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 التربیة في فكر اإلمام البنا
 ))4((  

 خطر الفرقة
 وكان يقول... ربى اإلمام اإلخوان على وحدة القلوب وتعانق األرواح

 الوحدة "إن أكبر أمراض المسلمين الفرقة والخالف، وإن أنجح دواء لهم "
 .  "ن  اإلخوان المسلمو"واختار للجماعة أحب األسماء إليه  ... "اإلسالمية

 إني أمقت الخالف في جميع صوره وألوانه فال خير فيه  "وكان يقول
 لئن نجتمع "وكان يقول .. فاألخوة أخت اإليمان، والتفرق أخو الكفر.. ."أبدا 

 ."على قليل من الخطأ، خير من أن نتفرق على كثير من الصواب 
إن الناس إذا رأوا رجال واحدا انحرف عن الصف ال " وكان يقول

 . " صف أعوج :قولون رجل انحرف بل يقولون ي
 :عن عبقرية اإلمام في التربية والبناء والتنظيم ويقول الشهيد سيد قطب

 في بعض األحيان تبدو المصادفة العابرة كأنها قدر مقدور وحكمة "
 إنها مجرد مصادفة أن يكون لقبه هذا ، " حسن البنا "مدبرة في كتاب مستور 

مصادفة والحقيقة الكبرى لهذا الرجل هي البناء وإحسان ولكن من يقول إنها 
 .البناء بل عبقرية البناء 

لقد عرفت العقيدة اإلسالمية كثير من الدعاة غير البنا، وما كل داعية 
يملك أن يكون بناء، وما كل بناء يوهب هذه العبقرية الضخمة في البناء، هذا 

 . اإلخوان المسلمون :البناء الضخم
هذه العبقرية الضخمة في بناء الجماعات، إنهم ليسوا مجرد إنه مظهر 

مجموعة من الناس استجاش الداعية مشاعرهم ووجداناتهم فالتقوا حول 
إن عبقرية البناء تبدأ في كل خطوه من خطوات التنظيم، من ... العقيدة 

األسرة إلى الشعبة إلى المنطقة إلى المكتب اإلداري إلى الهيئة التأسيسية إلى 
 .مكتب اإلرشاد

ترى كانت مصادفة عابرة أن يكون هذا لقبه أم أنها اإلرادة العليا التي 
تنسق في كتابها المسطور بين أصغر المصادفات وأكبر المقدورات في توافق 

 .واتساق
 یتبع إن شاء هللا تعالى

 ..أيها اإلخوان
 احملوا هم الدعوة

 محمد بديع. د.فضيلة المرشد أ
نستكمل حديثنا من القلب، وأسال اهللا أن يصل إىل القلوب؛ ألن .. ، أحبايب يف اهللاإخويت، وأخوايت

هذه القلوب إذا تآلفت وحتابت يف اهللا، وأحدثت فيها هذه الكلمات انتشارا هلذا اخلري؛ نضر اهللا هذه 
ع مقااليت نضر اهللا وجه امرئ مس"الوجوه اليت حتمل مقاالت وأحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

هذه أوامره صلى اهللا عليه ".. بلِّغوا عين ولو آية"، "فوعاها فأداها كما مسعها، فرب مبلغ أوعى من سامع
وسلم، فكل اخلري الذي حتملونه وتنقلونه إىل غريكم لكم أجره وأجر من عمل به إىل يوم القيامة، فهذه 

ىل األمة مجعاء، حنمل هذا النور، وهذا اخلري إىل النصائح، وهذه الوصايا حنملها من رسول اهللا ومن سريته إ
 .كل الدنيا لتنتفع به

حديثنا اليوم عن موقف من املواقف اليت نعيش مثلها يف هذه األيام، نواجه أزمات، ومشاكل ال جند هلا 
 .حال، لكن اهللا عز وجل الذي أراد أن حتدث يعلمنا ا بعلمه وحكمته درسا يريدنا أن نستفيد منه

زل الوضوء، ونزلت الصالة، وعلَّمها جربيل حبيبنا حممد املصطفى صلى اهللا عليه وسلم، وبقي أمر ن
 .واحد، وهو مل ينزل األذان

ما الذي حدث؟ عرف الصحابة رضوان اهللا عليهم الوضوء والصالة، وتوضئوا، وصلوا مع رسول اهللا 
متنوا لو كانوا قد ..  قد صلى فحزنواصلى اهللا عليه وسلم مجاعة، وجاء قوم بعدهم فوجدوا رسول اهللا

 .عرفوا موعد قيام صالة اجلماعة ليحضروها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
نعم؛ األذان إعالم بالوقت، ولكن ليس فقط إعالما بالوقت، ولكنه إعالم بأن هنا ستقام صالة مجاعة 

واعيد ميكن أن نتعرف عليها بالشمس، والنجوم، ، أما بقية امل"من أذن فليقم: "هلذا قال صلى اهللا عليه وسلم
وضوء الفجر، والشفق، والظل، هذه العالمات تعرف ا الصحابة على مواعيد الصالة، ولكن الذي أحزم 

