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خ ا ا لد ذ د ھ د ع ل ا  
ـبات ...  وقل اعملوا  1 واجـ

 2  ركن العمل

 3 قضایا عمالیة من منظور إسالمى

 4  طریق الدعوة بین األصالة واالنحراف

ـبات    واجـ
  .. أیھا اإلخوان 

د إلیھ، فال  آمنوا با واعتزوا بمعرفتھ واالعتماد علیھ واالستنا-
  . وأدوا فرائضھ واجتنبوا نواھیھ،تخافوا غیره وال ترھبوا سواه

االت- كوا بالكم ائل وتمس وا بالفض اء  .. وتخلق وا أقوی  وكون
اء  بأخالقكم أعزاء بما وھب هللا لكم من عزة المؤمنین وكرامة االتق

  . الصالحین
رة - یرة المطھ ي الس ونھ، وعل رآن تتدارس ي الق وا عل  وأقبل
ذاك م تت ا ألھمھ إذا ھدي هللا قوم دلیین؛ ف ین ال ج وا عملی رونھا، وكون

  . العمل؛ وما ضل قوم بعد ھدي كانوا علیھ إال أوتوا الجدل
تكم   ي رابط رص عل ل الح نكم، واحرصوا ك ا بی ابوا فیم ـ وتح

ین  نكم وب تح هللا بی ى یف وا حت اد نجاحكم، واثبت وتكم وعم فھي سر ق
  . قومكم بالحق وھو خیر الفاتحین

ط  ر والمنش ر والیس ي العس ادتكم ف وا لقی معوا وأطیع ـ واس
  . والمكره، فھي رمز فكرتكم وحلقة االتصال فیما بینكم

ده  ك نصر هللا وتأیی د ذل وا بع ب . .ـ وترقب ة ال ری والفرصة آتی
ا ون (, فیھ من ْ رحُ المُؤ ذٍ یف مئ ْ َویو َ َ َ َ َُ ِْ و , ِْ اءُ وھُ ْ یش ن رُ م ر هللا ینصُ َبنصْ َ َ َ َ َِ َْ ِ ِ
ِالعز َ حیمْ َّ ُیز الر ِ   ) . 5-4:الروم ()ُ

الك  م مس ا وبك لك بن اه، وس ھ و یرض ا یحب اكم لم ا هللا وإی وفقن
وت  ا م عداء وأماتن زاء الس اة األع ا حی دین، وأحیان ار المھت ًاألخی

  .المجاھدین والشھداء إنھ نعم المولي ونعم النصیر 
  حسـن البنــا

  )من رسالة بین األمس والیوم ( 
   

د عاھدنا هللا دعوة لق ذه ال ون لھ ا ..  أن نك د .. وسنظل لھ ولق
ا إال أن .. خالجتنا خلجات من الناس فعاقبنا هللا علیھا  وال سبیل لن

دعوة  اس بال ى الن ل وعل نا بالتوك ى أنفس ل عل ك  ..نقب د ذل و بع
 ..عاقبة األمور 

  ..لماذا نیأس من اإلصالح ؟ 
ائج  ى ولنعم ...ھب أننا سوف ال نصل إلى شيء من النت ل عل

  ..فماذا یضیرنا؟  ..  ھذا األساس كما عملنا من قبل
ق؟ .. ألم نؤد الواجب ؟   م نتحر الح ؤد الرسالة؟ .. ّأل م ن .. أل

   ...ذلك حسبنا و عاقبة األمور
  م1940 مارس 18- القاهرة ... اإلمام الشهيد حسن البنا 

 

 :فضیلة المرشد العام یكتب
  حدیث من القلب

 وقل اعملوا
  ..ومن وااله ، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھالحمد 

َ﴿وقل اعملوا فسیرى تعالىقال  َ َ ََ ُِ ﴾ َ نون مِ ْ ُهللا عملكم ورسولھ والمؤ ُُ َ ُ َ َ َ َْ ُ َُ أن عملكم ال  ؛ أي)105من اآلیة : التوبة..( ْ
َّرغب في أعمال الخیر، وتجنب یخفى  یخفى على هللا وال على رسولھ وال على المؤمنین، ومن علم أن عملھ ال

َّأعمال الشر، بھمةٍ عالیةٍ مع إخالص النیة َّ َ عز وجل، فالھمة العالیة والنیة الخالصة إذا اجتمعتا بلغتا بالعبد غایة َ َّ َّ َّ َّ 
ُفإذا عزم األمر فلو صدَقوا ﴿ :قال تعالى.. المراد َ َ ََ ْ ُ ْ ََ َْ َ َ َ خیرا لھم﴾ ِ ْهللا لكان ُ ً َْ ََ َ َ  ).21من اآلیة : مدمح(  .. َّ

  
 ..عالیة َّالرسالة العظیمة ال بدَّ لھا من ھمة

  .. أیھا اإلخوان
َوأنتم أولى الناس بالمسارعة في الطاعات؛ ألنكم تحملون أعظم  ُھذا نداء هللا إلیكم وإلى الناس أجمعین،

ْهللا علیھ وسلم، التي تحمل الخیر للدنیا بأسرھا، والتي  رسالة محمد صلى.. رسالة َال یمكن أن تبلغ غایتھاَ إال  َ
ٍبدعاةٍ یأخذون دینھم بقوةٍ، ویتحملون المسئولیة بجدٍّ وعزم، قال تعالى َ َّ َّ﴿یا یحیى خذِ الكِتاب بقوةٍ﴾ :َ َ َ ْ َ َُ ِ َ  من: مریم..(  ُْ

ِّ﴿وكتبنا لھ فِي األلواح مِن كل : وقال ..)12اآلیة  ُ َ َ َِ َ ْ َْ ََ یال لك ُ ظة وتفصِ ُشيء موعِ ً َ َِّ ْ ََ ْ َّ ًْ ا بقوةٍ﴾ٍ َ َّل شيء فخذھ ُْ ْ َِ ُ ٍَ من : األعراف(..ِّ
ُ﴿خذوا ما آتیناكم:وقال.. ) 145اآلیة  َ َ ُْ َ َّبقوةٍ﴾ ُ ُ  ).63من اآلیة : البقرة..( ِ

ٍفأخذ ھذا الكتابِ وحمل ھذه الرسالةِ یحتاج إلى إحساس ُ ْ َ ُ ْ وال , ٍعظیم بالمسئولیة، وشدةِ عزیمة وقوة شكیمة َ
: الدعوة یقول األستاذ اإلمام حسن البنا رحمھ هللا لشباب.. المستعدُّون للبذل والتضحیة ُرُیطیق ذلك إال الكرام األخیا

ُ بھا، وتوفر اإلخالص في سبیلھا،" ُإنما تنجح الفكرة إذا قوي اإلیمان َ َُّ َِ ُوازدادت الحماسة لھا، ووجد االستعدادُ الذي  ُ ُ
  ".لتحقیقھا یحمل على التضحیة والعمل

 
  ..األمة ذهأنتم الرواحل في ھ

َّقال رسول هللاِ صلى هللا علیھ وسلم ُ َُ َ ائةٍ ال یجدُ الرجل فِیھا ": َ َ الناس كإبل مِ َتجدُون ُ َّ َ َُ ِ َِ َ َ َّ ٍَ ِ ًراحِلة ِ َ " :  وفي روایة  .."َ
َال تكادُ تجدُ فِیھا ِ َ َ َ لة َ ًراحِ َ ُّھي الجمل النجیب القوي على حمل: رواه الشیخان، والراحلة  .."َ ُ ول األسفار مع األثقال وط ُ

