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 التي تجري بمقادیر ال یملك الخلق لھا راد شاءت أن تأتي الذكرى أقدار هللا
الستون الستشھاد إمامنا حسن بن عبد الرحمن البنا المرشد األول لجماعة اإلخوان 

شغلت المسلمین متواكبة تماما مع عدوان الكیان الصھیوني على غزة ھاشم التي 
 –الرجل وھو على أعتاب الشباب داعیة یسعى إلى نھضة أمتھ، ومرشدا لجماعة 

..  حجم المصیبة التي تستھدف دین األمة وھویتھا وكیانھا كلھ –رأى ورأت معھ 
وحملت ھذه المصیبة إلى أرض الرباط في فلسطین أمواج البحر تحمل شتات 

الخیر ال لھم وال لفلسطین، األرض ومصاصي الدماء تحرسھم قوى ظالمة ال ترید 
وأكثرھم ، ویتعاون مع ھذه القوى حبل من الناس منھم الغافلون ومنھم المتآمرون

ممن یدخل في تعریف أولو األمر من العرب والمسلمین الذین باعوا أوطانھم 
ودماء شعوبھم في سبیل إثبات الوالء لھذه القوى ضمانا لكراسي الحكم ومغانم 

كانت دماء إمامنا .. الدماء التي أھدروھا وباعوھا بثمن بخس ومن ھذه .. السلطة 
  .الشھید

 سراعا ویزداد بأس الصھاینة وغلو المتآمرین والمتعاونین وتجري السنون
حتى جاءت السنة العاشرة بعد نصف قرن وظن الكیان الصھیوني أنھ قد ملك 

یة ماحقة وانبطاح األمر بیدیھ، وفي لحظة فراغ دولي وانشغال العالم بأزمة اقتصاد
  .. غیر مسبوق لمن تجب علیھ النصرة 

  
رأى ھذا الكیان بعد أن فكر وقدر أن ھجمة باسم ..  أزمة سیاسیة داخلیة ولحل

ُالرصاص المنصھر على أطفال غزة ھاشم ستجبر المقاومة على أرضھا إلى 
َرت َّاالستسالم وترفع الرایة البیضاء وتقھر روح الجھاد ومفھومھ، وبعد أن قد

رؤوسھم ومراكز دراساتھم واستخباراتھم ومشورة أعوانھم أن األمر لن یستغرق 
فإذا باألمر یطول إلى أكثر من ثالثة أسابیع أفقدتھم معظم دخائر .. إال ساعات 

أسلحتھم ومعظم ساحات التعاطف العالمي معھم ومعظم ما تستر بھم عمالؤھم 
ھ راد على أعقابھم خائبین أمام عیون وأعوانھم، فردھم قدر هللا الذي ال یملكون ل

الخلق التي اتسعت حدقاتھا دھشة مما سطره شباب كلھم تقریبا رأى الدنیا بعد أن 
سالت دماء حسن البنا حارة زكیة فأعطت ألفكاره ومبادئھ ودعوتھ حرارة ھزمت 

وكل رصاص آثم غادر استھدف ..  لھیب الرصاص المنصھر – بقدر هللا –
ومنھا رصاصات النظام المصري التي نقلت بقدر هللا یل هللا، المجاھدین في سب

وحده روح حسن البنا من دنیا الناس إلى حوصلة طیر خضر تمرح في ریاض 
  .الجنة

نعیش مع وھج الجھاد في سبیل هللا ووھج االنتصار ووھج وفي ھذا العدد 
 األرض الفكرة وأثارھا التي تضرب جذورھا بین األجیال المتعاقبة وستبقى على

معلما من معالم روح الدعوة والدعاة التي تقدمھا دعوة اإلخوان .. بإذن هللا 
  .المسلمین

  
  

  " سید قطب"من الشھید 
  إلى المتثاقلین عن الجھاد

 ))1((   
م  عاف عددھم وأنھ و كان عدد أعدائھم أض ى ول إن الجھاد فریضة على المسلمین حت

  . منصورون بعون هللا على أعدائھم 
  .وكفء الثنین في أضعف الحاالت . الواحد منھم كفء لعشرة من األعداء وأن 

ؤمنین وعدوھم  ین الم وى الظاھرة ب فحسب . وفریضة الجھاد إذن ال تنتظر تكافؤ الق
وى  ن الق تطاعوا م ا اس دوا م ؤمنین أن یع ا . الم وا ب ة . وأن یثق ي المعرك وا ف وأن یثبت

  . والبقیة على هللا . ویصبروا علیھا 
وا ما .. (( ذلك أنھم یملكون قوى أخرى غیر القوى المادیة الظاھرة  ذین آمن ا ال ا أیھ ی

انفروا في سبیل هللا اثاقلتم إلى األرض، أرضیتم بالحیاة الدنیا من اآلخرة، : لكم إذا قیل لكم 
ر ًفما متاع الدنیا في اآلخرة إال قلیل، إال تنفروا یعذبكم عذابا ألیما، ویستبدل قوما غی ً كم، وال ً

  )) . ًتضروه شیئا وهللا على كل شئ قدیر 
بلغ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن الروم قد جمعوا لھ على أطراف الجزیرة بالشام 

نة  حابھ رزق س ن . وأن ھرقل قد رزق أص ة وغسان م م وجذام وعامل یھم لخ وانضمت ال
ھ وسلم  صلى هللا ع-قبائل العرب فاستنفر الناس إلى قتال الروم وكان  ى -لی ا یخرج إل  قلم

فقد صرح بھا ) تبوك(غزوة إال ورى بغیرھا مكیدة من الحرب، إال ما كان من ھذه الغزوة 
لبعد الشقة وشدة الزمان إذ كان ذلك في شدة الحر حین طابت الظالل وأینعت الثمار وحبب 

  . إلى الناس المقام 
ردد ب وت راض تھی لم أع ع المس ي المجتم ر ف دأت تظھ ذ ب افقون عندئ ا وجد المن ، كم

روم : فرصتھم للتخذیل فقالوا ال تنفروا في الحر، وخوفوا الناس بعد الشقة وحذروھم بأس ال
رة  ن النف اس ع ل بعض الن ي تثاق ا ف ة أثرھ ون ... وكان لھذه العوامل المختلف دد المتخلف وھُ

ل أن بعاقبة التثاقل عن الجھاد في سبیل هللا، والتذكیر لھم بما كان من نصر هللا ولھ، قب  لرس
م  ذ إال إث الھم عندئ ال ین دونھم ف ذا النصر ب ادة ھ ى إع ھ عل ن أحد، وبقدرت یكون معھ منھم م

  . التخلف والتقصیر 
اة،  ى الحی ة الخوف عل ة األرض، ومطامع األرض، وتصورات األرض، ثقل ا ثقل إنھ

ة واالس ة والراح ة الدع اع، ثقل ة والخوف على المال، والخوف على اللذائذ والمت تقرار، ثقل
رة للجھاد .. الذات الفانیة واألجل المحدود والھدف القریب، ثقلة اللحم والدم والتراب إن النف

