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 أمة في میدان الجھاد
   حسن البنا:بقلم اإلمام الشھید

  
لیست أمة أولى من أمم الشرق اإلسالمي بأن تكون في میدان الجھاد فقد دانت 
ًاآلونة، وأزفت اآلزفة، وال ندري لعل الساعة تكون قریبا فقد جاء أشراطھا، وھذه نذرھا 

إن انتھزناھا - ًر تباعا، وھي فرصة قد تكون لنا وقد تكون علینا، فھيًتتوالى سراعا، وتم
ا ً لنا، نغسل فیھا عار العبودیة، ونتنسم نسیم الحریة، ونرد بھا حق- وأحكمنا االنتفاع بھا

ًمغصوبا ومجدا مسلوبا، وھي  علینا، تعركنا - إن بغتتنا على غرة، وأخذتنا ونحن في غفلة-ًً
فأمم الشرق في مركز حرج دقیق، ولیس  . ..ھا ولغیرنا غنمھابثفالھا، ویكون علینا غرم

أولى منھا بالیقظة والتبصر والحذر واالستعداد، فكل أمة من أمم الشرق أمة مجاھدة، ولقد 
  !زعموا أننا كذلك فھل ھذا صحیح؟

َّأستطیع أن أتصور المجاھد شخصا قد أعد عدتھ وأخذ أھبتھ وملك علیھ الفكر فیما  ً
ًي نفسھ، وجوانب قلبھ فھو دائم التفكیر عظیم االھتمام على قدم االستعداد أبدا ھو فیھ نواح

ُّإن دعي أجاب وإن نودي لبى، غدوه ورواحھ وحدیثھ وكالمھ وجده ولعبھ ال یتعدى  َُ َِ ُِ
المیدان الذي أعد نفسھ لھ، وال یتناول سوى المھمة التي وقف علیھا حیاتھ وأرادتھ یُجاھد 

 قسمات وجھھ، وترى في بریق عینیھ، وتسمع من فلتات لسانھ ما یدلك في سبیلھا تقرأ في
على ما یضطرم في قلبھ من جوى الصق وألم دفین، وما تفیض بھ نفسھ من عزیمة 
صادقة، وھمة عالیة وغایة بعیدة، ذلك شأن المجاھدین من األفراد واألمم، فأنت ترى ذلك 

ًواضحا جلیا في األمة التي أعدت نفسھا للجھا د تلحظھ في مجالسھا، وأندیتھا وتراه في ً
أسواقھا وشوارعھا وتستشعره في مدارسھا وبیوتھا وتستجلیھ في شبابھا وشیبھا ونسائھا 

َّ كل مكان میدان، وكل حركة جھاد   .ورجالھا، حتى لیخیل إلیك أن
أستطیع أن أتصور ھذا ألن الجھاد ثمرة اإلدراك یولد الشعور، وینفي الغفلة، 

بعث على االھتمام والیقظة، واالھتمام یؤدي إلى الجھاد والعمل، ولكل ذلك والشعور ی
  .آثاره ومظاھره

أما المجاھد الذي ینام ملء جفنیھ ویأكل ملء ماضغیھ، ویضحك ملء شدقیھ، 
ًویقضي وقتھ الھیا العبا عابث◌ا ماجنا، فھیھات أن یكون من الفائزین أو یُكتب في عداد  َ ً ً ً

  .المجاھدین
َّتي ترى كل حظھا من الجھاد كلمات تقال أو مقاالت تكتب، ثم إذا فتشت واألمة ال ُ ُ ُ

ًقلوب القوم وجدتھا ھواء، وإذا خبرت اھتمامھم باألمر رأیتھ ھباء، وانغمسوا في غفلة 
ًالھیة ونومة عابثة فمحالھم وأندیتھم ومجامعھم وبیوتھم ال ترى فیھا إال لھوا ومجونا  ً

ًوعبثا ودعابة ولعبا وتس ً ِّلیة وقتال للوقت في غیر فائدة كل ھم أحدھم متعة فانیة أو لذة ً َ ً ً
َّزائلة أو ساعة مرحة أو نكتة مستملحة فھذه األمة الھزل أقرب منھا إلى الجد بل ال حظ 

  .ًلھا في الجد أبدا
َفأین نحن اآلن من میدان الجھاد؟ إن أردت أن تعرف فارقب الشواطىء والمصایف 

والمجامع والمنتدیات " والصاالت"والمراقص " والبارات"القھاوي والمرابع والمخارف و
  .فھناك المجاھدون

م یُحبُّھُم ًیا قومنا اسلكوا سبیال غیر ھذه أو فدعوا علم الجھاد  ْ ف یأتي هللا بقو ْ ْ﴿فسو ِ ٍِ َ َِ ُ ْ َ َ َ
منین أعزة على الكافرین یُجاھد ْ ُویُحبُّونھُ أذلة على المُؤ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ َ َْ ْ ََّ ٍَ ٍَّ َ مة َ ْ َون في سبیل هللا وال یخافون لو ََ َ َ َ ِ َ َُ َ َ ِ ِ ِ

ٍالئم ﴾   ).54:المائدة (ِ
العدد - م 1935 أغسطس13 – ھ1354 جماد أول سنة 14-جریدة اإلخوان المسلمین

   السنة الثالثة– 18
 

  إلى المتثاقلین عن الجھاد ... " سید قطب"من الشھید 
 ))3((   

م ك: نع ر، وال یمل ي البش عفا ف اك ض اعر ًإن ھن ر، ومش ن ضعف البش وا م اس أن یتخلص  الن
نھم أن یتجاوزوا حدود جنسھم البشري وال أن یخرجوا من إطار ھذا الجنس  ا م یس مطلوب ًالبشر ول
ة وال  ر ال مالئك ا آخ وا جنس را وال یتحول وا بش م هللا لیبق ذا خلقھ ھ فلھ ھ وممیزات دوا خصائص ًویفق ً

اس یفزع را، إن الن ة وال حج اوز ًشیاطین وال بھیم ون للخطر الذي یتج دة ویزلزل ون ویضیقون بالش
ؤمنین  ن الم ة ولك ك-الطاق ل ذل ع ك ن -م نعھم م ى هللا وتم دھم إل ي تش وثقى الت العروة ال ون ب  مرتبط

  . السقوط وتجدد فیھم األمل وتحرسھم من القنوط 
دة  ر والش الھول والخط قنا ب رة أو ض ا م رة، أو فزعن ا م رة، أو زلزلن عفنا م ا ض ین نران وح
یم  ئ عظ د نصلح لش م نع ا ل ا، أو أنن ا ھلكن ب أنن ع ونحس نا وأال نھل ن أنفس أس م ا أال نی والضیق فعلین

ا البشریة،  ونصر . ًأبدا ھ من فطرتن ى جوار ضعفنا نمجده ألن ف إل ھ أال نق ولكن علینا في الوقت ذات
ا  ر من م خی ن ھ ع لم ھ یق ھ ألن ا أن.. علی ماء، وعلین روة الس وثقى، ع روة ال ك الع ا ھنال ك بھ  نتمس

