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شرح قوله رحمه اهلل ( وهو مادة أو كسب وغنى )
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أمانة هللا والرسول
" يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم لما يحيييكم واعلميوا أن هللا يحيول
بييين المييرل وقلب ي وأن ي إلي ي تحشييرونة واتصييوا لتنيية م ت يييبن الييذين لمييوا ميينكم خا يية
واعلمييوا أن هللا شييديد العصيياذ ة واذكييروا إذ أنييتم قليييل مستضييعاون لييى األر تخييالون أن
يتخطاكم الناس ليوواكم وأييدكم بن يرر ورمقكيم مين الطيبيام لعلكيم تشيكرون ة ييا أيهيا اليذين
آمنوا م تخونوا هللا والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ة " ( األنفال .) 27 – 24 :
أمانة هللا دينه وشرعه الحكيم وقرآنه العظييم الي أ أنهليه عنيي نمييه محميد عيني هللا عنييه
وسلم.
وأمانة الرسول عني هللا عنيه وسنم هي أيضا ً ه ا الدين ال أ تنقيا عين رميهب غمنليه لننيا
كامالً غير منقوصب وأدأ أمانته إليهم أكمل األداء وأتمه وأوغا من غير هيادة وال نقعان.
وأمانة المؤمنين معد رسول هللا عني هللا عنيه وسنم إلي يوم القيامة هيي هي ا اليدين كي ل ب
هي كتاب هللا وسنة رسولهب وأحكام اإلسيالم الحنيي،ب وشيريعته الميضياء السيمحة النقييةب " لقيد
تركييف غيييكم مييا إن تمسييكتم مييه ليين تضيينوا أمييداً  :كتيياب هللا وسيينتي "ب وكييل مييا تحتييا إليييه هي
المشرية من مثل عنيا وممادئ ساميةب وخطط عمنية دقيقةب وأوضاع حيوية سنيمة..
كييل ليي تضييمنته هيي الرسيييالة اإلسييالمية ( أمانيية هللا ورسييوله والمييؤمنين )ب غالرمانيييية
واألخييوة العالمييية والعداليية االةتماعييية والمشيياعر الروحانييية والعواطيي ،اإلنسييانيةب والرحميية
والسالم والتعاط ،والوئام ..كنها قد وضحف غي هي الشيريعةب واسيتحالف معيد وضيوحها إليي
أعمال يوميةب وخطط تطميقيةب وشرائع عمنية تسوق المةتمع سوقا ً إليي ميا غييه خيير وسيعادته
غي الدنيا واآلخرةب وعدق رسول هللا عني هللا عنيه وسنم إ يقول " :وهللا ميا تركيف مين خيير
إال وأمرتكم مهب وما تركف من شر إال ونهيتكم عنه ".
يا أمناء ه الرسالة اإلسالمية اسمعوا :
إن العالم كنه اليوم غي مثل الظنماف التي كان غيها ييوم معيهللا هللا نمييكم سييدنا محميدا عيني
هللا عنيييه وسيينم داعييية اإلسييالم األولب ظنميياف اللميياوة السياسيييةب ظنميياف الييدةل االةتميياعيب
ظنميياف الشييهواف الةارغيية تتلشييي أهييل األهييواء و وأ الةييا والثييراءب غينتهكييون الحرمييافب
ويعيثون غي األرض الفساد.
ولقيد وقي ،نمييكم عييني هللا عنييه وسينم غييي وةيه هي الظنمياف ةميعياًب يسينط عنيهيا أشييعة
الحقب ويواةهها منور القرآن الكريمب ويقاومها مرسالة هللا وحد وال سيال ليه إال اإليميانب وال
سند له إال هللاب وال ظهير له من أهل أو ةند أو وليد أو ميال أو عيدد أو عيدة " إال تنعيرو غقيد
نعر هللا إ أخرةه ال ين كفروا ثاني اثنين إ هما غي اللار إ يقيول لعياحمه ال تحيهن إن هللا
معنا " ( التومة ) 40 :ب ولقد اسيتطاع غيي النهايية متديييد هللا أن ينتعير وأن يركيه رايية هللا غيي
أرضه " إ ا ةياء نعير هللا والفيت ر ورأييف النيا ييدخنون غيي ديين هللا أغواةيا ً ر غسيم محميد
رم واستلفر إنه كان تواما ً " ( النعر .) 3 – 1 :
وأنييتم اآلن أكثيير عييدداً وأعظييم عييدةب ومييين أيييديكم كتيياب هللاب وغييي أعنيياقكم أمانتييهب وقييد
ارتفعف أمام أمعاركم دعوة الحق وراية القرآن الكريم تناديكم " يا أيها ال ين آمنيوا أطيعيوا هللا
ورسيوله وال توليوا عنيه وأنيتم تسيمعون ر وال تكونيوا كالي ين قيالوا سيمعنا وهميال يسيمعون " (
األنفال .) 21 – 20 :
يا أمنياء هي الرسيالة اإلسيالمية غيي كيل وطين عاميةب وييا أيهيا اإلخيوان المسينمون خاعية
إياكم أعنيب
العدد القنيل والعدة الواهية ال يضران شيئا ً مع اإليمان الكامل وم ل الوسيع واسيتنفاد الةهيد
وحسن االعتماد عني هللا " كم مين غئية قنينية غنميف غئية كثييرة ميهللا ن هللا وهللا ميع العيامرين " (
المقرة ) 249 :ب " ال ين قال لهم النا إن النا قد ةمعوا لكم غاخشيوهم غيهادهم إيمانيا ً وقيالوا
حسمنا هللا ونعم الوكييل ر غيانقنموا منعمية مين هللا وغضيل ليم يمسسيهم سيوء واتمعيوا رضيوان هللا
وهللا و غضل عظيم ر إنما لكم الشيطان يخو ،أولياء غال تخاغوهم وخياغون إن كنيتم ميؤمنين
" ( آل عمران .) 175 – 173 :
غيهللالي العمييل أيهييا اإلخييوانب وأدوا أمانيية هللا ورسييوله " وهللا معكييم وليين يتييركم أعمال ي " (
محمد .) 35 :
=============
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لى آلاق التربية اإلخوانية
رسالتي إلى مسئولي العمل التربوي

