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 االستعداد لشهر رمضان
 محمد بديع. د.فضيلة المرشد أ

بسم اهللا، والحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، صلى اهللا عليه 
فاللهم أجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته، واحشرنا .. وعلى آله وصحبه

وائه، يوم يحشر الناس فريق في الجنة وفريق في اللهم في زمرته وتحت ل
 ..السعير

 إخوتي وأخواتي وأحبابي في اهللا،
 سالم اهللا عليكم ورحمته وبركاته،

حديث من القلب إلى القلوب، في مناسبة محببة إلى كل القلوب؛ أال 
 .وهي رمضان واستقبال رمضان

لهذا الضيف نحن اآلن في النصف األخير من شهر شعبان، ال أقول نتشوق 
العزيز الغالي، بل إن رسول اهللا كان يتشوق له من شهر رجب، فكان يقول في 

 ".اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان: "دعائه
ترى لماذا كان يتشوق رسول اهللا لرمضان؟ ولماذا كان الرعيل األول 

عدتهم ينتظرونه بفارغ الصبر؟، ترى هل كان ينتظرونه ليزداد ملؤهم لم
بالطعام والشراب وألوان األكالت واللهو واللعب وقضاء األوقات، ال أقول فيما 

 .ال ينفع، بل فيما يضر
إنه موسم من مواسم التجارة للذين يتاجرون مع اهللا عز وجل، 

 .الفريضة فيه بسبعين فريضة، والنافلة فيه بأجر فريضة فيما سواه
، كيف نتعرض لها؟، "وا لهاإن هللا في أيام دهركم نفحات؛ أال فتعرض"

ها أنتم ترون أن الذين يريدون أن تتبعوا الشهوات يعدون لرمضان عدةًًً 
بمسلسالت وأفالم ومالٍه، قبل أن تسلسل الشياطين في رمضان، بل قبل 

واُهللا يريد أن يتُوب علَيكُم ويِريد (رمضان بعدة أشهر، لهذا رب العزة يحذرنا 
 ناالَِّذيمِظيالً عيلُوا متَِمي اِت أنوالشَّه ونالنساء) (يتَِّبع.( : 

إن جاز حتى أن نقضي وقتًا في الترفيه فليس رمضان وقته، بل إن 
الدقائق الغالية في رمضان بعمر اإلنسان كله، هذا الشهر الكريم فيه ليلة خير 

عرض لها سنت من ألف شهر، وزعت على الشهر في بعض األقوال، فكيف
ونحن نقضي ليلنا في لهو ولعب، إن لم يكن في شيء يضيع العمر والوقت؟ 

والوقت ليس من ذهب، الوقت هو الحياة، هكذا ستسأل عن وقتك وعمرك وشبابك فيما أفنيته 
 .وفيما أبليته

إن رمضان شهر القرآن، وال يعقل في دقائق رمضان وساعاته وأيامه الغالية أن نتدرب 
ة التعامل مع القرآن، سأضرب لكم مثالًًً بسيطًا، عندما يكون عندك قماشة ثمينة غالية، فيه كيفي

فهل يجوز أن تتعلم فيها التفصيل لتتلف بعضها وأنت تتدرب أم أنك تتدرب على شيء أقل في 
رة القيمة؛ حتى إذا ما دخلت على هذه القماشة الغالية كان الموقف فيها دقيقًا وال يوجد فيها خسا

 .ولو لبضعة سنتيمترات من هذا القماش الغالي الذي يعز عليك أن تضيع منه شيًئا
هل يعقل أن نتدرب على تالوة القرآن في رمضان؟، هل يعقل أن ..  هكذا رمضان

نتدرب على فهم القرآن في رمضان؟، هل يعقل أن نتدرب على تنفيذ القرآن في رمضان، أم أن 
ك كله قبل رمضان، حتى إذا ما دخلنا على رمضان كُتبنا مع السفرة الكرام نتدرب على ذل

 !!البررة؟
القرآن الكريم في اللغة العربية يعني ليس فقط قراءته، وال حتى تالوته بأحكام " يتلو"لفظ 

التالوة، إنما قراءته بأحكام التالوة ثم اتباع ما فيه خطوة بخطوة، كما قال العلماء في اللغة 
بية، تقول جاء فالن وتاله فالن، تاله أي تبعه واقتفى أثره، وسار بخطواته خلف خطواته، هل العر

يتْلُونَه حقَّ ِتالوِتِه (أنت تتبع القرآن الكريم؟ هل أنت تتلو القرآن الكريم كما قال لنا ربك عز وجل 
 ).من اآلية : البقرة) (ُأولَِئك يْؤِمنُون ِبِه

الوته ونستعد له بما يليق به من الحفاوة التي تليق لضيف عزيز غاٍل نريد أن نتلوه حق ت
تقام له احتفاالت ليس في األرض بل في السماء، ليست احتفاالت شكلية وال مظهرية، إنها 
احتفاالت حقيقية روحانية إيمانية، مالئكة يتعاقبون علينا، يحفظونها ينقلون عنا الخير إلى رب 

هم، وشياطين تصفَّد كي تفتح أبواب الخير والجنان، وتغلق أبواب النيران، السماء وهو أعلم بنا وب
 !فهل نحن مستعدون للشهر كما يليق به؟