ى  ق للمعن دم، وتحقی م وال ة اللح ى ثقل اع عل د األرض، وارتف ن قی الق م بیل هللا انط ي س ف
 العلوي في اإلنسان، وتغلیب لعنصر الشوق المجنح في كیانھ على عنصر القید والضرورة،

  .وتطلع إلى الخلود الممتد، وخالص من الفناء المحدود 
ي  ل، وف دة دخ ي العقی ي سبیلھ، إال وف اد ف رة للجھ وما یحجم ذو عقیدة في هللا عن النف

لم  ھ وس م یغز : (( إیمان صاحبھ بھا وھن، لذلك یقول رسول هللا صلى هللا علی ات ول ن م م
   )) .ولم یحدث نفسھ بغزو مات على شعبة من النفاق 

زعم - وھو دخن من العقیدة یوقعھا عن الصحة والكمال -فالنفاق  ن ی  ھو الذي یقعد بم
ن  رزق م أنھ على عقیدة من الجھاد في سبیل هللا خشیة الموت أو الفقر، واآلجال بید هللا وال

ل رة إال قلی ن اآلخ دنیا م اة ال اع الحی ا مت د هللا، وم ا . (( عن ذابا ألیم ذبكم ع روا یع ًإال تنف ً
ًبدل قوما غیركم، وال تضروه شیئا وهللا على كل شئ قدیر ویست ً . ((  

د  دة عن ل ذوي عقی ھ لك ي مدلول ام ف ھ ع ین، ولكن ف مع والخطاب لقوم معینین في موق
ة  دنیا، عذاب الذل هللا، والعذاب الذي یتھددھم لیس عذاب اآلخرة وحده فھو كذلك عذاب ال

رات، التي تصیب القاعدین عن الجھاد والكفاح والغلب ن الخی ة علیھم لألعداء، والحرمان م
اح والجھاد  ي الكف ا یخسرون ف وھم مع ذلك كلھ یخسرون من النفوس واألموال أضعاف م
ن أمة  ا م داء، وم ویقدمون على مذبح الذل أضعاف ما تتطلبھ منھم الكرامة لو قدموا لھا الف

دفعت مرغمة صاغرة ألعدائ ذل ف ان تركت الجھاد إال ضرب هللا علیھا ال ا ك عاف م ھا أض
  . یتطلبھ منھا كفاح األعداء 

یھم الشقة وسیحلفون (( ن بعدت عل ًلو كان عرضا قریبا وسفرا قاصدا التبعوك، ولك ً ً ً
 . ))فسھم وهللا یعلم انھم لكاذبون با لو استطعنا لخرجنا معكم، یھلكون أن

د م أمون لو كان األمر عرض قریب من أعراض ھذه األرض، وأمر سفر قصیر األم
ولكنھا الشقة البعیدة التي تتقاصر دونھا الھمم الساقطة والعزائم الضعیفة، ! العاقبة التبعوك 

ة  وب المنخوب ة والقل ھ األرواح الھزیل ذي تجزع من ھ الجھد الخطر ال ق .. ولكن ھ األف ولكن
  ... العالي الذي تتخاذل دونھ النفوس الصغیرة والبنیة المھزولة 

 

  الرحیم الرحمن هللا بسم

  إلخوانیةمن معین التربیة ا
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 خوانیة آفاق التربیة اإلفى
  .ة ھي كل شيء في نجاح الدعوات بالقیاد

  .ًكما أوجب على األخ المسلم أربعین واجبا، یھمنا منھا ونحن في معرض الحدیث عن الربانیة
ة،  جد والجماع ى المس رص عل ا، وأن یح ي أوقاتھ ا ف ى أدائھ ب عل الة، ویواظ ن الص أن یحس

دد بیال، ویج ھ س تطاع إلی ت إن اس ج البی حیحا، ویح یاما ص ان ص وم رمض ًویص ً تغفار، ً ة واالس  التوب
ًویجاھد نفسھ جھادا عنیفا حتى یسلس لھ قیادھا ً .  

  . وأن یحافظ على األوراد اإلخوانیة وال یقصر في آدائھا لضرورة قاھرة
  .ووضع لذلك الرسائل الحاویة للمأثور من ھذه األوراد مثل المأثورات

الم الشاملأما الشمول ى اإلس د  الذي نعنیھ، فھو فھم اإلخوان لمعن ى محم زل عل ا ن  الصحیح كم
  : صلى هللا علیھ وسلم، والذي عرفھ األستاذ البنا تحت عنوان إسالمنا بقولھ

ى ) إسالمیة(دعوتنا دعوة أجمع ما توصف بھ أنھا "  ك المعن ر ذل ى واسع غی ، ولھذه الكلمة معن
اة.. الضیق الذي یفھمھ الناس ئون الحی تظم ش ى شامل ین ي فإننا نعتقد أن اإلسالم معن ي ف ا، ویفت ً جمیع

ي  نظم الت ة، وال ا أمام المشكالت الحیوی ا، وال یقف مكتوف ا دقیق ا محكم ھ نظام ا ویضع ل ًكل شأن منھ ً ً ً
  .البد منھا إلصالح الناس

  : كما أكد ذلك المعنى رضوان هللا علیھ في رسالة أخرى بقولھ
  " .الدنیا وفي اآلخرة نحن نعتقد أن أحكام اإلسالم وتعالیمھ شاملة تنظیم شئون الناس في " 

ن  ا م ة دون غیرھ ة أو الروحی ة العبادی اول الناحی ا تتن الیم إنم ذه التع ون أن ھ ذین یظن وأن ال
ة  ة، وروحانی ن ودول یة، ودی اده، ووطن وجنس دة وعب الم عقی النواحي، مخطئون في ھذا الظن، فاإلس

ب اإل ره من ل ھ ویعتب ذلك كل ق ب رآن الكریم ینط یف، والق میمھ، وعمل، ومصحف وس الم ومن ص س
ة الكریمة یر اآلی دار اآلخرة وال  : ویوصي باإلحسان فیھ جمیعھ، وإلى ھذا تش اك هللا ال ا آت تغ فیم ْ َواب َ َ َ َ َ ََ ِ ِْ َّ ُ َّ َ َِ

ك ْ سن هللا إلی ْ ْ كما أح سن ْ َتنس نصیبك من الدنیا وأح َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ُ َّ َ ََ َ َِ ِ ِْ ُّْ ) . 47(  
  

  :الروحانیة االجتماعیة) ب(
م ى الش دأ أن معن ون بمب وان ال یؤمن ل اإلخ ھ، یجع ارة إلی بق اإلش ذي س ة (ول ال الروحانی

  . ، والتي ھي إلى رھبانیة المسیحیة أقرب) االعتزالیة
ى  ة عل ة الطاغی وائب المادی ن ش ونھا م ھم، ویخلص دون أنفس ي یجاھ اطھم الروح ي نش م ف فھ

