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بسم هللا الرمحن الرحيم
تمهيد
تهت ت وترب ت

أرأيتتإ ىلتتر اارخ الةااتتاة الهام تدهللا ين ت ا م ء،يهتتا المتتا
وتحيا باد م تها وتنبإ من كل زوج بهيج!
كذلك كانإ اامة اإلسالمية ي منتصف القرن الرابع ءشتر الهرتر ولبتل
ظه ت ر حركتتة اإل ت ان المستت،مينا خالمتترو الةال تتة و تتي تتر م هتتر ل،ترمتتع
تحإ رايتة الاقيتدهللا اإلستالمية و المت ق الت نن اإلستالمي اتر ممت ق بتين بترا ن
المستتتامرين متتن برييتتانيين و رنستتيين وتيتتر ن حتتتر لنتتدا التتتي لتتن ت تتن
ءي،تتإ
تترتتاوز بةتتاة ماليتتين كانتتإ تح تتن نحت ماوتتة م،يت ن تتي أندونيستتيا! و ال
أح تا اإلستال واتالةتذ القتر ن مهرت سرا وستييرو القت انين ال عتاية والتقاليتتد
الغربيتتة والقتتين ااةنبيتتة ء،تتر حي تاهللا المستت،مين وبةامتتة اليبقتتة الم ق تتة متتنهن
نتيرة لهيمنة االستامار ال تا ر ء،تر أزمتة التا،تين والت ةيتو والتتر ير تةرةتإ
أةياا تحمل أسما ىسالمية وءق سال أوروبية.
وانةن ذا ال ساخ التذ و تد متع االستتامار التد يل ىلتر ال ستاخ التذ  ،تتو
ءص ر االنحيان والتة،ف ازخاخ اليين ب،ة والدا ء،ة.
واا م الذ ت ل بح ظ القر ن وبقا اإلسال وىظهتار ء،تر التدين ك،تو
أن يرتتدخ لهتتذا التتدين اتتبابو ويايتتد لرستتد تتذ اامتتة الهامتتد الروحتتو وحياتتتو متتن
ةديد .انتإ خءت هللا اإل ت ان المست،مين وكتان حستن البنتا مهست تذ الحركتة
تارا تي
«ال برى» التي مةر ء،يها مس ن ءا سما تركإ يها «بصماو» و س
كل مراا و ي كل م ان خا ل الاالن اإلسالمي و ارةو.
ولسإال أكتب ذ الصحاوف مهر س ا لحركة اإل ان ومب،غ تر ير ا ي الحيتاهللا
المصتترية والاربيتتة واإلستتالمية هتتذا ةهتتد ينتت بتتو تترخ مهمتتا ت تتن لدرتتتو
ووستتاو،و .وىنمتتا ت واةتتب الرماءتتة التتذ رنتتإ يتتو حتتتر الي ت وىن كانتتإ
الةتترباو المتالحقتتة التتتي أمتتابإ الرماءتتة تتي كتتل الاهت خ تراتتل لهتتا بات
الاالذر ال الك،و.
ىنمتتا أكتتتب نتتا ءتتن ةانتتب واحتتد متتن ة انتتب تتذ الحركتتة الةتتةمة و ت ا
ةانب التربية كما همو اإل ان من اإلسال وكما نبق .
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ولسإ أحاوا نا االستقصا واإلحانة وىنما أكت ي بإبراز الما،ن وىءيتا
المالمتتتا التتتتي ت تتتي إليةتتتاع تتترهللا الرماءتتتة ءتتتن التربيتتتة وةه خ تتتا تتتي
ممارستها ونق،ها ىلر والع حي يتم ل ي بشر أحيا .
وال ية تتر ء،تتر خار أو مرالتتب أن حركتتة اإل تت ان تم تتل  -تتي الدرةتتة
ااولر  -مدرسة نم ذةية ناةحة ل،تربية اإلسالمية الحقة وأن أ ن ما حققتو ت
ت ين ةيتل مست،ن ةديتد ي هتن اإلستال ه سمتا متحي سحا ويتهمن بتو ىيمانستا ءميقستا
ويامل بو ي ن سو وأ ،و ويرا د إلءال ك،متو وتح ين ارياتو وت حيد أمتو.
وقد ساعد على هذا النجاح جملة عوامل:
 -1ىيمتتان ال يت ء ت ن بتترن التربيتتة تتي ال ستتي،ة ال تذهللا لتغييتتر المرتمتتع وبنتتا
الرةتتاا وتحقيتتم ا،متتاا وكتتان ىمتتا الرماءتتة الشتتهيد حستتن البنتتا يا،تتن أن
نريم التربية بايدهللا الشقة ن ي،ة المراحل ك يرهللا المشاق وال يصتبر ء،تر
ن لها ومتاءبها ىال الق،يل من النا من أولي الات ول نتو كتان يا،تن كتذلك
ء،ن اليقين أنها وحد ا اليريم الم مت،ة ال نريتم تير تا تال بتديل لهتا
وال تنر ءنها .و ي اليريم التي س ،ها النبي م،ر م ء،يتو وست،ن ت ن
بها الريل الرباني النم ذةي الذ لن تر ءتين التدنيا م ،تو والتذ تت لر باتد
ذلك تربية الشا ب ولياختها ىلر الحم والةير.
 -2منهاج ل،تربية محدخ اا داف واعتا الةيت او ما،ت المصتاخر مت امتل
الر انتتب متن ت ن ااستتاليب لتتاون ء،تتر ،س ت ة بينتتة الم تتا ين مستتتمدهللا متتن
اإلسال خون س ا .
 -3ة ةماءي ىيرابي يرتو الرماءة من ارنو أن ياتين كتل أم مست،ن ء،تر أن
يحيتتتا حيتتتاهللا ىستتتالمية ءتتتن نريتتتم اإليحتتتا والقتتتدوهللا والمشتتتاركة ال ةدانيتتتة
والام،يتتتة والمتتتر ل،يتتتل بن ستتتو ك يتتتر بإ انتتتو عتتتايف بم تتترخ لتتت
برماءتتتتو الرماءتتتة لتتت هللا ء،تتتر الةيتتتر والياءتتتة وءصتتتمة متتتن الشتتتتر
والماصية و تي الحتدي ا «يدد مدا الجماعدة» «وإنمدا يأكدل الدذ م مد
الغنم القاصية».
 -4لاود مترب ب يرتتو وب قا تتو وبةبرتتو .و بتو م اتحنة ىيمانيتة ن ستية تيتر
ماتتتاخهللا أ ترو تتي ل،ت ب متن اتصتتل بتتو وأ تتاخ متتن ل،بتتو ء،تتر ل،ت ب متتن
ح لتتو وكتتان أاتتبو بتت «الم لتتد» أو «التتدينام » التتذ متته منتتو ا ،تترون
«بيارياو» ل ،بهن .وال ال ىذا رج من الق،ب خ ل الق ،ب بغيتر استتاذان
