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بسم اهلل الرحمن الرحيم

رسالة رمضان
العدد الثاني والعشرين
اإلنثيين  22رمضان 1440ه الموافق  27مايو 2019م
******************
اقرأ في هذه الرسالة:

التربية سبيليا ونبذ العيف مبدؤنا ...
سية التدافع أم صراع الحضارات؟
*اللهم ال حترمنا أجر الصيام*
https://youtu.be/2PNYWihKXpI
💮يا بارئ البريات💮

****************
ِ
ِ
َّك ِ
ِ
َحد ،أَ ْن تَـ ْغ ِفَر ِِل ذُنُ ِ
ـوب،
َح ُدَّ ،
َسأَلُ َ
اللَّ ُه َّم إِ يِّن أ ْ
الص َم ُد ،الَّذي ََلْ يَل ْد َوََلْ يُولَ ْد َوََلْ يَ ُك ْن لَهُ ُك ُفواً أ َ
الواح ُد األ َ
ك يَا اهللُ بأَن َ َ
َّك أَنْت الغَ ُفور َّ ِ
يم .
إِن َ َ
ُ
الرح ُ
ِِ
اج ِِتَ ،وعُدَِِّت فَاقَِِت ،فَ ْارَحَِْن.
إ ََلي ُ :ح َّج ِِت َح َ
ِ
ِ
ِ
الذنْ ِ ِ
الذنْ ِ ِ
ُّعا ِءَ ،وال أ ََر َاك َتَْنَ ُع َم َع َّ
ف ْأمتَنِ ُع بِ َّ
ت
إِ ََلي َ :كْي َ
ب م َن الد َ
العطَاء ،فَِإ ْن َغ َف ْر َ
تَ ،وإِ ْن َع َّذبْ َ
ت فَ َخريُ َراح ٍم أَنْ َ
ب م َن َ
فَـغَْيـر ظَ ٍِ
ت.
اَل أَنْ َ
ُ
ِ
ضالً .
ك تَ َذلُّالً فَأ َْع ِط ِن تَـ َف ُّ
َسأَلُ َ
إِ ََلي :أ ْ
ٍ
ك
َّر فَـ َه َدىَ ،وأ َْعطَى ُك ّل َشيء َخ ْل َقهُ ُُثَّ َه َدى ،يَ َام ْن أ ْ
َض َح َ
الع ْر ِش ْ
اللَّ ُه َّم يَ َام ْن َعلَى َ
استَـ َوى ،يَ َام ْن َخلَ َق فَ َس َّوى َوقد َ
ض َع .
َعَّز َوأَذَ َّلَ ،وأ َْعطَى َوَمنَ َعَ ،وَرفَ َع َوَو َ
ضَ ،وأ َ
َوأَبْ َكىَ ،وأ ََم َ
ات َوأ ْ
َس َع َد َوأَ ْش َقىَ ،وأ َْو َج َد َوأَبْـلَىَ ،وَرفَ َع َو َخ َف َ
َحيَاَ ،وأ ْ
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ِ
َّ
َّ
ضاللٍَةَ ،وأَنْـ َق َذ ِم ْن
َّها ِر ،يَا َم ْن َه َدى م ْن َ
يَا َم ْن َش َّق البِ َح َارَ ،وأ ْ
يل َعلَى النـ َ
َجَرى األَنْـ َه َارَ ،وَك َّوَر النـ َ
َّه َار َعلَى الل ِيل َوالل َ
ٍ
َّمائَِر َواألَفْ َك َار.
ص َارَ ،وأ ْ
َج َهالَةَ ،وأَنَ َار األَبْ َ
َحيَا الض َ
َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ت.
يم ْن تَـ َولَّْي َ
يم ْن َعافَ َ
يم ْن َه َديْ َ
يتَ ،وتَـ َولنَا ف َ
تَ ،و َعافنَا ف َ
اللَّ ُه َّم ْاهدنَا ف َ
صرا َط املست ِقيمِ ،صرا َط الَّ ِذين أَنْـعمت علَي ِهم ِمن النَّبِيني وال ي ِ
ِ
ييقني والشُّه َد ِاء و َّ ِِ
َّ
ني.
َ َْ َ َ
الصاِل َ
صد َ َ َ َ
ََ
َ
الل ُه َّم ْاهدنَا ال ي َ ُ ْ َ َ َ
ِ
اك.
ضَ
اج َع ْل َع َملَنَا ِِف ِر َ
اللَّ ُه َّم َوفيـ ْقنَا َلَُد َاك َو ْ
ِ ِ
اللَّ ُه َّم أَ ِرنَا اِلَ َّق َّ
اجتِنَابَهُ .
حقاً َو ْارُزقْـنَا اتـيبَ َ
اعهَُ ،وأَ ِرنَا البَاط َل بَاطالً َو ْارُزقْـنَا ْ
آت نَـ ْف ِسي تَـ ْقواها ،وَزيكها أَنْت خيـر من َزَّكاها ،أَنْ ِ
اللَّه َّم ِ
الها .
َ
ت َوليُّـ َها َوَم ْو َ
َ َ َ َ َ َُْ َ ْ َ
ُ
ربـَّنا أََْتِم لَنا نُورنَا وا ْغ ِفر لَنا إِنَّك علَى ُكل ش ٍ
يء قَ ِدير .
ََ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ّ َ
ان ،واجع ْلنا ِمن َّ ِ ِ
وق والعِ ِ
ين .
ب إلَينَا اإلميَا َن َوَزـيْنهُ ِِف قُـلُوبِنَاَ ،وَكيرهِ إلَينَا ال ُك ْفَر َوال ُف ُس َ َ ْ
اللَّ ُه َّم َحبي ْ
الراشد َ
صيَ َ ْ َ َ َ
ِ
ك.
صير ْ
صير َ
اعتِ َ
ف قُـلُوبَـنَا َعلَى طَ َ
ف ال ُقلُوب َ
اللَّ ُه َّم ُم َ
اصينَا ِل ِِلِْ يِب والتَّـ ْقوى ،ولِما ُِحت ُّ ِ
