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خل ا ا د ذ د ھ د ع ل ا  

 1 وقفة

 1 أصناف أربعة

 2  محضن التربیة والتكویناألسرة

 3 قراءة في كتابات األستاذ حسن البنا

 4  ))2(( وتساؤالت حولھا .. المحن علي الطریق 

 5  )تعینإیاك نعبد وإیاك نس(... في ظالل سورة الفاتحة 

  ...وقفة 
أول مؤمن یأخذ كتابھ بیمینھ عمر  -: رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم قال

ُقال عجبا لكم أنتم  .. ُابن الخطاب قالوا عجبا وأین أبو بكر یارسول هللا
   .أتریدون أن یقف أبو بكر للحساب

  
: " ال علي ابن أبي طالب كرم هللا وجھھ ورضي هللا عنھق ...حكمة 

  ".َوكفاني فخرا أن أكون أنا عبدُك.. َكفاني عزا أن تكون أنت ربي 
  
ِیانائلة ادخلي فاحتشم قتلي  -:قال عثمان ابن عفان رضي هللا عنھ  ...ھمسة  ُ

ِ أجنبي   أھون علي من أن یري شعرك
  

  ..درس
نبي هللا وذات یوم كان  ..  منطق الطیریمانسیدنا سلُالكل یعلم أن هللا أتي 

ُفقال أتدرون ماذا تقول  .. یمشي مع أصحابھ فسمع عصافیرا أربعة سلیمان
ُقال یقول األول كالما عجیبا فتكمل الثالثة  -:قالو یا نبى هللا علمنا  .. العصافیر ُ

  .. كالما أعجب 
ُ یقول العصفور األول یالیت الخلق لم یخلقو :قال َ َ..  
ِ ویالیتھم لما خلِقو علمو لماذا خل◌قو قال العصفور الثانيو ُ ٌ ُ..  

ُ ویالیتھم لما علِمو لماذا خلِقو عملو بما علمو ویقول العصفور الثالث ُ َ..  
ُلو بما علمو أخلصو فیما عمِلو ویالیتھم لما عم:ویقول العصفور الرابع  ُ ُ  

  
  ..ُحروف من نور 

فكم ..العافیة مع الشكر :  فیھ َّ الخیر الذي ال شر:قال الحسن البصري 
َمن منعم علیھ غیر شاكر  ُ..  

  : الصبر باعتبار متعلق بثالثة أقسام :قال ابن القیم 
  صبر األوامر والطاعات حتي یؤدیھا،

وصبر عن المناھي والمخالفات التي ال یقع فیھا، وعلي األقدار واألقضیة 
  .حتي الیسخطھا

َومن كان غدُه شر یومیھ  مغبون،من اعتدل یوماه فھو :قال ابو حازم  َّ
  ..فھو محروم 

ُومن لم یر الزیادة في نفسھ كان في نقصان، ُومن كان في نقصان  َ
ُفالموت خیر لھ  ُُ ُ..  

  

  أصناف أربعة
  :كل الذي نریده من الناس أن یكونوا أمامنا واحدا من أربعة 

ا وإما شخص آمن بدعوتنا  :مؤمـن  ا ، وصدق بقولن ب بمبادئن رأى فیھا وأعج
ھ نفسھ ،  ا وخیرا اطمأنت إلی ادر باالنضمام إلین دعوه أن یب ذا ن ؤاده ، فھ ھ ف سكن ل

دین و دد المجاھ ھ ع ر ب ى یكث ا حت ل معن داعین ، والعم وتھ صوت ال وا بص ال ویعل
ل ،  ھ عم ان ال یتبع ى إلیم ا ومعن ى تحقیقھ احبھا إل دفع ص دة ال ت ي عقی دة ف ال فائ

بیلھا ، و ي س حیة ف ذلك كوالتض رح هللا صدورھم ك ن ش ون مم ابقون األول ان الس
ھ  وا برساالتھ ولھدایتھ فاتبعوا أنبیائ ھ حق جھاده ، وآمن دوا فی ن هللا وجاھ لھؤالء م

ر  زل األج ورھم وأج ن أج ك م نقص ذل وھم ال ی ن اتبع واب م ل ث م مث ون لھ أن یك
  .شیئا

  
ـردد   ق ،  :مت ھ الح تبین وج م یس خص ل ا ش ى ووإم ا معن ي قولن رف ف م یتع ل

ردده واإلخالص  ب ، والفائدة ، فھذا نتركھ لت ا عن كث أن یتصل بن رأ ونوصیھ ب یق
ب أ ن قری ا م د ، وعن ا وبعی الع كتاباتن دیتنا ویط زور أن ا ، وی ى إخوانن رف إل یتع

ا إن شاء هللا ،  اع الرسل وفسیطمئن بعد ذلك لن ن أتب رددین م ان شأن المت ذلك ك ك
  .من قبل 
  

ن وإما شخص ال یرید أن ی :نفـعي  ھ م ا یعود علی رف م ھ إال إذا ع ذل معونت ب
ھ وفائدة  ول ل ن جزاء إال : ما یجره ھذا البذل لھ من مغنم فنق دنا م یس عن ك ل حنانی

ت ،  واب هللا إن أخلص ا وث ورون جاھ ن فمغم ا نح را ، أم ك خی م فی ة إن عل الجن
ا  ا معن أننا التضحیة بم راء ماال ، ش دینا ، وفق ي أی ا ف ذل م ا روب وان هللارجاؤن  ض