وىذا رج من ال،سان لن يراوز ا،ذان .صاحب الق،ب الحتي ت التذ يته ر
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ي مستمايو ومريديو .أما ماحب الق،ب الميإ تال يستتييع أن يالحيتي ل،تب
تير الد الشي ال ياييو وليسإ الناوحة كال ،ي.
 -5ءدخ من المربين المة،صين اال يا اامنا من ا بيريقتة القاوتد ونستر ا
ء،تتر من التتو أ تتروا تتي تالميتتذ ن تتن أمتتبا تتهال أستتاتذهللا لمتتن باتتد ن ..
و ذا.
ولستتتإ أءنتتتي بتتتالمربين نتتتاا ريرتتتي الماا تتتد الا،يتتتا ل،تربيتتتة أو حم،تتتة
سا ذو «احنة» ءاليتة متن اإليمتان
الماةستير والدكت را يها وىنما أءني أنا س
ومتتالبة اإلراخهللا وستتاة الاان تتة والقتتدرهللا ء،تتر
ولت هللا التتروع ومت ا التتن
س
س
تتاةرا
ستا أو م ظ تا بستييا أو
التر ير ي ا ،رين  ..وربما كان أحد هال مهند س
س
س
ءامال ممن ال ءاللة لو بدراسة أم ا التربية أو منا رها.
أو
 -6وستتاول مرنتتة متن ءتتة باةتتها تترخ وباةتتها ةمتتاءي باةتتها ن تتر
وباةها ءم،ي باةها ءق،ي باةتها ءتان ي باةتها ىيرتابي وباةتها
س،بي من خرو ىلتر يتب ىلتر محاعتراو ىلتر نتدواو ىلتر أحاخيت
رخية .ومن اااراو تح تظ ىلتر تا تاو تتدو ىلتر أنااتيد تته ر ب ،ماتهتا
ولحنها ونغمها  ..ومن لقا او خوريتة لمرم ءتاو مةتتارهللا تي البيت و ء،تر
القرا هللا وال قا ة والاباخهللا واا هللا سميإ كتل مرم ءتة منهتا «أسترهللا» ىيحتا س
بمانر اال ة والم خهللا بين أبنا الااو،ة ال احدهللا ىلر لقتا او أ ترى تي اتابة
الرماءة تالبسا م ءد ا ال،يل تتردخ يها الاق ا بال قا تة والق،ت ب بالابتاخهللا
وااةسا بالرياعة وسميإ ذ «ال تيبة» ىيحا بمانر الرهاخ ىلر تيتر
ذلك من ال ساول واليراوم التي تهدف ىلر بنا اإلنسان المس،ن المت امل.
وكل تربية ىنما تت يف بحسب الغاية منها حتر تي الحي انتاو تالبقرهللا التتي
تربر ل،بن تير التي تربي ل،حن تير التي تربي ل،حرث.
وكتتذلك اإلنستتان والتربيتتة تربيتتة اإلنستتان ال ة ت خ تيتتر تربيتتة اإلنستتان
الشي ءي و متا تيتر تربيتة اإلنستان الب رةت از أو الرأستمالي وك،هتا تيتر
تربيتتة اإلنستتان المستت،ن .وتربيتتة المستت،ن التق،يتتد تيتتر تربيتتة المستت،ن اإليرتتابي ..
تربيتتة المستت،ن تتي مرتمتتع يح متتو القتتر ن وتستتيير ء،يتتو تاتتالين اإلستتال تيتتر
تربية المس،ن ي مرتمااو تصتيرن يهتا الرا ،يتة واإلستال ويتنازءهتا ال تر
واإليمان والتح،ل وااللت ا .
أةتل  ..ىن تربيتة المست،ن التذ ي ت تي متن اإلستال بالصتالهللا والصتيا والتذكر
والتتتدءا وىذا ذكتتتر أمامتتتو حتتتاا اإلستتتال والمستتت،مين التصتتتر ء،تتتر الح ل،تتتة
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واالستتترةان تيتتر تربيتتة المستت،ن التذ يغ،تتي متتدر تيترهللا ء،تتر اإلستتال كمتتا
يغ،ي القتدر ت ق النتار ويتذوب ل،بتو أستر ء،تر المست،مين كمتا يتذوب الم،تا تي
الما ن يح ا ذلك ااسر وت،ك الغيترهللا ىلتر لت هللا خا اتة ل،امتل وانياللتة باء تة
ء،ر التغيير.
ذا المس،ن المنشت خ التذ ال يستست،ن ل ،التع بتل يامتل ء،تر تغييتر كمتا
أمر م وال ياتذر بالقةا والقدر بل يهمن برنو لةتا م الغالتب ولتدرهللا
الذ ال يالرخ .ىنو المس،ن الذ يامل إللامة رسالة وبنا أمة وىحيا حةارهللا.
عا حتر انت متإ
«رسالة امتدو ن سال حتر ام،إ ماخ ال من وامتدو ءر س
اق اامن وامتدو ءمقسا حتر است ءبإ اا ن الدنيا وا ،رهللا»(.)1
وأمتتة صتتها م بةيتتر كتتتاب أن ت ا وأء تتن نبتتي أرستتل ةا،هتتا يتتر أم تة
أ ال رةإ ل،نتا وةا،هتا أمتة وست س
يا تي كتل اتي وأ ،هتا لهستتاذية والشتهاخهللا
ء،ر النا .
وحةتتتارهللا ربانيتتتة ىنستتتانية ءالميتتتة أ الليتتتة ةماتتتإ بتتتين الا،تتتن واإليمتتتان
وم ةتتإ بتتين المتتاخهللا والتتروع ووازنتتإ بتتين التتدنيا وا ،ترهللا وح تتإ ل نستتان
صاوص اإلنسان وكرامة اإلنسان.
كانإ تربية ذا المس،ن تي المهمتة ااولتر لحركتة اإل ت ان؛ انتو ت وحتد
أستتتا التغييتتتر ومحتتت ر الصتتتالع واإلمتتتالع .وال أمتتتل تتتي استتتتاناف حيتتتاهللا
ىسالمية أو ليا خولة ىسالمية أو تيبيم ل انين ىسالمية بغير .
وكتتتان ل،تربيتتتة اإلستتتالمية تتتي هتتتن اإل تتت ان وتيبتتتيقهن صتتتاوص بتتتارزهللا
وممي او ظتا رهللا أ مهتاا التركيتد ء،تر الربانيتة  ..الت امتل والشتم ا  ..االءتتداا
والت ازن  ..اإليرابية والبنا  ..اا هللا والروع الرماءية  ..التمي واالستقالا.
وستتنحاوا نتتا أن نةتتص كت ًتال منهتتا بحتتدي بقتتدر متتا يتستتع المقتتا  ..وبتتا
الت يم.

