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خ ا ا لد ذ د ه د ع ل ا  

 نداء
1 

 رسالة إلى مسئولي العمل التربوي
2 

 3 نحمل الخير لكل الناس

 شرح األصول العشرين
4 

حملة إعالمية دولية تدور "رابعة ستوري" دشنت مؤسسة 
وتتحدث عن "رابعة العدوية" وما شهده الميدان من أحداث 

الضحايا نتيجة مجزرة فض والتي خلفت مئات  2013عام 
 االعتصام، آنذاك.

تهدف الحملة إليقاظ الرأي العام فى الذكرى الثانية 
لألحداث، وأن تكون مرجعا رئيسيا يقدم حقيقة المذابح 
اإلنسانية التي تعرض لها اآلالف من المصريين في أحداث 

 رابعة والنهضة.
 هاشتاج الحملة

#(rememberRabaa ). 
 :الحملة ومطالب من رسائل 

ما حدث في اعتصام رابعة جريمة إنسانية، ويجب فتح 
التحقيق في األحداث وتقديم كل المتهمين للعدالة، ومطالبة 
العالم أن يقوم بمسؤليته األخالقية ويتحرك لنصرة الحرية 

 والعدالة.
 

 

 نداء
 

جوانحه، أوجه هذا النداء الحار إلى من يحس مثلي بداء هذه األمة ويشعر به بين 
 هما مبرحا وجوى الصقا.

إن أمة هذا حالها حرام على المؤمن فيها أن يسكت على ما يرى، وأن يجد من 
) إن الداء ويتوسد الهم وااللم فال يبدي حراكا وال يرفع صوتا، وهو يتلو كتاب ربه 

) من ... ويقرأ  111 -التوبة - هللا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم (
 ...  33 -األحزاب - رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه(المؤمنين 

فأين اإليمان من قلوبنا، والدين من نفوسنا، إن لم نؤد األمانة .. أمانة النداء بكلمة 
 هللا والقيام بحجته والدعوة إليه .

أفلست ترى أولئك الذين ما يفتأون برمون األنفس البريئة والعقيدة الحقة الثابتة ، 
 شك ونبال من األوهام .بسهام من ال

ويكأنها كلمة أمير المؤمنين علي كرم هللا وحهة : " وهللا إني ألعجب من تضافر 
 هؤالء القوم على باطلهم وتخاذلكم عن حقكم ".

وما جرأ هؤالء وأظهروا كوامن نفوسهم إال أنهم رأوا الميدان خاليا ، وآنسوا من 
 دهم والنزال .أهل الحق تغافال ، فاندفعوا يطلبون الطعن وح

وما هو إال أن يقوم أهل الحق بتأييده وبيانه حتى ينجزر مد هؤالء وينحسر 
 طغيانهم ويتقهفروا إلى مراكزهم ..
 رأى غيره منه مااليرى  ومن جهلت نفسه قدره

 
أنه لم ينل من هذه األمة أحد ما نال منها  –أيدك هللا  –واعلم ايها األخ الغيور

يأسها من نفسها وسكوت قادتها الغيورون عن صالحها، فال يخدعنك ما يخدعون به 
 –األعصاب وينيمون به الحمية ويثبطون به العزائم، من فبيل قولهم )طبيعة العصر 

لخمول هذا تيار ال يغالب وقد استفحل الداء( وغير ذلك من بينات اليأس ووالئد ا
 ورسل الموت والفناء .

) وفيم اليأس وقد وعدنا هللا النصر، وكتب على نفسه المؤازرة للهداة المرشدين 
 ...  128 –النحل  –إن هللا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ( 

حادثت مرة أحد الدعاة إلى هللا بلهجة اليأس فقال لي: " حنانيك يأخي ، لو أن 
لتمكن الخلق من نقضه، بل لزال وهو في مهده، ولكنه في  حماية هذا الدين للخلق

حماية هللا، وهللا غالب على أمره فال تبتئس بما كانوا يصنعون " ... فقلت: رحمك هللا 
 . 122 –النساء  – ) ومن أصدق من هللا قيال (ياسيدي لقد نبهت غافال 

 
رنا منها بما نحب وصفوة القول، أن الدعوة واجبة علينا معلقة بأعناقنا، فإن ظف

من خير هذه األمة وهدايتها، فذاك وهو المأمول بحول هللا وعونه، وإال فحسبنا أن 
نكون قنطرة تعبر عليها فكرة الدعوة واإلرشاد إلى من هم أقدر منا على التنفيذ ... أو 
بعبارة أخرى حسبنا أن نكون حلقة اتصال بين من تقدمنا ومن سيأتون بعدنا، وإال 

ن نعذر إلى هللا ونؤدي األمانة ونقوم بالواجب .. والقيام بالواجب غرض فحسبنا أ
 يقصد لذاته أوال ثم لفائدته ثانيا.

