
 1          من معین التربیة اإلخوانیة

    
  م2008  إبریل15 -  ھـ 1430 ثانربیع  19 11 عدد رقم –المجلد األول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خ ا ا لد ذ د ھ د ع ل ا  
 1  أمل و شعور

 2 "التعالیم " خواطر حول رسالة 

 3 قضایا عمالیة من منظور إسالمى

 4  إلى اإلخوان المسلمین من اإلمام حسن الھضیبي

َیقول هللا سبحانھ وتعالى َ َ َ َُ َُ:  
 !یا عبادي

  ًإني حرمت على نفسي الظلم وجعلتھ بینكم محرما
 ،فال تظالموا
 !یا عبادي

ًنوب جمیعا، إنكم تذنبون باللیل والنھار، وأنا أغفر الذ
  أغفر لكم،فاستغفروني

 !یا عبادي
  أطعمكم،فاستطعمونيكلكم جائع إال من أطعمتھ، 

 !یا عبادي
  أكسكم،فاستكسونيٍكلكم عار إال من كسوتھ، 

 !یا عبادي
ًإنكم تذنبون باللیل والنھار، وأنا أغفر الذنوب جمیعا، 

  أغفر لكم،فاستغفروني
 !یا عبادي

  ني، إنكم لن تبلغوا ضري فتضرو
 ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني،

 !یا عبادي
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 

 ًرجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شیئا،
 !یا عبادي

لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
 ًرجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شیئا،

  
 !یا عبادي

كم وإنسكم وجنكم قاموا في صعید واحد، لو أن أولكم وآخر
فسألوني فأعطیت كل واحد مسألتھ؛ ما نقص ذلك مما عندي 

 إال كما ینقص المخیط إذا أدخل البحر،
 !یا عبادي

ًإنما ھي أعمالكم أحصیھا لكم ثم أوفیكم إیاھا، فمن وجد خیرا 
 .فلیحمد هللا، ومن وجد غیر ذلك، فال یلومن إال نفسھ

 

 أمل و شعور
ھ ال یحول حب أن تعلم یا أخي أننا لسنا یائسین من أنفسنا وأننا نأمل خیرا كثیرا وأ د أن نعتق

ر إن شاء هللا بیننا وبین النجاح إال ھذا الیأس ر كثی ى خی ، فإذا قوي األمل في نفوسنا فسنصل إل
  . تعالى، لھذا نحن لسنا یائسین وال یتطرق إلى قلوبنا و الحمد 

ھ و كل ما حولنا یبشر ریض فوجدت ى م ت عل ك إذا دخل  باألمل رغم تشاؤم المتشائمین، إن
استفحال عسر شفائھ وركة إلى سكون شعرت بقرب نھایتھ وتدرج من كالم إلى صمت ومن ح

رب  و ر وأخذ یتدرج من صمت إلى كالم، فإذا انعكس األمدائھ من ھمود إلى حركة شعرت بق
  . شفائھ وتقدمھ في طریق الصحة والعافیة

ى ملھا اولقد ھ حت دھر جمدت فی ن ال رقیة حین م م الش ذه األم ى ھ ود وسكنت  أتى عل لجم
ى أعیاھا السكون و طرم حت اة، وتض احي الحی ل من ي ك ة شاملة ف ا بیقظ ي غلیان ا اآلن تغل لكنھ

  . اضطراما بالمشاعر الحیة القویة واألحاسیس العنیفة
ر ن جھة أخ ذه الیقظة أروع و لوال ثقل القیود من جھة والفوضى في التوجیھ م ى لكان لھ

ة عین وانتباھتھا  ین طرف ب، وما ب دھر قل ا ال دھر فإنم د ال ودا أب اآلثار، ولن تظل ھذه القیود قی
ى  د الفوض دى وبع رة ھ د الحی ا بع ائرا فإنم ائر ح ل الح ن یظ ال، ول ى ح ال إل ن ح ر هللا م یغی

  . استقرار ، و األمر من قبل ومن بعد 
نتھ تعالى و, لھذا لسنا یائسین أبدا  لم وس آیات هللا تبارك وتعالى وأحادیث رسولھ صلى الھ علیھ وس

اء ھ و, في تربیة األمم وإنھاض الشعوب بعد أن تشرف على الفن ي كتاب ا ف ا قصھ علین ك , م ل ذل ك
   . - لو یتعلمون –ا إلى طریق النھوض ولقد علم المسلون ویرشدن, ینادینا باألمل الواسع 

ین , طسم (:  لتقرأ اآلیة الكریمة في أول سورة القصص وإنك ب اب المُ ِتلك آیات الكت ِ ْ ْ ِْ ِ َِ ُ َ و , َ ُنتل ْ َ
ون وم یُؤمن الحق لق َعلیك من نبأ مُوسى وفرعون ب َ َ َ َ َ َ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ٍْ َ ِّ َْ ي األر, ِ َّ فرعون عال ف ْإن ْ َْ ِ َِ َ َ ا ِ ل أھلھ َض وجع َ َ َ ََ ْ َ ِ

فسدین  ن المُ ان م ھُ ك م ویستحیي نساءھُم إن ُ طائفة منھُم یُذبِّحُ أبناءھُ َشیعا یستضعف َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ًَ َ َ َ ََّ ًِ ِْ ْ ْْ ْ ْ ْ َْ َ د أن , َ ْونری َ ُ ِ ُ َ
م ا ة ونجعلھُ م أئمَّ ي األرض ونجعلھُ عفوا ف ذین استض ى ال َّ عل ن ُنمُ َ َ ُ ُ ََ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ ًَ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ وارثین َّ َل َِ ِ ي , ْ م ف ن لھُ ِونمك ْ َ ِّ َُ َ َ

ون ھُما منھُم ما كانوا یحذرُ َ نود َاألرض ونري فرعون وھامان وجُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ ْ ِْ ِ ِ ِ   ). 6-1:القصص ()َ
ى  ئن إل ھ، ویطم ز بقوت ي صولتھ و یعت ى الباطل ف تقرأ ھذه اآلیة الكریمة فترى كیف یطغ

