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كلمة أ .د .محمود عزت

القائم بأعمال المرشد العام لإلخوان المسلمين
نعوذ باهلل أن ننساه
أو أن ننسى أخوتنا

إلي إخواني وأخواتي القابضين علي الجمر في داخل مصر
وخارجها… إلي القلوب التي اجتمعت علي محبة ربها ،والتقت
علي طاعته ،وتوحدت علي دعوته ،وتعاهدت علي نصرة

شريعته ،أذكر نفسي وأذكر كل واحد وواحدة منكم بفضل اهلل
علينا جميعاً “ولوال فضل اهلل عليكم ورحمته ما زكى منكم من
أحد أبدا “ ،فأعظم نعمة أنعم اهلل علينا بها بعد االيمان هي

نعمة االخوة ” وألف بين قلوبهم لو أنفقت مافي االرض جميعاً
ما ألفت بين قلوبهم ولكن اهلل ألف بينهم انه عزيز حكيم “” ،

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم “.
أذكر نفسي وأذكر كل واحد وواحدة منكم بأن أدني مراتب
أخوتنا سالمة الصدر ،وأعالها اإليثار ولو كان بنا خصاصة،
ولهذه األخوة حقوق وواجبات ،ومن الواجب علينا نحو إخواننا

الذين أرادوا أن يحدثوا خرقاً في نصيبهم من سفينة الدعوة –
وهم بذلك يرجون اال يؤذوا من فوقهم في السفينة – وجب علينا

والصفح الجميل وسالمة الصدر والبدء بالسالم وقبول النصيحة علي أي وجه
يقدمونها ،وأن نسدي النصيحة لهم كما أمرنا اهلل بها علي أحسن وأكمل وجه.
وأذكركم وأذكر نفسي بأن أقربنا منزلة من قدوتنا صلى اهلل عليه وسلم يوم
القيامة أحاسننا أخالقاً الموطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون.

وأحذركم وأحذر نفسي من فساد ذات البين فانها الحالقة ال أقول تحلق

الشعر ولكن تحلق الدين ،وأحذركم وأحذر نفسي من الفرقة فانها أخت الكفر
“واعتصموا بحبل اهلل جميعاً وال تفرقوا واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم اعداءاً

فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً” ،وأوصي نفسي واياكم بقول التي
هي أحسن “قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ان الشيطان ينزغ بينهم”.

رسالتنا ايها اإلخوان واألخوات القابضون علي الجمر هي إحقاق الحق

واقامة العدل في العالمين واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتي ال تكون
فتنة ويكون الدين كله هلل ،ولن تصرفنا آالمنا وأوجاعنا فيما بيننا عن هذه

الرسالة ،فقد أعددنا صب اًر جميالً وصفحاً جميالً يذهب بهذه االوجاع ،ويبقي

عزمنا علي نهجنا الثوري ،فوطنوا أنفسكم لموعد قريب تلتحمون فيه مع
المخلصين من ابناء هذا الوطن نسترد فيه ما سلب من حريتنا وكرامتنا وحقوق

أمتنا ،غير مفرطين في دم الشهداء ،فنحن جميعا علي موعد بلقاء في الميادين

حتي نستعيد حقوقنا غير منقوصة “ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهلل ينصر من
يشاء وهو العزيز الرحيم”.
واهلل أكبر وهلل الحمد

حتي ننجوا جميعاً أن نأخذ علي أيديهم بحق االخوة والثقة

والطاعة ،فكان لزاما علينا تطبيق ق اررات لجنة التحقيق من

مجلس الشوري العام ،ولن يكون منا بإذن اهلل اإال خفض الجناح

داخل هذا العدد
1

واجب األخ المسلم في وقت المحنة واألزمة
أيها اإلخوان

2

3

مقاصد العمل مع البيت والمجتمع
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دعاء

(اللهـم أنت اهلل الملك الحق المبين القديم المتعزز بالعظمة والكبرياء

المنفرد بالبقاء الحي القيوم المقتدر الجبار القهار الذي ال إله إال أنت ،ربي

وأنا عبدك ،عملت سوءا وظلمت نفسي ،واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي كلها
فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت ..أشهد أنك ربي ورب كل شيء فاطر السموات

واألرض عالم الغيب والشهادة العلي الكبير المتعال ..اللهـم إني أسألك الثبات

في األمر والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك ،وأسألك حسن عبادتك
وأسألك من خير كل ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم إنك أنت عالم

الغيوب).

