
خمتارات من سري

املصلحني
والدعاة



  
  بسم هللا الرحمن الرحیم

وتأمالت إیمانیة، تربویة، ووقفات  ،ومواقف دعویة واقعیة، ھذه مختارات من قصص
 ونوالمشرفالمدّرسون ، یستعین بھا معاصرین صالحین، ودعاة مصلحینٍم من سیر أعال

  .وكلماتھم التوجیھیة مومحاضراتھ مفي إعداد دروسھ ون وأصحاب الدروسالتربوی

  

  

  

  ..األنبیاء الكرام علیھم السالم قصص 

  ..وسیرة النبي صلى هللا علیھ وسلم، سید األنام 

  .. ن لھم بإحسانووالتابعوسیر الصحابة رضي هللا عنھم، 

  ..الدعاة والمصلحین، على مر الزمان كذلك، السائرون على دربھم من و

باإلیمان، وتغذیة عقولنا لنا في كل ذلك، فوائد وعبر ودروس، نحتاج إلیھا لتعمیر قلوبنا 
  .بالفھم السلیم، وتحفیزنا على العمل وفق صراط هللا المستقیم
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٢ 

  حسب الترتیب األبجدي لشخصیاتا

 أحمد یاسین )١
 حسن البنا )٢
 زینب الغزالي )٣
 سالم البھنساوي )٤
 سید قطب )٥
 عبدالرحمن السمیط )٦
 عبدالعزیز الرنتیسي )٧
 وفیتشغعلي عزت بی )٨
 عمر التلمساني )٩
 عمر المختار )١٠
 محمد آل خلیفة عیسى بن )١١
  محمد محمود الصواف )١٢
 محمود شیت خطاب )١٣
 محمود عبدالحلیم )١٤

  مصطفى مشھور  )١٥
 نجم الدین أربكان  )١٦
 )أم أسامة(نعیمة خطاب   )١٧
 یحیى عیّاش  )١٨
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٣ 

  الشیخ أحمد یاسین رحمھ هللا) ١

  م٢٠٠٤: الوفاة - م١٩٣٦: المیالد -  فلسطین: الدولة

  

 المدّرس القدوة

رحمھ هللا عملھ مدرسا للغة العربیة والدین في مدرسة الرمال  الشھید أحمد یاسین تسلم الشیخ
االبتدائیة، وكان التخوف أن یتعرض األستاذ األعرج إلى سخریة بعض التالمیذ، ولكن العجب 
العجاب أن الرجل استقطب احترام جمیع طالب المدرسة حتى المشاغبین منھم، فضال عن احترام 

ومن خالل المدرسة، مارس الشیخ الدعوة إلى هللا تعالى . مور الطلبةجمیع العاملین بالمدرسة وأولیاء أ
  . في أروع صورھا

ومن المواقف الطریفة التي حدثت في ذلك أن أحد أولیاء أمور الطلبة، وكان طبیبا شیوعیا، جاء 
  :رحمھ هللا شاكیا غاضبا، وقال) محمد محمود الشّوا(إلى ناظر المدرسة األستاذ 

أما أن یصوم االثنین والخمیس من كل ! وقبلنا أن یذھب إلى المسجد! یصلي الولد یا عمي قبلنا أن"
أنا سعید جدا بھذا : "فكان رد الناظر، وكان رجال صالحا!" .. أسبوع فھذا أمر صعب وال نقبل بھ

  ".المدّرس وسأقدم لھ كتاب شكر

النواة التي یلتف حولھا  -في مدرستھ منذ وضع أول یوم قدمھ فیھا -لقد جعل الشیخ أحمد من نفسھ
الطالب، ووجھھم إلى المسجد لیكمل لھم عقب صالة العصر مرتین أسبوعیًّا ما لم تتسع لھ حصصھم 
المدرسیة، وُسرَّ بذلك أولیاء األمور إالّ بعضھم، فقد جاء أحد كبار ضباط السلطة لیشكو للناظر أمر 

تعود الناس علیھ، فأجاب الناظُر الضابطَ بما ھذا المدّرس الذي یجمع األوالد في المسجد، وھو ما لم ی
ا بھذا المدرس، وسأقدم لھ كتاب شكر على ذلك؛ فأین لنا المدّرس الذي : "أقنعھ وأفحمھ أنا سعید جّدً

س الدین عملیًّا في المسجد؟   ".وحبذا لو كان في كل مدرسة في القطاع مدّرس مثلھ! یدرِّ

  المجاھد القدوة

هللا یعیش في بیت متواضع جدا، وعرضت علیھ السلطة الفلسطینیة بیتا كان الشیخ الشھید رحمھ 
لم بفكر مطلقا في بیت جدید، : "تقول ابنتھ مریم. ضخما في أرقى أحیاء غزة ولكنھ رفض العرض

  ".ألنھ كان مشغوال في تجھیز بیتھ في اآلخرة
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٤ 

إشراف الشیخ بع الخیري للتوزی في إحدى المناسبات، تبرع أحد التجار بكمیة من القمصان الفاخرة
یاسین، فقام الشیخ بالمطلوب، ولم یخص أحدا من أبنائھ بشيء، على عكس ما یفعلھ رموز السلطة 

  .  الفلسطینیة من فساد یزّكم األنوف

**  **  **  

  :المصادر

  عامر شماخ: أحمد یاسین شھید أیقظ أمة، تألیف -١
  محمد عمارة: تألیف الشیخ الشھید أحمد یاسین وفقھ الجھاد لتحریر فلسطین، -٢
 سامي الصالحات: الشیخ أحمد یاسین مجددا، تألیف -٣
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٥ 

  رحمھ هللا اإلمام حسن البنا) ٢

  م١٩٤٩: الوفاة - م١٩٠٦: المیالد - مصر: الدولة

  

  مواھب متعددة

م، وانتقل ١٩٠٦ھذا الرجل العظیم اإلمام المجدد الذي ولد في سنة " :یقول المستشار عبدهللا العقیل
سنة وبضعة أشھر، لكن حینما نرى األثر الذي  ٤٢م، یعني أنھ عاش ١٩٤٩هللا في فبرایر إلى رحمة 

كیف أوتي ھذا : تركھ والجھود التي بذلھا ونقسمھا على ھذه السنوات القصیرة، واألیام المعدودة، نقول
، وھو إن األستاذ البنا قد جال في أكثر من سبعة آالف قریة ومدینة في مصر اإلنسان ھذه البركة؟

ھنا وعظ، : مدرس لیست عنده إجازة إال یوم الجمعة، یخرج یوم الخمیس من المدرسة لیقوم بجوالتھ
  .. . وھنا محاضرة، وھنا درس، وھنا صالة جمعة، وھنا تھجد، وھنا قیام، وھنا كتیبة، وھنا أسرة

ي سنة ... واستمر على ھذه الحال، راتبھ من مدرستھ دریس إال ف ا أخرج م ١٩٤٦ولم یدع الت حینم
للشیخ محمد رشید رضا، ألنھ قد تولى إصدار المنار  )المنار(لتكون على غرار مجلة  )الشھاب(مجلة 

ب من  بعد وفاة الشیخ رشید رضا رحمھ هللا، خمسة أعداد أصدرھا بترشیح من الشیخ المراغي وبطل
ي تخ اورثة الشیخ رشید رضا، فأراد أن یصدر مجلة علمیة تكون زاد ك لإلخوان ف د ذل صصاتھم، عن

ام ففي١٩٤٦ھجر التدریس من  ھ المق ي م ١٩٤٨دیسمبر  ٨ م، ولم یطل ب ت جماعة اإلخوان، وف ُحل
  .م اغتیل اإلمام الشھید من قبل أعوان الطاغوت١٩٤٩فبرایر  ١٢

ت  ار، فكان استطاع البنا في عمره القصیر أن یحقق جھداً وطاقة استنفدھا في الدعوة إلى هللا لیل نھ
الً تكفیھ ا اً وتحم وة ویقین أن هللا عز وجل أعطاه ق ل، وك ل القلی لساعات القصار في النوم، ویكفیھ األك

  ."للشدائد وصبراً على الرحالت وقھراً للذات

**  **  **  

 http://www.alaqeelabumostafa.comموقع المستشار عبدهللا العقیل  :المصدر
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٦ 

  الحاجة زینب الغزالي رحمھا هللا) ٣

  م٢٠٠٥: الوفاة - م١٩١٧: المیالد - مصر: لدولةا

  