نريد أن نغسل قلوبنا قبل حضور رمضان؛ لتكون هذه القلوب محال لنزول القرآن عليها؛ 
 الماضي، حتى إذا لتنتفع بها، نجلو صدأها، نطهر ما فيها من نكت سوداء نُكتت خالل شهور العام

جاء رمضان وجد قلبا صافيا نقيا أبيض، مثل الصفا، أزيلت كل النكت السوداء من األعمال السيئة 
السابقة بتوبة نصوح وعهد جديد مع اهللا عز وجل، نوفي بعهدنا مع اهللا ليوفي ربنا بعهده معنا 

)يوا ِببِشرتَباِهللا فَاس ِدِه ِمنهفَى ِبعَأو نمومِظيالع زالفَو وه ذَِلكتُم ِبِه وعايالَِّذي ب كُمِالتوبة) (ع.( : 
اللهم بلغنا رمضان، وأن نعد قلوبنا الستقبال رمضان بما يليق به، وأن نكون روحا تتلقى 

الذي جاء به الروح األمين، روحا من أمرنا، نزل به الروح األمين على قلب رسول اهللا، .. القرآن
ى إذا ما نزل على قلوبنا ترك فيها أثرا يدوم وال ينقضي بانتهاء رمضان، ثم نكون نحن بعد أن حت

نتحول إلى هذه الروح الطيبة التي تتالقى مع روح القرآن مع روح جبريل مع الحبيب المصطفى؛ 
ننطلق " روحا يسري في جسد هذه األمة "- رحمة اهللا عليه-لنكون روحا كما وصفنا األستاذ البنا

 .بين خاليا هذه األمة، لنحييها من جديد بهذه الروح
بالقرآن الكريم الذي نُشهد اهللا عز وجل أن يكون هو ورمضان شاهدين لنا بالحسنات ال 
شاهدين علينا بالسيئات، وأن يتقبل منا صالح األعمال ويتجاوز بفضله عن سيئها، ويجعل رمضان 

 .ن لنا في قبورنا، وشاهدين لنا في قبورناوالقرآن أنيسين لنا في قبورنا وجليسي
 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 الرحیم الرحمن هللا بسم

 من معین التربیة اإلخوانیة
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 التربیة في فكر اإلمام البنا
 المسلمحول الصفات العشر لألخ 

 
 :  الصادقمراتب العمل المطلوبة من األخ

ُقوى الجسم، متین الخلق، مثقف الفكر، قادرا علي الكسب، سلیم العقیدة، صحیح : إصالح نفسھ حتى یكون ُ
 . وذلك واجب كل أخ علي حدتھ  ... ًالعبادة، مجاھدا لنفسھ، حریصا علي وقتھ، منظما في شئونھ، نافعا لغیره

 مثقف الفكر
 ))2((  

 : ضرورة معرفة العصر
الذي نعیش فیھ معرفة دقیقة وصادقة، فإن الجھل بالعصر یؤدي إلى عواقب " العصر " أي أن نعرف 

إن المشكلة لیست في جھلنا باإلسالم، بل المشكلة في جھلنا : وخیمة، وھذا ما دفع أحد المفكرین إلى القول
 والموجھة لھ والمؤثرة وال تتم معرفة الواقع على ما ھو علیھ حقیقة إال بمعرفة العناصر الفاعلة فیھ،...  بالعصر

في تكوینھ وتلوینھ، سواء أكانت عناصر مادیة أم معنویة ، بشریة أم غیر بشریة ومنھا عناصر جغرافیة وتاریخیة 
 . واجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة وفكریة وروحیة 

 : إنھ عصر اإلیجابیات
السرعة والقوة عصر . . عصر الحریة وحقوق اإلنسان واستقالل الشعوب. .عصر العلم والتكنولوجیا 

عصر التخطیط والتنظیم ال  .. عصر االتحاد والتكتالت الكبیرة. .، والتطورات الھائلة والتغیرات السریعة
 . .ً، فضال عن االنكفاء على الماضي عصر اقتحام المستقبل، وعدم االكتفاء بالحاضر. .االرتجالیة والفوضى 

عصر . .عصر تدلیل اإلنسان بإشباع شھواتھ . .یة والنفعیة  عصر غلبة الماد:ًوھو أیضا عصر السلبیات
، عصر القلق واألمراض النفسیة. .، ال المقاصد والغایات عصر الوسائل واآلالت. .التلوث بكل مظاھره 
 . والتمزقات االجتماعیة 

 :  والناس قسمان حیال العصر
 ، ًى الماضي خوفا منھ بدل المواجھةمنھم من یھرب منھ إل

 من یندمج فیھ إلى حد الذوبان ، والخیر في الوسط حین نستعمل إرادتنا واختیارنا أمام ھذه المؤثرات ومنھم
 . لنأخذ ما ینفعنا وندع ما یضرنا
ویجب أن ننتبھ إلى نقطة أن العصر لیس الغرب وحده وإن كان ھو المھیمن .. !!  ..العصر لیس ھو الغرب 

لى امتداده وسعتھ لھ ثقافتھ الخاصة ، ومعارفھ وقیمھ،وعالم الشرق األقصى والمسیطر ، فھناك العالم اإلسالمي ، ع
 . بدیاناتھ وفلسفاتھ 

