
 1      من معين التربية اإلخوانية

  
 م 2016 اكتوبر 18 -هـ  1438محرم  17 (الرسالة الموجزة)                        6عدد رقم  –ولالمجلد ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 على طريق الدعوة الثبات :رجل الفكرة والعقيدة 
وقد قال اإلمام ، من المقومات األساسية لرجل العقيدةعلى طريق الدعوة الثبات 

وأريد بالثبات أن يظل األخ ) :عندما تحدث عن الثبات ضمن أركان البيعة الشهيد
في سبيل غايته مهما بعدت المدة وتطاولت السنوات واألعوام حتى  عامال مجاهدا

ما الشهادة في النهاية  يلقى اهلل على ذلك وقد فاز بإحدى الحسنيين فإما الغاية وا 
ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من  من المؤمنين رجال صدقوا(

 (.)ينتظر وما بدلوا تبديال
والطريق طويلة المدى بعيدة المراحل كثيرة  ،والوقت عندنا جزء من العالج

 .المقصود مع عظيم األجر وجميل المثوبةولكنها وحدها التي تؤدى إلى  العقبات
سنلقى خصومة من كثير من األعداء وأننا  لقد أوضح لنا اإلمام الشهيد أننا

ومصادرة األموال وذلك قبل أن يحدث  سنتعرض لالعتقال والتشريد وتفتيش البيوت
الدعوة كان الزما لتوطين  وهذا التوضيح المسبق لطريق .. شئ من ذلك بسنوات

المحن هي سنة اهلل  ها لمواجهة هذه المحن بعزم صادق ويقين بأن هذهالنفس وتهيئت
 .في الدعوات الحقة

نكون قد بدأنا نسلك سبيل  وقال لنا اإلمام الشهيد أنه عندما يحدث لنا ذلك
مصرون على أن  أصحاب الدعوات وأنه قد يطول بكم هذا االمتحان فهل أنتم

البعض أمام  وة وأثناء المحن والفتن قعدوقد خبرنا طريق الدع .. ؟تكونوا أنصار اهلل
 بعض العقبات كما انحرف البعض عن الطريق ولكن كان الثبات أمرا هاما وخاصة

 .أثناء المحن وعند الجهاد ومالقاة األعداء
العقبات وضرورة الثبات  وفي قصة طالوت وجالوت خير مثال لتخطى

ولما برزوا لجالوت )ر والثبات مواجهة العدو سألوا اهلل الصب .. فعندومواصلة السير 
القوم الكافرين  وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على

 .(فهزموهم بإذن اهلل
اإليمان الصادق هو خير عون لصاحبة في الصبر وتخطى  وال شك أن

مواصلة السير على الطريق مهما طال وقته  العقبات وهو الذي يعين صاحبه على
 .ت عقباته فما عند اهلل خير وأبقىوكثر 

كما أن رابطة األخوة في اهلل على طريق الدعوة تعين سالكي الطريق والذكرى 
نما يأكل الذئب من الغنم القاصية التي تنفع  .المؤمنين والمرء كثير بإخوانه وا 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم يمر على آل ياسر وهم يعذبون فيقول  ولقد كان رسول
 .(موعدكم الجنة برا آل ياسر فإنصلهم )

 .وكان يبشر المؤمنين بأن اهلل ناصر دينه ومتم نوره ولكنهم يستعجلون
وفي عصرنا هذا تعرض اإلخوان وغيرهم من الدعاة إلى اهلل إلى محن شديدة 

لى تعذيب وقتل ولكن اهلل صبرهم وثبتهم وانتشرت دعوتهم حتى عمت أقطارا كثيرة  وا 

اإلسالمية إال ثمرة من ثمار هذا الصبر وهذا الثبات ونحسب أن هذه الصحوة  وما هذه
 .الطبية بإذن ربها ستؤتى ثمارها الصحوة

 :ومن مقومات رجل العقيدة أن يكون متجردا لدعوته
أن تتخلص لفكرتك عما سواها من المبادئ  يقول اإلمام الشهيد: وأريد بالتجرد

صبغة اهلل ومن أحسن من اهلل )ها واألشخاص ألنها أسمى الفكر وأجمعها وأعال
إذ قالوا لقومهم أنا  قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه) ( ...صبغة