ھ ونعم المولى وھوتعالى وسبحانھ  نعم النصیر ، فإن كشف هللا الغشاوة عن قلب
سینضم إلى وأبقى ، وأزاح كابوس الطمع عن فؤاده فسیعلم أن ما عند هللا خیر و

ى ،  ا وكتیبة هللا لیجود بما معھ من عرض الحیاة الدنیا لینال ثواب هللا في العقب م
د  دكم ینف اق وعن د هللا ب ا عن رى  إنو, م ن ال ی ي عم ا عن رى ف ت األخ  كان

ي نفسھ  ھ والحق األول ف اه ومال ھ ودنی ھ وآخرت ھ وموت ان شأن و, حیات ذلك ك ك
ھ  وا مبایعة رسول هللا صلى هللا علی ل وقوم من أشباھھ حین أب سلم إال أن یجع

ده  ن بع ر م م األم ھ , لھ لى هللا علی ھ ص ان جواب ا ك م أن وفم لم إال أن أعلمھ س
  العاقبة للمتقینو,  یورثھا من یشاء من عباده األرض 

   
ـل  ھ و :متحام ا ظن ا شخص أساء فین كوكھ ، فھوإم ا ش ت بن ال وأحاط

ا إال بلسان المتحرج المتشكك ، ویرانا إال بالمنظار األسود القاتم ،  ال یتحدث عن
روره و ي غ ج ف أبى إال أن یل كوكھ وی ي ش در ف ذا ویس ھ ، فھ ع أوھام ل م یظ

دع اون ا و هللا لن ق حق ا الح ھ أن یرین ھ ول ا اتباع اطال ویرزقن ل ب ا والباط یرزقن
ھ ،  ا واجتناب دعاء وأن یلھمن ل ال دعوه إن قب د ، ن اه الرش اب وإی ھ إن أج ننادی

ي صنف وأھل الرجاء ، وھوهللا فیھ وندعوالنداء  لقد أنزل هللا على نبیھ الكریم ف
ْ أحببت ول( :من الناس  َإنك ال تھدِي من َ ْ َ ْ َ َْ ََ َ َّ ْ یشاءِ َّ هللا یھدِي من ن ُكِ َ َ ْ ََ ) 56:القصص) (َ

 .  
إنما شعارنا معھ واقتناعھ بدعوتنا، وفیئھ إلینا ونرجووھذا سنظل نحبھ 

ھ  ھ المصطفى صلى هللا علی ا أرشدنا إلی ل وم ومي : (سلم من قب ر لق اللھم اغف
  ).فإنھم ال یعلمون

ن ھؤالء ،  ا واحدا م اس معن ون الن ت ونحب أن یك د حان الوق ذي ق ال
ى ویحدد وجھتھ ، ویجب فیھ على المسلم أن یدرك غایتھ  یعمل لھذه الوجھة حت

ة السادرة  ة ویصل إلى غایتھ المنشودة ، أما تلك الغفل وب والخطرات الالھی القل
من سبیل المؤمنین في شيء واتباع كل ناعق فما ھواالنصیاع األعمى والساھیة 

 .  
  "دعوتنا "  رسالة –اإلمام حسن البنا 

 

  الرحیم الرحمن هللا بسم
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  آفاق التربیة اإلسالمیةفى
یجب أن نحرص تمام الحرص على أن یعیش األفراد ونقیبھم حتى نھایة 

، ق بینھم أسلوب عمل أو طریقة أداءمرحلة التكوین متقاربین ال یفصل وال یفر
، أن توظیف المبتدئین فى  األعمال التربویة أو شبھ التربویة الرأي الراجح، و

  . باألمر الصحیحلیس
     نحن والشك فى حاجة إلى القاعدة الصلبة التى تقوم علیھا دولة 
ٍاإلسالم والدعائم والركائز الالزمة إلقامتھا وحمایتھا ولن یكون ھذا إال بعمل 
ٍ تربیة وتكوینا وإعدادا ، وعلینا أن نستقرىء السیرة لنعلم أین نقف وماذا  ًجاد ً ً

  .نا أن نحققھ نرید وكیف نحقق ما یجب علی
  
 أھم العوامل التى ال تكتمل التربیة إال بھا ، ویمكن  من ھى:المعایشة  -

  -:معرفة ذلك بسھولة إذا حددنا الوظائف التى تقوم بھا التربیة أال وھى 
 وتتفق - أو األفراد  – تثبیت وتأصیل وتعمیق صفات موجودة لدى الفرد- أ

  .وظیفھا لصالح الدعوة والجماعة مع منھج اإلسالم، والعمل على تنمیتھا وت
 ال تتفق مع منھج - أو األفراد - التخلص من صفات موجودة فى الفرد -ب

  .اإلسالم 
 اكتساب صفات جدیدة ال تتوافر لدى الفرد ویتطلبھا منھج اإلسالم -ج

  .والعمل لھ 
      وكل الوظائف الثالث التى تقوم بھا التربیة ال یمكن أن تتم إال 

فبھا نحدد ما لدى الفرد من صفات حسنة فنثبتھا وننمیھا ، وما لدیھ ،  بالمعایشة
من صفات سیئة فنخلصھ منھا ، وما یحتاجھ من صفات جدیدة فنعمل على 

  . اكتسابھ لھا 
وبدون المعایشة تصبح التربیة عاجزة عن بلوغ كمالھا وقد ال ینبىء 

  .مظھرھا عن حقیقة مخبرھا
 تحققھ المعایشة من صفات وفوائد نحن ونضیف إال ما سبق ما یمكن أن

