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 توجیھــــات
 :أیھا االخــــوان

 :على أصول ثالثة دعوتكم ھذه تقوم
 معرفة هللا ، وصالح النفس ، ومحبة الخلق

وصالح النفس ...  تكون بالتذكر والمراقبة والمعرفة إنما
  حة واالیثاربالنصی ومحبة الخلق... بالطاعة والمجاھدة 

 :الفكرة ًوأن أول ما أطالبكم بھ عملیا، وأحاسبكم علیھ باسم
أن یجعل كل منكم لنفسھ حصة من القرآن الكریم یقرؤھا 

 ً.األقل یحفظھا یومیا وآیة على
 وأن تحرصوا على جلسة المحاسبة قبل النوم، یستعرض

ًكل منكم فیھا عملھ الیومى بینھ وبین نفسھ، فإن وجد خیرا 
 . غیر ذلك فلیعزم على تدارك ما فات مد هللا، وإن وجدفلیح

أوقاتھا، وأن  وأن تحرصوا على ھذه الصلوات الخمس فى
تحسنوا أداءھا، وتفقھوا أحكامھا، وتتموا ركوعھا وسجودھا 

  وخشوعھا ،
وتجیدوا وتتدبروا ما تقرءون من كتاب هللا فیھا، وال 

  تقصروا فى النوافل الرواتب ،
  ما استطعتم ،  لمسجد والجماعةوأن تتحروا ا

الصبح فى وقتھا  وأن تحرصوا ما أمكنكم على صالة
 . ".وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشھودا"

 المسلمین یاشباب االخوان
نفسكم، فإذا انتصرت علیھا كنت على غیرھا أمیدانكم االول 

فجربوا .  سواھا أعجزلى عمأخفقتم فى جھادھا كنت أقدر، وإذا
الدنیا جمیعا تترقب جیال من  ، واذكروا أنوالأح معھا الكفا

فكونوا  ..الشباب الممتاز بالطھر الكامل والخلق القوى الفاضل
عینكم قول الرسول أ، وضعوا نصب أنتم ھذا الشباب وال تیأسوا

، اضمنوا لى ستا من انفسكم(( علیھ وسلم  الكریم صلى هللا
اذا وعدتم، وأدوا  وفواذا حدثتم، وأإاصدقوا  ..ضمن لكم الجنةأ

اذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا ابصاركم، وكفوا 
 .؟)) ثم انظروا ھل انتم كذلك  أیدیكم،

 حسن البنا/ االمام 
 

 التربیة في فكر اإلمام البنا
 ))1((  

 الداعیة والمربي.  . .حسن البنا 
 "دینھاإن هللا یبعث لھذه األمة على رأس كال مائة سنة من یجدد لھا "

 
 :اإلمام المربي

 لم مات فإذا ، لھا إال یعمل وال ، فیھا إال یفكر ال لنفسھ یعیش من الناس من
 من الناس ومن " منظرین كانوا وما واألرض السماء علیھم بكت فما " أحد بھ یشعر
 في مضحیا ،آمالھ كل وعزتھا نصرتھا في حاصرا ،حیاتھ لھا واھبا ألمتھ یعیش
 القلوب بذكراھم وامتألت العیون لھم ذرفت ماتوا إذا وھؤالء لك،یم ما بكل سبیلھا

 العصر في الدعوة ومجدد العصر وإمام الجیل معلم إنھ...  ھؤالء من وإمامنا... 
 عشر الرابع القرن في العالم مستوى على اإلسالمیة النھضة ترجع وإلیھ الحدیث

 حلقات وكلھا الدنیا، نحاءأ كل في تالمیذه أیدي على الدعوة انتشرت لقد الھجري،
  .اإلسالم ھي واحدة سلسلة تنظمھا متصلة
 منافذ علیھ وملكت نفسھ، بزمام أخذت عقیدة صاحب الشھید اإلمام كان لقد
 ،وأسماھا میتة أشرف سبیلھا في ومات وأقساھا عیشة أشق أجلھا من فعاش حسھ،
 المسلمة واألسرة لمالمس الفرد بإیجاد الكفیل ھو اإلسالمي لدینا بأن یؤمن وكان

 .المسلمة والحكومة المسلم والمجتمع
 بعدا أخذ الھجري عشر الرابع القرن في اإلمام حسن البنا عند التجدید مفھوم إن

 یجب أنھ ذلك. . األساس ومن جدید من األمة بناء إعادة أي ... التأسیس ھو آخر
  ... وانھیارھا الدولة وجود بین اإلسالم إلى الدعاة عند التفریق
 اإلصالح ھو المجدد عمل فإن صورة أي في ولو قیامھا وھو األولى الحالة ففي
  ، الدخیل وطرد المعوج وتقویة والترسیم

