
  بسم هللا الرحمن الرحیم
  حسن البنا وتربیة الرعیل األول

  منیر الركراكي . ذ
  

ة"من خالل كتاب  ة تاریخی ة تحلیلی اء حسن "وسائل التربیة عند اإلخوان المسلمین، دراس د أبن ة عن ، نتعرف مفھوم التربی
  : البنا رحمھ هللا

ریة تو" رة البش ع الفط ل م ي التعام ل ف ي األسلوب األمث ة ھ نھج التربی ق م القوة، وف ر ب ر مباش ة، وغی را بالكلم ا مباش جیھ
  " خاص، ووسائل خاصة، إلحداث تغییر في اإلنسان نحو األحسن

  ).15دراسة تحلیلیة تاریخیة، ص : علي عبد الحلیم محمود، وسائل التربیة عند اإلخوان المسلمین. د(
  
الىھو الطریق الواضحة المعالم والخطة المرسومة بدقة، و" المنھج"و رعة : "ھو المنھاج كذلك، قال تع ا منكم ش ل جعلن لك
  " ، أي طریقة إلھیة یتحاكم إلیھا الناس)48المائدة، " (ومنھاجا

  ).16نفس المرجع، ص (
  

ع الصافي،  ن النب من ھنا یتبین أن الرجل كان یعتمد منھاجا خاصا في تربیة اإلخوان المسلمین، وأن ھذا المنھاج مستقى م
  . سولھ، لكن بعقل یقظ وفھم نیر نافذ ھو من هللا عطاء ونور، وھدى وفرقان، وبإرادة جھادیة بنائیة تغییریةكتاب هللا وسنة ر

  .ومن ھنا كان اإلجماع، أو كاد، على أن الرجل كان مجددا مجتھدا، ولم یكن فقط عابدا زاھدا، أو داعیة حركیا مجاھدا
ة، وشركة فكانت جماعتھ، نتیجة لذلك، دعوة سلفیة، وطریقة سنی ة، وھیئة سیاسیة، وجماعة ریاضیة، ورابطة علمیة ثقافی

  . اقتصادیة، وفكرة اجتماعیة
وفیة ة ص ت حقیق ھ كان ذا كل ع ھ ل، : "م ى العم ة عل ب والمواظب اء القل نفس ونق ارة ال ر طھ اس الخی ون أن أس م یعلم ألنھ

  "واإلعراض عن الخلق، والحب في هللا واالرتباط على الخیر
  ).98 عند اإلخوان المسلمین، ص وسائل التربیة(

  : أما مراحل ھذه الدعوة الجامعة، كما تحدث عنھا اإلمام، وفصل القول فیھا، فھي ثالث
  .التعریف والتكوین والتنفیذ

ن  ن م ي رك ا ھ ن الطاعة بم ویعنینا، في ما نحن بصدده من ھذه المراحل، مرحلة التكوین التي قال عنھا اإلمام في حدیثھ ع
  : عةأركان البی
  :التكوین باستخالص العناصر الصالحة لحمل أعباء الجھاد وضم بعضھا إلى بعض، ونظام الدعوة في ھذه المرحلة"
  . صوفي بحت من الناحیة الروحیة-
  . وعسكري بحت من الناحیة العملیة-
ذه وتمث. ، من غیر تردد وال مراجعة وال شك وال حرج)أمر وطاعة(وشعار ھاتین الناحیتین، دائما، " ة ھ ب اإلخوانی ل الكتائ

ل المدى (...) المرحلة من حیاة الدعوة  اد طوی اء الجھ ل أعب ا لتحم ن استعد استعدادا حقیقی والدعوة فیھا خاصة ال یتصل بھا إال م
  ).كمال الطاعة(كثیر التبعات، وأول بوادر ھذا االستعداد 

د الجماعة " ة عن اریخ التربی ي ت ر وواضح أن المقصود بھذه المرحلة ف د م رد ق ون الف د أن یك ي أسر، بع ة االنتظام ف مرحل
  )."عامة(بمرحلة التعریف التي تعد فیھا الدعوة 

  ).161-160المرجع السابق، ص (
  

    الوسائل التربویة التي اعتمدھا البنا في البناء
ویمھم وتك ا وتق ة أفرادھ ي تنمی ة ف دھا الجماع ي تعتم ة الت ى الوسائل التربوی ا إل وینھم وإعدادھم للمھمات حتى إذا ما رجعن

ة ما  ي وبخاص ي العمل ردات برنامجھا التطبیق ة ضمن أھدافھا ومف ب الروحي بكثاف ى حضور الجان الجسام، ألفیناھا متفقة كلھا عل
  .یتعلق باألسرة والكتیبة

د اإلخوان المسلمین"وبرجوع القارئ الكریم إلى كتاب  ھ عن ھاتین الوسیلتین،" وسائل التربیة عن د حدیث ى عن  سیقف عل
  . ھذه الحقیقة وقوفا دقیقا وعمیقا وموثقا

یعد نظام "وسنكتفي ھنا بذكر بعض ما ورد في الكتاب فیما یتعلق بالكتیبة فقط؛ ألن نظامھا، من بین مختلف أنظمة التكوین، 
ھ والم ھ الموج د فی ذي یج ام ال و النظ ده، ھ ھ، وح ر؛ ألن ق المباش ة العمی ز، وأسلوب التربی وین المرك ردین التك یھما متج ھ نفس وج

ي أسمى  ا ف ل مع ب والعق ون القل متفرغین، كل منھما لآلخر وجھا لوجھ، ال تشغل أیا منھما عن نفسھ وال عن صاحبھ شاغلة، فیك
  "لالستقبال واإلرسال: وبالتعبیر الحدیث. حاالت التھیؤ للتلقي واإللقاء

  ) 221المرجع السابق، ص (



لعل األستاذ حسن البنا، رحمھ هللا، قد اشتقھ من اجتماعات دار األرقم بن أبي األرقم، حیث ونظام الكتائب نظام فرید مبتكر، "
ة–كان رسول هللا، صلى هللا علیھ وسلم، یجمع المؤمنین بھ في ذلك الوقت المبكر  انوا قل ذات -وك یھم ب ده، ویقضي إل ا عن ثھم م  فیب

خرج من تلك الدار المتواضعة من كانوا أعالم الھدى، ومن حملوا مشعل نفسھ، ویأخذھم بأسلوب من التربیة الروحیة العالیة، حتى 
  ." النور اإلسالمي فأضاءوا بھ جنبات الدنیا

  ).221المرجع السابق، ص (
  

  الكتیبة إحدى أھم وسائل تربیة اإلخوان المسلمین وتكوینھم
ة یقوم ھذا األسلوب. الكتیبة تعني أسلوبا خاصا في تربیة مجموعة من اإلخوان" ب، وتزكی ق القل روح، وترقی ة ال ى تربی  عل

  ". النفس، وتعوید البدن والجوارح على االستجابة للعبادة بعامة، وللتھجد والذكر والتدبر والفكر بصفة خاصة
  ).220المرجع السابق، ص (

لى أن یقوم ھو بنفسھ وكان في نیة األستاذ المرشد أن یتدرج في إنشاء الكتائب حتى یسلك فیھا كل إخوان المركز العام، ع"
  . بدور التوجیھ والتربیة

ین آخرین،  ع أربع ث أن جم م ما لب ى، ث ة األول م الكتیب انوا ھ فبدأ أول خطوة فیھ بأن جمع من الرعیل األول أربعین أخا، وك
  . فكانوا الكتیبة الثانیة