در، جبروتھ ویغفل عن عین الحق التي ترقبھ،  ز مقت حتى إذا فرح بما أوتي أخذه هللا أخذ عزی
إذا الباطل  ر المھضومین المستضعفین ف وأبت إرادة هللا إال أن تنتصر للمظلومین وتأخذ بناص
ذه  د ھ یس بع البون، ول ھ ھم الغ ین األركان وإذا أھل ان مت ائم البنی منھار من أساسھ وإذا الحق ق

ؤمن اآلیة الكریمة وأمثالھا من آیات كتاب هللا م اإلسالم ت ن أم ة م وط ألم ي الیأس والقن  عذر ف
  . با ورسولھ وكتابھ

  فمتى یتفقھ المسلمون في كتاب هللا ؟ 
ر هللا  زل نص ن أن ین لمثل ھذا یا أخي وھو كثیر في دین هللا لم ییأس اإلخوان المسلمون م

ل یعمل ى ضوء ھذا األم ن عقبات، وعل ا م ل على ھذه األمم رغم ما یبدوا أمامھ ل اآلم ون عم
  . المجد وهللا المستعان

  :  التي وعدتك الكالم علیھا فھي أركان ثالثة تدور علیھا فكرة اإلخوان أما الوسیلة
اب هللا و : المنھاج الصحیح-أولھا ام اإلسالم وقد وجده اإلخوان في كت سنة رسولھ وأحك

دخائل والمفت ن ال دة ع ة بعی ة نقی ا غض ى وجھھ لمون عل ا المس ین یفھمھ ى ح وا عل ات فعكف ری
  . دراسة اإلسالم على ھذا األساس دراسة سھلة واسعة مستوعبة

ون-وثانیھا ن هللا : العاملون المؤمن ن دی ق ما فھموه م ذ اإلخوان أنفسھم بتطبی ذا أخ  ولھ
د  ون بتأیی ایتھم واثق ون لغ رتھم مطمئن ون بفك د هللا مؤمن ین، وھم بحم تطبیقا ال ھوادة فیھ وال ل

  . اموا لھ یعملون وعلى ھدي رسولھ یسیرونهللا إیاھم ما د
ا-وثالثھا وق بھ ة الموث ادة الحازم م لھا : القی ذلك، فھ د وجدھا اإلخوان المسلمون ك  و ق

  . مطیعون و تحت لوائھا یعملون
ذه  ف ھ ت یوس ر، وأن ھ تعبی ر ل و تعبی ا وھ ن دعوتن ك ع ھ إلی دث ب ا أردت أن أتح ذا م ھ

ي ھاألحالم، فإن راقك ما نحن علیھ فیدك  ل سویا ف دینا لنعم ا مع أی ي توفیقن ذا السبیل وهللا ول
  . ھو حسبنا ونعم الوكیل فنعم المولى و نعم النصیرو

   و الحمد  و هللا أكبر
  حسـن البنــا

  )من رسالة دعوتنا ( 
  

  الرحیم الرحمن هللا بسم
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 خوانیة آفاق التربیة اإلفى
َّ صالتي ونسكي ومحیاي (یكون جندي فكرة وعقیدة، ال جندي غرض ومنفعة،  َقل إن َ ْ َ َ ُ َ َِ ُِ ِ ْ ُ

َ ِ رب العالمین ِومماتي  َِ َْ ِّ َ َ َ ، وبذلك یفھم األخ المسلم معنى ھتافھ )162:األنعام) (َ
  ). و الحمدهللا أكبر(و ) هللا غایتنا(الدائم 

   التحققمظاھرمن 
  .الشعور بالتقصیر فى جنب هللا والخجل من العمل 
  .ال یحب ثناء الناس وال یخاف ذمھم .. .ال یحب أن یعرف 

  .ال یبالى بموقعھ .. .یحرص عل إخفاء الطاعات .. .ال یتحدث عن عملھ 
  .. .العوائق وت اال تقیده العقب.. .یرضى وال یغضب لنفسھ 

  .یعاون إخوانھ فى إنجاح مھامھم .. .ظھور غیره وجاح ح بنرفی
  .العمل والصدق فى القول .. .یتفانى فى آداء ما یكلف بھ ویتقن 

ًشاكرا فى السراء صابرا فى الضراء  ً. ..  
  .یؤدى األمانات وعھده ویفى بوعده 
  .یحسن العالقة بالغیر و) وإن قطعوه  ( یبر بالوالدینویصل الرحم 

  .ھ هللا ینفق مما رزق
  .عمن ظلمھ ویعفو ،یقابل السیئة بالحسنة

  .ًوقاف عند الشبھات متحریا الحالل فى كل أموره 
األرملة ویكون فى عون الضعیف ویقضى حاجات المحتاج ویقبل عثرة المتعثر 

  .المسكین والیتیم و
 خلقھم فیعرف للناس أقدارھمویشكر لھم حسن عملھم ویذكر للناس حسناتھم 

  .لمسئ وال یفضحھ بین خلق هللا یستر سیئة ا
  .یؤثر عند التنازع .. .یؤازر من نزلت بھ نازلة ویواسى 

  ال یغتاب وال یلمز وال ینابذ باأللقاب وال ینم
  .مناجاة وان یكون لھ خلوة بربھ ومتضرع  بالسحر أ

  .صیام التطوع ویحرص على قیام اللیل 
یرى فى كل امر قدرة هللا والمخلوقات واألشیاء ولھ ورد تفكر فى األمور 

  .التھلیل لربھ عظم شأنھ والتحمید والتكبیر و فتراه كثیر التسبیح ،عظمتھو
  رقیق على اإلخوان، صفى فى الیقین، صلب فى الدین،صفیھورقیق القلب 

  یذمھاویفتش عنھا وً بل دوما یرى عیوبھا ،یحاسب نفسھ وال یرضى عنھا
  .ھ یحرص على توریث الدعوة مجردة عن شخص

  . فیبجل إخوانھ الكبار ،السابقین فى الدعوةویحترم اھل التخصص 
  .یستمسك بمنھجھ ویجھر بالدعوة إلى هللا ویعلن دعوتھ 

  .یأخذ نفسھ بالعزائم وإلیھ وینطبق سلوكھ مع ما یدع
  .ًال ینتفع من موقعھ الدعوى أیا كان 

  .یرتمى فى أحضان إخوانھ ویأتنس بالجماعة 
  .لكن إذا انتھكت حرمات هللا  و،ال یغضب لنفسھ

