايش ماعهم بل ل يصلى ماعهم أيض
النحدار إلى الهاوية فيتنازل عن الكثير طمعا فى السإراع بالفراج عنه، 
فيطلب مانه كتابة تقارير عن الخوان فردا فردا، ترفع إلى المباحث العاماة، 
وماحاولة فى التقرب مان المباحث يتطوع بالكذب وشهادة الزور ولم يحدث 
أن تم الفراج عن أحد مان هؤلء المؤيدين إل بعد أن يستخدما أخس 

0اسإتخداما 

فاذكر أن المشير عبد الحكيم عامار بعث يستأذن عبد الناصر فى 
 لماذا الفراج عن 00الفراج عن أحد هؤلء المؤيدين فسأله عبد الناصر 

هذا بالذات؟ فقال له المشير لن هذا الشخص مان المؤيدين الذين خدماونا 
بتقديم المعلوماات المفيدة عن الخوان داخل السجون – فقال له عبد 

 كيف نفرج عنه وهو يؤدى لنا خدماات كبيرة ل يستطيعها غيره !!00الناصر 
أن ماثل هذا يجب أن يبقى فى السجن كى يساعدنا ورفض عبد الناصر 
الفراج عنه!!

نفهذا المؤيد الذى أذل نفسه بصورة ماخزية قاد وقاع فى شرك خطير 
0خسر به كل ماقوماات وجوده كصاحب دعوة وجندى عقيدة 

 ماا لجرح بميت أيلما وحين اسإتقرت 000ومان يهن يهن الهوان عليه 
عقيدة الخوان على (قال لن يصيبنا إل ماا كتب الله لنا هو ماولنا وعلى الله 
فيتوكل المؤمانون) حين اسإتقروا واطمأنوا لهذه العقيدة، فقد وضعوا 
لنفسهم داخل السجون مانهجا طويل الماد فى الدراسإات السإلماية 
والعلمية شغلوا بها أنفسهم ووقاتهم، حتى أن بعض الخوة دخل السجن أمايا

0ل يعرف القراءة والكتابة وخرج حاصل على العدادية أو الثانوية 

 أصابنى 1974وذات يوما مان الياما الخيرة مان شهر ماارس سإنة 
المغص الكلوى وكان لزاماا أن أتوجه مان سإجن مازرعة طره السياسإى إلى 
ماستشفى ليمان طره الذى يبعد حوالى خمسة كيلو ماترات ، فجهزت لذلك
سإيارة وحرس بقيادة ضابط وجنديين ماسلحين ورجل مان المباحث العاماة 
(أمان الدولة)، وتوجهنا إلى المستشفى للفحص والعلج.. وأن هى إل أياما 

000حتى تغيرت الحوال بأمار الله مان حال إلى حال 

 مان 4 الموافق 1394 ربيع الول سإنة 11ففى عصر يوما الخميس 
 وبمناسإبة ذكرى ماولد الرسإول عليه الصلة والسلما 1974أبريل سإنة 

أصدر الرئيس ماحمد أنور السادات قارارا بالفراج عن المسجونين الذى 
قاضوا نصف مادة العقوبة، وحين وصل أمار هذا القرار إلى سإجن مازرعة 



طره كنت أقاوما باعداد طعاما العشاء للخوة فى العنبر، وجاءنى الخأ 
الدكتور حلمى صادق حتحوت يهنئنى بالفراج، ولما كان الخأ حلمى لم يتعود
المزاح، فقد نظرت إليه صاماتا ماا بين ماصدق وماستنكر، ولكنه أصر على أن

0 وبعد لحظات شاع الخبر وتأكدت مان هذا النبأ00المار جاد 

ولن أتحدث عن المشاهد التى بدت فى هذه اللحظات بين الخوة 
المفرج عنهم والذين جاوز عددهم السبعين، وبين الخوة المحكوما عليهم 
بالمؤبد ولم يتموا نصف مادة العقوبة. ولكنى أقارر أن الفرحة عمت الجميع 

0بل اسإتثناء

وخرجت ماع اخوانى فى حراسإة إلى سإراى المباحث العاماة وهناك 
التقى بنا المقدما فؤاد علما الذى تحدثاي فى هدوء ماتمنيا لنا حياة طيبة فى 
ظل الحربية ماعتذرا عما قاد يكون بدر مانه مان ماتاعب للخوان، فأنتم 

ًا ، وقادما لنا بعض نصائحه  0تعرفون الماور جيد

 00وخرجنا مان سإراى المباحث فرادى بل حرس ول سإلح ول ارهاب
وتوجهت إلى ماحطة السكة الحديد وأنا فى ذهول، بالماس القريب كنت 

 00ماحاطا بالحرس المشدد والسلح المدجج كنت ارهابيا خطيرا مارعبا
وبين طرفة عين وانتباهتها أصبحت انسانا عاديا جدا ل سإلح ول جنود ول 
ًا!! ولن يتغير باذن الله تعالى، فما هى  رمااح. لم يتغير مانى شىء اطلقا
الغاية مان هذا الرهاب ومان مانا صاحب الرهاب الحقيقى؟ أفتونا يرحمكم 
الله!!

أبرقات إلى والدى فى رشيد، ووصلت إلى أبى قاير ونزلت عند أختى
 وحضر المهندس زكى طبيخة وابنى عبد المنعم مان رشيد وماعهم 00

 وتوجهنا مان 00المرحوما ماحمد جمعة السيسى فى سإيارة المهندس زكى 
 0أبى قاير إلى رشيد

 واليوما 00كانت زوجتى فى هذا الصباح تجلس على طشت الغسيل 
هو ذكرى ماولد الرسإول صلى الله عليه وسإلم تجلس فى هذا اليوما تستعيد 
الذكريات والدماوع تجرى والدعاء والمناجاة دأبها مانذ العتقال، تسأل الله 
تعالى أن يأتى بالفرج، والدماوع تختلط بالماء والصابون، وبينما هى فى هذا 
المشهد السابح الحزين غائبة فى آلماها وأحلماها، إذا باصوات وضجيج 
فتخرج فزعة على صورة مان الفرح والبشر والسرور. مابروك يا مااماا بابا 

 يا مااماا الجرائد كتبت 00 الما ل تنطق بل تجرى فى ذهول 00جاى
 الما تقول ربما تكون 00وتلغراف جاء مان ماصر وبابا ماوجود فى أبى قاير

اشاعات المباحث !! لم تنفرج أسإاريرها إل عند ازدحاما المنزل بالزوار 
0والمهنئين 

 نبأ الفراج يسرى والناس ل يصدقاون – 00السيارة تقترب مان رشيد 
بدأت بزيارة والدى بمنزله، الرجل جاوز التسعين عاماا، كانت زيارة حارة 



 وكانت لحظات أصارح بأننى لم أتنبه 00 ثام توجهت إلى مانزلى 00وحزينة 
لها تماماا ول أسإتطيع أن أرسإم لها صورة، غير أن المار كان فوق طاقاتى 

 00 ليس ذلك لننى قاد التقيت بأهلى وأسإرتى وأخوانى؟ ل 00البشرية 
ولكن كيف حدث الفراج؟ كطيف حدث ذلك بدون ماقدماات – كيف حدث 

 0هذا فجأة؟

00نعم كما قالت مان قابل أن أمار الفراج ل يملكه إل الله تعالى وحده 
فهو سإبحانه الذى يملك كل المقادير (والله غالب على أماره ولكن أكثر 
0الناس ل يعلمون ) 

ثام كانت اسإتقبالت وحفلت جاوزت كل تصوراتى، حيث قاد سإبق أن 
، فلم 1956وعدت إلى رشيد فى يناير 1954أفرج عنى بعد ماحنة سإنة 

يتجاوز عدد الذين اسإتقبلونى فى مانزلى عشرة مان الصدقااء جاءوا لزيارتى
فى حذر وخوف، ماجرد لحظات للوفاء بل أحاديث أو تساؤلت، وإذا خرجت 
مان مانزلى إلى الشارع فنظرات الناس تصوب إلى كالسهاما، وقاليل مان 
هؤلء الذين يتشجعون للتسليم والترحيب، بل أن بعض الكلمات المؤذية 
كنت أسإمعها ترون فى أذنى فتبعث فى نفسى الحزان، الحزان على هذا 
التضليل الذى اسإتقر فى الذهان، وهذا الخوف والفزع الذى قاطع الرحم 
والوصال. ولم تتغير هذه الصورة المحزنة وهذه المشاعد المؤذية حتى 

 .. ولكن الذى حدث بعد الفراج عنى هذه المرة الخيرة1965اعتقلت عاما 
00أكبر مان كل تخيلتى مان ماشاعر طيبة وحفاوة بالغة وعواطف صادقاة 

أمل انطفأ

كان ماحمد جمعة السيسى طالبا بنهائى كلية التجارة جاماعة 
السإكندرية، شاب وهبه الله تعالى كثير مان الخصائص الخلقية والجتماعية 
والدبية، كان يزورنى ويراسإلنى خلل فترة السجن، فأجد فى لقائه فرحة 
وفى رسإائله ماتعة، فهى تتميز بفهم للدعوة وبأسإلوب أدبى رائع ماع هواية 

0فى الشعر 

وحين عدت إلى رشيد ازداد مانى قاربا وازددت مانه قاربا ورأيت له 
ماجالت واسإعة مان النشاط والصلت بالشباب ماما اطمعنى فى ماستقبل 

0أياماه للدعوة 

هـ كان ماحمد السيسى 1394وفى ماساء ليلة القدر مان شهر رماضان 
يسبقنى فى تاكسى مان السإكندرية ليسرع العودة للفطار فى رشيد، وقابل
اذان المغرب بقليل كانت السيارة تحترق تماماا بمن فيها فى صورة فوق 

0تصور العقول وطاقاة البشر 

وماررت على السيارة وشاهدت هذا المشهد الليم دون أن أعرف أنه 
0شهيد هذا الحادث 



وفقدنا فى غمضة عين فتى مان اعز ابنائنا وآماالنا، ولم اكن اتصور ان 
هذا الحادث الليم سإوف يفجر فى نفسى ينابيع عاطفية حزينة فى صور 
لقاءات ماع اخوانه مان الشباب التى ل تزال رابطتنا رابطة الوفاء لهذه 
الروح الطاهرة وهذه الدعوة الخالدة .

الصارار على الدعوة
كان لهذا السإتقبال الكريم مان اخوانى اهالى وأبناء رشيد وخاصة 

 لقد أحسست مان خلل هذا اللقاء00عنصر الشباب أعظم الثار فى نفسى
 أدركت أن الرض 00الذى حجزنى فى مانزلى أكثر مان شهر على التوالى 

خصبة والنفوس ماشتاقاة وأن الفطرة ل تزال طاهرة وأن القلوب حية 
ًا 00نابضة  ًا ولكن القابال كان ماشجع 0 وأن كان عامال الخوف ل يزال قاائم

لقد وجدت نفسى وأنا فى لحظة تحول مان السجن الرهيب إلى الجو 
الرحيب كأن أمار التعذيب والتغريب لم يحدث وتذكرت قاول زوجتى وهى 
0تقول لى أثاناء زيارتها لى فى السجن (بكره تبقى حكايات ) 

لقد شعرت أمااما هذه العواطف والمشاعر المتدفقة بالحب والحتراما
 تلك القلوب التى ل تفتأ تذهب إلى بيوتها لتناما حتى تسرع الخطى الينا 00

فى الصباح – لقد وجدت أن المار ل ينبغى أن أن يؤخذ على أنها زيارات 
ترحيب بى وماجامالة لى ثام تنتهى ! بل يجب أن انتهز الفرصة فأتحدث 
0وأناقاش وأربط بين القلوب وأواصل الحركة وأتابع الخطى على الطريق 

ذكرت أنى عاهدت الله تعالى أن أخرج مان السجن لضاعف جهودى
 فقد وعيت فى السجن دروسإا مان الندما على ماا فات مان تقصير فى 00

حق الله والدعوة، لقد قاضينا فى السجن عمرا طويل وبذلنا جهدا وماال 
ًا عن الهل والولد   لقد كان السجن فى خاطرى عقابا لنا 00وماشقة وبعد

على الهمال فى بذل أكبر الجهد فى كله لعصمنا ذلك مان كل المحن 
وصدق الله تعالى :

 فالنفاق 00((وانفقوا فى سإبيل الله ول تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )) 
0مان الدما والمال والوقات إنما هو حماية لنا وللدعوة مان اعدائها 

ول أدعى لنفسى فيما سإأرويه لخوانى مان تجربة فى الدعوة إلى الله
فى رشيد فلول أن فى رشيد هذه القلوب المؤمانة التى ماهدت الطريق 
0وأعانت على الحق ماا كتبت هذه الرسإالة 

مناقشات هادئة

كان أهالى رشيد بالجملة يتخيلون أنى قاادما إليهم على أربع وأتحدث 
إليهم فأقاول (خمشة وشتة) حتى إذا شاهدونى أماشى على قادماى بل 
عكاكيز ورأونى فى صحة وعافية بدأوا يتشككون فيما سإمعوا مان قابل عن 



وسإائل التعذيب الشنيعة التى وقاعت بنا، وكأنى بأعينهم تجول وتبحث 
وتفتش عن آثاار التعذيب، تلك التى أشاعت الرعب والخوف بل قاتلت كل 

0الحاسإيس الدماية وهدمات العلقاات السإرية وفرقات بين المرء وأهله 

وكان هذا الشعور هو المفتاح الول الذى فتح لى ماجالت الحاديث 
والسإتفسارات عن أحداث السجن الحربى وماا فيه أهوال وعن المحاكمات 

 ومان خلل السإئلة والجابة عليها 00وماا فيها مان ماهازل وتزوير وبهتان
تفرعت الحاديث حتى شملت تاريخ جماعة الخوان ومانهجهم فى صراحة 

 وكنت الحظ على وجوه المستمعين دهشة واسإتغرابا لما00ووضوح وجلء 
00 كما كنت الحظ اشراقاة بعض الوجوه لما أقاول 00يسمعون 

وكنت أتابع الجابة بكل قاوة وبكل ثاقة وبكل اطمئنان فلم أشعر أنه 
قاد انتبانى أى شعور مان التردد أو الخوف، حين كنت أتحدث إلى الشباب 
عن أعماق المشكلة السإاسإية بيننا وبين السلطة، كنت أعود بهم أول وقابل 
كل شىء إلى أنفسهم، فأنقل القضية مان ماعركة بين الخوان والسلطة إلى

 حتى أفاق 00قاضية بين المسلم نفسه وبين الواقاع الذى يعيش فيه 
الشباب إلى أن القضية ليست قاضية الخوان وحدهم ولكنها فى الواقاع 

0قاضية كل فرد مانهم شخصيا وبالذات 

 الذى 00وكنت أحاول برق أن اغوصا فى أعماق الخأ بالحب الصادق
يجد صداه فى نفسه وقالبه يتذوقاه حلوة وسإعادة . ثام أعيش ماعه فى ماعنى
(ل اله إل الله) أحدثاه فى مادلول هذه الشهادة مان حيث أنه عقد غير 
ماكتوب بينه وبين الله تعالى. فلو أن انسانا أخذ عليك عقدا عنى وثايقة بمبلغ
ألف جنيه ماثل، فأنت بموجب هذه الوثايقة مالزما بالسداد ولو بالقوة، فإذا 
أقاررت بانه ل إله ال الله فإنه يلزما أن تفهم يقينا أنه ل حاكم ول ماعبود ول 
طاعة ول شريعة إل ماا شرعه الله تعالى وأنك مالزما بالجهاد لتحقيق كل ماا 
آمانت به لتكون العبودية لله تعالى وحده فى الطاعة والتشريع والحكم، 
وفى هذه الحالة وبهذا الفهم تربا بنفسك أن تكون عبدا لعبد ماثلك أو اداة 

 فاذا أنت بعت نفسك لغير الله 00لزعيم مان الناس قاد يخطئ ويصيب 
 ثام 00تعالى فإن هذا النسان ل عجز مان أن يعطيك أجرك أو يوفيك حقك 

 أماا إذا بعت نفسك لله تعالى فإن الجر 0أن هذا الجر ل يفتأ أن يزول
0سإيكون عظيما يتناسإب ماع عظمة المشترى

وشاء الله تعالى أن يكون تاريخ الفراج عنا عقب حرب رماضان 
 – فكانت 1973 ، 1967(أكتوبر) فكنت أعقب على الفرق بين حرب 

 وقالت 00 على صورة وطبيعة الشيوعيينن واللحاد 1967شعارات حرب 
أنالجندى قابل المعركة يتعلق بالوامار والقيادة ويتصور أنه يقاتل فى سإبيل 
الشعارات وفى سإبيل الزعيم، يكون دائما هذا هو تصوره فى حالة السلما