  .وكان النظام یقتضي أن تتم كل كتیبة أربعین أسبوعا
ي تفرعت ویتلخص نظام الكتیبة وبرنام" ك الت ل األول أو تل ع الرعی ا، رحمھ هللا، م ام البن ي أنشأھا اإلم ك الت واء تل ا، س جھ
  :عنھا في
ھذا مع تناول اإلفطار أو العشاء معا، طعاما رمزیا دون . المبیت الجماعي لیلة في األسبوع، واألفضل أن یكون یوم صیام. 1

  .إسراف
ة، فكلمة االفتتاح من أمیر الكتیبة، أو من ی. 2 ى عظ ة عل ة، ویستحسن أن تشتمل ھذه الكلم ر عن أعضاء الكتیب كلفھ األمی

  .وتذكیر بآداب الكتیبة وأھدافھا
ل. تالوة القرآن الكریم، قارئ یتلو ویسمع الباقون. 3 ى األق ي . وقدر التالوة جزء من القرآن عل ل واحد ف رأ ك ن أن یق ویمك

وت یسمعھ  رآن، بص ن الق ن بجوارهمصحفھ أو من ذاكرتھ جزءا م زعج م ارئ وال ی ى عدد أعضاء . الق ھ عل رآن كل و وزع الق ول
  .الكتیبة فختموا القرآن كلھ في ھذه اللیلة لكان ذلك أكثر بركة للمجلس حیث قرئ فیھ القرآن الكریم كلھ

  .، كل على حدة، إال إذا دعت الضرورة لتالوتھا في جماعة"المأثورات"تالوة الوظیفة الكبرى . 4
  . من اللیلقیام جزء. 5
  .التھجد ببعض الركعات قبل الفجر بوقت كاف. 6
  .االستغفار والذكر والدعاء. 7
  .دروس وكلمات في التفسیر والسیرة وتاریخ الدعوة والدعاة، والتربیة والتكوین. 11. 10. 9. 8

ي كلمة في ختام اللقاء یلقیھا أمیر الكتیبة، أو من ینیبھ، یؤكد فیھا على معاني األخوة و. 12 ل والجھاد ف الحب في هللا والعم
  ." ثم دعاء ختم المجلس. سبیلھ

  ).241-240المرجع السابق، ص (
  

ي  رین والمعتمدین ف راء المعتب ال عن كتاب أحد الخب ارئ المتفحص لھذا الذي سطرناه بتلخیص، نق ن، والق والناظر الممع
ل التعریف بجماعة اإلخوان المسلمین وبرامجھا التنظیریة المختلفة،  ن الرعی اءه م یتبین بما ال یدع مجاال للشك، أن حسن البنا وأبن

ویني  امج تك وم، وبرن ق سلوكي مرس وم، وطری وي روحي معل نھج ترب ق م ا وف األول، إنما صنعوا صناعة ربانیة وبنوا بناء روحی
  . موسوم بمالمح صوفیة بارزة، منضبطة بضابط الكتاب والسنة

) المأثورات( واحد وزمان واحد یضم األمیر وأتباعھ، وھناك الوظیفة الصغرى والكبرى فھناك االجتماع على الخیر في مكان
  .ذكرا وتالوة، وھناك أیضا القیام والتھجد، وھناك التذكیر والتعلیم والوعظ والتربیة والتكوین

الخیرات  اوكلھا داخل في أعمال تعبدیة االجتماع علیھا رحمة، وتعاون على البر والتقوى، وتسابق ب افس فیھ ؤمن . وتن والم
نفس ووساوس  ات ال ة مغری ضعیف بنفسھ قوي بإخوتھ، لو وكل إلى نفسھ في خلوتھ ألكل وقتھ العجز والكسل، وجبن عن مواجھ

  . الشیطان وفتن العادة فبذل وتبذل
ف با ھ، فكی ك ھذا في ِأن العبادات الفردیة التي یملك اإلنسان أن یؤدیھا وحده إذا قویت إرادتھ وسمت ھمت ي ال یمل ال الت ألعم

السیما إذا تعلق األمر بتعلم . یقوم بھا وحده إال أن یعینھ علیھا مذكر ناصح، أو مساعد صالح، أو مرب معلم فالح، أو جماعة مؤمنة
  .علم نافع، أو القیام بعمل جھادي بنائي تغییري تدفع بھ المضار، وتتحقق بموجبھ المنافع

ون : "..  قال رسول هللا، صلى هللا علیھ وسلم:عن أبي ھریرة، رضي هللا عنھ، قال وت هللا یتل ن بی ت م ي بی ما اجتمع قوم ف
  ." كتاب هللا ویتدارسونھ بینھم إال نزلت علیھم السكینة وغشیتھم الرحمة وحفتھم المالئكة وذكرھم هللا فیمن عنده

  ).حدیث رواه مسلم في باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر(



ا شھدا : عبة سمعت أبا إسحاق یحدث عن األغر أبي مسلم أنھ قالوعن ش ي سعید الخدري أنھم رة وأب ي ھری ى أب أشھد عل
یھم : "على النبي، صلى هللا علیھ وسلم، أنھ قال ت عل ة ونزل ال یقعد قوم یذكرون هللا، عز وجل، إال حفتھم المالئكة وغشیتھم الرحم

  ." السكینة وذكرھم هللا فیمن عنده
  ). مسلم في نفس البابرواه(

ال ي سعید الخدري ق الوا: وعن أب ا أجلسكم؟ ق ال م ي المسجد فق ة ف ى حلق ة عل ذكر هللا: خرج معاوی نا ن ا . جلس ال آهللا م ق
ن رسول هللا، صلى هللا : وهللا ما أجلسنا إال ذاك، قال: أجلسكم إال ذاك؟ قالوا ي م أما إني لم أستحلفكم تھمة لكم، وما كان أحد بمنزلت

جلسنا نذكر : ما أجلسكم؟ قالوا: لیھ وسلم، أقل حدیثا مني وإن رسول هللا، صلى هللا علیھ وسلم، خرج على حلقة من أصحابھ فقالع
ا ھ علین ن ب الم وم دانا لإلس ا ھ ى م ده عل ال. هللا ونحم الوا: ق ا أجلسكم إال ذاك؟ ق ا أجلسنا إال ذاك: آهللا م ال. وهللا م م : ق ي ل ا إن أم

  ." لكم ولكنھ أتاني جبریل فأخبرني أن هللا، عز وجل، یباھي بكم المالئكةأستحلفكم تھمة 
  ).رواه مسلم في نفس الباب(

  
د  افس المتنافسون، ولیجتھ ك فلیتن ي ذل ذاكرة، وف ر م را، والخی ر ذك الوة ودراسة، والخی ر ت ر، الخی ى الخی اع عل ھ االجتم إن

  . ون، ولیتقرب المتقربونالمجتھدون، وبمثل ھذه القربات الجماعیة فلیعمل العامل
د  م یتقی ن ل ون، وم أما المغبون المفتون، أما المغبونون المفتونون ففضل هللا یحجرون، ومن خرج عن سنة اجتماعھم یتھم
ن  ة اإلسالم م ع ربق د خل م المنحبس، فق ة التبسیطیة، وفقھھ اتھم الذری أویالتھم الضیقة، وعقلی بما قیدھم بھ فھمھم الحصرمي، وت

