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 ماذا بعد رمضان؟
 محمد بديع. د. أ: رسالة من

 المرشد العام لإلخوان المسلمين
.. بسم اهللا، والحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

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

م والقيام والصالة والزكاة واالعتكاف وأداء الطاعات في شهر وهنيًئا لكم الصيا
رمضان، وهنيًئا لكم فرحة العيد لكم ولبيوتكم وألسركم ولألمة اإلسالمية أجمعين؛ 

 قبول الطاعات، - وبإذن اهللا-فرحة بأداء فريضة وبنزول رحمة اهللا عز وجلَّ،
رحمِتِه فَِبذَِلك فَلْيفْرحوا هو خَير ِمما ﴿قُْل ِبفَضِل اللَِّه وِبوغفران الذنوب والسيئات 

 ونعمجيونس (﴾)58(ي.( 
ثم ما بعد رمضان هو األهم؛ ألننا ما كنا نتدرب عليه في رمضان كي نقطعه  

أو ننساه أو نهمله بعد رمضان، وإال فاألمر عندما يكون هللا يدوم ويتصل، وإذا 
قطع وينفصل، وقد حذَّرنا رسول اهللا أن نكون  لغير اهللا ين- والعياذ باهللا-كان

ال يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت، ": إمعات فقال
  ..."وإن أساءوا أساءت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا

هذه هي القضية األولى؛ ولكنها بناء على ثوابت من دين اهللا وقرآن اهللا وسنة 
 صلى اهللا عليه وسلم، وليس ألن الناس يفعلون ذلك، بدليل أنه عندما رسول اهللا

، "وإن أساءوا أن تجنبوا إساءتهم": جاء الناس ليسألوا، قال صلى اهللا عليه وسلم
هذا يدل على أنك تستمد هذه القواعد من دين اهللا ومن سنة رسول اهللا صلى اهللا 

الناس على الخير، فبها ونعمت،  الناس، فإذا وافقك أعمالعليه وسلم وليس من 
وإال فأنت تظل على الخير مستمسكًا به كما وصاك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 .الذي به لن تضل أبدا بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أن تتمسك بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ ألن من عالمات  

فأنت فرغت من عمل صالح، تمت به .. بعد الطاعةقبول اهللا للعبد هي الطاعة 
) 7(﴿فَِإذَا فَرغْتَ فَانْصب : فرحتك برفعه إلى السماء وبعده، قال لك رب العزة

 غَبفَار كبِإلَى رالشرح (﴾)8(و.( 
اإلنسان بطبيعته عندما يعمل عمالً ويفرح به ينسيه الشيطان ما يجب أن يخرج 

جت بكنز أنت وكل المسلمين والمسلمات، تُرى لو عندك كنز من المال ما به من هذا العمل، أنت خر
الذي تفكر فيه كي تحافظ عليه؟ إما أن تنميه، وإما تضعه في خزينة؛ بحيث ال ينقص، أهم من أن يزيد 
وأهم من أال ينقص أال يضيع، وهناك لصوص للحسنات كما هناك لصوص لألموال، لص المال ينتهز 

يسرق ما ادخرته وما جمعته، أما لص الحسنات فالشيطان فيه صاحب باع طويل، لحظة غفلة منك ل
هناك شياطين أنس وجن هدفهم أن يجعلوك تغفل عن هذه الحسنات، وأن تغفل عما أعطاك اهللا من 

ين هذه الغفلة تجعل أعداءك من شياط) 102من اآلية : النساء (﴿ود الَِّذين كَفَروا لَو تَغْفُلُون﴾األجر 
اإلنس والجن يميلون عليك ميلة واحدة، أنت خرجت من رمضان برصيد من الحسنات؛ بسبب الطاعات 
: ال تضيعها مرة أخرى بالوقوع في المعاصي واآلثام، وخاصةً في حقوق العباد، كما قال رسول اهللا

إن المفلس من : "يا رسول اهللا المفلس فينا من ال درهم له وال متاع، قال: قالوا" أتدرون من المفلس؟"
أمتي من يأتي يوم القيامة بصالة وزكاة وصيام، وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأخذ مال هذا؛ فيأخذ هذا 
من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم 

 ."طرح في النار
 وأن تأكل مال هذا، وتسفك دم هذا، أو تتحدث عن هذا الجأ إلى هذه القواعد واحتفظ بها تماما، إياك

بغيبة أو نميمة أو تقع في حقِّ عرض هذا، وبالتالي كل هذا من شتم وضرب وأكل مال أو إساءة أو 
سفك دم ستجعل كل الحسنات التي خَرجتَ بها هباء ويضحك عليك عدوك ويسرقها منك، ويوقعك فيما 