  : وھى ،فى أشد الحاجة إلیھا
تعمیق التعارف وھو المدخل الواسع لعاطفة الحب واألخوة حیث تتاح  -

  .الفرصة لفتح كل نوافذ الحب فى هللا 
  .تعمیق أواصر األخوة وتحقیق الركن التاسع من أركان البیعة  -
  . إن لم یكن توحیده وتطابقھلمشتركإیجاد مساحة كبیرة من الفكر ا -
یسىء إلى ‘یرضى أو ‘اكتساب القدرة على حفظ الود بتجنب ما ال  -

  .اآلخرین 
ًتعمیق الثقة بین القیادة والجند وكذلك بین الجند والقیادة تحقیقا للركن  -

  .العاشر من أركان البیعة 
 یؤدى إزالة الرھبة أو اإلحجام عن إبداء الرأى فى أمر من األمور الذى -

  .أحیانا إلى السلبیة وال تصح معھا شورى 
  .وكل ما سبق عوامل تؤدى إلى الوالء وتقویتھ 

  
 حسن البنا یصف اصحابھ

، غلت نفوسھم والخلیون ھجعقد سھرت عیونھم والناس نیام، وش
مجتھدا،  وأكب أحدھم علي مكتبھ من العصر الي منتصف اللیل عامال

 شھره، حتي إذا ما انتھي الشھر ومفكرا  مجدا، وال یزال كذلك طول
جعل مورده موردا لجماعتھ، ونفقتھ نفقھ لدعوتھ، ومالھ خادما  

ال أسألكم : "لغایتھ، ولسان حالھ یقول لبني قومھ الغافلین عن تضحیتھ
 .   " جرا  إن أجري اال علي هللاأعلیھ 

  )الي اي شئ ندعو الناس ( رسالة 
یالي كنا نقضیھا نستعرض حال لیس یعلم احد إال هللا، كم من الل" 

وصلت الیھ في مختلف مظاھر حیاتھا، ونحلل العلل االمة وما 
ثر لما وصلنا ، یفیض بنا التأواألدواء، ونفكر في العالج وحسم الداء

، وكم كنا نعجب إذ نري انفسنا في ھذه المشغلة الیھ الي حد البكاء
مقاھي ویترددون النفسانیة العنیفة والخلیون ھاجعون یتسكعون بین ال

  . علي اندیة الفساد واإلتالف
   ."رسالة المؤتمر الخامس"من 

 
 
  
 

   : محضن التربیة والتكویناألسرة - 
 األسرة

یحرص اإلسالم على تكوین أسر من أھلھ یوجھھم إلى المثل " یقول اإلمام 
العلیا ویقوى روابطھم ویرفع أخوتھم من مستوى الكالم والنظریات إلى مستوى 

  " .یا أخى على أن تكون لبنة فى ھذا البناء األفعال والعملیات ، فاحرص 
 فإذا قویت .. وھى وحدة بناء الجماعة ،ثابت من ثوابت الجماعة: واألسرة 

  - التعارف  ( وحدة البناء قویت الجماعة ، وتقوى األسرة بإقامة أركانھا الثالثة 
  ) .   التكافل -التفاھم  

ایش بین النقیب وأفراد وال یمكن أن تتحقق ھذه األركان إال إذا حدث تع
أسرتھ وبین األفراد بعضھم وبعض، وكلما زادت المعایشة أمكن أن یزید الترابط 

  . نقیبھم وتزداد فرص تحقق أركانھاوالتالحم بین أفراد األسرة ومعھم
  
الشروط لتكون األسرة محضنا تتلخص في التأكید على أن األسرة ھي وحدة و

سرة بكاملھا ، وحدة عمل ووحدة سكن جغرافیة  األتكونالبد أن ، وبناء الجماعة 
 وھو كل التكلیفات عن طریق نقیب األسرة التكلیفاتما أمكن ذلك ، وتصل  

المسئول أیضا عن متابعة األعمال والنتائج وذلك من عوامل التئام األسرة 
 النقیب ھو وسیلة الربط بأنفاستشعار األفراد بقصد أو بدون قصد  ..  وتماسكھا

 في كل ما یأمر بھ أو تعلیماتھاوبین الجماعة وأنھم یأتمرون بأمره وینفذون بینھم 
 دائما إلى تقویة الصلة وتطلعھمیوجھ ، كل ذلك یؤدي إلى ربط األفراد بجماعتھم 

 إجابتھ یطلب من یعرففمثال عندما یوجھ إلیھ سؤاال ال .. بھا والحرص علیھا 
 وجھة نظر ینقل الموضوع وعندما السائل إعطائھ مھلة لمعرفة رأي الجماعة في

 فلیمسك عن وإالالجماعة ال ینقلھا إال وھو متأكد تماما مما یقول انھ رأي الجماعة 
 وفیما ینقلھ ، فیھاإلجابة والكالم فمن قال ال أعلم فقد أفتى ، وھذا مما یزید الثقة 

 علیھا التقولویؤدي إلى احترام الجماعة التي ال تعطي الواسطة بینھا وبینھ حق 
  بدون علم 

  
  :النقیب ھو حجر الرحى فى العملیة التربویة  و-

 واألفراد فى األسرة ھم الحقل الذى یمارس فیھ عملھ وأى تفریق بین االثنین 
  . یضعف من العملیة التربویة

عجب أشد العجب من الذین یحرصون على السؤال عن عدد األسر الولعلى 
أو یسألون عن عدد اللقاءات والنشاطات وال وال یسألون عن مستوى األفراد فیھا 

  . یسألون عن أثر ذلك فى نمو األفراد وتكوینھم 
إن كل لقاء لألسرة وكل نشاط من أنشطتھا یحتاج إلى متابعة أثناء مزاولتھا 
وبعد االنتھاء منھا ولذلك نؤكد ھنا على الزیارات الفردیة من النقیب لألفراد ومن 

اد بعضھم لبعض فیما بین لقاءات األسرة وبعد كل نشاط األفراد للنقیب ومن األفر
.  

