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  قال اإلمام
  

  أیھا اإلخوان 
ا  ز بآدابھ ى التمی دعوة؛ فاحرصوا عل ى ال اب إل زكم باالنتس َّإن هللا می
وشعائرھا بین الناس، وأصلحوا سرائركم، وأحسنوا أعمالكم، واستقیموا 

وا بالنصیحة على أمر هللا، وأمروا بالمعروف و انھوا عن المنكر، وتوجھ
اد  ال، والجھ ذل واالحتم ین، واستعدوا للب اس أجمع ى الن ٍفي رفق ولین إل ٍ
ي  ى الصلوات ف رآن، وحافظوا عل الوة الق بالنفس والمال، وأكثروا من ت
روا  اء، وانتظ الجماعات، واعملوا لوجھ هللا تعالي مخلصین لھ الدین حنف

ھ  د هللا وتوفیق ك تأیی د ذل ره إن هللا بع ن ینص رن هللا م ره، ﴿ولینص َونص َُّ َِّ ُ ُ ُ َ َ َ ُ َ ََ
ٌلقوي عزیز﴾  ِ َ ٌّ ِ َ   ). 40: الحج(َ

في : وإن أخص ما أوصیكم بھ بھذه المناسبة أن یكون شعارنا النظافة
ي  دن وف ي الب وب وف ي الث ي السیر وف ي اللسان وف ر وف الضمیر والتفكی

ل، المطعم والمشرب والمظھر والمسكن والتعامل والمسل ول والعم ك والق
ھ- علیھ الصالة والسالم-َّوإن مما أوصى بھ الرسول ى : " أمت وا حت َّتنظف

  ". تكونوا كالشامة بین األمم
ادات  ي العب ا ف ون أول فقھن ارة أن یك ا عب ارة وأرقھ ا إش ا أجملھ وم

اح الصالة : "وفي الحدیث الصحیح.. الطھارة مفتاح الجنة الصالة، ومفت
ب المتطھرین﴾ : لعظیم، وصدق هللا ا"الطھور وابین ویحِ ب الت َ﴿إن هللا یحِ َ َِّ ِّ ُ ُّ ُ َ َّ ُّ َُ َ َّْ ِ َِ

  ). 222:البقرة (
  : أیھا األخوان 

ول بلھب  روا أشعة العق ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول وأنی
ي  ائق ف فوا الحق ع واكتش ة والواق العواطف وألزموا الخیال صدق الحقیق

ة وال أضواء الخیال الزاھیة البراقة  ذروھا كالمعلق ل فت وال تمیلوا كل المی
تخدموھا  ا واس ن غالبوھ ة ولك ا غالب ون ، فإنھ وامیس الك ادموا ن تص
ا  وحولوا تیارھا واستعینوا ببعضھا على بعض وترقبوا ساعة النصر، وم

  .ھي منكم ببعید
) المؤتمر الخامس رسالة  –اإلمام حسن البنا ( 

 

  في ظالل القرآن الحیاة
 ))2((   

  
 أرى اإلنسان أكرم بكثیر من كل تقدیر عرفتھ - في ظالل القرآن -عشت 

  .. البشریة من قبل لإلنسان ومن بعد 
فإذا سویتھ ونفخت فیھ من روحي فقعوا لھ : ( إنھ إنسان بنفخة من روح هللا

:  وإذ قال ربك المالئكة: ( وھو بھذه النفخة مستخلف في األرض) .. ساجدین 
وسخر لكم ما : ( ومسخر لھ كل ما في األرض) .. ض خلیفة إني جاعل في األر
  ) .. في األرض جمیعا 

وألن اإلنسان بھذا القدر من الكرامة والسمو جعل هللا اآلصرة التي یتجمع 
جعلھا آصرة .. علیھا البشر ھي اآلصرة المستمدة من النفخة اإللھیة الكریمة 

ومن ثم .. ھي قومھ، وھي أھلھ فعقیدة المؤمن ھي وطنھ، و.. العقیدة في هللا 
یتجمع البشر علیھا وحدھا، ال على أمثال ما تتجمع علیھ البھائم من كأل ومرعى 

  !. وقطیع وسیاج
  

 إنھ واحد من ذاك ،و نسب عریق، ضارب في شعاب الزمانوالمؤمن ذ
نوح وإبراھیم وإسماعیل : الموكب الكریم، الذي یقود خطاه ذلك الرھط الكریم

.. علیھم الصالة والسالم .. قوب ویوسف، وموسى وعیسى، ومحمد وإسحاق، ویع
  ). وإن ھذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون( 

 كما یتجلى -ھذا الموكب الكریم، الممتد في شعاب الزمان من قدیم، یواجھ 
 مواقف متشابھة، وأزمات متشابھة، وتجارب متشابھة على -في ظالل القرآن 

یواجھ الضالل . لدھور، وتغیر المكان، وتعدد األقوام تطاول العصور وكر ا
ولكنھ .. والعمى والطغیان والھوى، واالضطھاد والبغي، والتھدید والتشرید 

یمضي في طریقھ ثابت الخطو، مطمئن الضمیر، واثقا من نصر هللا، متعلقا 
وا وقال الذین كفر: ( بالرجاء فیھ، متوقعا في كل لحظة وعد هللا الصادق األكید

فأوحى إلیھم ربھم لنھلكن . نكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنالرسلھم لنخرج
  ) .. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعید. الظالمین، ولنسكننكم األرض من بعدھم 

 ووعد واحد للموكب  وتھدید واحد ویقین واحدموقف واحد وتجربة واحدة
 وھم یتلقون ،مطافنتظرھا المؤمنون في نھایة الوعاقبة واحدة ی.. الكریم 