عالمیة ھذه : ویردد كثیر من تجار الثقافة دعوة مشبوھة ھي استیراد الثقافة الغربیة بكل عناصرھا بدعویین
 . الثقافة ، وأنھا ثقافة ال تتجزأ 

، والثقافة خاصة بكل قوم ألنھم یخلطون بین العلم والثقافة، فالعلم كوني فھي شبھة خاطئة أما عالمیة الثقافة
 . العلم واحد والثقافات متنوعة متعددة . وكل جماعة 

ًأما دعوى أن الثقافة ال تتجزأ فھي مرفوضة تاریخیا وواقعیا  ً . 
ًلقد أخذ العرب عن األمم كثیرا مما عندھا من العلوم والمعارف ، ولكنھم لم یأخذوا ثقافتھا ، وبقوا محافظین 

في العصر الحدیث أخذ الیابانیون عن الغربیین العلم والمناھج، ولم و.. .على لغتھم وعقیدتھم وعاداتھم وأعرافھم 
 . عنھم عقائدھم وشعائرھم وتقالیدھمیأخذوا 

ًیس كلھ شرا وال ضالال، فكم فیھ من علم نافعوالغرب ل ، وكم فیھ من عمل صالح، وكم فیھ من خلق كریم، ً
ًلقد أقر الرسول الكریم صلى هللا علیھ وسلم بعض األحكام والتقالید التي كان معموال بھا في  ..وإنجازات ھائلة 

ینا أن نقتبس من الغرب ما ینفعنا، وما رج علإذن ال ح.. الجاھلیة، حیث لم یجد فیھا ما یخالف ما جاء بھ اإلسالم 
 .. ، وما یؤكد المبادئ التي دعا إلیھا دیننا یلیق بنا، ویتالءم مع قیمنا وثقافتنا

 
 : مصادر الثقافة

والكثیر منا جعل مصدر ثقافتھ التلیفزیون بما یبث من غث وسمین واإلعالم یسوق الناس حیث یرید ال حیث 
 بیل للثقافة الصحیحة ھو القراءة یریدون ، ولذا فإن أول س

 وإذا سألنا قطاعا كبیرا من الشباب لماذا ال تقرأ ؟ ستجد اإلجابة 
 . لیس عندنا وقت ، لم نتعود على القراءة ، لقد انتھیت من الدراسة وكفى ، یكفیني العمل وفقط 

 .... المعرفة سلطة :  یقول فرنسیس بیكون
فھي تصنع الفرق ..ھي المعرفة ..دة أصبحت أغلى ثرواتھ ھي المعلومة وفي ھذا العالم الذي أصبح قریة واح

ألسنا من الوعي واإلدراك الكافیین لنعلم أن العصر ھو عصر ..... كل الفرق في اتخاذ القرار وحل المشكالت 
 .. المعلومات بمعنى أن من یملك العلم یملك كل شيء 
سوى قوتین السیف والعقل وفي المدى البعید سیُھزم السیف من ًقدیما قال نابلیون بونابرت ال یوجد في العالم 

قبل العقلوھذه الحقیقة ھي الباقیة الواضحة اآلن فلم تعد القوة تقاس بعدد الجیوش الحاملة للسیوف والرماح، بل 
 . بالعلم والمعرفة وامتالك األسلحة 

العضلة بال تمرین منتظم ومستمر . ...وإھمال الثقافة و الفكر ھو إھمال للعقل وھذا یؤدي إلى ضموره 
ھو عضو مثل سائر األعضاء , ًتضعف تماما وتحتاج إلى مجھود أكبر إلعادتھا إلى وضعھا األول وكذلك العقل 

 . یحتاج إلى استعمال مستمر وتطویر وإال یصدأ ویتحجر..
ن لنفسھ مكتبة خاصة مھما كانت صغیرة، وأن یتبحر في علم ّ ًھ، إن كان مختصا وأن والمثقف ال بد وأن یُكو

ًیلم بالشؤون اإلصالحیة العامة إلماما یمكنھ من تصورھا والحكم علیھا حكما یتفق مع متطلبات العصر وأن یحسن  ً
تالوة القرآن الكریم وتدبر معانیھ، وأن یدرس السیرة النبویة المطھرة وتاریخ السلف بقدر اإلمكان، وأن یلم 

 ". ر التشریعبالضروري من قواعد األحكام وأسرا
 يتبع إن شاء اهللا تعالى

 طلعة الھالل
 حسن البنااإلمام / بقلم 

 
نكم َ مِ ُ﴿فمن شھد ُ ْ َِ َ ُ الشھر فلیصمھ﴾َ ْ ُ َ َ ْْ َ  )..185: البقرة) َّ

ھالل رمضان، ومشرق : ًمرحبا بطلعة الولید الوسیم، وبشیر الخیر العمیم
َأنوار القرآن، وشذا نفحات الجنان، وواحة االسترواح في صحراء العام، وراح  َ

ینة َّاألرواح بالصالة والصیام والقیام؛ فاللھم أھلھ علینا باألمن واإلیمان، والطمأن
، وصدق  والسالم، ھالل خیر ورشد إن شاء هللا، وهللا أكبر هللا أكبر والحمد 

ِّإذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النیران، : "رسول هللا
یا باغي الشر : وصفدت الشیاطین، ونادى منادٍ من قبل الحق تبارك وتعالى