وال یصح التعلل باالنشغال وكثرة التكلیفات ولیس ھناك تكلیف أھم فى ھذا 
الوضع من االھتمام ببناء األفراد وتقویة األواصر والروابط وتمتین البناء وإال 

ل فى ًفماذا نقول إذا قمنا بكل التكلیفات وتركنا البناء متداعیا واھن ّ ًا ، فعلى من نعو
ومتى نحقق وجود ) التمكین لدین هللا فى أرضھ ( تحقیق األھداف العظیمة الجلیلة 

والمؤمنون " الجماعة المنوط بھا تحقیق ھذا الھدف وتحقیق ما ورد بشأنھا 
كالبنیان المرصوص یشد بعضھ ( ونكون .. " والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض 

  .)بعضا 
أیھا اإلخوان إنكم ھنا فى ( : رحمة هللا علیھ الشھید إلمام ولنتذكر ھنا قول ا

دور تكوین فال یلھیكم السراب الخادع عن حسن االستعداد وكمال التأھب، 
ًاصرفوا تسعین جزءا من المائة من وقتكم لھذا التكوین وانصرفوا فیھ ألنفسكم 

دكم ویتم واجعلوا العشرة أجزاء الباقیة لما ھو لكم من الشئون حتى یشتد عو
استعدادكم وتكمل أھبتكم وحینئذٍ یفتح هللا بینكم وبین قومكم بالحق وھو خیر 

  ... )  الفاتحین 
ا البد أن یمر بفترة ھنضم إلیالجماعة أو تتصل بھ ویولكل فرد یتصل ب

التكوین وھى المرحلة الھامة فى حیاة تأسیس األفراد وإعدادھم لیكونوا بعد ذلك 
  . عل الھدایة قادة ومسئولین إن شاء هللا حملة مشا

ّیجب أن نخلى بین النقیب وأفراد ) مرحلة التكوین (       وفى ھذه المرحلة 
ًأسرتھ وال نسألھم تكلیفا إال إذا كان یصب فى خانة التربیة والتكوین وبالقدر الذى 
یتناسب مع المرحلة التى یعیشھا من مراحل التربیة فى توازن ال یخل بالواجبات 

  . ویكون مع نقیبھ وتحت إشرافھ ، سیة المطلوبة منھاألسا
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  قراءة في كتابات األستاذ حسن البنا
  حدیثةمؤسس الحركة اإلسالمیة ال

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

  
 ألعمال األستاذ حسن البنا قراءة يمن عدد من السنین، بعد قراءت

یسیر على خطاه، وكانت مع  متصلة، وبعض كتابات من أتى بعده ممن
 شأھا، بعد ذلكنأ يكتابات األستاذ البنا مما بنى بھ فكر الحركة اإلسالمیة الت

 الذاتیة لھذه األعمال بما أتصوره یقیم جسر يبر عن قراءتعّأن أحاولت 
 الشجرة ذاتھا، يا طبیعیا ال فرع فدامتدا ، وما أتصوره یصلحيتفاھم فكر

  .عھاذظنھ ینفصل عن جأمما ال 
طر النظر السیاسي أظنھ ألخص ما أن أحاولت بھذه الصیاغة 

دق، أو بعبارة أأن یصدر عن ھذا الفكر، و یمكن أ یصدر ي الذياالجتماع
 أن یمكن يبسط خطوطا عامة للرؤى السیاسیة االجتماعیة التأن أحاولت 

على ھذه األسس السابق وضعھا، بحسبانھا تفریعات محتملة لھا وفق  تقوم
 البنود التالیة، لیس يبسطھ فأ يالذ ن ھذاأنا، بمعنى أقراءة قارئ بذاتھ، ھو 

ھو  :أي لھذه الكتابات، ي، إنما ھو قراءت)رحمھ هللا(بنا ذاتھ كتابات األستاذ ال
 بین لى عقل ناظر آخر، وھو یمثل تفاعالإ  ھذه الكتابات منقواليما ورد ف

  . مقروء وقارئ
 المقروء عن طریق اختیار المقتطفات ووضعھا يف ثر القارئأویظھر 

  .یةالتفصیل  سیاق آخر، وتفریع التفاریع مع عدد من اإلضافاتيف
ترجم أن أ يجتھد فأن أ ذلك تتعلق بي الظاھرة لدى فيوكانت نیت

ن أصل بین المكتوب وبین أى أاھیمھا، فم المكاتبات لقارئ جدید علیھا وعلى
الثقافة   فجواتيسد فجوة فأن أحاول أن أرى، وأخقارئ یرد من ثقافة 

  . بالدنا بین تیارات ذات أصول ثقافیة متباینةيالسیاسیة ف
 مدى ما بلغتھ المحاولة من صواب، ولكنھا اجتھاد رجوت منھ عرفأال 

راه ضروریا لنا فى سعینا أوالتقبل، مما  أن یكون سعیا لبلوغ ھدف التفاھم
  . والحاضريالمشترك إلنقاذ ھذه األمة من عثرات الماض