ِّ
صححوها أثناء
تجعلوا العيوب توقف القدرات ،وال تتوقفوا لتصحيحها ،ولكن

أ .د .محمد بديع  -المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين حركتكم وعملكم ،واعلموا أنه مما يشجِّع على مثل هذه المواقف ضمان اهلل عز
قائدا موفقًا من إخوانه؛ أن له مثل أجره ال ينقص من أجورهم
تاريخ النشر  29 :ديسمبر 2010
وجل لمن يقدم ً
شيء ،وأذكركم بنموذج األخ الكريم الذي َّ
قدم األستاذ عمر التلمساني رحمه اهلل
**************

حاجبا إلخوانه
اإلخوة األحباب ..تمثلوا الحقوق التي في أعناقكم ،والتي نادى للدعوة؛ فنفعه اهلل ونفع به … إن أخشى ما أخشاه أن يكون أحدكم
ً
كثيرا؛ دعويًّا
حاجبا عن دعوته ًا
عن التقدم ،وهو بذلك سيكون بكل أسف
بها اإلمام الشهيد حسن البنا -يرحمه اهلل -حين قال:
ً
خير ً
يتحمل ذلك أيها األحباب؟!
"وللقيادة في دعوة اإلخوان حق الوالد بالرابطة القلبية ،واألستاذ واداريًّا وتنظيميًّا؛ فمن منا َّ
إخوتي األحباب ..لتحرصوا على تطبيق نظام اإلدارة بالحب بينكم،
باإلفادة العلمية ،والشيخ بالتربية الروحية ،والقائد بحكم السياسة العامة
ت فَ ًّ
ظا
جميعا"،
للدعوة ،ودعوتنا تجمع هذه المعاني
(ولَ ْو ُك ْن َ
ولتشيعوا روح المودة والرحمة والتعاطف والتكافل بينكم في األسر َ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ضوا م ْن َح ْول َك) ولترسِّخوا مبدأ حرية التعبير بين إخوانكم ،وال
يؤد َغليظَ ا ْلقَ ْلب ال ْنفَ ُّ
وهنا يبرز السؤال األهم :كيف يطلب الحق من لم ِّ
تحجروا على رأي ،وال تُجرحوا صاحبه ،ولتقبلوا النقد والنصح بصدر رحب،
الواجب؟! فلتؤدوا األمانة بحقها ولتكونوا خير ِّ
مؤدين لهذه الحقوق.
واعلموا أن من أهم خصائصكم كمربين سالمة النفس من ولتتذكروا وصية األستاذ مصطفى مشهور ،رحمه اهلل ،لنا" :قدم النصيحة على
األنانية وحب الذات ،فساعدوا إخوانكم ،وأعينوهم على أن يؤدوا لكم أكمل وجه َّ
وتقبلها على أي وجه" ،ولتحسنوا تمثيل قيادتكم في عيون إخوانكم،
ص ِر ( )1إِ َّن
(وا ْل َع ْ
هذه الحقوق بالحب والرعاية والتفقُّد ،وتأدية حقوقهم قبل أن تطلبوا ولتتمثلوا التواصي الوارد في سورة (العصر) في كل حياتكم َ
ين آم ُنوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