 أن ووجب لزم فقد البناء وسقوط الخالفة بإلغاء حدث ما وھو الثانیة الحالة أما
 العالم ساحة على الیوم نشھده وما ... تأسیسا بل إصالحا وال ترمیما ال التجدید یكون

 واألمة . المسلمة واألسرة . المسلم الفرد إیجاد  ...النوع ھذا من تجدید ھو اإلسالمي
  . المسلمة والحكومة . المسلمة

 تقوم ما وھو ،المعاصرة اإلسالمیة الحركات عند مفھوما یكون أن یجب ما وھذا
  .المسلمین اإلخوان جماعة علیھ

 غیره، مع إال وظیفتھ یؤدي ال فیھ جزء كل مترابط كل أنھ على یؤخذ اإلسالمو
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون " متكامل كل ... العبادة مع الشریعة مع فالعقیدة

ببعض فما جزاء من یفعل ذك منكم إال خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون 
 ."إلى أشد العذاب وما هللا بغافل عما تعملون

  ...والقیادة والعبادة والدولة ، والسیاسة الدین بین للتفریق أبدا مجال وال
 كیان اختالفات من بینھم ما على جمیعا فالمسلمون الشاملة النظرة ھذه وعلى

  .لإلسالم الدولي الكیان ھذا بعث المسلمین على وفرض واحد،
 دون أصولھ، من اإلسالم استمداد. .. اإلسالمیة الحركة عند السلفیةومفھوم 

 الكتاب في ورد ما فاألصل ومفاھیم، نظریات من التاریخ عبر جد لما تعصب
  .الراشدین الخلفاء وعصر والسنة

 دعوة المسلمین اإلخوان أن علیك حرج وال تقول أن وتستطیع: "البنا اإلمام یقول
 وسنة هللا كتاب من الصافي معینھ إلى باإلسالم العودة إلى یدعون ألنھم سلفیة

 ".رسولھ
  تعالىیتبع إن شاء هللا
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 خوانیة آفاق التربیة اإلفى
  یظل األخ یعمل مھما بعدت المدة الصبر على طول الطریق ، وأن

 الصبر على األذى واالستمرار فى العمل رغم األذى 
 االستمرار فى طریق الطاعة رغم شھوات النفس ورغباتھ

أن یستقیم على مبادئ الجماعة وال یحید عنھا وال عن المبدأ مھما 
 كانت المغریات 

 أال یستعجل ثمرة قبل نضجھا وال یستعجل النصر  
د هللا على حرف، فیظل فى طریق الدعوة مادام الجو رخاء بعأال ی

 ال ابتالء فیھ وال إیذاء 
أال تصرفھ الدنیا والعمل الحیاتى والسعى وراء التقدم الدنیوى عن 

 دعوتھ 
 

 ركن التجرد :ًثامنا 
 أن تتخلص لفكرتك مما سواھا من المبادئ :أرید بالتجرد

بغة هللا ومن (: الھاواألشخاص، ألنھا أسمى الفكر وأجمعھا وأع ِ ْص َِ َ َْ َ
بغة ِ ن هللا ص ًأحسن مِ َ ْ َ ِْ َ ُ ٌقد كانت لكم أسوة حسنة فِي (، )138:البقرة) (َ َ ُ َ ََ َ َ ٌْ َُ ْ ْ ْ َ

ن  ما تعبدون مِ ِ نكم وم ِ ھم إنا برآء م ین معھ إذ قالوا لِقومِ ِ ْإبراھِیم والذ َ ُ َُ ْ َّ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َْ ُ ْ َّْ ْ َِ ِ ِِ َ َ ُْ َُّ
َدون هللا كفرنا بكم وب َ ْْ ُ َ َِ َِ ِ َّدا بیننا وبینكم العداوة والبغضاء أبدا حتى ُ ُ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ًَ َ ْ ْ ُ َْ َُ

یم ألبیھِ ألستغفِرن لك وما أملِك لك  نوا با وحده إال قول إبراھِ ِ م ْ َتؤ ُ ََ َ ْْ َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ ََ َ ََّ َ َِ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ
ن شيء ن هللا مِ ٍمِ ْ َ ْ ِ َربنا علیك توكلنا وإلیك أنبنا وإل َ َ ْ َِ َِ ْ ْ َ َ ْ َ َّ ََ َ َ َّ َ ََ َ یرَ ِ ُیك المص َ ْْ َ( 

