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 4 طریق الدعوة بین األصالة واالنحراف

 التربیة في فكر اإلمام البنا
 ))1((  

 من أین نبدأ ؟
إن تكوین األم وتربیة الشعوب وتحقیق اآلمال ومناصرة المبادئ 
تحتاج من األمة التي تحاول ھذا أو من الفئة التي تدعو إلیھ على األقل 

 :إلى قوه نفسیة عظیمة تتمثل في عدة أمو
 .إرادة قویة ال یتطرق إلیھا ضعف 

 .ال یعدو علیھ تلون وال غدر ووفاء ثابت 
 .وتضحیة عزیزة ال یحول دونھا طمع وال بخل

ومعرفة بالمبدأ وإیمان بھ وتقدیر لھ یعصم من الخطأ فیھ 
 واالنحراف عنھ والمساومة علیھ والخدیعة بغیره 

على ھذه األركان األولیة التي ھي من خصوص النفوس وحدھا، 
المبادئ وتتربى األمم الناھضة وعلى ھذه القوة الروحیة الھائلة تبني 

 ..وتتكون الشعوب الفتیة وتتجدد الحیاة فیمن حرموا الحیاة زمنا طویال
وكل شعب فقد ھذه الصفات األربع أو على األقل فقدھا قواده 
ودعاة اإلصالح فیھ، فھو شعب عابث سكیر، ال یصل إلى خیر وال 

 .یحقق أمال
إن الظن :" واألوھامي جو من األحالم والظنونفوحسبھ أن یعیش 
 ."ال یغني من الحق شیئا 

ھذا ھو قانون هللا تبارك وتعالى وسنتھ في خلقھ ولن تجد لسنھ هللا 
 سورة الرعد " إن هللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم ": تبدیال
 .11اآلیة 

وھو أیضا القانون الذي عبر عنھ النبي صلى هللا علیھ وسلم في 
یوشك األمم أن تداعى علیكم كما " :رواه أبو داود  الذيالحدیث الشریف

قال .. من قلھ نحن یومئذ ؟   أو:فقال قائل ..تداعي األكلة إلى قصعتھا 
 أنتم یومئذ كثیر، ولكنكم غثاء كغثاء السیل، "صلى هللا علیھ وسلم 

ولینزعن هللا من صدور أعدائكم المھابة منكم، ولیقذفن في قلوبكم الوھن، 
 . " حب الدنیا وكراھیة الموت:قال..  یا رسول هللا وما الوھن؟ :ائلفقال ق

أو لست تراه صلى هللا علیھ وسلم قد بین أن سبب ضعف األمم وذلة 
الشعوب وھن نفوسھا وضعف قلوبھا وخالء أفئدتھا من األخالق الفاضلة 
وصفات الرجولة الصحیحة ، وإن كثر عددھا وزادت خیراتھا وثمراتھا 

.... 
 األمة إذا رتعت في النعیم وأنست بالترف وغرقت في أعراض وإن

المادة وافتتنت بزھرة الحیاة الدنیا ، ونسیت احتمال الشدائد ومقارعة 
 .الخطوب والمجاھدة في سبیل الحق ، فقل على عزتھا وآمالھا العفاء 

 یتبع إن شاء هللا تعالى

 خواطر حول األخوة والتجرد والثقة
  محمد بدیع.د.فضیلة المرشد أ

 
، إن هذه )املؤمنون(﴾ )8(﴿والَِّذين هم َألماناِتِهم وعهِدِهم راعونَ : بدايةً أحب أن أذّكر بقول اهللا عز وجل

الصفة املهمة من صفات املؤمنني أهل اجلنة تعين رعاية وصيانة األمانات والعهود اليت يقطعها اإلنسان على نفسه مع اهللا 
لكي نكون ممن يفعلون ما يوعظون به سننظر ما هي اإلجراءات اليت ا ننفذ هذا التكليف؟ يتطلب هذا  و-مث مع الناس

﴿ِإنَّ الَِّذين فيما سنتناوله بإذن اهللا وهي األخوة والتجرد والثقة فهي ثالث صفات عاهدنا اهللا عز وجل عليها ببيعتنا 
 ﴾ونَ اللَّهاِيعبا يمِإن كوناِيعبفال دخل للبشر هنا لكي يكونوا طرفًا ننتظر منهم مقابالً حىت )10من اآلية : تحالف(ي ،

 ".نعيش مع احلق بغري خلق ونعيش مع اخللق بغري نفس ونعيش من النفس بغري هوى"يصدق فينا حبق أننا 
دنيا أو اخلط  من وضع أسس هذه اجلماعة املباركة بأن احلدود ال- رمحه اهللا-األخوة كما وصفها األستاذ البنا

هل تدري ما معىن سالمة الصدر؟ هل جربتها؟ هل إذا حدث فيها .. األمحر الذي ال يسمح بتجاوزه هو سالمة الصدر
شرخ أعدا سليمة كما كانت؟ فأين هي عندك أنت وال شأن لك بغريك؟ ألن اهللا عز وجل حيبك على قدر حبك أنت 

ة املباركة لتصل إىل أعالها وهو اإليثار؟ هل تدري ما معىن اإليثار؟ إلخوانك ال بقدر حبهم لك وتتصاعد درجات األخو
هل جربته يف موقف؟ إنه أن تفضل أخاك على نفسك؟ هل تذكر إخوانك يف السجون واملعتقالت ويف أحلك األزمات 

اآلخرة بفضل اهللا كيف كانوا يستقبلون األذى بل املوت فداء إلخوام، ونسأل اهللا أن يكونوا قد فازوا خبريي الدنيا و
 .ورمحته

وليس فقط لألخوة حقوق بل هلا أيضا قيم وضوابط متنع من الغيبة والنميمة والتناجي وسوء الظن وتظلل أدب 
فهل زينت إخوانك أم شنتهم، وكذلك " من نصح أخاه بينه وبينه فقد زانه، ومن نصحه على املإل فقد شانه"النصيحة 

وال بأس من متحيص احلقيقة بالدليل والربهان يف ظل احلب يف : "ستاذ البنا رمحه اهللاأدب اخلالف الراقي كما يقول األ
، هيا نعود هلذا األصل ونقيس أنفسنا عليه وال تقل يل فالنا فعل "اهللا من غري أن جير ذلك إىل املراء املذموم والتعصب