  .یتقى هللا فى مال من یعمل لصالحھ ویعطى عملھ الدنیوى حقھ 
  .ممن لھ مصلحة من موقعھ بالعملوالعطایا من العمل أوال یحرص على الھدایا 

  .أن یستقیم بعد التوبة ألنھا تعنى الصدق مع ما عاھد هللا علیھ 
األب ویلھم أحب إلیھ من اإلبن الجھاد فى سبودعوتھ ورسولھ وأن یكون هللا 

  .ًما فى الدنیا جمیعا والمساكن والتجارة والمال والعشیرة والزوجة واألخ واألم و
  .سالمة الصدر 
  .النصرة وز التأیید لھا والوالء للدعوة 

  . بل سمتھ التواضع ،اإلخوانوال یستعلى وال یترفع عن الناس 
  . الریادة  وال یتطلع لصدارة وال یطلب،ال یتبع الھوى

  .الجدل العقیم واللدد فى الخصومة و ،بعید عن المراء المذموم
محسوبیة وال یمیز فریق على فریق مجاملة أو ،ال یجامل على حساب الدعوة

  .انتفاع وأ
  .ال یضیق صدره عند النقد 

 ،ال یتجمل فى الحدیثودقیق األداء ضابط الكالم ضابط للنقل ال یختلق وال یدلس 
  .لحدیث لیخرج األمر إلى ما سواه وال یوحى با

  .تشرف منزلتھ وبھا قدره وال یجتھد فى إبراز الصفات التى یعلوال یباھى 
  .خطئھ وال یبرر أن قصر فى األداء بل یعترف بتقصیره 

  .ال یتشبث برأیھ وال یطلب من الغیر النزول عن رأیھم 
  .أن یؤثر العمل الصامت 

متاعب العمل على وتأخیر النجاح ومرة استبطاء الثوال یحملھ طول الطریق 
  .مره أوامتثال التفلت ألنھ ال یعمل للنجاح بل یعمل لرضى هللا والتراخى والكسل 
  

  یتبع إن شاء هللا تعالى

  "التعالیم " واطر حول رسالة خ
   البیعةمظاھر تحقق أركانو

 ))1((   
الحمد  والصالة والسالم على إمام المتقین وقائد المجاھدین سیدنا محمد النبي األمي 

  .وعلى آلھ وصحبھ ومن تبع ھداھم إلى یوم الدین
   :أما بعد

دعوتھم، و آمنوا بسمفھذه رسالتي إلى اإلخوان المجاھدین من اإلخوان المسلمین الذین
یموتوا في سبیلھا، إلى ھؤالء ووقدسیة فكرتھم، وعزموا صادقین على أن یعیشوا بھا، أ

ًاإلخوان فقط أوجھ ھذه الكلمات، وھي لیست دروسا تحفظ، ولكنھا تعلیمات تنفذ، فإلى العمل أیھا 
ُوقل اعملوا فسیرى هللا عملكم ورسو" :اإلخوان الصادقون َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َْ ُ َ ُُ َ َ إلى عالم ُِ َ وستردُّون ِلھ والمؤمنون ِ ِ َْ َ َ َ ُ ََ ْ ُِ ُ ُ ُ

 َ ة فینبئكم بما كنتم تعملون َ ُالغیب والشھاد َ َْ ْ َ ِّ ُ َ َ َْ ُ ْ ُ ُ ُ َ َّْ ِْ َ ِ ذا صراطي مستقیما فاتبعوه "  ..)1.5:التوبة( "ِ َ َّ ھ ُوأن ُ ْ ُ َ َِ َّ ََ ًَ ِ ِ ِ َ
ْ سبیلھ ذلكم ْوال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ْ َُ ُ َ َّ َِ ِ َِ َ َِ ِ َِ َ َّ ُ ُّ ُ َََ ُ وصاكم بھ لعلكم تتقون َّ َ ُ ُْ َّْ ََ َّ َِ   ).153:األنعام( "ِ

فلھم دروس ومحاضرات، وكتب ومقاالت، ومظاھر وإداریات، ولكل وجھة .. أما غیر ھؤالء
  مولیھا فاستبقوا الخیرات، وكال وعد هللا الحسنىوھ

  :أیھا اإلخوان الصادقون
   :أركان بیعتنا عشر فاحفظوھا

  .والثبات َّلطاعة والثبات والتجرد واألخوةالجھاد والتضحیة واالفھم واإلخالص والعمل و
  

  ركن الفھم: ًأوال
 أن توقن بأن فكرتنا إسالمیة صمیمة، وأن تفھم اإلسالم كما نفھمھ، في :إنما أرید بالفھم" 

  "حدود ھذه األصول العشرین الموجزة كل اإلیجاز
  األصول العشرون التي حددھا اإلمام البنا " 

   التحققمظاھرمن 
 ،البروالعطاء عند األخ بحیث تشمل نشاطھ فى الجانب الخیري و تتنوع جوانب الخیر أن -

 والجانب اإلجتماعى بأن یحسن ،األورادوًالجانب العبادى بأن یكون مجتھدا فى العبادات و
 ،ً والجانب اإلقتصادى بأن یكون لھ ادخارا مھما قل،زمالئھوجیرانھ وأقاربھ والصالت بأھلھ 

یعلم مجریات األحداث واإلذاعات والجانب السیاسي بان یطالع الصحف و ،عمل حر مھما صغرو
أن و ،ًالجانب العسكري بأن یكون لھ ورد ریاضي محافظا علیھو ،یعلم قضایا عصرهومن حولھ 

أن یجتھد فى تعلم لعبة و ،التداوى من األمراضوًیكون سلیم البنیة حریصا على الكشف الدوري 
  .السیارات والموتوسیكالت وركوب الدراجات و والعدوأن یحسن السباحة و النفس للدفاع عن

  .یذعن لھما فى أمور حیاتھ ویرجع إلیھما والسنة المطھرة ومقبل على القرآن -
 موحد  حق التوحید فال یلجأ إلى تمائم وال رقى غیر شرعیة وال ودع وال رمل -