ِ
اإل نس َ ِ
ق
اص ْوا ِبا ْل َح ِّ
حقوقكم.
س ٍر ( )2إِالَّ الَّذ َ َ َ َ
ان لَفي ُخ ْ
الصال َحات َوتََو َ
ِ َ
الص ْب ِر (.)3
اص ْوا ِب َّ
وبمناسبة الواجب اعلموا أن المستويات التربوية ٌّ
حق لمن اجتاز َوتََو َ
شروط كل مرحلة وفق األسس والمعايير والضوابط الموضوعة من قبل

واعلموا أن من أهم مميزات القائد التربوي القدرة على حل المشكالت،

إخوانكم المربِّين بال إفراط وال تفريط ،فال تعضلوا إخوانكم وتضعوا والتغلب على الصعاب ،واستيعاب األفراد و المشكالت ،فلتحرصوا على احتواء
ِّ
ومفجريها،
تفرطوا في المشكالت وعالجها العالج األمثل ،واحذروا أن تكونوا أنتم صانعيها
شروطًا وضوابط متعسفة من قبل أنفسكم ،وفي المقابل ال ِّ
وتعصوا قيادتكم ،وتُغضبوا ربكم ،فإذا تفرقت القلوب ،وقست
حق دعوتكم بتصعيد من ال يستحق؛ فإنها أمانة ومسئولية أمام اهلل أوالً فتنفِّروا إخوانكم،
ُ
المشاعر ،وتبلَّدت العواطف ،واختلفت المشارب فكيف َّ
تتنزل علينا رحمات اهلل
أخيرا.
و ً
أحبابي ..إن حبكم إلخوانكم ال بد أن يكون صادقا وعمليًّا ونصره وتأييده ِ
اص ِب ُروا
سولَ ُه َوال تََن َاز ُعوا فَتَ ْف َ
شلُوا َوتَذ َ
ْه َب ِر ُ
يح ُك ْم َو ْ
يعوا اهللَ َوَر ُ
(وأَط ُ
َ
ً
ين)
ومحسوسا من قبلهم؛ فاألب ال يقول فقط ألبنائه إنه يحبهم ،وال يعطيهم إِ َّن اهللَ َم َع َّ
الصا ِب ِر َ
ً
أحبابي ..تذكرة أخيرة..
الحنو ،ولكنهم يشعرون بمدى حبه لهم
محاضرات في الحب والعطف و ّ
ال تهجروا قراءة تاريخ دعوتكم وقادتكم ومرشديكم؛ ففيها العبر
فلير إخوانكم منكم ذلك الحب العملي،
وتضحيته من أجلهم ،لذا َ
والدروس ،والزاد الحقيقي لكم على طريق الدعوة ،وفيها رد عملي على كل
وستجدون النتيجة واألثر في سلوكهم وحركتهم ونشاطهم وانجازهم.
ولتحسنوا تقديم إخوانكم وعرضهم على مسئوليكم ،وأحسنوا الشبهات المثارة حول دعوتكم ،وعليكم بدراسة (رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا)
بتأن وفهم ووعي واحاطة؛ لتعلموا -وتُعلِّموا -المبادئ الحقيقية لدعوتكم.
ٍّ
توظيفهم لتولي المهام المختلفة ،وال تحجروا عليهم بدواعي الحرص
الزائد ،ولنا في النموذج النبوي التربوي الكريم بتقديم أسامة بن زيد