  .والحمد 
  قراءة في الفكر السیاسي للحركة اإلسالمیة

ون ئحكام اإلسالم شاملة تنتظم شأن أ ن الدعوة اإلسالمیة تصدر عن إ-1
 رب السماوات واألرض، -ى سبحانھ وتعال - الدنیا واآلخرة، وهللا يالناس ف

الصالحات،  سلم یؤمن با ویعملمواإلسالم دین ودنیا، وروحانیة وعمل، وال
 -كتاب هللا  ساس التعالیم اإلسالمیة ھوأ ويصل شرعیة النظام اإلسالمأن إو

ن تمسكت بھما األمة إ، و صلى هللا علیھ وسلموسنة رسولھ -تبارك وتعالى
 يإنما تستق ن تسیر علیھا األمة،أ ي ینبغيبدا، وأن نظم اإلسالم التأفلن تضل 

  .يمن ھذا المعین الصاف
عوة اإلسالمیة وسبب قیامھا، وستبقى بإذن هللا تعالى على لدساس اأا وھذ

عباد، ینھض بھا المسلمون هللا حاكمة لل مدى الزمان، حتى تقوم شریعة
  .ویعملونھا رسالة حضارة للبشریة جمعاء

یضا تكوین جیل من المؤمنین بتعالیم اإلسالم أن غایة الدعوة إ -2
كل في بالصبغة اإلسالمیة،  الصحیح، یعمل على صبغ حیاة المسلمین

  .مجاالت سلوكھم ومعامالتھم
لدعوة على ھذه نصار اأییر العرف العام وتربیة غ ذلك تيووسیلتھم ف

التمسك بھا والحرص علیھا والنزول  يیرھم فغالتعالیم، حتى یكونوا قدوة ل
  .على حكمھا

وأعدوا : (ن الكریمآوإذا ابتغى المسلمون القوة ألمتھم امتثاال لنداء القر
ن أولى درجات القوة أإنھم یدركون  ف)10: األنفال ()لھم ما استطعتم من قوة

الساعد  ، وتلیھا قوة الوحدة واالرتباط، ثم بعدھما قوة قوة العقیدة واإلیمانيھ
 ید الدولة للدفاع عن األمة، والذود يلبناء المجتمع الناھض، وقوة السالح ف

رادة األمة من طواغیت العالم وشروره، إوتحصین  عن الدیار واألوطان،
درجات القوة   بینين الترقأوأطماع الدول الكبرى وضغوطھا وتھدیداتھا، و

 كل مرحلة يحوال األمة والمجتمع فأر یختلف باختالف الظروف ومأ
  .خاصة
  
  

 ))2((  
ـ 1402 شوال 9حددت  الالئحة التي تم وضعھا لجماعة اإلخوان العالمیة بتاریخ  ھ

  : ، أھداف الجماعة ووسائلھا1982/7/29الموافق 
ي األرض "  ن هللا ف ة دی ل القام ة تعم المیة جامع ة اس لمون ھیئ وان المس االخ

  . ه االغراضوتحقیق االغراض التي جاء من اجلھا اإلسالم الحنیف، وما یتصل بھذ
ا  رحھا شرحا دقیق ى المسلمین خاصة، وش وتبلغ دعوة اإلسالم إلى الناس كافة وال

ل والشبھات وب  .یوضحھا ویردھا إلى فطرتھا وشمولھا، ویدفع عنھا االباطی ع القل وجم
ین  ر ب ات النظ ب وجھ ریم فیھا، وتقری ا الك د اثرھ والنفوس على مبادئ اإلسالم، وتجدی

  . المذاھب اإلسالمیة
ة وحمایتھا روات االم ة ث ق . والعمل على رفع مستوى المعیشة لالفراد وتنمی وتحقی

ر  رض والفق ل والم واطن، ومكافحة الجھ ل م العدالة االجتماعیة والتأمین االجتماعي لك
  . والرذیلة، وتشجیع اعمال البروالخیر

المي، ومساعدة  ر اس ل سلطان غی ن ك ھ م ل اجزائ المي بك وطن االس ر ال وتحری
ى یصیروا االقل ى تجمیع المسلمین جمیعا حت ان، والسعي إل ل مك ي ك ات اإلسالمیة ف ی

ا، وتحرسھا . أمة واحدة ام اإلسالم وتعالیمھ عملی ذ أحك ي تنف ة اإلسالمیة الت ام الدول وقی
  . في الداخل وتعمل على نشرھا وتبلیغھا في الخارج

یة التي تصون ومناصرة التعاون العالمي مناصرة صادقة في ظل الشریعة اإلسالم
ن  د م الحریات وتحفظ الحقوق، والمشاركة في بناء الحضارة االنسانیة على اساس جدی

  .تآزر االیمان والمادة كما كفلت ذلك نظم اإلسالم الشاملة
  

  :و یعتمد االخوان المسلمون في تحقیق ھذه االغراض على
دعوة رات وال:ال ائل والنش ن الرس ة م ة المختلف ر واالذاع ق النش حف  بطری ص

  . والمجالت والكتب والمطبوعات وتجھیز الوفود والبعثات في الداخل والخارج
ة وال :والتربی دین ق ى الت ین معن ادئ وتمك ذه المب ى ھ ة عل اء الجماع ع اعض  بطب

