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خ ا ا لد ذ د ه د ع ل ا  

 1 مناجاة

 2 في مهمة النقيب

 3 تهيئة األفراد للعمل مع المجتمع

 4 العشرين األصولمن  10-8ول من صاألشرح 

 روائع االستاذ الراشد فيمن 
 :سلسلة فضائح الفتن

وتعصر القلب مرارة حين ال يجد المخلص " :يقول
 ، أمامه لتجنيب الدعوة أضرار الفتنة

سوى اللجوء إلى قضاء سليمان عليه السالم بين 
 الوالدتين الحقيقية والمزيفة،

الحقيقية رأفة أن يشق إلى  ضّحت به األم 
 .. نصفين

شفقة على الدعوة أن  أسوء السيئفيكون تحمل 
 .تنشطر شطرين

 وفيمن يظاهر السيئ أبرياء يأخذون بالظاهر، 
 والسّر يلجم المخلص أن يبوح به، 

ولو صّرح به القتنعت نفوس، وهدأت قلوب، لكنه 
 !! السر

وتتضاعف المرارة حين يتوهم المقضي لهم أنهم 
على حق، وأنهم كسبوا جولة، فتكون لهم صولة ، ال 

 "يدرون أن سّد الذريعة أنجاهم

 منــــاجــــــاة
قلت للرجل الواقف على باب العام : أعطنى نورا أستضىء به فى هذا الغيب المجهول 

 فإنى حائر، 
اهلل فإنه سيهديك سواء السبيل. وعلى مفترق الطرق وقف السارى  فقال لى: ضع يدك فى يد

الكليل فى موكب الزمن يلقى بنظرة إلى الوراء، ليستعرض ما لقى من عناء السفر ومتاعب 
 المسير، ويلقى بنظرة إلى األمام يتكشف ما بقى من مراحل الطريق .

 وبيدك المصباح المنير؟   فى بيـداء الحياة، إلى متى التيه والضالل أيهـا الـحـائـر
. َيْهِدي ِبِه اللَُّه َمْن اتََّبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّاَلِم اللَِّه ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبينٌ ) َقْد َجاَءُكْم ِمْن 

 .16 - 15ى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم( المائدة: َوُيْخِرُجُهْم ِمْن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِنِه َوَيْهِديِهْم ِإلَ 
والمتعبون الذين التبست عليهم المسالك فضلوا السبيل، وتنكبوا الطريق  أيها الحيارى

المستقيم، أجيبوا دعاء العليم الخبير ) َياِعَباِدي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة 
 53وُر الرَِّحيُم َوَأِنيُبوا ِإَلى َربُِّكْم َوَأْسِلُموا َلُه ( الزمر : اللَِّه ِإنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغفُ 

-54  
وترقبـوا بعد ذلك طمأنينة النفس، وحسن الجزاء، وراحة الضمير ) َوالَِّذيَن ِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو 

وا َعَلى َما َفَعُلوا  َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا اللََّه َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِهْم َوَمنْ  َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإالَّ اللَُّه َوَلْم ُيِصرُّ
 ِفيَها َوِنْعَم َوُهْم َيْعَلُموَن . ُأْوَلِئَك َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن َربِِّهْم َوَجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األَْنَهاُر َخاِلِدينَ 

 .136 -135َأْجُر اْلَعاِمِليَن ( آل عمران :
ليك أوجه  أيـهـا األخ العـانـى المتعب الرازح تحت أعباء الخطايا والذنوب إياك أعنى وا 

القول: إن باب ربك واسع فسيح غير محجوب، وبكاء العاصين أحب إليه من دعاء الطائعين، 
جلسٌة من جلسات المناجاة فى السحر وقطرٌة من دموع األسف والندم وكلمُة االستغفار واإلنابة 

اهلل بها زلتك، ويعلى درجتك، وتكون عنده من المقربين، وكل بني آدم خطاءون وخير  يمحو
 .  222الخطائين التوابون ) ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّاِبيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِِّريَن ( البقرة : 

ا ما أقرب ربك إليك وأنت ال تدرك قربه،  وما أحبك إلى موالك وأنت ال تقدر حبه، وم
أنا عند ظن عبدى بى وأنا  ":أعظم رحمته بك وأنت من الغافلين، إنه يقول فى حديثه القــدسى