  .. االضطھاد والتھدید والوعید 
  

وفي ظالل القرآن تعلمت أنھ ال مكان في ھذا الوجود للمصادفة العمیاء، وال 
) .. وخلق كل شيء فقدره تقدیرا .. ) (إنا كل شيء خلقناه بقدر: (للفلتة العارضة

انیة وكل أمر لحكمة، ولكن حكمة الغیب العمیقة قد ال تتكشف للنظرة اإلنس
وعسى أن ) .. ( فعسى أن تكرھوا شیئا ویجعل هللا فیھ خیرا كثیرا : (القصیرة

وهللا یعلم وأنتم . تكرھوا شیئا وھو خیر لكم، وعسى أن تحبوا شیئا وھو شر لكم 
  ) .. ال تعلمون 

  
واألسباب التي تعارف علیھا الناس قد تتبعھا آثارھا وقد ال تتبعھا، والمقدمات 

 ذلك أنھ لیست األسباب ،قد تعقبھا نتائجھا وقد ال تعقبھاس حتمیة التي یراھا النا
والمقدمات ھي التي تنشئ اآلثار والنتائج، وإنما ھي اإلرادة الطلیقة التي تنشئ 

ال تدري لعل هللا یحدث بعد : (اآلثار والنتائج كما تنشئ األسباب والمقدمات سواء
  ) .. وما تشاءون إال أن یشاء هللا ) .. ( ذلك أمرا

 ھو الذي یقدر آثارھا والمؤمن یأخذ باألسباب ألنھ مأمور باألخذ بھا، وهللا
واالطمئنان إلى رحمة هللا وعدلھ وإلى حكمتھ وعلمھ ھو وحده المالذ .. ونتائجھا

الشیطان یعدكم الفقر ویأمركم : (األمین، والنجوة من الھواجس والوساوس
  ). وهللا واسع علیمغفرة منھ وفضال، بالفحشاء، وهللا یعدكم م
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 خوانیة آفاق التربیة اإلفى
لھ كل ما نستطیع من جھد وبذل وتضحیة، وما كان نصر هللا لإلخوان وإعانتھ لھم، علي ما كانوا 

وإن انتشار العمل ... فیھ من شدة، وخروجھم ثابتین علي الحق غیر مبدلین، إال خیر دلیل علي ذلك
أثناء المحن والقتل والتعذیب واالعتقال اإلسالمي الكبیر ھذه األیام ألكبر دلیل فمن كان یعتقد، 

وأحكام اإلعدام، أنھ ستقوم لإلخوان قائمة، ولم یعتقد ذلك إال اإلخوان فقط وذلك لثقتھم الفائقة في 
  .نصر هللا
  

  :وضوح الھدف:  رابعا
فتحدید الھدف ووضوحھ، مطلوبا عموما وخاصة عند األزمات، لیعرف اإلنسان علي أي شئ 

إن دعوة اإلخوان المسلمون لم تعد دعوة : "أي شئ سیضحي، یقول رحمھ هللاسیثبت أو من أجل 
محلیة، تنحصر في حدود وطن صغیر، وإنما غدت عالمیة تشمل العالم اإلسالمي بأسره، وتوقظ في 
المسلمین روح العزة، والكرامة والتقوى، فھي الیوم عنوان انبعاث ال نوم بعده، وتحرر ال عبودیة 

ھل وراءه، وما ذاك إال ألنھا تعبیر صادق عن شعور عمیق، مأل نفوس المسلمین معھ، وعلم ال ج
جمیعا، ویستولي علي مشاعرھم وعقولھم، وھو أنھم ال یستطیعون الیوم نھضة بدون اإلسالم، 

وهللا غالب علي أمره ولكن أكثر الناس ال (فاإلسالم في حقیقتھ ضرورة وطنیة اجتماعیة وإنسانیة 
ولقد استطاع اإلمام الھضیبي رحمھ هللا أن یدیر األزمات الطاحنة في كل .. ).21: یوسف) (یعلمون 

مكان عاش فیھ اإلخوان وعلي طریق الدعوة ترك عالمات بارزة أقوي من األحداث وأكبر من 
  .الطغاة

ومن وراء األسوار كانت ھناك عیون مؤمنة ، تطل رغم آالمھا علي أوضاع ھذه األمة، بكل 
العبث بمصیرھا ومستقبلھا ، ھناك كان _ وال تستطیع حیلة_ل القلق وھي تري شفقة وحب وبك

اإلخوان المسلمون خلف جدار الصمت األسود وكأنما الدنیا قد نسیتھم ، لكنھم كانوا علي یقین أن 
خالق الكون لم ینسھم ، فمن كان مع هللا كان هللا معھ، فلن یغلب أبدا ولن یھزم أبدا ، ومن أجل 

با وثقتھم في رحمتھ وعدلھ كان الصبر الجمیل حلیفھم ، والیقین من نصر هللا یمأل قلوبھم إیمانھم 
 ).89: األعراف ) (ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وأنت خیر الفاتحین(وكان دعاؤھم 

  
وبعد أن عرضنا لھذه المواقف من تاریخنا القریب في مواجھة األزمات واستثمارھا لصالح 

ؤكد أنھ ال بد من السیر علي نھج ھؤالء األعالم الذي عرضنا جوانب عابرة منھ ، والذین الدعوة ن
ساروا علي خطا رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم في استقبال األحداث واستثمارھا لصالح ھذا 

  :الحق ولخدمة ھذه الدعوة مثل
، فھذا أصل او تزكیة اإلیمان في القلوب - ، الحفاظ لطریقالحرص علي حسن الصلة با