خ .ي سف القرعاو

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )1متتن ك،متتاو الشتتهيد حستتن البنتتا تتي مقالتتو «متتن وحتتي حتترا » برري تدهللا اإل ت ان المستت،م ن
الي مية.
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الربانية
الرانتتب الربتتاني  -أو اإليمتتاني  -تتي التربيتتة اإلستتالمية كمتتا همهتتا اإل ت ان
يترا وأءمقهتا أ سترا وذلتك ان أوا
ونبق ا أ تن ة انتب التربيتة وأاتد ا
س
دف ل،تربية اإلسالمية ت ين اإلنسان المهمن.
واإليمان ي اإلسال لي ل سال يقاا وال خء ى تتدءر ىنمتا ت حقيقتة يمتتد
اااءها ىلر الاقل يقتنع وىلر الاان ة تريش وىلر اإلراخهللا تتحرك وتحترك
ىنتتو كمتتا ةتتا تتي اا تترا «متتا ولتتر تتي الق،تتب ومتتدلو الامتتل»{ .إِنَّ َمددا ُۡل ۡم ُم ِمنۡددو َ
سد ِي ِل َّ
ۡلَّذِي َ َءا َمنۡواْ ِب َّ
ّۡللِ}
ِدهمُ ِدب َ
ٱّللِ َو َرسۡو ِل ِۦه ث ۡ َّم لَمُ َي ُرتَابۡواْ َو َٰ َج َهددۡواْ ِبدأ َ ُم َٰ َو ِل ِهمُ َونَنسۡه ِ
[الحرراوا .]15
لتتي اإليمتتان تتي اإلستتال مرتترخ مار تتة ذ نيتتة محةتتة كمار تتة المت ،متتين
وال الس ة وال مررخ تذوق روحي المرنا كتتذوق المتصت ة وال مرترخ ست ،ك
تابتتد كستت ،ك النستتاك والمت تتدين .ىنتتو مرم ت ن تتذا ك،تتو ستتال سما متتن الشتتي
واإل تتران والت تتري مةتتا سا ىليتتو ىيرابيتتة تامتتر اارخ بتتالحم وتمتته الحي تاهللا
بالةير وتق خ اإلنسان ىلر الراد.
لقتتد حتتاوا اإل ت ان تتي تتتربيتهن أن يرما ت ا متتا رلتتو المت ،م ت ن والص ت ية
وال قها من ءنامر اإليمان الحم وأن يردخوا ما أبال المست،مين تي ااءصتر
اا يرهللا من ماتاني اإليمتان الحتم اتاخوا ىلتر المنتابع الصتا ية يستتمدون منهتا
حقيقة اإليمان الذ يرب أن يربر ء،يتو اإل ت ان .ىيمتان ال تتاب الا يت والستنة
الميهرهللا ب ال
شابو التي ب،غإ بةاسا وستين أو بةتاسا وستباين وألتف يتو الحتا ظ
البيهقي كتاب «ااب اإليمان».
ىيمتتان الصتتحابة ومتتن تتتباهن بإحستتان متتن ستت،ف اامتتة التتذين اتتمل ىيمتتانهن
اءتقاخ الق،ب وىلرار ال،سان وءمل الر ارع .ومبغ ىيمتانالهن حيتاتهن ك،هتا تي
المسرد و ي البيإ و ي المرتمع ي الة ،هللا والر ،هللا و ي ال،يتل والنهتار تي
الامل ل،دنيا و ي الامل لآل رهللا .امتاز اإليمان ي تربيتة اإل ت ان بهتذا االمتتداخ
وبهذا الامم وامتتاز كتذلك بحي يتتو النابةتة ول تتو الدا اتة وحركتتو ال االتة
ىنو اا،ة تترةج وتيار يتد م ون ر يةي ونار تحرق.
وءماخ التربيتة الربانيتة ت الق،تب الحتي الم مت ا بتا تتتإ المت لن ب،قاوتو
وحسابو الراةي لرحمتو الةاوف من ءقابو حقيقتة اإلنستان ليستإ تي ي ،تو
المتتاخ وااةهتت هللا والةاليتتا والا تتا والاةتتالو ىنمتتا تتي تتي ت،تتك ال،يي تتة

5

6

التربية اإلسالمية ومدرسة حسن البنا

الربانية التي تس ن ذا الهي ل وتحركو وترمر وتنهتا ىنهتا المةتغة التتي ىذا
م،حإ م،ا الرسد ك،و وىذا سدو سد الرسد ك،و أال و تي الق،تب .الق،تب أو
الروع أو ال هاخ  -سمو ما ااإ  -ذلتك ال تاون الت اءي التذ يصتل اإلنستان
برءماق الحياهللا وأسرار ال ة خ وينتقل بو من اارخ ىلر السما ومن ال ت ن
ىلر الم ن ومن ءالن ال نا ىلر ءالن الة ،خ.
ال
م عع ن ر م تاالر ومهب تر،ياتو وأن ار «إ
الق،ب الحي
ينظر إلى صوركم ولك ينظر إلى قلوبكم» و المستند ال حيد الذ يقدمو
ّلل
الابد لربو ي القيامة وسي،ة ل،نراهللا {يَ ُو َم َال يَنسَ ۡا َمال َو َال بَنۡو َ  88إِ َّال َم ُ نَتَى ۡ َّ َ
س ِليم} [الشارا ا  .]89 88وبدون ذا الق،ب الاامر باإليمان المشرق
ِبقَ ُلم َ
باليقين ي ن اإلنسان ميتسا وىن ءد اإلحصا ي ااحيا {ن َ َو َم كَا َ َم ُيتا
اس َك َم َّمثَلۡهۥۡ ِب ُّ
س بِ َخ ِارج
ۡلظلۡ َٰ َم ِ
َأ َ ُح َي ُي َٰنَهۡ َو َج َع ُل َنا لَهۥۡ نۡورا يَ ُمشِب ِب ِهۦ ِب ۡلنَّ ِ
ت َل ُي َ
ِم ُن َها} [ااناا ا .]122

متتن أةتتل تتذا ءمتتدو التربيتتة اإل انيتتة ىلتتر ىحيتتا الق ،ت ب حتتتر ال تم ت و
وءمارتهتتا حتتتر ال تةتترب وترليقهتتا حتتتر ال تقس ت تتإن لس ت هللا الق،تتب وةم ت خ
الاتتين ءق بتتة يستتتااذ بتتا متتن اتتر ا ولهتتذا ذ م بنتتي ىستتراويل قتتااا { َ ِ َمددا
َٰ
ددهم ِميدد َٰث َقَهۡمُ لَعَددنَّهۡمُ َو َجعَ ُلنَددا قۡلۡددوبَهۡمُ َٰقَهِدديَة} [الماوتتدهللاا  ]13و تتي م عتتع تتر
نَ ُق ِض ِ
َٰ
دار ِِ ن َ ُو نَََددُّ قَ ُ
ه َدوِ} [البقترهللاا
انبهن قااا {ث ۡ َّم قَ َ
ه ُت قۡلۡوبۡ ۡكم ِم ۢ بَ ُع ِد ذَ ِلكَ َ ِه َب ك َُٱل ِح َج َ
 ]74وءاتب م أ ل اإليمان قااا {نَلَمُ َي ُأ ِ ِللَّدذِي َ َءا َمنۡ ْدواْ ن َ ت َ ُخشَد َا قۡلۡدوبۡهۡمُ ِلدذ ُِك ِر

علَ ُدي ِه ۡم ۡ ُ َ َمددۡ
َّ
دم ِمد قَ ُ د ۡل َ ََدا َل َ
ّۡللِ َو َما نَ َدَ َل ِمد َ ُۡل َحد ِ َو َال يَ ۡكونۡدواْ كَٱلَّدذِي َ نۡوتۡدواْ ُۡل ِك َٰت َ َ
ه ُت قۡلۡوبۡهۡمُ } [الحديدا .]16
َقَ َ

وكان النبي م،ر م ء،يو وست،ن يستتايذ بتا متن ء،تن ال ين تع ومتن ل،تب ال
يةشع .وكانإ رساول ااستاذ البنتا ومقاالتتو وأحاخي تو الاامتة تي المركت الاتا
والةامتة تتي لقتتا او ااستتر وال تاوتتب والشتاب ؛ خاومتتة اليتترق ابت اب الق،تتب
اإلنساني حتر يت تتا ء،تر مار تة م ويرةت ويةشتا وينيتب ىليتو ويت كتل
ء،يو وي لن بما ءند ويرن بحبو والرعتا ءنتو ويست ن ىلتر لالربتو وييمتان
بذكر {ن َ َال ِبذ ُِك ِر َّ
ّۡللِ ت َ َُ َم ِئ ُّ ُۡلقۡلۡوبۡ } [الرءدا .]28
وبهذا يستسهل الق،ب المتهمن الصتاب ويستتمرئ ال المتر ويستتاذب الاتذاب
ويستتتهين بالمتاءتتب والمشتتقاو بتتل يستتت،ذ ا متتا خامتتإ و تتي ستتبيل م كمتتا
يست،ذ كل محب متاءب رح،تو وينسر ة ءو وظمتر ىذا كانتإ الغايتة والاالبتة
لقا الحبيب ء،ر نح ما ذكر ابن القين رحمو م ا