أن خرجت بكلِّ هذه الحسنات، وما زلت أذّكر نفسي وإياكم بالوقوف سيجعلك مفلسا يوم القيامة بعد 
على األعراف من أجل مثقال ذرة حسنة ستمنع من دخول الجنة عندما تتساوى حسناتك بسيئاتك، فال 
تزيد واحدة على األخرى بمثقال ذرة فتقف على األعراف؛ لهذا شياطين اإلنس والجن يريدون منك 

دوا ما ادخرتموه من حسنات وطاعات، ثم أن يبغّضوكم في هذه الطاعات أو ومنِك بعد رمضان أن تفق
يجعلوكم تملونها، أما المسلم والمسلمة الصادق الذي كان يفعل ذلك ابتغاء مرضات اهللا؛ فمن عالمات 
أن يكون العمل هللا أن يدوم ويتصل، وأحب عمل إلى اهللا عز وجلَّ أدومه وإن قلَّ، فأديموا األعمال 

لحة التي كانت معنا في رمضان بعد رمضان، وبالتالي فأنت عندما تبدأ بصيام ستة من شوال الصا
 يوما حسنات، وبالتالي تجمع كل 60 أيام بـ6 أشهر حسنات و10فأنت تكمل هذا العام كله صياما بـ

  .عاما كامالً، دهرا كامالً) سنة كاملة(ذلك فتصير 
ا على صالة الفجر التي كنا نحرص عليها من أجل أن أول ما يجب أن نحرص عليه، ِحرِصنَ

السحور يتأخر، فنضطر أن نبقى حتى نصلي الفجر، فهل يعقل بعد، أال يكون هناك سحور أن نعود إلى 
حياتنا الطبيعية ونهمل صالة الفجر، وكأننا لم نكن نفعلها إال ألن السحور يتأخر فنظل نأكل ونشرب 

بات من الطاعات، ثم نأتي لنشكر اهللا عز وجل على هذه الطاعات بأن حتى يؤذن للفجر لنتمتع بالطي
نمتنع عن صالة الفجر جماعة في المسجد، بعد أن كنا نؤديها يوميا في رمضان، هل يعقل أن يكون 

 هذا ما نخرج به من رمضان؟
في رمضان هل يعقل أن نهجر القرآن بعد أن ظللنا نسمعه يوميا حتى ختمه البعض منَّا عدة مرات 

 !!.أو على األقل سمعه مرة واحدة كاملة؟، هل يعقل بعد هذا أن يكون هذا حالنا مع القرآن
قد رأيتم من يريد أن يهين القرآن بأن يحرق نسخة منه، باهللا عليكم هل نحن عندما نهجر القرآن 

 أجله عندما نساعد في أن نقف في وجه هذا الفعل الشائن؟ هل هذا حالنا مع القرآن الذي نغضب من
﴿لَا تَسبوا الَِّذين يدعون ِمن دوِن اللَِّه فَيسبوا اللَّه عدوا ِبغَيِر ِعلٍْم﴾ : يقول رب العزة... يحرقه جاهل؟ 

 ، )108 اآلية من: األنعام(

 مالرحی الرحمن هللا بسم
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 التربیة في فكر اإلمام البنا
 المسلمحول الصفات العشر لألخ 

 
 : مراتب العمل المطلوبة من األخ الصادق

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

 العقيدةصيانة 
 ...ورد من سنة رسول اهللا وصحابته الكرام ما يبين لنا حرصهم الشديد على سالمة العقيدة وصيانتها من أي شائبة 

أنَّهم خَرجوا عن مكَّةَ مع رسوِل اللَِّه : (  ضي اهللا عنهمن ذلك ترك التشبه بالكافرين كما في حديث أبي واقد الليثي ، ر
 : ذَاتُ َأنْواٍط ، قَاَل:  صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإلَى حنَيٍن ، قَاَل وكَان ِللْكُفَّاِر ِسدرةٌ يعكُفُون ِعنْدها ويعلِّقُون ِبها َأسِلحتَهم ْ، يقَاُل لَها

:  فَقَاَل رسوُل اللَِّه ، صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم. يا رسوَل اللَِّه ، اجعْل لَنَا ذَاتَ َأنْواٍط :  فَقُلْنَا:  فَمررنَا ِبِسدرٍة خَضراء عِظيمٍة ، قَاَل
 لَنَا ِإلَها كَما لَهم آِلهةً قَاَل ِإنَّكُم قَوم تَجهلُون ، ِإنَّها لَسنَن لَتَركَبنّ سنَن من اجعْل:  قُلْتُم ، والَِّذي نَفِْسي ِبيِده ِ، كَما قَاَل قَوم موسى

لق جمع نوط ، وهو كل شيء يع:  يقَاُل لَها ذَاتُ َأنْواٍط ، األنواط:  شجرة وقَولُه:  ً رواه أحمد سدرة أي.)كَان قَبلَكُم سنَّةً سنَّة 
 . ، وذات األنواط هي الشجرة التي يعلق عليها هذه المعاليق 

