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خ ا ا لد ذ د ھ د ع ل ا  
 1  أمانة هللا والرسول

 2 األھداف العامة لنظام األسر

 3 رؤى ومواقف

 4  المال ھذا خزائن ھى ... الدعاة جیوب

 بمثل ھذا سادوا
   باللینتمتلك القلوب 

 رضي هللا عنھما مزرعة في المدینة -كان لعبد هللا بن الزبیر 
  رضي هللا عنھما- مجاورة لمزرعة یملكھا معاویة بن أبي سفیان 

.  
ّوفي ذات یوم دخل عمال مزرعة معاویة إلى مزرعة ابن 

ان وقد ك, الزبیر فغضب ابن الزبیر وكتب لمعاویة في دمشق
  ..بینھما عداوة 

  ) إبن ھند آكلة األكباد ( هللا ابن الزبیر إلى معاویة  من عبد
  أما بعد 

  .. فإن عمالك دخلوا إلى مزرعتي فمرھم بالخروج منھا 
  ! ّھ إال ھو لیكونن لي معك شأن أو فو الذي ال إل

  .. فوصلت الرسالة لمعاویة وكان من أحلم الناس فقرأھا 
  ثم قال إلبنھ یزید ما رأیك في ابن الزبیر أرسل لي یھددني ؟ 

ًأرسل لھ جیشا أولھ عنده وآخره عندك : فقال لھ ابنھ یزید
  یأتیك برأسھ 

  ٌبل خیر من ذلك زكاة وأقرب رحما : فقال معاویة
  :ب رسالة إلى عبدهللا بن الزبیر یقول فیھا فكت

ابن أسماء (من معاویة بن أبي سفیان إلى عبد هللا بن الزبیر 
  )  ذات النطاقین

    ...أما بعد
  ...فوهللا لو كانت الدنیا بیني وبینك لسلمتھا إلیك 

  ...ولو كانت مزرعتي من المدینة إلى دمشق لدفعتھا إلیك 
عتي إلى مزرعتك وعمالي إلى زرفإذا وصلك كتابي ھذا فخذ م

  ...عمالك 
  .ّفإن جنة هللا عرضھا السموات واألرض 

وسافر ، فلما قرأ ابن الزبیر الرسالة بكى حتى بلھا بالدموع
  :ّاویة في دمشق وقبل رأسھ وقال لھإلى مع

  ًال أعدمك هللا حلما أحلك في قریش ھذا المحل 
  ...حكمة 

  :ھ ورضي هللا عنھقال علي ابن أبي طالب كرم هللا وجھ
  .. َكفاني عزا أن تكون أنت ربي 

  َوكفاني فخرا أن أكون أنا عبدُك
 

 أمانة هللا والرسول
 . )27: األنفال  ( "یا أیھا الذین آمنوا ال تخونوا هللا والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون " 
ا یحی"  اكم لم ھ وأنھ یا أیھا الذین آمنوا استجیبوا  وللرسول إذا دع ین المرء وقلب یكم واعلموا أن هللا یحول ب

اب * إلیھ تحشرون نكم خاصة واعلموا أن هللا شدید العق ذین ظلموا م تم قلیل * واتقوا فتنة ال تصیبن ال واذكروا إذ أن
م تشكرون  ات لعلك م من الطیب دكم بنصره ورزقك آواكم وأی اس ف ا * مستضعفون فى األرض تخافون أن یتخطفكم الن ی

تم تعلمون أیھا  اتكم وأن ذین آمنوا ال تخونوا هللا والرسول وتخونوا أمان ة وأن * ال م فتن ا أموالكم وأوالدك واعلموا أنم
یم  ر عظ ده أج م وهللا ذو * هللا عن ر لك یئاتكم ویغف نكم س ر ع ا ویكف م فرقان ل لك وا هللا یجع وا إن تتق ذین آمن ا ال ا أیھ ًی

 . )29 – 24: األنفال  ( "الفضل العظیم 
ھ مانة هللاأ  ھ محمد صلى هللا علی ى نبی ھ عل ذى أنزل اس " وسلم  دینھ وشرعھ الحكیم وقرآنھ العظیم ال لتخرج الن

د  ز الحمی راط العزی ى ص م إل إذن ربھ ور ب ى الن ات إل ن الظلم ى األرض* م ا ف ماوات وم ى الس ا ف ھ م ذى ل  "هللا ال
  . )2 – 1: إبراھیم (

ھ ھى أیوأمانة الرسول صلى هللا علیھ وسلم اه عن رب ذى تلق دین ال وص،ًضا ھذا ال ر منق اس كامال غی  ،ً فبلغھ للن
ان  ادة وال نقص ر زی ن غی اه م ھ وأوف ل األداء وأتم یھم أكم ھ إل وى " وأدى أمانت ن الھ ق ع ا ینط ى * وم و إال وح إن ھ

وحى  نجم " ( ی ل  " ، )4 – 3: ال ض األقاوی ا بع ول علین و تق الیمین * ول ھ ب ذنا من ا من* ألخ م لقطعن وتین ث (  "ھ ال
  . )46 – 44: الحاقة 

ذلكوأمانة المؤمنین دین ك ذا ال ى ھ وم القیامة ھ ى ی لم إل ھ وس د رسول هللا صلى هللا علی نة ، بع اب هللا وس ى كت  ھ
دا "  ، وشریعتھ البیضاء السمحة النقیة، وأحكام اإلسالم الحنیف،رسولھ لوا أب ن تض ھ ل كتم ب ا إن تمس یكم م : ًلقد تركت ف

اب هللا و نتى كت ادئ سامیة،"س ا ومب ل علی ن مث ریة م ذه البش ھ ھ اج إلی ا تحت ل م ة، وك ة دقیق ط عملی اع ، وخط  وأوض
  . .حیویة سلیمة

المیة  الة اإلس ذه الرس ك تضمنتھ ھ ؤمنین ( كل ذل ولھ والم ة هللا ورس ة ،)أمان ة والعدال ة واألخوة العالمی  فالربانی
  .. والرحمة والسالم والتعاطف والوئام،ةاالجتماعیة والمشاعر الروحانیة والعواطف اإلنسانی

ة،كلھا قد وضحت فى ھذه الشریعة ال یومی ى أعم د وضوحھا إل ة، واستحالت بع ة ، وخطط تطبیقی  وشرائع عملی
دنیا واآلخرة ى ال ول وصدق رسول هللا،ًتسوق المجتمع سوقا إلى ما فیھ خیره وسعادتھ ف لم إذ یق ھ وس " :  صلى هللا علی

  ." وما تركت منشر إال ونھیتكم عنھ ،یر إال وأمرتكم بھوهللا ما تركت من خ
  : یا أبناء ھذه الرسالة اإلسالمیة اسمعوا 