اللَّه َّم خ ْذ بِنَـو ِ
ضى.
الع َم ِل َوتَـ ْر َ
ب م َن َ
َ َ ََ
ُ ُ َ
ِ
ب والشَّهادةِ ،أَنْت َحت ُكم بـ ِ ِ ِ
ب ِجبـرائِيل وِمي َكائِيل ،و ِ
اطر َّ ِ
ِ
يما
ضَ ،عاَلَ الغَْي ِ َ َ َ
َ ْ ُ َْ َ
الس َم َاوات َواأل َْر َ
َ َ ْ
ني عبَاد َك ف َ
اللَّ ُه َّم َر ي ْ َ َ َ
يل ،فَ َ
إسَراف َ
َّك تَـه ِدي من تَ َشاء إِ ََل ِصر ٍ
َكانُوا فِي ِه ََيْتَلِ ُفو َن ،اه ِدنَا لِما اختُلِف فِي ِه ِمن اِل يق بِإ ْذنِ
ك ،إِ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم .
ن
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ َ ْ َ ْ َ َ
ُ
َ
ِ
ك ،نَ ِ
اصيَِِت بِيَ ِد َكَ ،م ٍ
ك،
ض َ
كَ ،ع ْدل ِ َّ
اض ِ َّ
اس ٍم ُه َو لَ َ
َسأَلُ َ
ْم َ
اللَّ ُه َّم إِ يِّن َعْب ُد َك ابْ ُن َعْبد َك ابْ ُن أ ََمتِ َ
ِف قَ َ
ك بِ ُك يل ْ
اؤك ،أ ْ
ِف ُحك ُ
ِ
ت بِِه ِِف ِع ْل ِم الغَ ِ
يب ِعْن َد َك ،أَ ْن ََْت َع َل
َحداً ِم ْن َخ ْلق َ
ك ،أ َْو أَنْـَزلْتَهُ ِِف كِتَابِ َ
يت بِِه نَـ ْف َس َ
استَأْثَـ ْر َ
ََسَّ َ
ك ،أ َْو ْ
ك ،أ َْو َعلَّ ْمتَهُ أ َ
اب ََهيي .
يع قَـ ْلِبَ ،ونُ َور َ
ص ْد ِريَ ،و َجالءَ َحَزِِّنَ ،و َذ َه َ
ال ُق ْرآ َن َربِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي نُوراًَ ،وِم ْن
ني يَ َد َّ
ص ِري نُوراًَ ،و َع ْن َمي ِين نُوراًَ ،و َع ْن ِشَ ِاِل نُوراًَ ،وم ْن بَـ ْ َ
اللَّ ُه َّم ْ
اج َع ْل ِِف قَـ ْلِب نُوراًَ ،وِِف َسَْعي نُوراًَ ،وِِف بَ َ
ِ ِ
ِ
ِ
اج َع ْل ِِل نُوراًَ ،وأ َْع ِظ ْم ِِل نُوراً .
َخ ْلفي نُوراًَ ،وم ْن فَوقي نُوراًَ ،وم ْن َْحت ِِت نُوراًَ ،و ْ
ِ
ِ ِ
العافِيَ ِة .
اللَّ ُه َّم أَ ْغن ِن بِالع ْل ِمَ ،وَزيـ ين بِاِل ْل ِمَ ،وأَ ْك ِرْم ِن بِالتَّـ ْق َوىَ ،و ََجيْل ِن بِ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
اللَّه َّم إِ يِّن أَسأَلُ َ ِ
وف ِ ِ
ني
ني بِ َ
ني َعلَ ْـي َ
ني بِ َ
ني ِمْن َ
كَ ،وإِنَابَةَ املُ ْخبِت َ
كَ ،وتَـ َوُّك َل املُوقن َ
ني املُتَـ َويكل َ
كَ ،ويَق َ
العالم َ
ك ع ْل َم اخلَائف َ
ْ
كَ ،و َخ َ َ
ُ
الصابِ ِرين لَك ،وصبـر الشَّاكِـ ِرين لَك ،و َِلاقاً بِاأل ِ ِ
ِ
ني ِعْن َد َك .
يبني إِلَْي َ
إِلَْي َ
َحيَاء املَْرُزوق َ
ات املُن َ
كَ ،وإِ ْخبَ َ
ْ
َ َ ََ
كَ ،و ُشكَْر َّ َ َ َ َ ْ َ
ِ
الس َداد  ...اللَّه َّم أَ َْلِم ِن ر ْش ِدي ،وأ ِ
َع ْذِِّن ِم ْن َشير نَـ ْف ِسي .
اللَّ ُه َّم ْاهدِِّن َو َسد ْ
َسأَلُ َ
ك اَلَُدى َو َّ َ
يدِِّن ،اللَّ ُه َّم إِ يِّن أ ْ
ُ ْ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ك ِم ْن ِع ْل ٍم ال يَـْنـ َف ُع.
ك ِع ْلماً نَافعاًَ ،وأَعُوذُ بِ َ
َسأَلُ َ
اللَّ ُه َّم انْـ َف ْع ِن َِا َعلَّ ْمتَِنَ ،و َعلي ْم ِن َما يَـْنـ َف ُع ِنَ ،وِزْدِِّن ع ْلماً ...اللَّ ُه َّم إِ يِّن أ ْ
اج َع ْل ِن َه ِادياً َم ْه ِديّاً.
اللَّ ُه َّم ثـَبيْت ِن َو ْ
ت ،أَ ْن
ت ،أَعُوذُ بِعَِّزتِ َ
تَ ،وبِ َ
تَ ،وإِلَ َ
تَ ،و َعلَ َ
تَ ،وبِ َ
اللَّ ُه َّم لَ َ
ك ،ال إِلَهَ إِالَّ أَنْ َ
اص ْم ُ
يك أَنَـْب ُ
يك تَـ َوَّك ْل ُ
ك َآمْن ُ
َسلَ ْم ُ
ك أْ
ك َخ َ
ِ
ِ
ِ
س ميَُوتُو َن .
ت اِلَ ُّي الَّذي ال ميَُ ُ
تُضلَِّن ،أَنْ َ
وتَ ،واجل ُّن َواإلنْ ُ
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************

