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رسالة رمضان
العدد الواحد والعشرون
األحد  21رمضان 1440ه الموافق  26مايو 2019م
******************
اقرأ في هذه الرسالة:

كلمة فضيلة املرشد العام د .حممد بديع من منصة رابعة العدوية  – 2013/7/5كاملة
https://www.youtube.com/watch?v=4dFarB0CGRo
💮يا باري البريات💮
احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على نبينا حممد  ،وعلى آله وصحبه أمجعني ..
ِ
ِ
اِل اخل ِفيَّ ِ
ِ ِ ِ
ئ ِ ِ
ات  ،املطَّلِع علَى الض ِ
َاا َ بِ ُل ِ َشٍ
الَبيَّات َ ،و َغافَر اخلَـطيَّات َ ،و َع َ َ
ُ ُ َ
اللَّ ُه َّم يَا بَا ِر َ َ
َّمائ ِر َوالنـيَّات  ،يَا َم أن أ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّك
وِب َ ،وََتَ َاوأز َع أن َسيئَ ِاِتَ إِن َ
ع ألماً َ ،وَوس َع ُك ّ ِ َش أٍ َر أْحَةً َ ،وقَـ َهَر ُك ّ ِ َمَألُوق عَّزةً َو ُالأماً  ،ا أغف أر ِِل ذُنُ ِوِب َ ،و أ
استُـ أر عُيُ ِ َ
أَنأت الأغَ ُفور َّ ِ
يم .
َ
ُ
الرا ُ
ِ
الزالَّ ِ
ات  ،يا رفِيع الدَّرجا ِ
اشف ال َلرب ِ
اضٍ احل ِ
ِ
يا ََِسيع الد ِ
ِ
ِ
ت،
ت َ ،ويَا َغافَِر َّ
َ َ َ
ي ِ َ
َ َ َ ََ
اجات  ،يَا َك َ َُ
العثَـَرات  ،يَاقَ َ َ َ
َّع َوات  ،يَا ُمق َ
َّك ََِسيع قَ ِريب ُُِميب الدَّعو ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِِ
األايا ِ ِمأنـ ُهم و أ ِ ِ
ات .
ني َواملُ أسل َمات َ ،واملُأؤمن َ
ا أغف أر ل أل ُم أسلم َ
ني َواملُأؤمنَات ،أ َ
َ
األم َوات  ،إن َ ٌ ٌ ُ َ َ
ك األ أَعظَ ِم  ،الَّ ِذي إِذَا د ِعيت بِِه أَجبت  ،وإِذَا سئِأل ِ
ك بِ أِ
ت
ك بِأَِّن أ ُ
َش َه ُد أَن َ
َسأَلُ َ
اَس َ
َسأَلُ َ
َّك أَنأ َ
ت بِه أ أَعطَأـي َ
َأ َ َ ُ َ
ُ َ
ت،أأ
اللَّ ُه َّم إِِّن أ أ
ِ
ِ
ِ
ت
َا ُد َّ
َا ٌد ؛ أَ أن تَـ أغفَر ِِل ذُنُ ِوِب  ،إِن َ
َّك أَنأ َ
اهللُ ال إِلَهَ إِالَّ أَنأ َ
الص َم ُد  ،الَّذي َِلأ يَل أدَ ،وَِلأ يَولَ أد َ ،وَِلأ يَ ُل أن لَهُ ُك ُف ًوا أ َ
ت  ،األ َ
الغَ ُفور َّ ِ
يم.
ُ
الرا ُ
ف َعّن.
َّك َع ُف ٌّو َك ِرميٌ ُُِت ُّ
الع أف َو فَ أ
اللَّ ُه َّم إِن َ
اع ُ
ب ّ
رب ا أغ ِفر ِِل ولِوالِ
ي ولِمن دخ ِ بـي ِِت م أؤِمنًا ولِألم أؤِمنِني وامل أؤِمنَ ِ
ات .
د
َّ
َ
َ
َ
أ
َ
ُ
َ
أ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
أ ََ
َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ت أ أَعـلَ ُم بِِه ِمنّـٍِ  ،اللَّ ُه َّم ا أغ ِف أر ِِل َه أزِِل َوِجدي َ ،و َخطَئٍِ
اللَّ ُه َّم ا أغف أر ِِل َخطيئَِِت َو َج أهلٍ َ ،وإِ أسَرِاِف ِِف أ أَم ِري َ ،وَما أَنأ َ
ِ
ِ
ك ِعأن ِدي .
َو َع أمدي َ ،وُك ُّ ِ َذل َ
ت نَـ أف ِسٍ فَا أغ ِف أر ِِل .
َرب إِِّن ظَلَ أم ُ
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اللَّه َّم أَنأت رِب ال إِلَه إِالَّ أَنأت خلَ أقتَِّن وأَنَا عب ُد َك  ،وأَنَا علَى عه ِد َك وو أع ِد َك مااستَطَعت ،أَعوذُ بِ َ ِ
ت
َ أ أ ُ ُ
صنَـ أع ُ
َ َأ
َ َ
َ
ك م أن َشر َما َ
ُ َ َ
َ َ َ أ ََ
ك بِ َذنأِِب فَا أغ ِف أر ِِل فَإنَّهُ ال يَـ أغ ِفر ُّ
ت.
ك َعلَ ٍَّ َوأَبُو ُ لَ َ
ك بِنِ أع َمتِ َ
أَبُو ُ لَ َ
وب إِالَّ أَنأ َ
الذنُ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
اجبُـ أرِِّن َ ،و أارفَـ أع ِّن .
اللَّ ُه َّم ا أغف أر ِِل َ ،و أارْحَأ ِّن َو أاهدِِّن َ ،و َعاف ِّن َو أارُزقأ ِّن َ ،و أ
ِ ِ
ِ
ين.
إسَرافَـنَا ِِف أ أَم ِرنَا َوثـَب أ
َربـَّنَا ا أغف أر لَنَا ذُنُوبَـنَا َو أ
ت أَقأ َد َامنَا َوانأ ُ
ص أرنَا َعلَى ال َقوم ال َلاف ِر َ
ِ
ِ
ِ
ضُّرهُ ُّ
ك.