التربية اإلسالمية ومدرسة حسن البنا

7

لهددا نحاثي د م د ذكددرا تشددغلها عددد الَعدددام وتلهيهدددا عددد الدددَاث
إذا اَدددددتكت مددددد َكدددددالل الهدددددير رو ۡ
ح القدددوم تحيددا عنددد ميعدداث
نوعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددها

()1

ول،ب اإلنسان كرسمو يحتاج ىلر ال ة أايا ا
 -1ىلر ولاية ليس،ن.
 -2وىلر تذا ليحيا.
 -3وىلر ءالج ليش ر.
وأوا ما يرب ولاية الق،ب منو وىءياؤ المصل ال الي من ار ت ا حتب
الدنيا هت رأ كتل يياتة وأمتل كتل خا والمصتل الت الي منتو ت اليقتين
با ،رهللا وتذكر م بة م والم ازنة بين ت ا ة متا ءنتدنا وء متة متا ءنتد م -
ىن ةتتتتازو الم ازنتتتتة بتتتتين ال تتتتاني والبتتتتاليَ { -مددددا ِعندددددَ ۡكمُ يَنسَدددددۡ َو َمددددا ِعندددددَ َّ
ّۡللِ
َباق}[النحلا.]96
وحس تب المتتهمن أن يقتترأ تتذ الم ازنتتة أو الم اعتت،ة متتريحة واعتتحة تتي
اس حۡمُّ ۡل َّ
يدر ُۡل ۡمقَن ََ َدر ِِ ِمد َ
ش َه َٰ َو ِ
ت ِمد َ ۡلنِ َ
كتاب ربوا { ۡزيِ َ ِللنَّ ِ
هدا ْ ِء َو ُۡل َنِدي َ َو ُۡلقَ َٰنَ َِ ِ
م َو ُۡل ِس َّ
ث َٰذَ ِلكَ َم َٰت َد ۡا ُۡل َحيَ َٰدو ِِ ۡلددُّ ُنيَ َا َو َّ
ّۡللۡ ِعنددَُۡۥ
هوَّ َم ِة َوۡ ُ َ ُن َٰعَ ِم َو ُۡل َح ُر ِۗ ِ
ض ِة َو ُۡل َخ ُي ِل ُۡل ۡم َ
ۡلذَّ َه ِ
َٰ
َٰ
ح ُ
ب  14قۡ ُل ن َ ۡؤنَ ِئ ۡ ۡكم ِب َخ ُير ِمد ذَ ِل ۡكدمَُ ِللَّدذِي َ ۡت َّقَ ُدواْ ِعنددَ َر ِب ِهدمُ َجنَّدت ت َ ُج ِدر ِمد
ۡه ۡ ُۡل َما ِ
َٰ
ۢ
ُ
ُ
ُ
ُ
َٰ
َ
ت َ ُحتِ َها ۡ ن َه ۡر َخ ِلدِي َ ِي َهدا َونَز َٰ َوج ُّم ََه ََّدرِ َو ِر ُ
ّللِ َو َّ
ض َٰ َدو ِمد َ ۡ َّ ِۗ
دير ِبٱل ِع َدا ِث} [ ا
ّۡللۡ بَ ِص ۡ

ءمرانا .]15 14
و ناك ورا ذ الشه او الماخيتةا اته او البيت ن وال تروج وحتب المتاا
والهت ى اتر
يرا و اه او الق ،ب وأ ا الن ت
والبنين  -ما أاد
س
ءبد ي اارخ { َو َمد ُ نَضَد ُّل ِممَّد ِ ۡت َّ َد َا َه َو َٰ دهۡ ِبغَ ُي ِدر ۡهددى ِمد َ ۡ َّ
ّللِ} [القصتصا
ىلو ال
.]50
اتتته هللا الرتتتا وحتتتب الستتتييرهللا والترلتتتو ء،تتتر ،تتتم م وابتغتتتا الشتتتهرهللا
والمحمدهللا والساي ورا تص يم الاامة أو تم،تم الةامتة ومتا ىلتر ذلتك؛ تي
ال بتا القتتتاا التتذ يصتتيب الق،ت ب ياميهتتا ويالصتمها أو ي بقهتتا ويقت،هتتا .و تتي
التي سما ا اإلما الغ الي ي «ىحياوو»ا «المه ،تاو» ا تتدا س بالحتدي النبت
الذ لااا «ثالث مهلكاتَ :ح مَاع ،وهوى مت ا ،وإعجاب المرء بنسهه».
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )1البيتتتان إلخري ت بتتن أبتتي ح صتتة كمتتا تتي (ز تتر ا،خاب) ل،حصتتر القيروانتتي ()551/2
نشرا خار الريل بيروو .ولد تم ل بهما ابن القين ي ءدخ من كتبو.
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ومتتن المهستتف أن ك يتترين لتتن ي،ت ت ت ا ىلتتر تتذ المه ،تتاو المان يتتة له تتراخ
والرماءاو ووةه ا كل ا تمامهن ىلتر المه ،تاو ال تا رهللا متن السترلة وال نتر
يرا.
عررا وأيسر
وارب الةمر و ي من الم بقاو لياسا ول نها ألل
س
س
والحقيقتتة أن ورا كتتل تتذ الم بقتتاو الحستتية خا س ن س تيًا ء،متتو متتن ء،متتو
وةه،تتو متتن ةه،تتو .ومتتن تن ا تمتتإ التتدء هللا متتن أوا يت بتة،تتيص الن ت متتن
ا اوبها الدني ية وةا،ها لبل كل اتي وليتع أنمتان التن ءتن كتل مغتنن
ال يغنتتي ءنتتد م اتتياسا واترهتتإ ىلتتر الربانيتتة ب تتل ل تهتتا
أو م هتتر خني ت
وءبرو لها اا ار والمشاءر كما يرو لها المنام وال ساول.
كتتان تتذا الرانتتب اإليمتتاني أو الربتتاني يحتتتل تتي منتتا ج التربيتتة اإل انيتتة
مستتاحة واستتاة وينتتاا ا تما سمتتا بالغستتا التتدء هللا خء ت هللا ربانيتتة لبتتل كتتل اتتي
والدء او الربانية ىنما ت ةو وةه سها ىلر م وحد ترال رعا تاية المراخا
ددي
إذا صدددح مندددك الدددوۡ ثُّ الكدددل هد ِ