فصلوا هم مجاعة بعده، وليس أمامهم حممد، ما الذي .. أم قد أتوا فوجدوا رسول اهللا قد صلى مجاعةً
أحزنه أن إخوانه مل يصلوا، ومل ينالوا اخلري الذي ناله ... د صلى خلف رسول اهللاأحزن عبد اهللا بن زيد، وق

فتأمل، وتأثر هو وبقية الصحابة فاعملوا عقوهلم، وفكرهم، واقترحوا على رسول اهللا أن نستخدم البوق؛ 
 أن نضرب ، فاقترح بعضهم"هذا تشبه باليهود"لنعلم أن هنا ستقام صالة اجلماعة، فرفض رسول اهللا، وقال 

، فماذا نفعل "إن هذا تشبه بالنصارى: "اجلرس لنعلم مبكان وموعد صالة اجلماعة، فرفض رسول اهللا وقال
 ".ال أعلم: "يف حل هذه املشكلة يا رسول اهللا قال هلم

إذن هناك أمر قدري أجل اهللا عز وجل به نزول األذان، ومل ينزله مع الوضوء، ومع الصالة، فهذه 
 .اهللا، غيبها وأخفاها حلكمة يريدها، وهي أن حنمل هم بعضنا، وهم دعوتنا وهم أمتناحكمة يعلمها 

املشكلة أعمل الصحابة رضوان اهللا عليهم فيها عقوهلم، واقترحوا اقتراحات رفضت من رسول : ثانيا
، "ال: "قال.. راحني؟اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذًا يا رسول اهللا هل عندك حل آخر أفضل من هذين االقت

 .إذن هناك مشكلة ال يوجد هلا حل عند رسول اهللا، وعندما فكرنا يف حلول وجدناها غري مقبولة شرعا
.. لو كان بيننا رسول اهللا لسألناه وألعطانا احلل باألمر فورا: وحنن اآلن عندما حتدث لنا مشاكل نقول

، ومل يكن عنده حل هلا، فماذا فعل الصحابة ال يا أخي ويا أخيت هذه مشكلة كان حاضرها رسول اهللا
رضوان اهللا عليهم محلوا اهلم، وباتوا يبكون، يتأملون، ويتحرقون شوقًا ألن حتل هذه املشكلة ليس من أجل 

 .من صلوا خلف رسول اهللا، ولكن من أجل إخوام الذين حرموا من الصالة خلف رسول اهللا
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 دور النقیبوحدة العطاء التربوي و
 

وكان األستاذ سيد قطب رحمه اهللا يوصي ويؤكد على ضرورة ان يتفرد النقيب 
عطاء والعمل التربوي بكل فروعه وأنواعه ألفراد أسرته وهذا األمر هام جدا في بال

مرحلة التكوين حيث يتوحد مصدر العطاء والتلقي لكل ما يهم الفرد في هذه 
وبه المرحلة وال يتشتت في تلقيه ويحار بين عدد من المربين لكل منهم أسل

ين مرحلة إعداد األفراد ، ثم تلي مرحلة التكووطريقته مهما حاولنا توحيدها
لتوظيف طاقاتهم وقدراتهم وآرائهم كل حسب ميوله واستعداده تلبية لحاجة العمل 

 .ويسميها البعض مرحلة التخصص
  :مصاحبة الواقع وعدم التصادم معه

البعض يقول والواقع يصدقه بأن األفراد في المرحلة التكوينية يحتاج العمل 
ن المواقع واألعمال في فروع الحركة وأنشطتها وطبيعته إلى توظيفهم في كثير م
 فكيف يتسنى التفرغ لعمل األسرة؟

واألمر يحتاج منا إلى نظرة موضوعية علمية تصب كلها في خانة التربية 
التي هي شغلنا الشاغل وهي إيجاد الصف المسلم الذي يفهم اإلسالم الفهم الشامل 

 .بية الشاملة ويعمل به ويدعو له ، أي كمال التربية أو التر
وعلى هذا أقول انه ليس  فقط يسمح لألفراد في هذه المرحلة بالقيام بأعمال 

، نعم هو ن أردنا ان نحقق التربية الشاملةوأنشطة الجماعة ، بل أرى ذلك واجبا ا
واجب تربوي وتكويني ولكن أرى ضرورة ان يتحقق شرط تطوير هذا العمل ليصب 

ومعرفة وتوجيه ومتابعة النقيب عمود الرحى في في وعاء التكوين ويكون بإشراف 
العملية التربوية، وعلى هذا يتم تحويل األعمال والتكليفات من مجرد إنجازات إلى 
وسائل تربوية وتدريب وتكوين وهي ال تحتاج منا إال إلى يسير من الجهد وما أيسر 