  . كافر أو بدعي أو مشرك، أو من الفرق الضالة، وما شئت من أحكام متعسفة جائرة، ممن حرم الحكمة ولم یحذر اآلخرةعنقھ، فھو
  

ھ م فی ذي ت ر یشرف بشرف المكان ال ى الخی ین . وال یجادل أحد في أن االجتماع عل ا ب رون أمثالن ر المحاص ا وخی و خیرن ول
ت االجتماع على العلم والدراسة والذكر والمذاكر ة في بیت هللا وبین االجتماع في بیت من بیوت المؤمنین لما كان لنا إال أن نختار بی

  . هللا على كل بیت وكل مكان
ع رسول هللا، صلى هللا  ا كان یجتم رث ودم، مثلم ین ف ن ب اءات أعضائھا م ا ولق ولكن الدعوة الصادقة تستخلص اجتماعاتھ

تھ، في دار األرقم بن أبي األرقم، ویتنعم من یعجب الكفار نباتھ وال یغیظھم زرعھ علیھ وسلم، مع صحابتھ، في بدء دعوتھ قبل ھجر
ره،  م غی ذي لیس لھم ھ اب والسنة "في الدور والقصور والمساجد الضرار، ھمھم ال ى الكت ل أشبھ، إذ یعمدون إل م ھو بالجھ عل

ى إذا دعوا لمواجھة یستنطقونھما بذھنیة لم تستكمل وسائل العلم، فھي تنظر إلى ماضي القرون ال ة، حت ین ومحب رة بحن فاضلة النی
رروا  ، وب ا وا، واستعاذوا ب یھم، فلعن اریخ عل م الت ق فھ ره، وانغل ة الحاضر وش أوا عن كآب الحاضر وتخطیط مستقبل اإلسالم انكف

  .بلعناتھم االنزواء
د السالم ی" (وعلم ھو الشر حین تكون النصوص سالحا لتكفیر المسلمین وتضلیلھم وي، ص عب ، )212اسین، المنھاج النب

اس  زف الن ال، وع ر الرج وا وذك ال، وغفل د الرج دوا وجاھ دا أن قع ود–حس ل أو حس ى -إال جاھ مام إل م واالنض اع بھ ن االجتم  ع
ة  ادات قوی جماعتھم وإمامھم، إن كان لھم جماعة أصال وإمام، وأقبل الناس على دعوة هللا مجسدة في جماعات مؤمنة صادقة، وقی

ر–ة یجمعھا أمین ر والتغیی ن األنفس طوعا -وإن تفرقت بھا سبل التعبی ة م أمور المسلمین ورفض إعطاء الدنی ام ب م هللا واالھتم  ھ
  .وكرھا

ذي سطرناه  ذا ال ن ھ ھ، وإنما قصدنا م ا وجماعت دعوة البن م هللا–لسنا ھنا في معرض االنتصار ل دعوات -یعل ین أن ال  أن نب
رث هللا والحركات والجماعات والجمعیات ى أن ی وم، وإل ى الی ي الصحوة اإلسالمیة إل  والمنظمات اإلسالمیة منذ البنا، رحمھ هللا، أب

  . األرض ومن علیھا، ھم أحرص الناس على أخذ دینھم من كتاب ربھم وسنة نبیھم
  سن البنا الداعیة الرباني بكلمة جامعةح

انیین أھل لقد استحق حسن البنا، رحمھ هللا، بما قدمھ بین یدي آخرتھ  دعاة الرب من علم وتربیة وجھاد أن یندرج في سلك ال
  :التقوى واإلحسان، یقول الدكتور عبد هللا صالح علوان

یم " ى بھذه الق ة، وحین یتحل م والروحانی وى والفھ ن التق الشك أن الداعیة الرباني حین یكون على ھذا المستوى العظیم م
  .  والدعوة، فإنھ ینطلق في میادین الدعوة والتبلیغ والجھادالعالیة من اإلخالص والصدق وحرارة اإلیمان

ن أن یستقصوا؛  ن أن یحصوا، وأعظم م ولو أردنا أن نستقصي أخبار ھؤالء الذین أثروا وأصلحوا وغیروا لرأیناھم أكثر م
ام  ة، واإلم ي حنیف ام أب ام الشافعي، واإلم ل، واإلم ن حنب ام أحمد ب ري، بل إنھم كثیر وكثیر، كأمثال اإلم ام الحسن البص ك، واإلم مال

  . واإلمام الفضیل بن عیاض، واإلمام معروف الكرخي، واإلمام الجنید البغدادي، واإلمام سعید النورسي، واإلمام حسن البنا
ذین  ة؛ وھم ال دعوة، ورسالة اإلصالح، ومسؤولیة الھدای ة ال وا خالل العصور إمام ذین حمل فھؤالء األئمة الربانیون ھم ال

ام المستبدین الظالمین، جمعوا  دى والحق أم وا صوت الھ ذین أعلن اد، وھم ال ین حق هللا وحق العب وا ب بین العبادة والجھاد، ووفق
  . ووقفوا ببسالة فائقة أمام المستعمرین الغاشمین

ھ و وا فی ة وعادة، وھم الذین جددوا بدعوتھم وصحبتھم میثاق اإلسالم، وأدخلوا الناس في السلم فقھا وعمال بعد أن دخل راث
وھم الذین أخرجوا أصنافا من البشریة من سلطان الھوى ورق الشھوات، . وأذاقوا مریدیھم وتالمذتھم حالوة اإلسالم ولذة اإلیمان

  ." واستحواذ حب الدنیا، إلى نور الحق وھدى اإلسالم، ولذة الطاعة والمناجاة
  ).41- 40، ص 680عبد هللا ناصح علوان، مجلة المجتمع، ع . د(



  
ة  ي ِشأن التربی دعوة وف ھ ال ذي تطلب دوة ال د الق أن القائ ي ش اني، ف ر التلمس ررة، األستاذ عم ھید الب ذة الش د تالم ول أح یق

وان ال بعن ي مق ھ، ف ھ وارتقائ دعوة: "الروحیة أس البناء، وعمدة بقائ ق ال ى طری ة عل ادة والجندی ین القی وھو یستحضر سیرة " ب
   .الشھید ومسیرتھ القیادیة الرائدة

  :قال، رحمھ هللا، یتحدث عن تجربتھ
ھ" ق ب ام الالئ تویات، االھتم ل المس ى ك وي، عل ب الترب ولي الجان ادة أن ت ى القی اء . عل وة البن ي ق ي األساس ف ة ھ فالتربی

ن وتماسكھ، وھي تعد األجیال التي ترث األمانة، وتتحمل األعباء وتواصل العمل والتضحیة والجھاد في جو من األخوة والحب ودو
  ." مشاكل أو خالفات

  ).9، ص 98مجلة الدعوة، ع (
ل، : "إلى أن یقول ذي ھو األص یجب أن تحترز القیادة من االستغراق في اإلداریات على حساب الجانب الدعوي والروحي ال

ة  املین، إذ أن الناحی راد الع ین األف وة ب ك جف ي وإال تحول العمل إلى رسمیات وشكلیات ال روح فیھا، وقد یحدث ذل ي الت ة ھ الروحی
  ." تغذي جو الحب والتعاون

  ).12المرجع نفسھ، ص (
  

ھ  م علی ذ الحك دي تنفی ین ی ة قطب ب ى شقیقتھ أمین ن وراء القضبان إل ا م ھید سید قطب، بعثھ ومثل ھذا الكالم في قولة للش
د ة، تؤك ة رائع ون باإلعدام من قبل قوى الظلم والظالم، مختزال فیھا تجربتھ الدعویة بكلمة جامع انوا وال یزال انیین، ك ادة الرب  أن الق