وكدددل الدددذ

دددوق التدددراب تدددراب

وم تاالر ال ين ر ىلر الص ر ول ن ىلر الق ،ب وال يراز بحرتن الامتل
ال ا ر ول ن باإل الص الذ ورا ا تاالر ال يقبل من الامتل ىال متا كتان
الشرك الة ي .هت
صا ل ةهو و أتنر ااتنيا ءن الشرك والريا
ال س
سبحانو ال يحب الامل المشترك وال الق،ب المشترك الامتل المشتترك ال يقب،تو
صد ِلحا َو َال
والق،ب المشترك ال يقبل ء،يوا { َ َم كَا َ يَ ُرجۡواْ ِلقَا ْ َء َر ِب ِۦه َ ُليَ ُع َم ُدل َ
ع َمدال َٰ َ
ي ُۡش ِدر ُ بِ ِع َداثَ ِِ َربِد ِ ْۦه ن َ َحد ۢدَا} [ال هتتفا  .]111وال تترو أن ةا،تتإ اتاار اا «م أكبتتر
و الحمد» .وةا،إ أوا تا اتها التي ت،قنهتا اتباءهتا وتغتر بهتا تي ءقت لهن
وء ان هن أ دا ها وم ا يمها ال برىا «م تايتنا».
و ي رسالة التاالين يرال الشهيد البنا الركن ال اني من أركان «البياة» باد
«ال هن» المنش خ ل سال ي حدوخ «اام ا الاشرين» المشه رهللا
«اإل الص» وي سر اإل الص بق لوا «أن يقصد اام المس،ن بق لو وءم،و
وةهاخ وةو م تاالر وابتغا مرعاتو وحسن م بتو من تير ن ر ىلر
رهللا
مغنن أو م هر أو ةا أو تاب أو تقد أو تر ر .وبذلك ي ن ةند
ّلل
ص َالتِب َونۡ ۡ
وءقيدهللا ال ةند ترخ ومن اة {قۡ ُل إِ َّ َ
ه ِكب َو َم ُحيَا َ َو َم َماتِب ِ َّ ِ
ب ُۡل َٰ َعلَ ِمي َ َ 162ال َ َِريكَ لَ َهۡۥ َو ِب َٰذَ ِلكَ ن ۡ ِم ُر ۡت} [ااناا ا .»]163 162
َر ِ
والاتتتار ن بتتترمراخ الق،تتت ب و تتتاو الن تتت يا،متتت ن أن متتتن أ يتتتر متتتا
يتارخ لو المشتغ ،ن بالتدء هللا اال تتتان بالشتهرهللا والتي،تع ىلتر الصتدارهللا وحتب
ال ه ت ر وال ءامتتة .ولهتتذا حتتذر الرس ت ا ال تترين متتن حتتب الرتتا والمتتاا ومتتن
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الشرك الة ي و الريتا ونت القتر ن والستنة بالمة،صتين التذين يام،ت ن متا
يام،تتت ن «ابتغتتتا وةتتتو م» ال يريتتتدون متتتن أحتتتد ةتتت ا وال اتتت سرا وأاتتتاخ
تي النتا
الرس ا بالمس،ن اإليرابي الصامإ الذ يهخ واةبو و تام
ال يشتتار ىليتتو باامتتابع ولتتااا « ۡربَّ نَددع نر ددر ،ذ ِطمْ دري ال يمبدده لدده ،لددو
بددرُ» .و«طددوبب لع ددد ِخ دذ ب ِعنددا رسدده ددب س د يل  ،نَددع َ
نقهددم علددى
ب الحراسة كا

ب الحراسة ،وإ كدا

دب الهداقة

سه مغ َرَّ ِ قدماُ ،إ كا
رن ۡ
كا دب الهداقة» .ورحتن م التدسا ستيف م التذ ءمتل لاوتدسا رحستن وءمتل

ةنديًا ما رن وال لصر.
ولتد أكتتد اإل ت ان تتي تتربيتهن تتذ الماتتاني وحتذروا كتتل التحتذير متتن حتتب
ال ه ر الذ نالما لصن ال ه ر.
لقتتد كتتان متتن متتراو تتذ التربيتتة أن ظهتتر تتي الرماءتتة ك يتتر متتن الرن ت خ
المره لين أو كما سما ن الحدي النب الذ روا الترمذ ا «ا برار ا تقيداء
س
رةتاال
ا خسياء ،الذي إ رابوا لم يۡستقدوا ،وإ حضروا لم يۡعر وا» وأن وةدنا
يهن لب من اانصارا ي الرون ءند ال ن ويق ،ن ءند اليمع.
كتتتن متتتن رةتتتاا بتتتذل ا متتتن أمتتت الهن وأن ستتتهن خون أن يتتتذكروا أستتتما ن أو
يقرء ا اليب ا ااةامهن وكن من اتباب لتات ،ا تي ،ستيين والقنتاهللا ولتدم ا
متتن رواوتتع البي ت الو خون أن ي،تمس ت ا متتن أحتتد ة ت ا س أو ا ت سرا وخون أن
يالا،ن ت ا ءتتن أن ستتهن أو يتتذكروا متتا متتنا شتتية أن يحتتب ءم،هتتن بالاالر تب أو
الغرور!
وكان باد ذلك ء،ر الحركة أن تامل ء،ر تتذا الق،ت ب باتد ولايتهتا وتتذا
الق ،ب ىنما يتن بدوا الص،ة با تاالر والقيا بذكر وا ر وحسن ءباختو.
متتن نتتا كتتان متتن المق متتاو ااساستتية التتتي لامتتإ ء،يهتتا التربيتتة الربانيتتة
اإل انيةا الاباخهللا تاالر .هتي الغايتة ااولتر متن ،تم الم  ،تينا { َو َمدا َخلَ ُق ۡ
دت
دس إِ َّال ِليَ ُع ۡددۡو ِ } [التتذارياوا  ]56والابتتاخهللا  -بتتالمانر الاتتا  -استتن ةتتامع
ِۡند َ
ۡ ُل ِجد َّ َو ُ ِ
ل تتل متتا يحبتتو م ويرعتتا متتن االت اا وااءمتتاا ول نتتا نقصتتد بتتو نتتا الابتتاخهللا
بالمانر الةاص و التنسك والتقرب تاالر بإلامة اااور وذكر وا ر .
وم العناصر ا ساسية التب حرص اِخوا عليها ب الع اثِ:
 -1الت ا السنة واةتناب البدءة إن كل بدءة عاللة ولتد ألتف تي تذا اام
الر،يل الشيخ سيد ستابم كتابتو « قتو الستنة» ولتد لتو اإلمتا الشتهيد وأ نتر
ء،يتو .ولبتل ذلتك نشتر قتراو منتتو تي مر،تة اإل ت ان ااستب ءية وال تتتاب
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ياتمد ء،ر ااخلة الشرءية ويم ل االترا ال قهي ل ان.
تتإن م ال يقبتتل النا ،تتة حتتتر تتتهخى ال ريةتتة و تتي
 -2اال تمتتا بتتال راو
الحدي القدسي الذ روا البةار ا «ما تقرَّ ب إل َّب ع دد بشدبء نحدم إلدب
م نثاء ما ا ترضته عليه» ال تهاون وال تسا ل ي ترك ال ريةة بحاا.
 -3الترتيب ي مالهللا الرماءة هي ىما رخ ءين أو ترخ ك ايتة أو ستنة
مهكدهللا ء،ر ا تالف المذا ب ولهذا حين ذ ب اإل ان ىلر ماتقتل اليت ر
سرءان ما ةا ،ا ي كتل لستن منتو مستردسا يرتمات ن يتو ل تل متالهللا كمتا
يتتهخون يتتو ريةتتة الرماتتة وال زلتتإ أذكتتر مت و الشتتيخ محمتتد الغ التتي
و ت يهمنتتا تتي كتتل م تالهللا ويقنتتإال تتي الركاتتة اا ي ترهللا خاءيستتاا «اللهددم ۡد َّك
بقوتددك نسددرنا ،واج ددر برحمتددك كهددرنا ،وتددو َّل بعنايتددك نمرنددا ،اللهددم اسددتر
عوراتنا ،و م روعاتنا.»..
 -4الترتيب ي التي ن ي الحدي القدسي السابما «وما يَال ع دد يتقدرب
إلب بالنوا ل حتى نح ه  »..وكن نشر ي رحاب ذ الدء هللا رةتاا مت ام ن
عو َ َربَّهۡدمُ َخ ُو دا َو َ
َداج ِا يَ ُدد ۡ
ط َمعدا} [الستردهللاا
ل ام ن {تَت َ َجا َ َٰى ۡجنۡوبۡهۡمُ عَد ِ ُۡل َمض ِ