واعملوا جاهدين على تطبيق الصفات العشر للفرد المسلم صاحب

الدعوة ،التي ذكرها اإلمام الشهيد ،على أنفسكم وعلى من تربون ،وهي" :سليم

رضي اهلل عنه أسوةً وقدوةً في اإلعداد المبكر للقادة،
مجاهدا لنفسه،
قوي الجسم،
ً
وقد اقتفى هذا األثر النبوي الشريف اإلمام المرشد األول حسن العقيدة ،صحيح العبادة ،متين الخلق ،مثقف الفكرّ ،
منظما في شئونه".
حريصا على وقته،
قادر على الكسب،
نافعا لغيرهً ،ا
البنا ،رحمه اهلل ،في تقديم إخوانه لمراكز القيادة والمسئولية؛ فكانوا
ً
ً
ً
داعيا اهلل سبحانه وتعالى أن يعينكم،
هذه تذكرتي لكم واعذاري إلى اهللً ،

بفضل اهلل عند حسن الظن ،فكلما قدمتم أفر ًادا وقيادات صالحين
ويسدِّد على طريق الحق خطاكم ،وأن يرزقنا اإلخالص في القول والعمل ،وفي
ومصلحين لدعوتكم ،كلما كنتم منتجين وحريصين على دعوتكم.
ولي ذلك والقادر عليه.
إن إعطاء الفرصة لألفراد ألن يكونوا قادةً -متى توفرت فيهم السر والعلن ،وأن ُيعلي شأن دينه ودعوته ..إنه ُّ
الشروط دون تعسف -لهو أكبر معيار إنجاز للمربي الحقيقي ،وال وصلِّى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،واهلل أكبر وهلل الحمد.
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األخوان المسلمون  ...نحمل الخير ألمتنا
يشير اإلمام البنا إلى أساس االرتباط والعالقة بين أفراد المجتمع ،وأنها تقوم على هذه األسس في اإلسالم:

 -1رباط األخوة والحب بين أفراد المجتمع ،وقد قضى اإلسالم على كل ما من شأنه أن يضعف هذه الرابطة أو يمزقها.
 -2تحديد الحقوق والواجبات والعالقات بين األفراد والهيئات.
فصل في مهمة الحاكم والمحكوم.
ّ -3
 -4حدد المعامالت والممارسات بأوضح بيان.

 -5حدد ميزان التفاضل والقياس في المجتمع والمساواة بين القانون.

 -6حدد صالت األمم بعضها ببعض ،وحقوق كل صنف منها وواجباته ،وبذلك أرسى قواعد العالقات الخارجية الدولية.

 -7وجعل األصل في عالقة أمة اإلسالم بغيرها هو “ :الدعوة “ والتعاون على البر والخير ،والتضامن االجتماعى بين بنى اإلنسان.