   معرفة الغیبوال معرفة وال كھانة وال یلجأ إلى مدعى
  .یجتھد فى فھم المقاصد ویتعبد إلى هللا تعالى بالعبادات دون وسوسة وال مناقشة  -
 ومذھب بل وال یتعصب لعالم أً،كان حیاوال یطعن وال یجرح العلماء من مات منھم أ -

  .عنھو ومن أعرض عنھما أعرض ھ، فمن جاء بھما أطاعھ،حدیثومقصده الشرع فى آیة أ
  .إلیھ ویدعوینفذه واألدلة الشرعیة لكل حكم یدرسھ أیجتھد فى تفھم 

  .یجتھد فى استكمال نقصھ العلمي و ،لھ اجتھاد فى إزالة جھلھ الشرعي قدر استطاعتھ -
ال یجعلھا سبب و ،واسع األفق ال یقف على الفروع فیجعلھا نقاط اختالف مع اآلخرین -

غرض ومور فى ظل الحب فى هللا یناقش األوینبذ التعصب المذموم  و فھ،خصومة وال بغضاء
  .الوصول إلى الحقیقة 

 وال ، وال یخوض فى آیات لم إلى تفسیرھا العلم،ال یخوض فى مسائل ال ینبنى علیھا عمل -
یسد كل ماال ینبنى علیھ عمل و وال یطرح االختالف بینھم بل ھ،األنبیاءویفاضل بین الصحابة أ

  .یجتھد فى تناول ما یدفع إلى العمل و
 ،ًسلم نابذا لكل بدعة فى دین هللا ال أصل لھاوًملتزما بسنة الرسول صلى هللا علیھ  -

  .من یأتون البدع بالتي ھي أحسن ویدعو
یقتدى بھم وال یعتقد أن لھم ویثنى علیھم بطیب أعمالھم ویحترمھم ویحب الصالحین  -

  .یضر وًشأنا ینفع أ
ال والزیارة الشرعیة فال ینادى أصحابھا ًحریص على زیارة القبور للعبرة ملتزما بآداب  -

یساھم فى ویستعین بھم وال یطلب قضاء الحاجات منھم وال ینذر لھم وال یتمسح بقبورھم أ
  .من یأتي ھذه المنكرات بالتي ھي أحسن ویدعوإنارتھا وال یحلف بغیر هللا وتشییدھا أ

بادات الخارجیة سوءا والعحریص على العبادات القلبیة وقلبھ وحریص على تزكیة نفسھ  -
  .بسواء
  .ًنصیحة وال یرفض نصحا فالحكمة ضالتھ ویستفید من كل نصح  -
  .ال یحكم على الناس وال یقاضیھم وال یكفرھم  -
  .ممن ال یتجرءون على الفتوى وال یتسرع بالفتوى دون علم بل ھ -
  .ًاقتداءا وًبرا تدوًتاریخ السلف اضطالعا ویعایش السنة وًفھما وًیعایش القرآن تدبرا  -
  .یتعاون مع المتفق معھ وعذر المخالف لھ  ی-

 یفھم خریطة العملوأسلوب الجماعة فى التغییر وأن تتضح لدیھ الرؤیة للعمل  -
  ركن اإلخالص: ًثانیا

 أن یقصد األخ المسلم بقولھ وعملھ وجھاده كلھ وجھ هللا، وابتغاء :وأرید باإلخالص"
تأخر، وبذلك وتقدم أولقب أوجاه أومظھر أوظر إلى مغنم أمرضاتھ وحسن مثوبتھ من غیر ن
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  رؤى ومواقف
  

  قضایا عمالیة 
  من منظور إسالمى

 ))1((  
عمال وحقوقھم اھتمت جماعة اإلخوان المسلمین بقضایا ال

وعالقاتھم بالعمل، وقامت بتأصیل تلكم القضایا من الناحیة 
 .الشرعیة 

وكانت نظرة الجماعة ھى نظرة اإلسالم من حیث أن لھ 
ًروحا وحسا وشعورا، ومن ثم فإن أحكام عالقات العمل فى  ً ً
اإلسالم ال تنفصل عن الشعور والسلوك والضمائر والوجدان 

  .والتى ترتكز على التقوى
ولقد قدمت الجماعة الكثیر من األبحاث التى تتصل 

  ...بالقضایا العمالیة وعالقات العمل، ننتقى منھا ھذه األوراق 
  

 حقوق العمال فى اإلسالم
لقد أعز اإلسالم العامل ورعاه وكرمھ، واعترف بحقوقھ 
ألول مرة فى تاریخ العمل ، بعد أن كان العمل فى بعض 

ق والتبعیة، وفى البعض اآلخر الشرائع القدیمة معناه الر
  .معناه المذلة والھوان

 - كمواطنین -فقد قرر اإلسالم للعمال حقوقھم الطبیعیة
من أفراد المجتمع، كما جاء بكثیر من المبادئ لضمان 

ً قاصدا بذلك إقامة العدالة االجتماعیة – كعمال–قھمحقو
  .مم وألسرھم فى حیاتھم وبعد مماتھوتوفیر الحیاة الكریمة لھ

كما دعا اإلسالم أصحاب األعمال إلى معاملة العامل 
معاملة إنسانیة كریمة، وإلى الشفقة علیھ والبر بھ وعدم 
تكلیفھ ما ال یطیق من األعمال إلى غیر ذلك من الحقوق التى 

  :منحھا اإلسالم للعامل والتى یمكن إجمالھا فیما یلى 
  

  :حق العامل فى األجر : ًأوال 
ھم التزام ملقى على عاتق صاحب العمل، أجر العامل ھو أ

، ولقد رأینا كیف یعد لذلك عنى بھ اإلسالم عنایة بالغةو
 ، ویجعل األخًعبادة ویضعھ فوق العبادات جمیعااإلسالم العمل 

، وعلى أساس ھذه النظرة الذى یعول أخاه العابد أعبد منھ
، ویحث یقدس اإلسالم حق العامل فى األجرالمقدسة للعمل 

  .أن یوفى كل عامل جزاء عملھ على 
  

قرآن الكریم فى خمسین ومائة وقد ورد األجر فى ال
، وجاء وروده بالمعنى المتداول فى الحیاة العملیة، كما موضع

ًورد فى أسمى المعانى وأكثرھا تجردا فى شئون الحیاة الدنیا 
وعرضھا الزائل، ومن األمثلة على المعنى المتداول فى الحیاة 