 .)4:الممتحنة(
  :والناس عند األخ الصادق واحد من ستة أصناف

مسلم مجاھد، أو مسلم قاعد، أو مسلم آثم، أو ذمي معاھد، أو 
 محاید، أو محارب، 

ولكل حكمھ في میزان اإلسالم، وفى حدود ھذه األقسام توزن 
 األشخاص والھیئات، ویكون الوالء أو العداء

 
 :المظاھر

یكون حبھ  ورسولھ ، والجھاد فى سبیلھ أحب إلى قلبھ من أن 
اآلباء واألمھات واألبناء واإلخوان الزوجة والعشیرة والتجارة 

 والمسكن 
 أال تعوقھ األمور الحیاتیة عن القیام بمھام دعوتھ 

 ًأن یكون على قدم االستعداد أبدا لتضحیة بكل شئ فى سبیل دینھ 
ة من موقعھ الدعوى أو التزامھ أال یطمع فى مغنم أو منفع

 الشخصى
أال یركن إلى من یحادد هللا و رسولھ ، بل یتبرأ منھم و یتولى 

 آمنوا  الذین
ًأال یرجو شكرا وال تقدم وال جاه وال سلطان وال إعجاب وال 

 صدارة مما یعملھ من تكلیفاتھ وواجباتھ وأعمالھ الدعویة جمیعھا
ان الدعوة ، ویحدد موقفھ من ان میزانھ لألشخاص والھیئات بمیز 

ًالجمیع بناءا على ذلك ، فتقوم عالقاتھبالناس جمیعا بناءا على ما یملیھ  ً ً
 علیھ دینھ

 أن یقدم نفسھ رخیصة فى سبیل هللا  
 ً أن ینفق فى سبیل الدعوة سرا 
 

 یتبع إن شاء هللا تعالى

  “ التعالیم “خواطر حول رسالة 
  البیعةمظاھر تحقق أركانو

 ))4((  
 

 ركن الطاعة : ًسادسا
ًامتثال األمر وإنفاذه توا في العسر والیسر والمنشط : وأرید بالطاعة

 : وذلك أن مراحل ھذه الدعوة ثالث ...والمكره
ذه المرحلة  بنشر الفكرة العامة بین الناس، ونظام الدعوة في ھ:التعریف

نظام الجمعیات اإلداریة، ومھمتھا العمل للخیر العام ووسیلتھا الوعظ واإلرشاد 
تارة وإقامة المنشآت النافعة تارة أخرى، إلى غیر ذلك من الوسائل العملیة، وكل 
شعب اإلخوان القائمة اآلن تمثل ھذه المرحلة من حیاة الدعوة، وینظمھا القانون 

 . اإلخوان وجریدتھم، والدعوة في ھذه المرحلة عامةاألساسي، وتشرحھا وسائل
ویتصل بالجماعة فیھا كل من أراد من الناس متى رغب المساھمة في 
أعمالھا ووعد بالمحافظة على مبادئھا، ولیست الطاعة التامة الزمة في ھذه 

 .المرحلة بقدر ما یلزم فیھا احترام النظم والمبادئ العامة للجماعة
ص العناصر الصالحة لحمل أعباء الجھاد وضم بعضھا باستخال: التكوین

 صوفي بحت من الناحیة الروحیة، -في ھذه المرحلة-، ونظام الدعوة إلى بعض
من ) أمر وطاعة(وعسكري بحت من الناحیة العملیة، وشعار ھاتین الناحیتین 

غیر تردد وال مراجعة وال شك وال حرج، وتمثل الكتائب اإلخوانیة ھذه المرحلة 
 .ًن حیاة الدعوة، وتنظمھا رسالة المنھج سابقام

ًوالدعوة فیھا خاصة ال یتصل بھا إال من استعد استعدادا تاما حقیقیا لتحمل  ً ً
 .أعباء جھاد طویل المدى كثیر التبعات، وأول بوادر ھذا االستعداد كمال الطاعة

  والدعوة في ھذه المرحلة جھاد ال ھوادة معھ، وعمل متواصل في:التنفیذ
سبیل الوصول إلى الغایة، وامتحان وابتالء ال یصبر علیھما إال الصادقون، وال 
یكفل النجاح في ھذه المرحلة إال كمال الطاعة كذلك وعلى ھذا بایع الصف 

 .ھـ1359 ربیع األول سنة 5األول من اإلخوان المسلمین في یوم 
ك بھذه البیعة، وأنت بانضمامك إلى ھذه الكتیبة، وتقبلك لھذه الرسالة، وتعھد

ّتكون في الدور الثاني، وبالقرب من الدور الثالث، فقدر التبعة التي التزمتھا 
 ."ّوأعد نفسك للوفاء بھا