وبينكم العداوة والبغضاء  برءاء منكم ومما تعبدون من دون اهلل كفرنا بكم وبدا بيننا
 (.أبدا حتى تؤمنوا باهلل وحده

ر لها كل ما في وسعه من وقت إنسان واطمأن إليه سخ إذا استحوذت فكرة على
منه قول أو فعل إال كان من وحي تلك الفكرة  وجهد وطاقة ومال وغير ذلك وال يصدر
الحق الذي ارتضاه اهلل لعباده والذي به تتحقق  فهل هناك أسمى وأعلى من هذا الدين

 اآلخرة؟الدنيا والنعيم الخالد والنجاة من النار في  لإلنسان السعادة والعزة والسيادة في
أن يتجرد لدعوته وأن يعطيها كل والئه وأال يتخلى  فواجب األخ المسلم رجل العقيدة

يعدلها أبدا وعليه أن يجعلها رائده في كل أمر  عنها تحت أي ضغط أو إغراء فال شئ
 .من أموره العامة والخاصة

والناس وحول هذا المعنى يقول اإلمام الشهيد: .. تحدد عالقاته بالغير  وهي التي
واحد من ستة أصناف: مسلم مجاهد أو مسلم قاعد أو مسلم آثم أو  عند األخ الصادق

محارب ولكل حكمه في ميزان اإلسالم وفي حدود هذه األقسام  ذمي معاهد أو محايد أو
 .ويكون الوالء والعداء توزن األشخاص والهيئات

غراءات وا   ورجل العقيدة في مجال الدعوة يتعرض إلى فتن وابتالءات لى ضغوط وا 
يتخلى عنها مؤثرا غيرها  يمتحن بها تجرده لدعوته بأن يتمسك بها ويظل والؤه لها أو أن
عن التجرد تضرب لنا  عليها واآلية الكريمة التي أوردها اإلمام الشهيد عندما تحدث

وأصنامهم وفيهم  المثل بسيدنا إبراهيم عليه السالم ومن معه كيف تبرءوا من قومهم
 .ء واألبناء والعشيرةاآلبا

وسلم كان والء المسلمين لدينهم ولو أدى إلى  وكذا في عهد الرسول صلى اهلل عليه
 .وأموالهم وديارهم مفاصلة آبائهم أو أبنائهم أو عشيرتهم

تعذيب وقتل  وعلى طريق الدعوة في عصرنا هذا تعرض اإلخوان إلى إيذاء وسجن
لى ضغوط شتى لصرفهم عن دعوتهم وعن وال منهم  ئهم لجماعتهم وقيادتهم كان يطلبوا 

 وهم في السجون إرسال برقيات تأييد لظالمهم ومعذبهم ويضمنونها تخليا عن الجماعة
مقابل اإلفراج عنهم وعدم قضاء عقوبتهم ورغم ذلك لم يستجب لتلك الضغوط إال قلة 

لبعض منهم أما الغالبية فقد ظلت محافظة على تمسكها ووالئها لدعوته حتى أن ا قليلة
السجن عشرين سنة متصلة دون أن تلين لهم قناة ودون أن يهتز تجردهم  مكث في

 .لقيادتهم لدعوتهم ووالئهم
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 قراءة في 
 رسائل اإلمام حسن البنا

 القيم الفكرية
 صوت الحرية والعدالة والمساواة

 الوحدة الدينية واإلنسانية ..
نص القرآن الكريم بما ال يحتمل لبسا وال غموضا في حماية 
األقليات )ال ينهاكم اهلل عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ..( اآلية .. 
وهو نص لم يشتمل على الحماية فقط، بل أوصى بالبر واإلحسان 

)يا إليهم .. واإلسالم الذي قدس الوحدة اإلنسانية العامة في قوله 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل أيها الناس إنا 

وهو الذي قدس الوحدة الدينية العامة كذلك .. اآلية. لتعارفوا ...(
فقضى على  التعصب وفرض على أبنائه اإليمان بالرساالت 

 السماوية جميعا )قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا ...( اآلية.
قفه من األجانب .. هذا موقفه من األقليات غير اإلسالمية ومو 

