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 الرحیم الرحمن هللا بسم

 
  ..التلمساني عمر

 األسبق المسلمین لإلخوان العام المرشد
  األمة أحیا رجل

 األمة علیھ اجتمعتو
 

 م1986 مایو 22 الموافق ھـ1406 رمضان من 13
 

 الباحث دسوقي عبده لألستاذ یرجع معظمھا ولكن متعددة إصدرارت على الملف ھذا إعداد في االعتماد تم
 خيالتاری

 . تعالى هللا شاء إن نتاجةإ من یزید لكي والطاقة الجھد ومنحھ ومنھ هللا وتقبل خیرا هللا فجزاه
 

 بعد المسلمین، اإلخوان لجماعة الثالث المرشد التلمساني، عمر األستاذ ُتوفي ،م1986 مایو 22 ھـالموافق1406 رمضان من 13 في
 للجماعة یحقق أن الرجل واستطاع الناصریة، السجون في محنتھ سنوات أثناء والثبات صبربال خاللھا ّتحلى والتضحیة، بالجھاد حافلة حیاة

 .العامة الحیاة عن واإلبعاد اإلقصاء من طویلة سنوات بعد المصري المجتمع في والجماھیریة الحیاة إلى العودة
 مجتمعھ وھموم مشاكل حمل بل دعوتھ عبء حمل مجاھد خ،الشیو وحكمة الشباب حماس بین جمع وداعیة جلیال اعالم -هللا رحمھ – فضلتھ وكان

 فیھا المجتمع شعر والتي السالم ِلمعاھدة َّوتصدى ، ًناصحا للحاكم وقف بل المجتمع، في ًسلبا َّأثرت التي المظاھر من ًكثیرا یُغیِّر أن فاستطاع كتفھ فوق
اء من اإلسالمیة الشعوب بل المصري، الشعب لھا تعرَّض التي انةالمھ بھذه یُندد وقف بل سجنھ، یخش ولم حاكم یخش ولم بالمھانة  التي المعاھدة ھذه جرَّ
 .الذل األجیال أورثت

 من أخ آخر خرج حتى م؛1954 بعام بدأت طویلة محنة بعد أخرى، ًمرة الجماعة كیان یعید أن اإلرشاد مكتب تولیھ خالل استطاع الرجل ھذا
د م،1975 عام السجن  .للحاكم والنصح الصف، أفراد وتربیة المجتمع، تربیة ولح الجھود وحَّ

د َّثم ومن اثنان، علیھ یختلف لم التلمساني عمر َّ  ًجنازة مصر تشھد فلم جثمانھ، تشیِّع الجموع خرجت لقد بل وأقوالھ، وأعمالھ جھاده على القلوب وح
 .الشعب جموع بل الرسمیین، وغیر میینالرس بحضور شرفھا بل التلمساني، عمر جنازة بلغت مثلما ھیبتھا في بلغت

 
 التلمساني عمر األستاذ

 
 :توطئة

 الدعوة، تعیشھا التي المرحلة تناسب خصائص علیھم ویضفي قادتھا، لھا یختار هللا أن المسلمین اإلخوان دعوة مسیرة في المضیئة العالمات من
  .والتمكین بالنصر هللا عودمو یتحقق أن إلى وتقدمھ، اإلسالمي العمل استمرار بھم هللا فیحقق

َ“ :تعالى قال َوعد ُهللا َ َالذین َّ ِ ُآمنوا َّ ْمنكم َ ُ ْ ُوعملوا ِ ِ َ الحات َ ِالصَّ تخلفنھُم َِ ْ ْلیس َّ ْ ََ َِ ض ِفي َ ْ ِاألر َ َكما ْ تخلف َ ْ َاس َ ْ َالذین َ ِ َّ ْ لھم ِمن ْ ْقب ِ ِ َ َّ َولیُمكنن ِّ ََ ْلھُم َ ُدینھُم َ َ ِالذي ِ تضى َّ ْ َار ْلھُم َ َ 
َولیُبدل َِّ َ ْنھُمَ َّ ْ د ِمن ْ ِبع فھم َ ْ ْخو ِ ِ نا َ ْ ًأم بُدونني َ ْ ِیع َ ُ َیُشركون ال َ ُ ئا ِبي ِْ ْ ًشی  .)55 :النور(”َ

 دعوة عمر في الفترات أصعب من فترة في المسئولیة تحمل الذي الفرید الطراز ھذا من – رحمتھ بواسع هللا تغمده – ”التلمساني عمر“ واألستاذ
 الحق قول فیھم یصدق بھم وكأني ًعاما، عشرین من ألكثر والمعتقالت السجون في غیاب بعد العشرین القرن من یاتالسبعین مطلع مع المسلمین اإلخوان

َللذین“ :وتعالى تبارك ِ تجابُوا َّ ْ َاس َ ِ سُول َِّ َّ ِوالر َ ْ د ِمن ْ ِبع ُأصابھُم َما َ َ َ حُ َ ْ َالقر َللذین ْ ِ سنوا َِّ ْ ُأح َ ْمنھُم َ ْ ا ِ ْ َواتقو َّ ر َ ْ ٌأج ٌعظیم َ ِ   .)172:عمران آل(”َ
 

 :سطور في التلمساني عمر
  .”التلمساني مصطفى القادر عبد الفتاح عبد عمر“ اسمھ
 ھـ1406 رمضان من 13 األربعاء یوم في وتوفي م،1904 عام نوفمبر 4 في بالقاھرة األحمر الدرب قسم بالغوریة قدم حوش حارة في ولد

ر عن 1986 مایو 22 الموافق ْ   .ًعاما 82 یناھز عُم
  .ًوثباتا صالبة إال االبتالءات زادتھ فما م،1981 عام في ثم 1954 ثم 1948 عام في عام السجن دخل
 القرآن إلى فلجأ الوفیر، بالمال علیھ هللا وفتح بالتجارة، واشتغل القاھرة إلى جاء بالجزائر، تلمسان بلدة من ألبیھ فجده الثراء، واسع بیت في نشأ

  .كبیر واجتھاد صامت بجھد یزكیھا نفسھ على واءباالنط وتدثر بھ، یعتصم
 رزق أن بعد م،1979 عام أغسطس في هللا توفاھا حتى لزوجتھ ًوفیا وظل العامة، الثانویة في ًطالبا یزال ال وھو تزوج عشرة الثامنة سن في

  .”وبنتین الفتاح، وعبد عابد، :األوالد من بأربعة منھا
 التى م1933 سنة جاءت حتى المظلومین عن یدافع وظل مكتبھ، كان القناطر شبین وفي المحاماه، مھنةب واشتغل الحقوق، لیسانس على حصل

 .المباركة الدعوة یدخل ٍمحام أول وكان المسلمین اإلخوان من وأصبح وبایعھ، منزلھ، في ”البنا حسن“ الشھید باإلمام خاللھا التقى
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 :التلمساني عمر“ األستاذ بیعة
 .منتھاھا على بدایتھا دلت ظریفة قصة الشھید باإلمام وعالقتي المسلمین، باإلخوان صلتي كانت :یقول
 الزھور حدیقة في أجلس كنت ... م1933 العام أوائل من جمعة یوم وفي التلمساني، عزبة في أقیم كنت القناطر شبین في ًمكتبا لي اتخذت ما أول

 ”حسن محمد عزت“ أحدھما شابان وجاء بالمجيء، لھما وأذنت وأوالدي حرمي فصرفت ،”یقابلوك نعایزی أفندیة أتنین فیھ“ :یقول العزبة خفیر فجاءني
 .”زعبل أبي“ محاجر في الدلتا قطار محطة ناظر وكان ، ”العال عبد محمد“ واآلخر القناطر، بشبین سلخانة معاون وكان

 واعتبرتھ السؤال، فأثارني ھنا؟ تفعل ماذا ً:قائال السلخانة اونمع قطعھا صمت فترة وثمة والشاي، القھوة، وشرب الترحیب، في فترة ومضت
 الكتاكیت من أھم شيء ھناك :قال أسئلتھ ًموجھا ھو كما ظل بل أعصابھ، على الساخرة إجابتي تؤثر ولم !كتاكیت أربي ً:ساخرا فقلت یعنیھ، ال فیما ًتدخال

 عن بعدوا الذین المسلمون :قال تربیتي؟ إلى حاجة في ھو الذي الشيء ذلك وما :اإلجابة في جاد غیر زلت وما ، وقلت .أمثالك من التربیة إلى حاجة في
 .األمم وسط شيء ال وأصبحوا ، بالدھم في حتى ، سلطانھم فتدھور ، دینھم

 .المھمة ھذه یتولون بعلمائھ الشریف واألزھر الحكومات ھناك بذلك؟ شأني وما :قلت
ُّ ادتك ال اإلسالمیة الشعوب إن :قال  المندوب مائدة إلى لإلفطار رمضان كل من القدر لیلة العلماء كبار ھیئة تدعى أن یرضیك ھل .بوجودھا َیُحس

 أفعل؟ ماذا ولكن یرضیني، ال ًطبعا :قلت زینتھا؟ أبھى في إنجلیزیة سیدة شیخ كل جانب وإلى البریطاني، السامي
 ”البنا حسن“ اسمھ ابتدائي مدرس ویرأسھا ”المسلمین اإلخوان جماعة“ اسمھا شاملة إسالمیة ھیئة القاھرة في فھناك بمفردك، الیوم لست إنك :قال

 .تحقیقھ ویرید ، إلیھ یدعو ما إلى وتتعرف لتقابلھ، ًموعدا لك نحدد وسوف
 أن قبل منھما وعلمت بھ، بالاستق ما بغیر وانصرفا الرجل، مقابلة على ووافقت الرضا إلى ُفملت نفسي، دخیلة في الكامنة الدینیة العاطفة شبت

 ویصوم، یصلي، رجل عن یبحثان القناطر شبین لمركز التابعة والعزب القرى یجوبان الفجر، صالة بعد جمعة یوم كل في مھمة یؤدیان أنھما ینصرفا
 من مھمتھما بمثل یقوم من القطر مراكز نم مركز كل في وكان .موقعھ في لشعبة نواة اعتبراه قبل، فإن الدعوة ویعرضان إلیھ، فیتعرفان فرائضھ، ویؤدي

 .المسلمین اإلخوان
 حي في الیكنیة شارع في بك هللا عبد حارة في یسكن وكان العام، المرشد فضیلة مع ًموعدا لي حددا بأنھما وأخبراني مكتبي إلى حضرا أیام وبعد

قاطة وفتحت الرجل، باب طرقت المحدد الموعد وفي الخیامیة، َّ فرد وصفقت المنزل، حوش إلى ودخلت تھ،ودفع الباب، ْسُ  من؟ :یقول رجل صوت على
 مظلمة، وكانت ورائھ، من ودخلتھا الخارجي، الباب من الداخل یمین على غرفة باب وفتح الرجل، فنزل .القناطر شبین من المحامي التلمساني عمر :قلت

 القش من الكراسي وبعض التواضع، في غایة ًصغیرا ًمكتبا الغرفة في أن تبینت الطریق لىع المطلة الحجرة في الوحیدة النافذة فتح ولما فیھا، ما أتبین لم
ّ وعز .ألجلس ًكرسیا؛ لي وقدم المكتب، إلى وجلس ... التراب من شيء یعلوھا  من ًمندیال فأخرجت األنیقة، بالبدلة الكرسي ذلك مثل على أجلس أن علي
 مما تتعجب ظننتھا واھنة ابتسامھ فمھ وعلى أفعلھ، ما إلى ینظر وكان .قلق وال تضجر، غیر في ًھادئا وسالجل أستطیع لكي الكرسي، على وفرشتھ جیبي
 .إلیھ أدعى ومما ، أفعل

 على یدل كان مظھري إن إذ یتعجب أن لھ وحق .هللا سبیل في والجھاد للعمل یدعى أن وشك على ورجل أناقتھ، على یحافظ رجل بین ما وشتان
 من وشيء الحیاة، بلھنیة في االنغماس عدم مع العیش خشونة من الكثیر إلى یحتاج الذي األمر هللا؛ سبیل في العمل مشاق تحمل وعدم مة،التا الرفاھیة
 .التجرد

 عیةوتو هللا، شرع بتطبیق المطالبة ھو وآخره لھا مطلب أول وأن الدعوة، عن یتحدث الرجل مضى فقد ًكثیرا، یطمئن ال الذي المظھر ھذا ورغم
 .طریقھا عن إال الخیر یتحقق لن التي الحقیقة ھذه إلى وتنبیھھ الشعب،

 .إرھاب أو عنف دون المشروع طریقة یأخذ أن بد ال اإلسالمیة القوانین إلى الوضعیة القوانین عن التحول ویكون
 وأسى المخلصین، صدق في یتكلم وكان مشروعة،ال ووسائلھا الدعوة، أھداف في – األول لقائنا في ”البنا حسن“ الشھید اإلمام فضیلة وأفاض

 أو أساءوا قد الخلفاء بعض كان إذا وأنھ الخالفة، على بالقضاء المسلمین أصابت التي والطعنة األرض، أنحاء كل في المسلمین یصیب ما على المحزونین
 .آخر شيء والتطبیق شيء فالنظریة منصف؛ إنسان یجھلھ ال األمر وھذا انحرفت، أو أساءت التي ھي الخالفة أن ذلك معنى فلیس انحرفوا،

 ال فإني فیھ، نفسك تراود أسبوع وأمامك ”اآلن تجب ال“ :حزم في قال أجیب أن وقبل اقتنعت؟ ھل :سألنى مرة فیھ أقاطعھ لم الذى حدیثة أنھي ولما
 .مسلمینال لإلخوان ًصدیقا تكون أن منك فیكفینى تحرجت وإن للبیعة، القادم األسبوع في أدعوك

 سعادة ألكبر وإنھا هللا، على وتوكلت وبایعت، الموعد، في وعدت لحظة، البیعة عن یتوانى أن سمعت ما وسمع الجلسة، ھذه جلس لمن كان وما
 هللا لوجھ ًخالصا نیكو وأن هللا، عند أحتسبھ مما لقیت، ما سبیلھا في ألقى وأن قرن، نصف من أكثر منذ المسلمین اإلخوان من أكون أن حیاتي في القیتھا
 . تعالي

 ونعومتھا، واألزاھیر وازدھارھا، والورود وإقبالھا، بالدنیا فیھا إمامنا یعدنا لم .المسلمین واإلخوان ”البنا حسن“ الشھید باإلمام اتصالي قصة ھذه
 .بالمرة أحد یخدعھ فلم ًدا،أح یلومن وال بصیرة، عن یقبل فمن والصعاب، والمتاعب، باألشواك مليء الدعوة طریق أن أوضح ولكنھ

 قال حتى ًجمیعا؛ اإلخوان قلوب بین تربط التى الروابط قوة من ًجمیعا الناس تعجب حتى أجمعین، قلوبھم بین هللا ألف راضین، قبلوا لما وھكذا
 حیز في دام ما كندا، في أخ لھ لحققھا أمنیة اأوروب في اإلخوان أحد تمنى لو :وأقول أسوان، في الذین لشمتھ اإلسكندریة في اإلخوان أحد عطس لو :قائلھم

 .هللا یغضب ما فیھ یكن لم األمر دام وما اإلمكان،
 

 التلمساني عمر
 :والدعوة ..المال بین 

ا یزال وال – المصریة الوزارات رؤساء أحد قابلت“ :یقول  جیعر بھ إذا الحدیث، تبادلنا أن وبعد السادات، زمن في باإلخوان خاص لعمل – ًحیّ
 ما وأدركت الدعم، بھذا المجالت أحق إسالمیة كمجلة الدعوة ومجلة المصریة، والمجالت الصحف كل تدعم الدول بأنً قائال ویفاجئني المالیة، الناحیة على

 .وانصرفت المقابلة، نتھتوا ”الناحیة ھذه في تكلمنیش ما النبي علیك سایق ...شیخ یا“ دراجة عامیة لغة في وأجبتھ أعصابي، فتملكت الرجل، إلیھ یھدف
 ذھبت بالندوة الحوار وأثناء وحضرت ..دارھا في تعقد دینیة ندوة إلى الیوم، حتى تصدر تزال ال التي الدینیة المجالت إحدى دعتني مرة وذات 

 مقابل ھذا :قال ولماذا؟ ھذا؟ ما :قلت .علیھا التوقیع مني ویطلب ورقة لي یقدم المجلة موظفي أحد وجدت الدورة من خروجي وعند المیاه، دورة إلى
 أعدھا سیارة عندي :قلت ...واالنتقال الركوب مصاریف :قال حضرت لما مقابال لھا تدفعون هللا إلى الدعوة أن أعلم كنت لو :قلت .الندوة حضورك
 .توقیع أو قبض دون ًطبعا وانصرفت هللا، ابب على رجل أنا الجمیع ھذا من لست إنني :قلت .یأخذون ًجمیعا ولكنھم :قال :األمور ھذه لمثل اإلخوان
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ا یزال وما ،)ص.م( األخ قابلني )جدة( وفي الحج فریضة أؤدي كنت ومرة  األسرة من لیس مقابلتي یرید ًكبیرا إن :وقال -حیاتھ في هللا أطال – ًحیّ
 الكبیر واستدعى المیعاد، وحل األقل، على دقائق بخمس المیعاد قبل وذھبت المیعاد، وتحدد الدعوة، خیر فيً مؤمال فرحبت صلة، بھا لھ كان وإن السعودیة

 إلیھ وصلت حتى مكانھ؛ من الرجل یتحرك ولم معھ، ًموجودا سعود آل العزیز عبد بن فیصل الملك المرحوم أبناء أحد فوجدت للدخول، ودعاني سكرتیره،
 .وجیھ غیر أبیض ًوجلبابا اًشبشب ألبس كنت وقد وسلم ًمحرجا، ذلك فعل ولعلھ فوقف، كرسیھ، أمام