 وقابل الدخول فى أتون المعركة وهولها ونيرانها وبشاعتها التى تذهل 00
 فإذا دخل المعركة وأحيط به مان كل جانب وزاغت البصار وبلغت0العقول



القلوب الحناجر وراح الجندى صاحب الشعارات وعابد الزعاماات يجول 
بناظريه يبحث عن زعيم أو قاائد أو زمايل ينقذه فل يجد إل نفسه فى نفسه

 00 والنار والصواريخ والهول الكبير والشلء تتطاير وتتساقاط مان حوله 00
فى هذه الحالة تشف روحه وتتخلص مان كل شريك، فل مالجأ إل إلى الله 
ول مانقذ سإواه، فل زعاماة ول قايادة ول جنود ول أهل ول ولد فى هذا 

 الله أكبر) فهو الغاية 00الموقاف الرهيب الرعيب تنطق الفطرة (الله أكبر 
0وهو النهاية وهو الول وهو الخر 

وصدق الله العظيم (ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مارة 
وتركتم ماا خولناكم وراء ظهوركم وماا نرى ماعكم شفعاءكم الذين زعمتم 

0أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ماا كنتم تزعمون) 

وفى هذا السياق مان الترغيب والترهيب انسابت المعانى تشق 
طريقها إلى القلوب الطاهرة الندية – فتعود وتجود بالعطاء – وكانت 
الفرصة التى خرجت فيها مان السجن فرصة الجازة السنوية للطلب – 
فاعطتنى مانحة التصال الدائم والمستمر والحديث سإاخن والقلوب ماتفتحة
0

وحرصت على أن أحفظ السإماء بالطريقة التى تعلمناها وأتعرف على
أشخاصهم وأحوالهم ومايولهم وأنتماءاتهم، وبطبيعة فهمنا لم أتعرض 
للشخاصا ول الهيئات ول للجماعات والجمعيات على اختلف نزعاتها بظعن 
أو تجريح. بل كانت ماهمتى السإاسإية أن أعرض دعوتى بشمولها ووضوحها 

 وعلى0وأسإاليبها فى حل المشاكل المحلية والعالمية بأسإلوب سإهل جذاب
كل ماستمع أن يحدد ماوقافه وأن يضع نفسه فى القالب الذى ينطبق عليه 
دون أن أختم حديثى ماعهم بما يفيد الموافقة مان عدماه حتى ل أجرح 

 بل أجدنى فى اليوما التالى أمااما ماجموعة تواظب على 00شعورهم 
 ول يمنعنى غيابهم مان السإتفسار 00الحضور وأخرى تتخلف إلى حين 

0والسؤال عنهم على الدواما

وذات مارة كنت ماسافرا بتاكسى مان السإكندرية إلى رشيد، والركاب 
يعرف بعضهم بعضا، فتحدثاوا عن عهد عبد الناصر  بالطعن والتجريح، 

 ولكننى صمت ولم أتكلم، ولكنهم 00وانتظروا مانى أن أشاركهم حديثى
اسإتفزونى بالماضى السإيف وماا صنعه عبد الناصر وزبانيته بنا، فاضطررت 
للحديث ماعههم وقالت لهم الوقاع أننى سإمعت كل ماا ذكرتم وتعليقى، أنكم 

 00تسبون عبد الناصر بعد ماوته وأصبح فى حبر كان ول خوف عليكم الن
أماا نحن الخوان – فلم نسب عبد الناصر بل قااوماناه وتصدينا لحكمه وهو 
حى يرزق. وتحملنا كل ماا أصابنا بإيمان وشجاعة، والسإلما علمنا أن نعف 
ألسنتنا وأن نكل أمار هؤلء للعبرة والعظة، فالعرض الموضوعى أجدى مان 

00السباب والشتائم 



ولو كان المار للهوى والنتقاما، لما قابل رسإول الله صلى الله عليه 
وسإلم السإلما مان وحشى الذى قاتل عمه حمزة بن عبد المطلب رضى الله
عنه، ول صر على قاتله ولكن شريعة السإلما تعطى العدل الذى نبشر به 
للعالم اجمع ليكون دسإتورا يطمئنمن له العالم على مادى التاريخ إلى يوما 

0القياماة 

 حيث كنت ماسافرا مان رشيد إلى 1965وأعود بذاكرتى إلى ماا قابل 
السإكندرية فى التاكسى، وتناقاش الناس فى أمار قارارات التأمايم، وأنبرى 
أحد الشباب يمجد فى عبد الناصر حتى وضعه فى صورة آله لن يموت أبدا،
كل هذا وأنا صامات ل أتكلم حتى فاض بى ونظر الناس إلى كأنى ماهزوما 
فى ماعركة، فالتفت إلى هذا الشاب وقالت له بهدوء.. ولكن جمال عبد 
الناصر يعرتف بأنه سإوف يموت وينقضى عهده هذا !! فغضب وقاال ماتحديا 
– ماتى قاال هذا!؟ قالت ألم تقرأ على كذ المشروعات التى يفتتحها جمال 
عبد الناصر، لوحة مان الرخاما ماكتوب عليها أقايم هذا المشروع فى عهد 
الرئيس جمال عبد الناصر !! اذن فهو يعلم ويوقان أنه فترة زمانية ماحدودة –

0ثام إلى زوال !؟ فبهت الذى ضل وماصمص الناس وهمهموا 

التعارف

أفادنى حفظ السإماء، فكير مان الذين زارونى كانوا يعتبرونها زيارة 
عابرة أو زيارة ماجامالة ثام ل شىء بعدها وكأن شيئا لم يحدث، غير أن المار
فى ضميرى لن يقف عند هذا الحد، فقد كنت حين أذهب وأعود إلى مانزلى 
أقاابل بعض هؤلء فى الطريق فل أنتظرهم حتى يلتفتوا إلى بل أسإارع 

 ثام اسإألهم 00فأبداهم بالسلما ماتجها إليهم بوجهى فى ابتساماة ماخلصة 
عن أحوالهم وماتى أسإعد برؤياهم وزيارتهم فيعطونى وعدا بالزيارة . 
بعضهم لم يكن يفكر فى زيارتى، وبعضهم كان يتمناها على اسإتحياء، 
وبعضهم كان يأتى إلى المنزل ثام يعود حياء وخجل حيث لم يجد مان يشجعه

00على الدخول 

وكنت حريصا كل الحرصا على ماعرفة كل شخص كما كنت اسإأل عن 
أصدقاائه ل تعرف على مادى تأثايرهم فيه أو تأثايره فيهم، فإذا وفقنى الله 
تعالى بالنجاح نمع هذا النسان فإنه مان السهولة بعد ذلك أن يأتى هو 
بصديقه الذى يحبه، وكنت أحاول التودد إلى الصديق الممتنع وأعاماله 
ماعامالة طيبة حتى ل يفسد على صديقه الول الذى اسإتجاب للدعوة، وكنت 
أذكر له كلماا طيبا عن صديقه الممتنع حتى يبلغه أياه فينشرح صدره وتزول

0غشاوات قالبه  

(والكلمة الطيبة وأن لم تشبع للبدن جوعا أو تطفئ له ظمأ فإن بهجة
النفس بها خير مان عطاء ماصحوب بكلمة أذى (قاول ماعروف وماغفرة خير 

0مان صدقاة يتبعها أذى والله غنى حميد ) 



مشكلة الحب

وفى طريق الداعية تنشأ ماواقاف واحداث لم ترد على خاطره مان 
 فإن هناك صراع يحدث بين شخصينن يربط بين قالبيهما رابطة 00قابل 

 فالذى 0 احدهما يؤمان بدعوتنا والخر يصد عنها 00صداقاة وحب وثايق 
 يريد أن يرتفع بصديقه إلى ماستواه ويحرصا على ذلك 00يؤمان بالدعوة 

رغبة فى أن يظل إلى جواره دائما فى ماعايشته وماصاحبته كما كان ذلك 
على الدواما ، والخر يريد أن يشده إليه بالتهوين والتخويف مان أمار الدعوة 
وماا سإوف يلحقه مان أذى، وقاد يتناول بعض الشخاصا بالتجريح حتى يقضى
على هذه الصلة الجديدة مان جذورها، ويظل هذا النزاع العنيف الصامات 
يشد أحدهما إلى الخر فإن كانت العقيدة السإلماية قاد تمكنت تماماا فى 
ضمير الخأ الول فسوف تحسم المعركة ويتحدد الموقاف وينتهى الصراع، 

0ومان يرد الله أن يهديه يشرح صدره للسإلما 

وصادفنى ذات مارة هذا الموقاف إذا جاءنى أخأ يعرض على أن له 
صديقا يحبه حبا فوق التصور ويريد أن يجذبه إلى الدعوة وقاد تفنن فى كل 
الوسإائل والمرغبات حتى يقنعه فلم يوفق فى ذلك، فقلت له : ل تيأس فإن
الدعوة إلى اله ل تقف عند لحظة تصدر فيها حكما نهائيا على أحد مان 
الناس فقد يكون صديقك هذا فى ظروف نفسية ل تساعد على تقبل 
حديثك، أو قاد يكون ماتخوفا مان تبعات هذه الدعوة السإلماية مان حيث 
تكاليف العبادة مان صلة وصياما وجهاد، أو ماا يتوهمه مان ماستقبل غاماض 

0يؤدى بآمااله واحلماه العريضة 

فمثل هذا النسان وغيره يجب أن تترقاب له الفرصة المناسإبة التى 
تكون فيها نفسه ماهيأة لقبول الحديث، فقد تصادفه فرصة نجاح فى الكلية 
فتسرع إليه تهنئه وتحمل إليه هدية، وقاد يمرض يوماا مان الياما فتشف 
روحه ويرق قالبه وهنا تكون فرصة ماناسإبة يتلقى فيها القلب الدواء، وتتدرج
ماعه بعد ذلك حين تدعوه إلى ماحاضرة إسإلماية دن الحاح عليه، وبهذا 
السإلوب الذى دعانا إليه رسإول الله صلى الله عليه وسإلم سإتجد الفرصة 
كامانة فى طبيعته، أن الزمان جزء مان العلج وأن اختيار الوقات المناسإب 

0والمكان والكلمة المناسإبة هو أسإلوب الداعية الواعى

عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه قاال – قاال رسإو الله صلى الله 
عليه وسإلم (ليس مان نفس ابن آدما إل عليه اصدقاة فى كل يوما طلعت 
عليه الشمس – قايل يا رسإول الله ومان أين لنا صدقاة نتصدق بها؟ قاال أن 
أبواب الجنة لكثيرة، التسبيح والتكبير والتحميد صدقاة، والمار بالمعروف 
والنهى عن المنكر صدقاة، وتميط الذى عن الطريق صدقاة، وتسمع الصم 
وتهدى العمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة سإاقايك ماع 
اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك ماع الضعيف، فهذا كله صدقاة 

0مانك على نفسك ) 



وقاديما جاء إلى هارون الرشيد رجل يطلب مانه صدقاة، فلم يعطيه، 
فذهب الرجل إلى هارون الرشيد فى ماكان آخر وكرر عليه الطلب، فقال 
له الرشيد، ألم تقابلنى مان قابل – قاال : بلى يا أماير المؤمانين، ولكن بعض 
0الوقات أيمن مان بعض وبعض الرض أيمن مان بعض، فأعطاه مابتسما 

وبعد كل هذا الجهد وتلك المعاناة قاد أسإتنفدت وسإائلك وقامت بواجبك
0نحو مان تحب، فإذا لم توفق فى ذلك فل تحسين أنك الذى تهدى الناس

واقارأ ماعى قاول الله تعالى : (أنك ل تهدى مان أحببت ولكن الله يهدى 
0مان يشاء ) 

أرأيت كيف قاال الله تعالى ( مان أحببت) هكذا أنت تحبه ولكن ل 
0سإلطان لك على قالبه فالقلوب بيد الله تعالى وحده 

البلغا والفهم 

وبدأت فى مارحلة (الفهم) فى جلسات فى مانزلى تستمر ليل ونهارا 
وقاد تستمر أحيانا إلى مانتصف الليل وقاد يزيد العدد فى الجلسة إلى خمسة
وعشرين، وأكرر ماا سإبق أن ذكرت أن هذه الجلسات وماا يدور فيها بعيدة 
كل البعد عن الطعن والتجريح ولكنها فقط للتصحيح والتوضيح، تصحيح 
الحداث التى زورتها وسإائل العلما وتوضيح ماواقاف الخوان مانها، ثام شرح 
دعوة الخوان مانهجهم ووسإائلهم وخاصة الحداث التاريخية الهاماة التى 
تشتغل بال الناس جميعا، فكنت أعرض تاريخ جماعة الخوان مانذ بدأت 

 إلى يومانا هذا، ماستشهدا بالواقاع مان التاريخ السإلماى 1928دعوتهم عاما 
وسإير الصحابة والتابعين، ثام ألفت انظارهم إلى بعض فقرأت مان رسإائل 
المااما الشهيد حسن البنا التى يتابع بها ماسيرة الجهاد، وكنت ألحظ 
اسإتغرابا ودهشة تبدو على وجوه الجميع، فإن الحقيقة الصادقاة الناطة 
بالحق كانت بعيدة عن أذهانهم، بل  أن عكس هذه الحقائق هى التى كانت 
راسإخة بما كانت تذيعه وسإائل العلما المسموعة والمرئية وصحافة وكتب 
وماجلت مان سإموما وسإهاما ضد جماعة الخوان بما يدينها بالجراما، والله 

0تعالى يعلم أن الخوان بريئون براءة الذئب مان دما ابن يعقوب 

وكتب بعد ذلك أترك لكل شخص أن يعيش بين نفسه وضميره ويقارن
على ضوء ماا سإمعه مان رسإائل المااما حسن البنا التى طبعت قابل هذه 
0الحداث بعشرات السنين 

كنت حين اتحدث إلى الشباب، ل أحاول فى ختاما حديثى أن أطلب 
مانهم إجابة لسإتشف صدى حديثى ماعهم، فإن هذا ليس مان الحكمة، حيث 
أن الطريق ل يزال طويل، فمهمتى الن تقتصر فقط على تصحيح الفكار 
والمفاهيم الخاطئة التى ترسإبت فى أذهان هذا الجيل الذى عزلته الدولة 



عن جماعة الخوان المسلمين بوضعهم فى السجون عشرين عاماا، ليحولوا
0بينهم وبين البلغ 

موقف لليإمان الصادق

كان مان الذين يواظبون على حضور هذه الجلسات طالب جاماعى، 
أراه يجلس يستمع فى أدب وصمت وأسإتمر على ذلك فترة طويلة، وذات 
يوما طلب أن يقابلنى على انفراد، وجلس أمااماى يتحدث بصوت هادئ 
ماتهدج ، قاال أنه كان عضوا فى مانظمات الشباب وكان يقرأ الكتب التى 
تهاجم جماعة الخوان وكان يصدق كل ماا يقال عنهم ورغم أن والده أعطاه
فكرة طيبة عن الخوان إل أنه كان ماصرا على كراهيته لهم وقاال ورغم أنى
عضو نشيط فى مانظمات الشباب فلم أسإمع تلميحا ضدهم فى الوقات 
0الذى يحذرونى مان تواجدى ماعك 

وأنا اليوما بعد ماا فهمت حقيقة الدعوة أشعر بالندما العميق والسإف 
الشديد لهذا الماضى الذى أدركت بعد ذلك أنه وصمة فى حياتى وأرجو أن 
يغفر لى ربى ماا تقدما مان ذنبى، كنت أسإتمع للخأ الحبيب ودماوعى تسبق 
دماوعه، يارب لك الحمد أن سإعادتى بهذا اللقاء تعدل الماضى كله، لقد 
انتصرت الدعوى بهذا القلب أن هذا القلب عزاء كبير بعد ماحنة طاحنة 
قااسإية، لقد كانت لحظات ربانية ماشرقاة تشد العزائم وتقوى الهمم وتثبت 
القاداما على الطريق، وماضى الشاب فى طريق الدعوة بخطى ثاابتة واعية 

0اسإأل الله تعالى له الثبات على الحق

مشكلة الخوف

 تصورا 00كما تصور الناس فى رشيد أنى قاادما إليهم ماحطم وماهموما
كذلك أنى سإأعود أصم آبكم سإأوى إلى بيتى ل أعرف ألحدا ول يعرفنى 
أحد .. ولكنهم فوجئوا بأمار لم يكن يخطر ببالهم.. لقد اسإتمعوا فى أول 
جلساتهم ماعى إلى الحق بكل صراحة ووضوح وبكل شجاعة.. كما كان هذا 