تقر،  ت ونس ر فنثب یرا بالنص زال بش ن الزل ذ م ة، ونتخ ة والطمأنین ترد الثق وة، ونس ن الكب نھض م ًلن
  . ونقوى ونطمئن، ونسیر في الطریق 

ھ  ذي یذكر عن وذج ال ي صدر اإلسالم النم د ف وذج الفری ك النم ذي صاغ ذل وازن ال و الت وھذا ھ
ھ وجھا ھ الماضیة وحسن بالئ ریم مواقف رآن الك نھم الق ھ وم ن لقی نھم م ده مع هللا فم ى عھ ھ عل ده وثبات

اه ر أن یلق ن ینتظ نھم  ( م ھ وم ى نحب ن قض نھم م ھ فم دوا هللا علی ا عاھ ؤمنین رجال صدقوا م ن الم م
  ). من ینتظر وما بدلوا تبدیال 

د وقع  ر ممكن وق ي سبیل هللا أم ى الضعف البشري حین ینھض للجھاد ف واستعالء المؤمن عل
ال ون إن هللا (:فع بیل هللا فیقتل ي س اتلون ف ة یق م الجن أن لھ والھم ب ھم وأم ؤمنین أنفس ن الم ترى م  اش

ون ب ). ویقتل ص رھی ھ ن ة !! إن ن حقیق ا وع ؤمن ب ربط الم ي ت ة الت ة العالق ن حقیق ف ع ھ یكش إن
ا  ي أعطوھ ة الت المھم -البیع ق - بإس ؤمن الح و الم ا فھ ى بھ ة ووف ذه البیع ایع ھ ن ب اة فم وال الحی  ط

ذي ف ال ھ وص ق علی ؤمن (  ینطب ى ) الم اج إل وى تحت ي دع ان، وإال فھ ة اإلیم ھ حقیق ل فی وتتمث
  .تصدیق وتحقیق

ة  ذه البیع ة ھ ماحة أن هللا -حقیق ال وس ھ وفض ا من ماھا هللا كرم ا س ة كم ذه المبایع ً أو ھ  سبحانھ -ً
م یعد لھم أ- ا شئ ل م یعد لھم منھ والھم فل ؤمنین وأم د استخلص لنفسھ أنفس الم ة  ق ا بقی ن یستبقوا منھ

كوا  ذلوا أو یمس ي أن یب ار ف م خی د لھ م یع بیلھ ل ي س ا ف ال ... ال ینفقونھ تراة ... ك فقة مش ا ص إنھ
ادل وال  اقش وال یج ر وال ین ت وال یتخی وم ال یتلف ق المرس اء، وف ا یش ا كم رف بھ اریھا أن یتص لش

الم  ل واالستس ة والعم ول إال الطاع ق... یق ة والطری و الجن ثمن ھ ووال ال :  ھ ل والقت اد والقت .. الجھ
ة  ھاد: والنھای ر واالستش ي النص م .. ھ ك اللھ ب ! عون د رھی إن العق ون ... ف ذین یزعم ؤالء ال وھ
ھم  لمین (( أنفس ي )) مس ة هللا ف ر ألوھی دون لتقری دون ال یجاھ ا قاع ارق األرض ومغاربھ ي مش ف

ي حی ة وخصائصھا ف وق الربوبی بة لحق ت الغاص رد الطواغی اد األرض وط ون وال .. اة العب وال یقتل
  . ًیقتلون وال یجاھدون جھادا ما دون القتل والقتال

ة  ة رھیب ا بیع ك -إنھ ال ش ؤمن - ب ل م ق ك ي عن ا ف ا - ولكنھ ادر علیھ قط- ق ھ إال  ال تس  عن
ھ قوط إیمان ط ھذه الكلمات. .بس ا أخ عرھا وأن ي استش ة الت ك الرھب ا تل ن ھن بیل . .وم ي س اد ف إن الجھ

  . كل مؤمن على اإلطالق منذ كانت الرسل ومنذ كان دین هللا .. معقودة بعنق هللا بیعة 
ؤدون  اقلون ال ی اكلون متث م ن ك أنھ اقھم ذل ن أعن ة ع ذه البیع ون ھ اد یخلع ن الجھ ون ع والمتخلف
ق  ؤدون ح زھم وال ی اھم وأع د حم الم وق ق اإلس ؤدون ح درھم وال ی اھم وأق د أغن یھم وق ق هللا عل ح

  :  ھم ھذا الوصف- سبحانھ -ون فیھ وقد أكرمھم وكفلھم ومن ثم یختار هللا المجتمع الذي یعیش
ف ((  ع الخوال وا م أن یكون وا ب أن )) رض ا ب ة، والرض عف العزیم ة ، وض قوط الھم و س فھ

م  اد وھ الیف الجھ ن تك زھم ع دور لعج ي ال ون ف ذین یخلف زة ال ال والعج اء واألطف ع النس وا م یكون
ا . .معذورون  ك فم ة والراحة البلیدة إال ! ھم بمعذورینأما عن أولئ ؤثر اإلنسان السالمة الذلیل ا ی وم

ود  ع الوج ت من دواف ا فرغ وق م ة ف ة والمعرف ذوق والتجرب ع والت ع التطل ن دواف ھ م ت نفس د فرغ وق
ى  ع عل اعر وتطب ذ والمش ق المناف ة لتغل الدة الراح اة وإن ب ع الحی ي واق أثیر ف أثر والت ھود والت والش

ول و وب والعق تثیر القل ر تس ة الخط اة، ومواجھ ھ للحی ت ذات ي الوق رك ف اة ومح ل الحی ة دلی الحرك
د  تفض عن ي تن وءة الت تعدادات المخب ن االس ف ع ل وتكش د العض ل وتش ات العق نفس وطاق وامن ال ك
ن  وان م ك ال ل أولئ تجابة وك ة واالس خذھا للتلبی ل وتش ن العم ریة ع ات البش درب الطاق ة، وت الحاج

  .  یحرمھا طالب الراحة البلیدة والسالمة الذلیلة العلم والمعرفة والتفتح
ان  ا طبیعت تخذاء ... إنھم عف واالس اق والض ة النف بالء ... طبیع وة وال ان والق ة اإلیم ... وطبیع

ان  ا خطت إذا .. وإنھم ة ف ذل والكرام تقامة والب ة االس دون وخط ى بال ف والرض واء والتخل ة االلت خط
و ا اء أول أمر بالجھاد ج اءوا ال أنزلت سورة ت اد والبذل ج ون وسائل الجھ درة الذین یملك ول والمق لط

اھم  ا هللا إی ي أعطاھ ة الت م ، وشكر النعم ا هللا لھ ي وھبھ درة الت یھم المق ا تقتض فوف كم دموا الص لیتق
دفعون عن سكن  ة وال ی ذودون عن حرم وا أن یقعدوا مع النساء ال ی اذلوا ویتعذروا ویطلب ولكن لیتخ