إن كل سالح في .. علي صالة الجماعة في المسجد ، قیام اللیل، الصیام، الذكر، التسبیح، االستغفار
 .أیدي المؤمنین عملة زائفة یجب أن تصحح باإلیمان با ، وشجاعة المؤمنین وثباتھم

  
عة في كل فرد في الصف یتصرف على أنھ یمثل الجما: استشعار المسئولیة عن الدعوة  -

  .كل أحوالھ وأنھ مسئول مسئولیة كاملة عن الدعوة 
  في االلتزام بكل جوانب الدعوة والتحرك بھا: تعمیق معنى الذاتیة عند األفراد -
  
 فالعدو :وبث روح الجھاد في سبیل هللا ،العمل علي إعداد األخوة للجھاد في سبیل هللا -

د للقائھ، والجھاد مراتب ودرجات، تبدأ من إصالح یزحف والبطش یزداد، فال بد أن یواجھ باالستعدا
النفس إلي القتال في سبیل هللا، وھناك الجھاد بتبلیغ الدعوة، والجھاد السیاسي، والجھاد االقتصادي، 

  .والمقاطعة ألعداء هللا، ألوان كثیرة یجب أن نحرص علیھا
 
 وبث روح األمل في أن ،وھناك الثقة الغالیة في وعد هللا ، للمؤمنین الثابتین بالنصر -

  ،)18:األنبیاء) (بل نقذف بالحق علي الباطل فیدمغھ فإذا ھو زاھق  (العاقبة للمؤمنین العاملین
  )105: األنبیاء ) ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األرض یرثھا عبادي الصالحون(

  
ث عن شھداء اإلسالم ، وكیف والتذكیر باآلخرة واإلكثار من الحدیإیقاظ الھمم والعزائم ،  -

                      كان نشیدھم 
  .وكل زاد عرضة النفاد ركضا إلي هللا بغیر زاد

  إال التقي وعمل المیعاد
  والحمد  رب العالمین... وهللا الموفق والمعین 

 
  قال اإلمام

   -:یا شباب
ُإن عیدكم األكبر یوم تتحرر أوطانكم، ویحكم قرآنكم ُُ روا في العید فاذك..  َ

َماضیكم المجید؛ لتتذكروا تبعاتكم، وأملكم لحاضركم، ورسالتكم لمستقبلكم، 
ِّدوا اآلمال، وآمنوا، وتآخوا، واعملوا، وترقبوا بعد ذلك النصر المبین َوجد َّ َ ..  

َ النصر تضحیة وفداء؛ فاحرصوا على تقدیم ھذا الثمن،  ِوال تنسوا أن ثمن ٌ ٌَ
زنوا؛ فأنتم األعلون وهللا معكم ولن یتركم أعماكم، ِوال تھنوا بعد ذلك وال تح
  . َوما كان هللا لیضیع إیمانكم

 حسن البنا/ االمام 
  م 1948 من أغسطس 5 -  ھـ1367 من رمضان 29
  
 

  نلتقي علیھا مفاھیم تربویة
  فقھ إدارة األزمات 
  ومواجھة المحن

 
 ولقد فتنا الذین ، منا وھم ال یفتنونآأن یقولوا أن یتركوا أحسب الناس "یقول الحق سبحانھ وتعالي

 أم حسب الذین یعملون السیئات أن یسبقونا ساء ما ، قبلھم فلیعلمن هللا الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین من
 ومن جاھد فإنما یجاھد لنفسھ إن ، من كان یرجو لقاء هللا فإن أجل هللا آلت وھو السمیع العلیم، یحكمون

  )6-2:سورة العنكبوت"(هللا لغني عن العاملین
ة هللا في األرض ال یحملھ إال من ھم أھل لھ، وفیھم علي حملھ قدرة، وفي إن اإلیمان الحق أمان

قلوبھم لھ تجرد وإخالص، الذین یؤثرون ھذا الحق علي الراحة واألمن والسالمة، واإلیمان أمانة ثقیلة، 
  كانت الفتنة أشد، فال-لحكمة-یتعرض صاحبھا لألذي من الباطل وأھلھ، وإذا طال األمد وتأخر نصر هللا 

بد من نماذج وقدرات ومنارات علي الطریق، یسیر وراءھا ویقتدي بھا الذین یصبرون ویجاھدون 
 .ویتحملون في سبیل هللا

  
فالعمل اإلسالمي " إدارة األزمات"ومن أھم وأخطر المشكالت التي تواجھ العاملین لإلسالم قضیة 

مرات خاصة في ظل غیاب القوانین، الجاد والملتزم معرض للمحن، تدبر لھ المكائد وتحاك ضده المؤا
وسیطرة االستبداد، وتستمر المحن والشدائد ، حتي ولو عمل في دائرة النظم والقوانین القائمة، وحتي لو 

  .حاول جادا أن یحصل علي سند قانوني یعمل من خاللھ
ریث ولذلك وجب علي القائمین علي العمل اإلسالمي أن یأخذوا األمر بجد ، وأن یحرصوا علي تو

مواجھة السلیمة الدقیقة للمواقف المختلفة، وما ھي الشروط لذلك ، الفقھ المحن أو فقھ إدارة األزمات، و
 .وكیف واجھھا من سبقونا علي الدرب ، ونحسن نقل ھذه الجوانب لتكون إلخواننا األسوة والقدوة

  
 نحسن التعامل مع ھذه إن ھذا األمر لیعتبر من أھم وأخطر جوانب العمل اإلسالمي،  ونحن إذا لم