 الدعوة أّوال

زوج الداعیة زینب الغزالي رجل أعمال، یمتلك العدید من الشركات  سالم محمد سالمكان الحاج 
والمصانع، وفي نفس الوقت كان یناصر الدعوة اإلسالمیة، وعندما طلب زینب الغزالي للزواج، 
اشترطت علیھ أال یمنعھا من العمل في سبیل خدمة اإلسالم، وتزوجا، وسرعان ما تغیرت األوضاع 

: األعمال من غضب رجال الثورة علیھا، وإیذائھم لھا، فذّكرتھ بشرطھا قائلة بعد الثورة، وخشي رجل
إذا تعارضت مصلحتك الشخصیة وعملك االقتصادي مع عملي اإلسالمي، ووجدُت أن حیاتي "

أنا ال .. الزوجیة ستكون عقبةً في طریق الدعوة وقیام دولة اإلسالم، فسنكون على مفرق طریق 
وم أن تشاركني ھذا الجھاد، ولكن من حقي أن أشترط علیك أال تمنعني من أستطیع أن أطلب منك الی

جھادي في سبیل هللا، ولتكن الثقة بیننا تامةً، بین رجل یرید الزواج من امرأة وھبت نفسھا للجھاد في 
 ..سامحیني: "رحمھ هللا فقال زوجھا" .. سبیل هللا وقیام الدولة اإلسالمیة، وھي في سن الثامنة عشرة

  ..".أعیش وأرى غایتكم قد تحققت يیا لیتن.. عملي على بركة هللا

  

  في سبیل هللا

خصوصا وأن المطلوب لم ، ویضعف أمامھا أقوى الرجال، صفقة بملیون جنیھ یسیل لھا اللعاب
ولم یكن األمر ، بل إن الكثیرین یرونھ حقا طبیعیا، یكن صعبا أو یمس بالكرامة أو الخلق أو التاریخ

   !أكثر من الذھاب إلى مبنى الشھر العقاري الستخراج توكیل عام للقضایا للمحامي الذي تختارهیتطلب 

بزیارة لبیت ، الذي یعمل مع رئاسة الجمھوریة) ھاشم قراعة(الحكایة تبدأ عندما قام المستشار 
ھا بأن الرئیس فأبلغ وبعد تقدیم واجب الضیافة سألتھ عن سبب الزیارة، ، الداعیة الكبیرة زینب الغزالي

وھو أن ترفع دعوى أمام ، أنور السادات كلفھ بأن یعرض علیھا عرضا یرجو أن تفكر فیھ جدیا
القضاء المصري تطالب فیھا بالتعویض عما تعرضت لھ من تعذیب نفسي وبدني رھیب منذ عام 

م وأكد لھا أن رئیس الجمھوریة سوف ینفذ الحك م، ١٩٧١م وحتى اإلفراج عنھا في عام ١٩٦٥
وكل المطلوب منھا أن تقوم بعمل توكیل للمحامي لیتمكن ! مباشرة ویعطیھا الملیون جنیھ التي طلبتھا

   ..من رفع الدعوى
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٧ 

كان ، لماذا ھذا العرض؟ ألن الرئیس السادات عندما تولى السلطة عقب وفاة جمال عبد الناصر
وبین كبار رجال الدولة  بصورة كبیرة في وسائل اإلعالم) عبد الناصر(یعاني من تضخم شخصیة 

ولدى عامة الناس، فقد صنع منھ اإلعالم بطالً أسطوریاً وزعیماً قومیاً وقائداً وطنیاً لیس لھ مثیل في 
في حاجة إلى كشف المظالم في عھد سلفھ حتى ) السادات(وبالتالي فالرئیس الجدید ، ! تاریخ مصر

  .یمھد لنفسھ

أنتم مخدوعون في ھذا : مؤثر یقول للناس) شاھد عیان(كان الرئیس أنور السادات في حاجة إلى 
ویدوس على الحرمات وال یتورع عن تعذیب األبریاء ، الذي یكره الحریة ویعشق االستبداد) الزعیم(

والمرأة في دیننا وأخالقنا  .. من أمثال زینب الغزالي، واألدھى إن كان ھؤالء األبریاء نساء.. 
   .سھا أو انتھاكھا أو إھانتھاال یجوز م) حرمة(وأعرافنا لھا 

وقالت ، استمعت المجاھدة الصابرة إلى كلمات المستشار قراعة وانتظرت حتى شرب الرجل قھوتھ
تُكتب بأحرف من نور في سجل تاریخ الدعوة ، عظیمة في معانیھا، كلمات بسیطة في حروفھا

عن ضربة سوط واحد تلقیتھا في  إن أموال الدنیا كلھا ال تعّوضني: "قالت الداعیة الصابرة. والدعاة
ال یستطیع أن یعّوضني عن لحظة واحدة قضیتھا في ، كائناً من كان، وإن أحداً من البشر، سبیل هللا
أبلغ السید الرئیس ، وال أنتظر ممن سواه شیئاً ، ولكني أنتظر الجزاء من هللا العادل وحده السجن، 

  ..". تحیاتي وشكري 

) الملیون(داعیة الكبیرة برفع الدعوي أمام القضاء والحصول على وفشلت الزیارة في إقناع ال
   !التي ضمنھا رئیس الدولة، جنیھ

**  **  **  

  :المصادر

 .زینب الغزالي: أیام من حیاتي، تألیف -١
  .بدر محمد بدر: سطور من حیاة الداعیة المجاھدة زینب الغزالي، تألیف -٢
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٨ 

  رحمھ هللا سالم البھنساوي المستشار) ٤

  م٢٠٠٦: الوفاة - م١٩٣٢: المیالد - مصر: لدولةا

  عطاء وإنتاج أینما حلّ 

رف عُ ، و)اإلخوان المسلمون(التحق في بواكیر شبابھ بالتیار اإلسالمي السائد في ذلك الوقت 
ربعینات وأوائل الخمسینات، فاعتقل وھو طالب في ألكرمز من رموز الحركة الطالبیة في أواخر ا

م إثر اإلضرابات التي ١٩٥٤، واعتقل في سبتمبر عام رحمھ هللا استشھاد اإلمام البناالفترة الملكیة بعد 
م ١٩٦٥سادت الجامعات المصریة لالعتراض على تنحیة الرئیس محمد نجیب، ودخل السجن عام 

ومورست علیھ صنوف التعذیب، ونالھ من العذاب والعنت الشيء الكثیر، ، في عصر عبد الناصر
والمعتقالت في أبو زعبل، والسجن الحربي، وسجن لیمان طره ، عندما كان یحقق وتنقل في السجون 

عن اإلسالم والشیوعیة بالمعھد العالي م، ١٩٦٣/١٩٦٤معھ عن محاضرات ألقاھا في األعوام 
وظل في السجن ست سنوات حتى وفاة  ،التجاري بالمنصورة ومؤسسة الثقافة العمالیة بالدقھلیة

  .. م، في عھد أنور السادات١٩٧١لیخرج بعدھا في مایو  ،الطاغیة عبد الناصر

رغم مرارة السجن، شارك في مواجھة التیار التكفیري، والتقى بقادة اإلخوان، وناقش قادة التكفیر و
، وحاربھ بالحجة والبرھان، وشارك في )الحكم وقضیة تكفیر المسلم( كتابھ والھجرة، وسجل ذلك في

أبرز من واجھ الغزو الفكري، من ، ویعد رحمھ هللا للمستشار حسن الھضیبي ) دعاة ال قضاة(صیاغة 
  . والفكر التكفیري

ثم عمل مدیرا . .م ١٩٥٩وحتى  ١٩٥٥عمل مدیراً إلدارة التأمینات بمدینة المنصورة من 
  .م١٩٦٤وحتى  ١٩٥٩للتأمینات االجتماعیة بمدینة شبین الكوم من 

ر وفق الشریعة اإلسالمیة، صّ مل بالھیئة العامة لشؤون القم لیع١٩٧٣قدم إلى دولة الكویت عام 
وكانت في بدایتھا آنذاك، فاجتھد في تنظیمھا وسن القوانین الخاصة بھا وفق روح الشریعة اإلسالمیة، 

ر بدولة الكویت، التي ظل بھا حتى أحیل صّ فاعتبر بحق األب الروحي لقوانین الھیئة العامة لشؤون الق
م، تم اختیاره مستشارا لوكیل وزارة األوقاف والشؤون ١٩٩٢عام تقاعد ما بلغ سن الول  إلى التقاعد، 

  .عمل مستشاراً بوزارة العدل في الكویتكما سالمیة بدولة الكویت حتى وفاتھ، إلا

سالمیة للھیئة االستشاریة إلقام خالل فترة عملھ بصیاغة الكثیر من القوانین المدنیة ذات الصبغة ا
كما شارك في صیاغة دساتیر بعض الدول  ،على استكمال تطبیق الشریعة اإلسالمیةالعلیا للعمل 