ٌجمال المنظر وحسن الھیئة، وھو قلیل نادر، وكذلك ُّالمنتجبون من الناس القادرون على حمل األعباء وتحمل  ٌ َ َُ ْ
َ قال ..الغایات العظیمة؛ ھم قلة، ال تكاد تعثر في كل مائةٍ من الناس على واحدٍ منھم ِّالمشاق والتضحیة من أجل َ 
َّرسول هللاِ صلى هللا علیھ  ُ ُ ًال نعلم شیئا"  : وسلمَ َ َ َْ ُْ َ َ ن مِ ْ ائةٍ مِثلِھِ إال الرجل المؤ ْ مِ ُخیرا مِن ُ َّ ً ْْ ََّ ِ ْ َ : روایة  وفي ..أحمد .. " َ

ثلِھ" ْ ألفٍ مِ ُال نعلم شیئا خیرا مِن ْ ْ ََ ً ْ ْ َْ ً َ َُ َ مِن ْ ُإال الرجل المؤ ُ َّْ ََّ دعوتكم، أیھا  الطبراني، ولمثل ھذا تتم عملیة التربیة في .. " ِ
 :ان، فلستم من أولئك الذین قیل فیھماإلخو

َ أفتحھا ُإني ألفتح عینِي حِین َ َ َُ َ ٍ على كثِیر        ّ َ َ  َولكن ال أرى أحدا َ
ٍبل إنكم تھیئون أنفسكم للقیام بدور عظیم في خدمة دینِكم ٍ َوأمتِكم، تنھضون بھ، وتنھضون األمة معكم، ولھذا  ِّ ِ ْ ُ

ُقال اإلمام الشھیدُ المؤسس ِّ ُومن ھنا كثرت واجباتكم، ومن ھنا عظمت تبعاتكم، ومن ھنا تضاعفت: "رحمھ هللا ُ ُْ ُْ ُ 
ُحقوق أمتكم علیكم، ومن ھنا ثقلت األمانة في أعناقكم، ومن ھنا وجب علیكم أن ُ ًتفكروا طویال، وأن تعملوا كثیرا،  ُ ً ِّ

موا لإلنقاذ، دوا موقفكم، وأن تتقدَّ َّوأن تعطوا األمة حقھا كام َوأن تحدِّ َُ ْ  .ًال من ھذا الشبابُ
  

 ..ال تكونوا إمعات
َّأیھا اإلخوان، إن وضوح أھدافِكم ونبل غایاتِكم وسمو ُ ُ ََ كم، وتفھمكم لحاجةِ الدنیا إلى دعوتكم لحري أن  ُ ٌّمقاصدِ َ َ ُِّ َ َ

ي التراخ َطاقاتكم، ویدفعكم إلى مقدمة صفوف المصلحین، ویمنعكم من التكاسل والفتور، أو َیجددَ عزائمكم ویطلق
د، أو االتصاف باإلمعیة، وھا ھو نبینا صلى هللا علیھ وسلم یقول ُّ َ :" والترد ُال تكونوا إمعة، تقولون ُ َ ُ ُ َ ًَ َ َّ ْ أحسنَ : ِ َإن ْ َ ِ

ُالناس َّ ْ ْ وطنوا أنفسكم؛ إن ْ ظلموا ظلمنا، ولكِن ِأحسنا، وإن ِْ ُ ْ ُ َ ََّ َ َ ْ ُ َ َ ُْ ِّ َ ََ ََ َ ْ أس َ نوا، وإن ِ ْ تحس َ الناس أن َأحسن َ ْ ُ َ َْ َ َِ ُ ُ ُاءوا فال تظلِمواَّ ُْ ََ َ "
  ).الترمذي..

 
ٌأن یشعر بأن دعوتھ حیة في أعصابھ،  إن الداعیة یجب: "یقول األخ األستاذ البھي الخولي رحمھ هللا  َّ َ

جة في ضمیره، تصیح في دمائھ، فتعجلھ ِمتوھِّ ْ عن الراحة والدعة إلى الحركة والعمل، وتشغلھ بھا في نفسھ وولده  ُ
َداعیة الصادق الذي تحِس إیمانھ بدعوتِھ في النظرةِ والحركةِ واإلشارةِ، وفيال ومالھ، وھذا ھو ُُّ ُ َالسمةِ التي تختلط  ُ ِّ

ِبماء وجھھ ِ". 
ِّأذكركم ونفسي فیھ ) حدیث من القلب(السلسلةِ من   بھذه-ُ أیھا األحبة-َمن ھذا المنطلق أردت أن أناجیكم

ِنا، وتنشط عزائمنا، ونغادر الكسل والفتور، ونكون عند أمر هللا لنا،ُلتنھض ھمم َّبواجبنا األكبر ومھمتنا العظیمة، َ َُ ْ َ 
ِّ أمتِنا بنا، ال یثنینا عن واجبنا ودعوتنا كثرة الخصوم وال تكالب ُوعند حسن ظن ِ ْ  .قوى الشر ُ

ْوأنا على یقین أننا إذا حققنا القوة في حمل دعوتِنا َ َ َّ ُفسیقرب هللا یوم النصر ویحقق اآلمال ٍ َ ینَ  ، قال تعالىِّ َّ﴿والذِ َ
َ بالكِتابِ وأقاموا الصالة َیمسكون َ َّْ ُ َ ِّ َ َُ َ َ ُِ ﴾ َ یع أجر المصلِحِین ِ ْإنا ال نض ُ َ ْ ُْ ََ ُ َّ  ).170: األعراف (ِ

﴾ َّوتأمل أخي الكریم ما في قولھ  َ ُ﴿یمسكون ِّ َ َّوالھمة في األخذ  من داللةٍ على القوة والحرص والعزم والجزم ُ
 !.بالكتاب

  ..تضیع ودائعھ أستودعكم هللا الذي ال) حدیث من القلب( آخر مع وإلى لقاء
 .وهللا أكبر و الحمد

 محمد مھدي عاكف
  المسلمین المرشد العام لإلخوان

  

  الرحیم الرحمن هللا بسم

  من معین التربیة اإلخوانیة
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 خوانیة آفاق التربیة اإلفى
ًأن یتفوق دراسیا أن كان دارساوبھ ویحرص على اإللمام بھ  ً  

ًة إلماما یمكنھ من تصورھا والحكم على كل ما یتفق مع أن یلم بالشئون اإلسالمیة العام -
  مقتضیات الفكرة

  
  حریص على الندوات والمحاضرات الثقافیة والعلمیة   -

أن یضطلع  وأن یجتھد فى التحلیل السیاسي وتفھم األحداث وإدراك مرامیھا وأبعادھا - 
 یلم بأخبار األقلیات اإلسالمیة أن وع النشرات اإلذاعیة أوالتلفزیونیًیومیا على الجرائد أوسما

  .وأخبار المسلمین فى الخارج وأخبار حركة اإلخوان 
  ًأن یكون لھ ورد قراءة حرة ولونصف ساعة یومیا على األقل  -
  أن یتفھم ویتعرف على برامج الھیئات واألحزاب والتجمعات بالساحة -
  

  مظاھر تحقق
  ًأن یكون قادرا على الكسب

  :  بتحقیق التالى
ًن یزاول عمال اقتصادیا مھما كان غنیا ، وأن یقدم على العمل الحر مھما كان ضئیال ، أ - ًً ً