وب َ ،وال تُـأن ِق
الذنُ
صَ
صهُ امل أغفَرةُ  ،ا أغف أر لَنَا َما ال يَ ُ
اللَّ ُه َّم يَا َم أن ال تَ ُ
ب لَنَا َماال يـُأنق ُ
ُ
ُ
ضُّرَك َ ،وَه أ
َ
ِ
ِ
ِ
اللَّ ُه َّم ا أغ ِف أر ِِل ذَنأِِب ُكلّهُ ِ ،دقَّهُ َو ُجلَّهُ َ ،وأ ََّولَهُ َوآخَرَه َ ،و َعالَنيَتَهَ َوسَّرهُ.
اللَّ ُه َّم إِ َّن ذُنُ ِوِب ِعظَ ٌام وِهٍ ِصغَ ٌار ِِف َجأن ِ
ب َع أف ِو َك يَا َك ِرميُ  ،فَا أغ ِف أرَها ِِل .
َ
اللَّ ُه َّم ا أغ ِف أر ِِل َذنأِِب َ ،وَوس أع ِِل ِِف َدا ِري َ ،وبَا ِرأك ِِل ِِف ِرأزقٍِ .
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِم أن قَـأبلِنَا َ ،ربـَّنَا َوال ُُتَم ألنَا َما ال
َربـَّنَا ال تُـ َؤاخ أذنَا إِ أن نَسينَا أ أَو أ أ
َخطَأنَا َ ،ربـَّنَا َوال َأُتم أ ِ َعلَينَا إِ أ
صَراً َك َما َْحَألتَهَ َعلَى الذ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ين.
طَاقَةَ لَنَا بِه َ ،و أاع ُ
ف َعنَّا ّوا أغف أر لَنَا َو أارْحَأنَا أَنأ َ
ت َم أوالنَا فَانأ ُ
ص أرنَا َعلَى ال َق أوم ال َلاف ِر َ
ض األَ أشيا ِ
ِ
ك  ،وَِل نَـع ِ
ك أَ أن تُطَاع فِي ِه  ،اإلميَ ِ
ك ِِف أَبأـغَ ِ
اللَّ ُه َّم إِنَّا قَ أد أَطَ أعنَ َ
صَ
ان بِ َ
َاب األ أشيَا إِلَأي َ
ك َ ،وا ِإلقأـَرا ِر بِ َ َ أ أ
َ أ
َ
اك ِِف أ َ
ِ
أَ أن تُـع ِ
ك  ،اللَّ ُه َّم فَا أغ ِف أر لَنَا َما بَـأيـنَـ ُه َما.
صى فأي ِه ؛ ال ُل أف ِر َواجلَ أحد بِ َ
أَ
ِ
ت َوَما أ َّ
َسَرأر ُ
َخ أر ُ
ت املَُقد ُم َوأَنأ َ
ت  ،وما أنت أعلم به مّن  ،أَنأ َ
ت َ ،وَما أ أَعلَأن ُ
َّم ُ
اللَّ ُه َّم ا أغف أر ِِل َما قَد أ
ت املَُؤخ ُر ال إِلَهَ
ت َوَما أ أ
ـت.
إِالَّ أَنأ َ
َربـَّنَا ا أغ ِف أر لَنَا ذُنُوبَـنَا َوَكف أر َعنَّا َسيئَاتِنَا َوتَـ َوفَّـنَا َم َع األَبأـَرا ِر .
ِ ِِ
ربـَّنا ا أغ ِفر لَنا و ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ك َوقِ ِه أم
ين تَابُوا َواتَّـبَـعُوا َسبِيلَ َ
ََ أ َ َ أ
ين َسبَـ ُقونَا بِا ِإلأميَان َ ،ربـَّنَا َوس أع َ
ت ُك ّ ِ َشٍ َر أْحَةً َوع ألماً فَا أغف أر للَّذ َ
إلخ َواننَا الذ َ
َع َذاب اجلَ ِحي ِم.
اللَّ ُه َّم أَقِ أ ِ َعثَـَراتِنَا َ ،وا أغ ِف أر َزالَّتِنَا َ ،وَكف أر َعنَّا َسيئَاتِنَا َ ،وتَـ َوفَّـنَا َم َع األَبأـَرا ِر .
اللَّه َّم ب ِ
اي بِاملا ِ َوالثَّـ أل ِِ َوالبَـَرِد ،
ب  ،اللَّ ُه َّم ا أغ ِس أل ِّن ِم أن َخطَاي
ني امل أش ِرِق َوامل أغ ِر
ت بَـ
اع أد
اي َك َما ب
ني َخطَاي
اع أد بَـأي ِّن َوب
أ
َ
َ
َ
َ
أ
َ
َ
َ
َ
ُ َ
َ
َ
َ
َ
ِ َ
ِ
الدنَ ِ
ض م َـن َّ
س.
َّوب األَبأـيَ ُ
اللَّ ُه َّم نَـق ِّن م أن اخلَطَايَا َك َما يـُنَـقَّى الث ُ
ِ
ِ
ت نَـ أف ِسٍ ظ ألماً َكثِرياً َ ،وال يَـ أغ ِفر ُّ
ور
ت  .فَا أغف أر ِِل َم أغفَرًة ِم أن ِعأن َد َك َ ،و أارْحَأِّن إِن َ
َّك أَنأ َ
الذنُوب إِالَّ أَنأ َ
اللَّ ُه َّم إِِّن ظَلَ أم ُ
ت الغَ ُف ُ
ُ
َّ ِ
يم .
الرا ُ
****************
من ثوابت الجماعة
جماعة اإلخوان في الميدان دائما بإذن اهلل تعالى
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وجوب العمل الجماعي

إن إخالص القلب ،ونقا الضمري ،وطهارة النفس ،وصدق القول ،وأمانة األدا كلها من ملارم األخالق الِت
بعث الرسول ليتممها وليلون هبا اللبنات الصاحلة ِف ُمتمعه.