  .اإلسالمیة وفي العدید من المؤتمرات الدولیة
  

**  **  **  
رابطة (، لألستاذ عمر العبسو، موقع )رائد الوسطیة واالعتدال: المستشار سالم علي البھنساوي (مقال  :المصدر

 ). أدباء الشام
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٩ 

  رحمھ هللاألستاذ سید قطب ا )٥

  م١٩٦٦: الوفاة - م١٩٠٦: المیالد - مصر: لدولةا

  

  قمة في الصمود والثبات

ضرب الشھید سید قطب رحمھ هللا أروع األمثلة في الثبات على المبدأ والصمود في وجھ 
  ..الطاغوت، وكان مثاال حیا صادقا على استعالء اإلیمان وعزة المؤمن

: م، وكان یعبر عن ھذا بأعمق تعبیر قائالً ١٩٥١لدعوة اإلخوان المسلمین سنة انتمى األستاذ سید 
 "..م١٩٥١ولدت سنة "

إن رأیت الوالد المرشد فبلغیھ عني السالم : "وقبل إعدامھ بیوم أوصى أختھ حمیدة قطب في الزیارة
الجالدون حیث كان ، "یع حتى ال یصل فضیلتك أدنى سوءلقد تحمل سید أقصى ما یستط": وقولي لھ

 .. يشيء یدین األستاذ الھضیب يیشتدون في تعذیبھ لیتكلم بأ

ولو بالمداھنة، بكتابة ولو برقیة تھنئة لعبد الناصر في أیة  ساوموه على أقل من مجرد االعتذار
وعندما أرسلوا أختھ لتطالبھ باالعتذار نظیر منع ، مناسبة من المناسبات الكثیرة، فرفض في إباء وشمم

  "..عن أي شيء أعتذر؟ عن العمل مع هللا؟": م اإلعدام، كان رده علیھا وعلى غیرھاتنفیذ حك

إن أصبع السبابة الذي یشھد  بالوحدانیة في الصالة : "وقال للضابط الذى رجاه ذلك أیًضا
 "..لیرفض أن یكتب حرفًا یقر بھ حكم طاغیة

إن سجنت بباطل فأنا أكبر من أن لماذا استرحم؟ إن سجنت بحق فأنا أقبل حكم الحق، و: "وقال
  ".أسترحم الباطل

**  **  **  

  .، للدكتور محمد عبدالرحمن المرسي)لیس دفاعا عن الشھید سید قطب(مقال  :المصدر
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١٠ 

  الدكتور عبدالرحمن السمیط رحمھ هللا) ٦

  م٢٠١٣: الوفاة - م١٩٤٧: المیالد -  الكویت: الدولة

  

  الدعوة في قلبھ وعقلھ ودمھ

م، تفرغ الشیخ الدكتور عبدالرحمن السمیط رحمھ هللا للعمل في جمعیة العون ١٩٨٣منذ سنة 
م، ثم عمل الحقًا كمدیر مركز أبحاث ٢٠٠٨المباشر كأمین عام ثم رئیس مجلس اإلدارة حتى العام 

 .ودراسات العمل الخیري في الكویت

م، ١٩٧٦تحدة وكندا سنة كما شارك في تأسیس ورئاسة جمعیة األطباء المسلمین في الوالیات الم
م، ١٩٨٧م، واللجنة الكویتیة المشتركة لإلغاثة، سنة ١٩٨٠ولجنة مسلمي مالوي في الكویت سنة 

وھو عضو مؤسس في الھیئة الخیریة اإلسالمیة العالمیة، وعضو مؤسس في المجلس اإلسالمي 
 .العالمي للدعوة واإلغاثة

سنة ینشر  ٢٩ا، بعد أن قضى أكثر من ملیون شخص في إفریقی ١١أسلم على یدیھ أكثر من 
 .مسلًما یومیًّا ٩٧٢اإلسالم فیھا، أي ما یقرب من حوالي 

نال عدًدا من األوسمة والجوائز والدروع والشھادات التقدیریة مكافأة لھ على جھوده في األعمال 
رع بمكافأتھا، الخیریة، ومن أرفع ھذه الجوائز، جائزة الملك فیصل العالمیة لخدمة اإلسالم والتي تب

ألف لایر سعودي، لتكون نواة للوقف التعلیمي ألبناء أفریقیا، ومن عائد ھذا الوقف تلقت  ٧٥٠ي ھو
 .أعداٌد كبیرة من أبناء أفریقیا تعلیمھا في الجامعات المختلفة

في السن، وثقلت حركتھ وأقدامھ، وبالرغم من إصابتھ  كبراستمر یعمل في الدعوة، حتى بعد أن 
 .م٢٠١٣أغسطس  ١٥بالسكر وبآالم في قدمھ وظھره، حتى توفي یوم الخمیس 

**  **  **  

 http://www.alaqeelabumostafa.com  موقع المستشار عبدهللا العقیل :المصدر
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١١ 

  عبدالعزیز الرنتیسي رحمھ هللالدكتور ) ٧

  م٢٠٠٤: الوفاة - م١٩٤٧: المیالد -  فلسطین: الدولة

  

  أھل بیت مؤمنین

: یقول محمد، االبن األكبر للشھید عبدالعزیز الرنتیسي رحمھ هللا عن آخر یوم في حیاة أبیھ
أن یدخلني ربي : نشیدا إسالمیا مطلعھ - على غیر عادتھ–استیقظ أبي واغتسل وتعطر، وأخذ ینشد "

  " .. الجنة، ھذا أقصى ما أتمنى

واستقبلَْت زوجتھ أم ..  بأقل من شھر واستشھد الرنتیسي، بعد استشھاد شیخھ أحمد یاسین رحمھ هللا
محمد آالف النساء الفلسطینیات الالتي قدمن للعزاء، وقالت أمامھن ومالمح الصمود ترتسم على 

إن القلب لَیحزن، وإن العین .. أھنئ نفسي وإیاكن بشھادة أبي محمد وأدعو هللا أن یلحقني بھ : "وجھھا
أسأل هللا العلي القدیر أن یُلھمني الصبر أنا وأوالدي .. ونون لَتدمع وإنا على فراقك یا أبا محمد لمحز

  ".وبناتي وكل الشعب الفلسطیني المسلم

  

  الداعیة الشاعر یرثي الداعیة الشھید

  :للشاعر الدكتور جابر قمیحة رحمھ هللا قصیدة طویلة في رثاء الشھید الرنتیسي، تبدأ بھذه األبیات

  "رنتیسي"كلنا في فداك یا    ...بنفــوٍس مبــرورة ونفــیسِ   

  یا شھیدا مثواه كل النفوس...   طبَت حیّــا ومیّتــا وحبیبــا   

  بعزم حماه من تنكیس"   ...   یاسین"قد رفعت اللواء من بعد 

  في الوطیس" بجعفر"وكأني ...   قد تبـّدت   " بمؤتــة"وكأنـي 

**  **  **  

  :المصادر

 محمد العامر: ومجاھدا وأدیبا، تألیفعبدالعزیز الرنتیسي قائدا  -١
  عامر شماخ: مذكرات الدكتور الشھید عبدالعزیز الرنتیسي، إعداد -٢
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١٢ 

  وفیتش رحمھ هللاغالرئیس علي عزت بی) ٨

  م٢٠٠٣: الوفاة - م١٩٢٥: المیالد - البوسنة والھرسك: الدولة

  

  عزم الشباب وحزم الشیوخ

: السابقة الرئیس علي عزت رحمھ هللا مرتیناعتقل المجرمون الصرب حكام دولة یوغوسالفیا 
م إلى ١٩٨٣م، والثانیة في فترة شیخوختھ، من ١٩٤٩م إلى ١٩٤٦األولى في فترة شبابھ، من 

  .م١٩٨٨

فرج عنھ عام ، وبعد أن أُ )الشبان المسلمین(اعتقل الرئیس في المرة األولى بتھمة االنتماء لجمعیة 
" .. ما ھو دوري الیوم؟: "ب إلى إخوانھ في الجمعیة وقال لھمم، لم یعد إلى بیتھ مباشرة، بل ذھ١٩٤٩

وھذا یدل داللة واضحة على أن ھذا الشاب لم یزده السجن إالّ إصرارا على متابعة الطریق، وتحریر 
  .بالده المسلمة من قبضة الشیوعیین الحاقدین

ولكن في . سنة ١٤ م، وحكم علیھ بالسجن لمدة١٩٨٣اعتقل الرئیس علي عزت للمرة الثانیة عام 
وفي جناح الزّوار وجد ابنتیھ سابینا ولیلى مع بعض . م، استُدعي إلى إدارة السجن١٩٧٧عام 