  النفوس، ویصقلون أرواحھم بالعبادة، 
اعي یجاھدون ھ األمراض االجتماعیة، وفي نشاطھم االجتم ذي تنخر فی ي إصالح المجتمع ال  ف

  . وتفتك بھ العلل األخالقیة، ضاربین المثل بأنفسھم في البذل والتضحیة
  . لذلك كانت التضحیة من دعائم البناء في شخصیة األخ المسلم

ا تاذ البن د األول األس ول المرش ل: " فیق ن ك ا م ن حاطھ ا إال م لح لھ دعوة ال یص ذه ال  أن ھ
ھ وصحتھ  ن نفسھ ووقت اه م ھ إی ا تكلف ا م ب لھ وانكم  جوانبھا، ووھ كم وإخ ُ اؤ ن ْ كم وأب ُ اؤ ان آب ْ ك ْقلْ إن ْ ُْ ُ ْ ُ ُ َُ َ َ َ َِ َِ ََ

یْكم م َّ إل ب نھا أح ْ ضو ْ ُ تر ھا ومساكن َ ن كساد ْ وال اقترفتمُوھا وتجارة تخشو كم وعشیرتكم وأمْ ِوأزواجُ ِ ِ ِْ ْ ُْ ْ ُ ْ ْ ُ ُ ُ َْ ٌِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َ َن ٌ
م الفاسقین ْ دي القو ره وهللا ال یھْ ْ أم أتي هللا ب ى ی وا حت ولھ وجھادٍ في سبیلھ فتربَّصُ َهللا ورسُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َْ ُ َُ َّ َّ َِّ َ ِ ِْ َّ ِ " )48 ( ...

لوك " ویعتقد اإلخوان أن علوم  ة والس وم التربی رون أن من " عل ب اإلسالم وصمیمھ، ولكنھم ی من ل
ة صالح المجتمع  وا مثال عملی ة، لیكون ة القوی ة الروحی ت ھذه التربی ي ترب ة الت ك الفئ ھ تل ًأن تخرج إلی

ي  ر ف م األث ا أعظ ون لھ ة یك الق الكریم ائل واألخ ة للفض ة متحرك ورا ناطق اس، وص ا الن دي بھ یقت
  . إصالح المجتمع، فلیس أبلغ في إقناع الناس من القدوة العملیة

ة وعلى ھذا األساس من الجمع بین ال دأ الروحانی ام مب ھ، ق روح والمادة لصالح المجتمع وعمران
ا  ون رھبان ن أن یك دھم م ى تعارض عن اك أدن ن ھن م یك ولھم، ول وس اإلخوان وعق ي نف ة ف ًاالجتماعی

  .ًباللیل، وفرسانا بالنھار
  

  :العقلیة اإلیجابیة) جـ(
دم، وتصلح و ي وال تھ ي أن تبن ي تفكر ف ة اإلنشائیة الت ا العقلی الى عن ونعنى بھ ال تحطم، وتتع

دل أن  ى تحقیقھا، ب دین األساسیة فتعمل عل داف ال ى أھ ا، وتتوجھ إل سفاسف األمور وتنشغل بعظائمھ
  .ًتضیع قرونا طویلة من الزمان في الخالف حول أمور فرعیة ال تمس جوھر الدین في شيء

نھجھم لالصالح والتغییر ي حركتھم وم دعوتھم دعوة والعقلیة اإلیجابیة ھي طابع اإلخوان ف ، ف
ى یكون العمل أجدى،  ة األنظار والھمم، حت ود أن تتوحد وجھ عامة تتوجھ إلى صمیم الدین ولبھ، وت

ر م وأكب اج أعظ ائل  ... واإلنت ي المس الف ف زون الخ ق، یجی عوا األف امحون ، واس ذا متس م لھ وھ
  . الفرعیة في الدین ویعتبرونھ ضرورة

نھجھم  د ان االختالف ف"ومن م ي نحن نعتق د ف ھ، وال یمكن أن نتح د من دین أمر الب روع ال ي ف
  : ھذه الفروع واآلراء والمذاھب ، ألسباب عدة

دالئل والجھل بھا، وة االستنباط أو ضعفھ، وإدراك ال ي ق ول ف ي . منھا اختالف العق والغوص ف
ات  تالف البیئ یقھ، واخ م وض عة العل ا س بعض، ومنھ ھا ب ائق بعض اط الحق اني وإرتب اق المع أعم

  .....ختالف تقدیر الدالالتوا
ل  ب مستحیل، ب دین مطل ر واحد من فروع ال ى أم اع عل كل ھذه األسباب جعلتنا نعتقد أن اإلجم
ي  ور ویماش ایر العص د ویس ى ویخل دین أن یبق ذا ال د هللا لھ ا یری دین، وإنم ة ال ع طبیع افى م و یتن ھ

  ". األزمان 
ة ذه الناحی ي ھ م ف ون رأیھ م یلخص زون الخ: ث أنھم یجی رأي، ب ب لل ون التعص الف، ویكرھ

  )55(ویحملون الناس على ذلك بألطف وسائل اللین والحب . ویحاولون الوصول إلى الحق
ى أن اإلخوان  ي لإلخوان المسلمین عل انون األساس ص الق ھ ن ة، " ولھذا كل ة إسالمیة جامع ھیئ

ا یتصل بھذه  ا لإلسالم الحنیف، ومم ن أجلھ ي جاء م ق األغراض الت اول تعمل لتحقی األغراض ویتن
  :الناحیة الروحیة التي نحن بصددھا

ا وشمولھا) أ( ى فطریتھ ا یوضحھا ویردھا إل رآن الكریم شرحا دقیق ًشرح دعوة الق ویعرضھا . ً
  . ًعرضا یوافق روح العصر، ویرد عنھا األباطیل والشبھات

ریم فیھ) ب( ا الك د أثرھ ة وتجدی ادئ القرآنی ذه المب ى ھ وس عل وب والنف ع القل ب جم ا، وتقری
  )56(وجھات النظر بین الفرق اإلسالمیة المختلفة 

 

  فلسفة اإلخوان ومبادئھم
" اإلسالمیة" مة، ال تخرج عن نطاق كما سبق القول فإن فكرة اإلخوان المسلمین فكرة إسالمیة صمی

  : بحال من األحوال، یمكن ایجاز أركانھا في
  : البناء الرباني الروحي- الركن األول

ي دع یة، ف ة األساس از األول، والدعام ي الرك ة ھ ة الروحی غلھم الناحی ي ش لمین، بل ھ وة اإلخوان المس
وین  ي تك ر ف لم(الشاغل، وموضع اھتمامھم الكبی ة ) األخ المس ھ المفروض ى لتجعل من واجبات أن  (ًأوال، حت

ى  تعد لھا، وأن یحافظ عل ذكر اآلخرة ویس ي كل عمل، وی ھ ف ة ل یدیم مراقبة هللا تبارك وتعالى، ویخلص النی
  ) . الطھارة الحسیة والمعنویة