 لھ وقلت ھدفھ، فأدركت تدعیمھا، یرید إنھ :وقال بعد تصدر لم وكانت الدعوة، مجلة على عرج ثم اإلسالمیة، الدعوة عن یتحدث الكبیر وجلس
، ال كداعیة مقابلتي طلبتم سیادتكم :ًمقاطعا  لي تسمح أن أرجو ولذلك المقابلة، عن اعتذرت كنت نقود مسألة في معي ستتحدث أنك أعلم كنت ولو كجابٍ
 هللا رسول وصدق إسالمي عمل تدعیم أردت كمسلم ولكني إلیھ، ذھبت ما أقصد لم إني :وقال ھدوء، في الغضبة ھذه الرجل فتلقى باالنصراف، سیادتكم

 .”أمیره تكن شئت عمن واستغن“ :معناه ما قال عندما وسلم علیھ هللا صلى
 .النزول في المصعد أخذ أن بعد إال ینصرفا ولما المصعد، باب إلى أوصالني حتى معي؛ آلخرا والكبیر خرج انتھت ولما 
 

 أحد جاءني أمكنة عشرة حوالي في تحدثت أن وبعد ثقافي، موسم افتتاح بمناسبة العربیة المنطقة بالد أحد إلى ذھبت أنني مرة كذلك وأذكر
 فقلت .المبلغ ھذا نصف یأخذ غیرك إن :فقال .المبلغ أستصغر أنني الرجل وظن ھذا؟ ما لھ تفقل .درھم ألف وعشرون خمسة بھ ظرف ومعھ الرسمیین،

ٍ في إنك :لھ ٍ وأنا واد  مجاھدي لحساب البنوك من بنك في فضعھ المبلغ ھذا دفع من بد ال كان وإن هللا، سبیل في ألقیھا كلمة على ًأجرا آخذ ال أنا آخر فیواد
 .األبرار أفغانستان
 یكون أنً دائما أفضل فإنھ ًمخطئا، أو ًمصیبا أكنت ًأوال،وسواء ًصحفیا لست ألني فرفضت؛ بأجر، ًمتواصال فیھا أكتب أن الصحف عضب وطلبت 

 .والقصد النیة، وراء من وهللا هللا، وجھ بھ یبتغى الكالم یكون أن وأدعى الحترامھم، أدعى فذلك مقابل، بال الدعاة كالم
 

 :ینوالمرب الدعاة تھم صفات
 وحلو الكالم، وطیب السریرة، ونقاء النفس، صفاء من بھ یتمتع لما بھ؛ اتصل أو عرفھ، من كل لدى طیبة ًآثارا ”التلمساني عمر“ األستاذ ترك

 .والمجادلة الحوار وحسن العرض، وجمال الحدیث،
 إال اللھم ًخصما، لي أرى ال كنت ولذلك أحد، على صاراالنت في الحرص وال خلقي، إلى سبیلھا ًیوما القسوة عرفت ما“ :نفسھ عن یقول ھذا وفي

 بأال ًعھدا نفسي على أخذت لقد ... أنا جانبي من ال جانبھم من الخصومة أن على تعالى هللا بكتاب العمل إلى دعوة أو الحق، عن الدفاع في ذلك كان إذا
 .”شخصیة لمسألة صدام إنسان وبین بیني، یحصل لم ولذلك ..آذاني لو وحتى سیاستھ، في لھ ًمعارضا كنت لو حتى نابیة؛ بكلمة إنسان إلى أسيء

 اإلمام ید علي تتلمذ الذي الفذ الداعیة لھذا والحب والتقدیر اإلكبار، نفسھ في یحمل وھو إال إنسان التلمساني مجلس من یخرج ال أنھ نرى ھنا ومن
 .ًمخلصا ًصادقا داعیة جماعتھ سلك في وانتظم مدرستھ، في وتخرج البنا،

 ظلمات في غرستھ التى والطویلة القاسیة األحداث بأن یشعر ومحاوره جلیسھ وكان كثب، عن رآه من كل ذلك فیھ حظ ال كما الحیاء، شدید وكان 
 السجن دخل حیث ، ًعاما عشر سبعة من أكثر األسوار خلف ظل حیث بھا، یؤمن التى الحقیقة لغیر ًمكانا فیھ تدع لم أنھا حتى نفسھ؛ صھرت قد السجون

 .ًوثباتا صالبة إال االبتالءات زادتھ فما ، م1981 عام في ثم ، م1954 عام في ثم ، م1948 عام
 صوره من صورة بأي العنف أكره علیھا نشأت التى بطبیعتي إنني“ :قال م1982 / 1 /14 بتاریخ السعودیة ”الیمامة“ مجلة مع لھ حدیث وفي

 التي القوة إلى ألجأ أن الممكن من العنف، إلى ألجأ ال فإنني ظلمت لو وحتى الذاتي، بتكویني یرتبط شخصي موقف كنھول فقط، ًسیاسیا ًموقفا لیس وھذا
 .ً”أبدا العنف إلى ألجأ ال ولكني التغییر، تحدث

 
 :”التلمساني عمر“ األستاذ حیاة من مواقف

 ھذه تكرار على األجھزة ھذه معھ واتفقت الدولة، أجھزة نظمتھا م1982 معا السجن في بالشباب ولقاءات ندوات إلى التلمساني عمر األستاذ دعي
 األمر وانتھى المعارض، وكان المؤید، فكان إخوانھ، على األمر المرشد األستاذ فعرض واتصل، دام  كان ما ولكن مآرب، لھا وكانت الندوات،
 .بالموافقة

 المرشد فضیلة على الشباب أقبل فقد عجیب، بأمر اللقاء وانتھى اتجاھاتھم اختالف ىعل ساعتین حوالي الشباب مع وتحدث عمر، األستاذ فذھب
 بما جاءت الریاح ألن ًأبدا، معھ اللقاءات ھذه األجھزة فقطعت هللا، توفیق إنھ .الغشاوة وكشف النصیحة، وشاكرین األیدي، ومقبلین ومعانقین، مصافحین،

 .المالح یرضي ال
 على السفر ھل :ویسألني القطار داخل رحالتھ بعض في معھ السفر إلى یدعوني الشھید اإلمام كان :هللا رحمھ”مسانيالتل عمر“ األستاذ یقول 

 كنت إذا أما الثانیة، الدرجة في السفر تذاكر لھم وأقطع حسابي، على السفر :قلت دسمة قضیة أتعاب من )ًمتریشا( كنت فإن حسابنا؟ على أو حسابك
 .الثالثة الدرجة في التذاكر یقطع فكان حسابكم، على السفر :قلت الجیب )مفرقع(

 لمنظري یبتسم األستاذ وكان ركوبھا، آنف كنت التي الثالثة الدرجة أركب وأنا معارفي، من أحد یراني ال حتى األرض؛ إلى ورأسي أجلس، فكنت
 .تحرج أو حساسیة دون الممتازة األولى كركوب عندي الثالثة الدرجة ركوب أصبح لإلخوان عشرتي طالت ما إذا حتى الخجل،

 اإلخوان وجدت العشاء صالة وبعد إخواني، حفل في الكوم شبین إلى ًیوما الشھید اإلمام مع ذھبت :هللا رحمھ ”التلمساني عمر“ األستاذ یقول 
 ً:ھامسا فقال !لتجوعني؟ ھنا إلى بي جئت ھل ً:قائال أذنھ على فملت قدیم، وجبن مقلي، بیض بھ فإذا الطعام وجاء سماط، في الناس یجلس كما یجلسون

 .العنب من ًوشیئا ًمشویا، ًلحما لي فأحضرً أخا ونادى یسترك، هللا اسكت
 الوقت وكان لتخرج، حاجتك فاجمع ...عنك أفرج لقد :وقال المعسكر ضابط جاءه م1971 یونیو آخر في التلمساني عمر األستاذ عن أفرج عندما

 .القاھرة طرقات نسیت قد فإني ًصباحا وأخرج ھنا، اللیلة أبیت أن یمكن أال :ضابطلل فقال العشاء، بعد
 .ًصباحا وأخرج اللیلة، ھذه ھنا أبیت أن أفضل بل :قال ًفورا؟ منھ الخروج وتود بالسجن تضق ألم تقول؟ ماذا :وقال الضابط فدھش

 منزلھ إلى األستاذ وعاد فأحضره، تاكسي فطلبت تشاء، وقت أي إلى بابھ على ونم السجن، من اخرج تفضل تحملھا، أستطیع ال مسئولیة ھذه :قال
 !!أدري لست ؟ ھذا في السر ما باألمس، إال أفارقھم لم وكأني مشاعري، في كبیر بتغیر أحس لم وأقاربي بأھلي التقیت عندما أنني ًحقا والعجیب :فیقول
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 تأبى طباعي ولكن خلقي، من لیس التھرب إن“ :جوابھ فكان واضحة؟ أسئلة عن اإلجابات من تتھرب لماذا ً:سؤاال لھ لندن في المراسلین أحد وجھ 
َّ  .”سیاسة ولیس مبدأ وھو مصر، داخل مباشرة إلیھا مآخذي أوجھ بل الخارج، في علیھا أشنع وال وطني، خارج حكومتى أنقد أن علي

 أحد إلیھ وجھ الساداتیة، االعتقاالت حملة بعد م1982 عام ”التلمساني عمر“ ذاألستا مع اإلمارات بدولة الصحفیون عقدھا التي الندوات إحدى في 
 .؟”دیفید كامب“ ومعاھدة مصر، حكام في رأیكم ما :السؤال ھذا الصحفیین
 صفحات لىع نعلنھ ما أول ووضوح صراحة بكل نعلنھ ورأینا حكامنا، ألشتم ھنا؛ آت لم أنني إلى السائل األخ نظر أوجھ أحب :األستاذ فأجاب 

 وال الفاحش وال اللعان وال بالطعان المؤمن لیس“ :r هللا رسول قال اللسان عفة مع الصراحة اإلسالم من تعلمنا فقد .المصریة والمجالت الجرائد
 .”البذيء

 
 :ًوداعا ..التلمساني عمر

 المرض مع معاناة بعد بالمستشفي توفي حیث م22/5/1986 ھـ1406 عام المبارك رمضان من 13 األربعاء یوم جواره إلى هللا اختاره لقد
لي ثم ًعاما، 82 یناھز عمر عن  نصف وقیل – نسمة ملیون ربع من أكثر فیھ شارك مھیب موكب في تشییعھ وكان بالقاھرة، ”مكرم عمر“ بجامع علیھ ِّصُ

 .مصر خارج من قدمت التى الوفود عنً فضال المصري الشعب جماھیر من – ملیون
 ومصداقیتھ وتلقائیتھ، ضخامتھ، في التلمساني، عمر األستاذ رحیل عند كان الذى الوداع مثل ًوداعا األخیر القرن نصف مدى على مصر، تشھد لم

 .الجیاشة المودعین وعاطفة
 األقدام حفاة یجرون وھم الوداع، في یشاركون وقراھا، مصر، مدن من جاءوا الذین ...العشرین وفوق العشرین، دون الشباب منظر ننسى لن

 .والرمز والمرشد، والقائد، والرائد، الداعیة، فیھ یبكون وجوھھم، تكسو ودموعھم الجثمان، تحمل التي السیارة خلف
 وطلیعتھا – المعاصرة اإلسالمیة للحركة یعید أن األخیرة، العشر السنوات مدى على استطاع الذى العالم مستوى على اإلسالمیة الدعوة لواء حامل

 كل ویدحض بھا، ألصقت التى الباطلة والتھم إلیھا، وجھت التي المسمومة السھام كل عنھا ویرد وسماحتھا، ونقاءھا، صفاءھا، – مسلمونال اإلخوان
 .أصدقاء لھ صاروا حتى األعداء؛ قلوب من السخیمة ویستل األخیر، القرن ثلث مدى على المفترون، ضدھا افتراھا التي االفتراءات
 ودأبھ، وتواضعھ، وشجاعتھ، وصراحتھ، وإخالصھ، وتجرده، وصدقھ، ولینھ، خلقھ، ودماثة وحیائھ، بأدبھ، هللا رحمھ ”عمر“ ذاألستا استطاع لقد
 والعربي، المصري المستوى على السیاسي المسرح في ثقلھا لھا یعید وأن والواقعي، الفعلي الوجود اإلخوان لجماعة یحقق أن وحكمتھ وإصراره،
 .يوالعالم واإلسالمي
 

 ...التلمساني عمر المجاھد مات
 !!المسلمین لإلخوان نعم :جدید من المصري الشعب فقال

 البحوث مجمع وأعضاء األزھر، وشیخ الوزراء، رئیس وحضر الجثمان، تشییع في فشاركت ..المسلمین اإلخوان في ثقتھا الحكومة ُتخف ولم
 كبیر حشد جانب إلى واإلسالمیة المصریة الشخصیات من كبیرة ومجموعة الفلسطینیة، رالتحری منظمة قیادات وبعض الشعب، مجلس ورئیس اإلسالمیة

 .واإلسالمي العربي ..الدبلوماسي السلك من
 .الجثمان تشییع في نمریعریوس األنبا رئاسة وفدھا وشارك المسلمین، لإلخوان نعم :قالت المصریة الكنیسة حتى

 !!الوطنیة الوحدة ضد المسلمین اإلخوان بأن مغرضةال والشائعات الظالم القول الكنیسة ھدمت
 أخبار تحریر رئیس سعده إبراھیم إن حتى ..الراحل على وأثنت ..الوفاة خبر فنشرت ..المسلمین لإلخوان نعم :اإلعالم وسائل قالت استحیاء وعلى

 !!وطنو ...وشعب ...لجماعة ..األمان صمام ..التلمساني عمر مات :الواحد بالحرف قال الیوم
 !!الجثمان وشیعوا فحضروا ...نعم ...ًأیضا المصریون الیساریون وقال

 .الشباب من كانوا حضروا من أغلبیة أن خاصة مصر في اإلسالمي التیار وفعالیة قوة أظھرت الجنازة ھذه إن :أمریكا رادیو إذاعة وقالت
 رجالھا أبرز من ًواحدا جمعاء اإلسالمیة الحركة تفقد التلمساني بوفاة“ م1/6/1986 في الصادر عددھا في ”إنترناشیونال كریزنت“ مجلة وكتبت

 .بعید أمد إلى للذكرىً محال لإلسالم تضحیاتھ وستظل العاملین
 

 :”التلمساني عمر“ األستاذ مؤلفات
- الدینیة والحكومة اإلسالم- التوحید ریاض في -اإلخوان علمني ما بعض - الموھوب الملھم البنا حسن - المحراب شھید - مذكرات ال ذكریات 

 السالم نخاف ال - !هللا؟ تخافون أال ..المسلمین حكام یا - العابدین صفات من - الناصر عبد عھد في أقل ولم الناس قال - للمرأة السامیة ونظرتھ اإلسالم
 .والسیاسة الدین في آراء - اتالساد مع أیام- اإلسالمي اإلعالم فقھ من - النور نحو رسالة حول - والحیاة اإلسالم - ولكن

 
 التلمساني لألستاذ نادرة تسجیالت

  
 ما بكل الحیاة ..اإلیمان حیاة ..الدعوة حیاة ..الفكر حیاة ..العقل حیاة ..القلب حیاة ..”الحیاة فیھا دبت متنا فإذا الشمع من عرائس كلماتنا تظل“ 

 .والمؤمنین ورسولھ هللا بحب ینبض حي، وقلب ..دقیق ھموف ..عال ٍوفكر ..واعیة وثقافة ..حصیفة خبرات من تحملھ
 
ا الكبر من بلغ وقد -”عمر”الـ بھذا كأني   بھ فإذا الوثیق الرباط وینشد العمیق الفكر ویبتغي العمیق اإلیمان ”یتلمس“ -هللا سبیل في أوذي وقد ًعتیّ

 .المعاند ویندحر حبالم ویقوى المضطرب فیطمئن جیل بعدً جیال بخواطره ویھدي بكلماتھ یرشد
  :ألبنائھ ًومعلما ًومربیا ًمرشدا التلمساني عمر .أ الروحاني والمرشد الرباني األستاذ تراثیات من ًبعضا وإلیكم 
 - الملإلس العمل - الثبات – المسلم المجتمع دعائم- اإلسالم سماحة - الدعاه واجبات - والقدر بالقضاء الرضا - التفكر – دینھ نحو المسلم واجب 

  – العلم منزلة - الصحابة منزلة - الطاعة معنى - القرآن تدبر - هللا خشیة - الزھد معنى
 رابط التسجیالت
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******* 
 التلمساني عمرستاذ األ

 األمة وقضایا
 لحب ًسببا كانت مما الصفات ھذه فیھ برزت المسلمین اإلخوان بجماعة التحق أن ومنذ ودین خلق صاحب نشأتھ منذ التلمساني عمر األستاذ كان

 كثیرة وفود شاركت بل وعمال، وطالب وأقباط وعلماء ومفكرین وزراء من الشعب طوائف كل فیھا اجتمعت جنازتھ إن حتى علیھ؛ واالجتماع لھ الناس
ِّ تمكن على دلَّ مما الخارج من  مع التعامل في المعتدلة وسیاستھ ومعاناتھم، ومشاكلھم الناس بقضایا اھتمامھ بسبب وذلك الناس؛ كل قلوب في الرجل حب

 .بھ تحل الذي والتسامح اآلخرین
 في برزت الصفات ھذه أن كما تربویة، مواقف مقاالت في بعضھ سقنا ما وھذا حیاتھ، مدار على العملیة مواقفھ في الصفات ھذه برزت وقد

 .المستقیمة سیاستھ على للسیر اإلخوان من بعده جاء َلمن ًنبراسا أصبحت كما للرجل، ًوعلما ًنبراسا أصبحت والتي كتاباتھ
 

 :السیاسیة والقضایا التلمساني
 دافع بل فحسب المظلومین عن یدافع لم أنھ غیر المظلومین، عن للدفاع ًوسیلة فیھا وجد ألنھ لقضاءوا النیابة على المحاماة التلمساني عمر آثر لقد