ًا   كان حديثى ماعهم بهذه الصورة يعجل 00شأننا داخل السجن أيض
0بانصراف بعضهم خوف العواقاب الوخيمة التى تسيطر على أفكارهم

فكنت أعجب كيف يخاف المستمع ول يخاف المتكلم ! ؟

ورغم أن هذا كان يحدث .. فإن البتداء بهذه الصراحة وبهذا الوضوح 
كان مان أهم العوامال الجادة فى جذب نوعية الشباب المتوثاب والمتطلع 
إلى بصيص المال.. بل لقد كان هذا السإلوب هو ماثار دهشة الناس 
وتعليقاتهم .. واسإتطيع أن أقاول وأقارر أن فى هذا الشعب خاماات وماعادن 
كريمة تحتاج إلى مان يكشف عنها غبار الجاهلية والدعايات العداونية (أن 

0فى هذه الماة ماناجم مان قالوب ل يحجبها عنكم إل غبار الزمان ) 



فاتنة الشااعات

وبعد فترة مان الوقات جاوزت ثالثاة شهور فى جلسات ماستمرة بدأت 
بعض العناصر التى كانت تواظب على الحضور وتتشبع بالفكرة، بدأت 
تتثاقال وتتباعد وتتخلف عن الحضور. أماا الخوة الذين اسإتمروا على 
المواظبة فقد أبلغونى، أن هناك اشاعات تتردد بين الشباب، أن مانزلى 
ماراقاب!! المباحث تراقاب المنزل والشارع! المباحث تراقاب التليفون! أحد 
الصيادين الذين يصطادون فى نهر النيل أمااما المنزل مان رجال المباحث!! 
أحد الذين يحضرون اللقاء يعمل ماع المباحث !! وانتشرت الشاعات فى 
رشيد وبدأ أولياء الماور يحذرون أولدهم مان الذهاب، بل أن أكثرهم حرما 
0على نفسه ماجرد المرور أمااما المنزل 

وبدأ بعض هؤلء إذا سإئل عن سإبب تخلفه عن الذهاب إلى مانزلى، 
يختلق أسإباب بعيدة عن السبب الحقيقى، فل يقول أنه خائف مان المباحث 
ماثل؟ فيبدو جبانا ولكنه كان يخلق أسإبابا كاذبة ليبرر ماوقافه كأنه يقول ماثل، 
0أن الخأ عباس يتكلم فى السياسإة ويجرح الحكوماة ويشكل تنظيما؟ 

بدأت أفكر بعيدا عن العصبية.. أن هذه المشكلةن تحتاج إلى أمارين 
المار الول وهو الهم – الثبات على ماوقافى وأسإلوبى وماحاضراتى اليوماية 
وأسإتمرار تواجدى فى المنزل لسإتقبال مان يحضر مان الشباب، ايمانا مانى 
بأنى على الحق وأن طريقى هو الصواب، فقد أبصرنا وسإمعنا ول حجة لنا 
0أمااما الله تعالى 

والمار الثانى –هو البحث فى هدوء عن ماصدر هذه الشاعات دون أن 
اصنع ماعه ماوقافا عدائيا ودون أن اكشف عن اسإمه وهويته، حتى ل تتكون 
جبهة ماعادية لى تستهوى بعض السذج أو مان فى قالوبهم مارض، فتحول 

 0دون ابلغ الدعوة، ويضيع وقاتنا فى ماعارك جانبية

(ول تستوى الحسنة ول السيئة ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك 
0وبينه عداوة كأنه ولى حميم) 

تحذيإر وأرهاب

وجاءنى أحد الخوة المقربين .. ودعانى إلى جلسة خاصة وعلى وجه 
علماات القلق، وحدثانى أن أحد ماعارفه مان الذين على صلة وثايقة به، فضل 
عن أنه شخصية رسإمية، دعاه إلى ماقابلة خاصة وحذره مان التصال بى 
وأخبره أن المباحث العاماة والمخابرات تتباع نشاطى، ورجاه أن يبلغنى هذا

0الكلما حتى أتوقاف عن النشاط

وبعد أن أنهى حديثه، ول أدرى مااذا كان يتوقاعه مانى بعد أن فرش 
طريقى بالشواك، فنظرت إليه بابتساماة بددت كل أوهاماه، وقالت له – 



أرجو أن تبلغ شكرى للسيد الفاضل على نصيحته المخلصة، وأرجو أن 
ًا، وهذا هو واجبها  تبلغه، أننى على يقين أن المباحث العاماة تراقابنى جيد
ومان حقها ول دولة بغير وسإائل للمان، وكما أن هناك ماباحث جنائية وكذا 
ًا ماباحث أمان دولة، فإذا ماباحث ماخدرات وكذا ماباحث تموين، فإن هناك أيض
فرضنا أن ماباحث التموين دخلت ماحل للبقالة فلم تجد عنده أية ماخالفة، 
مااذا تفعل غير أنها تنصرف بسلما؟ كذلك فإنى أتمنى أن يحضر كل جلساتنا
رجال أمان الدولة، فنحن ل نقول إل حقا وخيرا، ول سإبيل لحد علينا بعد 

0ذلك إل بالحق

وكأنى بالشباب قاد اسإتيقظ مان نوماه وأفاق مان غفوته فاسإترد أنفاسإه
0ول يزال يواصل الطريق 

تحذيإر آخر
وبعيدا عن مانزلى وعلى ماوعد وفى أحد المساجد قاابلنى أحد الطلب 
الذين غابوا عن الحضور، وحدثانى أنه تخلف عن الحضور لن أسإرته حذرته 
وأصرت على عدما تواجده عندى خوفا على ماستقبله وماستقبل السإرة، 
وأنه أمااما تعنتهم قاد اماتنع عن الحضور، ولكنه يحرصا على ماقابلتى ويقترح 

0أن يكون ذلك فى المساجد 

فشكرت له شعوره الطيب، وأفهمته أنه ماا داما ماؤمانا بالدعوة، فهذا 
هو المطلوب أصل، ووافقته على الماتناع عن الحضور عندى حتى ل يسبب 
ماتاعب له ولسإرته، وقالت له أننى ماطمئن كل الطمئنان أن الجميع سإوف 
يكونون ماعنا لو أننا تعامالنا ماعهم بالحكمة والصبر وبل عصبية، حتى إذا 

0وجدوا مانا ماعامالة طيبة فسوف يراجعون أنفسهم

وفى قاصة شعب ماكة ماع الرسإول صلى الله عليه وسإلم عبرة وذكرى
0دفعتهم إلى نقض الصحيفة بأنفسهم

متناقضات

فى هذا الجو المشحون بالقلق والشائعات، حدثاتنى ابنتى الطالبة 
بالثانوى فقالت أن بعض زمايلتها مان الطالبات بطلبن فى الحاح أن يجلسن
ماعك فى لقاء بالمنزل، فهناك أسإئلة كثيرة واسإتفسارات، فتبسمت ضاحكا 
مان قاولها وقالت يا لها مان ماشكلة جديدة أن الوقات غير ماناسإب لهذه 
الخطوة، فأنا لم أنته بعد مان ماشاكل الشباب وصد تيارات الشائعات 
المزيفة، فما بالك إذا دخلتا رسإالتى إلى الفتيات فسوف أعطى لهؤلء 
فرصة لزيادة الشاعات، والبيئة فى رشيد بالذات تحتاج إلى تحفظ وتريث، 

0فلكل ماكان أسإلوب وخطة



لقد رفضت طلب ابنتى حتى يتيسر المناخأ المناسإب ويوفقنا الله إلى 
ماسجد تلقى فيه الدروس والمحاضرات واعتذرت للفتيات بأسإلوب يفتح 

0لهم المال ول يصدهم عن سإبيل الله

أذلة على المؤمنين

فكرت فى الخوةى الذين تخلفوا عن الحضور، هل اتجاهلهم، واتركهم
للنسيان! أما أحاول اللقاء بهم.. فقد ل تكون الشاعات هى السبب فى 
غيابهم ولماذا ل أقاابلهم وأصحح لهم هذه الشاعات؟ أن واجبى ورسإالتى ل 
تتوقاف على الحاديث والمحاضرات، فهذه وحدها تعتبر لسان الدعوة – 

 ان اعداء دعوتى يرسإمون الخطة لقوقاعتى وابعادى 00فأين حركة الدعوة 
عن المحيط العاما، فكيف أعطيهم هذا السلح؟ لبد اذن مان السإتمساك 
0والصمود والصبر والحركة والذهاب إليهم 

ولكن أقاول لنفسى كيف تسعى بنفسك إلى مان هنو دونك سإنا 
والمفروض أن الصغر هو الذى يسعى للكبر! وكيف لو قاوبلت ببرود 

0واماتعاض سإواء مانه أو مان أسإرته .. كيف يكون المار 

ولكنى عدت بذاكرتى إلى التاريخ السإلماى أننى أسإعى إلى أخى 
بقلبى، بحبى، باخلصى.. أسإعى إليه أحمل له الحق والخير والنور، أسإعى 
إليه أحمل له دعوة ورسإالة هى أكبر مانه، أننى أثاق فى ماستقبل سإعيى إليه
أنه سإوف يعرف قايمة ذلك حين يشرح الله له صدره (اذهبا إلى فرعون أنه 

0طغى فقول له قاول لينا لعله يتذكر أو يخشى)

وكان هناك شاب تخرج مان الجاماعة حديثا، وكان مان حوله ماجموعة 
تحاول أن تشده إليها وتباعد بينه وبينى، بحجة الحرصا على ماستقبله ، 
وغاب الشاب فترة، وتوجست خيفة أن يكون قاد تأثار بهم، وعزمات على 
زيارته فى مانزله، واقاتربت مان المنزل وفوجئت به يقف أمااماى، فأسإتقبلنى

0ورحب بى

واسإتدرك فقال لى قابل أن أسإأله : أن النفلونزا قاد حجبته ومانعته مان
زيارتى. ولم أحاول أن اشير إلى أى شىء آخر وقالت له : لقد جئت كى 
اطمئن عليك حين طالب غيابك، وطال الحديث بيننا ثام اعطانى وعدا 
بزيارتى، وقاد وفى بوعده، ثام بعد ذلك تابعت اتصالى الشخصى بكل مان 
تخلف عن الحضور، فكنت أقاابل أحدهم أبدأه بالسلما وأسإأله عن أحواله 
دون أن أتحدث فى شىء عن الشائعات مان قاريب أو بعيد، فإذا تحدث هو 
فقد أصبح مان حقى أن أوضحخ له المارو فى غير انفعال وغضب، وهكذا 
كنت أسإعى إلى اخوانى سإليم الصدر طيب النفس، فقد تعودت أن أخرج 
حظ نفسى مان نفسى ماؤمانا بقول الله تعالى (أذلة على المؤمانين أعزة 
0على الكافرين ) 



وفى الواقاع أننى لم يكن يهمنى كثيرا أن يخوض فى حقنا أحد مان 
هؤلء الذين لم يحضروا عندنا ولم يسبق لهم أن سإمعوا مانا ولم يفهموا بعد
دعوتنا، فهؤلء ماهما قاالوا فى حقنا بهتانا وزورا، فإن هؤلء ماعذورون 
بجهلهم، فهم ضحايا حملت افتراءات وتشويهات وسإائل العلما وارهاب 

0السجون والمعتقلت

ولكن الذى يؤلمنى جدا هؤلء الذين سإمعوا وتفهموا ثام لووا رؤوسإهم 
واسإتغشوا ثايابهم وأصروا واسإتكبروا اسإتكبارا وادعوا زورا بما لم يحدث 

0ولم يرد على خاطر .. هؤلء فى الواقاع والحقيقة سإر البلء وماكمن الداء

وماع كل هذا فإنى أقاابل أحدهم فاهش فى وجهه وابتسم له دون أن 
يحس بما أعرفه عنه عساه يراجع نفسه ماتمثل فى هذا قاول الله تعالى 
(عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم مانهم ماودة والله قادير والله 

0غفور رحيم)

البحث عن مصدر الشائعات
فبينما كنت أحاول الرد على الشائعات بالتى هى أحسن والسعى إلى 
الشباب دون تردد ول مالل، فى هذا الجو المبلد، كشفت عن صدر الشائعات

0واسإتيقنت مان ذلك تماماا 

ورأيت أن المار يحتاج إلى عدما العلن عنه واخفاء خصوماته حتى ل 
 وإيمانا. مانى أن كل هذا لن يقف أمااما فيضان 0يترتب على ذلك فتنة أكبر

0الدعوة التى كتب الله لها الخلود 

الحق يإدفاع الباطل

 أن الحق هو الذى يطرد الفساد، 00تعلمت مان ماذكرات المااما البنا 
0ول ينبغى للفساد أن يطرد الحق والخير

ًا أن  فكان لزاماا أن ل أخضع لهذه الشائعات الباطلة، وكان لزاماا أيض
أدفع بالدعوة قادماا، فالعمل والحركة يقتل الفتنة ويعطى للمؤمانين شحنة 
تثبتهم وتقوى مان أزرهم، توجهت إلى الله تعالى أن يلهمنى الوسإيلة 
الناجحة، وأخذت بمشورة الخوة الذين ماعى حيث أشاروا أن نتخذ مان أحد 
المساجد الهلية ماركزا للقائنا وماحاضراتنا، واشنرح صدرى لهذا الرأى، 
واتخذنا مان ماسجد (الدفينى برشيد) وهو ماسجد أهلى ماركزا للتوجيه، 
ودعونا عمن السإكندرية خطيبا لكل جمعة وبدأ جمهور المسلمين يتزاحم 
على المسجد حتى لم يبق به ماتسع لقدما.. وكنت أحيانا أعلق على الخطبة
0



واتسع النشاط بحيث دعونا الخأ الدكتور. على جريشة والشيخ ماحمود
عيد والسإتاذ ماختار عبد العليم للقاء بعض خطب الجمعة فى ماساجد وزارة
الوقااف أيضا ولقد ترتب على ذلك بعض المشاكل حيث عارض فى ذلك 
فضيلة ماقتش المساجد، ووقاع جزاءات على أئمة هذه المساجد، لكونهم 
سإمحوا للخوان بخطبة الجمعة فى ماساجدهم وهذا ماخالف لتعليمات 

0الوزارة 

وبرز فى الميدان شخصية أخرى وهى شخصية عالم مان علماء الزهر
ماسئول عن إدارة ماساجد رشيد، بدأ هذا الرجل يكشف عن عداوته لدعوة 
الخوان. فقد أصدر تعليماته بعدما تواجد شباب الخوان بالمساجد، وأغلق 

0دوننا حتى تنظيم دراسإات لطلب العدادى والثانوى

وتوجه بعض الطلب إليه فى ماكتبه يطلبون مانه أن يحتضن الشباب 
ويقوما بعمل دراسإات أسإلماية لهم أو تكليف بعض الئمة فى المساجد 
لعداد دروس فى السيرة النبوية أو الفقه ولكن فضيلة الشيخ صدهم صدا 
غير جميل، وقاال لهم كلماا يدماى القلب ويمله حسرة على عالم يصد عن 

 !!000سإبيل الله 

تأميم مسجد الدفاينى

وكان ماسجد الدفينى هو المتنفس الوحيد لنا فى رشيد، وذات يوما 
مان أياما الجمع فوجئنا بالشيخ يصعد المنبر ويخطب الجمعة، ويعلن فى 
سإرور وفخر أنه سإعى لدى وزارة الوقااف حتى وافقوا على ضم هذا 
المسجد (الدفينى) إلى الوزارة، وبهذا سإوف يقوما بخطبة الجمعة أمااما 

0المسجد المعين مان الوقااف 

وبهذا السإلوب مان صاحب الفضيلة عاد المسجد إلى صورة ماساجد 
وزارة الوقااف فلم يواظب المااما على خطبة الجمعة ولدروس، وعاد 

0المسجد إلى الفراغ والهمال 

إلى الرحلت والزيإارات 

وخرجنا مان حدود رشيد إلى التفكير فى السياحة، فقررنا عمل رحلت
وزيارات لخواننا بديروط وماطوبس وإلى الخوة فى دمانهور، واسإتطعنا 
بذلك أن نعيش بالدعوة ونوسإع نطاق حركتها ونجد ماجال آخر نتنفس فيه، 
وقااما المصلون فى ماسجد المعلق بدعوتنا لزيارتهم والتحدث إليهم فى 
دروس بعد المغرب يوماا فى السإبوع فوافقنا على ذلك واسإتمر اللقاء يثمر 
ويزداد عدد الرواد، حتى فوجئنا ذات يوما بزيارة الشيخ للمسجد، ورغم أننا 
قامنا بواجب الحتراما لشخصه لعل الله يشرح صدره، إل أن الشيخ أبى 