يقول اإلمام الشهيد في ذلك “ :وقد وضع اإلسالالم لألمالة قواعالد الحيالاة االجتماعيالة السالعيدة ،فعقالد بالين بنيهالا ةصالرة األخالوة وجعلهالا قرينالة اإليمالان ،ورفالع

مسالتوى هالذه الصاللة إلالالى المحبالة بالل إلالالى اإليثالار ،وقضالى علالالى كالل مالا مالن شالالأنه أن يمالزق هالذه الالالروابط أو يضالعف هالذه الوشالالائ  ،وحالدد الحقالوق والواجبالالات،

وفصالل مهمالة الحالاكم والمحكالوم أدق تفصاليل ،وبالين للمعالامالت بالين
فلألبوة حقها وعليهالا واجبهالا ،وللبنالوة مثالال ذلالك ،ولالذوى القربالى حقالوقهم وعلاليهم واجبالاتهمّ ،
الناس أحكامها بأفصح بيان ،ولم يجعل ألحد على أحد فضالال إال بالالتقوى ،فالال ساليد وال مسالود وال أمالراء وال عبيالد ،ولكالن النالاس فالي ذات اهلل سواسالية كأسالنان
المشط ،إنما يتفاوتون بعمل الصالحات ،كذلك حدد صالت األمم بعضها ببعض ،وبين حقوق كل صالنف فيهالا وواجباتاله ،ولالم يالدذ مالن ذلالك صالغيرة وال كبيالرة

إال أحصاها “ ....رسالة  :دعوتنا في طور جديد ،ص.236
معالم على طريق العمل مع الجتمع

 -أول خطوة في منه عمل الجماعة مع المجتمع هو الوقوف على الداء الذي أصاب األمة ،وفي هذا يقول اإلمام الشهيد “ :ضعف األخالق وفقدان

المثالالل العليالالا ،وايثالالار المصالاللحة الخاصالالة علالالى المصالاللحة العامالالة ،والجالالبن عالالن مواجهالالة الحقالالائق ،والهالالروب مالالن تبعالالات العالالالج ،والفرقالالة قاتلهالالا اهلل ،هالالذا هالالو
الداء.والدواء كلمالة واحالدة هالي أيضالا ضالد هالذه األخالالق ،هالى :عالالج هالذه النفالوس ،أيهالا اإلخالوان ،وتقالويم أخالالق الشالعب " قالد أفلالح مالن زكاهالا وقالد خالاب مالن

دساها" [الشمس .... “ ]10 ،9 :رسالة  :المؤتمر الخامس ،ص.152

 -العمل مع المجتمع لتهيئته وتربيته ليس مجرد مرحلة تمهيدا لقيام دولة اإلسالم ،بل هو أمر مستمر لبناء نهضتها ،ال ينتهي وال يضالعف بمجالرد قيالام

الدولة ،ولكنه طريق طويل من التربية واستكمال نهضة األمة.

يقالالول اإلمالالام “ :وان فالالي كالالل أمالالة مظالالاهر مالالن الحيالالاة االجتماعيالالة تشالالرف عليهالالا الحكومالالات وينظمهالالا القالالانون وتحميهالالا السالاللطات ،فعلالالى كالالل أم الة شالالرقية

إسالمية أن تعمل على أن تكون كل هذه المظاهر مما يتفق وةداب الدين ويساير تشريع اإلسالم وأوامره ” ...رسالة  :إلى أى شيء ندعو الناس،ص.48

ويقول اإلمام الشهيد موضحا أبعاد هذه التربية “ :يجب أن تكون دعامة النهضة “ التربية “ فتُربى األمة أوال وتفهم حقوقها تمامالا ،وتالتعلم الوسالائل التالي

ويبث في نفسها هذا اإليمان بقوة ،أو بعبارة أخرى تدرس منهاج نهضتها درسا نظريا وعمليا وروحيا.
تنال بها هذه الحقوق ،وتربى على اإليمان بهاُ ،
وذلالالك يسالالتدعى وقتالالا طالالويال ؛ ألنالاله مالالنه د ارسالالة يالالدرس ألمالالة ،فالبالالد أن تتالالذرذ األمالالة بالصالالبر واألنالالاة والكفالاح الطويالالل ،وكالالل أمالالة تحالالاول تخطالالى حالواجز الطبيعالالة

يكون نصيبها الحرمان.