التحذير من الشرك، وأن اإلنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى اهللا، وهو أبعد ما :  وفي هذا الحديث من الفوائد
 . صائصهم وعباداتهم يبعده من رحمة ربه، ويقربه من سخطه، و النهي عن التشبه بأهل الجاهلية والكتاب فيما هو من خ

حسماً لمادة الشرك وسداً .. ما شاء اهللا وشاء محمد، للشخص: ومن ذلك أيضا نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم أن يقول
 ) أجعلتني هللا نداً؟: (ما شاء اهللا وشئت قال: لذريعة التشريك في المعنى، وقال لمن قال له

ة إلى تقديس الموتى وتعظيمهم، وكذلك ال يجوز الذهاب إلى العرافين وكذلك نهينا عن الصالة في المقبرة؛ ألنها ذريع
 . والكهان ولو كان اإلنسان غير معتقد أنهم يعلمون الغيب، ال يجوز إال إذا كان لإلنكار عليهم أو إلفحامهم وإقامة الحجة

هر ليس له تصرف، ال يضر وكذلك لماذا نهينا عن سب الدهر؟ ألنه يؤدي إلى سب اهللا عز وجل الذي خلق الدهر، الد
 . وال ينفع، اهللا الذي خلقه، يقلب األيام والليالي سبحانه وتعالى

 فتاي وفتاتي وغالمي؟ : عبدي وأمتي، وإنما يقول: ولماذا نهي السيد أن يقول
س في ونهينا عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى ال يكون ذريعة إلى مشاركة المشركين الذين يعبدون الشم

 . ذلك الوقت، حتى في األمور المتعلقة بالتطير وهذا له اتصال وثيق بالتوحيد
إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصالة حتى تبرز الشمس ، : (  فعن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

، وال غروبها، فإنّها تطلع بين قرني وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصالة حتى تغيب، وال تَحيّنوا بصالتكم طلوع الشمس
 ) شيطان 
صل صالة الصبح، ثم أقصر الصالة : (  فقال صلى اهللا عليه وسلم،قد سأل عمرو بن عبسة السلمي الرسول عن الصالةو

ة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع ، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئٍذ يسجد لها الكفار، ثم صلَّ ، فإن الصال
 ) . مشهودة محضورة 

 . )شمس ، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئٍذ يسجد لها الكفارحتى تغرب ال( ثم نهاه عن الصالة بعد العصر 
وقد نهينا عن الصالة في هذين الوقتين ، والصحيح أن الصالة في هذين الوقتين جائزة ، إذا كان لها سبب كتحية المسجد 

 . ؛ أي ال تقصدوا ) ال تَحينوا : (   المطلق ؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم، وال تجوز بال سبب كالنفل
 أن أقواما يزورون الشجرة التى بويع تحتها بيعة الرضوان، ويصلون هناك، فأمر  : وهذا كما نقلوا عن عمر أنه بلغه

 هذا مكان صلى فيه  :  فقالوا ؟  ما هذا : ، فقال وقد ثبت عنه أنه كان في سفر، فرأى قوما ينتابون بقعة يصلون فيها . بقطع الشجرة
 ومكان صلى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

 .   من أدركته فيه الصالة فليصل وإال فليمض .  إنما هلك بنو إسرائيل بهذا !  ؟ مساجد
 قصة نيل مصر

 حين دخل -لما افتتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص :  ى الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية قالرو
إذا كانت :  قالوا:  وما ذاك:  قال. .أيها األمير ، لنيلنا هذا سنة ال يجري إال بها :   فقالوا-من أشهر العجم ) أغسطس (بؤونة

جارية بكر من أبويها ، فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل اثنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى 
:  قال. .إن هذا مما ال يكون في اإلسالم ، إن اإلسالم يهدم ما قبله :  فقال لهم عمرو.ما يكون ، ثم ألقيناها في هذا النيل 

ال وال كثيرا ، حتى هموا بالجالء ، فكتب عمرو والنيل ال يجري قلي) أغسطس وسبتمبر وأكتوبر (فأقاموا بؤنة وأبيب ومسرى
إنك قد أصبت بالذي فعلت ، وإني قد بعثت إليك بطاقة داخل كتابي ، فألقها في النيل :  إلى عمر بن الخطاب بذلك ، فكتب إليه

 بعد ، فإن كنت إنما من عبد اهللا عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر ، أما" فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة فإذا فيها . 
تجري من قبلك ومن أمرك فال تجر فال حاجة لنا فيك ، وإن كنت إنما تجري بأمر اهللا الواحد القهار ، وهو الذي يجريك فنسأل 

فألقى البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى اهللا النيل ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة :  قال" اهللا تعالى أن يجريك 
 . اهللا تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم وقطع 

