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 تهنئة ووصية

 محمد بديع. د. أ: رسالة من

 المرشد العام لإلخوان المسلمين
الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن 

 :أما بعد... وااله
د الفطر فنتقدم بخالص التهنئة لجميع المسلمين في كافة أنحاء العالم بحلول عي

المبارك، أعاده اهللا علينا وعلى سائر المسلمين، ونحن جميعا إلى اهللا أقرب، وعلى 
طاعته أدوم، وأن نكون ممن عفا اهللا عنهم، وكتب لهم عتقًا من النيران، كما نسأل 
اهللا أن يعيده علينا وعلى األمة العربية اإلسالمية، وقد تحررت أوطاننا، وتطهرت 

أبناء األمة أحرارا في بالدهم، وعادت فلسطين إلى أهلها، من المحتلين، وصار 
وفرحوا مع باقي األمة بالصالة في المسجد األقصى، كفرحتهم بالصالة في المسجد 

 ..الحرام والمسجد النبوي، وما ذلك على اهللا بعزيز
 

 :أيها المسلمون في كل مكان
 :العيد فرح بالطاعة

ضحى، وكلٌّ منهما يكون بعد تأدية ركن للمسلمين في عامهم عيدان، الفطر واأل
من أركان اإلسالم وفريضة من فرائضه، في إشارة واضحة بأن فرح المسلم يكون 
: بالطاعة أكثر من فرحه بكل ما يجمع من الدنيا، وأساسهم في ذلك قول اهللا تعالى

رخَي ووا هحفْرفَلْي ِتِه فَِبذَِلكمحِبرِل اللَِّه وقُْل ِبفَض﴿﴾ونعمجا ي58: يونس ( ِمم.( 
 

ها هو الضيف الكريم الذي أمتع المسلمين أياما معدودات بطلعته المشرقة 
فهل سيكون لنا .. وأوقاته المملوءة بالخير والبر يرحل عنا، وودعه كل منا بطريقته

: فرحة في اآلخرة كما فرحنا بالفطر في الدنيا فعن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال
كُلُّ عمِل ابِن آدم لَه ِإالَّ الصيام، فَِإنَّه : قَاَل اُهللا: "ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقا

والصيام جنَّةٌ، وِإذَا كَان يوم صوِم َأحِدكُم، فَالَ يرفُثْ والَ . ِلي، وَأنَا َأجِزي ِبِه
،خَبصي قَ فَِإن َأو ،دَأح هابساِئمٌؤ صرقُْل ِإنِّي امفَلْي ِدِه . اتَلَهٍد ِبيمحم الَِّذي نَفْسو

لَخُلُوفُ فَِم الصاِئِم َأطْيب ِعنْد اللَِّه ِمن ِريِح الِْمسِك، ِللصاِئِم فَرحتَاِن يفْرحهما ِإذَا 
 ).لبخاريا" (َأفْطَر فَِرح، وِإذَا لَِقي ربه فَِرح ِبصوِمِه

 فرح المسلم كل يوم عند حلول ساعة اإلفطار، وفرح في آخر الشهر بانتهاء شهر الصيام، ومن ثم
فَلْيصمه ومن  شَِهد ِمنْكُم الشَّهر ﴿فَمن: يكبر اهللا ويحمده على هدايته وتوفيقه للطاعة قال اهللا تعالى

ةٌ ِمنفٍَر فَِعدلَى سع ا َأوِريضم ةَ كَانِلتُكِْملُوا الِْعدو رسالْع ِبكُم ِريدلَا يو رسالْي ِبكُم اللَّه ِريدي اٍم ُأخَرَأي 
﴾ونتَشْكُر لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مع وا اللَّهرِلتُكَبولتذكروا اهللا عند انقضاء عبادتكم: أي) 185: البقرة (و. 