تلك ثالثة مراتب من أغراض الدعوة.. أعالها أولها.. وما ذكرت اآلخريين عن 
يأس من النجاح أو شك في الفالح أو الفوز أو استبعاد النصر، ولكن ليتضح لنا كيف 

داء ، وال يقبل فيها عذر وال لينا فريضة ال يخلصنا منها إال األإلى هللا ع أن الدعوة
 هوادة .

 –رحمه هللا  –اإلمام حسن البنا 
يونيو  14 -هـ 1346ذو الحجة  25 –السنة الثانية  – 100العدد  –مجلة الفتح 

 م. 1928
 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 من معين التربية اإلخوانية
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 خوانيةآفاق التربية اإل فى
 

ولتفتحوا قلوبكم لبعضكم؛ حتى تكون األسرة كلها كتاًبا مفتوًحا، ولتحققوا 
وبرامجها دعوة ومبادئها ولتربطوا األفراد بال ..أركانها من: تفاهم، وتعارف، وتكافل.

ال فإنه بداية الخطر عليكم وعلى دعوتكم.ومنهاجها  ال بأشخاصكم؛ وا 
كما أننا نريد األسرة المنتجة إنتاًجا دعويًّا ومجتمعيًّا بحقٍّ، ُيرى أثره في كل 
دوائرها المحيطة بها، ولتكن منارة ُيقتدى بها في محيطها، وليكن شعارها "لن 

 يسبقنا إلى اهلل أحد".
يخ أكبر قدر من القيم اإليجابية وبخاصٍة التي تبثُّ األمل في كما نريد ترس

النفوس.. نفوس األفراد؛ لينطلقوا بها في المجتمع مغيِّرين وقائدين للغير، ودالِّين 
ين هلل في كل وقت وحين، ونفوس المجتمع؛ ليتحرك  على الخير، وباذلين ومضحِّ

 بإيجابية نحو الخير والصالح واإلصالح.
إخوانكم روح االنتماء لدين اهلل ولدعوته، ولوطنهم وأمتهم؛ حتى  واغرسوا في

يفخروا بانتمائهم واجتباء اهلل لهم، ومن ثم يستعذبوا كل جهد ومشقة قد تعترضهم 
 في مسيرتهم، وكذلك القيم الحاثة على اإليجابية والذاتية وعلو الهمة.

 إخواني وأحبتي..
وأفعالكم، وخير قدوة لنا جميًعا هو تحلَّوا بالقدوة الصالحة في كل أقوالكم 

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهلِل ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن المصطفى صلى اهلل عليه وسلم )
 َكاَن َيْرُجو اهلَل َواْلَيْوَم اآلِخَر َوَذَكَر اهلَل َكِثيًرا(، 

اله فتحلوا بخلق الرسول العظيم صلى اهلل عليه وسلم وصفاته الكريمة وأفع
الطيبة، واحرصوا على أن تكونوا خير قدوة إلخوانكم، وأن تعطوا من أنفسكم القدوة 
واألسوة الحسنة، واحرصوا على أن يجدوكم أمامهم في كل عمل أو تكليف 

واحذروا أن تكلفوهم بما ال تفعلون، أو أن يراكم اهلل أواًل ثم إخوانكم تكلفونهم به، 
)َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم تحذير اهلل تعالى  حيث تنهونهم، وليكن نصب ناظريكم

 )الصف(. ( َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد اهلِل َأْن َتُقوُلوا َما ال َتْفَعُلوَن (2َتُقوُلوَن َما ال َتْفَعُلوَن )
************** 
 ال نعرف الغدر والخيانة:

، ولكن رجالها خانوا األمانة 1952أخلص اإلخوان في نصحهم لثورة 
وغدروا وفجروا وبطشوا باإلخوان. وفي هذه الظروف سارع أحد اإلخوان المقربين 

 من األستاذ المرشد وفي الوقت ذاته يحظى بثقة رجال الثورة. 
سارع إلى األستاذ المرشد، وأخبره أن رجال الثورة مجتمعون في مقر 

وأنه يريد اإلجهاز عليهم والتخلص منهم، انتصارًا للدعوة، وكفًا لألذى عن كذا، 
 الجماعة. 