وهكذا يكون حرص المسلم على سالمة عقيدته من أي شائبة تشوبها في اللفظ أو الفعل أو في االعتقاد ألن المسلم سليم 
 . االعتقاد ال يذل نفسه إال هللا وال يخاف وال يرجو إال اهللا 

 يتبع إن شاء اهللا تعالى

 هللا غایتنا
 ففروا إلى هللا

 ))2((  
رقق قلبي وأنا أتلو قرآنك، واجعل في كل ذرة من ذرات  ..ربي

غر أو أقل، أذناً صاغية مستمعة، واعية خاشعة، ثم اجعل تكوينه أو أص
مع كل شعرة من شعيرات جسدي لساناً يسبح بحمدك، وينطق بالثناء 

 الواهي الكليل، فلوالك ما  عليك، ويضرع بالدعاء بين يديك في ذلة
 .أتيت، وال صمت وال صليت، فمنك البدء وإليك المنتهى

 على فنن، ولوالك ما لوالك ما اهتاجني شجن إذا غرد يمام
  ..برحني الشوق الطاهر البريء 

رضني بقضائك رضاء المستمتع بمواقع القضاء ال رضاء العاجز 
إنني بشر وعند قضائك  ..المستسلم الذي ال يرده إلى الصبر إال العجز

تدمع العين ويجف القلب ولكني ال أقول ما يغضبك، أو يخرجني عن 
 ..حد األدب معك 

ما اعتورتني األحاسيس البشرية فكل شيء إلى إنني راضي مه
 .جانب حبك وعبوديتي لك يهون

ما نظر القلب يوماً إال إليك، وما هفا على الخاطر أمل إال  ..ربي
لديك فإن قبلتني فبرحمتك، وإن رددتني فبعدلك، ولك األمر يا من 
وسعت رحمته كل شيء ويا من بعدله قامت السماوات واألرض فكل 

فيها عن ذكرك كانت هباء فاجعل لساني بذكرك رطباً لحظة غفلت 
الهجاً، واجعل لي من حماك ملجًأ إذا ما ساورتني شياطين اإلنس 

  ..والجن
واجعلني من عبادك الذين إذا غفلوا ذكروك فاستغفروك ومن 

  ..عبادك الذين ليس لشيء عليهم سلطان سواك
 يا من ال قبله وال  ومن الكون؟ ومن للوجود كله لوالك       فمن أنا؟

 .بعده وال فوقه وال دونه شيء
ما أسعدني أن تجعلني من عبادك الذين ليس للشيطان  ..ربي

عليهم من سلطان، وما أسعدني أن تهيئنا للدعاء على الحالة التي 
 .تجعلك قريبا تجيب دعوة الداع إلى دعاك

إني أحوج خلقك إلى دعوتك ومناجاتك، فهي حيلتي ووسيلتي، لما 
اعلمه في لساني من قصور، وفي عملي من تقصير، فما لي مثلي من 
باب يلجه وصوال إليك إال الخضوع والدعاء والتذلل والمناجاة، إن 
دعائي لنفسي لم يشغلني أبدا عن الدعاء لكل مسئول في األمة 

 وأن تجنبهم دوافع القطيعة واالحتراب، اإلسالمية أن تشرح صدورهم
وأن تبصرهم، بواقع أقدامهم، وأن تنير بصائرهم، بواقع أقدامهم، وأن 
تنير بصائرهم حتى يتبينوا عدوهم من صديقهم، واجمع على الحق 

 .كلمتهم في سبيل نصرة دينك
خلقتني فألزمني اإلخالص في عبادتك، ورزقتني فألهمني  ..ربي

وإن لم تعن فمن ... م ترحم فمن يرحم سواك؟ إن ل ..شكر نعمتك
 وإن لم توفق فمن يوفق سواك؟ ... يعين سواك؟ 

صرفنا عن النظر إلى غيرك ال اعتزاال للمجتمع وال صدودا عن ا
العمل حتى ال نخشى وال نرجو وال نرى وال نسمع بشيء في هذا 

  ..الوجود إال لك
جعل القلب  عن استجالء نورك، فا-بحكمتك–لئن عجز النظر 

كله نورا، خفقاته نورا، نبضاته نورا، هو ذاته مضغة من النور، 
 .وأصلحه يا رب حتى يصلح الجسد كله
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  :مجتمعيمستويات العمل ال
 ))2((  

تتسع مساحة العمل مع المجتمع وتتدرج لتشمل كل جوانب المجتمع حسب الظـروف المتاحـة     
 .واإلمكانيات المتوفرة للصف وأفراده

تمتد نشـاطاته فـي     ،  )كما سماه اإلمام الشهيد   (ضال الدستورى   أو الن مسار العمل المجتمعي    و
  :منهج الجماعة ليغطي المستويات التالية

 
 :  اكتساب الجماعة وجودها وشرعيتها من دين ربها-

فالجماعة تكتسب وجودها وشرعيتها ليس من قرار إدارى، أو إرادة حاكم، أو سلطة، ولكنهـا           
 .  الحق الذي آمنت به وترتكن إليهتستمدها من دينها، ومن دعوتها، ومن