 .خاريصحیح اإلمام الب) "ّأقصر، ویا باغي الخیر ھلم
لقد بُني اإلسالم على شرائع وعبادات، وفرائض وواجبات، كان من جمیل 
صنع هللا لعباده فیھا أن أقامھا على دعائم من الخیر وقواعد من البر، تفیدھم في 

  .الدنیا وتنفعھم في العقبى، وتسعدھم في اآلخرة واألولى
 

  :فالقاعدة األساسیة في العبادة المتقبلة الكاملة
وا إال النیة ا َّلصالحة الفاضلة واإلخالص فیھا لرب العالمین ﴿وما أمرُ ِ ِ ُ َ َ

بُدوا هللا مُخلصین لھُ الدین﴾  ْ َلیع َ َِّ َُ ِ ِ ِْ إنما األعمال بالنیات وإنما لكل "، و)5: البینة(َ
، فما لم یكن الدافع األول )حدیث صحیح أخرجھ اإلمام البخاري" (امرئ ما نوى

ّإلى العبادة قلبیا تشترك فی ھ خلجات الوجدان، مع حركات األبدان، وتحضر فیھ ً
القلوب، وتطھر بھ األرواح والنفوس؛ فال وزن لھا وال مثوبة علیھا، ولیس للعبد 
من صالتھ إال ما عقل منھا، وكم من صائم لیس لھ من صیامھ إال الجوع 

  .والعطش
  دفع الحرج والعسر وإیثار السھولة والیسر، فلیس فيوالقاعدة الثانیة

ِ﴿ما یریدُ ّتكالیف اإلسالم وعباداتھ ما یشق على العابدین أو یرھق نفوس المكلفین  ُ َ
ْ حرج ولكِن یریدُ لِیطھركم ولِیتِم نِعمتھ علیكم لعلكم  ْهللا لِیجعل علیكم من ْ َّ ْ َُ ُ َ ُ َُّ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ ُ َ َ ِّ ُ ُ َ َ َ ِّ ْ َ َ ْ َُ َ ِ ٍُ

﴾ َ ُتشكرون ُ ْ ْوما جعل علیكم في ال، ﴿(7: المائدة) َ َُ ْ َ َ َ َ ْ حرج ملة أبیكم إبراھِیم﴾ََ ین مِن َدِّ َْ ْ ِّ َ َِ ِ ُِ َ َ َّ ٍ 
ة ولِتكبروا ، (78: الحج) َّ د لوا العِ ُ﴿یریدُ هللا بكم الیسر وال یریدُ بكم العسر ولِتكمِ ِّ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َُ ُ ْ ُ ُ َُ ْ ُ ْ ُْ ُِ ِِ ُ َِّ

اكم َ د َ ْهللا على ما ھ ُ َ ََ َ روا، وبشروا وال تنفرو)185: البقرة)﴾ َّ روا وال تعسِّ ِّ، یسِّ   .اِّ
َّوھكذا تتمشى ھذه القاعدة في كل التكالیف الشرعیة والعبادات اإلسالمیة، 
ًوتأمَّل ذلك تجده مطردا في كل األحكام، إلیك ما جاء منھ خاصا بفریضة  ً

ْ أیام أخر  :الصیام دَّة من نكم مریضا أو على سفر فعِ َ مِ اتٍ فمن كان َ َ﴿أیاما معدُود َّ ِّ َ َ ْ ً َّ َ ْ َّ ً ََّ ُ ْ َُ َ َ ٍَ ٌ ََ َ ٍَ ِ
ْ َو ین فمن تطوع خیرا فھو خیر لھ وأن یة طعام مِسكِ ْ یقونھ فِد ِ َ یط ین َعلى الذِ َ ٌ ْ َ ُ ً ْ َ َّ َ ْ َ َ ُ َُ َُّ َّ ََ َ َ ََ َ َ َ ٍُ ُ ٌ

﴾ ُتصوموا خیر لكم إن كنتم تعلمونَ ْ ٌ ْ ُ َُ ََّ ُ ْ ُ ُ َ َْ  ).184: البقرة( ِْ
والقاعدة الثالثة أن لھذه العبادات آثارھا العملیة النافعة في حیاة الفرد 

ًلیست مفروضة لمجرد التعبُّد والطاعة، فھي أوضاع لوحظ فیھا والجماعة، و
المعنى الدنیوي االجتماعي، إلى جانب الربح األخروي والتھذیب النفساني؛ فما 
أمر اإلسالم إال بطیب فیھ خیر یرى الناس في حیاتھم العملیة أثره، وما نھاھم إال 

َ اعن خبیث یلمسون شره وضرره  َ یتبعون ین ُ﴿الذِ َِ َّ َّلرسول النبي األمي الذي َّ ِّ ُ َُّ َ
م عن  م بالمعروفِ وینھاھُ ھُم في التوراةِ واإلنجیل یأمرھُ ندَ ِیجدُونھ مكتوبا عِ َِ َ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َ ِ َ َ ْ ً َ َْ ِ ْ ِْ ْ َّ ْ ُ ْ َْ ْ ِ ُ

ْالمنكر ویحِل لھم الطیباتِ ویحرم علیھم الخبائِث ویضع عنھم إصرھُم واألغ َ ْ َ َ َْ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ِّ َ ُ َ َ ِّ ُ ُ َ ُْ ْ ُ ُ ُ ُِّ ِْ َ َ َّْ َالل ِ َ
َ آمنوا بھِ وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل  ین َالتي كانت علیھم فالذِ ِْ ْ ُّ َّ َ َّ ُ َ َُ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َِ َِّ ََ ْ