ألن يهلك اإلخوان عن آخرهم  -فاكفهر وجه المرشد غضبًا، وقال له : 
خير من أن نبلغ قمة النصر عن طريق الغدر  –وللدعوة رب يحميها  –

إهدار الخلق اإلسالمي الدنيا ب انقبل كل شيء، ولو ملكوالخيانة. إننا مسلمون 
 وهذه الدماء من يتحملها يوم القيامة أمام اهلل ؟. ..فنحن خاسرون.

 موسوعة_اإلخوان_التاريخية #
 
 

 رسالتي 
 إلى مسئولي العمل التربوي

 المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين  -أ. د. محمد بديع 
 2010ديسمبر  29تاريخ النشر : 

الحمد هلل حمًدا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه، وصالة وسالًما 
مامنا و   ..قدوتنا، محمد صلى اهلل عليه وسلمعلى سيد خلق اهلل سيدنا وا 

 أحبابي في اهلل..
اعلموا أنكم على ثغر عظيم من ثغور دعوتنا المباركة، وأنكم 

أمام اهلل سبحانه وتعالى، مستمدًة من األمانة تحملون مسئوليًة عظيمًة 
التي تحملونها بتربية إخوانكم، وتعهُّدهم بالرعاية والتوجيه، وفق نهج 
اإلسالم القويم، وعلى أسس مبادئ دعوتنا المباركة، وهي أمانة تنوء 

َباِل ..)ِإنَّا َعَرْضَنا اأَلَماَنَة َعَلى السََّمَواِت َواأَلْرِض َواْلجِ بحلمها الجبال
َفَأَبْيَن َأْن َيْحِمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اإِلْنَساُن ِإنَُّه َكاَن َظُلوًما 

)األحزاب(، فاستشعروا أهمية المسئولية الملقاة على عاتقكم،  َجُهواًل(
وخذوا هذه األمانة بحقِّها، وأدوها كما يحب ربكم ويرضى، وثقوا في 

 نه.مثوبة ربكم ورضوانه وعو 
وأحسنوا صلتكم باهلل عزَّ وجلَّ في السر والعلن، وخذوا بأنفسكم 
خوانكم نحو ما ُيرضي ربكم، وكونوا حيث يريد ربكم في كل وقت  وا 
وحين، واعملوا على رفع الجانب اإليماني والتعبدي في نفوسكم ونفوس 

 إخوانكم، ولتولوه أهمية قصوى من جهدكم ووقتكم وبرامجكم، 
لوا جمي ع أعمالكم وحركاتكم وسكناتكم إلى عبادة هلل سبحانه ولتحوِّ

وتعالى، ولتحرصوا على ترسيخ االهتمام بالعبادات وقيمها وحقيقتها في 
 النفوس ومردودها التربوي على الفرد والجماعة واألمة كلها 

ومنها: المحافظة على الصلوات في جماعة، وقيام الليل، والصيام، 
ثرة ذكر اهلل، وبر الوالدين وصلة الرحم، وتالوة القرآن، والصدقة، وك

وكل أنواع الخير، واعلموا أنه كلما كان لكم حال مع اهلل ال يعلمه إال 
هو فسييسِّر لكم األمور بفضله وكرمه ومنته ، وسيسخر لكم جنوده 

 التي ال يعلمها إال هو.
ولتربُّوا إخوانكم على حب المساجد وارتيادها والمكث فيها؛ فهي 

والمالذ، وهي المنطلق لكل خير، فكونوا مسجديِّين؛ عبادًة هلل، الملجأ 
واقتداًء بسنة المصطفى صلى اهلل عليه وسلم والصحب والسلف الكرام 

ولتحرصوا على . ، فتتعلق قلوبكم بالمساجد كما تعلفت بها قلوبهم.
تطبيق المعنى األسري واالجتماعي لألسرة؛ لتكون أسرة بكل المعاني 