ي یكتسبھا المختصون  ة الت ات الفكری ا الطاق ن منھ ة، أی ة فائق ن طاقات روحی ھ م ھم هللا ب ا خص دین، بم د ال وحدھم المؤھلین لتجدی
  .العلومیون

  :یقول الشھید
ذ" ك ال انیة، أولئ ارف اإلنس روع المع ن ف رع م ل ف ي ك ین ف ى المتخصص ة إل ة ملح ي حاج ن ف املھم نح ن مع ین یتخذون م

  (...)ومكاتبھم صوامع وأدیرة، ویھبون حیاتھم للفرع الذي تخصصوا فیھ، ال بشعور التضحیة فحسب، بل بشعور اللذة كذلك 
  .ولكننا مع ھذا یجب أن ندرك أن ھؤالء لیسوا ھم الذین یوجھون الحیاة، أو یختارون للبشریة الطریق"
ةإن الرواد كانوا دائما، وسیكونون " ة الفائق ي . ھم أصحاب الطاقات الروحی ة الت ون الشعلة المقدس ذین یحمل ھؤالء ھم ال

ذي  زاد، وھي تغ ذا ال ة بھ ات قوی تنصھر في حرارتھا كل ذرات المعارف، وینكشف في ضوئھا طریق الرحلة، مزود بكل ھذه الجزئی
  .السیر نحو الھدف السامي البعید

ال ھؤالء الرواد ھم الذین یدركون ببصیرتھم" ل، ف دة، والعم ن، والعقی م، والف ي العل  تلك الوحدة الشاملة، المتعددة المظاھر ف
  (...)یحقرون واحدا منھا وال یرفعونھ فوق مستواه 

ون" م قلیل ة. إنھ نھم الكفای ن م ادرون، ولك ل ن ریة؛ ب اریخ البش ي ت ون ف ي . قلیل ي الت ون ھ ذا الك ى ھ رفة عل القوة المش ف
  ."  المقدر المطلوبتصوغھم، وتبعث بھم في الوقت

  ).30-26سید قطب، رسالة إلى أختي المسلمة، ص (
  

دكتور یوسف  اب لل ة كت ن مقدم ونختم الكالم عن ربانیة حسن البنا والرعیل األول من جماعة اإلخوان المسلمین بمقتطف م
وال ینبئك . عاما على استشھاد اإلمامالقرضاوي، حفظھ هللا ورعاه، عن التربیة اإلسالمیة ومدرسة حسن البنا بمناسبة مرور ثالثین 

تھم حالوة اإلیمان،  ي رفق عن الرجل ومدرستھ التربویة التجدیدیة مثل خبیر عاشر اإلمام وصحب الجیل األول من اإلخوان وذاق ف
ا. وظل وفیا ألیام المأثورات ى حتى إذا ما جمع العلم من كل أطرافھ، وحاز الجاه والحظوة لدى الناس، التفت إلى البن ء المتشامخ عل

ة  ب وأعاد، عن التربی اد فكت ن األحف ة م ى حین غفل دي األعداء والحصاد عل ھ أی دت إلی اد وامت د زال طالؤه أو ك ك األساس وق ذل
  .الربانیة أھم جوانب التربیة وأشدھا خطرا، وأعمقھا أثرا

ال فكان مما كتبھ سلسلة جدیدة عنونھا بالطریق إلى هللا ضمنھا خالصات تجاربھ ودروس ھ التي تلقاھا في مدرسة البنا التي ق
  :عنھا في مقدمة كتابھ المذكور أعاله

ولست أكتب ھذه الصحائف مؤرخا لحركة اإلخوان ومبلغ تأثیرھا في الحیاة المصریة والعربیة واإلسالمیة، فھذا جھد ینوء "
ي أصابت وإنما ھو واجب الجماعة الذي فرطت فیھ حتى ال. بھ فرد مھما تكن قدرتھ ووسائلھ یوم، وإن كانت الضربات المتالحقة الت

  .الجماعة في العھود، تجعل لھا بعض العذر ال كلھ
جانب التربیة، كما فھمھ اإلخوان من اإلسالم، وكما : إنما أكتب ھنا عن جانب واحد من جوانب ھذه الحركة الضخمة؛ وھو"

  .طبقوه
راز المعالم وإعطاء المالمح، التي تكفي إلیضاح فكرة الجماعة عن ولست أحاول ھنا االستقصاء واإلحاطة، وإنما أكتفي بإب"

  .التربیة، وجھودھا في ممارستھا، ونقلھا إلى واقع حي یتمثل في بشر أحیاء
ى–وال یخفى على دارس أو مراقب أن حركة اإلخوان تمثل " ة اإلسالمیة - في الدرجة األول ة ناجحة للتربی  مدرسة نموذجی

قتھ ھو تكوین جیل مسلم جدید یفھم اإلسالم فھما صحیحا، ویؤمن بھ إیمانا عمیقا، ویعمل بھ في نفسھ وأھلھ، وأن أھم ما حق. الحق
  .ویجاھد إلعالء كلمتھ، وتحكیم شریعتھ، وتوحید أمتھ



  
  :وقد ساعد على ھذا النجاح جملة عوامل"
وكان إمام الجماعة الشھید . لرجال، وتحقیق اآلمالإیمان ال یتزعزع بأن التربیة ھي الوسیلة الفذة لتغییر المجتمع وبناء ا. 1

ن الناس  ل م حسن البنا یعلم أن طریق التربیة بعیدة الشقة، طویلة المراحل، كثیرة المشاق، وال یصبر على طولھا ومتاعبھا إال القلی
  .من أولي العزم

اولكنھ كان یعلم كذلك علم الیقین، أنھا وحدھا الطریق الموصلة ال طریق غیرھا،  ى عنھ ق . فال بدیل لھا، وال غن وھي الطری
ة  ك تربی د ذل ولى بع التي سلكھا النبي، صلى هللا علیھ وسلم، فكون بھا الجیل الرباني النموذجي الذي لم تر عین الدنیا مثلھ، والذي ت

  .الشعوب وقیادتھا إلى الحق والخیر
وم المصادر، م. 2 ى فلسفة منھاج التربیة محدد األھداف، واضح الخطوات، معل ائم عل وع األسالیب، ق ب، متن ل الجوان تكام

  .بینة المفاھیم، مستمدة من اإلسالم دون سواه
اء . 3 ق اإلیح اة إسالمیة عن طری ى حی ى أن یحی ل أخ مسلم عل ن شأنھ أن یعین ك ھ الجماعة، م و جماعي إیجابي ھیأت ج

ر . انھ، ضعیف بمفرده، قوي بجماعتھوالمرء قلیل بنفسھ كثیر بإخو. والقدوة والمشاركة الوجدانیة والعلمیة فالجماعة قوة على الخی
  ".وإنما یأكل الذئب من الغنم القاصیة. "والطاعة، وعصمة من الشر والمعصیة

اض . قائد مرب بفطرتھ، وبثقافتھ، وبخبرتھ. 4 ھ، وأف وھبھ هللا شحنة إیمانیة نفسیة غیر معتادة، أثرت في قلوب من اتصل ب
ات"الذي مأل منھ اآلخرون " الدینامو"أو " المولد"ولھ، وكان أشبھ بـ من قلبھ على قلوب من ح وبھم" بطاری ال. قل م إذا خرج والك

