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 رجل الفكرة والعقيدة
 محباً إلخوانه:

 :اهلل نعمة كربى بعد نعمة اإلسالم ذكر اهلل لنا ذلك يف قوله تعاىل األخوة يف
اهلل جميعا وال تفرقوا واذكروا نعمت اهلل عليكم إذ كنتم أعداء  واعتصموا بحبل)

فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار  فألف بين قلوبكم
 هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين) :ويقول تعاىل...  (فأنقذكم منها 

قلوبهم لو أنفقت ما في األرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن اهلل ألف بينهم 
 .(عزيز حكيم إنه

 .والكفر فاألخوة والوحدة رمزا اإلميان والقوة والتفرق والتنازع رمزا الفشل
 لعاملني يف حقل الدعوة وعلى طريقفاحلب واألخوة يف اهلل بني قلوب املؤمنني ا

كل يفتدى   ،واحد هو أقوى الروابط جيمع العاملني يف صف واحد يشد بعضه بعضا
ويؤثره على نفسه وهم على طريق الدعوة ويف ميادين اجلهاد كالبنيان  أخاه بنفسه

 .املرصوص
رة العط هكذا كان املسلمون األول وكان املهاجرون واألنصار وحتكي لنا السرية

 عندما آخى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني املهاجرين واألنصار كيف كان
األنصار يؤثر أخاه املهاجرى على نفسه وسجل هلم القرآن الكرمي ذلك يف قوله تعاىل 

والذين تبوءوا الدار واإليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وال يجدون في )
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق  حاجة مما أوتوا ويؤثرون على صدورهم

 .(المفلحون شح نفسه فأولئك هم
الشهيد حسن البنا هذا الطريق من سرية رسول اهلل صلى  وهكذا اقتبس اإلمام

اإلميان واهتم كثريا بالرتبية وإعداد الفرد املسلم مث اهتم  اهلل عليه وسلم فركز على قضية
البيعة وجعل أدىن مراتبها سالمة الصدر  وجعلها ركنا من أركان بقضية احلب واألخوة

( لتحمل معىن األخوة مع اإلسالم اإلخوان املسلمون) اجلماعة ومسى ،وأعالها اإليثار
... 

األخوة عند ذكره ألركان البيعة يف  لذلك جنده رضوان اهلل عليه يقول حتت عنوان
 رسالة التعاليم: 

برباط العقيدة والعقيدة أوثق الروابط واألرواح  وأريد باألخوة أن ترتبط القلوب
والتفرق أخو الكفر وأول القوة قوة الوحدة وال وحدة  وأعالها واألخوة أخوة اإلميان

ومن يوق شح نفسه فأولئك )وأعاله اإليثار  بغري حب وأقل احلب سالمة الصدر
 .(هم المفلحون

هبم فلن يكون  أوىل بنفسه من نفسه ألنه إن مل يكن واألخ الصادق يرى إخوانه
واملؤمن   ،وإمنا يأكل الذئب من الغنم القاصية ،بغريه بغريهم وهم إن مل يكونوا به كانوا

 (.والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض)كالبنيان يشد بعضه بعضا 
اهلل عليه وسلم يربط اإلميان باحلب  وهكذا جيب أن نكون ورسولنا رسول اهلل صلى

ال تدخلوا ) :ويقول...  (لنفسه م حتى يحب ألخيه ما يحبال يؤمن أحدك)فيقول 
شئ إذا فعلتموه تحاببتم  الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا إال أدلكم على

 .(أفشوا السالم بينكم
األخوة يف اهلل يف أوقات الشدة وأوقات العافية  لقد تذوقنا حالوة هذه النعمة نعمة

السجون واملعتقالت فكان احلب واألخوة بعد اإلميان  واإلعنات يفأثناء احملن واالبتالءات 
 .اجلو من اإليذاء والتعذيب والصرب خري دواء وراحة يف هذا