جتماعية فلتتعايشوا ولتتزاوروا ولتتحدثوا وتتناقشوا ولتمرحوا األسرية واال
 ولتخرجوا في رحالت متنوعة: خلوية.. قمرية.. وغيرها 

https://www.facebook.com/hashtag/موسوعة_الإخوان_التاريخية?source=feed_text&story_id=888178861254599
https://www.facebook.com/hashtag/موسوعة_الإخوان_التاريخية?source=feed_text&story_id=888178861254599
https://ikhwanwayonline.wordpress.com/2010/12/29/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%8a%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84/
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 ((1... ))  العمل مع المجتمع  
فللاال أو العملل ملع المجتملع لتكللوين المجتملع المسللم فللي مظلاهره وصلبغته، يشللمل كلل شلرائت المجتملع وطبقاتلله وفئاتله سلواء نسللاء أو رجلاال.. أشلباال وأط

 الفرد المسلم والبيت المسلم فهما جزءان  أساسيان من تكوين المجتمع المسلم، والتحرك الدعوى فيه.وهذا العمل يقوم على تكوين . طلبة وكبارا وشيوخا.
 وقد وضع اإلمام الشهيد أهدافًا ومجاالت متدرجة إلصالح المجتمع 

ال يتوقف عن إصالح  هامرحلة الحقة، ولكنمع تمام اإلدراك: أن التغيير الكامل للمجتمع يحتاج إلى انحياز السلطة التنفيذية لإلسالم وشريعته، وأن هذه 
عالن مناهج اإلصالح في كل جوانب المجتمع.. يتقدم بها إلى السلطات التنفيذية بكل مستوياتها .  المجتمع، وعن إرسال النصيحة وا 

 رسالة : مشكالتنا في ضوء النظام اإلسالمي -رسالة نحو  النور 
ذا كانللت هللذ“وفللي هللذا يقللول اإلمللام الشللهيد:  ه األهللداف جميعللًا ال تتحقللق إال فللي ظللل الدولللة الصللالحة، فكللان البللد أن تطللالبوا بحللق اإلسللالم فللي إقامللة وا 

 ”.الحكومة التي ترتكز على أصوله وأحكامه وتعاليمه..
أن تبقلى هلذه  واإلخوان حين يتقدمون إلى الحكومات ببرامج اإلصالح، وبعرضون خدماتهم لوضع مطالبهم موضلع التنفيلذ، يحرصلون كلل الحلر  عللى

وهلم فلي جهلودهم هلذه يخلاطبون الحكوملات بلسلانها وبلاألدب الرسلمى حرصلا . األعمال كلها محكومة بالقواعد الشرعية فال تشارك في منكر بحجة السياسلة.
 “لل كما علمنا اإلسالم على تأليف القلوب، وقد يقتضى اإلصالح التوجه بالخطاب إلى غير المسلمين، ومع هذا فالبد من لزوم أدب المخاطبة دون تذ

 مذكرات الدعوة والداعية.
ومع هذا فسنظل في موقف الناصلحين، حتلى “ ومع أن استجابة الحكومات غير موجودة، فإن اإلخوان سيستمرون في النصيحة كما قال اإلمام الشهيد: 

 “يفتت اهلل بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين 
 .214رسالة : المؤتمر السادس،ص

عوة واإلخللوان يللدركون إنلله البللد مللن إصللالح المجتمللع وصللبغه بالصللبغة اإلسللالمية، وأن تتللوفر فيلله جوانللب سلللوكية ودعويللة مطلوبللة، وأن يلتللف حللول الللد
 ذلك. والجماعة، وحول شريعة اإلسالم، ويطالب بها، حتى تأتى الحكومة اإلسالمية بعد

اسلتطاعت األملة أن تتشلبع بلروح الجهلاد والتضلحية، وكلبت جملاح النفلوس والشلهوات، أمكنهلا أن  ال نهلو  ألملة بغيلر خللق، فلإذا“يقول اإلمام الشلهيد: 
 “تنجت 

 158  مذكرات الدعوة والداعية،
 منهج اإلسالم في بناء المجتمع:

 :  كما أوضت ذلك اإلمام الشهيديقوم على أسس محددة، منهج اإلسالم في بناء المجتمع والمحافظة على سالمته 
 أساس الصالح والدواء األول في كل عالج هو صالح النفوس والتضامن االجتماعى بين بنى اإلنسانجعل  -
 مبدأ الوقاية من المشاكل ومنع عوامل الهدم. -
 دواء. استئصال األمرا  االجتماعية من جذورها إذا حدثت، فلكل مشكلة عنده لها -
 ت.أن يحيط كل ذلك بما يرفع الحرج وال يؤدى إلى العن  -
 أن يضع القواعد الكلية، ويدع الفرعيات الجزئية. -
 يرسم طرائق التطبيق. -
 يفر  نشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والتطبيق السليم، حتى تشمل الناس أجمعين. -