ًا 0وأسإتكبر وتسببب لنا فى ماشكلة جديدة، أغلقت دوننا هذا للقاء أيض



وهكذا لم يبق أماامانا فى رشيد ل أن نفكر فى ماخرج آخر. فلبد مان 
0العمل ولبد مان الحركة، فيسجعل الله بعد عسرا يسرا 

الشاتراك فاى نادى مديإنة رشايد

وتلشت الشائعات بعد حركة الخطب فى المساجد، ولكن لبد مان 
التفكير للمسقبل لبد مان الحتياط لما هو آت، مانزلى أصبح ماكانا ل يؤماه 
إل الذين وقار اليمانم فى قالوبهم فهم ل يأبهون بالشائعات ول يخافون فى 
الله لوماة لئم، ولكنى أطمع فى هذا الجيل الجديد وأريد ماجال مافتوحا يؤماه
0الناس وهم آمانون ماطمئنون فالدعوة ليست وقافا علينا وحدنا 

ومان واجب الداعية أن يهيئ للناس جوا ماطمئنا، وفى هذا الجو الذى 
أحاط بنا مان كل جانب، أشار بعض الخوة إلى فكرة جديدة تخرجنا مان هذا

0الموقاف وتتمثل الفكرة فى أن نتقدما كأعضاء ماشتركين فى النادى

ونادى مادينة رشيد هو المكان الوحيد الذى يعبر عن صورة المدينة 
وقاد بنى حديثا على أن يمل فراغ الشباب الثقافى والفنى والرياضى تحت 
اشراف وزارة الشباب، وقاد اسإتحسن الخوة الفكرة، وذهبنا ومالنا 

0اسإتمارات العضوية، وأصبحنا أعضاء ماشتركين فى نادى رشيد 

ونقلنا ماركز اللقاء إلى النادى، وأصبح لنا هناك لقاء أسإبوعيا ماوسإعا 
يلتقى فيه الخوة على ماائدة واحدة وعلى مارأى وماسمع مان الجميع، وبدأ 
بعض شباب النادى ينضم إلى المحاضرات ويسمع مانا ويتشجع، وبدأت ادارة
0النادى تفتح لنا صدرها وتتعاون ماعنا على النهوض بالثقافة السإلماية 

وجاءت فرصة ذكرى ماولد الرسإول صلى الله عليه وسإلم فطلبوا مانا 
أن نتولى الحتفال فقمنا ولول مارة بدعوة بعض دعاة الخوان المسلمين 
وحضر الحفل بعض الخكوة مان دمانهور وماطوبس وادكو والمحمودية 
0والسإكندرية 

ونجح الحفل مان كل الوجوه تنظيميا وفكرا، وكان الحفل الول مان 
0نوعه فى نادى رشيد  

وجاء عيد الضحى المبارك فاقاترحنا على النادى أن يقوما الخوة بعمل
يوما ترفيهى فى النادى، وفعل قااما الخوة بدعوة بعض الشباب فاسإتعرضوا 
بعض اللعاب المسلية وبعض النكت المهذبة، وماسابقة فى الشعر والزجل 
وماا إلى ذلك، وعجب الناس كيف أن شباب السإلما يدخلون فى هذا 
المضمار فقد كانوا يظنون أنهم أبعد الناس عنهم وأن شباب السإلما 
ماتزمات ماتعجرف ماترهبن. وزلقد سإبق أن كون الخوان فرقاة تمثيل على 
ماستوى عال، ماثلت على أكبر ماسارح القاهرة والسإكندرية حضرها السإتاذ 
المرشد العاما حسن البنا واذاعتها ماحطة الذاعة المصرية وأشرف على 



تكوين هذه الفرقاة السإتاذ عبد الرحمن الساعاتى شقيق السإتاذ البنا، وقاد 
0نجحت نجاحا عظيما وأبرزت على المسرح عظمة الدعوة السإلماية

النفوس المريإضة

فى كل ماجتمع ترى بعض النفوس الشاذة، تلك التى تخاف أن يظهر 
النور فينكشف الضلل، وهناك فى النادى فئة وللسإف مان المثقفين ل هم 
لهم إل لعب الطاولة حتى فترة ماتأخرة مان الليل وعلى مادى سإنوات 
ماتوالية وهم على هذا الحال، ورغم أننا ل نتعرض لهم حتى ولو بالتلميح أمال

0مانا أن الياما كفيلة بأن تجذبهم إلى الحق والخير

وتقدما أحد إخواننا إلى جاماعةما الكويت كلية العلوما بطلب مانحة، 
ووتافقت الجاماعة وتحدد يوما لسفره، فكان مان الواجب أن نقيم له حفل 
توديع بالنادى، وأعددنا المكان وحددنا الزماان، وأعددنا له هدية يقدماها له 

0سإكرتير نادى رشيد 

وفى المساء أنتظم الحفل وبدأنا فى القاء الكلمات وفجأة انقطع 
التيار الكهربائى وأظلم المكان، فانتقل الحفل كله إلى ماكان فى نفس 
النادى ولكن تحت لمبات كهربائية لم تنطفئ، وهذا دليل على أن التيار 

0ماوجود بالنادى

وانتقلنا وبدأنا نستأنف الكلمات وسإرعان ماا انطفأت هذه اللمبات 
ًا وأصبح المكان كله ظلما  0أيض

فأرسإلنا أحد الخوة واحضر لنا كمية مان الشمع حتى ل يفشل الحفل 
وفعل أقايم الحفل على الشموع، ويعلم الله أنها كانت رائعة وماؤثارة جدا، 

0وهكذا تغلبنا على العقبات ماهما بلغت بحكمة وصبر واصرار 

ولم يكن يخطر ببالنا اطلقاا أنها عملية مادبرة مان أصحاب النفوس 
المريضة، أنهم يظنون أن ماثل هذه العمال الصبيانية سإوف تدفع بنا إلى أن
نترك لهم النادى؟

أنها نفوس ل تعيش إل فى الوحال والضلل أنها ل تريد أن ترى هذه 
السورة المشرقاة واليدى المتوضئة، فتشعر بالخجل والضعف والحتقار، 
ورغم أننا عرفناهم فيما بعد إل أننا كعادتنا أخفينا خصوماتهم لنا عسى الله 
0أنيفتح بيننا وبينهم بالحق 

وظلت السفينة تسير بعون الله تعالى وها نحن قاد ألتزمانا بالعرف 
السائد وأصبحنا نعمل فى النادى أمااما الناس جميعا ومان خلل ماؤسإسة 
0رسإمية وقاانونية 

الدعوة حركة



وكان على المجموعة المؤمانة التى انضمت إلى نادى مادينة رشيد، أن
0تؤدى رسإالتها السإلماية مان واقاع ايمانها بالعمل الجاد المخلص

وذات يوما كان أحد الخوة المدرسإين ماكلفا مان قابل الدولة بعملية 
التعداد السكانى العاما، وكانت مانطقة السكان بحى قابلى رشيد مان 
اختصاصه، وفى لقائنا اليوماى بالنادى قاص علينا ماا شاهده مان ماناظر 
البؤس والفقر والشقاء فى بيوت أهالى هذا الحى.. ووصف كيف أنه شاهد 
أسإرة ماكونة مان سإتة أفراد يعيشون فى غرفة واحدة وتقع هذه الحجرة فى
ماواجهة شارع تنبعث مانه رائحة الطين المتعفن المتخلف مان المياه القذرة 
التى يلقيها السكان فى الشارع حيث ل توجد ماجارى. وأخذ يقص علينا كيف
أنه رأى السيدات العجائز وقاد افترشن على الرض الجولة وتغطين 
بالبطاطين المهلهلة والثباب الممزقاة ول عائل لهن ول ماعين. وذكر كيف أن
بعض الناس قاد ادخلوا بعض المقابر فى حدود ماساكنهم واتخذوها أسإرة 
يناماون عليها. واسإتمر يروى لنا بعض هذه المآسإى التى تدماى القلوب .. 
0والناس فى رشيد مان حولهم ل يهمهم إل أنفسهم وهم فى غفلة سإادرين 

وكان لزاماا على مان سإمع هذا الحديث أن يتحرك قالبه حزنا وأسإى. 
فالمسلم يتذوق دائما القبح والجمال يتأثار بالخير والشر، وفى حس المسلم
أن الحركة تنتج الحركة، فاقاترح الخوة ولسإيما أن العيد على البواب، أن 
0تقوما لجنة الخدماات بالنادى بتقديم المساعدات لهؤلء الخوة الفقراء 

وفى الحال وجه النادى نداء فى صورة مانشور ماطبوع للهالى يهيب 
بهم أنيقدماوا ماا عندهم مان مالبس وأغطية وأحذية، فاسإتجاب أهالى رشيد 
اسإتجابة ماشكورة وزادوا على ذلك بتقديم تبرعات ماالية سإاعدت اللجنة 
على شراء كمية مان الملبس الجديدة، وقاد رأت اللجنة أن يقتصر توزيع 
هذه الهدايا على حى واحد فقط حتى تعم الفائدة. وقااما الخوة بجهد 
ماشكور فى تنظيم عملية التوزيع حتى ل يحرما أحد، لقد كان عندهم احصاء 
دقايق بأسإماء كل أسإرة ونوعيتها وسإن أفرادها، فقاماوا بتجهيز احتياجات كل
أسإيرة على حدة ووضعوها فى لفافة وكتبوا عليها السإم والعنوان، وحين 
نظموا هذه العملية على الوجه الأكمل كانوا قاد اعدوا حوالى ثامانين لفافة 

0وزعوها على ثامانين أسإرة

وفى ماساء يوما وقافة عيد الضحى المبارك فوجئ أهالى حى قابلى 
رشيد بمجموعة مان الشباب يقوماون بتوزيع هذه الهدايا عليهم فى هدوء 
وبسرعة فلم يغادروا مانزل حتى عل البشر وجوههم، ووجد كل رجل وكل 

0امارأة وكل طفل ماا كان فى حاجة إليه 

وأشرقات شمس العيد على الناس بفرحة وسإعادة وخماصة الطفال 
0الذين بدت عليهم علماات الفرح والبهجة



وكانت مابادرة طيبة اثالجت صدور الشباب وأشعرتهم بأن عليهم 
ًا فى كيفية السإتفادة بالوقات  واجبات ضخمة نحو المسلمين وأعطتهم درسإ

0والطاقاات المبددة وأعانت على فعل الخير والمعروف للفقراء 

ضرب الشائعات

وجاء الوقات المناسإب لضرب الشائعات بعد صبر وأناة وماعاناة، وكان 
هذا فى خاطرى أخطر أنواع الجهاد، فالصبر، فالصبر الجميل ماع ماعرفة 
الهدف والغاية وماع العمل لتحقيقها هو أعظم ماا تصنعه الدعوة مان فقه فى
سإياسإة الدعوة والداعية (فإن مانجزات هذا الدين هو تكوين شخصية 

0المسلم ) 

جاء شهر رماضان المبارك وتقدمات إدارة النادى تطلب مانا، الحتفال 
بذكرى غزوة بدر وفتح ماكة، وتدارسإنا ماعهم أهم عناصر الحفل وهم 
الخطباء، فالنادى يحرصا على أن يكون الخطباء غير ماعروفى وهم الخطباء،
فالنادى يحرصا على أن يكون الخطباء غير ماعروفى النتماء إلى الخوان أو 
على القال مان الذين ل يثيرون المشاكل، وكنا نحن أحرصا مانهم على ذلك، 
وكنت أنا شخصيا أنبه كل خطيب إلى هذا المنهج وهذا السلوك، وكنت أيضا 
فى هذه الظروف ل أفضل هتافات الخوان المسلمين فى ماكان يعتبر 

0ماؤسإسة حكوماية، وكنت على بينه مان بيئة رشيد وظروفها

فعرضنا بعض أسإماء الخطباء الذين يمكن دعوتهم مان خارج رشيد، 
وأخيرا اتفق على دعوة الدكتور السيد على السيد وكيل ماجلس الشعب، 
وبالطبع فإن له صفة رسإمية وله صلة بالخوان المسلمين، واتفق أيضا على
دعوة الدكتور على جريشة وقاد سإمع الناس عنه كثيرا ووافق الثانان على 
0الحضور، واسإتقبل أحسن اسإتقبال، ونجح الحفل نجاحا كبيرا والحمد لله 

ودارت الشائعات فى رشيد مادارا جديدا – فلم يعد الناس يقولون أن 
0الخأ عباس ماراقاب وأن مانزله ماراقاب وأن تليفونه ماراقاب، وماا إلى ذلك 

ولنطفأت فتنة الشائعات إلى غير رجعة بأسإلوب التى هى أحسن
00 وبقى لنا الحق والخير 000

أن مع العسر يإسرا

لم يكن يخطر ببالى أن نتائج الحفل الذى أقايم بالنادى وحضره 
الدكتور أن السيد على السيد وعلى جريشة سإيكون له أبعاد ونتائج أبعد ماما

 ففى نفس اليوما راعنى أن عددا مان الناس يتقدماون 00كنت أطمع فيه 
بطلبات وشكاوى للدكتور السيد على السيد، كذا تجمهر الناس حوله وقااما 

عمود) وطلبوا 360بزيارة ماسجد سإعد زغلول وهو أكبر ماسجد فى رشيد (



مانه ماساعدتهم فى تعميره، كذا تقدما بعض الناس فى التعرف على الدكتور
0على جريشة وتحسسوا عنده بعض الخدماات 

ولم يغادر الدكتور السيد على رشيد، حتى برزت فى ماجالت الدعوة 
صورة جديدة مان العمل المفيد، فقد بدأت تنهال الطلبات الشخصية 
والمصالح الفردية والخدماات فكان مان واجبى أن أعاون فى أدائها بالتصال
بكل مان أعرفه مان الخوان فى المصالح والشركات، وماا غير ذلك حتى فى

0البلد العربية، واتسع نطاق الخدماات بصورة لم تتوقاف إلى الن

نصيحة وتحذيإر

وبدا الخوة يتحدثاون ماعى بشأن أصحاب المصالح والخدماات فيقولون
لماذا تجهد نفسك فى سإبيل أناس ماثل هؤلء، أنعم ل يأتوننا إل لمصالحهم 
الشخصية والمنافع الذاتية وهم يعيدون عن الدعوة ول شأن لهم بها، 
وبعضهم مان الذين كانوا يحاربون الدعوةوالدعاة، وهم عبد أن يحققوا 

0أغراضهم سإوف ل تراهم ول تسمع لهم ركزا 

وكنت أقاول أن مان واجب الداعية أن يقدما الخير للناس كل الناس 
والله تعالى ينادينا ( يا أيها الذين آمانوا اركعوا واسإجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) ونحن نصنع المعروف ماع غير المسلمين (وأن
أحد مان المشركين اسإتجارك فأجره حتى يسمع كلما الله) فكيف بالمسلم 
الذى يقصدك إيمانا مانه بمروءتك وصدقاك ووفائك، ولقد سإبق أن 
المشركين كانوا يودعون أمااناتهم عند رسإول الله صلى الله عليه وسإلم 
وهم ينكرون عليه دعوته ويجاهرونه بالعداء وماع كل هذا لم يمتنع عن 
ماساعدتهم فلعل الله تعالى يحدث بعد ذلك أمارا – فيفتح بيننا وبينهم بالحق 

0ويؤلف قالوبهم ويشرح صدورهم (وماا يدريك لعله يزكى)

ورسإول الله صلى الله عليه وسإلم – جعل قاضاء حاجات الناس مان 
أعظم الوسإائل التى تقربهم مان فهم الدعوة بأسإاليب عملية صادقاة، 
فرسإول الله صلى الله عليه وسإلم يضع أيدينا على أسإلوب جذب القلوب 
بوسإائل نابعة مان اخلصا الداعية.. عن أبى ذر عن رسإول الله صلى الله 
عليه وسإلم قاال : ل ليس مان نفس ابن آدما عليها صدقاة فى كل يوما طلعت
عليه الشمس، قايل يا رسإول الله ومان أين لنا صدقاة نتصدق بها؟ قاال : أن 
أبواب الجنة لكثيرة – تالتسبيح والتكبير والتحميد والمار بالمعروف والنهى 
عن المنكر، وتميط الذى عن الطريق، وتسمع الصم، وتهدى العمى، وتدل
المستدل على حاجته، وتسعى بشدة سإاقايك ماع اللهفان المستغيث، وتحمل

0بشدة سإاعديك ماع الضعيف فهذا كله صدقاة مانك على نفسك

وقاد بعث الحسن البصرى قاوماا مان أصحابه فى قاضاء حاجة لرجل 
فقال لهم – ماروا بثابت البنانى فخذوه ماعكم، فأتوا ثاابتا فقال أنا ماعتكف، 
فرجعوا إلى الحسن فأخبروه فقال – قاولوا له يا أعمش أماا تعلم أن ماشيك



