
  

  حیمالر الرحمن هللا بسم
  الموھوب الملھم

  البنا حسن الشھید اإلمام
  )م  2008 –ھـ1439 ( استشھاده ذكرى في

  في موكب الشھادة
  

  لمن كان لھ قلب أو 
  ألقى السمع وھو شھید

   حسن البنااماإلم
  
ین آمنوا بالقول الثابتِ فِي الحیاةِ الدنی" ِ َیثبت هللا الذ َ َ ْ َ ِّ ُْ ُُّ َْ ْ َِّ َِّ َ َِ ُ َّ ین ویفعل هللا ما یشاء ُ ِ ل هللا الظالِم ِ ُا وفِي اآلخِرةِ ویض َ َ َ َ َ ُ َ َ ََ ُ َُّ َُّ ُّْ ََّ

      ).27 - إبراھیم  ("
ُفي األنعام وفي ھود، ظللت أذكرھما منذ الحدیث السابق : َآیتان من كتاب هللا تبارك وتعالى في سورتین منھ ْ َ
ر معانیھما، والعظة الكاملة بما فیھما، ُإلى الیوم، فأحببت أن یشركني اإلخوان الكرام في تذ ق حالوتھما وتدبُّ ُّ و

َ یحِق الحق بكلِماتِھِ ویقطع دابر الكافِرین"و َِ َ َْ َْ َ َ َ َ َ ُِ َِ ْ َّ  ).7من اآلیة : األنفال ("َّ
     

ي یقولون فإنھم ال یك" ذكرت األولى في سورة األنعام  ِ َقد نعلم إنھ لیحزنك الذ َّ ُ ُ َّ َُ ُ َ ْ َ ْْ ُِ َِ ُ ََ ُْ َّ َ ََ ُ ِ ین بآیات ِ ن الظالِم َذبونك ولكِ َ ُِ َ ََّّ َِّ َ َ
َهللا یجحدون  ُ َِ ْ َ ن قبلِك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاھم نصرنا وال مبدل ) 33(َّ َولقد كذبت رسل مِ ْ ٌِّ ُ ْ َْ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ََ َ َ َّ ُ َُ ُُ ِّ َ َ ِّ ََ ََ ْ

ن نبإ المرسلِین َلِكلِماتِ هللا ولقد جاءك مِ ْ ْ َِ ْ ُ َ َ َ َ َْ َِ َ ََ َ ي نفقا فِي ) 34 (َّ ِ ًوإن كان كبر علیك إعراضھم فإن استطعت أن تبتغ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ُ ُ َ ْ ْ َ َ ُ َْ ْ َ َْ َ َِ ِ ِْ َ
لِین  ن الجاھِ َاألرض أو سلما فِي السماء فتأتِیھم بآیةٍ ولو شاء هللا لجمعھم على الھدى فال تكونن مِ ْ َّ ََ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ ً ُ ْ ْْ ْ َ َ َ ََّ ُ َ َ ََ َْ ُْ َّ ِ ْ َ َِ ِ)35(" 

 .)األنعام(
     

ٌیا أبا الحكم لیس ھا ھنا أحد إال أنا وأنت تسمع : "لقي األخنس بن شریك أبا جھل في بدر في خلوة، فقال لھ
ًأفتظن أن محمدا كاذب وما عھدنا علیھ كذبا؟.. ما یقول ًیا ھذا إن محمدا لصادق، ولكن إذا : " فقال أبو جھل ...!"ً

ّ بالحجابة والسقایة والندوة والن َذھبت قصي ُقد نعلم إنھ " : فأنزل هللا اآلیة الكریمة.. !" فما لسائر قریش؟.. بوةُ َّ َِ ُ َ ْ ْ َ
ي یقولون ِ َلیحزنك الذ ُ َّ َُ َ ْ ََ ُ ُ." 

وكذلك الناس في كل زمان ومكان، ھل یظن أحد في ھذا الوادي أن دعوة اإلخوان التي ترتكز على أصول 
  ! ذبة؟اإلسالم الحنیف، وھو دین الدولة واألمة دعوة باطلة أو كا

ٌال، ولكن األحزاب المستفیدة، والحكومات المتعاقبة، وأھل الجاه والسلطة یكرھون أن تقوم في الناس دعوة 
ّ العدالة باسم هللا رب العالمین، ولو  ِّتعلم الجاھلین، وتنبِّھ الغافلین، وتأخذ بحق المظلومین من الظالمین، وتقر ِّ

قوا فكرة الحق، قام سلطانھم على دعائم ال تزول وال تحول، ولكن عقلوا لعلموا أنھم ناصروا دعوة الحق واعتن
  .ھكذا كان، و في خلقھ شئون

ن أنباء " : وذكرت اآلیة الثانیة في ختام سورة ھود قول هللا تبارك وتعالى     ِوكال نقص علیك مِ َ ْ َ ُّ َْ َ َُ ْ َ َ ُ ً
هِ  ِ ادك وجاءك فِي ھذ َ َالرسل ما نثبت بھِ فؤ ََ َ َُ َ َ ِّ َ ُ ُُّ َِ ُ نِین ِ ِ م ْ كرى لِلمؤ ِ ظة وذ ِ َالحق وموع ُ َ َ ْ َ َ َْ ْْ ٌ َ نون ) 120(ُّ ِ م ْ ین ال یؤ ِ َوقل لِلذ َُ ُ ََّ ْ ُ

لون  ِ َاعملوا على مكانتِكم إنا عام ُ َ َُ َ َ َ َّْ ُ َ َِ رون ) 121(ْ ِ روا إنا منتظ ِ َوانتظ ُ ُ ُ ََ َّ ْو غیب السمواتِ واألرض وإلیھِ ) 122(َِ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ََ َِ ِ َ ِ َِّ
ُیرجع األمر كلھ ُّ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ فاعبده وتوكل علیھِ وما ربك بغافِل عما تعملون َُ ُْ َ ََ ْ َّ َ ُّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َْ َّ ٍَ ِ َ ْ  ).ھود(..  ")123(َ

منین" ..!! فقلت ما أشبھ اللیلة بالبارحة ْ ؤ عظة وذكرى للمُ ْ َوجاءك في ھذه الحق ومو َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْْ ٌ ، وھل خرجت دعوة "ُّ
 !ؤمنین؟اإلخوان عن أنھا الحق والموعظة والذكرى للم