 وما سألتكم من أجر فھو لكم، إن أجرى : "لھ تعالىالعملیة قو
   ) .47: سبأ  " ( إال على هللا

قالت إن : " ... وفى موضع آخر من قصة شعیب وموسى
  . )25: القصص" ( ما سقیت لناأبى یدعوك لیجزیك أجر 

وفى ھذین المثلین األجر ھو ما عرفناه من عوض 
  .ًالمشقة أو جزاءا عن الخدمة 

  
ًمل فى القرآن الكریم یذكر مقرونا بذكر األجر، كما نجد الع

ولكل درجات مما عملوا ولیوفیھم أعمالھم : " یقول تعالى
 إال الذین آمنوا وعملوا : "ویقول تعالى".. وھم ال یظلمون 

  " .الصالحات فلھم أجر غیر ممنون
ًوفى أحادیث الرسول صلى هللا علیھ وسلم نجد أیضا 

 وھذا كلھ عموم فى الدنیا واآلخرة ًتالزما بین األجر والعمل،
  . كما یقول ابن حزم–

فجمیع اآلیات التى ذكر فیھا العمل واألجر لیست خاصة 
باألعمال ذات الطابع الدینى، وإنما ھو قانون عام شامل لكل 

ًن عمال دینیا أو عمال دنیویانوع من أنواع العمل سواء كا ًً ً.  
  

  قراءة في كتابات األستاذ حسن البنا 
  مؤسس الحركة اإلسالمیة الحدیثة

المستشار طارق البشري  
 مفكر ومؤرخ مصري، ونائب رئیس مجلس الدولةقاضي و

  
بھ  ا مستقال، تبنیھ جماعة المسلمین لتقیمد المستمد من اإلسالم أن یكون اقتصايإن عمدة النظام االقتصاد -

جماعتھم من عز  للمسلمین ما یلزم ا لإلسالم حامیا لھ، كافالعلیكون دروأى بھ عن محرماتھ، نفروض هللا سبحانھ، وت
  .سیاسة الدنیاو حراسة الدین، فيؤدد ومنعة وس

 فیما يالخارج لیل االعتماد على العالمق إلى تيضفن تقوم سیاسات االقتصاد بما یأ ر ما یتأتى بھ ھذا األملن أوإ
 القھوإط، ياالقتصاد ائضفة الئان اإلسالم وفیما تستھلك، وتأكید االعتماد على النفس بما یعنیھ ذلك من تعبوطتنتج أ

  .التنمیة إلشباع الحاجات األساسیة للناسمجال في 
 اترنین من مدخاطالعمل على جذب ما للموو التنمیة على المدخرات المحلیة، ي االعتماد في یقتضلكإن ذ
 تال ضبط معديوعات ترفیھ، كما أنھ یقتضرمشي في قتصادال تبدید للفائض ايأقوف ضد ولوا، بالخارج
ثم   الحاجات،ع، ثم إشباوال إشباع الضرورات أيھویة الشرعیة، ألولوسب ا طریق التنمیة حيالسیر ف، وكالاالستھ

  فيإلى المجتمعر  بالنظيسینات إنما یجرحالت وت والحاجاتوراسینات، وأن تحدید الضرحالتور  ديبعد ذلك یأت
  .واطنین بعامةمالوجماعة المسلمین لى إھ، وعموم
 ما د المحلیة، بقدرربقدر ما یعتمد اإلنتاج على المواوج، نتاإلرات اقدمط االستھالك مع من م ما ینسجربقدو

 في ةرلیات المتوافو ال بد أن تبدأ باألياء الذاتفتكأن خطط االوالمرجو، ي تصادقاال لالستقالل المتین قق األساسحیت
ذا ھ رجخا ، ثم إلىالجماعة اإلسالمیة بعامةوبیة راعة العم إطار الجفي يثم تمتد إلى المجال اإلقلیم، البیئة المحلیة

  .رالتآزوالصداقة وودة م اليعوب تبدول وش من دلالمجا
فنون   تطویري رفع معدالت االدخار واالستثمار، وال یكفيداف النھضة االقتصادیة المستقلة ال یكفھقق أحولتت -

معنویین  رینصنیضا توفیر عأ ولكن یلزم ،لكبرى اأھمیتھواإلنتاج وتنمیة الخبرات الفنیة، رغم ضرورة كل ذلك 
  :أساسیین

 ،أس للمبدلحما، باياالجتماع  كل وجوه النشاطي فعن تشیأ ال بد يالتوحیة الدافعة، وة الرقو تنمیة ال:أولھما
ة ویؤمن بتلك العر و،يده الدینق وفق معتي واستثارة مشاعر البذل والفداء، ذلك أننا مجتمع ینبن،ثل األعلىم بالنواإلیما

  .یدركھم الدنیا بجھاده أو ل د بالجنة، أدرك صالحموعوجاھد ماء، والمؤمن المرض بالس تربط األبثقى التوال
جمیعھا، ماعیة ن مسألة النھضة االقتصادیة لیست مسألة إمكانیة مالیة فقط، ولكنھا مسألة تعبئة الطاقات االجتإ

والنھضة ال  اء،ّن بنیماإیدة وقكھ إرادة حضاریة تصدر عن عر مشروع واحد تحيف، نسان وزمانإمن أرض و
  . القلبيواستقر ف  العقل،ي ال تصنعھا السواعد واألدوات فقط، ولكن یبنیھا ما وضح فيشترى، ولكنھا تصنع، وھُت

 عنھ كل زمان ومكان، ووفق ما یسفري الواجبات تتعادل كفتیھ وفق حاجات الجماعة فون میزان الحقوق إو
  .عنیةمكل حالة زمانیة من حاالت الجماعة الي دور، فمقإلنتاج المكن، وحجم امالتوازن بین حجم االستھالك ال

 سن لنا استھالكھ،ح تحدید ما یيا وتقالیدنا وأعرافنا فن عقیدتتا، وأن نستلھم تراثيعلینا أن نستفت: ثانیھما
ھم وأبنیتھم ازینوم  العیش بما یترسميكثر ما یعتمد على عوائد الناس وطرائقھم فأ والسلع یعتمد عفاستھالك البضائ