﴿فَِإذَا قَضيتُم منَاِسكَكُم فَاذْكُروا : النتهاء من تأدية فريضة الحج قال اهللاوكذلك يكون ذكره هللا بعد ا
كما أمرنا بأن نكثر من ذكر اهللا بعد صالة الجمعة قال ) 200:البقرة (اللَّه كَِذكِْركُم آباءكُم َأو َأشَد ِذكْرا﴾

ِللصلَاِة ِمن يوِم الْجمعِة فَاسعوا ِإلَى ِذكِْر اللَِّه وذَروا الْبيع ذَِلكُم خَير ﴿يا َأيها الَِّذين َآمنُوا ِإذَا نُوِدي : تعالى
ونلَمتَع كُنْتُم ِإن ا . لَكُمكَِثير وا اللَّهاذْكُرِل اللَِّه وفَض تَغُوا ِمنابِض ووا ِفي الَْأرلَاةُ فَانْتَِشرِت الصفَِإذَا قُِضي

 :بل وبعد تأدية فريضة الصالة أمرنا بالذكر، قال اهللا تعالى) 10–9:الجمعة (علَّكُم تُفِْلحون﴾لَ
 ﴾نُوِبكُملَى جعا وودقُعا وامِقي وا اللَّهالةَ فَاذْكُرالص تُميولهذا جاءت السنة ) 103:النساء(﴿فَِإذَا قَض

ما كنا نعرف انقضاء : لصلوات المكتوبات، وقال ابن عباسباستحباب التسبيح، والتحميد والتكبير بعد ا
 .صالة رسول اهللا صلى اهللا وسلم إال بالتكبير

 
 :أيها األحباب الكرام في كل مكان

إن فرح المسلم يكون بطاعة اهللا، وكلما وفقكم اهللا إلى طاعة، كبروا اهللا واحمدوه، ولعل هذا هو 
وفقهم اهللا إلى طاعة، أو جمعهم على ذكر ودعوة، كان هتافهم كلما " اإلخوان المسلمون"السبب في أن 

 "..اهللا أكبر وهللا الحمد"
ألجل ذلك فاحرص أيها المسلم أن تعمر وقتك بالطاعات، فال تتم عمالً هللا إال وتشرع في آخر، وال 

كل تفرغ أيها المؤمن من فعل خير إال وتنصب إلى خير آخر، وأنت بذلك تجعل كل أيامك عيدا، بل 
ساعات يومك عيدا يملؤه الفرح ويغمره السرور، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وبين الطاعة والطاعة 

 .ال حرج في أن تفرح بمباح اللهو، فلم يحرم ذلك اإلسالم
 

 :إلى األحرار في السجون
 نتقدم بخالص التهنئة ألحبابنا األحرار في سجون مصر واالحتالل الصهيوني والعراق وغيرها،

، وأن يسعدوا في العيد مع آبائهم وزوجاتهم وأمهاتهم ونسأل اهللا أن يفك أسرهم، وأن يطلق سراحهم
 .وأبنائهم وبناتهم، وجميع إخوانهم وأن يجعل ما القوه وما يالقوه في ميزان حسناتهم جميعا

 
 :وإلى األحرار في فلسطين

ن من البحر إلى النهر، ونسأل اهللا لهم كما نتقدم بخالص التهنئة إلى إخواننا المجاهدين في فلسطي
الثبات، وندعوه أن يربط على قلوبهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يوحد صفهم، في مواجهة الصهاينة 
المحتلين ألرض فلسطين أرض العروبة واإلسالم، كما ندعوه أن يفيض عليهم من خيراته وبركاته، 

ال طريق السترداد الوطن المغتصب : يهم، قائلينوأن يمدهم بجند ونصر من عنده، وإننا لنشد على أيد
إال بالجهاد والمقاومة، ونهيب بهم أن يتحدوا فيما بينهم، وأن يقفوا صفًا واحدا في جهادهم لعدوهم، وأن 
يطمئنوا إلى أن كل الشعوب الحرة تساندهم وتدعمهم، واعلموا أيها األحباب أن صمودكم وصبركم 

  الحية والحرة من المسلمين وغير المسلمين، وأن نصر اهللا قريب،وجهادكم حرك أصحاب الضمائر
 .واهللا أكبر وهللا الحمد
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 التربیة في فكر اإلمام البنا
 المسلمحول الصفات العشر لألخ 

 
 : مراتب العمل المطلوبة من األخ الصادق

ُقوى الجسم، متین الخلق، مثقف الفكر: إصالح نفسھ حتى یكون ، قادرا علي الكسب، سلیم العقیدة، ُ
وذلك واجب كل أخ  ... ًصحیح العبادة، مجاھدا لنفسھ، حریصا علي وقتھ، منظما في شئونھ، نافعا لغیره