 وفى مجال عملها اإلصالحى، تمارس أنشطتها وتلتحم بجماهير الشعب، وبذلك تكتسب هذه             “
 . “األنشطة شرعية واقعية بين الناس، وتقدم رموزها الدعوية، فيلتف حولها الناس ويساعدونها 

جماعة ورموزها االجتماعية ويحرص النظام والسلطة التي تحارب الدعوة، على تغييب اسم ال “
والسياسية، الرتباط هذا االسم وهذه الرموز بالبذل والعطاء والخدمة العامة والطهارة والنقاء والمبادرة      

وبهذه الشرعية الواقعية والمعايشـة الفعالـة مـع       .. إلى الخير واالعتدال والرفق بالناس ونبذ العنف      
لمنظمة، ومحاوالت تلفيق الـتهم ألفرادنـا، وإثـارة         الجماهير نرد على حمالت التشويه اإلعالمية ا      

 .”الشبهات حولهم
 .22ص الرؤية الواضحة،  األستاذ مصطفى مشهور،

 علينا أن نعمل ألن تستمر مسيرتنا في الدعوة إلى اهللا رغم التضييق، ونبتكر إلفـادة قومنـا        “
 . “ضايا الحيوية يقبلها شعبنا ودعوتنا طرقاً جديدة، ونستعيد زمام المبادرة بأطروحات متجددة في الق

قد صار لنا حضور دائم في حياة األمة يستعصى على التغييب، وطالما احتفظ “وبهذا يكون 
الصف بتماسكه وثباته والتفافه حول قيادته الصلبة واستعداده للبذل والتضحية، فلسوف تتنامى مظاهر 

 ا “اللتفاف حولنا بل ونصرتنا إن أوذينا التفهم لفكرتنا والتعاطف مع حركتنا والتأييد ألعمالنا وا
. 22ص الرؤية الواضحة، ألستاذ مصطفى مشهور،ا

أو تقدم على استفزاز،     ال تحرص في كل مساعيها للمحافظة على شرعيتها الواقعية        والجماعة  
فهي ال تستفز وال تُستفز، ولكنها في الوقت نفسه ال تساوم على مبادئها وال توقف أنشطتها وبرنـامج       

 . إصالحها وتوعيتها لهذا الشعب وتربيته، وتصبر وتتحمل ما تلقاه في سبيل ذلك
 
 :  رفض أسلوب العنف واإلرهاب أو الجبر واإلرغام-

واحتمال األذى واحتساب األمر  .سواء مع السلطات التنفيذية أو مع الخصوم والهيئات األخرى  
 .عند اهللا عز وجل والدفع بالوسائل السلمية

عة ألسلوب استخدام القوة وأعمال العنف في عملها المجتمعي مطلق فـي كـل       ورفض الجما 
 وقد رفض اإلمام الشهيد ذلك ..األمر بالمعروف والنهى عن المنكر    األحوال ولو تم ذلك تحت مسمى       

، والذي  مبكرا ، وأظهر خطأه وآثاره السلبيةاألسلوب الذي ال يقوم على فقه شرعى أو بصيرة بالواقع
ولكنه رحمه اهللا فضل مع رفضه قضية تحطيم البعض للحانات،    في   رر أكبر من الفائدة   يؤدى إلى ض  

ن نتبع في ذلك أسلوب الحكمة والظرف المناسب ووسائل الضغط القانونية والشعبية، مع تحليل              هذا أ 
 .البواعث واألسباب لوجود هذا الخلل، والسعى لعالجها

 : يقول اإلمام
صر يتمنى أن يرى فوق أرضها حانة واحدة، وقد ألقى اإلخوان  معلوم أنه ما من غيور في م“

التي أحرجت شعبها المسلم هذا  تبعة هذا التحطيم على الحكومات قبل الذين فعلوه ؛ ألنها هي
 .“... اإلحراج

اسـتخدام   نحن نعتقد أن هذا التحدى لم يحن وقته بعد، والبد من تخير الظرف المناسب أو .. “
وإنفاذه بصورة أخف ضرراً وأبلغ في الداللة على المقصد كلفت نظر الحكومة إلى منتهى الحكمة فيه، 
 “واجبها اإلسالمي 

 األخوان المسلمون
 نحمل الخیر ألمتنا

 : واإلخوان في هذا المجال
 أعمق فكراً وأبعد نظراً من أن تستهويهم سطحية األعمال والفكر فـال             “

 ” يغوصوا إلى أعماقها وال يزنوا نتائجها وما يقصد منها وما يراد بها
 .149لمؤتمر الخامس،صا: رسالة 

 : هم يضبطون الحماس وينيرون العاطفة بأشعة العقولف
 .“..  ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول“