 ..اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون.. فیا أیھا الذین ال تؤمنون بھا
  .. ویا أیھا اإلخوان المسلمون من المؤمنین بدعوة اإلسالم والمجاھدین في سبیلھا

َّاعبدوا هللا حق عبادتھ، وتوكلوا علیھ في كل شئونكم، وما ربكم بغافل عما تعملون ویعملون ، و األمر من َّ
ًقبل ومن بعد، ینصر من یشاء وھو العزیز الرحیم، واثبتوا على ھذا الخبر اقتداء بنبیكم والمرسلین من قبلھ، 

 .صلوات هللا علیھم أجمعین
ُوال أحب أن أطیل علیكم القول، فتذھب اإلطالة بحالوة اآلیات الغنیة عن الشرح والبیان لمن كان لھ قلب أو 

 .و شھیدَألقى السمع وھ
 29 بتاریخ 1 ص -597 العدد - السنة الثانیة- الیومیة) اإلخوان المسلمون(ھذا المقال ورد بجریدة     

 ).م1948 أبریل 9= ھـ1367جمادى األولى 
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  كان فیھ
   ..الساسھ دھاؤھم من

   ..ومن القادة قوتھم
   ..ومن العلماء حججھم

   ..من الصوفیة إیمانھمو
   ..ن حماسھمومن الریاضیی 

  ..ومن الفالسفة مقاییسھم 
   ..ومن الخطباء لباقتھم

  ..رسالتھم  ومن الكتاب
وكان كل جانب من ھذه الجوانب 
یبرز كطابع خاص فى الوقت 

   .المناسب
 جاكسون روبیر

 

 "رسالة اإلخوان " ن عرية ، تصدر كل اسبوعين ونشرة د

  في ھذا العدد
   ...حسن البنا 

 لماذا نكتب عنھ ؟
  

  ّالشھید الحي
  

  تربیة وجماعة
  

  لو كانت لنا 
  !حكومة إسالمیة؟

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   الداعیة والمربي...حسن البنا 
 لماذا نكتب عنھ ؟

 وجمع مئات األلوف من – والذي استطاع أن یربي جیال لھ نشاط نافع علي مستوي العالم كلھ – وللمعلم الذي قتل مظلوما –الوفاء لدعوة هللا أوال 
  رعا من األیدي الفقیرة وأنفقھا في سبیل هللا كلھا ثم توفي عن ستة جنیھات ال غیر تركھا ألسرتھ من مالھ الخاص الجنیھات تب

 .أتاه ھذا الشرف قبل سواه: ثم كان ھو أول عضو في الجماعة حقق هللا لھ ھذا الشعار) الموت في سبیل هللا أسمي أمانینا(المعلم الذي رفع شعار 

 اإلمام الشھید حسن البنا.... الملھم الموھوب 
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ة القطار ربع ساعسیتأخر : ( الصالحیة أن جاء من یحمل برقیة باسمي وفتحتھا فإذا فیھا
  ). بالزقازیق فصبرا

  حسن البنا ... أخوك  
وأقیم حفل الصالحیة وكان ... وعجب الحاضرون من شخص یعتذر نیابة عن القطار  

ناجحا مثمرا حضره المرحوم صالح بك الزملوط عمدة المدینة وكبار الموظفین وأعیان 
 البنا لدعوة وعجب الناس مرة أخري من استجابة حسن. .البالد حیث تعرفوا علي الدعوة 

  . موظف صغیر بأقصى الشرقیة علي كثرة مسئولیاتھ في القاھرة 
*****  

أول شيء كان یمیز ھذا الرجل في تقدیري ھي الربانیة ، وتلك صفة جامعة تنطوي  
  . تحتھا صفات شتى كالصدق والعبادة والخشیة وبساطة الحیاة والعفة وعزة النفس

اشروه أو اتصلوا بھ أن یذكر أن حسن البنا قد فال یستطیع أحد ممن ع: أما صدقھ *  
  . أخلف موعدا باختیاره، أو كذب في قول أو خان أو نقض عھدا طیلة حیاتھ

واألھم من ذلك ھو صدقھ مع نفسھ، ومع ربھ عز وجل عندما شرع بناء مسجد 
ة لإلخوان والدار والمؤسسات التابعة لھا باإلسماعیلیة كتب علي نفسھ كل الدیون المستحق

 –وعندما عزم اإلخوان علي شراء القصر الذي بالحلمیة لیكون المركز العام ... للمقاولین 
  .كتب علي نفسھ كل الدیون المتبقیة لاللتزام بھا 

  : أما عبادتھ*  
 –لقد كانت متوسطة األداء مطمئنة غیر أنھ كان یكثر من تالوة القرآن في الصالة  

آن كلھ  وكان یصلي بنا التراویح بالقر–العشاء ومن طوال المفصل خصوصا في الفجر و
  . في شھر رمضان ثماني ركعات

أما في بیتھ كان یقوم من اللیل كل لیلة تقریبا، وكان یصوم من أواسط الشھر وأحیانا  
 وكان یتصدق كثیرا ویسعد بتفریج الكربات من مالھ أو – مسافرا –الخمیس إال أن یكون 

  .  كان لھ مال تجب فیھ الزكاة من مال الجماعة وال نعلم إن
من القرآن ال یغفل عنھا برغم مشاغلھ الكثیرة ) حصة (  فقد كانت لھ –وأما التالوة  

وكذلك الذكر واالستغفار ولم یترك ختام الصالة إال أنھ یقتصر علي الوارد في السنة دون 
  . سواه 
ءات أن تصطدم كان یتحري في توقیت االجتماعات والمحاضرات والدعوات واللقا 

  .بوقت محدد لفریضة واجبة
أذكر أننا دعینا لمحاضرة في قاعة الشبان المسلمین بالقاھرة وفیما نحن عند الباب 
والجماھیر متوجھة للقاعة التقي بمجموعة من األدباء منھم أحمد أمین ومحمد حسین ھیكل 

نحن علي ( عضھم قال ب) ... نصلي أوال ؟ (  وسمعنا أذان المغرب فقال لھم –وغیرھم 
  ) . حي علیھا .. الماء موجود والمغرب غریب ( قال ) ... غیر استعداد 