 . علي حدتھ 

 العقيدةسليم 
سالمة االعتقاد معناه اإليمان بأن اهللا هو الفاعل لكل شئ في الكون إفراد اهللا سبحانه بالعبادة الكون 
كله يعبد خالقه ويوحد خالقه وكل ما في الكون من إبداع ونظام يدل على أن مبدعه ومدبره واحد، ولو 

واضطربت سننه، وصدق : ل نظامهكان وراء هذا الكون أكثر من عقل يدبر، وأكثر من يد تنظم، ألخت
ما (، )22: األنبياء ()لو كان فيهما آلهة إال اهللا لفسدتا، فسبحان اهللا رب العرش عما يصفون(: اهللا

اتخذ اهللا من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعال بعضهم على بعض، سبحان 
 ). 91: المؤمنون ()اهللا عما يصفون

 واحد في ربوبيته، فهو رب السموات واألرض ومن فيهن وما فيهن، خلق كل شيء وأنه هو تعالى
فقدره تقديراً، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وال يستطيع أحد من خلقه أن يدعي أنه الخالق أو الرازق 

 ). 211: الشعراء ()وما ينبغي لهم وما يستطيعون(أو المدبر لذرة في السماء أو في األرض 
. واحد في ألوهيته، فال يستحق العبادة إال هو، وال يجوز التوجه بخوف أو رجاء إال إليهوهو تعالى 

. فال خشية إال منه، وال ذل إال إليه، وال طمع إال في رحمته، وال اعتماد إال عليه وال انقياد إال لحكمه
يملكون ألنفسهم ضراً وال  عباد اهللا، ال -سواء أكانوا أنبياء وصديقين أم ملوكاً وسالطين-والبشر جميعاً 

نفعاً وال موتاً وال حياةً وال نشوراً، فمن ألَّه واحداً منهم، أو خشع له وحنى رأسه، فت جاوز به قدره؛ 
 . ونزل بقدر نفسه

والبد مع اإليمان بوجود اهللا ووحدانيته من اإليمان بأنه تعالى متصف بكل كمال يليق بذاته الكريمة، 
ليس كمثله شيء، () 4، 3: اإلخالص ()ولم يكن له كفواً أحد* د ولم يولد لم يل(: منزه عن كل نقص

 ). 11: الشورى ()وهو السميع البصير
هذا الكون البديع وما فيه من إحكام عجيب، وهدت إلى ذلك الفطرة البشرة النيرة، : دل على ذلك

 . وفصلت ذلك رساالت اهللا تعالى إلى أنبيائه
وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو، ويعلم ما في (: يخفى عليه شيءفهو سبحانه العليم الذي ال 

البر والبحر، وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة في ظلمات األرض وال ورطب وال يابس إال في 
 ). 59: األنعام ()كتاب مبين

 مالك الملك تؤتى قل اللهم(وهو العزيز الفعال لما يريد، الذي ال يغلبه شيء، وال يقهر إرادته شيء 
الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل 

 ). 26: آل عمران ()شيء قدير
يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويحيي العظام وهي . وهو القدير الذي ال يعجزه شيء

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء (: عليهرميم، ويعيد الخلق كما بدأهم أول مرة وهو أهون 
 ). 1: الملك ()قدير

وهو الحكيم الذي ال يخلق شيئاً عبثاً، وال يترك شيئاً سدى، وال يفعل فعالً، أو يشرع شرعاً إال 
قالوا سبحانك (: وهذا ما شهد به المالئكة هذا المأل األعلى. لحكم، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها

 ). 32: البقرة ()لنا إال ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيمال علم 
الذين يذكرون اهللا قياماً وقعوداً وعلى (: وما شهد به أنبياء اهللا وأولياؤه، وأولوا األلباب من عباده

 ). 191: آل عمران ()جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطالً، سبحانك
 هللا تعالىيتبع إن شاء ا

 هللا غایتنا
 ففروا إلى هللا

 ))1((  
  .. كيف أناجيك؟ ..ربي

...   بفمي وهو وافر الهفوات؟..   وهو جم العثرات؟ ..بلساني
 ! فما حيلتي وهذا قدري؟ ..إنها كليلة قاصرة !.. بجوارحي؟

 ..كني محب مستهام أضناه طول السري، يبغي الهديول
 ! فهل من رضا؟

القلب تائق، والسعي موصول وباب العطاء مفتوح فهل من إذن للدخول، 
األمل قائدي إليك والرجاء مبسوط بين يديك، ال أستقصر الليل إذا بسطت يد 

 الضراعة وال أستطيل الليل إذا لج بي الشوق في حناياه، 
 يب أقرب من حبل الوريد، فأنت أنت القر

أنت أنت القريب، القائم علمه بين المرء وقلبه، فال خلجة بال تدبير وال 
 طرفة عين بغير إحاطة وتقدير، 

في القول  ..في األمل ..في النفس ..في الخاطر ..أنت القريب  ..أنت 
  ..في العمل ..

  ..أنت أنت القريب قبل أن تخطر خواطر خاطري
وحسناً  ..واقتدارا .. ألنك ماثل في كل الوجود قدرةأنت أنت القريب

 .وإحكاماًً وإتقاناً ..وروعة وإبداعاً ..وجماالً
في رقة  ..في روحة النسيم الهني ..في لمسة الغصن الندي ..ربي

في اندياح موج الغدير الناعي، على  ..في ترنيمة الورقاء ..الورد البهي
وفي الرشقة أطفئ بها  ..ا فميرمال شاطئه الوديع، وفي اللقمة أودعه

في زحمة  ..في أحلى أحالم النوم العميق ..في استرخاء الجفن ..ظمئي
ومع كل  في كل شيء ..في بلهنية العيش ..في تراكم األحداث ..الشدائد
 .وأنت الحبيب ..وأنت المجيب ..أنت القريب ..شيء

واألعمال نهاري نهار المعاف لألموال واألوالد  ..أنت العليم ..ربي 
أغضب كما يغضب الناس، وأرضى كما يرضى الناس، أحزن كما يحزن 

 الناس، وأفرح كما يفرح الناس، 
أمشي في مناكبها وأكل من رزقك، منك البدء وإليك المصير حتى إذا ما 

واني جناحه، وهدأ الكون وران الصمت يطوي في حناياه طجن الليل و
.. ظهري قبل أن يحتويه الفراش الوجود، هزني إليك الشوق، فإليك أسند 

وإليك اسلم أمري، وفي رحابك الفسيح أردد آياتك في ركعات أنت أعلم 
 بسرها وعالنيتها،

وإليك أشكو قلة حلتي  ..فألتمس منك العون ..أشكو إليك ضعف قوتي
فمنك المدد والتوجيه، بك أعوذ من الفقر إال إليك، وأنفر من الذل إال بين 

الخوف إال منك، يافعال لما تريد، يا مصدر الطول يديك وال أخاف من 
 .والحول

ربي أضرع إليك إال أقول زوراً، وال أغشى فجوراً، وال أكون بك مغروراً 
 فإن ابتليتني فال تجعلها فتنة في ديني، وإن أرضيتني فال تجعله استدراجاً بي

إذا عز في هذا الوجود نصير، مالي سوى بابك  ..أنت أنت النصير
 ..، ففيه الحمى، وإليك المرجعمفزع

ألهمني كيف أناجيك، وأطلق لساني بكل ما يرضيك، وحل بيني وبين 
 معاصيك، وال تجعل لغيرك عندي خاطر، أو في غيرك لي إرادة، 

 ..من استعان بغيرك ذل، ومن فكر في غيرك تاه وتفرقت به السبل
قائم على وھو ال ..وھو القادر على كل شيءيا من بيده ملكوت كل شيء 

 .كل شيء
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  :مجتمعيمستويات العمل ال
تتسع مساحة العمل مع المجتمع وتتدرج لتشمل كل جوانب المجتمع حسـب الظـروف            

 .المتاحة واإلمكانيات المتوفرة للصف وأفراده
والجماعة ال تستمد انطالقها االجتماعى ووجودها من قوانين أو إذن حكومى أو منحـة              
من اآلخرين، وإنما تستمد هذا االنطالق من دعوتها ووجودها العملى الواقعى داخل المجتمع             

الـذي تواجهـه    ومعايشتها له، فال يمكن أن يوقف هذا التأثير االجتماعى قانون أو تضييق،             
 .ثبات والمثابرة والحكمةبالالدعوة أصالة 

  وقد حدد اإلمام البنا ثالثة مجاالت رئيسية 
تمتد نشـاطاته  ،  )كما سماه اإلمام الشهيد   (أو النضال الدستورى    مسار العمل المجتمعي    و

  :في منهج الجماعة ليغطي المستويات التالية
المجتمـع   على المستوى الفردى، بتحرك أفراد الجماعة بالدعوة واحتكاكهم بـأفراد      -1

 ..ومعايشتهم له في مسار حياتهم وأحوالهم
 . فأينما وجد الفرد المسلم وجدت الدعوة وتحركت معه

فالدعوة تُربيه على الذاتية في الحركة االجتماعية، وعلى التأثير القولى والعملـى، وأن             
 . يكون قدوة ونموذجاً للدعوة

ية االجتماعية التي تؤدى  وكذلك بتكوين التجمعات والجمعيات والنوادى واألوع-2
  .جانبا من جوانب الخير واإلصالح، وتنشر مفاهيم اإلسالم وسلوكياته داخل المجتمع

وهذه تستعين فيها الدعوة بالمخلصين من أفراد الشعب والمحبين والمتعاطفين وهى 
 .تشكيلها إجرائيا لقوانين المجتمع وترتيباته تخضع في

ة تحقق للجماعة بعض جوانب النشـاط واإلصـالح         وهذه األوعية تمثل واجهات متعدد    
؛ فقد تأخـذ أسـماء      ) أى اسم اإلخوان عليها   (المختلفة، وال يستلزم لها أن ترفع الفتة االسم         

 .مختلفة حسب طبيعة القانون والنشاط الذي يحكم ذلك األمر
 : وقد أشار اإلمام الشهيد لذلك فقال

، فليس غرضـنا إال    )ة اإلخوان المسلمين  جمعي: (ليس بالزم في الدعوة أن تكون باسم      " 
مدارس األنصـار، ومعاهـد حـراء،      : إصالح النفوس وتهذيب األرواح، فلتكن الدعوة إلى      

 »وأندية التعارف 
 .152ص مذكرات الدعوة والداعية ،

اقتصـادية، أو اجتماعيـة،     :  العمل على المؤسسات القائمة بالمجتمع سواء كانـت        -3
 .إلخ... و مهنية، أو تنفيذيةتعليمية، أو سياسية، أ أو

فتعمل على إيصال الدعوة لكل المؤسسات والتقدم بمناهج اإلصالح، وكسب األنصـار،         
وذلك من خـالل الحـق الدسـتورى       .. والدخول فيها وتقديم الرموز الدعوية في كل مجال       

 .للمواطنين، وااللتزام بالقوانين القائمة
ؤسسات، والدخول في انتخابـات النقابـات       نماذج العمل المؤسسى داخل الم    : مثال لها (

 ).إلخ... والجمعيات واالتحادات، والمجالس التشريعية والرقابية
 

 :صفات وخصائص العمل مع المجتمع
والعمل العام في الدعوة مع المجتمع له خصائص وصفات، تحـرص عليهـا الـدعوة               

 : وتربى أفرادها عليه، ويشمل ذلك
 : ه، ورغبة الخير له روح الحب للمجتمع والحرص علي-

 .وأن يكون ذلك هو الروح المسيطرة والباعثة في حركة الدعاة بالمجتمع

 األخوان المسلمون
 نحمل الخیر ألمتنا

 : يقول اإلمام الشهيد
نحب أن يعلم قومنا أنهم أحب إلينا من أنفسنا، وأنه حبيب إلى هـذه   « 

 ...تذهب فداء لعزتهم إن كان فيها الفداء القلوب أن
لعاطفة التـي اسـتبدت بقلوبنـا    وما أوقفنا هذا الموقف منهم إال هذه ا       

 ...وملكت علينا مشاعرنا
وإنه لعزيز علينا جد عزيز أن نرى ما يحيط بقومنا ثم نستسلم للـذل          

 .»فنحن نعمل للناس في سبيل اهللا ...أو نرضى بالهوان

ولن نكون عليكم يومـاً مـن       ..نحن لكم ال لغيركم   : فنادوا في قومنا  «
 .»األيام 

 .يلقينا بالحجر فنرميهم بالثمر: ل اإلمامإننا مع المجتمع كما يقو
فنحن ال نتعالى على المجتمع أو نرفع أنفسنا درجة فوقه أو نحط من             
شأنه معاذ اهللا أن نكون كذلك، بل نحن نعتـز بـدعوة اإلسـالم ونحـب      

 .ونحرص أن يشاركنا جمهور المجتمع فيها ليسعد بها في دنياه وآخرته
 
 : ة االستعانة بكل الوسائل المتاح-

سواء على المستوى الفردى أو الجماعى، واالستفادة مـن القـوانين           
 .وتوظيفها لصالح الدعوة بدالً من مصادمتها والجمود أمامها

ووسائل الدعاية اآلن غيرها باألمس كذلك، فقد كانت        « : يقول اإلمام 
دعاية األمس كلمة تلقى في خطبة، أو اجتماع، أو كلمة تكتب في رسالة،              

أما اآلن فنشرات ومجالت وجرائـد ورسـاالت ومسـارح          أو خطاب،   
 . إلخ... وحاٍك ومذياع) وخياالت(

              وقد ذلل ذلك كله سبل الوصول إلى قلوب النـاس جمـيعهم نسـاء
 . ورجاالً في بيوتهم ومتاجرهم ومصانعهم ومزارعهم

لهذا كان من واجب أهل الدعوة أن يحسنوا تلك الوسائل جميعاً حتـى   
 »ه المطلوبة يأتى عملهم بثمرت

. 22دعوتنا،ص: رسالة 
 :  مواجهة المعوقات والضغوط بالنضال الدستوري-

نحترم الدستور والقانون في المجتمع، لسنا مع التمـرد أو الخـروج            
عليه، مع مطالبتنا بتصحيحه وتغييره ليكون منطلقـه وسـمته التشـريع            

نون الـذي  اإلسالمي، ولكننا ضد إساءة التطبيق للقانون، وكذلك ضد القـا  
يحل ما حرم اهللا ويخالف بوضوح شريعة اإلسالم فنحن نواجـه ذلـك،             
وندعو إلى التصحيح ونلتزم األسلوب القانونى في نيل الحقوق، وسـلوك           
كل وسائل النضال الدستورى في ذلك ونواجه التضييق والتجـاوز مـع            

 . الدعوة، بالثبات والمواجهة القانونية والتمسك بحقنا الدستورى
اإلقناع ونشر الدعوة بكل وسائل النشر حتى       .. «: اإلمام الشهيد يقول  

ثم استخالص العناصـر  . يفقهها الرأى العام، ويناصرها عن عقيدة وإيمان 
الطيبة لتكون هي الدعائم الثابتة لفكرة اإلصالح، ثم النضـال الدسـتورى      
حتى يرتفع صوت هذه الدعوة في األندية الرسمية، وتناصـرها وتنحـاز        

 » القوة التنفيذية إليها
 .212المؤتمر السادس ص: رسالة 
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فالواجب أن نقابل ذلك باحلرص الكامل علي االلتحام بالشعب بكل طوائفه 
ومشاركته قضاياه وآماله وآالمه وأفراحه وأتراحه، وتصحيح الصورة وكشف التضليل 

ب وعاطفة وزيف التهم الباطلة بأن يلمس الناس عكسها عمليا مبا نقدمه هلم من ح
، كما نقدم هلم اإلسالم علي أنه املالذ  هم وأوالدهموعون وأعمال فيها خريهم ونفعهم

 . الوحيد إلنقاذهم من الضياع الروحي واملادي 
واألصل أن يشمل نشاطنا كل طوائف الشعب وفئاته فال يصح أن تم بالطلبة 

بادئ املادية خيدعوم ومل العمال والفالحني ونتركهم با للشيوعيني وأصحاب امل
 . بالشعارات الزائفة مث خيلعوم من عقيدم 

وعلينا أن نتقن أسلوب الدعوة مع كل فئة فالشك أنه خيتلف يف الطلبة عنه يف 
 . العمال والفالحني 

كذلك جيب أن تم بالتجار وأصحاب احلرف كما تم باملوظفني وأصحاب املهن 
بنية اتمع الذي نريد أن نقيمه علي اإلسالم بكل العملية ، فمن كل هؤالء تتكون 

 . نوعياته ويف كل جماالت احلياة ومرافق الدولة 
وال جيوز أن تم بالرجل ومل املرأة كأن تم بالشباب املسلم ومل الفتيات 

، واألخ املسلم إذا مل جيد األخت وصانعة الرجالاملسلمات ، فاملرأة نصف اتمع 
، قد تفسد إيل الزواج من أي فتاة مسلمة يقيم ا البيت املسلم سيضطر املسلمة اليت

عليه حياته وتثبطه عن مواصلة السري علي طريق الدعوة وهكذا بإمهالنا إعداد األخوات 
 . املسلمات نعرض جهدنا مع الشباب املسلم إيل الضياع 

بناء الدولة مث إن األسرة املسلمة املؤسسة علي التقوى هي دعامة أساسية يف 
املنشودة ، وهي اليت تنشئ األجيال القادمة بالصورة اليت تؤهلهم ملواصلة املسرية ومحل 

 . األمانة 
ويلزم االهتمام باألطفال واألشبال يف كل مراحل أعمارهم حىت يشبوا علي التدين 
الصحيح واإلعداد الالزم ليكونوا الرديف املتني لألجيال احلالية خاصة وأن مهمتنا 

 . كبرية ومتتد خالل األجيال املتتالية 
 ولنا يف ث انفصال وتعريض إيل خماطر كبرية،ويف إمهال أي جيل من األجيال حيد

 . رسول اهللا أسوة حسنة 
 خـاتــمـة

وبعد فهذا جهد املقل يف حماولة لتوضيح أصالة طريق الدعوة واالحنرافـات عنـه ،                  
جيه لإلمام الشهيد نفعنا    لل وأختم هذه اجلولة بتو    أسأل اهللا أن ينفع بذلك وأن جينبنا الز       

 : اهللا به
، فال ختافوا   ه واالعتماد عليه واالستناد إليه    آمنوا باهللا واعتزوا مبعرفت   : أيها اإلخوان     " 

وختلقوا بالفضائل ومتسـكوا     ... غريه وال ترهبوا سواه وأدوا فرائضه واجتنبوا نواهيه       
كم أعزاء مبا وهب اهللا لكم من عزة املؤمنني وكرامـة    بالكماالت وكونوا أقوياء بأخالق   

 وعلي السرية املطهرة تتذاكروا،     ،وأقبلوا علي القرآن تتدارسونه   .. .األتقياء الصاحلني   
، وما ضل قوم بعد هـدي  إذا هدي اهللا قوما أهلمهم العمل     ، ف وكونوا عمليني ال جدليني   

بطتكم ، واحرصوا كل احلرص علي را     نكموحتابوا فيما بي  .. .ا اجلدل كانوا عليه إال أوتو   
، واثبتوا حىت يفتح اهللا بينكم وبني قومكم باحلق وهـو        فهي سر قوتكم وعمار جناحكم    

، فهـي   يف العسر واليسر واملنشط واملكره    وامسعوا وأطيعوا لقيادتكم    .. .خري الفاحتني   
 . رمز فكرتكم وحلقة االتصال فيما بينكم 

  ."، والفرصة آتية ال ريب فيها ييدهقبوا بعد ذلك نصر اهللا وتأوتر

  رحمه اهللا–المرشد االسبق األستاذ مصطفى مشهور 
 :األعداء وقوتهم الموقف أمام صور االنحراف عن من 

تجابة للنفري العام فإن ذلك ومن االحنراف التثاقل إيل األرض وعدم االس:  التثاقل إيل األرض–  
" يعرض املسلمني للهزمية ومتكن األعداء، هلذا حيذر اهللا املؤمنني من ذلك وينذرهم بالعذاب األليم إن فعلوا 

ىل األرض، أرضيتم باحلياة الدنيا من إثاقلتم ايا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهللا 
بكم عذابا أليما ويستبدل قوما غريكم وال ذال تنفروا يعلدنيا يف اآلخرة إال قليل، إا فما متاع احلياة ،اآلخرة

  . 39-38 التوبة .." تضروه شيئا واهللا على كل شيء قدير 
تولَّي األدبار عند الزحف إال متحرفًا لقتاٍل أو متحيزا إيل فئة فإن ذلك أيضا يؤدي إيل هزمية  –

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم "  رتب علي ذلك من فتنة املسلمني عن دينهماملسلمني ومتكن األعداء وما يت
الذين كفروا زحفا فال تولوهم األدبار، ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة، فقد باء 

 . 16-15األنفال  .. "س املصريضب من اهللا ومأواه جهنم وبأبغ
ره وينفعه حبياة أطول وعيش ألني، ومتع ألذ ولكن هذا سراب وقد يظن الفار أن ذلك يطيل عم

  .16األحزاب  .. .. "قل لن ينفعكم الفرار إن فررمت "  وخسار
 والشعور بالعزة مع الشعور بالغرور والتعايل عند حتقق نصر علي األعداء ولكن شكر اهللا -   

عندما دخل مكة فاحتًا منتصرا كان متواضعا هو رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم األسوة احلسنة التواضع وها
  .1النصر  .. "إذا جاء نصر اهللا والفتح "  مطأطئ الرأس خشوعاً هللا واعترافًا بفضله يف حتقيق هذا النصر

مني يف معركة ومن أخطر االحنرافات اإلحباط النفسي واالزام الداخلي عند وقوع هزمية للمسل -  
، فذلك من شأنه أن يضعف الروح املعنوية ويثري اللغط ا من شيم املؤمننيهذ، فليس من املعارك أو أكثر

 . الف وقد يؤدي إيل الفشل أو اليأسوالتالوم واخل
حقة ولننظر إيل موقف الرسول صلي اهللا عليه وسلم بعد هزمية أحد وكيف طلب من نفس املقاتلني مال

وال نوا وال حتزنوا وأنتم األعلون "   أثر اهلزمية بقوله، مث جند اهللا تعايل يعاجل)محراء األسد ( املشركني يف 
إن كنتم مؤمنني، إن ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك األيام نداوهلا بني الناس وليعلم اهللا 

آل  .. "اهللا الذين آمنوا وميحق الكافرين، وليمحص اهللا ال حيب الظاملنيالذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء و
 .  الشدائد ومل يضعفوا أو يتخاذلواهكذا ليعلم الذين آمنوا وصربوا علي. .140 -139مران ع

وأن اهللا ال يضيع أجر "  كما أثين اهللا عليهم الستجابتهم ملالحقة الكفار رغم ما فيهم من جراح
عظيم، املؤمنني، الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصام القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر 

الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل، 
فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل مل ميسسهم سوء واتبعوا رضوان اهللا واهللا ذو فضل عظيم، إمنا ذلكم الشيطان 

وكيف يضعف ..  .175-171ران آل عم .. "خيوف أولياءه فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني 
املؤمن أمام أمل تعرض ملثله عدوه لكن املؤمن موعود من اهللا بأجر عظيم وثواب جزيل هو رجاء العاملني 

 .104النساء .  ."إن تكونوا تأملون فإم يأملون كما تأملون وترجون من اهللا ما ال يرجون" الصادقني 
 

 مسالة
 :نھ العزلة عن الجمھور أو إغفال فئات م

اجلمهور املسلم يف جمتمعاتنا هو حقل الدعوة الذي نعمل فيه، ورصيدها الذي يدعم الصف بالعناصر     
املؤمنة ااهدة، وهو القاعدة اليت سيقوم عليها البناء، فاألصل أن نلتحم ذا اجلمهور وأن نتعامل مع كل 

 مل غريها فئاته وطوائفه، واالحنراف أن ننعزل أو أن نعزل عنه أو أنتم ببعض فئاته و . 
اهللا ويعاوم يف ذلك بعض      إن أعداء اهللا يعملون جاهدين علي حتقيق العزلة بني الشعب والدعاة إيل

أجهزة أنظمة احلكم يف بالدنا كجهاز األمن، بإلصاق التهم الباطلة وتشويه صورة الدعاة إيل اهللا أمام 
 .  والتطرف واإلرهاب والتستر وراء الدين إيل غري ذلكالشعب وتلفيق القضايا ووصفهم بالرجعية

 من فقھ الدعوة
 طریق الدعوة بین األصالة واالنحراف 


