
 1      من معين التربية اإلخوانية
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خ ا ا لد ذ د ه د ع ل ا  

 1 عرفه وقفهيوم بمناسبه قرب 

 2 التربوية سرةمشاكل األمن 

 3 تهيئة األفراد للعمل مع المجتمع

 4 من االصول العشرين تاسعوال ثامنالصلين األشرح 

 وصـية
إن اهلل قد جعلكم جنودا لقضية الحق  أيها اإلخوان ...

ذا  ،والفضيلة والعزة في وطنكم وفي العالم اإلسالمي كله  وا 
كان من واجب الجندي المخلص أن يكون مستعدا دائما للقيام 

فإن من واجبكم أن تكونوا  ،بواجبه في خوض المعركة 
مستعدين دائما لما يؤدي بكم إلى النصر في ميادين اإلصالح 

 والتحرير .. 
فزكوا أنفسكم وطهروا قلوبكم وحاربوا أهوائكم وشهواتكم قبل 

فإن من انهزم بينه وبين نفسه في ميدان  ،أن تحاربوا أعدائكم 
 اإلصالح أعجز من أن ينتصر على عدوه في معركة السالح

وكونوا مثال حيا بأقوالكم لألخالق القرآنية حتى يعرفكم الناس  ،
 بأخالقكم قبل أن يعرفوكم بأقوالكم ...

إن دعوة اإلخوان المسلمين لم تعد دعوة  أيها اإلخوان ...
نما أصبحت دعوة عالمية  ،محلية في حدود وطن صغير  وا 
ة وتوقظ في المسلمين روح العز  ،تشمل الوطن اإلسالمي بأسره 

 ،فهي اليوم عنوان انبعاث ال نوم بعده  ،والكرامة والتقوى 
وعلم ال جهل وراءه. ولم يعد من  ،وتحرر ال عبودية معه 

السهل على أي طاغية أن يحول دون انتشار هذه الروح أو 
وما ذلك إال ألنها تعبير صادق عن شعور عميق  ،امتدادها 

هم وعقولهم يمأل نفوس المسلمين جميعا ويستولي على مشاعر 
وهو أنهم ال يستطيعون اليوم نهضة بدون اإلسالم فاإلسالم في 

نسانية.  حقيقته ضرورة وطنية واجتماعية وا 
 -رحمه اهلل  – الهضـيبياإلمام حسن 

 
 
 
 

 
 

 عرفه وقفهيوم قرب  ةبمناسب
 قم قبل الفجر لتتسحر .و  ،نم ليلته مبكرا لتتقوى لطاعة اهلل -1
ساجد بخير الدنيا واآلخره مع  ركعات على األقل وادع ربك وأنت ٤ثم صل  -2

 البكاء والتباكي واحمده أن بلغك يوم تنزل الرحمات والمغفرة
 .ى تكتب من المستغفرين في األسحارقبل الفجر اقض وقت في اإلستغفار حت -3
قبل اآلذان بخمس دقائق واستشعر أن ذنوبك تخرج مع  استعد لصالة الفجر -4

 آخر قطرة لكل عضو تتوضأه.
 قل دعاء ما بعد الوضوء -5
 دقيقة: ١٥صل الفجر واجلس في مصالك إلى ما بعد الشروق ب  -6
 ابدأ التكبير بعد السالم مباشرة. -7
أنت اآلن في مصالك حتى الشروق تقرأ القرآن وتسبيح وتهليل وتحميد والتنس  -8

 أذكار الصباح .
اهلل عليه  صل ركعتي الشروق لتكتب لك حجة وعمرة مع رسول اهلل_صلى -9

 وسلم إياك أن تضيعها.
أنت اآلن مخير إن استطعت أال تنام اليوم كامال فال تضيع ثانية واحده اال  -10

 وأنت في ذكر ودعاء وكن على يقين باإلجابة.
 أو تنام ساعة تنوي بها التقوي على طاعة اهلل .