من دعوات السيد أحمد بن إدريس:

نقال عن رسالة " المناجاة " لإلمام البنا

1

فى آفاق التربية اإلخوانية
واجب األخ املسلم في وقت املحنة واألزمة

وقال رجل لإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل :إن ابن المبارك قال كذا،

تمر بالدول والجماعات أزمات من زمن إلى آخر ،وتقع بهم فقال :إن ابن المبارك لم ينزل من السماء.
الفتن والمحن الحقبة تلو األخرى ،تلك سنة من سنن اهلل فى الكون،
 احذر أن تتبع الهوى ،وسارع باألوبة إن كنت كذلك ،فإن الشجاعةثم سرعان ما تنجلى وتنكشف ،والمحن كاشفات ،والفتن ممحصات ،أن تعود من الخطأ إلى الصواب ،فإن الهوى قتال ،وأول ذلك أنه يجعل
َن تَ ْع ِدلُوا " وثانى ذلك أنه يضل
ويظهر لكل فرد بعد ذلك صواب مسلكه ،أو عكس ذلك ،ويعرف صاحبه غير عادل "فَ َال تَتَِّب ُعوا ا ْل َه َوى أ ْ
ِ
تماما هل أكل من الدنيا أم أكلت منه؟ ...وهل عاش فيها أم عاشت
س ِب ِ
يل اللَّه" (ص.)26 :
عن سبيل اهللَ " :وَال تَتَِّب ِع ا ْل َه َوى فَ ُيضلَّ َك َع ْن َ
فيه ؟ ...وهل كان مع اهلل أم كان مع هواه ؟.
 ليكن ارتباطك بالمبادئ ال باألشخاص ،واعلم أن دين اهلل غالب،وعندما تلتبس عليك األمور ،وتختلط لديك المتداخالت ،وتغيب وأن دعوة اهلل منصورة ،وأن دوام الحال من المحال ،وقد مضى رسولنا
عنك المعلومات ،يتوجب عليك ما يلى:
الكريم إلى جوار ربه ،واإلسالم داخل الجزيرة العربية لم يخرج منها ،ولم

 ال تسارع فى إلقاء التهم ،وال تعجل فى اتباع من استلطفت تتوقف دعوة اهلل من بعده ،والرسالة التى أرسى دعائمها الصادق األمين،قوله ،واستحسنت منطقه ،وال تمل إلى جانب إال على هدى ،وليكن فامتدت الدعوة من بعده شماال وجنوبا وشرقا وغربا ،وتعاقبت الفتوحات:
سيفك فى وقت الفتن وااللتباس من خشب ،وألزم لسانك الصمت إال َ"و َما
من دعاء بالهدى ،وتذكير بالتقى.
َعلَى

ات أ َْو قُِت َل ا ْن َقلَ ْبتُ ْم
سو ٌل قَ ْد َخلَ ْت ِم ْن قَ ْبلِ ِه ُّ
س ُل أَفَِإ ْن َم َ
الر ُ
ُم َح َّم ٌد إِال َر ُ
س َي ْج ِزي اللَّ ُه
ضَّر اللَّ َه َ
أْ
َعقَا ِب ُك ْم َو َم ْن َي ْن َقلِ ْب َعلَى َع ِق َب ْي ِه َف َل ْن َي ُ
ش ْي ًئا َو َ

الش ِ
 اترك الوقائع يحكم عليها شهودها ،فال تشهد على ما لم َّين" (آل عمران.)144 :
اك ِر َ
تشاهده ،ولذلك ال تقبل شهادة أحد فى واقعة أمام القضاء إال إذا
 تدبر فى عاقبة كالمك ،ومآالت حديثك ،وال تشع أخبا ار من شأنهاكان شهدها ،فلماذا ترى عينيك ما لم تر ،وتسمع أذنيك مالم تسمع ،أن تضعف عزائم المسلمين ،وتنال من وحدتهم ،حتى وان كنت على
وتناصر وتشايع على غير بينة أو هدى ؟ تلكم وقائع واختالفات قناعة بها.
لم تحضرها ،فلماذا تشهد عليها ؟.