 -تجنب اإلمام الشهيد في رؤيته وخطته األخطار والمزالق التي وقعت فيها التجارب السابقة ،وهو في منهجه الذي رسمه لدعوته يشير إلى بعض من

ذلك ،فيقول“ :إنى أالحظ أن خلالق التسالرذ المركالوز فالي طباعنالا وسالرعة التالأثر وهيالاج العواطالف الالذي يبالدو فينالا واضالحاً وميرهمالا مالن أسالباب اجتماعيالة وميالر
اجتماعية ..جعلت نهضاتنا فورات عاطفية تشتد وتقوى بقوة المؤثر الوقتى وشدته ثم تخمد وتزول كأن لم يكن شيئا ”.
“ ..وأن الوسائل مير معروفة وال محدودة ،وقد تكون متعاكسة يخبط بعضها بعضاً ونحن ال نشعر “.

“واألمر الثانى :أن الصاللة منقطعالة تمامالاً بالين السالابق والالحالق ..يصالل السالابق إلالى نصالف الطريالق فالإذا جالاء الالحالق لالم يتبعاله النقطالاذ الصاللة بينهمالا

فيبدأ طريقاً جديداً قد يصل فيه إلى مقدار ما وصل سابقه وقد يقصر عنه ..وقد يسبق قليالً ،ولكنه على كل حال ال يصل باألمانة إلى النهاية ؛ ألن أعمار
األفراد قصيرة بالنسبة ألعمار النهضات والشعوب .ونحن نتصور أن الواحد يستطيع أن يحقق لألمة كل ما تبتغى ،وهى فكالرة خياليالة وخدعالة نفسالية عاطفيالة

يجالالب أن تالالزول مالالن نفالالس كالالل عامالالل حتالالى ينتفالالع بمالالا عمالالل سالاللفه “ .”...وشالالاءت الظالالروف أن نواجالاله أمالالاليط الماضالالى وأن يكالالون علينالالا رأب الصالالدذ وجبالالر

الكسر ..وانقاذ أنفسنا وأبنائنا ..واسترداد عزتنا ومجدنا واحياء حضارتنا وتعاليم ديننا وأن نعمل على إنقاذ األمة من الخطر المحدق بها”

رسالة  :هل نحن قوم عمليون ؟ ص.360
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شرح األصول العشرين

لألمام الشهيد حسن الب ّنا

شرحها المرحوم الدكتور عبد الكريم زيدان

المراقب العام االسبق لجماعة اإلخوان المسلمين في العراق
األصل األول)) 4 (( -:

قوله رحمه اهلل ( وهو مادة أو كسب وغنى )

أي أن اإلسالم ال يهمل أمور المادة ،فهو يعنى بالروح ويعنى بالمادة ،ولكن

المسلم يحفظ قلبه خالصاً هلل فال تأسره المادة مهما كثرت،

وللمسلم أن يباشر أنواذ المكاسب بشرط أن تكون مباحة مير محرمة ،وله

وحده ثمرة كسبه وأتعابه ألن الملكية الخاصة محترمة في اإلسالم فال يجوز االعتداء

عليها أو مصادرتها ،وعليه أن يُخرج ما افترضه اهلل عليه في أمواله مثل حق الزكاة
وحق النفقات الشرعية.

وعلى هذا فليس محرماً على المسلم أن يكون منياً ،بل أن األصل في الغنى

أن يكون قرينة على سعي اإلنسان وجده واجتهاده ،واذا ما أتقى ربه في مناه وأدى

ما أوجبه اهلل عليه فإنه يكون من أوليائه المتقين ،وقد أثار الفقهاء مسألة أيهما أفضل
الفقير الصابر أو الغني الشاكر ؟  ..فذهب بعضهم إلى أفضلية األول وذهب

ةخرون إلى أفضلية الثاني،

والصواب أن أفضلها أتقاهما إلى اهلل تعالى،

إن على األخ أن ال يزهد في الكسب بحجة الزهد واالنقطاذ إلى العبادة فإن

الزهد محله القلب ال اليد ،والعبادة ال تناقض الكسب بل إن االكتساب الحالل باليد

خير من اليد السفلى )،
الصالحة نوذ من أنواذ العبادة ،وفي الحديث ( اليد العليا ٌ
وانما تكون يد اإلنسان هي العليا إذا كان منياً والغنى يكون بالكسب ،وهذا وان من

حق المسلم على الدولة أن تعينه على الكسب بأن تهيئ له سبل العمل أو تعينه

عليه.