م یجاوز اآلذان ن اللسان ل رج م ر استئذان، وإذا خ وب بغی ي مستمعیھ . من القلب دخل القل ؤثر ف ذي ی ب الحي ھو ال فصاحب القل
  .أما صاحب القلب المیت فال یستطیع أن یحیي قلب غیره، ففاقد الشيء ال یعطیھ، ولیست النائحة كالثكلى. ومریدیھ

م أصبح عدد من المربین المخلصین، األ. 5 قویاء األمناء، آمنوا بطریقة القائد، ونسجوا على منوالھ، وأثروا في تالمیذھم، ث
  .وھكذا... ھؤالء أساتذة لمن بعدھم 

ا" دكتوراه فیھ ة الماجستیر وال ة، أو حمل ا للتربی د العلی ي المعاھ ا خریج المربین ھن ي ب ا ذوي . ولست أعن ي أناس ا أعن وإنم
ي اآلخرین عالیة من اإلیمان، وقو" شحنة" أثیر ف ى الت درة عل ة، والق نفس، وصالبة اإلرادة، وسعة العاطف روح، وصفاء ال ... ة ال

  .وربما كان أحد ھؤالء مھندسا أو موظفا بسیطا أو تاجرا أو عامال، ممن ال عالقة بھ بدراسة أصول التربیة أو مناھجھا
ي، وبعضھا عاطفي، وسائل مرنة متنوعة، بعضھا فردي، وبعضھا جماعي، بعضھا نظري، . 6 ھا عقل وبعضھا عملي، بعض

ى  ظ، إل ن شعارات تحف ة، وم ث فردی ى أحادی دوات، إل ى ن بعضھا إیجابي، وبعضھا سلبي، من دروس إلى خطب، إلى محاضرات، إل
  . ھتافات تدوي، إلى أناشید تؤثر بكلماتھا ولحنھا ونغمھا

وةومن لقاءات دوریة لمجموعات مختارة في البیوت على القراءة و ادة واألخ ة والعب ة منھا . الثقاف " أسرة"سمیت مجموع
ول  ا العق إیحاء بمعنى األلفة والمودة بین أبناء العائلة الواحدة، إلى لقاءات أخرى في شعبة الجماعة غالبا، موعدھا اللیل، تتجدد فیھ

ى ال" الكتیبة"وسمیت ھذه . بالثقافة، والقلوب بالعبادة، واألجسام بالریاضة ق إیحاء بمعن ن الوسائل والطرائ ك م ر ذل ى غی جھاد، إل
  ."التي تھدف إلى بناء اإلنسان المسلم المتكامل

  ).6- 3یوسف القرضاوي، التربیة اإلسالمیة ومدرسة حسن البنا، ص . د(
  

ھ االستمرار،  ب لدعوت ھ، فكت ھ ول ھ ومع ى هللا وب ان إل ھ ك تلكم كانت مذكرات من الرجل، وخالصات عن فكرتھ، دالة على أن
  .كتب لھا في القلوب وأرجاء األرض القبولو

ي  ي الجھاد ف ره ف ى عم ة هللا، وأفن ي طاع إنھا صفحات على قلتھا وقصورھا وتقصیرھا في اإلحاطة بحیاة من أبلى شبابھ ف
ا صنعوا اة كم اال صنعوا الحی ھ رجاال وأجی ى بموت ھ ورب م بحیات  سبیل هللا، فھي شاھدة على رجل عاش طاھرا ومات طاھرا، وعل

شھادة بین یدي من یحمل عنھم قصب السبق، ویواصل مشوار البناء لیصنع التاریخ، ویعید لألمة سابق عزھا الذي افتقدتھ . الموت
  .منذ حل العض محل الرشد، وانتقضت بحلولھ عرا اإلسالم عروة عروة من الحكم بما أنزل هللا إلى الصالة

اني ناصحة، وكلمات ولئن كانت ھذه الصفحات بغیر حاجة إلى التعلیق ل ریحة، ومع ن أفكار واضحة، ومواقف ص ما فیھا م
ناطقة معبرة عن روحانیة الصدیقین وطھارة الشھداء، وطاعة الصالحین، ناضحة راشحة، فإننا ال نعدم بیننا من یقرأھا بعین كلیلة، 

  .ننا ال نقرأ، ونحكم قبل أن نتبینھذا إن وجدت من یقرأھا، وإال فآفتنا القادحة أ. وعقلیة علیلة، وقلوب بالغل مغلولة
ن  ن أصحاب الحویصالت الضیقة م ا، وتكشف سرھا، وتمك ة تسبر غورھ كما ال نعدم بین ظھرانینا من یقرأھا قراءة نوعی

  . جواھرھا المكنونة وكنوزھا الدفینة
  حتى ال یضیع الدرس من بناء اإلمام وجماعتھ بین جھل الجاھلین وتأویل المؤولین

ة یعلق األستا ة الجھادی ة التربوی ھ التجدیدی ره وحركت ل وفك ر الرج ن عم ذ عبد السالم یاسین على ھذه الصفحات المشرقة م
اء، ) یعني األستاذ البنا(كان : "بقولھ ذاكرین وزار أضرحة األولی ع ال ذاكرین وسافر م ذ لل ایع الشیخ وتتلم صوفیا صحب الرجال وب

  . كل ذلك في مذكراتھوجالس المؤمنین، وحظي بدعوات الصالحین، وفصل
ل مناسبة . وكان بعدئذ مربیا صوفیا وضع لجماعتھ مأثورات یتلونھا وظیفة في مجالس الذكر، واتخذ لھم وردا" ي ك ح ف وأل

وھذا ما ال یكاد یدركھ حتى أصحاب البنا أنفسھم، ألن من رفقھ، رحمھ هللا، ومن حسن . على الرابطة الروحیة بین أعضاء الجماعة



ت الصوفي اجتھاده أنھ روب النشاط، ویجعل النع ن ض ذا م ة ریاضیة وما یشبھ ھ ة إسالمیة ثقافی ا جماع ھ بأنھ  كان یعرف جماعت
  .واحدا من نعوتھا من بین صفات أخرى یفھمھا الناس بلغة العصر على أنھا حركة وجھاد وعلم ونشاط ومشاركة في الحیاة العامة

ن كان من رفقھ، رحمھ هللا، ومن حسن اجتھاده أن" ي ذھ ط ف واطن الغل ب م وفیة، لیتجن طلحات الص ن جل المص ھ تنصل م
  .أصحابھ ومریدیھ الذین ال یعرفون من الصوفیة إال تكایا االنعزال، وحرفة أصحاب األسمال

ان واإلحسان " اریخ اإلیم ورجع، رحمھ هللا، للكتاب والسنة، فیما یخطب ویكتب، لیتكلم بلغة جھادیة ھي لغة القرآن، طاویا ت
 یتحدثون بلغة المناقب، وتأمل كرامات السابقین، یكتبھا الالحقون بغیر -القاعدون منھم– زمن الفتنة الذي أصبح الصوفیة أثناءه في

  ." درایة، فتفوتھم العبرة في حیاة األولیاء من حیث تزكیتھم ألنفسھم وطلبھم لربھم بالفرض والنفل واالستقامة على الطریقة
  ).450-449اإلسالم غدا، ص عبد السالم یاسین، . ذ(