 المظاھر
 ان یسمع و یطیع فى العسر والیسر والمنشط والكره 

أن یتحرى الدقة فى تنفیذ األمر ویكون حسب ، وأن یسارع فى تلبیة األمر 
  ، و لیس حسب ھواه ما تملیھ علیھ القیادة

 أن ال یترك العمل دون إذن قادتھ ، وأن یراجع و یشاور فى جمیع أموره 
، والبد أن  فوات لألجر فال یكون إال لضرورةأن یوقن أن اإلستئذان فیھ

 یصاحبھ االستغفار 
ًأن یسمع و یطیعو لو تأمر علیھ من ھو اصغر سنا وأقل كفاءة طالما 

 اختارتھ القیادة 
 عالقاتھ بأھلھ و أقاربھ وفق توجیھات الجماعة بیتھ وأن یقیم 

 
 ركن الثبات: ًسابعا 

ًأن یظل األخ عامال مجاھدا في سبیل غایتھ مھما بعدت : وأرید بالثبات" ً
المدة وتطاولت السنوات واألعوام، حتى یلقى هللا على ذلك وقد فاز بإحدى 

قوا ما ِم(الحسنیین، فإما الغایة وإما الشھادة في النھایة،  َ منین رجال صد ْ َن المُؤ َ َ َ َُ ٌ ِ ِ ِ ْ
دیال ْ ْ ینتظرُ وما بدلوا تب بھُ ومنھُم من ْ ْ قضى نح ھ فمنھُم من ْ ًعاھدوا هللا علی ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ْ َ (

، والوقت عندنا جزء من العالج، والطریق طویلة المدى بعیدة )23:األحزاب(
تي تؤدي إلى المقصود مع عظیم األجر المراحل كثیرة العقبات، ولكنھا وحدھا ال

 .وجمیل المثوبة
وذلك أن كل وسیلة من وسائلنا الست تحتاج إلى حسن اإلعداد وتحین 

ْ (الفرص ودقة اإلنفاذ، وكل ذلك مرھون بوقتھ  و قلْ عسى أن َویقولون متى ھُ َ َ َ َ َ َ َُ َُ ُ
ًیكون قریبا ُِ َ َ  ).5:االسراء) (َ

 المظاھر
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 رؤى ومواقف
 جماعة اإلخوان

 :قتصادي الربانيوالفھم اال
إن فلسفة اإلخوان االقتصادیة، لیست من طراز ذلك 
االقتصاد المجرد، الذي یعتبر مثال الخمر والخنزیر مما یدخل 
في باب المتاع أو المنفعة االقتصادیة، ألنھا تشبع حاجة من 
ًالحاجات، ولكنھا أوال وقبل كل شيء، مستمدة من طبیعة 

ن حدود اإلسالمیة التي ھي اإلسالم، وال تستطیع أن تخرج ع
 .شعار دعوتھم في قلیل أو كثیر

كما أن شریعة اإلسالم التي تقضي بالتكافل االجتماعي 
ًبین أفراده جمیعا، وتحتم الضمان االجتماعي لكل مواطن، ال 
ًتخضع في تشریعھا خضوعا كامال للسیاسة االقتصادیة  ً

 وإھمال البحتة، التي تعمل على تمویل المشاریع اإلنتاجیة،
المشاریع االستھالكیة، فالضمان االجتماعي الذي ھو عرف 

 . االقتصادیین الخلص مشروع استھالكي، یجب إھمالھ
ھو في عرف اإلسالم الذي یستمد منھ اإلخوان فھمھم 
االقتصادي ، واجب یتحتم على الدولة قضاؤه، فإن القوانین 

الة الدولیة تلزم الدولة باإلنفاق على أسرى الحرب، وكف
الطعام والشراب واللباس والمأوى لھم، وال تستطیع الدولة أن 
تھمل األسرى فتتركھم فریسة للجوع والعري، بحجة أن 
اإلنفاق علیھم من باب المشاریع االستھالكیة فأولى ثم أولى 
على الدولة أن ترعى مواطنیھا الضعفاء، الذین وقعوا أسرى 

 . الفقر والمرض
ول أن فلسفة اإلخوان االقتصادیة وعلى ھذا فیمكننا أن نق

باالقتصاد " مونھ اآلن ھي من ذلك النوع الذي یس
 " .االجتماعي

 في ومن أھم األسس العقیدیة للنظام االقتصادي اإلسالمي
 :فھم الجماعة

 مفھوم االستخالف بمعنى أن الملك  وحده ومن ثم – 1
هللا وآتوھم من مال "فالمال مال هللا والبشر مستخلفین فیھ 

 )33النور " (الذي آتاكم
  تسخیر هللا تعالى مخلوقاتھ لنفع اإلنسان– 2
  الدنیا وسیلة ال غایة– 3
 ) 28( فطریة النظام االقتصادي في اإلسالم – 4