  وأن یزج نفسھ فیھ مھما كانت مواھبھ العلمیة 
أن ال یحرص على الوظیفة الحكومیة وان یعتبرھا أضیق أبواب الرزق وأال یرفضھا إذا   -

  ًما مع واجبات الدعوةًأتیحت لھ وأال یتخلى عنھا إال إذا تعارضت تعارضا تا
أن یحرص كل الحرص على أداء مھنتھ من حیث اإلجادة واإلتقان وعدم الغش وضبط  -
  ةأن یتعلم حرفھ مھما كانت شھادتھ ودرجتھ العلمیوالموعد 
أن یشجع المصنوعات والمنشآت االقتصادیة اإلسالمیة ، وأن یحرص على المال أال یقع  -

  ألحوال ، وال یلبس وال یأكل إال من صنع وطنھ اإلسالمي فى ید غیر إسالمیة مھما كانت ا
أن یؤدى زكاة مالھ ویخصص جزء من دخلھ ألعمال البر والخیر ویشجع كل مشروع  -

  اقتصادي إسالمى نافع
  أن ال یتعامل بالربا فى أى شأن من شئون الحیاة  -
یحرص على أداء أن ال یستدین إال لضرورة ووأن ال یتورط فى الكمالیات فوق طاقتھ  -

  .دینھ
  

  مظاھر تحقق
  أن یكون سلیم العقیدة

  : بتحقیق التالى
  أن یعتقد ویلتزم باألصول العشرین للفھم  -
أن یوقن  ولف بغیر هللا وال ینذر لغیر هللاوال یدعوإال هللا ، وال یح أن ال یخاف وال یرجو -

  .بان الرزق واألجل والنفع والضر بید هللا وحده 
أن یلتزم بأذكار   ورد تفكر فى المخلوقات وفى قدرة العلى الكبیر مھما قلأن یكون لھ -

  األحوال لیستحضر معیة هللا فى كل لحظة
أن یحرص على اتباع  وحضر اإلقبال على هللا فى أى ساعةًأن یتذكر دوما الموت ویست -

  .زیارة المرضى والمستشفیات  والحرص علىالجنائز وحضور الوفیات وزیارة المقابر
أن یتعود وًأن ال یقضى أمرا إال بعد استخارة ون یراقب هللا ویتصرف وكأن هللا یراه  أ-

  على صالة الحاجة فى األمور جمیعھا 
ًن یكون وقافا فى تالوتھ وأبأسماء هللا الحسنى وصفاتھ العال ویستحضر معناھا  أن یدعو -

  .المؤمنین فى القرآن والسنة ًأن یعرض نفسھ دوما على صفات  ولیتدبر مشاھد الجنة والنار
ن یستشعر معنى التوكل وأالحرص على ورد الرابطة والدعاء وأذكار الصباح والمساء  -

   .ًعلى هللا أثناء الخروج من المنزل صباحا
  .أن یكتب وصیتھ ویحفظھا تحت وسادتھ كل لیلة   -
  

  مظاھر تحقق
  أن یكون صحیح العبادة

  : بتحقیق التالى
د یومى ال یقل عن جزء ویجتھد أال یختم القرآن فى أكثر من شھر وال فى أن یكون لھ ور -

أن یحسن تالوة القرآن واإلستماع إلیھ والتدبر فى معانیھ ویكثر من قراءة  وأقل من ثالثة أیام
  األحادیث والسیرة ویحفظ األربعین النوویة 

أن یحرص ر ومن كل شھصیام ثالثة أیام أن یتقرب  بنوافل العبادة من صالة اللیل و -
  على أداء السنن فى الوضوء والطھارة والصالة والصیام والصدقة وغیر ذلك

  أن یحسن الطھارة ویظل على وضوء فى غالب األحوال  -
ان یحسن الصالة بأركانھا وسننھا ویواظب على أدائھا فى أوقاتھا ویحرص على صالة  -

  .لصالة متى سمع النداء مھما كانت الظروفأن یقوم إلى اوالجماعة فى المسجد ما أمكن ذلك 
  أن یصوم رمضان ویحج البیت أن استطاع إلیھ سبیال ویدخر للحج والعمرة  -
  ًأن یستصحب دائما نیة الجھاد وحب الشھادة ویستعد لذلك ما وسعھ االستعداد  -
ًأن یجدد التوبة ویستغفر دائما وأن یتحرز من صغائر اآلثام فضال عن كبائرھا و - أن یجعل ً

  لنفسھ ساعة قبل النوم یحاسب فیھا نفسھ
ًأن یكون منتظما فى صالة الفجر بالمسجد ویحرص على االنتظار حتى الشروق فى ذكر  -

صالة الضحى یجرص على ن وأًهللا وصالة ركعتىالضحى والدعاء بعدھما ولومرة أسبوعیا 
   .والوتر
  .ً أن یلتزم بصدقة السر بانقطاع جزء من دخلھ شھریا -

  یتبع إن شاء هللا تعالى

  “ التعالیم “سالة خواطر حول ر
   البیعةمظاھر تحقق أركانو

 ))2((   
  

 ركن العمل
ونَ : (ثمرة العلم واإلخالص: وأرید بالعمل"  نونَ وستردُّ مِ ْ َوقل اعملوا فسیرى هللا عملكم ورسولھ والمؤ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َُ ُ ُْ ُ َ ُُ ْ ُ َ ُِ

ةِ فینبئكم بما كنتم ْإلى عالِم الغیبِ والشھادَ ُْ ْ ُ ُ ُ َ ََّ ِّ ُ َ َ ْ َِ َِ َ ْ ََِ ُ تعملون َ ْ َ."   
 

  المظاھر
 - قادر على الكسب- مثقف الفكر-متین الخلق  قوى الجسم( أن یجتھد فى إصالح نفسھ حتى یكون  -

  )ً نافعا لغیره -ً منظما فى شئونھ -ً حریصا على وقتھ- ً مجاھدا لنفسھ- صحیح العبادة-سلیم العقیدة
   اإلسالم فى كل مظاھر الحیاة المنزلیةأن یحافظ على آدابوأن یحمل أھلھ على احترام فكرتھ  -
أن یحسن تربیة أوالده وینشئھم على مبادئ وأن یحسن اختیار زوجتھ ثم یوقفھا على حقھا وواجباتھا  -
  اإلسالم

  أن یحارب الرذائل والمنكرات فى المجتمع وان ینشر دعوة الخیر فى المجتمع -
   فعل الخیرات أن یشجع الفضائل واألمر بالمعروف والمبادرة إلى -
أن ینشر الفكرة اإلسالمیة فى دوائر اتصالھ لیكسب الرأى العام  و أن یدعوإلى شمولیة اإلسالم وعالمیتھ-

.  
أن یساھم فى اإلصالح السیاسى وان یساھم فى تحریر الوطن بتخلیصھ من كل سلطان غیر إسالمى  -

  الحكومى لتكون الحكومة مسلمة 
أال  والشللیة، بل تسیطر عیھ روح الجماعة والجماعیة على جمیع أعمالھأال تتصف أعمالھ بالفردیة و -