ا  عروا م المة دون أن یستش ا الس ا دام فیھ وان م غار وھ ن ص ة م ة الذلیل ذه الفعل ي ھ الب . ف وط
  ! السالمة ال یحسون بالعار فالسالمة ھدف الراضین بالدون 

  

  الرحیم الرحمن هللا بسم
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 خوانیة آفاق التربیة اإلفى
رى أن  ت ت ص، فأن ادن األخل ل، والمع ر األفض ار العناص ة، واختی ى االنتقائی ى إل األول

ة  –صلى هللا علیھ وسلم  -رسول هللا  ھ بمھم ي وكلف ن عمرو الدوس ل ب ّقبل إسالم الطفی ِ َ
َأخر قبو-صلى هللا علیھ وسلم  -الدعوة في قبیلة دوس،  بید أنھ  ل إسالم عمرو بن عبسة، ّ

درتھا  -صلى هللا علیھ وسلم  -وذلك لمعرفة النبي  لھا، وق بمعادن الرجال، وشرفھا، وفض
اب  ذكر كت م ی ھ وشاعرھم، ول ید قوم ان س ل ك بالء، كما أن الطفی ُفي تحمل الصعاب وال
أي نشاط دعوي؛ إذ  ھ ب ة عدم تكلیف ة النبوی السیر أي سیادة لعمرو بن عبسة، فمن الحكم

یدا ر ت ص رزت، كان ة إذا ب ا الظبی ود، كم د وال یع ھ، فیحی ھ قوم ریش أو فتن ھ ق ا فتنت ًبم
  . ھلة، فال تضیره وقفتھ على الربوةٍلصائد أو أللف صائد، أما األسد؛ فلیس غنیمة س

ف  ب الرجال، وال تكل ق أطای وم، وتنت ادن الق ن مع ر م ي هللا أن تتخی ا داع وعلیك ی
ُال یُكلفُ هللا{: م تعلم أن ربك قالالناس إال في حدود طاقتھم، أل ّ ِّ َ عھا َ ْ س ُ َ نفسا إال و َ َّ ً ِْ رة }..َ  البق

حابُ الجنة { ... 286 لـئك أصْ ْ عھا أو ْ س ُ الحات ال نكلفُ نفسا إال و ِوالذین آمنوا وعملوا الصَّ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ً ْ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِّ ُ ََّ َ ْ ُْ ِ َ َ َ
م فیھا خالدون  َھُ َُ ِ َِ   . 42األعراف... }ْ

***  
َأال " ِترى حالى وحال الناس َ َّ ََ َ َ َ َِ! "  

ھا سید  ي عاش ة الكرب الت ك حال ین ل وب المؤمنین، تب ھذه الكلمة التي تنفطر لھا قل
در، وھو  ن الق م یمتعض م -الداعین، ھذا النبي الصابر المحتسب، لم یتعجل النصر، ول

َّ هللا -صلى هللا علیھ وسلم  ننا، أولى الناس بشرف سرعة اإلجابة والتمكین، ولكن ً یسن س
ة  م وإقام اء األم ول وبن ر العق م أن تحری ا نعل ك لكیم ا، ذل ي معالم وامیس، ویرس نظم ن ًوی

  . الدول تحتاج إلى الصبر، ثم الصبر، ثم الصبر
ي  یئة ف م، س ي أخالقھ یئة ف ي تصوراتھم، س یئة ف یئة، س نعم، لقد كان حال الناس س

  .. ب، والرفض التعذیب كان حالھم اإلیذاء والتكذی. .تعاملھا مع منھج هللا 
ك  ت حال ك  -وكان لى هللا علی نن -ص تفھم لس ن نصر هللا، الم ق م داعي الواث حال ال

  ! ًتعرف جیدا حالك وحالھم.. الكون، المتبصر بحاضرك وطبیعة مجتمعك 
***  

  ..یا قارئي 
ین؛ فامض - وي األم ت الق ً اعرف حالك، وافھم قدراتك، فربما تظن فیك العجز وأن

ِفي سّر م ض اآلنٍ التھ، ام ھ ورس ِن حفظ هللا، وحجاب من كالءتھ في دعوت ا ! ِْ اعص ب ف
، غیر مبال في رضا الخالق بسخط المخلوق   . ٍوأطع با

دة، - ائعھم، خصالھم الحمی اتھم، أنظمتھم وطب اریخھم وثقاف اس، ت  واعرف حال الن
ن وقفھم م م م وبھم، تفھ الیق قل ھم، ومغ اتیح نفوس ة، مف البھم القبیح ي أي ومس دعوة، ف  ال

  . واقرأ مقدمة ابن خلدون.. السبل بك یلتقون، وفي أي األفكار معك یتفقون 
***  

  توصیة عملیة
خ نفسك في بابي األخالق والعقیدة، علما وعمال، قوال وفعال - ً رسّ ً ً ً َ ..  
ا واكسر صنما - ل رحم ً ص ن . ً ادة م ا، واكسر ع ھم ى قبریْ ْ عل ف ك أو ق یْ َ د ْ وال َزر ِ

  . دة ال تفید، أو عادة أثمُھا أكبر من نفعھا عاداتك، عا
********  

  دعیة في القرآن الكریمأ
  مرتبة حسب ترتیب المصحف الشریف  

 الرقم االول ھو رقم السورة والرقم الثانى ھو رقم االیة 
ربنا اخرجنا من ھذه القریة الظالم اھلھا واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا 

   )4/75(من لدنك نصیرا 
   )7/23(ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین

   )7/89 (ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین
   )7/126(ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین 

   )7/155(انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین 
ظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین ربنا ال تجعلنا فتنة للقوم ال

)10/86(   
رب اني اعوذ بك ان اسالك ما لیس لي بھ علم واال تغفر لي وترحمني اكن 

   )11/47 (من الخاسرین
   )12/101(انت ولیي في الدنیا واالخرة توفني مسلما والحقني بالصالحین 
 في االرض وال ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما یخفى على هللا من شيء

   )14/38(في السماء 
   )14/40(رب اجعلني مقیم الصالة ومن ذریتي ربنا وتقبل دعاء 
   )14/41(ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب 

رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا 
   )17/80(نصیرا 

   
  

  

ِالِى وحال الناسَح َّ َ َ َ  
))2((   

ذا  ن ھ اني م زء الث و الج ادن ودرھ اد، ومع ائع العب دعوة، وطب ة ال ة لبیئ ھ الداعی ي فق ٌس ف
، الذي استلھمھ االستاذ مسعد یاقوت من حدیث عمرو بن عبسھ مع رسول هللا صلى هللا الرجال 

ى ٌ درس ..علیھ وسلم حینما أراد أن یتعرف على حقیقة دعوة اإلسالم  ل األول في طبیعة المراح
  . للدعوة

***  
  التعمیة عن المؤمنین

ْ معك على ھذا ؟ :  قال عمرو بن عبسة َفمن َ َ َ َ َ ََ َ  
د « : -صلى هللا علیھ وسلم -َال النبي َق ٌّ وعبْ ر ٌحُ َ َ« .  