 :ومن مظاھر ھذه الفطریة
  إقراره بحق اإلنسان في الملكیة الخاصة-
  إقراره بنظام األرث-
 رات الجھود  إقرار بحق اإلنسان في التمتع بثم-

 
 أما أھم أھداف التنمیة في اإلسالم

وما خلقت الجن واألنسن " تحقیق المعنى الشامل للعباده -
 )29" (إال لیعبدون

  سیادة شرع هللا في تنظیم حیاة المسلمین -
 : العدالة االجتماعیة ممثلة في-
  تھیئة سبل العمل للقادرین-
 شیخوخةالضمان االجتماعي ضد العجز وال/  التأمین-
مسلمین ( إعالة المحتاجین من مواطني دولة اإلسالم -

 )وغیرھم
 التكافل االجتماعي الطوعي، ذلك أن ھناك حق في -

ولقد افتى األمام أبن حزم أنھ إذا مات ( المال سوى الزكاة 
رجل جوعان في بلد اعتبر أھلھ قتلة وأخذت منھم دیة 

 .)القتیل
ي نظریتھا التنمویة وھكذا فإن نجاح الدولة اإلسالمیة ف

  :مرتبط بـ 
ة  ة التنمی ي لعملی ذي یعط دي ال اس العقی األس
ي  ع األھل ة المجتم ي قیم ذي یعل ي ال اس األخالق دیمومتھااألس

 .وقوانینھ الحاكمة االساس المادي 
 .القادم إن شاء هللا تعالىوھو ما نفرد لھ الحدیث 

 قراءة في كتابات األستاذ حسن البنا 
 مؤسس الحركة اإلسالمیة الحدیثة

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

 
ة ساطع أقف اإلسالم من المرو ألن مھ، الموقف حول موضوع المرأة واضح ال لبس فیإنو -

 أصل الخلق يیة للرجل فو مساھيمتھا شریعة اإلسالم، فررأة بمثل ما كملمت ارّشریعة ك البیان، وما من
آن، وتتمتع بكل ما یتمتع بھ الرجل من رحكام القأطبت بمثل ما خوطب بو الجزاء، خفيو  التكالیف،يوف
ع موض وھي ذات ذمة قانونیة مستقلة، وشخصیة قانونیة كاملة، ھيالحیات الشرعیة، ولصوا وققالح

ضع مثلھ للفروض الشرعیة، خ دخول الدین وال یتبعھا، وتيین قائمة بذاتھا، ال تتبع الرجل فبالدللتكلیف 
ر ض یعتبرھا البعض مقیاس التحية األوروبیة التأ القانونیة ما لم تتمتع بھ المرةحقوق الشخصی  منھاول

 فظ تحتھيا، وة زوجھم عن ذة اإلسالم ملكھا الخاص، وذمتھا المالیة المنفصليفللزوجة ف ،نیةوالمد
 من شبھة لحنیفھا بھ اإلسالم ائبیھا بعد الزواج فال تلحق بالزوج ، وكل ذلك یبرأإلى نسبتھا باسمھا و

 .التبعیة للزوج
 
ناسب من مالحیتھا للعمل مرتبطة بتحدید مجاالت العمل الص التعلیم مقرر، وية فأرموحق ال -

ا األنثویة ھدائھ، وكل ذلك بما ینسجم مع طبیعتأة بیعتھ ومجالھ وزمانھ ومكانھ وطریقطالعمل و حیث نوع
 ذلك يألسرتھا السكن والرعایة، ویجرو یكفل لھا األمان والطمأنینة، بمامن تبعات األمومة، و ملھحوما تت
  وفقا لنوعیاتھيسس تتعلق بتقسیم العمل االجتماعأاء، ووفقا لما تتخذه من غرأوضاع الشریعة ال حسب

  مني، والتوظیف األسريمع لكل نوع، وتتعلق بما یفرضھ اختالف التكوین الجسمفراد المجتأوصالحیات 
 مكنات العقلیة لكلمطار ما قرره الشرع الحنیف من تماثل الإ يء األسرة، وفأعضااة على كل من قمھام مل

 .الجزاءو ي الشرعلتكلیف اية بدلیل تساویھما فأمن الرجل والمر
االلتزام عني رأة، ولكنھ یما على الرا، وال حجس حبيناإلسالم ال یعي قرر فمب الجاوالح

 للمرأة من كفالة التعلیم لھا، وجواز اواالختالط، وھذا ال یخل بما یتاح شرعي الملبس باألوضاع الشرعیة ف
نما ھو تصنیف لألحكام إمجال المساواة، ي فصا لتزام ال یشكل نق وھذا االجاالت المناسبة،م اليا فھعمل