 رأينا أحيانا عندما ينقص احلب يف اهللا أو تتوارى كذا أو عالنا فعل كذا، فحىت لو عصى اهللا فيك أطع اهللا أنت فيه، وقد
والتحذير الرباين هنا مهم ألن معظم النار يبدأ . حقوق األخوة عن الصورة نرى ظهور املراء املذموم بل والتعصب فعالً

ا؛ رضي بالتحريش بينن" رضي مبا حتقرون من أعمالكم"من مستصغر الشرر والشيطان يئس أن يعبد يف أرضنا، ولكنه 
﴿وقُلْ ِلِعباِدي يقُولُوا ولذا يدفعنا لكي ال نقول اليت أحسن، وبالتايل هذه الكلمات تقلل من مستوى األخوة وتضعفها 

﴾مهنيغُ بزنطَانَ ييِإنَّ الش نسأَح ويتفاعل نزغ الشيطان بقدر استجابتنا له، هل )53من اآلية : اإلسراء (الَِّتي ِهي ،
﴿يا بني ال تقْصص رؤياك دأ الكيد الشيطاين ليس من كلمة بل من رؤيا يف املنام فيصل إىل ما وصل إليه تتصور أن يب

﴾ِبنيم وداِن عطَانَ ِلِإلنسيا ِإنَّ الشدكَي وا لَكِكيدفَي ِتكولَى ِإخا الشيطان حاضر يف كل )5  من اآلية: يوسف (عدائم ،
 ). 100من اآلية : يوسف ( بعِد أَنْ نزغَ الشيطَانُ بيِني وبين ِإخوِتي﴾﴿ِمناملشاكل 

إنه يغتاظ سواء كان شيطان إنس أو جن أن يرانا صفًا واحدا ولو حىت يف الصالة فينتهز أي ثغرة يف الصف، فقد 
ه يغتاظ أن يرانا فرحني متحابني فرييد أن رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأي العني خيترق الصفوف من خالهلا، إن

من : اادلة (﴿ِإنما النجوى ِمن الشيطَاِن لِيحزنَ الَِّذين آمنوا ولَيس ِبضارِهم شيئًا ِإالَّ ِبِإذِْن اللَِّه﴾يفرقنا وأن حيزننا 
 ). 10اآلية

﴿ولَوال فَضلُ ا ولوال فضل اهللا ورمحته حلقق أهدافه ولقد جرب الشيطان هذا السالح اخلطري فيمن هم أفضل من
، أمل يفرق شياطني اإلنس واجلن، بني األوس )83من اآلية : النساء (اللَِّه علَيكُم ورحمته التبعتم الشيطَانَ ِإالَّ قَِليالً﴾

بينهم؟ أمل يهج النفوس حىت بني املهاجرين واخلزرج أفضل مناذج العطاء من األنصار؟ أمل يثر غبار الصراع القدمي 
واألنصار يف عدة مواقف، ولكن العودة إىل األصول والثوابت تعاجل االختالف يف الفروع؛ ألن ما بيننا أغلى مما يف 
األرض مجيعا، وأحب بعد أن نذوق حالوة هذه األخوة أن نوسع دائرا لتشمل أخوة مجيع املسلمني، بل إن نذيق غري 

مني طعم حالوة عدل اإلسالم وبره م الذي افتقدوه من غري امللتزمني بأوامر إسالمهم احلنيف، كما جاء به وطبقه املسل
 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 یتبع إن شاء هللا تعالى
 

 مالرحی الرحمن هللا بسم

 من معین التربیة اإلخوانیة
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 خوانیة آفاق التربیة اإلفى
باإلجابة على ھذه األمثلة وأشباھھا یستطیع األخ الصادق أن یطمئن على مدى صلتھ 

َوألف بین قلوبھم لو أنفقت ما (بالقائد، وثقتھ بھ، والقلوب بید هللا یصرفھا كیف یشاء  َ َ َْ ْ َ ُ ََّ َ َْ ْ َِ ِ ُ ْ َ
َّفي األرض جمیعا ما ألفت بین قلوبھم ولكن َ َِ ِ َِ ُ ََّ ْ ِ ِ ُِ ْْ َْ ََ ََ ٌ هللا ألف بینھم إنھ عزیز حكیمً ِِ َ ُ ُ ٌَ ِ َ ََّ َْ َْ َّ َ( 

 ).63:ألنفال(
 المظاھر
 أن تكون ثقتھ بما عند هللا اكبر من ثقتھ بما فى یده

 أن تراه ھادئ البال ، ساكن النفس إذا ما ادلھمت الخطوب
 أن یعلم أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ ، وما أخطأه لم یكن لیصیبھ

 اده الصالحینأن یؤمن بنصر هللا لعب
 أن یصبر على قضاء هللا و قدره وال یتعجل النتائج

 أن یكون قوى الیقین بثواب هللا لھ فى خطواتھ و حركاتھ و كلماتھ فى طریق الدعوة 
 قوى اإلیمان بأنھ على طریق الحق

أن یكون قوى اإلیمان بان ھذا ھو طریق التغییر الوحید ، و ھذا المنھج منفرد ال نظیر 
 لھ

 قن بصدق القیادة و حسن نیتھا ، فیحسن الظن بھا ، و یتوسم فیھا الخیرأن یو
 أن یسمع و یطیع لقیادتھ التى تعرف علیھا عن قرب و اطمأن لكفاءتھا و إخالصھا

إذا خالف رأیھ رأى القیادة یظن برأیھ الخطأ ، و ما إن یرى انشراح صدر قیادتھ ألمر 
  تعزم إال على كل خیرإال و یوقن أنھ الحق لثقتھ أن قیادتھ ال

 أن یطمئن إلى إخوان الطریق و یوقن بإخالصھم فیحسن الظن فیھم
 أن ال یكذب حدیث إخوانھ ، وال یحقر أعمالھم ، وال یسفھ آراءھم

أن ال یعتز بنفسھ و یعترف بفضل هللا علیھ و أنھ مؤیده ، فیثق فى نفسھ و یطمئن إلى 
 قراراتھ و خطواتھ وال یھتز

  لتقدم أو تأخر في موقعي أو درجتي وال أتحدث فیھ مع أحدال أنظر أبدا
 ًال یتردد كثیرا ، بل یستشیر و یستخیر ثم یتوكل على هللا دون التفات للخلف

مستعد العتبار األوامر التي تصدر إلیھ من القیادة ال مجال فیھا للجدل وال للتردد وال 
 لالنتقاص وال للتحویر