جماعة اإلخوان في الميدان دائما بإذن اهلل تعالى
التربية سبيليا ونبذ العيف مبدؤنا
هذه مدرستيا التربوية:
إن رسول اهلل َل يكن له منهج إال القرآن ،وَل يكن له من كلية وال معهد وال مدرسة تربوية إال املسجد ،وكان تالمذته
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وأضراهبم من أصحابه يرتبون ِف هذه املدرسة،
ومن هذه املدرسة املباركة انطلقت حضارتنا اإلسالمية تغري الدنيا ِنهاجها ،فهل رأيتم مدرسة أزكى وأنبل من هذه
املدرسة؟
ومن هذه املدرسة خرج أنبل من عرفت الدنيا من أساتذة الدنيا ِف كل الفضائل اإلنسانية والعلوم واملعارف ،إهنا املدرسة
الِت هتبط فيها الرَحات ،وتتلي فيها اآليات ،وتشرق عليها أنوار رب العاملني ليصبح خرجيوها أساتذة الدنيا كلها.
ويلح علينا سؤال :فيم كانت حتلم هذه العصبة الِت رباها رسول اهلل ،وفيم كانت تفكر؟ وماذا تريد؟ وإَل أي مدى ميتد
أمل هذه الكوكبة الِت َتتمع ِف خفية وتتناجى سراً؟ ماذا يريد هؤالء؟
إهنم يريدون أن يضعوا ِف رؤوس الناس عقالً جديداً ،وأن يقيموا على ظهر األرض ديناً جديداً ،وأن يبنوا لكل البشرية
بناء جديداً.
وأن يصلوا بني السماء واألرض وهم يقولون إياك نعبد وإياك نستعني ،وهي القليلة ِف عددها ،العزالء من كل عدة ،تريد
أن ُهتدي للناس بإذن رهبا نظاماً جديداً ،وإنسانية جديدة.
إهنا املدرسة الِت َجعت قلوب العباد على رب العباد ،ووضعت ِف القلوب شعوراً جديداً وصنعت هبذا كله خري أمة
أخرجت للناس ،كما أرادها رب الناس برتبية كان عمادها أموراً ثالثة ،حققوا هبا العبودية هلل رب العاملني.

