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يقول صاحب الظالل :إذا حدثتك نفسك أن تترك دعوة اهلل فاعلم أن

ترسيخ أركان البيعة فى جميع أفراد الصف وحسن التوكل على اهلل واليقين واألمل

فى تأييده ونصره .ونقطة اْلنطالق التى تحقق هذا هى اْليمان باهلل واْلرتباط

بكتابه الكريم وبتحقق وحدة الصف والمنهج.

• وليس لألمة عدة فى هذه السبيل الموحشة إال النفس المؤمنة والعزيمة

الصادقة والسخاء بالتضحيات واالقدام عند الملمات .

• ومن عوامل النجاح والصمود أمام هذه العقبات :

-1أننا برآء من المطامع الشحصية بعيدون عن المنافع الذاتية ونقصد إال

وجه اهلل وابتغاء مرضاته .

 -2قوة اليقين واألمل فإننا نترقب تأييد اهلل ونصرته  ،ومن نصره اهلل فال

غالب له.

 -3قوة دعوتنا وحاجة الناس إليها ونبالة مقصدنا .

 -4آمنوا باهلل واعتزوا بمعرفته واالعتماد عليه واالستناد إليه  ،فال تخافوا

غيره والترهبوا سواه وأدوا الفرائض واجتنبوا النواهى .
 -5تخلقوا بالفضائل وتمسكوا بالكماالت .

 -6أقبلوا على القرآن تتدارسونه وعلى السيرة النبوية المطهرة تتذاكرونها .
 -7كونوا عمليين ال جدليين فإذا هدى اهلل قوماً ألهمهم العمل .

اهلل قد أعد لها من هو أفضل منك لكى يحل محلك .
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آد َم ِم ْن قَْب ُل فََن ِس َي
(ولَقَ ْد َع ِه ْدَنا إِلَ ٰى َ
 -1التذكير الدائم وقوة اإلرادة َ
َولَ ْم َن ِج ْد لَهُ َع ْزًما)  ...سورة طه .
 -2الدعاء  :اللهم يا مثبت القلوب واألبصار ثبت قلبى على دينك.

 -9اسمعوا وأطيعوا لقيادتكم فى العسر واليسر والمنشط والمكره فهى رمز

مما يعين على الوفاء بالبيعة

 -3مواجهة العقبات والصعاب :لقد رسخ االمام الشهيد األساس

الذى تواجه به الدعوة المعوقات وتتحصن به ضد األعداء وتستند إليه فى
تحقيق أهدافها من اْليمان العميق والتكوين الدقيق والعمل المتواصل مع

داخل هذا العدد
حقيقة البيعة
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من مشاكل األسرة التربوية (( )) 2

3

العمل مع البيت والمجتمع
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شرح األصول من  13-11من االصول العشرين

من معين التربية اإلخوانية

تحابوا فيما بينكم واحرصوا كل الحرص على رابطتكم فهى سر قوتكم

وعماد نجاحكم .

فكرتكم وحلقة االتصال فيما بينكم .

 -10اثبتوا حتى يفتح اهلل بينكم وبين قومكم بالحق وهو خير الفاتحين .
 -11ترقبوا بعد ذلك نصر اهلل وتأييده والفرصة آتية الريب فيها .

ولقد كنت ومازلت أقول لإلخوان فى كل مناسبة أنكم لن تغلبوا أبداً من قلة

عددكم وال من ضعف وسائلكم وال من كثرة خصومكم وال من تآلب األعداء عليكم

ولو تجمع أهل األرض جميعاً ما استطاعوا أن ينالوا منكم إال ما كتب اهلل

عليك  ،ولكنكم تغلبون أشنع الغل  ،وتفقدون كل ما يتصل بالنصر إذا فسدت
قلوبكم ولم يصلح اهلل أعمالكم،

أو إذا تفرقت كلمتكم واحتلفت أراؤكم ،أما مادمتم على قلب رجل واحد متجه

(وَال
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فى آفاق التربية اإلخوانية
من مشاكل األسرة التربوية
(( )) 2

ضعف االلتزام المالي
مظاهرها

• عدم اْلسهام كلية أو إسقاط بعض األقساط
•أقل من الواجب دون عذر
•التأخر في الدفع
•طلب قرض لغير ضرورة