قالت ابنتاه بأنھما تحمالن رسالة من مسئول ذي منصب رفیع یطلب فیھا من علي عزت . المسئولین
قرأ رحمھ هللا الرسالة، ثم ! أن یقوم بتقدیم التماس من أجل العفو عنھ، مع إظھار الندم على ما بدر منھ

  .أرجعھا رافضا التوقیع، بالرغم من التطلع الشدید البنتیھ بالخروج من المعتقل

، ونتیجة لبعض المتغیرات المحلیة والدولیة، تم إطالق م١٩٨٨بعد ذلك بسنة، تحدیدا في نوفمبر 
. ل أو التماس للطغاةسراحھ، فخرج من االعتقال الظالم شامخا مرفوع الرأس، دون تقدیم أي تناز

كاول حزب سیاسي  )حزب العمل الدیمقراطي(م أسس ١٩٩٠في مارس : وبارك هللا سبحانھ في عملھ
م جرى تنصیبھ ١٩٩٠یجمع مسلمي البوسنة وخاض االنتخابات محققا المركز األول، وفي نوفمبر 

   .  كأول رئیس لجمھوریة البوسنة والھرسك المستقلة

**  **  ** 

  :المصادر

 .سیرة ذاتیة وأسئلة ال مفر منھا.. ي عزت بیغوفتش عل -١
 . سامي الفریضي: الرئیس على عزت بیجوفیتش المفكر المجاھد، تألیف -٢
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١٣ 

  ي رحمھ هللاألستاذ عمر التلمسان) ٩

  م١٩٨٦: الوفاة - م١٩٠٤: المیالد - مصر: الدولة
  

   تعالى، ولیس لمتاع الدنیا

كان األستاذ عمر التلمساني نزیھ الید، عفیفا، لم یتخذ من الدین وسیلة للكسب، وال من الدعوة 
  . طریقا للوجاھة والشھرة

قابل رحمھ هللا أحد رؤساء الوزارات المصریة لعمل خاص باإلخوان في زمن السادات، وبعد أن 
الدولة تدعم : "ویفاجئ التلمساني قائالً الحدیث، إذا برئیس الوزراء یعرج على الناحیة المالیة،  تبادال

أدرك ". كمجلة إسالمیة أحق المجالت بھذا الدعم) الدعوة(كل الصحف والمجالت المصریة، ومجلة 
التلمساني ما یھدف إلیھ الرجل، فتملك أعصابھ، وطالبھ بحزم أالّ یكلمھ في مثل ھذا الشأن مرة أخرى، 

  .وانتھت المقابلة

حضر األستاذ عمر، فوجد  . المجالت الدینیة إلى ندوة دینیة تعقد في دارھاوذات مرة دعتھ إحدى 
: ، قال"ما ھذا؟ ولماذا؟: "فقال للموظف. أحد موظفي المجلة یقدم لھ ورقة ویطلب منھ التوقیع علیھا

 لو كنت أعلم أن الدعوة إلى هللا تدفعون لھا مقابل لما: "رد علیھ األستاذ". ھذا مقابل حضورك الندوة"
عندي سیارة أعدھا اإلخوان : "، قال األستاذ"مصاریف الركوب واالنتقال: "قال الموظف". حضرت

إنني لست من ھذا : "، رد علیھ قائال"ولكنھم جمیًعا یأخذون: "، قال الموظف"لمثل ھذه األمور
  .وانصرف رحمھ هللا دون قبض أو توقیع" .. الجمیع، أنا رجل على باب هللا

وأذكر كذلك مرة أنني ذھبت إلى أحد بالد المنطقة العربیة " :عن مناسبة أخرىویقول رحمھ هللا 
بمناسبة افتتاح موسم ثقافي، وبعد أن تحدثت في حوالي عشرة أمكنة جاءني أحد الرسمیین، ومعھ 

إن : فقال. فقلت لھ ما ھذا؟ وظن الرجل أنني أستصغر المبلغ. ظرف بھ خمسة وعشرون ألف درھم
إنك في واٍد وأنا في واٍد آخر، أنا ال آخذ أجرا على كلمة ألقیھا : فقلت لھ. ذا المبلغغیرك یأخذ نصف ھ

في سبیل هللا، وإن كان ال بد من دفع ھذا المبلغ فضعھ في بنك من البنوك لحساب مجاھدي أفغانستان 
  ."األبرار

**  **  **  

  :المصادر
 .محمد سعید عبدالرحیم: عمر التلمساني المرشد الثالث لإلخوان المسلمین، تألیف -١
 .عبدالرحیم محمد الجوھري: كاتبا، تألیف.. مفكرا.. عمر التلمساني مجاھدا -٢
  .يمصطفى العدو: عمر التلمساني بین حماس الشباب وحكمة الشیوخ، تألیف -٣
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١٤ 

  الشیخ عمر المختار رحمھ هللا) ١٠

  م١٩٣١: الوفاة - م١٨٥٨: المیالد -  لیبیا: الدولة

  إخالص ووفاء

األمیر  قائدهلاللتقاء ب مصرإلى  م ١٩٢٣سافر البطل المجاھد عمر المختار في شھر مارس سنة 
محمد إدریس السنوسي، زعیم الحركة السنوسیة والالجئ في مصر، لیعرض علیھ أوضاع الجھاد 

واستطاع بمھارة اجتیاز الحدود المصریة  .یان، ویتلقى منھ التوجیھات الالزمةضد المستعمرین الطل
) المنفة(وفي مصر جاءتھ جماعة من قبیلة . وتمكن من مقابلة األمیر محمد إدریس بمصر الجدیدة

وھي قبیلتھ التي ینتمي إلیھا، وكانوا قد أقاموا بمصر، لغرض الترحیب بھ، فاستفسر المختار قبل أن 
لة األمیر عند حضوره إلى مصر، فلما أجاب ھؤالء بالنفي یأذن لھم بذلك عما إذا كانوا قد سعوا لمقاب

معتذرین بأن أسبابًا عائلیَّة قھریة منعتھم من تأدیة ھذا الواجب رفض المختار مقابلتھم وقال أنَّھ لن 
فما إن بلغ األمیر محمد . یُقابل الذین تركوا شیخھ، الذي ھو ولي نعمتھ وسبب خیره، وھددھم بالقطیعة

مره بمقابلتھم فامتثل المختار أعمر المختار مع من جاء إلیھ من أبناء قبیلتھ حتى أصدر  إدریس ما فعلھ
  .ألمره

  عاشق الجھاد

یجاھد مع الحركة السنوسیة ضد االستعمار رحمھ هللا عمر المختار  الشھید في شبابھ، كان البطل
اإلیطالي الذي جاء لیحتل  وفي شیخوختھ كان قائد المقاومة ضد المستعمر. الفرنسي في أواسط أفریقیا

م، وحتى ١٩١١وظل یجاھدھم طوال عشرین سنة، من بدایة التدخل اإلیطالي في لیبیا عام . بالده لیبیا
  .م١٩٣١استشھاده عام 

وقد حدث عند خروجھ من القاھرة إلى لیبیا لمواصلة الجھاد، أن اجتمع مشایخ قبیلتھ الموجودون 
وى كبر سنھ، وأن الراحة والھدوء ألزم لھ من أي شيء آخر، بمصر وحاولوا أن یثنوه عن عزمھ بدع

إن : "فغضب المختار غضبا شدیدا، وكان جوابھ القاطع.. وأن باستطاعة السنوسیة أن تجد قائدا غیره
كل من یقول لي ھذا الكالم ال یرید خیرا لي، ألن ما أسیر فیھ إنما ھو طریق الخیر، وال ینبغي ألحد 

  ".، وكل من یحاول ذلك فھو عدّو ليأن ینھاني عن سلوكھا

**  **  **  

  :المصادر
 .محمود شلبي: حیاة عمر المختار، تألیف -١
 .محمد موسى الشریف: عمر المختار البطل المغوار، تألیف -٢
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١٥ 

  الشیخ عیسى بن محمد آل خلیفة رحمھ هللا ) ١١

  م٢٠١٥: الوفاة - م١٩٣٨: المیالد - البحرین: الدولة

  نجم اإلصالح

  :العالّمة الدكتور یوسف القرضاويیقول عنھ 

 ..صدیقنا معالي الشیخ عیسى بن محمد آل خلیفة"
عرفناك أیھا األخ الحبیب، والصدیق العزیز، والقاضي العادل، والمحامي الصادق، والوزیر 