لمة وتح ة المس لم واألم لمة والمجتمع المس رص الجماعة على ھذا الجانب في منھاجھا لبناء األسرة المس
وة " فھم یعتقدون  ى ق ذا إل ي تحاول ھ اج من األمة الت ال، تحت ق اآلم ة الشعوب، وتحقی أن تكوین األمم وتربی

  " نفسیة عظیمة 
  : في تكوین الشعوب ونھوضھاأھمیتھاوھم في الوقت نفسھ ال ینكرون أثر القوى المادیة، و

نھض " اح، لی رب والكف اد وآالت الح ال والعت ن الم ة، م وى المادی وزه الق رق تع رون أن الش ن الكثی یظ
ة من  زم القوى الروحی ھ وأل م من ویسابق األمم التي سلبت حقھ، وھضمت أھلھ، وذلك صحیح ومھم، ولكن أھ

الحقوق ومعر ان ب ة، واإلیم ل،والنفس النبیل ق الفاض بیل الخل ي س حیة ف یة، والتض ا، واإلرادة الماض فتھ
  ".الواجب، والوفاء الذي ینبغي علیھ الثقة والوحدة، وعنھما تكون القوة

دفا  ة الضارة ھ ون حرب الموجة المادی م یجعل د أنھ ى ح ة إل ة الروحی ًبل ھم یذھبون في االھتمام بالناحی
اس ت الن ي جعل ك الموجة الت ة من غایتھم، تل تعبدوھا لصالح من أھدافھم، وغای دال من أن یس د للمادة، ب ً عبی

ھید  ام الش ول األم ث یق ع، حی الح المجتم ھم ولص ھ هللا –أنفس اال " - یرحم ا إجم ا مھمتن ي : ًأم ف ف ي أن نق فھ
المیة  عوب اإلس ت الش ي جرف ھوات، الت ع والش ارة المت ادة، وحض ة الم ن مدنی ة م ة المادی ذه الموج ھ ھ وج

  " .ى هللا علیھ وسلم ھدایة القرآنصلفأبعدتھا من زعامة النبي 
  :ًوالبناء الروحي في فھم الجماعة یقوم أوال وقبل كل شيء على عدة مبادئ نجملھا في ثالث

  .الربانیة والشمول) أ(
  .الروحانیة االجتماعیة) ب(

  .العقلیة اإلیجابیة) جـ(
  

  :الربانیة والشمول) ا(
  ". م اإلسالمفكرة تنبت من صمی" دعوة اإلخوان كما سبق القول 

دة  ر عقی ان بوجود هللا والغیبیات عموما، وتقری ا اإلیم ًواإلسالم وسائر األدیان السماویة، من أول أركانھ
ول  رروا أن أص ك، وأن یق ى ذل وان عل ل اإلخ دعا أن یعم یس ب انیة، فل النفس اإلنس امي ب زاء، والتس الج

ى  د عل ا تعتم د وأن تعتمد فیم الح الب ا علیھ" اإلص ة تحی اني ربانی ا الشعور اإلنس ة، ویرتفع بھ وب المیت ا القل
   ."إلى المأل األعلى، وتصل الناس با تبارك وتعالى 

ي  ة ف ة الروحی ي للتربی ال العمل و المج ذي ھ ر ال ام األس ة لنظ الة خاص ا رس تاذ البن در األس د أص وق
ماھم  ن أس وان مم ة اإلخ ى خاص الة إل ذه الرس ي ھ اب ف ھ الخط وان، ووج وان "اإلخ ن اإلخ دین م المجاھ

  :، وأوضح في ھذه الرسالة " اإلخوان المسلمین
واني  اف اإلخ ى الھت وت –معن بیلنا، والم اد س تورنا، والجھ رآن دس ا، والق ا، والرسول زعیمن  هللا غایتن

   –في سبیل هللا أسمى أمانینا 
ي رة ھ ة بعش ان البیع دد أرك حیة، والطا: وح اد، والتض ل، واالجتھ الص، والعم م، واإلخ ة، الفھ ع

  . والثبات، والتجرد، واإلخوة، والثقة
رین  ي حدود عش ده ف م وح ر الفھ یل، وفس ن اإلیضاح والتفص يء م ان العشرة بش ذه األرك اول ھ م تن ث

  ًأصال من األصول اإلسالمیة، أھمھا ضرورة فھم اإلسالم بالمعنى الشامل ، 
در ع ق ون، ویرف ي الك ر ف ى النظ ث عل ل، ویح رر العق الم یح ا أن اإلس ب ومنھ اء، ویرح م والعلم  العل

  . بالصالح النافع في كل شيء، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدھا فھو أحق الناس بھا
ر  ن غی اء مرضاتھ، م ھ وجھ هللا وابتغ اده كل ھ وجھ ھ وعلم لم بقول أن یقصد األخ المس وفسر اإلخالص ب

دي ف ذلك یكون جن دي غرض نظر إلى مغنم أو مظھر أو جاه أو لقب أو تقدم أو تأخر، وب دة، ال جن رة وعقی ك
  . ومنفعة

  وفسر العمل بأنھ ثمرة العلم واإلخالص، 
ة  ة الثالث رض الربانی ي مع ا ف ا منھ بعة یھمن ادق الس ن األخ الص ة م ل المطلوب ب العم ح مرات وأوض

  -:األولى وھي
ا-1 لیم العب ى الكسب، س ادرا عل دة، ً إصالح نفسھ حتى یكون قوي الجسم، متین الخلق، مثقف الفكرة، ق

ًمنظما في شئونھ، نافعا لغیره ً.  
ة، -2 اة المنزلی ي كل مظاھر الحی الم ف ى آداب اإلس افظین عل ھ مح أن یجعل أھل ت مسلم، ب وین بی  وتك

  .ویحملھم على احترام فكرتھ
ر -3 رات، وتشجیع الفضائل، واألم ل والمنك ة الرذائ ھ، ومحارب ر فی  وإرشاد المجتمع بنشر دعوة الخی

  .ة إلى فعل الخیر، وكسب الرأي العام إلى جانب الفكرة اإلسالمیةبالمعروف، والمبادر
لم ھ وس ول رسول اللھصلى هللا علی : وفسر الجھاد بأنھ الفریضة الماضیة إلى یوم القیامة، والمقصودة بق

  " . من مات ولم یغزو ولم ینو الغزو مات میتة جاھلیة" 
بیل هللا ي س ال ف ا القت ب، وأعالھ ار القل ھ إنك ة وأول مراتب د، وكلم م والی اد اللسان والقل ك جھ ین ذل ، وب

  .الحق عند السلطان الجائر
  . وفسر التضحیة بأنھا بذل النفس والمال، والوقت والحیاة، وكل شيء في سبیل الغایة

  .وفسر الطاعة بأنھا امتثال األمر وإنفاذه توا، في العسر والیسر، والمنشط والمكره
امال ل األخ ع أن یظ ات ب ر الثب نوات ًوفس ت الس دة وتطاول دت الم ا بع ھ، مھم بیل غایت ي س دا ف ً مجاھ