والعَبة ِف اركة التاريخ أو ِف منو احلضارة وازدهارها ليست بوجود األفراد املخلصني الذين يتصفون هبذه
األخالق ،مهما بلغ صالاهم وتقواهم وإدراكهم حلقائق األمور ،وإمنا العَبة واألهم أن تلون هناك اركة مجاعية،
وصالح يشبه أن يلون تياراً قوياً هادراً غالباً ال ضعيفاً وال مغلوباً ،مؤثراً ِف غريه بالتعريف بدعوته باحللمة واملوعظة
احلسنة واجملادلة بالِت هٍ أاسن ،ال يتأثر بغريه ،يقول احلق بعزة املؤمن الذي يستمد قوته من اهلل مث من اجلماعة الِت
يرتبط هبا.
وليس هذا تقليالً من عم ِ الفرد وال ما يتحلى به من صفات كرمية ،وللن إاقاقاً للحق الذي ندين به ،ذلك
ألنه من واجب الفرد املخلص ِف ُتوي ِ دعوته إىل تيار عام حيمله املخلصون أمثاله ،ويعتصمون حبب ِ اهلل ويلونون على
قلب رج ِ وااد ِف مجاعة واادة " والعصر ،إن اإلنسان لفٍ خسر ،إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق
وتواصوا بالصَب" (العصر )3-1 :فاالستثنا من اخلسران للجماعة الِت تتواصى باحلق والصَب.
فإن قال قائ ِ :أنا أستطيع أن أالم باإلسالم على نفسٍ ،فال أظلم وال أزِّن وال أسلر ،وال أراِب ،وأقيم صالِت،
وأؤدي زكاِت ،وأصوم شهري ،وأاِ إىل قبلِت ،وأقوم بل ِ واجباِت اإلميانية الفردية ،وأدعو غريي لذلك مث أمضٍ حلاِل.
نقول :هذا مجي ِ ،وللن من فع ِ ذلك كمن أاسن اختيار اللبنات وبدأ بنفسه فأصلحها ،ودعا غريه لذلك،
وللن ه ِ نطلق على اللبنات وإن كانت جيدة وصاحلة للبنا وللنها مبعثرة ،إهنا بناية متعددة األدوار أو عمارة مرتفعة
الطبقات دون أن َتمع هذه اللبنات أو يشد بعضها بعضاً؟.
فهذا اال من دعا إىل ذلك ،فليف نطبق منهاجنا السياسٍ واالقتصادي واالجتماعٍ والرتبوي
ب ِ من يقيم احلدود؟ ومن يقيم العدل ويرد الظلم؟ من حيدد احلالل واحلرام؟ ومن حيدد أنواع النشا ووسيلة
اللسب؟ من يسوس األمة وحيمٍ البيضة وينشر الدعوة وجياهد األعدا ؟ َم أن ومن ومن؟.
فال يلفٍ أن يقوم أفراد حمتسبون َملصون من هنا وهناك يعملون متناثرين لإلسالم.
وإن كان عملهم مفيداً ومرصوداً هلم ِف ميزاهنم عند اهلل ،فإن اهلل ال يضيع عم ِ عام ِ من ذكر أو أنثى ،وك ِ
امرئ جيزئ مبا قدم اسب نيته ،وإتقانه“ ،فمن يعم ِ مثال ذرة خرياً يره” (الزلزلة“ )7:إن اهلل ال يظلم مثقال ذرة”
(النسا .)40 :
والعم ِ الفردي ِف واقع األمة اإلسالمية املعاصر ،ال يلفٍ لسد الثغرة وُتقيق األم ِ املرَتى ،ب ِ البد من عم ِ
مجاعٍ ،وهذا ما يوجبه الدين وحيتمه الواقع.
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الدين يدعو للجماعة:

فالدين يدعو إىل اجلماعة ويلره الشذوذ ،فيد اهلل مع اجلماعة ،ومن شذ شذ ِف النار ،وإمنا يأك ِ الذئب من
الغنم القاصية ،وال صالة ملنفرد خلف الصف وال ملتقدم عليه ،واملؤمن للمؤمن كالبنان يشد بعضه بعضاً ،والتعاون على
الَب والتقوى فريضة من فرائض الدين والتواصٍ باحلق والصَب أشد شرو النجاة من خسران الدنيا واآلخرة.
والواقع حيتم أن يلون العم ِ املثمر مجاعياً ،فاليد الواادة ال تصفق ،واملر قلي ِ بنفسه كثري بإخوانه ،ضعيف
مبفرده ،قوي جبماعته ،واألعمال اللبرية ال تتم إال جبهود متضافرة ،واملعارك احلاَسة ال يتحقق النصر فيها إال بتضام
األيدي وتعاضد القوى ،كما قال القرآن “إن اهلل حيب الذين يقاتلون ِف سبيله صفاً كأهنم بنيا ٌن مرصوص” (الصف:
.)4
يؤكد هذا :أن القوى املعادية لرسالة اإلسالم وأمته ،ال تعم ِ بطريقة فردية ،وال ِف صورة فئات مبعثرة ،ب ِ تعم ِ ِف
صورة تلتالت وَتمعات منظمة غاية ِف التنظيم ،هلا هياكلها وهلا أنظمتها وهلا قيادها احمللية واإلقليمية والعاملية ،ومن
الواجب علينا أن نواجه أعدا نا مبث ِ ما حياربوننا به ،ال جيوز لنا أن نقاوم العم ِ اجلماعٍ بالعم ِ الفردي ،والعم ِ املنظم
بالعم ِ املبعثر ،فالفوضى ال تقاوم النظام ،والفرد ال يقاوم اجلماعة.
والقرآن اللرمي حيذرنا من ذلك اني يقول“ :والّذين كفروا بعضهم أوليا بعض إال تفعلوه تلن فتنةٌ ِف األرض
وفساد كبري” (األنفال ..)73 :ومعىن (إال تفعلوه) أي إن ِل يوال بعضلم بعضاً ويساند بعضلم بعضاً ،تلن فتنة ِف
األرض وفساد كبري وأي فتنة وأي فساد أكَب من أن تتجمع قوى اللفر وتتفرق قوى اإلسالم ،وأن يتالام الباط ِ،
ويتمزق احلق ،فهذا هو اخلطر اللبري والشر املستطري.
عمل جماعي منظم:

والبد أن يلون العم ِ اجلماعٍ منظماً ،قائماً على قيادة مسؤولة ،وقاعدة مرتابطة ،ومفاهيم واضحةُ ،تدد
العالقة بني القيادة والقاعدة على أساس من الشورى الواجبة امللزمة ،والطاعة املبصرة الالزمة.