في شبابك، وفي كھولتك، وفي شیخوختك، فكنت شبابك في طاعة هللا، وكھولتك في عمل : المخلص
  .في تأیید المناضلین عن الحق، المقاومین للباطل الخیر، وشیخوختك

بدأت في البحرین، وأكملت في مصر، وتسلمت الرایة من مصر، وبقیت في الخلیج قمرا منیرا، 
   ..تضيء لكل الناس، تزرع لیحصد الناس، وتغرس لیجني اآلخرون، وتبني لیستظل الكل بظلك

عیة اإلصالح، كنت القائد الذي ال یتخلف، رأست نادي اإلصالح أول ما ظھر، ولما تطور إلى جم
دعوناك للمشاركة في الھیئة الخیریة العالمیة بالكویت، فكنت أسرع . والجندي الذي ال یفري أحد فریَّھ

  ..من لبوا واستجابوا، وحملوا العبء في سكرتاریة الھیئة لعدة سنین
بكل جد إلى كل ما فیھ خیر  نموذًجا للعمل المخلص والحركة الدؤوبة، والسعي-رحمك هللا-كنت 

ونفع، في عملك في القضاء، وفي تولیك وزارة العدل، ثم وزارة العمل، إلى أن ختمت حیاتك رئیسا 
  ..لجمعیة اإلصالح المباركة

سیذكر التاریخ كیف كان إصراركم وتمسككم بثوابت اإلسالم ودعوتھ الغراء، وحمل مشروع 
نیر معاصر، ونشر الثقافة اإلسالمیة التي تعزز نھج نھضة فكریة واجتماعیة یقوم على فكر مست

  ..االعتدال والوسطیة
وسیذكر تفانیكم في العمل الدعوي، وكیف جعلتم من جمعیة اإلصالح نموذًجا یحتذى في میدان 
العمل الخیري، ومثاالً مشرفاً لمؤسسات المجتمع من خالل دعم العمل الخیري وتطویره إلى آفاق 

جمعیة اإلصالح مجرد جمعیة أھلیة، وإنما مدرسة فكریة تقوم على العمل الجماعي فلم تكن . أرحب
  .المتماسك مع العمل الفردي المخلص

كل إخوانك في البحرین، وفي الخلیج العربي، وفي بالد العرب، وبالد اإلسالم یدعون لك، 
؛ ومن عاش  ھذا رجل عاش: یقولون. ویصلون علیك، ویطلبون لك الرحمة والمغفرة والرضوان

  .على شيء مات علیھ
سائلین هللا تعالى . نعزي فیك شعب البحرین، وملك البحرین، وأمراء البحرین، وجمعیة اإلصالح

أن یتغمدك بواسع عفوه ورحمتھ، وأن یسكنك فسیح جناتھ، وأن یجزیك عما قدمت لدینك ووطنك 
  ".یجمعنا هللا بك في جنة الفردوسن وأمتك خیر الجزاء، وأن یلھم أھلك وذویك الصبر واألجر، وأ

**  **  **  

  ).رابطة أدباء الشام(موقع  :المصدر
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١٦ 

  الشیخ محمد محمود الصّواف رحمھ هللا) ١٢

  م١٩٩٢ :الوفاة - م١٩١٤ :المیالد - العراق: الدولة

  عبقریة علمیة

 بالجامع) م١٩٤٣ھـ ١٣٦٣(الصّواف بعد قدومھ إلى القاھرة سنة محمد محمود التحق الشیخ 
األزھر طالبًا بكلیة الشریعة، ودفعتھ ھمتھ العالیة أن یختصر سنوات الدراسة الست في ثالث، فنجح 
في الحصول على عالمیة األزھر في سنتین بدالً من أربع، وعلى شھادة التخصص في سنة واحدة بدًال 

السنوات ما من سنتین، وكان نظام األزھر یسمح بذلك، ویعطي للنابغین والمجتھدین أن یختصروا 
نھم من ھضم المناھج الدراسیة في نصف كّ دامت ملكاتھم تعینھم على ذلك، وتحصیلھم الدراسي یم

المدة المقررة على الدارسین، وكان لھذا اإلنجاز حدیث مدوي بین أوساط العلماء، وتناقلتھ بعض 
لقد فعلت : "افأن قال للصوشیخ األزھر محمد مصطفى المراغي رحمھ هللا الصحف، وبلغ من تقدیر 

 ".في األزھر لم تكنُسنّة  تَ یا بني ما یشبھ المعجزة، وسنن

  في سبیل نشر الدعوة

م عقب إتمام دراستھ الشرعیة العلیا باألزھر، ١٩٤٦لدى عودتھ من مصر إلى العراق في عام 
ُعرض على الشیخ الصواف منصب قاضٍ في المحكمة الشرعیة من قبل وزیر العدل آنذاك، جالل 

كان رفضھ للعرض تمیزا . لكن الصواف رفض العرض. ن، وھو منصب یتطلع إلیھ الكثیرونبابا
واضحا بین أھداف عالم تقلیدي كان سیقبل على الفور منصب القاضي، وبین داعیة مثلھ كان یرى في 

وبدال من القضاء، اختار الصواف منصب . ھذا العرض تقییدا لحریتھ في الدعوة واالتصال بالناس
تقاضى الصواف لقاء عملھ في التدریس راتبا . باألعظمیة) حدیثة التأسیس(ي كلیة الشریعة مدرس ف

لكنھ ضحى بالمكانة االجتماعیة . دینارا ھي راتب القاضي) ٧٠( دینار، بدال من ) ٢٥(شھریا قدره 
  . والراتب الجید في سبیل نشر الدعوة وتبلیغ الرسالة

**  **  **  

  :المصادر

 محمد محمود الصواف: تألیف من سجل ذكریاتي، -١
  محمد موسى الشریف: الصّواف بطل العراق، تألیف -٢
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١٧ 

  رحمھ هللا ابطّ محمود شیت خاللواء الركن ) ١٣

  م١٩٩٨: الوفاة  - م١٩١٩: المیالد  - العراق:  الدولة

  

  ة صالحة وحفید وفيّ دّ ج

. حیاتھ المباركةكان للواء الركن محمود شیت خطاب جّدة حنون صالحة، تركت أعظم األثر في 
  :یقول عنھا  رحمھا هللا

كانت تصحبني إلى المسجد القریب لصالة المغرب، فإذا قُضیت الصالة أصغیُت معھا من مقصورة "
من ثّم تنصرف ..  النساء إلى مواعظ الشیخ داوود، ذي األسلوب المؤثّر، حتى تنھض لصالة العشاء 

ال بأس، حصتي في : فال تزید على أن تبتسم وھي تقوللتناول الطعام، وربّما طلبت عشاءھا فال تجد، 
فإذا أوینا إلى النوم أخَذْت بذكر هللا واالستغفار، ثّم ال تدعني حتى تتحقق من نومي، . الجنّة إن شاء هللا

. ولطالما استیقظُت على نشیجھا أثناء صالتھا، فإذا شَعَرْت بي عادت لتحنو عليّ . لصالة القیامفتتسلل 
دأبھا حتى توفاھا هللا وأنا في السادسة عشرة، فكان لوفاتھا وقع ال یُمحى في نفسي  واستمر ھذا

  ".وعقلي

  :كبر الطفل وأصبح یتقن الشعر، وھا ھو یعبّر عن حبھ لھا وفاء لذكراھا واعترافا بجمیلھا علیھ

  قد كان عبئِك في الحیاة ثقیال   ...ال   ـأجھدِت نفسك فاستریحي قلی

  نزلت على جبل لخّر مھیال  ...ائب الدنیا ولو   نََزلْت علیِك مص

  وإلیِك لم یجد القنوط سبیال   ...وجد القنوط إلى الرجال سبیلھ   

  

  الثبات أمام الفتن

انضم اللواء الركن محمود شیخ خطاب إلى المؤسسة العسكریة في وقت كانت فیھ ھذه المؤسسة 
الھامة ال یدخلھا إال أصحاب االنحالل الخلقي، ممن یھزأ بالدین ویسخر من اإلسالم، إال من رحم 

  . ربك

نفسھ وعن محدثاً عن -اب عن ھذا الواقع المّر، وھذه الحقیقة المفجعة فیقول طّ یحدثنا اللواء خ
  :في أول عھده بالجیش تجربتھ الشخصیة
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١٨ 

ھل : ة التي انتسبت إلیھا، في أول لقاء بھ وأول یوم رأیتھ وتعرفت إلیھیّ تتابعت أسئلة قائد السر"
  تعاقر الخمر؟ ھل تلعب المیسر؟ ھل تغازل الغید الِحسان؟