 وأن االنحراف، من ویصونھا الخطأ من ویحمیھا الزلل من السیاسة یعصم بھ یعیش الذي الدین أن لیثبت السیاسة معترك واقتحم المجتمع، قضایا عن ًأیضا
 .الشعب حقوق َیرعى كیف هللا حقوق َیرعى ال الذي الزعیم أن إلى نظر أنھ كما الغرض، مع وتنحرف الھوى مع تمیل إنھاف الدین یوجھھا لم إذ السیاسة

 مصلحة األغلب، األعم على فیھا یراعى الوضعیة التشریعات“ :التلمساني فیقول المعترك، ھذا من السیاسة عالم في انطالقھ كان ثم ومن
 غیرھم، أظافر تقلیم على الحرص، كل حرصوا العامة، من كانوا وإن أوضاعھم، التشریع طریق عن دعموا القوم، اءأثری من كانوا فإن واضعیھا،
 ما القوانین، من الحاكم الفرد وضع ًفردیّا، الحكم كان إذا العدد، ذوات الطوال السنین منھ حرموا الذي بالسلطان وحدھم لینفردوا میزة، كل من وحرموھم

 أو ًراضیة رأیھ عند بالنزول األمة إلزام یشرعھا التي القوانین من ھدفھ كل وعلیھ، إلیھ والتطاول منھ، والنیل فیھ، المنازعة وعدم كمھ،ح بقاء لھ یكفل
 التشریع أما وسائلھ، طحنتھا أو أسالیبھ نفعتھا العبودیة، أو بالحریة األمة على الحكم ھذا أعاد سواء رأسھ، على ھو یقوم الذي الحكم بنوع وااللتزام ًراغمة،

 ًحكاما ًجمیعا، الناس مصلحة فیھ انتقاص، وال تزید دون اإلنسان، حاجات كل تستقي محیط، شامل واسع وخصوصیاتھ عمومیاتھ في السماوي،
 .”والمجتمع الفرد مصلحة مع واستقراره الحكم ضبط فیھ یسیر ومحكومین،
 

 :الوطن وحب التلمساني
 -الرسول أن منطلق من ذلك وكان كلھ، والشعب بل ومریدیھ إخوانھ قلوب في لھ الوالء الوطن حب معاني غرس على التلمساني األستاذ عمل لقد

 أخرجوني أھلك أن ولوال قلبي إلى هللا بالد ألحب إنك“ مكة إلى ینظر وھو الھجرة عند فقال فیھا نولد التي أوطاننا نحب كیف علمنا -وسلم علیھ هللا صلى
 أفكارھم اختالف على المسلمین فإن ال، واحدة، أمة لسنا أننا أو كلھ، العالم في للمسلمین التنكر الوطن حب معنى ولیس“ :عمر األستاذ فیقول ،”خرجت ما

َّ( الكریم القرآن یقول كما واحدة أمة ِھذه ِإن ِ تكم َ ْأمَّ ُ ُ ة ُ ًأمَّ ة ُ َ ًواحد ِ َوأنا َ َ ْربُّكم َ ُ بُدون َ ْ ِفاع ُ  أن الحب ھذا معنى ولیس وطننا نحب أن یجب إننا ،)األنبیاء( ))92( َ
 المسلم مع عاطفتي مثل اإلندونیسي والمسلم الباكستاني المسلم مع فعاطفتي واحدة، أمة ًجمیعا المسلمین أن ًتماما نعلم أن یجب ًأبدا، للوطنیة، نتعصب

 .لفرحھ أفرح أللمھ، أتألم إحساسھ، أحس المصري،
 ًجمیعا أنھم فیھم مفروض واحد وطن أرض على المقیمین ألن ذلك موضوع، ذات غیر ودردشة معنى، لھ لیس أمر الوطنیة، الوحدة عن الكالم إن
 وضمانات راسخة دعائم اإلسالمیة الشریعة ظل في لھا تجد مخلص، مواطن كل علیھا یحرص التي الوطنیة الوحدة الوطن، ھذا كرامة على یحافظون

 .نفس طیب بغیر ًشیئا منھ أخذ أو یطیق ال ما كلفھ أو حقھ انتقصھ أو المسلم غیر على عتدىا ما إذا حده عند مسلم كل توقف واسعة،
 وللحرب والغنائم األسالب على األرواح نجاة یفضل اإلسالم إن الظالمین، بعاقبة أبصرھم ولكن الظلم على قومي أعین أن معناه لیس الوطن وحب

 األخبار، وتسبق السیر، أسرع“ :لھ فقال قادھا التي معركتھ في بھ یأخذ الذي األسلوب زید بن ألسامة هللا رسول رسم فقد وأمان، ونبل شرف اإلسالم في
 .”أمامك والطالئع العیون وقدم اإلدالء معك وخذ فیھم اللبس تحلل فال هللا أظفرك فإن

 كلھ المجتمع یدفع الذي األمر وفائدتھ كیانھ لھ ًشیئا جعلھت التي اإلنسانیة ضریبة یؤدي فعال عامل ولكنھ المجتمع في ًسلبیّا ًعضوا لیس الفرد إن
 .”الحیاة في شأنھ من یرفع ما كل في ورعایتھ عنایتھ ویولیھ بالفرد لیھتم

 
 :الشباب وقضایا التلمساني

 من ًكبیرا ًاھتماما الشباب عمر ذاألستا أعطى فلقد الزمان، من اآلونة ھذه في التلمساني عمر على أقبل مثلما الدعاة من داعیة على الشباب یقبل لم
 المحكوم معاملة في هللا تعالیم وبین بینكم یباعد أن یرید من احذروا الشباب أیھا“ :یقول ذلك وفي الكثیرة بالكتابات خصھم كما والتربویة العملیة حیاتھ
 أن فھمتم فھل وتقواه وعلمھ بدینھ تثقون من إلى فارجعوا أمر كمعلی أشكل أو فھم علیكم غم وإذا البعض بعضھم الناس معاملة وفي للمحكوم والحاكم للحاكم
 والشرق الغرب تعالیم علیھ تطغى وال المسلمون یعرفھ ًمنتشرا اإلسالم یظل أن رسالتكم في ما أھون إن البالد، ھذه في هللا شرع یسود أن ھو الوحید ھدفكم

 األمور تركنا فلو وإال بعدكم لمن رسالة وحراس دین حفظھ المثالة بھذه وأنتم أجیال من كمبعد من طریقكم عن بھ وسیتمسك أیدیكم بین أغصانھ تذوي ولن
 بما تستھینوا فال المسلمین من الكثیر نظر تحت الدین ھذا معالم طمست وقد إال بعدكم الرابع أو الثالث الجیل یأتي فإن دعوتكم نشر أجل من تعملوا أن دون

 وسنة هللا كتاب في مبین وكالھما للعمل ًواضحا ًطریقا لكم وإن ًھدفا لكم إن الحساب یوم الثقل في غایة ومسئولیتكم ةالضخام في غایة فمھمتكم تعملون
 .رسولھ

 إلى ندعوكم وحیاتكم، وأمنكم ومجدكم عزكم فیھ ما إلى ندعوكم إننا المتعال، الكبیر بفضل حال، خیر على معنا لتكونوا ندعوكم إننا الشباب، أیھا
 ضعوا فھیا وأبقى، خیر هللا عند فما واألضالیل، باألحالم نمنیكم وال ھدایتكم، فأجرنا بأجر، نطالبكم ال العقیدة، وكمال األخالق ومكارم والفضیلة الطھر
َّ( األمور عاقبة فللھ بعدكم، من وورثوھا لھا، عیشوا خبرتنا، في وحماسكم شیخوختنا، في وشبابكم أیدینا، في أیدیكم َاشترى ََّهللا ِإن َ ْ ْ منین ِمن ْ ؤ َالمُ ِ ِ ْأنفسھُم ْ َ ُ َ 
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والھُم ْ ْوأم َ َ ََ َّ َبأن ْلھُم ِ َالجنة َ َّ َ َیُقاتلون ْ ُ ِ ِسبیل ِفي َ ِ َفیقتلون َِّهللا َ َُ ُ ْ َویُقتلون َ َُ َ دا ْ ْ ًوع ھ َ ْ ِعلی َ ًّحقا َ راة ِفي َ ْ ِالتو َ ِواإلنجیل َّ ِ ِ آن َ ْ ِوالقر ُ ْ َ ْ َومن فى َ ْ َأو ده َ ِبعھْ ِ َ ِ ْ ْ َِّهللا ِمن واَفاس ِتبْشرُ عكم َ ْ ْببی ُ ِ َ ِالذي ِ َّ 
تم ْ ْبایع ُ َ ِبھ َ َوذلك ِ َِ ز َھُو َ ْ ُالفو َ ُالعظیم ْ ِ َ  .)التوبة( ))111( ْ

 وما هللا إلى دعوتھم في معھم التعامل بأسلوب إال ذلك یكون ولم منكم تنفروھم وال فیكم الناس وحببوا هللا بحبل فاعتصموا شباب یا دینكم دینكم،
 منا ًمطلوبة لیست ألنھا ال والحكومة الحكم في الیوم یفكر أال الشباب واجبات أھم من إن شانھ، إال شيء في العنف دخل وما زانھ إال شيء في اللین دخل

 ناربط إذا إال وسھولة یسر في ذلك تحقیق إلى نصل لن ولكنھ برنامجنا، في ذلك نضع أن وعلینا  إال الحكم یكون بأال مطالبون نحن ًأبدا، كمسلمین،
 .بدینھا المسلمة الشعوب

 من كانوا -وسلم علیھ هللا صلى -هللا برسول أحاطوا الذین إن فیھ، تردى مما الوطن ھذا إلنقاذ الكبرى الفاعلیة ذات الفاعلة األداة أنتم الشباب أیھا
 .مقلوبك نبضات من نبضة آخر إلى دمائكم من قطرة آلخر الدعوة بھذه تتمسكوا أن لكم فنصیحتي الشباب،

 اللیاقة حدود عن یخرجوا وال بسوء ًأستاذا یتناولوا ال الكلیات في أساتذتھم مع األدب من رفیع مستوى على یكونوا أن ًخاصة منكم الطلبة أنصح
 دعاة خلق من سلی فھذا والتخریب، والتكسیر بالحجارة، الجامعة مباني رمي األساتذة، على التطاول .شيء وھذا شيء فھذا الرأي، في خالفوھم ولو حتى

 .”وأمان سلم دعاة هللا إلى الدعاة اإلسالم،
 

 :السالم ومعاھدة التلمساني
 ذلك وأعقب والقدس فلسطین یحتل الذي الصھیوني العدو مع الحرب إلنھاء القدس بزیارة مبادرتھ السادات الرئیس أعلن م1977 عام نوفمبر في

 بدافع التلمساني األستاذ فانتفض م،26/3/1979 یوم ”إسرائیل”و مصر بین السالم معاھدة ثم م17/9/1978 في دیفید كامب معاھدة توقیع على االتفاق
 مصر بین تم ولقد“ :فیقول االتفاقیة ھذه یفند  أنھ غیر وجل أو خوف دون یكتب وأخذ السالم ومعاھدة دیفید كامب اتفاقیة بمعارضة وعقیدتھ دینھ من

-20 األھرام ”للتفاوض إطار على اتفقنا ولكننا سالم اتفاق إلى نصل لم إننا“ العربیة مصر جمھوریة رئیس السید بھ حصر ما المتحدة والوالیات وإسرائیل
9-1978. 

 بما أحد یضیق أال كبیر وأملنا الحق، أنھ یعتقد ما یقول أن إال یرید ال مواطن لكل الرأي حریة ظل وفي واإلحراج والتأثیم التجریح عن ًوبعیدا
 ًحكاما وأبنائھ اإلسالمي الوطن صالح یحقق ما شك وال وھذا الحنیف اإلسالم بشرع والتمسك تعالى هللا إرضاء إلى إال نھدف ال أننا یعلم وحده فا نقول،

 .ومحكومین
 للتفاوض إطار صورة ھذه كانت وإذا الشروط؟ وھذه القیود ھذه كانت ففیم للتفاوض إطار ولكنھ سالم اتفاق لیس االتفاق علیھ تم الذي كان وإذا

  !! النھائیة؟ المعاھدة صورة ستكون إذن فكیف
 قرار كان ولئن أرضنا، اغتصاب في بحقھ لغاصب نعترف أن السماویة القوانین وقواعد یتفق ال مما أنھ بحقنا، ًإیمانا وسنقولھ نقولھ الذي رأینا إن

 نتیجة لھ إقرارنا رغم منا، بصادر ولیس دولیة، ھیئة من صادر قرار فإنھ الفلسطینیون، فیھم بمن المسلمین لحقوقً كامال ًھضما یعتبر األمن لمجلس 242
 المقاطعة وإنھاء الدبلوماسي والتمثیل الجوار بحسن تتسم التي الطبیعیة العالقات وإقامة الكامل باالعتراف ستنعم إسرائیل إن البستھ، التي الظروف وطأة

 .ال النھائیة؟ المعاھدة في علیھ االتفاق لیتم شيء بقي ھل :لونسأ تطلبھ، كانت ما وكل االقتصادیة
 ھذا كل ینالوا أن من خیر وذلك الیھود تصرفات من تصرف لكل ًمبطال اإلكراه عنصر یظل حتى نتائجھا كانت مھما الحرب نخاف أال یجب إننا

 .منھم عطاء الحرب تجنب یعتبرون الیھود كان إذا إال اللھم وبینھم، بیننا مفاوضات في
 ال وكیف كلھا؟ سیناء في والعسكریة المدنیة المطارات إقامة بحریة نتمتع ال كنا إذا الكامل االنسحاب أین :نتساءل أن لنا فھل الثانیة الوثیقة عن أما

 نشغل أال علینا بل والتصرف، لالتنق حریة فیھ لنا تترك لم الشرط ھذا وحتى القنال؟ شرق ًمترا كیلو خمسین حدود في إال التصرف حریة قواتنا تستطیع
 ومصالح ًتعاطفا بإسرائیل كلھا الدول صالت یعرف وكلنا تشاء، كیف فیھ تجول الدولیة للقوات ترك فقد سیناء باقي وأما واحدة؟ بفرقة إال المساحة ھذه

 .موحدة وأھواء ًمشتركة
 

 ..القدس
 عاصمة بأنھا بیجین قول یدعم مما بعید، أو قریب من إشارة لوضعھا وال لھا ردی فلم شأنھا، أغفل قد القدس أن تم ما عند نقف یجعلنا ما وأھم

 .الیھود بقي ما إسرائیل
 ،-وسلم علیھ هللا صلى -هللا برسول إلیھا أسرى التي القدس المسلمون؟ إلیھا اتجھ قبلة أول القدس؟ من الموقف ھذا الناس بھ یفسر أن یمكن الذي ما

 رضا یحوز ال أمر أنھ ونحسب االتفاق في حظھا ھذا یكون أن نظن كنا ما واألنبیاء، بالرسل ًإماما فیھا وصلى السماء، فوق وما السماء إلى منھا وعرج
 .مأجورین مشكورین ینقذوھا أن المسئولین، عزم في یكون أن مخلصین هللا ونسأل المسلمین،

 .یبغون كانوا ما كل لھم حققت أنھا على لید ما ذلك وفي وفرح استبشار بكل االتفاقیة ھذه الیھود استقبل لقد
 الدولة رئیس أمر تحت نفسھ یضع أن استعداد على مصر وغیر مصر في حر مسلم كل أن وأعتقد نفسي، أضع فإنني البدیل، عن سألت إذا :وأقول

ا وأعددنا الموقف طبیعة تستلزمھ الذي بالتقشف وطالبنا هللا، بكتاب نادى إذا ًوغدا الیوم ا ًخلقیّاو ًعقیدیّ  ًثمنا، نطلب وال نساوم ال الفاصل للموقف ًوعسكریّ
 .الطبیعي حجمھ في علینا معتد كل لوضع الوحید الطریق ھو هللا سبیل في الجھاد ألن هللا سبیل في للجھاد أنفسنا نجند ألننا

 ولن النبیلة، والحیاة الكریم العیش سبیل في الحیاة نعم كل وترك والصبر، والتحمل والفداء التضحیات تتطلب عزیزة غالیة وكرامتھا األمم عزة إن
 ھم وأولئك هللا، جنب إلى انحازوا ألنھم عشیرتھم أو إخوتھم أو أبناءھم أو آباءھم كانوا ولو ورسولھ هللا حاد من یوادون ورسولھ، با یؤمنون ًقوما نجد

 .”المفلحون ھم هللا حزب إن أال هللا، حزب
 :فقال القدس إلرجاع الوسائل سانيالتلم األستاذ ذكر ولقد
 ثم المؤتمر بقرارات وااللتزام القدس قضیة :بندین على أعمالھ كل یقتصر األرض بقاع جمیع في المسلمین حكام كل یضم إسالمي مؤتمر -1

 .الفوري التنفیذ
 أكاذیب وفضح القضیة لتوضیح ومغاربھا رضاأل مشارق إلى یوفدون مندوبین إرسال مع اإلعالم وسائل بشتى واسعة دعائیة إسالمیة حملة -2

 .ودعاواھم الیھود
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 كانت ما كائنة حقوقھم إلى الوصول في جادون وأنھم عابثین غیر أصحابھ أن اإلسالم على المتآمرین تشعر فعالة إیجابیة خطوات اتخاذ -3
 .الثمن غالیة الجنة هللا فسلعة خطیرة أو جسیمة التضحیات
 .بالدھم في واإلفساد الفساد عوامل كل على القضاء في الصامدة وباإلرادة الخالصة بالنیة الحاسم العزم -4
 المال، البشریة، القوة العقیدة، الجھاد، مقومات كل وعندھم إبانھ، أدركھ أن بعد أوانھ، وھذا .المقدس بالجھاد بینھم فیما المسلمین حكام یتنادى -5

 .”استیقنوه لو موفور أرادوه، لو ومیسور كثیر، ھذا وغیر ،والصبر للقتال تدفع التي اإلسالمیة الرجولة
 