  
ول ى سواء : "ثم یق ة إل ردوا األم وا عن منھاج لی واعظین بالصوفیة، لیبحث اء العلماء وال د ھذا اللتق ا بع ودعا األستاذ البن

ي " صوفیة الحقائق"لكن من یسمیھم بعض الناظرین . السبیل، وتفاءل خیرا ھؤالء الذین یتكلمون الكالم المعمي، ویدخلون الشك ف
ل عقا ة، وك ك بضاعتھم االسم والشارة والسبحة والعمام اء، أولئ ي األدعی رفین ف ئد المسلمین، ال تزال لھم سوق رائجة كما للمحت

  .یسبحون في فلك الكسل والجھل والمرض المزمن في ھذه األمة، مرض حب الرئاسة والظھور
. ، یعتقد أنھ یقرأ تاریخا طواه البنا یوم قام للدعوةوكأني بمن یقرأ مذكرات البنا وأخباره عن زمان إرادتھ وسلوكھ الصوفي"

ا  ة البن ال روحانی ئ عن إغف ا سلبیة تنب رأ عن الصوفیة إال أحكام ال تق وإنك لتقرأ ما كتبھ اإلخوان المسلمون في مجالتھم وكتبھم ف
  ." ومصدرھا ومصرفھا في النظام التربوي لإلخوان

  ).452- 451اإلسالم غدا، ص (
  

را وقد أفاد الشھی وي، معب ھ الترب منھا نظام ي ض ة الت ة الفعال ن األسالیب التربوی را م ة الصوفیة كثی ن تجرب ھ هللا، م د، رحم
  .عنھا بلفظ غیر اللفظ، وھادفا إلى تحقیق معاني أسمى مرتبة وأبعد مرمى

  : یقول األستاذ عبد السالم یاسین
  . روط الجھادیة العامةكان یبدأ بمبایعة تتضمن قراءة األوراد والوظیفة إلى جانب الش"

  . بعد نحو عشر سنوات من قیام الدعوة نشر البنا منھاجا یلخص ما كان فصلھ في رسالة التعالیم
ول ر: یق ات العش ل شارتنا، . 1: الواجب دتنا، . 2حم ظ عقی ا، . 3حف راءة وظیفتن تنا، . 4ق ا، . 5حضور جلس ة دعوتن . 6إجاب

  . دوام صلتنا. 10صحبة إخوتنا، . 9وصیتنا، صیانة . 8كتمان سریرتنا، . 7سماع وصیتنا، 
ت مصطلحات . وكل ھذه الواجبات یجمعھا مفھوم الصحبة والجماعة، وھي تفصل شروط الصحبة والجماعة فترى كیف ذھب

راء ن الشیخ والفق د م ر عن آداب المری ان. الصوفیة في التعبی ا لمع ر جمع ة، وأكث اة العام ى الحی ر تفتحا عل یم أكث ا تعل ي وحل محلھ
  .المحبة والنصیحة والتضامن والوالء الجماعي

الشك أن ما بناه الشاب المجاھد وما أصابھ من نجاح وتوفیق كان كفاء لصدق الروحانیة، وكفاء لعمل اللیل والنھار، " (...) 
ور  ع لھم ن ة وكفاء للمحبة التي وصلت قلب مؤمن زكي بقلوب مساكین كانوا یعملون في بحر الظلمات قبل أن یرتف ي طلع ة ف الھدای

  "البنا
  ).455-456المرجع السابق، ص (

  
ى  ا عل ت بن ة، وقف ة عمیق راءة تحلیلی ة، وق راءة متفحصة وأمین ذكرات ق رأ الم ن رجل ق الحق إنصافا م إنھا كلمات شاھدة ب

ن االنزو ة م ن نماذج أھل هللا ودعواتھم منقح ھ نسخة م ت فكرت ان وكان ذي ك ا، رحمھ هللا، الصوفي ال زال، مشرب البن ة واالنع ائی
ل  ي إطار عم ومزیدة بالجھاد في سبیل هللا، منطلقھا ومقصدھا طلب وجھ هللا على شرعة هللا ومنھاج رسول هللا إلعالء كلمة هللا ف

  .جماعي منظم ومدعم برباط روحي محكم أساسھ المحبة
  . بقىًوالمحبة ھي أل شجرة اإلیمان الثابت، وإال فھو المنبت، ال أرضا قطع وال ظھرا أ

  : یقول األستاذ حسان حتحوت متحدثا عن ھذا المعنى عند الشھید حسن البنا
ھ" ي درسوه". الحب في هللا: المھم" وكان من االصطالحات الشائعة جدا على ألسنة أتباع ردد ف ان ی سنقاتل الناس : "وك

  " والثبات على الدعوة، بل كانت البیعة التي صاغھا لھم أن یعاھدوا هللا على االستقامة والمحبة "بالحب
  ).28، ص 55من مقال حول حسن البنا، حسان حتحوت، مجلة األمة، العدد (

  
ت  ل، وكان ت روح العم ي كان ا، ھ ھ وانجماع ا علی ذكر هللا اجتماع ززة ب ھ المع تاذ وتالمذت ین األس حبة ب ة أو الص ذه المحب ھ

  . صایا في التعلیمالجماعة جسده، وكانت األصول العشرون عقلھ الضابط، والرسائل والو
ویبقى السؤال الجوھري والجھوري في اآلن ذاتھ، ھل یملك جسد بال روح أن ینمو، وعقل بال روح أن یضبط، وجوارح بال 
ذا الضبط  ون ھ ا، ویك دا رابی ا وزب روح أن تنشط وتنفذ؟ إال أن یكون ھذا النمو اصطناعیا ال طبیعیا، ما یلبث أن یصبح انتفاخا ورمی

ویكون ھذا النشاط حركة جوفاء وجعجعة بال طحن، . اریة أو إكراھیة أو مصلحیة نفعیة، بعیدا عن رقابة هللا وخشیتھاستجابة اضطر
  .وتعبا ونصبا بال طائل



  عودة إلى العنوان من جدید
ة تأوی" مذكرات"والذي نأسف لھ أشد األسف أن  ة، بعقلی ة جزئی ة سطحیة أو انتقائی ة أو البنا ورسائلھ قرئت قراءات أفقی لی

د ان یری ا ك ر م روم الشھید وغی ان ی ر ما ك ا مذھبا آخر غی ت بھ ت القصید، أو ذھب ى بی ان . تبریریة مصانعة لم تنفذ منھا إل إذا ك ف
إن  ل والنھار، ف ر اللی األعداء، من داخل مصر وخارجھا، قد عملوا وسعھم على التشویش على دعوة الشھید والتحریش ضدھا بمك

ھم أو عن غیر وعي، عونا ألولئك األعداء على الشھید، إن بشیطنة خرساء، أو بكذب وافتراء، أو بعداء حساده كانوا، عن وعي من
  .واستعداء

والمطالع في بعض الصحف والمجالت والكتب المسطرة بأقالم ھؤالء المكرة الحاسدین، أو ما نقل عنھا في مذكرات الشھید، 
نفسھ أمام ما یحز في النفس من نسل ھذا الحسد الذي ال یحد، وسیف ھذا الحقد رحمھ هللا، وبعض كتب اإلخوان ومجالتھم، سیلفي 