واستئصال ما عساه أن يحدث منها ثانيا، وقد عالج اإلسالم بعد ذلك مشاكل المجتمعات، فالوقاية مما يؤدى إليها أوال، “ يقول اإلمام الشهيد في ذلك: 
ك، ال يسلك فلكل مشكلة اجتماعية عنده دواء، والدواء األول في كل عالج: صالح النفوس والتضامن االجتماعى بين بنى اإلنسان، واإلسالم يحيط بكل ذل

هم العسر، ويضع القواعد الكلية، ويدع الفرعيات والجزئية، ويرسم سبيل العنت، وال يحمل الناس إلى ما يؤدى إلى الحرج، ولكن يريد بالناس اليسر وال يريد ب
ناس طرائق التطبيق، ويكل لألزمان والعصور بعد ذلك أن تعمل عملها، وهو لذلك شريعة كل زمان ومكان، وهو لذلك يفر  نشر الدعوة حتى تشمل ال

ذا قوى الشعور الذي أشرنا إليه آنفا، وأدى نتيجته التي وضعناها 107األنبياء: أجمعين، ويتحقق قول اهلل تعالى: " وما أرسلناك إال رحمة للعالمين " ] [، وا 
 “اآلن، فطبق نظام اإلسالم على الفرد والبيت واألمة، ووصلت الرسالة إلى القلب واآلذان، فقد نجحت فكرتنا، واستجيبت دعوتنا 

 رسالة : دعوتنا في طور جديد.
 

 كما يشير اإلمام أيضا إلى أساس االرتباط والعالقة بين أفراد المجتمع، وأنها تقوم على هذه األسس في اإلسالم: 
 يضعف هذه الرابطة أو يمزقها. رباط األخوة والحب بين أفراد المجتمع، وقد قضى اإلسالم على كل ما من شأنه أن -1

األخوانالمسلمون...نحملالخيرألمتنا



 4      من معين التربية اإلخوانية
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 المحن علي الطريق .. 
 وتساؤالت حولها 

  -رحمه هللا  –سبق األستاذ مصطفى مشهور المرشد األ
 ((1 )) 

 هل يمكن تفادى المحن أو تخفيف حدتها ؟

 أم أن تفاديها انحراف عن الطريق ؟
يتصور البعض انه بشي من السياسةة والكياسةة وحسةن التصةرف يمكةن 
للداعين ألي هللا وقيادتهم أن يتفةادوا المحةن وان يجنبةوا أنفسةهم هةذا اإليةذاء 

أو علةي  ،الشديد وهذا االضطهاد المتكرر الةذي يتعرضةون لةه مةن أعةداء هللا 
 األقل يخففوا من شدته أو يقللوا من مدته . 

 فهل هذا صحيح ؟ 
 بدعوتهم ؟  موهل حقا ذلك في إمكانهم مع دوام استمساكه

تعاالوا نساتلهم اإلجاباة الصااحيحة علاي هاذا التسااأول مان سايرة رسااول هللا 
 الذي نقتفي أثره ونسير علي طريقه .  ،صلي هللا عليه وسلم 

وبهام رؤوف  ،كلنا يعلم أنه صلي هللا عليه وسالم حاريع علاي الماؤمنين 
 كما وصفه هللا سبحانه وتعالي . ،رحيم ويغر عليه عنتهم 

لقةةد جةةاءكم رسةةول مةةن أنفسةةكم عايةةا عليةةه مةةاعنتم حةةري  علةةيكم ) 
 بالمؤمنين رؤوف رحيم ( . 

وكةان صةةلي هللا عليةه وسةةلم يتعةرض أللةةوان مةن االذي ويةةرى المةةؤمنين 
ولةو كةان فةي  ،وهم يتعرضةون لصةنوف مةن العةذاي علةي ايةدى كفةار قةري  

ولكنةه فقةط  ،به بيةنهم وبةين هةذا اإليةذاء لفعةل ولاستطاعته أن يفعل شيئا يح
 كان يوصيهم بالصبر والثبات ويبشرهم بالجنة وبالنصر والتمكين لدين هللا .