ت تصرف الدعوة و تملك القیادة في نظره حق مستعد لوضع ظروفھ الحیویة تح
 الترجیح بین مصلحتھ الخاصة ومصلحة الدعوة العامة

 یضع ظروفھ الحیاتیة تحت تصرف قیادتھ ویستأذن في كل ما یعن لھ من أمور
 

********** 
 يا كرمي: النيب صلى اهللا عليه واله وسلم يف الطواف إذا مسع اعرابياً يقول بينما

  يا كرمي: فهفقال النيب خل
  يا كرمي: فمضى االعرايب اىل جهة امليزاب وقال

  يا كرمي: فقال النيب خلفه 
، واهللا لوال  يا رشيق القد، ازأ يب لكوين اعرابياً؟, صبيح الوجه يا: فالتفت االعرايب اىل النيب وقال

 عليه واله وسلم وجهك ورشاقة قدك لشكوتك اىل حبييب حممد صلى اهللا صباحة
  اما تعرف نبيك يا اخا العرب؟: النيب وقال مفتبس

 ال: قال االعرايب 
  فما اميانك به؟: النيب  قال
  اّمنت بنبوته ومل اره وصدقت برسالته ومل القه: قال 

  اعلم أين نبيك يف الدنيا وشفيعك يف االخرة, يا أعرايب : قال النيب 
  لمفأقبل االعرايب يقبل يد النيب صلى اهللا عليه واله وس

سبحانه وتعاىل بعثين  فإن اهللا, ال تفعل يب كما تفعل االعاجم مبلوكها،  مه يا اخا العرب: النيب فقال
  بل بعثين باحلق بشرياً ونذيراً, ال متكرباً وال متجرباً

ويقول , واالكرام السالم يقرئك السالم وخيصك بالتحية. يا حممد: فهبط جربيل على النيب وقال له
  والقطمري والفتيل, القليل والكثري فغداً حناسبه على,ال يغرنه حلمنا وال كرمنا, رايبقل لالع: لك 

  اهللا؟ او حياسبين ريب يا رسول: فقال االعرايب
  نعم حياسبك إن شاء: قال 

 ألحاسبنه إن حاسبين, وعزته وجالله: فقال االعرايب
 العرب؟  يا اخاوعلى ماذا حتاسب ربك: فقال النيب صلى اهللا عليه واله وسلم 

على معصييت حاسبته  وإن حاسبين, إن حاسبين ريب على ذنيب حاسبته على مغفرته: قال االعرايب 
 وإن حاسبين على خبلي حاسبته على كرمه, على عفوه

, السالم السالم يقرئك, يا حممد: وقال .. فهبط جربيل على النيب  ..  النيب حىت إبتلت حليته فبكى
 قلل من بكائك فقد اهليت محلة العرش عن تسبيحهم وقل ألخيك االعرايب ال يا حممد: ويقول لك

  حياسبنا وال حناسبه فإنه رفيقك يف اجلنة

  “ التعالیم “خواطر حول رسالة 
  البیعةمظاھر تحقق أركانو

 ))5((  
 

 ركن األخوة
 وأرید باألخوة 

أن ترتبط القلوب واألرواح برباط العقیدة، والعقیدة أوثق الروابط وأغالھا، واألخوة أخت اإلیمان، 
سالمة الصدر، :  بغیر حب، وأقل الحبقوة الوحدة، وال وحدة: والتفرق أخو الكفر، وأول القوة

ْ یوق شح نفسھ فأولئكَ (مرتبة اإلیثار، : وأعاله ِویؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة ومن ِ ِ ْ ِ َِ َ ْ َُ ََ ٌْ َ ََّ ُ َ َ ُ ُُ َ َ َ ََ َ ْ َ ْ َِ ِ َِ ُْ
َھم المفلحون ُُ ِ ْ ُ  ).9:الحشر ()ُْ

 فلن یكون بغیرھم، وھم إن لم واألخ الصادق یرى إخوانھ أولى بنفسھ من نفسھ، ألنھ إن لم یكن بھم،
والمؤمن للمؤمن كالبنیان، یشد (، )وإنما یأكل الذئب من الغنم القاصیة(یكونوا بھ كانوا بغیره، 

ٍوالمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض. ( .ً)بعضھ بعضا ُ ُْ َْ ُ َ ُ ُ َِ ْ ِ َِ ْ َ َُ ََ ُْ ْْ ، وھكذا یجب أن )71:التوبة ()ْ
 .نكون

 المظاھر
 رسولھ أكثر مما سواھما  وأن یكون حب األخ 

 رسولھ لما فیھم من صفات یحبھا هللا وأن یكون حبھ إلخوانھ 
 ًن تكون عالقتھ بإخوانھ محبة في هللا و  
 أن یعاون إخوانھ فى أمورھم الحیاتیة واألخرویة 

 یقدم النصح لھم دون أن تتغیر نفسھ تجاھھمأن ینصح إخوانھ فى هللا ، و
 ینصح لھ قبل التبلیغ عنھخوانھ ، وأن یستر المسئ من إ

 یفرح لفرحھم أن یتألم آلالم إخوانھ ، و
 صدق السؤال و قضاء الحاجاتالھدیة وأن یتعھد إخوانھ بالزیارة و

 یرى عزه فى عزھم ، فال یفخر علیھم ، وال یتعالى علیھمأن یتذلل إلخوانھ و
  أو قضاء حاجاتأن یكفل إخوانھ فیما یحتاجون إلیھ من أموال أو جھد أو نصح

 أن یعین إخوانھ على ذكر هللا فى صحبتھم 
ًواجعل لى وزیرا من أھلى ھارون أخى اشدد بھ أزرى وأشركھ فى أمرى  " أن یحقق فیھم اآلیة

ًكى نسبحك كثیرا ونذكرك كثیرا إنك كنت بنا بصیرا  ً ً" 
 یبش إلخوانھ ، و یفسح لھمأن یفشى السالم ، و

 یخلف بخیر من غاب فى أھلھ لسفره أو موتھ، وأن یعود من مرض من إخوانھ 
ًأن ینادى إخوانھ بأحب األسماء إلیھم ، وال ینصحھم إال سرا ، و یعفو عن زالتھم و یتغاضى عن 

 ھفواتھم معھ
 أن یكون سلیم الصدر ، ال یحمل ضغینة إلخوانھ ، و یؤثرھم على نفسھ 

 أن یفرح بتقدم أمثالھ من إخوانھ دعویا
 خوانھأن یبر بقسم إ

 أن یذكر إخوانھ في ورد الرابطة ، و یدعو لھم بظھر الغیب
 إن أساء إلى أخي أذھب أنا وأعتذر إلیھ