تنوع ضحى و صالة الركعات على األقل  ٤تتوضأ وتصلي ، ثم تقوم من النوم -11
 ..بين الطاعات حتى التمل

 تالوة ... ذكر.. تكبير
 .لك وله الحمد وهو على كل شئ قديرالإله اال اهلل وحده الشريك له الم وأكثر من:

 صل الظهر وكبر وسبح واقرأ شيئا من القرآن . -12
اسمع خطبة عرفات بكل جوارحك ولتكون هذا العام أفضل من كل عام في  -13

 اهلل.التطبيق إن شاء 
 صل العصر وكبر وقل أذكار المساء . -14
ابدأ الدعاء بخشوع واذكر وقوفك .. اقرأ القرآن إلى قبل المغرب بساعة تقريبا -15
 التنس اخوانك المسلمين المستضعفين في كل مكان ... أمام اهلل
اهلل يوفقك . وأن ادع اهلل أن ال تغرب شمس عرفة اال وأنت من عتقائه . -16

 اهلل القبول . ، وأسأللصالح األعمالعالى سبحانه وت
 آذان المغرب:ابدأ اإلفطار والتنسي أن للصائم دعوة الترد -17

 أهل بيتك ومن تحب.ذه األفعال ذكر بهوال تنسى أن ت

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 من معين التربية اإلخوانية
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 خوانيةآفاق التربية اإل فى
 

 عدم توافق الموعد مع ظروف العمل ..أسبابها 
 إيثار الواجبات الشخصية أو العائلية على الواجب 

... ضعف الثمرة ... الشعور ب ضعف الحافز على الحضور بسبب -
نسيان الموعد ...  صعوبة المستوى...  إحساس اإلخوة بأنه ال جديد في اللقاء

 المنقول -نقص التعرف على ظروف الوافد، بشكل متكرر عدم توفر وسيلة انتقال
عدم االنسجام بين اإلخوة في األسرة والتفاوت الكبير علميا أو عمريا أو  -

 .....المحدد عدم بدء العمل في الموعد  أوديد الوقت بدقة عدم تح -نفسيا 
 عدم وجود محاسبة حازمة  ...تغير المكان دون تبليغ  -

 ضعف اإلحساس بالمسئولية عن العمل ... ضعف الترابط والمودة 
الضيوف والقادة  منقلة الزائرين ... نقص المتابعة من المباشر أو األعلى 

 والمسئولين عن العمل بالشعبة أو المكتب اإلداري 
 إحساس األخ بعدم التقدير أو اإلفادة من قدراته....  -

 وسائل العالج
إزالة تعارض المواعيد .....أحيانا كثيرة يكون األخ مكلف بعمل في لجنة أو 
ذا لم تتوافق المواعيد فسيحدث هذا التضارب  عمل إداري في إطار الجماعة وا 

 وسيؤدى إلى عدم االلتزام بالحضور 
بين واجبات الدعوة والواجبات  فقه األولويات في الواجبات .. التأكيد على
وبين واجبات الدعوة نفسها بين اإلعمال التربوية أو اللقاءات  ية....العائلية والمهن

 اإلدارية التأكيد على ضرورة االلتزام بالحضور 
بشفافية ووضوح بين  ،حديد السلبيات وطرق العالجتو ، تقييم جماعي لألداء

خوانه فالحديث المباشر أهم وأفضل من االستبيانات الورقية   النقيب وا 
 الشخصية والعائلية وعالجها ... ؟؟؟  دراسة المشكالت

االلتزام ببدء العمل في الموعد وكذلك انتهائه .......حتى ولو لم يتواجد في 
بداية الموعد إال أخ واحد فمن سيحضر متأخرا ويجد الموعد بدأ في موعدة 
....أكيد سيصاب بالحرج وسيكون أحرص على التواجد في الموعد طالما لم يكن 

 هناك مشكله كبيرة تمنعه من االنضباط 
لمعروفين بالنسيان التذكير قبل االنصراف بالموعد والمكان تذكير واضح ل

 المحاسبة الحازمة ) في إطار األخوة وأدبها ( 
 تكليف كل لما يناسبه من مواد مساعدة من يجد صعوبة في الفهم 