 .2ضعف االستيعاب .....
 .3ضعف العمل بما يتعلم
 .4ضعف في ربط العلم بالواقع العام بمعنى عدم اْلسقاط .
األسباب

 .1قد تكون األسباب شخصيه مرتبطة باألفراد .....مثل كثرة
األعباء على اْلخوة أو ضيق الوقت أو اْلحساس بالضعف إزاء مستوى
المجموعة أو عدم معرفة قواعد التحضير

 .2قد تكون األسباب مرتبطة بالمادة نفسها مثل صعوبة المادة.....
أو عدم وجود دليل إرشادي في كيفيه تدريس المادة .....

األسباب

•الميل إلى اْلسراف وعدم معرفة كيف يخطط ميزانيته
•حب المال بال ضابط شرعي
•ضعف عاطفة البذل في سبيل اهلل
•الجهل بالحكم الشرعي لإلسهام
•ضعف الثقة في حسن إنفاق الدعم

•ضعف المتابعة من المباشر األعلى
•عدم تحديد موعد ثابت مما يوقع في النسيان
•نقص في المنهج نحو عالج مشكلة االلتزام

أو حتى في عدم توفر الكتب المقررة
 .3وقد تكون األسباب في طريقه عرض أو تدريس المادة داخل لقاء
األسرة:

طغيان المناقشات على وقت المواد .......
عدم تحكم النقيب في المناقشات أثناء اللقاء الذي قد يطغى على

وقت المخصص للمواد التعليقات المطولة التي ال ضرورة لها طغيان
مادة على وقت األخرى إقحام قضايا لم يحب حسابها .......

والذي أيضا قد يؤثر على وقت المادة انفراد المسئول بالتحضير أو

العرض كثرة المقاطعة أثناء العرض الخلل في توزيع األوقات على
المواد -الموضوعات المقررة

وسائل العالج

•التأكيد على خطر اْلسراف وحب المال بال ضابط
•تقوية عاطفة البذل وتقوية الثقة

•بيان الوجه الشرعي لإلسهام وحكمه
•تحديد موعد ثابت ومتابعة االلتزام به
•عدم التحرج في طلب اْلسهام
ضعف االلتزام بالمنهاج
مظاهرها :

تتراوح مظاهر هذه المشكلة بين
 .1عدم التحضير أو ضعف التحضير  ....وقد تكون
المشكلة عامة بين جميع األفراد أو قد تكون خاصة ببعض األفراد
من معين التربية اإلخوانية

 -4عدم معرفة قواعد االستفادة من المنهج ......سواء من النقيب
أو اْلخوة .
العالج

التدريب على كيفية التحضير وكيفية العرض الموصى بها وكيفيه

االستفادة من المحتوى التدريبي وكيفية العرض الموصى بها

االلتزام بالوقت المحدد لكل فقرة وهنا أحب أن أشير إلى أن
المفترض أن المنهج ال يأخذ أكثر من ساعة من لقاء األسرة أي فقط
ثلث اللقاء ...

الحد من االسترسال في المناقشات والتعليقات .....

وأكرر هنا الحد من االسترسال واال فالتعليق والحوار والمناقشة هو
األصل في دراسة المنهج ولقاء األسرة عموما ولكن بضبط من النقيب
وبدون إشعار اْلخوة بالتضييق أو بالحجر على آرائهم

تحديد موعد قادم للقضايا الطارئة ما لم تكن ملحة.
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اإلخوان المسلمون  ...نحمل الخير ألمتنا
مبحث أهداف ومقاصد

ويقو ووول أيضو ووا “ :نريو وود النهو وووض بالرجو وول والم و ورأة جميعو ووا ،واعو ووالن

العمل مع البيت والمجتمع

التكامل والمساواة بينهما “.

وتدور هذه المقاصد وتلك األهداف حول::

 -1االهتمام بالبيوت كركيزة أساسية في بناء المجتمع:

 -3تةعيل مؤسسات وأفراد المجتمع للعمل مع اإلسالم:

سواء من داخل الصف أم من خارجوه بإمودادها بالوسوائل وشورح

يقووول اْلمووام الشووهيد نريوود“ :النهوووض بالرجوول والمورأة جميعواً واعووالن المفاهيم اْلسالمية وتوجيههوا لإلصوالح والتنسويق والتعواون معهوا فوي
التكامل والمساواة بينهما وتحديد مهمة كل منهما تحديداً دقيقاً “
ذلك (مثل :المساجد  -الخطباء  -الجمعيات  -النوادى..إلخ).
رسالة  :بين األمس واليوم.