﴾ َ م المفلِحون ُمعھ أولئِك ھُ ُ َ َْ ْ َُ َ  ).157: األعراف( ُُ
 

  ..فیا أیتھا األمة المسلمة
یھ قد أظلك شھر الصیام، وفیھ ركن من أركان اإلسالم، وإن علیك ف

   ..ًلواجبات ولھ منك حقوقا
أن تتھیأ النفوس الستقبالھ بالتوبة الصادقة النصوح والتطھر الشامل  :أولھا

َ آمنوا توبوا إلى هللاِ توبة نصوحا عسى ربكم أن یكفر الكامل  ین َ﴿یا أیھا الذِ ُ ُّ َ َ َ ً ُ َ ْ ُ َ َ ُّ َِّ َ ُ َّ َ ُ َُ َْ ً َ َِّ
لكم جناتٍ  خِ ْ َّعنكم سیئاتِكم وید ُ ُ َ َُ ُ َ ِّ َ َْ ْ ُتجري مِن تحتِھا األنھار یوم ال یخزي هللا النبي َْ ِ ِْ َ ْ َ َُ ْ َ ُ َ َ ْ َْ

یھم وبأیمانِھم﴾ َ أیدِ م یسعى بین َ آمنوا معھ نورھُ ْوالذِین ْ ِْ ِ َِ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ََ َ ُ ُُ   ).8: التحریم( َّ
ّالحرص على صومھ حسیا ومعنویا باالمتناع عن المفطرات،  :وثانیھا ًّ ً

ات، وصدق التوجھ، ودوام التأمل، وكثرة وكفّ الجوارح عن اآلثام والمنكر
  .التذكر، والتفكر في ملكوت األرض والسموات

اإلكثار من الطاعات فیھ، وبخاصة البر واإلحسان، وتالوة  :وثالثھا
القرآن؛ فإن هللا یضاعف فیھ مثوبة المتصدقین، ویرفع فیھ درجات التالین 

أجود ما یكون في رمضان،  - صلى هللا علیھ وسلم-المتدبرین، وكان رسول هللا
 - صلى هللا علیھ وسلم-َ بالقرآن؛ فلرسول هللا-علیھ السالم -حین یعارضھ جبریل

  ).صحیح اإلمام البخاري(أجود بالخیر من الریح المرسلة 
المحافظة على التراویح والقیام ومناجاة الملك العالم؛ فمن قام  :ورابعھا

ًرمضان إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقد م من ذنبھ، وكم لھذه الصالة في قلوب ً
ْ أفلح الخاشعین فیھا والمعنیین بھا من مشارق المعة وأنوار ساطعة  َ﴿قد َ ْ ََ

 َ نون مِ ْ ُالمؤ ُ ْ *﴾ َ عون ِ م في صالتِھم خاش َ ھُ ین ُالذِ ََ َْ ِْ   ).2-1: المؤمنون( َّ
ولنا بعد ذلك مع الحكومات اإلسالمیة كلمة ھي النصیحة التي ال مفر منھا 

لماذا ال تعتبر اإلفطار في نھار رمضان جریمة كجرائم : عدي عنھاوال م
اإلخالل بالنظام واآلداب العامة، وتضع من القوانین ما یردع المفطرین، 
ویصون حرمة ھذا الركن من أركان الدین؟ وال یكفي أن تصدر الوزارات 

ّمنشورا تقلیدیا للموظفین باحترام شھر رمضان، وتنصح بعدم التجاھر ب ً بعض ً
أنواع العصیان، ثم ال تتبع ذلك بالرقابة الزاجرة والعقوبة الرادعة؟ ولماذا ال 

ًتجرب الحكومة الحزم ولو مرة واحدة؛ فتؤدي بذلك واجبھا وتنقذ الناس، و إن "ً
 74/ 3: تفسیر القرآن العظیم البن كثیر" (هللا لیزع بالسلطان ما ال یزع بالقرآن
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 العمل أهداف ومقاصد
  مع البيت والمجتمع

 ))5((  
 
ن خالل - ا م  توعیة األمة بحقوقھا السیاسیة واالجتماعیة وحقھا في الحریة واألمن، وإیقاظ روح الوطنیة الصادقة وتوجیھھ

 : المنظور اإلسالمي
 “ینا إفھام الناس أن السیاسة والحریة والعزة من أوامر القرآن وأن حب األوطان من اإلیمان  عل“: یقول اإلمام

 .257ص اجتماع رؤساء المناطق،: رسالة 
 
ا “ زاز بھ ى االعت دعوھم إل ا، وی ل معانیھ م والجماعات بأفض راد واألم ا لألف ا ویقررھ ة ویزكیھ ن الحری ف یعل  واإلسالم الحنی

 ، ”من أعطى الذلة من نفسھ طائعا غیر مكره فلیس منى“: صلى هللا علیھ وسلم نبیھ والمحافظة علیھا، ویقول
ة، أو  أن تسود أم دا ب ھ أب ى تعالیم وة، وال ترض ن ق ھ م ل ما فی تعمار بك وھو یحارب ھذه اللصوصیة الدولیة التي یسمونھا االس