ة  لم داعی ھ وس یدنا محمدا صلى هللا علی یكم س وم بعث هللا نب ا ی ان فیھ ى ك إن العالم كلھ الیوم فى مثل الظلمات الت
ى قسمات ،اإلسالم األول ى ف یة تتجل اوة السیاس وم فھذه ظلمات الغب ى الی دول العظم ى ال ى ،وجوه ممثل ت تتجل ا كان  كم

رة رة أو القیاص ة األكاس اء دول ین رؤس ى جب ا عل اة ،ًتمام ول دع راكم ح اثف وتت اعى تتك دجل االجتم ات ال ذه ظلم  وھ
وذ اطق النف یع من ر إال توس ة األم ى حقیق ا ف د بھ ى ال یقص اظ الت ن األلف ا م ة وغیرھم یوعیة والدیمقراطی ادئ الش  ،مب

تی امواالس واد الخ واطن الم ى م ن ،الء عل ا مم اب لغیرھ ر والن ن الظف ردة م زالء المج عوب الع م والش خیر األم  وتس
ون ا یزعم عة الموت فیم د هللا،اشتملت خزائنھا على القنابل الذریة أو الغازات المھلكة أو أش ذه ظلمات ، واآلجال بی  وھ

راء اه والث واء وذوى الج ل األھ ى أھ ة تتغش ھوات الجارف ات ف،الش ون الحرم ى ،ینتھك اد ف ى األرض الفس ون ف  ویعیث
  .حمایة من سلطان الجنیھات والدوالرات وما إلیھا من ھذه المسمیات

ین الناس نھم،والعدل والرحمة والفضیلة وإنسانیة اإلنسان والمساواة ب وم بی ذى یجب أن یق آخى ال تقرار ، والت  واس
  . وأنف اإلنسانیة راغم،كالم وكالم ال وجود لھ وال وصول إلیھ كل ھذا ،األمن والسالم بإقرار الحقوق بین األنام

ذه الظلمات جمیعا ى وجھ ھ لم ف ھ وس یكم صلى هللا علی د وقف نب لط علیھا أشعة الحقً،ولق ور ، یس ا بن  ویواجھھ
رآن الكریم ان،الق ھ إال اإلیم الح ل ا برسالة هللا وحده وال س ھ إال هللا، ویقاومھ ند ل ن، وال س ھ م ر ل د  وال ظھی  أھل أو جن

ول " أو ولد أو مال أو عدد أو عدة  ار إذ یق ى الغ ین إذ ھما ف انى اثن روا ث ذین كف إال تنصروه فقد نصره هللا إذ أخرجھ ال
   ، )40: التوبة (  "لصاحبھ ال تحزن إن هللا معنا 

ى أرضھ  ة هللا ف تح إذا جاء نصر " ولقد استطاع فى النھایة بتأیید هللا أن ینتصر وأن یركز رای ت * هللا والف ورأی
  . )3 – 1: النصر  ( "ًفسبح بحمد ربك واستغفره إنھ كان توابا * ًالناس یدخلون فى دین هللا أفواجا 

اب هللا،ًوأنتم اآلن أكثر عددا وأعظم عدة ھ، وبین أیدیكم كت اقكم أمانت ى أعن ام أبصاركم دعوة ، وف د ارتفعت أم  وق
تم تسمعون یا" الحق ورایة القرآن الكریم تنادیكم  ھ وأن وا عن وا هللا ورسولھ وال تول ذین آمنوا أطیع وا *  أیھا ال وال تكون
  . )21 – 20: األنفال  ( "كالذین قالوا سمعنا وھمال یسمعون 
ى كل وطن عامةیا أبناء ھذه الرسالة اإلسالمیة لمون خاصة ، ف ا اإلخوان المس ا أیھ ىوی اكم أعن د نضجت ، إی  لق

رى ق من،الكمث از الح ل وامت ادئ ، الباط واء والمب تالف النزعات واألھ ى اخ دا عل ا صفا واح ا وأمریك ت أوروب ً ووقف ً
عوبھا ا وش ین أممھ اة ب م الحی م،ونظ أتمرون بك كم، ی مون أرض یكم، ویتقاس دو عل ق الع ب ، وینظون طرائ دمون قل  ویق

ى بارك هللا أرضھا –أوطانكم العزیزة المقدسة فلسطین  ذھبھا  لقمة سائغة للصھیونیة ا– الت ى استطاعت ب ة الت لعالمی
  .فماذا تنظرون؟. .وغوایتھا أن تطمس على األبصار والقلوب

ى  ع واستنفاد الجھد وحسن االعتماد عل ذل الوس ان الكامل وب یئا مع اإلیم ًالعدد القلیل والعدة الواھیة ال یضران ش
ابرین " هللا  ع الص إذن هللا وهللا م رة ب ة كثی ت فئ ة غلب ة قلیل ن فئ م م رة ( "ك اس إن "  ، )249:  البق م الن ال لھ ذین ق ال

الوا حسبنا هللا ونعم الوكیل  ا وق زادھم إیمان ھم * ًالناس قد جمعوا لكم فاخشوھم ف م یمسس ل ل ة من هللا وفض انقلبوا بنعم ف
یم  ل عظ وان هللا وهللا ذو فض وا رض وء واتبع تم * س افون إن كن افوھم وخ ال تخ اءه ف وف أولی یطان یخ م الش ا ذلك إنم

  . )175 – 173: آل عمران (  "ؤمنین م
  . )35: محمد " ( وهللا معكم ولن یتركم أعمالك "  وأدوا أمانة هللا ورسولھ ،فإلى العمل أیھا اإلخوان
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 خوانیة آفاق التربیة اإلفى
   . والتشجیع على ذلك، التفقیھ والتثقیف عن طریق القراءة والبحث-
انھ العاملین  بمعنى أن یحیط بھ عدد من إخو، اإلحاطة االجتماعیة بھذا الفرد-

   .النشطین المحبین للعمل
   . القیام برحالت وزیارات تذھب ھذا التباطؤ والتراخى-
   عقد صالت بین ھذا األخ وبین بعض -

   .مالزمة نقیب األسرة لھذا األخ المتكاسل أطول فترة ممكنة
ة قھ فى كل مناشط الحیانى االعتزاز باإلسالم، وااللتزام بادابھ وأخالا تحقیق مع- 6

  . ومكارھھا
  : :أخ مجاھدة النفس وبذل الوسع لتحقیق ما یليوھذا سوف یتطلب من كل 

   . أن یخلع ویھجر أى اعتزاز بمبدأ غیر اإلسالم-
 أن یعتز باإلسالم أكثر من اعتزازه بذویھ أو وطنھ، وأن یكون هللا ورسولھ أحب -

   .إلیھ مما سواھما
م مھما كلفھ ھذا التقید من جھد، ومھما  أن یتقید بكل خلق فاضل دعا إلیھ اإلسال-

  . جعلھ یشعر بالغربة فى أى مجتمع غیر متقید بآداب اإلسالم وأخالقھ
سلوك، وأن یحتمل  ؛ من خلق أوكل ماطالب اإلسالم باالبتعاد عنھ أن یبتعد عن -