المشكالت، ونراعي الضوابط الشرعیة قد تجر علي العمل اإلسالمي مضایقات، في ھذه الظروف التي 
  . كلھيتمر بالعالم العربي واإلسالم

ولما كان اإلخوان المسلمون بتجاربھم الكبیرة، وما مر بھم من محن وأھوال وعنت، قد أدركوا جیدا 
اتھم، وتعاملوا مع األزمات من منظور إسالمي علمي دقیق، ومن منظور ھذا األمر، ومارسوه في حی

  .رؤیة شرعیة عمیقة وقرار شوري حكیم، وتفتح للبصیرة ،وتجرد في األداء
فإن اإلمام حسن الھضیبي رحمھ هللا ، یعد بحق أفضل من أدار األزمات في العمل اإلسالمي 

إسالمي دعوي، وفي إیمان وثبات، وتضحیة تجاوزت المعاصر بعد اإلمام الشھید حسن البنا، في إطار 
  .كل التصورات في میدان الدعوة

إذا كان اإلمام البنا رحمھ هللا، قد مضي إلي ربھ وترك : یقول األستاذ عمر التلمساني رحمھ هللا، عنھ
م النبتة یانعة فتیة، فقد كان حسن الھضیبي مشعل عصره، یوم حمل الرایة، حریصا لم یفرط، عزیزا ل

یلن، كریما لم یھن، وأدي األمانة أمینا في عزم، قویا في حزم، ثابت الخطي في فھم، فأكد معالم الفھم 
السلیم الصحیح في القول وفي العمل، لم تثنھ حبال المشانق، ولم ترھبھ سجون وال تعذیب، بل زاده األمر 

 ".إصرارا علي إصرار، وصمود فوق الصمود 
  

ي الداخل والخارج، كل أزمة تحیر الحلیم، وتھد الجبال، لكنھ بإیمانھ واجھ الرجل أزمات كثیرة ف
وصبره وعلمھ أدارھا كأفضل ما یكون بمھارة واقتدار، وحین ننظر إلي األوضاع والظروف التي عاش 
فیھا الرجل، والمحن التي عصفت وأحاطت بالجماعة، وقد بلغت من الشدة والضراوة، مما یعتبر واحدة 

ن تزلزل أركان أي تجمع أو تنظیم، بل تأتي علیھ من القواعد، وتجعلھ أثرا بعد عین، لكن منھا كفیلة بأ
، وتتجرد لھ سبحانھ وحده وتتمتع برؤیة إسالمیة  حین تكون القیادة مؤمنة بھذا الحق، والجماعة تؤمن با

  .برار، وقد كان صحیحة، حین یكون األمر كذلك یتم هللا نعمتھ ویسبغ فضلھ ویكتب النجاح لھؤالء األ
لقد كان لفھم اإلمام رحمھ هللا  في إدارة األزمات الفضل بعد توفیق هللا سبحانھ، أن یخرج اإلخوان 
من غیاھب السجون وأقبیتھا وشدائدھا وعنتھا، وإجرام القائمین علیھا خرجوا كأفضل ما یكون، لقد 

 .حة خالصةصبروا وصابروا واحتسبوا، واتقوا هللا ، فأصبحت المحنة بحق من
  

  :وھذه بعض األسس التي سار علیھا اإلمام الھضیبي في إدارة األزمات
  

  : االتكال واالعتماد علي هللا وحده: أوال
، وفي سبیل هللا ، لذلك كان االعتماد علي هللا  فالدعوة دعوة هللا، وما تحمل اإلخوان ما تحملوه إال 

: الطالق) (بھ إن هللا بالغ أمره قد جعل هللا لكل شئ قدراومن یتوكل علي هللا فھو حس(سبحانھ ھو األساس 
3(  

قال موسي لقومھ ( إن االعتماد علي هللا سبحانھ ، عنصر أساسي في المواجھة بین الحق ولباطل 
) ... 128: األعراف ) (استعینوا با واصبروا إن األرض  یورثھا من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین 

م أن یدیر مواجھة بین الحق والباطل ، دون أن یطلب العون والغوث والمدد من هللا وال یجوز لمسل
 .سبحانھ
  

  :  دائما علي الثوابت التربویةزالتركی: ثانیا
إن هللا جعلكم جنودا لقضیة : "یقول رحمھ هللا موجھا كالمھ لإلخوان، محددا دورھم مبینا أھمیتھم

عالم اإلسالمي كلھ، وإذا كان من واجب الجندي المخلص، أن الحق والفضیلة والعزة، في وطنكم وفي ال
یكون مستعدا دائما للقیام بواجبھ، فكونوا مستعدین دائما، لما یؤدي بكم إلي النصر في الحیاة، فطھروا 
قلوبكم، وحاربوا أھواءكم وشھواتكم، قبل أن تحاربوا أعداءكم، فإن من انھزم بینھ وبین نفسھ في میدان 

  ".جز من أن ینتصر علي غیره في معركة السالحاإلصالح، أع
إنھ ھنا یركز علي قضیة إصالح النفس كخطوة أولیة، في المواجھة، فال بد للنفس أن ترقي لمستوي 

  .یؤھلھا، لتحمل التبعات الجسام في مجال العمل عموما أو في مجال المواجھة أو المحنة التي ستحیط بھا
  :الثقة في نصر هللا : ثالثا
ة أن یحول دون غیولم یعد من السھل علي أي طا: "دعوة هللا أنھا الحق الغالب، یقول رحمھ هللاوفي 