 -كن عامل بناء فى أمتك ال أداة هدم ،وناشد الحكماء والوجهاء أن

 اعزم على كل من له عقل ودين ،أن يكف لسانه إال من يتدخلوا من أجل وحدة األمة ،وادع المتنازعين أن يلينوا إلخوانهم ،وما كانخير ،وأن يمسك عن االسترسال فيما ال علم له به إال أن يقول :اهلل من حق للفرد على المستوى الشخصى فله أن يتنازل عنه هلل ،ومن أجل
أعلم.

قال عقبة بن عامر قلت يا رسول اهلل :ما النجاة

؟ قال :أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ،وابك على خطيئتك.

الصالح العام ،ومن أجل الوحدة ،وألن نجتمع على كثير من الحق خير
من أن نفترق على الحق كله ،وما واقعة تنازل الحسن بن على عن

الخالفة من أجل وحدة المسلمين منا ببعيد ،وحدث يومها الوفاق ،والتأم

وليعلم من يريد أن يعلم أن فصاحة ال تغذيها الحكمة ضررها الشمل ،وسمى ذلك العام عام الجماعة.
أكثر من نفعها .وليتذكر من يريد أن يتذكر مارواه ابن مسعود
 اعلم أن التاريخ حدثنا أن الصحابة الكرام اختلفوا فيما بينهم إلىحين كان على الصفا يلبي ويقول :يا لسان ُق ْل خي ار تغنم ،اواسكت حد االقتتال ،ألنهم بشر ليسوا معصومين ،فال يروعنك بعد ذلك ما قد

عن شر تسلم ،من قبل أن تندم .فقيل له :يا أبا عبد الرحمن أهذا يقع ،ومع ذلك لم ينف القرآن عنهم صفة اإليمان ،وأمر بالصلح بينهما
شيء تقوله ،أو شيء سمعته ؟  ..فقال :ال بل سمعت رسول اهلل "فأصلحوا بينهما" (الحجرات.)9 :
ِ
صلى اهلل عليه وسلم يقول :إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه.
سولَ ُه َوَال تََن َاز ُعوا
يعوا اللَّ َه َوَر ُ
 ذكر المتنازعين بقوله تعالى َ"وأَط ُين" (األنفال،)46 :
اص ِبُروا إِ َّن اللَّ َه َمعَ َّ
 ابحث عن الحق ،وتجرد لطلبه ،ثم قف الموقف الذى ينجيك فَتَ ْف َشلُوا َوتَذ َ
الصا ِب ِر َ
ْه َب ِر ُ
يح ُك ْم َو ْ
بين يدى ربك ،وقد قال رجل لعلي بن أبى طالب :أتظن أنا نظن وطالبهم بالفرار من سوء األحدوثة التي فر منها رسول اهلل صلى اهلل عليه
أن طلحة والزبير على الخطأ وأنت على الصواب؟
وسلم المؤيد بالوحي ،حين قال" :ال يتحدث الناس أن محمدا يقتل
فقال :إنه ملبوس عليك ،اعرف الحق تعرف أهله.
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أصحابه ".
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اإلخوان المسلمون  ...نحمل الخير ألمتنا
من أهداف ومقاصد

العمل مع البيت والمجتمع

 -إحياء األمل وايقاظ اإليمان وتقوية المشاعر:

فالب ددد م ددن إيق دداظ ال ددروح ،وبن دداء النف ددوس الحي ددة القوي ددة ،الت ددي تعت ددز

باإلس ددالم ،وتح ددس بروع ددة وج ددالل القد درآن ،وب ددذلك تفق دده دعوته ددا ودينه ددا،
وتناصرها عن عقيدة واقتناع وايمان.