 اإلكثار من اللقاءات والزيارات التي تولد المودة 
  توظيف القدرات ...باألنشطة العملية وتنويعها ... العمل على االهتمام 

وضع برنامج الستقبال زائرين والضيوف والزائرين تعطى اإلخوة القدوة والمثل 
 العملي وتساعد في التوريث توريث الدعوة طبعا 

 تخفيف األعباء وتوزيعها 
 وضع آلية سريعة للتسليم والتسلم والمتابعة 

عطاء القدوة من نفسه   .التزام المسئول وا 
 

 التربوية سرةمشاكل األمن 
ولقاء  .المسلمين ..ي لجماعة اإلخوان أهم محضن تربو  تعد االسرة

 خوة على طريقة حب في اهلل تجمع مجموعة من األاألسرة يمثل: رابط
تربط الجماعة حيث  هيكلاسية في لبنة أس، ممثلة التربية والتثقيف 
عمل لتفجير الطاقات والتعرف على  وتشكل وعاء األفراد بالقيادة

  في مجرى عمل الجماعة.اإلمكانيات وصبها في 
 ..لألسرة ثالثة أركان أساسيه .، اإلمام البنا رحمة اهللجعل وقد 

وتحقق هذه االركان في عمل األسرة  التعارف التفاهم والتكافل....
 كفيل بتحقيق األتي:التربوية 

مؤمنون مخلصون متقون  تحابون متكاتفون فيما بينهم ...إخوة م
واعون  ،لربهم فاهمون لدينهم متفقون على القضايا الكلية في اإلسالم

لما يدور حولهم من أحداث يبذلون كل طاقتهم للعمل من أجل هذا 
 الدين.....

ولهذه األهمية القصوى للقاء األسرة لزم العمل على أن ننحى عنها 
لذا فنحن حين نتناول  .نرشدها إلى الطريق المستقيم ...العلل و 

موضوع األسرة نشخص ما قد يعتريها من علل وننظر في أسباب ذلك 
 م نصف لها العالج الالزم ث

نما هي أمثلة لذلك ،  وال يعتبر هذا كل شئ في هذا األمر وا 
دل بتغير وأسباب عنت لنا وأجوبة رأيناها ، قد تنقص وتزيد وتتغير وتتب

ولكن حسبنا أننا رسمنا لذلك أطرا ينسج  ،الزمان والمكان والظروف
  على منوالها في التشخيص ومعالجة األسباب ثم العالج.

 يمكن أن نلخص مشكالت األسرة األساسية في اآلتي:
 . ضعف االلتزام المالي2...  . ضعف االلتزام بالحضور1
 . ضعف القيام باألنشطة العملية4...  . ضعف االلتزام بالمنهاج3
. الحيرة أمام الظاهر من عيوب 6...  . نقد العمل والجماعة5

 إدارة األسرة. الخلل في 7...  اآلخرين خاصة المسئولين
. الخلل في 9...  . وجود تيارات فكرية وفقهية داخل الجماعة8

 . نقص ممارسة الشورى10... إدارة النقيب لألسرة ضعف وشدة
. انفراد 12...  . اإلهمال الواضح في تربية األخوة ألوالدهم11

. الضعف في أداء النوافل 13...  النقيب أو المسئول بعالج المشكالت
. ضعف االلتزام 15...  . التطلع للمسئولية14...  الشرعيوااللتزام 

 . التعامل مع األنماط المختلفة لإلخوة 16...  بالضوابط األمنية
 ضعف االلتزام بالحضور المشكلة األولى:

التأخر عن الموعد التخلف مرة أو أكثر االنقطاع .. مظاهرها 
االستئذان المتكرر قبل الموعد الرغبة في التعجيل قبل الموعد عدم 

  .االلتزام بنهاية اللقاء
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 صفات وخصائص العمل مع المجتمع:  
االبتعاد عن األسلوب الحزبى في العمل، وعدم الدخول فـي  -11

 صدامات مع القوى األخرى:  صراعات جانبية أو
نحوون ال نهوواجمهم ن ألننووا فووي حاجووة إلووى “ يقووول اإلمووام فووي ذلووك: 