 إن أساء إلى أخي واعتذر قبلت عذره على الفور
 یرى إخوانھ أولى بنفسھ من نفسھ

 أن یحسن الظن بمن خالفھ الرأي من إخوانھ
 ركن الثقة

 
 وأرید بالثقة 

ًائد في كفاءتھ وإخالصھ اطمئنانا عمیقا ینتج الحب والتقدیر واالحترام اطمئنان الجندي إلى الق ً
َّفال وربكَ ال یؤمنون حتى یحكموكَ فیما شجر بینھم ثم ال یجدوا في أنفسھم حرجا مما (والطاعة،  ِ َّ َ ُِ ِ ِ ِ ًِ َ َُ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ِّ َْ ْ َِ ُ ْ َ ُ َ َُ َْ ِّ َّْ

ًقضیت ویسلموا تسلیما ِ ْ َْ ُ ِّ َ ُ ََ َ  ).65:النساء) (َ
ئد جزء من الدعوة، وال دعوة بغیر قیادة، وعلى قدر الثقة المتبادلة بین القائد والجنود تكون قوة والقا

نظام الجماعة، وإحكام خططھا، ونجاحھا في الوصول إلى غایتھا، وتغلبھا على ما یعترضھا من 
ٌفأولى لھم طاعة وقول معروف(عقبات  َُ ُْ َ ٌ ْ َْ ََ ٌْ ََ َ  ).21-2:محمد ()َ

ة اإلخوان حق الوالد بالرابطة القلبیة، واألستاذ باإلفادة العلمیة، والشیخ بالتربیة وللقیادة في دعو
ًالروحیة، والقائد بحكم السیاسة العامة للدعوة، ودعوتنا تجمع ھذه المعاني جمیعا، والثقة بالقیادة ھي 

 .كل شيء في نجاح الدعوات
 :على مدى ثقتھ بقیادتھولھذا یجب أن یسأل األخ الصادق نفسھ ھذه األسئلة لیتعرف 

 ھل تعرف إلى قائده من قبل ودرس ظروف حیاتھ؟
 ھل اطمأن إلى كفایتھ وإخالصھ؟

ًھل ھو مستعد العتبار األوامر التي تصدر إلیھ من القیادة في غیر معصیة طبعا قاطعة ال مجال  ً
 ى الصواب؟فیھا للجدل وال للتردد وال لالنتقاص وال للتحویر مع إبداء النصیحة والتنبیھ إل

ھل ھو مستعد ألن یفترض في نفسھ الخطأ وفي القیادة والصواب، إذا تعارض ما أمر بھ مع ما تعلم 
 في المسائل االجتھادیة التي لم یرد فیھا نص شرعي؟

 ھل ھو مستعد لوضع ظروفھ الحیویة تحت تصرف الدعوة؟ 
 .الدعوة العامةوھل تملك القیادة في نظره حق الترجیح بین مصلحتھ الخاصة ومصلحة 



 3      یةمن معین التربیة اإلخوان

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رؤى ومواقف
 

 معالم البرنامج االقتصادي
 في فكر جماعة اإلخوان

 ))1((  
 :إن المجتمع القائم على أساس إسالمي علیھ

 أن یوفر األمن االجتماعي لكل مواطنیھ -1
ادیة  -2 وات االقتص ییق الفج ى تض ل عل یعم

 واالجتماعیة بین الطبقات 
دع -3 اق ل ادة اإلنف ي زی ة ف راء وذوي الحاج م الفق

 المجتمع
 دعم الرفاه االقتصادي بین المواطنین -4
 احترام الملكیة الخاصة -5
ات  -6 ل الكیان ل ك ة لجع ات الالزم رض المتطلب ف

 الموجودة في السوق منتجة
ى  -7 ادرین عل ر الق ة غی یلة إلعان اة كوس الزك
 الكسب
ض المؤسسات  -8 ك وإدارة بع ي تمل دور الدولة ف
 : وھذا یعني كات الحیویةوالشر
  عدم التخلي الكامل عن القطاع العام  -
 العمل على رفع إنتاجیة مؤسساتھ  -
اد   - داعم لالقتص اص ك اع الخ ل القط أن یعم

 .وطنيال
 نظام بنكي بدون فوائد  -
 الزكاة  -
ي   - ي ف دخل األجنب ن الت د ع تقالل والبع االس

 االقتصاد
 : استقالل النقد-
رك- ة الش وال ات  وطنی الل رؤوس األم وإح

 .الوطنیة محل رؤوس األموال األجنبیة
 
 : التصنیع-

ن (وھم یعتقدون  ورا م ى الصناعة ف ًأن التحول إل
لم : " روح اإلسالم، الذي یقولھ النبي صلى هللا علیھ وس

ى داود " إن هللا یحب المؤمن المحترف  ى عل ذي أثن وال
ن  ا م ر لن ناعي، وذك دم الص ذا التق لیمان بھ ائق وس دق

  . ..الرقي فیھ ما أعجز البشر
اء  ن الثن ا م ي كتابھ رأ ف ي تق ة الت وحرام على األم

الم ھ الس ى داود علی َ  .. عل د ھ الحدی ا ل ِوألن َ َْ َ َُ َّ ل  َ ْأن اعم َ ْ ِ َ
رد ي الس ر ف ِّ د ابغات وق ِس ِ ٍْ َّ ْ َ ََ َ ِ  رأ نعة   وتق اه ص َوعلمن َ َ ُ ْ َ َْ َ َّ

ْ بأس ن نكم م م لتحص وس لك ِلب ِ ِ ِْ َ ْ ُْ ُْ َ ُ ُ َ ْكمٍَ ُ  ا ون فیھ م ال یك  ث
ریح  ثم تقرأ في كتابھا  . ..ًمصنعا للسالح َ ال َولسلیمان ِّ َ ْ ُ ََ ِ

 َ َ القطر ومن ا شھر ورواحھا شھر وأسلنا لھ عین َ وھ ِغدُ َِ ْ َ َ َ ٌ ْ َ ُ َ َ َ ٌ ْ ُِّ ْ ْ َ ْ ُُ َ َ ََ
 ْ ن زغ منھم ع ْ ی یھ بإذن ربھ ومن َ َ ید ْ یعمل بین ِّ من َالجن ُ َ َ َ ِّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َْ ُْ ِ ِ ِْ ِْ ِ ِ ِ ِ ْ