يق ددول اإلم ددام الش ددهيد “ :فم ددن أه دددافكم أن تعملد دوا إلص ددالح التعل دديم،

ومحاربد ددة الفقد ددر والجهد ددل والمد ددرض والجريمد ددة ،وتكد ددوين مجتمد ددع نمد ددوذجى
يستحق أن ينتسب إلى شريعة اإلسالم”
رسالة  :بين األمس واليوم.

وح ددول الوس ددائل الت ددي تعي ددنهم عل ددى ذل ددك ،يق ددول اإلم ددام الش ددهيد:
“ووسيلة اإلخوان في هدذه الميدادين :التنظديم والتطدوع واالسدتعانة بأهدل

يقددول اإلمددام “ :وبهددذه المشدداعر الثالثددة :اإليمددان بعظمددة الرسددالة ،الرأى والخبرة ،وتددبير مدا تحتداج إليده هدذه المشدروعات مدن أمدوال مدن
واالعت دزاز باعتناقهددا ،واألمددل فددي تأييددد اهلل إياهددا ..أحياهددا ال ارعددى األول المشد ددتركين تد ددارة ومد ددن المتبد ددرعين أخد ددرى إلد ددى مد ددا يد دددفع لمثد ددل هد ددذه

صددلى اهلل عليدده وسددلم فددي قلددوب المددؤمنين مددن صددحابته بددإذن اهلل ..إلددى المشروعات “
هذه المشاعر الثالثة ندعو الناس أوالً“ ...
رسالة  :دعوتنا في طور جديد.

رسالة  :دعوتنا في طور جديد.

فالجماعة تقوم بالخدمة العامدة وأعمدال البدر فدي المجتمدع حسدب

 تربيـــة المجتمـــع علـــى الجديـــة واإليجابيـــة ،وتقـــديم المصـــلحة القدرة والظروف المتاحة ويشير إلى أمثلة ذلك اإلمام الشهيد:العامة على المصلحة الخاصة ،وكيف يطالب بحقوقه:
“ ..مددن بندداء المسدداجد وعمارتهددا ،ومددن فددتح المدددارس والمكاتددب
“ فالبددد مددن فت درة تنتشددر فيهددا مبددادئ اإلخ دوان وتسددود ،ويددتعلم فيهددا واإلشراف عليها ،ومن إنشاء األنديدة والفدرق وتوجيههدا ورعايتهدا ،ومدن
الشعب كيف يؤثر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة “

االحتفددال بالددذكريات اإلسددالمية احتفدداالً يليددق بجاللهددا وعظمهددا ،ومددن

للصالح ،تلتزم باإلسالم كمنهج حياة وتعمل على نشره “

المع د ددوزين بتنظ د دديم اإلحس د ددان وجم د ددع الص د دددقات لت د ددوزع ف د ددي المواس د ددم

رسالة  :المؤتمر الخامس .اإلصالح بين الناس في القرى والبلدان إصالحاً يوفر عليهم كثي اًر من
وأن نعمد ددل علد ددى “ ..أن تنشد ددأ فد ددي قطاعد ددات المجتمد ددع مجموعد ددات الجه د ددود واألمد د دوال ،وم د ددن التوس د ددط ب د ددين األغني د دداء الغ د ددافلين والفقد د دراء
األستاذ مصطفى مشهور،رسالة الرؤية الواضحة ..واألعياد“
 -تقويم األخالق والنفـوس ،وصـبا المجتمـع بالصـبغة اإلسـالمية

العامة:

رسالة  :دعوتنا في طور جديد.

ويقول أيضاً “ :وتتكون الجماعة مدن جماعدات اإلخدوان ،فتتخدذ

يش ددير اإلم ددام إل ددى جان ددب مه ددم م ددن ال ددداء ال ددذي أص دداب المجتم ددع،
األميددين ،وتلقددين الندداس أحكددام الدددين ،وتقددوم
دا اًر وتعمددل علددى تعلدديم ي
ويحتاج إلى تقويم ،وهو:
ب د ددالوعظ واإلرش د دداد واإلص د ددالح ب د ددين المتخاص د ددمين ،والتص د دددق عل د ددى
ضعف األخالق ...فقدان المثل العليا ....إيثار المصلحة الخاصدة المحتد د د دداجين ،واقامد د د ددة المنشد د د ددآت النافعد د د ددة مد د د ددن :مد د د دددارس ومعاهد د د ددد
علددى المصددلحة العامددة ...الجددبن عددن مواجهددة الحقددائق ...الهددروب مددن ومستوصفات ومساجد ،في حدود مقدرتها والظروف التي تحيط بها “

تبعات العالج ...الفرقة ،قاتلها اهلل.