 :اإلخوان ودعوة التلمساني
 لقد“ :یقول ذلك وفي بھا النفس عزیز كان فقد أمامھ، دعوتھ تھان أن حیاتھ من لحظة في یقبل فلم للدعوة ًمرشدا التلمساني عمر األستاذ كان لقد

 سنة إنھا المحن؟؟ علیھم تتوالى ولماذا ًواستبساال ًتمسكا إال بدعوتھم زادتھم وما ًیقینا، إال دینھم في ھمزادت فما ًمعربدة ًكالحة باإلخوان المحن مرت
 اإلقبال ھذا المسلمین، اإلخوان دعوة على الطاھر الشباب إقبال بعد وھل كفاحھم؟ في ینتصرون ال لماذا ھناك، وال ھنا ترضى ال التي الصادقة الدعوات
 إننا طریقھم، عن ھزیل دنیوي لمغنم بدینھم نبصرھم وال أكتافھم، على الحكم إلى نصل لكي الناس ندعو ال إننا وانتصار؟ نصر من النظیر، المنقطع
 سالنا ورأینا دعوتھ، نصر أن هللا نحمد ال بالنا فما وصوب، حدب كل من الدعوة بأطراف یأخذون الیوم ھم وھا ًطاھرة، ًعزیزة ًقویة ًأمة لیقیموا ندعوھم
ا أردنا لو ألننا ذلك واحتساب؟ صبر في القاسیة الضربات ونتحمل بالشر، الشر نقابل وال حاربنا، من نحارب ال لماذا ًأفواجا؟ لوائھا تحت یدخلون ّ  ًشر

 بالشر الشر َنلقى ال إننا !ًضالال أراد لمن االغتیال أقرب وما ًفسادا، أراد لمن النسف أسھل وما !!ھناك قنطرة أو ھنا جسر تخریب أیسر فما الستطعناه،
 فیستمع یقول ًعارما ًإسالمیّا ًرأیّا نوجد أن ونرید ًراسخة، ًإسالمیة ًقاعدة نقیم أن نرید ولكننا ینحسم، بالشر الشر تلقى إن یقولون إذ المبطلین بقول نؤمن وال
 من أساس على كلھ ذلك نقیم أن ونرید الصف، موحدة الجانب، ةعزیز المقدار، عالیة الشأن، قویة أمة نوجد أن نرید .القول منھ فینتظر ویصمت لھ،

 على فریق وانتصار والغلبة، القھر طریق عن أھدافنا تحقیق إلى نصل أن نرید وال أحسن، ھي بالتي والمجادلة المنتجة، والموعظة المستبصرة، الحكمة
 طرقاتھا تتوالى المرھفة الرقیقة الماء قطرات ولكنھا الذري، اإلعداد وال ووي،الن التفجیر طریق عن یجر لم ونھیرات، روافد النیل جرى أن فیوم فریق،

 یتقبلھ، أخدود كل إلى والنماء، والري الخصب یحمل ًسیال تتدفق ثم ًذرة، بعد ًذرة الھوینا، فتفتتھا الشمم، الرواسي من حولھ ومن األصم، القمر جبال على
 واالقتناع، اإلقناع طریق عن وانتشر الفھم، على قام ولكنھ الكذب، هللا على افترى فقد والمدفع، السیف على قام اإلسالم إن قال ومن یتلقاه، سھل كل وإلى

 إننا ثماره، نجني قریب وعما بوادره، نلمس بدأنا ما وھذا نرید، ما وھذا وسالم، وأمن عدالة من فیھ وجدوه لما ویسر، سھولة في البشر من المالیین وتلقتھ
 لیقل مسلم، وجھ في حرب آلة نشھر ال ولكننا نحتسب إننا نضیق، وال نضجر ال ولكننا نحتمل إننا نتوقف ال ولكننا الخطى نتئد إننا نكید، ال كنناول نتعثر،
 تثبطنا ولن سائرون، الطریق على ألننا التھاماتھم نلتفت وال یقولون، ما اللتقاط السمع نصیخ ولن ًباال، إلیھم نلقي فلن یقولون، ما عنھا الدعوة أعداء

 لصدق ًتحقیقا الكرامة تحفھ نزل ولكنھ ًمطرودا، الجنة من آدم أنزل فما فیھا، وخلفاؤه األرض، على هللا كلمة إننا ومجتازون، متخطون لھا ألننا معوقاتھم،
ِّإني( الكبیر العلي قول ٌجاعل ِ ِ ض ِفي َ ْ ِاألر ًخلیفة َ َ  .)30 اآلیة من :البقرة( )َِ

 للناس نعلن أن وأمرنا السبیل سواء ھدانا إذ علینا، الكبرى هللا بنعمة التحدث ولكنھ المسلمین، اإلخوان خلق من التعالي فما أحد، على ندل ال إننا
ا( علینا هللا فضل َوأمَّ مة َ ْ ِبنع َِ َربِّك ِ ْفحدث َ ِّ َ  .)الضحى( ))11( َ

 
 :أستاذیة ندعي ال

 كما المصباح نحمل ولكننا ألحد، أستاذیة ندعي ال إننا هللا من الفضل ذلك ولكن نادر، جھد من فیھ لنا ولیس أحد، على امتیاز من ذلك في ولیس
ْ( اعتداد من عندنا لذلك فما ًأفواجا، علینا الناس لیقبل العاجزین، المكفوفین بید ًآخذا الحائرین، ویھدي للدارسین، ینیر المشكاة تحملھ د َمن ِیھْ ُهللا َ َفھُو َّ َ 

تدي ھْ ِالمُ َ ْ( نكوص من عندنا لذلك فما ًانغضاضا، عنا الناس لیغض أو ،)178 اآلیة من :األعراف( )ْ ُهللا ُقل َّثم َّ ھُم ُ ْ ْذر  ھذا أجل من ،)91 اآلیة من :األنعام( )َ
 بھؤالء أراد هللا أن ولو :نإیما من ذرة قلبھ في لیس من كل علینا جنى ھذا أجل ومن اإلسالم، أعداء علینا تآمر ھذا أجل ومن الدنیا، طالب علینا اعتدى
منا َیا( الكریم هللا نداء إلى واستمعوا العیون، ولفتحوا السمع، ألرھفوا ًخیرا، وأولئك ْ َقو ِأجیبُوا ََ اعي َ َ ِهللا ِد ُوآمنوا َّ ِ ِبھ َ ِ ْ ِیغفر ْ ْلكم َ ُ َ ْ ْذنوبكم ِمن ُ ُِ كم ُ ْ جر ْویُ ُ ِ َ ْ َعذابٍ ِمن َ 

ٍألیم ِ َ )31( ْ َومن ْ ال َ اعي ِیُجب َ ِهللا ِد َفلیْس َّ َ جز َ ْ ع ٍبمُ ض ِفي ِِ ْ ِاألر َولیْس َ ْ َلھُ ََ ِدونھ ِمن ِ َأولیاءُ ُ ِ لئك َ ْ َأو ِ َ ٍضالل ِفي ُ ٍمُبین َ  .)األحقاف( ))32( ِ
 المجتمع وشئون السیاسة في أفاض لوجدناه الرجل كتبھ ما تتبعنا ولو التلمساني، األستاذ عنھا تكلم التي القضایا بعض من فیض من غیض ھذا

 لم كما المجتمع، نسیج من ألنھم معھم والتعاون معاملتھم حسن عن فتحدث األقباط وھم اآلخر األمة جانب یھمل لم كما الشباب، مع والتعامل النفس وتزكیة
 حسن في الشباب على ددوش بھا وندد ًكبیرا ًجانبا التطرف قضایا أعطى كما الئم، لومة هللا في ًیوما یخش ولم للحاكم النصیحة جانب التلمساني األستاذ یھم

 على التلمساني األستاذ ركز كما األمور، مقتضیات مع التعامل وحسن التسامح إلى یدعو دین لكنھ والمغاالة التطرف إلى یدعو دین لیس وأنھ اإلسالم تفھم
 .تكون وكیف اإلسالمیة الشخصیة تكوین

 .المجتمع جوانب في واضحة اتھبصم زالت وما رحل وقد باألحداث ًملیئة التلمساني حیاة كانت لقد
******* 
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 الراحل الفقید كتابات من

 بحیاتھ ًمضحیا السجون، خلف الحیاة ھذه معظم وقضى ووطنھ، دینھ أجل من جھاد في قضاھا طویلة حیاة بعد الرجل ھذا رحل الشھر ھذا مثل في
 .”غایتنا هللا“ وھي أال لنفسھ؛ ضاھاارت التي الغایة أجل من بل أجلھ، من وعمل علیھ، تربى الذي الھدف أجل من

 القادمة، ولألجیال الحاضر وقتنا في لنا ًنبراسا تكون لعلھا مآثره؛ من ًبعضا وفاتھ ذكرى في ِّنقدم الجلیلة الشخصیة لھذه ًوعرفانا المناسبة، وبھذه 
 .ومستقبلھ وحاضره الغرب بماضي ربطھا على وعملت بلھا،ومستق وحاضرھا أمتھا ماضي عن تغییبھا على وعملت األمة، أعداء ِقبل من استھدفت والتي

 تراث یجمع أن أراد من أمام الباب نفتح أننا غیر مقاالتھ؛ بحر في قلیلة كانت وإن التلمساني، عمر األستاذ كتابات بعض نقدم الملف ھذا خالل ومن
 .الجلیل العالم ھذا

 
  ..المسلمون اإلخوان 

 ینالمعارض وغضب المؤیدین سخط بین
 .والرضا الرفض حالتي في دیننا أسلوب عن یخرجنا الرافضین إنكار وال یفزعنا، الرضا عدم ال أنھ هللا علم
 العاقل رضاء ففي رضینا وإذا للحق، واالنتصار الحق، جانب إلى والوقوف الحق، إال یھم ال المحق الرجل وعزة المسلم أدب في رفضنا إن

 .ھتاف وال تھلیل وال زمر، وال طبل ال الكریم، األبي المتزن
 وعن بحق ولكن وتستلزمھا، المعارضة تستحق التي المواقف نعارض ونحن حق، وبغیر بحق كلھا أو أكثرھا أو المواقف بعض یعارضون الناس

 .والھدف واألسلوب الدوافع ھو وبینھم بیننا والفارق اقتناع،
 النقد، قبل النصح ھمھ إسالمي، وعي عن تصدر ألنھا المعین؛ صافیة للناس، الخیر حبب ملیئة اإلحن، من خالیة وصدورنا ننتقد انتقدنا إذا نحن

 .حزازات أو كره ننتقد لمن یدفعنا وال التشھیر، قبل والتوجیھ
 ملء إلى ودةالع نرید ما الحرام، المال لنا تجلب وكانت منا سُلبت مناصب وال استرجاعھ، ونحاول فقدناه بحكم تعلیق یدفعنا ال ننتقد؛ ًإذا نحن

 .منھ خزائننا
 ..كثیرة النقد إلى فدوافعھ غیرنا أما فریق، على فریق یطغى ال حتى عامة؛ وغیرھم خاصة المسلمین مصالح على ٍبالغ ٍفلحرص انتقدنا؛ إذا نحن

 فإن األمة، زعامة في الطمع سببھ األمر كان وربما الدنیوي، وھیلمانھ والسلطان الحكم في والرغبة ضاعت أوضاع على والحسرة والحسد الغیرة منھا
 یناصر الذي العدو ھذا العدو، تسره وأمور ..وإفساد فساد في والثروات، األموال تضیع وھكذا والمؤامرات، بالتشھیر إلیھا سعى الحكام من حاكم افتقدھا
 .وتجریحھ لمھاجمھ اآلخر البعض ویدفع موقف، في بعضھم

 أنواع بكل سوریا تمد الوقت نفس وفي المساعدة، أنواع بكل مصر تمد والیھود، مصر بین تفاوضال من معروف وموقفھا الیوم أمریكا إن
 الیوم؟ موقف في مصر تعارض التي للسعودیة المخلصة الحلیفة ًأیضا وھي مصر، بھا تمد التي المساعدة

 ًضعفا، الھادف الھادئ الصوت في یرون الصراخ، اعتادوا نالذی إن الطاھرة، المسلم بوسیلة النظیف العفیف المسلم أسلوب ففي انتقدنا؛ إذا ونحن
ا، ًصوتا أعطى الذي المخلوق ألن معذورون وھم  من نكلفھ أن یمكن ال ًھادئا ًصوتا أعطى الذي والمخلوق ویشدو، یترنم أن منھ نطلب أن یصح ال ًدویّ

َخلق لما میسر وكلٌّ طبیعتھ، في یرتكب لم ما األصوات ِ  العقل بضعف الحجرات وراء من والسالم الصالة علیھ بمحمد یصیحون الذین وصف هللا إن لھ، ُ
 .التفكیر وضالة

 الدعاة أقام متى ولكن تبعات، من الموقف ھذا یكلفنا ما الیقین علم نعلم ونحن دافع، من للنصح كان ما وننصح ٍداع، للمعارضة كان ما نعارض إننا
 فینا یحرك ال الناس یخافھ ما أخوف إن والخیر، والعقیدة األمن غایة غایتھم، إلى المضي عن أوقفتھم متى وأ ًوزنا، بھم تتربص التي لألخطار هللا إلى

 .الفاني وزخرفھا األرض بكنوز استھان هللا عند ما اختار ومن شعرة،
 تلك بأن یقین على ونحن الصحف، بعض نقلتھا كما والوثیقتین للزیارة )الدعوة( مجلة معارضة إلى الخارجیة اإلذاعات من كثیر أشارت لقد

 إن أبلھ یظن وھل اإلذاعیة، المحطات تلك تتوھمھ الذي المستوى في البالھة من كنا وإال المعارضة، ھذه عن راضیة أنھا أو ًخیرا، بنا ترید ال اإلذاعات
 ال إنھم عقیدي؟ أو خلقي انحالل كل أمام لمستعصیةا العقبة أنھم مكان كل في وزعماؤھا بالشیوعیة تؤمن الذي المسلمین، اإلخوان عن راضیة موسكو
 نؤمن ما وقلنا المسئولین، تصرفات كل خواطرنا عن أزحنا إنما عارضنا یوم إننا :وأولئك لھؤالء نقول ونحن علینا، وذاك ھذا بإثارة الشر إال بنا یریدون

 .ًویقینا وعقیدة ًإیمانا ولكن ًبطولة، وال ًحماسا ال بھ
 لم أم هللا شرع مع الوسائل ھذه التقت الحكم؛ من تقربھ التي الوسائل كافة یتخذ وغیرنا للحكم، لیصل تعارض؛ ًأحزابا ویؤلف یعارض غیرنا إن

 إلى األمر ویؤدي تخطیطھ، في لیمضي هللا؛ بشرع لھا صلة ال برامج لحزبھ یضع غیرنا الحكم، وسائل من وسیلة والتھم اإلذاعات یتخذ غیرنا تلتق،
 تمت ال أھدافٍ نحو آخر ببرنامج آخر ویجيء ببرنامج الحزب رئیس یجيء وقد هللا، شرع عن وخروجھا وبرامجھم أحزابھم باختالف األمة بناءأ اختالف
 .ًواقعا تكون أن بعد إال ًرھیبة ًمھولة آثارھا تظھر ال إلضرار تؤدي بسبب، ونفعھا األمة لمصالح

 واستخلفھم اآلدمیین فیھا وأسكن األرض خلق منذ إلیھ الناس هللا دعا ھدف .الیوم بمضي یزول وال س،النا بتغیر یتغیر ال كریم لھدف نعارض إننا
َوأنا“ ..فیھا َ ْربُّكم َ ُ بُدون َ ْ ِفاع ُ  ھذا إلى الناس ندعو علیھا، ًأحدا نحابي وال لدنیا، ًأحدا نعارض وال الواحد، هللا عبادة إلى نھدف فنحن ،)91 اآلیة من :األنبیاء(”َ

 فإن الصالح، إلى بأیدیھم وأخذنا والحق، الصواب لھم نبین بدورنا؛ قمنا وبینھ، بینھم یباعد ما األعمال أو األقوال من أتوا فإن الجلیل، الكریم ھدفال
 !!.الوكیل ونعم حسبنا وھو هللا، إلى وأمرھم فأمرنا أبوا وان فازوا، استجابوا

 سنظل أننا -بعد یعلموا لم كانوا إن -لیعلموا باألمس؛ لھم أعلنا كما الیوم للناس ونعلن وسائلنا، هوھذ وسائلھم وتلك عارضنا، إذا دوافعنا ھي تلك
 المسلمین، حقوق على ومحافظة لكلمتھ، ًوإعالء هللا سبیل في ًجھادا النقد؛ یوجب ما كل وننتقد المعارضة، یستدعي ما كل وسنعارض علیھ، نحن ما على
 البلد ھذا أجل من العاملین عن تحدثوا إذا یغافلوه أو یتجاھلوه أن الكثیرون ویحاول العداء، اإلسالم أعداء وناصبھ كلھا، دنیاال بھ أحست الذي الجھاد ھذا

 .قدموه ما مثل المسلمة ألمتھم أحد ِّیقدم لم الذین المسلمین، اإلخوان جھد إال جھد كل فذكروا اإلسالمي،
 أو ذكر ابتغاء ال هللا، مرضاة ابتغاء ذلك فإن ضحینا؛ أو بذلنا أو قدمنا إذا ألننا یسعدنا؛ أمر فإنھ ًعفوا، أو ًعمدا اإلغفال ھذا كان إن الجمیع ولیعلم

 .مخلوق عند منزلة أو شكر
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َالذین“ من -هللا بفضل -ألننا بھ؛ لنا شأن فال المستور أو المكشوف التھدید أما ذلك، غیر نتوقع وال نلقى، ما الناس من سنلقى ِ َقال َّ ْلھُم َ َّ َّالناسُ َ  ِإن
َالناس ْقد َّ وا َ َجمعُ ْلكم َ ُ ھُم َ ْ ْفاخشو َ ھُم َْ َ ْفزاد َ ًإیمانا َ َ ُوقالوا ِ َ بُنا َ ْ َحس م ُهللا َ ْ َونع ِ ِالوكیلُ َ َ َفانقلبُوا )173( ْ َْ مةٍ َ ْ َبنع ِ ِ ْ ل ِهللا ِمن ٍوفضْ َ ْلم َ ھُم َ ْ سس ْ ْیم َ وا ٌسُوء َ َواتبعُ وان ََّ َرضْ َ ُوهللا ِهللا ِ َ 

ل ُذو ٍفضْ ٍعظیم َ ِ َإنما )174( َ َّ ْذلكم ِ ُ ِ َ ُ طان ْ َالشی فُ َّ ِّ لیاءهُ َیُخو ْ َأو َ ِ ْتخافوھُم َفال َ ُ َ ِوخافوني َ ُ َ َ ْ ْكنتم ِإن ُ ْ منین ُ ْ ؤ َمُ ِ  .)عمران آل(”)175( ِ
ل“ ًجمیعا للناس الخیر حب :شعارنا - ْ ٌقو وف َ رُ ْ ٌمع ٌومغفرة َ َ َ َِ ر ْ ْ ٌخی َ ْ قةٍ ِمن َ َصد ھا َ َیتبعُ َ ًأذى َْ  .)263 اآلیة من :قرةالب(”َ
ْ“ :دافعنا - ُأرید ِإن ِ َّإال ُ الح ِ َاإلصْ ت َما ِ ْ تطع ْ ُاس  .)88 اآلیة من :ھود(”ََ
َإلى“ الدعوة :وسیلتنا - ِسبیل ِ ِ َربِّك َ ِبالحكمة َ َِ ْ ْ عظة ِ ْ ِوالمو َِ َْ ِالحسنة َ َ َ َ  .) 125 اآلیة من :النحل(”ْ
َّثمُ هللا ُقلْ“ :ھدفنا - ھُم ُ ْ ْذر ضھم ِفي َ ْ ْخو ِ ِ َیلعبُون َ َ  .)91 اآلیة من :األنعام(”َْ

 

 المسلمون اإلخوان
 الالحق والعھد السابق والعھد

 یدافعون من أو یحرضونھم، من أو أصحابھا، فیھ یعیش الذي المستوى على یدل فإنما دل إن بأسلوب إمضاءاتٍ دون خطابات -ندرة وعلى -تأتینا
ْ“ ًفریا، أكبادھم یفري الغیظ یكاد حانقین، ألنفسھم ارتضوه يالذ المستوى على الخلق من فالكل السواء، على عنھم ظكم ُمُوتوا ُقل ْ ْبغی ُ ِ َ  اآلیة من :عمران آل(”ِ
119(. 