  . واألعوام، حتى یلقى هللا على ذلك، وقد فاز بإحدى الحسنیین، فأما الغایة وأما الشھادة
ا أسمى الفكر  ادئ واألشخاص، ألنھ ھ عن كل ما سواھا من المب أن یخلص األخ لفكرت ر التجرد ب وفس

  .وأجمعھا وأعالھا
وة ر اإلخ ا، واإلخوة وفس روابط وأغالھ ق ال دة أوث دة والعقی اط العقی وب واألرواح برب ا ارتباط القل  بأنھ

ب سالمة الصدر،  ر حب، وأقل الح دة بغی دة، وال وح وة الوح وة ق أخو اإلیمان، والتفرق أخو الكفر، وأول الق
  .وأعاله مرتبة اإلیثار

ھ وإخ ي كفاءت دیر وفسر الثقة بأنھا اطمئنان الجندي إلى قائده ف ب والتق تج الح ا، ین ا عمیق ًالصھ واطمئنان ً
ال  رام والطاعة، وق ة، "واالحت ادة العلمی ة، واألستاذ باإلف د بالرابطة القلبی ق الوال ي دعوة اإلخوان ح ادة ف للقی

ة  ا ، والثق اني جمیع ذه المع ا تجمع ھ دعوة، ودعوتن ة لل ة العام م السیاس د بحك ة، والقائ ة الروحی ًوالشیخ بالتربی
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  و مستبد قاھر، أظالم جائر،  إال ه، وھذا حق ال ینكرينبأج
سیادة حقة تعمل بأحكام اإلسالم، وتستمد   ھذا الوطن الحر دولة ذاتين تقوم فأ: وثانیھما

  .، وتبلغھا للناسيالسماو صول الشریعة اإلسالمیة، وتعلن المبادئ القویمة للتشریعأنظمھا من 
ن تسود الفكرة أید نحن نرید الفرد المتدین، والبیت المتدین، والشعب المتدین، ونر

ن نفكر تفكیرا استقاللیا یعتمد أاألوضاع وتصبغھا بصبغتھا، ونرید   ھذهياإلسالمیة لتؤثر ف
 ن نتمیزأ یقیدنا بنظریات الغرب، نرید يالمقلد الذ  ا ودیننا، ولیس على الفكرنعلى معتقدات

  .ا كأمة عظیمةنا، ومشخصات حیاتنبمقومات
  
حوال أ الدعوة لتطبیقھا، من ظروف المجتمع، ومن يأییدا فإن الشریعة اإلسالمیة تجد ت -

 عن األساس المستمد من اعتبارات ، وفضالي العقیديعن األساس الدین العمران، فضال
  .الوطنیة  للجماعةياالستقالل السیاس

 تحكم نظام ي محل القانون اإلسالمي قد خالف بین األسس التيحالل القانون الغربإإن 
 تقود السلوك يلمجتمع، وفقا للقوانین الوضعیة الغربیة، وبین األسس الت ايالمعامالت ف

  .دین ونواھیھلأوامر ا  ال تزال تترابط حولي، والتياألخالق
بھ القاعدة القانونیة عن القاعدة األخالقیة، من حیث نوع الجزاء،  ن تتمیزأومع ما یتعین 

ن أتبادلة وثیقة بین القاعدتین، ویجب ملاالنضباط والقیاس للحكم، فإن العالقة ا ومن حیث مدى
 لتوثیق العالئق بینھما من صدورھما معا ىدعأ مجالھ، ولیس يف ا كلعتبقى وثیقة لصالحھما م

ن االنفصام الحادث بین القاعدتین من شأنھ أواحد، و يسس شرعیة واحدة، ومنھج اعتقادأمن 
ذمیم باالستھانة بالقانون واألخالق  ن یضعفھما معا، ویقیم التضارب بینھما، وینمو بھ شعورأ

  . مجتمعنا بفعل ھذا االزدواج المقیتيا، وھذا كلھ حادث حاصل فعجمی
  
ن الصلة بین الدین اإلسالمي وبین الشریعة قامت من قدیم ، وھي تقوم على التغذیة إ

عقیدة عامالت، فالشریعة انتشرت حیث انتشرت الم وبین جانب الياالعتقاد المتبادلة بین الجانب
 يضعفت وبدأت تنحسر، حیث تقلص نفوذ الشریعة ودورھا ف اإلسالمیة، والعقیدة اإلسالمیة

الشریعة، ذلك أن الصلة بین الدین عامة، والنظام  ة محلضعیأحلت القوانین الوي المجتمعات الت
 جتمعات، ولكنھا بین اإلسالم والشریعة خاصة تشكل آصرةم كل الي عامة صلة قائمة فيالقانون

  .وثوقا كثرأشد قوة وأ
والرفعة أن یعرفوا أنھ ال سبیل  دینھم ویطلبون لھ الحفظ ودوام العز فعلى من یھمھم أمر

 جمیعھ، والتشریع اآلخذ عن يتطبیق الشریعة كمصدر مستقى منھ النظام القانون ال بتعمیمإلذلك 
 قیام يم من قبل فسھأقطار العرب والمسلمین، وقد أللتوحد بین  ساسیةأالشریعة ھو وشیجة 

 ي اإلسالمعحاط بالمجتمأ ي، وھو السیاج الذياإلسالم الوحدات السیاسیة عبر مراحل التاریخ
نما تواكبت مع نزع إ، نسلمیمقطار العرب والأوم اآلن بین ق تين التجزئة السیاسیة التأاألول، و

  .اھ من حكومة ھذه البالد، وسیادة التقنیات الغربیة فیيالتشریع اإلسالم
 ي تطبیق الشریعة من إسھام فين یدركوا ما فأفعلى من یبغون توحید العرب والمسلمین، 

  .تحقیق غایتھم
  
زل نحكام الشریعة اإلسالمیة ھي ما تتأنزل هللا سبحانھ، وأن نحكم بما أننا ملزمون  إ-
رض  ثابت ال یتغیر، حتى یرث هللا األين الكریم والسنة الشریفة، وھي ذات وضع إلھآبالقر

قھ اإلسالمي یتعلق بمعرفة األحكام الشرعیة من أدلتھا التفصیلیة بطرق فومن علیھا، وال
ن أوال بد أن یسایر مقتضیات الحیاة المتغیرة، و االستدالل المعروفة، وھو بھذا من صنع البشر،

  .طار األحكام المنزلةإ يیتمشى مع الحاجات البشریة ف
 الثابت الدائم، يریعة اإلسالمیة ذات الوضع اإللھن یكون واضحا الفرق بین الشأویتعین 

 استخراج حكم الشریعة من النص الثابت مطبقا على الواقح المتغیر، يوبین اجتھادات البشر ف
 للشریعة اإلسالمیة على آراء الفقھاء واجتھاداتھم يوباتضاح ھذا الفرق ال ینسبغ الوضع اإللھ

لى ما إینبسط نظرنا الناقد آلراء المجتھدین   خاص، كما الي كل ظرف تاریخي جرت فيالت
 ال نملك يالسنة المطھرة، والذ ي القرآن الكریم، وفي الثابت في یمس األصل المرجعأنیمكن 