فى سبیل ھذا االبتعاد كل ما یعرض لھ من متاعب نفسیة أو اجتماعیھ أو سیاسیة مھما 
  . قل ما یحتملكان ث
 أن یعتبر أن العالم اإلسالمى كلھ ھو وطنھ الذى یعمل من أجل رفعتھ وسیادتھ، -

   .وتحكیم شرع هللا فیھ
 تحقیق معنى االنتماء للجماعة وااللتزام بأھدافھا ورسائلھا وحركھا ونظمھا -  7

ا أساسیا  تبعات تتطلب جزء،وآدابھا، بكل مایتطلبھ االنتماء من تبعات مادیة أو معنویة
  . من الوقت ومن الجھد ومن المال

وكل ماتتخذه من   تنادى بأعلى صوت؛ بأن كل مالھا من أھدافوالجماعة دائما
  : وسائل وكل حركة لھا وكل نظام وكل أدب؛ إنما ینبع كل ذلك من مصدرین رئیسین ھما

   . كتاب هللا-
 بھ السیرة فى السنة  وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم بمعناھا الواسع الذى تدخل-

  .تؤخذ القدوة  سیرة الرسول صلى هللا علیھ وسلممن، إذ على أنھا السنة العملیة
، المؤسس  اإلمامسائلأسس لذلك ركما وال في منھاجھا ولیس فى مبادىء الجماعة 

شئ یخالف ومرشدیھا المؤتمنین وقیادتھا السائرة بفضل هللا بإحسان إلى یوم الدین، 
 أو السنة النبویة المطھرة فى ضوء فھمھا فھما صحیحا دقیقا ،ان الكریمماجاء فى القر

خاضعا فى إدراكھ وتناولھ لألدوات األصلیة ؛ التى بھا یتمكن المسلم من فھم كتاب هللا 
  . وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم

 أجل اإلسالم تدارسا  تدارس المشكالت والمعوقات التى تعترض عمل الفرد من-  8
   .، ویرسم خطوط عالجھا بوضوحا بدقةیشخصھ

   .وھذه المشكالت على مستویات عدیدة منھا
   . مشكالت على مستوى الفرد-
   . ومشكالت على مستوى العائلة التى ینتمى إلیھا الفرد-
   . ومشكالت على مستوى الحى الذى یعیش فیھ-
   . ومشكالت على مستوى جھة العمل التى یعمل فیھا-
ستوى المجتمع كلھ سواء أكانت اجتماعیة، أو سیاسیة، أو فكریة  ومشكالت على م-

   .ثقافیة، أو اقتصادیة، أو أفكارا غازیة معادیة
 تعمیق مفھوم الدعوة والحركة فى الفرد المسلم، إذ كل مسلم مطالب بأن یكون - 9

 لھ  وما أتاح هللا، متحركا عامال من أجل ھذا الدین فى حدود علمھ وطاقتھ،داعیة إلى هللا
   .من معرفة بھذا الدین

إن الدعوة إلى هللا والحركة من أجل ھذا الدین كل من :  أما أولئك الذین یقولون-
اختصاص أھل التخصص أو أھل الدین، فلیسوا على صواب فى ھذا الفھم ؛ ألن 
المسلمبن جمیعا بحكم كونھم مسلمین ھم من أھل الدین، وألن الدعوة إلى هللا قد طولب 

 أدعو إلى هللا: (  مد صلى هللا علیھ وسلم وكل من اتبعھ من منطلق قول هللا تعالىبھا مح
  .)على بصیرة أنا ومن اتبعنى 

 أما المتخصصون فى ،والبصیرة قد تكون بإحدى الفضائل التى دعا إلیھا اإلسالم
   .علوم الدین فھم أھل الفتیا فى أمور الدین

مجال العمل اإلسالمى، وذلك مطلب  تعمیق مفھوم اإلدارة والتنظیم فى -  10
ضرورى؛ ألن أى عمل یخلو من التنظیم جدیر بأال یبلغ ھدفھ، وكل عمل ال یدار 

وقادر على توظیف كل طاقة من طاقات العمل والعاملین  واع فاھمبأسلوب صحیح و
 فضال عن أن یبلغ ،لصالح العمل اإلسالمى، جدیر كذلك بأن یضطرب ویضل طریقھ

   .ھدفھ
 إنما تدرك فى داخل األسرة ؛ وفق برنامجھا وفى ،ك األھداف العامة لألسرةوكل تل

   .رعایة نقیبھا وفى ھذا العدد المحدود من األفراد
  
 
 

  ثابت الالتربیةفي رحاب محضن 
  وةحول المقاصد المرج

ھا أھداف فى رسائل  تنص على أن، لم نجد لھا تسمیة،ھذه األھداف التى سنتحدث عنھا
 من خالل مجموع ال غیره من قادة الجماعة ومفكریھا، ولكنا شعرنا بھ، وال رسائاإلمام المرشد

قرأناه ودرسناه وحللناه من فكر الجماعة، ومن مجمل ما كتب عنھا، ولسنا بھذا نضیف إلى ما 
الجماعة وال إلى نظام األسر ما لیس منھ؛ فإن كل عمل إنسانى البد لھ من ھدف یسعى إلیھ، 

 .وكل عمل قامت بھ الجماعة أو دعت إلیھ كان لھ ھدف ما فى ذلك شك
وصفھا معلما بارزا فى تاریخ العمل اإلسالمى فى  ب المباركةوسوف تظل ھذه الجماعة

مزید من الضوء یجب السعي إللقاء ال -، بل وفى العالم كلھمصر والعالمین العربي واإلسالمى
  .وآلیات حركتھا في سعیھا لتحقیق رسالتھافكر الجماعة ومنھجھا عن 

  ومن هللا نستمد العون ونسألھ التوفیق
  

 األھداف العامة لنظام األسر
وھذا التكوین . .یلبى مطالب الدین ومطالب الدنیاً تكوین شخصیة المسلم تكوینا متكامال ً– ا
  :   یتناول
  .  العقیدة الصحیحة فى هللا ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم اآلخر والقدر خیره وشره-
ذى  العبادة الصحیحة بأدائھا وفق ما جاءت بھا شریعةاإلسالم، والعبادة بمعناھا الواسع ال-

   . ویبرز منھ جانب العدل واإلحسان،یجعل كل العمل عبادة
   . الخلق والسلوك الملتزم بأوامر اإلسالم ونواھیھ ومستحباتھ ومكروھاتھ-
   .-هللا علیھ وسلم   صلى-  العلم أوال ًبكتاب هللا وسنة الرسول-

ا، بل یاة على مختلف أشكالھا وتخصصاتھوثانیا بكل ما ھو الزم أو ھام من علوم الح
   . فى ھذا العلمتحیق السبق