نة  اب والس ق الكت دیا وف الحة عق ة ص ربیتھم تربی ا وت رادا او بیوت ھم اف ي انفس ال ف ًوعم
ادة، وخلق ا بالعب العلم وروحی ا ب ة وعقلی دنیا بالریاض یلة، وب ا بالفض ى .. ی ت معن وتثبی

المي  ى یتكون رأي عام اس نھم حت ي بی ام والتعاون الحقیق ل الت االخوة الصادقة والتكاف
ھ ویوجھ النھضة  ل بأحكام حیحا ویعم ا ص الم فھم د یفھم اإلس ل جدی موحد، وینشأ جی

  .الیھ
ھ ن الت:والتوجی ل شؤون المجتمع م ي ك اھج الصالحة ف یم  بوضع المن ة والتعل ربی

ى  ا إل دم بھ م التق حة والحك اد والص ة واالقتص اء واالدارة والجندی ریع والقض والتش
ة  ة والدولی ریعیة والتنفیذی ة والتش ات النیابی ى الھیئ ا إل ة، والوصول بھ ات المختص الجھ
ة وسائل  ى تنقی ل بجد عل ي والعم ذ العمل لتخرج من دور التفكیر النظري إلى دور التنفی

  .ا فیھا من شرور وسیئات واالسترشاد بالتوجیھ االسالمي في ذلك كلھاإلعالم مم
ة، وتأسیس المساجد :والعمل ة اقتصادیة وعلمی  بانشاء مؤسسات تربویة واجتماعی

اة  یم الزك ان لتنظ ألیف اللج وادي، وت ئ، والن فات والمالج دارس والمستوص والم
راد واالسر، ومق ین األف ر واالصالح ب ال الب ة والصدقات واعم ات االجتماعی ة اآلف اوم

ق  ى طری باب إل اد الش امرة وارش كرات والمق درات والمس ارة والمخ ادات الض والع
ا  تقلة طبق ك بانشاء اقسام مس ى ذل د وینفع ویستعان عل ا یفی ت بم غل الوق تقامة وش االس

  . للوائح خاصة
ن  لطین ع زاة المتس ھ الغ ي وج دة ف ة واح ف جبھ ا لتق دادا جھادی ة إع داد االم وإع

  .اء هللا تمھیدا القامة الدولة اإلسالمیة الراشدةاعد
  

ُوفي كل ھذا كلھ یري  َّ وكان ذلك بتوفیق من هللا عز وجل- اإلخوان ٍ-َّ مھمتھم   أن
ُودورھم الحقیقي لیس محاكمة الناس أو إدانتھم، وإنما دورھم أن یكونوا َأطباء  َ

 م یطلبوا من الناسِّیشخصون العلة، ویساعدون المریض على تناول الدواء، إنھم ل
َأن یلتزموا بمستوى الصحابة، وإنما فتحوا عیونھم على ما في حیاةِ الصحابة من 

 .ٍّوسمو، وأسوة وقدوة وبساطة وصدق عظمةٍ
إلیھم في بیوتھم  ًلم یجلس اإلخوان في األبراج بعیدا عن الناس، وإنما ذھبوا

ِّیفھمون، یُذكرونھم   بماوكفورھم ونجوعھم، یعرضون علیھم ھذه الرسالة، ویخاطبونھم
ٍّ ْ﴿بل ِّویعلمونھم من غیر استعالء وال من اكم لإلیمان إن كنتم  َ َ ُّ علیكم أن ھد ْهللا یمُن ْ ُْ ُ ُ ُ َْ ْ ِْ ِ َ َ َ َِ ِ َ ُ َّ

َصادقین﴾ َِ  .)..17من اآلیة : الحجرات.. ( ِ
القریبِ  ھذا جانب من منھجنا في اإلصالح والتجدید، وھذا ھو طریقنا مع

ق في النصیحة ...م والمحكوموالبعید، والحاك ْ د ِ ِوتجردٌ في القول والعمل، .. ٌ ص َّ 
َوعطاء دائم، حتى یفتح هللا بالحق وھو خیر الفاتحین ٌٌ.  

  قراءة في 
  فكر جماعة اإلخوان المسلمین
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  .. المحن علي الطریق 
  وتساؤالت حولھا 

   -  رحمھ هللا –المرشد االسبق األستاذ مصطفى مشھور 
 ))2((  

  : الدعوات تقوم علي العزائم ال علي الرخص 
ر بلسانھ تحت ة الكف م ینشرح حقا لقد عذر هللا من نطق كلم  وطأة التعذیب ول

اال یمان  ا ب ھ , لھا صدره وقلبھ ما زال مطمئن اده لعلم ن هللا بعب ھ م ك رحم ان ذل وك
ریة المحدودة  اتھم البش ره ( سبحانھ بطاق ن أك ھ إال م د إیمان ن بع ا  م ر ب ن كف م

م , وقلبھ مطمئن باإلیمان  ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلیھم غضب من هللا ولھ
ولكن لیس معني ذلك أن نجعل ھذه الرخصة أساسا وأصال لوقف ) . عذاب عظیم 

دة  ك بالعقی ات والتمس و الثب تثناء ھ ل االس داء ونجع د التعرض لالی ؤمنین عن الم
  . وعدم االستجابة لمطالبھم 

ولكن البد  , نأن الدعوات الحقة ال یمكن أن تقوم علي الرخص والمتر خصی
ي الع ة وأول ي العزیم وم عل ا أن تق ي , زم لھ نة هللا ف ت س ك كان ل ذل ن أج وم

ولھذا لم نر رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم . الدعوات للتمییز التمحیص والصقل 
ولكنھ , یوجھ المؤمنین ألي األخذ بھذه الرخصة لیجنبوا أنفسھم إیذاء قریش لھم 