 . 215رسالة : المؤتمر السادس ” الخصومة.. فيالجهد الذي يبذل 
اإلخووووووان “... .“فهوووووم لهوووووذا أوسوووووع النووووواس صووووودرا  موووووع مخوووووالفيهم  “

يجيووووووزون الخووووووالف، ويكرهووووووون التعصووووووب للوووووورأى، ويحوووووواولون الوصووووووول 
 “ الحوق، ويحملون الناس علوى ذلك بألطف وسائل اللين والحب  إلوى

 27ص : دعوتنا،رسالة
 التجرد واإلخالص هلل  في الدعوة والعمل:  -12

فهووي تتجوورد عوون المنووافع واألطموواع الشخصووية واألهووواء، وهووى تبوورأ 
 من العجب والغرور، وترد األمر كله هلل.

نهوووا دعووووة بريئوووة نزيهوووة قووود تسوووامت فوووي “ يقوووول اإلموووام الشوووهيد:  وا 
نزاهتهوووا حتوووى جووواوزت المطوووامع الشخصوووية، واحتقووورت المنوووافع الماديوووة، 

ننا بحمد اهلل برآء من المطامع “ . . ”وخلفت وراءها األهواء واألغراض وا 
وجوووه اهلل وخيووور  الشخصوووية بعيووودون عووون المنوووافع الذاتيوووة، وال نقصووود إال

 ”الناس وال نعمل إال ابتغاء مرضاته..
  109ص رسالة : بين األمس واليوم،

فوودعوة اإلخوووان دعوووة بيضوواء نقيووة، غيوور ملونووة، وهووى مووع الحووق “
 “ .أينما كان، تحب اإلجماع وتكره الشذوذ  

ولسوونا  نمووتن  بشوويء  وال نوورى ألنفسوونا فووي ذلووك فضووال    بوول اهلل “
 [ “  17يمن عليكم أن هداكم لإليمان إن كنتم صادقين   ] الحجرات: 
 25ص رسالة : دعوتنا،

عالنها بقوة ووضوح:  -13  االعتزاز بالدعوة وا 
تتجاذبووه شوويوعية روسوويا وديمقراطيووة إن العووالم اآلن “ يقووول اإلمووام: 

أمريكا، وهو بينهما مذبوذب حوائر لون يصول عون طريوق إحوداهما إلوى موا 
يريووود مووون اسوووتقرار وسوووالمة.. وفوووى أيوووديكم أنوووتم قوووارورة الووودواء مووون وحوووى 

فموون الواجووب علينووا أن نعلوون هووذه الحقيقووة فووي وضوووح، نوودعو  السووماء..
لوووويس لنووووا دولووووة وال  إلووووى منهاجنووووا اإلسووووالمي فووووي قوووووة، ولوووون يضوووويرنا أن

صووولة، فووإن قوووة الوودعوات فووي ذاتهووا ثووم فووي قلوووب المووؤمنين بهووا، ثووم فووي 
حاجة العالم إليها، ثم في تأييد اهلل لها متى شاء أن تكوون مظهور إرادتوه 

 “وأثر قدرته 
 م.1951يناير  16، مجلة المباحث،من آخر ما كتبه اإلمام الشهيد

 المسلمون ... نحمل الخير ألمتنا اإلخوان

 تهيئة األفراد للعمل مع المجتمع:
ألن الفرد هو ركيزة االنطوالق للعمول االجتمواعى والودعوى، فالبود مون 
إعوووداده واسوووتمرار ذلوووك بووودءا  مووون اسوووتيعاب األهوووداف والوسوووائل والضووووابط 

 الواقع والمعوقات.  وانتهاء  إلى التعرف على
والوودعوة تهيووئ أفرادهووا بالتربيووة والتوودريب والفهووم الصووحيح، للعموول مووع 

 مة للناس. المجتمع وأداء الخدمة العا
وموووع تميوووز مسوووتويات ونوعيوووات مووون األفوووراد حسوووب ظوووروفهم وحسوووب 
استعدادهم الشخصى إال أن كل فرد في الصف مطالب ببذل جهده في هذا 