موقف سلم ورفق .. ما استقاموا وأخلصوا .. فإن فسدت ضمائرهم 
وكثرت جرائمهم فقد حدد القرآن موقفنا منهم )ال تتخذوا بطانة من 

 دونكم ...( اآلية.
 موقفنا من العالم:

 نادى البنا في دعوة جريئة وموفقة:
الف أن تتكون من الشعوب اإلسالمية دولة إسالمية مستقلة تح

سواها من دول اإلسالم .. ويتعاون الجميع معها على إقرار السالم 
.. مؤكدا على أن قيام هذه الدولة اإلسالمية هو خير ما يحفظ 
التوازن السياسي بين الدول األوروبية .. ويوجه االستعمار وجهة 

 إنسانية صالحة !!..
مؤسسة على تبادل المنافع والتعاون على الخير .. والتحالف 

 الصادق البريء القائم على التآخي والتقدير !!..
ومؤكدا أن الغرب قد خبر الشعوب اإلسالمية فلم ير منها إال 

 الشهامة والوفاء .. ولو مد إليها يدا فلن تضيع !!..
 )المؤتمر السادس(
ويقول البنا رحمه اهلل: اهلل غايتنا .. فأول أهداف هذه الدعوة أن 

الصلة التي تربطهم باهلل تبارك وتعالى يتذكر الناس من جديد هذه 
.. كما أن األساس الذي تدور عليه دوعتنا وأهدافنا جميعا أن 

 يتعرف الناس إلى ربهم .. وأن يعتزوا بمعرفته ..
 )دعوتنا في طور جديد(

فدعوتنا ربانية إنسانية .. ألنها موجهة إلى الناس كافة ألن 
وهم واحد .. نسبهم األساس في حكمها  إخوة أصلهم واحد .. أب

واحد .. ال يتفاضلون إال بالتقوى .. وبما يقدم أحدهم للمجموع من 
خير نافع وفضل شامل .. )يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 

 نفس واحدة ..( اآلية.
 )المصدر السابق(
لهاماتها الروحية .. ومحال  "مدد الدعوات في دوافعها النفسية، وا 

ذلك .. ولقد قذف رسول اهلل صلى اهلل عليه  أن تنهض أمة بغير
 وسلم في قلوب أصحابه هذه المشاعر الثالث:

أن ما جاء به الحق وما عداه باطل .. وأنهم ما داموا أهل الحق 
وغيرهم أهل الباطل فيجب أن يكونوا أساتذة الناس .. نحنو عليهم 

فإن  .. نرشدهم .. نسددهم .. وقذف في قلوبهم أنهم ما داموا كذلك
اهلل معهم .. ينصرهم .. بهذه المشاعر الثالثة اندفع الصحابة 

 يحملون رسالتهم .. فدانت لهم األرض ..
 )المصدر السابق(

 الهيئات اإلسالمية:
خاء وتعاون ووالء .. نحبها ونعاونها  موقفنا منها موقف حب وا 

.. 
نعمل جاهدين أن نقرب بين وجهات النظر ونوفق بين مختلف 

 يقا ينتصر به الحق في ظل التعاون والحب ..الفكر توف
ال يباعد بيننا وبينها رأي فقهي وال خالف مذهبي .. ودين اهلل 
يسر .. ولن يشاد الدين أحده إال غلبه .. نعتقد أنه سيأتي اليوم 
الذي تزول فيه هذه األسماء واأللقاب والفوارق الشكلية والحواجز 

ع صفوف الكتيبة المحمدية النظرية، وتحل محلها وحدة عملية تجم
 .. )ومن يتولى اهلل ورسوله والذين آمنوا ...( اآلية.

 )المؤتمر السادس(
يعمل اإلخوان جاهدين لتقريب وجهات النظر بين الهيئات 
اإلسالمية وتعريف بعضها ببعض تمهيدا إلنشاء اتحاد عام لها ثم 

ليم الندماجها اندماجا تاما في سبيل تحقيق منهاج موحد هو تعا
 اإلسالم الفاضلة وأحكامه القويمة ..

نود أن يوحد المعسكر وتجتمع الكتيبة ويسوى الصف ويتقدم 
المجاهدون .. فالذي بيننا وبينهم رابطة طبيعية بحكم وحدة الغاية 

 والهدف ..
 )رسالة المنهج(
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