ل االذي  ات وتحم ان یوصیھم بالصبر والثب یھم ـ ك فاقھ عل ع إش رھم , ـ م ویبش
  .  وبجنة هللا بالنصر

ذا  ر ھ ؤمنین غی ع الم ف م لم لیق ھ وس لي هللا علی ول هللا ص ان لرس ا ك   وم
ي ( الموقف والوحي ینزل علیھ بقول هللا تعالي  ك عل ك أن فاستمسك بالذي أوحي إلی

تقیم  راط مس ألون . ص وف تس ك وس ك ولقوم ذكر ل ھ ل الي ) وإن ھ تع ذلك ( وقول فل
اب فادع واستقم كما أمرت وال تتبع أھوا ن كت ھ ) ءھم وقل آمنت بما أنزل هللا م وقول

الي  زیال ( تع رآن تن ا الق ن نزلن ا نح ا أو . إن نھم آثم ك وال تطع م م رب فاصبر لحك
  ) . فأصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركین ( وقولھ تعالي ) كفورا 
ھ ،    ولكن علي المؤمنین أن یعذروا من لم یتحمل اإلیذاء دون أن یتحول قلب

  .  قلوبھم ما بینھم وبینھ من روابط األخوة في هللا فال تتحول
  تفادي المحن انحراف عن الطریق : 

ل شمولھا  ا الصحیح بك ي طریقھ   أن الدعوة إذا سارت وسار بھا أصحابھا ف
ا  داء هللا تمام ة ویعلمھا أع ف فالنتیجة معروف ریط أو تحری ا دون تف ا وتكاملھ ونقائھ

  . انھ فالحق أحق أن یتبع وھي إزھاق باطلھم وإقامة الحق مك
ن  ا ع املین لھ وة هللا والع رف دع داء هللا لص اوالت أع ف مح ذلك ال تتوق   ل

ن ،  ي المح ذلك إل ون ب رض المؤمن حیح ، ویتع ق الص ؤمنین الطری ن للم وال یمك
ا  كجماعة أن یتفادوا ھذه المحن إال إذا تخلوا عن دعوتھم ، أو عن بعض جوانبھ

داء هللا أو إ ؤرق أع ي ت ذه الت ل ھ ا ، وك رك بھ ا والتح ل لھ ن العم وا ع ذا توقف
ھ  ذي ارتضاه هللا وسار علی ق ال ن الطری دعوة ع الصور في حقیقتھا انحراف بال
دین  ھ مقت ب أن نسیر علی ذي یج حابتھ وال لم وص ھ وس لي هللا علی ول هللا ص رس

  .برسول هللا خیر قدوة 
یق الدعوة لیس مفروشا إلي هللا رجال العقیدة أن یعلموا أن طر    فعلي الدعاة 

دتھم ،  ي عقی ات عل بر والثب ي الص زمھم عل دوا ع یھم أن یوط الورود ، وعل ب
ة ال یحاربون أشخاص  ي الحقیق داء هللا ف ولیطمئنوا إلي تأیید هللا ونصره لھم ، فأع
دافعھم  یاطھم وم دفا لس ا ھ ي یجعلونھ عیفة الت امھم الض دعوات وال أجس حاب ال أص

م یحا ر ومشانقھم ، وإنما ھ ن أكث ره ولك ي أم ب عل ربون هللا ودعوة هللا ، وهللا غال
  .الناس ال یعلمون 

ن  ا من ھواة السجون والمعتقالت ، وم ا أنن ذي ذكرن   وال یفھم أحد من ھذا ال
ل  ذیب والقت ذاء والتع ي اإلی راغبین ف ة ، وإال . ال ا العافی ا نسأل هللا دائم ل أنن ال ب ك

المین وأن ینج وم الظ ة للق ا فتن افرین یجعلن وم الك ن الق ھ م ا برحمت رفض . ین وال ن
فرصة للعافیة تتاح مادامت ال تنال من عقیدتنا وسالمة وجھتنا ومواصلتنا للعمل 

  .والسیر بالدعوة 
ي بعد  إن أب دوان ، ف ررا للع ھ مب   وال نتمنى لقاء العدو وال نستفزه وال نعطی

ا ذلك إال اإلیذاء والتضییق فإنھ یسفر بذلك عن معاداتھ لل دعوة كدعوة ، وما علین
ا  دعوة وال نفرط فیھ ا ( إال أن نصبر ونتحمل ونحتسب وال نقصر في العمل لل فم

ب الصابرین  ا استكانوا وهللا یح وھنوا لما أصابھم في سبیل هللا وما ضعفوا وم
دامنا  ت أق ا وثب وما كان قولھم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرن

  ) .  القوم الكافرین وانصرنا علي
  

  

  الحیاة
  في ظالل القرآن

  في ظالل سورة الفاتحة
   )إیاك نعبد وإیاك نستعین(

  
ات..  )إیاك نعبد وإیاك نستعین( ن الكلی ي تنشأ ع ة الت ة االعتقادی  وھذه ھي الكلی
   .عانة إال با وال است, فال عبادة إال  . في السورة  السابقة

ة .. كذلك مفرق طریق  وھنا ل عبودی ن ك ق م ین التحرر المطل , مفرق طریق ب
  ! المطلقة للعبید  العبودیة وبین

