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 ..أيها اإلخوان
 ضريبة العمل الدعوي

 حممد بديع. د.فضيلة املرشد أ
.. إخويت وأخوايت أحبايب يف اهللا.. احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا

 .سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته
 ينفعنا وإياكم به، نستكمل حديثنا من القلب إىل القلوب، وأسأل اهللا عز وجلَّ أن

 .وأن جيعلنا من الذين يستمعون إىل القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى اهللا
حديثنا اليوم عن بعض املواقف املستفادة تربويا من سورة الربوج، وإنزال ما فيها 
من ِعٍرب على واقعنا اليوم؛ ألن هذا النموذج أقصى ما وصل إليه أعداء احلق بأن 

وامهني يف القضاء على من .. امهني القضاء على هذا احلق حبرق أصحابهيتصوروا و
 .حيملون احلق، فالقضاء على احلق وهم

﴿يِريدونَ ِليطِْفئُوا نور اِهللا ِبأَفْواِهِهم واُهللا مِتم : سخر اهللا منهم يف قوله عز وجلَّ
 ).الصف (﴾)8(نوِرِه ولَو كَِره الْكَاِفرونَ 

إذا أراد اهللا هلذا النور أن ينتشر، قد ينتشر على أشالء ضحايا لقوا رم شهداء 
يشهدون على هؤالء الظاملني ببغيهم وطغيام، وقد ينتشر على أيدي حىت أعداء 

 ..اإلسالم بأن يسخرهم اهللا عز وجلَّ
  طُويت أتاح هلا لسان حسود          إذا أراد اهللا نشر فضيلٍة

نون حِفر هلم أخدود ليحرقوا بالنار، وكان تصور أعداء اإلسالم كما هؤالء املؤم
﴿وِإذْ يمكُر ِبك الَِّذين كَفَروا ِليثْبِتوك أَو يقْتلُوك أَو يخِرجوك﴾ : قال رب العزة

، ولن جتدوا يف مكر أعداء اإلسالم ألصحاب احلق ومحلة هذه )30من اآلية : األنفال(
﴿الْيوم يِئس الَِّذين ة وهذا النور إال هذه الوسائل؛ ألم قد يئسوا من هذا الدين الراي

 كُملَيع تممأَتو كُمِدين لَكُم لْتأَكْم موِني الْيوشاخو مهوشخفَال ت ِديِنكُم وا ِمنكَفَر
 ).3من اآلية : ةاملائد(ِنعمِتي ورِضيت لَكُم اِإلسالم ِدينا﴾ 

 
هذا احلريق اهلائل الضخم، تشري اآليات إىل أن هؤالء ألقوا باملؤمنني يف النار بغيةَ 
القضاء على احلق الذي حيملونه، فانظروا إىل الطفل الرضيع على كتف أمه ينطق 
 بالفطرة ومبعجزٍة أرادها اهللا عز وجلَّ لتثبيت أمه صاحبة القلب الرءوم، واإلميان القليب

 .يا أماه ال تتقاعسي إنك على احلق: العميق، يقول هلا طفلها

أبعد هذا تثبيت مادي بعد التثبيت اإلمياين والروحي من رب العزة، مث تعالوا إىل املوقف اآلخر هؤالء 
الذين يحرقون أهل احلق ويتصورون أم ذا يقضون على احلق أليس هذا على عني اهللا عز وجلَّ يراه 

، أي أن اهللا عز وجلَّ قد )الربوج(﴾ )9(﴿واُهللا علَى كُلِّ شيٍء شِهيد : نعم، واآليات تقطع ذا.. ؟ويشهده
هذه إرادته سبحانه وتعاىل يتركها حتدث؛ ألن .. يرى أن يف بقاء أهل احلق حاملني هلذه الراية مهما ضحوا

أم يعرفون أن ما حيملون غاٍل يستحق يف هذا موقف إشهاد للبشرية، هؤالء الناس محلة احلق فلوال 
التضحية بالنفس واملال والغايل والنفيس ملا فعلوا، لذلك سمي الشهيد شهيدا؛ ألنه يشهد على األمة بل 

 .على البشرية أين أمحل حقا وأضحي يف سبيل اهللا مبا أملك بروحي ونفسي ومايل وكل ما أملك
 

دث ويرضى لعباده ويعد هلم شهادةً جتعلهم أحياء عند رم اهللا عز وجلَّ يرى هذا، ويريد أن حي
يرزقون، ويريد ألهل الباطل أن يقعوا يف هذه اجلرمية النكراء الشنعاء بأن حيرقوا أهل احلق العزل ليقعوا يف 

 ."لزوال الدنيا أهون على اهللا من قتل نفس مؤمنة": أكرب جرمية، كما يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم
 

انظروا يف واقعنا احلديث إذا أراد اهللا عز وجلَّ أن جيعل قطرات دم الشهيد لعنةً تتابع هؤالء الصهاينة، 
 انظروا إىل ما فعل رب العزة ذه الدماء الزكية؛ حيث تتبع قطرات دم الشهيد حممود املبحوح كل ارمني 

 وما زالت أصداؤها تتواىل وما زالت توابع الذين شاركوا يف هذه اجلرمية النكراء يف كلِّ بقاع الدنيا،
هذا الزلزال بقتل هذه النفس املؤمنة نراها بني يوٍم وآخر، إذًا اُهللا عز وجلَّ يرى هذا الذي حيدث ويعلمه، 
وقد قدره وإن كان ال يرضى مبا يقع على املسلمني املؤمنني من جرائم من أعداء اإلسالم لكنه يريد ذا 

 .فعة شأن هؤالء الشهداء عند اهللا سبحانه وتعاىلنصرة الدين، ور
 ﴾)22(ِفي لَوٍح محفُوٍظ ) 21(﴿بلْ هو قُرآنٌ مِجيد : يقول رب العزة يف ختام هذه اآليات

نعم احلق الذي حيمله أهل ابتغاء مرضات اهللا .. ، بعد هذا االبتالء وهذه الفتنة يكون هذا هو اخلتام)الربوج(
 ال تقلقوا عليه، اطمئنوا على حفظ اهللا هلذا املنهاج، اقلقوا فقط على أنفسكم واسألوا اهللا وطمعا يف جنته،

 ﴾)139(﴿وال تِهنوا وال تحزنوا وأَنتم اَألعلَونَ ِإنْ كُنتم مؤِمِنني : لكم بالثبات حىت ال تتزعزع عزميتكم
 ).آل عمران(

 
 .. يا أهل احلق يف كلِّ مكان وزمان

امحلوا احلق، وأنتم حتملون امسا من أمساء اهللا احلسىن، امحلوا احلق وارفعوا رايته عاليةً، وأنتم على يقني 
أن اهللا ناصره ومؤيده وحمقّقه، وأن ما حيدث لنا يف هذا الطريق ابتغاء مرضات اهللا أجرنا قد وقع فيه على اهللا 

 اِجرا ِإلَى اللَِّه ورسوِلِه ثُم يدِركْه الْموت فَقَد وقَع أَجره علَى اللَِّه﴾﴿ومن يخرج ِمن بيِتِه مهعز وجلَّ، 
، هذا احلق الذي حتملونه، وهذا املنهاج الذي نتشرف حبمله يف مجاعة اإلخوان )100من اآلية : النساء(

اهللا عز وجلَّ تعهد حبفظه، ويطالبنا .. هذا احلق.. املسلمني منهاج اإلسالم الشامل الكامل من القرآن والسنة
عز وجلَّ أن نثبت على محل هذه األمانة، واهللا عز وجلَّ بالغ أمره ولكنه سبحانه قد جعل لكل شيء قدرا، 
فانتظروا عون اهللا وتأييده، وتأكدوا من نصرة اهللا عز وجلَّ للذي حتملونه، وانتظروا أجر اهللا كما وصاكم 

، ونسأل اهللا عز وجلَّ أن يثبتنا "اصربوا حىت تلقوين على احلوض": فى صلى اهللا عليه وسلمحبيبه املصط
وإياكم على هذا احلق حىت نلقى ربنا عز وجلَّ غري خزايا وال ندامى، وال مبدلني وال فاتنني والمفتونني، 

 .وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني
 .. هذا، وأستغفر اهللا يل ولكمأقول قويل

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 الرحیم الرحمن هللا بسم

 من معین التربیة اإلخوانیة
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 فكر اإلمام البناالتربیة في 
 ))5((  

 
فسه لإلجابة على أسئلة مث ال يزال عضو الكتيبة يف كل يوم من أيام األسبوع يعد ن

استمارة احملاسبة اليت البد أن يقف بني يديها كل ليلة قبل أن يأوي إىل فراشه، وهذه 
األسئلة ال تدع كلمة تكلمها وال حركة حتركها، وال عمال صدر منه، وال خاطرا هجس 

وع وال يزال كذلك طيلة األسب... يف نفسه إال حاسبته عليه وطلبت منه اإلجابة يف شأنه 
 .حىت حيني موعد الليلة التالية للمبيت بالكتيبة

إن هذا األسلوب قد خرج مالئكة متشى على األرض، وخرج جماهدين ال خيافون يف 
اهللا لومة الئم، وخرج علماء ذا الدين على نور وبينة منه، ودعاة يهتدي م الناس، وهم 

 .مع ذلك أساتذة كل يف فنه ومهنته
 نظام األسر

املراد به التطبيق العملي ملعاين اإلسالم بني األخوة ، وهو ... ر كغريه نظام األس
 ....األساس اجلوهري ألداا التربوية

 " خلية " ملاذا أطلقت كلمة األسرة رغم وجود أمساء كثرية كانت أشهر مثل كلمة 
 ؟

 ... ألن كلمة أسرة فيها معىن اإلسالم 
 . التكافل ..التفاهم ..  التعارف " :أعمدة النظام 

 . التعارف -
هو أول هذه األركان، فتعارفوا بروح اهللا واستشعروا معىن األخوة الصحيحة الكاملة فيما 
بينكم، واجتهدوا أن ال يعكر صفو عالقتكم شيء، ومتثلوا اآليات الكرمية دائما واألحاديث الشريفة 

 " :وقوله تعاىل  .. " أخوة  إمنا املؤمنون" :اجعلوها نصب أعينكم وتذاكروا قول اهللا تعاىل 
 املؤمن للمؤمن " :وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ..  "واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا 

 مثل املؤمنني يف توادهم " " املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه " "كالبنيان يشد بعضه بعضا 
 . "وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد 

ظلت هذه األوامر الربانية والتوجيهات احملمدية بعد الصدر األول كالما على ألسنة ولقد 
املسلمني وخياال يف نفوسهم حىت جئتم معشر اإلخوان املتعارفني حتاولون تطبيقها يف جمتمعكم ، 
وتريدون تأليف األمة املتآخية بروح اهللا وأخوة اإلسالم من جديد فهنيئا لكم إن كنتم صادقني ، 

 .رجو أن تكونوا كذلك ، واهللا ويل التوفيق وأ
 :والتفاهم 

وهو الركن الثاين من أركان هذا النظام فاستقيموا على منهج احلق وافعلوا ما أمر اهللا به 
 أنفسكم حسابا دقيقا على الطاعة واملعصية ، مث بعد ذلك لينصح "واتركوا ما اكم عنه ، وحاسبوا 
 ، وليقبل األخ نصح أخيه بسرور وفرح ، وليشكر له ذلك ، كل منكم أخاه مىت رأى فيه عيبا

 مبقدار شعرة ، وليحذر أن يشعره بانتقاصه ، أو " على أخيه املنصوح "وليحذر الناصح أن يغري قلبه 
بتفضيل نفسه عليه ، ولكنه يتستر عليه شهرا كامال ، وال خيرب مبا الحظه أحدا إال رئيس األسره 

ح مث ال يزال بعد ذلك على حبه ألخيه وتقديره إياه ، ومودته له حىت وحده إذا عجز عن اإلصال
يقضي اهللا أمرا كان مفعوال وليحذر املنصوح من العناد والتصلب وتغري القلب على أخيه الناصح 

 " الدين النصيحة "قيد شعرة ، فإن مرتبة احلب قي اهللا هي أعلى املراتب ، والنصيحة ركن الدين 
 يف هذا احلديث وقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيهما واهللا يعصمكم من وتأملوا رمحكم اهللا

 .الناس ، ويعزكم بطاعته ، ويصرف عنا وعنكم كيد الشيطان 
 :التكافل 

فتكافلوا ، وليحمل بعضكم عبء بعض ، وذلك صريح اإلميان .. هو الركن الثالث 
در إىل مساعدته ما وجد إىل ولب األخوة فليتعهد بعضكم بعضا بالسؤال والرب ، وليبا
 ألن ميشى أحدكم يف حاجة "ذلك سبيال ، وتصوروا قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ،"أخيه خري له من أن يعتكف يف مسجدي هذا شهرا 
 " من أدخل السرور على أهل بيت من املسلمني مل ير اهللا له جزاء دون اجلنة "

 .م املوىل ونعم النصري واهللا يؤلف بني قلوبكم بروحه إنه نع
 

األستاذ اإلمام من القالئل الذين أدخلوا فكرة التنظيم ضمن مفهوم اإلسالم الشامل كوسيلة 
 .لتحقيق هذا املفهوم يف الواقع 

ويالحظ أن فكرة التنظيم خاضعة ملقاييس مضبوطة لالنتقال من درجة إىل أخرى، ولكل درجة 
ل السلف وواقع السنة وسرية الرعيل األول وكلها منتقاة من أعما.. مصطلح خاص يعرب عنها 

 .رضوان اهللا عليهم مجيعا 
 نظم التربية

بل هو عمل شاق، وصرب مرير .. ليس ألفاظا وال أحالما، وال أماين .. اجلهاد يف اإلسالم 
  ... "وقل اعملوا فسريي اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون " :قال تعاىل .. وإخالص وتفان، وإعداد متني 

 خطط اإلخوان ألنفسهم منذ فجر الدعوة طريق اإلعداد السليم، وتركوا منهج البناء لذلك
فإن الدعوة يف حاجة إىل رجال عمليني يفهموا جيدا، ويطبقوا بأمانة . .والتكوين املوصل إىل اجلهاد 

وان وقد وضع اإلخ... وهلذا كان النظام الكشفي واملعسكرات ... على أنفسهم وأهليهم وإخوام 
 .املسلمون لذلك نظما ولوائح توجد يف رسائلهم 

وعلى أثر انضمام عدد كبري إىل اجلماعة، خاصة طالب اجلامعة، بدأت اموعة األوىل تتكون من 
 . ويف نفس الوقت بدأ تكوين نظام الكتائب - أعضاء يتوىل اإلمام بنفسه تعليمهم 10

ملرشد قد اشتقه من اجتماعات دار األرقم بن أيب نظام الكتائب نظام فريد مبتكر، ولعل األستاذ ا
 وكانوا قلة -األرقم حيث كان وسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيمع املؤمنني به يف ذلك الوقت املبكر 

فيبثهم ما عنده، ويفضي إليهم بذات نفسه ويأخذهم بأسلوب من التربية الروحية العالية حىت خرج من 
 .وا أعالم اهلدى ومن محلوا شعلة النور اإلسالمي فأضاءوا جنبات الدنيا تلك الدار املتواضعة من كان

 وكان من روعة هذا النظام أننا كنا نرى قائدنا وإمامنا ال يتميز عنا بشيء من مأكل وال مشرب 
وال ملبس وال منام بل كان هو أكثرنا تضحية حيث كنا يف ذلك الوقت عزابا وكان هو يترك بيته 

 .، األمر الذي زادنا حبا له وإجالال وزوجته وأوالده
وأثر هذا النظام وروعته ال يكاد حيس بعمقها يف النفوس، وال بامتزاجها بالقلب إال من كابده 
وعاناه وحسبك أن تتصور إنسانا خرج من بيته مهاجرا إىل مكان ما، ويف هذا املكان جترد من مظاهر 

 يف وقت السحر قام من نومه وتوضأ وناجى ربه يف الدنيا فاختذ األرض فراشه، وحذاءه وسادته، مث
 إىل جزء من القران يتلوه متجرد مثله مث أصغى بعد ذلك - الظالم -سجوده مث استمع يف هدأة الليل 

إىل حديث من قائد متجرد يبثه ما يف قسه، ويهدي إليه خالصة جتربته، ويذكره بفضل ربه، ويتركه 
 .قه حىت يؤذن الفجربعد ذلك يستغفر ربه ويتوب إىل خال

وبعد صالة الفجر، يف هذا اجلو الروحي، وضمن هذه اجلماعة الواعية املتجردة تزاول رياضة 
بدنية عادية داخل الدور إن كان املبيت يف الدور، أو رياضة قويه كالسباق وركوب اخليل واملصارعة 

 .إن كان املبيت يف ضاحية خارج الدور
 وهو يضم أمساء جمموعة خمتارة من " املنهج العلمي "سالة تسمى كان يوزع على أفراد الكتيبة ر

الكتب يف كل فن من فنون العلوم اإلسالمية والتارخيية والتربوية، ويطلب من عضو الكتيبة أن يقرأ ما 
يستطيع من هذه الكتب لتزوده بذخرية من املعلومات تنري له الطريق يف دعوته، وجتعله أهال لقيادة 

 . .تلف األماكن والظروف الدعوة يف خم
وال شك أن نظام الكتائب هذا هو النظام األمثل للتربية ألنه جيمع كل وسائل التربية احلديثة اليت 
حتدثت عنها الكتب العلمية املتخصصة، واليت تدرس على أا ترف علمي حيلق بدارسه يف آفاق 

تطبيقا دقيقا رائعا، وصقل ا نفوسا، اخليال، مجعها هذا النظام وأخرجها إىل حيز الوجود، وطبقها 
وثقف ا عقوال، ومسا بأرواح أصحاا مسوا مالئكيا، مع مزج هذه النفوس معا يف بوتقة واحدة هي 

 .بوتقة الفكرة اإلسالمية مزجا صاغ منها صفا متراصا متماسكا
دة للمبيت، وإمنا ومن متام روعة هذا النظام أنه مل يكن يقتصر تأثريه على الليلة اليت كانت حمد

كان أثره ممتدا طيلة األسبوع، فكشف احملاسبة أو استمارة احملاسبة كان البد من ملء خاناا كل ليلة 
 .والورد القرآين كان حيفظ ويكرر صباح كل يوم والوظيفة كانت تقرأ كل يوم يف الصباح ويف املساء
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 :معجزة في آية
مصدقًا ِبكَِلمٍة ِمن اِهللا  راِب َأن اَهللا يبشِّرك ِبيحيىوهو قَاِئم يصلِّي ِفي الِْمح ﴿فَنَادتْه الْمالِئكَةُ :قال تعالى

ا ِمننَِبيا وورصحا وديسو  اِلِحينفي هذه اآلية معجزة تربوية تلخص طريق )آل عمران( ﴾)39(الص ،
 -والسالم ل الصالة عليه وعلى نبينا أفض-الرغبات التي تتمناها في دنياك، لقد طلب سيدنا زكريا تحقيق

اإلنجاب، واعترافه   ولدا يكون وارثًا للنبوة رغم علمه بشيخوخته، وعدم قدرة زوجته على-من ربه
هو أنه رأى رزق اهللا لمريم بعينه،  - وما ذلك على اهللا بعزيز-بهذا، ولكن ما جعله يطمع فيما عند اهللا

 ذهب إلى المحراب -ه وألح في الطلبسأل رب  بعد أن-بغير حساب وبال أسباب، لكن األعجب أنه
 بالبشرى حتى يصلي لتخبره؟ ليصلي، فِلم لَم تنتظر المالئكة

ألمثالنا، فاشغل نفسك برضا ربك، وعبادة  إن الدرس في حالة صالته أبلغ، والتربية هنا أوقع وأنفع
ي عن مسألتي، من شغله ذكر“ :في الحديث القدسي ربك يعطك أفضل ما يعطي السائلين، كما ورد

حديث  رواه البخاري في التاريخ، والبزار في المسند، وقال ابن حجر( ”أعطي السائلين أعطيته أفضل ما
 .؛ ألنك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل)حسن

 
 :أنت ونفسك وهواك

رشيدا على كل هؤالء، كي  إن سيطرتك على نفسك وشهواتها، وهواك ورغباتك، تجعل منك حكما
 فََألْهمها فُجورها وتَقْواها) 7(﴿ونَفٍْس وما سواها  -هم وال يقودونك؛ لذلك انظر إلى قول اهللا عز وجلتقود

 ).الشمس( ﴾)9(قَد َأفْلَح من زكَّاها  (8)
سينال الجميع أنت ونفسك وروحك  إن اآليات توضح أن عجلة القيادة بيدك؛ ألن الجزاء في النهاية

عقابك، مثل طفلك الصغير الذي يريد أن يلهو   فال تجعل ألي طرف تحت واليتك أن يتسبب فيوبدنك،
الغاز، ويحاول عدة محاوالت بإلحاح، وهو سعيد بتكرار  بإشعال عود ثقاب، ويريد أن يوقد موقد

 منه الخطر، فهل يعقل أن تشاركه هذا التهور؟ أو حتى تكتفي بموقف التجربة، ومفتاح الغاز ينساب
أن الحريق في النهاية سيأتي على كل ما في البيت من أشخاص وممتلكات؟ فاشحن  المتفرج وأنت تدرك

من اآلية : الشمس( ﴿قَد َأفْلَح﴾ بشحنات الخير والطاعة المتتالية لتزكيتها وتطهيرها، فتجني الفالح النفس
، وانه نفسك )10 من اآلية: الشمس( ﴿وقَد خَاب﴾ بعد مرة فتجني الخيبة ، وال تدس فيها الخبث مرةً)9

النفس عن الهوى؛ ليتحقق  عن الهوى، واستحضر وقفتك بين يدي اهللا، لتكون ممن خاف مقام ربه ونهى
 .لك وعد اهللا، فإن الجنة هي المأوى

 
 :تبيع؟ فهل.. إن اهللا اشترى

 . منا ووعدنا بها الجنةبخالً فاشتراها عجيب أن تكون أنفسا هو خالقها، وأمواالً هو رازقها وعلم منا
هذا ليس إال من المؤمن، أي المصدق  ، ولكن)بيع النفس والمال(إن اآلية توصلك إلى نهاية القضية 

هي أقساط البيع ألجزاء من النفس والمال، إلى أن يتم  بوعد اهللا، وكل ما ستتعرض له في هذه الدنيا، إنما
لتعود األمور إلى صاحب األمر، وتصرخ من أعماق النفس وكل المال،  إنهاء الصفقة، ويتم تسليم كل

وإياك أخي المؤمن أن تساوم في البيع، لتحاول اإلبقاء على جزٍء من .. البيع قلبك، ربح البيع ربح
  أغنى الشركاء عن الشرك، وإذا أردت أن يوفيك ربك ويجزل لك العطاء،-فإن اهللا عز وجل الصفقة،

 .”الجنة“ :ينا يا رسول اهللا؟ قالفأوف بعهدك مع اهللا، فما لنا إن وف
الحقيقة الناصعة، إن من باع نفسه  وكل مشاكلنا على الطريق، وانحرافاتنا عنه، ترجع إلى غياب هذه

ومن يرفض البيع، سيؤخذ منه رغم أنفه في نفس موعده  وماله هللا، سيتم إنفاذ البيع له في موعده المقرر،
إن صبرتم أجرتم وأمر اهللا (العهد، ويحضرني المثل العامي نكث  المقرر، وال حسنة له، بل عليه وزر

 ).كفرتم وأمر اهللا نافذ نافذ، وإن ما صبرتم
 

 خواطر تربویة من القرآن الكریم
 دروس تربویة من آیات القرآن الكریم 

 سامي محمد بدیع عبد المجید/ د. أ

  تعال استغفر معي
 أهلكت بين آدم بالذنوب فأهلكوين باإلستغفار: يقول الشيطان

يرسل }1{استغفروا ربكم إنه كان غفارا" : سبحانه وتعاىل اهللايقول 
لكم جنات وجيعل }3{وميددكم بأموال وبنني}2{السماء عليكم مدرارا

  }4{وجيعل لكم أاراً
 العظيم من اهللاأستغفر  ...   العظيم من كل ذنب أذنبتهاهللاأستغفر 

   العظيم من كل إنسان ظلمتهاهللاأستغفر ...  كل فرض تركته
 العظيم من كل اهللاأستغفر ...   العظيم من كل صاحل جفوتهاهللاأستغفر 

   أجلته العظيم من كل براهللاأستغفر ..  ظامل صاحبته
 العظيم من كل اهللاأستغفر ...   العظيم من كل ناصح أهنتهاهللاأستغفر 

   العظيم من كل زور نطقت بهاهللاأستغفر ...  حممود سئمته
  ...  العظيم من كل حق اضعتهاهللاأستغفر 

 ...  العظيم من كل باطل إتبعتهاهللاأستغفر  
   العظيم من كل وقت أهدرتهاهللاأستغفر  

  ...  العظيم من كل ضمري قتلتهاهللاأستغفر 
 ...  العظيم من كل سر أفشيتهاهللاأستغفر  

   العظيم من كل أمني خدعتهاهللاأستغفر  
 ...  العظيم من كل وعد أخلفتهاهللاأستغفر 

  ... العظيم من كل عهد خنتهاهللاأستغفر  
   العظيم من كل امرئ خذلتهاهللاأستغفر  

  كتمته العظيم من كل صواب اهللاأستغفر 
   العظيم من كل خطأ تفوهت بهاهللاأستغفر 

   العظيم من كل عرض هتكتهاهللاأستغفر 
   من كل ستر فضحتهاهللاأستغفر 

   العظيم من كل لغو مسعتهاهللاأستغفر 
   العظيم من كل حرام نظرت إليهاهللاأستغفر 

   من كل كالم هلوت بهاهللاأستغفر 
   العظيم من كل إمث فعلتهاهللاأستغفر 

   العظيم من كل نصح خالفتهاهللاأستغفر 
   العظيم من كل علم نسيتهاهللاأستغفر 
   العظيم من كل شك أطعتهاهللاأستغفر 
   العظيم من كل ظن الزمتهاهللاأستغفر 
   العظيم من كل ضالل عرفتهاهللاأستغفر 

   العظيم من كل دين أمهلتهاهللاأستغفر 
   العظيم من كل ذنباهللاأستغفر 

 العظيم من كل ما وعدتك به مث عدت فيه من نفسي ومل هللاأستغفر 
 أويف به

   العظيم من كل عمل أردت به وجهك فخالطين به غريكاهللاأستغفر 
 العظيم من كل نعمة أنعمت علي ا فاستعنت ا على اهللاأستغفر 

  معصيتك
  العظيم من كل ذنب أذنبته يف ضياء النهاراهللا أستغفر 

  مأل أو خال أو سر أو عالنيةأو سواد الليل يف 
   العظيم من كل مال إكتسبته بغري احلقاهللاأستغفر 
   العظيم من كل علم سئلت عنه فكتمتهاهللاأستغفر 
   العظيم من كل قول مل أعمل به وخالفتهاهللاأستغفر 

   العظيم من كل فرض خالفته ومن كل بدعة إتبعتهاهللاأستغفر ا
  احلي القيوم وأتوب إليههو الذي ال إله إال اهللاأستغفر 

ألف واحد   فهناكبعد سنةو، مؤكد لك أجرف اآلن اهللاإذا استغفرت 
ختيل كم  .. مثل أجرهم )بإذن اهللا(يكون لك   بسببكاهللايستغفرون 

 ..!!عددهم بعد سنتني 
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 :  إمهال عنصر الوحدة وقوة الرابطة بني األفراد – 3  
ال يكفي االهتمام بقوة العقيدة والتربية لألفراد ولكن البد من قوة الوحدة والرابطة   

بينهم كما فعل رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم فقد آخي بني املهاجرين واألنصار ، هذه 
 وقد سجلها القرآن يف ،ليها دولة اإلسالم األويل قامت عاألخوة من أهم األسس اليت

والذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم ويؤثرون "  :قوله تعايل
  .9:احلشر .. "على أنفسهم ولو كان م خصاصة 

وهذه األخوة هلا أمهيتها علي طريق الدعوة ويف جماالت احلركة واجلهاد مبا ال يدع 
إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف " :عايل يقولغرات ينفذون منها إيل الصف واهللا تلألعداء ث

 .4: الصف .. "سبيله كأم بنيان مرصوص 
كما أن إمهال روح األخوة واحلب بني األفراد يتيح الفرصة لبذور اخلالف أن 

وال "  :تنبت وتؤدي إيل اخلالف والفرقة والتنازع يؤدي إيل الفشل واهلزمية لقول اهللا
  .46: األنفال .. "تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم

،  كي يتعهد كل أخ باحملافظة عليهاوقد جعل اإلمام الشهيد ركنا من أركان البيعة
 . وقد أوضح أن أدىن مراتب هذه األخوة سالمة الصدر وأعالها اإليثار 

فلنحذر ذلك ويعين ذلك أن عدم سالمة الصدر يعترب نكثًا للبيعة يف هذا الركن ، 
ولنحافظ علي أخوتنا ورابطتنا ، وخاصة وأن أعداء اهللا يغيظهم اجتماع كلمتنا وتآخينا 

 .  وحياولون النيل من ذلك بشىت الطرق فال حتققوا هلم ما يشتهون 
 
 :  إمهال احملافظة علي قوة بنيان اجلماعة وااللتزام بشروطها – 4 
، بني صفوف اجلماعة والالمباالة إن من أخطر االحنرافات سريان روح التسيب 

وعدم التقيد بالتزامات العضوية وشروطها ، فذلك من أخطر اآلفات علي بنيان اجلماعة 
ويفسد جو العمل واإلنتاج ويؤدي إيل نتائج ضارة مما يضعف كيان اجلماعة ويهيئ 

 . املناخ ألمراض أخري 
 غري مطمأن هلا فالتفريط يف توفر شروط العضوية احنراف يرتب تسرب عناصر

 . وليست جديرة بالعمل وحتمل املسئوليات إيل الصف ولذلك آثاره الضارة 
كذلك التساهل يف اختيار أفراد ملواقع املسئولية وهم ليسوا أهالً هلا يرتب نقط 

 . ضعف يف بنيان اجلماعة 
. تساهل فيهوجماملة بعض أفراد علي حساب الدعوة احنراف جيب جتنبه وعدم ال

فضرب بيده علي : " قال ... قلت يا رسول اهللا أال تستعملين ؟ : فعن أيب ذر قال
يا أبا ذر ، إنك ضعيف، وإا أمانة، وإا يوم القيامة خزى وندامة، إال : ، مث قال منكيب

 " . من أخذها حبقها وأدي الذي عليه فيها 
إذا ضيعت األمانة " : فقال له.. مىت تقوم الساعة ؟ : وجاء رجل يسأل رسول اهللا

 ". إذا وسد األمر لغري أهله الساعة: قال ..وكيف إضاعتها ؟ : قلت.. ! فانتظر الساعة 
    كذلك ترك عناصر مثبطة أو مشككة تعبث يف الصف فسادا دون تطهري 

 . وتوقيف يعترب احنرافًا له آثار السيئة 
 .سيب والصف القليل امللتزم خري من الكثري الذي فيه بلبلة وت

وعدم احملاسبة علي األخطاء أوالً بأول يساعد علي جو التسيب الذي ال يستقيم 
 . معه عمل وال إنتاج وال التزام 

كل هذه االحنرفات وإن بدت بسيطة يف مظهرها ولكنها خطرية يف خمربها 
  . ومضاعفاا فيلزم جتنبها بكل دقة ودون تفريط

 یتبع إن شاء هللا تعالى
 

  رحمھ هللا–المرشد االسبق األستاذ مصطفى مشھور 
 مل ووسائلهخطوات العصور االنحراف عن " تابع " 

 التي عرض لها مرشدنا الراحل صور االنحراف في مجال خطوات العمل ووسائلهنتابع في هذا العدد بقية 
 :  لنتجنب ذلك أثناء سيرنا األستاذ مصطفى مشهور رحمه اهللا وجعل الجنة مثواه،

 عدم االھتمام بعنصر التربیة
ء يف بناء البيت املسلم أو اتمع املسلم     إن الفرد املسلم هو اللبنة األساسية يف البناء سوا

 . ويقدر ما ينال الفرد من قسط وافر من التربية بقدر ما يكون البناء متينا . أو احلكومة والدولة
والعقيدة واإلميان القوي أساس بناء شخصية الفرد املسلم فأي تقصري يف جمال التربية يعترب 

يار إن عاجالً أو آجالً ضعفًا يف األساس ويعرض البناء إيل اال . 
كما أن عدم إعطاء التربية االهتمام الالئق ا يترتب عليه هبوط مستوي األفراد فال يتخرج 
أفراد علي مستوي املسئولية وحتمل أمانات العمل ، وبدال من أن خيففوا األعباء عن املسئولني إذا 

 . لي حساب العمل واإلنتاج للدعوة عم حيدثون مشاكل وخالفات ويصربون عبثًا عن املسئولني
والتربية هلا أثرها املمتد مع األيام ويف مواجهة األحداث ومتطلبات العمل علي طريق الدعوة 
، سواء أثناء احملن ومواجهة كيد األعداء ، أو عندما يتطلب األمر اجلهاد والتضحية إيل غري ذلك 

 . من مهام 
 يصح أن تقتصر علي املبتدئني دون املتقدمني ، ولكن ولعله من املفيد أن نوضح أن التربية ال

جيب أن تستمر بصفة دائمة وعلي كل املستويات واألقدميات ، فما من أحد إال وحيتاج إيل الزاد 
 . وإيل التذكري 

 
 :أسباب إمهال التربية 

 :     وهناك بعض أمور قد تكون سببا يف إمهال التربية ننبه إليها كي نتفاداها 
 تغليب جانب السياسة يف احلركة علي جانب التربية ، وما ترتبه السياسة من شغل –     أ

 . كثري من األوقات يف شكليات ومناقشات وغري ذلك 
كذلك االهتمام الزائد .  عدم إعداد مربني يستوعبون القادمني فيهبط مستوي التربية –  ب 

 . ية استيعام بالتربية بنشر الدعوة مما يرتب كثرة الوافدين دون توافر إمكان
فيلزم االهتمام بإعداد مربني ، واملواءمة بني نشر الدعوة والتربية أي بني مرحلة التعريف 

 . ومرحلة التكوين 
 أن تتحول األسرة إيل فصل ثقايف حبت للمعرفة والتحصيل بدالً من أن تكون بوتقة –   ج 

 . للصقل والتكوين وتقومي األخالق 
حنراف تفريغ وسائل التربية من جوهرها فتصري مظهرا فقط سواء األسرة أو وعموما من اال

 . الكتيبة أو الرحلة أو املعسكر 
 االنشغال مبجاالت نشاط ما لظروف طارئة بصورة مل معها التربية فال يصح أن –   د 

 هذه يشغل عن التربية شيء مهما كان حىت اجلهاد ومقاتلة األعداء، بل إن التربية يف مثل
األسباب لتأييد اهللا وعونه ، فعنصر اإلميان من ألزم  الشديدة واهلامة من ألزم األمورالظروف
، مث مواصلة التربية إلعداد األجيال اليت تعترب رديفًا للمجاهدين أمر أساسي ملواصلة اجلهاد ونصره

 .  ترث مثار اجلهاد وال تفرط فيهاوإعداد النوعية اليت
 . والعجلة  النفس القصري -  هـ

 من فقھ الدعوة
 طریق الدعوة بین األصالة واالنحراف 