تعبدتم : (ذان حین قال لعاملھ عمرو بن العاص ترن في اآل رضي هللا عنھیرھق شعب شعبا آخر، وال تزال كلمة عمر الفاروق ى اس مت
 ، )الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا

  )“تشجیع روح العزة والكرامة وحب الحریة :  واجتماعیا“
 .قضیة الوطنیة: مشكالتنا في ضوء النظام اإلسالمي :  رسالة 

 
ات :  وما تحتاجھ منكما نستھدف إعداد األمة والمجتمع وتھیئتھ لتحمل أعباء كفاح طویل، خاء بالتضحیات، وثب عزیمة قویة، س

 .والضار في الموقف ووعى وتمیز بین الحق والباطل والنافع
 : یقول اإلمام الشھید في ذلك

ین صاحب : كفاح طویل عنیف، وصراع قوى شدید بین: وإنما علیھا أن تعد نفسھا لـ“ افع والضار، وب ین الن ل، وب الحق والباط
سالك الطریق وناكبھ، وبین المخلصین الغیورین واألدعیاء المزیفین، وأن علیھا أن تعلم أن الجھاد من الجھد، والجھد الحق وغاصبھ، و
 ..ھو التعب والعناء

د  دام عن حیات واإلق خاء بالتض ادقة والس ة الص ة القوی ة والعزیم نفس المؤمن ة إال ال بیل الموحش ذه الس ي ھ دة ف ة ع یس لألم ول
 “ُتغلب على أمرھا ویكون الفشل حلیف أبنائھا الملمات، وبغیر ذلك 

 .69ھل نحن قوم عملیون،ص: رسالة 
 

 .ویھتم اإلخوان في تربیة األمة وتكوینھا بالوعى القومى والنضج السیاسي لدیھا
  ... وال یمكن أن یحفظ ھذا التوازن بغیر الوجدان الحى والشعور الحقیقي بقدسیة ھذه التعالیم“: یقول اإلمام الشھید

ـ  طالح الحدیث ب ي االص ھ ف ر عن ا یُعب ومى“وھو م وعى الق ى“ أو ”ال ة ”  أو”النضج السیاس ة الوطنی ن “التربی ك م  أو نحو ذل
 “األلفاظ، ومردھا جمیعا إلى حقیقة واحدة ھي اعتقاد صالحیة النظام والشعور بفائدة المحافظة علیھ 

 .319ص نظام الحكم،: رسالة 
 

ین  التصدي للتیارات الفاسدة- ادات المخلصة، وب ز بین القی  التي تخرب في األمة وتناوئ اإلسالم، وتوعیة الشعب؛ حتى یمی
 : متاجري الشعارات وذوى األھواء

 . ”... وإن على شعوبنا أن تمیز بین ذوى العقیدة المجاھدین، وبین عبث المتحللین من ساسة وعسكریین“: یقول اإلمام الشھید
ن یخدر  ومن الواجب أن نحول دون “ ن الظن بأعدائنا وم د أن یحس تفشى أفكارھم الموبوءة بیننا، وأن نضرب على ید من یری

ؤالء  ین ھ رق ب ال ف المیة ف دة اإلس یاع الوح رقیة وض ة الش اد القومی ا إال فس یس تحتھ ة ل اظ خالب ة وألف ات مزیف ابنا بنظری أعص
 .  ”..واألوربیین

اغیة من مدنیة المادة وحضارة المتع والشھوات التي جرفت الشعوب اإلسالمیة ًمھمتنا إجماال أن نقف في وجھ ھذه الموجة الط“
ذا .. وھدایة القرآنصلى هللا علیھ وسلمفأبعدتھا عن زعامة النبي  د ھ ین عن نا واقف ا، ولس ا قومن حتى تنحصر عن أرضنا ویبرأ من بالئھ

 “  علیھ وسلمصلى هللاسنالحقھا في أرضھا حتى یھتف العالم كلھ باسم النبي  الحد بل
 .114ص اإلخوان تحت رایة القرآن ،: رسالة 

 
د “: ویقول ا عن احر وتتضاعف، أو الوقوف بھ ف تتن ى طوائ ة إل ة اإلسالمیة والعربی یم األم ة تقس  أما إن كانوا یریدون بالوطنی

 . ”فھذا نرفضھ.. حدود جغرافیة ضیقة
ن ھذا  واإلخوان المسلمون ال یؤمنون بالقومیة بھذه المعانى وال“ ً بأشباھھا وال یقولون فرعونیة، وعربیة، وفینیقیة، وسوریة، وال شیئا م

 ”األلقاب واألسماء التي یتنابز بھا الناس
 دعوتنا:  رسالة 

 “ ونعتقد أن كل مظھر من مظاھر النھضة یتنافى مع قواعد اإلسالم ویصطدم بأحكام القرآن ھو تجربة فاسدة فاشلة  “
. 57عو الناس،صإلى أى شيء ند: رسالة 

 
ك مع كل القوى المخلصة، -  المحافظة على مقومات القوة والصالح في المجتمع ومقاومة التسیب واإلھمال والفساد، والتعاون في ذل

 : ودعم المسؤولین في أي موقع للقیام بذلك
  “اة وتعمل على نشره أن تنشأ في قطاعات المجتمع مجموعات للصالح، تلتزم باإلسالم كمنھج حی.. “: وأن نعمل على