افیة، قتشیعھ بیئتھم، وأوضاعھم الث ن یكون إشباع الحاجات األساسیة للناس على وفق ماأ غيالعقلیة والنفسیة، لذلك ینب
  .خيرثھم التاریإ وموتقالیدھ

 كید ھویتتا الذاتیة، وموازین القیم المرتكزة علىأول ما تحتاج إلى تأ تحتاج ةستقلمإن نھضتنا االقتصادیة ال
  .ضارة والعادات واألذواقحنماط للأنا، وما انبنى على ذلك من ئدقاع

  
ما  و االشتراكیة، أوأسمالیة أ من الري لیست مما یمكن أن یقارن بأيإن األسس اإلسالمیة للنظام االقتصاد -

من  ي عن أيإسالمي دقتصاى نظام اأ یفرق ي الذيارق األساسفألن ال،  على شاكلتھما من نظم الغرب الحدیثةىجر
ھا، إنما یقوم ئاالجتماعیة التى تنش نماط العالقاتأى من أو أ من ھذه النظم، أيتلك النظم الغربیة ال یتعلق بمفردات 

  . یشید علیھا النظاميالت  البنیة األساسیةي، فيى نظام غربأ وبین يى نظام إسالمأالفارق بین 
، منزال مد رسوال، وبالقرآن كتاباح با ربا، وبم أن یقوم على أساس من عقیدة اإلیمانغي ینبي نظام إسالمأيف

  . شئون الدنیا القرآن والسنةيثم یمتد لیجعل عمدتھ ف، یبغوأن یبدأ باإلیمان بال
وضعیة عدة الص، وعلى قاي خ وأخیرا على أساس دنیو من تلك النظم الغربیة الوافدة إلینا، إنما تقوم أوالأيو

ونظمھم ر یب على مقدرات البشغكر ھیمنة الن السماء، وتمومن علیھا عن حكعلمانیة، تبتعد باألرض وما علیھا 
  .الدنیویة
عوامل  یرد المشكلة اإلنسانیة بعامة إلى الي الومات العامة، فالنظر اإلسالمقرع على ذلك عدد من المفویت

ن  أ یعتبري النظر اإلسالم ونمائھ، إنيوحدھا، وال یعتبر ھذه العوامل الركیزة األساسیة للوجود البشراالقتصادیة 
خلع ت يالت  ال یخلق المجتمع ، إنما ھو على العكس مخلوق ومحكوم بما تتوجھ إلیھ القوى األخالقیةي االقتصادلنظاما

  .یةخایة التاریغ والي التفسیر اإلنسانيعلى المجتمع وعلى النظام االقتصاد
، اریة الحضھو یرتبط بالقیمو من مقومات الجماعة، حداوا رن كان یعتبإجتمع، وموإن االقتصاد وحده ال یقیم ال

 نظام ي أيف  ھو القیمة األساسیة والعنصر الرئیسيوبالترو ي للبشر، وإن اإلنسان وبناءه العقديوالتكوین العقد
  .وم على الرشد، وتسلس بھ عملیات النھوض والنماءق یياقتصاد
 ة ترد علیھاق الرأسمالیة فیھا من سلطات مطلهدیة ما ترافر الملكیة الي االقتصاد ال یرى في فيالنظر اإلسالمو

 ةفلكیة وظیم فى الساركسیة من استغالل لصیق، إنما یرى النظر اإلسالممیود، وال یرى فیھا ما تراه فیھا القبعض ال
  .ع الجماعة، وینتفعوا بطیباتھا علىشروط االستخالففخلف فیھا الناس لیؤدوا فروضھا االجتماعیة لنُاست

ا، وھو عجمی سمالیة ومادیة االشتراكیةأد منھ بعیدا عن إباحیة الرمستم ي نظام اقتصادي یضع أيلنظر اإلسالموا
تعقلھ عقیدتھ عن  وال،قوف بالمنافع الحسیة، إنما یراه معغض مستھلك للحاجیات المادیة مشح اإلنسان ميى فرال ی
َّالش  يیعتبر الجانب اإلیمان ، مايمیم بناء اإلنسان االقتصادذلك من صر  األخالقیة، ویعتبمھه ، وتصون سلوكھ قیر

  . شمولو، واإلسالم ذي من صمیم بناء ھذا اإلنسان االقتصاديوالتربو
  

  قراءة في 
  فكر جماعة اإلخوان المسلمین
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  من اإلمام حسن الھضیبي
 إلى اإلخوان المسلمین

لصالة والسالم على وا, الحمد  رب العالمین
وعلى آلھ وصحبھ ودعا بدعوتھ إلى , أشرف المرسلین

 .. یوم الدین
 .. خوانأیھا اإل 

 .. وبعد, السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
فأسأل هللا تبارك وتعالى أن تكونوا على خیر ما 
یحب لعباده المؤمنین المخلصین المجاھدین من الصبر 

وأن ینزل السكینة في قلوبكم لتزدادوا إیمانا , واالحتساب
و جنود السماوات واألرض وكان هللا , مع إیمانكم
 .علیما حكیما

 وھي دعوة الرسول -إن دعوة اإلخوان المسلمین
 كانت وال تزال -  الصالة والسالم لم تزد ولم تنقصعلیھ

بین , بین اإلیمان واإللحاد, صراعا بین الحق والباطل
بین الخلق القویم , بین العقل والھوى, المعروف والمنكر

 .بین اإلنسانیة الفاضلة واألنانیة الخاسرة, والتحلل الذمیم
أجل ذلك كانت بحاجة إلى جھاد قوم مؤمنین من 

, یھبونھ أرواحھم طیبة بذلك نفوسھمیخلصون  دینھم و
ا على حقھم وازدراء لباطل ال تزیدھم المحن إال ثبات

وإلى ربھم , وكانوا في عزائمھم أشد وأقوى, خصومھم
وعلى ربھم , وبانتصارھم یؤمنون, وأدنى أقرب

ت(.. یتوكلون ْ َحتى إذا اس َ ِ َّ لُ وظنوا أنھُم قد كذبُوا َ سُ ِیْأس الرُّ ُ َّ ُّْ َ ْ َ ََ َ َ
م  ْ ْ نشاءُ وال یُرد بأسُنا عن القو ي من نا فنجِّ رُ ِجاءھُم نصْ َ َ َ َ َ َ َْ ِ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُّ ُ ْ