  )47:الروم( )وكان حقا علینا نصر المؤمنین( انتشار ھذه الروح وامتدادھا ، فلنكن علي ثقة من نصر هللا
، ونثق فیما عند هللا، وإن الن"  صر قادم المحالة، إذا قدمنا فلنأخذ باألسباب أوال ثم نترك األمر كلھ 
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  األستاذ حسن البناقراءة في كتابات 
  مؤسس الحركة اإلسالمیة الحدیثة

المستشار طارق البشري  
 قاضي ومفكر ومؤرخ مصري، ونائب رئیس مجلس الدولة

  
لى الناس كافة، وھي لیست لجنس إنسانیة تتوجھ إن الدعوة اإلسالمیة دعوة  إ-

لى هللا  بعثة رسولنا الكریم صيرى، ومن ھذا العموم فأخ دون جنس، وال ألمة دون
 يھدفھا ومرماھا، فھ يعلیھ وسلم، ومن شمول رسالتھ، یستمد العموم والشمول ف

ا وتسعى لخیرھم، وال تعترف بفوارق ع بینھم جمیيا، وھي تؤاخعدعوة للناس جمی
  .األجناس واأللوان، وال تتغیر بتغیر الشعوب واألوطان

وطان أد من مة واحدة من أمم عدة، والوطن اإلسالمي وطن واحأوالمسلمون 
وتناءت الحدود، والدعوة اإلسالمیة تؤمن بھذه الوحدة،  عدة، مھما تباعدت األقطار،
  .خوة اإلسالمأعزاز إوتعمل لجمع كلمة المسلمین و

 جزء من أي، فإن العدوان على أ واحدا ال یتجزين اإلسالمطومتى كان الو
ئمة ألمین أن یكونوا وقد فرض اإلسالم على المس جزائھ یعتبر عدوانا علیھ جمیعھ،أ
وطان أ من أي على يتعتد وأوطانھم، ولھذا فكل دولة اعتدت أ ي دیارھم سادة فيف

 المسلمون دن یعأالمسلمین ودیارھم دولة ظالمة، ال بد أن تكف عدوانھا، وال بد 
لرفع العدوان، وأن یعملوا متساندین للتخلص من نیره، أیما كان ھذا العدوان  نفسھمأ
و الفكریة أو غیرھا، ومن أو االقتصادیة ألسیاسیة  اسائلھ العسكریة أویا كانت وأو

  .و من اآلثمینھیقصر عن ذلك ف
ا، عسلمین جمیمقام عروتھ الوثقى من الأ قام للناس كافة وين اإلسالم الذأعلى  -
ن أبلده، و نسان لخیرإن یعمل كل أناص منھا، وھي  مض فریضة الزمة الرقد ف

ن یقدم أمة التي یعیش فیھا، والخیر لأل ن یقدم كل ما یستطیع منأ خدمتھ، ويیتفانى ف
عمق الناس أیكون  نأا وجوارا، ومن ھنا وجب علیھ م ذلك األقرب فاألقرب رحيف

 ن یكونأ، ون ألن ذلك مفروض علیھ من رب العالمی،ا لمواطنیھعوطنیة، وأعظمھم نف
 والنجاح يوالمجد والرقاألحرص على خیر وطنھ، متمنیا لبلده العزة كل العزة، 

  .نھطالحرص على وحدة و ن یحرص كلأوالفالح، و
ا الكریمة وتلقوا ھرضأھلھا على أ الكفاح والجھاد، وقد نشأ يولمصر منزلتھا ف

 الكثیر من فترات ياإلسالم وردت عنھ العدوان ف ادت عنذكرم تلق، وأاإلسالم 
الحفاظ على معالمھ  يساس فأاقھ، وقامت بدور ن اعتيخلصت مصر فأالتاریخ، و

كما . وشریعتھ ودعوة الناس إلیھ، مما صار بھ األزھر الشریف منارا علیھ وعلما
 شتى نواحیھا العلمیة ي دعم الحضارة اإلسالمیة فيدورھا البارز فب  قامت مصر
زوات األجنبیة على العالم غوتصدت لكل ال داب،آل العلوم والفنون وايوالعملیة، وف

الغزوات الفكریة  و ضد التتار، كما تصدت لكلأضد الصلیبیین، اإلسالمي، سواء 
  .سسھ المتینةأ قصد المستعمرون بھا الطعن على اإلسالم ، وحرف الناس عن يالت

، ھو جھاد لتلك الحلقة األولى من سلسلة النھضة المنشودة فالجھاد لخیر مصر
  .مة اإلسالمأالعام، ومن  يألنھا جزء من الوطن العرب

 يلیھ قدماء المصریین فإاء بتاریخ مصر القدیم، وبما سبق ن من االعتوال ضیر
القدیمة تاریخ فیھ مجد وعلم ومعرفة، ولكن یتعین محاربة  العلوم والمعارف، فلمصر

ن تعزلھا عن أن تصبغ مصر اآلن بالصبغة الفرعونیة، وأ تحاول يالنزعة الت
  .المسلمین والعرب كافة

الم، وبھ صارت إلى العروبة، وال مكان فیھا ھداھا هللا إلى اإلس إن مصر
  .وعادات الجاھلیة دران الشرك،أألوضار الوثنیة و

  
   القرضاوى یوسفوصایا غالیة للدكتور

  إلى العلمـاء والدعـــاة
أن یقفوا إلى جانب كل حركة إسالمیة سلیمة االتجاه، تعمل على العودة  -

جتمع بصبغة اإلسالم، فعلى باإلسالم إلى قیادة الحیاة من جدید، وصبغ الم
علماء اإلسالم أن یشدوا أزرھا، ویأخذوا بأیدیھا، ویسددوا خطاھا ویمدوھا 