يغيظهم أن جيدوا أبناء الدعوة متحابني  ولكن الشيطان وأعوانه من اجلن واإلنس
نني من ذلك بقوله وقد حذر اهلل املؤم ،بينهم مؤتلفني فيحاولون النزغ بينهم والتحريش فيما

إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان  وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن)تعاىل 
 .(لإلنسان عدوا مبينا

اهلل عليه وسلم من األمور اليت نتعامل فيما بيننا هبا لنحمى  وعلمنا رسول اهلل صلى
 .من أن ينال منها الشيطان وأعوانه هذا احلب وتلك األخوة

 .إىل إلقاء السالم كلما التقينافدعانا 
ونعني احملتاج ، ونعود املريض، وأن نشمت العاطس ،إىل التبسم يف وجوه بعض ودعانا

أخطأ أحدنا وجهنا إىل أسلوب التوجيه كما كان يفعل صلى اهلل عليه وسلم ميا  وحىت إذا
 (.ما بال أقوام يفعلون كذا وكذاإىل مشاعر أحد فيقول ) ال يسىء

الفضالء إىل حكم طيبة يف كيفية أداء النصيحة وكيفية  رشدنا بعض األئمةوقد أ
 .(النصيحة على أكمل وجه واقبلها على أي وجه أدفيقول أحدهم ) ..استقباهلا 

وزانه ومن وعظ أخاه عالنية فقد  من وعظ أخاه سرا فقد نصحهويقول اآلخر )
 (.فضحه وشانه

لبس أو خطأ يف  فعليه أن يتبينه فرمبا كان هناكوإذا حاك يف صدره شئ من أخيه 
أال تحبون أن  وليعفوا وليصفحوا)فهم وليقبل منه عذره إن اعتذر وصدق اهلل العظيم 

أن يبقى  فال جيوز ألخ.. فمن غفر ألخيه وعفا عنه عفا اهلل عنه ... . (يغفر اهلل لكم
 .األخوة يف بيعته يف ركن وصدره غري سليم حنو أحد من إخوانه وإالعرَّض نفسه للنكث

 أذلة على).. .(رحماء بينهم) :ولنحرص على متثل صفات املؤمنني مثل قوله تعاىل
 .(والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واهلل يحب المحسنين).. .(المؤمنين
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 قراءة في 
 رسائل اإلمام حسن البنا

 قيم مع الجماعة:
الثبات .. وأريد بالثبات أن يظل األخ  )التعاليم(:جاء في رسالة 

عامال مجاهدا في سبيل غايته مهما بعدت المدة وتطاولت السنوات 
واألعوام حتى يلقى اهلل على ذلك .. وفاز بإحدى الحسنيين فإما 

ما الشهادة في النهاية .. )من المؤمنين رجال ..( اآلية.  الغاية وا 
.. والطريق طويلة المدى .. بعيدة والوقت عندنا جزء من العالج 

المراحل .. كثيرة العقبات .. ولكنها وحدها التي تؤدي إلى المقصود 
 .. مع عظيم األجر وجميل المثوبة ..

وذلك أن كل وسيلة من وسائلنا الست تحتاج إلى حسن اإلعداد .. 
تحين الفرص .. دقة اإلنفاذ .. وكل ذلك مرهون بوقته )ويقولون 

 عسى أن يكون قريبا(.متى هو قل 
وأريد بالتضحية: بذل النفس والمال والوقت والحياة وكل  التضحية:

شيء في سبيل الغاية وليس في الدنيا جهاد ال تضحية معه.. وال 
نما هو األجر الجزيل والثواب  تضيع في سبيل فكرتنا تضحية .. وا 

ى م .. )إن اهلل اشتر الجميل .. ومن قصر عن التضحية معنا فهو آث
...( فإن تطيعوا يؤتكم اهلل أجرا حسنا...( اآلية.. )من المؤمنين

 اآلية.
 )التعاليم(

 ووضع لها ضوابط أربعة: في المؤتمر الخامسوقد ذكرها 
 استخدام منتهى الحكمة فيه .. تخير الظرف المناسب ..