فاإلسالم ال يعرف مجاعة بغري نظام ،اىت اجلماعة الصغرى ِف الصالة تقوم على النظام ،فال ينظر اهلل إىل الصف
األعوج ،والبد للصفوف أن ترتاص وتتالام ،وال جيوز ترك ثغرة ِف الصف دون أن متأل ،فأي فرجة دون أن متأل يسدها
الشيطان ،املنلب جبوار املنلب ،والقدم جبانب القدم ،وادة ِف احلركة واملظهر ،كما أهنا وادة ِف العقيدة والوجهة.
وال يقب ِ من أاد أن يشذ عن الصف ،ويسبق اإلمام فريكع قبله أو يسجد قبله ،وحيدث نشازاً ِف هذا البنا
املنظم املتناسق ،فمن فع ِ ذلك خيشى أن ميسخ اهلل رأسه رأس ْحار ،وللن هذا اإلمام إذا أخطأ فإن من اق َم أن ورا ه

 ب ِ من واجبه -أن يصحح له خطأه ،سوا أكان من غلط أم من سهو ،وسوا أكان اخلطأ ِف القول أم ِف الفع ِ،ِف القرا ة أم ِف أركان الصالة األخرى ...اىت إن املرأة ِف الصفوف البعيدة تصفق بيدها لينتبه اإلمام إىل خطئه....
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إهنا صورة مصغرة لنظام اجلماعة اإلسالمية ،وما ينبغٍ أن تلون عليه العالقة بني القيادة واجلندية،
هذا ما دعا إليه اإلمام اسن البنا اني أسس اركته اإلسالمية املباركة وِل يلتف باخلطب والدروس والوعظ
واإلرشاد العام ،على أمهيته ،ب ِ رأى بنور بصريته أنه البد من التلوين بعد التنبيه ،ومن التأسيس بعد التدريس كما عَب
هو بقلمه وعلم أتباعه أن اجلماعة ضرورة شرعية البد هلا من قائم يقوم عليها ،وهلذا يلون فهمنا لإلسالم.
فليست عناية اإلسالم بالفرد إال ليلون لبنة صاحلة ِف اجلماعة الِت ستتحم ِ عب الدعوة من ايث نشرها
واجلهاد ِف سبي ِ نصرهتا ،وإقامة اجلولة الِت دعا اإلسالم إىل تشييدها وتدعيم أركاهنا.
هلذا كانت ك ِ العبادات ِف اإلسالم مجاعية أو داعية إىل تدعيم اجلماعة ،فالصالة ِف مجاعة تفض ِ صالة الفرد
بسبع وعشرين درجة ،وصالة اجلمعة ال تصح إال ِف مجاعة ،كذلك صالة العيدين ،اىت سنة القيام ِف رمضان من
املستحب أن تلون مجاعة.
إن العم ِ اجلماعٍ وصية الرسول للمسلمني“ :يد اهلل مع اجلماعة ومن شذ شذ ِف النار”“ ،فعليلم باجلماعة
فإمنا يأك ِ الذئب من الغنم القاصية”“ ،من أراد حببواه اجلنة فليلزم اجلماعة”.
يقول عبد اهلل بن مسعود رضٍ اهلل عنه عن اجلماعة :إهنا اب ِ اهلل الذي أمر به ،وإن ما تلرهون ِف اجلماعة
والطاعة خري مما ُتبون ِف الفرقة ...ويقول اإلمام علٍ رضٍ اهلل عنه :كدر اجلماعة وال صفا الفرد.
واجلماعة – كما قلنا -أفراداً وقيادة ومنهجاً ،تنشئ أمة تأمر باملعروف وتنهى عن املنلر وتؤمن باهلل ،ونصرها
حمقق بوعد اهلل هلا :بالفهم السليم واإلخالص هلذا الدين “ :وإن جندنا هلم الغالبون” (الصفات“ )173 :ومن يتول
اهلل ورسوله والذين آمنوا فإ ّن ازب اهلل هم الغالبون” (املائدة ....)56 :إن الذين يعتقدون أن اإلسالم دين ودولة
ومنهاج اياة هم الذين يؤمنون بوجوب العم ِ اجلماعٍ.
والعمل الجماعي المنظم يقوم على:
قيادة مخلصة مسؤولة (القيادة).
قاعدة (األفراد) مترابط فيما بينها مخلصة لبعضها (الجماعة).
منهاج بمفاهيم واضحة (الدعوة).
وتقوم العالقات احملددة فيما بينها على أساس من الشورى الواجبة امللزمة والطاعة املبصرة الالزمة ،واإلخالص
للفهم واحلركة ،فإن ارتفع اإلخالص فيما بينها أصبحت كأي َتمع قائم على املصا ح واملنافع ،وليست مجاعة هلا
مقوماهتا وخصائصها وأهدافها ووسائلها ،تأمر باملعروف وتنهى عن املنلر وتؤمن باهلل ،لتحقق اخلريية ِف زماهنا الذي
تعيشه ،وتقود البشرية إىل رشدها ،وُتقق قوله تعاىل“ :وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتلونوا شهدا على الناس ويلون
الرسول عليلم شهيداً” (البقرة.)143 :
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وبوضوح ِف الفلرة ووادة ِف التصور والسلوك ،ووادة اهلدف واملصري ووادة الغاية الِت ننشدها.
هلذا كله فإننا نرى إمجاع املسلمني من بعد وفاة الرسول ( على من خيلفه ليحفظ الدين ،وتستمر الدعوة ،وحيمٍ
األمن ،وتبلغ رسالة اإلسالم إىل سائر أحنا الدنيا).
يقول علٍ بن أِب طالب رضٍ اهلل عنه :البد للناس من إمارة برة أو فاجرة.
قي ِ :يا أمري املؤمنني هذه الَبة قد عرفناها ،فما بال الفاجرة؟...
قال :تقام هبا احلدود ،وتؤمن هبا السب ِ ،وجياهد هبا العدو ،ويقسم هبا الفئ.
ويقول ابن خلدون :إن نصب اإلمامة قد عرف وجوبه من الشرع بإمجاع الصحابة والتابعني وِل يق ِ أاد بغري
ذلك.