، وبخاصة فى مجال ، وأمور دنیاه العمل والتطبیق لكل ما علمھ المسلم من أمور دینھ-
   .األمر بالمعروف والنھي عن المنكروالجھاد فى سبیل هللا ؛ لتكون كلمة هللا ھى العلیا

 ھذا البدن، أو  العنایة بالبدن باألخذ بكل أسباب القوة، واالبتعاد عن كل ما یضعف-
   .یصرفھ عن الوجھة التى فطره هللا علیھا فى ضوء ما أحل هللا وما حرم

ً المھارات والقدرات وضرورة االھتمام بأن یكون كل مسلم عارفا الستغالل قدراتھ، -
   .ًومنمیا لمھاراتھ وعلى رأسھا تعلم حرفة للكسب

 تحقیق أركان األسرة من  عبرً؛یاًراد الجماعة اجتماعیا وتنظیم توثیق الروابط بین أف-  2
، الروابط االجتماعیة تقویةتعمیق الصلة القلبیة وتعارف وتفاھم وتكافل؛ بحیث یؤدي ذلك إلى 

لیة بالممارسة العم. . الجماعةالدعوة فيعلى كافة مستویات ا توثیق الروابط التنظیمیةو
والمتابعة من أفراد  لمحاسبةا الذاتیة عن طریق ورد ، الرقابةوالتطبیق والرقابة والمتابعة

  . األسرة ومن نقیبھا
  .ة واالرتباطقوة الوحد.. الثانيفنضع لبنة في عنصر قوتنا 

  :   ة لھناوئ الموالیة للعمل اإلسالمى أو الم العمل على زیادة الوعى بالتیارات- 3
ت المعادیة للتیارانسعى للتعامل الحكیم والعالج القویم و. . أیا كان أصحابھادعم التیاراتفن

، والتصدى بأنسب األسالیب وأقربھا إلى الحكمة والموعظة الحسنة أیا كان أصحابھا كذلك
   .والجدال بالتى ھى أحسن

 اإلسھام فى إطالق قوى الخیر والصالح الكامنة فى شخصیة المسلم، وتوظیفھا لخدمة -  4
 ثم ، القوىورصد ھذه، كل فرد  على قوى الخیر والصالح فىالدین وتحقیق أھدافھ، بالتعرف

فى مرحلیات وحاجات الدعوة ؛ بعد التعرف الدقیق على متطلبات الدین توظیفھا لخدمة الدین
  . ھاووفق أولویاتعملھا 

  :  تتنوع أخوھذه القوى التى یجب أن ترصد فى كل 
   ....قوة بدن وقدر على التحمل. .. قوة عقل وثقافة وقدرة على التحلیل-
   .قوة قیادة وسیاسة وتنظیم ...بادةوح وعقیدة وعرقوة  -
   .قوة على العمل واالستمرار فیھ ... قوة تجمیع للناس وتحبب إلیھم-
   . قوة على خدمة الناس والسعى فى حوائجھم-

  . ووفق ما أعد لھا من برنامج،كل ذلك إنما یعرف ویكشف فى داخل األسرة
تھا ، ثم العمل على إزال أسبابھاةبمعرف، العوامل الموھنة والعناصر السلبیة عالجة ـ م5

   .توجیھ صاحبھا نحو اإلیجابیة واإلحساس بالتبعةثم العمل على ، ومعالجتھا
  :  ومن أبرز ھذه العناصر ما یلى

   . الرین والصدأ الذى یغشى القلب فیصرفھ عن واجبھ-
   . الكسل والتراخى-
   . البعد عن اإلخوة العاملین النشطین-
   .عة ضعف اإلحساس بالتب-
   . سوء فھم الھدف والغایة من العمل اإلسالمى-
   . ضعف العبادة وعدم ارتیاد المسجد-

   :مع ضرورة التعرف على سبب أى عنصر من ھذه العناصر، أو غیرھا
   . على العمل والسعادة بھوالحفز المتواصلتشجیع الالزلتھ أوال، ثم 

  :   وغالبا ما یكون ذلك ـ بعد إزالة األسباب ـ بما یلى
   . إذكاء عناصر اإلیمان و إلسالم واإلحسان فى النفس-
   . التذكیر بواجب الفرد نحو ربھ ونحو دینھ ونحو أخیھ ونحو مجتمعھ وعالمھ اإلسالمى-



 3          من معین التربیة اإلخوانیة

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رؤى ومواقف
  

 أنلق اإلخوان في عملھم السیاسي من قناعة مؤداھا ینط
ال تقوى وحدھا على  واإلسالمي الحكومات في العالم العربي

في قطر أن اإلصالح الوطني وأن .. د المنشو إحداث اإلصالح
    ...ھدف إسالمي ووطني وقوميما 

  ..اإلصالح السیاسي بدایة لبقیة مناحي اإلصالح وأن
سلیمة في ظل عدم  انتخابات حرةوأن ذلك یتأتي بإجراء 

ًّوجود حالة طوارئ، والتي ستفرز برلمانا قویا یعبر عن  ً
   .. إرادتھ الشعب وعن

 یأتي بتضافر كل القوى والجھات وأن األصالح الوطني
، وأن "للحكومات في سبیل تحقیق ھذا اإلصالح باإلضافة

 "فریضة الوقت" المصالحة من أجل تحقیق ھذا األمر
في  وبین األحزاب والقوى السیاسیة المختلفة وانوبین اإلخ
على رأسھا العمل توجد قواسم مشتركة كثیرة، البلد الواحد 

والھیئات في إنشاء  الحریات العامة، وحق األفرادلضمان 
 قانون وعدم استخداماألحزاب وإصدار الصحف والمجالت، 

وإلغاء  وكافة القوانین االستثنائیة المقیِّدة للحریات ، الطوارئ،
َالمحاكم االستثنائیة، وضرورة أن یحاكم المواطن أمام قاضیھ 

كافة المعوقات أمام مؤسسات المجتمع  الطبیعي، وإزاحة
تعبِّر بحق وصدق  المدني، وإجراء انتخابات نیابیة حرة ونزیھة

   .عن إرادة الشعب
ي  نھج أساس ا م لمین لھ وان المس ة اإلخ ت أن جماع والثاب

بھا وسنة نبیھا وعمل سلفھا الصالح ، كفیل استمدتھ من كتاب ر
و  الم ، وھ ة اإلس ة دول ى إقام ة إل بتوصیلھا في الظروف العادی

ام اإلسالم  یم وأحك رد .. تربیة األمة على مبادئ وق وین الف وتك
ھ بصورة  ق من المسلم والبیت المسلم والمجتمع المسلم الذي تنبث

  م، طبیعیة وشوریة حكومة إسالمیة تطبق شریعة اإلسال
وإلى جانب ھذا المنھج األساسي، ارتضت الجماعة األخذ 
الطرق  ا وب المیً روعة إس الیب المش ائل واألس ع الوس بجمی
ى  ل صوره وأشكالھ عل ل السیاسي بك ا العم الدستوریة بما فیھ