  .الذي ال یغمد، وسیل ھذا العداء الحالق الذي ال یرد، وال ینفع معھ رد
  

ذي  ن مرشدھا ال ة اإلخوان المسلمین إشاعات المغرضین، بإیعاز م ف واجھت جماع یقول الدكتور توفیق علوان، مبینا كی
  :دعاھم إلى
ع ا" و أنف ى ما ھ إلعراض عن تفاھات مبشري الفتنة ومروجي التخاذل، واإلعراض عن دعاویھم وأوھامھم، واالنصراف إل

ھ (...) لإلسالم وأجدى لنصرة الرسالة، وباختصار اعتماد سبیل المواجھة العملیة، ال المواجھة الكالمیة فحسب  ل إن ي حسن (ب یعن
تفراغ الجھد والطاقة في تتبع المشاغبات التي یلجأ لھا ھؤالء، إذ ھم في شغل عظیم بوضع حذر أشد التحذیر من اس) البنا رحمھ هللا

د . كأن شغلھم الشاغل ھو إیقاف مسیرة الجماعة، دون أي تبریر أو سبب لكل ما یصنعون. العراقیل، وإثارة الفتن بل ربما لجأوا ألل
  .أعداء اإلسالم یستنصرونھم على فعلھم األثیم

ي السعي لنشر .  إقناعھم، أو مقارعتھم، فأنت تحرث في الماء، وتستنبت البذور في الھواءفأنت إن شئت" ت جادا ف فإن كن
ى  افع مجد عل ا ھو ن ھ واقتنصھ فیم ل اغتنم ل وراءه، ب ا ال طائ ت فیم ك أال تضیع الوق ان علی ك، ك ر رب ردد ألم رسالتك، ماض ال ت

  .الھدف األصلي
  : یقول اإلمام في مذكراتھ"
ن تتعرض " الدعوات في سیرھا إلى كثیر من اإلشاعات واألكاذیب یطلقھا المغرضون الذین امتألت قلوبھم بالحسد والغیرة م

الرد أو . العاملین لإلسالم ا ب ب ال یقضي علیھ ي، وھي أن اإلشاعة واألكاذی دعوة العمل ي سیر ال ة ف اد قاعدة مھم ن اعتم د م ال ب ف
ق، بإشاعة مثلھا، ولكن یقضى علیھا بعمل إیج دة وھي ح القول، فتحل اإلشاعة الجدی ابي نافع یستلفت األنظار ویستنطق األلسنة ب

  "." محل اإلشاعة القدیمة وھي باطل
  ).122- 121توفیق علوان، نجم الدعاة حسن البنا، ص . د(

  ".حسن البنا بین ظلم حساده"من ھنا كان شق عنوان ھذا الكتاب 
  

ن صحبوه،  م م ا، وھ اء حسن البن افع وأما أبن م الن ان العل ة، ورضعوا لب وا دفء المحب ھ تلق ر تربیت ي حج ھ أخذوا، وف وعن
دثروا بنعمة  د ت راط المستقیم، فق المنشئ للعمل الصالح، وتنسموا عبیر الیقین في النبأ العظیم، وسمعوا صوت الحق الدال على الص

ون، وھي تلك الصحبة المباركة وحدھم، وشربوا كؤوسھا خفیفة حلوة، حتى ارتووا وطعم وا منھا وانتشروا یسعون بنورھا ویفیض
  . جاریة في عروقھم جریان الماء في الجداول والكھرباء في األسالك

  
ب  ذي أعد كتی زوخ ال ازن ف دكتور م را ال ا"وجزى هللا خی ن البن ام الشھید حس د اإلم المي عن ل اإلس ت العم ھ " ثواب دما ل مق

دان بكلمات، ومضمنا إیاه، من كالم الشھید، جملة م ي می ول ف ھ القب ب ل م یكت ن األصول والرسائل والمذكرات، دالة على أن الرجل ل
  .الدعوة وقلوب الدعاة، إال ألنھ صحب وذكر، وجمع على هللا قلب من ھاجر وقلب من نصر، فربى وعلم وجاھد وغیر

  : یقول
الي، اآلراء المطروحة ٍفقد انتشرت الكتب اإلسالمیة الفكریة الحركیة والدعویة في األسواق وفي أیدي " الناس، وكثرت، بالت

 إلى اإلمام الشھید حسن البنا، مما أدى إلى حدوث -عن حسن قصد–حول المنھج السلیم للعمل اإلسالمي، ونسبت بعض تلك اآلراء 
رى عدم تطبی ك اآلراء، وی ى تل ھ إل ا انحرافبعض االلتباس عند بعض شباب الحركة اإلسالمیة، حتى إن بعضھم أخذ یحاكم قیادت ا قھ

ر اإلمام الشھید وًعن منھج الحركة اإلسالمیة األ راج فك ل، فكان البد، بالتالي، من أن تقوم الحركة ببذل بعض الجھد في محاولة إخ
  .ألبنائھا مجردا من االجتھادات الشخصیة واآلراء الفردیة، فكانت ھذه الدراسة حول ثوابت العمل اإلسالمي عند اإلمام حسن البنا

ھ ورسائلھ وما إن ا" ن مذكرات لمادة التي تحتویھا ھذه الدراسة لیست جدیدة، وإنما ھي خالصة فكر اإلمام الشھید مقتبسة م
  ."نقلھ عنھ ودونھ بعض اإلخوان القریبین منھ

  ).6-5ثوابت العمل اإلسالمي عند اإلمام الشھید حسن البنا، إعداد الدكتور مازن فروخ، ص  (
ف القضایا والمسائل وأھیب بالقارئ الكریم أن ي مختل ام ف ى آراء اإلم ك عل ل، ویقف ب  یعود إلى الكتاب، ففیھ ما یشفي الغلی

  ".وسھو أحفاده"من ھنا جاءت فكرة الشق الثاني من العنوان . بأمانة ودقة دون تأویل أو تبدیل أو زیادة أو نقصان



  لو استقبلت من أمري ما استدبرت
ي آخر ال ف د ق ا ق ھ المشھورةوإذا كان حسن البن ھ قولت ام حیات اإلخوان : " أی ري ما استدبرت لرجعت ب ن أم و استقبلت م ل

أثورات ام الم ى أی ین أن "المسلمین إل م یق م عل ھ عل ب، "، فألن ر الرك ي آخ ون إال ف روات ال یتحرك ب والث رفین أصحاب المنص المت
  (...).ة ویلتمسون مع ذلك الصدارة والرئاسة، ویفسدون العمل الصالح بنیاتھم المترف

ع تلمذتھم للشیخ، یتعلمون الوضوء والصالة " دأون بتواض ن العمال والفالحین، یب ن المساكین، م ا األول م اع البن كان أتب
ا وا  بیت روش لیبن زعیم . یجمعون الق ف ال ر والمال والجاه یجرون خل و الفك وال أن ھب مترف ة ل ة منبعث ون أم ت یك اد البی د ك ولق

   .الناجح، ویرھقون جھاده
دیل األسف عن (...) وكان رجل دعوة لیس لھ أن یستعمل وازع السلطان، لیعید تربیة المترفین  وكانت المطالبة السیاسیة ب

  (...).وإمامھ، رضي هللا عنھ، وجازاه عن المسلمین خیرا ) الرابع عشر(تلك التربیة المتكاملة التي أنِشأھا مجدد ھذا القرن 
خمیرة ونموذجا عملیا یصرخ فینا أن اإلسالم الفكري إسالم مبتور، وأن ذكر هللا وصحبة أھل وال یزال عمل البنا وأصحابھ "