  تسیطر روح الیأس علیھ ، بل یؤدى أعملھ بروح األمل والشجاعة والقوة
  

  تحققمظاھر 
  أن یكون قوي الجسم

  : بتحقیق اآلتى
  أن یبادر إلى الكشف الصحى العام ، ویبتعد عن أسباب الضعف ویھتم بأسباب القوة  -
  أن یتجنب كل مسكر ومفتر وتعد عن اإلسراف فى قھوة البن والشاى ویمتنع عن التدخین بیأن  -
  أن یعنى بالنظافة فى كل شئ فى المسكن والملبس والمطعم ومحل العمل -
  أن یحسن الطھارة ویظل على وضوء فى غالب األحیان  -
  ًویبتعد عن مظاھر الترف والرخاء جمیعا  أن یحارب أماكن اللھو -
بین الوجبات مع عدم الشبع وملء المعدة  عدم اإلسراف فى الطعام وعدم األكل قبل الجوع ، أو -

  ًاإلفطار قبل الخروج والعشاء مبكرا واإللتزام بأداب الطعام والشراب و
  استعمال السواك واتباع سنن الفطرة العشرة وصیام النافلة  -
  ) واألعزب یكثر من الصیام ( تنظیم شھوة الفرج  -
  ًاالستیقاظ مبكرا وعدم السھر بعد العشاء إال لضرورة  -
تعلم السباحة وركوب العجل ودفاع عن النفس للالمحافظة على الورد الریاضى، وتعلم لعبة  -

  .االشتراك فى األندیة الریاضیة وممارسة الریاضة فیھا ووالموتوسیكالت وقیادة السیارات 
  

  مظاھر تحقق
  أن یكون متین الخلق

  :ق التالى بتحقی
ًان یكون صادق الكلمة فال یكذب أبدا وفیا بالعھد والكلمة والوعد فال یخلف مھما كانت الظروف  - ً  
ًأن یكون عظیم اإلحتمال، شجاعا وصریحا فى الحق وكاتما للسر معترفا بالخطأ ومنصفا من نفسھ  - ً ً ً ً

  ویملكھا عند الغضب
ًأن یكون وقورا یؤثر الجد دائما ، وال یمن - ال یكثر  وأعھ الوقار من المزاح الصادق والضحك فى تبسمً

  ً یمزح إال صادقا والالضحك فأن القلب الموصول با ساكن وقور
ًأن یكون متواضعا فى غیر ذلة وأن یكون شدید الحیاء ، رقیق الشعور ، عظیم التأثر بالحسن والقبیح  -

  وال خضوع وال تملق 
جمیع األحوال وال ینسیھ الغضب الحسنات وال یغض عین الرضا ًأن یكون عادال صحیح الحكم فى  -

  عن السیئات وال تحملھ الخصومة على نسیان الجمیل ، ویقول الحق ولوعلى نفسھ أوأقرب الناس إلیھ
ًأن یكون رحیم القلب كریما سمحا ، یرحم الصغیر ویوقر الكبیر ویفسح فى المجلس وال یتجسس وال  - ً

  ن فى الدخول واإلنصرافیغتاب وال یصخب ویستأذ
  أن یحرص على أداء مھنتھ من حیث اإلجادة واإلتقان وعدم الغش وضبط الموعد  -
یؤثر  وأنأن یحسن التقاضى لحقھ ویؤدى حقوق الناس كاملة غیر منقوصة بدون طلب وال مماطلة  -

   ًالمحبة والود على التحاكم والتقاضى فال یلجأ إلى القضاء إال مضطرا
زة فى نفسھ ویسموبھا ی، یغض طرفھ ویضبط عاطفتھ ویقاوم نوازع الغرا نفسھ لیسلس قیادھأن یجاھد -

ًدائما إلى الحالل الطیب ویحول بینھا وبین الحرام أیا كان أن یبتعد عن أقران السوء وأصدقاء الفساد وأماكن  وً
  المعصیة واإلثم 

  ف النافعة فى طبقات األمة یعتز بشعائر اإلسالم ولغتھ ویعمل على بث العلوم والمعار  -
یؤثر   وأنبعید عن الفضولیة وال یدعى معرفة كل شئوال یستخدم التوریة مع زمالئھ أوأستاذه  -

   .الصمت والتفكر عن اإلسترسال فى الحدیث
  مظاھر تحقق

  أن یكون مثقف الفكر
  :بتحقیق التالى 

  اإلخوان وجرائدھم ومجالتھم ونحوھاأن یكثر من المطالعة على رسائلوأن یجید القراءة والكتابة  - 
  .أن یكون لنفسھ مكتبة خاصة مھما كانت صغیرة و

أن یجید فھم ودراسة المنھج الدراسي الخاص  وأن یتبحر فى علمھ ومھنتھ إن كان من أھل اإلختصاص -
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  رؤى ومواقف
  قضایا عمالیة 

  ظور إسالمىمن من
 ))2((  

اھتمت جماعة اإلخوان المسلمین بقضایا العمال وحقوقھم 
 .وعالقاتھم بالعمل، وقامت بتأصیل تلكم القضایا من الناحیة الشرعیة

ًوكانت نظرة الجماعة ھى نظرة اإلسالم من حیث أن لھ روحا 
ًوحسا وشعورا، ومن ثم فإن أحكام عالقات العمل فى اإلسالم ال تنفصل  ً

.. .الشعور والسلوك والضمائر والوجدان والتى ترتكز على التقوىعن 
ولقد قدمت الجماعة الكثیر من األبحاث التى تتصل بالقضایا العمالیة 

   ...وعالقات العمل، ننتقى منھا ھذه األوراق 
  

  حق العامل فى الحصول على حقوقھ
  :التى اشترطھا صاحب العمل 
ل وفى العام ل أن ی احب العم ى ص ب عل ترطھا یج ى اش ھ الت  حقوق

  .علیھ ، وأال یحاول انتقاص شئ منھا 
ل أال  احب العم ى ص ب عل ذلك یج ة ، ول ھ وخیم م عاقبت ذلك ظل ف
ى  ھ ف ھ ، ویغبن ھ حق ل فیبخس ى العم دیدة إل ل الش ة العام ة حاج ز فرص ینتھ
رر أال  بن ویق رم الغ الم یح ھ ، فاإلس ر عمل تحقھ نظی ذى یس ره ال دیر أج تق

  .ضرر وال ضرار 
اب كما  امال إذا غ ظ حق العامل ك ل أن یحف احب العم ى ص ب عل ًیج

ول  د حل ھ ، أو بع اء عمل د انتھ ھ بع اءه حق ؤخر إعط ھ أال ی یھ ، وعلی أو نس
  .أجلھ المضروب 

ى  ادة ف ل بزی ى العم ن عل ل أال یض احب العم ى ص ب عل ا یج كم
ا  إن هللا یأمرن ھ ، ف ق علی رر المتف ى المق دا عل ال زائ ر إن أدى عم ًاألج ً

  .ر كل مجھود ومكافأة كل عمل بتقدی
  

  ًحق العامل فى عدم اإلرھاق إرھاقا یضر بصحتھ
  :ً أو یجعلھ عاجزا عن العمل 

ا یضر بصحتھ  اق العامل إرھاق دم إرھ احب العمل ع ى ص ًیجب عل
ین  الم ح ھ الس ى علی عیب لموس ال ش د ق ل ، ولق ن العم اجزا ع ھ ع ًویجعل

  .  "أشق علیكوما أرید أن .. : "أراد أن یعمل لھ فى مالھ
ى  ره عل ود أث ھ ویع ى إرھاق ؤدى إل ل ی ل بعم احب العم ھ ص إذا كلف ف
ئولین  ى المس ر إل ع األم د أو رف خ العق ق فس ھ ح تقبلھ ، فل حتھ ومس ص