رمین ْ ج َالمُ ِ ِ ْ(. 
 ببعض ما - فالذكرى تنفع المؤمنین- مذكركم وإني 

توحي بھ الظروف التي خلقھا أعداء الدعوة حتى تكونوا 
وال تجروا مع خصوم .. على بینة من طریقكم الحق 

البغي بغیر الحق افتراء دعوتكم فیما جروا فیھ من اإلثم و
أذكركم بالصدق في القول والعمل وترك الجدل , على هللا

هللا اصدقوا أنفسكم واصدقوا .. واللجاجة مع المخالفین 
ُیا أیُّھا الذین آمنوا اتقوا هللا وكونوا (.. واصدقوا الناس  ُ ُ َّ َُ َ َ َ ََ ِ َّ َ

ادقین َمع الصَّ َ َِ ِ(. 
إن خصوم الدعوة توھموا أنھم بأكاذیبھم یغلبون 

ل الكتاب لم (حقكم فاتھموا السرائر واختلقوا الوقائع  ْ َیا أھ ِ ِ َِ ْ َ ََ
َتلبسُون الحق بالباطل وتكتمُون َ َ َ َُ ْ َ َّ َِ ِ ْ ْ ِْ لمُونِ ْ َ الحق وأنتم تع َ ََ َ َّْ ُ ْ َ ْ(. 

: قال.. أیكون المؤمن جبانا؟.. یا رسول هللا : قیل
أیكون :  قیل..نعم  :قال.. أیكون بخیال؟:  قیل ..نعم

منون (.. ال : قال.. كذابا؟ ْ َإنما یفتري الكذب الذین ال یُؤ َ َ َ َُ ْ َِّ ِ َِّ َْ َِ ِ
َبآیات هللا وأولئك ھُم الكاذبُون َ َ ِِ ِ َِ ْ ُ َ ُ ِ(. 

فلن یبلغ الكذب من دعوتكم . .فال تھنوا وال تحزنوا
.. ولن یخلف هللا وعده , على الحق بإذن هللاإنكم , شیئا

م یقوم ( ْ لنا والذین آمنوا في الحیاة الدنیا ویو سُ رُ رُ ُإنا لننصُ ُ ْ ُ ْ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُّ ِ ِ ِْ َّ َ ََ َ ِ
ُاألشھاد َ ْ َ(.  

, ھم بالحق فكرھوه وضاقت بھ صدورھموقد ذكرنا
َوقد خاب (: وهللا تعالى یقول, أن الكذب ینجیھموظنوا  ََ َْ

َمن افترى ََ ْ ِ(. 
فقد حرص , ولیس الكذب على األشخاص وحدھم 

ین في خصوم دعوتكم على أن ینسبوا أخطاء المسلم
وظنوا أن ذلك یصرفكم , بعض العصور إلى الدین نفسھ

 ... عن دعوتكم إلى اإلسالم دینا ودولة
 ما وتفھموا,  االتجاھاتتبھوا لما توحي بھ ھذهفان

ُیُثبِّت هللا الذین آمنوا (, وراء ھذا مما یضمره المبطلون َ َ ِ َّ َُ ُ
ل الثابت في الحیاة الدنیا وفي اآلخرة ویُضلُّ هللا  ْ ُبالقو ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ُّ ْ ِْ َِّ ِ َ

َالظالمین ویفعلُ هللا ما یشاءُ َ َ َ َ َ َُ ْ ِ ِ َّ(. 
 ... أیھا اإلخوان

برُوا وصابرُوا ور( َاصْ َ َ َِ ْابطوا واتقوا هللا لعلكم ِ ُ ُ ََّّ َ ََ َ ُ ِ
ون َتفلحُ ِ ْ ُ( 

 حسـن الھضیبي: أخـوكم 
 المرشد العام لإلخوان المسلمین
 

   ..... یتسترون ال .....  مخلصون
 ویضربھم یسجنھم لمن عمالء ولیسوا

 ، مناصب أو لمغانم للحكم ویسعون ، دنیویة وأغراض أطماع وراء بالدین یتسترون اإلخوان بأن ًتساؤال ولیس تشكیك یثار
 لإلسالم المعادیة الجھات أو الحكومات بعض لحساب بالعمالة اإلخوان قیادات فیتھم البعض  ویزید

 ھذا إن - ًعاما أربعین من ثركأ الجماعة ھذه ظل فى عشت وقد- : أقول دنیویة أطماع وراء بالدین التستر الدعاء فبالنسبة
 والعاملین اإلخوان ضد أمنھا وأجھزة بالدنا فى مةكالحا األنظمة التى تثیرھا االتھامات من عادة وھو ، لھ أساس ال باطل ادعاء

 ھذا وكأن ) بالقوة الحكم نظام قلب على العمل ( الممجوجة المتكررة التھمة بتلك بھم لتنكیلوا للبطش الشعوب أمام كمبرر لإلسالم
 . بسھولة یمكن قلبھ فارغ دلو أو صغیر كرسى الحكم

 یخالف واتجاه كدعوة اإلسالم یحاربون ولكنھم ، لإلسالم العاملین أو اإلخوان أشخاص یحاربون ال ھؤالء أنً معلوما ولیكن
 . اإلسالم یعادون ممن غیرھم وآخرون ھم ماعھمأھواءھم وأط

 فى السیر على یصرون لماذا بالدین ویتسترون دنیویة مطامع أصحاب اإلخوان كان إذا : نتساءل یجعلنا البسیط المنطق إن ثم
 أن یقتنعوا ألم ...؟ ذلك غیر الى لألموال ومصادرة وتشرید وقتل وتعذیب سجن كثیرة من مغارم من فیھ ینالھم ما رغم ھذا الطریق

 أن - الدنیا یریدونً حقا كانوا إن - علیھم وأن ؟ والمتاعب المغارم و البالء لھم یجلب بل دنیویة مغانم لھم بالدین الیجلب تسترھم
 تفعل كما اإلخوان لھ یتعرض مما لشىء تعرض دون ویسر بسھولة المغانم ھذه على الذین یحصلون غیرھم طریق یسلكوا