قوله  ( :وهو جهاد ودعوة )...
اإلسالم يأمر بالجهاد ..وحقيقته  :بذل الجهد في سبيل اهلل حتى يصل هذا

الجهد المبذول إلى إراقة لدم المسلم في سوح القتال،

ومن الجهاد :الجهاد بالمال والقلم واللسان ،والمسلم يقوم بالجهاد بصفته فرداً

ويقوم به بصفته عضواً في الجماعة ،كما لو كان أخاً في ( جماعة اإلخوان

المسلمين ) وفي هذه الحالة عليه أن ينسق جهاده مع سير الجماعة حتى يتحقق

الغرض المقصود من الجهاد الجماعي الذي يقوم به اإلخوان.

إن قيام حكومة إسالمية حقاً يعتبر من أهم الوسائل التي تحقق ما يريده

اإلسالم ،وان إقامة مثل هذه الحكومة هو بعض ما يهدف إليه اإلخوان ،ومن أجل

هذا ونحوه من األهداف اإلسالمية يبذلون جهدهم اليوم،

ومع لزوم الجهاد في سبيل اهلل لزوم القيام بالدعوة إلى اإلسالم بالوسائل

المشروعة كافة كالكتابة والمحاضرة والمناقشة والقيام باألسفار ونحو ذلك.
Email: riseditor@yahoo.co.uk
WWW. Ikhwanpress.com
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المحن علي الطريق ..
وتساؤمم حولها
المرشد األسبق األستاذ م طاى مشهور – رحم هللا -
(( )) 2
الدعوام تصوم علي العمائم م علي الرخص :
حقييا لقييد ع ي ر هللا ميين نطييق كنميية الكفيير منسييانه تحييف وطييدة التع ي يب ولييم
ينشر لها عدر وقنمه ما هال مطمئنيا مياال يميان ك وكيان لي رحميه مين هللا
معميياد لعنمييه سييمحانه مطاقيياتهم المشييرية المحييدودة ( ميين كايير بيياهلل ميين بعييد
إيماني إم ميين أكييرر وقلبي مطمييئن باإليمييان ح ولكيين ميين شييرح بيالكار ييدرا
لعليهم غضذ من هللا ولهم عذاذ ع ييم )  .ولكين لييس معنيي ذلين أن نجعيل
هييذر الرخ يية أساسييا وأ ييل لوق ي المييؤمنين عنييد التعيير لليييدال ونجعييل
امستثنال هو الثبام والتمسن بالعصيدة وعدم امستجابة لمطالبهم .
أن الدعوام الحصة م يمكن أن تصوم علي الرخص والمتر خ ين ح ولكين
مبد لها أن تصوم عليي العميمية وأوليي العيمم ح ومين أجيل ذلين كانيم سينة هللا
لي اليدعوام للتميييم التمحييص وال يصل  .ولهيذا ليم نير رسيول هللا يلي هللا
علي وسلم يوجي الميؤمنين أليي األخيذ بهيذر الرخ ية ليجنبيوا أناسيهم إييذال
قييريل لهييم ح ولكن ي ـ م ي إشييااق عليييهم ـ كييان يو يييهم بال ييبر والثبييام
وتحمل امذي ح ويبشرهم بالن ر وبجنة هللا .
وما كان لرسول هللا عين هللا عنييه وسينم ليقي ،ميع الميؤمنين غيير هي ا
الموق ،والوح ينهل عنيه مقول هللا تعال ( غاستمس مال ي أوحي إليي أني
عن عراط مستقيم  .وإنه ل كر ل ولقوم وسو ،تسيدلون ) وقوليه تعيال (
غن ل غادع واستقم كميا أميرف وال تتميع أهيواءهم وقيل آمنيف مميا أنيهل هللا مين
كتاب ) وقوليه تعيال ( إنيا نحين نهلنيا القيرآن تنيهيال  .غاعيمر لحكيم رمي وال