ن ذكرنى فى مأل ذكرته فى مأل خير  معه إذا ذكرنى، فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى، وا 
ن أتانى ن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا، وا  ن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا، وا   منهم، وا 

  "..يمشى أتيته هرولة 
نه يبسط يده بالليل ليتوب مسىء  "يا ابن آدم امش إلىَّ أهروُل إليك  "وفى حديث آخر  وا 

نه ألعظم رحمة بعبده المؤمن من األم الرءوم سط يده بالنهار ليتوب مسىء الليلالنهار ويب ، وا 
 . 143البقرة : بواحدها الحبيب ) ِإنَّ اللََّه ِبالنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم ( 

 المتعب العانى الرازح تحت أعباء الخطايا والذنوب:  أيهـا األخ
ال تيأس وال تقنط ، فهذه ساعة المغفرة تؤذن مع أول العام الجديد ، وهذه نسمات القبول 

 ترف على قسمات وجهه الصبوح ، وهذه أضواء الهداية تشع مع هالله المشرق الجميل.
 حسن البنا الشهيدإلمام ا

 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 من معين التربية اإلخوانية

http://www.elmoustakbel.org/index.php/2011-08-02-00-21-14/4552121212121/560-2012-10-17-19-32-08.html
http://www.elmoustakbel.org/index.php/2011-08-02-00-21-14/4552121212121/560-2012-10-17-19-32-08.html
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 خوانيةآفاق التربية اإل فى
 

: هكذا كان رسول  المؤمنون ... حتى والذين هم على صلواتهم يحافظون وقالت
 . -صلى هللا عليه وسلم-هللا

إلى تلك الصفات التى وردت فى سورة  البد لنا هنا من إشارة عابرة،
المؤمنون لنرى كيف يكون من جماع هذه الصفات الخلق القرآنى الذى أثنى 
عليه رب العزة سبحانه ووصف به رسوله صلى هللا عليه وسلم، ولندرك أن من 
يتصدى لتربية الناس وتعليمهم ال يستعين بشئ أنفع، له من أن يتصف بهذه 

 الصفات. 
وموجه وداعية إلى مكارم األخالق فالبد له من هذه الصفات والنقيب مرب 

 بداهة 
 : بعد اإليمان .  وهذه الصفات هى

 .  ـ ) الذين هم في صالتهم خاشعون (1
خشوع القلب بين يدى هللا المؤدى إلى خشوع الجوارح المؤدى إلى سكون 

 النفس وطمأنينتها إلى الوقوف بين يدى هللا . 
 ضون ( . عرمللغو ) والذين هم عن ا– 2

واللغو كل ماال يعتد به وال فائدة منه، أو كل قبيح . وأهم صفات المؤمن، 
االعراض عن لغو القول ولغو العمل، بل لغو االهتمام والمشاعر، ألن المؤمن 
مشغول عن كل ذلك بذكر هللا، وتكاليف الدين من إسالم وإحسان وعدل، وامر 

يل هللا، لتكون كلمة هللا هى العليا وكلمة بمعروف ونهى عن منكر، وجهاد فى سب
 الذين كفروا السفلى. 

 ) والذين هم للزكاة فاعلون ( .  – 3
والزكاة طهارة للقلب وطهارة للمال، وانتصار على مايوسوس به الشيطان 

 الناس من تخويف من الفقر . 
ء والزكاة صيانة للمجتمع من االثار السيئة التى يخلقها فيهم الفقر وتلجى

إليها الحاجة والعوز، كما أنها ضمان اجتماعى للناس، تعطف قلوب بعضهم 
على بعض، ووقاية للمجتمع من التفكك واالنحالل والوقوع فى براثن الشر 

 والرذيله . 
ـ ) والذين هم لفروجهم حافظون . إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4

 ك هم العادون ( فإنهم غير ملومين . فمن ايتغى وراء ذلك فأولئ
وتلك المحافظة طهارة وعفة للروح وللبيت وللمجتمع كله، ووقاية للفرد 
واالسرة والمجتمع من كل مايترتب على الزنا واللواطة والمسافحة من آفات 
وأمراض أخالقية واجتماعية، وإن المجتمعات التى أطلقت لشهوات الناس 

سية والعصبية والبدنية عنانها، تعانى اليوم من عديد من األمرأض النف
 واالجتماعية، مما يشهد به الواقع لهذه المجتمعات . 