ونقط البدء هي:

“ ح ووان الوق ووت ال ووذي يج ووب في ووه عل ووى المس وولم أن ي وودرك غايت ووه

ويحوودد وجهتووه ويعموول إلووى هووذه الوجهووة حتووى يصوول إلووى الغايووة ،أمووا

أ  -بيووووت الووودعوة وأنصوووارها :بوودءا موون حسوون اختيووار الزوجووة أو تلوك الغفلووة السووادرة والخطورات الالهيووة ،والقلوووب السوواهية ،واالنصوويا
الو ووزوج واعو وودادهما ْلقامو ووة البي و ووت المسو وولم ،حسو وون تربيو ووة األوالد والخ و وودم األعمى واتبا كل ناعق فما هو من سبيل المؤمنين في شيء ”
وتنشئتهم على مبادئ اْلسالم  -المحافظة على اْلسالم في كل مظاهر

رسالة  :دعوتنا.

الحياة المنزلية.

 -4إرشوووواد المجتمووووع وتقويووووة إيمانووووا وتربيتووووا فووووي ت وووووات

احترام فكرته ونشر معانى اْلسالم فيهم  -واكتسابهم لمناصرة الفكرة

يقووول اْلم ووام ف ووي ذلووك“ :أعتقوود أن أه ووم األغووراض الت ووي تجووب

“ نري وود بعو وود ذل ووك البي ووت المس وولم فوووي تفكيو وره وعقيدت ووه ،وفوووى خلق ووه متدرجة تبدأ بو:
وعاطفته وفى عمله وتصرفه”..
أ  “ -إيقواظ اْليمووان فوي قلوووب النواس علووى االهتموام بكتوواب اهلل
رسالة  :إلى الشباب .ورعايت ووه والعم وول ب ووه” ..فم وون األهمي ووة بمك ووان الح وورص عل ووى تعري ووف
ب  -ثم يتسع األمر إلى دائرة األهل واألقارب فيحمل أهله على الناس بالقرآن وبيان ما فيه من سمو واعجاز والتفاعل معه.
اْلسالمية والدعوة ،والتعاطف معها.
جو و  -التووأثير فووي بيوووت المجتمووع بالوسووائل المختلفووة لنشوور مظوواهر
الحياة اْلسالمية ،وتنشئة األجيال على اْلسالم.

على األمة حيال القرآن الكريم ثالثة مقاصد:

أوله ووا :اْلكث ووار م وون تالوت ووه ،والتعب وود بقراءت ووه ،والتق وورب إل ووى اهلل

تبارك وتعالى به.

يقووول اْلمووام “ :وأمووا أنهووم يووأمرون بووالمعروف وينهووون عوون المنكوور فقوود

وثانيه و ووا :جعل و ووه مص و وود اًر ألحك و ووام ال و وودين وشو و ورائعه ،من و ووه تؤخ و ووذ

رسالة  :هل نحن قوم عمليون،ص.84

رسالة  :هل نحن قوم عمليون.

ب وودؤوا ف ووي ذل ووك بأنفس ووهم ث ووم بأس وورهم وبي وووتهم ث ووم ب ووإخوانهم وأص وودقائهم .وه ووم وتستنبط.
يتووذرعون فووي ذلووك بالصووبر واألنوواة والحكمووة والموعظووة .وهوول توورى جريوودتهم
وثالثهووا :جعل ووه أساسو واً ألحك ووام ال وودنيا ،من ووه تس ووتمد وعل ووى مو وواده
هذه إال مظه اًر من مظاهر األمر بالمعروف “
الحكيمة تطبق”
 -2االهتمام بالشرائح السونية المتتلةوة والتيكيود علوى دور المورأة

ونيل حقوقها:

“ فوواعلم أن اْلخووان المسوولمين يحوواولون فووي جوود أن يعووودوا هووم أوالً

إلى كتاب اهلل يتعبدون بتالوتوه ويسوتنيرون فوي تفهوم أقووال األئموة األعوالم

م وون األش ووبال والط ووالب ذك ووو اًر واناثو واً ،وربطه ووم باْلس ووالم وتنش ووئتهم بآياتووه ويطووالبون النوواس بإنفوواذ أحكامووه ،ويوودعون النوواس معهووم إلووى تحقيووق
التنشووئة الصووحيحة ،مووع إعطوواء أهميووة خاصووة للشووباب واالهتمووام بشووباب هذه الغاية ،التي هي أنبل غايات المسلم في الحياة “

الجامعات واألزهر الشريف.

المرجع السابق.

ويشير اْلموام إلوى أهميوة العنايوة بوالمرأة فيقوول “ :ونحون لهوذا نعنوى

“ وآمنووتم كووذلك بووأن واجووب المسوولم الحووق أن يجاهوود فووي سووبيل

رسالة  :إلى الشباب.

رسالة  :اجتماع رؤساء المنا ق.

بالمرأة عنايتنا بالرجل ،ونعنى بالطفولة عنايتنا بالشباب “

من معين التربية اإلخوانية

هذا اْلسالم حتى يهيمن على المجتمع كله “
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شرح األصول العشرين لإلمام الشهيد حسن الب ّنا

األصل الثالث عشر

شرحها المرحوم الدكتور عبد الكريم زيدان ( ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب أعمالهم
المراقب العام األسبق لجماعة اإلتوان المسلمين في العراق
َِّ
آمُنوا
قربة إلى اهلل تبارك وتعالى ،واألولياء هم المذكورون بقوله تعالى (الذ َ
ين َ
األصل الحادي عشر
ون) ،والكرامة ثابتة بشرائطها الشرعية ،مع اعتقاد أنهم رضوان اهلل
َو َك ُانوا َيتَّقُ َ
( وكل بدعة في دين اهلل ال أصل لها و استحسنها الناس بيهوائهم عليهم ال يملكون ألنفسهم نفعا وال ض ار في حياتهم أو بعد مماتهم فضال عن أن

سواء بالزيادة فيا أو بالنقص منا ،ضاللة تجب محاربتها والقضاء عليها يهبوا شيئا من ذلك لغيرهم).
بيفضل الوسائل التي ال تؤدي إلى ما هو شر منها).
الشرح :محبة الصالحين من عالمات اْليمان ألن المسلم يحبهم لطاعتهم
الشرح
هلل فتكون محبته لهم في اهلل وهلل ،وكرههم من عالمات نقص اْليمان وكدورته
االبتدا في الدين حرام ويراد به إحداث شيء لم يأت به الشر في وعدم صفائه ،ولهذا جاء في الحديث (:حب األنصار من اْليمان) ألن األنصار
العبادات أو المعامالت سواء بالزيادة على شرعة اهلل تعالى أو بالنقص منه ،من أحباب اهلل عبادة الصالحين ،فمن أحبهم كان ذلك من عالمات إيمانه ،ومن
وفي الحديث الشريف  ( :من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) أي أبغضهم كان ذلك من نقص إيمانه ،والمحبة ال تعني الغلو في المحبوب
مردود عليه غير مقبول ،وفي حديث آخر  ( :كل بدعة ضاللة ) ،وعلى واعطائه ما ال يستحق أو االعتقاد به ما ليس فيه فهذا كله ال يكون من الحب
هذا فعلى المسلم أن يقف عند حدود الشر وال يدخل هواه في شر اهلل الشرعي للصالحين وال يكون من عالمات اْليمان النير.
تعالى ،هذا وعلى المسلم أن يسعى إلى إبعاد الناس عن البد بأيسر طريق