  .أساس من قیم وأخالق اإلسالم
ا  م بم ون الحك عي لیك و الس ي ھ ل السیاس ود العم أن مقص

اانزل هللا، ولتكون كلم ك . ة هللا ھي العلی ى ذل د تضافرت عل وق
یم  ى وجوب تحك ة عل ات الشرع الدال قواطع النصوص وتحكم

  .شرع هللا وإرساء قواعد البناء االجتماعي على مقتضاه
ة  ي متنوع ة فھ ذه الغای ق ھ ى تحقی أما الوسائل المفضیة إل
بحسب مناسباتھا ومقتضیاتھا المرحلیة التي تتكیف مع ظروف 

ا ان والمك ال الزم د .. ن والح ت مقاص درج تح ا ین وعامتھ
  .. الشریعة العامة وقواعدھا الكلیة 

ة  ك السیاس ي فل دور ف ا ت ك أنھ ي ذل ام ف ابط الع والض
د  ین المفاس ة ب ي ضوء الموازن ا ف رر الحكم فیھ الشرعیة، ویتق

الح  لحتھ عل... والمص ت مص ا رجح ا ىفم ز، وم  مفسدتھ أجی
ر الزمان غلبت مفسدتھ على مصلحتھ منع، والفتو ى تتغیر بتغی

  . والمكان والعوائد والنیات
المسئولیة في السعي إلى تطبیق شرع هللا ومنھاجھ و

مسئولیة فردیة مناطة بكل مسلم یقول ال إلھ إال هللا محمد رسول 
فھو مطالب بالعمل على تطبیق إحكام اإلسالم وإفامة .. هللا 

یسعى شرع هللا على األرض ـ ودعم وتفویة ونصرة كل من 
  ... إلى ذلك 

وأن احكم بینھم " فإذا كان هللا یقول في محكم كتابة الكریم 
 فوجب على كل مسلم السعي لتحقیق ذلك ... "بما أنزل هللا 

  . األمر اإللھي، ودعم وتقویة ونصرة من یسعى لذلك 
المحافظة على  مبادئ الحكم الدستوري التي تتلخص فيو

لى الشورى واستمداد الحریة الشخصیة بكل أنواعھا، وع
وعلى مسئولیة الحكام أمام الشعب،  السلطة من األمة،

سلطة  ومحاسبتھم على ما یعملون من أعمال وبیان حدود كل
من السلطات، یجد أن ھذه األصول تنطبق كل االنطباق على 

وقواعده في شكل الحكم، لھذا یعتقد  تعالیم اإلسالم ونظمھ
قرب نظم  أكم الدستوري ھوأن نظام الح) اإلخوان المسلمون(

ا آخر  .الحكم كلھ لإلسالم، وھم ال یعدلون بھ نظامً
  

  ة في كتابات األستاذ حسن البناقراء 
  مؤسس الحركة اإلسالمیة الحدیثة

المستشار طارق البشري  
 قاضي ومفكر ومؤرخ مصري، ونائب رئیس مجلس الدولة

  
ما مواطن ن یكون لكل أ يا، والمساواة تعنعشاركة للمواطنین جمیم المساواة والأن وحدة الوطن تقوم على مبد إ-

ن أ يتعنة ركلمشانات القانونیة، واللضماوق السیاسیة والمدنیة وقبة للحسیھ ما علیھم، بالن من المواطنین، وعلهیرغل
  .ون العامة للبالدؤ الشي فرص اإلسھام فيیره فغیكون لكل مواطن ما ل

تھم  كثر وبموجبي، الدینم مصر، فھم بحكم خیارھيذا كان المسلمون یشكلون الغالبیة الكبیرة من المواطنین فإو
حكام دینھم أ  عنوابرن یعأ يیس الدیموقراطیة، وبما تملیھ قواعد العدل واإلنصاف، لھم حق مشروع فی مقاية فالكثیر

  .تمع والدولةج شئون الميم فأ شئون الفرد واألسرة، يوقیمھ بكل مداھا، سواء ف
بین  افى مع الوحدةنت وجود األقلیة غیر المسلمة، وال یيساس نظام الحیاة ال ینافأسالم وجعلھ ن التمسك باإلإو

عن   ھذا العصر، وقد تعلم المسلمونيدعامة قویة من دعائم النھوض ف  تعتبريمة، وھي الوحدة التر األصعنا
اشتمل على  ن الدستور المقدس لإلسالم قدأ - مم وحاضرھا ومستقبلھا  األضي مام یعلي الذ-الشارع الحكیم الخبیر 

الذین لم یقاتلوكم في ال ینھاكم هللا عن  ( حمایة األقلیاتيا وال غموضا فستمل لبح ال یيالنص الصریح الواضح الذ
، وھو نص لم )8: نةحتملما() ینسط یحب المق هللااالدین ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروھم وتقسطوا إلیھم إن

م شعوبا وقبائل ا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكي(: یشتمل على الحمایة فقط ، بل قولھ تعالى
مة االیمان لى األ ع، ثم قدس الوحدة الدینیة العامة فقضى على التعصب، وفرض)13: الحجرات () لتعارفوا

 سماعیل وإسحاقإإبراھیم وُقولوا آمنا با وما أنزل إلینا وما أنزل إلى (:  قولھ تعالىيا فعبالرساالت السماویة جمی
 ،بین أحد منھم ونحن لھ مسلمون  وما أوتي النبیون من ربھم ال نفرقسى وعیىویعقوب واألسباط وما أوتي موس

 صبغة هللا، میع العلیمسیكفیكھم هللا وھو السف قشقان تولوا فإنما ھم في إفإن آمنوا بمثل ما آمنتم بھ فقد اھتدوا و
إنما (وان عد وال فصلیر غ ية فخاص الةدة الدینیحولذلك ا دع ثم قدس ب،)136: رةقبال) (صبغة ومن أحسن من هللا
  ).10: راتحجلا() لعلك ترحمون لحوا بین أخویكم واتقوا هللاصالمؤمنون إخوة فأ

  تمزیق وحدة متصلة،يتباعھ سببا فأ ال یكون يففیما بنى علیھ اإلسالم من المزاج المعتدل واإلنصاف البالغ الذ
  .يانت تستمد قوتھا من نص مدنن كأبل بالعكس یكسب اإلسالم ھذه الوحدة صفة القداسة الدینیة بعد 

كیف  بناء ھذا الوطن یعلمون تمام العلمأ فإن األقباط من ،ذا كان ھذا ھو نظر الغالبیة المسلمة من شعب مصرإو
، فقطألحكام  احكامھ، وذلك ال یثبت من نصوصأ تعالیم اإلسالم ويیجدون الطمأنینة واألمن والعدالة والمساواة ف

 - ا عھذا الوطن جمی بناءأ الطویل العریض لتلك الصلة الطیبة بین يمن ذلك التاریخ المصریضا أولكنھ یستمد حجیتھ 
  . مئونة اإلفاضةي فیما یكف- قباط أمسلمین و