 أفعالھ؛ سوء أمتنا بني على نقص األبدان، عن آثاره وال األذھان، عن ذكراه تغب لم ًقریبا ًماضیا نستعرض ألننا الخطابات؛ ھذه أصحاب یھاجمنا
ا الیوم غصصھ األمة تتجرع ما كل أن من بینة على ولیكونوا طریق،ال ھذا لیتجنبوا ا ًسیاسیّ ا ًواقتصادیّ  ذلك حكام أباحھ ما لكل حتمیة نتیجة كان ًواجتماعیّ

 ما كل إن“ :تھاحیثیا إحدى في قالت إذ صادق محمد الفریق حاكمت التي العسكریة المحكمة قالتھ ما إال -التسامح مع -ًوصفا لھ نجد ال مما ألنفسھم العھد
 .”ًوعارا ًخزیا اإلنسانیة جبین لھ یندى العھد ذلك في حدث

 كبیرھم كان سواء األولین؛ من ًواحدا نتناول أن دون الحیاة قید على ضحایاه یزال وال السراح، مطلقي ًأحیاء جارموه یزال وال حدث بما نذكرھم
 .تخجل صفة أو یجرح بلفظ صغیرھم أو

 وتشیع الناس، بین تساوي التي هللا إلى الدعوة ولكنھا شخصي، عداء وبینھم بیننا یكن لم عذبونا الذین ألن باألشخاص؛ نال عالقة وال للحق نكتب
 .ودمائھ وأعراضھ الشعب ھذا أموال من ألنفسھم استباحوه الذي الزائل العرض ذلك كل من تحرمھم ألنھا منھم؛ رضاء محل تكن لم بینھم العدل

 الشجاعة صفات من أنفسھم على مسبغین وشنیع، فظیع بكل اآلن یترامون العھد ذلك شركاء أن إذ نقول ما صدق في یؤیدنا امعن هللا كان ولقد
 لم إن وبصرھم سمعھم تحت والھوان التنكیل یقاسون بدینھم واستمسكوا الظلم، أبوا الذین الرجال تاركین مساكنھم، دخلوا أن یوم مداه هللا یعلم ما والبطولة

 .وتحریضھم برضاھم یكن
 جدران بین نكن ألم یومذاك، كنا أین یعلمون ألنھم یوفقھم؛ أن هللا یرید ال السؤال ھذا في وحتى !یومذاك؟ كنا أین :الخطابات ھذه أصحاب ویسألنا

 !!والبشریة؟ المادیة :التعذیب أدوات وتحت السجون
 

 اإلسالم وأدب اإلخوان
ضا ًمتھما البعض ویكتب ْ یعلم من أول ھو البعض ھذا ولعل م،1954 سنة المنشیة حادث في المسلمین وانباإلخ ًومعرِّ  وكیف الحادث ھذا دبر َمن

لم..“ وحینئذ والقاطعة، الصحیحة المادیة باألدلة علینا لیطلع طریقھ في آلتٍ ًیوما وإن ..الشنعاء؟ التمثیلیة ھذه أخرجت ولماذا ُدبر؟ ْ ْوسیع َ َ َالذین َ ِ َظلمُوا َّ َ َّ  َأي
َمُنقلبٍ َینقلبُون َ َِ  الذي ومن !واإللحاد؟ الشیوعیة عمالء ھم ومن !األمریكیة؟ المخابرات عمالء ھم من كلھا األمة ستعلم ًویوما ،)227 اآلیة من :الشعراء(”َ

 !.ذلك؟ على استولى الذي ومن المبلغ، ذلك أخذ
 ویصفون وسیئاتھ، أخطائھ على العین نغمض إننا ..نھادنھ وأننا الحالي، الحكم ركب في نسیر أننا كتابھا علینا ینعى اثنان أو خطاب وصلني كذلك

 .أسمائھم ذكر على نعینھم أن دون ویجولون بھا، یصولون التي وشجاعتھم الراقیة، ونشأتھم الجم، أدبھم علیھم یملیھ بما معھ ویصفوننا الحاكم
 تخفى ال أغراض، وراءھا تكون وقد معذور، فھو صاحبھ، وراءه یندفع اطئخ فھم عن صادرة تكون قد الكتابات وھذه وسابقتھا، الخطابات ھذه

َّ وإن األغبیاء، على  .بخافیة علیھم لیست وھي الناس، على تخفى أنھا أصحابھا ظن
 فقد ..حصلوه وبما مبھ نعني إننا أو منا، اھتمام محل أشخاصھ كان فما الغابر، العھد سیئات ھاجمنا إذا إننا :نقول یعلم، ال ولمن وھؤالء ألولئك

 .عنھ وترفعنا أیدینا في كان
 صنوف شتى معنا حاولوا ولقد الجمیع، من أقوى وھو هللا مع ألننا بھم؛ نبالي أن دون السلطان وسطوة القوة عنفوان في وجھھم في وقفنا لقد

 وتنكرتم بحمده، وسبّحتم الحكم ذلك رئیس أیدتم إذا إال السجن من تخرجوا لن إنكم لنا وقالوا العھد، ذلك حاكم بھا نؤید ورقة نكتب لكي والترھیب؛ الترغیب
 ًشأنا، وأیسر ًأمرا أھون رھبتھ على السجن إن :لھم وقلنا إغرائھم، فوق وسمونا بإرھابھم، واستھنا علیھم وتأبینا بھم فھزئنا إخوانكم، واتھمتم لدعوتكم،

 .ألشخاصنا یعذبنا أن قبل فینا، هللا دعوة اربح لمن كلمة نقول أو ًحرفا، نخط أن من سنواتھ طالت مھما
 تخضع أو تخشع ولن لم التي جباھنا عالیة نفوسنا، كریمة رؤوسنا مرفوعة ًكراما أعزة الحیاة إلى نخرج أن في هللا وشاء الموجة، وانحسرت 

 .سلطان أو لحاكم
 

 القائم والحكم نحن
 أساء وإن مدفوعة، مجروفة التیار مع تسیر إمعات ولسنا مسلمون ألننا ذلك، لنا سبق وقد ناأثنی أحسن إن القائم، الحاكم مع نسیر الروح ھذه بمثل

 .سیفھ نرھب وال ذھبھ في نطمع ال بالخطأ، وضوح وفي ًعالیا صارحناه
 نفوس إلیھا وتھفو األحرار، أنظار إلیھا ترنو التي الحریة أو الشعب یطلبھا التي الحریة لیست ولكنھا للحریة، ًبابا فتحت إنك :القائم للحاكم قلنا لقد

 .الشرفاء
 .واحد غمد في یدخال ولن آخر، شيء االشتراكي الحل وحتمیة شيء الحریة إن :لھ قلنا
 .بذلك ونقاضي دستوري غیر قانون األحزاب قانون إن :قلنا
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 بعد یبقى معنى فأي ًحزبا ألقیم ًحاكما استأذنت إذا ننيأل الحریة؛ انعدام صور أسوأ لمن حزب إقامة في االشتراكي االتحاد أمانة استئذان إن :قلنا
 !!والكرامة؟ الحریة معاني من الحزب لھذا ذلك

 .المسلم البلد ھذا في هللا شرع تطبق لم إذا نقیض طرفي على وإیاك إننا :للحاكم قلنا
 .إسالمیة أسس على تقوم حكومة نرید ولكننا إسالمي، شكلھا حكومة نرید ال إننا :لھ قلنا

 .عبادتھ أرید صنم بأنھا االشتراكیة ھم وصفوا حتى ..االشتراكي االتحاد دخول رفضنا
 اإلخوان رأسھم وعلى كتابتھ یراد الذي التاریخ صنعوا من كل فیھا یشترك لم ألنھ عرجاء؛ لجان وتشكل شكلت التي التاریخ لجان إن :اآلن ونقول 
 .المسلمون
 ..بعید الحالتین بین والموقف م1977 ینایر 19 ،18 مجرمي مع ذلك یفعل ولم عسكریة، محاكم أمام كلھا األمة أصاب القلق إن :الیوم ونقول 

 !!بعید
 لقیام سھلوا الذین الوحیدین كانوا الذین المسلمین اإلخوان عن یتحدث ولم الجیش، حركة سبقت التي الھیئات بعض عن تحدث لمسئول نقل لم ولكننا

 تاریخنا ألن اعتراض أو عتب فیھ ًشیئا نقل لم .. بالشعب یتصلون ال مستخفین األحرار الضباط كان أن یوم الشعب بتوعیة انواطمئن أمن في الحركة ھذه
 أو اإلصالحیة الحركة في بأثرنا مسئول اعتراف أما ورضاه، هللا وجھ ًوأخیراً أوال یھمنا الذي وألن كلھ، العالم یعرفھا وبعدھا الجیش حركة قبل ومواقفنا

 .بدعوتھم قاموا أن یوم وجود من اإلخوان حسبان في لھ یكن لم فأمر اعترافھ عدم
 

 طریقھا في اإلسالم دعوة
 .ًوأثرا وحركة ًاسما الخمس القارات في قائمة فإنھا ًقانونا؛ مصر في اإلخوان جماعة تقم لم وإذا
 نعمل ألننا ًفتنا؛ نثیر وال لصدام، ندعو وال بالدعوة، نتاجر وال الشعارات، عنرف وال القوانین، نتحدى ال أننا الدین ھذا خصوم علینا یأخذه ما كل إن

 :بقولھ أمرنا أن بعد باالتجاه إیاه بإفرادنا العلیم ھو وحده هللا أن ذلك الشھوة أو للشھرة نعمل فال عملنا إذا وألننا ھناك، أو ھنا من بدافع ال إیماننا من بوحي
ِوقل“ ُ ملوا َ ْ ُاع َفسیرى َ َ َ ْعملكمُ هللا َ ُ َ َ ولھُ َ ُورسُ َ منون َ ْ َوالمُؤ َُ ِ َوستردون ْ َ َ َُّ ِعالم إلى ُ ِ ِالغیْب َ َ ة ْ َ ِوالشھاد َ ئكم ََّ ْفیُنبِّ ُ ُ َ َبما َ ْكنتم ِ ُ ْ ملون ُ ْ َتع َُ  .)التوبة(”)105( َ

 والمجادلة الحسنة والموعظة الحكمةب ربھ سبیل إلى یدعو الذي المسلم إسالم لنا ولكن انقضى؛ بحكم نشھر وال ًقائما، ًحاكما نمالئ ال نحن إذن
 .ألیق ھي بالتي

 .واللفظ اللیاقة ناحیة من التعبیرین بین ما وشتان القول، ھذا في یتحر لم الحق إن :لھ نقول ولكننا كاذب، إنك :لشخص نقول ال
 !.واحد مؤداھما كان وإن أنصفتنا، لو لھ نقول ولكننا ..منصف غیر أنت إلنسان نقول ال
 خشیة من إال بداخلنا رھبة وال هللا، عند فیما إال لنا رغبة ال هللا بحمد ونحن راھب، وإما راغب، إما وبالباطل، بالحق الحاكم على نيیث الذي إن

 أو نكا ًحاكما ..خطاء آدم ابن فكل واھم، یخطئ ال أنھ یعتقد الذي والحاكم نفسھ، إلى یسيء ویرضاه الخط طول على المدح یقبل الذي والحاكم هللا،
 .ًمحكوما

 حق كلمة
 أو دنیویة أغراض أصحاب لسنا إننا اضطرابات، مؤججي وال فتن، مثیري وال شغب، دعاة لسنا إننا النبیل موقفنا على یؤاخذوننا الذین لیعلم

 .اآلخرة في المحصول یعلوو لیجود الدنیویة المزرعة إصالح إلى یدعو اإلسالم ألن الدنیا؛ شئون من لھ نعرض فیما أخرى طالب إننا فانیة، مآرب
 نفكر ما آخر فھو وضعھم كان ًأیّا الناس رضاء أما إلیھ، وندعو فیھ سنحیا المسلم، خلق مع یتمشى بأنھ نؤمن أسلوب، من التزمنا ما على سنظل

 .فیھ نفكر ال أننا قلنا إذا صادقین نكون لعلنا بل فیھ،
 ذلك رغم ولكننا العلم، تمام ھذا نعرف المسلمین، اإلخوان لدعوة كلھ الصلیبي العالم عداوة ونعرف السیاسة، وأسالیب السیاسة، تقلبات نعرف إننا

 .أخطأت ومن أصابت ومن الحق كلمة تقع أین یھمنا ال هللا سبیل في ونعمل هللا، إلى ندعو ذلك، ومع
ِقل“ مسلم، لكل التنزیل محكم في وتعالى تبارك هللا یقول أن وحسبنا َّثمُ هللا ُ ُ ْ ضھم ِفي ْھُمَذر ْ ْخو ِ ِ َیلعبُون َ َ  لنلتزمھ هللا حسبنا ،)91 اآلیة من :األنعام(”َْ

 .فیھ ونحیا
 سادرین؟ غلوائكم في ستظلون أم سیئاتكم؟ تضاعفوا ال حتى تكتبون ما وزر أنفسكم جنبتم ھل إذن؛

 بإذن ًغدا سنكون وحیث الیوم، نحن وحیث األمس،ب كنا حیث فسنظل نحن أما وصف، لكم یوم كل في فأنتم شئتم، ما الطرق من ألنفسكم تخیروا
 .هللا كلمة على صوت الكون في یعلو أال ونحب اإلسالم، طریق على دمنا ما یعترف، لم أم القانون اعترف ..المسلمین اإلخوان سنكون ..هللا

 

 المسعورة الحملة ھذه
 ..المسلمین اإلخوان جماعة ضد

 !تنتھي؟ أن لھا آن أما
َّ  وجھود العقیدة، سبیل في متتالیة تضحیات إال منھا یستجلي ال الیوم، إلى م1928 سنة نشأتھم منذ المسلمین اإلخوان جماعة خطواتل المتتبع إن

 للسالم وإشاعة اإلسالمیة، الشعوب مختلف بین األخویة الصالت لربطً متواصال ًوتدعیما الحیاة، ھذه في االجتماعي النشاط نواحي مختلف في منتجة مكثفة
 .أجمع العالم دول بین

 الفتنة، أشاعوا أنھم األیام من یوم في یثبت فلم ذلك ورغم والعالمیة، المحلیة االتجاھات مختلف من ًفتاكة ًضاریة ًحروبا المسلمون اإلخوان حورب
 ودینھم البناء وعملھم السالم سمتھم كان بل عالن، وحیاة فالن بسقوط ھتفوا أو الطرقات، في مخربین تظاھروا أو المؤسسات، دمروا أو الوحدة، فرقوا أو

 .المسلمین اإلخوان محاربة على اتفاقھم إال شيء على یتفقوا لم الذین من حتى النقمة؛ موضع فھم كلھ ھذا ورغم الوفاء،
 وكأن علیھم، یرھاوغ المصریة الحكومات تستعدي والشیوعیة والفرنسیة اإلنجلیزیة والصحف )مونیتور سیانس(و )تایمز نیویورك(الـ فھذه

 .ویقلقھا ویفزعھا یخیفھا بما الدول تلك شئون في یتدخلون اإلخوان
َّ  الفتك على تحث -وجود من وال صحة من لھا أساس ال التي المختلقة بالتھم وترمي األحقاد، تستثیر الصدور توغر ألنھا -الصحافة تلك إن
 .السماء ماء من أطھر وھم نھم،م الخوف وتثیر علیھم، والقضاء شأفتھم واجتثاث باإلخوان
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 الدولة إیجاد إلى وتھدف المسلم، الجیل وتقوي المسلم، المجتمع وتنشئ المسلم الفرد تقیم أنھا الصحف تلك عند اإلخوان جماعة جریمة كانت ولئن
 یعترف مآخذ فھي الخلقي، واإلفساد صادياالقت واالستغالل العسكري االستعمار على تقضي أنھا الصحف تلك عند اإلخوان جریمة كانت ولئن المسلمة،