  .ال الطاعة واالنصیاعإزاءه إ
  
 ي مكان الشرعیة العلیا فأن تتبوأقل من مائة عام أ ين الشریعة اإلسالمیة قد استطاعت فإ

سبانیا غربا، رغم إوروبا وأواسط آسیا شرقا حتى جنوب أیا وبشریا من جغراف مجتمعات تمتد
 سیادتھا ي ھذه األصقاع، واستطاعت أن تستقمختلف يالحضاریة ف  البیئاتياالختالف الكبیر ف

عشر قرنا من الزمان، وعلى ھذا المجال الممتد زمانا  وحاكمیتھا العلیا لھذه المجتمعات بضعة
ألوضاع البشر المتغیرة، وذلك كلھ بفضل  درتھا الفائقة على االستجابةبتت التجارب قأثومكانا 

وازنة بین الثابت م اليما ھیأه لھا الشارع الحكیم سبحانھ من صیاغات تبلغ درجة اإلعجاز ف
 كثرأل  صیاغتھا صیاغة تتسعي، وبین اإلجمال والتفصیل، وفي والفرعيوالمتغیر، وبین األصل

و أعذار، وحسبما یستوجبھ الواقع من تشدد أناس من ضرورات و على الأمن فھم حسبما یطر
 ظالل الھیمنة الثابتة ألوامر هللا يو رفع لألغالل، وكل ذلك فأتوثیق للعرى   تیسیر، ومن

  .وجماعة المسلمین، وجلب المنافع، ودفع المضار ، والحفاظ على صالح الدینھونواھی

  ستاذ حسن البناقراءة في كتابات األ 
  مؤسس الحركة اإلسالمیة الحدیثة

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

  
 الحد يساسیا لمصر، فھأ ن فلسطین على مدار التاریخ كانت تمثل شاغال إ-
 يلذال الحل اإن تؤمنھ وتصونھ، وال حل للمسألة الفلسطینیة أ يینبغي  الذيالشرق

  .نشاء دولتھمإالعودة لدیارھم، و يیحقق للفلسطینیین استرداد حقوقھم المشروعة ف
ما مصر فألنھا حدھا أ فلسطین، في كلھ یفتدي واإلسالميإن مصر والعالم العرب

العرب فألن فلسطین قلبھا الخافق، وواسطة عقدھا، ومركز  ما بالدأ المتاخم، ويالشرق
كانت الظروف، ومھما كلفھا ذلك  ن تتمزق مھماأة وحدتھا، وھي ضنینة بھذه الوحد

الحرمین ي ولى القبلتین، وثانأما العالم اإلسالمي فألن فلسطین أمن تضحیات، و
  .صلى هللا علیھ وسلمومسرى رسول هللا 

رض العرب أ على ي العدوان الصھیونيولن یكف جھاد العرب والمسلمین ما بق
ن لم نؤكد علیھا إلت األجیال، وھذه الحقیقة السنون، وتتا والمسلمین، ومھما امتدت

 دیار العرب يوال استقرار ف منأذ ال إ فإن كر السنین یؤكدھا للعالمین، ،بألسنتتا
 ن مصر والعرب والمسلمین مجروحونأ قائما، وني العدوان الصھیويوالمسلمین ما بق

  .يھیون العدوان الصين یرد للفلسطینیین حقھم، وینتھأال إء منھ برا ال حجر
  
 من بالد العرب والمسلمین بقوة السالح وحدھا، وال أيم یجر غزو مصر وال  ل-

نھ ال بقاء لھم أجرى االستعمار بنفوذ السیاسة واالقتصاد، فقط، إنما قدر المستعمرون 
ن یزیلوا عنھم أال إعقدة اإلیمان بمقدساتھم، و ھالیھاأن ینزعوا عن أ بإال ھذه الدیار يف

عن عقائدھم، وعما یتفرع  بعادھمإس كل ذلك أم الحضاریة، وعلى رھویتھم وخواصھ
  .عنھا من النظم

راد االستعمار أس ما أ اآلخذ عن الشریعة اإلسالمیة على ريكان النظام القانونو
 يالنظم الوافدة من الغرب، ولیسقط بذلك الجدار المنیع القائم ف اإلطاحة بھ لتحل محلھ

  .الدناوجھ استقرار نظمھ وحكومتھ لب
  

حكام الشریعة اإلسالمیة، مع قھرھا ألقد تواكب قھر بالدنا على الخروج على 
 ألراضیھا منذ القرن يوالمستعمرین، مع االجتیاح العسكر ضوخ إلرادة الغزاةرعلى ال

تحت الھیمنة االستعماریة الغربیة  ال وكانت بالدناإالتاسع عشر، ولم ینقض ھذا القرن 
 يدواتھم ف أ والسیطرة االقتصادیة، وكانت منيتسلط السیاس واليباالحتالل العسكر

وصال األمة تفتیتا لوحدتھا، والخروج على الشریعة أاستدامة ھذا الوضع، تقطیع 
  .اإلسالمیة انتقاصا لھویتھا

مامنا صلى هللا علیھ وسلم، إ بعث لنا ي الذ-انھ وتعالى ح سب-وھكذا فإن هللا 
رشدنا أحل الحالل وحرم الحرام، وأو ل الكتاب،نزأووضع النظام وفصل األحكام و

نظامھ قائما، وال   لم یعد إمامھ متبوعا، وال،لى سواء السبیلإلى ما فیھ الخیر، وھدانا إ
 يحكامھ نافذة، وال حاللھ ھو الحالل وال حرامھ ھو الحرام، وصارت نظم المجتمع فأ

 نظم الحكم والعالقات العیش نظم مقلدة وفدت مع جند الغزاة وحكوماتھم، كل شئون
المال واالقتصاد، ونظم الثقافة والتعلیم، وتسرب تقلید  الدولیة والقضاء والدفاع، ونظم

  .ياألخالق  نظم السلوكي شئون األسرة، وفي فيالنظام الغرب
  

كانت الموجة قویة جارفة والتیار شدیدا دافقا، طغى على العقول واألفكار، 
 وفلسفات، وجرت م مبادئ ودعوات، وظھرت نظوقامت ودغدغ الحواس والشھوات،

بنائھا، أ نفوس يفكرة اإلسالم ف نماط للعیش والسلوك وقیم، كلھا عملت على منافسةأ
 واقتحمت عقولھم وقلوبھم، جرى كل ذلك غزوا بالعلم والمال والسیاسة والترف،

  .وبالمتعة واللھو وضروب الحیاة الناعمة
  
سالمیة ألننا مأمورون بذلك من هللا تبارك  بتطبیق الشریعة اإلينحن نناد -

ن قعدنا عن المطالبة بإقامة حكم الشریعة ونظام إهللا  وتعالى، وألننا نكون آثمین عند
ذلك فاألخذ بالشریعة اإلسالمیة   شئوننا ودیارنا، وفضال عنيالقانون اإلسالمي ف