ِأمر ْ ْ عذاب السعیرَ ِنا نذقھ من ِ ِ ِ َِّ ََ ُْ ُ َ  ْ ن اء م ا یش ھ م َ ل ون ِیعمل ُ َ َ َ ْ ََ ُ َ ُ
یات  دُور راس الجواب وق ان ك ل وجف ب وتماثی ٍمحاری ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍَ ُِ َْ َ ٍَ ِ َ

َ شكرا اود َ ًاعملوا آل د ُ َ ْْ ُ َ ُ  ،یم بك عظ ا مس ون فیھ م ال یك  ث
رأ  م تق ة ث ألدوات المعدنی ل ل نع كام ا  وال مص َوأنزلن َْ ْ َ َ

َ فیھ بأس شدید ومنافعُ للناسْال ِحدید َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ٌَ ٌ ْ  دھا ا عن ل م م تھم  ث
واع  ود األن ن أج و م ال، وھ ذا اإلھم دن ھ ذا المع ن ھ م

 . ویكفي العالم مائتي عام على قدر الخبراء
 
 : تقنین نظام الملكیات-

سیعجب الكثیرون عندما یقرأوا ھنا أن اإلخوان في 
د الملك ادى بتحدی ا ن ر أول م ن مص ة، ولك ة الزراعی ی

 یرحمھ –عجبھم سیزول عندما یعرفون أن األستاذ البنا 
دة -هللا  فحات جری ى ص ذلك عل ب ب ذي طال و ال  نفسھ ھ

وان  لمین اإلخ الم "المس ا روح اإلس ب علین توج
ومي اد الق ي االقتص ده األساسیة ف أن . الحنیف، وقواع

ر  ر فنختص ي مص ات ف ام الملكی ي نظ ر ف د النظ نعی
و . كبیرةالملكیات ال ا ھ ونعوض أصحابھا عن حقھم بم

ات  جع الملكی ع، ونش ى المجتم یھم وعل دى عل أج
د  أنھم ق دومون ب راء المع عر الفق ى یش غیرة، حت الص
م  ره، ویھمھ یھم أم ا یعن وطن م ذا ال ي ھ م ف بح لھ أص
ؤالء  ى ھ اال عل ة ح الك الحكوم وزع أم أنھ، وأن ت ًش

 . "الصغار حتى یكبروا 

 في القرآن الكریم الجانب التربوي
 سامي محمد بدیع عبد المجید/ د. أ

 
وتربیة للفرد في محضن العمل المجتمعي المتوازن بین مسئولیة  ة عامة ولألمة المسلمة خاصة،القرآن الكریم ھدایة لإلنسانی

 .وتأثیر كل في كل الفرد ودور المجتمع
واإلعجاز البالغي واالقتصادي واالجتماعي والحربي  وما اشتمل علیھ القرآن في الجانب التربوي واإلعجاز العلمي

 ربوي، كل ذلك إلعداد الفرد الصالح الذي بصالحھ ینصلح الكون كلھ؛ ألن كل ھذهوالت والدستوري والقانوني والنفسي
وصلھا كما أفسد في األرض بعد أن خلقھا  اإلعجازات واألسرار لو مكنت لعبد فاسد أو إنسان مفسد ألفسد الكواكب والنجوم إذا

 .هللا صالحة
 إن”: للنجوم والكواكب والمسافات بینھا في المجرات ثم قالعندما عرض األرقام المذھلة ًزغلول النجار محقا. د.وقد كان أ

التفكیر والسیر في األرض والكون  كل ھذه الومضات المبھرة إنما ھي إلخضاع اإلنسان لربھ وتعریفھ بقدرة خالقھ وفتح آفاق
ث والتنقیب واالكتشافات التي یسیر علیھا ولكي یقوم باالبتكار والبح لكي یكتشف ویستنبط القوانین المنظمة للكون والسنن

 .”مھیأ لھذا واالختراع فھو
الزوایا البدنیة والعقلیة والنفسیة واالجتماعیة والمستقبلیة في عالم  أما وضع نظام لحیاتھ وبرنامج لرعایتھ وھدایتھ من جمیع

والربع وغیرھا من األنصبة  علیھا وال ھو مھیأ لھا لذلك عجز عن توزیع میراثھ فوضع لھ بمقدار الثمن والسدس الغیب فال یقدر
 .الشرعیة

ما تولى سعى في األرض لیفسد فیھا ویھلك الحرث  ولقد رأینا كیف أن شخصا واحدا ینخر الفساد في قلبھ وروحھ إذا
 والنسل، 

 ووضع لھ القبول في األرض وجمع حولھ القلوب أزاح الغمة عن األمة اإلسالمیة كلھا وكیف أن شخصا واحدا تعلق بربھ
ًا هللا على یده مواتا وجلى بھ قلوبا صدأتوأحی ً. 

 
والمبادئ واألخالق التي ال مصدر صحیح لھا ال دوام وال استمرار  والتاریخ یشھد بأن األمم التي لم تنشأ أفرادھا على القیم

 : قال تعالى ھي إلى زوالف اإللھي والقدوة النبویة الشریفة ومھما أوتیت ھذه األمم من القوة واإلمكانات المادیة لھا إال بالوحي
َ﴿وكذلك أخذ ربك إذا ُ َِ َ َِّ َ َْ ََ ِ ٌ َّ أخذه ألیم شدید ِأخذ القرى وھي ظالمة إن ِ ِ َِ ْ ٌَ َ َ ٌ َُ َ َ َ ََ َ ُ َِ  ).ھود( ﴾)102 (ْ

فیما یخص جمیع جوانب تربیة اإلنسان في عقلھ وسمعھ  وأعتقد أن من أعسر األمور تناول مثل ھذا الموضوع بما یلیق بھ
 ًل مراحل حیاتھ ذكرا كان أم أنثىوحاضره ومستقبلھ وحسابھ وجزائھ وعقابھ وثوابھ في ك وحھ وبدنھ وماضیھوبصره وقلبھ ور

ِمجتمعھ، ومعامالتھ بكل أشكالھا من قصص  وعالقتھ بأبیھ وأمھ وزوجتھ وأوالده وأحفاده وجیرانھ وأھلھ وأقاربھ، وكل طبقات
علیھم سنن  َنھا لألجیال القادمة حتى ال تقع في مثل ما وقع فیھ السابقون فیجريالمستفادة م األمم السابقة وما حدث لھا، والدروس