شغله عن ذلك على من يريد ، ومعنى ذلك أننا يجب ان نفرغ النقيب من كل ما ي
التربية الشاملة والتقويم المستمر ألعضاء أسرته وإال فأنى للنقيب أن يحقق قيامه 
باألدوار األربعة الجليلة وهي دور الوالد والشيخ والمربي  والقائد وما أعظمها من 
مهام ، وهل يمكن للنقيب بالصورة التي تتم بها في بعض األماكن أن يقوم بالتربية 

ن دراسيتين في األسبوع ثم يتفرق األفراد كل في وحدة عمل ال كما نريد في ساعتي
الذي ، أين المتابعة وأين التوجيه التربوي ة بصلة وال صلة للنقيب بهاتمت لألسر

، وأننا بهذا التعديل نعود إلى معين التربية الصحيح أسندناه للنقيب قبل األفراد
 .للجماعة ونعيد إلى البناء متانته وقوة تماسكه 

  :سرة محضن التربية والتكويناأل
مع ان هذا التعبير من الحقائق المسلم بها إال ان الشروط لتكون األسرة 

 .يال أو كثيرا على اختالف األماكنمحضنا قد بعدنا عنه قل
عة وهذه الشروط تتلخص في التأكيد على أن األسرة هي وحدة بناء الجما

، دة سكن جغرافية ما أمكن ذلكل ووح، وحدة عمفالبد أن تكون األسرة بكاملها
وتصل التكليفات كل التكليفات عن طريق نقيب األسرة وهو المسئول أيضا عن 
متابعة األعمال والنتائج وذلك من عوامل التئام األسرة وتماسكها فاستشعار األفراد 
بقصد أو بدون قصد بأن النقيب هو وسيلة الربط بينهم وبين الجماعة وأنهم 

وينفذون تعليماتها في كل ما يأمر به أو يوجه، كل ذلك يؤدي إلى يأتمرون بأمره 
فمثال .. ربط األفراد بجماعتهم وتطلعهم دائما إلى تقوية الصلة بها والحرص عليها 

عندما يوجه إليه سؤاال ال يعرف إجابته يطلب من السائل إعطائه مهلة لمعرفة رأي 
اعة ال ينقلها إال وهو متأكد الجماعة في الموضوع وعندما ينقل وجهة نظر الجم

الكالم فمن قال ال أعلم تماما مما يقول انه رأي الجماعة وإال فليمسك عن اإلجابة و
، وهذا مما يزيد الثقة فيه وفيما ينقله، ويؤدي إلى احترام الجماعة التي ال فقد أفتى

 .تعطي الواسطة بينها وبينه حق التقول عليها بدون علم 
 .دي إلى سواء السبيلواهللا الموفق والها

 

 :خطوات البد أن نخطوها 
نحن نهدف فيما نهدف إليه إلى قوة البناء واالنتماء، ولتحقيق هذا الهدف فأن أمامنا ثالث خطوات 
البد أن نخطوها بحرص واقتدار، حرص على االلتزام باألسلوب العملي لحل المشكالت واقتدار في األخذ 

 .باألسباب وتوحيد أسلوب وطريقة التنفيذ
 فهي االهتمام بوحدة بناء األسرة وهو الفرد فإذا نجحنا في إيجاد الشخصية - : ة األولىالخطوأما 

اإلسالمية المتكاملة المتوازنة نكون قد اجتزنا الخطوة األولى التي نحقق فيها توفر الصفات والتمسك 
 .باألركان وتحقيقها عمليا

بناء الجماعة ويتم ذلك بتحقيق  هي تحقيق قوة تماسك األسرة وحدة - :الخطوة الثانيةوتكون 
 .أركانها الثالثة مع مالحظة انه ليس هناك فاصل بين الخطوة األولى والثانية فهما متالزمتان

 وهي بداية اإلصالح الحقيقي وحجر الزاوية في تحقيق الهدف وال صالح لعمل - :الخطوة الثالثةأما 
تيبها قد جاء متأخرا إال أنها األساس الذي يتحقق ، وهي وان كان  تريرها أال وهي إعداد النقيب الكفءبغ

الوالد والشيخ ( والبد من تحقق قدرته على القيام باألدوار األربعة وهي ،به الخطوة األولى والثانية
 .مع تميزه بالقدرة على العطاء الذي يحقق تكوين الفرد المسلم وقوة التماسك لألسرة) والمربي والقائد 

 -:وهذا يستوجب منا 
 ). الكيف(النهوض بمستوى النقباء لتوفير النقيب الكفء  -1
 )الكم( العمل على زيادة عددهم بحيث يفوق العدد الفعلي المطلوب اآلن  -2
 تفرغ النقيب للعمل التربوي والبناء بالمفهوم الشامل للعملية التربوية في معناها  -3

 .الواسع ومنطلقاتها المتعددة 
 قيفترة العطاء الخصب والبناء الحقي

المنتسب (ان اخصب فترة للعطاء والبناء بالنسبة للفرد هي فترة المرحلة التكوينية 
وهي بحق فترة إرساء األصول والثوابت في الدعوة والحركة والفهم والتصور عند ) والمنتظم