والصالحون هم أولياء ،واألولياء هم الذين آمنوا باهلل حق إيمانه بقدر ما

وألطف كالم ،وما يتيسر بالرفق أكثر بكثير مما يتيسر بالعنف ألن الناس يستطيعه اْلنسان ،وأعظم األولياء درجة الصحابة الكرام ثم من تبعهم بإحسان
في جهالة ،وان كثي اًر من البد قد استحكمت بين الناس وتطاول عليها فال يمكن أن يبغضهم مسلم ،بل ال ُبد أن يحبهم كل مسلم عامر قليه باْليمان
الزمن وتحتاج إلى معالجة رقيقة مع الصبر الجميل والنصح الخالص ،واهلل ويواليهم .ومن أولياء اهلل ( جماعة اْلخوان المسلمين ) الذين يدعون إلى
هو الموفق وال يجوز لألخ أن يسلك طريقاً عنيفاً في محاربة البد إذا علم اْلسالم في وقت فشى فيه الكفر والجهل ،فمن يعاديهم أو يبغضهم ففي قلبه
أن ما يترتب عليه من الشر والفرقة أضعاف ما في البدعة من شر.

وفي إيمانه نقص وفي بصيرته غشاوة وعمى ،ومن أحبهم ففي قلبه إيمان

األصل الثاني عشر
ويراد بالكرامة
وصفاء وفطرة سليمة .والكرامة ثابتة ألولياء اهلل سبحانه وتعالى ُ
(والبدعة اإلضافية والتَّ ِ
ركية وااللتزام في العبادات الم لقة تالف إجراء بعض األمور على أيديهم التي ال يقدر عليها اْلنسان العادي ،وقد وقعت
فقهي ،لكل فيا رأيا ،وال بيس بتمحيص الحقيقة بالدليل والبرهان).
كرامات كثيرة جداً في الماضي وتقع في الحاضر وفي المستقبل وليس فيها
الشرح
شيء ُمستنكر وال غريب وأنها من صنع اهلل تعالى.
البدعة اْلضافية تعني زيادة بعض األمور في بعض ما جاء في الشر
هذا ومن الجدير بالذكر هنا أن ننبه إلى أمرين أثنين :
اْلسالمي ،والبدعة التركية تعني حذف بعض األمور من بعض ما جاء به األول :أن المسلم إنما يحرص على االستقامة ال على الحصول على
الشر اْلسالمي ،فمن األول إضافة بعض ما أحدث عقب اآلذان ،والثاني الكرامة ،وان من أعظم إكرام اهلل لعبده أن يجعله مسلماً ويثبته على اْلسالم

ترك صالة سنة الجمعة البعدية بصورة دائمة ،أما االلتزام بالعبادات المطلقة حتى يلقاه.
فيعني أن المسلم يلتزم بنو معين من العبادات وغالباً يكون في وقت معين الثاني :أن الكرامة تقع ألولياء اهلل إال أن بعض الخوارق تقع على أيدي
أيضاً دون أن يرد ذلك عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مثل  :قراءة أعداء اهلل بتزيين الشياطين استدراجاً لهم ،وعلى هذا فنحن عندما نريد الحكم
الفاتحة بعدد معين عقب صالة الصبح كل يوم ،فهذه األمور يقول عنها على شخص فإنما نحكم عليه من خالل أعماله ومدى تمسكه بالشر ال بناء
المرشد رحمه اهلل محل اختالف فقهي في جوازها وال بأس من معرفة
فجر لنا
على ما يجري من خوارق األمور ،ولو أن شخصاً أحيا لنا الموات أو ّ
الصواب في جوازها أو عدم جوازها ،والذي نراه أن السالمة في ترك هذه األرض ينابيع ليثب لنا شيئاً خالف الشر اْلسالمي لما صدقناه ولما اعتبرنا ما
األمور ألنها لم ترد عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم وفيما جاء عنه من فعله دليالً على صدق ما يدعيه مما هو خالف الشر اْلسالمي ،وفي قصة

العبادات كفاية لمن أراد السالمة لدينه والنجاة في اآلخرة ،وعلى هذا نوصي الدجال دليل على ما نقول .والوالي وان جرت على يديه الكرامات فهو ال يملك
بالتقيد فقط بما ورد عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم من أنوا العبادات لنفسه نفعاً وال ض اًر ،وبالتالي ال يجوز للمسلم أن يشركه في عبادة اهلل ،فال

وأشكالها وهيآتها وأوقاتها وكيفيتها وترك ما عدا ذلك.

يجوز له أن يخشاه خشيته هلل وال أن يدعوه أو يستغيث به فإن هذه األمور

وأمثالها من باب العبادة .
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