دعوة السریة -ٌوھذه توریة على األرجح؛ إذا ال یُعقل أن عدد من أسلموا ة ال الل مرحل  - خ
ة -حر وعبد ینسحب : قولھف... ! ن، حر وعبدمحصور في شخصی ة اللغویة والبالغی  من الناحی

  !  على جمع غفیر من األحرار والعبید؛ إذ ھذا الجمعُ یتألف من حر وعبد -
ماء أشراف  ھ بأس م یُصرح ل ولماذا التوریة ؟ ولماذا لم یخبره بعدد أفراد الجماعة؟ ولماذا ل

   الحسب والمال ؟ الدعوة اإلسالمیة ورجاالتھا من أولي
یة أن  ك، خش یان ذل ة تقتض طھاد خاص روف االض ة وظ ة عام ة المكی ة المرحل إن طبیع
واش  ى احت ة عل ذي یساعد الوثنی ر ال لمین، األم ي للمس دد الحقیق ى الع ركون عل یتعرف المش

 َ على أفرادھا وانتشالھم زرفاتصدوا لھم القوة المناسبة لالنقضاضالمسلمین، فیترصدوھم، فیر
  . ًدنا، وضربھم ضربة قوي خبیروواح

یس  لمین؛ فل عفاء المس ؤمنین، وحصنا لض وا ستارا للم دعوة، أن یكون ًوھو درس لرجال ال ً
اتھم انھم وثب ى إیم ة المدفع؛ متكال عل ام فوھ ھ أم ذف برجال تن ًمن أخالق قائد الدعوة أن یق ، فیف

  . المؤمنین، فیخسر ویخسرون
ة  ھ ًإن قائد الدعوة یتحرى دوما التعمی ى أبنائ ل األب عل ا یظل ھ؛ كم ن رجال ر .. ع ذا أث ٌولھ َ

ھ  ھ علی ُبعید في تعمیق العالقة بین القائد وجنده أو بین األخ وأخیھ؛ لـما یراه األخ من تلھف أخی ِ
  . خشیة أن یمسسھ سوء 

***  
ى ھذا ؟  " -وسؤال عمرو بن عبسة  ْ معك عل َفمن َ َ َ َ َ ََ اھیر والعامة -" َ ة الجم ك طبیع یظھر ل

ن  اعون، م ھ المبت تظ حول ذي اق دكان ال ة تغتر بال ف، إن العام الكم ال الكی أثرھم ب دعوات؛ وت ال
ب  ي الغال رون بھذا، وال یھتمون ف ر رواده، یغت ذي كث دى ال ر زواره؛ وبالمنت وبالموقع الذي كث

  . مصداقیة ھذا الموقع وسالمة منھجھاألعم بالمضمون أو بمدى 
. مون الحق ال بظاھره وإن عزف عنھ الناسُ أجمعونأما العقالء المخلصون فیھتمون بمض

***  
  رجال ورجال

َقال عمرو بْن عبسة  َ ُفقلت : َ َْ ك : ُ َإنى مُتبعُ ِ َِّ ِّ !  
َفقال النبي  مك ھذا، أال ترى حالى وحال : " -صلى هللا علیھ وسلم  -َ ْ تطیعُ ذلك یو ْ َإنك ال تس َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ َّ ِ

ْ جع ْ ِالناس، ولكن ار ِ ِِ َ َ ت فأتنى َّ ْ ت بى قد ظھر ْ لك، فإذا سمع ْ ِ إلى أھ ِ ِ ِْ َ ُ َ ََ َ ََ َْ َِ ِ َِ َ ."  
ُوھذا الرد یفیدك أن الدعوات تكون أكثر فعالیة في البیئة الحرة، عندما ترفع القیود، ویُطلق 
دعوات  ة لنمو ال الدعاة یبلغون رساالت هللا بكامل إرادتھم دون حظر أو منع؛ ھذه ھي أنسب بیئ

  .  وأفضل األوقات لجذب الجماھیربین عامة الناس،
ا  ت حظرھ ي وق ا وف اء محنتھ دعوة أثن ى ال م إل ن ینض ا م بر -أم زم والص ي الع م أول فھ

اف  ى أكت َوالثبات، وھم دوما من یقیمون الدعوات، فلم نر في تاریخ اإلنسانیة دعوة قامت إال عل ً
دوا صعابھا، و ى ألوائھا، وكاب ا، وصبروا عل رة محنتھ ي فت ا ف اموا من دخلوھ را، ون اموا كثی ق

  .   فاألیادي الناعمة ال تبني الدول، والمترفون ال یصنعون حضارة. ًقلیال، من أجلھا
ا،  ي أورب یش ف ھیونیة تركوا رغد الع ة الص َولذلك ال تعجب إذا علمت أن مؤسسي الحرك

طین  ي فلس ال ف دوا القت رتھم، وكاب من وتركوا بیوتھم وأموالھم، وھاجروا متجردین من أجل فك
  . أجل إقامة دولتھم الباطلة، ونجحوا في ذرع ھذا الكیان السرطاني في جسد األمة اإلسالمیة

كان ال ینام إال أربع ساعات، ثم -مؤسس الشیوعیة -َوال تعجب إذا علمت أن كارل ماركس 
د  ف الزاھد العاب ك متقشف تقش ین ذل یمضي آناء نھاره في الدعوة، وآناء لیلھ في الكتابھ، وھو ب

  . ھكذا أھل الباطل في باطلھم، فأحرى بأھل الحق أن یتخلقوا بأخالق نبیھم ..
ذلوا  ن ب د م ي جھ ون ف أكلون ویتنعم ا ی ب، فإنم ھلة دون تع رة س ون الثم ذین یقطف ا ال أم
یئا  ذل ش م یب ن ل ان كم ًوضحوا، ولیس من یحمل الدعوة كمن تحملھ الدعوة، ولیس من أسس بنی

  . نع البئر كالشارب منھلیس صا.. سوى العیش في ظاللھ 
ن ... { وا م ذین أنفق ن ال ة مِّ رج م دَ ظ لئك أعْ ْ ل الفتح وقاتل أو ْ أنفق من قبْ ن توي منكم مَّ ْ ِال یس ِ ِ ِ ُِ ْ َُ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََّ َ ًْ ُ َ ُ ِ ِ َ ِ

ملون خبیر ْ نى وهللا بما تع ْ س َ هللا الحُ د وقاتلوا وكال وعد ْ ٌبع ِ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ً ّ ُُ َُّ َّ ُ   ]. 10:الحدید[ }ُ
***  

  طاقة الناس وبیئة الدعوة
ِأال ترى حالى وحال الناس" َّ َ َ َ َ َِ َ َ َ ! "  

ان رسول  ل ك لیس من الحكمة تكدیس أبناء الدعوة في بقعة خطرة؛ فھذا أجدر لضربھا، ب
ي قاعدة انبرت -صلى هللا علیھ وسلم -هللا  ربت ف ًیسعى دوما إلنشاء عدة قواعد للدعوة، فإذا ضُ