أما اإلمام اجلويّن فيقول :اإلمامة إمنا تقوم على أص ِ اإلمجاع الثابت.
كما يقول اإلمام الشهرستاِّن :قال أبو بلر الصديق رضٍ اهلل عنه بعد خطبته ِف سقيفة بّن ساعدة :والبد هلذا
الدين من قائم يقوم عليه ،فناداه الناس من ك ِ جانب :صدقت يا أبا بلر.
ونفس املعىن يقوله اإلمام املاوردي :اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة ِف اراسة الدين ،وسياسة الدنيا.
ولقد صدق القائ ِ :الدين أص ِ والسلطان اارس ،وما ال أص ِ له فمهدوم ،ومن ال اارس له فضائع...
فللٍ حنقق أهدافنا وما نصبو إليه كان البد من ُتديد األهداف الِت تسعى لتحقيقها اجلماعة وهٍ:
الفرد املسلم ،والبيت املسلم ،والشعب املسلم ،فاحللومة املسلمة فالدولة الِت تقود الدولة اإلسالمية وتضم شتات
املسلمني،
ولذا فإن اجلماعة الِت تدعو إىل هذا الفهم تعريفاً وتلويناً وتنفيذاً هٍ الِت تعم ِ على ُتقيق هذا الواجب وما ال
يتم الواجب إال به فهو واجب.
فال إسالم – عند اإلمام البنا -بدون مجاعة ،وال مجاعة بدون إمارة ،وال إمارة بدون طاعة ،ألن اإلسالم نظام
وطاعة ،وأكَب دلي ِ على ذلك اخلطاب القرآِّن ونداؤه اجلماعٍ “يا أيها الذين آمنوا” ...ب ِ إن صدر سورة البقرة تبني
هدى للمتقني” ...مث عدد ربنا
أن ُتقيق اهلدى ال يلون إال من املتقني وليس املتقى “ذلك اللتاب ال ريب فيه ً
صفاهتم “الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون” فهٍ صفات مجاعية كما رأيت ،ب ِ إن املوىل
يذكرنا هبذا املعىن اني نردد ِف ك ِ صالة “إياك نعبد” بصيغة اجلمع.
إننا حين نقول إن اإلسالم دين الجماعة ،فهذا الفهم دين والمفروض أن يكون من ثوابت أي جماعة من

الجماعات التي تدعو إلى اإلسالم ،وحين أهمل هذا الفهم ونساه المسلمون وفصل العلمانيون الدين عن الدولة
جدد هذا المعنى اإلمام البنا ودعا إلى العودة إليه.
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فهو من ثوابت اإلسالم نفسه الذي يدعو إىل ُتقيق النظام ِف أق ِ عدد يتصوره املسلم اىت ولو كان مسافراً ،فإن
كان مبفرده ِف سفره فالشيطان معه ،وإن كانوا أكثر من ذلك ولو ثالثة كان البد من أن يؤمر عليهم أمري “إن كنتم
ثالثة فأمروا أادكم”...
فما بالك مبن يريد أن حيٍ أمة ويقيم دولة ويصنع اضارة ،أال حيتاج هذا إىل تنظيم دقيق وأمري مطاع ِف مجاعة،
يشعر ك ِ فرد فيها أنه ِف كيان مطالب أن يقيم دين اهلل على األرض عقيدة وشريعة كمنهِ اياة يتناول مجيع جوانبها.
وال شك أنه إذا قوى إميان األفراد اشتد عود اجلماعة ،وسعت حنو أهدافها ُتققها ،وإال تفلك الصف لضعف
اإلميان بني األفراد ،أو عدم وضوح الرؤية أو مي ِ القلب إىل شٍ من أمور الدنيا املعوقة عن السري مث ِ املال ،والولد،
واأله ِ ،واخللود إىل الرااة ،أو اليأس واخلوف والفتور الذي يصيب األفراد أثنا السري ،أو احلماس الزائد الذي يتصف
به املنبت الذي ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى ،أو عدم الشعور بالوال .
وإذا كان الذي نقول هو هناية املآل وهو واجب املسلمني مجيعاً إلقامته ،فإن الوسيلة املوصلة إليه من الواجب
أيضاً ،فالدعوة إىل عدم أمهية العم ِ اجلماعٍ دعوة إلضعاف املسلمني وتفليك وادهتم ِف زمان ال يعرف إال
التلتالت والتجمعات لتحقيق املصا ح ،فما بالك باإلسالم الذي يعتَب اجلماعة إمياناً والتفرق كفراً.
وال يتم معّن اجلماعة ِف نفس الفرد إال إذا شعر:
أوالً :باالعتزاز بانتمائه إليها.
ثانياً :الطمأنينة ِف وجوده فيها.
ثالثاً :أهنا اققت أو ُتقق أمانيه.
رابعاً :أنه عضو فيها ولبنة من لبناهتا ميدها ومتده ،ويشدها وتشده.
خامساً :أنه هبا وليس بغريها وهٍ إن ِل تلن به فبغريه” وإن تتولوا يستبدل قوماً غريكم مث ال يلونوا أمثاللم”
(حممد " ..)38 :يا أيها الذين آمنوا من يرتد منلم عن دينه فسوف يأِت اهلل بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنني أعزة
على اللافرين جياهدون ِف سبي ِ اهلل وال خيافون لومة الئم ذلك فض ِ اهلل يؤتيه من يشا واهلل واسع عليم” (املائدة:
.)54
وهذا هو الفرق بني التجمع الذي ال رابط له وال رأس وال منهِ ،وبني اجلماعة الِت هٍ وجدان ووشائِ ومشاعر،
وترابط واب ،ونظام وأهداف ووسائ ِ ،وجند وقيادة غايتها اهلل ،ولذلك كان إصالح النفس لتلون تقية ،وتلوين
األسرة لتلون مسلمة ،وإرشاد اجملتمع لتسود القيم واملبادئ واألخالق وشعائر اإلسالم ومظاهره ِف ك ِ أرجائه ،والدعوة
باحللمة واملوعظة احلسنة لتطبيق شرع اهلل ،بالوسائ ِ السلمية والشرعية عن طريق مجاعة اققت قوة احلب وقوة اإلميان
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هٍ السبي ِ الوايد إلقامة شرع اهلل ،وذلك وجدنا رسول اهلل ( يدعونا إىل اجلماعة والسمع والطاعة ِف كثري من أااديثه
الشريفة ،وال يتحقق السمع والطاعة إال برتبية متأنية داخ ِ اجلماعة.