  . فمنھم من أطاع ومنھم من تفلت 
 وتشعر بھا عندما –فقد كنت تشعر بھا عندما یتكلم عن الجزاء  :وأما خشیتھ*  

رعاة  ومحاسبتھ للعباد ومسؤولیتھ ال–یعرض الحدیث عن جالل هللا سبحانھ ووصف النار
  . یوم القیامة أمام رب العالمین 

 وكان یحب الصمت في الخلوة ویدعو –ًوكان یتحرز من الشبھات فضال عن الحرام 
كفي بنفسك : ( وعنوانھ اآلیة الكریمة) ورد المحاسبة ( لطول التفكر وقد وضع لإلخوان 

  ) .ًالیوم علیك حسیبا 
  . ھ ومسكنھ وطریقة حیاتھ كلھافقد كانت تتمثل في ملبسھ ومطعم  :وأما بساطتھ*  
.. لقد أوتي اإلمام البنا في حیاتھ مجدا لم یتوافر ألحد من الزعماء المعاصرین قط  

ًوالذین خططوا لمقتلھ كانوا یخشون خطرا حقیقیا من رجل اكشف السر الذي یمكن أن 
ثیر انتباھا ًتتبلور علیھ قوى الشعب كلھ، وإن كان في موازین الناس واحدا من الفقراء ال ی

 .  
مدرس (  إلي 1935لقد دھش النحاس باشا عندما نبھتھ دار االعتماد البریطاني سنة 

بمدرسة عباس وخطره علي مصالح البریطانیین ، فأرسل من یبحثون عنھ ) الخط العربي 
  .فلم یجد شیئا یستحق االھتمام 

  .شغلة كان رحمھ هللا یحب النظافة وحسن الھندام ولكن بال مبالغة وال م

 ))1((   
  :یقول المرحوم عبد البدیع صقر  
 حصل علي شھادة 1935لقد نشأت في مركز أبو كبیر بالشرقیة وفي سنة  

یفة فاشتغلت عامال في أحد المحالت التجاریة كنا نشتري ولم أجد وظ) البكالوریا(
 –البن المطحون من محل الشیخ أحمد عبد الكریم نشأت بیني وبینھ مودة خاصة 

  . إذ كان كل منا یفرح بلقاء اآلخر دون سبب ظاھر
فلما ) اقرأھا وارجع إلي غدا(وقال ) نحو النور( ذات یوم أعطاني رسالة -  

إن كان أعجبك ھذا فاتصل بجماعة اإلخوان : ( وقالرجعت إلیھ أمسك بیدي
) بالزبائن(، وعاد ینشغل ة األوقاف بمیدان العتبة الخضراءومقرھم بالقاھرة عمار

 .  
تركت العمل بفاقوس وذھب بعد شھور أبحث عن عمل بالقاھرة وكان ذلك  

ار  وانتھیت إلي میدان العتبة ووقعت عیني علي الالفتة فدخلت الد1936في سنة 
( ربعة یلبس معطفا طویال وطربوشا ) أفندي ( ووجدتھا غاصة بالناس وھناك 

كر من تلك الخطبة ومازلت أذ. .ولھ لحیة سوداء یخطب في الحاضرین ) نازال 
 وھو –لقد نجح المستعمرون في تثبیت الفصل بین الدین والدنیا : ( قولھ رحمھ هللا

ًلماذا یكون رجل الدین بعیدا عن  ف–أمر إذا صح في دینھم فال یصح في دیننا 
ألیست ھي . . ثم ما ھي السیاسة ،)ًرجل السیاسة بعیدا عن الدین ؟السیاسة ، و

التعلیم والتربیة وتوزیع األرزاق وتوفیر األمن والعدل لألمة في الداخل والخارج 
 وإذا كانت الوزارات تمثل السیاسة فقد نجد اختصاص ست وزارات داخال في –

وینھي عن . إن هللا یأمر بالعدل واإلحسان وإیتاء ذي القربى (  :تعاليقول هللا 
  ) . الفحشاء والمنكر والبغي 

  :هللا أكبر و الحمد * 
جد جماعة ال یعبرون عن إعجابھم بالتصفیق وإنما بقولھم وألول مرة أ 

  ... إنھ شيء یھز جوانب القلب المؤمن ) هللا اكبر و الحمد ( جمیعا 
 االجتماع وانصرف بعض الحاضرین وأقیمت الصالة وصلي معھم وانتھي

فأحسست أن ھذا الشیخ یقرأ القرآن بطریقة عجیبة إن الوقفات التي تقف علیھا 
 –إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج (  كقولھ تعالي –تفسیرا للقرآن أثناء التالوة 

  . فیھا سر الوجود ) نبتلیھ (  فتشعر أن كلمة  )-نبتلیھ 
قدت جلسة خاصة للتعارف، وأدخلت نفسي فیھا *    فقد نسیت –وبعد ذلك عُ

 إنني قصیر –تقریبا ) ضائعا(نفسي وعنوان منزل صدیقي وأصبحت في القاھرة 
ولكن الشیخ أدار عینھ في ..  فلم تقع علي عین –القامة وكنت خفیف الجسم 

یحضر ویجلس عندي یا صالح خلي األخ الجدید الذي بجوارك ( الجالسین ثم قال 
وفجأة وجدت نفسي في صدر المجلس وكلفني بالتحدث إلي اإلخوان عن .. ) 

 وشعرت أنھم بلغ –كیفیة حضوري إلي دار اإلخوان، وقصصت علیھم القصة 
  : وقال المرشد معقبا... بھم التأثر 

  )ھ ونومھ ویقظتھ ؟ تأنظروا كیف یعیش األخ بدعوتھ في تجار(  
 یوسف الذي رافقتھ دعوتھ إلي السجن، ثم أصبحت ثم ضرب مثال بسیدنا

فارتفعت ، ؟ من یضیف األخ: ( خالصا لمصر كلھا من الضالل والجوع ثم قال
  . ِأید كثیرة ، فقال اذھب مع حسن صادق وإخوانھ 

 قدموا –فذھبت مع ثالثة من الطلبة الجامعیین ودخلنا بیتا نظیفا في المنیرة 
عا بعد ساعة الحظت أحدھم قام في اللیل فتوضأ طعاما فأكلنا ونمت نوما متقط