ي أخرى تحمل اللواء، وتم وة ف اد دع ة إیج ة، ومحاول ي الحبش المیة ف ة إس ي إنشاء جالی ك ف  ذل
  . ًالطائف، وإرسال مصعب إلى المدینة تمھیدا لبناء المجتمع اإلسالمي الجدید

ى  -فتح باب االنضمام إلى الدعوة  -ً أیضا-ھذا، ولیس من الحنكة ى  -في مراحلھا األول عل
الح والطالح، والواث دخل الص ث ی ا مصراعیھ؛ بحی ي مراحلھ اج ف دعوة تحت ردد، إن ال ق والمت
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  خاطرة
  طیئةرأس كل خ

  
ًسمعت أن شابا صغیرا مر بجواره شیخ كبیر، : یا أبتي ً
  . فوجده یبكي

  ! رحمك هللا تبكي؟- یا بني-ما لك: فقال الشیخ للشاب
رأیت أمي تشعل التنور بصغیر الحطب، : فقال الشاب

فخشیت أن یشعل هللا بي وبأمثالي من الصغار نار جھنم یوم 
  ..!!القیامة، فذلك الذي أبكاني

ولماذا ال ! لماذا ال أحس بما یحس بھ ھذا الشاب؟: یا أبتي
  !أعیش كما یعش؟

 ما ربیتني كما تربى وال - وبكل صراحة-ألنك یا أبتي
  ..علمتني كما تعلم

  
ً أن أقسو في العبارة قلیال، یشجعني -  یا أبتي-واسمح لي

  ..على ذلك حلمك بي وعطفك علي واستماعك الجمیل لي
دنیا فعلیھا أعیش، ومن أجلھا ًإنك ربیتني ألكون عبدا لل

ألھث وفي سبیلھا أغالب، فھي محط آمالي ومحور اھتمامي 
ًومنتھى أحالمي، ولم تربني ألكون عبدا  كما یحب هللا، 
ًأستعد للقائھ وأومن بقضائھ، وألتزم بأمره، وأقف مذعنا عند 

  .. نھیھ
  !وھل خلقت الدنیا إال من أجل اآلخرة؟

  ًوال دنیا لمن لم یحي دینا  نماإذا اإلیمان ضاع فال أ
   فقد جعل الفناء لھ قرینا  ومن رضي الحیاة بغیر دین

  
وسأبرھن لك على ذلك بمثال، وإن كانت األمثلة على ذلك 

  ..كثیرة ووفیرة
ً عندما تأخرت عن المدرسة یوما - أیھا الحبیب-فأنت تذكر

بدون عذر، ولم أصل  تعالى ركعة واحدة في ذلك الیوم، 
  . على علم بھذا واطالع علیھوأنت

 عالم وقع لومك وعتابك؟ وعالم كان -  یا أبتي-أسائلك با
  عقابك؟

 عاقبتني على تأخري عن المدرسة ولكنك لم - یا أبتي-إنك
 على عدم صالتي، ووقوفي - مجرد اللوم-تعاقبني ولم تلمني

  .. موقف العز بین یدي خالقي وموالي
 دیننا یبقى وال ما  فال  نرقع دنیانا بتمزیق دیننا

  نرقع 
  

  !فھل تریدني أن أھتم بالدنیا أكثر من الدین؟
  !وھل ترغب أن أخاف منك أكثر من خوفي من هللا؟

وھل تبتغي أن أعمر دنیاي وأخرب آخرتي، فأنتقل من 
العمار إلى الخراب عندما ینتھي زمن المھلة ویأتي زمن 

  !النقلة؟
  

  ابك؟  من سخطك وعق- یا أبتي-لماذا حذرتني
  !ولم تحذرني وتنذرني من سخط هللا وعقابھ وألیم عذابھ؟

  !أكانت الدنیا أحب إلیك من اآلخرة؟
ًأم كان الحطام الفاني العاجل خیرا عندك وأحب إلى نفسك 

  !من النعیم الباقي اآلجل؟
من كانت اآلخرة ": قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

شملھ، وأتتھ الدنیا وھي ھمھ، جعل هللا غناه في قلبھ، وجمع لھ 
راغمة، ومن كانت الدنیا ھمھ، جعل هللا فقره بین عینیھ، وفرق 

  ."علیھ شملھ، ولم یأتھ من الدنیا إال ما قدر لھ
    النفس تبكي على الدنیا وقد علمت

  أن السالمة فیھا ترك ما فیھا
      ال دار للمرء بعد الموت یسكنھا

  إال التي كان قبل الموت یبنیھا
   بناھا بخیر طاب مسكنھ    فإن 

  وإن بناھا بشر خاب بانیھا
ما من عبد ": قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

یسترعیھ هللا رعیة، یموت یوم یموت وھو غاش لرعیتھ، إال 
  ) .حرم هللا علیھ الجنة

  

  قراءة في كتابات األستاذ حسن البنا 
  مؤسس الحركة اإلسالمیة الحدیثة

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

  
ووحدة  ولیة الحاكم،ئ مسي، وھي تتحصل فين مبادئ الحكم اإلسالمي ھي ذاتھا مبادئ الحكم الدستورى النیاب إ-

  .األمة واحترام إرادتھا
الدولة   ذلك رئیسيجیر لھم ، عامل لدیھم، سواء فأ هللا تبارك وتعالى وبین الناس، وھو يوالحاكم مسئول بین ید

یمارس الحكم  ي الذي النظام الرئاسي ذلك الرئیس في شأن عام للجماعة، وسواء في ف ممن یملكون اتخاذ القرارأيو أ
 النظام يالوزراء ف و مجلسأ الفقھ اإلسالمي بوزراء التتفیذ، يبنفسھ، ویعاونھ عدد من الوزراء من نوع ما یعرف ف

 بنظام وزیر ياإلسالم ب الفقھ كتي ممارسة الحكم، مما یماثل ما یعرف في یكون مفوضا بالدستور في الذيالبرلمان
ن إعانتھ، وأحسن أ فإن ،تصرفاتھ مام األمة ، علیھ أن یقدم لھا الحساب عنأالتفویض، والحاكم على الدوام مسئول 

  .ساء قومتھأ
ساس من فكرة النیابة عن األمة، أصول الشریعة اإلسالمیة، وعلى أطار من إ يذا كانت والیة الحاكم تقوم فإو -

 التقریر واإلشراف على ي تتحقق بطریق االنتخاب، وھي تتحقق بقدر ما یتاح للمجالس النیابیة من سلطان ففإن النیابة
صحاب القوة أجھزة اإلدارة، وضغوط أ سالیب االنتخاب من ھیمنةأالتتفیذ، وھي تتحقق بأمثل ما یكون كلما تحررت 

 المشرفین على عملیة االنتخاب، يواألمن والثقة ف اد المجتمع، وكلما كمل إلجراءاتھا من ضمانات الحیياالقتصادیة ف
 االختیار المؤثر الفعال لنواب ي لھ فعلیھ، ولیلقى تعبیرا كامال یة ضغوطأ من يوذلك حتى یتحرر الصوت االنتخاب

  .األمة
یة األحزاب والجمعیات السیاس ، وتقریر حق تكوینيال بإطالق حریة التتظیم الحزبإن ھذا التمثیل ال یتحقق إ