 نھم یعتبرونأ كل المناسبات، وي في المعانهنھم قدروا ھذأن یسجل للمواطنین الكرام من القبط أومن الجمیل 
وتعالیمھ  حكامھأن لم تكن إ قومیتھم، ويالم وفقھھ وقیم العدالة فیھ، من معانسالم وفكر اإلس عصر اإليتاریخ مصر ف

البالد على مر   عمران ھذهي ھذا الوطن من حضارة وتاریخ ھو ملك لمن یشارك فين كل ما نشأ فأمن عقیدتھم، و
على مدى أظلت ي رض مصر، وھذه ھي روح األخوة المصریة التأیا على حرث مشترك لكل من یإالعصور، وھو 

  .اعناء الوطن جمیأبرون قال
  
الحسنة  سالم انتشر منھا بالحكمة والموعظةن اإلأا، وحن مصر فتحت لإلسالم صلأ ين خبرة التاریخ المصرأو

 حمایة يم ف معھسھمأم، وھخوانھ، ودعمإھل مصر سالم أیة من ح على المسیين من بقأحسن، وأ ھي يوبالجدال بالت
التاریخ الحدیث، ي جانب من مصر فخراج المحتلین األإ يخیرا فأالعصور، وشارك ھذا الوطن وبنائھ على مر 

  .التواد والتحاببامھ ھبإس ومق ال یزال یھوخوانھم المسلمین، وإمون القبط من حنھم یأجانب وى ھؤالء األعاورفض د
 م كدین للدولةسالاإلثبات بإھم الحدیث خ تاریى مدىن جیدا أن مطالبتھم علو یدركرأن المسلمین فى مصو

 ا وجھت وتوجھھاطنین، ولكنوجھ ضد األقباط من الموتال  يجھ، وھوھا لم تربة وغیطالع، ھذه المریوكمصدر للتش
 ابت واألصول منو یرید أن یجتث الثيبغر يحضارو يمنھ المصریون جمیعا من غزو ثقافي اآلن ضد ما یعان

 منھ يیعان كماط  منھ األقبايدنا یعانال لبغربيزو الغذا الھ و،قیمااثا وتاریخا وحضارة ورد وتئد، عقاال ھذه البينواطم
م جمیعا ھى بولوأ ،ي والسیاسيزو العسكرغ المعاناة من اليا بھ فوذلك بمثل ما تشاركي ركون فمتشام ھالمسلمون، و

 يا یعانم بمثل يربالغكري  عانوا من الغزو الفطاألقباو، يوالسیاسي  العسكروا بمثل ما قاوموا الغزع موهأن یقاوم
  .سلمون وأكثرلما

الدنیا،  ا الدین عن شئونھ فصلي تعارض اإلسالم في مع الالدینیة السیاسیة التيیة ھركفإن معركة اإلسالمیین ال
  . الخاصينط البايدر النطاق الفي اإلسالم فر حصلوتحاو

 یئات الدینیة مكفولة وفقا لماھقوق ال الدین، وحيوال إكراه ف - بإذن هللا -إن حریة العقیدة والعبادة مكفولة 
السیاسیة   الحقوقيساراة فمعامالت مكفولة، والم الي والقسط والسماحة فررت علیھ العادات واألعراف، والبقستا

  . مكفولي والتعلیم الدینصیةالل نظم األحوال الشخقوالمدنیة مكفولة، واست
ي  جمیع وجوه النشاط السیاسي فھرى وتثبیتھ، ودعمن اإلطار العام یدعو إلى األخذ بنظام الشوأوما دام 

  المجاالت النوعیةيحلیة، أو فم العام أو على المستویات اليستوى النیابمسواء على ال  العام،ياالجتماعو
ار رالق  اتخاذي السلطة فعا االتجاه إلى توزیم دائي، فإن ھذا النظام یقتضي وجوه النشاط التنفیذيتخصصة، أو فملا

رھا یوتقر رمو األيدراسة الموضوعات، والمداولة فو، ھاعلومات وتحلیلم تتداول جمع اليعدید من الھیئات التبین ال
الجماعیة، وبھذا  دیة باإلرادةر اتخاذ القرار االستعاضة عن اإلرادة الفي فين نظام الشورى یقتضأفیذھا، كما نوت

التصویت وتكامل  مبنظاات والھیئات، یتولونھا النمط من التنظیم تصیر الوالیات العامة من شئون الجماع
ا، كل بحصة شائعة عجمیطنون الموافیھ م ھ، یتواله ویسيدر ال فياالختصاصات، وتصیر الوالیة العامة شأن جماع

  .د أیا كانر یستبد بھ فنأ اتخاذ القرار، دون يف
 

  قراءة في 
  فكر جماعة اإلخوان المسلمین
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  واجـبـاتمن 
 األخ العامــل

  
  :أیھا األخ الصادق

إن إیمان األخ الصادق ببیعتھ لإلخوان بأركانھا العشر 
توجب علیھ أداء ھذه الواجبات؛ حتى یكون لبنة قویة في 

، كان یاتھ، وغایة غایاتھالبناء إن عمل بھا، وجعلھا أمل ح
، ولھذا جزاؤه العزة في الدنیا، والخیر والرضوان في اآلخرة

  : وضع اإلمام البنا واجبات للعامل في طریق الدعوة، وھي
ًأن تجدد التوبة واالستغفار دائما وأن تتحرز من   –31

وأن تجعل لنفسك ساعة قبل , ًصغائر اآلثام فضال عن كبارھا 
وأن ,  على ما عملت من خیر أو شرالنوم تحاسبھا فیھا

ًتحرص على الوقت فھو الحیاة فال تصرف جزءا منھ من غیر 
  .وأن تتورع عن الشبھات حتى ال تقع في الحرام, فائدة

ا عنیفا حتى یسلس قیادتھا   –32 ً ًأن تجاھد نفسك جھاد
وأن تغض طرفك وتضبط عاطفتك وتقاوم نوازع الغریزة , لك

وتحول بینھا , ا إلى الحالل الطیبًوتسمو بھا دائم, في نفسك
  .وبین الحرام من ذلك أیا كان

أن تتجنب الخمر والمسكر والمفتر وكل ما ھو من   –33
  .ھذا القبیل كل االجتناب

أن تبتعد عن أقران السوء وأصدقاء الفساد وأماكن   –34
  .المعصیة واإلثم

وأن , ًأن تحارب أماكن اللھو فضال عن أن تقربھا  –35
  .ً مظاھر الترف والرخاوة جمیعا تبتعد عن
ا معرفة تامة  –36 ً ا فرد ً , أن تعرف أعضاء كتیبتك فرد

وتؤدي حقوق أخوتھم كاملة , وتعرفھم نفسك معرفة تامة كذلك
من الحب والتقدیر والمساعدة واإلیثار وأن تحضر اجتماعاتھم 

  .ًوتؤثرھم بمعاملتك دائما, فال تتخلف عنھا إال بعذر قاھر
ى عن صلتك بأیة ھیئة أو جماعة ال یكون أن تتخل  –37

  .ُاالتصال بھا في مصلحة فكرتك وخاصة إذا أمرت بذلك
أن تعمل على نشر دعوتك في كل مكان وأن تحیط   –38

ًالقیادة علما بكل ظروفك وال تقدم على عمل یؤثر فیھا تأثیرا  ً
دائم االتصال الروحي والعملي وأن تكون , ًجوھریا إال بإذن

ًعتبر نفسك دائما جندیا في الثكنة تنتظر األوامر  توأن, بھا ً.  
  