ًصفوفھا توجیھا وعمال  بكل ما استطاعوا من قوة، إن لم یكونوا فى مقدمة ً
ًوتضحیة وبذال  ًومن أحسن قوال ممن دعا إلى هللا وعمل صالحا وقال إننى ( ً ً

  ).من المسلمین
، ثم حاولوا التنسیق والتعاون على المستوى داخل كل بلدة اتحدوا -

 .اإلسالمى العام

  جماعة اإلخوان المسلمین
 مــاذا نریــد ؟

 )) 3((   
إن منھاج اإلخوان المسلمین محدود المراحل واضح أیھا األحبة الكرام 

ًالخطوات، فنحن نعلم تماما ماذا نرید ونعرف الوسیلة إلى تحقیق ھذه 
  . اإلرادة
في خلقھ وعاطفتھ، ً نرید أوال الرجل المسلم في تفكیره وعقیدتھ، و- ا 

  . فھذا ھو تكویننا الفردي. وفي عملھ وتصرفھ
 ونرید بعد ذلك البیت المسلم في تفكیره وعقیدتھ وفي خلقھ -  2 

وعاطفتھ وفي عملھ وتصرفھ ونحن لھذا نعنى بالمرأة عنایتنا بالرجل، 
  . ونعنى بالطفولة عنایتنا بالشباب وھذا ھو تكویننا األسري

ًلشعب المسلم في ذلك كلھ أیضا ونحن لھذا نعمل  ونرید بعد ذلك ا-3 
على أن تصل دعوتنا إلى كل بیت، وأن یسمع صوتنا في كل مكان، وأن 
تتیسر فكرتنا وتتغلغل في القرى والنجوع والمدن والمراكز والحواضر 

  . ًواألمصار، ال نألو في ذلك جھدا وال نترك وسیلة
قود ھدا الشعب إلى المسجد،  ونرید بعد ذلك الحكومة المسلمة التي ت-4 

وتحمل بھ الناس على ھدى اإلسالم من بعد كما حملتھم على ذلك بأصحاب 
ونحن لھذا ال . رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أبي بكر وعمر من قبل

نعترف بأي نظام حكومي ال یرتكز على أساس اإلسالم وال یستمد منھ، وال 
 األشكال التقلیدیة التي أرغمنا أھل نعترف بھذه األحزاب السیاسیة، وال بھذه

الكفر وأعداء اإلسالم على الحكم بھا والعمل علیھا، وسنعمل على إحیاء 
نظام الحكم اإلسالمي بكل مظاھره، وتكوین الحكومة اإلسالمیة على أساس 

  . ھذا النظام
 ونرید بعد ذلك أن نضم إلینا كل جزء من وطننا اإلسالمي الذي -5 

  . لغربیة وأضاعت وحدتھ المطامع األوروبیةفرقتھ السیاسة ا
ونحن لھذا ال نعترف بھذه التقسیمات السیاسیة وال نسلم بھذه االتفاقات 
الدولیة، التي تجعل من الوطن اإلسالمي دویالت ضعیفة ممزقة یسھل 
ابتالعھا على الغاصبین، وال نسكت على ھضم حریة ھذه الشعوب واستبداد 

  . غیرھا بھا
 عرف اإلسالم أن یكون العامل العنصري أقوى في فال یجوز في

  . الرابطة من العامل اإلیماني
  والعقیدة ھي كل شيء في اإلسالم، وھل اإلیمان إال الحب والبغض؟ 

   
 ونرید بعد ذلك أن تعود رایة هللا خافقة عالیة على تلك البقاع التي -6

كبیر والتھلیل، سعدت باإلسالم حینا من الدھر ودوى فیھا صوت المؤذن بالت
  .ود إلى الكفر بعد اإلسالمثم أراد لھا نكد الطالع أن ینحسر عنھا ضیاؤه فتع

 نرید بعد ذلك ومعھ أن نعلن دعوتنا على العالم وان نبلغ الناس -7
جمیعا، وأن نعم بھا آفاق األرض، وأن نخضع لھا كل جبار، حتى ال تكون 

ینصر من یشاء نون بنصر هللا، فتنة ویكون الدین كلھ  ویومئذ یفرح المؤم
  .وھو العزیز الرحیم

  
ولكل مرحلة من ھذه المراحل خطواتھا وفروعھا ووسائلھا، وإنما نجمل 

  . ھنا القول دون إطالة وال تفصیل، وهللا المستعان وھو حسبنا ونعم الوكیل
  

لیقل القاصرون الجبناء أن ھذا خیال عریق ووھم استولى على نفوس 
  . ذلك ھو الضعف الذي ال نعرفھ وال یعرفھ اإلسالمھؤالء الناس، و

ذلك ھو الوھن الذي قذف في قلوب ھذه األمة فمكن ألعدائھا فیھا، وذلك 
  . ھو خراب القلب من اإلیمان وھو علة سقوط المسلمین

وإنما نعلن في وضوح وصراحة أن كل مسلم ال یؤمن بھذا المنھاج وال 
فلیبحث لھ عن فكرة أخرى یدین بھا یعمل لتحقیقھ الحظ لھ في اإلسالم، 

  . ویعمل لھا
  وصلى اللھم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
 

  

  قراءة في 
  فكر جماعة اإلخوان المسلمین
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 على یجب ما ك، اإلسالمیة الساحة على یمتد عریض أساس من لھا البد المنشودة اإلسالمیة
 العاملة الجھود لتوحید المشابھة اإلسالمیة الجھات معً وتعاونا ًاتصاال تقیم أن الجماعة ھذه
  .وتضادھا تفرقھا دون لحیلولة و وتضافرھا اإلسالمیة الدعوة حقل فى