ن كنا ال ننفي أهمية إو، الفرد وبها ينطلق في دعوته ويعيش بها ولها إلى  ما شاء اهللا 
 . تسبقها فهي بمثابة فترة التهيئة النفسية والذهنية والعقلية للمرحلة التكوينيةالفترات التي

وإذا اتفقنا على ذلك فان لدينا أمورا يجب ان نوليها اهتمامنا وهي مع أنها استندت على 
 -:نب التنفيذي فيها هو األهم وهيتصور علمي فإنها تعتبر من ثوابت التربية إال ان الجا

الفرد المتلقي في هذه المرحلة بالذات متفرغا تماما عن كل ما يشغله يجب ان يكون  -1
عن عملية التكوين والبناء والتي هي قسمة بين ثالثة أولها وأهمها النقيب ودوره في العطاء 
والبناء وثانيها الفرد واستعداده للتكوين والنمو جماعيا وذاتيا والبد هنا من اإلشارة إلى 

ى أنها أحد المعوقات في تخلف عملية التكوين والبناء تلك هي ارتفاع مالحظة هامة اذكرها عل
أعمار األفراد في هذه المرحلة بصورة تستلفت النظر عما تعودناه من قبل مع األخذ في 
اإلعتبار انه كلما تقدم العمر كلما زادت أعباء الفرد االجتماعية والعائلية والوظيفية والحياتية 

، وقد نعود إلى هذه أو يعوقه في بلوغ غايتههدف من هذه المرحلة مما يشغله عن تحقيق ال
 .المالحظة بشيء من التوسع فنذكر األسباب والظواهر وطرق العالج في وقت الحق

وأما الثالثة فهم أفراد األسرة وما يتم بينهم من تعايش وتفاعل وتواصل وتناصح وتعاون 
 )بنيان المرصوص ، وكالجسد الواحد اندماج كامل وتماسك كال( وتكافل وتحاب وتآخي 

 
 :وحدة التلقي 

في  مجال التربية والتعليم يتم إعداد معلمي المرحلة األولى بصفة خاصة ليقوم المعلم 
فيها بمسئوليته كاملة عن مجموعة من التالميذ في كل ما يتصل بتنفيذ المناهج والبرامج في 

 سنوات أو أكبر أو 8-7عينة ولتكن مختلف الفروع فهو متخصص في تعليم مرحلة سنية م
أصغر ويؤهل تأهيال كامال للتعامل مع هذه السن تربويا وتعليميا ونفسيا ، وهذا معمول به في 
البالد المتقدمة ومنفذ بطريقة عملية ونتيجته مضمونة إذا أحسن المعلم القيام بواجبه كما ان 

اإلدارية والنظامية ، ينتهي العمل تأثيرها كبير في حفظ نظام الفصل والمدرسة من الناحية 
ليبدأ بعد ذلك نظام معلم لكل ) مرحلة التعليم االبتدائي( بهذا النظام بعد انتهاء المرحلة األولى 

 ).وعلينا ان نستفيد من هذه النظرية مع الفارق( مادة أو تخصص 
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موِطًئا يِغيظُ الْكُفَّار وال ينَالُون ِمن  يِصيبهم ظَمٌأ وال نَصب وال مخْمصةٌ ِفي سِبيِل اِهللا وال يطَُئون نَّهم ال﴿ذَِلك ِبَأ
الً ِإالَّ كُِتبنَي ودع  ِسِنينحالْم رَأج ِضيعاَهللا ال ي ِإن اِلحٌل صمِبِه ع م120(لَه( ال يال وةً وال كَِبيرةً وِغيرنَفَقَةً ص نِفقُون

 ).التوبة( ﴾)121) ِإالَّ كُِتب لَهم ِليجِزيهم اُهللا َأحسن ما كَانُوا يعملُون يقْطَعون واِديا
الرئيس في القعود والكسل، أو الخوف  العالج يكون بتصحيح المفهوم والتصور وضبط النية، ألن السبب

المكروهات، هو الخوف من الخسارة للمكسب الدنيوي، بينما  وجل من العمل الصالح وما يترتب عليه من بعضوال
 .بالمكاره، والنار حفت بالشهوات المؤمن يعلم أن الجنة حفت

 :الموضوع ثالث أعمدة رئيسة يدور حولها هذا
 :العمود األول

 ...أن المستفيد األول من الطاعات هو أنت
والمال والعلم  ل من القعود عن الطاعات أو البخل بالنفقات من كل صور اإلنفاق من الوقت والجهداألو الخاسر

 هو أيضا أنت، 
والخسارة وتغليب الحرص ما ينفع على ما يضر، وما  وهنا إذا ترسخ في النفس هذا الدافع بمنطق المكسب

رواه الترمذي ( ”الموت  من دان نفسه وعمل لما بعدالكَيس“ الذكاء والفطنة يبقى على ما ينفي، كان هذا هو منتهى
فاألعمال الصالحة هي أعلى استثمارا، وهذا هو الذي  ، بل وبمنطق التجارة والربح والخسارة،)وابن ماجه وأحمد