  ".هللا ھي المنھاج، إن أقامھا العلم على منھاج الجھاد والدعوة على بصیرة
  ).457اإلسالم غدا، ص (

  
ون رحم هللا حسن البنا، ورحمنا بذكره، ونفعنا بعلمھ، وجعلنا على أثره وقدم رسول هللا، ھ، لنك ھ وسلم وأحباب  صلى هللا علی

ورد هللا كید أعدائھ في نحورھم، وجعل تدمیرھم في تدبیرھم، ونبھ حساده وحساد جماعتھ إلى صفاء . على شرعة هللا ومنھاج نبیھ
ھم أشیاءھم، و وقھم، وبخس اس حق ط الن النظر القلب وفضیلة العدل واإلنصاف، والتبین واالستیضاح، والشھادة بالقسط وعدم غم

ك ھو ) "43فاطر، " (وال یحیق المكر السيء إال بأھلھ"إلیھم بأعین األعداء أو استعداء الظالمین علیھم بالمكر والدھاء  ر أولئ ومك
  ).10فاطر، " (یبور

ة  رب، ومعاین ى شخصیتھ عن ق رف عل ھ ورسائلھ، للتع ھ وأقوال وھدى هللا أحفاد الشھید للعودة إلى كتبھ وسیرتھ، ومذكرات
  .  عن كثبفكرتھ

ولیتبین لھم أن الدعوة إلى هللا تربیة وعلم وجھاد، وأنھا نسبة قلبیة إلى أھل هللا المؤمنین المتقین المبشرین الذاكرین وسط 
الحق وسط الشیاطین الخرس  الغافلین، القائمین وسط النائمین، الصائمین وسط المتخمین، المجاھدین وسط القاعدین، الصادعین ب

ال المحسنین الذین سبقت لھم من هللا الحسنى فاستیقظوا، وإلى هللا عادوا، ثم أحسنوا فنالوا الحسنى وزیادة، وتابوا الصامتین، الرج
دوا هللا  م عب ادروا، ث ھ وب ارعوا إلی روا، وس ى هللا وف طروا إل روا، واض ذنوبھم وأق وا ب روا، واعترف وا  وانكس تغفروا، وذل واس

اء بالفرض والنفل تقربا، وجاھدوا أن زاح ابتغ الم ابتغاء البھاء، وعن فضول الم رك فضول الك ن ت ره م ى ما تك ا عل فسھم حمال لھ
ة هللا  الھیبة، وعن االشتغال بعیوب الغیر ابتغاء إصالح عیوب النفس، وعن حب الدنیا ابتغاء حب اآلخرة، وعن التجسس في كیفی

  . عنھ وأرضاهتعالى ابتغاء البراءة من النفاق، كما قال الفاروق عمر رضي هللا
انھم  ي جن د ف ي توق حمة أبصارھم، لك وبھم ال بش ون قل ھ، أن یقرأوھا بعی ام ومن ذه الشھادات عن اإلم راء ھ إننا نرید من ق
نفس  ى ال ل المضني الشاق عل ى صعدات العم رج إل وسنان اإلیمان، وتوقد في جنوبھم جذوة اإلحسان، علنا نھب ملتاعین، علنا نخ

ب، الصادق نجأر خائفین طامعین، س ر المنی اء الخبی ن البن ا لإلخوان المسلمین حس ائلین هللا أن یقیض لنا مثلما قیض هللا حسنا البن
  .الذاكر المنعم علیھ، الجلیس الصالح، الخلیل الفالح، الرفیق الناصح، الدلیل المنھض، العالم العامل المجاھد

ا سویا، ویا سعادة من بحث فوجد، وزرع فحصد، وعرف ما قصد فھان علی ت عالما مستغنیا، وولی إن كن ا وجد، وإال ف ھ م
  .فالكالم مع غیرك من الفقراء المحتاجین إلى من یأخذ بأیدیھم إلى هللا، ومن مات ولم یفز با فال نھایة لحسرتھ

  
ة ا ي نعم دین ف ن الخال ھ م ھ، وأن یجعل ھ، وأن یسكنھ فسیح جنات ا شآبیب رحمت ى نسأل هللا أن ینزل على حسن البن لنظر إل

  .وأن یجلسنا وإیاه على منابر من نور على سرر متقابلین في أعلى علیین مع النبیئین والصدیقین والشھداء والصالحین. وجھھ
ھ أجدر در، وب د أق ى التجدی رن الخامس عشر عل ذا الق ي ھ ذا . ونسألھ تعالى أن یقیض ألمة خیر البشر رجاال ف ي ھ ا ف وإنن

  .أداء، وتحدیات كبیرة، وهللا أكبرالواقع المنكر ألمام عقبات ك
ائمین  ھ وأصفیائھ، مستخلفین ق ع أولیائ كما نرجوه، سبحانھ، أن یجعلنا على قدم أحبابھ، وأن یجمعنا وإیاك، أخي القارئ، م

ات ت العقب ا كان ق مھم ادة الح ن ج ون ع اطھم ال یتزعزع ي رب ابتین ف اء ث اء أمن ؤمنین أقوی ط، م اھدین بالقس الحق، ش وأن .  ب
ى ما . یستعملنا في دعوتھ لتغییر ما بأنفسنا إحسانا، وتغییر ما باألمة عدال، بما یناسب العصر وعقباتھ، وتحدیاتھ ومستحقاتھ إنھ عل

  .نعم المولى ونعم النصیر. یشاء قدیر وباإلجابة جدیر
رىوالصالة والسالم على خیر الورى، من نبت في أم القرى فأوثق هللا بھ العرا، محمد أفضل من وق الث ھ .  مشى ف ى آل وعل

  .البررة وخلفائھ وباقي العشرة المبشرة، وصحبھ أولي السبق والھجرة والنصرة، وإخوانھ وحزبھ إلى یوم الدین
  والحمد  رب العالمین

  .ھـ1418انتھى بفاس یوم الخمیس فاتح جمادى األولى 
  

  حسن البنا حسن البناء
  



ـاقدمـن *****حسـن البنـاء وفي فـؤادي لوعة   كیـد ظـالم وخسـة ح
  أن فزت باإلحسـان صحبة عـابد*****وفسـوق حسـاد رمـوك ببدعـة 

  وعـلى الفداء وكنت خیر مجـاھد*****وجمعت إخـوان الصفاء على التقى
  واالبـن یشـرف إذ یبـر بـوالد*****أنجبـت أبنـاء سعـدت ببـرھـم
  كـون لجـاحدأن المـعیـة ال تـ*****لكـن أحفـادا نسـوك ومـا دروا
  لیـس الخلیـل إذا أخـل براشـد*****خـل عـلى دین الخلیـل إذا وفـا
  مـا استـدبروا من صحبة ومحامد*****لـو أنصفـوا الستقبلوا من أمرھم

  فسـمـا وعاد إلى الصفاء كما بدي*****جـددت دینـا للعبـاد من البـلى
  مة شـاھدلخـالفـة أخـرى بقـو*****یـا لیت شعـري من یجـدد دیننا

  نحیـي الـورى بمثال حكم راشدي*****حسـن البنـاء وسیـدا قطبـا بـھ
  بـأعـزة شـم األنـوف أمـاجـد*****عـودا عـلى بـدء الھـدایة بعثة

  والصحب مـا حن المشوق إلى غد*****ثـم الصـالة عـلى النـبي وآلـھ
  
  منیر الركراكي . ذ
 