ألخطر مبادئ  ذن بإنشائھا، واكتفاء بإخطار وزارة الداخلیة، وتقریر ھذا الحق تقریرإدون حاجة للحصول على 
للجماھیر لتختبر  ن یتقدموا بھاأن یتجمعوا على ما یدینون بصوابھ من مبادئ، وأالحریة السیاسیة لیمكن المواطنین 

القیود على تكوین  ن فرضإداریة مسیطرة، إو سلطة أصوابھا وفوائدھا، دون وصایة على ذلك من حزب حاكم، 
 جھاز اإلدارة على أو  سیطرة الحزب الحاكمي التطبیق العملي فنياألحزاب، واشتراط اإلذن فیھا من جھة ما، یع

حیث االنتشار بین الجماھیر،  شملھا منأن أكثر القوى السیاسیة شعبیة وأالحركة الحزبیة جمعاء، والدلیل على ذلك 
  .سیاسیة  الحركة اإلسالمیة ، ممنوعة حتى اآلن من حق تكوین حزب لھا أو جمعیةوھي

جمیع  ينواعھا وفأن یكون اإلشراف علیھا بكل  أجواء االنتخابات،أ يویتعین ضمانا للحیدة والتزاما باألمانة ف
ف الكامل على لجان مراحلھا لجھة ذات عدل وحیدة، وھي السلطة القضائیة، فیناط بمجلس القضاء األعلى اإلشرا

  .االنتخابات كلھا، ولو اقتضى ذلك أن تجرى االنتخابات على مراحل زمنیة متتابعة
 يدخل فأ وفضال عما تكفلھ السلطة القضائیة للعملیة االنتخابیة من ضمانات العدل والحیدة ، فإن ھذا اإلشراف

فسح أمجلس القاضي  والئیة للقضاء، ولیس مثل الوظیفة اليدخل فأیة وظیفة أخرى، وھو أ يالوظیفة القضائیة منھ ف
ن ھذا أ ووكالة، كما ء نیابة، واالنتخاب إجرايحوال النیابة الشرعیة، وأوضاع التمثیل القانون أ تبیانيضبط فأو

ذا كانت سلطة التتفیذ تخضع للسلطة التشریعیة، فإن إ التعبیر عن تمیز سلطات الدولة، ويالوضع المقترح أصدق ف
 عن ذلك فالقضاة المتبوعة، وفضال ن تتولى الجھة التابعة اإلشراف على تشكیل الجھةأ الطبع السلیم يمما یجاف

  .يالتتافس االنتخاب طراف عملیةأ مما یجعلھم بمنأى من ، األحزابيممنوعون عن المشاركة ف
األصالة ھنا  ووجھ ونظامھ، يضاء عن سلطة الحاكم ھو سمة أصیلة من سمات التشریع اإلسالمقالل القن استإ -

شریعة هللا سبحانھ وتعالى،  نما یستمد قضاءه مباشرة منإ اإلسالم ال یطبق قانونا یفرضھ علیھ الحاكم، ي فين القاضأ
  .انحسرت ظالل الشرعیة عن حكومتھ الإن یمتثل لھ، وأح لھ الحاكم، وضن یخأا یتعین د قضائھ موريبل ھو یرد ف

ذلك   الدستور، وال من قانون یمنع عزل القضاة، فكليد فرستقاللھ من نص ی نظام ال یستمد اأي ين القضاء فإ
االجتماعیة   من القوىأين تتبدل وتتعدل باختالف موازین القوى السیاسیة واالجتماعیة، ومدى تفرد أدوات یمكن أ

من اختالف سلطة  یردنما أساس استقالل القضاء فعال إ وقت ما، ويوضاع السلطة السیاسیة فألقة على طبالھیمنة الم
 يا فع خاضيوالمالي ادموذ الف والسیطرة، والنيدوات القھر المادأالتشریع عن سلطة التنفیذ، فیكون من یملك 

 ي تلك األدوات، أيبدایة ف  ال یتحكمي الذي جھة أخرى، وھي المجلس النیابراالستخدام المشروع لھذه األدوات لتقری
  .خیرةة لألضعاألولى خا  الحدیث، وتكونحطلریع حسب المصتكون سلطة التتفیذ غیر سلطة التش

دوات  أحكامھ مباشرة من النصوص المنزلة، وتعمل فیھا ما یملك بعلمھ منأنما یستمد إ اإلسالم ي فيوالقاض
 يستقلة فمالھ  ھیمنتيیقة المباشرة یكتسب القاضر بحجیتھا، وبھذه الطيالتفسیر المستقرة الثابتة باالعتراف العلم

  .ضھم البعضعب  نزاعاتم معيو لمعامالت عامة الناس فأجال الشرعیة، سواء بالنسب لتصرفات الحاكمین، م
 نھ ضمانة لألفراد والحكومین، ولیسأ، ويفإن استقالل القضاء لیس فقط موضوع صواب سیاس، ومن ثم

ي ة اإلسالمیة الذع الشریركان تطبیقأ، وركن من يھم معالم النظام اإلسالمأ من مموضوع استحسان، ولكنھ معل
  .نشطتھاأفعل أتولیھ الحركة اإلسالمیة 

على  اء كل ما یرد من قیودغلإیة، وئاثن االستملغاء سلطة تشكیل المحاكإا الستقالل القضاء م دعيول ما ینبغأو
وریة دستي فراد فلأل ن المباشرعیة حالة بأیة صورة، وكفالة حق الطأ ي فرد فيیة دعاوى ألأ ي فيحق التقاض

  . دعوى موضوعیةين یتوقف ذلك على حكم یصدر فأح دون ئالقوانین واللوا
عدادھم أو ةلقضاحاكم وامون الؤ شي النظر فيیة فلقضائ ھذا االستقالل بتأكید استقالل السلطة امكما یتعین دع

ن تعود أ يینبغ ازنتھ، كما بالنسبة لموين المجلس النیابأ وضع الموازنة كشيوتعیینھم، ونقلھم وترقیتھم، واستقاللھا ف
امة على سلطة عاللنیابة ر دور اصتقت، ویقاقیح والتلقضایا كل األوضاع وايلى قضاء التحقیق فإقیق حسلطة الت

عمال الخبرة أدارة إوف  اإلشرايوزارة العدل فسلطة  ر، وحصي االشتراكيلغاء منصب المدعإاالدعاء وحدھا، مع 
 انتداب القضاة فى ، ومع منعلى اإلشراف على السجونإتصاصھا خن یمتد اأى ، علي والطب الشرعيقارعوالشھر ال

 ي فيوحصر التحقیق اإلدار، هد مجلس الدولة وحيخرى، وحصر جھات اإلفتاء للحكومة ووحداتھا فأیة جھات أ
  .النیابة اإلداریة وحدھا
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  واجـبـات من
 األخ العامــل