فى حاجة أخيك المسلم خير لك مان حجة بعد حجة – فرجعوا إلى ثاابت 
0اعتكافة وذهب ماعهم

حفل شااى بجمعية الشبان المسلمين بالسكندريإة

وبدأ العاما الدراسإى الجديد، وسإيعود الخوة الطلب إلى السإكندرية 
لمواصلة الدراسإة بالجاماعة، وقاد أحسست أنهم قاد تركوا فراغا كبيرا فى 
حركة الدعوة فى رشيد كما كنت أرغب فى أن أقاوما بعملية ربط بينهم 
وبين طلب الجاماعة حتى يغذى بعضهم بعضا بروح الدعوة السإلماية، وحتى
تظل روح الدعوة حية فى نفوسإهم أينما ذهبوا فل تخبوا ويكونوا نواة طيبة 

0للدعوة السإلماية فى الجاماعة 

وحدث أن الخأ المهندس حلمى حتحوت المعبد بكلية الهندسإة وكذا 
الخأ السإتاذ عبد المنعم عبد الرؤوف عرفات المدرس بالثانوى قاد حصل 
0على الماجستير وكلهما مان صفوة الخوان 

لهذا فقد فكرنا فى إقااماة حفل شاى كبير يضم الخوة طلب رشيد 
وبعض طلب الكليات ماع الخوين حلمى حتحوت وعبد المنعم عرفات، 

0تكريما لهم وفرصة للتعارف بينهم 

وفى صالة ماكتبة جمعية الشبان المسلمين بالشاطبى بالسإكندرية 
أعدت ماوائد لحفل الشاى يتسع لمائة، وفى الموعد المحدد اماتلت الصالة 
بالمدعوين. فى ماقدماتهم السإاتذة الدكتور أحمد السيد درويش رئيس 
جمعية الشبان المسلمين بالسإكندرية والسإتاذ ماحمود ماحمد عبد الحليم 
والسإتاذ ماختار عبد العليم والدكتور عمر الجارما والسإتاذ حسن شهاب 
شاعر رشيد وكلهما القى قاصيدة تحيى روح الشباب وتحثه على 
السإتمساك بالعقيدة السإلماية كما تشيد بأماجاد مادينة رشيد، وتحدث 
فضيلة الشيخ ماحمود عيد حديثا حماسإيا وكذا السإتاذ ماختار عبد العليم 
المحاماى الذى تحدث للشباب عن الدعوة وقادما الخأ صلح الجعفراوى كلمة
شباب السإلما برشيد وكذا الخأ عباس السيسى ثام كانت كلمة الختاما 
للدكتور أحمد السيد درويش الذى كان كريما وماوفقا فرحب بالخوان 
وتحدث عن دعوتهم وجهادهم، وانتهى الحفل بنجاح وتوفيق وبقيت آثااره 

0الطيبة تشحذ الهمم وتدفع بالدعوة إلى المااما

محنة المرض ومنحة اللقاء

وشاء الله تعالى أن احتاج إلى حقنة فى العضل.. ترتب عليها خراج 
داخلى ماتشعب واضطررت لدخول المستشفى المايرى العاما بالسإكندرية، 
وقااما الخأ الدكتور سإعيد عبيد بعملية فتح الخراج الذى ترتب عليه بقائى فى
المستشفى ماا يقرب مان شهر، وتوالت الزيارات يومايا فى ماواعيد الزيارة 
الرسإمية وغير الرسإمية،ت ورأيت الخوة مان رشيد ومان الجيل الجديد 



يتوافدون للزيارة فى عاطفة عذبة رقايقة أعباء السفر مان رشيد رغبة فى 
الوفاء للحب الذى أفعم هذه القلوب، يجلسون إلى جوارى فى عاطفة 

0صادقاة ادرك مان نظراتهم ماعنى السعادة وحلوة الحب

يجلس أحدهم إلى جوارى ليقول لى أرجو أن تساماحنى فيما قاد يكون
بلغك مان أمارى، فلقد كنت ل أعرب حقيقة الدعوة، كنت نهبا لكل ماا كان 
يقال فى رشيد مان شائعات !

فأقاول له لقد كنت أعرف كل ماا يقال وماا تقول أنت شخصيا وكنت 
أقاابلك أكثر مان مارة فهل لحظت على تغييرا فى سإلوكى ماعك؟ فيقول 
والله لقد كان هذا السلوك مانك يدهشنى ويحيرنى فكنت أعتقد أنك ل تدرى
شيئا عما قاد حدث مانى. فأقاول له : يا أخى أن الصل فى الحب أننا نسعى 
بالحب إلى الناس، فإذا كرهناهم أن تسببنا فى أن يكرهونا فكيف يكون 
السبيل إلى قالوبهم بعد ذلك؟

كان مارضى ماؤلما جدا فقد كانت فترة الغيار تصل إلى نصف سإاعة 
وكان طول الفتيل سإتة أماتار وكنت أخرج مان حجرة الغيار فاقاد الوعى 
والحركة، وماع هذا اللم الشديد والعذاب، فإنى أحتسبها عند الله تعالى 
الذى أختارها لتكون فرصة أدرك مان خللها قايمة ماا وصلت إليه الدعوة فى
رشيد، لقد كانت ماحنة أعقبتها مانحة مان الله تعالى ( حين رأيت) فى رشيد 
دعوة وانصارا، وبهذه المشاعر الطيبة تلشى أثار المرض وبدل الله الحزان

0واللما إلى سإعادة وانشراح 

مسجد أبى بكر الصديإق

وفى طريقى إلى مانزلى لحظت وجود قاطعة أرض على هيئة ماثلث 
أمااما ماستشفى رشيد المركزى، وخطر ببالى لو يقاما على هذه الرض 
ماسجد فإن ماوقاعها رائع، وبحثنا المشروع ماع الخوة وثابت لنا أن هذه 
الرض مان أمالك السكة الحديد واتصلنا بالسكة الحديد عن طريق مان 
نعرف مان الرجال الصالحين، ثام تسليمها إلى جمعية المحافظة على القرآن
الكريم ليقاما عليها ( ماسجد أبى بكر الصديق رضى الله عنه ) ول يزال 
المشروع فى انتظار أن يتحقق لنا أمال آخر وهو رفع شريط السكة الحديد 
الملصق لرض المسجد، حتى يتسع المكان لمشروع ماسجد وصالة 

ماترا والله 650ماحاضرات وماكتبة إسإلماية على الرض التى ماساحتها 
0الموفق والمستعان

العواطف والمشاعر

لقد بدأت مارحلة جديدة تشق طريقها فى رفق ولين لقد أحس الخوة
ًا جديدا وحياة جديدة، لقد انطلقت العواطف المكبوتة تعبر عن نفسها شعور
فى صورة هذا التلهف على اللقاء وهذا والسهر فى جلسات طويلة، ل أحد 



يفكر فى الذهاب إلى بيته والطمئنان، الشعور الذي يربط بين القلوب قاد 
وثاقها الحب واليمان، النظرات التى كانت ماعتمة بدأت تضىء وتلمع 
بالمعانى الرقايقة، العبارات التى كانت تتردى فى الوحل والطين بدأت 
تتطهر وتنتقى الفاظها فى باقاة مان الورد، الجلسات التى كانت تدور فى 
القيل والقال وضياع الوقات فى ماال يفيد صارت جلسات للعلم والفقه 

0والعمل والمال 

لقد ولد الشباب مان جديد، عرف ربه فعرف غايته وادرك سإر وجوده، 
فتغيرت الصورة والتصور وبدأت رحلة جديدة اكتشف بها نفسه فأراد أن 

0 (وربك يخلق ماا يشاء ويختار)00يعوض ماا فات ويلحق بما آت 

لقد تفتحت القلوب على عواطف حية ندية وبدأت الرواح تتجانس 
وتتعانق وبدأت الشواق تهفو وتزداد … لقد اسإتيقظت فى النفوس كوامان 
الحق والخير وتسامات الماال والعمال، وتعانقت القلوب والضمائر على 

0دعوة ومانهج ورسإالة 

انتخابات مجلس إدارة نادى نادى رشايد

وأعلن نادى رشيد عن إجراء انتخابات لمجلس الدارة، وبدأ دورنا 
يظهر فى هذه النتخابات، حيث أن ماجموعتنا هى أكبر ماجموعة على قالب 
رجل واحد فى الجمعية العموماية، وتقدما بعضنا لعضوية ماجلس الدارة، 
وبعد أن أغلق باب الترشيح، أكتشفنا أول خدعة جاهلية مان العضاء 
السابقين، ذلك أنه بعد اغلق باب الترشيح قايل لنا أن قاانون الجمعيات ل 
يسمح بترشيح أى عضو لمجلس الدارة إل إذا ماضى عليه عاماان وهو 
ماشترك فى النادى، والذين تقدماوا لعضوية ماجلس الدارة ماضى عليهم 
حوالى عاما فقط وبهذا يسقط حقهم فى الترشيح؟

فقلنا لهم ولماذا لم تخطرونا بهذا القرار أثاناء التقدما وقابل غلق باب 
الترشيح حتى يمكننا ترشيح غيرهم مامن ينطبق عليهم هذا القرار ؟

ولكنهم كانوا يبيتون هذه النية مان قابل ليحولوا دون تعطيم ماجلس 
0الدارة بالعناصر السإلماية التى توهموا أنها سإوف تعزلهم عن ماراكزهم

وحاولنا ماعهم بكل الوسإائل أن يعيدوا فتح باب الترشيح مان جديد 
ولكنهم قارروا بالجماع أن القانون صريح فى عدما إماكانية فتح باب الترشيح
0مان جديد 

وجاء يوما النتخابات وحضرت مان دمانهور لجنة مان ماديرية الشباب، 
وبدأت الجلسة صاخبة وكاد المجلس أن ينتهى بالفشل دون إجراء 
0النتخابات 



وسإأل أحد الخوة ماندوبى ماديرية الشباب بعد أن شرح لهم ماا حدث 
مان إدارة النادى بشأن الخداع فى عملية الترشيح لمجلس الدارة، فسأن 
هل مان الممكن اعادة العلن عن الترشيح مان جديد على ضوء المعلوماات 
الجديدة والتى كانت خافية على العضاء مان قابل ؟

وكانت المفاجأة الخطيرة، أن أجابوا جميعا بأن القانون يسمح بذلك 
طالما أنمه لم يبين ذلك بوضوح لكل العضاء، وضجت الصالة لول مارة 
بالهتافات (الله أكبر ولله الحمد) وسإقط فى أيدى المدبرين، وانتصر الحق 
علىالباطل.

وأعيدت النتخابات بعد شهر ونجحت القائمة التى رشحناها والحمد 
لله رب العالمين.

وبرزت شخصية الدعوة السإلماية فى نادى رشيد بل نجح التخطيط 
والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وأصبحت الحرية 

0المتاحة والقانون عامال ماؤثار فى خدماة الدعوة على الخلصا والصواب

رحلت الجماعات السلمية

تعتبر رشيد أكثر بلد ماحافظة البحيرة اسإتقبال للرحلت السياحية 
حيث أنها تقع على ضفة نهر النيل وشاطء البحر المتوسإط وبها ماتحف وكذا
أمااكن أثارية إسإلماية وماوقاع سإياحى جميل يسمى (أو ماندور) وماصيف 
رشيد، وكثرا ماا تقوما بالزيارات وفود الجماعات السإلماية بالجاماعة وينتهز 
الخوان فى رشيد فرصة هذه الزيارات للتعرف بأشخاصها حيث كانوا 
يتسقبلونهم ويعدون لهم براماج الرحلة ويزامالونهم.

وكانت صورة شباب الجماعات السإلماية ماشرفة ومالفتة للنظار، 
فصبغت الجو فى رشيد صبغة إسإلماية شجعت الناس على الرضا 
والطمئنان وافادتنا على شيوع قايم السإلما وتقاليده بين الشباب والقاتداء  
بهم، وكانت زيارات الفتيات المسلمات وهن يرتدون الزى السإلماى أكثر 

0إثاارة حيث كن يأتين إلى رشيد فى جماعات كبيرة مالفتة للنظار 

وكانت رحلت الطفال وهى ماا يسمى بمدارس الجمعة والتى جعلت 
ماراكز تواجدها فى ماساجد السإكندرية، كانت زيارات الطفال إلى رشيد 
واسإتعراضها فى الشوارع وعمل حلقات فى الحدائق يلقون فيها الناشيد 
السإلماية ماثل طلع البدر علينا، وأناشيد الصلة، ثام القياما بعمل تمثليات 
صغيرة تهدف إلى التوعية السإلماية، كان لهذه الرحلت أعظم الثار فى 
إحياء روح الدعوة السإلماية وتشجيع الهالى على دفع أولدهم للذهاب إلى 

0المسجد 

فاتنة جماعة التكفير والهجرة



وبينما الدعوة تشق طريقها وتواصل سإيرها، بعد أن بددت الشائعات 
وازالت كثير مان العقبات، بينما بدأت النفوس تستقر إذا بحادث خطف 
الشيخ ماحمد حسين الذهبى قاد فجر الماضى السإيف وأثاار مان جديد 
الخوف والتردد فى بعض النفوس وبدأت الصحافة تشارك فى إثاارة الفتنة 
واليحاء بخطورة التطرف الدينى، وبدأت صور الشباب الملتحقى تتصدر 
الصحف بتهكم وازدراء، وبدأت الذاعة فى تشويه السلوك السإلماى وكذا 
بدأ أولياء الماور يحذرون أبناءهم مان الذهاب إلى المساجد ويأمارونهم بحلق

0لحاهم والبعد عن التجمعات السإلماية

وقاد نسيت وسإائل العلما والصحافة أنها مانذ أياما كانت تندد بشدة 
بعهد عبد الناصر الذى كبت الحريات وعذب  شباب الخوان المسلمين، 
فضل عن اعتراضهم بأن هذه الحداث كانت مالفقة ومادبرة، كما كشفت 
التحقيقات ذلك بصراحة ووضح كما كتب فى ذلك بكل وضوح السإتاذ 
ماصطفى أماين فى جريدة أخبار اليوما يحذر مان التمادى فى اتهاما 
الجماعات السإلماية ويذكر بما حدث للخوان المسلمين مان اتهاماات ثابت 

0بطلنها

ولقد قااما شباب الجماعات السإلماية وبخاصة فى جاماعة السإكندرية 
بمسيرة إسإلماية مانظمة وعظيمة يستنكر حادث اغتيال الشيخ الذهبى 
ويشجب اسإتعمال العنف فى الدعوة إلى الله تعالى، ويحذر اعداء السإلما 
فى كل وسإائل العلما مان اسإتغلل هذا الحادث ضد الفكر والسلوك 

0السإلماى الصحيح

وبقدر ماا أثاارت فتنة جماعة التكفير والهجرة مان ماشاكل وجددت مان 
إشاعات، بقدر ماا أعطتنا الفرصة لتوضيح حقيقة تفكير جماعة التكفير 
والهجرة، كما أتاحت لنا الفرصة لشرح الفكر السإلماى الصحيح على ضوء 
ماا جاء فى الكتاب والسنة، وعلى ضوء ماعايشتنا لهذا الفكر حيث بدأ ماعنا 
داخل السجون والمعتقلت على أثار أهوال القتل والتعذيب بما خلق مان 
ماشاعر البغض الشديد والمقت للحكاما واذنابهم فى هذا العهد، بما ترك فى
نفوس الشباب بأنهم ليسوا مان السإلما فى شىء بل أنهم ماتآمارون على 

0نسف السإلما ودعاة السإلما مان الوجود

وكانت فتنة التكفير والهجرة فرصة للتوسإع فى شرح عقيدة جماعة 
الخوان المسلمين على ضوء ماا جاء فى رسإالة (العقائد) وسإالة (التعاليم) 
وشرح مانهج الخوان فى الدعوة والحركة مان رسإالة (المؤتمر الخاماس) 
للمااما حسن البنا، وكذا كانت فرصة لشرح أهداف وماخططات أعداء 

0السإلما فى الداخل والخارج



وكانت رسإالة (دعاة ل قاضاة) للمااما حسن الهضيبى المرشد العاما 
للخوان المسلمين قاد صدرت فى نفس الوقات فأفادتنا فى توضيح القضية 