ة الحسن الغني الدارس جيدا للسوق التجارية، فقد باع قافلة التجارة هللا الذي يعطي على أدركه عثمان بن عفان التاجر
سبعمائة ضعف رأس المال،  عشرة أمثالها، على سبعمائة ضعف، فأي بورصة دنيوية، وأي مشروع في الدنيا يحقق

 . - عز وجل-على شراء القافلة بعد أن باع هللا هكذا أفحم الصحابي الجليل جميع التجار الذين جاءوا يزايدون
م إلى اإلسالم، الذي حصل على ربح شهد الجليل سابق الروم كله وهذا هو صهيب بن سنان الرومي الصحابي

الرسول  وسلم عندما مدح صنيعه بالهجرة من مكة هللا تاركًا ماله ابتغاء مرضاة اهللا فقال له به النبي صلى اهللا عليه
لعلها ) الصف( ﴾)10) اٍب َأِليٍمَآمنُوا هْل َأدلُّكُم علَى ِتجارٍة تُنِجيكُم ِمن عذَ ﴿يا َأيها الَِّذين ربح البيع يا صهيب،: الكريم

 :صلى اهللا عليه وسلم، يقول للصحابة رضوان اهللا عليهم مقولة اإلفالس والخسارة يضبط ميزانها التجاري رسول اهللا
: عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا ...المفلس فينا من ال درهم له وال متاع: قالوا... من المفلس؟  أتدرون“

وشتم هذا، وسفك دم هذا، وأكل  م القيامة بصالة وصدقة وصيام وحج، ويأتي وقد ضرب هذا،المفلس من جاء يو
فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح على سيئاته ثم طرح  مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا

 ).ومسلم واللفظ لمسلم رواه البخاري( ”في النار
 :العمود الثاني

ِإالَّ كُِتب﴿ ﴾مالتي كتب فيها تعطي  لكتابة بقلم القدر الذي جف ورفع وطويت الصحف) 12من اآلية : التوبة( لَه
وعلَى اِهللا فَلْيتَوكَّْل الْمْؤِمنُون  ﴿قُْل لَن يِصيبنَا ِإالَّ ما كَتَب اُهللا لَنَا هو موالنَا :المؤمن عزة وقوة وطمأنينة إلى جنب اهللا

 هنا ولهم هناك، فكله لنا وليس علينا والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، فتلتقي ، والمالحظ لنا)ةالتوب( ﴾)51(
أن الخلق كلهم أدوات، وأنك  األحداث كلها على أنها من رب العزة القوي القادر العليم اللطيف الخبير، فتطمئن إلى

 .تسترد القدرة وتأخذ األجرة
فلو أن اهللا يعلم أن في هذا ضررك ما كلفك   من تكليف خشية أن يصيبك مكروه،ومن زاوية ثانية أنك ال تهرب

، واعلم أنه ال )19من اآلية : النساء( كَِثيرا﴾ ﴿فَعسى َأن تَكْرهوا شَيئًا ويجعَل اُهللا ِفيِه خَيرا به وهو يحبك وأنت تحبه
 ن أخذ الحيطة قبل التنفيذ والجد والعزم على المسارعةاألصل في الحذر ليس القعود، ولك يغني حذر من قدر، بل إن

 ).71من اآلية : النساء( ثُباٍت َأو انِفروا جِميعا﴾ ﴿خُذُوا ِحذْركُم فَانِفروا :في الخبر جمعت في كلمتين
 

 :العمود األخير
ما .. الجملة الموجزة  هذه-هللا وإياك هدانا ا-، تأمل يا أخي)121من اآلية : التوبة( يعملُون﴾ ﴿َأحسن ما كَانُوا

هذا المؤمن الفطن الكيس إلى أن يجيد ويتقن في  دام الجزاء سيكون من الكريم على مستوى أحسن أعمالك، أال يدفع
العالي، وهذه الفئة والشريحة الحسابية، كلما حققت مستوى أفضل، وأداء  كل المرات لكي يحاسب على هذا المستوى

بمستوى هذه  صالح، سجلت رقما قياسيا في أعمالك سيحاسبك الكريم يوم القيامة على كل أعمالكعمل  أكمل من أي
صلى اهللا  ، وصدق الرسول)26من اآلية : المطففين( فَلْيتَنَافَس الْمتَنَاِفسون﴾ ﴿وِفي ذَِلك :القمة التي بلغتها ولو مرة

 .”رواه مسلم ”الفردوس األعلى فسلوهإذا سألتم “ :عليه وسلم الذي يدل أمته على الخير
 

 ن الكریممن القرآخواطر تربویة 
 والهمة عالج قرآني لضعف العزيمة

 سامي محمد بدیع عبد المجید/ د. أ

 عوةامحلوا هم الد... بقية 
فيا من حتملون هذه الدعوة، وهم هذه اجلماعة، وهم هذا الدين، 
وحتملون هم إخوانكم، وال جتدون هلذا اهلم حال، وال حىت عند رسول 