هذا هو الدداء ،والددواء كلمدة واحددة أيضدا ،هدي ضدد هدذه األخدالق،

رسالة  :المؤتمر السادس.

ويعقب اإلمام الشهيد على هذا ؛ حتى ال يظن إنسان أن الددعوة

هددي عددالج النفددوس أيهددا اإلخ دوان وتقددويم أخددالق الشددعب " قددد أفلددح مددن محصددورة فددي هددذه المجدداالت فقددط فيقددول“ :ال أيهددا اإلخدوان لدديس هددذا
زكاها وقد خاب من دساها" [الشمس“ ]10 ،9 :
ك ددل م ددا نري ددد ،ه ددو بع ددض م ددا نري ددد ابتغ دداء مرض دداة اهلل ...أم ددا غاي ددة
رسالة :المؤتمر الخامس .اإلخدوان األساسدية ..أمددا هددف اإلخدوان األسدمى ،أمددا اإلصدالح الددذي
 -خدمــة المجتمعــات وتنميتهــا بمحاربــة الجهــل والمــرض والفقــر يريدده اإلخدوان ويهيئددون أنفسددهم لدده :فهددو إصددالح شددامل كامددل تتعدداون

والرذيلــة ،وتشــجيع البــر والنفــع العــام فــي أيــة صــورة ،والوقــوف معــه عليد دده قد ددوى األمد ددة جميع د داً وتتجد دده نحد ددوه األمد ددة جميع د داً ويتند دداول كد ددل
واغاثته في الكوارث والنكبات:
األوضاع القائمة بالتغيير والتبديل “ رسالة  :المؤتمر السادس .
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شرح األصول العشرين لإلمام الشهيد حسن الب ّنا

فهذا النوع من الدعاء هو الذي وقع فيه الخالف كما يقول المرشد

شرحها المرحوم الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه اهلل .والصواب في منع هذا الدعاء ألنه لم يرد دعاء عن النبي

المراقب العام األسبق لجماعة اإلخوان المسلمين في العراق

األصل الرابع عشر

( وزيارة القبور أياً كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة ،ولكن

االستعانة بالمقبورين أياً كانوا ونداؤهم لذلك وطلب قضاء الحاجات

منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشيد القبور وسترها وأضاءتها
والتمسح بها والحلف بغير اهلل وما يلحق بذلك من المبتدعات كبائر

تجب محاربتها ،وال نتأول لهذه األعمال سدا للذريعة ).
الشرح

زيادة القبور سنة مشروعه بالكيفية المأثورة ...أي بدون ابتداع،

صلى اهلل عليه وسلم توسل فيه بأحد من خلقه ،وكذلك لم يرد عن
الصحابة مثل هذا الدعاء ،والخير دائماً في اإلتباع ال في االبتداع.
األصـــل السادس عشر

( والعرف الخاطئ ال يغير حقائق األلفاظ الشرعية ،بل يجب التأكد
من حدود المعاني المقصود بها ،والوقوف عندها ،كما يجب االحتراز من