رعاية األمانة والعهد واجب (: تهم وعهدهم راعونانوالذين هم ألما)  – 5
فى عنق الفرد والمجتمع واألمة، مادامت هناك رغبة فى عيش آمن فى الحياة 

 قية الخالدة . الدنيا، وطمع فى رضا هللا ورحمته فى الحياة البا
: كلمة التوحيد، أو العدالة، أوالعقل، أو ما اؤتمن علميه  واألمانة هى

 اإلنسان 
: حفظ الشئ ومراعاته حاال بعد حال، ومسمى الموثق الذى يلزم  والعهد

 مراعاته عهدا. 
 :  واألمانات الواجب رعايتها هى

: كل موثق وكل اتفاق  والعهد الواجب رعايته هو كل واحدة مما ذكرنا،
 وكل وعد، ألن تلك سمة من سمات اإليمان البد من توفرها فى المؤمن . 

واليمكن أن يتصورنجاح أو فالح لفرد أو جماعة وهم يضيعون األمانات 
 والعهود. 

تعنى  والمحافظة على الصلوات،: (والذين هم على صلواتهم يحافظون) -6
أداءها فى وقاتها كاملة مصحوبة بسننها وادابها مستوفية ألركانهاا وشروطها، 

 مستغرقة قلب مصليها ومشاعره، ناهية لجوارحه عن الفحشاء والمنكر . 
فهذه صفات فى المؤمنين لو تحققت على مستوى الفرد والمجتمع ؛ لكان 

ى كل ما يعترض مسيرة هو مجتمع اإليمان الجدير بنصر هللا فى الدنيا علذلك 
 اإليمان والدعوة إلى الحق، الجدير برضا هللا وثوابه فى االخرة. 

 يتبع إن شاء هللا تعالى
 

األسرة هو القيادة األولى فى الجماعة، بل هو المربى ألفراد  نقيب
األسرة، المخطط لجهودهم والمنسق بينها، والقادر على توجيهها 

 وتوظيفها للوصول إلى الهدف . 
ومهمته جليلة القدر عظيمة الشأن، إذ هى فى حقيقتها: تربية األفرإد 

ماعة ولوائح هذه على اآلداب والقيم اإلسالمية أساسا، وعلى نظم الج
كعمل متمم لغرس القيم واالداب  -وكلها مستمدة من اإلسالم  -النظم 

اإلسالمية، إذ قد عهدت الجماعة إليه بعد الثقة فيه واألهلية والصالحية 
بأن يربى أفراد األسرة، ويرعى كل مالديهم من مواهب وقدرات، يرعى 

 ى اآلخرين . الموهبة وينمى القدرة، وينقل الدعوة من خاللهم إل
وهو قائد يربى وفق منهج هللا، وتلك فى األصل مهمة األنبياء 
والرسل عليهم الصالة والسالم، ومن أجل أن يمارس النقيب هذا العمل 
الخطير البد أن يكون لديه استعداد جيد للقيام به، والبد أن يعد هو إعدادا 

 جيدا ليقوم بهذا العمل . 
سبحانه وعبادته وطاعته فى كل ما أمر ومنهج هللا مبنى على توحيده 

أو نهى، ولخطر هذه المهمة اصطفى هللا لها من أنبيائه ورسله من علم 
فيهم هذا االستعداد، ثم أعدهم سبحانه وفق خطة وبرنامج ليؤهلهم لتحمل 

 هذا العبء الكبير . 
وإن نظرة إلى اصطفاء هللا لرسله من الناس؛ لتدلنا فى هذا المجال 

 مما ينفع فى اختيار النقيب. على كثير 
وإن نظرة أخرى إلى إعداد هللا لرسله وتربيتهم قبل تكليفهم بالرسالة، 
لتنفع أى نفع فى إعداد النقيب، لقد تحدث القرآن الكريم عن أولى العزم 
من الرسل، وساق من قصصهم مافيه اإلشارة والداللة على أن هللا 

