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 الثبات حتى الممات
 محمد بديع. د.فضيلة المرشد أ

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد النيب األمي األمني، وعلى 
 آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، مث أما بعد،

 .. وأحبيت يف اهللا، السالم اهللا عليكم ورمحته وبركاتهإخويت وأخوايت
حديث آخر من القلب إىل القلوب، أسال اهللا عز وجلَّ أن يتقبل منا ومنكم صاحل األعمال، 
وأن يتوفانا وإياكم على ما يحب ويرضى من اإلميان الثابت واإلسالم الصحيح؛ حىت نلقاه وهو 

 .ى وال مبدلني وال فاتنني وال مفتوننيراٍض عنا غري خزايا وال ندام
 .الثبات حىت املمات:  حديثنا اليوم عنوانه

الثبات هو االستمرار يف التمسك بالعقيدة والقيم واألخالق والفضائل، مهما .. وابتداًء
 كانت املغريات، ومهما كانت العقبات، 

 وهلذا ال بد أن نبحث من أين يأيت الثبات؟
 سبحانه وتعاىل، هو الذي يهب لإلنسان ثباتا عندما يعلم ما يف قلبه من مصدر الثبات هو اهللا
 .الصدق واليقني واإلخالص

﴿ولَوال أَنْ ثَبتناك لَقَد ِكدت : وقد قال لسيد اخللق صلى اهللا عليه وسلم يف كتاب اهللا العزيز
 ).اإلسراء (﴾)74(تركَن ِإلَيِهم شيئًا قَِليالً 

﴿يثَبت اُهللا الَِّذين آمنوا ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِفي الْحياِة الدنيا وِفي : ل اهللا عز وجلوهلذا يقو
 ).إبراهيم (﴾)27(اآلِخرِة ويِضلُّ اُهللا الظَّاِلِمني ويفْعلُ اُهللا ما يشاُء 

ينا باهللا وبطريق هذا الدين، إذًا يا من تريد أن يثبتك اهللا عز وجلَّ اجعل يف قلبك إميانا ويق
املغريات ... .وبالثبات على هذه الفضائل يف كل سلوكياتك؛ حىت يثبتك اهللا ويزيدك منها ثباتا

وهذا اختبار من اهللا عز وجل لإلنسان حىت يعلم علما ِكشاف .. كثرية والعقبات كثرية
كُمِمن اِهِدينجالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَنو﴿ كُماربأَخ لُوبنو اِبِرينالصلذلك عندما .. ).حممد (﴾)31( و

 .متر عليك ابتالءات واختبارات فاعلم أن اهللا عز وجلَّ يريد أن خيترب صدقك فيما قلت
إن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إميانك؟ سؤال من الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ لكي يتأكد 

 القيم يف نفسية حارثة، فلما وجد منه دالئل على هذا الثبات اإلمياين من ثبات هذه املعاين وهذه
 ".قد عرفت فالزم: "واليقيين قال له

ومنوذج رأيناه يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عرضت عليه املغريات بشكل ال 
يتخيله إنسان، إن كنت تريد ملكًا ملكناك علينا، وإن كنت تريد ماالً مجعنا لك ماالً 

 تكون أغنانا، فماذا كان موقفه صلى اهللا عليه وسلم بثباته ويقينه يف ربه عز وجلَّ حىت
واهللا يا عم لو وضعوا الشمس يف "ويف األمانة اليت حيملها ويف اهلدف الذي يسعى إليه، 

مييين والقمر يف يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حىت يظهره اهللا أو أهلك 

، هذا هو اليقني الذي )18من اآلية : الفتح (﴿فَعِلم ما ِفي قُلُوِبِهم﴾.. .اهللا سبحانه وتعاىل، وقد أظهره "دونه
 .يدفع اإلنسان إىل الثبات، واهللا عز وجلَّ يثيبه أفضل من ذلك بتوفيق ونصر وعزة وكرامة يف الدنيا واآلخرة

دنا يوسف عليه السالم منوذج وهو يف منوذج آخر من أنبياء اهللا صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني، سي
 ﴾سِِننيحالْم ِمن اكرا ن36من اآلية : يوسف(السجن يف ظروف صعبة قاسية يشهد له السجينان معه ﴿ِإن( ،

إن هذه صفة ثابتة فيك نراها عملية ال نسمعك تتحدث عن اإلحسان فقط، ولكن نراك : مجلة هلا مغزاها، أي
إخويت وأخوايت ما الذي مع يوسف عليه السالم يف داخل السجن؟ ال يعرفه أحد، من احملسنني، وتستغربون 

وليس له أقارب، وال يصله شيء من أهله ومن احملسنني؛ فما اإلحسان يف هذا احلال؟ هو إحسان اخللق 
ته والسلوك رغم هذه الضغوط اليت يعيش فيها، ورغم أنه متهم اامات باطلة، ونفس اجلملة قيلت له من إخو

 :وهو جيلس على العرش يوزع املرية على كل الدنيا يف موقع سلطان وقدرة وملك
 ﴾ِسِننيحالْم ِمن اكرا ننفس اجلملة تتكرر كأن هذه الصفات ثابتة يف هذا )36من اآلية : يوسف(﴿ِإن ،

ثبت يف إنسان تعلم أنه اإلنسان يف هذا النيب الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي؛ لذلك عندما ترى هذه الصفات ت
 .قد عاش عليها واستمر عليها واخترب فيها وجنح فيها

أمنا هاجر وهي على يقني أن ربنا لن خيذهلا أبدا، هي تعلم ..  مجاعة اإلخوان املسلمني عندما ترى منوذجا تعلمت منه
 ما هي عليه من قيم ومبادئ وأخالقيات، أا حتمل هذا احلق وجتاهد يف سبيل اهللا عز وجلَّ، وتأخذ باألسباب وتثبت على

يا دنيا من خدمين فاخدميه ومن خدمك : "فالدنيا بإذن اهللا سبحانه وتعاىل ستأتيها راغمة؛ ألن اهللا عز وجلَّ قال للدنيا
الظروف اليت كانت حول أمنا هاجر ظروف صعبة قاسية، ولكنها ما دامت حتمل حقا تقول ... ".فاستخدميه

 .إذًا لن يضيعنا اهللا عز وجلَّ: نعم، قالت:  أمرك ذا؟ قالآهللا: لزوجها
من أين يأيت هذا اليقني والظروف من حوهلا كلها ال تنبئ ذا؟ من أين يأيت هذا النور يف القلب برغم من 

فاليقني هو أا أخذت بكل األسباب املتاحة، ولكن ليس حوهلا ما ينبئ بأن هناك أمالً؟، أملها يف اهللا عز وجلَّ، 
الذي يبعث األمل، هو الذي يدفع لألخذ باألسباب، هو الذي حيقق النتائج بإذن اهللا عز وجلَّ وإن مل تتحقق 
يف الدنيا فنحن على يقني؛ أن أجر اآلخرة هو الذي نسعى إليه، واهللا عز وجلَّ غايتنا، واجلهاد سبيلنا، واملوت 

اصربوا حىت تلقوين على : "؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال لنايف سبيل اهللا أمسى أمانينا، أمنية غالية
 ".احلوض

 من أين يأيت الثبات؟ 
ال يزال الرجل : "من االختبارات املتتالية، تخترب فتتأكد فيك الصفة ويثبت اخلُلق، وكما يقول الرسول

 الكلمة، فماذا تقول بعد موعد ، انظر إىل تكرار الصفة يأتيك املوعد لتخترب يف هذه"يصدق ويصدق ويصدق
آخر باختبار آخر يرى اهللا عز وجلَّ منك صدقًا فتثبت الصفة؛ حىت تكتب عند اهللا صديقًا، لذلك النموذج 
املقابل ال يزال الرجل يكذب ويكذب وبعد أن يستمرئ الكذب جتده ال يستعذب وال يقبل إال الكذب؛ ألنه 

 ).42من اآلية : املائدة(لْكَِذِب أَكَّالُونَ ِللسحِت﴾ بعدها يتحرى الكذب ﴿سماعونَ ِل
منوذج بسيط أضربه حلضراتكم دون ذكر أمساء يف االنتخابات احلالية اليت مضت يف انتخابات الشورى، كان 

قد اخترب اهللا اإلخوان املسلمون يرفعون راية اإلسالم ويعلنون أم يتمسكون ا، ويثبتون عليها بإذن اهللا سبحانه وتعاىل، و
 ثبتها رب العزة أمام الكثري من املغريات وأمام الكثري من الصعاب - سبحانه وتعاىل-عز وجلَّ هذه اجلماعة بفضل اهللا

 .واملعوقات
 دائرة يف دمياط ودائرة يف أسيوط، أعلنت أن اإلخوان املسلمني يساندون املرشح يف دمياط؛ ..ان تادائر

ي الناس من حوله أثنوا عليه خريا مبا يعلمون، وهو ليس من اإلخوان املسلمني، وكان ألنه عندما استقرأنا رأ
 .من مبادئنا وقيمنا أن نساند الصاحلني الذين يشهد الناس هلم بذلك، فأعلنا تأييدنا هلذه الشخصية
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 التربیة في فكر اإلمام البنا
 المسلمحول الصفات العشر لألخ 

 
 : مراتب العمل المطلوبة من األخ الصادق

، متين قوى الجسم: إصالح نفسه حتى يكون
، مثقف الفكر، قادرا علي الكسب، سليم العقيدة، الخُلُق

ا لنفسه، حريصا علي وقته، ، مجاهدصحيح العبادة
 . منظما في شئونه، نافعا لغيره

 . وذلك واجب كل أخ علي حدته 
 

 متين الخلق
السّجيّة :  والخُلُق. القوي :  المتين من كل شيء

 والطبع 
أي إنسان سجيته حسنة وطبعه :  ومعني متين الخلق

 . ثابتًا قويا ال تغيّره األحداث 
 : فضل حسن الخلق

إن لألخالق في دين اإلسالم شأن عظيم ومكانة عالية 
حيث دعا اإلسالم أتباعه إلى التحلي بها وتنميتها في 
نفوسهم ألنها أحد األصول األربعة التي يقوم عليها دين 

اإليمان واألخالق، والعبادات، والمعامالت، ولذا اإلسالم ، 
 . نالت العناية الفائقة في كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله 

وهناك ارتباط وثيق بين األخالق واإليمان، وكل عمل 
يقوم به المسلم يحتاج إلى األخالق الحميدة والصفات 

ان والتقوى فقد فقَد تلك الحسنة والشك أن من فقد اإليم
 . ، وكلما كان المؤمن أكمل أخالقاً كان أكثر إيماناًقاألخال
 

وااللتزام بمكارم األخالق فيه تقوية إلرادة اإلنسان 
وتمرينها على حب الخير وفعله والبعد عن الشر وتركه ، 

 . وبذلك تتحقق سعادة القلب
ما من شيء أثقل : "  يقول النبي صلى اهللا عليه وسلم

 " . من حسن الخلق في ميزان العبد يوم القيامة 
أكمل المؤمنين " ويقول النبي صلى اهللا عليه وسلم 

 " إيماناً أحسنهم خلقاً 
إن أقربكم مني " ويقول النبي صلى اهللا عليه وسلم 

 ". مجلساً يوم القيامة أحاسنكم خلقاً 
أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى اهللا : "  ويقول أيضاً

 " . وحسن الخلق 
إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة : "  ويقول أيضاً

 ." الصائم القائم 
اللهم اهدني : "  ومن دعاء النبي صلى اهللا عليه و سلم

ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت ، واصرف عني 
 " . سيئها ال يصرف عني سيئها إال أنت

اللهم كما حسنت خَلقي فأحسن : "  فإذا نظر للمرآة قال
 " خُلُقي 

 اء اهللا تعالىيتبع إن ش

 الثبات حتى الممات ...تابع 
 استقراء رأي الناس يف الدائرة أعلنوا أن هذه الشخصية شخصية تسعى يف ومنوذج آخر يف أسيوط من اإلخوة املسيحيني، بعد

مصاحل الناس وعلى احترام كامل من كل األطياف، وال يزكونه على اهللا عز وجلَّ؛ فأعلنا تأييدنا هلذه الشخصية، ودفعنا بإخواننا 
لوصول إىل املقاعد، فكان التمسك مبثل هذه القيم وهذه بإجيابية يف كل الدوائر؛ ألن هذه قيمة نريد إعالءها وهذا عندنا أهم من ا

 ".اإلخوان املسلمون"املبادئ عندما اختربت بفضل اهللا عز وجلَّ جنحت 
وصلنا يف آخر النهار أن جهات من احلزب الوطين اتصلت باملرشح بدمياط، وعرضت عليه أن تزور الدائرة لصاحله فوافق، 

هذه الشخصية؛ حيث إنه قد ختلى عن املبدأ الذي حنن نريد رفع رايته، مبدأ نزاهة االنتخابات وحرية وفورا أعلَنت رفضنا ملساندة 
الرأي، وهذه عندنا تسبق كل النتائج يف االنتخابات، الشورى والشعب واحملليات، يعلم أن اإلخوان املسلمني ينزلون إىل هذه 

ووقوفًا يف وجه الفساد واملفسدين، وتقدميا لنماذج صاحلة نرجو من اهللا عز وجلَّ أن االنتخابات إعالًء لراية احلق ورفعا لراية احلرية 
 .ينفع ا هذه األمة لينقذها مما هي فيه؛ فلما قبل التزوير رفضنا مساندته يف منتصف النهار

ا املرشح املنافس وهو مسيحي آخر، ونفس املوقف حدث مع املرشح األخ املسيحي يف أسيوط ذهبوا إليه لينجح بالتزوير، فرفض، فساعدو
وجنَّحوه بالتزوير، هنا أُعليت القيمة وهنا متسك مسيحي ذه القيمة وحنن نقدر له هذا التمسك؛ ألا قيم وفضائل نزلت يف مجيع الرسائل 

 .السماوية
ن أول ما انا اهللا سبحانه وتعاىل عنه بعد عبادة األوثان وهنا مسلم قَِبلَ التزوير فما أضر إال نفسه، وحنن قد تربأنا من التزوير ومن املزورين؛ أل

 ، )احلج(﴾ ...حنفَاَء ِهللا غَير مشِرِكني ِبِه) 30(﴿فَاجتنِبوا الرجس ِمن اَألوثَاِن واجتنِبوا قَولَ الزورِ 
متني : "خللق، كما يقول األستاذ اإلمام حسن البنا رمحة اهللا عليهمناذج تؤكد أن االختبار هو الذي يؤكد ثبات القيمة، وتأصل الصفة، ومتانة ا

هذه وحدها تؤكد أن اخلُلُق ال يتأتى إال بالتدريج والثبات على اخللق واالختبار أكثر من موقف، لذلك كان دعاء الرسول صلى اهللا عليه " اخللق
، صفة ثابتة ال تتغري ال تضعف يف نفسك أمام املغريات، وال تنهار "والغىناللهم إين أسالك العدل يف الغضب والرضا، والقصد يف الفقر : "وسلم

أمام الصعوبات والعقبات واملضايقات، لذلك والعياذ باهللا عندما جند الصورة املقابلة يف املنافقني، مناذج ﴿فَِإنْ أُعطُوا مِنها رضوا وِإنْ لَم يعطَوا مِنها 
 ".يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا"، مناذج )58من اآلية : التوبة(إِذَا هم يسخطُونَ﴾ 

مناذج تتأثر عندما يعرض عليها شيء فيه مغنم، وتفقد املصداقية أو يضغط عليها، فتتنازل عن قيم، فتفقد املصداقية، أما أصحاب 
بِالْم رأْمالةَ والص أَِقم ينا بوِر احلق ﴿يِم اُألمزع ِمن ِإنَّ ذَِلك كابا أَصلَى مع ِبراصنكَِر والْم نع هانوِف ورلقمان(﴾ )17(ع.( 

رأينا يف قافلة احلرية ثباتا على قيم من أناس ليسوا على ملتنا، وليسوا من بين جلدتنا، وال يتكلمون بألسنتنا، ولكنهم يعلمون أن 
ام يف اإلنسانية من أهل غزة احملاصرين املظلومني املقهورين، الذين ميوت أطفاهلم من املرض واجلوع، والذين هذا حق أن ينصروا إخو

ميوت مرضاهم ملنع العالج عنهم، والذين ميوت شيوخهم دفاعا عن مقدسام قبل شبام، أليس هذه قضية إنسانية قبل أن تكون 
 !إسالمية، وقبل أن تكون عربية

عقل أن يكون هذا املوقف يف ثبات قيم وأخالق إنسانية وجدنا أناسم يف اإلنسانية احملاصرين يف غزة، فهل يا جاءوا لريفعوا راية احلرية إلخوا
 !ال يقابلها مواقف من إخوام العرب واملسلمني؟

الب كل إخواين أن يتعلموا من مثل هذا االختبار يرفع به اهللا تعاىل من حيمل هذه الرايات ويثبت عليها ويعلي شأنه، ولذلك أط
هذه النماذج اليت عندما يراها ويرى فيها درسا ال ينسى، أناس ضحوا بأنفسهم ومحلوا األمانة دفاعا عن مظلومني، هذه قيم ثابتة، 

أيناه من قتل وجروح البشرية كلها جتتمع فيها، هذه القيم ختترب فتجدهم يقولون بعد أن عانينا كل هذه املعاناة من الصهاينة وما ر
 .وإصابات وقهر وظلم وضغط وتعطيش سنعود لنأيت بقافلة أخرى، هذا هو الدليل على أن هذه الصفات صفات وقيم ثابتة

لذلك إخواين وأخوايت يف اهللا الثبات الثبات حىت املمات، واألجر عند اهللا عز وجلَّ مرهون حبسن اخلوامت، حسن اخلامتة تؤكد أن هذه الصفة 
عليه الصالة " أبو األنبياء"ت معك حىت تلقى ربك وهو راضٍ عنك، غري خزايا وال ندامى وال مبدلني وال فاتنني وال مفتونني، وصية أبينا إبراهيم ظل

ي ِإنَّ اَهللا اصطَفَى لَكُم الدين فَال ﴿ووصى ِبها ِإبراهِيم بنِيِه ويعقُوب يا بِن: والسالم وعلى كل األنبياء وعلى خامتهم حممد صلى اهللا عليه وسلم
 ).البقرة(﴾ )132(تموتن ِإالَّ وأَنتم مسِلمونَ 

 هل تدري مىت متوت؟
إذًا كن على هذا الثبات، على هذا احلق، على هذا اإلسالم، على هذا الدين، اثبت على هذه الصفات والقيم واألخالقيات حىت 

 . عليها، وأنت ال تدري مىت متوت، فكن على هذه الصفات حىت تلقى ربك أي حىت املماتإذا ما مت يف حلظتك مت
ولَو أَنهم فَعلُوا ﴿: وصية جاءت يف كتاب اهللا عز وجلَّ، يا من تريد الثبات طريق الثبات امسع قول ربك وهو يقول لك.. وأخريا

يظُونَ ِبِه لَكَانَ خوعا يمدأَشو ما لَهارثِْبيتا، تِظيما عرا أَجنلَد ِمن ماهنيِإذًا آلتا، وقِيمتساطًا مِصر ماهنيدلَه68-66 النساء(﴾  و.( 
كل هذه اجلوائز تأتيك عندما تنفِّذ ما تسمع وتعمل مبا تقول وتقتدي مبن تراهم من الصاحلني، فاالقتداء والتنفيذ العملي، 

معها وتترمجها إىل عمل، وتفعل ما توعظ به، تأخذ كل هذه اجلوائز، وعليها بإذن اهللا سبحانه وتعاىل منوت وعليها والوصية عندما تس
 .. نلقى اهللا، فالثبات الثبات حىت املمات إخواين وأخوايت
 .لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوا
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 العمل مع البيت والمجتمع أهداف ومقاصد
 ))1((  

 مقاصد – من خالل رسائل اإلمام الشهيد وتوجيهاته - هذا المبحث من خالل وباختصار نتناول في
 والتجمعات - والرأى العام -البيت : وأهداف عمل الدعوة في ومع  المجتمع الذي يشمل في تكوينه

ا  وكل ما يؤثر فيه-بكل مستوياتها ) األهلية والرسمية والتنفيذية( والمؤسسات -) قرى، مدن، أحياء(
 .إلخ...اقتصاد، وإعالم، وسياسة، وعرف، وقوانين: من

وهو يعتبر الصف اإلخوانى جزءا من المجتمع يبدأ بنفسه وينتشر ويؤثر في محيطه االجتماعى سواء 
 :: وتدور هذه المقاصد وتلك األهداف حول...  على مستوى الفرد أو البيت أو الجماعة ككل

 : ي بناء المجتمع االهتمام بالبيوت كركيزة أساسية ف-1
النهوض بالرجل والمرأة جميعاً وإعالن التكامل والمساواة بينهما وتحديـد          «: يقول اإلمام الشهيد نريد   
 »  مهمة كل منهما تحديداً دقيقاً 

 .94بين األمس واليوم،ص: رسالة 
 :  ونقط البدء هي

ادهما إلقامة البيت المسلم،    بدءا من حسن اختيار الزوجة أو الزوج وإعد       :  بيوت الدعوة وأنصارها   -أ  
 المحافظة على اإلسالم في كل مظاهر الحيـاة  -حسن تربية األوالد والخدم وتنشئتهم على مبادئ اإلسالم         

 .المنزلية
 »..نريد بعد ذلك البيت المسلم في تفكيره وعقيدته، وفى خلقه وعاطفته وفى عمله وتصرفه« 

  .101إلى الشباب،ص: رسالة 
ر إلى دائرة األهل واألقارب فيحمل أهله على احترام فكرته ونشر معانى اإلسالم  ثم يتسع األم-ب 

 . واكتسابهم لمناصرة الفكرة اإلسالمية والدعوة، والتعاطف معها-فيهم 
 التأثير في بيوت المجتمع بالوسائل المختلفة لنشر مظاهر الحياة اإلسالمية، وتنشـئة األجيـال               -جـ  

 . على اإلسالم
وأما أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فقد بدؤوا في ذلك بأنفسـهم ثـم بأسـرهم                 « : يقول اإلمام 

وهل ترى جريـدتهم  . وهم يتذرعون في ذلك بالصبر واألناة والحكمة والموعظة  . وبيوتهم ثم بإخوانهم وأصدقائهم   
 »هذه إال مظهراً من مظاهر األمر بالمعروف 

 .84هل نحن قوم عمليون،ص: رسالة 
 : االهتمام بالشرائح السنية المختلفة والتأكيد على دور المرأة ونيل حقوقها -2

من األشبال والطالب ذكوراً وإناثاً، وربطهم باإلسالم وتنشئتهم التنشئة الصحيحة، مع إعطاء أهميـة              
 .واالهتمام بشباب الجامعات واألزهر الشريف خاصة للشباب

ونحن لهذا نعنى بالمرأة عنايتنـا بالرجـل، ونعنـى          « : فيقولويشير اإلمام إلى أهمية العناية بالمرأة       
 »بالطفولة عنايتنا بالشباب 

   .177إلى الشباب،ص:  رسالة 
 .»نريد النهوض بالرجل والمرأة جميعا، وإعالن التكامل والمساواة بينهما « : ويقول أيضا

 :  تفعيل مؤسسات وأفراد المجتمع للعمل مع اإلسالم-3
لصف أم من خارجه بإمدادها بالوسائل وشرح المفاهيم اإلسالمية وتوجيهها لإلصالح      سواء من داخل ا   

 ).إلخ.. النوادى- الجمعيات - الخطباء -المساجد : مثل(والتنسيق والتعاون معها في ذلك 
حان الوقت الذي يجب فيه على المسلم أن يدرك غايته ويحدد وجهته ويعمل إلى هذه الوجهة حتـى       « 

اية، أما تلك الغفلة السادرة والخطرات الالهية، والقلوب الساهية، واالنصياع األعمى واتبـاع             يصل إلى الغ  
 .15ص دعوتنا،: رسالة »  كل ناعق فما هو من سبيل المؤمنين في شيء
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 األخوان المسلمون
 نحمل الخیر ألمتنا

 الدعوة في مسارات الحیاة
 الدكتور عبد الرحمن البر: بقلم

 ))3((  
 :لمالمج العمل في ميدان في هذا العدد ونعرض

 :التجمعات ذات العضوية
ت واألحزاب واللجان والجمعيات مثل النوادي والنقابا

 .ةاالجتماعية الخاص والروابط
 ويمكن أيضا تحديد مجموعة من األهداف يعمل الواحد على

تحقيقها فضالً عن ناتج ورش العمل مع أقرانه وأصحاب 
 :اآلتي التخصص ويمكن اقتراح

  .المشاركة في الندوات واللقاءات المفتوحة -

من األعضاء التعارف على أكبر قدر ممكن  -
  .والمترددين واإلداريين

توثيق الصلة بالصالحين واالرتباط بذوي التأثير  -
  .في اختيار األصلح لإلدارة واإلسهام

تقديم التهنئة في المناسبات المختلفة بكل صور  -
سواء بالمقابلة أو االتصال الهاتفي أو الكارت أو  التهنئة

  .الرسالة االلكترونية

وز والقيادات وتقديم االقتراحات االتصال بالرم -
 .للنهوض بالمنتمين ورفع مهاراتهم وكفاءاتهم المناسبة

تقديم المقترحات التي لها أثر على الخدمة العامة  -
  .وتنميتها والبيئة

االشتراك في إعداد البحوث والدراسات االجتماعية  -
  .تخدم فكرة العمل لإلسالم التي

مع إسداء النصح ما أمكن متابعة كافة أنشطة المقار  -
  .المخالفات الشرعية لتجنب

إقامة مصلى في كل مقر خاصة إذا كان بعيدا عن  -
  .والدعوة إلى الصالة في وقتها الجامع

تشجيع خدمات وأعمال البر المختلفة كالتطوع  -
العينية واالحتياجات المادية لذوي الحاجات سواء  باللوازم

القوافل الخدمية  يط وكذلكلألعضاء أو من المجتمع المح
  ).طبية، إرشادية(المجانية 

  .عمل صندوق تكافل للحاالت الخاصة والطارئة -

 عمل بيان باألعضاء وفصائل الدم المختلفة لالتصال -

  .بالمستعدين للتبرع عند الحاجة

االستفادة بأنشطة النواب البرلمانيين داخل هذه -
  .التجمعات

يارة مع رموز العمل االتفاق على تبادل الز -
  .اإلسالمي

  .إنشاء مكتبة للقراءة والسماع والمشاهدة بالمقار -

إشاعة القيم الحميدة وتقديم القدوة مثل غض البصر  -
  .اللسان واجتناب التدخين واالحترام المتبادل وحفظ

 یتبع إن شاء هللا تعالى
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 " . اللهم اغفر لقومي فإم ال يعلمون " صلي اهللا عليه وسلم من قبل 
لصف فردا أو مسئوالً أن حيافظ علي الثقة من أي شيء ينال     فعلي كل أخ يف ا

وعلي املسئول أن يدمي الصلة بإخوانه ليبني هلم األمور أو املواقف ويوضح هلم ما  ... منها
 وعلي األفراد  ...يبهم عليهم منها، وخاصة ما يثريه املشككون ليكون الصف يف حصانة

ككون وأال يستدرجوا يف مهاترات معهم ، وإذا حاك أال يستعملوا أو يتأثروا مبا يثريه املش
يف صدر أحد اإلخوان شيء فعليه أن يسارع بالتبني ، وأال ينقل ما مسعه وسط الصفوف 

   ..فيحقق بذلك غرض املشككني ، وما أمجل االلتزام مبا أرشدنا اهللا إليه يف هذا اال
 بطالنه ، ال نتصور أن األمر مث إننا إذ فندنا ااما مما يثريه املشككون وأوضحنا

سينتهي عند ذلك احلد ، ولكن ما أسهل عليهم أن خيتلقوا اامات أخري باطلة ال أصل 
هلا ليشغلونا ا وينشغل الناس ا عن أصل ما ندعو إليه وحنقق بذلك هدفهم ، ولكن خري 

 .رد عليهم أال نرد 
 

، القلوب كحب الزعامةرض من أمراض وقد يصاب أحد األفراد من داخل الصف مب
، كوسيلة لكسب أنصار فيثري الشكوك حول القيادة أو بعضها أو حول بعض املواقف 

، فلنحذر ذلك ، ولو كان صادقًا يريد اخلري للجأ إيل الطريق السليم يلتفون حوله
 . والقنوات الصحيحة لعالج ما يراه من خطأ 

 يتصور البعض أن القوانني أو ومن صور االحنراف املتصلة باجلماعة والثقة ا أن
القرارات اجلمهورية اليت تصدر حبل مجاعة اإلخوان املسلمني من أنظمة احلكم الظاملة هلا 

فهذا فهم . قيمة أو شرعية ويترتب عليها أن ننزل عليها وأال نباشر أي نشاط يف ظلها 
القوانني ، خاطئ ومنحرف ألننا نستمد وجودنا كجماعة تتحرك بدعوة اهللا من مثل هذه 

ولكننا نستمد وجودنا وشرعيتنا من أوامر اهللا ورسوله لنا بالتمسك بدعوة اإلسالم 
والتحرك ا لتحقيق متطلبات اإلسالم منا من التمكني له وإقامة دولته ، وأن نبذل ما 
نستطيع من جهد يف سبيل ذلك مع تكييف أسلوب احلركة مع الظروف دون توقف أو 

 .  متوكلني عليه فهو نعم املويل ونعم النصري احنراف مستعينني باهللا
    فقوانني احلل ال حتل اجلماعة وال نتوقف عن العمل واحلركة حىت تلغي هذه 

وتعترب اجلماعة قائمة ما بقي أخ واحد يدعو بامسها وجيمع الناس عليها ، وها . القوانني 
 ويتحركون ا علي الساحة حنن نري واحلمد هللا مئات األلوف بل املاليني ينتمون إليها

العاملية رغم قرارات احلل املتكررة يف أقطار خمتلفة ورغم استمرار احلرب واحملن ألا دعوة 
 . اهللا ونور اهللا ولن يطفئ نور اهللا بشر 
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  رحمه اهللا– المرشد االسبق األستاذ مصطفى مشهور
 طریق الدعوة 

 بین الثقة والتشكیك
إن سري األخ علي طريق الدعوة وعمله لإلسالم يف ظل اجلماعة يعترب القضية املصريية بالنسبة له ،     

 . حيث يقدم وقته وجهده وماله ونفسه وكل شيء ميلكه يف دنياه ليبين مستقبله األخروي 
طمئنان الكامل وبصفة دائمة إيل سالمة الطريق وإيل اجلماعة اليت فالبد أن تتوفر عنده الثقة التامة واال

يعمل من خالهلا ألداء واجب اإلسالم وإيل قيادته وإخوانه، كي ينطلق يف عمله دون تردد، ويسمع ويطيع 
لقيادته يف غري معصية ودون تباطؤ، ويتعاون مع إخوانه ويلتحم معهم يف الصف كالبنيان املرصوص، بل 

 . يثق بنفسه أيضا أنه قادر بعون اهللا علي مواصلة السري وختطي العقبات دون تقاعس أو قعود يلزم أن 
    وهلذا ذكرنا يف مواضع أخري ضرورة أن يتحري الشباب املسلم عند اختيار اجلماعة اليت يعمل 

ي ال يتم فرديا من خالهلا ألداء متطلبات اإلسالم وواجب العمل علي إقامة دولة اإلسالم هذا الواجب الذ
 . ولكن البد أن يكون من خالل مجاعة ، وذكرنا الصفات الالزم توافرها يف تلك اجلماعة 

فعلي كل شاب مسلم أن يطمئن ويتبني ويستوثق متاما من اجلماعة وطريقها وقيادا ما أمكنه ذلك ملا 
 . يترتب علي ذلك من أمهية يف هذه القضية املصريية 

ورة توافرها ودوامها جعلها اإلمام الشهيد ركنا من أركان البيعة العشرة ليحافظ وألمهية الثقة وضر
كل أخ عليها وفاء لبيعته وعهده مع اهللا، وال يعرضها لالهتزاز أو الفقدان فإن ذلك ال يقل خطورة عن 

 . النكث يف ركن اجلهاد أو الطاعة أو التجرد أو غريه 
دمي واحلديث حيرصون علي حماولة النيل منها بأسلوب التشكيك وألمهية الثقة جند أعداء اهللا يف الق

 . وإلصاق التهم الباطلة ، وأحيانا يستعملون أسلوب الضغط أو الترغيب كعامل مساعد علي هز الثقة 
    وقد يلتبس علي البعض النقد والتشكيك فيظن التشكيك نقدا ال بأس به أو يظن النقد تشكيكًا 

 هناك نقدا بناء أو نقدا هداما، فالنقد البناء له أسلوبه وآدابه وقنواته اليت يصب فيها فريفضه، واحلقيقة أن
دون أن حيدث بلبلة، ونلمس من صاحبه الصدق وحب اخلري، أما النقد اهلدام وهو من أساليب التشكيك 

االفتراءات أيضا فنجده ال يأخذ الطريق الصحيح وال يوحى حبب اخلري واملصلحة، ويصاحبه كثري من 
 . واالامات الباطلة، وعادة يكون من ذوى أهواء ونوايا غري كرمية 

فالواجب أن نقبل النصح ونستفيد من النقد البناء ، وأن نرفض التشكيك والنقد اهلدام، ال نستمع 
 . إليه وال ننشغل به ، وال نبادل أصحابه مهاترات أو مساجالت كالمية أو كتابية 

أثر م أو ننشغل م وبالرد عليهم ، وننصرف بذلك عن العمل اجلاد البناء يف جمال واالحنراف أن نت
الدعوة ، فال نستدرج وال نستثار مهما كان سوء االامات ، فلسنا أكرم من رسول اهللا صلي اهللا عليه 

لمني وسلم الذي قيل عنه أنه ساحر وجمنون وشاعر وكاذب  وكاهن فلم يغضب ومل يشغل نفسه وال املس
بالرد علي ذلك ، والتزم توجيه اهللا له حول هذا املعين يف بعض آيات القرآن نذكر بعضها لنتمثلها ونقتدي 

 . به صلي اهللا عليه وسلم
    فاألصل أن نصرب وحنتسب عند اهللا ما يلصق بنا من م ، وهكذا عشنا علي طريق الدعوة وكان 

  :يلاإلمام الشهيد يذكرنا دائما بقول اهللا تعا
 ) . كونوا مع الناس كالشجرة يرمونه باحلجر ويرميهم بالثمر ( وكان رمحه اهللا يقول لنا 

وإما شخص ساء فينا ظنه : ( وجنده يف رسالة دعوتنا يذكر صنف املتحاملني علينا وموقفنا منهم فيقول
 عنا إال بلسان املتحرك وأحاطت بنا شكوكه وريبه ، فهو ال يرانا إال باملنظار األسود القامت ، وال يتحدث

املتشكك، ويأيب إال أن يلج يف غروره ويسدر يف شكوكه ويظل مع أوهامه ، فهذا ندعو اهللا لنا وله أن يرينا 
ندعوه إن قبل الدعاء، . ..احلق حقا ويرزقنا أتباعه، والباطل باطالً ويرزقنا اجتنابه، وأن يلهمنا وإياه الرشد

 اهللا فيه وهو سبحانه أهل الرجاء، ولقد أنزل اهللا علي نبيه الكرمي يف صنف ونناديه إن أجاب النداء، وندعو
من الناس  وهذا سنظل حنبه ونرجو فيئه إلينا واقتناعه بدعوتنا، وإمنا شعارنا معه ما أرشدنا إليه املصطفي 

 من فقھ الدعوة
 طریق الدعوة بین األصالة واالنحراف 