الخداع اللفظي في كل نواحي الدنيا والدين ،فالعبرة المسميات ال

باألسماء).
الشرح

العرف هو ما تعارف عليه الناس واعتادوا عليه في حياتهم وفي

وذلك بأن يذهب المسلم إلى زيارة القبور للتذكر واالتعاظ مستحض اًر
عالقاتهم فيما بينهم ،فإذا كان هذا العرف ُيصادم الحقائق الشرعية التي
في ذهنه أن مصيره سيكون مصير هؤالء الراقدين حتماً وأنه مهما
وردت بها النصوص الشرعية فهو عرف خاطئ فاسد وال عبرة به وال
طال عمره فال ُبد من فراق الدنيا ،فإذا ما صار بين القبور سلم على
سمى الناس
ُيلتفت إليه وال تجوز متابعته مهما كان اسم هذا العرف ،فلو ي
أهلها ودعا لهم ببعض المأثور ،ومن ذلك  ( :السالم عليكم دار ٍ
قوم
الخمر باسم آخر أو سموا شراباً مسك اًر باسم اللبن أو العسل فإنه يبقى
مؤمنين ،أنتم السابقون وانا إن شاء اهلل بكم الحقون ،ويرحم اهلل
خم اًر ح ارماً ،فالعبرة بحقائق األشياء ومعاني األلفاظ وما تنطوي عليه ،فإن
المستقدمين منكم والمستأخرين ،أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع ،نسأل اهلل
كانت هذه المعاني والحقائق ُمصادمة للحقائق الشرعية وجب تركها وعدم
لنا ولكم العافية والمغفرة  ,اللهم ال تحرمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم واغفر
متابعتها ،وان كانت هذه األسماء تحمل حقاً وباطالً استعيض عنها بغيرها
لنا ولهم) .فزيارة القبور إذن للذكرى واالتعاظ والدعاء لألموات ،هذا
من األسماء أو األلفاظ الشرعية الواضحة الداللة والمفهوم مثل  :القومية
وان السفر إلى زيارة القبور لم يرد في السنة بل ورد النهي عن ذلك،
فهي تحمل معاني باطلة كثيرة هي التي يقصدها الداعون إليها والناطقون
فليقصر المسلم على زيارة القبور التي في بلدته والمكان الذي هو فيه.
بها ،فيجب هجر هذا اللفظ وعدم الدعوة إليه واألصل الجامع في هذه
وما عدا ذلك من البدع التي أحدثها الناس كاالستعانة بالمقبورين
المسائل أن على المسلم أن يستعمل األلفاظ الشرعية وأن يترك غيرها ما
وسائر ما ذكره المرشد رحمه اهلل من البدع الغليظة التي تجب
الم ارد منه حتى ال
يحدد
أن
فعليه
ا
مشتبه
ا
لفظ
استعمل
ن
ا
و
ذلك
سعه
ً
ً
ُ
محاربتها وعدم التلوث بها وال يجوز أن نرضى بهذه البدع بأي تعليل
يحصل التباس وال إيهام عند السامعين.
أو تأويل.
أيها اإلخوان :
األصل الخامس عشر
أوصيكم كذلك بأن تثبتوا على هذه الدعوة ،وتذكروها دائما ،وتؤدوا حقها
(والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى اهلل بأحد من خلقه خالف فرعي في
من وقتكم باإلجتماع الدائم ،ومن مالكم باإلشتراك المناسب ،ومن
كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة ).
جهودكم بالعمل المتواصل ،ومن عواطفكم بالحب المتبادل ،وأال يصرفكم
الشرح
عنها صارف من كسل أو قعود أو ريب أو شكوك أو يأس أو توجس أو
دعاء غير اهلل تعالى ال يجوز قطعاً كما لو دعا شخص الولي
وعيد ،فهي دعوة اهلل ظاهرة بتأييده  ،مرعية بتوفيقه  ،واصلة إلى
الفالني بأن قال :يا فالن ِ
أشف مريضي.
ِ
َّ َّ
اص ِب ْر إِ َّن
ورهُ) التوبة ( ... 32فَ ْ
أهدافها بنصرهَ .
(وَيأ َْبى الل ُه إِال أَن ُيت َّم ُن َ
أما دعاء اهلل تعالى مع التوسل بأحد من خلقه كما لو قال القائل:
َو ْع َد اللَّ ِه َح ٌّ
ون) الروم .) 60
ين َال ُيوِق ُن َ
ستَ ِخفََّّن َك الَّ ِذ َ
ق ۖ َوَال َي ْ
ِ
أشف مريضي
لتشفي مريضي ،أو :يا اهلل
يا اهلل أتوسل إليك بفالن
ٍ
اإلمام الشهيد حسن البنا – رحمة اهلل عليه
تجاه فالن،
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