األمل حظھ العاثر وتكرر جوابي على أسئلتھ المتعاقبة بالنفي، فظھرت على وجھھ بوادر خیبة 
ولماذا اخترَت سالح الفرسان؟ ! لماذا أصبحت ضابطاً؟: م عبس وتولَّى وھو یقولثاللتحاقي بسریتھ، 

  !أن تموت ألفضل لكا !ولماذا تعیش؟

في أول یوم من حیاتي العسكریة العملیة في  !وكان ذلك أول درس عملي تلقیتُھ من قائد سریتي
 .الوحدات العاملة، ثم توالَْت عليَّ الدروس المماثلة كاللحن المكرر یُعاد على مسامعي صباح مساء

بین منذ اعتزمت االلتحاق رّ ولم أُباَغت بما سمعتُھ من قائد السریة، فقد تكاثَرْت عليَّ نصائح المج
 !ن تعالیم الدین الحنیف، وأكیّف نفسي لتالئم مناخ العسكریینبتعد عأَ أن : بالكلیة العسكریة

التحقُت بمدرسة الخیَّالة في بغداد، فانھالت علّي  ،م١٩٣٨وبعد تخرجي ضابطاً في الكلیة سنة 
الدعوات الشخصیة الرسمیة التي یسیل الخمر فیھا أنھاراً، وانھالت معھا علّي النصائح واالنتقادات، 

 .ور تلك الحفالت یُقابَل بالنقد الالذع والسخط المریروكان اعتذاري عن حض
الذین لم یتجاوزوا العشرین، وھم شباب أقراني  ولكنني كنت أتلقى النصح تارة، والنقد تارة أخرى من

في عمر الورد ال ینقصھم المال والفراغ، ولم أكن أتوقع أبداً أن أسمع نفس النصح أو النقد من قائد 
  !من عمره، وأمضى في الخدمة العسكریة ما یزید على العشرین عاماً  سریة تجاوز األربعین

وشاء القدر أال یطول استغرابي من تصرف قائد السریة، ألنني وجدت تصرف قائد الكتیبة نحوي 
وكان ضابطاً مخضرماً قضى شطراً من خدمتھ العسكریة في  -وھو الذي تجاوز الخمسین من عمره-

العالمیة األولى، ال یختلف في شيء عن تصرف قائد السریة نحوي،  الجیش العثماني، وشھد الحرب
  !كالھما یأمر بالمنكر، وینھي عن المعروف

ولیمة التعارف ( وكان من تقالید الجیش أن تولم الوحدات لضباطھا الجدد ولیمة، تطلق علیھا اسم
صاحب ذلك أنغام الموسیقى تقدم فیھا الخمر مع ما لذَّ وطاب من األطعمة الشھیة، وقد ی ،)واالستقبال

  !والرقص زیادة في الحفاوة

واستدعاني قائد السریة قبیل انتھاء الدوام الرسمي، وبلَّغني بأن الكتیبة ستقیم ولیمة التعارف 
واالستقبال في دار الضباط مساء، فلم أستطع التخلف عن حضورھا، ألنھا أقیمت من أجلي وأجل 

 .ورتي في الكلیة العسكریة ومدرسة الخیالةخمسة ضباط آخرین ُجُدد، ھم زمالء د
لعلك  :وقبل أن یسمح لي قائد السریة باالنصراف غمز عینیھ، وھو یبتسم ابتسامة الواثق بنفسھ ویقول

  !تراجع فكرك الیوم، ولعلي أھدیك إلى سر الحیاة
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١٩ 

لضباط وقوفاً، وشھدُت الحفلة مع زمالئي في الوقت الموعود، وقِدم قائد الكتیبة یتبختر، فاستقبلھ ا
المالزم ضابط خام یدَّعي أنھ لم یذق : ثم قدَّم إلیھ قادة السرایا ضباطھم الجدد، وقدَّمني قائد سریتي قائالً 

  .طعم الخمر في حیاتھ

ج  !ھذا غیر معقول! كیف یكون في سالح الفرسان وال یعاقر الخمر؟: وقال قائد الكتیبة وتحرَّ
ونني ویطالبونني، ثم یلّحون ویلّحون، وجاء قائد الكتیبة، وقد موقفي، وتجمَّع الضباط من حولي یرج

مأل كأساً بالخمر، وأمر أن أبدأ صفحة جدیدة من حیاتي العسكریة بشرب المدام، وأن أتخلى عن 
ثم أَْقَسم بشرفھ العسكري أن أفعل، وأقسم قائد سریتي أال أرّد ید القائد  ...  تزمُّتي ألصبح ضابطًا حقاً 

  .الھمام

ان اللیل البھیم قد أرخى سدولھ، وكانت السماء صافیة تتألأل على صفحات النجوم، وكانت میاه وك
وكان قائد الكتیبة برتبة عقید، یحمل على كتفیھ رتبتھ . دجلة تعكس النجوم فتزیدھا بھاًء ورونقاً 

ونجمتان مع  العسكریة، وھي بحساب النجوم اثنتا عشرة نجمة، على كل كتف تاج یعادل أربع نجوم،
 .اثنتي عشرة نجمة: التاج، فیكون مجموع النجوم على الكتفین

إنني أطیعك في تنفیذ أوامرك العسكریة، وأطیع هللا في أوامره، فال طاعة لمخلوق في : ویومھا قلُت لھ
معصیة الخالق، إنك تحمل على كتفیك اثنتي عشرة نجمة، فانظر إلى سماء هللا لترى كم تحمل من 

  .نجوم

  ! ...نجوم السماء  السماء .. السماء: ت القائد، ورّددوبھ

ال یفیدنا  ...ھذا الضابط ال یفید : وأشاح قائد الكتیبة بوجھھ عني، ومضى غضبان آسفاً وھو یقول
  .أبدا

ویومئذ شعرُت بأن موقفي لیس مصاولة بیني وبین القائد، ولكنھا مبارزة بین إرادتھ بشراً وإرادة 
  .هللا خالق البشر

  ".وجلس الضباط جمیعاً، ترتفع ضحكاتھم إلى عنان السماء ..  جلسُت وحیداً أتأملو

**  **  **  

  :المصادر

  یوسف بن إبراھیم السلوم: اللواء محمود شیت خطاب، تألیف -١
  محمود إسماعیل الخطیب: اللواء محمود شیت خطاب وجھوده في الدعوة إلى هللا تعالى، تألیف -٢
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٢٠ 

  عبدالحلیم رحمھ هللاألستاذ محمود ) ١٤

  م٢٠٠١: الوفاة - م١٩١٧: المیالد - مصر: الدولة
  

  التقي الخفي

یقول األستاذ .. لجماعة اإلخوان المسلمین بمناسبة إجراء انتخابات لجنة العضویة للھیئة التأسیسیة
عبدالغفار كان یجلس بجانبي أخ كریم من إخوان األقالیم ھو األخ الشیخ " :محمود عبدالحلیم رحمھ هللا

الدیب، وھو من العلماء وعمدة قریة صفت العنب بمحافظة البحیرة، وكنت بحكم وجودي  في لجنة 
تحقیق العضویة منذ أُنشئت الھیئة التأسیسیة أعرفھ كما أعرف جمیع األعضاء، إال أنھ وإن كان 

فرأیت .. ھ ما بعده وكان ھذا االنتخاب ھذه المرة عملیة خطیرة ل.. یعرفني شكال فإنھ ال یعرف اسمي 
وما رأیك : قال. نعم أعرفھ: ھل تعرف األخ محمود عبدالحلیم؟ فقلت: ھذا األخ یمیل علّي ویسألني

إن رأیك ھذا عجیب، فأنا ال أعرفھ ولكن جمیع اإلخوان الذین أعرفھم : قال. إنھ لیس بذاك: فیھ؟ قلت
  ".رأیي فیھ، وأنا لن أنتخبھ، وقد سألتني وھذا ال بأس، لكل إنسان رأیھ: قلت. یزّكونھ

وتمت عملیة االنتخاب وفُرزت األصوات وأُعلنت النتیجة، وأحمد : "یواصل األستاذ محمود حدیثھ
هللا أن فزت بما یشبھ اإلجماع، وھي نتیجة طمأنتني على أعز ما أحرص علیھ، وھو ما تكنّھ قلوب 

دي لھ الرأي في محمود عبدالحلیم، وعرف الشیخ عبدالغفار َمن الذي كان یب.. إخواني لي من حب 
   ".فأقبل علّي معانقا ھو وإخوانھ الذین قّص علیھم ما كان بیني وبینھ

  