 الميدان وهو جزء أساسى من دعوته وتربيته.
 والدعوة تعد األخ فيها  ليكون : 

 ممتلئا حبا وعاطفة تجاه المجتمع وأفراده. -1
 ى بدوره االجتماعى وأنه جزء من دعوته.على بصيرة ووع -2
 لديه اإليجابية والذاتية في الحركة .  -3
 عظيم الهمة واسع النشاط، مدربا  على الخدمة العامة. -4
ملوم بالشووؤون اإلسووالمية إلماموا  يمكنووه موون تصوورها والحكووم عليهووا  -5

 حكما  يتفق مع مقتضيات الدعوة.
 العامة وأعمال البر . أن يسارع إلى المساهمة في الخدمة -6
أن يتووأدب بوو داب اإلسووالم وأخالقووه، فيكووون: عووف اللسووان، حسوون  -7

المعاملووة، أمينووا ، صووادق الوعوود والكلمووة، كريمووا ، سوومحا  يرفووق باإلنسووان، ال 
 يهتم بالظنة، ويبتعد عن الغيبة والنميمة، 

 قدوة في معامالته المالية واالجتماعية، 
، عووادال ، صووحيح الحكووم، ال ينسوويه يووتقن مهنتووه ومووا يؤديووه موون عموول

 الغضب الحسنات، وال تحمله الخصومة على نسيان الجميل، 
ن كان مرا ،   يقول الحق ولو على نفسه أو أقرب الناس إليه وا 

 يرحم الصغير ويوقر الكبير، 
 يصخب، ثابتا مثابرا ال يخشى تضييقا  أو إرهابا ،  ال

 ب والغرور، متجردا من المطامع واألهواء ومعانى العج
 وأن يتسع صدره للمخالفين، ويعرف كيف يتعامل ويتعاون معهم 

 . من واجبات األخ العامل
يتصل األخ باإلخوان، فيكوون مطالبوا  بتطهيور “ ويقول اإلمام الشهيد: 

عداد روحه وعقله وجسمه للجهاد الطويل الذي ينتظره  نفسه وتقويم مسلكه وا 
بوووأن يشووويع أحكووام اإلسوووالم فوووي أسووورته فووي مسوووتقبل األيوووام، ثوووم هووو مطالوووب 

وأصوودقائه وبيئتووه، فووال يكووون األخ أخووا  مسوولما  حقووا  حتووى يطبووق علووى نفسووه 
أحكووام اإلسووالم وأخووالق اإلسووالم ويقووف عنوود حوودود األموور والنهووى التووي جوواء 

 ” .بها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ربه
 . 205رسالة : المؤتمر السادس،ص
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الكريمة التي لم يصل إليها العلم بعد، والكالم في المفاضلة بين األصحاب 
ف، ولكل منهم فضل صحبته رضوان اهلل عليهم وما شجر بينهم من خال

 وجزاء نيته وفي التأول مندوحة ( 
 الشرح

حسن البناء رحمه اهلل في هذا األصل إلى عدم اإلمام يشير المرشد 
الخوض في األمور التي لم نكلف في البحث والتقصي فيها لعدم ترتب عمل 
عليها، مثل معرفة أسماء من قّص سبحانه وتعالى علينا أخبارهم ولم يخبرنا 
الرسول صل اهلل عليه بأسمائهم كصاحب سليمان عليه السالم الذي عنده علم 
من الكتاب الذي أتى له بالعرش، والشجرة التي أكل آدم عليه السالم منها، 
رادة اإلحاطة بها من جميع  ومن هذا الباب أيضا  الخوض في مسألة القدر وا 

ابة الكرام رضي اهلل جوانبها، ومنها أيضا  الجدل والخوض فيما شجر بين الصح
 عنهم من خالف.