 وما والسالم، األمن تحفظ التي بالقوة وتلزمھم نواحیھ، كلِّ من الشامل واالستقالل باالعتزاز وتطالبھم والحریة، بالتحرر تأمرھم عقیدتھم ألن اإلخوان؛ بھا
 االعتداء من میئوس الجناب، منیعي الجانب، مرھوبي لیكونوا بھا طالبھم ولكنھ غیرھم، یستغلوا أو یستعمروا أو لیعبثوا بالقوة؛ الكریم كتابھ في هللا أمرھم
ُّوأعدوا“ علیھم، ِ َ ْلھُم َ ا َ تم مَّ ْ تطع ْ ُاس َ ن َ ةٍ مِّ َّ ِومن ُقو باط َ ِّ ِر ل َ ْ ِالخی َ ھبُون ْ ْ َتر ِ ِبھ ُ ِ َّ ُعدو كم ِهللا َ َّ ْوعدو ُ ُ َ  ألنھم تدین؛مع وال بغاة ًیوما ًإذا كانوا فما ،)60 اآلیة من :األنفال(”َ
ِّ ودانوا ًّحقا دینھم فقھوا  .العالمین لرب

 
 الھجوم؟ لماذا

َّ ا اإلخوان تھاجم ال الصحف تلك إن  في وتقیمھ اإلسالمي، العالم تحرق التي بالنار تلعب ولكنھا لھم، خیر وراء ًجریا أو اإلخوان، غیر في ًحبّ
 .ًواعتدادا ًوسالما ًوعزة ًقوة األولى مكانتھ إلى ویعیده شأنھ، یرفع بما اشتغالھم منً بدال بھ یشتغلون أبنائھ بین داخلي صراع

َّ  ویثبت خالفاتھ، ویصفي شعثھ یلم ألن حاجة في إنھ الصحافة، تلك دول بھ أنزلتھا التي مصائبھ ویجتر جراحھ، یلعق یزال ال اإلسالمي الشرق إن
 واإلمساك والتوجیھ والسلطة السیادة لھم تبقى حتى علیھا؛ ھو التي الحالة على وإبقائھ ھعلی للقضاء ویدبر لھ، یحاك ما یدرك بدأ وقد أرضھ، على أقدامھ
 .األمور بزمام

َّ  یمشي إذ خطوه؛ وراء شوطھم كان قوم سبقھ حتى السنین؛ مئات نومتھ في غط الذي العالم ذلك یعد ولم ویدرك، یفیق بدأ بأسره اإلسالمي العالم إن
 الغربي االستعمار رأسھ فوق كدسھا التي المصائب َّعلمتھ وقد منتبھ، والكل یقظ فالكلُّ الیوم، بعد تنفع اآلدمیة من الخالیة لیباألسا ھذه تعد لم مھل، على

َفالمصائب“ یأتلف، وأن یتجمع أن َّعلمتھ والشرقي، َیجمعن َِ َ  .”المُصابینا َ
َّ  لیس إنھ التقدیر، أخطأھا أن بعد القطار فاتھا فقد م،1967 كارثة بعد تتحرك التي اإلسالمیة الصحوة على الطریق قطع ترید الصحافة تلك إن

 شتى في المسلمة المالیین من المئات ھامات والعار بالذل تلطخ مألیین، الیدین إحدى أصابع تبلغ ال صھیونیة قلة ترى أن اإلسالمیة الحركة على بالھین
 مھانة، من علیھ كانوا ما إلى إعادتھم یحاول من لكلِّ التصدي على وعزموا لحالھم، المسلمون نبھت لقد المنكرة، م1967 سنة ھزیمة خزي في العالم أنحاء

 .مھینة النتیجة وكانت ًقاسیا، الدرس كان فقد
َّ  لعقیدتھم، فداء وأرواحھم حیاتھم، قبل عندھم فدینھم أبیھم، بكرة عن یفنوا أن األمر اقتضاھم ولو ًوثقاال، ًخفافا غایتھم إلى سیمضون المسلمین إن

 الدنیا منھا تجن لم التي المتھافتة الخلیعة المدنیة ھذه على وستأتي والیابس، األخضر تحرق ًنارا ستكون فإنھا ٍّحد، عند المغرضة الحمالت ھذه تقف لم ولئن
 لیسوا وكأنھم الناس، بین والتفرقة والبغضاء كراھیةوال والحقد والتقتیل والرذیلة الفحش دركات أعمق إلى والھوى الخلقي، واالنحالل العقیدي، التفكك إال

 .حواء ھي واحدة وأم آدم، ھو واحد رجل أبناء
 

 مغرضة صحافة
َّ  ومنعھم ومجدھم، عزھم سالف إلى العودة وبین المسلمین بین الحیلولة على تعمل وھي للمسلمین، المعروفة النوایا ذات المغرضة الصحافة تلك إن

 فألھا خاب قد أكثر، أو العقائد أصحاب من غیرھم كحق الكون، ھذا عمار حقھم من عقیدة، كأصحاب منقوصة غیر كاملة قوقھمح كلِّ على الحصول من
 .أحد قبلھ ینمھا لم نومة من أفاق أن بعد أخرى، مرة القمقم إلى العمالق یدخل أن الممكن من عاد وما تقدیرھا، وساء

 العالم ولكن نار، نافخ وال دیار األرض وجھ على لھم بقي لما بغیرھم مرت لو قاصمة؛ كوارث اصةخ منھم واإلخوان عامة بالمسلمین مرت لقد
 .ظفر قالمة اإلخوان من ینل لم فھو بصماتھ، الكل على ترك إن ًرائعا،ً واحتماال ًعظیما ًوجلدا ًھائلة ًحیویة اإلخوان من شھد كلھ

َّ  منھم تنل لم وحده ولھذا فلھذا وسیادة، وعزة وقیادة وشعب وسیف ومصحف ودولة دین عقیدتھم نأ الیقین كل أیقنوا مسلمون مسلمون، اإلخوان إن
 .ألخرى أو لعلة منھ حرموا أم قانوني شكل لھم أكان سواء بدعوتھم، ًتعلقا وأعشق ًصالبة وأشد ًعودا أقوى محنة كل عقب یعودون كانوا بل الویالت،

 .وأشخاصھم حیاتھم تھمھم أن قبل المسلمة أوطانھم أمر یھمھم كمواطنین أممھم في وضعھم یقدرون إنھم
 یدبرون ال مصالحھا، غیر على یحرصون وال أوطانھم، غیر إلى ینتمون وال ًأفكارا یستوردون وال یتآمرون وال یدمرون وال یخربون ال إنھم

 .نفسھ اإلسالم قضیة ..الكبرى القضیة عن ذلك فیشغلھم بینھم؛ اباالحتر المسلمین یصیب ما شر بأن یؤمنون فھم انقالبات، وراء یسعون وال مؤامرات،
 ًیوما فكروا وما یعرفوا، لم أو عنھم ذلك الناس عرف الظلمات، أحلك في حتى للبناء ویعملون الوئام، على ویحضون اإلصالح، إلى یدعون إنھم

ِقل“ والسبیل، والمقصد والغایة الوجھة وحده فھو الحق، حساب على اًإنسان یمالئون وال العقیدة، حساب على وضعھ كان ًأیّا ًمخلوقا یرضوا أن َّثم ُهللا ُ ُ 
ھُم ْ ْذر  .)91 اآلیة من :األنعام(”..َ

 والحكم اإلخوان
َّ  یعمل من لكلِّ المؤمن وعزة المسلم، كرامة في عزیزة طاھرة أیدیھم یمدون إنھم ..العقیدة لتسود یعملون ولكنھم لحكم، یسعون ال اإلخوان إن

 الرجل، صدیق الرجل ..ذووه إال الناس من یعرفھ ال فالفضل ثناء، بكلمة علیھ یضنون وال ًتأییدا، یمنعونھ وال ًنصحا، یألونھ ال النبیل الغرض ھذا لتحقیق
 .أخیھ عون في العبد دام ما العبد عون في هللا وكان العامل، سند والعامل المخلص، حبیب والمخلص

 یسعون وال مظھر، إلى یرنون وال جاه، على یحرصون ال أنھم ذلك غابوا، إذا یفتقدون وال حضروا، إذا یعرفون ال الذین األنقیاء األتقیاء إنھم
 .سرائرھم على ویطلع یعرفھم هللا أن حسبھم ولكن الناس، یعرفھم أن یعنیھم ال سلطان، وراء

 
 !المتجنیة؟ الصحافة أیتھا

 الذین ھم اإلخوان إن ..مواطنیھم أو وطنھم حق في اإلخوان ارتكبھا واحدة جریمة على ًواحداً دلیال ..مزاعمك صحة علىً دلیال تقدمي أن لك ھل
ودرت وعُذبوا ُوشردوا ُقتلوا  .هللا سبیل في الجھاد ضریبة واعتبروه هللا، عند ذلك احتسبوا لقد !فعلوا؟ فماذا وممتلكاتھم، أموالھم وصُ

ْ إنھم  األموال من وبالبالیین ًتأخرا السنین من بالمئات تعد ًجسیمة ًخسارة خسر الذي ھو الوطن ولكن ًزائال، اًعرض خسروا فقد ًشیئا خسروا إن
 .اإلنتاج وضروب العمل وساعات
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 أكبادھم، اإلسالم كره یفري الذین أولئك أنفسھم فلیراجعوا وھوان؛ صمت في جدیدة ضربة لتلقي ًمستعدا یعد لم اإلسالمي الشرق بأن نؤمن إننا
 واعتبروا المسلمون تبیَّن فقد ًصاغیة، ًآذانا تجدوا لن جھودنا، من وال یقیننا من تنالوا لن الواعیة، المتطلعة البادیة اإلسالمیة الیقظة لھذه ًارتیاعا ویفتنھا

 :ویقین ثقة عن ًمتھكما قال أن یوم منكم وضعنا ”جریر“ كفانا فقد وأنتم نحن أما محتاطون، ولتبییتكم متنبھون، لخبیئتكم فھم أمة، بعد وادكروا
َزعم َ َق َ ُالفرزد ُسیقتلُ َأن ََ َ ًمربعا َ َ ِأبشر َ ِبطول َ َسالمةٍ ِ ُ یا َ َمربع َ 
 یمضي ثم یمضي فإنھ المنیع، جنابھ إلى ونركن بھ نعتز الذي القادر القوي أما التخطیط، بطل وقد التفكیر بطل فقد وتخططون، تفكرون كنتم ولئن

ِورائھم ِمنُ هللاَو“ لمشیئتھ، راد وال ِ َ حیط َ ٌمُّ ِ )20( ْ و َبل آن َھُ ْ ٌقر جید ُ ٌمَّ ح ِفي)21( ِ ْ ٍلو َ ٍ فوظ ْ ح ِو..“ ،)البروج(”)22( ُمَّ ُعاقبة َ َ ِاألمُور َِ  .)41 اآلیة من :الحج(”ُ
 

  ..المسلمین اإلخوان جماعة عودة
 باألمة للنھوض السبل أقوم

 بال ًفجأة المجتمع سطح على تطف لم وتلك ھذه الموحدین، فتكفر تنشط التي االنحرافات وھذه مسلم، بلد في اإللحاد إلى تدعو التي االنحرافات ھذه
 قاربت السنین من ًعددا دام مقصود طویل تمھید بعد إال الفكر، بھذا المجاھرة على تجرؤ ولم معروفة، غیر أو معروفة دوافع وال أسباب وال مقدمات

 .العشرین
 
 اإلمام لدینھ قیَّض -حكمتھ جلت -هللا أن لوال الغایة، تبلغ وكادت جارفة علمانیة موجة اإلسالمي الشرق اجتاحت األولى ةالعالمی الحرب أعقاب في

 وعدالة األمة وتقویة األسرة وتقویم الفرد، إصالح فیھ ما وإلى إلیھ، ویوجھھم بھ، یبصرھم الصحیح، دینھ حول الشباب بجمع فقام البنا، حسن الشھید
 العارمة، العلمانیة الموجة تلك وتوقفت الصافي، النبع حول العطاش الھیم التفاف الدعوة تلك إلى الشباب والتف الشھیة، ثمرھا الطیبة دعوتھ وأتت الحكم،

 حال وصلح ًومخبرا، اًمظھر المحافل زینة انطلقوا النھار ربیع جاء ما فإذا القاھر، القوي یدي بین ًسحرا الھام یحني ًشبابا ورأینا ًتماما، انحسرت ثم
 الحب من روابط قاطبة اإلسالمیة الشعوب بین وقامت ،”الحمد و أكبر هللا“ الزمان، خلود الخالدة الكلمة تلك اإلسالمي العالم أرجاء في ودوت الشباب
 الذاتیة المصالح بوادر من بادرة أول أمام طمتتح ما سرعان التي الجوار وحسن التحالف معاھدات كل بمراحل دونھا والتجاوب، والتعاون والمودة واأللفة
 .للحكام

 
 واصطفوا كیدھم، دبروا مشاربھم، اختالف على أمرھم، فأجمعوا وانسیالھ تھدره في یغتالھم أن وخشوا المتدفق، السیل ھذا اإلسالم خصوم وھال

َّ وھنا األفاعیل، هللا إلى بالدعاة فعلوا أن بعد الجزر، على اإلسالمي المد وعاد المخلصین، بالدعاة فبطش الفارغة األمجاد ھواة من الدین ھذا أبناء أحد  ذر
 االضطراب وانتاب فزمرت، الشیطان لمزامیر الجو وخال السجون، أعماق في وتغییبھم وتعذیبھم المخلصین هللا دعاة اغتیال إثر جدید، من الشیطان قرن

 صوت وعال منابر، للیسار وقامت فرقة، لإلسالم الصحیح الفھم طریق عن وجنحت فرقة، لحادباإل فنادت الطریق وضلت السبل، علیھا وعمیت األفكار،
 لغیاب نتیجة ذلك كلُّ ،!یتركون؟ وماذا یأخذون ماذا !!الناس وحار الیمن، جبال أو المنیا جبال إلى بالھجرة والمناداة األضرحة، وحرق المسلمین، تكفیر
 .المخلصین العاملین الھداة

 ھذا عن بعیدین المسلمون اإلخوان دام ما ًوانتشارا، ًسوءا تزدد لم إن المؤذیة، الصورة ھذه على ستظل األوضاع أن نؤكد أن سفالمؤ ومن
 .للقانون ًالتزاما الفسیح المیدان

َّ  السلیم الفھم یحركھا وجھة حتویھی أن َّبد ال الخالص الدیني االتجاه ھذا ألن الخطورة؛ مكمن وھنا مشرقة، إسالمیة نزعة تتملكھ الیوم الشباب إن
 .الدین لھ مخلصین فیھ الطرق أسلم بمعرفة وتمیزوا المیادین، ھذه في الموفق عملھم طال قوم بھ تمرس الذي

ا المتفتح الشباب بید تأخذ أن تستطیع التي ھي الجماعة ھذه  الحیارى تھدي وتربیة، وثقافة وعلم شرح من لھ تقدمھ بما والخیر الصواب إلى ًإسالمیّ
 ھذه كل األمة عن فتكف ویسر، وھدوء وخبرة دقة عن سبیلھ في والعمل بھ، والتمسك المعرفة، نور إلى الظلمات من وتخرجھم السالم، سبل الشباب من

 .السحیقة المظلمة مھاویھا في تتردى أن توشك التي الویالت
َّ َّ الدعاة تقدمون لماذا :ویسألھم علیھ، یقدمون یوم -تعالى -هللا یدي بین ًوأخیرا ًأوال المسئولون ھم الیوم، األمور والة إن  لماذا !المحاكمات؟ إلي

 إلى القانون ظل في یقدرون فال والسالم، والدین الھدى دعاة أمام الواسع الباب تقفلون ولماذا !فكرتھ؟ إلى ویدعو برأیھ، ینادي أن رأي صاحب لكل تبیحون
 وإخالص؟ ودراسة وفھم وثقة خبرة عن إلیھ ونیدع الذي اإلصالح في بدورھم القیام

 الواضحة، توجیھاتھم وبث رسالتھم، تأدیة إلى دعاتھم ینطلق حتى ًقانونا؛ المسلمین اإلخوان بعودة إال اإلسالمیة األمة بھذه للنھوض سبیل ال
اء من ًكبیرا ًوفسادا فتنة لتكونن ًوفورا، یفعلوا لم ولئن المسلمین، نفوس في ًعملیّا الدین ھذا دعائم وتثبیت َّ  األمناء حراسة من ًخالیا الجو ترك جر

 .المخلصین
 !المسئولون؟ یرى فماذا علیھم، أحصاھا إال كبیرة وال صغیرة یغادر ال هللا فإن وبعده التاریخ قبل ثم یرحم، ال والتاریخ المسئولین، یدي بین واألمر

ولھِ “ :قال هللا؟ رسول یا لمن :قالوا النصیحة، والدین ِولرسُ ِ َِ ة َ ِوألئمَّ ِ َ لمین َ ْ َالمُس ِ ِ تھم ْ ْوعامَّ ِ ِ َ َ”. 
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 الراحل الفقید عن قالوا
 

 والكنیسة التلمساني
 یطفئ عمر األستاذ انتفض والمسیحیین المسلمین بین المصري، المجتمع نسیج وسط الطائفیة الفتنة إثارة المشبوھة الجھات بعض حاولت عندما

 إلى أخرى ًمرة المجتمع نسیج عاد حتى واإلخاء الحب نسائم الفتنة ھذه على یسكب البالد وجاب الشباب إلى فنزل نیرانھا، إخماد على ویعمل الفتنة، ھذه
 .االلتحام