  الصالة في عقلھ وقلبھاألذان و

  :یقول األستاذ أحمد حسن شوربجي عن مرض األستاذ محمود عبدالحلیم الذي توفي فیھ

إذا سمع  ستشفى أنھ كان یفیق من غیبوبتھأخبرني ابنھ أسامة، الذي كان مرافقا دائما لوالده بالم"
.. أذان كل صالة، وكأنھ یستیقظ من نوم، فیفیق ویردد األذان ثم یصلّي صالتھ سریة كانت أو جھریة 

  ".وكنت أسمع قراءتھ بوضوح، وبعد أن یفرغ من صالتھ كان یعود إلى غیبوبتھ وكانت غیبوبة تامة
  

  آخر ما تكلم بھ قبل موتھ

قبل وفاتھ بأیام وقبل أن یُنقل إلى غرفة العنایة المركزة جاءه الدكتور الذي : "یقول ابنھ أسامة
بعد ذلك بفترة .. وكان الوالد یرد على الدكتور في كل ما یُسأل .. أجرى لھ العملیة وسألھ عن أحوالھ 
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٢١ 

إِال الَِّذیَن  )٢(َساَن لَفِي ُخْسٍر إِنَّ اِإلنْ  )١(َواْلَعْصرِ {.. انقطع عن الكالم، وسمعتھ یقرأ سورة العصر 
ْبِر  الَِحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ   ".فكانت آخر ما تكلم بھ قبل موتھ..  })٣(آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

**  **  **  

  أحمد حسن شوربجي: محمود عبدالحلیم شیخ مؤرخي الحركة اإلسالمیة، تألیف :المصدر
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٢٢ 

  األستاذ مصطفى مشھور رحمھ هللا) ١٥

  م٢٠٠٢:  الوفاة - م١٩٢١: المیالد - مصر: الدولة

  

  عمل وتضحیة

): بتصرف(یحدثنا األستاذ الدكتور عصام العریان عن ذكریاتھ مع األستاذ مصطفى مشھور فیقول 
البنا أظن أن دور مصطفى مشھور في إعادة بناء الدعوة ال یقل أھمیة عن دور اإلمام الشھید حسن "

في تأسیسھا، فلم أر شخصا استطاع أن یجوب مدن وقرى مصر، بل وبالد العالم المختلفة، مثل 
لقد ترك أثرا في كل قریة ومدینة في مصر بین محبیھ وعارفي  فضلھ، وذلك لتواضعھ . مشھور

تقال إلى وفي إحدى المرات لم أجد وسیلة لالن.. ودماثة خلقھ، ورحابة صدره  وربانیتھ  وزھده الكبیر 
موعد مضروب لنا، وكان علّي اصطحابھ، فركب بكل تواضع خلفي على دراجة بخاریة كنت اقتنیتھا 

وفي سفري معھ كنت أتعب من كثرة .. عقب تخرجي مباشرة دون تململ وھو قد جاوز الستین 
أغالب النوم وحین یراني . صاب باإلرھاق  بینما ال یشكو ھو أبدااللقاءات والمواعید وال یتعب ھو، وأُ 

یدعوني للذھاب للفراش ألتركھ مع زواره وإخوانھ إلى قبیل الفجر، لیرتاح قلیال جدا، ثم یكون أول 
  ".المستیقظین بعد ساعات نوم قلیلة، لیصلي ركعات قبیل أن یؤذن للفجر

  

  ختامھ مسك

في وقت م، وبینما كان في منزلھ، دخل في غیبوبة قصیرة، أفاق منھا ٢٠٠٢أكتوبر  ٢٩في یوم 
أذان العصر، فأراد أن یذھب إلى المسجد ألداء الصالة في جماعة، فأشارت علیھ ابنتھ بالصالة في 
البیت العتالل صحتھ، إالّ أنھ بعزیمتھ وھمتھ العالیة أصر على الصالة في المسجد، وكیف ال وھو 

عانھ هللا وذھب إلى یرى في نفسھ القدوة والمثل الذي یجب أن یُقدم إلى الشباب حتى یحتذى بھ، فأ
المسجد وصلى بفضل هللا فیھ صالة الجماعة، وحین ھّم بمغادرة المسجد انتابتھ غیبوبة أخرى وقع 
على إثرھا أرضا ونقل بعدھا إلى المستشفى، حیث ظل في المستشفى لمدة أسبوعین، حتى انتقل إلى 

. ھـ١٤٢٣المبارك سنة  م المصادف للتاسع من شھر رمضان٢٠٠٢نوفمبر  ١٤رحمة هللا تعالى في 
وقد صلى علیھ مئات األلوف من تالمذتھ ومحبیھ ومؤیدیھ عقب أداء صالة الجمعة بمسجد رابعة 
العدویة أحد أشھر مساجد القاھرة، تحرك بعدھا المشیعون سیرا على األقدام لمسافة عشرة 

مد حامد أبو النصر كیلومترات، حیث دفن الفقید إلى جوار المرشدین الراحلین عمر التلمساني ومح
  .رحم هللا الجمیع
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٢٣ 

  رثــاء

  :قال الشاعر الدكتور جابر قمیحة رحمھ هللا في نھایة قصیدة لھ في رثائھ

  ھ، فـغـزیرتُ أما الذي أغـفـلـ  ...   غیر  قالئل    تُ یا سیـدي  ما قل

  فالشعـر عجـز شـابھ التقصیر  ...   مھمـا ذكرُت محـاسنا  ومآثرا   

  یكفیـك أنـك مـصطفى مشھور  ...   ریخ أنك مرشد   یكفیـك في التـا

 **  **  **  

  :المصادر

 .مشھور مصطفى مشھورومحمد عبد الجواد محمد : حیاة مصطفى مشھور كما عاشتھا أسرتھ، تألیف -١
      .إحسان سید: مصطفى مشھور والقضیة الفلسطینیة، تألیف -٢
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٢٤ 

  البروفیسور نجم الدین أربكان رحمھ هللا) ١٦

  م٢٠١١:  الوفاة -  م١٩٢٦: المیالد -  تركیا :الدولة

  العلم والعمل منذ الصغر

  ..التدیّن والعبقریة: صفتان الزمتا نجم الدین أربكان رحمھ هللا منذ الصغر

وكان . في المرحلة اإلعدادیة، كان موضع إعجاب مدّرسیھ إذ اتّسمت حیاتھ بالدقة والوضوح
ما على درجات كاملة، وفي إعدادیة إسطنبول حصل ، وكان یحصل دائمتمیزا في مادة الریاضیات

  .في مادة الریاضیات% ١٠٠على تقدیر 

ونتیجة لتفوقھ على أْلف طالب في امتحان دخول الجامعة، التحق مباشرة بالمرحلة الثانیة بجامعة 
ا م، ثم تخرج من ھذه الجامعة التي مدة الدراسة فیھ١٩٤٣إسطنبول التكنولوجیة، قسم المیكانیك عام 

ست سنوات استطاع أربكان أن إنھائھا في خمس سنوات فقط، وكان ترتیبھ األول، فُعیّن معیدا بقسم 
  .المحركات في الكلیة نفسھا

وبعد إكمالھ . م١٩٥١في عام  خن األلمانیةآوتقدیرا من الجامعة لجھوده، تم إیفاده إلى جامعة 
. ألمانیا حیث أعّد ثالث رسائل علمیة أخرىالمتكونة من ثالثة مجلدات، بقي في  ألطروحة الدكتوراه

بعد نشر ھذه الرسائل، عرضت علیھ إحدى الشركات األلمانیة الكبرى العمل معھا لتطویر محركات 
  .التي كانت تحت التجربة من قِبَل الجیش األلماني) الفھد(جدیدة للدبابة لیوبارد 

الصالة : أثناء دراستھ یُكثر من شیئین كان في"وقد ورد في ملفھ الشخصي بالجامعة األلمانیة أنھ 
  ".وعمل المشروعات

م وحصل على درجة أستاذ مساعد في جامعة إسطنبول وھو في التاسعة ١٩٥٥عاد إلى تركیا عام 
   .  والعشرین من عمره، وھو بذلك یكون أصغر أستاذ مساعد في ھذه الجامعة

یس الشركات والمصانع للحّد من اعتماد تأس: اشتھر أربكان رحمھ هللا في المجتمع التركي بشیئین
الدولة على الخارج، وتأسیس األحزاب السیاسیة، إذ كلما قام النظام العلماني بحّل حزب، قام أربكان 

النظام الوطني، السالمة، الرفاه، الفضیلة، (بتأسیس حزب آخر بال ملل وال كلل، فھو مؤسس أحزاب 
  .میة الحدیثة في تركیا منذ أواخر الستینیات، فكان بحق، مؤسس الحركة اإلسال)السعادة