ـاة والحكمـة             “: ويقول أيضا   وهم يتذرعون فـي ذلـك بالصـبر واألن
  .“.. والموعظة

ويحرص اإلخوان على البعد عن أسلوب الجبر واإلرغام في جمع الشعب        
 “ اإلقنـاع  “سالم وترسيخ قيمه وأخالقياته، وإنما األخذ بأسـلوب  على مبادئ اإل 

حتى يفقهها الرأى العام ويناصرها عن عقيدة وإيمان، وذلك بعد إيقاظ اإليمان في           
 .قلبه وتفعيل ارتباطه بالقرآن ولجوئه إلى اهللا

 فليست الوسيلة المال، وليست الوسيلة القوة كـذلك؛     “: يقول اإلمام الشهيد  
 الحقة إنما تخاطب األرواح أوالً، وتناجى القلـوب، وتطـرق مغـاليق             فالدعوة
 .“.. النفوس

 :  انتهاج المنهج العملى الواقعى-
سرعة األخذ بيده، وإصالح جوانب الخلل      : فالمجتمع في حالة تحتاج إلى    

والتدهور فيه، وتربيته على اإلسالم، وتقديم جوانب البر والخير إليه، فهذا يحتاج            
ـا         إلى المنه  ج العملى، وأن نقف مع الشعب في كوارثه وأزماته، وأن نقدم لـه م

نستطيع من جوانب البر والخدمة العامة، وأال نقف عند حدود ذلك، بـل نـوقظ               
إيمانه ونقوى إرادته وننشر فيه نماذج الخير والتكافل والتعاون ونربطه باإلسالم           

وكل مؤسساته، بل هي ال     ربطاً حميداً، إنها مواجهة لكل شرائح المجتمع وفئاته         
 .تنحصر في قطر دون قطر

 :  اتباع أسلوب اإلصالح اإليجابى الذي يقوم على البناء قبل الهدم-
 “ وال يحب اإلخوان أن يخلطوا البناء بهدم “

 .149ص المؤتمر الخامس،: رسالة 

 إن الناس يعيشون في أكواخ من العقائد البالية، فال تهدموا           “: ويقول أيضاً 
 أكواخهم، ولكن ابنوا لهم قصوراً من العقيدة السـمحة، وعليـه فسـوف              عليهم

 “يهجرون هذه األكواخ إلى هذه القصور 
  .277ص نحو النور،: رسالة 

 :  إحياء األمل في األمة، بعد إيقاظ اإليمان لديها-
فهذا سمت أساسى في وسائل وأهداف العمل االجتماعى، أن نـدفع روح            

 .ظ اإليمان واألملاإلحباط واليأس وأن نوق
 تحتاج األمة الناهضة إلى األمل الواسع الفسيح، وقد أمـر   “: فيقول اإلمام 

القرآن أممه بهذا الشعور بأسلوب يخرج من األمة الميتة، أمة كلها حياة وهمـة              
  “وأمل وعزم 

  .235ص دعوتنا في طور جديد،: رسالة 

ذه الدعوة عن الصالة  أيها الناس قبل أن نتحدث إليكم في ه      “: ويقول أيضاً 
والصوم، وعن القضاء والحكـم، وعـن العـادات والعبـادات، وعـن الـنظم          

.. والنفس الشاعرة .. والروح الحى .. نتحدث إليكم عن القلب الحى    .. والمعامالت
 .واإليمان العميق.. والوجدان اليقظ

مل اإليمان بعظمة الرسالة، واالعتزار باعتناقها، واأل: بهذه األركان الثالثة 
  “في تأييد اهللا إياها، فهل أنتم مؤمنون ؟ 

  .179ص إلى الشباب،: رسالة 
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  رحمه اهللا–المرشد االسبق األستاذ مصطفى مشهور 
 مسالة

 االستدراج إلي 
 :معارك جانبية وقضايا فرعية 

ة وأن تأخذ منا االهتمام األكبر ، واالنحراف أن األصل أن ننشغل بالقضايا الكلية الرئيسي
نستدرج إلي معارك جانبية وقضايا جزئية تستنفد الجهود واألوقات دون أن تحرز التقدم 

ولعل التخطيط الذي ذكرناه في البند السابق يساعد كثيرا . المطلوب أو تحقق التغير المنشود 
ع األولويات وتنظيم األوقات ، وقد أثبتت في تجنب هذا االنحراف وذلك بتحديد األهداف ووض

التجربة أن األمر إذا ترك هكذا فإن القضايا الجانبية أو الفرعية كفيلة بأن تشغل األوقات 
وال يعني ذلك أن نغفل القضايا الجزئية ولكن نعطيها القدر المناسب فقط من الجهد . والطاقات 

ات ومشاكل تحتاج بعد ذلك إلي كثير من والوقت فأحيانا يترتب علي إهمال الجزئيات مضاعف
فعلي القيادة أن تحسن التقدير والتوجيه ، وعلي األفراد أن يعاونوا في . الوقت والجهد لحلها 