 وأبلغ في الداللة على المقصد .. إنفاذه على نحو أخف ضررا ..
ال كانت تحدي لم  يأت وقته بعد !!.. وا 

 )نحن ومصر الفتاة( . )المؤتمر الخامس(
 لن أسعى دون غاية .. لن أضحي بغير ربح .. كثيرا ما كان يقول:

 لم أجرح دون إصالح .. لن أخطو بغير هدف ..
 من مقال له في جريدة "اإلخوان" تحت عنوان "لسنا هازئين" ..

 .. كتب يقول: عدتناتحت عنوان 
مامته .. ونصره وتأييده ..اإليمان باهلل   وبالقائد وصدقه وا 

 وباإلخاء وحقوقه وقدسيته .. وبالمنهاج ومزيته وصالحيته ..
 )اإلخوان تحت راية القرآن(.. وبالجزاء وجالله وعظمته وجزالته ..

 الربانية:

سأل البنا عن طبيعة دعوته فقال: الربانية هي حقيقة اإليمان باهلل 
 )مذكرات الدعوة والداعية( .. وهي حقيقة الفهم عنه 

 وكل أمر خطير يحتاج إلى حياة موصولة باهلل جل شأنه !! 
 )الظالل: سيد قطب(.

تؤمن بأن  حقيقة صوفية .. وسأل يوما عن حقيقة دعوته، فقال:
أساس الخير .. سالمة الصدر .. وطهارة النفس، ونقاء القلب، 

 واالرتباط على الخير ..واإلعراض عن اللغون .. والحب في اهلل 
 )المؤتمر الخامس(

 فقال: .. وسأل يوما عن نظام دعوته؟
هو في بعض مراحلنا صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري 
 بحت من الناحية العملية .. وشعارها بين المرحلتين أمر وطاعة ..

 )التعاليم: ركن الطاعة(
 والعشرون:الواجب السادس  وجعل من الواجبات واجبا:

أن تديم مراقبة اهلل عز وجل .. وتذكر اآلخرة .. واالستعداد لها .. 
وأن تقطع مراحل السلوك إلى رضوان اهلل تعالى بهمة وعزيمة ومن 
ذلك قيام الليل، وصيام ثالثة أيام من كل شهر .. واإلكثار من 
الذكر القلبي واللساني .. وتحري الدعاء المأثور عن رسول اهلل على 

 األحوال .. كل
 )التعاليم(

 أن تجدد التوبة واالستغفار دائما ..
وأن تتحرز من صغائر اآلثام فضال عن كبائرها .. وأن تجعل 
لنفسك ساعة قبل النوم تحاسبها فيها .. وأن تحرص على الوقت 

 فهو الحياة .. وأن تتورع عن الشبهات حتى ال تقع في الحرام ..
حتى يسلس لك قيادها وتغض طرفك أن تجاهد نفسك جهادًا عنيفًا 

وتضبط عاطفتك وتقاوم نوازع الغريزة في نفسك وتسمو بها دائمًا 
 إلى الحالل الطيب وتحول بينها وبين الحرام ..

 )التعاليم(
أن تكون عادال صحيح الحكم في جميع األحوال .. ال ينسيك 
الغضب الحسنات وال تغضى عند الرضا عن السيئات وال تحملك 

ة على نكران الجميل .. وأن تكون عظيم النشاط مدربا الخصوم
على الخدمات العامة .. تبادر إلى الخير دائما .. محافظا على 
اآلداب اإلسالمية العام .. كريما سمحا .. تغفر وتصفح .. وتلين 
وتحلم .. شديد الحياء .. دقيق الشعور .. متواضعا في غير ذلة وال 

 جاعا عظيم االحتمال ...ملق .. وقورا تؤثر الجد .. ش
)التعاليم(
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