 :فقالت التلمساني عمر عن م،25/5/1986 في الصادر عددھا في المصریة الكنیسة حال لسان )وطني( صحیفة كتبت
 یعرف الذي اإلسالمي العالم وفي مصر في عارفیھ على نعیھ فشق المرض، مع معاناة بعد التلمساني عمر بیرالك األستاذ هللا رحمة إلى توفي

 إخوانھ من الجمیع إلیھ حبب مما النفس، وسماحة األفق واتساع الصدر ورحابة الرأي بأصالة فیھا وامتاز لواءھا، حمل التي الدعوة أجل من كفاحھ
 .والصداقة والحب التام بالتفاھم تتسم عمیقة وثیقة عالقة األقباط خوانھبإ عالقتھ كانت كما ومواطنیھ،
 دخول إلى اضطره بالكبد بتلیف أصیب أن إلى مرضیة وعكة من األخیرة سنیھ في یشكو وكان الثمانین على أربى عمر عن -هللا رحمھ -رحل 
 .الجمیع من علیھ ًمأسوفا األخیرة بأنفاسھ جاد أن على اإلنعاش غرفة في فظل غیبوبة، انتابتھ أسبوعین ومن ...شھر من المستشفى
 .ًواسعة ًرحمة هللا رحمھ الجلیل، الشیخ ھذا فقد على الحزن مشاعر ومواطنیھ وإخوانھ الكریم الراحل أسرة یشاطر ”سیدھم أنطون”و 
  

 -:م13/6/1986 في )األھرام( جریدة محرر وقال
 ھو ذلك األمر، من بصیرة على هللا إلى یدعو الحجة، قوي الطبع، ھادئ كان والتقوى، الصالح غیر فیھ أر فلم سنوات، عشر نحو منذ عرفتھ

 .الحق لدعوة وأخلصھم الرجال أعز منً رجال بفقده اإلسالمي العالم فقد الذي التلمساني عمر الكبیر اإلسالمي الداعیة لھ المغفور
 بالحكمة إلیھ ویدعون اإلسالم جوھر یعرفون الذین الرشید والفكر السدید، الرأي ىذو من أمثالھ إلى فیھ یكون ما أحوج نحن وقت في فقدناه 

 اإللھي المنھاج وفق اإلسالمیة الدعوة مجال في یعملون الذین الدعاة من الرجل كان فقد شدید، التلمساني عمر رحیل على حزني إن.. .الحسنة والموعظة
ِّیُكلفُ ال“ :تعالى هللا قول یصوره الذي ُهللا َ ًنفسا َّ ْ عھا ِإال َ ْ س ُ َو ُیُرید“ :وجل عز وقولھ ...)286 اآلیة من :البقرة(”َ ُهللا ِ ْبكم َّ ُ ر ِ ْ َالیُس ُیُرید َوال ْ ْبكم ِ ُ ر ِ ْ س َالعُ  :البقرة(”ْ
 مجال في یعملون الذین عالىوت سبحانھ یوفق أن فھي الكبیر، الداعیة ھذا رحیل بعد وجل عز هللا إلى بھا أتوجھ دعوة من لي كان وإذا .. .)185 اآلیة من

 .بإتباعھ هللا أمرنا الذي المستقیم هللا صراط األمر، واقع في ھو الذي الكریم الراحل طریق على السیر وإلى المنھاج ھذا وفق العمل إلى بعده من الدعوة
 -:ندا یوسف األستاذ وقال

“ْ منین ِمن ْ ؤ َالمُ ِ ِ ٌرجال ْ َ قوا ِ َ ُصد ُعاھدوا َما َ َ َهللا َ َعل َّ ھَ ْ ْفمنھُم ِی ْ ِ َ ْ َقضى َمن بھُ َ ْ َنح ْومنھُم َ ْ ِ َ ْ ُ َمن ِینتظر َ ْ َوما َ ُبدلوا َ َّ دیال َ ْ ًتب ِ  .)األحزاب(”)23( َ
 أنیاب فیھا علیھ تكالبت ًعاما والثمانین االثنین قارب سن بعد والعالمیة والدولیة المحلیة تنظیماتھا بكافة المسلمین اإلخوان لجماعة العام المرشد

 في منھم قضى ًعاما، وخمسین ثالثة رأسھا على ثم قیادتھا في ثم الجماعة صفوف في عمل .واألجل الرزق على للقادر توحیده عمق إلى نفذت فلم الظلم
 .ًمتصلة ًعاما عشر سبعة منھم ًعاما عشرین من أكثر والمعتقالت السجون

 ید علیھ هللا لغیر لیس ًعفیفا وعاش .اللئیم وعلى الكریم على بغھأس كریم وبخلق معتقداتھ، حرب في نفسھ أجھد من كل احتوى كبیر بقلب عاش 
 في بالبساط أفخر ًمتواضعا وإسالمھ، إیمانھ في ًعظیما .لدعوتھ أو لغیره قدموه ما على والصغیر الكبیر ویشكر یذكر ًوفیّا .والشمم اإلباء في ًجبال فكان

 تفرق من لكل ًمجمعا عاش .وشیبتھ ھیئتھ زینت التي الطفولة وحیاء الوجھ وبراءة القلب وطھارة ءالفقرا بھا نافس التي زاده قلة أكبرتھ والمظھر، العیش
 .ًإخوانا یكونوا حتى المسلمین بین ویؤلف مسلمین یكونوا حتى الناس یدعو عاش مذھب أو دین أو عمل أو فكر على

  -:المسلمین اإلخوان جماعة باسم الرسمي المتحدث -رزق جابر األستاذ وقال
 بحكمھ -فاستطاع الزمان، من قرن ربع قرابة استمرت التي السجون محنة بعد ما سنوات في الجماعة لیقود التلمساني عمر الشیخ هللا اختار لقد

 فرضی نأ استطاع وتصرفاتھ سلوكھ صبغت التي اإلسالم وبأخالق .إیاھا هللا منحھ شخصھ وبمیزات السجون، وأنضجتھ السنون، حنكتھ الذي الشیخ
 الثمانینیات وعقد السبعینیات عقد :األخیرین العقدین مدى فعلى والعالمي، والعربي، المصري، الواقع على المسلمین اإلخوان لجماعة ”الفعلي الوجود“

ا اإلعالم وسائل مقدمة في تبرز وكتاباتھ وتصریحاتھ التلمساني، كلمات كانت  وجاءه العالم، أنحاء كل من األنباء ووكاالت واإلذاعة ًوعالمیّا، ًوعربیّا، ًمحلیّ
 .العالم مستوى على والتلیفزیونیة الصحفیة األحادیث من عدد أكبر صاحب 1980 عام اعتبر حتى الصحف مندوبو

  -:تقول الغزالي زینب السیدة وكتبت
ا ًیوما، العاصي یرى أن من بأس ال .الناس لكل الحب وجھھ تقاسیم في فقرأت عرفتھ،  للفقیر یغفر كما المسيء، للحاكم یغفر .هللا من ًریباق ًنقیّا ًتقیّ

 ویعظھ لھ یدعو فقط مسيء، أنت إلنسان یقول أن یستحیى ولكنھ هللا، إال یخشى ال الفقیر، وتربیة الحاكم نصیحة عن یكف ال ولكن الخطأ، استغرقھ الذي
بل لحقیقةٍ جوارحھ، كل في الطھر یحمل .والمحسنین المسیئین جموع في  الذي الحق في قوي البتول، كالعذراء حیي .أساء من مع اللسان عف یھا،عل جُ

 .نصرتھ في ًوتفانیا الحق، على ًإصرارا إال تزده لم السجون غیاھب ترھبھ، ال الشدة ومریدیھ، أتباعھ لكل أب نصرتھ، على مصر اعتقده،
 أتأخر ال قال تفعل؟ ماذا مساعدتھ، على قادر وأنت جماعتك، من ولیس كاحتاج إذا المسلم :سألتھ عندما ألمانیا، في وكان اللقاء، ذلك أنسى وال

 .مسلم نصرة على واحدة لحظة
 -:اإلرشاد مكتب وعضو األول الرعیل من -رفیق أبو صالح األستاذ یقول
 صلف دون لمكانتھ، والمقدر نفسھ من الواثق وكبریاء المؤمن، عزة في تواضعھ ویتألق ًوحیاء، ًرقة یذوب ًسمحا ثراه، هللا طیب الجلیل فقیدنا كان

َّأذلةٍ“ فیھم هللا قال الذین من تكبر، أو ِ َعلى َ منین َ ْ ؤ َالمُ ِ ِ َّأعزةٍ ْ ِ َعلى َ َالكافرین َ ِ ِ َ َیُجاھدون ْ َُ ِسبیل ِفي ِ ِ َیخافون َوال َِّهللا َ َُ مة َ ْ َلو ٍالئم ََ  .)54 اآلیة من :المائدة(”ِ
 دینھ جوانب بجمیع ًعالما الفقھ، في ًمتمكنا وكان ..التضحیات أعظم وقدم العذاب أشد ذلك بیلس في وتحمل جھاد، أصدق هللا سبیل في جاھد 
 جالل في المنطق، مھذب األسلوب، عذب .ًوسالما ًبردا القلوب على وقعھا فیأتي قلبھ، أعماق من الكلمات تخرج ًمؤثرا، ًوخطیبا .ًمقنعا ًمتحدثا الحنیف،

  .ووقار
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 كان الذي الحق، أجل من والصمود بالحق، والتمسك الحق، قول عن اللئام وشرور الجسام األحداث تثنھ ولم المشرقة، بالمواقف حافل تاریخھ
 .بھ یؤمن

 العواصف مع الحر، شدید البرد وقارس قاري، والجو للشیوعیین، بعد ومن المسلمین لإلخوان ًأصال خصص الذي الواحات سجن في أنساه وال 
 یتحملھا ال الصعوبة في غایة ظروف النفوس، وتزعج المضاجع وتقض الراحة وتقلق األعصاب، فتثیر الجلد، مسام في رملھا یدخل التي الشدیدة الرملیة

 عن ریكف مؤمن، لكل الغایات أسمى یحقق لعبده هللا ابتالء أن من الواثق القوي، المؤمن وجلد العذبة، الرضا بابتسامة یقابلھا هللا رحمھ كان العزم، أولو إال
 .”محبوب المحبوب بھ یأتي ما كل“ :الصوفیین قولة یقول حالھ ولسان .سلیم بقلب هللا أتى من إال بنون وال مال ینفع ال یوم میزانھ في ویكون سیئاتھ

  
 -:حقھ في -األول الرعیل أحد -صقر البدیع عبد الشیخ وقال

 ثم للجماعة، التأسیسیة الھیئة في ًعضوا ثم ..م1936 سنة الخضراء العتبة دار يف البنا حسن األستاذ محاضرات على یواظب ًناشئا ًمحامیا عرفتھ
 .العام اإلرشاد مكتب في ًعضوا

 السعود أبو محمود مثل ”الوجھاء من أمثالھ وعن عنھ یقولون ”المنتوفین“ من أمثالنا وكان -األناقة َتام الھیئة، َمتكامل الخلقة، َجمیل ًرجال كان
 سبیل في ”البھدلة“ على تقوى أو اإلسالمي؟ للعمل تصلح األشكال ھذه ھل :یقولون ”السباعي ومصطفى الصواف محمود ومحمد الرزاق عبد وحسین
 .سواء حد على ”المنتوفین“ و ”للمشطوفین“ یتسع ًكبیرا ًسوقا كان الدعوة محیط ولكن ..الدعوة؟

 وكان -یجرح أو یضرب أن عن ًفضال -أحد مع نقاش في یشترك ولم ًأحدا شتمی لم -الخجول المترف المحامي فھذا -ألسباب تحتاج ال والمحنة 
  .المحرقة الصحاري وفي متوالیة ًعاما عشر سبعة بعضھا في قضى مرات ثالث السجن إلى سیق ولكنھ .الناجح مكتبھ في ًمستغرقا

  
 -:شریفال األزھر بجامعة التفسیر أستاذ سعید هللا فتح الستار عبد الدكتور الشیخ قال

 في رحلتھ بدأ منذ وذلك .ًجمیعا ومماتھ حیاتھ في تعالى هللا نفحات من ًنفحة كان فقد -الجنة في وأرضاه عنھ رضي -التلمساني عمر هللا رحم
 .البیعة وتبعات الدعوة، عباءوأ الطریق، بأثقال الخبراء علیھ یشفق ًرقیقا، ًأنیقا ًمترفا، ًیافعا ًشابا یومئذ وكان یزید، أو قرن نصف منذ اإلسالمیة الدعوة

 واشتعال العظم، وھن رغم دعوتھ، في راحتھ یرى ًجمیعا، الصفوف ویقدم اإلسالم، لواء ویرفع الرایة، یحمل وھو حیاتھ رحلة ختم حین ثم 
 .لماضيا األول ربیع شھر في األطباء نقابة في لھ عام لقاء آخر في قال كما ”منزع العافیة قوس في یعد لم“ وأنھ الشیب،

 الحیاة ھذه رحلة بھ عبرت ًراسخا ًاطمئنانا تعالى، هللا جنب إلى مطمئنة .ًطیبة ًنسمة وكان .وھادئة ھادیة، إلھیة نفحة -هللا رحمھ -الرجل كان 
  .تعالى وفضلھ بإذنھ مرضیة راضیة ربھا إلى خلصت حتى المنیر، الطیف عبور الصاخبة
 الدعوة، ھذه على ًحرصا یذوب وھو نذكره ھل العالمین؟ رب هللا في الدائم وأملھ بسمتھ، تعلوه متطاولال السجن في وھو -هللا رحمھ -نذكره ھل 

 الدعوات هللا لسنة وتخضع الكأس، نفس من تشرب أن بد وال السالم، علیھم األنبیاء طریق سلكت التي المؤمنة، الجماعة لھذه ًوإخالصا األمة، لھذه ًونصحا
 وأصحابھا؟

 .التفویض وجمیل األجر، وعظیم هللا بنصر تبشرھم السجون، في اإلخوان إلى المعتقل، من الندیة كلماتھ یخط وھو -هللا رحمھ -هلنذكر إننا 
 .بیعتھ وفیت وقد البنا حسن الشھید بإمامي ألحق أن 
  

  -:اإلنسان لحقوق العربیة المنظمة رئیس -رضوان فتحي األستاذ وكتب
 العمر آخر إلى عملھ یمارس القناطر شبین مدینة في ٍمحام وھو ”شیخ“ لقب الجلیل المھیب اللقب جدارة عن تحقاس الذي التلمساني عمر عرفت

 األغنیاء العرب باشوات من ”باشا“ حفید أنھ منھا ًأمورا عنھ آنذاك نعرف نكن ولم الخیالء یشوبھا بمشیة وال ٍعال، بصوت النظر، إلیھ یلفت ال ًمتواضعا
 والسالح الجھاد موطن ھي فالجزائر شأنھ، من ویعلي قدره یرفع مما الجزائر من عربي أنھ اسمھ مجرد من نفطن لم كما رزقھ، علیھم هللا فاض الذین

 ًجراحا فأثخنھم بسیط بسالح الجزائري القادر عبد لھم تصدى فقد الطرق وقاطعي األعراض، وھاتكي الدماء، سافكي الفرنسیین استعمار وجھ في والوقوف
 كان فكأنھ الحیاة إلى وخرج ًمحتسبا ًصابرا احتملھا ً.متصال ًسجنا التلمساني عمر نصیب من كانت ھذه، ًعاما عشر السبعة أن والعجیب ًعاما، عشر ةسبع
 .جماعتھ بین والصدارة الریاسة مكان وتولى والتضییق الحرمان أو القید من الطویلة الفترة ھذه عن یحدث فلم نزھة في

  
 -:”القلب من“ عنوان تحت محمد محسن الصحفي لكاتبا عنھ وقال
 نبذ فقد للغایة ًصغیرا علیھ یجلس الذي والمكتب .لقاءه تمنع قیود أو ضخمة، سكرتاریة حولھ توجد ال بالقاھرة، ”الدعوة“ جریدة مكتب في قابلتھ

  .شبابھ في اإلخوان أغنیاء من كان وقد األبھة، الرجل
  

 -:یقول طنطا بجامعة اآلداب بكلیة العربي األدب أستاذ -لقاعودا محمد حلمي الدكتور وكتب
 بعد یشغلني، ھاجس كقدوة الرجل تقدیم أن أزعم ولكني المحتسب، الصابر المسلم التلمساني عمر حول كتب ما إلى ًجدیدا سأضیف أنني أزعم ال

 .الوطن وبنات أبناء یحتذیھا التي األسوة لتكون .الشبھات مستوى تحت أو ھامشیة نماذج بتقدیم یكتفون الشعب ھذا تنویر یعنیھم الذین أصبح أن
 االنتھازیین أخالقیات فیھا سادت التي الفترة ھذه مثل كقدوة التلمساني عمر تقدیم إلى تكون ما أحوج الوطن حیاة من حرجة مرحلة أن أعتقد وال

 ”م1986 -1904“ حیاتھ طوال ظل الذي للمسلم ًمضیئة ًصورة یمثل كان -هللا رحمھ -فالرجل .المتبادلة والمصالح والمنافقین والوصولیین المرتشین
 .المضیئة والقیم الحي المثال إلى یطمح

  
 :-هللا رحمة علیھ -الغزالي محمد الشیخ وقال
 كان :التوجیھات بشتى نھم ویتزود الدعوة، شئون في معھ ویتحدث العام، المرشد األستاذ على یتردد التلمساني عمر األستاذ أرى شبابي في كنت

  .اإلرشاد مكتب في ًعضوا ذلك جانب إلى وكان ”القناطر شبین“ بلدة في مكتبھ ولھ بالمحاماة، یشتغل یومئذ
 في یسلكھ ال والسعة الیسار من جانب على كان أنھ حالتھ من وظاھر الھادئ، وصوتھ الجم وأدبھ البشوش وجھھ :بھا نعرفھ كنا التي العامة السمة 