************
كلمة حق من قلب محب
هل من مجيب ؟
ماهلؤال "اإلخوان" الذين مألوا الدنيا و شغلوا الناس!
ما السر ِف وجودهم ،ب ِ و متددهم ،رغم ك ِ ما ا ِ هبم من بطش ونلال ؟
تسعون عاماً و هم يتعرضون حلمالت كثيفة من العسف و القصف و اإلقصا  ،و ِف ك ِ مرة خيرجون أصلب

عوداً وأقوى عزما وأشد شليمة؟
كلما اراد نظام ان يصنع عدواً جعلهم ِف رأس القائمة ،مث أخذ يصب عليهم من العذاب صباً ،وللنهم خيرجون
من حمنهم تلك قاطبة ،ال يلوون على شيئ ،وكأن تلك القوارع ال تزيدهم ّإال إمعاناً ِف السري على ذات الطريق !!
تلك ظاهرة ِل تُعهد كثرياً ِف التاريخ .سعى عبدالناصر اىل إستئصاهلم فهلك دون أن يظفر مبراده،
وأعم ِ فيهم اافظ األسد السيف فخرجوا بسالم ِل ميسسهم سو ،
وكذلك فع ِ جعفر منريي وزين العابدين و معمر القذاِف ،فذهبت رحيهم مجيعاً وبقٍ "اإلخوان" كتلة عصية على
التفتيت !
أما على مستوى املعارك األق ِ ادة فما من نظام سياسٍ ِف العاِل العرِب ّإال وصب عليهم سو عذاب،
وللنهم ينهظون من ك ِ عثرة و خيرجون من ك ِ حمنة موفورين.
ما تفسري ذلك ؟
ما وجه اإلعرتاض على "اإلخوان"؟
أهو على املنهِ الذي ميثلونه أم على األدا السياسٍ؟
فإن كانت األوىل فاحلرب إذن مع املنهِ وليست مع ْحلته!
وإن كانت الثانية وهٍ لعمري أخف الضررين ،فه ِ يقب ِ املعرتضون (وأخص التيار الليَباِل) باملرجعية االسالمية
كرافعة ملشروع النهضة ومصدر للقيم السياسية العليا ؟
وبعبارة موجزة :ه ِ اخلصومة مع اإلخوان فلرية أم سياسية ؟
هب أن نظاماً سياسياً خليجياً قرر اإلنفتاح وأخذ بالتعددية ،فخاض الناس غمار الصراع الدميقراطٍ ،اصد
أ
اإلسالميون مثار ذلك االنفتاح السياسٍ ،فما عسى ان يفع ِ التيار الليَباِل؟
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ه ِ يقب ِ طائعاً بذلك احلصاد املر!!
أم ينتق ِ اىل مربع الدولة العميقة ،كما فع ِ نظرا ه ِف مصر ،الذين إنقلبوا على أعقاهبم ووطئوا مبادئهم ؟
ه ِ ُملن االخوان من سلطة مستقرة ومناخ آمن اىت يتسىن تقييم أدا هم بتجرد وحماكمة َتربتهم مبوضوعية
واحللم على إجنازاهتم حبياد؟
أم أهنا سنة يتيمة ِف مصر كانت مليئة بالدسائس وامللر والتآمر؟
ه ِ حنن ِف منطقة اخلليِ ِف ااجة أكثر من أي وقت مضى إىل اوار إسالمٍ-ليَباِل ،تُلشف فيه احلقائق
وتُزال الشبهات ويُصار إىل كلمة سوا ؟
أطرح تلك األسئلة على إخوة كرام من التيار الليَباِل ،عسى أن أجد عندهم أثارة من علم أو جواب مبني !!
فه ِ من ُميب ؟
"ربنا إفتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري الفاُتني"
****************

د .عبد اهلل

قيمة العفو عند المقدرة

يوم
البخاري ( )3231عن عائشةَ ،رضٍ اهلل عنهاِ ،
زوج النِب ﷺَّ ،أهنا قالت للنِب ﷺ :ه ِ أتَى َ
عليك ٌ
ّ
أشد من ِ
ك ما لَِقيت ،وكان َّ ِ
يوم أُاد؟ قال« :لقد لَِقيت من ِ
قوم ِ
كا َن َّ
ت نَـ أفسٍ
الع َق ِبة إ أذ َعَر أ
ضُ
أشد ما لَق ُ
ُ
ُ
يوم َ
يت منهم َ
ِ
على اب ِن عب ِ
وم على وجهٍ ،فلم أستَ ِف أق َّإال وأنا ب َق أرِن
د
يالي ِ ب ِن َعأبد ُكالل فلم ُِجيبّن إىل ما َأرأد ُ
ت ،فانطَلَ أق ُ
ت وأنا َم أه ُم ٌ
َأ
َ
ِ
قول ِ
الث ِ
ي ِ ،فناداِّن فقالَّ :
ك
إن اهللَ قد ََِس َع َ
قوم َ
بسحابة قد أظَلَّأتّن ،فنَظَأر ُ
َّعالبَ ،فرفَـ أع ُ
ت رأسٍ ،فإذا أنا َ
ت فإذا فيها ج أَب ُ
ِ
ِ
علٍ ،مثَّ قال :يا
عليك ،وقد بَـ َع َ
ئت فيهم .فناداِّن َملَ ُ
إليك َملَ َ
ث َ
لك وما َرُّدوا َ
َ
فسلَّ َم َّ
ك اجلبال لتَ أ ُمَره مبا ش َ
ك اجلبال َ
ِ
ِ
األخشب ِ
ِج اهللُ من
عليهم
ئت أ أن أُطأبِ َق
َّ
َ
حمم ُد ،فقالَ :
ني» ،فقال ُّ
ئت؟ إ أن ش َ
ذلك فيما ش َ
النِب ﷺ« :بَ أ ِ ُ
أرجو أ أن ُخير َ
ُ
واده ال يُش ِرُك به شيئًا».