   .لیرفعوا عنھ حیف صاحب العمل
  

  حق العامل فى االستمرار فى عملھ
  :إذا نقصت مقدرتھ على اإلنتاج 

ن ع ل ع ل العام ل أن یفص احب العم یس لص ى ل ھ عل ت مقدرت ھ إذا انتقص مل
  .اإلنتاج لمرض لحقھ من جراء العمل أو بسبب ھرم العامل وشیخوختھ 

ى  ل فقض ى العم اب عل ع ش ل م احب العم ق ص ھ إذا اتف ة أن دة العام والقاع
احب  یس لص ثال فل ى نشاطھ بسبب شیخوختھ م ًشبابھ معھ ثم أصابھ وھن ف

ھ أن یرضى بإنتاج ان العمل طرده من العمل ، بل علی ا ك ھ فى شیخوختھ كم
  .یرضى عن إنتاجھ فى عھد شبابھ وقوتھ 

ھ وسلم من  لى هللا علی ا تضمنھ حدیث الرسول ص ویرمز إلى ھذه القاعدة م
أراد أن یذبحھ لیستریح من عبء  ل فھرم ف ًأن رجال أرھق جمال لھ فى العم ً

لم  ت شبابھ حتى إذا عجز أردت: " مؤونتھ ، فقال لھ صلى هللا علیھ وس  أكل
   " .أن تنحره ، فتركھ الرجل

  
  :حق العمل فى المحافظة على كرامتھ 

ذلیل  ال یضعھ موضع ال ة العامل ، ف احب العمل أن یحفظ كرام ب على ص یج
  .المسخر أو العبد المھان 

ریم  دیمقراطى الك ك األصل ال د ذل ا یؤی ر مم ھ كثی اة عظمائ الم وحی ى اإلس وف
لم ...  ھ وس لى هللا علی ول ص ان الرس د ك ى فق اعده ف ر ویس ع األجی ل م یأك

احب العمل  ا ال یصح أن یضرب ص ھ من عمل ، كم ا یقوم ب اء م احتمال أعب
  .العامل أو یعتدى لیھ ، فإن ضربھ فعطب كان علیھ الضمان 

  
  :حق العامل فى أداء ما افترضھ هللا علیھ 

ن  ھ م ا افترضھ هللا علی احب العمل أن یمكن العامل من أداء م ب على ص یج
ة كا ؤدى طاع ر وی ى الخی اس إل ر الن دین أق ل المت یام ، فالعام الة والص لص

  .عملھ فى إخالص ومراقبة وأداء لألمانة ، وصیانة لما عھد إلیھ بھ 
بیل هللا  ن س د ع ن یص ذا مم ھ ھ ى موقف ون ف ل أن یك احب العم ذر ص ولیح

دین  عائر ال دون "ویعطل ش رة ویص ى اآلخ دنیا عل اة ال تحبون الحی ذین یس  ال
دعن سبیل هللا ا ، أولئك فى ضالل بعی ا عوج الى  " ً ویبغونھ  : "، ویقول تع

ولى . أرأیت إن كان على الھدى أو أمر بالتقوى  م . أرأیت إن كذب وت م یعل أل
   " .بأن هللا یرى

م  لوكھم ، ویحملھ ى س ال ف ب العم ل أن یراق احب العم ى ص ب عل ا یج كم
عور ا اة ش نھم ، ألن مراع آداب دی ك ب ى التمس نى عل ال بالحس ى العم دین ف لت

الحھ  ن مص دفاع ع ل وال ى العم ون ف م یخلص ھ ویجعلھ وبھم إلی ذب قل یج
  .وحمایتھ بكل وسیلة 

  

  قراءة في كتابات األستاذ حسن البنا 
  مؤسس الحركة اإلسالمیة الحدیثة

المستشار طارق البشري  
  الدولةقاضي ومفكر ومؤرخ مصري، ونائب رئیس مجلس

  
  : یستمد من اإلسالم، یعتمد على جملة من المبادئ واألسس، منھاي نظام اقتصاديإن أ - 
اإلسالم  شادأقد وثمیره، وتل، وحسن تدبیره ما المال الصالح ھو قوام الحیاة، بما یتعین معھ الحرص على ھذا الرعتباا

لفقر، وا الفاقة يالناس ف  تحبیبي اإلسالم بما یعنيیس الزھد ف هللا، فليبغنى الجماعة واستخدام المال فیما ینفع الناس ویرض
ما یدعم االستعالء واالستكبار، وما  و،فة واإلسرانیان والفتغة، إنما یراد بھ ذم ما یدعو إلى الطثرونى والغوذم الدنیا، وذم ال
 الوجود من منابع الثروة ووجوه يما فالنظر إلى  تفالفجور والكفران بنعمة هللا، واإلسالم یلوعصیة مالویعین على اإلثم 

  .لإلنسان یستفید منھ، وینتفع بھ رَّكون مسخلاي  ألن كل ما ف، ویحث على العنایة بھا ووجوه استثمارھا،الخیر
  : األسسوادئ لمباه من ھذو

ن من عمل ن األنبیاء، كانوا یأكلو سنفالعمل من أفضل العبادات، وھو من  علیھ،رادقالكسب على كل ول عمإیجاب ال
جتمع ال یعملون، ولوكانوا معالة على ال ھم بمنوى بالبطالة زراإلسالم یوأفضل الكسب ما كان من عمل الید، وأیدیھم، 

د أحدھما فلیس قالنتائج، فمن فون باألخذ باألسباب  یكو والتوكل على هللا ال یكون بالتبطل، إنما.ینقطعون انقطاعا لعبادة هللا
  . الدائبير مقرون بالسعولمقداو قألن الرز، بمتوكل

  : سسواأل المبادئ ھذهن وم
ما كان بغیر حق وبل من عمل كالربا،  مقاتحدید الخبیث من الكسب بأنھ ما كان بغیرود الكسب الخبیثة، رتحریم موا

الكسب عوضا ذا ھ الجماعة، أو كان قھو من حقو عاما  جماعة أو ماالویر أغا كان ھذا الدیر، فرغ اللاختالس ماوكالسرقة 
 تجاریة من وقات مالیة أف، أو كان عوضا عن صومخدرنزیر  وخعن مال یضر، سواء كان عوضا عن محرمات كخمر

  . السیاسیة أو االجتماعیةواالقتصادیة أ  الجماعة وأوضاعھاققوحشأنھا اإلضرار ب
   :األسسو المبادئ همن ھذو

 مال الدولة ومال يحقھم ف وتقریر، قراءفعیشة بین الفع مستوى المرالحث على وبقات، ط بین القتقریب الفوار
  . لذلكياألغنیاء، ووصف الطریق العمل

ن أو  أنا من كان، ما دام مؤدیا لواجبھ،ئ لكل مواطن، وتأمین راحتھ ومعیشتھ كايومن ذلك تقریر الضمان االجتماع
  . ال یستطیع التغلب علیھيداء ھذا الواجب بسبب قھرأیكون عاجزا عن 

 وجوه يف ض علیھ اإلسالم من تحریم الكنز ومظاھر الترف على األغنیاء، وما یحث علیھ من اإلنفاقحلك ما یومن ذ
 ذلك يوالدولة ف رضاة هللا تبارك وتعالى،ماء غالبر، وذم البخل والریاء والمن واألذى، وتقریر التعاون والقرض الحسن ابت

قھ وتصرفھ حام، تأخذه بعاللمال  ايولة عن حسن التصرف فئ وھي مسا،ھنشاء نظام یقوم بھذه األسس وحمایتإمسئولة عن 
  . جبایتھيقھ، وتعدل فحب