  
 خبرة ذات إحداھا وآانت ًمثال األربع الصفات ھذه فى اعتانجم تساوت إذا ً:خامسا

 الطریق أول فى الزالت عھد حدیثة واألخرى ، اإلسالمى العمل مجال فى ورصید وتجربة
 فى الدخول من ًبدال واألرواح الجھد للوقت ًتوفیرا األولى الجماعة مع العمل فاألولى ،

 الرایات رفع من ًبدال المجاھدین لصف وتقویة المسلمین لكلمة ًتوحیدا ثم ، جدیدة تجارب
ً جمیعا هللا بحبل اعتصمواو: ( : تعالى هللا لقولً امتثاال العاملون حولھا یتفرق التى المتعددة

   ) ...تفرقوا وال
 إذا إال السابقة األربع الصفات فیھا لمتحققوا التجربة ذات الجماعة ترك یجوز وال

 بعض أما ، واضح ضالل أو فسق على وصارت فتانحر قد مجموعھا فى أنھا وجدنا
 مثل عن البعد تجیز فال – بشر ألننا - جماعة منھا تخلوا ال التى الفردیة األخطاء أو الھنات

 . ًبعضا بعضنا ویسددً معا نعمل ولكن معھا العمل وعدم الجماعة ھذه
 معھا بالعمل الجدیرة الجماعة فى توفرھا الالزم األساسیة الصفات بعض ھى ھذه
 الصفات ھذه أن لوجدنا النظر ودققنا بحثنا ولو ، ظلھا فى الدعوة الطریق على والسیر
  . المسلمین اإلخوان جماعة فى  والحمد متحققة
 

 : الصفات ھذه على حازت .... المسلمین اإلخوان جماعة
 صلى هللا رسول علیھ ان كما الى لإلسالم بالفھم العودة على الشھید اإلمام حرص فقد

 ًأصوال لھ ووضع البیعة انأرك من األول نالرك الفھم وجعل الصالح والسلف وسلم علیھ هللا
 ،الخرافاتو البدعو واالجتزاء واالنحراف الخطأ من السلیم الفھم ھذا یحمى إطارك عشرین

 التى السابقة الخالف مجاالت عن ویبعدھم المسلمین یجمع أن شأنھ من الفھم ھذا أن ماك
قتھمو مزقتھم َّ   . ًوأحزاباً وفرقاً شیعا فر
 اإلسالمیة، الخالفة وإعادة اإلسالمیة الدولة إقامة الجماعة أھداف أھم من جعل أنھ ماك
 العمل مراحل رسم حینما ،التعالیم رسالة فى البیعة أرآان من العمل رآن فى ذلك ونجد

 فالحكومة المسلم والمجتمع المسلم، والبیت المسلم، بالفرد العظیم الھدف ھذا لتحقیق
  ...اإلسالمیة

 الدولة لتكون اإلسالمیة الحكومات تتحد ثم اإلسالمیة الشعوب مستوى على ھذا ویحدث
 . هللا شاء إن الخالفة رأسھا وعلى اإلسالمیة

 العقیدة بقوة الھدف ھذا تحقیق فى وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول طریق اقتفى إنھ ثم -
 ھذه لتحقیق باألسباب وأخذ ، غیرھا الیجدى حینما والسالح اعدالس قوة ثم الوحدة قوة ثم

 . الثالث القوى
 وال زمان یحدھا ال بحیث بھا ویتحرك الدعوة بعالمیة ینادى یوم أول من نجده ثم -
 تمأل الیوم ھى وھا ، العربیة الدول من ثیرك الى مصر حدود حیاتھ فى تجاوزت فقد مكان،
 لعلمھم وضرباتھم حربھم من بالكثیر یخصونھا هللا وأعداء ، هللا بفضل اإلسالمیة الساحة

 وإقبال انتشارھا فى ساھما الكید وھذا الحروب وھذه باطلھم، على خطورتھا ومدى بأصالتھا
 . العالم أنحاء فى لألجیالً ووقودا ًزادا شھدائھا دم انوك علیھا الشباب
 متعددة مجاالت فى إلسالمىا العمل حقل فى وتجربة خبرة تسبتاك قد هللا وبفضل -

 حازت حتى والتجرد الثباتو والتضحیة الجھاد و واإلعداد والتكوین والتربیة الدعوة نشرك
 . اإلسالمیة الساحة على اإلسالمیة الجماعات معظم ثقة  والحمد

 اإلخوان جماعة بین لجسوراو العالقات إقامة على یحرص الشھید واإلمام یوم أول ومن
 العالقة على والحفاظ اإلسالمیة، الساحة على الدعوة حقل فى المخلصین العاملینو المسلمین

 الھیئات تجریح وعدم بالحسنة اإلساءة ومقابلة الجماعة، على المتحاملین مع حتى الطیبة
 . واألشخاص

  
 : الصحیح الطریق تسلك مجموعھا في اإلخوان جماعة

 فسق على وصارت انحرفت قد ھامجموع فى المسلمین اإلخوان جماعة أن نحسب وال
 تحقیق فى واإلسھام العظیم الشرف ھذا فى ةالمشارك و معھا العمل دون یحول ضالل أو

 لفھاك مھما استكانة أو وھن أو ضعف دون لتحقیقھا نفسھا رستك التى العظیمة األھداف ھذه
 . وأوقات تضحیات من ذلك

 