 .]16وم هن النتا كمتا ومت ا الصتحابة وتتابايهن متن لبتل بترنهنا ر بتان
ال،يل و رسان النهار .ولاا ااءر ن ب،سانهن تي نشتيد « ت الحتم» أو نشتيد
«ال تاوب» الذ يح و الرميعا
رقدددددداق إذا مددددددا الدددددددجى زارنددددددا عمرندددددددددا محاري ندددددددددا بدددددددددال َح ََ ْ
وجندددددددد َدددددددداث ،مددددددد رامندددددددا ل دددددددأس رنى نسددددددددا ال تهددددددد

()1

و ي ذا وعع ااستتاذ المراتد رستالة «المناةتاهللا» بتين يهتا ةتل التهرتد
والصالهللا ي ااسحار ومن لة الدءا واالستتغ ار ومتا ورخ تي ذلتك متن يتاو
وأحاخي و ار .ونالما أااخ رحمو م بمتاة التابد ي ةت ف ال،يتل والقيتا
والنتتتا نتتتاوم ن والستتتهر تتتي ناءتتتتو والنتتتا تتتي لهتتت ن تتتتارل ن وب تتتا
الصالحين من شتية م حيت يةتحك الم رنت ن .ونالمتا تم تل بقت ا الشتاءر
ي مناةاهللا ربوا
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )1من خي ان الب اكير لابد الح ين ءابدين.
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دهر العيددو لغيددر
سد ۡ
وجه دكَ باطددل وبكددداؤه لغيدددر قدددد ضدددا ا
ِ

()1

ول ا ا ،را
إ قل ددددددددددددا ننددددددددددددت سدددددددددددداكنه ريدددددددر محتددددددداج إلدددددددى الهدددددددرج
وجهددددددددددك المددددددددددأمول ۡحجتنددددددددددا يددددددوم يددددددأتب الندددددداس بددددددالحج

أ تترو تتذ الماتتاني والتركيتتد ء،يهتتا تتي ءقت ا اإل ت ان ول،ت بهن نشتتر ةيتتل
ال يمناتتو بتترخ الشتتتا ءتتن القيتتا وال
ربتتاني يستتهر لي،تتو وي متتهلل نهتتار
رير الصيف ءن الصيا ؛ انو يرد ي ءباخهللا ربو نش هللا و ي ناءتو لذهللا و تي
ال ل ف بين يديو سااخهللا كت،ك التي ءبر ءنهتا أحتد الصتالحين لتدي سما بق لتوا «لت
ء،ن بها الم ،ك لرالدونا ء،يها بالسي ف».
ومتتا برحتتإ أذكتتر م ت ف المتهرتتدين تتي ماتقتتل الي ت ر حي ت كتتان يمتتر
با اإل ان ي ال  ،اا ير من ال،يل يناخ بص و مه را
يدددا نا مدددا مهدددتغرقا دددب المندددام قددددم دددداذكر الحددددب الددددذ ال ينددددام
مددددددوال يدددددددعو إلددددددى ذكددددددرُ وننددددت مشددددغول بَيددددم المنددددام

ناك يستيقظ الناون ويةتف المت التل ويتنه المت استل ليتاترخ لن حتاو
م تتتي تتتذا اله يتتتع المبتتتارك متتتن ال،يتتتل ءستتتر أن تنالتتتو بركتتتة «المستتتتغ رين
بااسحار».
ىن مدرسة ال،يل  -بما يها من مالهللا وخءا ولر ن وترتيل وبما تهيهلل
لهرواع من زاخ ول،ق ،ب من ءتاخ  -ي التي تةرج المس،ن الذ يحتمل أءبا
الرسالة وميراث النب هللا بق هللا وأمانة كما حم،ها النبي ال رين الذ انبو م
منذ ىارالة الدء هللا ي ءهد ا الم يا { َٰ َْيأَيُّ َها ُۡل ۡم ََّ ِم ۡل  1قۡ ِم ۡلَّ ُي َل إِ َّال قَ ِليال  2نِ ُ
صسَ ْهۡۥ

ن َ ِو ۡنقۡ ُ
علَ ُيكَ قَ ُوال
س ۡن ُل ِقب َ
ص ِم ُنهۡ قَ ِليال  3ن َ ُو ِز ُث َ
علَ ُي ِه َو َرتِ ِل ُۡلقۡ ُر َءا َ ت َ ُرتِيال ِ 4إنَّا َ
ث َ ِقيال}[الم ملا .]5-1

و ي ذ المدرسة  -مدرسة ال،يل والقر ن  -تةرج اباب رباني ن أءتاخوا لنتا
ستتيرهللا الستت،ف متتن ةديتتد  ..رأينتتا متتن تتهال الشتتباب الربتتانيين متتن التت متتيا
اال نين والةمي ن اا حياتو  -ن انا م بهتن  -ومتن ظتل ء،تر تذ الستنة و ت
س
ءمتال بقت ا النبتي مت،ر م ء،يتو وست،نا «مد صدام يومدا دب
ي ميدان الرهتاخ
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )1البيإ ل،شاءر الاباسي الد ال اتب.
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س يل