 رسالة الرؤیة الواضحة،األستاذ مصطفى مشھور
 
وطن، أو  اء ال ن أبن وكذلك دعم أى فئة من األمة تستھدف اإلصالح والتعاون معھا في ذلك، سواء من المسلمین أو من غیرھم م

 .لك المواقف التي تؤكد ذلكحتى ممن ال یتبنون الشعار اإلسالمي، وتاریخ اإلمام الشھید في دعوتھ ملیئ بالكثیر من ت
 یتبع إن شاء هللا تعالى

 األخوان المسلمون
 نحمل الخیر ألمتنا

 الدعوة 
 في مسارات الحیاة

 الدكتور عبد الرحمن البر: بقلم
 ))6((  

 في هذا العدد لمالمج العمل في نعرض
 :ميدان

 :الكيانات الخاصة

ل المحال والعيادات والمعامل والورش مث 
الصيانة والدروس الخصوصية  والمكاتب ومراكز

 .والمؤسسات الصغيرة

ويمكن عقد عمل ألصحاب كل نوع من  -
يتبادلون فيها اآلراء والخبرات  أنواع هذه الكيانات

باالشتراك مع أهل الخبرة واالختصاص لوضع 
لقيام متنوعة وتصورات متعددة لما يمكنهم ا بدائل

المنافذ، إال  به من أعمال مع المجتمع من خالل هذه
أننا نطرح هنا على سبيل المثال ال الحصر بعض 

القاسم المشترك التي يمكن  المستهدفات العامة ذات
  :القيام بها مثل

تقديم سلوك القدوة المسلمة وإبرازه مع  -
  .التخصص إتقان مهارات

لة التعارف على المترددين وتوثيق الص -
  .توسيع دائرة التعارف معهم مع الحرص على

الحرص على أداء الصلوات في أوقاتها  -
  .لذلك ودعوة المتواجدين

تشجيع القيم واألعراف اإلسالمية مثل إفشاء  -
 واالحترام -والرحمة بالعجزة والمسنين السالم

 وحفظ اللسان واجتناب التدخين وغض المتبادل

 .البصر

لمنشأة القانونية الحرص على سالمة ا -
  .الخبرات والالئحية وتبادل

التحرك مع أصحاب الكيانات المشابهة  -
في المشكالت والسلبيات  وتبادل المشورة معهم

  .والخروج بحلول عملية المشتركة

بيان األحكام الشرعية لكل تخصص ودعوة  -
  .األمثال لذلك

االحتفاء بالمناسبات اإلسالمية بما يناسب  -
  .كل مكان

اإلسهام في الخدمات البيئية من نظافة  -
  .وتجميل وتطهير

تفقد أحوال المحتاجين من المترددين وتقويم  -
تقديم الخدمات المجانية أو كفالتهم على  مدى إمكانية

  .وجه آخر

صبغ الدعاية الخاصة بالمكان بالصبغة  -
  .اإلسالمية

تفعيل ذوي االستعداد من المرتادين للمكان  -
 .الخيرية المختلفة وداللتهم عليها عمالفي األ

 یتبع إن شاء هللا تعالى
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 كذلك ال تكون المحن سببا في أن نقصر نشاطنا علي الجوانب التي ال تثير -
ع والحكم والجهاد إلي األعداء أو الحكام كالعبادة والعلم والذكر مثال ونترك التشري

غير ذلك مما يتخوف منه األعداء ولكن يمكن فقط ترتيب أولويات العمل دون 
 . استبعاد لشيء من ذلك 

    
 وأخيرا وليس آخرا أن يتطرق اليأس إلي بعض األفراد بسبب المحن -

وشدتها وطولها ، وتضعف الثقة في اهللا وتأييده ، والثقة في المستقبل وما نأمل أن 
نحققه فيه من أهداف فاألصل أال تتأثر هذه الثقة بسبب ما نتعرض له من أذي 
األعداء وكيدهم ، وال ننظر للقضية من زاوية أنهم يحاربون أشخاصنا وأجسادنا 

واهللا غالب على أمره ولكن أكثر " .. ولكنهم يحاربون اهللا ودعوة اهللا في أشخاصنا 
  ."الناس ال يعلمون 

 
 يوضح لنا كيف نصر اهللا القلة المؤمنة علي الكثرة الكافرة والسيرة والتاريخ

واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في األرض .. " رغم ماالقوه من عنت وإيذاء
  " .تخافون أن يتخطفكم الناس ، فأواكم وأيدكم بنصره 

فرغم ما تعرض له المسلمون األول من إيذاء وتعذيب وقتل في مكة فقد 
 الجزيرة من الشرك واألصنام وأجلي اليهود وفتحت الفرس نصرهم اهللا وتطهرت

 . وتبدد الظالم وعم نور اإلسالم 
 

  .قة بنصر اهللا رغم الشدة والزلزلةواآليات الكريمة تؤكد الث
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم " 

ين آمنوا معه متى نصر اهللا، أال البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذ
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم "  ... "إن نصر اهللا قريب 

  .."نصرنا فنجي من نشاء وال يرد بأسنا عن القوم المجرمين 
 

وقد دلنا اإلمام الشهيد أننا إذا رأينا العقبات علي الطريق نتذكر بجوارها 
 :  أمامها عقبة وهي عوامل النجاح التي ال تثبت