 –وشرع یصلي ثم عاد لفراشھ وقام غیره یصلي وسمعتھ یبكي في الصالة 
وعندما حانت صالة الصبح قام أحدھم فأذن بصوت ھادئ وصلینا ثم جلسنا نقرأ 
ًوردا واستغفارات إلي أن أشرقت الشمس فأعادني أحدھم لدار اإلخوان قائال 

وأعطاني ) وقد تآخینا معك في هللا فال تقطعنا... ألعمالنا اآلن نحن ذاھبون (
  . العنوان 

 ألول مرة أري – أفكر في ھذا النوع الجدید من شباب مصر تجلس*  
أساتذة وطلبة جامعیین یبكون في تالوة القرآن ویتطوعون بمؤاخاة مثلي وأنا أشد 

سلمین ورجعت للریف أخذت مجموعة من رسائل اإلخوان الم. الحاجة للمواساة 
  .إذ لم أجد عمال بالقاھرة 

ودعونا واشتغلت مرة أخري بمدینة الصالحیة، وھناك أنشأنا شعبة لإلخوان   
 ومازلت أذكر ونحن وقوف علي محطة سكة حدید اإلمام المرشد الفتتاحھا،
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 ّالشھید الحي
مال نصار ج. د

 ربیع 14م، الموافق 1949 من شباط عام 12في مثل ھذه األیام اغتالت األیدي اآلثمة اإلمام الشھید حسن البنا في 
ً ھجریة، وكان ھذا االغتیال جزءا من المؤامرة على اإلسالم، ألن الذین دبروا اغتیالھ كانوا یظنون أن 1368اآلخر سنة 

  !!ولكن خاب ظنھم.. خوان المسلمین التي أسسھا وكان أول مرشد لھافي القضاء علیھ قضاء على جماعة اإل
 تنبأ بكل ما القتھ الجماعة من محن - رضي هللا عنھ -ولم یكن اغتیال اإلمام الشھید مفاجأة لھ، وال لإلخوان، ألنھ 

  .وتحدیات، وأیقن یوم صدور قرار حل الجماعة، واعتقال اإلخوان أنھم سیقتلونھ
  :ٍومة وقتئذ عدة إجراءات لتسھیل عملیة اغتیال اإلمام البنا منھاوقد اتخذت الحك

  . اعتقال اإلخوان وإیداعھم السجون وترك اإلمام البنا خارج السجن-  1
 سحب الجندي المكلف بحراستھ، رغم أنھ عرض علیھم التكفل براتبھ، واعتقال أخیھ الیوزیاشي عبد الباسط - 2

  .ء لیحرسھالذي أحس بالمؤامرة على أخیھ وجا
ُ اعتقال كل من ذھب لزیارة اإلمام البنا في ھذه الفترة، وإذا سلم علیھ شخص في الطریق أثناء سیره اعتقل حتى - 3

  .ولو كان من غیر اإلخوان المسلمین
  . احتجاز السیارة الخاصة باإلمام البنا، وعدم السماح لھ بمغادرة القاھرة أو السفر إلى أي مكان آخر-  4

  ن البنا؟من قتل حس
الفاعل األصلي وصاحب المصلحة الكبرى في قتل ) إنجلترا وأمریكا وفرنسا(تعتبر القوى االستعماریة المتمثلة في 

اإلمام البنا، حیث كشفت األحداث عن خطر جماعة اإلخوان المسلمین على االستعمار وعمالء االستعمار ومصالح 
 تنفیذ المؤامرة التي اشتركت فیھا قوى الباطل في الداخل والخارج ًاالستعمار، وأصبحت الجماعة عقبة كؤودا في طریق

فقرروا التخلص من الجماعة ومرشدھا، ألن كل الجھود التي بذلت في التضییق على الجماعة وتشرید أعضائھا لم تأت 
كانت قوى الباطل بنتیجة، فسلسلة المحن التي وقعت للجماعة واشتركت فیھا كل الحكومات الحزبیة لم تحقق الھدف الذي 

  .ترجوه
  قرار حل الجماعة

ًم أصدر محمود فھمي النقراشي رئیس الوزراء أمرا عسكریا رقم 1948 كانون األول عام 8وفي   بحل جماعة 63ً
َاإلخوان المسلمین وشعبھا أینما وجدت، ویغلق األماكن المخصصة لنشاطھا، وبضبط جمیع األوراق والوثائق والمجالت  ُ

  .موال وكافة األشیاء المملوكة للجماعةوالمطبوعات واأل
ئل اإلمام البنا عن األسباب التي یعتقد أنھا كانت سببا مباشرا في حل اإلخوان قال ًوعندما سُ : ھناك عامالن« :ً

  أحدھما خارجي واآلخر داخلي، 
ئة قویة منظمة یؤمن فھم اإلنجلیز واألمریكان والیھود، ولقد فطن ھؤالء إلى أن اإلخوان ھی: فأما العامل الخارجي

ًأفرادھا برسالتھم إیمانا قویا وأن من أسس رسالتھم تحریر وادي النیل وبالد العرب حتى یستعیدوا مجدھم السالف، وآمنا  ً
  .بأننا الھیئة العامة التي تحول بینھم وبین تنفیذ رغباتھم ونزعاتھم، وقد اختبروا شكیمتنا فوجدونا ال نلین

زام الحكام الرضوخ واالستسالم لھؤالء القوم، ویقینھم بأن نشاط اإلخوان وخاصة في ھو اعت: والعامل الداخلي
  .»السنوات األخیرة ھو الذي حال بینھم وبین ما كانوا یعتزمون فعلھ

  موعد مع الشھادة
ّ اإلمام البنا بالجو المریب الذي یحیط بھ ورأى شبح الموت یحدق بھ، حیث استیقظ من نومھ یوم استشھاده  أحس

فنادى على ..  في منامھ، وفسر ھذه الرؤیا لنفسھ بأنھ قد یستشھد الیوم- كرم هللا وجھھ -ورأى سیدنا علي بن أبي طالب 
  !!.ًكبرى بناتھ وأخبرھا برؤیاه وتفسیره لھا، وأوصاھا بأخواتھا وأخیھا خیرا