جماعتتا  شدهن تي الذي واالقتصادي من مكونات االستقالل السیاسيساسأمكون 
 سائر دیار العرب والمسلمین، وعلى المصریین يو فأ مصر، يالسیاسیة، سواء ف
 سیاق ين ینظروا إلى ھذا المطلب فأن اختلفت عقائدھم، إجمیعا، و كافة، والوطنیین

  .بياستقالل وفكاك من التبعیة لألجن  المكونات األساسیة مما ینشدون من
بى أى وجدناھا، ولكنھ یّنأو أن نأخذ الحكمة أن نقتبس النافع، أبى أواإلسالم ال ی

ء، وأن نطرح عقائده وفرائضھ ي شيلیسوا من دین هللا ف ء بمني كل شين نتشبھ فأ
  .حكامھأوحدوده و

  : ولھما أساسیین،أن لنا ھدفین إ
  واإلسالمي من كل سلطان ونفوذين یتحرر الوطن العربأن تتحرر مصر، وأ

  قراءة في 
  فكر جماعة اإلخوان المسلمین
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 الجھاد عزنا
 ))1((  

  
ال یحملون الناس علي غیر  ن االخوان المسلمینإ

االسالم ومبادئ االسالم، وال ینھجون اال مناھج 
 . االسالم وشعاب االسالم

ین ن عن االخوان المسلمفألتحدث الیك اآل
نفسھم ومن الناس حیال أمجاھدین، وماذا یریدون من 

  . الجھاد في سبیل هللا، وھو من االسالم ذروة السنام
 عاطفة حیة  :من الجھاد في االسالم ایھا الحبیب

قویة تفیض حنانا  الي عز االسالم ومجده، وتھفو شوقا  
الي سلطانھ وقوتھ، وتبكي حزنا علي ما وصل الیھ 
المسلمون من ضعف وما وقعوا فیھ من مھانة، وتشتعل 

علي ھذه الحال الذي ال یرضي هللا وال یرضي  الما
محمدا علیھ الصالة والسالم وال یرضي نفسا  مسلمج 

ومن لم یھتم بامر المسلمین فلیس منھم " . .مناوقلبا مؤ
   كما ورد في الحدیث الصحیح"

 . 
ن یحملك أ :من الجھاد في سبیل هللا ایھا الحبیب

ھذا الھم الدائم والجوي الالحق علي التفكیر الجدي في 
طریق النجاة، وتلمس سبیل الخالص، وقضاء وقت 
 طویل في فكرة عمیقة تمحص بھا سبل العمل وتتلمس

و تصادف أفیھا اوجھ الحیل، لعلك تجد المتك منفذا 
منقذا، ونیة المرء خیر من عملھ وهللا یعلم خائنة 

 . االعین وما تخفي الصدور
ن تنزل أ :ومن الجھاد في سبیل هللا ایھا الحبیب

عن بعض وقتك ومالك وبعض مطالب نفسك لخیر 
ن كنت قائدا ففي مطالب إف..  االسالم وبني المسلمین

ن كنت تابعا ففي مساعدة الداعین تفعل، إیادة تنفق، والق
وهللا تبارك ..  )وكال وعد هللا الحسني ( : وفي كل خیر
ھل المدینة ومن حولھم  من ما كان أل( : وتعالي یقول

نفسھم أن یتخلفوا عن رسول هللا وال یرغبوا بأعراب األ
نھم الیصیبھم ظمأ وال نصب وال أعن نفسھ، ذلك ب
طأون موطئا یغیظ یبیل هللا وال مخمصة في س

ال كتب لھم بھ عمل إالكفاروال ینالون من عدو نیال 
وال ینفقون نفقة . .جر المحسنینأن هللا الیضیع إصالح، 

كتب لھم ،  الإصغیرة وال كبیرة وال یقطعون وادیا  
  120التوبة  ) حسن ما كانوا یعملونألیجزیھم هللا 

 
ن تامر أ :الحبیبومن الجھاد في سبیل هللا ایھا  

ن تنصح  أن تنھي عن المنكر، وأبالمعروف و
   ..ورسولھ ولكتابھ وألئمة المسلمین وعامتھم

ن تدعو الي سبیل ربك بالحكمة والموعظة أو
ھملوا أال ذلوا، وما إ وما ترك قوم التناصح ..الحسنة

لعن ( ال خذلوا إالتآمر بالمعروف والتناھي عن المنكر 
ني اسرائیل علي لسان داود وعیسي الذین كفروا من ب

 كانوا ال  ..بن مریم، ذلك بما عصوا وكانوا یعتدون
 . ) یتناھون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا یفعلون

ن تتنكر أ: ومن الحھاد في سبیل هللا ایھا الحبیب
ن تقاطع من عادي هللا ورسولھ، فال ألمن تنكر لدینھ، و

وال مؤاكلة وال یكون بینك وبینھ صلة وال معاملة 
ول ما دخل النقص علي بني أن إ" : مشاربة وفي الحدیث

 یاھذا اتق هللا: نھ كان الرجل یلقي الرجل  فیقولأاسرائیل 
ال یحل لك، ثم یلقاه من الغد وھو   ودع ما تصنع فانھ 

كیلھ وشریبھ وقعیده، أن یكون أعلي حالھ، فالیمنعھ ذلك 
  ".م ببعضفلما فعلوا ذلك ضرب هللا قلوب بعضھ

 االمام حسن البنا
 

 الرابعة القضیة
 ؟ الغایة ھذه تحقیق ىال یوصل ال طریقھم أن ذلك یعنى وھل ... ؟ اإلخوان ید على اإلسالم دولة تقم لم لماذا
 ؟ الزمان من قرن نصف على یزید ما مرور رغم ینشدونھا التى اإلسالم دولة اإلخوان یقم لم لماذا
  ؟ الغایة ھذه تحقیق الى الیوصل طریقھم أن ذلك یعنى وھل

 
 : الدویلة .... عالمیة دولة

 فى إسالمیة دویلة لیس اإلخوان ینشده الذى إن ... ًمكاناوً زمانا وممتدة عمیقة نظرة ننظر أن یلزمنا التساؤل ھذا ىعل لإلجابة
 وتتصدى ، العالمیة اإلسالم رسالة وتؤدى ، اإلسالمیة الساحة تغطى عالمیة إسالمیة دولة ینشدون ولكنھم ، فحسب إسالمى قطر

 ومواصالت اتصال وسائل من لمالع إلیھ وصل ما أحدث لدیھم یتوفر الذین الغرب و الشرق فى العالمیین األعداء قوى أمام وتصمد
 . الحدیثة األسلحة  من ذلك غیر الى وتصنت
 . الحسبان فى یكون أن یجب الباطل وأھل الحق أھل بین الصراع طبیعة فى آخرً بعدا للقضیة یعطى ذلك لك