  :أیھا األخ الصادق 

وتستطیع أن , وبیان موجز لفكرتك , ھذه مجمل لدعوتك 
  :تجمع ھذه المبادئ في خمس كلمات

والجھاد , والقرآن شرعتنا, والرسول قدوتنا, هللا غایتنا(
  ) .والشھادة أمنیتنا, سبیلنا

  :كلمات أخرىوأن تجمع مظاھرھا في خمس 
  .والخلق , والجندیة , والصالة , والتالوة , البساطة 

وإال ففي صفوف , فخذ نفسك بشدة بھذه التعالیم
  .القاعدین متسع للكسالى والعابثین

وأعتقد أنك إن عملت بھا وجعلتھا أمل حیاتك وغایة 
كان جزاؤك العزة في الدنیا والخیر والرضوان في , غایتك
 وإن انصرفت عنھا وقعدت ...نحن منك وأنت منا و, اآلخرة

وإن تصدرت فینا المجالس , عن العمل لھا فال صلة بیننا وبینك
وسیحاسبك , لقاب وظھرت بیننا بأكبر المظاھروحملت أفخم األ

فاختر لنفسك ونسأل هللا لنا ولك , هللا على قعودك أشد الحساب
  .. .الھدایة والتوفیق

َ آمن(  ین ُیا أیھا الذِ َ َ ُّ ََّ َ ْ ن لكم على تِجارةٍ تنجیكم مِ ْوا ھَل أدُ ِ ْ ُْ ْ ُ َُ َ ََ ُّ َ
ٍعذابٍ ألِیم َ َ َ :  

ِ ورسولِھِ  -1 نونَ با مِ ْ ُ تؤ َ َ ِ ُ ُ  
كم ذلِكم خیر - 2 ِ َ فِي سبیل هللاِ بأموالِكم وأنفس ٌ وتجاھِدُون ْ َ َ ْ َ َ ََ ُ ُ ْ ُ ُْ ْ َْ ُ َ َ ِ ِِ

 َ ْ كنتم تعلمون ُلكم إن َْ ََ ُ ْ ُ ُْ ِْ :  
َ یغفِر لكم ذنوب- 1 ْ َُ ُُ ْ َ ْكم ْ ُ  
نَ - 2 ْ تحتِھا األنھار ومساكِ لكم جناتٍ تجري مِن خِ ْ َ وید َ َ ُ َ َ ْ ْ َ ُ َْ َ َ َّ َُ ِ ْ ْ

یم ِ ن ذلِك الفوز العظ ْ ُطیبة فِي جناتِ عد َ ْ َ َ َ ِّْ ُْ ََّ َ ََ ٍ ً  
َ هللاِ - 3 ٌ وأخرى تحِبونھا نصر مِن ْ َ ُّ َ ََ َ ُ ْ ُ  
4 - َ نِین مِ ْ ُ وفتح قریب وبشر المؤ َ َ ٌ ٌ َْ ِ ِِّ َْ َ.  
ی(  َّیا أیھا الذِ َ ُّ یسى ابنُ ََ َ آمنوا كونوا أنصار هللاِ كما قال عِ ْن َ َ َ َ ََ َ َ ْ ُ ُ َُ

 ُ َ نحن ْ أنصاري إلى هللاِ قال الحواریون َ من ْمریم لِلحواریین ُّ َ َ َ َ ِّ َ َ َ ْ ََ ِْ ِ ِْ َ َْ ََ ِ َ
نا  ْ ْ بنِي إسرائیل وكفرت طائِفة فأید َأنصار هللاِ فآمنت طائِفة مِن َ َ َّْ َ َ ْ َ َ ُ ََ ََ َ َ َ َ َ ٌَ ٌْ َْ ِ

َ آمنوا ع ین َالذِ َُ ْلى عدُوھِم فأصَّ ِّ ََ َ ْ ََ ِبحوا ظاھِرین َ ُ   .)14-10:الصف)(َ
  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  حسـن البنــا
   

  

 السادسة القضیة
 الشامل النقى الدین الى ةعام بالناس العودة

 . منھاجھا فى أساسى جزء األرض فى هللا حكم إقامة
 . وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول طریق .... ذلك لتحقیق طریقھا

 المال ھذا خزائن ھى ... الدعاة جیوب
اءھم أنفسھم یشغلوا أال یفضلون عادة فاإلخوان : وبعد َّ  ونویترك ، باطلة تھاماتا أو تشكیكات من المغرضون یثیره بما وقر

 على أیسر فما بطالنھ وأثبتوا اتھام على اإلخوان رد إذا أنھ ذلك ، االتھامات ھذه بطالن وتؤآد عنھم ترد والمواقف األعمال
 قیمة وإعطاء الجھد للوقت ومضیعة ، الجاد العمل عن صرف ذلك وفى ،وھكذاً وبھتاناً زورا آخرً اتھاما یختلقوا أن المغرضین

 . ككینللمش
 .... فقط الدعاة جیوب مصدره المال

 ... الحرآة و الدعوة مجال فى ینفق الذى المال مصدر حولً تشكیكا أو ًتساؤال البعض یثیر
 أن غیرھم ولیعلم ھؤالء فلیعلم أال :فیقول التساؤل ھذا أصحاب على هللا رحمھ الشھید اإلمام ویرد .... ثیرةك نفقاتً حقا وھى

 مالیاتھمك عن ًفضال ضروریاتھم وثمن دمائھم وعصارة أوالدھم بقوت األیام منً یوما دعوتھم على یبخلون ال المسلمین اإلخوان
 ، لھك ذلك عن فخرجوا والمال، الدم من بأقل ترضى ال دعوة أنھاً جیدا عرفوا العبء ھذا حملوا أن یوم وأنھم نفقاتھم، عن والفائض

 رضا عن البضاعة وقدموا البیع فقبلوا " .. الجنة لھم بأن وأموالھم أنفسھم المؤمنین من رىاشت هللا إن: " تعالى قولھ معنى وفقھوا
   ... الكثیر فأنتج القلیل فى ةالبرك هللا ومنحھم الناس، أیدى فى عما أیدیھم فى بما فاستغنوا ،  لھك الفضل أن معتقدین نفس، وطیب
 وال ترتیبكم فى ذلك تجعلوا وال :لإلخوان ویقول الحكومات، من واحد قرش واناإلخ خزانة یدخل لم أنھ الشھید اإلمام دیؤك ثم 