أَصالهبم َمن يَعبُ ُد اهللَ َ
الشرح :قوله« :يوم العقبة» قي ِ :أراد بـ«العقبة» :مجرةَ الع َقبة الِت هٍ مبِىن ،وهو موضع مبلة ،وأراد بـ« ِ
يوم ِ
العقبة
ٌ
َ
ِ
عند الع َق ِبة ِف املوسم ،فلان يدعو القبائ ِ من ِ
العرب إىل اهلل سبحانه ،فما أجابوا ذلك،
اليوم الذي َ
وقف َ َ
وشدَّته»َ :
َ
رسول اهلل ﷺ و َّ
رسول اهلل
ينص ُر َ
فح ِز َن ُ
يفع ِ ذلك َ
بعد وفاة عمه أِب طالب .وكان أبو طالب ُ
َ
اشتد عليه ،وكان ُ
فخَر َج إىل الطائف يدعو ثقي ًفا إىل اهلل ،فأبَوا ذلك...
مات كان
فلما َ
اللفار تُؤذيه ﷺَ ،
ﷺ على كفار قريشّ ،
ُ
للمظأ ِهري .171/6
إىل آخره« .املفاتيح شرح املصابيح» ُ
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ِ ِ
ي ِ» كان من أكابِر أه ِ الطائف من ثَقيف.
قوله« :ابن عبد يال َ
ِ
اجهة ِل.
«على َو أجهٍ» أي :على اجل َهة املو َ
أيضا ،وهو على يوم وليلة من َّ
ملة.
«قَـ أرن الثَّعالب» هو
ميقات أه ِ َجند ،ويقال له :قَـ أرن املنازل ً
ُ
وَسيا بذلك لصالبتِهما ِ
األخشبني» مها جبال َّ
وغلَظ
ملة :أبو قُـبَيس والذي يُقابلُه ،وكأنَّه قُـ َع ِيقعانُ ،
وقولهَ « :
َ
ِاجارهتما ،واملراد بإطباقهما :أن يَلتَقيا على َمن َّ
مبلة« .فتح الباري» .586-585/9
َ
ِ
ِ
ِ
من
ين ً
ّ
رجال َ
من املهاج ِر َ
رج ِ َ
البخاري ( )4905عن جابر ب ِن عبد اهلل ،رضٍ اهلل عنهما ،قال :كنَّا ِف َغزاة ،ف َل َس َع ٌ
ي :يا لَلم ِ
األنصاري :يا لَألنصا ِر ،وقال ِ
هاج ِ
املهاج ِ
بال
،
ين
ر
ر
األنصار ،فقال
رسول اهلل ﷺ ،فقال« :ما ُ
ذاك ُ
فس ِم َع َ
ُّ
ُّ
ُ
َ
َ
ِ
من األنصار ،فقالَ « :دعُوها ،فإ َّهنا ُمأنتِنةٌ».
َد أع َوى جاهليَّة؟» .قالوا :يا َ
ين ً
رجال َ
من املهاج ِر َ
رج ِ َ
رسول اهللَ ،ك َس َع ٌ
ِ
ِ
النِب
بذلك ُ
بن أ ٍّ
فس ِم َع َ
األعُّز منها األ َذ َّل ،فبَـلَ َغ َّ
ُِب ،فقال :فَـ َعلُوهاَ ،أما واهلل لَئ أن َر َج أعنا إىل املدينة لَيُ أخ ِر َج َّن َ
عبد اهلل ُ
َ
ب عُنُ َق هذا ِ
اس
عمر فقال :يا َ
النِب ﷺَ « :د أعه ،ال يَـتَحد ُ
املنافق ،فقال ُّ
رسول اهللَ ،د أعّن أض ِر أ
ﷺَ ،
َّث النّ ُ
فقام ُ
َّ
حمم ًدا يَقتُ ُ ِ أصحابَه».
أن َّ
رجال من األنصار» أي :ضرب دبـره ِ
ِ
بيده« .النهاية» البن األثري
ين ً َ
من املهاج ِر َ
رج ِ َ
الشرح :قوله« :ف َل َس َع ٌ
َ َ َ ُ َُ
.173/4
أبو داود ( )4777عن م ِ
رسول اهلل ﷺ قالَ « :من َكظَ َم َغيظًا ،وهو
عاذ ب ِن أنس اجلُ َهّن ،رضٍ اهلل عنه ،أن َ
ُ
الئق يوم ِ
ِ
الق ِ
وج ِ على ُر ِ
يامة ،اىت ُخييـَره ِم أن أي احلُوِر شا ».
قادٌر على أن يُ ِنف َذهُ ،دعاهُ اهلل َّ
عز َّ
ؤوس اخلَ ِ َ

بن معاذ بن أنس ،ومها صدوقان.
عبد َّ
راوم ُ
الدرجة :إسناده اسن ،فيه أبو َم ُ
بن َميمونَ ،
وس أه ُ ِ ُ
الرايم ُ
الصَبُ عليه« .النهاية» البن األثري .178/4
الشرح :قولهَ « :من َكظَ َم َغيظًا» َكظأ ُم الغَيظََ :تُّرعُه وااتِ ُ
مال َسببِه و َّ
بالصر ِ
البخاري ( )6114عن أِب ُهَريرَة ،رضٍ اهلل عنهَّ ،
َّديد
أن َ
عةَّ ،إمنا الش ُ
رسول اهلل ﷺ قال« :ليس الش ُ
ّ
َّديد ُّ َ
ِ
ضب».
ك نَـ أف َسه َ
الَّذي ميَأل ُ
عند الغَ َ
بقوتِه« .فتح الباري» .510/18
الشرح :قولهُّ « :
كثريا َّ
املهملة وفتح َّ
الصَرعة» بضم ّ
الصاد َ
الناس ً
صرعُ َ
الرا  :الذي يَ َ
مسلم ( )2608عن ِ
وب
قال ُ
عبد اهلل ب ِن مسعود ،رضٍ اهلل عنه ،قالَ :
رسول اهلل ﷺ« :ما تَـعُدُّو َن َّ
الرقُ َ
الر ُج ِ الذي ِل يُقدم ِمن ولَ ِده شيئًا» ،قال:
ليس َ
بالرقوب ،وللنَّه َّ
ذاك َّ
فيلم؟» قال :قلنا :الذي ال يُولَد له ،قالَ « :
ِ
ك ن أف َسه عند
«فما تَـعُدُّو َن ُّ
بذلك ،وللنّه الذي َميل ُ
صرعُه الرجال ،قال« :ليس َ
الصَرعةَ فيلم؟» قال :قلنا :الذي ال يَ َ
ضب».