یر والذھب على الرجال مما یخل بكمال ر الحنع إن م: أحدلقوی وضاع كل جنس، واللتتناسب مع أ
 .حقوقھم

 
 الزواج، يرأة فمال و یحكم عالقة الرجلي الذيضع الزوجة، فإن التوازن الشرعولبالنسبة و -

الجتماعیة  تربطھما، بقدر ما یظھر عند النظر إلى تلك المؤسسة ايلى العالقة الثنائیة التر إر بالنظھال یظ
 ھيیمھا، وظرآن الكریم بتنقكثر المؤسسات حظا من اھتمام الأ يسرة، وھلعقد وھي األا  تنشأ بھذايالت

 .ھا انتشاراوأوسع التأثیر، يا فظ، وأعمقھا حيمران البشرلع اخفي تاری تسساؤمأدوم ال
إلى حقوق  أن ینظر ية، وال ینبغأ عالقة رجل بامرم في اإلسالم لیس مجرد عقد یحكوالزواج

 ھ، ولكن الزواج عقد ینشأ بيع والمشترئفقط، كما ینظر إلى حقوق الباي تقابلھما وتوازیھما الزوجین ف
 .التوالد والتربیةو، واستمراره بالتكاثر يجتمع اإلنسانم ال اللبنة األولى في نظام ھوياعمكیان اجت

زع على وسبان ما یتح ب أوضاع األسرةي النظر في إطار ھذه المؤسسة االجتماعیة ینبغيوف
اجبات بالتقابل مع الحقوق وزع الوالحیات، فال تتصف تتفق مع ما یتوافر لھ من ظائو یھا منفكل عضو 

ا قبل كل مرأة أمدو الب تومن ھناا، ھظائف واألعمال وتكاملوالحیات، وتقسیم الصلل بقدر ما تتوزع بالنظر
 .نیفحالمھا بھ الشرع رّویبدو ما كضنة لألجیال، ء، وحايش

 يؤسسة ذات الشیوع الزمانمه الھذ تنظیم يف  لألسرة یصل إلى حد اإلعجازيوالنظام اإلسالم
، فأتت األحكام والرخص بما یساعد على لھاجتعات كم عبر اليكانلمكلھ، وذات االنتشار ا عبر التاریخ

اء بالنسبة ألحكام وریض، س العوعكانیة بھذا االنتشار والتنمیة الخیرات التاریغالمت ر منغی متياجھة أوم
 .الزوجات أو غیرھما  تعددواج، أو الزءإنھا

 
 المجتمع، ھو ي مشكل یتعلق بوضع المرأة فيمنھ عند النظر إلى أ ھم ما یتعین الحذرأن إو -
م قی خرى، ومن أطرأ تدعو إلى استیراد حلول للمشاكل من حضارات يت التوالعالیة الص ھذه الدعوات

، وما یعرفھ يق التاریخ اإلسالمسیاا عن مة بعیدة تماخیخالفة، ومن سیاق أوضاع تاریم أعراف وتقالیدو
 .أعراف، واعتادوه من قیم، وآمنوا بھ من معتقدات ون منمسلمال

تمع، مج الي فئدإن مثل ھذه الدعوات خلیقة بأن تعود بأفدح الضرر على موازین القیم والعقا
ة األجیال بیة األولى لترقوتمثل البوت، جتمعم بناء اليألولى فركان مؤسسة تمثل اللبنة ا أد منھوأن ت

 .تتابعةمال
 خاتمة

نیة والعلم، طم من األمل والوئ الدعاها، فإن األمة إذا توافرت لھا كل ھذروأخیرا ولیس آخ
نھا قد أ ذلك ىضیف إلأإذا  سیما  لھا، واللبق بال شك أقوى األمم والمستيد، فھقتصاواال وة والصحةقوال

ل فن اإلسالم قد كأن، وأصبحت تتمنى الخیر للعالم كلھ، وغیاوالعدوان، واألنانیة والط طھرت من األثرة
 .النكول عنھ، والعدول عن طریقھي ذلك، فال حجة ألمة ف

 .والحمد  رب العالمین
 

  قراءة في
 فكر جماعة اإلخوان المسلمین
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 . ًجاھلیة فاسدة ولن یغني عنھم علمھم شیئا 
    وإذا كان الدافع لھذا االنحراف باجتزاء األھداف ھو الشعور بالعجز أمام 
ًقوي األعداء أو أنھم لن یمكنونا من تحقیق أھدافنا الكاملة فھذا أیضا ضعف 