 " صبرا أل ياسر فان موعدكم الجنة " 
 :سامعت خباباا يقااول :وياروي لناا البخااري رضاي هللا عناه عاان قايس قاال

وقاد  ،وهاو فاي ظال الكعباة أتيت النبي صلي هللا عليه وسلم وهو متوسد ببرده 
 فقلت أال تدعو هللا ؟  ،لقينا من المشركين شدة 

" قااد كااان مان كااان قابلكم لتمشااط بأمشاااط  :فقعاد وهااو محمار الوجااه فقاال 
 الحديد مادون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه .. 

ويوضع المنشار علي مفرق رأسه فيشق باثنتين ما يصرفه ذلاك عان ديناه 
.. وليااتمن هللا هااذا األماار حتااى يسااير الراكااب ماان صاانعاء ألااي حضاارموت ال 

 يخاف إال هللا عز وجل والذئب علي غنمه ولكنكم تستعجلون " 
هكةةذا نجةةد رسةةول هللا صةةلي هللا عليةةه وسةةلم ـ ردةةم تةة ثر  الشةةديد بمةةا 

 ،لمون ـ يبةةدو عليةه ال ضةةي عنةدما طلةةي منةه الةةدعاء لهةةم يتعةرض لةةه المسة
وانةه  ،وك نما يريد صلي هللا عليه وسلم أن يؤكد أن هذا اإليةذاء لةيس دريبةا 

وقةةد تعةةرض لةةه مةةن كةةانوا قةةبلهم ولةةم يصةةرفهم عةةن  ،سةةنة هللا فةةي الةةدعوات 
فعلةةيهم أن يصةةبروا كمةةا صةةبروا ويثبتةةوا كمةةا ثبتةةوا ويطمئنةةوا ألةةي  ،ديةةنهم 
ة وهي أن هللا سةيتم هةذا األمةر وسةيمكن لدينةه ردةم كةل هةذا الكيةد مةن النتيج

 أعداء هللا . 
 

 متى يتوقف إيذاء أعداء هللا لمؤمنين ؟ 
أن أعااداء هللا يحااااربون دعاااوة هللا فاااي أشااخاع معتنقيهاااا فاااي محااااوالت 

 ،بالترغيااااب واإلغااااراء تااااارة ،عاااان دعااااوتهممتكااااررة ومتنوعااااة لصاااارفهم 
 وباإلرهاب والتعذيب تارات أخرى . 

ووافقاوهم  ،أذا تخلي أصاحاب الادعوة عان دعاوتهموال يتوقف إيذاؤهم إال 
علااي اعتقااادهم وأياادوا باااطلهم . وصاادق هللا العظاايم إذ يقااول : ) وال يزالااون 

 ( . حتى يردوكم عن دينكم أن استطاعوايقاتلونكم 
دة لااان يتوقاااف اآل بتخلاااي ه أعاااداء هللا بسااابب العقياااأأن اإلياااذاء الاااذي يباااد

 أو علي األقل بعدم التحرك بها والدعوة إليها .  ،أصحاب العقيدة عنها 
فقةد عرضةوا علةي رسةول  ،نه ليس عداء شخصيا وال إلعراض دنيويةة إ

هللا صةةةلي هللا عليةةةه وسةةةلم الملةةةك والمةةةال فرفضةةةهما الرسةةةول الكةةةريم ب ةةةر  
المؤمنين  وبالعام القوية علي االستمساك بالعقيد  والعمل لهةا ولةو أدي ذلةك 

 وقال قولته الخالد  . ،ألي هالكه 
) وهللا يةاعم لةةو وضةةعوا الشةةمس فةةي يمةةين والقمةةر فةةي يسةةاري علةةي أن 

 األمر ما تركته حتى يظهر  هللا أو اهلك دونه ( . اترك هذا 
وال يقبةةل أن يتخلةةي رجةةال العقيةةد  عةةن عقيةةدتهم أو حتةةى يتوقفةةوا عةةن 

وإال كةان األجةدر بهةةم أال يتعرضةوا ابتةةداء  ،العمةل لهةا بسةةبي تعرضةهم لةة ذى
   إال مانة والقيام بمتطلباتها .لحمل هذ

 

  شرح األصول العشرين
 لألمام الشهيد حسن البّنا 

 الدكتور عبد الكريم زيدان المرحوم شرحها
 اإلخوان المسلمين في العراقالمراقب العام االسبق لجماعة 