الغَ َ
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ِ
َِّب
الشرحَّ « :
رصده خوفًا عليه ،فن َقلَهُ الن ُّ
ج ِ واملَرأةُ إذا ِل يَع أ
ب موتَه ويَ ُ
ش هلما ولد ،ألنّه يَرقُ ُ
الرقوب» ِف اللغة :الَّر ُ
أن األجر والثّو ِ
ِ
ِ
ِ
الولَد ،و َّ
ميوت قبلَه ،تعري ًفا َّ
أن
ﷺ إىل الذي ِل يُقدم من الولد شيئًا؛ أيُ :
اب ل َمن قد َ
َ
َّم شيئًا من َ
َ
ِ
فإن فَـ أق َد األج ِر والثَّو ِ
عظيماَّ ،
أن ف أق َد ُهم َّ
أكثر ،والنَّـ أف َع فيه أعظَم ،و َّ
الص َِب
اب على َّ
االعت َ
وإن كان ِف الدنيا ً
داد به ُ
ِ
والتسلي ِم لل َقضا ِ ِف ِ
اآلخرةِ أعظَ ُم ،و َّ
ذلك فهو كالذي ال
أن املسلِ َم و ُ
ومن ِل يُ َرز أق َ
َّمه وااتَ َسبَهَ ،
لدهُ ِف احلقيقة َمن قَد َ
ُ
ِ
أن من أ ِ
َّ
ِ
َّ
ُخ َذ مالُه غريُ َحم ُروب.
على
ليس
ه،
ين
د
ب
ر
ا
ن
م
حروب
امل
ا
إمن
قال:
كما
إبطاال لتَفس ِريه اللُّغوي،
َولَ َد له .وِل ي ُق أله ً
ُ َ ُ َ ُ
َ
َ
«النهاية» البن األثري .249/2
************
ذكريات الحاج أحمد أبو شادي فى رمضان

التحاقي باإلخوان :يقول احلاج (أْحد أبو شادي) رْحه اهلل  :والتحقت باإلخوان املسلمني ِف رمضان عام 1947م
رمضان في الشعبة  :التحقت بشعبة العباسية ،وكانت من أعظم ُش َعب القطر كله ،ايث يرتكز هبا سالح الصيانة
وسالح املهندسني وكثريٌ من اللليات اجلامعية ،وكانت هذه الشعبة كخلية حن ِ ،وِل يلن هناك أي قيود ،وكانت هناك
عادةٌ طيبة ِف شهر رمضان ايث كانت الشعبة تدعو بعضها البعض إىل اإلفطار ،وكنّا ِف رمضان نوزع أنفسنا ِف اٍ
العباسية على أربع ُمموعات تتحرك ِف أربعة اَتاهات إليقاظ الناس لصالة الفجر ،فلانت املساجد وقت صالة الفجر
مث ِ صالة اجلمعة .كنا جنمع الزكاة ونوزعها على األهاِل ِف الشعبة؛ فمن أهداف اجلماعة خدمة البنية التحتية
للجماهري ،وكان اجلميع ِف العشر األواخر يدخ ِ االعتلاف مبن فيهم أعضا ملتب اإلرشاد الذي كان يأخذ إجازة؛
من أج ِ االعتلاف.
رمضان ِف السجن:
كانت فرتة السجن من أخصب الفرتات ،ايث افظنا القرآن اللرمي ،وتربينا مع اإلخوان ،واصلنا على اللثري من
الدروس ،وكنا ِف رمضان نقسم أنفسنا إىل ُمموعات ملدارسة القرآن والسرية وممارسة األنشطة الرياضية.
وضبط عند
ومن الذكريات الِت ال أنساها أنه ِف  18رمضان عام 1955م ادثت واقعة مؤملة ً
جدا ِف السجن احلرِبُ ،
حيث على الصَب! فقاموا جبلد اإلخوان اخلمسة املوجودين ِف الزنزانة ِف ظهر هذا اليوم أمام
أاد اإلخوان اديث ُّ
اجلميع؛ اىت إن أاد الضبا املسيحيني عندما شاهد ذلك قال" :ارام عليك يا ْحزة بيه ،دول صاميني" ،وِل يلتفت
ْحزة لذلك هنائيًا!!.
الشيخ أْحد أبو شادي ( معلومات عامة )
من مواليد الغربية – مصر  1928م  ،وهٍ السنة الِت تأسست فيها مجاعة اإلخوان املسلمني.
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انتظم ِف صفوف اجلماعة ِف سن مبلرة ،وتعلم وترىب على يد مؤسسها الشيخ اسن البنا رْحه اهلل ،وله معه مواقف
كثرية.
قضى احلاج أْحد أبو شادي ِف سجون عبد الناصر اواِل مثاِّن سنوات ( )71 - 65( ، )56 - 54مث سافر للعم ِ
باللويت ،وعاد بعدها إىل مصر ليتفرغ للعم ِ الدعوي.
يُع ّد الشيخ رْحه اهلل أاد جبال الصمود والثبات ِف دعوة اإلخوان املسلمني ،منذ انتمائه للجماعة اىت لقٍ ربّه.
عاصر مجيع مرشدي اإلخوان .
ومن أبنا الشيخ د /خالد أْحد أبو شادي (صيدِل )  ،والقارئ وداعية شاب .
من كتب احلاج أْحد أبو شادي  .كتاب رالِت مع اجلماعة الصامدة .
را ِ احلاج أْحد أبو شادي إىل ربه بعد صراع ممتد مع املرض وللنه زينه بالصَب على قضا اهلل وقدره ،رْحه اهلل
وأسلنه فسيح جناته .
توِف يوم اإلثنني املوافق  15فَباير 2010م .
******************

صوما مقبوال وإفطارا شهيا وقياما خالصا
وال تنسونا من كريم دعائكم

مع تحيات أسرة "رسالة اإلخوان".
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