ل الشامل  یالد التحرر البشري الكام ن م ة تعل ة  التحرر ..وھذه الكلی ن عبودی م
   . والتحرر من عبودیة األوضاع .. والتحرر من عبودیة النظم ..األوھام 
د  ذاوإ ذي یعب و ال ده ھ ان هللا وح ذي یستعان , ك ده ھو ال د تخلص , وهللا وح فق

میر ري الض خاص  البش اع واألش نظم واألوض تذالل ال ن اس ن , م ص م ا تخل كم
   . .والخرافات  واألوھام استذالل األساطیر

   ..ومن القوى الطبیعیة , إلنسانیة یعرض موقف المسلم من القوى ا وھنا
  : فھي نوعان- بالقیاس إلى المسلم -نیة القوى اإلنسا فأما

ة  وة مھتدی ا, ق ؤمن ب نھج هللا  ت ذه یجب أن ...وتتبع م ا وھ اون , یؤازرھ ویتع
ر والحق ى الخی ا عل الح معھ ع منھجھ ..  والص ا وال تتب وة ضالة ال تتصل ب . .وق

   .ویغیر علیھا ویكافحھا وھذه یجب أن یحاربھا
ة یھولن المسلم أن تكون ھذه وال ي بضاللھا .. القوة الضالة ضخمة أو عاتی  فھ

ا.. تفقد قوتھا الحقیقة - قوة هللا -األول  مصدرھا عن   تفقد الغذاء الدائم الذي یحفظ لھ
رد , وذلك كما ینفصل جرم ضخم من نجم ملتھب  . طاقتھا يء ویب ث أن ینطف ا یلب فم
  . مھما كانت كتلتھ من الضخامة , ونوره  ناره ویفقد

ا وحرارتھا ونورھا المشع تبقى ألیة ذرة متصلة بمصدرھاعلى حین  كم : (قوتھ
إذن هللا رة ب ة كثی ت فئ ة غلب ة قلیل ن فئ ا  ..)م وة األول غلبتھ الھا بمصدر الق , باتص
   . جمیعا وباستمدادھا من النبع الواحد للقوة وللعزة

 قفال مو, القوى الطبیعیة فموقف المسلم منھا ھو موقف التعرف والصداقة وأما
وف داء التخ ن إرادة هللا ،والع ادرتان ع ة ص وة الطبیع ان وق وة اإلنس ك أن ق  ذل
   .ان متعاونتان في الحركة واالتجاهمتناسقت, بإرادة هللا ومشیئتھ  محكومتان ,ومشیئتھ
  
ھ صدیقا إن ون ل  عقیدة المسلم توحي إلیھ أن هللا ربھ قد خلق ھذه القوى كلھا لتك
ا إلوأن سبیلھ; متعاونا  مساعدا  , ویتعرف إلیھا ،ى كسب ھذه الصداقة أن یتأمل فیھ
  . ویتجھ معھا إلى هللا ربھ وربھا , وإیاھا  ویتعاون

ذه القوى تؤذیھ ت ھ ا وإذا كان م یتعرف  ،  أحیان دبرھا ول م یت ھ ل ھ ألن فإنما تؤذی
   . یسیرھا ولم یھتد إلى الناموس الذي, إلیھا 

  على التعبیر عن استخدام قوى-ومانیة  ورثة الجاھلیة الر-درج الغربیون  ولقد
ة" .. قھر الطبیعة  :"بقولھم الطبیعة ى نظرة الجاھلی ھ الظاھرة عل  ولھذا التعبیر داللت

  .وبروح الكون المستجیب  , الصلة با  المقطوعة
ذا , الرحیم  الرحمن  فأما المسلم الموصول القلب بربھ روح ھ الموصول الروح ب

ر  فیؤمن، الوجود المسبحة  رب العالمین  ة القھ ر عالق بأن ھنالك عالقة أخرى غی
وة  د أن هللا. .والجف ھ یعتق ا  ھو أن وى جمیع ذه الق دع ھ اموس . .مب ق ن ا وف ا كلھ خلقھ

اموس المقدرة لتتعاون على بلوغ األھداف, واحد  خرھا  ..لھا بحسب ھذا الن  وأنھ س
ھ كشف أ داء ویسر ل رارھالإلنسان ابت ا  ومعرفة س ى اإلنسان أن . .قوانینھ وأن عل

ھ  ، إحداھا یشكر هللا كلما ھیأ لھ أن یظفر بمعونة من خرھا ل ذي یس یس , فا ھو ال ول
   .."  جمیعا  سخر لكم ما في األرض "ھو الذي یقھرھا

ة  وإذن وى الطبیع اه ق ھ تج أل حس ن تم ام ل إن األوھ ا ; ف ھ وبینھ وم بین ن تق ول
  . ویستعین با وحده , ویعبد هللا وحده , یؤمن با وحده إنھ  ،المخاوف

ن ق وھذه القوى م ھ خل و،رب رارھا وھ ا ویتعرف أس ا ویألفھ ھ ,  یتأملھ ذل ل فتب
ن, معونتھا ھ ع أنوس صدیق ودود   ..أسرارھا وتكشف ل ي كون م ا ف یش معھ  ..فیع

ل :"  حدإلى جبل أ ینظر وھو]  صلى هللا علیھ وسلم [وما أروع قول الرسول  ھذا جب
  " ..یحبنا ونحبھ 

 ] صلى هللا علیھ وسلم (األول محمد  المسلم  ففي ھذه الكلمات كل ما یحملھ قلب
   . مجالیھا من ود وألفة وتجاوب بینھ وبین الطبیعة في أضخم وأخشن

 