اجلئوا إىل ربكم، وتعلموا كيف تشكون إليه بثكم، وحزنكم .. اهللا
، اهللا )86من اآلية : يوسف (﴿قَالَ ِإنما أَشكُو بثِّي وحزِني ِإلَى اللَِّه﴾

يعلم ما جييش يف نفوسنا، وهو يعلم ما يكابده عبد اهللا بن زيد، هذا 
الصحايب اجلليل، ال أحد يعرف أحد عنه غري هذا احلديث حديث 
 ماألذان، إال أن رب العزة وحده يعرف أن هذا الشاب حيمل ه

 ينزل دعوته وإخوانه والصحابة، وهم دينه، وهم هذا األذان الذي مل
 .بعد

لو جاءه هذا األذان، وهو متيقظ لقال جاءتين فكرة، وذهبت ا  
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مل يرد اهللا عز وجل هذا بل 

هذا العقل ... والعقل نائم، واملخ معطل ال يتحرك إال ملا ليس فيه إرادة
قام رؤيا األذان كاملة، ف..  جاءه يف الرؤيا- وهو نائم-وهذا املخ

واستيقظ من نومه، وذهب ا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ليس صاحب االقتراح، أو .. فاعتمدها، ولكنه قال له شيئًا مهما جدا

.. صاحب الفضل يف الرؤيا ال بد أن يقوم هو على تنفيذ ما جاء به
أن تسلم ما عندك من رؤى واقتراحات إىل قيادتك املمثلة يف .. انظروا

ل اهللا، وهو الذي يقول من يقوم بالتنفيذ، قال له اذهب ا إىل رسو
بالل؛ ألن هناك مصلحة عامة للمسلمني فهو أندى منك صوتا، فهذا 

 .اختيار القيادة
فبعد برهة جاء عمر بن اخلطاب، وهو من .. انظروا إىل شيء آخر

هو، جاء ليؤكد رؤيا عبد اهللا بن زيد، ولو حدث العكس ملا عرف 
رؤيا عبد اهللا بن زيد؛ ألنه قد جاء ا عمر قبله، لكن اهللا الذي أحد ب

 مدعوته، ومجاعته، وه ميريد إعالء شأن هذا الشاب الذي محل ه
إخوانه، واملسلمني أكرمه اهللا أن يذكر مع احلديث الذي فيه األذان، 
فكانت هذه جائزة له، ويأيت عمر بن اخلطاب، وهو من هو، ليؤكد 

هلذا يكون يف هذا األمر، وهذا الترتيب الرباين ...  بن زيدرؤيا عبد اهللا
يف تتابع الرؤى ذا التاريخ، وهذا الوقت التأرخيي رفعة لشان عبد اهللا 
بن زيد، ويظل لعبد اهللا بن زيد مكانته عند ربه عز وجل الذي عرف 
محل مهه هلذا الدين، وهذه اجلماعة، وهؤالء املسلمني، ويظل املسلمون 

ون هلذا الشاب قدره، بل عندما يسمعون األذان يف كل أذان يعرف
يقولون هذه جائزة ملن محل هم دينه، وهم املسلمني، ومل جيد هلذا اهلم 

 .حال، وال حىت عند رسول اهللا
فكونوا على نفس الدرب، امحلوا اهلم، واشكوا بثكم وحزنكم 

يرى  وهو الذي  إىل ربكم، وهو الذي يعلم سركم، وجنواكم،
إنك ترى مكاين، ... "مكانكم، وال يغيب عليه شيء من أمركم

ناجوا ربكم ذه "... وتسمع كالمي، وال خيفى عليك شيء من أمري
الكلمات اليت قاهلا رسولكم صلى اهللا عليه وسلم، ونفذوا هذه الوصية 
بأن تلجئوا إىل ربكم فسوف يفيض عليكم من فضله وكرمه ومنه 

شاكلكم، واهللا عز وجل معكم ولن يتركم وجوده ما حيل به م
أعمالكم، وتذكروا هذه اهلدية عند مساع كل األذان، وهذا خري 
وفضل من اهللا عز وجل هلذه األمة، ولشباب هذه األمة، وملن حيمل هم 

 .هذه األمة
 ..أقول قويل هذا، وأستغفر اهللا يل ولكم
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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وقوة الساعد والسالح من ألزم األسس التي يقوم بها البناء فقوة العقيدة وقوة الوحدة 
 : ونري اإلمام البنا ذكر بعد ذلك أن الوسائل العامة هي . ويدور عليها العمل وبهذا الترتيب 

 . العمل المتواصل .. .التكوين الدقيق .. .اإليمان العميق 
 : كما ذكر أن المراحل األساسية هي 

 . التعريف بنشر الدعوة 
 . والتكوين بتربية األفراد وإعدادهم 

 . ثم مرحلة التنفيذ والقيام بمتطلبات العمل 
 . كما فصل مراتب العمل وخطواته من حيث إعداد الفرد المسلم النموذج 