 . وي إیمان وخطأ في الفھم فإننا نستمد القوة من هللا موھب الق
ًوإذا كان الدافع لھذا االنحراف تصور أن تحقیق ھذه األھداف لیس واجبا 
علي كل مسلم أو أنھ فرض كفایة فھذا خطأ یلزم تصحیحھ ومعرفة أنھ 

 .م یعلموا علي إقامة دولة اإلسالمفرض عین وأن المسلمین آثمون إن ل
 
 :  دولة محدودة – 2    

باالقتصار علي إقامة حكم ویمكن أن یكون االنحراف عن األھداف 
إسالمي في قطر من أقطار اإلسالم دون التفكیر أو العمل والتعاون في إقامة 

 . دولة اإلسالم العالمیة 
 وھذا خطأ ومخالفة صریحة لما تعاھدنا علیھ ویتعارض مع عالمیة

وقاتلوھم حتى ال تكون فتنة ویكون (الدعوة ووحدة المسلمین، قال تعالى 
 ) . الدین كلھ 

ویھیئ لألعداء فرص القضاء علي مثل ھذا النوع ال نعزلھ عن باقي 
 . األمة اإلسالمیة 

  
 :  االستیالء علي الحكم – 3

ویمكن أن یكون االنحراف عن األھداف بأن یصیر الھدف ھو مجرد 
االستیالء علي الحكم بصورة أو بأخرى، فیدفع ذلك إلي تجاوزات ومخالفات 

حیح في األسالیب والوسائل بسبب التشوق إلي الحكم للخط اإلسالمي الص
 . واستشرافھ علي طریقة األحزاب السیاسیة المعروفة

وھذا االنحراف یعرض العمل اإلسالمي إلي مخاطر جسیمة أو االنھیار 
لضعف األساس فھناك فرق بین العمل إلقامة دین هللا والتمكین لھ وبین 

لالزم لكال الحالین مختلف من حیث العمل لمجرد الوصول للحكم فاألساس ا
 . القوة واألصالة الالزمة لالستقرار واالستمرار 

 
    وقد عرض الحكم علي رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم ، وذلك حین 

إن كنت إنما ترید بما : ( .. ًجاءه عتبھ ابن ربیعة ممثال عن قریش وقال لھ
ًا حتى تكون أكثرنا ماال ، ًجئت بھ من ھذا األمر ماال جمعنا لك من أموالن

ًوإن كنت ترید بھ شرفا سودناك علینا ، حتى ال نقطع أمرا دونك، وإن كنت  ً
 ... ). ًترید ملكا ملكناك علینا 

فما كان الرسول صلي هللا علیھ كما نقول الروایة إال أن قرأ علیھ أوائل 
فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل : " سورة فصلت إلي قولھ تعالي

 " . صاعقة عاد وثمود
 

 :  اإلسالم الجزئي – 4    
وقد یكون االنحراف بالرضا بأسلمة بعض مرافق الدولة دون العمل 

سالم كل متكامل وال علي إقامة الحكم اإلسالمي الكامل، وھذا خطأ ألن اإل
یصلح االجتزاء في التطبیق ، فمثل ذلك كمن یستبدل ید آدمي برجل حمار 

 .ًفسیظل الحمار حمارا ولن تغیره األطراف اآلدمیة 
فلنحذر من ھذا النوع من االنحراف ألن أعداء هللا یفكرون في 
امتصاص الصحوة اإلسالمیة بتقدیم صور جوفاء ممسوخة من الحكم 

 . حولون بھ التیار عن االتجاه األصیلاإلسالمي ی
  .. "وا ادخلوا في السلم كافة نیا أیھا الذین آم" : قال تعالي

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما " قائل وقال عز من 
جزاء من یفعل ذلك منكم إال خزي في الحیاة الدنیا ویم القیامة یردون إلى 

 ".ون أشد العذاب وما هللا بغافل عما یعمل
 یتبع إن شاء هللا تعالى

 
 

  رحمھ هللا–المرشد االسبق األستاذ مصطفى مشھور 
 

 االنحراف 
 :عن األھداف 

ًومن االنحرافات الخطیرة أیضا االنحراف عن األھداف األصلیة إلي أھداف جزئیة أو     
دون فرعیة أو إلي أھداف مغایرة لألھداف األصلیة، وذلك یرتب إضاعة للجھود والطاقات ب

 .طائل، وانتكاسة للعمل اإلسالمي الصحیح ونتائجھ المرجوة
وقد أوضح لنا اإلمام الشھید أننا نھدف إلي التمكین لدین هللا في األرض بإقامة دولة 

 . اإلسالم وإعادة الخالفة وتبلیغ اإلسالم للناس كافة 
 : كم ھدفین أساسیناذكروا أن ل: (فیقول" بین األمس والیوم"     فنجده یخاطبنا في رسالة 