0حيث أنها كانت قاد وضعت فى الصل للرد على تفكير جماعة التكفير 

وكان أهم ماا توسإعت فى الحديث فيه هو أن رسإالة المسلم فى هذا 
المجتمع ليس هو الحكم على الناس، فليست هذه ماهمتنا ولسنا فضل عن 
ذلك ماؤهلين للحكم فيها. ولكننا نعتقد أن ماهمتنا هى تعريف الناس بالسإلما
الصحيح، وأن التجربة قاد أفادت أن المسلم حين يتعرف على السإلما 
الصحيح فإنه سإرعان ماا يكون ماع الحق، وأن التقصير يسند فى الصل إلى 
تقاعس الدعاة وعدما ماعرفتهم بالوسإائل الناجعة للدعوة إلى الله تعالى 

0بالحكمة والموعظة الحسنة

ولقد كان لثبات شباب الدعوة السإلماية أمااما أحداث الفنية العسكرية
وجماعة التكفير والهجرة أثاره الطيب فى تفويت أغراض أعداء الدعوة 

0السإلماية 

كما أن هذه الحداث فتحت عيونهم وأفهاماهم على ماا يحاك ضد 
ًا على المنهج الحركى الواعى المدروس الذى ل يقع فى  السإلما وأيض
الشراك التى توضع لهم فى الطريق حتى تعوقاهم عن بلوغ غايتهم وآماالهم 

0السإلماية 

ل هجرة بعد الفتح

وفى جو فتنة التكفير والهجرة، نرى أنه مان واجبنا كدعاةت أن نبين 
للشباب الغيور على دينه تهافت الدعوة إلى الهجرة الجماعية التى قاامات 
على حكم فاسإد بتكفير ماجتمعات المسلمين ول حل إزاء أوضاعها الجاهلية 
غير الهجرة والنفصال عن هذه المجتمعات وماقاطعة المساجد والمدارس 

 !! نقول : 00والمعاهد وترك الوظائف فى الحكوماة والشركات

كانت الهجرة إلى المدينة فرضا قابل فتح ماكة، وكان مان لم يهاجر مان
المؤمانين، ل ولية بينه وبين أخوانه مان المهاجرين والنصار، وكان ذلك حتى
يتجمع المسلمون فى المدينة ليكونوا قاوة تأخذ على أيدى أعدائهم، وتمكن 

0لدينهم بين الناس فل يصدهم عنه طاغية أو ماستعل فى الرض

هذه الهجرة قاد فرضت على المؤمانين فرضا، وأكرهتهم ظروف 
ماختلفة على ترك ديارهم وأماوالهم وأهليتهم، وهم ماع هذا كانوا فرحين بها 

0ماستبشرين لنهم ينصرون الله ورسإوله، ويجاهدون فى الله حق جهاده

إن الجاهلية قاد ناولت الدعوة السإلماية ماناوأة حاقادة باغية ل تعرف 
رحمة ول عدل وماكث الرسإول فى قاوماه ثالث عشرة سإنة يذكرهم 
ويدعوهم إلى السإلما، وهم ل يزدادون إل عتوا واسإتكبارا.. فكانت الهجرة 



أمارا ل مافر مانه ول سإبيل إل إليه حتى ل يستمر الشرك بصلفه وطغيانه 
0وعناده، يضع الشواك والعقبات فى طريق دعوة التوحيد

وأثامرت الهجرة ثامراتها المباركة، فقامات فى المدينة أول دولة 
إسإلماية حققت فى أماد وجيز أعمال خالدة، كانت قامتها فتح ماكة فى العاما 

0الثامان بعد الهجرة وتطهير البيت الحراما مان الوثاان والصناما

وبعد فتح ماكة ودخول الناس فى دين الله أفواجا، وبعد أن دالت دولة 
الشرك والبغى، قاال رسإول الله صلى الله عليه وسإلم : ((ل هجرة بعد 

0الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا اسإتنفرتم فانفروا )) رواه ماسلم

وقاد أخذ دعاة الهجرة ببعض القاوال فى شرح هذا الحديث، تذهب 
إلى أن المراد بنفى الهجرة هو نفى الثواب العظيم الذى أعده الله 
للمهاجرين الولين، فمن هاجر بعد الفتح فثوابه لن يكون كثواب هؤلء 
المجاهدين السابقين، وماعنى هذا أن الهجرة الجماعية باقاية إلى يوما 
القياماة، وأن النفى فى الحديث ليس مانصبا على وقاوع الهجرة بعد الفتح، 

0ولكن على الثواب الذى يناله المهاجرون

ول نرى فيما ذهب إليه أصحاب هذا القول فى تأويل الحدجيث حجة 
تطمئن إليها النفس وينزل عند حكمها العقل، فظاهر الحديث واضح الدللة 
فى نفى الهجرة بعد الفتح، وحمل هذا النفى على ماعنى خاصا دون دليل 
قااطع ل يمكن التسليم به، ونود أول أن نذكر أن الهجرة قابل الفتح كانت 
جماعية شملت المؤمانين كلهم، بحيث عد المؤمان الذى لم يهاجر خارجا عن
المهاجرين فل تربطه بهم روابط المؤاخاة والموالة، وأن الهجرة كانت 
تحول جماعيا مان وطن إلى فرارا مان الرهاب والعنات، فهل تظل ماثل 
هذه الهجرة الجماعية ويظل التحول الجماعى مان وطن إلىوطن قاائما بعد 

 ؟00الهجرة وبعد أن أصبح للمساماين وفرة وشوكة ودولة 

قاد يقولون أن الظروف التى أضطرت المسلمين قابل الهجرة قاد 
00تحققت فى عصرنا هذا، فأصبحت الهجرة فرضا على المسلمين 

وماثل هذا القول ل يقوله إل مان يريد أن يعطل فريضة الجهاد الماضية
والصبر على تكاليف الجهاد والدعوة، فما قاال الرسإول الكريم هذا الحديث 
إل لنفى كل السإباب التى أدت إلى الهجرة قابل الفتح مان الضعف واقالة 

0وتحكم الطغاة 

إن هذا الحديث يرشد المسلمين إلى حقيقة يجب أن تكون مااثالة أمااما
كل ماسلم حتى ل ينسى رسإالته فى الحياة كداعية ماجاهد، وحتى يكون 
دائمات صورة حية للنسان الكريم العزيز، الذى يخوض غمرات الشدائد 

0ذيادا عن كيانه ووجوده ودفعا لكل اثام أو ضيم يناله 



وهذه الحقيقة التى يرشد إليها الحديث هى أن المسلم ل يفرط فى 
وطنه ول يستسلم لليأس والقنوط، وعليه أن يتخذ العدة التى تكفل له 
الحياة التى خلق مان أجلها أمار بالحفاظ عليها والموت دونها، وهى حياة 

0العزة والكراماة ((ولله العزة ولرسإوله وللمؤمانين) 

إن الهجرة فرضتها ظروف ماعينة وقاد ذهبت تلك الظروف بعد الفتح، 
فإذا تحققت بعد ذلك للماة السإلماية فباثام ماا اجترحت أيديهم وماا فرطوا 
فى أمار أنفسهم ودينهم، ذلك الدين الذى يدعو إلى القوة والخير فى كل 
ًا للمسلمين مانزلة القيادة التى أرادها الله  ماجالت الحياة حتى يكون دائم

0لهم

يقول الرسإول الكريم : ((الجهاد مااض إلى يوما القياماة)، والجهاد فى 
ًا إلى يوما القياماة إل لدفع كل اعتداء تتعرض له  سإبيل الله ماا كان مااضي
الماة السإلماية وماا نال هذه الماة فى تاريخها القديم والحديث مان ظلم 
واضطهاد حتى طردت مان الندلس بعد أن عاشت هناك نحو ثامانية قارون، 
وحتى طردت مان فلسطين وقاامات فيها دولة مان اللصوصا والعصابات 
تخطط فى حقد وكيد لقياما اسإرائيل الكبرى مان الفرات إلى النيل، ماا حدث
كل هذا إل لن المسلمين نسوا أن دينهم دين قاوة فى العقيدة والبدن 

0والعدة والوحدة 

إن الماة السإلماية صاحبة رسإالة خالدة، ولن تستطيع حمل هذه 
الرسإالة إل إذا كانت قاوية يخشى بأسإها.. وكيف تسترد قاوتها وماجدها 
وشبابها المؤمان قاد أصيب بشرود الوجدان وزعزعة الفكر وبلبلة القيدة؟! 
وتروج بينه دعوات هروبية انساحبية ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه 
العذاب؟

أن الحديث الشريف حين ينفى الهجرة بعد الفتح فإنه ينفى كل 
السإباب التى أدت إلى الهجرة قابله، ويشير إلى ماا يجب أن تكون عليه 
الماة السإلماية مان القوة والعداد للجهاد، فى كل وقات حتى تفدع عن 
أرضها الغزاة، وحتى تكون علي أهبة السإتعداد للنفير وحمل السلح إذا ماا 
اعتدى على بلد ماسلم (وإذا اسإتنفرتم وأماا ماا بقى مان أنواع الهجرة، فهى 
الهجرة الفردية أطلب العلم والتفقه فى لدين والفرار بالعقيدة مان الذى 

0والضطهاد

فالهجرة مان أجل العلم باقاية ودائمة ول يسوغ لعاقال القول بغير هاذ، 
لن السإلما دين العاما والمعرفة والنظر والتدبر، حيث كان أول أمار فى 

000السإلما هو المار بالقراءة 

وأماا الهجرة الفردية خوف الفتنة فى الدين فإن العلماء يقولون 
ببقائها، فل جدال فى أن المسلم يرفض المهانة والذلة فى دينه ودنياه 



ويجود بكل ماا يملك فداء لعقيدته وكراماته، ومان هناك فإنه ل يقبل أن يحيا 
0بين قاوما ينالون مان حريته وقاياماه بفرائض الصلة والصياما والزكاة والحج 

إن الهجرة الباقاية إلى يوما القياماة هى هجرة المساوئ والتوبة مانها ل 
هجرة الوطان والتخلى عنها، فقد روى ماسلم فى كتاب ((الماارة)) مان 
صحيحة عن أبى عثمان النهدى أن ماجاشع بن ماسعود السلمى قاال : جئت 
بأخى ((أبى ماعبد)) إلى رسإول الله صلى الله عليه وسإلم : ((قاد ماضت 
الهجرة بأهلها)) قاال ماجاشع: فبأى شىء تبايعه؟ قاال : على السإلما والجهاد
والخير، قاال أبو عثمان النهدى: فلقيت أبا ماعبد فأخبرته بقول ماجاشع 

0فقال : صدق

وروى مان حديث فضالة بن عبيد بن فاقاد أن النبى صلى الله عليه 
وسإلم قاال فى حجة الوداع: (أل أخبركم بالمؤمان؟ مان أمانه الناس على 
أماوالهم وأنفسهم، والمسلم؟ مان سإلم الناس مان لسانه ويده، والمجاهد؟ 
مان جاهد نفسه فى طاعة الله، والمهاجر؟ مان هجر الخطايا والذنوب)) – 

0 21 صا6أورده المااما أحمد فى ماسنده ج

وعن أبى هند البجلى قاال : كنا عند ماعاوية بن أبى سإفيان وقاد غمض 
عينه، أخذته سإنة مان النوما، فتذاكرنا الهجرة والقائل مانا يقول قاد انقطعت،
والقائل مانا يقول لم تنقطع، فانتبه ماعاوية، ماا كنتم فيه فأخبرناه – وكان 
قاليل الحديث عن رسإول الله صلى الله عليه وسإلم – فقال تذاكرنا الهجرة 
عند رسإول الله صلى الله عليه وسإلم فقال : ((ل تنقطع الشمس مان 

0 296 صا20ماغربها)) – الفتح الربانى ج

إن الهجرة مان ماكة إلى المدينة قاد انقطعت، ول تعد سإابقة 
للمسلمين فى هجرة أوطانهم إذا تعرضوا للضطهاد، فالولى لهم أن 

 والولى بهم أن 00يصبروا على تكاليف الدعوة إلى هذا الدين والتذكير به 
يستجيبوا لنداء ربهم ((يا أيها الذين آمانوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 
الله لعلكم تفلحون)) ول يلتفتوا لى دعوة تشذ بفهمهم لهذا الدين 

0والسإتقاماة عليه 

إن الهجرة فى وقات البعثة كانت لها ظروفها الخاصة التى ل يجب 
على الماة السإلماية بعد الفتح أن تتعرض لها، فقد ماضى الرسإول الكريم 
وقاد سإلم المسلمين أماانة دولة قاوية الركان ماتينة البنيان وواجب 
المسلمين هو السهر عليها والدفاع عنها عن طريق هجرة الضعف العقلى 

0والعلمى والحربى، وهجرة الضعف الخلقى والنفى والجسدى

التكبير والتهليل

وفكر الخوة فى رشيد أن يحققوا سإنة العيد فى التكبير والتهليل، 
فتواعدوا فى صلة الفجر فى ماسجد النور، وبعد الصلة خرجوا فى صفوف 



ولم يكن عددهم أكثر مان ثالثاين أخا وأخذوا يجولون شوارع المدينة وهم 
يهتفون الله أكبر الله أكبر .. ل إله إل الله والله أكبر – الله أكبر ولله 
الحمد .. وكان لهذا أثاره الكبير فى صحوة الناس ونشوتهم .. واعطت هذه 

ًا فياضا ببهجة العيد  00المسيرة فرحة وشعور

وفى العاما التالى خرجت هذه المسيرة مان ماسجد زاوية الباشا ولكن 
0العددكان قاد جاوز الثمانمائة وكان نصر الله عظيما وفتحه مابينا 

طلع البدر علينا

هـ خرجت مان زاوية الباشا ماسيرة1398وفى صباح يوما الهجرة لعاما 
مان تلمايذ المدارس العدادية والبتدائية فى رشيد يتغنون بنشيد طلع البدر 
عتينا وقاد سإاروا فى شوارع المينة فاسإتقبلهم المسلمون أحسن اسإتقبال، 
وكان ذلك اشعارا عظيما بمطلع العاما الهجرى الجديد وفى نهاية المطاف 
وزعت على التلمايذ بمطلع العاما الهجرى الجديد وفى نهاية المطاف زعت 
على التلمايذ الهدايا والحلوى ورشح عشرة مانهم لزيارة ماعالم السإكندرية 

0على نفقة الجمعية، وسإتبقى هذه المسيرة فى ضمير الفتية لن تنسى

 ل تغضب !!00ل تغضب 

أصدر اتحاد طلب جاماعة القاهرة رسإالتهم الشهرية وعنوانها 
(اسإلمانا) للمااما الشهيد حسن البنا، وانتهز الخوان فى رشيد الفرصة 
وقااماوا بتوزيع ماجموعة مانها (هدايا) فقاما أحد التلمايذ بالقاء بعض الفقرات 
مان هذه الرسإالة باذاعة المدرسإة فى فترة الصباح. وماا كاد ينتهى حتى ثاار 
عليه أحد المدرسإين، ودخل أحد الفصول وهو غاضب وواجه التلمايذ قاائل – 
أنتم عارفين ماين رئيس الخوان فى رشيد!؟ فأجاب التلمايذ بأنه الحاج 
عباس السيسى. فقال لهم هل تعرفون أن عباس السيسى كان صول فى 
ًا!؟ ثام علق بما شاء الجيش – وأنه حكم عليه بالسجن خمسة وعشرين عاما
مان كلمات أخرى!! وبلغ حديثه هذا بعض زمالئه مان المدرسإين مان الخوان 
فاصطدماوا به فى ماناقاشات حادة انتهت فى ماكتب السإتاذ ناظر المدرسإة
0

وفى المساء قاابلنى الخوة المدرسإين وابلغونى هذا الخبر فى حدة 
 إن السإتاذ المدرس لم 00وانفعال ولكنى هدأت مان غضبهم وقالت لهم 

يتجاوز الحقيقة فقد قاال – اننى كنت صول فى الجيش – وهذا حق وقاد 
حدث بالفعل. وقاال إننى قاد حكم على بالسجن خمسة وعشرين عاماا لنى 
ًا، غير أنه أراد أن يشرفنى فأضاف  مان الخوان المسلمين – وهذا حق أيض
عشرة سإنوات بدل مان خمسة عشر عاماا وهو نص الحكم الذى ربما كان 
يجهله قاالوا ولكنه كان يريد التشهير ويقصد السإاءة!؟



قالت لهم إننا نتعامال ماع الناس بظاهر أحوالهم ول نحاسإبهم على 
نياتهم ونتلمس لهم العذار حيث أنهم لم يتذوقاوا طعم دعوتنا بعد، وواجبنا 
ماع ماثل هؤلء أننجادلهم بالتى هى أحسن، فإن اسإتجابوا فتلك أمانيتنا وال 
فالزمان جزء مان العلج، وخير لنا أن نتجاهل سإيئاتهم ونعامالهم بالحسنى 