داد، ولقد كان الحديث عن خاتم سبحانه قد أعدهم لحمل الرسالة أكبر إع
المرسلين وآخر أولى العزم من الرسل حديثا شافيا؛ لمن تأمل كتاب هللا 
وتدبر ما فيه، فهو يعلم ويهدى، ويضع أيدينا على أمثل الطرق فى إعداد 

 النقيب، أو من يتصدى لتربية غيره من الناس. 
لنقيب، وإن أحسن درس فى اإلعداد تستهدى به الجماعة فى إعداد ا

هو كلمة واحدة تفهم من ثناء هللا سبحانه على الرسول الخاتم المربى 
صلى هللا عليه وسلم: وإنك  –حيث يقول سبحانه عن رسوله –المعصوم 

لعلى خلق عظيم وحسبنا أن يصدر هذا الوصف من رب العالمين ليدل 
 على مايدل عليه 

وفى هذا من المكانة والقدرة واالستعداد لحمل تبعة اإلسالم، 
إشارة إلى أن الجانب أألخالقى له أصالته ومكانته فى  -كذلك  -الوصف 

هذا الدين الذى ختم هللا به األديان . وإن الناظر المتأمل فى الدين؛ ليجد 
التشريع وأصول التربية  األخالق أهم ركيزة تقوم عليها أصول

 . واإلعداد
مكارم األخالق وتدعو فالعقيدة اإلسالمية فى كمالها وتمامها تستهدف 

 إليها، وتعادى مباذل األخالق وتنفر منها . 
فالتشريع اإلسالمى قائم على مكارم األخالق، فما من أمر شرعه هللا 

 للناس ليأخذوا به، إال وهو فى حقيقته من مكارم األخالق . 
وما من أمر نهى هللا عنه إال وهو فى حقيقته من رذائل األخالق. بل 

 كلها تحمى األخالق الفاضلة تصونها .  إن التشريعات
إن القيم األخالقية الفاضلة فريضة على المسلمين، فى مشاعرهم 
وأنماط سلوكهم، فضال عن أنها فريضة عليهم أفراداً وجماعات، يتحتم 
عليهم االلتزام بها مع هللا ومع أنفسهم ومع غيرهم من الناس مسلمين 

 وغير مسلمين . 
م وال إعداد له لتحمل أى عبء من أعباء حياته؛ وإنه ال تربية للمسل

–إال فى إطار من االلتزام بفضائل األخالق ومكارمها، بل إن الرسول 
ليلخص أهداف رسالته بقوله: إنما بعثت ألتمم  -صلى هللا عليه وسلم 

 مكارم األخالق، وقوله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. 
عن خلق رسول  -رضى هللا عنها -ولقد سئلت أم المؤمنين عائشة

: قد أفلح  : كان خلقه القرآن ثم قرأت فقالت -صلى هللا عليه وسلم-هللا
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 صفات وخصائص العمل مع المجتمع:  
االبتعاد عن األسلوب الحزبى في العمل، وعدم الدخول فـي صـراعات  -

 صدامات مع القوى األخرى:  جانبية أو
نحــن ال نهــاجمهمن ألننــا فــي حاجــة إلــى الجهــد “ يقــول اإلمــام فــي ذلــك: 

 . 215رسالة : المؤتمر السادس ” الخصومة.. الذي يبذل في
اإلخوان يجيزون الخالف، ويكرهون التعصب للرأى، ويحاولون الوصـول “

 “ الحـق، ويحملون الناس علـى ذلك بألطف وسائل اللين والحب  إلـى
 رسالة : دعوتنا

 
 التجرد واإلخالص هلل  في الدعوة والعمل:  -12

فهـــي تتجـــرد عـــن المنـــافع واألطمـــاع الشخصـــية واألهـــواء، وهـــى تبـــرأ مـــن 
 والغرور، وترد األمر كله هلل.العجب 

نها دعوة بريئة نزيهة قد تسامت في نزاهتها حتى “ يقول اإلمام الشهيد:  وا 
جاوزت المطـامع الشخصـية، واحتقـرت المنـافع الماديـة، وخلفـت وراءهـا األهـواء 

 .. . ”واألغراض
ننا بحمد اهلل برآء من المطامع الشخصية بعيدون عن المنافع الذاتيـة، “  وا 

 ”وجه اهلل وخير الناس وال نعمل إال ابتغاء مرضاته.. قصد إالوال ن
 رسالة: بين األمس واليوم.