، واستغالل ياإلسالم وكل ذلك عن حسن استخدام السلطة، وسالمة ممارسة النفوذ وفقا ألسس السيولة فئوالدولة مس
  .مة على الحكام واألمراءرَّالحاجات مح صحابأا، والھدیة من عطرافھا جمیأ اإلسالم، والرشوة ملعون يوذ محظور ففالن

  
   ، ھما فرض الزكاة، وتحریم الربا،م اإلسالم یقوم بین حدین من الفرض والتحریي نظام لالقتصاد فأيإن  - 

 ياألربع، وھ ره الكبرى وعباداتھئركانھ وشعاأاإلسالم، وواحدة من ئم س اإلسالم، ھي ثالثة دعاأسكاة من خاصة زوال
ة، نمما ورد بالقرآن والس امة الصالة عنوان دخول دین اإلسالم، واستحقاق األخوة بین المسلمین، وھيقإد التوحید وعب

  .واجتمع علیھا المسلمون، ومما یعرف عن اإلسالم بالضرورة
ویتواله جھاز ة  تشرف علیھ الدولي فریضة من هللا مقصود بھا تتظیم اجتماعينما ھإحسانا فردیا، إوالزكاة لیست 

فالزكاة جبایة ومصرفا ھي  ا،ھرفھا فى مصارفھا الشرعیة لمن یستحقصمنظم یقوم على جبایتھا ممن سنت علیھم، و يارإد
خاصة تتسع لھا موارد ومصارف حسب  ن یكون لھا موازنةأنا فردیا، ویتعین أ اإلسالم ولیست شيون الحكومة فئمن ش

  .حكامھا الشرعیةأ
حكام أمع   بما یتفقبيصالح النظام الضریإ عرفھا اإلسالم، یوجب يلمالیة التبیق نظام الزكاة وغیره من النظم اطن تإ

صحاب  أارغصمي ھا بما یححب المباشرة وتعدیل شرائئسن معھ التركیز على الضراحاإلسالم وروح نصوصھ، وبما ی
  .الدخول ومتوسطیھم، وبما ال یقتل الحوافز الفردیة

یملك فرد  ع بھ، وال نصدنأوال مھرب من االمتثال ألمر هللا، وفى، مصطوالربا محرم بنص القرآن الكریم وسنة ال - 
  .ن یحل ھذا الحرامأو جماعة أو نظام أوال حاكم 

 ٌّىذلك منھ میة للمال بال مخاطر، وكسب ال یقابلھ عمل، وكلنثراء بغیر جھد، وتإالل لحاجة المحتاج وغاستبا فى الرو
محاباة للمال وتمییز لھ على   بالجشع، ویطبع اإلنسان باألثرة والعبودیة للمال، وفیھ یطبع المجتمع- إن فشا - ّوهن فشأعنھ، و

 الروح، مما یضع يحساب جھد الكائن ذ ىعل أوعالء لشأن المادة على حساب الروح، إ، ويحساب العمل والجھد اإلنسان
  .یم المادیةقا ھابطا تعلو بھ العالقیم اإلنسانیة وض

النظام مة قاإ المحرم، وبانھاء تعامل المصارف بھذا الرإصارف غیر الربویة، وم الم تعمیيتضاء نظام الربا یقغلإإن 
  .ي غیر الربوم على أساس من التنظیيالم والياالقتصاد

نھي لھ  عالقة المقرض بالمقترض، ولكنھ يثره فأ ینحصر ھين تحریم الربا لیس مجرد نأ إیضاح ينھ ینبغأعلى 
 س النظر فیما توظفتضقؤسسات غیر الربویة یمقامة الوإالیة للجماعة، ماع الضوألوا يظام االقتصاد النيثاره فوآ امتداداتھ

ن أالف، وخ است المال ھي وضع وحده، وذلك بموجب أن ملكیةيفیھ األموال لصالح الجماعة ونھضتھا ولیس للكسب الفرد
  .األمر بالمعروف وكرمنن الع يسلمین مأمورون بالنھماإلسالم نظام حیاة للجماعة المسلمة، وأن ال

ل ما  عن كالخارج أو الداخلي یرھا من المؤسسات فغ نشاطھا مع يؤسسات غیر الربویة أن تبتعد فم على اللذلك یتعین
 ما یتأتى بھ ذلك روأكث لة،ق خدمة جماعة المسلمین والنھوض بھا نھضة مستيوم بوظیفتھا فقن توأیفا ربویا للمال، ظید توفی

 بما یستجیب أأن تبدو س،النا تتیح فرص العمالة ألكبر عدد منو تولد الرزق، يشروعات اإلنتاجیة التمى الكیز علرالت
قبلة، مع تجنب ماألجیال الواضرة حال ا یقیم التوازن بین مصلحة األجیالمشط فینن تألضرورات الناس ثم حاجاتھم، و

  .الممیة كااإلسراف والتبذیر، وبھذا یصدق علیھا وصف المؤسسات اإلسال
یكون  الو ،ن یستشعر الناس العزة والكرامة، ویتذوقون طعم الحیاة الكریمةأن من مقاصد الدعوة اإلسالمیة إ

 مالقتصادیة ولي اعانم اإلسالم فلم یھمل الرلى ذلك نظوإضرورات الحیاة،  یر، وتوفیرغناء عن الغذلك إال بالشبع واالست
وجماعات، وترفع مستوى المعیشة   وحدة األمة أفراداي تنميواعد التقفضل الألك ، بل وضع لذيافل عن اإلصالح المالغیت

  .ةحلھم العدالة االجتماعیة الصحی ، وتضمنموالدھأنفسھم وذراریھم وأوتقرب بین الطبقات، وتؤمن الجمیع على 
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  . مسلمون وكلنا إخوان علي الطریق 
یعلنھا واضحة دد الغایة ویجلیھا وینقیھا من كل شائبة ونجد اإلمام الشھید من أول یوم یح

ویحدد .. ) والرسول زعیمنا وقدرتنا(ویختار الطریق ورائدنا علیھ فیقول .. ) هللا غایتنا(قویة 
.. ) والقرآن دستورنا : (المنھاج وھو المنھاج الذي جاء بھ سار علیھ رسولنا الكریم فیقول

ویحفز الھمم في . .) والجھاد سبیلنا( د أن كاد یختفي فیقول ویعید روح الجھاد في المسلمین بع
  . )لموت في سبیل هللا أسمي أمانیناوا(الجھاد ویرغب في االستشھاد فیقول 

ونجده رضي هللا عنھ یوضح أن طریق الدعوة طریق واحدة یجب االلتزام بھا وعدم 
 الناس بالطریق وأدراھم بھ االنحراف عنھا ألنھا طریق رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم أعلم

ي هللا علیھ وسلم وصحابتھ من طریق الدعوة طریق واحد سار علیھا رسول هللا صل( فیقول 
دعاھم " إیمان وعمل ومحبة وإخاء " ، وسار الدعاة وتسیر علیھ بتوفیق من هللا من بعده قبل

عقیدة إلي قوة الوحدة، إلي اإلیمان والعمل ثم جمع قلوبھم علي الحب واإلخاء ، فاجتمعت قوة ال
وصارت جماعتھم ھي الجماعة النموذجیة التي البد أن تظھر كلمتھا وتنتصر دعوتھا وإن 

  .)ًناوأھا أھل األرض جمیعا 
 وكان من أعظم ما من هللا بھ علي اإلمام الشھید أن وفقھ للعودة بالمسلمین إلي الفھم 