مام البنا، على أن یقوم بترتیب ذلك  على لعبة المفاوضات بینھا وبین اإل-  األداة المنفذة للجریمة - وأبقت الحكومة 
رئیس (الذي كان على صلة باإلمام البنا بعد أن التقى إبراھیم عبد الھادي ) عضو جمعیة الشبان المسلمین(محمد الناغي 

ًم موعدا 1949 شباط سنة 12وحمل منھ رسالة لإلمام البنا وتم تحدید الساعة الخامسة مساء یوم ) الوزراء المصري
  . الناغي في جمعیة الشبان المسلمین مع اإلمام البناللقاء محمد

صحبت اإلمام الشھید في ذھابھ «: یقول األستاذ عبد الكریم منصور المحامي وصھر اإلمام البنا ورفیقھ لیلة الحادث
ن ًإلى دار جمعیة الشبان المسلمین الساعة الخامسة مساء في سیارة أجرة، والحظت أن أحد رجال البولیس السري كا

  .یتعقبنا، وعندما وصلنا إلى دار الجمعیة انفرد المرحوم الشیخ حسن البنا باألستاذ محمد الناغي
وفي الساعة الثامنة انصرف الناغي، وبعد قلیل أبدى المرحوم حسن البنا رغبتھ في العودة إلى المنزل، فأرسل في 

نا رسول الناغي الذي أرسلھ إلى الشیخ البنا والذي أبى إال أن ًاستدعاء السیارة، ثم ھبطنا معا من الدور العلوي ومع
وبعد انتھاء .. یوصلنا، وما كدنا نستقر في السیارة حتى انھالت علینا الطلقات الناریة من الناحیتین الیمنى والیسرى

  .لى السیارةالضرب ترك المرحوم البنا السیارة وحاول تعقب الجناة، ولكنھم أعادوا إطالق النار علیھ فعاد إ
ًرأیت الشیخ حسن البنا یعود إلى دار الجمعیة مصابا، «: ساعي جمعیة الشبان المسلمین» عوض صالح«وأضاف 

واتجھ نحو التلیفون وحاول االتصال بدار اإلسعاف، فأدار قرص التلیفون مرة ولكنھ أجھد فلم یستطع إتمام المكالمة، 
لحادث كان األمیراالي محمد وصفي وكیل حكمدار القاھرة والمشرف وبعد ربع ساعة من وقوع ا.»وعاد إلى السیارة

على البولیس السیاسي في مكان الحادث، وسبق المصابین إلى دار اإلسعاف ودخل غرفة العملیات وكان یرتدي المالبس 
  .المدنیة

اضت روحھ إلى وبقي اإلمام حسن البنا ورفیقھ األستاذ عبد الكریم منصور وجروحھما تنزف دون إسعاف، حتى ف
ًربھ شھیدا محتسبا وقد أثبت الطبیب الشرعي في تقریره أنھ شاھد بجثة اإلمام البنا سبعة جروح نتیجة اإلصابة بسبعة .. ً

ًمقذوفات ناریة، وشاھد نزیفا بعضالت الصدر بالجھة الیمنى ونزیفا خفیفا بتجویف الصدر األیمن ونزیفا بالكتف األیمن  ً ً ً
ً ونزیفا بعضالت الفخذ األیسر، كما شاھد كسرا بعظمتي الساعد األیمن في ثلثھ السفلي مع نزیف ًوتمزقا بأوردة اإلبط ً

وھكذا فعلت األیدي اآلثمة باإلمام البنا، وحالوا دون اشتراك أحد في تشییع جنازتھ، فلم یشیعھ إال أبوه وأمھ .. »باألنسجة
ة من الصباح، وحظرت الحكومة العزاء فیھ، فلم یكن وزوجتھ وإخوتھ، خرجوا حاملین نعشھ في صمت في ساعة مبكر

  .یتقدم بالعزاء أحد إال سارعوا بالقبض علیھ، كما منع نشر كل ما یتصل بالجریمة إال في أضیق الحدود
ًرحم هللا اإلمام البنا وجزاه هللا خیرا على ما قدم لدینھ، ودعوتھ التي انتشرت في اآلفاق على طول العالم العربي 

  .ميواإلسال

  فضیلة المرشد العام
   األستاذ محمد مھدي عاكف

  
  وقفات مع ذكرى 

  استشھاد اإلمام حسن البنا
 تربیة وجماعة

ِإن الرجل الذي اغتیل في الثانیة واألربعین من عمره بعد أن  ََّ
َشغل الدنیا، وترك في عالمنا العربي واإلسالمي أبرز األثر وأخلده 

َ ِمشروع اإلسالمي األول للتغییر الذي جاء بھ ُّالتمثل لل كان شدید
ا  ،- صلى هللا علیھ وسلم- محمد ً وقد فاق اإلمام البنا معاصریھ وكثیر

ِمن سابقیھ من الدعاة والمجاھدین في أمرین َ ِ:  
ھو انتھاج طریق التربیة وتغییر النفوس وتربیة الضمائر : أولھما

ًن یكون واعظا بلیغ جوانبھ، لم یكتف الرجل بأ وبناء اإلنسان في شتى
ا بالغ األثر، أو ًمجاھدا فائق الحماسة، بل أراد أن  اللسان، أو خطیبً

النبوي، ومراد   مربیًا یُدرك صحیح المنھج- مع كل ذلك-یكون
َّ﴿إن :الخطاب اإللھي في قولھ تعالى م ََّهللا ِ ْ ُ ما بقو ر ِّ ٍال یُغی َ ِ َ وا  َ ُ ر َحتى یُغیِّ َّ َ

ْما بأنفسھم﴾  ِ ِ ُ َ ِ  ، )11 من اآلیة :الرعد(َ
إیثار العمل الجماعي على العمل الفردي، والصبر  ھو: وثانیھما

لجمع القلوب وتألیف النفوس،  العجیب لتحقیق ذلك، والدأب المتواصل
وكان في  وإیضاح الغایات، وإبراز الوسائل، وإعطاء المثل واألسوة،

یة، إدراكھ حتمیة العمل الجماعي، وفرضیتھ الدینیة، وضرورتھ العمل
 فقد سُئل وھو - بل قبلھا-وضوح الرؤیة منذ أیام دعوتھ األولى آیة في