 
فــدعوة اإلخــوان دعــوة بيضــاء نقيــة، غيــر ملونــة، وهــى مــع الحــق أينمـــا “

 “ .كان، تحب اإلجماع وتكره الشذوذ  
ولســـنا  نمـــتن  بشـــيء  وال نـــرى ألنفســـنا فـــي ذلـــك فضـــاًل " بـــل اهلل يمـــن “

 [ “  17م لإليمان إن كنتم صادقين " ] الحجرات: عليكم أن هداك
 رسالة : دعوتنا.

 
عالنهــــا بقـــوة ووضـــوح وســــط هـــذا الركــــام  -13 االعتـــزاز بالـــدعوة وا 

 الدعوات:  المترامى من
إن العالم اآلن تتجاذبه شيوعية روسيا وديمقراطيـة أمريكـا، “ يقول اإلمام: 

إلى ما يريد من اسـتقرار وهو بينهما مذبذب حائر لن يصل عن طريق إحداهما 
 وسالمة.. وفى أيديكم أنتم قارورة الدواء من وحى السماء..

فمن الواجب علينا أن نعلـن هـذه الحقيقـة فـي وضـوح، نـدعو إلـى منهاجنـا 
اإلسالمي في قوة، ولن يضيرنا أن لـيس لنـا دولـة وال صـولة، فـإن قـوة الـدعوات 

العـالم إليهـا، ثـم فـي تأييـد اهلل في ذاتها ثم في قلوب المؤمنين بها، ثم في حاجة 
 “لها متى شاء أن تكون مظهر إرادته وأثر قدرته 

ونشرتها  من آخر ما كتبه اإلمام الشهيد في رسالة وجهها إلى اإلخوان،
 م.1951يناير سنة  16مجلة المباحث،

 المسلمون ... نحمل الخير ألمتنا إلخوانا

 تهيئة األفراد للعمل مع المجتمع:
 

ألن الفرد هو ركيزة االنطـالق للعمـل االجتمـاعى والـدعوى، فالبـد مـن 
إعـــداده واســـتمرار ذلـــك بـــدءًا مـــن اســـتيعاب األهـــداف والوســـائل والضـــوابط 

 الواقع والمعوقات.  وانتهاًء إلى التعرف على
والــدعوة تهيــر أفرادهــا بالتربيــة والتــدريب والفهــم الصــحيح، للعمــل مــع 

مــة للنـــاس. ومــع تميـــز مســتويات ونوعيـــات مـــن المجتمــع وأداء الخدمـــة العا
األفـــراد حســـب ظـــروفهم وحســـب اســـتعدادهم الشخصـــى إال أن كـــل فـــرد فـــي 
الصــف مطالــب ببــذل جهــده فــي هــذا الميــدان وهــو جــزء أساســى مــن دعوتــه 

 وتربيته.
 والدعوة تعد األخ فيها  ليكون : 

 ممتلئا حبا وعاطفة تجاه المجتمع وأفراده. -1
 بدوره االجتماعى وأنه جزء من دعوته. على بصيرة ووعى -2
 لديه اإليجابية والذاتية في الحركة .  -3
 عظيم الهمة واسع النشاط، مدربًا على الخدمة العامة. -4
ملـم بالشــؤون اإلســالمية إلمامـًا يمكنــه مــن تصـورها والحكــم عليهــا  -5

 حكمًا يتفق مع مقتضيات الدعوة.
 العامة وأعمال البر .أن يسارع إلى المساهمة في الخدمة  -6
أن يتــأدب بــ داب اإلســالم وأخالقــه، فيكــون: عــف اللســان، حســن  -7

ــة، أمينــًا، صــادق الوعــد والكلمــة، كريمــًا، ســمحًا يرفــق باإلنســان، ال  المعامل
ــــه الماليــــة  ــــي معامالت ــــدوة ف ــــة، ويبتعــــد عــــن الغيبــــة والنميمــــة، ق يهــــتم بالظن