 الفھم النقي من كل شائبة في العقیدة أو . .ًالصحیح الشامل لإلسالم بعیدا عن أي اجتراء أو خطأ
"  اإلسالم من منبعھ الصافي من كتاب هللا وسنة نبیھ صلي هللا علیھ وسلم ..العبادة أو التشریع 

   . "تركت فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا بعدي كتاب هللا وسنتي 
عتصموا بحبل هللا وا" الفھم البعید عن الخالفات التي مزقت وحدة المسلمین قال تعالي 

الفھم البعید عن الغلو أو التفریط، لكن اعتدال سلیم ، والتزام دقیق في " ... " جمیعا وال تفرقوا
  ".وكذلك جعلناكم أمة وسطا "جو من الحب واألخوة والتعاون ، 

لقد أعلن من أول یوم أن دعوة اإلخوان المسلمین ھي اإلسالم بكل متطلباتھ وال شيء 
  . و ھي اإلسالم في القرن الرابع عشر الھجري غیر اإلسالم أ

أعلن ربانیة الدعوة وعالمیتھا وأنھ ال یجدھا زمان وال مكان حتى یرث هللا األرض ومن 
  . علیھا 

وحدد أھم مطلب تملیھ علینا طبیعة المرحلة التي تمر بھا الدعوة اإلسالمیة الرشیدة، علي 
 علیھ وسلم وصحابتھ األكرمین الدولة نفس األساس الذي أقام علیھ رسول هللا صلي هللا

  . اإلسالمیة األولي 
ونجده رضي هللا عنھ قد اقتبس الطریق من نفس طریق رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم 

  : والمؤسس علي قوى ثالث 
  .وقوة الساعد والسالح بعد ذلك  ... وقوة الوحدة واالرتباط  ... قوة العقیدة واإلیمان 

 واإلرشاد ولكنھ أكد علي وجوب الجماعة والعمل الجماعي المنظم ولم یكتف بالوعظ
ًوالممتد زمانا ومكانا، والبد من تحدید األھداف ورسم الخطط وتحدید الوسائل المشروعة حتى  ً

  . یتم البناء 
  . وأثناء سیره بالدعوة وممارسة الحركة بھا حدد مراحلھا من تعریف وتكوین وتنفیذ 

  : ف المرحلیة بإیجاد وحدد الخطوات واألھدا
  . الفرد المسلم النموذج 

  . والبیت المسلم المؤسس علي التقوى 
  . والمجتمع المسلم المتجاوب مع دعوة هللا 

  . فالحكومة اإلسالمیة 
ثم تكون الدولة اإلسالمیة وعلي . ویتم ذلك علي مستوي الشعوب واألقطار اإلسالمیة 

  . الم بإذن هللا رأسھا الخالفة اإلسالمیة وأستاذیة الع
  : ثم نجده رضي هللا عنھ یحدد الوسائل ویمارسھا ھو واإلخوان في كل مكان 

وأسر ... ونشرات وصحف ومجالت ... ت وندوات ومؤتمرات دروس ومحاضرا
والمؤسسات كالمدارس والمستشفیات ...  وریاضة وجوالة ....وكتائب ورحالت ومعسكرات 

وكذا في مجال البر والخدمة .. والمستوصفات واألندیة الریاضیة والمؤسسات االقتصادیة 
  . االجتماعیة 

عمال في كل المجاالت ولم یحصره في الزوایا ًوھكذا عاش مع إخوانھ اإلسالم فھما و
  . والمساجد ، أو في العلم والعبادة فقط 

وفي مجال الحركة واإلعداد نجده حدد أركان البیعة العشرة وأوضح أھمیتھا للعمل 
ًالجماعي وجعل الفھم الركن األول ووضع لھ أصوال عشرین كإطار یوضح شمول ھذا الفھم 

. وحدد واجبات األخ العامل . ب الرسائل المختلفة لتوضیح الدعوة ونقائھ من الشوائب كما كت
والوصایا العشر إلي غیر ذلك من التوجیھات التي رأینا والزلنا نلمس أھمیتھا وفائدتھا رغم 

  . مرور السنین واألعوام 
واھتم رضي هللا عنھ بالجھاد واإلعداد لھ ودفع اإلخوان للمشاركة بالجھاد في فلسطین 

ود الصھاینة مما ھو معروف ومشھود لھم بھ كما مارسھ اإلخوان بعد ذلك ضد ضد الیھ
  . االنجلیز في قناة السویس مما اضطرھم إلي الجالء 

 
وبدا نور الفجر بدأ یطل علینا من بین حجب الظالم یبشرنا بقرب نھایة اللیل بكل كالمھ 

وقل جاء الحق وزھق " وسطوع شمس الحق لتزھق الباطل بكل صوره وأشكالھ بإذن هللا 
" المسلم وأملنا في هللا كبیر أن یتحقق ذلك علي أیدي ھذا الجیل من الشباب ..  "الباطل 

لذلك لزم االھتمام الكبیر بإعداده وتوضیح ..  "ویقولون متى ھو قل عسى أن یكون قریبا 
ر الطریق لھ لیتعرف علي معالمھ وعلي صور االنحراف كي یسیر بقوة وبرؤیة واضحة غی

وھذا ما سنتناولھ بعون هللا في الصفحات القادمة سائلین إیاه اإلخالص .. أو تثبیط مبال بتشكیك 
  . والصدق وأن یجعل من وراء ذلك الخیر وبا التوفیق 

 

   رحمھ هللا–المرشد االسبق األستاذ مصطفى مشھور 
  ). من المؤمنین رجال صدقوا ما عاھد هللا علیھ فمنھم من قضى نحبھ ومنھم من ینتظر وما بدلو تبدیال" 

  أما بعد ... الحمد  ، والصالة والسالم علي رسول هللا 
فمن حق األجیال علینا ومن أمانة التوریث أن نقدم ھذا الجانب من فقھ الدعوة ، بعد أن من هللا علینا وسرنا 
علي طریق الدعوة أكثر من ثملنین عاما بعون هللا وتوفیق، تعرضنا فیھا ألحداث وامتحانات ومواقف، وازددنا 
ًمعرفة وخبرة بالطریق ومسالكھ وعقباتھ ومنعطفاتھ، وشاھدنا صورا مختلفة من االنحراف عن الطریق األصیل، 

 علي الطریق الصحیح وغیرھم –مع انحرافھم–وكیف كان یتلبس االنحراف علي البعض ویظنون أنھم 
ًالمنحرفون، وذلك ألن االنحراف عادة یبدأ دقیقا بسیطا ثم یزداد مع الزمن، و لما كانت الوقایة خیر من العالج، لزم ً

التعریف بصور االنحراف المختلفة ، وتحذیر من یسلكون طریق الدعوة منھا كي یواصلون المسیرة علي ھدي 
  . ونور دون تردد وال انحراف 

وإذا كان الكالم یھم بالدرجة األولي من اختاروا طریق الدعوة لیواصلوا السیر علي بصیرة دون انحراف، 
ًننا نوجھ اھتمامنا أیضا إلي الشباب المسلم في كل مكان، والذي تتجاذبھ التیارات والدعوات في اتجاھات شتى، ولك

ندعوه إلي السیر معنا علي طریق الدعوة ففیھ سعادتھم في الدنیا واآلخر، وأقدم لھذا الشباب بھذه المناسبة عبارات 
  :  وتذكرة لإلمام الشھید حسن البنا قصدھم بھا لعل فیھا عبرة