أن أكون : "غایتھ بعد تخرجھ فیھا، فقال بعد طالب في الجامعة عن
یُعاتبھ على انشغالھ  ، وحین كان بعض الناس"ًمرشدا لجماعة دینیة

الرجال،  أنا أؤلف: "عن تألیف الكتب وتوثیق علمھ الغزیر كان یقول
 ".جال یؤلفون الكتبوالر

غیابًا  َّفلما تآمر المجرمون لقتلھ، ونجحوا في ذلك، لم یكن غیابھ 
ٌلمنھجھ وفكره، بل حملت دعوتھ أجیال تتلوھا أجیال، وامتدت فكرتھ  ٌ

ِأقطار الدنیا بعد شھادتھ، وتجذرت جماعتھ في واقع الحیاة،  لتغزو َّ َ
ِغم المحن اإلفناء، وتزاید أنصارھا ر واستعصت على محاوالت

ما یشھد بھ العدو  المتوالیة، وحققت من النجاح الذي أراده صاحبھا
  من- بعد هللا عز وجل-والصدیق، وكان ذلك النھج ھو العاصم األول

غیاب المشروع النھضوي الذي أراده اإلمام الشھید، وذھبت روحھ 
 .فداءً لھ
ا بأن معركة تحریر األوطان ال   َكان إمامنا الشھید واعیً ینبغي  َّ

من "أن تستھدف فحسب إنھاء االحتالل العسكري، بل یجب تحریرھا 
ٍأجنبي، مھما تخفى أو تزین بألوان سیاسیةٍ أو فكریةٍ أو  ٍكل سلطان َّ ٍَّّ

َوكان واعیًا حین قرر أن الدولة اإلسالمیة المبتغاة  ثقافیةٍ أو اقتصادیة، َ َّ
انبھ السیاسیة شمول اإلسالم في جو ِّال تكون كذلك إال بتبني كل

  ..واالجتماعیة واألخالقیة والدعویة
ا عملیا حثیثا، ً ًوكان مجاھدا بحق حین سار بمشروعھ سیر ًّ ً 

ِومضى یُعطي القدوة بنفسھ وجماعتھ، ویحیي في أمتھ سنن الجھاد،  َ
العزة، ویدعم القناعة بالقدرة على التصدي للمشروع  وینفخ فیھا روح

  .صوره شتىالغربي العدواني المستعمر في 
َّوكان صادقا مع نفسھ وجماعتھ وأمتھ حین سیر إخوانھ للجھاد ً 

في فلسطین للتصدي للمشروع الصھیوني المدعوم باالستعمار 
ٍ للسیر في عشرة  َّالغربي، وحین صرح في وقتٍ ِتال بأنھ على استعداد ٍ

 .ھناك ِآالف من اإلخوان المسلمین إلكمال الجھاد
 َّتھ وھو یربي الدعاة، ویثقف الكتاب،ًوكان صادقا مع نفسھ وأم 

ویؤسس الشركات االقتصادیة واألندیة الریاضیة والجمعیات الخیریة، 
من زعماء الوطن والعالم اإلسالمي والعربي  ویتواصل مع اآلخرین

القادة من أبناء أمتنا،  فتكون دار اإلخوان ملتقى األحرار، ومقصد
مقولتھ  شق الصفوف، ویُعلنِویستعلي على محاوالت الفتن الداخلیة و

ا فیما اختلفنا : "الرائعة نجتمع على ما اتفقنا علیھ، ویعذر بعضنا بعضً
ِویجعل من بعض زعماء أقباط مصر مستشارین سیاسیین لھ،  ،"فیھ

أال یسیر في جنازتھ أحد، ویحمل  وحین قتلھ المجرمون وأصروا على
 -القبطي المشھور  الزعیم-َّجثمانھ نساء بیتھ، أصر مكرم عبید باشا
  .على أن یودع حسن البنا إلى مثواه األخیر

 



 

  الرجل الذى أحیا بموتھ المالیین
  "حسن البنا" 

حسبنا أن نومض ومضات سریعة  طة بھذا العنوان الكبیر ولكنأزعم أن المساحة تضیق عن اإلحا
المشروع الذى تجاوز حدود الزمان والمكان، لیمأل  عن الرجل وأتباعھ نعرف من خاللھا أین نقف من ھذا

  كذلك القلوب والعقول
م العظی أشیر بداھة واحتراما منى لعقلیة القارىء أننى ال أستطیع وأنا أكتب عن ھذا الرجل أحب أن

   . كذلك أن أكون محایدا، حقیقھ ینبغى أن یعیھا القارىء جیدا وأزعم أننى لست وحدى
فھو نموذج بالغة الروعة لكل صاحب قضیة ، كان متمیزا غایة التمیز فى شخصیتھ  الشك أن الرجل

 من أجلھا وتزداد الروعة ویعلوا بریقھا إذا كان ھذا المشروع إسالمى األساس، ربانى یناضل عادلة
فیھا أكثر مما تؤثر ھى  التوجھ، یتصالح مع الواقع وال یتصادم معھ، یستوعب األحداث وال تستوعبھ، یؤثر

  . فیھ
  الرجل الكاریزما

سبب بسیط أنھ كان یصنعھ لتاریخ نضالى طویل یملك  حسن البنا فى طریقھ للقلوب والعقول لم یكن
ا الخاصة بھ أعتقد أنھا كانت كافیة لتفیض فیھ شكلت الكاریزم ، وأزعم أن خمس صفات توافرت!!حینھا

إخالص عمیق لفكرتھ، إستیعاب كامل للبیئة التى یعیش فیھا، تضحیة بال (  على غیرھا من الصفات
لغة  عالى إلیقاع األحداث وحسن التعامل معھا، فھم عمیق لطبائع النفس البشریة مع معرفة حدود، ضبط

  . )تھا و توجیھھاالخطاب المناسبة لكل فئة مما یسھل قیاد
  السیاسى لحسن البنا المشروع

  :إتجاھات رئیسیة من الممكن تقسیم المشروع السیاسى لحسن البنا إلى ثالثة
الدعم المعنوى والمادى  إبتداء من لمصر اإلنجلیزى معركة التحرر الوطنى ضد اإلحتالل أوالھا