0فإنهم اخوان لنا فى الدين ل يعطلونا عن أهدافنا

وخير وسإيلة للرد على هؤلء الجتهاد فى جذب أكبر عدد مامكن مان 
التلمايذ إلى المسجد فكلما زاد عدد المؤمانين بالدعوة قال عدد المعارضين 
0لها 

وبعد فترة مان الزمان شاء الله أن يحصل أحد أقاارب السإتاذ على 
درجة الدكتوراه وكان مان المقربين إلى قالوبنا، وكان مان واجبنا أن نكرماه، 
فأقااما له الخوة حفل شاى كبير فى نادى مادينة رشيد حضرته ماجموعة 
كبيرة مان أهله واخوانه، وكنت أتمنى أن يحضر هذا الحفل – لتكون فرصة 
ماناسإبة يتعرف فيها علىحقيقتنا وحقيقة دعوتنا. فهذا أسإمى ماا نتمناه لكل 

0ماسلم 

مع زاويإة مسجد الباشاا

كان للوالى ماحمد على باشا فى رشيد ماصانع للطرابيش والسفن 
وماضارب للرز، حيث كانت رشيد فى عهد ماحمد على فى ماقاما العاصمة 
الثانية للدولة، وأقااما الوالى ماحمد على فى مانطقة هذه المصانع (زاوية) 
سإموها زاوية الباشا، ليتمكن العامالون مان أداء الصلة وتهدمات هذه الزاوية
وماضى على صورتها هذه أكثر مان سإبعين عاماا، حتى زحف العمران فى 
هذه المنطقة فساهم أهل الخير فى تعميرها حتى عادت إلى بهائها مان 

0جديد

وكان لزاماا على شباب الدعوة السإلماية أن يشارك فى النشاط 
السإلماى بها ول سإيما إنها زاوية أهلية ليس لوزارة الوقااف عليها مان 

0سإبيل، أو بمعنى أخر ليس لمفتش الوقااف عليها مان سإلطان

وبدأنا فى اعداد خطيب للجمعة مان كل أسإبوع يحضر مان السإكندرية 
لهذا الغرض الكريم، وضاق المسجد على سإعته بالرواد الذين يتشوقاون إلى

0هذا النوع الجديد مان الدعاة الذين يشبعون تطلعاتهم الروحية والحيوية

وجاء شهر رماضان المبارك فبدأ الشباب يفكر فى عمل نشاط 
اجتماعى لمساعدة الفقراء فأعلن عن ماشروع لجمع الملبس والماوال 
ونجح المشروع، ثام أعلن الشباب عن العتكاف فى الشعر الواخر مان 
رماضان فى المسجد، وماا أن أعلن عن هذا المار بين الناس حتى برزت 
ماشاكل جديدة لفرط البعد بين تطبيق السنن السإلماية وبين نسيانها أو 
تجاهلها. فالول مارة يسمع الناس عن العتكاف، وماعناه المكث فى 



المسجد بنية الذكر والعبادة بل أن بعض الناس اسإتنكروا الطعاما فى 
0المسجد، وكان لبد مان علج هذا المار بالحكمة والصبر

فكان لزاماان أن نقابل كل ماعترض على انفراد ونحدثاه عن هذه السنة
مان واقاع تاريخ السإلما وعمل الرسإول صلى الله عليه وسإلم وكنا نقول له 
أنه ل ماانع عندنا مانت التحاكم إلى ماشايخ وأئمة المساجد، وكنا ندعوه كى 
يتناول ماعنا طعاما الفطار فى المسجد وكان هذا الصنف مان الناس عنيفا 
فى المناقاشة باخلصا حرصا مانه على ماا اعتاد مان صور إسإلماية نشأ عليها
0

واسإتطعنا بالحكمة والحسنى أن يتم العتكاف بالصورة التى جمعت 
القلوب.. وتطورت المارو حتى صار هؤلء الخوة الكراما، يرسإلون يومايا 

0الطعاما والحلوى للخوة المعتكفين

وكان بعض الخوة مان جماعة أبو العزايم وهى طريقة صوفية، قاد 
تبرع فى ماشروع تجديد هذا المسجد وجاءوا المسجدج ليقيموا حلقة ذكر 
0على طريقتهم المعروفة واعتبروا ذلك حقا لهم 

وكان جميل مان شبابنا أن يفقهوا رسإالتهم فهم قاوما على فقه ووعى 
بحركة الدعوة السإلماية التى تجمع ول تفرق ول تجعل مان الجهل ببعض 

0حقائق الدين والخلفات فى الفروع خصوماة وبغضاء وفرقاة 

وعلى ذلك رحبوا بهم وتحدد يوما فى السإبوع لعقد جلساتهم ول يزال 
المار يسير على هذا المنوال فى أخوة وماودة حتى تخلفوا هم عن المسجد 

0ولم يعودوا يترددون عليه 

الذان الواحد وقراءة القرآن

وكان مان الصعب على الناس أن يتقبلوا صلة الجمعة بدون قاراءة 
سإورة الكهف كما تعودوا ذلك على مادى حياتهم، ولكن شبابنا عالجوا هذا 
المار علجا حسنا واعيا، حيث اسإتحضروا عشرات المصاحف الشريفة، وكل
داخل إلى المسجد يستطيع أن يجد ماصحفا يتلو فيه القرآن، وأنه لمظهر 
ماطمئن خاشع حين تدخل المسجد فتجد عشرات الشباب يمكسون 
بالمصاحف يتلون كتاب الله، وبهذا اسإتقر المار على ذلك بموافقة الناس 

0وعدما اعتراضهم حيث أنهم وجدوا بديل ماقنعا ل يدع لهم حجة يحتجون بها

وجاء دور الذان الواحد بعد أن يصمد الخطيب على المنبر، وقاد تهيأت
النفوس بهذه المقدماات كلها فلم يعترض ال نفر قاليل اسإتطاع الشباب 

0بأسإلوبهم الحكيم أن يفهموه ويقنعوه، فيلتزما ويسير ماع الجماعة

دروس التقويإة للطلب



وبدأت مارحلة جديدة وناجحة إذ نظمت دروس تقوية لطلب المدارس
الثانوية والعدادية فى المسجد وهو ل شك عمل اسإلماى كبير، وهو بعد 
ذلك رصيد للدعوة السإلماية فى ماستقبل أياماها المباركة باذن الله وأمار 

0يوافق رغبة أولياء أماور الخوة الطلب 

وتكملة للعمل مان خلل الحكمة والصبر والقانون فقد أنضم الخوة 
 284جميعا تحت لواء الجمعية السإلماية للتربية الدينية المشهرة برقام 

0 1974وماقرها زاوية الباشا والتى قاد تم تأسإيسها عاما 

ول تزال القافلة تسير وفى الطريق الكثير، ولكن لبد أن يكون فى 
حس الداعية أن الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة أشقى وأتعب 

0وأشد، ولكنها فى النهاية أقاوى وأنجح واحد 

وأعظم ماا ينبغى أن يكون عليه الداعية المسلم هو أن يفقه حركة 
الدعوة، وذلك بمعرفة طبائع الناس وطبيعة البييئة وظروف المكان والزماان
وعقد النية على ماواصلة الجهاد بالبلغ والبيان والمودة والحب، ثام الصبر 
علىاخلق الناس والجهل بالدعوة وأن يستفيد بالمظروف والحداث وليحولها

0لتكون عونا له وحتى ل تنقلب عليه 

وفى قاول الله تعالى ( قال هذه سإبيلى ادع إلى الله على بصيرة أنا 
ومان اتبعنى وسإبحان الله وماا أنا مان المشركين) فى فقه هذه الية الكريمة
0مانهج الدعوة والداعية 

لقاء الفتيات

سإبق أن ذكرت أن بعض الفتيات طلبن ماقابلتى للسإتفسار عن بعض 
السإئلة حول الدعوة، وقاد اعتذرت عن هذا اللقاء نظرا لن الظروف لم 
تتهيأ بعد فى رشيد .. وماضت الياما وأخذت الدعوة طريقها إلى القلوب 
والبيوت وشغلت عقول النساء والفتيات وهيأ الله للدعوة بعض السإاتذة 
المدرسإين فأخذوا بأيديهن إلى الله .. وأصبح الجو مالئما والوقات ماناسإبا 

 فقامات الجمعية السإلماية للتربية الدينية00والمسجد جاهزا والرغبة مالحة 
بعمل دعوة عاماة لنساء وفتيات رشيد لمحاضرة فى المسجد يحضرها الخأ 
السإتاذ ماحمد عبد المنعم وبعض الخوات مان الطالبات بجاماعة السإكندرية
0

وجاء وقات المحاضرة بعد صلة العصر وأشفقنا أن ل يستجيب إل 
القليل.. ولم تمض لحظات حتى اماتل المسجد بالنساء والفتيات. ونجح 
اللقاء والحوا فى تنظيم لقاء أسإبوعى.. واسإتجابت الجمعية على أن تنظم 

00ماحاضرة فى كل شهر 



وفى اللقاء الثانى جاء أكثر السيدات والفتيات بصورة جديدة غير
الصورة التى كانوا عليها فى اللقاء الول، لقدجئن هذه المرة باللباس 
السإلماى ( الحجاب) ولم تمض أسإابيع حتى انتشر الزى السإلماى بصورة 
ماشرقاة ورائعة. وكان مان المتوقاع أن تبدأ مارحلة جديدة مان المناقاشات 
المتنوعة داخل البيوت وتستجد بعض المشاكل الخاصة بشأن ارتداء الزى 
السإلماى – وكنا نتوقاع الكثير كما حدث فى المرحلة الولى ماع الشباب، 
ولكن نحمد الله تعالى أن المرحلة الولىالتى قاطعناها ماع أبناء رشيد الكراما

0كان أسإاسإها قاويا بحيث قاامات عليه المرحلة الثانية بأمان واقاتناع وثابات

ول تزال المحاضرات تسير بانتظاما والقابال يزيد والقافلة تسير بعين 
0الله ورعايته 

مجلة الدعوة ووسائل الخوان

كان لسإتئناف صدور ماجلة الدعوة فى هذا الوقات أثاره الكبير فى 
المساعدة على ايجاد ماناخأ طيب مان نفحات الحرية التى أتاحت للناس 
فرصة للقراءة والطلع على مااضى الدعوة وحاضرها كما أعطتنا وسإيلة 
0صالحة لعرض الدعوة والرد على ماا أثاير حولها مان ماشكلت وشبهات 

لهذا فقد انتهز الخوة فى رشيد فرصة عودة ماجلة الدعوة وبعض 
رسإائل المااما الشهيد حسن البنا ماثل رسإالة المأثاورات ورسإالة المؤتمر 
الخاماس والرسإائل الثلث فقاماوا بتوزيعها هدايا على كل المستويات فى 

0رشيد 

وقاد أوجدت هذه الحركة صلة ماودة وماجال للمناقاشة والفهم 
0والرتباط  

فاقه الدعوة

جاءت إلى رشيد ماجموعة مان طلب الجماعة السإلماية بالجاماعة، 
وأعددنا لهم رحلة نيلية بالتوبيس النهرى إلى ماسجد (أبو ماندور) وهو ماكان
سإياحى رائع يقصده الزوار مان كل ماكان، وقابل أن يغادر التوبيس النهرى 
الشاطء، جاء بعض الطلب وماعهم بعض الفتيات، وطلبوا أن يصحبوهم فى 
الرحلة، ولكن شباب الجماعة السإلماية رفضوا باصرار، بحجة أن ماعهم 

 وعبثا حاولوا اقاناعهم بالذهاب ماعهم ولكن دون جدوى، 00فتيات ماتبرجات 
فانتقلوا بأتوبيس أخر وذهبوا إلى (أبو ماندور) وتقابلوا هناك بعد أن لمزوا 
شباب الجماعة السإلماية بالرجعية والنانية والتعصب، وشاركهم فى هذا 
الشعور عاماة الناس الذين ل يعرفون عن السإلما إل اسإمه!!



ولما ذهب الخوة إلى ماسجد (أبو ماندور) حان وقات الصلة وأذن 
المؤذن وترقاب المصلون أن يلبى هذا الشباب الملتحى نداء الله ويدخلوا 

 والسبب طبعا أن ماسجد00للصلة، ولكن أحدا مانهم لم يأتى إلى المسجد 
أبو ماندور به (قابر) وهم يحرماون الصلة فى المساجد التى بها قابور، 
والناس بالطبع ل يوجد عندهم هذا الفقه ولم تسبق إلى أذهانهم ماثل هذه 
الحكاما الفقهية بل ربما صح فى حسهم مان تماما بركة الصلة أن تكون فى
ماسجد به قابر ولى مان أولياء الله الصالحين!!

وكان لعدما ماشاركتهم الناس فى الصلة اسإوأ الثار، وماجال للمناقاشة 
والجدل. ولو كان هذا الشباب غير مالتح ماا نقص عملهم هذا مان شأنهم 
شيئا، فإن كثرا مان الشباب يؤما هذا المكان وليس فى ذهنه أن يصلى، كما 
ليس فى ذهن الناس أن يستنكروا ذلك عليهم !!

وعاد الشباب مان رحلتهم وجلست ماعهم فى نادى مادينة رشيد جلسة 
بسيطة هادئة. وطرحت عليهم هذه القضايا بمنطق الحكمة التى عناها الله 
تعالى قاوله (ادع إلى سإبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى 

0هى أحسن)

قالت إن الذين أنعم الله عليهم باليمان بهذا السإلما يجب أن يفهموا، 
أن هذا الدين ليس وقافا وحكرا عليهم، فبهذا يقفلون الباب وينطوون على 
أنفسهم كأن السإلما جاء لهم وحدهم !!

إن هذا السإلما دعوة للناس جميعا والذين يدخلون هذا الدين يعتبرون 
أنفسهم مان أول يوما دعاة.. بالفهم والسلوك والقدوة (لقد كان لكم فى 
رسإول الله أسإوة حسنة) وصدق الله العظيم فى وصف خير الدعاة بقوله 
((ولو كنت فظا غليظ القلب ل نفضوا مان حولك)) والداعية بالنسبة 
للمجتمع الجاهلى طبيب ومادرس ومارب.

وغاية الداعية أن يجمع للسإلما أنصارا حتى تتكون القاعدة السإلماية 
0الكبرى

فلبد اذن ان نفقه قاول الله تعالى ((اذهبا إلى فرعون أنه طغى فقول
له قاول لينا لعله يتذكر أو يخشى) فما بالكم بالذين جاءوا إليكم سإعيا.. 
وليس فيهم تجبر أو طغيان أنها فرصة نادرة كان مان اليقظة والفطنة 

0اسإتغللها

تصورا لو انكم قابلتم ماشاركتهم لكم فى الرحلة .. ثام سإمعوا مانكم 
هذه الناشيد السإلماية المؤثارة وهذه الدعوات المأثاورة الطاهرة وشاهدوا 
مانكم هذه المعامالة الخوية الباهرة وهذا الحب والتكافل فيما بينكم.. ماع 

0التلطف ماعهم بل واكراماهم وحسن اسإتقبالهم والتعرف عليهم وتوديعهم



إن هذا التصرف الحكيم لو تم لكان له أعظم الثار فى نفوسإهم.. بل 
سإوف يحملون هذا الصنيع ويتحدثاون به إلى غيرهم ولربما فتح الله على 
أحدهم فيكون ماعكم وهو ربح لو تعلمون عظيم !

وإنهم رقام هذا الذى حدث مانكم فقد ذهبوا إلى ماسجد (أبو ماندور) 
كما أرادوا، ولكنهم فى هذه الحالة ناقامون عليكم وعلى دعوتكم، وبهذا 
التصرف مانكم أصبحتم دعاة ضد الدعوة مان حيث ل تشعرون!!

وذكرت لهم قاصة قاد حدثات لى مانذ أياما، إذ ذهبت إلى ماصيف رشيد 
لزيارة بعض الخموة، وفى طريق عودتى، رأيت رجل وماعه فتاة ينتظران 
على الطريق، فأوقافت السيارةك إلى جوارهما ودعوتهما للركوب فاسإتجابا 
وعند ماحطة الوصول شكرانى باماتنان وسإرور وتعرفت بالرجل وتعرف بى 
– وكان لهذا التصرف أثاره الطيب فى نفسيهما وعاد على الدعوة بالكلمة 
0الطيبة وهذه هى رسإالة الداعية 

القبور فاى المساجد

ونعود إلى الحديث  عن اماتناعكم عن الصلة فى المساجدج التى بها 
قابور، فل شك أن الصلة فيها (مانهى عنها) ولكن المسلم حين يريد أن ينهى
عن مانكر إنما يفعل ذلك بشرط أن ل يرتكب مانكرا أشد مانه، وهذا الذى 
حدث ربما كان يؤدى إلى فتنة !!