أن یتحرر الوطن اإلسالمي من كل سلطان أجنبي وذلك حق طبیعي لكل إنسان ال  – 1    
 . ینكره إال ظالم جائر أو مستبد قاھر 

أن تقوم في ھذا الوطن الحر دولة إسالمیة حرة تعمل بأحكام اإلسالم وتطبق نظامھ  – 2    
تھ الحكیمة للناس، وما لم تقم ھذه الدولة فإن االجتماعي وتعلن مبادئھ القویمة، وتبلغ دعو

ًالمسلمین جمیعا آثمون مسئولون بین یدي هللا العلي الكبیر عن تقصیرھم في إقامتھا وقعودھم 
 ) . عن إیجادھا 

 
یعبر عن مھمتنا وھدفنا ) اإلخوان المسلمون تحت رایة القرآن ( ً    وھا ھو أیضا في رسالة 

 :فیقول
أن تقف في وجھ ھذه الموجة الطاغیة من مدینة المادة وحضارة المتع ًمھمتنا إجماال ( 

والشھوات التي جرفت الشعوب اإلسالمیة ، فأبعدتھا عن زعامة النبي صلي هللا علیھ وسلم 
وأخرت تقدمھ مئات السنین ، حتى تنحسر . وھدایة القرآن ، وحرمت العالم من أنوار ھدیھا 

، ولسنا واقفین عند ھذا الحد بل سنالحقھا في أرضنا ، عن أرضنا ویبرأ من بالئھا قومنا 
، وتوقن ھ باسم النبي صلي هللا علیھ وسلموسنغزوھا في عقر دارھا حتى یھتف العالم كل

 وحینئذ یتحقق للمسلم تشر ظل اإلسالم الوارف علي األرض،الدنیا كلھا بتعالیم القرآن ، وین
 ) .ون فتنة ویكون الدین كلھ ما ینشده ، فال تك

 
 وأوضح لنا في أماكن متفرقة من رسائلھ أن ھذه األھداف مما یؤكده الدین ویحتمھ وأنھا 

 . واجب علي كل مسلم ومسلمة
َّ المسلمین األول اھتموا بنصب اإلمام أو الخلیفة حتى قدموا إنجاز ذلك علي  وكیف أن

سالم ، وقد جعلھ وأوضح أن الحكم أصل من أصول اإل. دفن الرسول صلي هللا علیھ وسلم 
 . رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم عروة من عري اإلسالم 

ًوذكر أیضا أن الحكم معدود في كتبنا الفقھیة من العقائد واألصول ال من الفقھیات 
 . والفروع 

أما والحال كما نري، ( ثم نجده رضي هللا عنھ بعد أن أوضح كل ذلك یقول في صراحة 
 التشریع الفعلي في واد آخر ، فإن قعود المصلحین اإلسالمیین التشریع اإلسالمي في واد

عن المطالبة بالحكم جریمة إسالمیة ال یكفرھا إال النھوض واستخالص قوة التنفیذ من أیدي 
 ) . الذین ال یدینون بأحكام اإلسالم الحنیف 

بصور     ھذه ھي األھداف بوضوحھا ووجوبھا وأصالتھا واالنحراف عنھا یمكن أن یكون 
 : منھا 

  
 :صور االنحراف عن األھداف 

 :  االجتزاء في األھداف– 1  
ًكأن یقتصر مثال علي العبادة والذكر والعلم والدعوة إلي هللا واألمر والنھي عن المنكر 
وأعمال البر، ویترك أمر التشریع والحكم والجھاد وإقامة دولة اإلسالم وإعادة الخالفة 

 . والتمكین لدین هللا
ذا یعتبر في الحقیقة مسخا لإلسالم وانتفاضا لھ، وتطبیقا غیر سلیم ھذه األھداف وھ

الجزئیة أو بعضھا فھي وما اختارت وحسابھا علي هللا، لكن الذي نعنیھ ھنا من یسیرون 
 . علي طریق الدعوة بأھدافھ التي أوضحناھا ثم ینحرف عنھا بھذا االجتزاء 

وعدم التعرض لإلیذاء من الحكام المستبدین فھذا ضعف فإذا كان الدافع ھو إیثار العافیة 
في اإلیمان ال ینجي صاحبھ من المسئولیة أمام هللا ، ومن ناحیة أخري فإنھ في ظل 

 . األوضاع الظالمة التي ال تطبق شرع هللا لن تصفو عبادة وال دعوة وال علم 
قائد ضالة وعادات وسیظل المسلمون مستذلین مستبعدین، وتفرض علیھم وعلي أبنائھم ع

 من فقھ الدعوة
 طریق الدعوة بین األصالة واالنحراف 