أوالً :اإليمان الكامل :هذا اإلميان الذي جردهم من كل هدف إال هدف دعوهتم ،لقد َسعوا النداء ،ففروا إَل اهلل أوالً،
واختذوا “ال إله إال اهلل” شعاراً َلم ،وهزءوا بكل ما عداها ،وسخروا من كل ما سواها.
علمتهم وربتهم على أهنم اِلق الصراح ،ألهنم َتردوا من أهوائهم وشهواهتم ،ووهبوا كل هذا هلل ،فهم ال يعبدون إال اهلل،
وال َيضعون إال اهلل ،وال يعتمدون إال على اهلل ،وال يسألون إال اهلل ،وال يتلذذون إال بشعورهم باألنس باهلل ،وحني
يأملون ال يأملون إال لذنب يبعدهم عن اهلل ،هذا الذي َجع بني قلوهبم ،بعد أن علموا أن األرض هلل يورثها من يشاء من
عباده ،وأن العاقبة للمتقني ،فامنحت الفوارق الِت َتزق اجلماعات ،والِت تباعد بني القلوب ألهنم صبغوا بصبغة جديدة”
صبغة اهلل ومن أحسن من اهلل صبغة” (البقرة.)138 :
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نثانياً :الحب الونثيق واجتماع القلوب ،وائتالف األرواح ،فعالم َيتلفون؟ على عرض زائل من عرض الدنيا؟ على
تفاوت ِف الرتب والوظائف واأللقاب وهم يعلمون”إ ّن أكرمكم عند اهلل أتقاكم” (اِلجرات.)13 :
فلم توجد عوامل تدعوهم إَل الفرقة الِت َتزق وحدهتم وهم صناع التاريخ واِلضارة الربانية؟..
لذلك اجتمعوا وتوحدوا ،وصاروا إخواناً ِف اهلل ،فلم حيقر أحد منهم أحداً ،بل أحب كل أخاه حباً دونه كل حب ،حباً
بلغ درجة اإليثار ،ألهنم قرأوا قول اهلل تعاَل”قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال
اقرتفتموها وَتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من اهلل ورسوله وجهاد ِف سبيله فرتبصوا حىت يأِت اهلل
بأمره واهلل ال يهدي القوم الفاسقني” (التوبة )24 :فكان حبهم اهلل ،وبغضهم ِف اهلل ،وعطاؤهم هلل ،ومنعهم هلل،
فاصطبغت حياهتم هبذا اِلب الذي سيقاتلون الناس به .على هذا توبوا.
نثالثاً :كما تربوا على التضحية الِت دفعتهم إَل تقدمي كل ما ميلكون من النفس والنفيس هلل رب العاملني ،حىت أن
أحدهم كان يتحرج أن يأخذ شيئاً من الغنيمة الِت أحلها اهلل َلم حىت أنزل املوَل فيهم “فكلوا مما غيمتم حالالً طيباً”

(األنفال.)69 :
حىت هذا اِلالل حترصوا منه ،وتورعوا عنه ،وتركوه حسبة هلل تبارك وتعاَل ،كي ال يكون ِف أعماَلم شائبة طمع وال حب
دنيا ،لذلك خرجوا من الذلة إَل العزة ،ومن الغربة إَل الوحدة ،ومن اجلهالة إَل العلم ،فكانوا بناة اِلضارة حبق ،وهداة
البشرية ،وعرائس اجلنة ،كل اكتسبوه بتزكية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َلم.
مفهوم التجديد الذي نريد:

إن التجديد عندنا له منطلقاته اإلسالمية ،وهي فكرة نرحب هبا وال حنارهبا ،ولسنا الذين اخرتعنا كلمة التجديد ،فالذي
شرع لنا التجديد هو رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ِف حديثه الذي رواه أبو داود ِف سننه واِلاكم وصححه عدد من
العلماء “إن اهلل يبعث َلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد َلا دينها” ...فالتجديد الدين مشروع ولكن البد
أن يكون بعيداً عن الثوابت وله أصول وضوابط ،فمن جيدد ويغري؟ وما الذي يتجدد ويتغري؟.
جيب َتديد دين األمة ،وَتديد فهمها ،لتفهمه الفهم الصحيح...
وَتديد إمياهنا به ،حبيث ال يكون جمرد شعار يرفع أو دعوة تدعى...
وَتديد علمها هبذا الدين ،والتزامها به حىت يصبح اإلسالم جزءاً من حياهتا ،حتيا به وتدعو إليه دعوة تعايش العصر،
وتواكب التطور ،وتستخدم أساليب الزمن ،وختاطب كل قوم ِا يناسبهم ...فهذا هو التجديد الذي يرىب عليه األفراد،
أما ثوابتنا فال جديد فيها وال َتديد َلا وهذا ما فعله اإلمام البنا رَحه اهلل ِف زمانه.
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لقد أقيمت الدولة ِف اإلسالم جبهد بشري عِب عملية تربوية طويلة متدرجة ،مت خالَلا صياغة جمتمع متكامل – كيان
أمة -انطالقاً من عقيدة التوحيد اجلامعة ،الِت رَست اخلطوط األساسية ،واألطر العامة الِت يُهتدى هبا ِف عملية تأسيس
البناء ،لتكون الدولة نتاجاً وحمصلة طبيعية َلذا اجملتمع العقيدي.
إن جوهر وظائف الدولة اإلسالمية ،هي القيم اإلسالمية األساسية ،فتحقيق وممارسة تلك الوظائف ِثابة إجناز وحتقيق
للمقاصد الشرعية ،وبديهي أن املقاصد الشرعية مشتقة من القيم األساسية ،والقيم ال تتحقق إال برجال آمنوا بفكرهتم
ودعوا َلا وضحوا من أجلها.
من أجل ذلك كانت الرتبية ونبذ العنف َها سبيلنا إَل التغيري.
التربية ونبذ العيف:
إسالمنا ال يقوم صراحة إال على كواهل رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ،عظمت اآلخرة ِف نفوسهم فال يعملون إال
الطاعات ،وصغرت الدنيا ِف أعينهم فال تفتنهم الشهوات ،وحتقق اليقني ِف قلوهبم فال يتأثرون بالشبهات ،فصفت
نفوسهم ،وطهرت قلوهبم ،وسلمت صدورهم ،ورجحت عقوَلم ،وصحت أعماَلم وقالوا“ :ربنا آمنا ِا أنزلت واتبعنا
الرسول فاكتبنا مع الشاهدين” (آل عمران.)53 :
فأقبلوا على اهلل هبمة عالية ،وإرادة قوية ،وعزمية فتية ،وتصميم ال يلني ،تدفعهم عقيدهتم ،وتوجههم تصوراهتم ،فحققوا
فكرهتم على أرض الواقع ،ألن الفكرة ال تصبح حقيقة واقعة إال إذا قوى اإلميان هبا ،وتوفر اإلخالص ِف سبيلها،
وازدادت اِلماسة َلا ،ووجد االستعداد الذي حيمل صاحبه على التضحية والعمل لتحقيقها.
والفكرة الجيدة يتوقف نجاحها على أمور نثالنثة:

أن يتصورها معتيقوها تصوراً “واضحاً”.
أن يؤمن بها أصحابها إيماناً “عميقاً”.

أن تجتمع قلوب أهلها اجتماعاً “قوياً”.
فيرتَجوها على أرض الواقع حىت تصبح حياة معيشة.
وحتتاج الفكرة الصحيحة إَل شخصية إسالمية متفردة تسري وفق منهاج رباِّن ،ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من
خلفه ،تنزل من حكيم َحيد ،تضع هذه الشخصية نصب أعينها األسوة اِلسنة وخري قدوة حممداً صلى اهلل عليه وسلم
الذي حدد َلا تفاصيل طريق العمل ،ودَلا على اِلالل فاتبعته ،وعلى اِلرام فاجتنبته ،وعلمها أن الشر واخلري فتنة
فصِبت عليه،
فهي شخصية فاعلة ولها دورها األساسي في بقاء المجتمع إذ هي أداة التغيير ووسيلة اإلصالح.
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إهنا شخصية فعالة تؤمن ِا تقول وتعتقد ،عملها مبن على الدراسة والتطبيق ملنهج النبوة الذي جيعل للعمل هدفاً
وغاية ،ليصبح للحياة معىن ورسالة.
الهدف والغاية:
لقد تعلمنا من منهاج اإلمام البنا أن كل إنسان قبل أن يصمم على البدء باخلطوة األوَل ِف مسريته إَل اَلدف الذي
رَسه لنفسه ،عليه أوال وقبل كل شئ أن يكون مؤمنا هبذا اَلدف ،مؤمنا بقدرته على حتقيقه ِشيئة اهلل وعونه.
وهبذا اإلميان وهذا التصور السليم بدأ اإلمام البنا ،بعد أن وضع أهدافاً حمددة وَل يأل جهداً ِف العمل على حتقيقها
وهذه األهداف الِت تلتزم ِنهاج النبوة تعريفاً وتكويناً وتنفيذاً حتتاج لتحقيقها تربية متأنية هي:
إيجاد يقظة روحية إيمانية.

تربية الفرد المسلم تربية شاملة لجميع مياحي الحياة بدنياً وعقلياً وروحياً ونفسياً ،تربية تشمل جوانب الحياة
جميعها.
تكوين األسرة المسلمة على أساس هذه التربية.
إيجاد المجتمع المسلم المربى أفراده ،والذي يطبق ميهج اإلسالم في واقعه.
إيجاد الحكومة المسلمة التي تقوم على حفظ الدين وخدمة الخلق
إعادة الكيان الدولي لألمة اإلسالمية لتصبح خير أمة أخرجت للياس.
أستاذية العالم بيشر دعوة الخير في ربوعه.
وهذا كله حيتاج إَل عمل دءوب متصل ،عمل شعب منظم للعودة باإلسالم إَل قيادة اجملتمع ،وتوجيه اِلياة – كل
اِلياة -بأوامره ونواهيه وتشريعاته وتوصياته ليس جمرد كالم يقال ،أو خطب تلقى أو حماضرات تنظم ،أو كتب تألف
ومقاالت تنشر ،وإن كان هذا كله مطلوباً طلباً مؤكداً ال ريب فيه ،ولكنه جزء من حركة وليس هو اِلركة واهلل تعاَل
يقول“ :وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون” (التوبة )105 :فهو عمل شعب منظم يقوم أساساً على
االنبعاث الذاِت واالقتناع الشخصي ،إمياناً واحتساباً ،وابتغاء ما عند اهلل ال ما عند الناس.
وكل ذلك حيتاج فهما وتربية ،ولذلك كان مضمون الدعوة ِف مرحلة اإلمام حسن البنا هو حتريك األمة ،وحتريك عقوَلا
حىت تفهم ،وحتريك قلوهبا حىت تؤمن ،وحتريك إرادهتا حىت تصمم ،وحتريك أيديها حىت تعمل.
فالدعوة عمل فكري تنويري يضيء العقول،
وهي عمل دعوي حتريضي حيرك املشاعر،
وهي عمل تكوين تربوي ينشئ الشخصية اإلسالمية السوية،
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وهي عمل اجتماعي يساهم ِف حل مشكالت اجملتمع وإشاعة اخلريية،
وهي عمل اقتصادي حيرر اقتصاد األوطان املسلمة من التبعية املطلقة للغري ومن رجس الربا واملعامالت احملظورة،
وهي عمل سياسي إلقامة حكم اإلسالم وإعادة دولته وتطبيق شريعته،
وهي عمل جهادي لتحرير أرض اإلسالم ِف املشرق واملغرب من كل سلطان أجنب باملنهاج النبوي.
وهذا الذي نقول حيتاج إَل التأكيد على أن اإلسالم رسالة تربية قبل أن يكون رسالة تنظيم وتشريع ،ورسالة قيم قبل أن
يكون رسالة جهاد وقتال ،لذلك فهو حيتاج إَل فهم:
أوالً :أن اَلدف من تطبيق املنهج النبوي هو إجياد واقع عملي إسالمي تطبق فيه أحكام الشريعة نصاً وروحاً ،ألنه ال
جيب علينا أن نطالب اإلسالم بإجياد اِللول العملية ملشاكلنا قبل أن جند له الواقع الذي نطبق فيه شريعته وأحكامه،
وهذا ال يتحقق بالقهر واإلجبار ولكن بالرتبية واإلقناع واإلميان.
ثانياً :أن العمل لتحقيق هذه األهداف جيب أن يقوم على أساس التخطيط املرحلي ،حبيث ال ينتقل العمل من مرحلة
إَل أخرى ،إال بعد حتقيق أهداف املرحلة السابقة ،وأن يتسم العمل ِف هذه املراحل باملرونة ،ألن طبيعة العمل ِف هذه
املراحل متداخل مرتابط ،إذ أن حتقيق أهداف أي مرحلة سابقة سيساعد على حتقيق أهداف املرحلة الالحقة ،كما أن
حتقيق َجيع هذه األهداف ،سيؤدي حتماً إَل حتقيق األهداف الكِبى لإلسالم ،فإجياد الفرد املسلم سيساعد على
تكوين األسرة املسلمة ،وتكوين األسرة املسلمة سيساعد على تكون اجملتمع املسلم وهكذا.
ثالثاً :أن العمل لتحقيق هذه األهداف جيب أن يقوم على أساس العمل اجلماعي ،الذي يقوم على أساس وجود قيادة
شعبية على رأس طليعة مؤمنة ،تعمل لتحقيق قيادة الرأي العام اإلسالمي ،وتتكتل بعد ذلك اجلهود لتحقيق أهداف
اإلسالم ،ألن العمل الفردي أعجز من أن حيقق هذه األهداف ،وألن دين اإلسالم هو دين اجلماعة الِت ترىب أفرادها
على هذه املعاِّن.
صدى الدعوة األولى:

وليست دعوة اإلخوان ِف هذا بدعاً من الدعوات ،فهي صدى الدعوة األوَل يدوي ِف قلوب املؤمنني ،ويرتدد على
ألسنتهم وحياولون أن يقذفوا به إمياناً ِف قلوب األمة املسلمة ،ليظهر عمالً ِف تصرفاهتا ولتجمع قلوهبا عليه،
فإذا فعلوا ذلك أيدهم اهلل ونصرهم وهداهم سواء السبيل ،ولذلك كان هذا الباعث ثابتاً كالطود األشم ،ال يتغري وال
يتبدل بتغري الزمان واملكان واألشخاص ،وال نستطيع أن نتخلى عنه وال نتفاوض فيه ألنه من معاَل النجاح األساسية
للدعوة والرسالة.
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لقد عرف اإلمام البنا تاريخ األمم والنهضات وتاريخ الدعوات والرساالت ،وعرف من قراءة التاريخ أن هنضات األمم
ورساالت األنبياء ودعوات املصلحني ال تنجح وال تنتصر إال بالرجال املؤمنني األقوياء الذين يعتِبون ِثابة البناة
واِلراس.
وعرف اإلمام البنا أن بناء هؤالء الرجال أهم ما ينبغي أن يعىن به املصلحون ،وأن له األولوية على ما سواه ،ويظهر ذلك
جلياً ِف رسالة ( إَل أي شيء ندعو الناس) حتت عنوان (من أين نبدأ ) يقول:
“ إن تكون األمم ،وتربية الشعوب ،وحتقيق اآلمال ومناصرة املبادئ ،حتتاج من األمة الِت حتاول هذا أو من الفئة الِت
تدعو إليه على األقل إَل قوة نفسية تتمثل ِف عدة أمور:
إرادة قوية ال يتطرق إليها ضعف ،ووفاء ثابت ال يعدو عليه تلون وال غدر ،وتضحية عزيزة ال حيول دوهنا طمع وال خبل،
ومعرفة باملبدأ وإميان به وتقدير له ،يعصم من اخلطأ فيه واالحنراف عنه ،واملساومة عليه واخلديعة بغريه،
على هذه األركان األولية الِت هي من خصوص النفوس وحدها وعلى هذه القوة الروحية اَلائلة ،تبىن املبادئ وترتىب األمم
الناهضة ،وتتكون الشعوب الفتية ،وتتجدد اِلياة فيمن حرموا اِلياة زمناً طويالً ،وكل شعب فقد هذه الصفات األربعة
أو على األقل فقدها قواده ودعاة اإلصالح فيه ،فهو شعب عابث مسكني ال يصل إَل خري وال حيقق أمالً ،وحسبه أن
يعيش ِف جو من األحالم والظنون واألوهام “إن الظن ال يغن من اِلق شيئاً” (يونس )36 :هذا هو قانون اهلل تبارك
وتعاَل وسنته ِف خلقه ولن َتد لسنة اهلل تبديالً.
إن موضوع الرتبية –ابتداء -من املوضوعات ذات األَهية الكِبى ِف حياة األمم ،فاألمم ال ترقى إال بالرتبية على قاعدة
صحيحة ،واألمة إذا َل يرب أبناؤها تربية صحيحة ،اختلت فيها املوازين ِف َجيع جماالهتا االجتماعية والسياسية
واإلدارية ،واالقتصادية وغريها.
******************