  
  :أیھا األخ الصادق

ا  وان بأركانھ ھ لإلخ ادق ببیعت ان األخ الص إن إیم
ة  ون لبن ى یك ات؛ حت ذه الواجب ھ أداء ھ ب علی العشر توج
ة  ھ، وغای ل حیات ا أم ا، وجعلھ ل بھ اء إن عم ي البن ة ف قوی

ھ وان غایات ر والرض دنیا، والخی ي ال زاؤه العزة ف ان ج ، ك
ي ، ولھذا في اآلخرة ل ف ات للعام ا واجب وضع اإلمام البن

  : طریق الدعوة، وھي
ً عمال اقتصادیا مھما كنت غنیاأن تزاول – 15 ً وأن , ً

زج بنفسك , م على العمل الحر مھما كان ضئیالتقد وأن ت
  .فیھ مھما كانت مواھبك العلمیة

ة – 16 ة الحكومی ى الوظیف رص عل وأن , أال تح
رزق وال ترفض كھا إذتعتبرھا أضیق أبواب ال , ا أتیحت ل

ات وال تتخل عنھا إال إذا تعارض ع واجب ًت تعارضا تاما م
  .الدعوة

ن – 17 ك م  أن تحرص كل الحرص على أداء مھنت
  . واإلتقان وعدم الغش وضبط الموعدحیث اإلجادة

ك– 18 ي لحق ن التقاض ون حس ؤدي , ِّ أن تك وأن ت
دون طلب حقوق الناس كاملة غیر منقوصة ل , ب وال تماط

   .ًأبدا
ل أ – 19 ن المیسر بك د ع ان أن تبتع ا ك نواعھ مھم

ب وسائل الكسب الح, المقصد من ورائھا ا وتتجن رام مھم
  .كان وراءھا من ربح عاجل

ي جمی – 20 ا ف امالت وأن أن تبتعد عن الرب ع المع
  .ًتطھر منھ تماما

جیع  – 21 ة بتش المیة العام روة اإلس دم الث أن تخ
آت االق نوعات والمنش ادیة المص المیةتص وأن , اإلس

ي ی ع ف ال یق ى القرش ف ا تحرص عل المیة مھم ر إس د غی
وال ت األح بس وال, كان ك وال تل نع وطن ن ص ل إال م  تأك

  .اإلسالمي
ك أن تشترك في الدعوة بجزء من – 22 ؤدي ,  مال ت

ھ ة فی اة الواجب ائل , الزك ا للس ا معلوم ھ حق ل من ًوأن تجع ً
  ً.والمحروم مھما كان دخلك ضئیال

لدخأن ت – 23 , ًر للطوارئ جزءا من دخلك مھما ق
  .ًوأال تتورط في الكمالیات أبدا

ادات  – 24 اء الع ى إحی تطعت عل ا اس ل م أن تعم
, دات األعجمیة في كل مظاھر الحیاةاإلسالمیة وإماتة العا

ومواعید , ة واللغة والتاریخ والزي واألثاثومن ذلك التحی
دوم واالنصراف,  والشرابوالطعام, العمل والراحة , والق

ي ,الخ ..والحزن والسرور   وأن تتحرى السنة المطھرة ف
  .ذلك

اطع المح – 25 ر أن تق اء غی ل قض ة وك اكم األھلی
المي دارس , إس ات والم حف والجماع ة والص واألندی

  .اھض فكرتك اإلسالمیة مقاطعة تامةوالھیئات التي تن
ارك – 26 ة هللا تب دیم مراقب الىأن ت ذكر ,  وتع وت

ل ال, اآلخرة وتستعد لھا ى رضوان وتقطع مراح سلوك إل
وتتقرب إلیھ سبحانھ بنوافل العبادة ومن , هللا بھمة وعزیمة

,  ثالثة أیام من كل شھر على األقلذلك صالة اللیل وصیام
انيوا ي واللس ذكر القلب ن ال ار م ِّ, إلكث ر دعاء وتح ي ال

  .المذكور في كل األحوال
ار – 27 ن الطھ وء ة وأن تأن تحس ى وض ل عل ظ

  .غالب األحیان
ي  – 28 ا ف ى أدائھ ب عل الة وتواظ ن الص أن تحس

  .وتحرص على الجماعة والمسجد ما أمكن ذلك, أوقاتھا
ت إن استطعت  – 29 أن تصوم رمضان وتحج البی

  .ًذلك إن لم تكن مستطیعا اآلن ذلكوتعمل على , إلیھ سبیال
 ،ًأن تستصحب دائما نیة الجھاد وحب الشھادة – 30

 .أن تستعد لذلك ما وسعك االستعدادو

  الخامسة القضیة
 ))2((  

 ؟ بالمرصاد لھم هللا وأعداء اإلسالم دولة یقیموا أن اإلخوان لجماعة یمكن ھل
  ؟ أسرع یصلون لعلھم السیاسیة األحزاب ألسالیب یلجئون ال لماذا

 الصلة قریب تساؤال  العدد السابق على االسئلة السابقة، نتناول في ھذا العدد اإلحابة على اإلجابة التي قدمناھا في بعد
 : وھو السابق بالتساؤل

 ؟ مقاومة أو رد دون یتذوقونھا أو المحن ویتجرعون الضربات یتلقون اإلخوان سیظل ھل
 اإلجابة فیھا لنجد وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول سیرة الى نرجع أن التساؤل ھذا على الرد قبل ًأیضا المفید من ولعلھ
 وكان ، مكة فى المشرآین من الشدیدین التعذیب و اإلیذاء الى معھ المسلمون و ھو السالم و الصالة تعرض علیھ فقد الواضح،

 سمیة زوجتھو یاسر استشھد حتى صبروا وقد ،) الجنة موعدآم فإن یاسر آلً صبرا : ( لھم یعذبون ویقول وھم یاسر آل على یمر
 . التعذیب تحت عنھما هللا رضى

 ذلك من محاولة أى ألن الوقت ذلك فى بالقوة اإلیذاء العدوان برد المسلمین منً أحدا وسلم علیھ هللا صلى الرسول یأمر ولم
 . قلة زالوا ال وھم المسلمین على یقضى الذى الشدید البطش الى بھ وتصل تصعده أن شأنھا من بل العدوان تكن لتوقف لم القبیل

...  ؟ لنا تستنصر أال : وسلم علیھ هللا صلى هللا لرسول أحدھم قال المسلمین بعض على اإلیذاء اشتد لما أنھ السیرة لنا وتروى
 ویشقون الحفر لھم تحفر انتك قبلكم كان من أن ( : ما معناهوقال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول فى وجھ الغضب فظھر

 ھذا بتمام وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول بشرھم ثم ) .. دینھم عن ذلك یصرفھم أن دون والعظم اللحم بین ام ویفصل بالمناشیر
 أو جھل أبىك الكفر أئمة بقتل المسلمین بعض یأمر أن وسلم علیھ هللا صلى نھكاإم فى انك) ...  تستعجلون ولكنكم: (وقال األمر