 . وكذا البيت المسلم القدوة 
 . والمجتمع المسلم المتجاوب 

 . ية فالحكومة المسلمة علي أن يتم ذلك علي مستوي شعوبنا اإلسالم
ثم تتحد هذه الحكومات لتكون الدولة اإلسالمية وعلي رأسها الخالفة اإلسالمية وأستاذية 

 . العالم بإذن اهللا 
ع المسلم والحكومة المسلمة وقد فصل مواصفات للفرد المسلم والبيت المسلم والمجتم

 . وهكذا
روس  فكانت الد،كما وضع رضي اهللا عنه الوسائل المختلفة لتحقيق كل ذلك

وكانت األسرة والكتيبة . .لنشرات والرسائل والصحف والمجالت والمحاضرات والندوات وا
وكانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات . .والرحلة والمعسكر والجوالة واألندية الرياضية 

 . االقتصادية واإلعالمية واالجتماعية وغيرها 
ك الوسائل من ألزم األمور لضمان إن التزام هذا الطريق وهذه الخطوات في العمل وتل

 ، وإن االنحراف عن ذلك له أخطر النتائج ويباعد عن الوصول لألهداف،تحقيق األهداف
وكما أن أي بناء إذا حدث خطأ أو خلل في أي مرحلة من مراحل البناء يعرضه إلي االنهيار 

 . كذلك االنحراف في خطوات العمل ومراحله 

 :صور االنحراف عن العمل 
سنعرض فيما يلي إلي بعض صور االنحراف في مجال خطوات العمل ووسائله و

 : لنتجنب ذلك أثناء سيرنا 
 :نهج أسلوب األحزاب السياسية 
ونعني بذلك تغليب عنصر . من صور االنحراف أن ننهج أسلوب األحزاب السياسية

أو أن . .السياسة في أسلوب العمل بحيث يطغي علي غيره كالتربية ونشر الدعوة والجهاد 
نهتم بالكم ال بالكيف علي طريقة األحزاب السياسية بهدف نيل أكبر عدد من األصوات في 

 . االنتخابات أو أكبر عدد في المظاهرات ونحوها 
 فليس القصد كسب من ، األساس الذي يقوم عليه البناءوهذا ال شك انحراف خطيرة في

 . يعطينا صوته في انتخابات ولكن األصل أننا نريد من يعطينا نفسه وماله في سبيل اهللا 
نريد من يصبرون ويضحون ويثبتون ويتحملون أعباء الدعوة والعمل ويقدرون 

كم ومناصب دنيوية كما هو  تريد طالب آخرة ال طالب ح،المسئولية وعظمها واألمانة وثقلها
 نريد من يقومون بأمانات الحكم اإلسالمي بكل ورعه وزهده ،الحال في األحزاب السياسية

 ال هؤالء الذين تغيرهم كراسي الحكم وينسون ما كانوا ينادون به ويرفعونه من ،وااللتزام به
 . شعارات 

 الحكم لذات الحكم وما ال نريد من العاملين في حقل الدعوة أن يسيطر عليهم استشراف
 وما يمكن أن يحدث من تجاوزات غير مشروعة في سبيل ذلك ،يرتبه من سلطات ومغانم

 وما يتتبعه ذلك من التزام ،وإنما نريد أن يسيطر عليهم أننا نعمل إلقامة دين اهللا في األرض
 . للشرع وبعد عن األساليب غير المشروعة 

 ولكننا نعلم دورها وأهميتها ،نلغيها من حسابناوال يعني ذلك أننا نرفض السياسة أو 
 ونسلك بها سبيل ،ولكن نعطيها قدرها المناسب دون طغيان علي غيرها من النشاطات

 .ات والكفاءات مع تقدير متطلبات الحكم واإلعداد له بالدراس،المؤمنين الملتزمين بتعاليم دينهم
 یتبع إن شاء هللا تعالى

 

  رحمھ هللا–المرشد االسبق األستاذ مصطفى مشھور 
 :صور االنحراف عن الفهم  "تابع " 

الفهم " كإطار يحمي الركن األول من أركان بيعتناام بفضل اهللا أصالة هذه األصول العشرين أثبتت األي
 . ودقتها واعتدالها وبعدها عن اإلفراط أو التفريطمن االجتزاء أو االنحراف أو الشوائب " الصحيح

أخري ولحرص اإلمام الشهيد علي توحيد وجهة اإلخوان من جهة والمحافظة علي هذا الفهم من جهة 
جعله ركنًا من أركان البيعة بل الركن األول ليكون كل أخ ملتزم بالجماعة مسئوالً عن المحافظة عليه من أي 

 . تبديل أو تغيير وفاء عن الفهم لبيعته 
في قضية الفهم عن الخط وقد حدد مرشدنا الراحل األستاذ مصطفى مشهور بعض صور االنحراف 

 :بقية الصور واليوم نستكمل ،العدد السابقاألصيل، استعرضنا جانبا منها في 
 : تضخيم القضايا الجزئية–