 . عدم خلق خالفات وقضايا شخصية تشغل األوقات علي حساب الدعوة واإلنتاج لها 
نكرات ولو صرفنا فمجتمعاتنا زاخرة بالبدع والخرافات والم: ولنضرب بعض األمثلة 

جهودنا وأوقاتنا لمحاربتها ومحاولة إزالتها الستنفدت كل أوقاتنا وجهودنا دون أن يقضي عليها 
فهي ثمار خبيثة لشجرة خبيثة إذا أزيلت بعض الثمار تثمر الشجرة غيرها ، والحل األمثل هو 

ل حين بإذن ربها اجتثاث الشجرة الخبيثة من جذورها وغرس الشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها ك
فالحكمة . ، شجرة ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا وذلك بإقامة حكم اهللا والتمكين لدين اهللا 

والمصلحة تقضيان بأن نعطي قدرا محدودا من الوقت والجهد لهذه األمور وال نسمح لها أن 
اك معني آخر يلزم وهن. تشغلنا عن القضية الكبرى والتي تحل معها كل هذه القضايا بإذن اهللا 

التنبيه إليه وهو أنه قد قامت في مجتمعاتنا تجمعات إسالمية حول قضية أو أكثر من قضايا 
اإلسالم وجعلوها قضيتهم الكبرى وشغلهم الشاغل ، في الوقت الذي أغفلت فيه هذه التجمعات 

 لإلسالم ، أو القضية الكبرى ، قضية إقامة دولة اإلسالم ومواجهة الحرب القائمة من أعداء اهللا
فهناك من شغلتهم قضية التوحيد ونقائه من الشوائب . علي األقل لم تأخذ منهم االهتمام الالئق 

وهناك من شغلتهم قضية منهج السلف في . وقضية األضرحة وما يتصل بها وما يحدث حولها 
 وهناك من .أمور العقيدة وقضايا التأويل والتعطيل واألسماء والصفات وغيرها من القضايا 

وهناك من لجئوا إلي إقامة حلقات الذكر . جعلوا العبادات والسنن والشعائر هي شغلهم الشاغل 
 . وما سموه بالطرق الصوفية بما فيها من بدع ومخالفات 

والمعتاد أن يتحمس أفراد كل تجمع لقضيتهم وقد يتهمون غيرهم بالتقصير في هذه القضايا 
وربما تطرف البعض منهم وفسق أو كفر .  لمثل هذا االتهام ، وقد تعرض اإلخوان من بعضهم

واألصل الذي سارت عليه جماعة اإلخوان إزاء هذه . من ليس معهم أو من ليس علي رأيهم 
التجمعات هو إحسان الصلة بهم وعدم كسب عداوة أي منهم بل نحبهم ، ونتعاون معهم فيما 

يه من أمور فرعية ال يخرج الرأي فيها عن اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا ف
وإذا تعرض لنا أي فرد أو تجمع منهم بأذى أو إساءة فال نبادلهم ذلك األسلوب ولكن . اإلسالم 

نتحمل ونحتسب ، وأال ندخل معهم في معارك كالمية أو كتابية ، ولكن نوضح فهمنا وموقفنا 
اصة وأن اإلخوان والحمد هللا لم يهملوا من هذه القضايا وندعو إلي العمل للقضية الكبرى ، خ

هذه القضايا من أول يوم ، فقد أخذوا أنفسهم فيها بالرأي الصحيح والموقف السليم المستمد من 
ونعتقد أن . كتاب اهللا وسنة رسوله صلي اهللا عليه وسلم ، وباعتدال دون إفراط أو تفريط 

ف واحد لنواجه كيد األعداء الذين ال  في ص– ولو بعد حين –األحداث كفيلة أن تجمعنا جميعا 
  .يفرقون بين تجمع وآخر 

 

 من فقھ الدعوة
 طریق الدعوة بین األصالة واالنحراف 

 ماذا بعد رمضان... بقية 
ِتي ِهي َأحسن إِلَّا الَِّذين ظَلَموا ﴿ولَا تُجاِدلُوا َأهَل الِْكتَاِب ِإلَّا ِبالَّ: ويقول رب العزة

 لَه ننَحو اِحدو كُمِإلَهنَا وِإلَهو كُمُأنِْزَل ِإلَينَا ونَّا ِبالَِّذي ُأنِْزَل ِإلَيقُولُوا َآمو مِمنْه
 ونِلمسويقول رب العزة)العنكبوت(﴾ ) 46(م ، :مونَهُأولَاِء تُِحب ا َأنْتُملَا ﴿هو 

 ).119من اآلية : آل عمران(يِحبونَكُم وتُْؤِمنُون ِبالِْكتَاِب كُلِِّه﴾ 
﴿ولَولَا دفْع اللَِّه النَّاس : هذا حالنا وهذا موقفنا وقد ُأمرنا بحماية مقدسات غيرنا