ًهللا، وتحت كل بند من ھذه البنود مشروع مُعالج لھا عالجا ربانیّا ً ا، وكل ذلك في القرآن الكریم ٍِ  .ًخاصّ
 القاصر؟ كیف یمكن تناول كل ذلك في مثل ھذا الجھد البشري الضعیف

َّھذا ھو نورھا یضيء لك ھذه الجوانب في وقت واحد فأنىآیات القرآن الكریم   لمثلي أن یتصدى لذلك؟  ٍ
معت العلوم البشریة التجریبیة ٍوفتحت أمام العقل البشري كصفحات كتاب یُسطر كل سطر فیھا  ًفمثال في أیة أو آیتین جُ َّ ٍ ِ ُ

َّ هللا  بالدین  ختامھا لتعجب من ربط الدنیاالعارفین وتجارب العلماء واستنتاجاتھم، وانظر إلى َبحث الباحثین وعلوم َ﴿ألم تر أن َ ََ َ ْ َ
ْ السماء ِأنزل من َ َّ ِ َ َ ْ ْ الجبال َ ِماء فأخرجنا بھ ثمرات مختلفا ألوانھا ومن َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ً َِ ْ ِْ ِ ٍ ُِ َ ْ َ َْ ًَ َ ٌ بیض وحمر مختلف ألوانھا وغرابیب سودٌ  َِ د َ ُجد ُ َ َ َ َ ٌ ُ ٌ ْ ُ َ ٌ ُِ َِ ُْ َ َْ ِ)27 (ْ ِومن َ 

َّ َالناس والد ِ َواب واألنعام مختلف ألوانھ كذلك إنماَّ َ ٌ ُ َ َ ِّ ََّ َ ُ َ ْ ِْ َ ُِ َِ ْ َ ِ َّ هللا عزیز غفور  َ ْ عباده العلماء إن ٌیخشى هللا من َ ُ َ ُ َ َُ َ َ ٌْ َ ِْ َ ِ َِ ِ ِ  ).فاطر( ﴾)28(ِ
 

ر للمؤمنین خالل خطابھ للكفار والمنافقین، فخطابھ للناس أظھ وفي القرآن خطاب هللا للناس غیر خطابھ للمؤمنین، وخطابھ
ٌما یجمعھ حدیث مشترك ٍبین كل البشر من خلق ورزق وإحیاء سلطان ٌ والبراھین على   في الكون وفي النفس، وإقامة األدلة ٍ

و أضحك وأبكى  :وجوده ووحدانیتھ وبدء الخلق والموت والقیامة َ﴿وأنھ ھُ َّْ َ َ ْ ََ َ ََ َوأنھ ھُو أمات) 43(ُ َُ َ ََ َوأحیا  ََّ ْ  ).لنجما ( ﴾)44(ََ
ًتماما عند كل البشر أنھ لن ینجو منھ أحد كما أخبر الوحي  رحلة األولى تبدأ بالموت الذي یراه الجمیع، وتأكدما دامت الم

ًالحدیث عما یتبعھ من النشور والحساب والثواب والعقاب حقا وصدقا؟ القرآني فكیف ال یكون ًّ! 
ٍھذا الشمول الضخم المعجز، ولیضیف كل قارئ ما أفاء في إطار   ببیان بعض األمثلة لتوضع-َّ عز وجلَّ-ًوأبدأ مستعینا با
ٍنفسھ أو فیمن حولھ أو من غیره من أدلة وبراھین تؤكد نفس الخط، وتنتج من تجربة حیة هللا علیھ مما رأى في تشھد  بالقدرة  ٍ

 .صیانھا لھرعایتھ لھا، ولطفھ بھا مع ع والسلطان والربوبیة واأللوھیة وبالفضل على ھذه النفس البشریة في
ٍیحرمنا، وكم من بلیة ابتالنا بھا قلَّ لھ عندھا صبرنا فلم یخذلنا، وكم  ٍفكم من نعمة أنعم هللا بھا علینا قلَّ لھ بھا توحیدنا فلم

َّ ربك لذو مغفرة رآنا على المعاصي فلم یعاقبناٍ من مرة ٍ﴿وإن َِ َ َّ َْ َُ َ َّ ربك لشد ِ ِللناس على ظلمھم وإن ِ َِ ََّ ْ ََ َّ َ َ َِ ِْ ِ ِیدُ العقاب﴾ُ َِ  .)6من اآلیة  :الرعد( ْ
 

تابوا  فإن“ : كان لخیرنا، لقد جاء في األثر أن هللا تعالى یقول-بھ َّ إن أحسنا االنتفاع- بل أكثر من ھذا فإن ما یبتلینا بھ هللا
ْولنبلونكم ﴿ :في كتابھ العزیز، ومن قبل یقول هللا ”المعایب فأنا حبیبھم وإن لم یتوبوا فأنا طبیبھم ابتلیھم بالمصائب ألطھرھم من ُ َّ ََ ْ َُ َ

ْ الخوف والجوع ونقص ٍبشيء من ٍْ َ َ ََ ُ َ ْ ِْ ْ ِْ ِ ِ َ ْ األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرین ِمن ِ َِّ ْ َ َ َ َ َ َ َ ِّْ ِ َِّ ُ َ ، فإذا بالعبد یطلب من هللا )البقرة( 155) َِ
 .هللا جعل لھ في ذات البالء رحمة الرحمة في البالء، وال یدري أن

بعدھا مع القرآن الكریم ببعض ما یلیق بھ من اإلجالل  حة األولى التي تشعر بھا أخي القارئ وتستطیع أن تتعاملاللم
َالمشكلة في  َالحرف في القرآن لھ معنى عظیم، بل ودور خطیر في أثره على النفس البشریة، ولكن واالنتفاع وتقیس علیھا أن

علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان : علمان العلم“ما ورد في األثر جھاز االستقبال الذي في قلبك قبل عقلك، وك
 .”آدم ُفذلك حجة هللا على ابن

 
استقبالھ على قدر إمكانیاتھ وقدراتھ فإذا زاد ھذا قوة بتركیب إیلایر  ًفمثال لو عندنا جھاز تلیفزیون وبھ إیلایر داخلي كان