 ،إال باعد

بذلك اليوم وج َهه ع النار س عي خريسا» روا البةتار

وتير .
ولقد أميب مرهللا أحد هال اإل هللا المرا دين ي ي ميامو رهلل لو و ت
ي الن ن اا يتر بشتربة متا قتاا لهتنا خءت ني ىنتي أريتد أن ألقتر ربتي وأنتا
ماون!
 -5الترتيب ي ذكر ما ا تاالر يقت اا { َٰيَْأَيُّ َهدا ۡلَّدذِي َ َءا َمنۡدواْ ُۡذ ۡك ۡدرواْ َّ
ّۡللَ ذ ُِكدرا
ددرِ َون َ ِصددديال} [ااحتتت ابا  .]42 41و يتتر التتتذكر تتتتالوهللا
َكثِيددرا َ 41و َ
سددد ِحۡوُۡ ب ُۡك َ
القتتر ن كتتال م الح تتين ،تاليتتو ب تتل حتترف ءشتتر حستتناو .ومتتن ومتتايا
اإل ان أن ي ن ل ل أم ورخ ي مي يت ،من كتاب م وأن يحترص ء،تر
حسن التالوهللا بمار ة أح تا التر يتد وأن يقترأ بتتدبر وترمتل ،ت أن لر نتا
سيرو بو الرباا أو لالياإ بو اارخ أو ك،ن بو الم تر ل ان ذا القر ن.
ال
وأن ان الذكر وميغو ك يترهللا منهتاا التستبيا والتحميتد والته،يتل والت بيتر
والدءا واالستغ ار والصالهللا ء،ر النبي م،ر م ء،يو وس،ن.
وقددد حرصددت التربيددة اِخوانيددة علددى التددَام الددذكر بالمددأثور ددب هددذا كلدده لعدددِ
نمور:
 -1أن الصتتتيغ المتتتر رهللا ال تتتتدانيها متتتيغة أ تتترى ال تتتي مةتتتم نها وال تتتي
أستت ،بها هتتي يتتة متتن يتتاو م تتي الشتتم ا والبالتتتة وال عتت ع ولتت هللا
التر ير و ذا من بركاو النب هللا.
 -2أن كال تير الماص لتد يد ،تو اتي متن الغ،ت أو التقصتير وبهتذا ي ت ن
ءرعة ل،قيل والقاا وخن ما يريبك ىلر ما ال يريبك .
 -3أن ي الذكر بالمر ر أةترينا أةتر التذكر وأةتر االتبتان وال ي،يتم بالاالتل
أن يةيع أةر االتبان بال مس غ.
ومتتن تن ءنتتر اإلمتتا الشتتهيد ب عتتع رستتالة تشتتمل مرم ءتتة متتن ااذكتتار
وااخءية ال ارخهللا تي الستنة ستما ا «المتر راو» التبستها متن م تل «ااذكتار»
ل ما الن و و«ال ،ن الييب» لشيخ اإلسال ابن تيمية.
وال ي اخ أم من اا ان ىال وءند ذ الرسالة ولل متن ال يح هتا ويترخخ
أذكار مباع ومسا ومن اإل هللا من اتةذ لن ستو وستي،ة تتذكر ب تل خءتا تي
مناستتبتو تتي تر تتة النت ء،تم ل حتتة يهتتا أذكتتار الن ت واليق تتة و تتي حر ترهللا
الياتتا يا،تتم أ تترى يهتتا أخءيتتة ااكتتل والشتترب وءنتتد البتتاب خءتتا التتد ا
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والةروج و ي سيارتو خءا الرك ب و ذا ..
ومن ال ساول التتي ابت ر تا اإل ت ان إليقتاظ الشتا ر التديني وتنميتة الت ازن
الذاتي وتغ،يب الن ال ،امتة ء،تر التن اامتارهللا بالست ا متا ستمر بت «ةتدوا
المحاسبة» و ةدوا ميب ن يتةتمن أستا،ة م ةهتة متن اإلنستان ىلتر ن ستو
وء،يتتو أن يريتتب ءنهتتا ب ت «ناتتن» أو «ال» لياتترف متتدى محا تتتو أوتقصتتير .
وي ن ذلك ءندما يترو ىلتر ترال ليتبتين حصتي،ة ي متو .و تذ المحاستبة تتتن
بينو وبين ن سو ال رليب ء،يو ىال م تاالر.
من ذ ااسا،ةا
ل أخيإ الص ،او ي أولاتها؟
ل أخيتها ي ةماءة؟
ل ت ،و ورخك الي مي من القر ن؟
ل لرأو أخءيتك المر رهللا؟
ل زرو أ س ا لك ي م  ..ىلخ  ..ىلخ.
وكتتان متتن متتراو تتذ التربيتتة اإليمانيتتة الربانيتتة أن لتتد اإل ت ان متتا لتتدم ا
اونتانهن و تتي ستتبيل خءت تهن خون أن يمنت ا ء،تتر أحتد بتتل م يمتتن ء،تتيهن أن
م تبإ ء،تتيهن ستتيان الاتتذاب تتي محتتن متالحقتتة تتي ءهتتد
تتدا ن ل يمتتان وىن ال
الم ،ية ن ي ءهد النامرية ( )1965 1954 1948ما و ن ا لما أمتابهن
ي سبيل م وما عا ا وما است ان ا حتر ىن منهن من نهشتتو ال تالب ومتن
ال
ا ت ظهتتر بالحديتتد المحمتتر ومتتن م لتتإ بدنتتو ال تترابيج ومتتن لةتتر تتي
الستترن ءشتترين ءا سمتتا كام،تتة تتي ءهتتد ال ت رهللا ومتتنهن متتن لتتتل ةه ترهللا عتتربسا
بالرمتتاص كمتتا تتي مذبحتتة ليمتتان نترهللا ومتتنهن متتن لتتتل يتتة بالستتيان و تتن
ءشتتراو يرتتب أن يمتتان ءتتنهن ال ،تتا وياتتر هن التتتاريخ ومتتنهن متتن ح تتن ء،يتتو
باإلءدا انقسا بغير حم ال ك ر باد ىسال وال ت زنتر باتد ىحصتان وال
كل ذنبو أن يق اا ربي م وخست ر القر ن!!
سا بغير ن
لتل ن س
لي الارب أن يالذنب اإلنسان ىنما الارب أن يتماخى ي الذن ب وال يت ب.
ۡجت َ َٰ َهۡ
ص َٰ ْى َءاثَ ۡم َربَّ ۥهۡ َغَ َو َٰى  121ث ۡ َّم ُ
ولد أذنب خ تاب م ء،يو وت ر لوا { َو َ
ع َ
اب َعلَ ُي ِه َو َهد ََٰى} [نوا  .]122 121ول ن ىب،ي أذنب ،ن يالغ ر لو؛ انو لن
َربُّ ۥهۡ َت َ َ
يتب من ذنبو ولن ياتذر ىلر ربو بل أبر واست بر ءن الةة ن لهمر ولااا
{ن َ َن ۠ا َخ ُير ِم ُنهۡ َخلَ ُقت َ ِنب ِم نَّار َو َخلَ ُقت َ ۥهۡ ِم ِطي } [ااءرافا  .]12ء،ر حين لاا خ
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هنَا َو ِإ
وزوةوا {قَ َاال َربَّ َنا َظلَ ُم َنا ْ نَنسۡ َ
ُۡل َٰ َخه ِِري َ }[ااءرافا .]23