  من فقھ الدعوة
  - رحمھ هللا –المرشد االسبق األستاذ مصطفى مشھور 

  
 نیةالثا القضیة

 ؟ االتباع واجب الجماعة صفات ماھى **
 ؟ اإلخوان جماعة فى الصفات ھذه تتوفر وھل **
 ؟ الصحیح الطریق تسلك اإلخوان جماعة وھل **

  
 : الجماعة صفات

 الذى المسلم خاللھا من یعمل التى الجماعة فى توفرھا الالزمة الصفات عن أما
 .اإلخوان جماعة فى الصفات ھذه توفر مدى وعن ، الواجب ھذا یؤدى أن یرید

   ؟ ال أم البنا اإلمام رسمھ الذى المسار عن الیوم اإلخوان انحرف وھل
  

 :فنقول
 ویحكم هللا، لدین ویمكن ، هللا وتعلو كلمة اإلسالم ، یسود أن إلي نھدف دمنا ما

 التى الجماعة أو الجماعى المنظم العمل فیلزم وخالفتھ ، اإلسالم دولة وتقوم شرعھ ،
 :كلھ ذلك لتحقیق ملتع

 الشامل السلیم الفھم الى خاصة لإلسالم العاملین و عامة بالناس العودة : ًأوال
 التحریف و االجتزاء ًبعیدا عن ، وسلم علیھ هللا صلى محمد بھ جاء آما لإلسالم النقى

 أو لرأى تعصب دون علیھ المسلمون ویجتمع التفریط أو ، المغاالة أو الخطأ أو
 فیما وأعذار أصول من علیھ اتفق فیما تعاون المسلمین تحقق ورةوبص ، مذھب
 . فروع من فیھ اختلف

ق فما  فى االختالف إال ، زال وال ًوأحزابا ًوفرقا ًشیعا وجعلھم المسلمین فرَّ
 رسول مع األول عاشھ المسلمون الذى الصحیح الفھم عن بھ واالبتعاد لإلسالم فھمھم

 تحقیقھا یراد التى الرئیسیة األھداف من كان لما أنھ ماك ، وسلم علیھ هللا صلى هللا
 ھذه نؤسس أن فالبد ، اإلسالمیة الخالفة رأسھا العالمیة وعلى اإلسالمیة الدولة إقامة
بأداء  جدیرة تكون لكى لإلسالم النقى الشامل السلیم الفھم على المنشودة الدولة

 فى خلل الى سیؤدى لفھما فى خلل أى ألن الصحیح السلمى الوجھ على رسالتھا
 الجماعة فى أو الجماعى المنظم العمل فى الشرط ھذا أھمیة نرى وھكذا ، التطبیق

 . منھ اإلسالم متطلبات لتحقیق الدعوة طریق ظلھا فى المسلم یسلك التى
  

 فى یكون أن وواجباتھ اإلسالم متطلبات لتحقیق تعمل التى للجماعة البد :ً ثانیا
 . األرض فى الدین لھذا التمكین و الخالفة و اإلسالمیة لةالدو إقامة منھاجھا

 متطلبات حتى كل أو إلسالم جوانب بعض فى نفسھا تحصر جماعة وأى
  :: وھو الھدف ھذا متجنبة اإلسالم

   ، الخالفة اإلسالمیة و اإلسالمیة الدولة إقامة
 الواجب أداء فى التقصیر یظل إذ معھا بالعمل جدیرة التكون الجماعة ھذه مثل

 . ًأیضاً قائما التقصیر وإثمً قائما
  

 منھاجھا فى یكون وأن ًصحیحا لإلسالم الجماعة فھم یكون أن الیكفى : ًثالثا
 الواجب ھذا سبیل تحقیق فى الجماعة تسلك أن البد ولكن فقط اإلسالمیة الدولة إقامة

 هللا صلى هللا رسول سلكھ الذى الطریق من أصح ھناك ولیس ، الصحیح الطریق
 وقوة العقیدة قوة وھو ، األولى الدولة اإلسالمیة إقامة فى وصحابتھ وسلم علیھ

 . غیرھا الیجدى حینما والسالح الساعد قوة ثم الوحدة
 ، األول المؤمنین نفوس فى العقیدة وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أرسى فقد
ج  علیھ مدرستھ ىالقرآن وف مائدة على رباھم العقیدة أصحاب من نوعیات وخرَّ
 . السالم و الصالة
 علیھم وأخذ واألنصار المھاجرین بین وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول آخى ثم

 من للحق البد إذ ، الساعد والسالح قوة بأسباب وأخذ ، الدین لنصرة البیعة و العھد
 .... تحمیھ قوة

 ھذا من والبد ، التصلح حسابھا فى هللا سبیل فى الجھاد التجعل وجماعة
 یمكن الوحدة تحقیق قوة قبل السالح قوة استعملت لو إذ ، الثالث القوى لھذه الترتیب

  . ًبعضا بعضھم یقتل أن خالف أى عند
 

 ھذا كان لذلك ، سلیمة عقیدة من لھ أساس ال ًعمال یكون العقیدة قوة وبدون
 الدولة بناء علیھا التى قام الدعائم و األساس ھو المتحابین العقیدة رجال من الصنف

  . أعلى من ولیس األساس من ویبدأ یقوم عادة فالبناء األولى، اإلسالمیة
 اإلسالمیة الساحة على تعمل أن الجماعة ھذه مثل على الواجب ً:رابعا

 . واحد قطر فى ولیس ًسبیال ذلك ال استطاعت ما لھاك
 یةالعالم الدولة إن ثم ، اإلسالمى العالم آل یشمل لھ والعمل فاإلسالم