   ... نرمم ال نحن
 : جدید من ننشىء بل

 البد ضخم بناء أىك اإلسالمیة والدولة ، تھدم لبناءً امارك نزیل أن بعدً جدیداً بناءا ننشىء ولكننا ،ً موجوداً بناءا نرمم ال إننا ثم
 وطبیعة البناء، فى مرحلة وأشق أھم ھو األساس أن إذ ، بیرینك وجھد وقت الى یحتاج وھذا ، ومتین وعمیق عریض أساس من لھ

 شىء، یتم لم انھ ویظن المتعمقة، غیر ةالسطحی النظرة صاحب یقدره أو یراه فال ، األرض سطح تحت أنھ بناء أى فى األساس
 . ضائعان الماضیین  والجھد الوقت وأن

  الجذرى التغییر
 : اإلخوان عمل ھو

 الساحة على المسلمین اإلخوان دعوة أحدثتھ الذى الجذرى التغییر حقیقة ِّالیقدر محددة ماضیة لفترة الیوم ینظر الذى ذلكك
 علیھ ھو وما ،اإلخوان جماعة قیام بدء عند اإلسالمى والوطن المسلمون علیھ انك ما نبی المقارنة تحدث أن ویلزم ، اإلسالمیة

 . هللا بإذن البناء علیھ سیقوم الذى األساس إرساء حقیقة ویظھر الكبیر األثر لیتضح الیوم
 : أساسیة ظواھر أربع فى والتغییر األثر أوضح شدید وباختصار

 حرمات واستباحوا ، الحكم عن هللا شریعة أبعدوا وقد هللا أعداء من ًعسكریا ةمحتل انتك اإلسالمیة األقطار معظم -1
 . آخره الى ... وأخالقھم ولغتھم عقیدتھم فى المسلمین وغزوا المسلمین

 شمول ونكیدر وال ،الجوھر دون السطحیة القشور ویعیشون ، دینھم حقیقة یجھلون انوا كالمسلمین من الغالبة الكثرة -2
 . اآلخرة یشمل ماك الدنیا الحیاة جوانب لكل تناولھو اإلسالم
 فى المسلمین إلخوانھ یحدث لما المسلمین من أحد یتحرك أو یتأثر وال معدومة تكون تكاد هللا سبیل فى الجھاد روح انت ك-3

 . آخر قطر
 . ًسلبیاً تدینا انوك المسنین على ًمقتصرا یكون ادوك الشباب بینً منتشرا التدین یكن لم -4

 . اإلخوان جماعة قیام قبیل اإلسالمى العالم و المسلمین حال علیھ نكا ما ھذا
 االحتالل من للتخلص اإلسالمیة الشعوب من ًثیراك دفعت قد نراھا اإلخوان دعوة بتأثیر ثم ًأوال هللا فبفضل الیوم أما -

 لبالد الحالیین الحكام مع إصرار فى مستمرة البةالمط زالت وال الحكم، عن أبعد الذى هللا شرع بتطبیق العسكرى، والمطالبة
 . اإلسالم
ً مسلماً أمرا صار البشریة حیاة إصالح فى اإلسالم بأحقیة والقناعة ًسائدا، صار ودولة دین وأنھ لإلسالم الشامل الفھم ونرى -

 .  الحمد و عند الكثیرین بھ
 قضایا مع والتجاوب التأثر نرى ماك ازدیاد فى الشباب فى تسرى تىال هللا سبیل فى االستشھاد وحب الجھاد روح الیوم نرى -

 . مكان أى فى المسلمون لھ یتعرض وما العالم اإلسالمى
 الشعوب مستوى على الواضحة اإلسالمیة الصحوة فى والمتمثلة ، فتیات وً فتیانا الشباب وسط فى التدین ظاھرة ونرى -

 ووسائل اإلخوان دعوة لوجدنا إسالمى قطر أى فى ظھورھا بدء وعن الصحوة ھذه اءور عمن النظر أمعنا لو اإلسالمیة والتى
 تدین أن ونلمس ... الناشئة لألجیال ًووقودا ًزادا انك ذلك لك ،شھداء من قدموا وما محن من لھ اإلخوان تعرض وما اإلخوان
 . اإلسالمى العالم جسد فى تدب الحیاة دلیل وھنا ، ابقالسكً سلبیاً تدینا ولیس یغیر، یرید أن مؤثر قوى حى إیجابى الیوم الشباب

 العام الرأى و التقوى على المؤسسة المسلمة البیوت ومن العقیدة رجال من النوعیات وھذه التغییر فھذا األساس، طبیعة ھكذا
 نبذل ما وبقدر ، هللا شاء إن میةاإلسال والدولة اإلسالمى الحكم علیھ لیقوم المتین واألساس الصلبة القاعدة یمثل ذلك لاإلسالمى ك

 . التأخیر یكون التقصیر وبقدر المستعان وهللا هللا شاء إن اإلسالمى الحكم لقیام الظروف تتھیأ ما بقدر العناصر الثالثة ھذه تمالكال
 : أخرى نظرة وثمة

 الدولة منحنى أن لوجدنا الماضى الى نظرنا ولو ، واألمم الدعوات بأعمار یقاس ولكن األفراد بأعمار یقاس ال ھنا الزمن أن
 اإلخوان دعوة بأثر ثم هللا بفضل نجد ثم ، فالخالفة الدولة سقطت حتى قرون بضعة منذ التدریجى االنحدار فى اإلسالمیة آخذ

 الصعود، ذاوھ التحول ھذا على دلیل السابقة األربعة والظواھر ًبطیئا، آان وإن جدید من صعود فى انحداره، وآخذ غیَّر المسلمین
ً ثیراك ذلك انك لما التحول بدء من الزمان منً قرنا ذلك استغرق إذا هللا شاء إن العالمیة اإلسالم وتقوم دولة للقمة الصعود یتم وحتى

 عدم أو تعجل أى أن والمعلوم ، هللا بإذن لیثبت یقوم ولكن ینھار ثم یقوم أن لبنائنا وأننا النرید خاصة واألمم الدعوات عمر فى
 . نریده ال ما وھذا شدة أو ھزة أمام أى لالنھیار البناء یعرض ربما األساس فى إتقان

 ، النتائج عن مسئولین ولسنا ، ًسبیال ذلك الى استطعنا ما باألسباب واألخذ العمل عن مسئولون أننا وھو آخر معنى وھناك
 . منھا البد وبسنن بالمقادیر تجرى موراأل ولكن ، المتحمس الشباب من وتمكینھ هللا لنصرً أشد تشوقا وإننا

 . تغییر وال تبدیل دون الطاقة أقصى نبذل وأن الصحیح الطریق على نسیر أن األمر فى المھم
 لھم یصلحً سدیدا ًقوال ولیقولوا هللا ولیتقوا المشككون ولیھدأ العاملون، واإلخوان ،الصادقون المستوضحون وینعم فلیطمئن أال

 . "ً عظیماً فوزا فاز فقد ورسولھ هللا یطع ومن ": ذنوبھم لھم أعمالھم ویغفر
  

  من فقھ الدعوة
  -  رحمھ هللا–المرشد االسبق األستاذ مصطفى مشھور 