لى رأسھا القضیة الفلسطینیة وإنتھاء اإلسالمى وع واإلحتضان لكافة حركات التحرر الوطنى فى العالم
مھمتھ القیام بالعملیات الفدائیة ضد المصالح البریطانیة فى مصر إلى  بتكوین النظام الخاص الذى كانت

 فلسطین وإذا تتبعنا ھذا المسار نجد أنھ حتى بعد وفاة المؤسس ظل ھذا النھج الجھادى بحرب المشاركة
الواقعھ تحت اإلحتالل فقط  خوانى فى كافة الدول العربیة واإلسالمیةالمسلح متصال و مستمرا فى الفكر اإل

و غیرھم مما ال یتسع المقام لذكره یبین ) العراق  –  لبنان– فلسطین – الشیشان –أفغانستان (ال غیر مثل 
  .السیاسى للجماعة مدى أھمیة ھذا العنصر فى المشروع

 أو المعارضھ ھو النضال السلمى) الجماعھ -  البنا(كان اإلتجاه الثانى أو محور الحركة لدى  ثانیا
الدؤوبة والمستمره بالحكم بالشریعة اإلسالمیة والتى ھى لب  ضد األنظمة الحاكمة ومطالبتھا السیاسیة

 أستطیع أن أجھر صراحة بأن المسلم لن یتم إسالمھ إال( وعندما نقرأ للبنا ... لإلخوان  المشروع السیاسى
على كل جمعیة إسالمیة أن   وأعتقد أن..ید النظر فى شئون أمتھ، مھتما بھا غیورا علیھا إذا كان سیاسیا بع

 كانت ھى نفسھا تحتاج إلى أن تفھم اإلسالم تضع فى رأس برنامجھا اإلھتمام بشؤون أمتھا السیاسیة وإال
.(  

ن فكرتھ م حدد حسن البنا موقع المعارضة السیاسیة السلمیة بھذا الكلمات الواضحة والقاطعة
  . ومشروعھ اإلصالحى لألمة

  بھذا المحور فى مشروعھ ؟ ولكن لماذا كان ھذا اإلھتمام البالغ
 فیھ أن الطموح السیاسى لإلخوان تعرض لكثیر من التحدیات و العقبات ألنھ كان طبیعیا مما ال شك

الخالفة بعد   عودةأن تقف الدول الغربیة فى طریقھ فلم یكن سھال علیھا أن تجد من یتحدث من جدید عن
  ! أن إستراحوا منھا بعد جھد جھید منھم ومنا لألسف 

البنا نفسھ فى اإلنتخابات النیابیة كانت الضغوط الھائلة من الغرب على القصر  لذلك عندما رشح حسن
 العربیة الحاكمة وطبعا لم تكن الدول الغربیة وحدھا بل كافة األنظمة! لوقف ھذا التقدم وال یزال  وقتھا

وإلى اآلن إعتبرت اإلخوان المسلمین یمثلون تھدیدا مباشرا لوجودھم فاستخدمت تلك األنظمة كافة الوسائل 
التشویھ إلى السجن إلى التعذیب إلى القتل إلى الضرب  لكبح جماح اإلخوان بدءا من الحل إلى التضییق إلى

   – ! بالصواریخ من أجل اإلبادة
ننظر اآلن على أرض الواقع   عندما- ترشح البنا –ھذه الحادثة ولكن بعد مرور عشرات السنین على 

أدق كان اإلكتساح النسبى لمعظم المجالس  نجد أن اإلخوان تجاوزا ھذه المرحلة أو المراحل أو بمعنى
  !! اإلسالمى من اإلخوان المسلمین خاصة واإلسالمیین عامة النیابة فى الوطن العربى بل العالم

اإلخوانى أعتقد أن من یجیب  من تحقیق الحلم أم ستنجح الضغوط فى وقف المدفھل إقترب اإلخوان 
یزید من تقارب الجزیئات وكلما زاد الضغط زاد  التى تعلمنا أن الضغط! على ھذا العنوان ھى الفیزیاء 

الالعودة وعندھا یحدث اإلنفجار والذى یكون فى عكس إتجاه  التقارب حتى یصل الضغط إلى نقطة
   ھذه حقیقة علمیة ولیست نظریة قابلة للتغییر ن حسنا حظنا أنالضغط وم
 ومحاولة توعیتھ المشروع السیاسى لإلخوان ھو التحرك فى وسط المجتمع اإلتجاه الثالث فى: ثالثا

الشعوب ھى  یقول اإلخوان فى أدبیاتھم إیقاظ اإلیمان المخدر بحیث تكون المحصلة النھائیة أن دینیا أو كما
حیاتھا وتترجم اإلسالم إلى   تشتاق للفكرة اإلسالمیة وتطالب بعودتھا إلى موقع الصدارة فىنفسھا التى

نجد أن اإلخوان قد حققوا فیھ نجاحات باھرة وقدموا  سلوك عملى فى حیاتھا وإذا تتبعنا ھذا المحور تاریخیا
 المنتمین تنظیمیا للجماعة أوالذین أخذوا على عاتقھم القیام بھذا الدور سواء  الكثیر من العلماء والدعاه

أصبحت ھى  لذا نجد أن الصحوة اإلسالمیة الحالیة، المتعاطفین فكریا معھا فى كافة أنحاء العالم اإلسالمى 
لتتالءم مع مشروعھم اإلصالحى  األصل وغیرھا ھو اإلستثناء ، كذلك حاول اإلخوان تغییر أنماط الحیاة

لمصارف اإلسالمیة والتى أصبحت تكسب كل یوم أرض جدیدة ، اإلسالمى فساھموا فى إنشاء البنوك و ا
المسارح اإلسالمیة والروایات اإلسالمیة وغیرھا من كافة أنماط الحیاة  كذلك فى الفن أنشئوا الفرق و

شدید مما  یستطیع المرأ أن یقول أن اإلخوان المسلمین تحركوا فى المسارات الثالثة فى توازن وھكذا
 أحالم ثواقعة ولیس أضغا م ھذا الرجل العظیم ربما نفاجأ ذات یوم أنھ أصبح حقیقھیجعلنا نطمع أن حل

.   
  اللھم آمین

 