  ..محب من أو عضو من إال نقبل ولن :ویقول  ..لھ والتعملوا إلیھ تنظروا وال منھاجكم
 یستغرب قد ،محبیھم عن ًفضال أفرادھا جیوب فى ما لك تملك ألنھا الجماعات أغنى من اإلخوان جماعة أن نجد وھكذا 

 وإیثار البذل الى تدفعھم التى قلوبھم فى وتشربوھا علیھا، تربوا التى العقیدة ولكنھا اإلخوان من الموقف ھذا المادیة النظرة صحابأ
 وعثمان الصدیق بكر أبى أمثال من هللا، سبیل فى واإلنفاق البذل فى الرائعة األمثلة تلك الى األوائل المسلمین دفعت ماك هللا عند ما
 ولكن هللا لوجھ التقدمھ الجماعات من لجماعةً ماال تقدم عندما حكومة أو جھة أى إن ثم  ...ثیرك وغیرھم عنھم هللا رضى عفان بن

 لم جماعتھم نشأت أن یوم من  والحمد اإلخوان ولكن ... لذلك مستعدون الكثیرون وھناك ... ذلك وراء من لھا مصلحة لتحقیق
  . المتسائلون ولیطمئن المشككون فلیھدأ هللا بفضل واستغناء إباء بكل فرفضوه علیھم ضعر وقد ھذا، بمثل أیدیھم یدنسوا
 

 منفذ وواقع .... موجود أصل .... الشورى
 بھا، الالئقة المكانة تنظیماتھم فى للشورى یعطون ال اإلخوان أن البعض یدعى التساؤل مجال فى منھ ثركأ التشكیك مجال وفى
 . العمیاء لطاعةبا معھم یسیر من ویلزمون
 وواقع شخصیتھ، یفقد أن خشیة الجماعة صفوف فى االنتظام من الحر المسلم الشباب صرف منھ الغرض ، باطل ادعاء وھذا
 اإلرادة صاحب ،شخصیتھ جوانب ل كفى القوى المسلم الفرد تكوین على اإلخوان یحرص إذ وینكره، االدعاء ھذا یرفض اإلخوان

 ذلك فى وتعتمد ، اإلسالم دولة إقامة :وھو الدنیا ھذه فى إنجاز ألعظم الجماعة تتصدى فكیف وإال ، البناءة المغیرة المؤثرة القویة
  .؟ تأثیر وال لھا رأى ال اإلرادة ضعیفة ، الشخصیة ضعیفة نوعیات على

 أن الیتصور، وًوتطبیقا مافھ وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول بھ جاء ماك الصحیح باإلسالم أنفسھم ألزموا وقد اإلخوان إن ثم 
 یمارسھا وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول انك یفك السیرة فى یقرأون وھم وقراراتھم وتنظیماتھم منھاجھم فى الشورى أمر یغفلوا

  . ؟ المشورة وتبادل الرأى تمحیص الى أحوج ونحن بنا فكیف علیھ الوحى نزول رغم أصحابھ مع
 مبدأ على قائمة الجماعة مؤسسات لكو الشورى ومجالس التأسیسیة فالھیئة الشورى مبدأ دؤكی لإلخوان التنظیمى الواقع إن ثم

 و الشورى فرصة إعطاء بعد أنھ وھو أمر الى التنبیھ یلزم ولكن الخالف و الفرقة عنً بعیدا المناقشة و الرأى واحترام الشورى
 فى ذلك یعتبر وال ، والفتنة للبلبلةً منعا المخالفة اآلراء أصحاب ذلك فى بما إقرار أو رأى من إلیھ ینتھى بما االلتزام یجب الحوار

  . للصف وحمایة للفتنةً منعا ولكنھ ، للشورىً منعا أو للحریةً بتاك المرحلة ھذه
 

 : وتعمل تحب ماك ... وتجمع تحنو الدعوة
 وغیرھم المسلمون وحدھم أنھمكو عات،الجما من غیرھم على یتعالون اإلخوان أن مفاده ًتشكیكا أو ًتساؤال البعض ویثیر

   . ذلك حول ادعاءات من ذلك غیر الى معھم، لیس من ویجافون ویعادون معھم، ان كمن یوالون اإلخوان وإن ،إسالمھم فى مشكوك
 ىعل المسلمین لجمیع الجھد ل كیبذلون من الروح ھذه یحمل أن یعقل أو یتصور ھل : فأقول أسأل التشكیك ھذا على الرد وفى

   ؟ اإلسالم أعداء ضدً واحداً صفا لیقفوا واحدة رایة وتحت واحد فھم
 دونً جمیعا والمسلمین لإلسالم الخیر لتحقیق أذى آل ویتحملون وأموالھم أرواحھم یقدمون من السلوك ھذا یسلك أن یمكن ھل

   ؟ سبحانھ  یقدمونھ ما ل كفى الفضل یرجعون ولكنھم ،بفضل إشعار أو ٍّمن
 ینالمشرك حق فى یقول وزعیمھم الروح ھذه یحملوا أن لھمً وقائداً زعیما وسلم علیھ هللا صلى الرسول جعلوا لمن یمكن ھل

 ؟ المسلمین إخواننا مع بنا فكیف " یعلمون ال فإنھم قومى اھد رب ": آذوه الذین
 األشخاص تجریح عن البعد و بالجان ولین واألخوة الحب بروح یوم أول من ساروا  الحمد و اإلخوان أن والحقیقة

 ونواك :فیقول بھا یوجھنا انك الشھید لإلمام عبارة المجال ھذا فى روأذك ، بالحسنة السیئة ودفع الغیر، أذى على والصبر والھیئات،
 ) فیھ اختلفنا مافیً بعضا بعضنا ویعذر فیھ اتفقنا فیما نتعاون(  ): شعار ولعل( ...بالثمر ویرمیھم بالحجر یرمونھ الشجرك الناس مع

  فرقة أو خالف لك عن بھم والبعد المسلمین لمةك جمع فى الرغبة على واضح دلیل
 غیرھم على األحكام إطالق فى التحرز أشد ویتحرزون... المواقف سبك قبل القلوب سبك على یحرصون واإلخوان ... 

 الثقة ھذه إن ثم ذلك، على دلیل هللا رحمھ الھضیبى ستاذلأل ) قضاة ال دعاة : (تابوك التكفیر لفكر تصدیھم ولعل فسق، أو بكفر
 والتشكي االدعاء ھذا بطالن على دلیل لخیر اإلسالمیة الساحة على اإلسالمیة الجماعات لدى اإلخوان جماعة حازتھا التى الطیبة
 یلزم فردیة مخالفات فیعتبر الروح لھذه مخالف اإلخوان بعض من تصرف وحدث فرض وإذا ، هللا أعداء إال الیخدم الذى

 . للجماعة خطأ ولیس تصحیحھا
 

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