 ؟ یةاألرض األحزاب
 لھذا وجھادھم بعملھم اإلخوان أن - یتجاھلونھا أو یجھلونھا كانوا إن - االتھام ھذا مثل مثیروا یعلمھا أن یجب التى الحقیقة

 إنھم :الیھا یشیرون التى الدنیا ومغانم مطامع من شىء یعدلھا ال كثیر، مغانم فى ًفعال یطمعون إنما ذلك على الدین وإصرارھم
 ھل آمنوا الذین أیھا یا:"  لھم هللا نداء لبوا وقد عذابھ من النجاة و ورحمتھ هللا ومغفرة هللا وجنات هللا ونعیم هللا فى رضوان یطمعون

 كنتم إن لكم خیر ذلكم وأنفسكم بأموالكم هللا سبیل فى وتجاھدون ورسولھ با تؤمنون ألیم عذاب من تجارة تنجیكم على أدلكم
 تحبونھا وأخرى العظیم الفوز ذلك عدن جنات فى طیبة ومساكن األنھار تحتھا من تجرى كم جناتویدخل ذنوبكم لكم یغفر تعلمون

 ". المؤمنین وبشر قریب وفتح هللا من نصر
 والعالج الكساء و الغذاء فى وسوء العیش من شظف فى والمعتقالت السجون فى السنین عشرات عاشوا لمن یتصور ھل
 من ویخرجوا المتاعب ھذه كل من أنفسھم یعفوا أن بوسعھم وكان قناة، لھم تلین أن دون خلالن لیف من خشن على حصیر وینامون
 الطغیان و الظلم ضد هللا الرایة رافعین وظلوا هللا عند ما آثروا ولكنھم الظالم، الحاكم وأیدوا جماعتھم تخلوا عن أنھم لو سجونھم

 ؟ ذلك غیر أو مناصب أو دنیویة ومطامع دنیا طالب یكونوا أن ھؤالء لألمثا یتصور ھل ، مرفوعة عالیة بعدھم لمن یسلموھا حتى
 كانوا إذا .. ؟ التعذیب نتیجة قتلى أیدیھم بین یسقطون إخوانھم ویرون المرات أعینھم عشرات أمام الموت یرون وھم ذلك لھم أنى

 ؟ الطریق على نفس السیر مواصلة على ذلك بعد یصرون ھل دنیا طالب
 من أن تتصورون فھل تغالطون، ولكنكم الحق تعلمون أنكم أم ... َّتدعونھ فیما تحكمونھ العقل من شىء: المشككون أیھا

  . ؟ ال یعقلون تخاطبونھم
 

 عنكم دلیل وال ...... عمالء لیسوا
 ؟ لنا فتخرجوه دلیل من عندكم ھل ، أدرى فلست ما جھة أو لحكومة العمالة ادعاء أو تھمة عن أما
 المعاصرین الحكام أحد سمعت فقد ...الناس یصدقھ أنھ تتصورون الذى المنطق فى السذاجة والبلبلة أو تشكیكال مجرد أنھ أم

  ... االستعمار عمالء فاإلخوانً إذا ، الشیوعیة ضد واالستعمار ، الشیوعیة ضد المسلمین اإلخوان أن : بكل سذاجة یقول
 أن الناس بعض ظن من الخطأ فى أعمق لیس أنھ :الخامس المؤتمر الةرس فى الشھید اإلمام یقول الغیر لحساب العمل وحول

 على عاملین أو ، غایتھم غیر لغایة منفذین أو الحكومات، من لحكومة مطیة دعوتھم عھود من عھد أى فى كانوا اإلخوان المسلمین
 . اإلخوان غیر ومن اإلخوان من یعلمھ یكن لم من ذلك فلیعلم ، غیر منھاجھم منھاج

 .  الحمد و المعنى ھذا یؤكد الیوم وحتى البنا اإلمام استشھاد بعد اإلخوان قعووا
 ، لإلسالم أعداء مع متعاونین أو لإلسالم، أعداء إما نجدھم ، لحسابھم یعملون اإلخوان أن یقال التى الجھات الى نظرنا وإذا

 أو ، اإلسالم أعداء لحساب یعمل أن واحتساب صبر فى تالعن و البالء الى بسببھا ویتعرض اإلسالم رایة یرفع یتفق لمن فكیف
 ؟ اإلسالم یعادون ممن غیرھم بدنیا آخرتھم یبیعوا أن بآخرتھم دنیاھم باعوا لمن یمكن وھل ...؟ یتعاونون معھم من لحساب
 ولكنھ االتھام، ھذا بكذ على دلیل لخیر لحسابھم یعملون بأنھم یتھمون الذین ھؤالء من شدید عنت من اإلخوان یلقاه ما إن ثم

 . الوكیل ونعم هللا حسبنا وبقولنا عنھ باإلعراض نقابلھ والبھتان والزور الكذب واالفتراء
 آمنا" فقولوا الھیئات و باألشخاص تستعینون أنكم لكم قیل وإن :"المقام ھذا فى الشھید لإلمامً قوال نذكر أن المناسب من ولعلھ
  ".الجاھلین النبتغى علیكم سالم " :فقولوا عدوانھم فى لجوا فإن" ... شركینم بھ كنتم بما وكفرنا با وحده

 
 المطاف خاتمة

 :المسلم أخى
 . الخطة قویمة ، المنھج سلیمة ، الغایة واضحة دعوتك ترى المسلم أخى وھكذا

 : ًوواقعاً تاریخا ،ً وقوالً فعال فھى
 أمانیھا أسمى هللا سبیل فى الموت و سبیلھا والجھاد دستورھا القرآن قدوتھا و والرسول غایتھا هللا
 ؟ حولھا التففت فھال الخالص رایة ورافعة الجیل ھذا أمل إنھا ، والحریة والقوة الحق دعوة إنھا
 :أبداً ھاتفا ، عقیدة وجندى ، رسالة صاحب ، ولھا معھا فكن

  "لترضى رب إلیك وعجلت "
َّ بك یكن لم إن اللھم   أبالى فال غضب على
 سبیل خیر الى الھادى وھو ومعك معنا وهللا

 العالمین رب  الحمد أن دعوانا وآخر
 

  من فقھ الدعوة
  -  رحمھ هللا–المرشد االسبق األستاذ مصطفى مشھور 