 (( 3))  -األصل األول:
أي إن من تعاليم اإلسالم األخذ بقسط واٍف من قوله رحمه اهلل : ) وهو ثقافة (، 

المعرفة النافعة لنا، فال مانع يمنع المسلم من تحصيل المعرفة في أمور الكون والصناعات 
وتهيئ لإلنسان سبيل عمارة األر  ومختلف العلوم المادية التي تدخل في مفهوم الثقافة 

وحسن استغالل ثرواتها وفك مغاليق الكون، ولكن على المسلم وهو يحيط علمًا بهذه األمور 
أن يتذكر ربه جل وعالء الذي وهب له العقل الذي يدرك وبنى الكون على هذه الهيأة 

 المسخرة لإلنسان وأن ينوي بمعرفته الخير ومرضاة اهلل تعالى. 
أي أن اإلسالم جاء بأحكام لتنظيم عالقات األفراد فيما ... وقوله رحمه اهلل ) وقانون ( 

بينهم، ونّ  على عقوبات وجزاءات للمخالفين سواء كانت هذه العقوبات واألجزية مدنية 
تصيب اإلنسان في ماله أو عقابية تصيب اإلنسان في بدنه أو حريته أو ماله، والقانون 

ختلف شؤون العالقات بين الناس، وبالتالي ال يجوز للمسلم أن يهجر هذا اإلسالمي يشمل م
 القانون اإلسالمي ويستعي  عنه بقانون آخر. 

إن المسلمين اليوم قد هجروا القانون اإلسالمي وطبقوا القوانين األجنبية ولم يبق لقانون 
لضيقة أخذت تمتد إليها اإلسالم إال دائرة ضيقة جدًا هي عالقات األسرة فقط، وهذه الدائرة ا

 أيدي العابثين بالتحوير والتغيير.
دراك الحقائق واألشياء كما  أما العلم: وقوله رحمه اهلل: ) وعلم وقضاء (... فمعرفة وا 

هي، ومعرفة ما أنزل اهلل تعالى والغاية التي خلق اإلنسان لها ومصيره الذي أنزله محمد صل 
سوله ودينه ومعاني هذا الدين، وتلي هذه المرتبة معرفة اهلل عليه وسلم فيعرف المسلم ربه ور 

 األمور األخرى التي تتعلق بأمور الحياة. 
إن اإلسالم رفع شأن العلم والعلماء وأثنى على العلماء غاية الثناء ولم ُيساوهم بغيرهم 

ِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم (، )َهْل ) َشِهَد اللَُّه َأنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَماَل وبهذا نطق القرآن الكريم: 
ن العالم أن يبتغي بعلمه وجه اهلل جل جالله أوش َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن (،

) َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ وأن يزكي نفسه بما علم وأن يعلم يقينَا أن ما علمه أقل مما جهله 
 ) َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلًما (، وأن يطلب المزيد من العلم ( َقِلياًل 

فإن من مناهج اإلسالم القضاء بين الناس، فالناس بحاجة إلى حاكم  :وأما ) القضاء (
 يقضي في خصوماتهم ورد الحق إلى صاحبه، 

وجوامع الضوابط في مسألة القضاء أن اإلسالم يجعل القضاء فريضة، ولهذا عين النبي 
ل اهلل عليه وسلم القضاء في األماكن البعيدة عن المدينة، والقاضي المسلم يشترط فيه ص

 المعرفة بأحكام اإلسالم، ولهذا كان من شروط القضاء في األماكن البعيدة عن المدينة، 
والقاضي المسلم يشترط فيه المعرفة بأحكام اإلسالم، ولهذا كان من شروط القضاء أن 

والكافر  ،ألن الحكم والية وسلطان، كما يشترط فيه أن يكون مسلماً  يكون القاضي مجتهداً 
)َوَلْن َيْجَعَل اللَُّه ِلْلَكاِفِريَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبياًل ليس له والية على المسلم، قال جل جالله: 

ذا حكم باإلحكا (، م والقاضي المسلم يحكم بالقانون اإلسالمي ويحرم عليه أن يحكم بغيره وا 
ذا أخطأ فله أجر  اإلسالمية عليه أن يتحرى العدل ويبذل الجهد فإذا أصاب فله أجران وا 

 واحد. 
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