تطييع ميينهم آثمييا أو كفييورا ) وقولييه تعييال ( غدعييدع ممييا تييؤمر وأعييرض عيين
المشركين )  .ولكن علي المؤمنين أن يعذروا من ليم يتحميل اإلييذال دون أن
يتحول قلب  ،لل تتحول قلوبهم ما بينهم وبين من روابط األخوة لي هللا .
تاادي المحن انحرا عن الطريق :
أن الييدعوة إ ا سييارف وسييار مهييا أعييحامها غ ي طريقهييا العييحي مكييل
شييمولها ونقائهييا وتكامنهييا دون تفييريط أو تحرييي ،غالنتيةيية معروغيية ويعنمهييا
أعداء هللا تماما وه إههاق ماطنهم وإقامة الحق مكانه غالحق أحق أن يتمع .
ل ل ال تتوق ،محاوالف أعداء هللا لعر ،دعوة هللا والعيامنين لهيا عين
الطريق العحي ب ويتعرض المؤمنون م ل إل المحن ب وم يمكن للميؤمنين
كجماعيية أن يتاييادوا هييذر المحيين إم إذا تخلييوا عيين دعييوتهم  ،أو عيين بع ي
جوانبهيا التييي تييؤرق أعيدال هللا أو إذا توقاييوا عيين العميل لهييا والتحييرن بهييا ،
وكل هذر ال ور لي حصيصتها انحرا بالدعوة عن الطرييق اليذي ارتضيار هللا
وسار علي رسول هللا لي هللا علي وسلم و يحابت واليذي يجيذ أن نسيير
علي مصتدين برسول هللا خير قدوة .
غعني الييدعاة إلي هللا رةييال العقيييدة أن يعنمييوا أن طريييق الييدعوة لييي
مفروشييا مييالورود ب وعنيييهم أن يوطييدوا عييهمهم عنيي العييمر والثميياف عنيي
عقيييدتهم ب وليطمئنييوا إل ي تدييييد هللا ونعيير لهييم ب غدعييداء هللا غ ي الحقيقيية ال
يحييارمون أشييخاص أعييحاب الييدعواف وال أةسييامهم الضييعيفة الت ي يةعنونهييا
هدغا لسيياطهم وميداغعهم ومشيانقهم ب وإنميا هيم يحيارمون هللا ودعيوة هللا ب وهللا
غالب عن أمر ولكن أكثر النا ال يعنمون .
وال يفهم أحد من هي ا الي ي كرنيا أننيا مين هيواة السيةون والمعيتقالف ب
ومن الراغمين غ اإلي اء والتع يب والقتل  .كال مل أننا نسيدل هللا دائميا العاغيية
ب وإال يةعننا غتنة لنقوم الظالمين وأن ينةينيا مرحمتيه مين القيوم الكياغرين  .وم
نييرل لر يية للعالييية تتيياح مادامييم م تنييال ميين عصيييدتنا وسييلمة وجهتنييا
وموا لتنا للعمل والسير بالدعوة .
وم نتمنى لصال العدو وم نستامر وم نعطيي مبيررا للعيدوان  ،ليبن أبيي
بعد ذلن إم اإليذال والتضييق لبن يسيار بيذلن عين معاداتي لليدعوة كيدعوة ،
ومييا علينييا إم أن ن ييبر ونتحمييل ونحتسييذ وم نص يير لييي العمييل للييدعوة وم
نارط ليها ( لما وهنوا لميا أ يابهم ليي سيبيل هللا وميا ضيعاوا وميا اسيتكانوا
وهللا يحيييذ ال يييابرين وميييا كيييان قيييولهم إم أن قيييالوا ربنيييا اغاييير لنيييا ذنوبنيييا
وإسرالنا لي أمرنا وثبم أقدامنا وان رنا علي الصوم الكالرين ) .
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