الطبق (ما عرفناه بالدش  رسال المحیط بھ في الھواء فإذا زاد بعد ذلك بقدرة أكبر من خاللحساسیتھ الستقبال اإل خارجي زادت
ٍطویل في الفضاء من إرسال، وال یعني عدم مشاھدتنا لھ لقصور  جدنا جھازنا یلتقط ما ھو موجود منذ زمن) الھوائي المستقبل

ض بفضل هللاكلما عشت مع القرآن بوجدانك كنت على مو فینا عدم وجوده، وھكذا َّ  في  ٍجة استقبال تستطیع أن تتعرَّ لھذا؛ ألن
َ للذكر :فلنتعرض لھا ِأیام دھركم نفحات أال فتعرضوا لھا، ولھ كذلك في قرآنھ نفحات ْ یسرنا القرآن ِ﴿ولقد ْ َِّ ُ َِ ْ ْ َّ َ َْ ْ مدَّكر َ ٍفھل من ِ ُِ َْ َ) 17(﴾ 

 ).القمر(
 یتبع إن شاء هللا تعالى

 خواطر تربویة 
ن الكریم  من القر
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  التعلق باألشخاص – 4
ومن صور االنحراف عن ھذا األصل تعلق بعض األفراد بأشخاص بذواتھم 

الجماعة وقیادتھا ، فھذا انحراف یساعد علي حدوث االنحرافات أكثر من ارتباطھم ب
الواردة في البند السابق كما أنھ یجعل شخصیة ھؤالء األفراد تذوب في شخصیة من 

 ..تعلقوا بھم وال تكون لھم شخصیتھم المستقلة الفعالة في صف الجماعة 
ت أو قتل وما محمد إال رسول قد خلت من قبلھ الرسل أفإن ما" : قال تعالي

إنقلبتم على أعقابكم ومن ینقلب على عقبیھ فلن یضر هللا شیئا وسیجزي هللا 
  .144 آل عمران "الشاكرین 
 
  إثارة الخالف والفرقة – 5

ومن صور االنحراف عن ھذا األصل إثارة الخالف والفرقة داخل الصف بما 
ف الجھود ًیساعد الشیطان أن یجد مجاال للتباغض والحواجز بین اإلخوة وصر

، ویترتب علي ذلك تعطیل اإلنتاج الخالفات وأسبابھا وإزالة آثارھاواألوقات حول 
وأطیعوا هللا ورسولھ وال تنازعوا فتفشلوا " : وربما الفشل والعیاذ با قال تعالي

   .46  األنفال "وتذھب ریحكم واصبروا إن هللا مع الصابرین
  .. الوحدة والنصرھكذا في طاعة هللا والرسول االستقامة و

 . وفي طاعة الشیطان، التنازع والفشل
وإنما الجماعة تعني التجمع والوحدة وتألف القلوب وجعل اإلمام الشھید األخوة 

   ..ًركنا من أركان البیعة
 . وقال إن أدنى مراتبھا سالمة الصدر وأعالھا اإلیثار

ًفلیكن كل أخ حارسا أمینا علي وحدة الصف وأن یتحرز من  كل كلمة أو ً
ًتصرف یحدث خالفا أو فرقة ، كذلك البعد عن الغیبة والنمیمة وسوء الظن والقیل 

 .والقال وكل ما نھینا عنھ في ھذا الباب
وعلي المسئولین السھر علي حمایة الصف من كل أسباب الخالف ومعالجة ما 

 . ظھر في حینھ ویحسم ففي ذلك الخیری
 
  االنشقاق – 6

عن ھذا األصل االنشقاق والخروج علي الجماعة ومن صور االنحراف 
والتحلل من عھودھا ألھواء شخصیة كحب زعامة أو اعتداد بالرأي أو تعال أو غیر 

 . ذلك 
واللوائح التي وحتى لو حدث خالف في وجھات نظر فالواجب التزام النظم 

 . ، وألن نجتمع علي غیر األصوب خیر من أن نفترق تحسم الخالف
 . دة یمكن بعد ذلك أن ننتقل من الصواب إلي األصوب ففي ظل الوح

والحقیقة أنھ في حالة االنشقاق والخروج عن الصف الخاسر فیھا من ینشق 
والرابح ھو الجماعة بتطھر صفھا من مثل ھذه النوعیات التي ال تحرص علي 

ا یأكل الذئب من الغنم إنم" : الوحدة وكما قال سید الخلق صلي هللا علیھ وسلم
 . "لقاصیة ا

ولنعلم أن الجماعة ستسیر بعون هللا بنا أو بغیرنا فنحن ال نشفق علي الصف 
ولكن نشفق علي أنفسنا ومن نحب أن نحرم بركة الجماعة وخیرھا وكان اإلمام البنا 

 فلن تكونوا بغیرھا ، وھي إن لم تكن – أي الدعوة –إن لم تكونوا بھا ( یقول لنا 
 . )ًولوا یستبدل قوما غیركم ثم ال یكونوا أمثالكم بكم فستكون بغیركم وإن تت

 
 :  عدم الوفاء بأركان البیعة – 7    

ا أثناء     ومن صور االنحراف عن ھذا األصل عدم الوفاء بأركان البیعة أو ببعضھ
 .السیر علي طریق الدعوة

 را ولم یقتصر علي ثمانیة أوفاإلمام البنا حینما حدد أركان البیعة وجعلھا عش
ً، كان مقتنعا كل االقتناع بأھمیتھا جمیعا ولزوم توفرھا في كل أخ یرید أن یأخذ تسعة

مكانھ في الصف ویسد ثغرة ویتحمل مسئولیة، ألن عدم توافر أي ركن منھا في فرد 
 . ًیعتبر نقصا ویمكن أن یؤتي من قبل ھذا النقص وتؤتي الجماعة من قبلھ 

ًكان البیعة انحرافا عن األصل یعرض لھذا كان عدم الوفاء بأحد أو بعض أر
الفرد والجماعة إلي أخطار ومتاعب فلنحرص علي الوفاء وااللتزام بكل أركان 

 . البیعة
، ولكن من ارتضي ذلك  علي االنتظام في صفوفھاًثم إن الجماعة ال تكره أحدا

 . یھ أن یلزم نفسھ بشروطھا وعھودھافعل
"  فیھا وال ینكث في أي ركن من أركانھاوالبیعة في الحقیقة مع هللا فال یفرط 

إن الذین یبایعونك إنما یبایعون هللا ید هللا فوق أیدیھم ، فمن نكث فإنما ینكث عاى 
   .10 الفتح "نفسھ ومن أوفى بما عاھد علیھ هللا فسیؤتیھ أجرا عظیما 