**  **  **  
  .منال الصالح: نجم الدین أربكان ودوره في السیاسة التركیة، تألیف :المصدر
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٢٥ 

  رحمھا هللا) أم أسامة(السیدة نعیمة خطاب ) ١٧

  م١٩٧٦: الوفاة - : ...المیالد - مصر: الدولة

  تضحیة وفداء

  .المستشار حسن الھضیبي رحمھ هللالسیدة نعیمة خطاب ھي زوجة 

لجأ إلیھا اإلخوان طالبین مساعدتھم في إقناع زوجھا بقبول منصب المرشد خلفا لإلمام حسن البنا 
قبلت أم أسامة المھمة، وناقشت زوجھا وھي تسوق لھ القناعات بضرورة قبولھ ھذه .. رحمھ هللا 

كم الراتب؟ وتتعرضون للجوع أو السجن؟ ویحال ھل انتم على استعداد أن یقطع عن: "قال لھا.. المھمة
" بیني وبینكم أو أن نسجن جمیعا؟ أو نساق إلي المشانق؟ أو أن القى مصیر حبیبي اإلمام حسن البنا؟

خالص : "وھنا قال الھضیبي".. إن كان ذلك في سبیل هللا فنحن لھا إن شاء هللا: "فأجابتھ بال تردد.. 
  ".وأنا قبلت

م، ومنعوا عنھم الرواتب، اجتمعت السیدة أم أسامة ١٩٥٤اإلخوان في محنة  وعندما قبضوا على
بنساء اإلخوان وطلبت من كل واحدة أن تتقن عمال منزلیا تتكسب منھ لھا وألوالدھا، كالخیاطة 
والتطریز والمخبوزات والطھي وغیرھا، ومن ال تستطیع إجادة شيء من ذلك فلتُعّد قدرا من الفول 

وكانت رحمھا هللا تجعل من منزلھا معرضا لبعض منتجات نساء . ان في أطباق شھیةولتبیعھا للجیر
اإلخوان، یأتي الجیران واألقارب لشراء احتیاجاتھم منھ، وكانت تطلب من نساء اإلخوان إجادة 

ال یجب أن یشتري الناس منا إنتاجنا تعاطفا معنا بل یجب : "الصناعة بأعلى درجة من الجودة، وتقول
 ".. روه لجودتھ ورخص ثمنھ عن ما یماثلھ من منتجاتأن یشت

یجب أن یطمئن أزواجنا إلى أننا نعیش بغیر معاناة مالیة حتى ال یمثّل ذلك : "وكانت تقول لھم
نرید أن نساعدھم على الثبات والقوة في وجھ الظلمة .. ضغطا على أزواجنا في سجونھم 

  ". والمستبدین

 

  عزة وثبات

وعندما توسط الملك سعود بن عبدالعزیز لدى عبدالناصر لتخفیف حكم اإلعدام عن زوجھا، 
یا جاللة الملك، إننا إذ : "أرسلت السیدة أم أسامة خطاباً للملك موقعاً باسمھا وأسماء بناتھا قالت فیھ

م طالت بھ نشكر كریم عاطفتك نؤكد أننا على عھد الدعوة ومیثاق الجھاد، وسواء استشھد الھضیبي أ
حیاة فلن تقف عجلة الصراع، إنھ في الواقع لیس صراعاً بین الھضیبي وعبدالناصر، وال بین اإلخوان 
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٢٦ 

والثورة، ولكنھ الصراع األزلي األبدي بین الحق والباطل، بین اإلیمان والكفر، بین الھدى والضالل، 
صوالً، ولو ذھب في سبیلھ بین جند هللا وحزب الشیطان، وسیظل لواء الدعوة مرفوعاً وعملھا مو

آالف الشھداء، من رجال ونساء، حتى تعلو كلمة هللا، لیحق هللا الحق ویبطل الباطل ولو كره 
 ".المجرمون

**  **  **  
  ).الموسوعة التاریخیة الرسمیة لجماعة اإلخوان المسلمین(ویكیبیدیا اإلخوان المسلمون  :المصدر
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٢٧ 

  المھندس یحیى عیّاش رحمھ هللا) ١٨

  م١٩٩٦: الوفاة - م١٩٦٦: المیالد -  فلسطین: الدولة

  

  حب الجھاد واالستشھاد

الشھید یحیى عبداللطیف عیّاش رحمھ هللا، من قادة كتائب عز الدین القّسام، والملقب بالمھندس، 
فھو مخطط ومھندس العشرات من العملیات الجریئة ضد الصھاینة، ومصمم ومخترع العبوات الناسفة 

  .أضرارا جسیمة بالعدو الصھیونيالتي ألحقت 

كان المھندس یحیى عیّاش على استعداد دائم لالستشھاد في سبیل هللا، ورفض الخروج أو الھرب 
وكان وجھھ یحمّر غضبا حین یحّدثھ إخوانھ عن مغادرة . على الرغم من إمكانیة ذلك فلسطین جخار

، : "الوطن لفترة، ویرّد علیھم إن الحرب ضد . إما نصر أو استشھادمستحیل، فقد نذرت نفسي 
  ".الكیان الصھیوني یجب أن تستمر إلى أن یخرج الیھود من كل أرض فلسطین

  

  مخلص زاھد

عندما قامت حركة حماس بإرسال مبلغ من المال إلعانتھ على شئون عائلتھ، أرسل إلى قیادتھ 
بالنسبة إلى المبلغ الذي أرسلتموه، فھل ھو أجر لما أقوم بھ؟ إْن أجرَي إالّ على هللا، وأسألھ أن : "معاتبا

لھم یحتاجون إلى أحد من خْلقھ، وأھلي لیسوا بحاجة لھ، وأسأل هللا وحده أن یكفیَھم، وأالّ یجع. یتقبل منّا
ولتعلموا بأن ھدفي لیس مادیا، ولو كان كذلك لما اخترت ھذا الطریق، فال تھتموا بي كثیرا، واھتموا 

  ".الشھداء والمعتقلین، فھم أولى مني ومن أھليبأسر 

  

  رأي القرضاوي فیھ

  : یقول عنھ العالّمة الدكتور یوسف القرضاوي

یجعل الدنیا أكبر ھمھ، وال مبلغ علمھ، ولم تشغلھ نفسھ وال شھواتھ،  ومن الناس صنف متمیز، لم"
وال مصالحھ الذاتیة، بل ھو یعیش لھدف كبیر، ولرسالة عظیمة، نذر نفسھ لھا، ووھب حیاتھ وجھوده 
وقدراتھ لتحقیقھا، ال یضّن علیھا بنفس وال نفیس، وال یبخل علیھا بغال وال خسیس، ھي شغل نھاره، 

فیھا یفكر، وبھا یھیم، وإلیھا یسعى، وعلیھا یحرص، ومن أجلھا یحب ویبغض، ویصل وحلم لیلھ، 
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٢٨ 

َوِمَن النَّاسِ َمن یَْشِري نَْفَسھُ اْبتَِغاَء {: ویقطع، ویسالم ویحارب، وھو الذي قال هللا تعالى في مثلھ
ُ َرُءوٌف بِاْلِعبَادِ  ِ ۗ َوهللاَّ َ َعلَْیِھ ۖ ِمَن {: وقال سبحانھ. }َمْرَضاِت هللاَّ اْلُمْؤِمنِیَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاھَُدوا هللاَّ

 . }فَِمْنھُْم َمْن قََضٰى نَْحبَھُ َوِمْنھُْم َمْن یَْنتَِظُر ۖ َوَما بَدَّلُوا تَْبِدیًال 
المھندس : وأحسب أن من ھؤالء الذین باعوا أنفسھم ابتغاء مرضاة هللا، وصدقوا ما عاھدوا هللا علیھ

المجاھد الشھید یحیى عیاش، الذي نذر نفسھ ومواھبھ ووقتھ وجھده، وكل ما یملك لقضیة  الموھوب،
قضیة أرض النبوات التي بارك هللا فیھا للعالمین، أرض : كبیرة خطیرة، ھي قضیة المسلمین األولى

  .اإلسراء والمعراج، أرض المسجد األقصى الذي بارك هللا حولھ
ومقتبل العمر، في السن التي یلھو فیھا الالھون، ویعبث فیھا  نذر ذلك، وھو في ریعان الشباب،

أسامة بن زید، ومصعب بن عمیر، : العابثون، ولكن أخانا الحبیب یحیى كان أمامھ ُمثُل أخرى
  ".وأمثالھما من شباب ھذه األمة

**  **  **  

   منتصر محمد عفیفي: قائد االستشھادیین المھندس یحیى عیاش، تألیف :المصدر