 والمصلحة الحكمة لكنھ ، منھً سلبیاً موقفا ذلك یعتبر ولم رنا،كذ أن سبق لما یفعل لم ولكنھ بعضھا أو األصنام بتحطیم أو لھب أبى
 القواعد وتكوین هللا دعوة تبلیغ ھو القصد ولكن المسلمین على یقع الذى اإلیذاء إیقاف القصد و الھم فلیس ذلك، اقتضت الدعوة

 لیس واالبتالء اإلیذاء أن یعلم وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن ماك اإلسالمیة، الدولة و الدعوة صرح علیھا سیقوم التى والدعائم
 التمحیص ھى سامیة لحكمة الدعوات فى هللا سنة ولكنھ الحال فى وإیقافھ منھ التخلص یلزم الدعوة طریق علىً غریباً طارئاً أمرا

 بحیث الممحصة النوعیات ھذه إال أدائھا سنوح تحملھا على یقوى وال ثقیلة النصر أمانات ألن اإلیمان، الزیادة و الصقل و
 . شدة تثنیھا وال دنیا التفتنھا
 یفكر لم وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن المسلمین انطالق قاعدة تكون بدء وعند ،الھجرة بعد للسیرة بمتابعتنا نجد إننا ثم

 ةالشوك ذات تكون أن أراد تعالى هللا ولكن للحرب، ولیس التجارة لقافلة خرج بدر الى خروجھ فعند بالقوة ین المشركمواجھة فى
 تفیھ كعلى من البرد سقط حتى الدعاء فىً ملحا ربھ یدعو العریش تحت یقف وسلم علیھ هللا صلى هللا برسول فإذا وتقدیره، بعلمھ
 مجموعة على ًمشفقا رىالبش بتقدیره زال ال أنھ ذلك ومعنى ) ... األرض فى تعبد فلن العصبة ھذه تھلك إن اللھم: ( ویقول

 الھزیمة و للمؤمنین النصر هللا تقدیر فى انك لكن ...  الدعوة مسیرة فتتوقف قلة وھم الحرب تلك فى علیھم یقضى أن المؤمنین
 . والتمكین النصر وفترة واالستضعاف اإلیذاء فترة بین فاصلة بدر انتكو ، هللا ألعداء النكراء

 ال ذلك قبل محاولة أى وأن ،ً مناسبا تجعلھ ومالبسات ظروف توفر من لھ البد هللا أعداء عدوان رد فى البدء أن نرى ھكذا
 . علیھم المعتدى أشخاص ولیس القصد ھى التى الدعوة صالح غیر فى وتكون عواقبھا، تؤمن

 ھكذا یظلوا أن نیمك ال وأنھ ،التساؤل لھذا واضح رد اإلسالمى العالم أجزاء بعض فى اإلخوان موقف فى لعلً أیضا ونقول
 أمره على غالب وهللا (: بالمقادیر تجرى فاألمور المتعجلون یتسرع وال المتحمسون فلیطمئن مقاومة أو رد دون الضربات یتلقون
 ) .یعلمون ال الناس أآثر ولكن

 ؟ القیادة خطأ ھو ھل
 الضربات و المحن ھذه ھل :وھو تشكیكك البعض یثیره وربما آخر، لتساؤل الجو یتھیأ أمدھا طول ومع المحن جو وفى

 . ؟ تفادیھا الممكن من آان وھل ؟ القیادة فیھا وقعت أخطاء نتیجة
 وتعذیب إیذاء من وصحابتھ وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول لھ تعرض ما أن فنجد اإلجابة فیھا لنجد السیرة الىً أیضا ونعود

 على الخطر فیھا یحسون إنھم ، هللا الى الدعاة و هللا دعوة من هللا ألعداء الطبیعى الموقف ولكنھ ، فیھا وقعوا أخطاء نتیجة یكن لم
 ، لھم وھزیمة باطلھم على قضاء وانتصارھا الحق دعوة قیام فى أن ویعلمون ، الظلم و البغى على القائم سلطانھم وعلى باطلھم

 یطفىء ولن ، هللا ونور هللا دعوة ألنھا ذلك فى لونیفش لكنھم ، علیھم تقضى أن قبل علیھا القضاء ویحاولون یحاربونھا لذلك فھم
 .). الكافرون رهك ولو نوره متم وهللا بأفواھھم هللا نور لیطفئوا یریدون (: بشر هللا نور

 : للخیر وسعھا اجتھدت القیادة
 حربھم فى إلیھ یستندونً ئفازاً مبررا العام للرأى أو الناس لجمھور یقدموا وأن البد هللا دعوة یحاربون حینما هللا أعداء ولكن
 وشاعر اھنوك وساحر اذبك أنھ وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول عن قالوا ما، ك هللا الى بالدعاة الباطلة التھم فیلصقون واعتدائھم،

 . ذلك غیر الى وأھلھ المرء بین یفرق وبدینھ بدعوتھ وأنھ ، ومجنون
 هللا أعداء اتھم بأن ھذا عصرنا فى حدث ماوك ، األرض فى باإلفساد ھوقوم موسى باتھام حولھ المألو فرعون سبقھم ماوك
 . الحكم الى للتسلق الدین وراء التستر و واإلرھاب بالتطرف هللا الى الدعاة و اإلخوان
 التضلیل أسالیب من ذلك غیر الى ، اإلسكندریة فى الناصر عبد قتل محاولة تمثیلیةك لضربھم مبررك األحداث افتعلوا ماوك

 عن ھمتھم تقصر من لبعض یحلو ماك ، الباطلة التھم ھذه تحجبھ أن من وأسطع أقوى الحق نور ولكن والتشویھ، والتشكیك
 أخطاء نتیجة المحن ھذه فى تسبب التى وأنھا القیادة على بالالئمة یعودوا أن المحن و الضربات لھذه نتیجة المسیرة مواصلة

 التعذیب و اإلیذاء وقوع یتفادى أن وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول استطاعة فى یكن لم نھأ ماوك الواقع غیر وھذا ، فیھا وقعت
 ھذه وترك واحد إلھ الى الدعوة وخاصة ، ویقلقھم األعداء یثیر مما إلیھ یدعو مما ثیرك عن تنازل إذا إال معھ المسلمین وعلى علیھ

 صراط على إنك إلیك أوحى بالذى فاستمسك (:  یدعوه وهللا ذلك من ىءش عن یتنازل أن وسلم علیھ هللا صلى لھ انك وما األصنام
    ..) تسألون وسوف ولقومك لك لذآر وإنھ مستقیم

 وقیادتھم اإلخوان أن بذلك نعنى وال ، النصر تحقق حتى وللمسلمین لھ وإیذائھم هللا أعداء اعتداء یتوقف لم وبالتالى
 مع األولى الجماعة حتى حرآة أو جماعة منھا تخلو ال فردیة أو جزئیة أخطاء بین نفرق أن یجب ولكن ، الخطأ من معصومون

 المحن تفادى الممكن من انك أنھ أو القیادة من أخطاء الى فىأصلھا المحن نرجع أن وبین وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول
 . الخطأ عین ھو التصور فھذا األخطاء بتفادى

 

  من فقھ الدعوة
  -  رحمھ هللا–ستاذ مصطفى مشھور المرشد االسبق األ