 أننا ندعو بدعوة اهللا وهي أسمى الدعوات وننادي بفكرة اإلسالم وهي –    أ 
 . أقوى الفكر 

صبغة اهللا ومن أحسن اهللا من "  ونقدم للناس شريعة اهللا وهي أعدل الشرائع
  . "اهللا صبغة، ونحن له عابدون

 
ه يمهد لها ويهيئ كل ما في وأن العالم كله في حاجة إلي هذه الدعوة و–ب 

 . سبيلها
 وأننا بحمد اهللا براء من المطامع الشخصية بعيدون عن المنافع الذاتية وال –ج 

 . نقصد إال وجه اهللا وخير الناس وال نعمل إال ابتغاء مرضاته 
 .  وأننا نرقب تأييد اهللا ونصرته، ومن نصره اهللا فال غالب له–د 

لة مقصدنا وتأييد اهللا إيانا هي عوامل فقوة دعوتنا وحاجة العالم إليها ونبا
 . ا عقبة وال يتوقف في طريقها عائقالنجاح التي ال تثبت أمامه

 "واهللا غالب على أمره ، ولكن أكثر الناس ال يعلمون " 
 يتبع إن شاء اهللا تعالى

 

  رحمه اهللا–المرشد االسبق األستاذ مصطفى مشهور 
 حول المحن واالبتالء

المحن سنة اهللا في الدعوات كما هو معلوم ، وهي جزء أساسي من طريق الدعوة ، وجعلها اهللا 
 من ورائها خير للدعوة وللدعاة ، ولكن يحدث عند اجتياز هذه المرحلة الهامة من مراحل ليتحقق

 . الطريق بعض االنحرافات أو األخطاء ِمما يلزم التعرف لتفاديها 
 

 صور من االنحراف
وثمة نقطة هامة وفهم خاطئ يقع فيه البعض بأن يظنوا أن المحن ضربات قاصمة أو قاضية أو 

ا بمثابة هدم لكل ما يتم بناؤه بما يثبط الهمم في بذل أي جهد مادامت النتيجة هكذا هدم مقعدة أو أنه
 .  لما يقوم من بناء 

    إذ ال يعقل أن تؤدي المحن إلي هذه النتائج والتصورات الخاطئة والضارة بالدعوة والدعاة 
 ال لتهدم ، ليتقوى بها الدعاة وهي سنة اهللا في الدعوات إن اهللا قدرها لتنفع ال لتضر ، لتبني وتصقل

 . ليواصلوا المسيرة في عزم وقوة ال ليقعدوا ويتوقفوا 
 . إنها تنفي النفوس والنوايا من الشوائب واألغراض الدنيوية 

إنها تظهر الصف من نقط الضعف وتميز بين الرجال وبين المؤمنين والمنافقين بين الصادقين 
 . د ذلك علي دعائم قوية ثابتة والكاذبين، ليقوم البناء عاليا بع

 
قد يظن البعض أن استشهاد الشهداء خسارة لحقت بالجماعة بفقدها هذه العناصر الطيبة ، لكن 
الحقيقة أن الجماعة ربحت بشهادتهم التي تعتبر زادا ووقودا يشعل جذوة اإليمان في قلوب المئات 

 .ا مضاعفة واأللوف من الشباب الجدد ويعوض اهللا بهم الصف أضعافً
 

كما أن السجن وإن كان تضييقًا وتعطيالً للطاقات ولكنه مدرسة نافعة ألصحاب الدعوات 
وفرصة إلعداد العناصر الممحصة المتجردة الصابرة ، التي تضرب المثل والقدوة في الثبات علي 

 .الحق رغم الشدائد وطول الزمن
 عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا"  :قال تعالي

 .  "ينتظر ، وما بدلوا تبديال، ليجزي اهللا الصادقين بصدقهم
 

وإذا انحسر نشر الدعوة بعض الشيء أثناء المحن وهو اإلنتاج األفقي فإنه يحدث تعويض 
 . باإلنتاج الرأسي في التربية والتكوين وصقل النفوس وتزكيتها 

حن انتشار أفراد من الذين شردوا وطردوا في أنحاء متفرقة من ومع ذلك فقد رأينا بسبب الم
العالم ونشروا الدعوة في هذه األنحاء وبارك اهللا في عملهم وإنتاجهم ، فهي دعوة اهللا ونور اهللا ولن 
يطفئ نور اهللا بشر ، كما أنه ال تقاس قوة الجماعة بكثرة الدور والالفتات والمؤتمرات والهتافات 

 . المؤمنة الصادقة المجاهدة ولكن بالقلوب 
 
 ومن االنحراف عن األصل بسبب المحن أن نتوقف عن الدعوة إلي اهللا والحركة بالدعوة -

وها هو رسولنا وقائدنا صلي اهللا عليه وسلم كان يدعو المشركين .. حتى ال نتعرض إلي أذى جديد 
 .ويتعرض لألذى المرة بعد المرة دون أن يتوقف 

حن أن نوائم بين متطلبات الدعوة والحركة وبين الظروف ما أمكن دون توقف فعلينا أثناء الم
 .وإال نكون بذلك قد حققنا ما يريده األعداء من هذا اإليذاء 

  

 من فقھ الدعوة
 طریق الدعوة بین األصالة واالنحراف 