 وألن ،ومن صور االنحراف حول قضية الفهم تضخيم القضايا الجزئية والفرعية علي حساب القضايا الكلية
وس القضايا الفرعية غير متفق عليها فيفتح مجال الخالف والجدال بما يشغل اإلخوان وغيرهم وقد يرسب في النف

وكيف واإلسالم يتعرض إلي محاوالت األعداء . ما يحول دون التعاون المثمر للعمل الجاد في القضايا األصلية 
 ويختلف المسلمون حول فرعيات وجزئيات ؟ وقد دعانا اإلمام الشهيد إلي تلك القاعدة الرشيدة ،للقضاء عليه جملة

 . فلنلتزم بذلك ) . ذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أن نتعاون فيما اتفقنا عليه ويع( في هذا المجال وهي 
 :زاء ــاالجت

ومن صور االنحراف حول قضية الفهم االجتزاء في أخذنا لإلسالم وفي العمل به كأن يقتصر علي الجوانب 
اد  وترك جوانب التشريع والحكم والجه،التي ال تثير الحكام كالعبادة والعلم والذكر وأعمال البر إلي غير ذلك

ولكن علينا أن نقدم اإلسالم كامالً وتدعو إليه كامالً ونعمل له كامالً وال نخاف في اهللا لومة  ... ومحاربة المنكر
الئم مهما تعرضنا بسبب ذلك إلي اإليذاء فقد كان قدوة صلي اهللا عليه وسلم يدعو ويؤذي ويستمر في الدعوة 

 . رغم ذلك دون انتقاص 
 . ي هذا المعني في األصل األول من األصول العشرين بشمول اإلسالم وتكامله وينبهنا اإلمام الشهيد إل

ولقد تعرضنا أثناء المحن إلي امتحان في أركان البيعة ومنها الفهم بين متطرفين كأصحاب فكر التكفير 
 فكان الوفاء وبين مترخصين يريدون منا أن ندع أمور الحكم والتشريع والجهاد التي تثير الحكام وتعرضنا لإليذاء

 .ي من بعدنا سليما صحيحا شامالًبالبيعة يحتم علينا أن نحافظ علي الفهم دون تبديل وال تغيير نورثه إل
 من اندفاع ،ولعله من المفيد أن توضح أن االنحراف في الفهم أو غيره يبدو بسيطًا دقيقًا ثم يزداد مع الزمن

ا ما يلبس عليه إبليس فيعتقد أنه علي الصواب وغيره هو  ولمسنا أن المنحرف كثير،الشباب وروح التعصب
 ويجمع حوله ويرفع راية ، ويأخذ في تلمس اآليات واألحاديث التي يؤولها بما يخدم بها فكره المنحرف،المنحرف

 . وينشئ جماعة وهكذا يحدث التمزق والتشتت نتيجة االنحراف عن الفهم 
أ في االنحراف لتصحيح فهمه قبل أن يوغل في االنحراف وواجب األخوة يحتم علينا أن نبصر من يبد

 . ويزداد اقتناعه أنه علي الصواب فيصعب إرجاعه عنه 

 حول خطوات العمل ووسائله
إن مثل هذا الهدف العظيم الذي نعمل له ونسعى لتحقيقه ال يمكن أن يتحقق هكذا ارتجاليا بدون خطة 

ولهذا نجد اإلمام الشهيد البنا حرص علي تحديد كل ذلك . يها مرحلية محددة ووسائل متفق علمرسومة وأهداف
 . في أحاديثه وكتاباته وممارسته العملية فترة حياته وهو ما نواصل السير عليه بتوفيق من اهللا وعون من بعده

وقد استرشد اإلمام البنا في ذلك كله بسيرة قدوتنا رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم وكيف سار بالدعوة حتى 
 وكان اإلمام البنا دقيقًا غاية الدقة في اقتفاء خطي رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ،أقام الدولة اإلسالمية األولي

 ، ولهذا السبب نجد أن األيام واألحداث تؤكد أصالة هذا الطريق وسالمة السير واعتدال الخطوات،في هذا المجال
 .  نهدف إليهوتزداد الثقة بأنه موصل بإذن اهللا إلي تحقيق ما

لقد عرف اإلمام البنا أن ضعف اإليمان في نفوس المسلمين قد أوصل إلي هذه الحال من الضياع والفرقة 
 فكان البد من التركيز علي بعث اإليمان وإرساء ،بين المسلمين وأوصل إلي ترك الجهاد وإلي الذلة والهوان

تقوية روابط الحب واألخوة اإلسالمية التي هي أقوي العقيدة ليتخرج رجال عقيدة أقوياء اإليمان ثم البد من 
 .  والعمل علي إزالة أسباب الفرقة والخالف ،الروابط

وأعدوا لهم ما "  ثم ضرورة بعث روح الجهاد والحث علي االستعداد بقوة الساعد والسالح استجابة ألمر اهللا
  .60 –األنفال  .. "استطعتم من قوة 

 من فقھ الدعوة
 طریق الدعوة بین األصالة واالنحراف 