 اإلسالمیة الدعوة أعباء شبابھ في الرجل حمل وقد .الجم حیاءه علیھ ویحفظ وھناك، ھنا التطواف ومعاناة الكدح متاعب من یخصھ وإنما المترفین، دعدا
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 ناطقة بعاطفة یولى وھو یتبعھ المرشد األستاذ بصر ورأیت موضوعھ، أتبین لم لقاء بعد البنا حسن أستاذنا مكتب من ینصرف ًیوما ورأیتھ غربتھا، في
 .حدیث عنھا یفصح لم مكانة عمر لألستاذ أن فأدركت عمیق، مكین وحب غامرة،

  
 -:اإلسالمي والمفكر الكاتب -الجندي أنور األستاذ وقال

 ًحسنة ًوأسوة ،ًكریما ًنموذجا ”التلمساني عمر“ كان فقد ..وتعالى تبارك  خالصة األخیر یومھا إلى األول یومھا منذ كانت خصیبة، عریضة حیاة 
ْ“ وتعالى تبارك بقولھ ًموقنا هللا إلى ًداعیة المسلم یكون أن یمكن كیف لھ لتصور األرض أنحاء كل في المسلم للشباب تقدم أن یمكن ًصالحة ًوقدوة َّ ُقل  ِإن

ِصالتي ِونسُكي َ ُ یاي َ ْ َومح َ ِومماتي َ َ َ َ ِ َِّ ِّ َالعالمین َرب َِ َ  .)األنعام(”)162( ْ
 -:فقالت ”وتشرید سجن إلى مترفة حیاة من التلمساني عمر الشیخ“ عنوان تحت الكویتیة )الیقظة( ةمجل وكتبت 
 “ْ منین ِمن ْ ؤ َالمُ ِ ِ ٌرجال ْ َ قوا ِ َ ُصد ُعاھدوا َما َ َ َهللا َ ھ َّ ْ ِعلی َ ْفمنھُم َ ْ ِ َ ْ َقضى َمن بھُ َ ْ َنح ْومنھُم َ ْ ِ َ ْ ُ َمن ِینتظر َ ْ َوما َ ُبدلوا َ َّ دیال َ ْ ًتب ِ  .العظیم هللا صدق )باألحزا(”)23( َ
 الصادقون الرجال أولئك قل النبوة زمان وتقادم العھد تطاول ولما -وسلم علیھ هللا صلى -هللا رسول زمن في كثرة كانوا الصادقون الرجال ھؤالء 

  .والجوھر الدر ندرة في أصبحوا حتى
 على كالصاعقة موتھ خبر ونزول أیام منذ نعیھ جاء الذي التلمساني عمر الشیخ -ریب بال -فإنھ األبطال أولئك من أحد ھذه زماننا في كان إذا 

 ورقة أخالقھ، لدماثة وذلك بعد، عن عنھ سمع أو قرب عن عرفھ من الجمیع لدى ًمحبوبا كان التلمساني عمر والشیخ ...بھ والمعجبین ومریدیھ محبیھ قلوب
 .ومخالفیھ أعدائھ مع حتى العظیم وتسامحھ قلبھ،

  
 -:یقول م1986 سنة یونیو في الصادر عددھا في اإلیرانیة )اطالعات( جریدة في شاھي خسرو اديھ سید وكتب

ا كان”   التي الغادرة المؤامرة بعد العربیة القومیة وأتباع االشتراكیین سجون في عمره من سنة عشرین قضى حیاتھ، طوال اإلخوان لمبادئ ًوفیّ
 في ًصامدا بقي الذي الشیخ هللا یرحم .المسلمین اإلخوان قمع أجل من وذلك مصر، حكام الدیكتاتوریین اطالضب بأوامر ضدھم المصري األمن جھاز دبرھا
 اإللھي العدل حضرة في شك بال الیوم وھو وضاء وتاریخ مرتفع بجبین النھایة في الروح وأسلم المتطرف، الیمین أو المزور للیسار یستسلم ولم طریقھ
 ”!واإلسالمي؟ العربي والعالم المصریة واألمة اآلخرین، المصریین المسلمین وبآالف بھ ألحقوه الذي الظلم حساب  یقدموا أن مصر فراعنة على وینبغي

  
 :”ًوداعا التلمساني عمر اإلسالمي المجاھد“ عنوان تحت م/30/51986 في الصادر عددھا في )العام الرأي( جریدة وقالت
 لخالص كوسیلة اإلسالمیة الشریعة بتطبیق ینادي حیاتھ في رمق آخر حتى وظل اإلسالم لقضیة حیاتھ أعطى ..اًبار ًمجاھدا اإلسالمیة األمة فقدت

 ..التلمساني عمر كان لقد النیابیة، مجالسھا دھالیز في الشریعة قوانین تعثرت أن بعد األخیرة السنوات في الحقتھا التي والنكبات األزمات من العربیة األمة
 .تعالى هللا لوجھ كلمتھ یقول وكان اإلسالم، أعداء إرھاب أو الحكام، ظلم أو الالئمین، لومة یخاف ال المي،اإلس المجاھد

 الكلمة مشعل حمل فإنھ صحتھ واعتالل سنھ كبر من وبالرغم ترجع، أو ضعف دون للسلم یجنح ولكن یھادن، ال ًكبیرا، ًمناضال هللا رحمھ وكان
 عمر اإلسالمي المجاھد فقدھا في اإلسالمیة األمة تنعى )العام الرأي(و والناس، جماعتھ أعضاء باحترام وحظي حیاتھ، من یوم آخر حتى المناضلة الطیبة

 .جناتھ فسیح هللا أسكنھ التلمساني،
  

 -:فقال ”رشید مرشد وانتظار شھید فارس وداع بین المسلمون اإلخوان“ عنوان تحت خالد محمد خالد األستاذ وكتب
 !!شھید -أجل شھید، فارس روح -عظیم عرس في -السماء إلى زفت الماضي ةالجمع یوم

 الیوم حتى ورشد ووالء ثبات في رایتھ ًحامال  ،وأمراضھ أسقامھ ومقاومة شیخوختھ، ًمغالبا هللا سبیل في المضیئة رحلتھ یواصل الذي فالرجل 
 على یصر ثم والشاطئ المرفأ عن ًبعیدا یترنح وزورقھ للغروب، تمیل حیاتھ یرى ة،لراح مجلد وال لكسل، متجانف غیر الوھنانة، حیاتھ أیام من األخیر

 ...!!شھید وأي لشھید -إذن -إنھ الموت، غیبوبة سوى وعطائھ بالئھ من یكفكف ال ثم .یقینھ ملء لھا والوالء یمینھ، ملء الرایة .المقاومة
  .عنھ ورضي هللا رحمھ ”التلمساني عمر“ كان كذلكم 
ًمعلما“ الرجل ھذا في ألبصر وإني   .وأرضاه عنھ هللا رضي ”البنا حسن“ الشھید اإلمام شبابھا واستھل كتابھا، فتح التي الدعوة معالم من ”َ
 ..!!ونور ھدى من أورثتھ بما الدعوة ھذه معالم من َمعلم وحده، ”التلمساني عمر” 
 برغبة یتلمظون المحن، كل أمامھا تتضاءل التي محنتھم من خرجوا الذین ”المسلمین اإلخوان“ لقیادة المناسب الوقت في المناسب الرجل كان ولقد 

 ونسي العنف فنبذ ومسالمة، ودیعة، فیھ طبیعة ذلك وصادف .منھ العبرة وحذق !!القدیم بالدرس انتفع وقد ”عمر“ فجاءھم ... ..!!واالنتقام الثأر في طبیعیة
 .الثأر

  
 -:”فكرة“ عنوان تحت أمین مصطفى األستاذ الكبیر الصحفي عنھ وقال

 یدعو دین فمھ من سمعتھ الذي فاإلسالم .الزمالك في بقال ومحل الفیدیو ومحالت المسارح إحراق الستنكر الحیاة قید على التلمساني عمر كان لو
 .انتقام وال بطش وال دحق وال الدین ھذا في إكراه وال .والتدمیر والحرق العنف ویرفض والتعمیر، والبناء والتسامح الحب إلى

  .إلیھ وأتحدث یوم كل أراه كنت زنزانتي، مواجھة في زنزانتھ وكانت .طرة لیمان سجن في التلمساني مع طویلة سنوات أمضیت وقد 
 قیدوه الذین من أقوى أنھ یشعر كان فقد واستھزاء، بسخریة واالستبداد للبطش ومواجھتھ الغریب، واحتمالھ صدره سعة فیھ حببني ما أكثر وكان 
 یسيء .ینفع وال یضر العنف أن یعتقد كان .بھ آمن الذي الفكر وینشر رأیھ ویكتب السجن من ویخرج تنتھي أن بد ال المحنة بأن ًمؤمنا وكان باألغالل،

  .الضالین ویھدى الثائرین لیھدئ تدخل كم .یخدمھا وال للفكرة
 وكان .أشالئھم فوق لیتحرك ویقیدھم لیتكلم، أنفاسھم ویكتم الناس، على إرادتھ یفرض الذي أي الطاغوت، یلعن اإلسالم أن یرى التلمساني وكان 
 .والثبات واإلیمان بالصمود تكون الطاغیة مقاومة أن ویرى .العنف وأعمال االغتیاالت یعارض

  
 -:الدین بھاء أحمد الیساري الصحفي والكاتب المفكر عنھ وقال
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ا ًمذاقا المسلمین اإلخوان عام مرشد نيالتلمسا عمر المرحوم وفاة تركت ّ  جماعتھ مقدمة في الرجل فیھا وقف التي فالفترة الناس، جمیع لدى ًمر
 .معھ اآلخرین خالف كان مھما الحوار، ھذا في الجم واألدب للحوار، الصدر واتساع األفق، وسعة اللسان، بعفة الناس أمام فیھا تمیز لھم،ً وممثال ًمرشدا

 )األوسط الشرق( جریدة في مذكراتھ ینشر التلمساني عمر المرحوم كان فقد )األوسط الشرق( صفحات على ھنا جرت شخصیة تجربة معھ ولي
 قال ما على -نظري وجھة من -ًردودا المكان ھذا في ونشرت أخرى، ووقائع المنشیة، میدان في الناصر عبد جمال اغتیال محاولة واقعة ذكر على وجاء
 نقلنا لو یفضل أنھ خالصتھ -منھ كریمة تقدیر كلمات بعد -فیھ یقول وطویل، رقیق منھ، شخصي بخطاب بعدھا فوجئت علیھ، لردا وكررت على، ورد

 .متناقضة مشاعر تستثیر وال الناس تبلبل ال بطریقة متبادل وحوار شخصي لقاء إلى الحوار
 فأنا الشخصیة، باألوراق االحتفاظ عادتي من ألنھ ال علیھ، تنطوي الذي فالخال مع االحترام وبلھجة بھ، ًمعتزا الخطاب، بھذا أحتفظ زلت وما 

 الذي األمر الحوار، في والعناد الخصومة في اللدد إال السیاسي الخالف من یعرفون ال من لبعض أظھره أن أحب ألنني ولكن ذلك، في اإلھمال شدید
 !تعیس مرضي حد إلى ًوإذاعة ًوصحافة ًوخطابة ًكتابة العربیة ساحتنا ینقص

 اكتشف لي، المالصقة الحجرة في التلمساني عمر الشیخ المرحوم أن واكتشفت العرب المقاولون مستشفى حجرة في كنت أسابیع فبعد نلتق، ولم 
 .التلمساني عمر الشیخ تحیة معھم یحملون إنھم قائلین للتحیة على یمرون زواره بعض فكان قبلي، ذلك ھو

 :العام المرشد -النصر أبو دحام محمد األستاذ وقال
 صعبة ظروف ظل في الوجوه، أكمل على الرسالة وأدى لألمة، ونصح األمانة حمل ًراشدا، ًومرشدا ًعظیما، ًومرشدا ًعظیما، ًمجاھدا افتقدنا لقد

 .السلوك عف القلم، عف اللسان، عف هللا رحمھ كان لقد وترعرعت، نمت قد اإلسالم شجرة نرى حتى المسلمین اإلخوان نحن نھدأ ولن ومریرة، وقاسیة
 -:الكبیر اإلسالمي الداعیة -كشك الحمید عبد محمد الشیخ وقال 

 وما قناة، لھ النت فما ًعاما عشر سبعة السجون في ظل والمعتقالت، والسجون اإلرھاب بعد صبره هللا ویرحم جھاده، هللا یرحم الكریم، الراحل
 .واحتسبت صبرت أن بعد ربك جوار إلى نم سبحانھ، الحق بجوار ًھادئا نم عمر یا الدیان، للواحد إال سجد وما لمواله، إال ركع وما ، إال انحنى

 .ونھر جنات في هللا جوار فإلى وأدیت وبلغت واحتسبت صبرت قد  والحمد أنك نشھد
 -:السودان في المسلمین اإلخوان عام مراقب -الدین نور الحبر الدكتور وقال
 وفرعھا ثابت فأصلھا ًأبدا، تموت لن التي األصیلة الربانیة الدعوة إنھا ًتفریقا، وال ًتجزیئا تعرف ال عالمیة دعوة قاد الذي التلمساني عمر هللا رحم

 .نتلی ال وقناة تقاوم، ال عزیمة ذا كان لقد الجم، واألدب الكریم، الخلق كان لقد البشوش، الطلق الوجھ هللا رحمھ كان لقد السماء، في
 ً.واحدة ًنظرة السودان وغیر السودان من اإلخوة إلى ینظر كان وقد الشفوق، الرحیم األب معاملة الجمیع یعامل كان لقد

 -:الباسلة السویس مدینة في الشعبیة المقاومة وقائد المسلم الداعیة -سالمة حافظ الشیخ كتب ولقد
 یضعف لم الذي الرجل التلمساني عمر إنھ األمن، ویخدش الصفو یعكر ما یحدث فلم وادھاق خیرة من قائد لتشییع ممثلیھا بكافة األمة اجتمعت لقد

 ًصابرا ظل ذلك ومع المحن من الكثیر ومریدیھ وتالمیذه وبإخوانھ بھ مرت ولقد حیاتھ، كل دعوتھ سبیل في الرجل عاش لقد.. .السلطان جبروت أمام
 .ًمحتسبا

 -:القاھرة بجامعة التدریس ھیئة ممثل -شاھین الصبور عبد الدكتور وذكر
 الدعوة وجھ الدنیا على لیطرح التلمساني عمر فجاء إساءة، أیما أعداؤھا إلیھا أساء قد الدعوة كانت فقد المرحلة، رجل التلمساني عمر كان لقد 
 :لھ وقال السادات واجھ یوم أنسى ولست ء،األعدا لسفاھات یتسع الذي الصدر صورة واالعتدال، والتوازن التسامح صور من ًحیة ًصورة فكان المشرق

  .هللا إلى أشكوك إني
 -:المصریین المحامین نقابة مندوب -المحامي رزق محمد األستاذ وقال

ا ًرقة یفیض كان الذي الفقید وأستاذي سیدي انتساب إن ّ  حي قلبھ ولكن سنوات من جسده مات عمر األستاذ إن المحامین، لنقابة ًشرفا كان ًوعلو
 .الحكومة من أقوى خرج ولكنھ وعذب، اعتقل المیدان، في وھو سقط أن إلى هللا إلى یدعو وظل للضعف یستسلم فلم حیة حھورو

 بانتساب یشرفون والمحامون القانونیة، شرعیتھا على ًاستفتاء كانت الكریم الراحل فجنازة ..بقانون تعود أن إلى بحاجة لیست اإلخوان جماعة إن 
 .قابتھمن إلى التلمساني

 -:)المسلمین لإلخوان الثالث المرشد التلمساني عمر( كتابھ في الرحیم عبد سعید محمد األستاذ ویقول
 كانت لئن عزائمھم، واشتدت نفوسھم فقویت المحنة صقلتھم وقد خرجوا طویلة، سنوات السجون في قضوا الذین المعتقلون وخرج الطاغیة ھلك " 

 كالجبال ًرجاال المحنة من خرجوا الخوف، قلوبھم من وانتفى زائل، عرض لكل ًواستصغارا هللا عند بما ًتعلقا أكثر صبحتأ أرواحھم فإن وھنت قد أبدانھم
 وعرفوھم الناس خبروا السجن وفي أنفسھم، شھوات على تغلبوا السجن وفي العلم، من ونھلوا الكریم القرآن حفظوا السجن في وصمودھم، شموخھم في

 .التلمساني عمر األخ خرج الرجال ھؤالء ومن منھم، أخذت مما أكثر أعطتھم مدرسة، أي ًمدرسة لھم السجن كان لقد حقیقتھم، على
 مع وأناة ولین وصبر، بحكمة األعاصیر وسط السفینة قاد الذي المناسب القائد ھو فكان المرحلة، ھذه في الجماعة لیقود أعده قد سبحانھ هللا إن 

 الغالب التیار ھو اإلسالمي التیار أصبح حتى اإلسالم، على الشباب وأقبل مثیل، لھ یسبق لم ًانتشارا عھده في الدعوة انتشرت لقد ،یلین ال وعزم ثابت إیمان
 المزالق بھا یجتاز أن من وتمكن القدیر، الربان ومھارة المحنك، القائد بخبرة السفینة یقود أن استطاع ألنھ كلھا؛ مصر في بل النقابات، وفي الجامعات في

 .األمان بر إلى ویوصلھا والمخاطر
 في الزبانیة تعذیب على ًوجلدا ًصبرا اإلخوان أكثر من وكان ًعاما، عشرین قرابة مصر سجون في وقضى المحن كل هللا رحمھ عاش لقد 
ّ كذلك وكان والثبات، لصبرا إلى إخوانھ ودعوة هللا ذكر عن یفتر ال لسانھ كان المعاملة وسوء العذاب قسوة ورغم ذلك ومع السجون،  ُتسمع لم اللسان عف

 .الوكیل ونعم حسبھ فھو هللا إلى أمرھم یوكل كان وإنما وظالمیھ، جالدیھ حق في نابیة كلمة منھ
 وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین والصالة والسالم على أشرف المرسلین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین


