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  أیھا اإلخوان 

  ...وبعد ... السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
ك وتعالى أن تكونوا على خیر ما یحب هللا لعباده المؤمنین فأسأل هللا تبار

المخلصین المجاھدین من األجر واالحتساب، وأن ینزل السكینة في قلوبكم 
) ات واألرض وكان هللا علیما حكیماو جنود السمو( لتزدادوا إیمانا مع إیمانكم 

.  
السالم لم  وھي دعوة الرسول علیھ الصالة و–إن دعوة اإلخوان المسلمین 

بین اإلیمان ...  كانت وال تزال صراعا بین الحق والباطل –تزد علیھا ولم تنقص 
بین العقل والھوى ، بین الخلق القویم ... بین المعروف والمنكر ... واإللحاد 

  ...بین اإلنسانیة الفاضلة واألنانیة الخاسرة ... والتحلل الذمیم 
ؤمنین یخلصون  دینھم ویھبونھ من أجل ذلك كانت بحاجة إلى جھاد قوم م

ال تزیدھم المحن إال ثباتا على حقھم وازدراء ... أرواحھم ، طیبة بذلك نفوسھم 
لباطل خصومھم، وكانوا في عزائمھم أشد وأقوى، وإلى ربھم أقرب وأدنى، 

حتى إذا استیئس الرسل وظنوا أنھم ( وبانتصارھم یؤمنون، وعلى ربھم یتوكلون 
  ."رمین نصرنا فنجي من نشاء وال یرد بأسنا عن القوم المجقد كذبوا جاءھم 

 ببعض ما توحي بھ الظروف التي – فالذكرى تنفع المؤمنین –وإني مذكركم 
خلقھا بعض أعداء الدعوة حتى تكونوا على بینة من طریقكم الحق، وال تجروا مع 

  .. هللا خصوم دعوتكم فیما جروا فیھ من اإلثم والبغي بغیر الحق ، افتراء على
... إذكركم بالصدق في القول والعمل وترك الجدال واللجاجة مع المخالفین 

یا أیھا الذین آمنوا اتقوا هللا ( أصدقوا انفسكم ، أصدقوا هللا ، وأصدقوا الناس 
  ) .وكونوا مع الصادقین 

  
  أیھا اإلخوان

  .أقیموا دولة اإلسالم في قلوبكم، تقم على أرضكم 
   .- رحمھ هللا – اإلمام حسن الھضیبي

 
  

  نداء
  

أوجھ ھذا النداء الحار إلى من یحس مثلي بداء ھذه األمة ویشعر بھ بین 
  .جوانحھ، ھما مبرحا وجوى الصقا

إن أمة ھذا حالھا حرام على المؤمن فیھا أن یسكت على ما یرى، وأن یجد 
كتاب ربھ من الداء ویتوسد الھم وااللم فال یبدي حراكا وال یرفع صوتا، وھو یتلو 

من ( ویقرأ  ... 111 - التوبة- )إن هللا اشترى من المؤمنین أنفسھم وأموالھم ( 
   ... 33 -زاب األح- )المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا هللا علیھ

أمانة النداء .. فأین اإلیمان من قلوبنا، والدین من نفوسنا، إن لم نؤد األمانة 
  .ھ بكلمة هللا والقیام بحجتھ والدعوة إلی

أفلست ترى أولئك الذین ما یفتأون برمون األنفس البریئة والعقیدة الحقة 
  .الثابتة ، بسھام من الشك ونبال من األوھام 

وهللا إني ألعجب من : " ویكأنھا كلمة أمیر المؤمنین علي كرم هللا وحھة 
  ".تضافر ھؤالء القوم على باطلھم وتخاذلكم عن حقكم 

امن نفوسھم إال أنھم رأوا المیدان خالیا ، وآنسوا  كوواوما جرأ ھؤالء وأظھر
  .من أھل الحق تغافال ، فاندفعوا یطلبون الطعن وحدھم والنزال 

وما ھو إال أن یقوم أھل الحق بتأییده وبیانھ حتى ینجزر مد ھؤالء وینحسر 
  ..طغیانھم ویتقھفروا إلى مراكزھم 
  رأى غیره منھ ماالیرى    ومن جھلت نفسھ قدره

  
 أنھ لم ینل من ھذه األمة أحد ما نال منھا – أیدك هللا – ایھا األخ الغیورواعلم

یأسھا من نفسھا وسكوت قادتھا الغیورون عن صالحھا، فال یخدعنك ما یخدعون 
طبیعة (بھ األعصاب وینیمون بھ الحمیة ویثبطون بھ العزائم، من فبیل قولھم 

نات الیأس ییر ذلك من بوغ)  استفحل الداء ھذا تیار ال یغالب وقد–العصر 
  . ورسل الموت والفناء لووالئد الخمو

وفیم الیأس وقد وعدنا هللا النصر، وكتب على نفسھ المؤازرة للھداة المرشدین 
   ... 128 – النحل –) إن هللا مع الذین اتقوا والذین ھم محسنون ( 

 ، لو أن حنانیك یأخي: " حادثت مرة أحد الدعاة إلى هللا بلھجة الیأس فقال لي
حمایة ھذا الدین للخلق لتمكن الخلق من نقضھ، بل لزال وھو في مھده، ولكنھ في 

رحمك : فقلت" ... حمایة هللا، وهللا غالب على أمره فال تبتئس بما كانوا یصنعون 
   .122 – النساء – )ومن أصدق من هللا قیال ( هللا یاسیدي لقد نبھت غافال 

  
ة علینا معلقة بأعناقنا، فإن ظفرنا منھا بما  أن الدعوة واجب،وصفوة القول

نحب من خیر ھذه األمة وھدایتھا، فذاك وھو المأمول بحول هللا وعونھ، وإال 
فحسبنا أن نكون قنطرة تعبر علیھا فكرة الدعوة واإلرشاد إلى من ھم أقدر منا 

من أو بعبارة أخرى حسبنا أن نكون حلقة اتصال بین من تقدمنا و... على التنفیذ 
.. سیأتون بعدنا، وإال فحسبنا أن نعذر إلى هللا ونؤدي األمانة ونقوم بالواجب 

  .والقیام بالواجب غرض یقصد لذاتھ أوال ثم لفائدتھ ثانیا
وما ذكرت اآلخریین .. أعالھا أولھا.. تلك ثالثة مراتب من أغراض الدعوة

، ولكن لیتضح عن یأس من النجاح أو شك في الفالح أو الفوز أو استبعاد النصر
لنا كیف أن الدعوة إلى هللا علینا فریضة ال یخلصنا منھا إال أالداء ، وال یقبل فیھا 

  .عذر وال ھوادة 
  

  – رحمھ هللا –اإلمام حسن البنا 
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 خوانیة آفاق التربیة اإلفى
   ] .71آیة : التوبة 

وف والنھى عن األمر بالمعر( وإذا كان عمل الجماعة ینحصر فیھا 
  ) . المنكر 

ًفقد قدمت اآلیة شرطا البد من تحققھ بین المؤمنین والمؤمنات المكلفین 
  .باألمر بالمعروف والنھى عن المنكر ، ذلك ھو تحقق الوالء بینھم 

  
والمؤمنون والمؤمنات ( ویقول األستاذ سید قطب فى شرح ھذه اآلیة 

طبیعة األمة المؤمنة، وطبیعة  إن طبیعة المؤمن ھى  )..بعضھم أولیاء بعض
الوحدة ، وطبیعة التكافل ، وطبیعة التضامن ولكن التضامن فى تحقیق الخیر 

 وتحقیق الخیر ودفع  )...یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر ( ودفع الشر 
  .الشر یحتاج إلى الوالیة والتضامن والتعاون 

ًومن ھنا تقف األمة المؤمنة صفا واحدا ال تدخل ب ینھا عوامل الفرقة ، ً
 عنصر غریب عن – وال بد –وحیثما وجدت الفرقة فى الجماعة المؤمنة فثمة 

  . طبیعتھا وعن عقیدتھا ھو الذى یدخل بالفرقة 
ثمة غرض ومرض یمنع السمة األولى ویدفعھا ، السمة التى یقرر العلیم 

لمعروف یتجھون بھذه الوالیة لألمر با..  )...بعضھم أولیاء بعض( الخبیر 
  . والنھى عن المنكر وإعالء كلمة وتحقیق الوصایة لھذه األمة فى األرض 

  
كان الواقع یؤكد ضعف العالقة بین المؤمنین والمؤمنات وضعف  ولكن إذا

الوالء وااللتزام أو غیابھ فإن ذلك مدعاة ألن تزحف الفرقة متسللة إلى 
 وتظللھا رحمة هللا الجماعة، تضعف من قوتھا وتوھن من عزمھا، وال تدركھا

لنقص الشروط التى تتم بھا ھذه الرحمة من هللا ، واألمر ال یحتاج إلى كثیر 
  . عناء، وإنھ لیسیر لمن یسره هللا علیھ 

  .وكل ما یحتاجھ ھو تصحیح مسار وتعدیل توجھ 
  

إن فقھ األولویات یلزمنا أن نولى جل اھتمامنا لتحقیق ھذا الوالء واستیفائھ 
ً ومخبرا ، كما وكیفا ًلشروطھ مظھرا ً ً.  

:  تحدد األولویة- ومن بدایتھا–وال بد أننا الحظنا أن اآلیة الكریمة جاءت 
یأمرون ( اإلیمان با ، ثم الوالء ، لتتم بعدھا باقى الواجبات والصفات 

 بالمعروف وینھون عن المنكر ویقیمون الصالة ویؤتون الزكاة ویطیعون هللا
  ) .... ورسولھ أولئك سیرحمھم هللا

أما أن نھتم بالشكل ونولیھ معظم اھتمامنا، وأعنى بذلك الھیكل وما یتبعھ 
من تنظیم ، ونقصر أو نتوانى فى تحقیق الوالء ، فتصبح المؤسسة ھیكلیة 
خالیة من المضمون الذى بدونھ ال تصلح لعمل مثمر بناء وتحقیق ھدف كبیر 

عة لھا مواصفات خاصة حددتھا   إال بجما- بعد مشیئة هللا –ال یمكن تحقیقھ 
اآلیة الكریمة ، لھا ھیكلھا الالزم وتنظیمھا الدقیق ،  والھیكل فیھا تابع وخادم 

 .ًولیس أصال وجوھرا 
 

  كلمات مأثورة
.  ..في الطرف اآلخر تقف الحضارة المادیة الیوم... " 

 بجناح واحد جبار، بینما رفتقف كالطائر الذي یرف
تقي في اإلبداع المادي بقدر فیرجناحھ اآلخر مھیض، 

، ویعاني من القلق ما یرتكس في المعنى اإلنساني
والحیرة واألمراض النفسیة والعصبیة ما یصرخ منھ 

   .هللالوال أنھم ال یھتدون إلى منھج ..  .العقالء ھناك
   وحده العالج والدواءوھو

  - رحمھ هللا – سید قطبالشھید   
   في ظالل القرآن

  
 

  األخوة والحب فى هللا 
 أسمى العالقات 

  
أقوى بین األفراد إال تلك العالقة التى رابطة لیست ھناك عالقة أفضل وال 

إنما " : اختارھا هللا لتربط بین عباده المؤمنین، حیث یقول تبارك وتعالى
سورة [  "المؤمنون إخوة فأصلحوا بین أخویكم واتقوا هللا لعلكم ترحمون 

   ] .10آیة : الحجرات 
نعم بأسلوب الحصر والقصر یحدد العالقة بین المؤمنین بعضھم وبعض، إنھا 
عالقة األخوة أسمى العالقات التى یمكن أن تكون بین المؤمنین ، ثم تأمرھم 

 ، لتظل األخوة صافیة طاھرة نقیة ، لتكونوا مؤھلین )بین أخویكم ( باإلصالح 
  . یكم لتنزل رحمات هللا عل

 یالھا من سمو فى الصلة ..إنھا أخوة فى هللا و ، ویالھا من روعة وجمال 
التى تجمع بین األفراد ، وكیف ال وهللا العزیز الحكیم صانعھا بقدرتھ وقوتھ 
وعظمتھ فى التدبیر والتكوین واقرأمعى ھذه اآلیة الكریمة یخاطب بھا هللا تعالى 

وألف بین قلوبھم لو أنفقت ما فى "  : نبیھ المصطفى صلى هللا علیھ وسلم
 [ "ًاألرض جمیعا ما ألفت بین قلوبھم ولكن هللا ألف بینھم إنھ عزیز حكیم 

   ] .63آیة : سورة األنفال 
  

إن كل وسائل التربیة التى بین أیدینا إن دققنا فیھا وأمعنا النظر لوجدناھا 
  . یة  إلى تلك األخوة الربان– إن أحسنا العمل بھا -تقودنا 

  .فاألسرة إنفاذ أركانھا یؤدى إلى ذلك 
تعارفوا وتحابوا بروح هللا واستشعروا معنى : ( فركن التعارف جاء فیھ

   !…األخوة الصحیحة الكاملة فیما بینكم واجتھدوا أال یعكر صفو عالقتكم شىء
أحب أخاك فى الرضا والغضب، وتمثل معنى حدیث :  وأستطیع أن أقول

  ."..ًانصر أخاك ظالما أو مظلوما" :  علیھ وسلمرسول هللا صلى هللا
  

 واستقیموا( : یأمرھم ویوجھھم إلى أعماق ھذا الحب فیقولوفى ركن التفاھم
 على منھج الحق، وافعلوا ما أمركم بھ واتركوا ما نھاكم عنھ -متعاونین –

ًوحاسبوا أنفسكم حسابا دقیقا على الطاعة والمعصیة، ثم بعد ذلك لینصح كل منك م ً
  . )ذلك ًھ عیبا، ولیقبل األخ نصح أخیھ بسرور وفرح ولیشكر لھ بأخاه متى رأى 

أن یحب ألخیھ ما " : ولم ال وأمر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لكل منا
  . وصالح نفسھ وأمره خیر ما یحبھ لنفسھ …… من كل خیر "یحب لنفسھ 

  
بء بعض ، وذلك فتكافلوا ولیحمل بعضكم ع: ( وفى ركن التكافل جاء فیھ

ًصریح اإلیمان ولب األخوة فلیتعھد بعضكم بعضا بالسؤال والبر ، ولیبادر إلى 
مساعدتھ ما وجد إلى ذلك سبیال ، وتصوروا قول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

ألن یمشى أحدكم فى حاجة أخیھ خیر لھ من أن یعتكف فى مسجدى ھذا " : 
ومن أدخل السرور على أھل بیت من " :  وقولھ صلى هللا علیھ وسلم "شھرا 

 وهللا یؤلف بین قلوبكم بروحھ إنھ نعم "ًالمسلمین لم یر لھ جزاءا إال الجنة 
  . المولى ونعم النصیر 

 أبعاده ل وما ورد فى ھذا الركن یدل داللة واضحة على أن التكافل یكون بك
  .المادى والمعنوى والنفسى واإلیمانى : وأنواعھ 

  :ل ودرجات نشیر إلیھا فیما یلى وللتكافل مراح
  . بدایتھ التحاب واأللفة والمودة والتراحم  -1
  . ثم التعاون فى كل ما من شأنھ أن یحتاج لتضافر الجھود  -2
  . ثم التناصر  -3
  . ثم التكافل  -4

وفى الكتیبة من أوائل المطلوب فیھا تعمیق أواصر األخوة بمزید من 
سكر ففرصة جیدة للتطبیق العملى لكل التعارف والمعایشة ، أما فى الرحلة والمع

  .ما سبق ذكره 
   إذا حرصنا على تنفیذ ذلك فإننا بفضل هللا ومشیئتھ نصل إلى أقوى رابطة 

ً ألن تكون أھال لتحمل – بمشیئة هللا -ًتربط بین أفراد الجماعة وتكون عامال 
  . مسئولیات العمل على تحقیق األھداف المنوطة بھا 

والمؤمنون والمؤمنات بعضھم " : فى ھذه اآلیة الكریمةولنتمعن فیما جاء 
أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینھمون عن المنكر ویقیمون الصالة ویؤتون 

سورة  [ "الزكاة ویطیعون هللا ورسولھ أولئك سیرحمھم هللا إن هللا عزیز حكیم 
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  قراءة في كتابات األستاذ حسن البنا
  مؤسس الحركة اإلسالمیة الحدیثة

المستشار طارق البشري  
 الدولةقاضي ومفكر ومؤرخ مصري، ونائب رئیس مجلس 

  
ن أ تدرك ي من الكتاب والسنة، وھي معینھ الصافيلى العودة لإلسالم فإإنھا دعوة تدعو  -

 أوجدتھا ي اتصلت باإلسالم وتلونت بلونھ تحمل لون العصور التيوالعلوم الت كثیرا من اآلراء
 من  نفھم اإلسالم كما كان یفھمھ الصحابة والتابعونيلذلك یجب لك،  عاصرتھايوالشعوب الت

فسنا أنانیة والنبویة، حتى ال نقید بن نقف عند الحدود الر أ)رضوان هللا علیھم(السلف الصالح 
 واإلسالم دین ،عصرنا لون عصر ال یتفق معھ بغیر ما قیدنا بھ هللا سبحانھ، وحتى ال نلزم

  .البشریة جمعاء
ألزمان  كل الشعوب واألمم، لكل اين اإلسالم دین عام انتظم كل شئون الحیاة فإ

 األمور الدنیویة ين یعرض لجزئیات ھذه الحیاة، خاصة فأوأسمى من  كملأوالعصور، وجاء 
 كل شأن ينما وضع اإلسالم القواعد الكلیة فإوالمكان، و األكثر تأثرا بالبیئات وظروف الزمان

 ي فللبناء علیھا، والتفریع منھا، والسیر رشد الناس إلى الطریقة العملیةأ الشئون، وهمن ھذ
  .حدودھا
  
 تتوجھ لألمة عامة بصحیح الدین ولبھ، ياصة، وھخفة ئتسب إلى طانإنھا دعوة عامة ال ت -

 وھي مع ،كبرأم وظعأوجھة األنظار والھمم، حتى یكون العمل أجدى، واإلنتاج  وتود أن تتوحد
 الفرقة  بھ المسلمونين أفدح ما منأ ترى ھياالجتماع، وتكره الشذوذ، و ینما كان، تحبأالحق 

ال بما صلح بھ إبھ الوحدة والوئام، ولن یصلح آخر ھذه األمة  ساس ما انتصرواأن أوالخالف، و
  .ولھاأ

عمال أحادیث وأصول اإلسالم آیات وأ ألن ،مر ال بد منھأ فروع الدین يان الخالف فإ
وھم وتصورھا العقول واألفھام، والخالف كان واقعا بین الصحابة أنفسھم،   فھمھايتختلف ف

لى یوم إا وسیظل عن األحكام، وال یزال الخالف واقئراقب عرفھمأ بالنبوة، وداقرب الناس عھأ
 األمصار صار يق صحابة رسول هللا فرتف  ومنذ، سعة العلم وضیقھيالقیامة، والناس تختلف ف

  .نھا كل بیئة ميبین التطبیق ف ن اختالف البیئات یخالفأعند كل قوم علم لم یلم بھ آخرون، كما 
 األمور الفرعیة أمر متعذر، بل ھو یتتافى مع طبیعة الدین، وهللا سبحانھ یرید يواإلجماع ف

 األزمان، لذلك فھو سھل مرن ھین لین، ين یسایر العصور ویماشأیبقى ویخلد، و نألھذا الدین 
  .ال جمود فیھ وال تشدید

ى عقول الناس  والحجر علأي التعصب للري الخالف، ولكن العیب فيولیس العیب ف
  .لى األمور الخالفیة، تجمع الناس على الفكرة الواحدةإالسمحة  وآرائھم، وھذه النظرة

  .وا على ما یصیر بھ المسلم مسلماعن یجتمأوحسب الناس 
صال ال محل للخروج علیھ، أن الدعوة اإلسالمیة منذ ظھرت حركتھا الحدیثة، التزمت  إ-

ھا تعلن األحكام الشرعیة تالیة اآلیات واألحادیث، نأشخاص بحكم ما، ولأل وھو أال تعرض
علم أسھ فى الوضع الذى ھو فن یضع نأالفقھ، تاركة لكل شخص  ذا لزم األمر بأقوالإمستشھدة 

  .قاضیة   داعیة، ولیستيبأنھ ینطبق علیھ، فھ
 امرئ ھو على اإلسالم بنطقھ بالشھادتین، وبھما یثبت لھ عقد اإلسالم یقینا وفور أيو

 شرط آخر، أيو تأویل، ودون استلزام أدنى تأخیر أظ بھما دون فلحظة التل  ذاتيطق، وفالن
مل المسلم ما یفرضھ اإلسالم علیھ من موجبات، وما ینھاه حیت وبعد ثبوت عقد اإلسالم وبموجبھ

مر هللا أ حدود ما في ھنما تقدر مخالفتإالملة،  عنھ من النواھي، واإلخالل بذلك ال یخرجھ من
  . شأن المخالفة الواقعةيلھ فورسو

 ي كالضالل والعصیان والفسوق والظلم، من األلفاظ التھي نظر اإلسالم يوالجاھلیة ف
حكام الدین خروجا ال یبلغ أ الخروج على يالكریم والسنة الشریفة لتعن  القرآنياستعملت ف

ي م، وقد قال النبلى حد الردة عن اإلسالإباللزوم   بالضرورة حد الخروج عن الملة، وال یصل
 ھذا يورد البخارأ، )نك امرؤ فیك جاھلیةإ(:  ذر رضي هللا عنھي ألبصلى هللا علیھ وسلم

  ).ال بالشركإمر الجاھلیة وال یكفر صاحبھا بارتكابھا أالمعاصي من (: الحدیث، وقال
لى األحكام إلى حد الردة من الخروج یرجع إوالفرق بین المعصیة وبین ما یصل 

ن تلك الصفة غالبة أ القول بأن المجتمع ضال، وي یوازيجاھل ن المجتمعأوالقول بالشرعیة، 
  .فراده ونظمھأعلى حال 

قر بالشھادتین وعمل أو بمعصیة، متى أ يكفر مسلما برأنونحن منھیون عن أن 
و كذب صریح أنكر معلوما من الدین بالضرورة، أو أبكلمة الكفر  قرأن إال إبمقتضإھما، 

تمل حى یكون عمل عمال ال یأاللغة العربیة بحال،  سالیبأفسره على وجھ ال تحتملھ و أالقرآن، 
  .تأویال غیر الكفر

 

  جماعة اإلخوان المسلمین
  ا تریدماھي وماذ

 ))1((   
  

  :مقدمة
الحمد  رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى 

   ...وبعد.. آلھ وصحبھ أجمعین
ن المسلمین،  ا جماعة م ف العالم أجمع أنن ُ فإنھ لیطیب لنا أن نعرِّ
د  اریخ األمة اإلسالمیة بع شاء هللا لنا أن نتواجد في فترة حرجة من ت

ا بتأسیس سقوط الخالفة اإلسال ام الشھید حسن البن میة، حیث قام اإلم
ام  ي ع لمین ف ة اإلخوان المس ادة 1928جماع ل إع ن أج ك م م، وذل

  .الخالفة اإلسالمیة، وبث الروح اإلسالمیة في أعماق األمة
  

  ::-رضوان هللا علیھ -یقول اإلمام حسن البنا 
ًإن هللا بعث لكم إماما، ووضع لكم نظاما، وفصل أحكاما، "  ًً

ًأنزل كتابا وأحل حالال، و ًحرم حراما، وأرشدكم إلى ما فیھ خیركم وً
وسعادتكم، وھداكم سواء السبیل فھل اتبعتم إمامھ، واحترمتم نظامھ، 

  وأنفذتم أحكامھ، وقدستم كتابھ، وأحللتم حاللھ وحرمتم حرامھ؟ 
  

كونوا صرحاء في الجواب، وسترون الحقیقة واضحة أمامكم، 
ون علیھا في شئونكم الحیویة نظم تقلیدیة بحتة ال كل النظم التى تسیر

تتصل باإلسالم، وال تستمد منھ، وال تعتمد علیھ نظام الحكم الداخلي، 
نظام العالقات الدولیة، نظام القضاء، نظام الدفاع والجندیة، ونظام 
المال واالقتصاد للدولة واألفراد، الثقافة والتعلیم، نظام األسرة 

كھ الخاص، والروح العام الذي یھیمن ولفرد في سلوالبیت، بل نظام ا
على الحاكمین والمحكومین، ویشكل مظاھر الحیاة على اختالفھا، 

  كل ذلك بعید عن اإلسالم وتعالیم اإلسالم، 
آن في یمیننا، والسنة في شمالنا، وعمل السلف رإننا ننادیكم والق

سالم وتعالیم الصالحین من أبناء ھذه األمة قدوتنا، وندعوكم إلى اإل
  ".اإلسالم، وأحكام اإلسالم، وھدى اإلسالم 

  
  ویضیف یرحمھ هللا

 ھكذا نحب أن نصارح الناس بغایتنا، وأن نجلي أمامھم "
 ءمنھاجنا، وأن نوجھ إلیھم دعوتنا في غیر لبس وال غموض، أضو

  .من الشمس، وأوضح من فلق الصبح، وأبین من غرة النھار
 بمشاعرھا وشعائرھا وشرائعھا ھذه دعوتنا بدینھا ودنیاھا

بنظامھا وأخالقھا نحملھا بیقین صادق وإیمان عمیق، وحب وثیق ال 
لبس فیھا وال غموض أوضح ما تكون لیراھا الناس على حقیقتھا فا 
ھو الغایة، والرسول ھو القدوة والقرآن ھو الدستور، والجھاد ھو 

  .السبیل والموت في سبیل هللا ھو أسمى األماني
  
  ھكذا و

  ...  نتقدم بدعوتنا نحن اإلخوان المسلمون
  ... ھادئة

  ...  لكنھا أقوى من الزوابع العاصفة
  ... متواضعة

  ...  لكنھا أعز من الشم الرواسي
  ...محدودة

  .. ً لكنھا أوسع من حدود ھذه األقطار األرضیة جمیعا
  ... خالیة من المظاھر والبھرج الكاذب  

  ... ، وروعة الوحي، ورعایة هللا ولكنھا محفوفة بجالل الحق
 مجردة من المطامع واألھواء والغایات الشخصیة والمنافع 
الفردیة، ولكنھا تورث المؤمنین بھا والصادقین في العمل لھا السیادة 

  ." في الدنیا والجنة في اآلخرة
  

  قراءة في 
  لمسلمینفكر جماعة اإلخوان ا
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  وةمن فقھ الدع
  

   الحالیةمرحلة الدعوةمتطلبات 
  - رحمھ هللا –المرشد االسبق األستاذ مصطفى مشھور 

  
تمر الدعوة اإلسالمیة على المستوى العالمي بمرحلة ھامة ودقیقة من عمرھا 

مرحلة نھوض من كبوة، ویقظة من غفوة، بل مرحلة إنشاء وإرساء لقواعد بنیان .. 
لبشریة الضالة وتقیم  أعظم حضارة عرفھا متین لدولة إسالمیة عالمیة تھدي ا

  .التاریخ بعد أن أفلست كل النظم البشریة 
  

ومتطلبات ھذه المرحلة من المسلمین المعاصرین لھا غیر تلك المتطلبات 
الواجبة في ظل دولة إسالمیة قائمة بالفعل وال شك أن مرحلة التأسیس وإرساء 

یق وصبر ومصابرة وتكوین دقیق تحتاج إلى إیمان عم... القواعد شاقة وصعبة 
كیف ال والمؤمنون العاملون ... وثبات ومجالدة وعمل متواصل ال یعرف الملل 

لیس لدیھم إال ... قلیلوا العدد ، ضعیفوا القدرة ، یواجھون باطال مستأسدا متمكنا 
  :لولألستاذ البنا رحمھ هللا في ھذا المعنى عبارة دقیقة رائعة إذ یقو... سالح اإلیمان 

إن تكوین األمم وتربیة الشعوب وتحقیق اآلمال ومناصرة المبادئ، تحتاج " 
من األمة التي تحاول ھذا أو من الفئة التي تدعو إلیھ على األقل إلى قوة نفسیة 

  :عظیمة تتمثل في عدة أمور
ووفاء ثابت ال یعدو علیھ تلون وال غدر ... إرادة قویة ال یتطرق إلیھا ضعف 

ومعرفة بالمبدأ وإیمان بھ ... زة ال یحول دونھا طمع وال بخل وتضحیة عزی... 
  ".وتقدیر لھ، یعصم من الخطأ فیھ واإلنحراف عنھ والمساومة علیھ والخدیعة بغیره 

  
ولثقل المھمة وعظیم المسئولیة وضخامة البناء الذي نرید تشییده ، یدفعنا إلى 

عوة الخلصاء الجدیرین بحمل إن نقدر أھمیة إعداد األفراد المسلمین أو رجال الد
 وفي نفس –االمانة وأدائھا على الوجھ االكمل خاصة إذا علمنا أن بناء الرجال أھم 

  . أصعب من بناء المصانع –الوقت 
إن ھذه الدعوة ال یصلح لھا إال من أحاط بھا من كل جوانبھا، ووھب لھا ما 

لجد والكد والجھد إال إذا تكلفھ إیاه من نفسھ ومالھ ووقتھ وصحتھ، وال ینشأ عنده ا
اخذت الدعوة علیھ لبھ والتحمت مع روحھ وقلبھ وكان متحمسا لتحقیقھا في واقع 

  .األمر ، فاإلیمان العمیق بالدعوة أول اصولھا 
إن المیدان األول للتكوین والتغییر یبدأ من داخل النفس أوال وصدق هللا العظیم 

  ) .یغیروا ما بانفسھم إن هللا ال یغیر ما بقوم حتى ( إذا یقول 
نحن نرید األخ المسلم الصادق ، سلیم العقیدة ، صحیح العبادة، متین الخلق، 
مثقف الفكر، قوي الجسد، قادرا على الكسب، نافعا لغیره، مجاھدا لنفسھ، حریصا 

  .....على وقتھ، منظما في شئونھ 
لى صبر إن إعداد ھذا النموذج وتلك النوعیة یحتاج إلى جھد ومثابرة، وإ

ومصابرة، إذ أن ھذا الفرد المسلم ھو الذي سیقیم البیت المسلم الفاضل، وھو الذي 
سیتحرك ویعمل لیقیم المجتمع المسلم فیتھیأ الراي العام اإلسالمي وتتكون القاعدة 

  . المتینة التي تقوم علیھا الحركة المسلمة كنواة للدولة اإلسالمیة إن شاء هللا تعالى 
ة ال بد أن یكون على درجة عالیة من فھمھ لدینھ ، وأن یكون إن رجل العقید

على درجة كبیرة من اإلخالص لیكون جندي فكرة وعقیدة ال جندي غرض ومنفعة، 
وأن یكون ممن یؤثرون العمل على القول بعد أن عرف الطریق وأخلص النیة ، 

جاھدا في وأن یتجرد لدعوتھ من كل ما سواھا من المبادئ واالشخاص ، وان یظل م
سبیل غایتھ مھما بعدت المدة وتطاولت السنوات حتى یلقى هللا على ذلك وقد فاز 

  .إما النصر أو الشھادة ... بإحدى الحسنیین 
ومطلوب من رجل العقیدة وجندي الدعوة أن یروض نفسھ ویلزمھا بامتثال 

ھاد ال األمر وإنفاذه في العسر والیسر والمنشط والمكره ، حیث أن طریق الدعوة ج
ھوادة فیھ وعمل متواصل في سبیل الوصل إلى الغایة ، وامتحان وبالء ال یصبر 
علیھ إال الصادقون ، وال یكفل النجاح إال كمال الطاعة، واإلخوة الصادقة القائمة 

  .وأقل الحب سالمة الصدر وأعاله اإلیثار ... على الحب بینھ وبین إخوانھ 
 

  الحیاة
  في ظالل القرآن

  في ظالل سورة الفاتحة
صراط الذین أنعمت علیھم غیر  .الصراط المستقیم  إھدنا(

  )المغضوب علیھم وال الضالین
  

ر ; تقریر تلك الكلیات األساسیة في التصور اإلسالمي بعد وتقری
تعانة  وحده االتجاه إلى هللا ق العم. ..بالعبادة واالس ي التطبی دأ ف ي یب ل

دعاء ى هللا بال ھ إل ا بالتوج ى لھ ة تناسب جو السورة  عل صورة كلی
   :وطبیعتھا

تقیم ( راط المس دنا الص ت. اھ ذین أنعم راط ال یھم ص ر  ،عل غی
   ..).المغضوب علیھم وال الضالین

  
  ).. اھدنا الصراط المستقیم(

ل  تقیم الواص ق المس ة الطری ى معرف ا; وفقنا إل  لالستقامة ووفقن
د معرف ھ بع ھ علی ة هللا.. ت رة لھدای ا ثم تقامة كلتاھم ة واالس  فالمعرف

اد . .ورحمتھ  ورعایتھ والتوجھ إلى هللا في ھذا األمر ھو ثمرة االعتق
  .بأنھ وحده المعین

ھ  ون فی وھذا األمر ھو أعظم وأول ما یطلب المؤمن من ربھ الع
ق. . ى الطری ة إل تقیم فالھدای دنیا  المس ي ال عادة ف مان الس ي ض ھ

ین واآلخرة  ن یق رة.. ع ة فط ا ھدای ي حقیقتھ ي ف ان وھ ى  اإلنس إل
ي  ھ ف ة الوجود كل ة اإلنسان وحرك ین حرك ناموس هللا الذي ینسق ب

   .هللا رب العالمین إلى االتجاه
ت ( :عن طبیعة ھذا الصراط المستقیم فویكش صراط الذین أنعم

  .).الضالین وال علیھم غیر المغضوب علیھم
ال طریق الذین غضب علیھم . .عمتھ  فھو طریق الذین قسم لھم ن

دوا ..ثم حیدتھم عنھ  الحق لمعرفتھم  أو الذین ضلوا عن الحق فلم یھت
   ..المھتدین الواصلین  السعداء إنھ صراط.. أصال إلیھ 

  
الةفھذه ھي الس وبعد ل ص ي ال , ورة المختارة للتكرار في ك والت

  .تصح بدونھا صالة 
ا  ات األ وفیھ ك الكلی رھا تل ى قص ور عل ي التص یة ف ساس

   .من ذلك التصور المنبثقة  وتلك التوجھات الشعوریة،اإلسالمي
د رحمن  وق د ال ن عب الء ب ن حدیث الع لم م ي صحیح مس ورد ف

ھ  ن أبی ة ع ولى الحرق ن, م ي ع ن رسول هللا  أب رة ع لى هللا صھری
لم ھ وس الى:"  علی ول هللا تع دي  :یق ین عب ي وب الة بین مت الص قس

  .. ولعبدي ما سأل , فنصفھا لي ونصفھا لعبدي  .. نصفین
  ..حمدني عبدي  :قال هللا .. الحمد  رب العالمین :إذا قال العبد

   .. قال هللا أثني علي عبدي ..وإذا قال الرحمن الرحیم 
   ..مجدني عبدي  : قال هللا..مالك یوم الدین  :قال فإذا

ذ :قال ..إیاك نعبد وإیاك نستعین  :وإذا قال دي ھ ین عب ي وب ا بین
  . ولعبدي ما سأل 

ال إذا ق تقیم  :ف ذین صراط. اھدنا الصراط المس یھم  ال أنعمت عل
یھم وال الضالین  ر المغضوب عل ال..غی ا  : ق دي م دي ولعب ذا لعب ھ

   .. "سأل 
ا -ھذا الحدیث الصحیح  ولعل ورة م یاق الس ن س ین م دما تب  بع

ین  ن-تب ن سر م رار  یكشف ع ورة لی أس ار الس ؤماختی ا الم ن رددھ
یرددھا كلما قام  أن  أو ما شاء هللا، سبع عشرة مرة في كل یوم ولیلة

   .یدعوه في الصالة 
   

 