اإلمام الشھید حسن البنا.... الملھم الموھوب   
 

 :اإلمام حسن البنا یخاطب إخوانھ
  !لو كانت لنا حكومة إسالمیة؟

  
صحیحة اإلسالم، صادقة اإلیمان، مستقلة : لو كانت لنا حكومة إسالمیة

فیذ، تعلم عظمة الكنز الذي بین یدیھا، وجالل النظام اإلسالمي الذي التفكیر والتن
لكان لنا أن نطلب إلیھا ... ًورثتھ، وتؤمن بأن فیھ شفاء شعبھا، وھدایة الناس جمیعا

ًالكتسبت مركزا روحیا وسیاسیا وعملیا بین غیرھا .. أن تدعم الدنیا باسم اإلسالم ً ً ً
یة الشعب؛ وتدفع بھ نحو المجد والنور، من الحكومات، والستطاعت أن تجدد حیو

  ..وتثیر في نفسھ الحماسة والجد والعمل
ًعجیب أن تجد المذاھب االجتماعیة والسیاسیة المختلفة أنصارا أقویاء، یقفون 
علیھا أرواحھم وعقولھم وأفكارھم وأقالمھم وأموالھم وصحفھم وجھودھم، ویحیون 

  ..ویموتون لھا
وم بواجب الدعوة إلى اإلسالم، الذي جمع محاسن وال نجد حكومة إسالمیة تق

ًھذه النظم جمیعا وطرح مساوئھا، وتقدمھ لغیرھا من الشعوب كنظام عالمي فیھ 
الحل الصحیح لكل مشكالت البشریة، مع أن اإلسالم جعل الدعوة فریضة الزمة، 
 ًوأوجبھا على المسلمین شعوبا وجماعات قبل أن تخلق ھذه النظم، وقبل أن یعرف

  :فیھا نظام الدعایات
 ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر 

  ).104: آل عمران(وأولئك ھم المفلحون  
ًلقد تقدمنا بھذه األمنیة إلى كثیر من الحاكمین في مصر، وكان طبیعیا أال 

وبیوتھم وشؤونھم ًفإن قوما فقدوا اإلسالم في أنفسھم . یكون لھذه األمنیة أثر عملي
.. الخاصة والعامة ألعجز من أن یفیضوه على غیرھم، ویتقدموا بدعوة سواھم إلیھ

  .وفاقد الشيء ال یعطیھ
لیست ھذه مھمتھم أیھا األخوان، فقد أثبتت التجارب عجزھم المطلق عن 
ّأدائھا، ولكنھا مھمة ھذا النشء الجدید، فأحسنوا دعوتھ، وجدوا في تكوینھ، 

قالل النفس والقلب، واستقالل الفكر والعقل، واستقالل الجھاد والعمل، وعلموه است
وامألوا روحھ الوثابة بجالل اإلسالم وروعة القرآن، وجندوه تحت لواء محمد 

  .ورایتھ، وسترون منھ في القریب الحاكم المسلم الذي یجاھد نفسھ ویسعد غیره
  ..بل أیھا الناس أجمعون.. أیھا األخوان المسلمون

ًنا حزبا سیاسیا وإن كانت السیاسة على قواعد اإلسالم من صمیم فكرتنالس ً..  
ولسنا جمعیة خیریة إصالحیة، وإن كان عمل الخیر واإلصالح من أعظم 

  ..مقاصدنا
  ..ًولسنا فرقا ریاضیة، وإن كانت الریاضة البدنیة والروحیة من أھم وسائلنا

ًلسنا شیئا من ھذه التشكیالت، فإنھا جمیعا تب ررھا غایة موضعیة محدودة لمدة ً
معدودة، وقد ال یوحي بتألیفھا إال مجرد الرغبة في تألیف ھیئة، والتحلي باأللقاب 

  .اإلداریة فیھا
فكرة وعقیدة، ونظام ومنھاج، ال یحدده موضع وال یقیده : ولكننا أیھا الناس

ومن جنس، وال یقف دونھ حاجز جغرافي، وال ینتھي بأمر حتى یرث هللا األرض 
  ..علیھا، ذلك ألنھ نظام رب العالمین، ومنھاج رسولھ األمین

 أصحاب رسول هللا  ، وحملة رایتھ من بعده، - وال فخر - نحن أیھا الناس 
ورافعو لوائھ كما رفعوه، وناشروا لوائھ كما نشروه، وحافظو قرآنھ كما حفظوه، 

  . نبأه بعد حینوالمبشرون بدعوتھ كما بشروا، ورحمة هللا للعالمین  ولتعلمن
  

  :أیھا األخوان المسلمون
ھذه منزلتكم، فال تصغروا في أنفسكم، فتقیسوا أنفسكم بغیركم، أو تسلكوا في 
ًدعوتكم سبیال غیر سبیل المؤمنین، أو توازنوا بین دعوتكم التي تتخذ نورھا من 
ًنور هللا ومنھاجا من سنة رسولھ، بغیرھا من الدعوات التي تبررھا الضرورات، 

لقد دعوتم وجاھدتم، ولقد رأیتم ثمار ھذا المجھود . وتذھب بھا الحوادث واألیام
ًالضئیل أصواتا تھتف بزعامة رسول هللا وھیمنة نظام القرآن، ووجوب النھوض 
، ودماء تسیل من شباب طاھر كریم في سبیل هللا،  للعمل، وتخلیص الغایة 

 فوق ما كنتم تنتظرون، فواصلوا وھذا نجاح. ورغبة صادقة للشھادة في سبیل هللا
  .جھودكم، واعملوا وهللا معكم، ولن یتركم أعمالكم

فمن تبعنا اآلن فقد فاز بالسبق، ومن تقاعد عنا من المخلصین الیوم فسیلحق 
ًومن رغب عن دعوتنا، زھادة بھا، أو استصغارا . ًبنا غدا، وللسابق علیھ الفضل

 األیام عظیم خطئھ، وسیقذف هللا بحقنا على ًلھا، أو یأسا من انتصارھا، فستثبت لھ
  .باطلھ فیدمغھ فإذا ھو زاھق

فھنا الطریق «فإلینا إلینا أیھا المؤمنون العاملون، والمجاھدون المخلصون 
وأن ھذا صراطي :  ، والصراط المستقیم، وال توزعوا القوى والجھود»ّالسوي

لھ ذلكم وصاكم بھ لعلكم تتقون  ًمستقیما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبی
  .»األنعام
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