اداًل، صــحيح الحكــم، ال واالجتماعيــة، يــتقن مهنتــه ومــا يؤديــه مــن عمــل، عــ
ينسـيه الغضـب الحسـنات، وال تحملـه الخصــومة علـى نسـيان الجميـل، يقــول 
ن كــان مـــرًا، يــرحم الصـــغير  الحــق ولــو علـــى نفســه أو أقـــرب النــاس إليـــه وا 

يصخب، ثابتـا مثـابرا ال يخشـى تضـييقًا أو إرهابـًا، متجـردا  ويوقر الكبير، ال
ور، وأن يتسع صدره للمخالفين، من المطامع واألهواء ومعانى العجب والغر 

 ويعرف كيف يتعامل ويتعاون معهم"
 . من واجبات األخ العامل

 ويقول اإلمام الشهيد: 
يتصــل األخ بــاإلخوان، فيكــون مطالبــًا بتطهيــر نفســه وتقــويم مســلكه “ 

عداد روحه وعقله وجسمه للجهاد الطويل الذي ينتظره في مستقبل األيـام،  وا 
أحكــام اإلســالم فــي أســرته وأصــدقائه وبيئتــه، فــال ثــم هــو مطالــب بــأن يشــيع 

يكـون األخ أخـًا مســلمًا حقـًا حتـى يطبــق علـى نفسـه أحكــام اإلسـالم وأخــالق 
اإلسالم ويقف عند حـدود األمـر والنهـى التـي جـاء بهـا رسـول اهلل صـلى اهلل 

 ” .عليه وسلم عن ربه
 رسالة : المؤتمر السادس.

 

 



 4      من معين التربية اإلخوانية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

علم من الكتاب الذي أتى له بالعرش، والشجرة التي أكل آدم عليه السالم منها، 
رادة اإلحاطة بها من جميع  ومن هذا الباب أيضًا الخوض في مسألة القدر وا 

ابة الكرام رضي اهلل جوانبها، ومنها أيضًا الجدل والخوض فيما شجر بين الصح
فعلينا أن نتولى جميع الصحابة ونعتقد أنهم خير األمة وأن .. عنهم من خالف.

بعضهم أفضل من بعض كما نطق القرآن بأفضلية من أنفق وجاهد من قبل 
فتح مكة على من فعل ذلك بعد فتحها، وأن ال نعتقد أن اختالفاتهم عن اجتهاد 

ن تفاوتوا في   األجور منهم والكل مأجور وا 
وأن نتولى الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ونعتقد أنهم أفضل الصحابة 
الكرام وأنهم من العشرة المبشرة بالجنة، ويحرم على المسلم أن ينطوي قلبه على 
ضغينة على أحد منهم ومن سائر الصحابة الكرام، فهم الذين نشروا اإلسالم 

 عليه وسلم وتبلي  رسالته من واختارهم اهلل جل جالله لصحبة نبيه صل اهلل
 بعده وكل من يجد في نفسه بغضًا لهم أو لبعضهم فذاك دليل مرض قلبه.

 األصل العاشر
) ومعرفة اهلل تبارك وتعالى وتوحيده وتنزيهه أسمى عقائد اإلسالم، وآيات 
الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يليق بذلك من التشابه، نؤمن بها كما 

وال تعطيل، وال نتعرض لما جاء فيها من خالف بين  جاءت من غير تأويل
العلماء، ويسعنا ما وسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه 

 )َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا.. (. 
 الشرح

ال شك في أن أسمى أنواع المعرفة معرفة اهلل سبحانه وتعالى، هذه المعرفة 
تتضمن معرفة بصفاته الكاملة، فهو الخالق القادر المبدع العليم الرحيم التي 

إلى آخر صفاته تعالى التي ذكرها القران الكريم، هذه المعرفة التي تحمل على 
ه له دون غيره وأن ينزه من الخضوع المطلق له والمحبة الكاملة له والتوج

النقص، فهو المتفرد الذي ال يشبهه شيء ال في ذاته وال في صفاته وال في 
 )َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصيُر (، وهذا هو توحيد الربوبية. أفعاله : 