 یتبع إن شاء هللا تعالى
 

 

  رحمھ هللا–المرشد االسبق األستاذ مصطفى مشھور 
 

 ضرورة الجماعة
جبھا اإلسالم علي كل مسلم  المسلم بھ أن األھداف العظیمة المطلوب تحقیقھا والتي أومن
، بدو جماعة تنظم ھذه الجھود الفردیة وترسم لھا الخطط  یمكن أن تتحقق باألعمال الفردیة، الومسلمة

 ..وتھیئ لھا الوسائل واإلمكانیات
، وال یتصور  علي ذلك فالجماعة واجبوبناء) ب ماال یتم الواجب إال بھ فھو واج( ومعلوم أنھ 

 . ًأن یؤدي المسلم واجبھ كامال نحو اإلسالم بصورة فردیة 
 . لھذا أنشأ اإلمام الشھید جماعة اإلخوان المسلمین لتحقیق أھداف اإلسالم 

، وال ھا حق السمع والطاعة علي أفرادھاوال یمكن أن تتصور جماعة بدون قیادة، وال قیادة لیس ل
وقد راعي اإلمام . امات یوفون بھا ویلتزمون بأدائھاتظمین في جماعة دون تعھدات والتزأفراد من

ت نشاطھا وشروط الشھید حسن البنا كل ذلك فحدد للجماعة فھمھا وأھدافھا ولوائحھا ونظمھا ومجاال
ھا صالتوكل ما یتصل بھا بصورة تضمن استمراریتھا ونمائھا واتساع دائرتھا مع أعضویتھا ووسائلھا 

 . بالتزامھا بالكتاب والسنة
ھذا باختصار شدید األصل بالنسبة لموضوع الجماعة التي نسیر في ظلھا علي طریق الدعوة 

 :واالنحراف عن ھذا األصل لھ صور منھا
  
  تھوین العمل الجماعي – 1

ف  ولألس،، وتصور االكتفاء بالعمل الفردين في شأن الجماعة والعمل الجماعياإلقالل والتھوی
نسمع علي الساحة من ینادون بھذا وال أدري ما ھو الدافع وراء ذلك ؟ أھو لصالح أعداء هللا في 
الداخل والخارج الذین یخشون تجمع العاملین لإلسالم ووحدتھم أم أنھ إیثار للعافیة ألن األنظمة الظالمة 

 . ؤذي وتحارب التجمعات اإلسالمیة؟ت
ًفقون ویوزعون مناطق نفوذھم ویختارون لھم رئیسا إننا نسمع أن اللصوص في منطقة ما یت

أال یجدر لمن یتصدون إلنجاز أعظم ھدف في ھذه الحیاة ، یأتمرون بھ ویرجعون إلیھ عند أي خالف
 .أن تكون لھم جماعة منظمة؟ 

 ..ھذا باإلضافة إلي أن اإلسالم یدعو إلي جمع كلمة المسلمین ووحدتھم ویحذرھم من التفرق 
وقد قال المولي سبحانھ .. ن نواجھ أعداءنا ونحن مجتمعون أم ونحن أفراد متفرقون؟ وھل األفضل أ

 سورة "والذین كفروا بعضھم أولیاء بعض، إال تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد كبیر " : وتعالي
  .37األنفال 
 
  تعدد الجماعات والزعامات – 2

زعامات مما یوزع الجھود ویفتتھا ویبلبل ومن صور االنحراف كثرة تعدد التجمعات والرایات وال
الشباب عندما یختار طریقھ للعمل لإلسالم مع أي جماعة یعمل ، خاصة وأن قضیة عملھ لإلسالم 
قضیة ذات خطر ولیست قضیة فرعیة في حیاتھ ، والخطأ في اختیار الجماعة یترتب علیھ نتائج 

 . خطیرة 
 صفات الجماعة المختارة

 : جب أن تراعي توافر صفات أساسیة في الجماعة التي یختارھای: وھنا نقول للشباب
، وال تكون مقتصرة علي بعض لھا إقامة دولة اإلسالم العالمیة أن یكون في منھاج عم– 1

م ، الصحیح من كل خطأ أو جوانب من اإلسالم وأن تلتزم الفھم الصحیح الشامل النقي لإلسال
 . بدع والخرافات وغیرھا من الشوائبل، النقي من اانحراف، الشامل دون اجتزاء

ً ومن المواصفات الالزمة أیضا أن تلتزم طریق رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم في الحركة – 2
، وقوة الوحدة واالرتباط ثم قوة ذلك بإرساء قوة العقیدة واإلیمان ،بالدعوة إلقامة الدولة اإلسالمیة

 . الساعد والسالح 
لساحة اإلسالمیة كلھا لتعد األساس للدولة اإلسالمیة العالمیة ، فال  وأن تھدف في عملھا ا– 3

 . تحصر نفسھا لھدف محلي 
 وعلي الشباب أن یختار ذات الخبرة والرصید وال تستھدف الشعارات البراقة والعالقات – 4    

 . الشخصیة 
 
  الجیوب الداخلیة– 3

الت داخل الجماعة حول أشخاص إحداث محاور أو تكت: ومن صور االنحراف عن ھذا األصل
أو حول أفكار وآراء، أو إیجاد ما یشبھ التنظیم المستقبل داخل التنظیم العام للجماعة، أو محاولة 

، أو استعالء البعض علي ًأي معین وإال یعتزل ویحدث تصدعاممارسة الضغط علي القیادة إللزامھا بر
 . كأنھم فوق القیادةالیم القیادة والخضوع لنظم الجماعة وااللتزام بتع

وما وضعت النظم ، كل ھذه الصور وما یشبھھا انحراف عن مفھوم الجماعة وعن مفھوم االلتزام
 . الصف من مثل ھذه االنحرافاتواللوائح إال لوقایة 

وواجب القیادة في أي موقع أن تتخذ المواقف الحازمة إزاء مثل ھذه التصرفات ومن خالل النظم 
 معلوم أن الجماعة تحافظ علي كل فرد فیھا وال تفرط فیھ، لكن إذا ،أو مجاملةواللوائح دون تراخ 

 . أصر الفرد علي إحداث بلبلة وتصدیع في الصف فالجماعة فوق األفراد مھما كانت منزلتھم
 

 من فقھ الدعوة
 طریق الدعوة بین األصالة واالنحراف 