ذْكَري اِجدسماتٌ ولَوصو عِبيو اِمعوتْ صمدٍض لَهعِبب مهضعا﴾باللَِّه كَِثير ما اسِفيه  
، نحن مأمورون أن نحافظ على مقدساتهم، وال نسمح ألي )40من اآلية: الحج(

إنسان أن يمس ما يعتقدون أنه مقدس، ونحافظ نحن على دور عبادتهم وندافع 
عنها كما ندافع عن دور عبادتنا هذا حال المسلمين، وكان لرسول اهللا صلى اهللا 

هودي يؤذيه يوميا، فما كان منه أن توقف يوما إال أن ذهب له عليه وسلم جار ي
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليسأل عنه ليطمئن على حاله، فهكذا سنكون مع 
من يؤذينا إال أننا ننبه إلى أن احترام المقدسات واجب جميع الدول وجميع 

شعل نيران الفتنة الحكومات أن تحافظ على كل المقدسات؛ ألن هذه فتنة عظمى، تُ
بين أصحاب الكتاب السماوي القرآن واإلنجيل والتوراة، هكذا يكون أهل الكتاب مع 
المسلمين، وهذا يجب أن يكون حالنا مع أهل الكتاب أم هؤالء عندما يبغونها فتنة 
فنحن يجب أن نقف في وجههم نطالب العقالء منهم أن يمنعوا باب الفتنة وأن 

ن ذلك أن نتمسك نحن بكتاب ربنا، كما سمعتم من أخيكم يسدوها؟ أما األهم م
إن أحرق هؤالء نسخة من القرآن الكريم فنحن "إسماعيل هنية أكرمه اهللا وإخوانه 

 ". ألفًا من حفظة القرآن الجدد يردون عليهم60سنجعل 
لْكُفَّاِر رحماء ﴿محمد رسوُل اللَِّه والَِّذين معه َأِشداء علَى ا: قال لنا رب العزة

 ِمن وِهِهمجِفي و ماهانًا ِسيموِرضاللَِّه و لًا ِمنفَض تَغُونبا يدجا سكَّعر ماهتَر منَهيب
، هذه الصفة مثلكم في )28من اآلية : الفتح (َأثَِر السجوِد ذَِلك مثَلُهم ِفي التَّوراِة﴾

﴿ومثَلُهم ِفي الِْإنِْجيِل كَزرٍع َأخْرج شَطَْأه اة صفتكم هذه التوراة مذكورة في التور
 الَِّذين اللَّه دعو الْكُفَّار ِغيظَ ِبِهمِلي اعرالز ِجبعوِقِه يلَى سى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هرفََآز

َأجةً وغِْفرم ماِت ِمنْهاِلحِملُوا الصعنُوا وا﴾َآمِظيما ع29من اآلية : الفتح (ر.(  
يا من تريد أن تغيظ الكفار ازرع هذه الزرعة وهذه النبتة وهذه الشجرة،   

وازرع هذا الزهر اإلسالمي في كل مكان؛ ليرى الناس بهجته ويشم الناس رائحته، 
 حتى يعلموا أنك مؤمن تسعى بالخير والرحمة في كلِّ ربوع الدنيا، وال تتعاون أبدا

على إثم أو عدوان، ولكن نتعاون على البر والتقوى، هكذا يجب أن يكون حالنا مع 
القرآن أن نعود إليه، ونستمر في تالوته، وأن نرجع إليه في كل أحكامه، واهللا 
سبحانه وتعالى بإذن اهللا ناصر دينه ومعز دعوته وعباده الصالحين؛ ألنه قال عز 

سولَه ِبالْهدى وِديِن الْحقِّ ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو ﴿هو الَِّذي َأرسَل ر: من قائل
 شِْركُونالْم الصف (﴾)9(كَِره.( 

نسأل اهللا عز وجلَّ أن يجعلنا بعد رمضان على نفس المستوى إن لم نزد على  
نا ما كنا عليه في رمضان، وأن يديم علينا خير رمضان بعد رمضان، وأن يديم علي

عالقتنا بقرآن ربنا وكتاب ربنا بعد رمضان حتى نكون من أهل القرآن الذين هم 
أهله وخاصته الذين يتلونه حق تالوته الذين يتلونه ويتبعونه ويسيرون على نهجه 
حتى يشهد لنا هو ورمضان، بل وكل شهور السنة يوم أن نلقى ربنا كي يكونوا لنا 

قي اهللا وهو راٍض عنا رضا ال يسخط به علينا شفعاء عند ربنا عز وجلَّ، حتى نال
 .بعده أبدا

  .أقول قولي هذا، وأستغفر اهللا لي ولكم، والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
 .واهللا أكبر وهللا الحمد

 