فعلينا أن نتولى جميع الصحابة ونعتقد أنهم خير األمة وأن بعضهم أفضل 
من بعض كما نطق القرآن بأفضلية من أنفق وجاهد من قبل فتح مكة على من 
فعل ذلك بعد فتحها، وأن ال نعتقد أن اختالفاتهم عن اجتهاد منهم والكل مأجور 

ن تفاوتوا في األ  ، جور وا 
وأن نتولى الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ونعتقد أنهم أفضل الصحابة 
الكرام وأنهم من العشرة المبشرة بالجنة، ويحرم على المسلم أن ينطوي قلبه على 
ضغينة على أحد منهم ومن سائر الصحابة الكرام، فهم الذين نشروا اإلسالم 

 عليه وسلم وتبليغ رسالته من واختارهم اهلل جل جالله لصحبة نبيه صل اهلل
 بعده وكل من يجد في نفسه بغضا  لهم أو لبعضهم فذاك دليل مرض قلبه.

********** 
 :رحمه اهلل يقول ابن القّيم

 وحب الخير لهم فليس للقلب أنفع؛ من معاملة الناس باللطف
  فتكسب مودته ومحبته،...  إما أجنبي فإن معاملة الناس بذلك

ما صاحب    فتستديم صحبته وموّدته ، .... وحبيبوا 
ما عدوٌّ مبغض  فُتطفئ بلطفك جمرته وتستكفي شره ،...  وا 

 ،  ومن حمل الناس على المحامل الطيبة
 ... وأحسن الظّن بهم

 " من الّسوء والمكاره وحفظه اهلل وعوفي قلبه وانشرح صدره سلمت نيته
 اشرح صدور من أحببناهم فيك ومن اجلك وطهر قلوبهم وقلوبنا اللهم

 مكروه كل من وأحفظهم
 .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على وبارك وسلم اهلل وصل

  شرح األصول العشرين
 لألمام الشهيد حسن البّنا 

 الدكتور عبد الكريم زيدان المرحوم شرحها
 المراقب العام االسبق لجماعة اإلخوان المسلمين في العراق

  األصل الثامن
) والخالف الفقهي في الفروع ال يكون سببا للتفرق في 
الدين، وال يؤدي إلى خصومة وال بغضاء ولكل مجتهد أجره، وال 
مانع من التحقيق العلمي النزيه في مسائل الخالف في ظل 
الحب في اهلل والتعاون على الوصول إلى الحقيقة، من غير أن 

 يجر ذلك إلى المراء المذموم والتعصب (. 
 شرحلا

الخالفات في األمور الفرعية الفقهية من األمور التي ال تثير 
استغرابا  ألنها من مظاهر اختالف الفقهاء في مداركهم العقلية 
ومدى إحاطتهم بنصوص السنة النبوية، وقد وقع الخالف الفقهي 
في عصر الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم، مما يدل على أنه 

يق صدورنا من هذه شيء مألوف، وعلى هذا فنحن ال تض
الخالفات الفقهية بين علماء اإلسالم بل نعتبره من مظاهر نشاط 

 الفكر اإلسالمي وسعته وشمول الشريعة اإلسالمية. 
إال أننا ال نحرص على وقوع هذا الخالف ولكن ال نحجب 
من وقوعه وال نجعل أي رأي فقهي حجة على الشريعة اإلسالمية 

رآن والسنة بل نجعل الشريعة بمفهومه الدقيق وهي نصوص الق
حجة على هذه اآلراء الفقهية، فما شهدت له الشريعة بالحجية 
ن  والصواب فهو الصواب، وما شهدت عليه بالخطأ فهو الخطأ وا 
كان صاحبه مأجورا ، وعلى هذا فال مانع من البحث العلمي 
النزيه الخالي من التعصب الذميم لمعرفة الرأي الصواب فيما 

الفقهاء، ولكن نحذر من اعتبار اختالف اآلراء  اختلف فيه
الفقهية مدعاه إلى التفرق في وحدة الدين وأخوة اإليمان، كما ال 
يجوز أن يكون هذا االختالف في الفروع الفقهية مدعاه إلى 

 الكراهية والبغضاء. 
 األصـــل التـــاسع

) وكل مسألة ال ينبني عليها عمل فالخوض فيها من 
التكلف الذي نهينا عنه شرعا، ومن ذلك كثرة التفريعات 
لألحكام التي لم تقع، والخوض في معاني اآليات القرآنية 
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