إن آمنتم بفكرتنا واتبعتم خطواتنا وسلكتم معنا سبیل اإلسالم الحنیف ، وتجردتم من كل : أیھا الشباب ( 
فكرة سوي ذلك، ووقفتم لعقیدتكم كل جھودكم فھو الخیر لكم في الدنیا واآلخرة ، وسیحقق هللا بكم إن شاء هللا ما 

صادق منكم في وإن أبیتم إال التذبذب واالضطراب والتردد بین حقق أسالفكم في العصر األول ، وسیجد كل عامل 
وما النصر إال من عند هللا " الدعوات الحائرة والمناھج الفاشلة ، فإن كتیبة هللا ستسیر غیر عابئة بقلة وال بكثرة 

   " . العزیز الحكیم
  

  :الطریق إلي غایة 
 الذي یوصلھ إلي ھدفھ أو غایتھ ، ویجتھد ما من المعلوم أن كل صاحب غایة أو ھدف یسلك الطریق السلیم

استطاع للتعرف علي الطریق ومعالمھ ، قبل بدء السیر كي ال تتفرق بھ السبل، وكي ال یتبدد الجھد والوقت دون 
  . الوصول إلي الھدف 

ًوبقدر ما تكون الغایة سامیة والھدف عظیما یكون الحرص علي الوصول إلیھ شدیدا، ومن ثم االھتمام ا لكبیر ً
ًخاصة إذا علم مسبقا . بالتعرف علي الطریق الصحیح، والتحرز الشدید من منعطفاتھ التي تبعد بسالكھ عن الھدف

ًأنھ یوجد علي مفارق الطریق من قعدوا خصیصا لتضلیل السائرین وصرفھم عن الطریق الصحیح لیفوتوا علیھم 
  . صحین المخلصین زیادة في التلبس غرض الوصول إلي الھدف والغایة ، وقد لبس ھؤالء ثوب النا
  . فالعلم المسبق بالسبل المنحرفة یحمي من االنزالق فیھا 

  عرفت الشر ال للشر ولكن لتوقیھ   ومن لم یعرف الشر یقع فیھ
والعلم بطول الطریق وما فیھ من بعض المتاعب والعقبات، یساعد سالكھ علي اإلعداد لھ بالزاد الكافي، 

، بخالف من یظن أنھ قصیر، فینتابھ القلق والشك إذا طال بھ الوقت قبل الوصول إلي الھدف والصبر وطول النفس
ًكذلك من علم مسبقا أن بھ مراحل وعرة موحشة، ال ینزعج عندما یواجھ تلك المراحل بل یطمئن ألنھا دلیل علي . .

س أن یتركوا أن یقولوا آمنا وھم أحسب النا"  قال تعالي ..سالمة سیره في الطریق الصحیح حیث أنھا من معالمھ
  ". ال یفتنون

وإذا علمنا أن سلوك الطریق الصحیح ستبذل فیھ جھود كثیرة وتقدم فیھ تضحیات ضخمة، كلما دعا ذلك إلي 
من كل ما تقدم یتبین أھمیة موضوعنا .  .تجنب أي انحراف لما یترتب علي ذلك من نتائج خطیرة وخسائر فادحة

  . طریق ھو طریق الدعوة ھذا وخاصة إذا كان ال
  

  :طریق الدعوة 
، إنما نعني بھ الطریق إلي هللا ، وإلي رضوانھ وجناتھ ، الطریق الذي سار علیھ وحینما نقول طریق الدعوة

" العظیم ًرسول هللا صلي هللا علیھ وسلم ، ورسل هللا جمیعا ، سبیل المؤمنین ، صراط هللا المستقیم، وصدق هللا 
وعلي  "ستقیما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلھ ذلكم وصاكم بھ لعلكم تتقونوأن ھذا صراطي م

، ونھدف إلي التمكین لدین هللا في األرض یة وإلي أعظم ھدف ، فا غایتناطریق الدعوة نسعى إلي أسمي غا
  ."حتى ال تكون فتنة ویكون الدین كلھ  " اإلسالم وإقامة دولة 

من أجل ذلك كان اعتزازنا بھذا . .مین صلي هللا علیھ وسلم خیر قدوةالطریق الصادق األ ورائدنا علي 
 ولن نرضي – بإذن هللا–الطریق والتزامنا بھ تحملنا لمشاقھ، وصبرنا علي السیر فیھ مھما طال، ولن نعدل عنھ 

  .  ناول االنحرافات وطبیعتھا  ولعلھ من المفید أن نلقي بعض األضواء علي طریق الدعوة قبل أن نت..بغیره بدیال
 - من قبیل أسماء األضداد–فمنذ فترة غیر قصیرة وفي ظل ما یسمونھ باالستعمار وھو في الحقیقة استخراب

وذلك باحتالل أعداء هللا لبالد المسلمین بجیوشھم، وأثناء حكم من أعدوھم من حكام من أعدوھم من حكام ینفذون 
 اإلسالم أثناء تلك الفترات إلي حمالت منظمة ومكثفة من التشكیك مخططاتھم بعد جالء جیوشھم، تعرض

والتحریف والتشویھ والتفریغ من محتواه الحقیقي، واإلبقاء علي رموز شكلیة وتشجیع للبدع والخرافات وأصحابھا 
سف الشدید  لأل–وأسقطت الخالفة اإلسالمیة بتآمر من أعداء هللا مع عمیلھم الخائن مصطفي كمال والذي یعتبره . 
  .  بعض حكامنا مثال وقدوة لھم–

 وكذا ظالم من الشرق ،لمدفوعظالم من الغرب الصلیبي ا. .وتكاثرت علي بالد المسلمین موجات من الظالم 
، واشتدت یق أو كانت أمام األجیال الناشئة، وتشتتت الغایات وتعددت الرایات، وھكذا طمست معالم الطرالملحد

  . ، وتأثر كثیر من المسلمین ببریق المدنیة المادیة الزائفة ضیة القاصرةلدعایات للمبادئ األرا
د سقوط الخالفةولكن وسط ھذا الظالم الدامس المتالط ً، بدأ في األفق نور ، بدأ ضعیفا أو َم الموجات ویُعیْ

الكفر لیبیده األمر ، ولكن بارك هللا فیھ بعد ذلك فأخذت دائرتھ تتسع وضوءه یقوي، وھو یصارع ظالم الجھل و
  ..  " وهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال یعلمون" بإذن هللا 

م قامت جماعة اإلخوان المسلمین في مصر علي ید مؤسسھا اإلمام الشھید حسن البنا 1928ھـ 1347ففي عام 
 قامت م1941وفي عام . .واتسعت دائرتھا بعد ذلك خارج مصر حتى وصلت اآلن أجزاء كثیرة من المعالم 

الجماعة اإلسالمیة في القارة الھندیة علي ید مؤسسھا موالنا أبي األعلى المودودى رحمھ هللا ، تكاد تكون مطابقة 
، وظھرت فیما بعد حركات إسالمیة أخري في بعض الدول اإلسالمیة خوان في الفھم واألھداف والمنھجلجماعة اإل

  . ندونیسیا وتركیا ومالیزیا وغیرھاكأ
نركز حدیثنا من خالل تجربتنا في جماعة اإلخوان المسلمین التي تربینا فیھا من ناحیة والتي تعتبرھا وإذا كنا 

، وال نبخس غیرھا قدرھا أو أثرھا فكلنا أو الحركة الرائدة من ناحیة أخريالجماعات األخرى الجماعة اآلم 

  من فقھ الدعوة
  طریق الدعوة بین األصالة واالنحراف 