أننا إذ نؤمان بكراهية الصلة فى المقبرة، تعذر هؤلء فقد ورد فى 
كتاب الفقه على المذاهب الربعة ماا يجيز الصلة فى المقبرة على أقاوال 
فقهاء الحنابلة والحنفية والمالكية. فالحنابلة يقولون أن الصلة فى المقبرة،
وهى ماا احتوت على ثالثاة قابور فأكثر فى أرض ماوقاوفة للدفن باطلة 
ماطلقا. أماا إذا لم تحتو على ثالثاة بأن كان بها واحد أو اثانان فالصلة فيها 
صحيح بل كراهية أن لم يستقبل القبر وال كره. والحنفية قاالوا : تكره 
الصلة فى المقبرة إذا كان القبر بين يدى المصلى بحيث لو صلى صلة 
الخاشعين وقاع بصره عليه. أماا إذا كان خلفه أو فوقاه أو تحت ماا هو واقاف 
عليه فل كراهية على التحقيق. وقاد قايدت الكراهية بأن ل يكون فى المقبرة
ماوضع أعد للصلة ل نجاسإة فيه ول قاذر وال فل كراهة. وهذا فى غير قابور 
النبياء فل تكره الصلة فيها ماطلقا. والمالكية قاالوا : الصلة فى المقبرة 
0جائزة بل كراهية أن أمانت النجاسإة 

اليس مان الحكمة أن تؤدى الصلة فى نفس المسجد بعيدا عن اتجاه 
القبر؟ اليس مان الحكمة أن نوضح للناس مافهومانا مان خلل هذا الموقاف 
بالتى هى أحسن فى ماحاضرة بالمسجد فيستفيد الناس علما ونستفيد نحن
بهذه القلوب؟



أليس مان الحكمة أن نعمل عمل اسإلمايا واسإعا يوحد صفوفنا ويؤلف 
قالوبنا ويؤهلنا بشريعة الله تعالى ويؤمائذ سإوف ل تجد ماسجدا به قابر !

فهذا رسإول الله صلى الله عليه وسإلم خير داعية إلى السإلما – كان 
يصلى فى جوف الكعبة وفيها الصناما العديدة، ولم يئنه عن الصلة فيها وثان
أو يشغله شاغل – فقد صنع الرسإول مان الجاهلين جيش الهداة – ثام فتح 

0الرسإول بالمهتدين دول الطغاة – فحطم الصناما وأقااما دولة القرآن 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا جنود عقيدة ماجاهدين ل طلب فاسإقة 
0ماجادلين 

الوقوف والقيام اكراما للقادم

ذات يوما زارنى بعض الخوة مان الشباب، وبعد لحظات زارنى ضيف 
يعتبر اسإتاذا لهم فى الكلية، وبعد أن القى السلما ماد يده يصافحهم، 
فصافحوه جميعا وهم جلوس فتسبب ذلك فى حرجى الشديد!؟ فابتسم 
0السإتاذ ولم يمكثم كثيرا وانصرف 

وتوجهت بحديث لطيف إلى الخوة – فقلت لهم .. إن لذى حدث الن 
مان عدما قاياماكم لسإتقبال الزائر، قاد ترتب عليه عدة أماور – المار الول أن
الزائر لم يجد اليناس الذى يشجعه على الجلوس فترة أوسإع، والمار الثانى
أنه قاد يسبق إلى ظنه أنه غير مارغوب فى تواجده ماعنا، والمار الثالث أنه 
ًا أن هذا الجتماع غير عادى فيؤوله كيفما شاء  0ربما يسبق إلى ظنه أيض

إن هذا الموقاف يمكن حدوثاه فيما بيننا نحن الذين تعارفنا فتآلفنا 
فتحاببنا، ولسنا فى حاجة إلى مارحلة المؤلفة قالوبهم، وليست الخلق 
السإلماية ماوقاوفة على ماواقاف ماعينة بقدر ماا هى شيم عاماة تنبئ عن روح 

0هذا الدين

ورسإولنا صلى الله عليه وسإلم حين قاال ( ل تطرونى كما اطرت 
النصارى المسيح بن ماريم، ول تعظمونى كما كانت تعظيم العاجم مالوكها) 
فالطراء المنهى عنه فى الحديث الشريف ماقيد وليس على اطلقاه، 
ًا ماقيد بقوله (كما كانت تعظم  والتعظيم المنهى عنه فى الحديث أيض
العاجم مالوكها)) حيث كان العاجم يعتقدون أن دمااء اللهة تجرى فى 
عروق مالوكهم فكانوا يعظمونهم تعظيم العبيد لللهة ومان هنا جاء النهى 

0على هذا النحو 

الم تسمعوا قاول الرسإول صلى الله عليه وسإلم (قاوماوا إلى سإيدكم) 
حين دعا الرسإول عليه الصلة والسلما سإعد بن ماعاذ رضى الله عنه ليحكم 
فى ماواليه مان يهود بنى قاريظة، وحينما سإمع المهاجرون قاول الرسإول 
عليه الصلة والسلما ( قاوماوا إلى سإيدكم) قاالوا إنما أراد رسإول الله صلى 



الله عليه وسإلم (النصار) ووانما النصار فقد قاالوا: قاد عنى بها رسإول الله 
0صلى الله عليه وسإلم (المسلمين) 

فمن الذى قاال للمسلمين قاوماوا لسيدكم، أليس هو رسإول الله صلى 
الله عليه وسإلم ومان هؤلء الذين قااماوا؟ أليسوا هم الصحابة الجلء الطهار
البرار الذين رفعوا الراية وحملوا عبء الدعوة !؟

يقول المااما النووى فى تعليق على هذا الحديث : ((فيه اكراما أهل 
الفضل وتلقيهم بالقياما لهم إذا أقابلوا ، هكذا احتج به جماهير العلماء 
لسإتحباب القياما. قاال القاضى : وليس هذا مان القياما المنهى عنه، وإنما 
ذلك فيمن يقوماون عليه وهو جالس ويمثلون قاياماا طول جلوسإه. قالت 
القياما للقادما مان أهل الفضل ماستحب، وقاد جاء فيه أحاديث، ولم يصح 

0 93 صا12النهى عنه شىء صريح )) – النووى على ماسلمم ج

ًا على ذلك، ماا جاء فى حديث كعب  ومان الحاديث الثابتة الدالة أيض
بن ماالك المتفق عليه، وهو يقص خبر تخلفه عن غزوة تبوك، قاال فانطلقت
أتأمام رسإول الله صلى الله عليه وسإلم، فتلقانى الناس فوجا فوجا يهنئونى 
بالتوبة، ويقولون لى لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد، فإذا 
رسإول الله جالس حوله الناس، فقاما إلى طلحة بن عبيد الله رضى الله 
عنه يهرول حتى صافحنى وهنأنى، والله ماا قااما رجل مان المهاجرين غيره –

0فكان كعب ل ينساها لطلحة

ًا ماا رواه الترماذى وأبو داود والبخارى فى الدب المفرد  ومان ذلك أيض
عن عائشة رضى الله عنها قاالت : ماا رأيت أحدا مان الناس كان أشبه 
بالنبى صلى الله عليهع وسإلم كلماا ول حديثا ول جلسة مان فاطمة، قاالت 
وكان النبى صلى الله عليه وسإلم إذا رآها اقابلت رحب بها ثام قااما إليها 
فقبلها، ثام أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها فى ماكانه، وكانت إذا أتاها النبى

0صلى الله عليه وسإلم رحبت به ثام قاامات إليه فقبلته 

واعلم أن هذا ل يتنافى ماع ماا صح عن رسإول الله عليه وسإلم أنه 
قاال: مان أحب أن يتمثل له الناس قاياماا فليتبوأ ماقعده مان النار. لن 
ماشروعية اكراما الفضلء وتوقايرهم ل تستدعى السعى مانهم إلى ذلك أو 
تعلق قالوبهم بمحبته، ببل أن مان أبرز صفات الصالحين والفضلء أن يكونوا 
ماتواضعين لخوانهم زاهدين فى طلب هذا الشىء. أرأيتم إلى الفقير 
المحتاج؟ أن الدب السإلماى يوصية ويعلمه الترفع عن المسألة واظهار 
الفاقاة والحاجة للناس، ولكن هذا الدب السإلماى نفسه يوصى الغنياء 
بالبحث عن هؤلء الفقراء المتعففين ويأماركم باكراماهم واعطائهم مان 
0فضول أماوالهم 

فلكل أدب ووظيفة، ول ينبغى أن نخلط بينهما، أو ننسخ الواحد بالخر 
فإن ذلك مان أسإوأ ماظاهر التسرع والجهل.



لقد قاال لنا رسإول الله صلى الله عليه وسإلم: 

( ل تزال أماتى بخير ماا رحم كبيرها صغيرها، وإذا ماا وقار صغيرها 
كبيرها) وحين أسإلم أبو قاحافة أصطحبه أبنه أبو بكر الصديق رضى الله عنه
إلى بيت رسإلو الله صلى الله عليه وسإلم ليعلن اسإلماه – فحين رآهما 
رسإول الله  صلى الله عليه وسإلم قاادماين . خرج إليهما وهو يقول لبى بكر
( أماا خليت بين الرجل ونحن نأتيه ) وكان أبو قاحافة والد أبو بكر الصديق 
كفيفا.

وصدق رسإولنا صلى الله عليه وسإلم حين قاال ( ل تحقرن مان 
المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ) وقاال (الحياء مان اليمان ) 

0وقاال ( الحياء خير كله )

غير أن مان أهم ماا ينبغى أن نعلمه فى هذا الصدد أن لهذا الكراما 
المشروع حدودا إذا تجاوزها، انقلب المار ماحرماا واشترك فى الثام كل مان 

0ماقترفه والساكت عليه 

فمن ذلك ماا قاد تجده فى ماجالس بعض المتصوفة مان وقاوف 
المريدين عليهم وهم جلسو، يقف الواحد مانهم أمااما شيخه فى انكسار وذل
إلى أن يأذن له بالجلوس، ومانه ماا يفعله بعضهم مان السجود على ركبة 
الشيخ أو يده عند قادوماه عليه، أو ماا يفعله مان الحبو إليه عندماا يغشى 
المجلس. ول يخدعنك ماا قاد يقال مان تسويغ ذلك مان أنه أسإلوب مانت 
التربية للمريد؟ .. فالسإلما قاد شرع ماناهج وأسإاليب للتربية وحظر على 
المسلمين الخروج عليها، وليس بعد السإلوب النبوى فى التربية مان أسإلوب
0يتبع 

موقف مع الصور

حدثانى أحد الخوة أن زئرا مان الشباب جاءه فاسإتقبله مارحبا به فى 
حجرة الجلوس، وعاد ليقدما له التحية، فرآه غاضبا ماهموماا، وحين اسإتفسر 
مانه عن السبب؟

قاال له : أننى ماستاء لوجود هذه الصور المعلقة فى هذه الحجرة، الم 
تعلم أن الصور حراما؟

فقلت له أنى أعلم أن المقصود بالصور المحرماة هى تلك التى على 
شكل الصناما والتماثايل التى يقدسإها الناس، وكذلك الصور العادية للولياء 
والزعماء التى يفتتن بها، أماا الصور الشخصية أو العلمية أو الخبارية أو 
الصور الجنائية التى تساعد على اكتشاف الجرائم فى السلم والحرب، فإنها
توزن بقدر ماا تؤدى مان خير أو شر، ماثلها الفلما التى تعرض على الشاشة 

0والتليفزيون سإواء بسواء 



وقالت : أنه قاد تعددت الحاديث الصحيحة الصريحة فى الحكم بتحريم 
التصوير وصنع التماثايل واسإتعمال أى شىء مانها إذا كان فى ذلك تصوير 

 ولكن ورد اسإتثناء 00لحيوان أو طير أو نحو ذلك ماما تسرى فيه الحياة 
لهذا الحكم بالتحريم وثابتت أدلة تبيح بعض الوان التصوير ماثل : 

تصوير ماا ليس فيه روح أو اسإتعمال صوره، والصور المقطوعة التى 
0نقص مانها ماال تقوما به حياة الحى، وماا كان رقاما فى ثاوب ولعب البنات 

وماما تجدر الشارة إليه أن الصور الفوتوغرافية ليست ماحرماة، لنها 
كما قاال العلماء حبس لخيال النسان ل انشاء صورته، إذا أن هذه الصور 
عبارة عن إبراز الخيال، فهى مان صنع النسان، وشبهة التحريم أقال سإمو، 
والقول بجوازها ليس هناك ماا يمنع مانه إل كانت الحرماة لمار عارض كابراز 

0عورة أو وضع غير لئق عن طريق هذا التصوير

هذا ونحب أن نلفت إلى أن ماا اجمعت النصوصا على تحريمه واتفق 
العلماء ماجتمعين علىأنه المقصود بما ورد مان النصوصا فى التنفير مان 
التصوير والحكم عليه بالتحريم، وهو التماثايل: أى الصور المجسمة وماا كان 

0له ظل

 وكتاب186 صا1يراجع كتاب فتاوى شرعية للشيخ للشيخ ماخلوف ج
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وعبثا حاولت أن أقانعه أن يفرق بين الحالتين وانقلبت الزيارة إلى 
0ماناقاشة وجدال وماراء، ثام انصرف تاركا خلفه ماشكلة 

واقاول لو أن كل ماسلم تعرف على آداب الزيارة لما حدثات ماثل هذه 
المشاكل الخلفية فالضيف والضيافة لهما أصول ولهما آداب، وليست 
الصور التذكارية المعلقة فى حجرات السإتقبال أل واحدة مان صور الحياة 
0التى يعيشها المجتمع البعيد عن روح السإلما 

وإن كان بعض المار يحتاج إلى نصيحة لزماة، فإن للنصيحة أيضا 
أسإلوب، فيجب أن تكون فى الوقات المناسإب والمكان المناسإب، وأن تكون
ماع هذا تلميحا ل توضيحا وتصحيحا ل تجريحا، وأن تكون عاقابتها خير ومافيدة
0

هذا فضل عن أن النسان يدخل بيت أخيه ليسره فل يضره، ولكل فى
0بيته شئون على قادر فقهه والتزاماه، بآداب السإلما

نهذا فضل عن أن النسان يدخل بيت أخيه ليسره فل يضره، ولكل فى
0بيته شئون على قادر فقهه والتزاماه بآداب السإلما 



لم تجدوا فيها أحدا فل تدخلوها حتى يؤذن لكم وأن قايل لكم أرجعوا 
0فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم) 

إن السإلما ينظم حياة المسلم فى كل ماجالت الحياة وكل شئونها 
ًا لقوما يفقهون  0بحكمة ودقاة ورقاة أيض

000وبعد 

شاء الله تعالى قابل أن أختم هذه السطور مان هذه المرحلة مان 
(تجربة الدعوى فى رشيد) أن أسإجل فيها حقيقة لطيفة ماؤنسة – يثبت الله
0بها قالوبنا وإيماننا وخطواتنا على الطريق 

فالقارئ الكريم يجد فى السطور الولى مان هذه الرسإالة كيف أو 
أولياء أماور الشباب كانوا يمنعونهم مان حضور أحاديثنا واجتماعاتنا – واليوما 
وبعد أربعة أعواما مان العمل فى صبر وحكمة، قاد تغير المناخأ وانتهت هذه 
المرحلة بسلما. وأصبح الشباب يقبل على الدعوة بكل ثاقة واطمئنان – بل 

0يتحمل أعباء العمل السإلماى الجاد المنتج بعزما وقاوة 

وأصبح أولياء أماور الشباب هم الذين يوصننا بأبنائهم خيرا، ويرجعون 
الينا فى حل ماشاكلهم، وأصبح المجتمع فى رشيد يتعاطف ماع الدعوة 
ويؤمان بها. ويحسون بعاطفة ندية تلطف حياتهم وتعطيهم المال الباسإم 

0المشرق فى ماستقبل أكثر أمانا وإيمانا ورضوانا مان الله 

وحين أختم كلماتى هذه ماكتفيا بهذه المعانى فانى على يقين بأن الله 
تعالى سإيتم نوره علينا حتى نعلم دعوتنا ونبلغ غايتنا فى خطوات وئيدة 
صابرة ولكنها بعون الله ماثمرة مانتجة – راسإخة وثاابتة . حتى إذا تكون 
الجيل المأماول، جيل رجال الحق والقوة والحرية – فيؤمائذ تشرق على 
رشيد المجاهدة طليعة تحمل العبء وتحقيق المال فى ظل السإلما العظيم
0
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