*سية التدافع أم صراع الحضارات؟*
*خيرية دعوة وميهج وليست خيرية جيس أو قوم أو عصبية*
أسباب انهيار الحضارات:
أحدا أو حتاب حضارة على أخرى ،ويكون الوزن النسب الستمرارها وقوهتا
وهي قواعد وأسس جمردة ،ال َتامل ً
ِقدار ما لديها من قيم وأخالق إنسانية متمسكة هبا ،وكذلك من إقامة ميزان العدل واملساواة ،ورسوخ القيم اإلجيابية
ومبدأ التناصح ووحدة اجملتمع وتكافله ِف هذا،
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وقد كان أحد أسباب هالك بن إسرائيل أهنم كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه ،ويقول اإلمام ابن القيم “إن اهلل
أبدا فإن كان
ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة على الدولة الظاملة ولو كانت مسلمة” ،ويقول “والصِب منصور ً
صاحبه حمقًّا كانت له العاقبة ،وإن كان غري ذلك فبحسب ما معه من اِلق” (إعالم املوقعني).
وبالتالي نستطيع أن نشير إلى أهم هذه األسباب:

 -1غياب ميزن العدل والقسط “إمنا أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا
ِ
ِ ٍ
ين (( ﴾)11األنبياء).
ت ظَال َمةً َوأ َ
ص ْمنَا من قَـ ْريَة َكانَ ْ
َنشأْنَا بَـ ْع َد َها قَـ ْوًما َ
﴿وَك ْم قَ َ
آخ ِر َ
عليه اِلد” َ
 -2غياب صوت اإلصالح املؤثر ِف اجملتمع ِف مواجهة الفساد واالحنراف ﴿وما َكا َن ربُّ ِ ِ
ك الْ ُقَر ٰى بِظُْل ٍم
ك ليُـ ْهل َ
َ َ
ََ
صلِ ُحو َن﴾ (هود).
َوأ َْهلُ َها ُم ْ
ِ
ك قَـ ْريَةً أ ََم ْرنَا ُمْتـَرفِ َيها فَـ َف َس ُقوا فِ َيها فَ َح َّق َعلَْيـ َها الْ َق ْو ُل
﴿وإِ َذا أ ََرْدنَا أَن نـ ُّْهل َ
 -3ترف شرحية النخبة وفسادها وفسقها َ
ِ
يشتَـ َها﴾ (القصص :من اآلية .)85
ت َمعِ َ
﴿وَك ْم أ َْهلَكْنَا ِمن قَـ ْريٍَة بَ ِطَر ْ
فَ َد َّم ْرنَ َ
اها تَ ْدم ًريا (( ﴾)16اإلسراء)َ ،
 -4احندار رصيد األخالق اِلميدة بني أفراد اجملتمع ،أو ضعف الرصيد األخالقي عن تلك اِلضارة وظهور الصراع
الداخلي بني أفرادها.
 -5غلبة مساحة الظلم واإلفساد ِف األرض على مساحة اإلصالح.
ِ
ٍ
وها إِنَّا َِِا
﴿وَما أ َْر َس ْلنَا ِِف قَـ ْريَة يمن نَّذي ٍر إَِّال قَ َال ُمْتـَرفُ َ
باإلضافة إَل موقف الكافرين من األنبياء والرسل وما جاءوا به َ
أُرِس ْلتم بِِه َكافِرو َن (( ﴾)34سبأ)﴿ ،وما أَهلَكْنا ِمن قَـري ٍة إَِّال ََلا م ِ
نذ ُرو َن (( ﴾)208الشعراء) فكان هذا سببًا َلالكهم،
ََ ْ َ
ْ ُ
َ ُ
َْ
ُ
وقد صاحب موقفهم وتكذيبهم للرسل صور خمتلفة للظلم والتعدي واإلفساد ِف األرض.
واقع الحضارة اإلسالمية:

تكلمنا ساب ًقا عن اِلضارة اإلسالمية كقيم ومبادئ ،ونشري هنا إَل اِلضارة اإلسالمية كواقع ِف التطبيق ومدى
حتقيق النموذج املتكامل ،فبمقدار تطبيق اجملتمعات اإلسالمية مبادئ وقيم ورسالة اإلسالم ،وِقدار أخذهم والتزامهم
هبذه السنن واملوازين الِت قدَّرها اهلل ِف األرضِ ،قدار حتقيقهم للمستوى اِلضاري املطلوب ،وكان هذا هو واقع تاريخ
األمة اإلسالمية من ازدهار وتراجع ِلضارهتا عندما خالفت هذه األسس.
وعوامل الرتاجع هذه ِف تاريخ األمة ،كان سببها الرئيسي التفريط ِف السنن والعوامل الداخلية وعدم االلتزام باملنهج
والرسالة ِف اجملتمعات اإلسالمية،
أما العامل اخلارجي من األعداء والضغوط املختلفة؛ فلم يكن هو العامل اِلاسم َلذا الرتاجع واالهنيار ،وإمنا كان
مساعدا كشف عن جوانب اخللل ،وساعد على هذا الرتاجع الشديد.
عامالً
ً
نوجز األسباب الرئيسية للتراجع الحضارى لألمة اإلسالمية في اآلتي:
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 -1ترك رسالتها العاملية واجلهاد ِف سبيلها.
 -2وإقامة منهج اإلسالم وشريعته اإلقامة الصحيحة.
 -3التنازع فيما بينها وَتزق وحدهتا واجتماع كلمتها.
 -5الركون إَل الدنيا والرتف ِا حيمله من آثار ضارة و(حب الدنيا وكراهية املوت).
 -6التأخر العملي ِف األخذ بكل أسباب القوة والتخلف التكنولوجي ،وعدم امتالك أسباب القوة ِف كل جماالهتا
(غثاء كغثاء السيل).
هذا باإلضافة إَل سريان سنن وقوانني اهلل ِف تقدم واهنيار اِلضارة عليها.
ومع هذا الواقع جند أن مرحلة النهوض واليقظة قد بدأت ِا حتتاجه من إحياء تلك املبادئ والتطور والتجديد ِا
حيافظ على األصالة واَلوية ،وِا يناسب أسلوب ولغة العصر اِلديث ،وِا يغطي متطلبات تلك النهضة اِلضارية
ويكافئ حتدياهتا.
وَلذا األمر املهم وضع اإلمام الشهيد حسن البنا أسس النهضة واملشروع اِلضاري لألمة اإلسالمية كلها ،وفق
أهداف وخطوات ومراحل ثابتة ومتدرجة ليأِت من بعده ،فيعمل ِف التفاصيل ويرتجم املنهج -والذي استمده اإلمام من
رسالة اإلسالم وهدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم -إَل خطوات عملية تسري هبا إَل هناية الشوط.
وبالتاِل هو املشروع اإلسالمي الشامل الوسطي الذي حيوز اتفاق األمة ،الِت ليس َلا أن تتشتت ،ويظهر َلا كل
متعارضا مع هذا
متباعدا أو
منفردا أو
فرتة
ً
ً
مشروعا آخر يتناول جزئية من اجلزئيات ،أو يبدأ معها من الصفر أو يعمل ً
ً
املشروع الكامل املستمر بقوة ،ويتقدم بثبات رغم كل املعوقات ،وهو ِف مبادئه وأصوله وأهدافه ال يرتبط بشخص
أساسا ِنهج اإلسالم الذي وضحه وبلوره ،وأيقظ القلوب حوله ووضع اخلطوات العملية لتطبيقه.
اإلمام ،بل يرتبط ً
وبني فيه أسس اكتماله ،ومدى ارتكازه
وقد طرحه اإلمام الشهيد على األمة ملناقشته والتوافق عليه واملساَهة فيهَّ ،
على هدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومراعاته لسنن التمكني ومكافأته للواقع ،والقدرة على حتويله إَل واقع عملي.
يقول اإلمام البنا“ :إن ميدان القول غري ميدان اخليال ،وميدان العمل غري ميدان القول ،وميدان اجلهاد غري ميدان
العمل ،وميدان اجلهاد غري ميدان اجلهاد اخلاطئ ،يسهل على كثريين أن يتخيلوا ،ولكن ليس كل خيال يدور بالبال،
يستطاع تصويره أقواالً باللسان ،وإن كثريين يستطيعون أن يقولوا ولكن قليالً من هذا الكثري يثبت عند العمل ،وكثري من
هذا القليل يستطيع أن يعمل ،ولكن قليالً منهم يقدر على َحل أعباء اجلهاد الشاق والعمل املضن ،وهؤالء اجملاهدون
وهم الصفوة القالئل من األنصار قد َيطئون الطريق وال يصيبون اَلدف إن َل تتداركهم عناية اهلل”( .رسالة املؤَتر
اخلامس).
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والواقع الذي تواجهه األمة اإلسالمية اليوم هو حرب حضارة من املشروع الغرب يستهدف منع أو إعاقة عودة األمة
اإلسالمية ِلضارهتا ومكانتها العاملية لعلمهم اليقين باهنيار حضارهتم وآثارها السيئة والِت فشلت ِف إسعاد البشرية،
وعدم صمودها أمام التطبيق الصحيح للحضارة اإلسالمية.
ويدفعهم كذلك َلذه الرغبة ،اَليمنة على مصادر القوة املتوافرة ِف حميط األمة اإلسالمية ،وكذلك لفرض واقعهم
اِلضاري حىت تصبح هذه اجملتمعات اإلسالمية تابعة َلم خاضعة َلويتهم وأفكارهم وسلوكياهتم وسياستهم.
*يتبع إن شاء اهلل تعاَل*
*****************

صوما مقبوال وإفطارا شهيا وقياما خالصا
وال تيسونا من كريم دعائكم
مع تحيات أسرة "رسالة اإلخوان".
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