وهناك توحيد اإللوهية، ومعناها أنه وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة 
أنواعها وأشكالها القلبية منها والبدنية، وهذا هو معنى قول ال إله إال اهلل، فال ب

) َوَما معبود بحق إال اهلل سبحانه وتعالى حقه على العباد، قال سبحانه وتعالى 
يَّاكَ  ْنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن (، وفي فاتحه الكتاب : ) ِإيَّاَك َنْعُبُد َواِ   َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ

، وتقديم ِإيَّاَك َنْعُبُد قصر العبادة له واالستعانة بة ومما يدخل في َنْسَتِعيُن (
معرفة اهلل تعالى اإليمان بصفاته التي اخبرنا بها في القران أو اخبرنا به رسوله 
األمين محمد صلى اهلل عليه وسلم نؤمن بها كما جاءت أي ال نشبه هذه 

معانيها الحقة، فكما أن ذواته ال تشبه الصفات بصفات المخلوقين وال نعطل 
وهذا معنى قول السلف الصالح : الذوات فكذلك صفاته ال تشبه الصفات، 

نؤمن بآيات الصفات كما جاءت دون تشبيه وال تعطيل، وعلى هذا درج 
 علماء هذه األمة األولون.

  شرح األصول العشرين
 لألمام الشهيد حسن البّنا 

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

  األصل الثامن
) والخالف الفقهي في الفروع ال يكون سببا للتفرق في الدين، وال 

إلى خصومة وال بغضاء ولكل مجتهد أجره، وال مانع من التحقيق يؤدي 
العلمي النزيه في مسائل الخالف في ظل الحب في اهلل والتعاون على 

من غير أن يجر ذلك إلى المراء المذموم  الوصول إلى الحقيقة،
 والتعصب(. 

  الشرح
 استغراباً الخالفات في األمور الفرعية الفقهية من األمور التي ال تثير 

، وقد وقع الخالف الفقهي في عصر ألنها من مظاهر اختالف الفقهاء
الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم، مما يدل على أنه شيء مألوف، وعلى هذا 
فنحن ال تضيق صدورنا من هذه الخالفات الفقهية بين علماء اإلسالم بل 

 اإلسالمية. نعتبره من مظاهر نشاط الفكر اإلسالمي وسعته وشمول الشريعة
إال أننا ال نحرص على وقوع هذا الخالف ولكن ال نحجب من وقوعه وال 
نجعل أي رأي فقهي حجة على الشريعة اإلسالمية بمفهومه الدقيق وهي 
نصوص القرآن والسنة بل نجعل الشريعة حجة على هذه اآلراء الفقهية، فما 

عليه بالخطأ  شهدت له الشريعة بالحجية والصواب فهو الصواب، وما شهدت
ن كان صاحبه مأجورًا، وعلى هذا فال مانع من البحث العلمي  فهو الخطأ وا 
النزيه الخالي من التعصب الذميم لمعرفة الرأي الصواب فيما اختلف فيه 
الفقهاء، ولكن نحذر من اعتبار اختالف اآلراء الفقهية مدعاه إلى التفرق في 

ن يكون هذا االختالف في الفروع وحدة الدين وأخوة اإليمان، كما ال يجوز أ
 الفقهية مدعاه إلى الكراهية والبغضاء بين المسلمين. 

 األصـــل التـــاسع
) وكل مسألة ال ينبني عليها عمل فالخوض فيها من التكلف الذي 
نهينا عنه شرعا، ومن ذلك كثرة التفريعات لألحكام التي لم تقع، والخوض 
في معاني اآليات القرآنية الكريمة التي لم يصل إليها العلم بعد، والكالم في 

ف، المفاضلة بين األصحاب رضوان اهلل عليهم وما شجر بينهم من خال
 ولكل منهم فضل صحبته وجزاء نيته وفي التأول مندوحة ( 

 الشرح
حسن البناء رحمه اهلل في هذا األصل إلى عدم اإلمام يشير المرشد 

 الخوض في األمور التي لم نكلف في البحث والتقصي فيها لعدم ترتب عمل
عليها، مثل معرفة أسماء من قّص سبحانه وتعالى علينا أخبارهم ولم يخبرنا 
الرسول صل اهلل عليه بأسمائهم كصاحب سليمان عليه السالم الذي عنده 
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