لَّمُ ت َ ُغ ِس ُر لَنَا َوت َ ُر َح ُمنَا لَ َن ۡكونَ َّ ِم َ

كتتان ذنتتب خ وزوةتتو نتيرتتة ت ،تتة ناروتتة واتته هللا ءارعتتة أءقبتهتتا ت بتتة
نص ع تقب،ها م وتاب ء،يو .وكان ذنب ىب،ي نتيرة تمترخ ء،تر م ور ت
اوامر واستت بار ءتن ناءتتو يترخ م متذؤو سما متدح سرا ء،يتو ال،انتة ىلتر
ي الدين.
واإل تت ان بشتتر متتن بنتتي خ تتال ترابتتة أن نرتتد متتنهن الةيتتاوين التتذين
يةال ن ما بو أمروا أو يرت ب ن ما ءنتو نهت ا ول تن يتر الةيتاوين الت ابت ن
المستغ رون و ذا الاالج الذ تحتاج ىليو الق ،ب لتش را
الت بتتتة النصتتت ع واالستتتتغ ار الصتتتاخق وال ستتتبيل ىلتتتر ذلتتتك ىال بالشتتتا ر
بالتتتذنب و شتتتية الاق بتتتة متتتن التتترب والتةتتترن ىليتتتو بصتتتدق الاب خيتتتة وذا
االءتراف.
ومتتع تتذا ك،تتو و تتب اإل تت ان كتتل متتا أمتتابهن متتن أذى ومتتا لتتدم متتن
تةحياو ةل ةاللو قد باء ا أن سهن وأم الهن وااترى م تاتالر متنهن
ذلك برن لهن الرنة و ن لن يستقي ،ا ذ الص قة أو يتراةا ا ءنهتا ولتن ي ا،ت ا
ىن اا م ولن يقب ،ا خون الرنة س
بديال.
ولهتتذا لتتن ي تتر اإل ت ان تتي االنتقتتا ممتتن ستترن ن وءتتذب ن ومتتاخروا
سترا وءالنيتة ولتن يستمع أحتد
أم الهن وة ء ا أسر ن ولت ،ا متنهن متن لت،ت ا ً
أنهن ا تي ا واحدسا من ةالخيهن وأن،قت ا ء،يتو الرمتاص تي ءينتو اليمنتر أو
اليسرى وكان ي ىم انهن أن ي ا،ت ا لت أراخوا و تيهن المتدرب ن التذين أرءبت ا
اليه خ وألة ا مةاةع اإلنر،ي ول تن تتربيتهن لتن تستما لهتن بهتذا ال،ت ن متن
تانتقن متنهن واحتدسا باتد ا ،تر تي التدنيا لبتل
الت ير بتل تركت ا صت مهن
ا ،رهللا .وما ءند م أاد وأ ى ء،ر أن ما يريدونو أكبر وأءمتم متن االنتقتا
من أ راخ مغروا أ كبروا.
ولقتتد لالتتدر ل تت ان أن يتتروا بتترءينهن مصتتاير ال يتترين متتن ةالخيهتتن ً
ذال
لتال ون س
و انسا أو ةن نسا وسقا سما أو س
تاال حتتر ىن ااستتاذ الهةتيبي رحمتو م
 ء،ر كبر سنو -ءال حتر رأى الذين سرن أن سهن يد  ،ن السرن ماو ومتعى انو تير أنهن خ  ،و ن يب ن ب تا اان تاا ء،تر حتين استتقب،و اإل ت ان
بابتسامة اابياا.
لتتي مانتتر تتذا أن كتتل اإل تت ان كتتان ا ء،تتر تتذا المستتت ى متتن الربانيتتة
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الصا ية ول ن أل ا بصدقا ىن نابع الربانية المشرق كتان ت الغالتب ء،تيهن
والمهيمن ء،ر أك ر ن الياءة يهن ي القاءتدهللا والماصتية تي الشتذوذ قتد
ال
ا تغ ،ا با،متتاا ال بي ترهللا ءتتن الشتته او الصتتغيرهللا وبتترحال ا ،ترهللا ءتتن ميتتامع
التدنيا .وبالقةتايا الاامتة ءتن المنتا ع الةامتة .ومتن أتت ا اتييانو ي سمتا لتإ
لد المو سرءان ما يستيقظ عمير ويصح ل،بتو ويرةتع ىلتر بتاب ربتو يقرءتو
ناخ سما باكيسا تاوبسا .وال زلإ أذكر اابًا كتان تي ءن ت ان اتبابو لاختتو تري تتو تي
لح ة عاف ءارعة وت ،ة ل،ب ناروة ت رن ي الماصية ن أ تاق رترهللا
ليرتتد ن ستتو لتتد ت ،ت ث باتتد نهتتارهللا وانحتترف باتتد استتتقامة وت ت ى باتتد راتتد
وأح ت بمتترارهللا الماصتتية باتتد أن ذاق حتتالوهللا الياءتتة تتاءت ف تتي بيتتتو أيا سمتتا
يب ر ء،ر ن سو ويتق،ب ء،ر ةمتر الغةتا عتالإ ء،يتو اارخ بمتا ر الحبتإ
وعالإ ء،يو ن سو ،ن ياد ي،قر أحدسا وال يةرج متن حررتتو حيتا متن ربتو
و س
رال متن ن ستو و ترا سرا متن ى انتو متع أن أحتدسا متنهن لتن يا،تن بمتا حتدث لتو
تير ل ال أن كتبإ ىليو أ تتا لتو بتاب اامتل تي الت بتة والرةتا تي مغ ترهللا
م وأذكر بحدي الرس ا ال رينا «م سرَّ ته حهنته ،وساءته سديئته ،همدو
ممم » ول ا ء،يا «سيئة تهوؤ  ،خير م حهنة تعج ك» أ تصتل بتك ىلتر
خرةة الاالرب والغرور بها.
ويق ا ابن ءيا ما «ربما تا لك بتاب الياءتة ومتا تتا لتك بتاب القبت ا
وربمتتا لتتدر ء،يتتك الماصتتية انتتإ ستتببسا تتي ال م ت ا .ماصتتية أور تتإ ذالً
بارا».
سارا ير من ناءة أور إ ال
ءربسا واست س
وىن س

***
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الت امل والشم ا
ومتتن صتتاوص التربيتتة اإلستتالمية كمتتا همهتتا اإل ت ان ونبق تتاا الت امتتل
والشم ا ..
،يستتإ التربيتتة اإلستتالمية مقص ت رهللا الانايتتة ء،تتر ةانتتب واحتتد متتن ة انتتب
اإلنسان التي يهتن ب ل واحدهللا منها أ ،ها والمةتص ن بها.
ىنهتتا ال تةتتع كتتل ا تمامهتتا تتي الناحيتتة الروحيتتة أو الة ،يتتة التتتي يانتتي بهتتا
المتص ة واا اللي ن.
وال تقصتتتر كتتتل ةه خ تتتا ء،تتتر الناحيتتتة ال ريتتتة التتتتي يهتتتتن بهتتتا ال الستتت ة
والاق،ي ن.
وال ترال أكبر مها ي التدريب والرندية التي يحرص ء،يها الاس ري ن.
وال تحصتتتتر نشتتتتانها تتتتي التربيتتتتة االةتماءيتتتتة كمتتتتا يصتتتتنع المصتتتت،ح ن
االةتماءي ن.
ىنها ي ال الع تهتن ب ل تذ الر انتب وتحترص ء،تر كتل تذ االت ان متن
التربية.
ذلتتك أنهتتا تربيتتة ل نستتان كتتل اإلنستتانا ءق،تتو ول،بتتو روحتتو وبدنتتو ،قتتو
وس ،كو كما أنها تاتد تذا اإلنستان ل،حيتاهللا بستراوها وعتراوها ست،مها وحربهتا
وتاد لم اةهة المرتمع بةير وار ح ،ومر .
لهذا كتان ال بتد متن الانايتة بالتربيتة الرهاخيتة والتربيتة االةتماءيتة حتتر ال
يايش المس،ن ي واخ والرماءة من ح لو ي واخ ر.
ىنو الت امتل والشتم ا التذ يميت بتو اإلستال تي مرتاا الاقيتدهللا و تي مرتاا
ةا ي مراا التربية.
الاباخهللا و ي مراا التشريع يتمي بو أي س
و تتي تتذ الصتتحاوف ستتنتحدث بإيرتتاز ءتتن تتذ الر انتتب ااساستتية التتتي
ا تمتتإ بهتتا التربيتتة اإل انيتتة أو بابتتارهللا أخقا التربيتتة اإلستتالمية كمتتا همهتتا
اإل ان ونبق ا.
أمتا الرانتتب الروحتي أو الربتتاني قتتد أ رخنتا بالحتتدي يمتا ستتبم واءتبرنتتا
التركيد ء،يو ةدير أن ي ن وحتد ىحتدى صتاوص التربيتة اإلستالمية بتل تي
الةصيصة ااولر.
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الرانب الاق،يا
ول ان ءناية كبيرهللا بهذا الرانب تباسا لاناية اإلسال ن سو بتو تإن أوا يتة
أن لها م تاالر ء،ر محمد م،ر م ء،يو وست،ن تيا { ُۡق َدر ُن ِب ُ
ٱس ِدم َر ِبدكَ } [الا،تما
.]1
اإلسال خين يحتر الاقل ويرا،و منان الت ،يتف ومحت ر ال ت اب والاقتاب
دددال ت َ ُع ِقلۡددددو َ } [البقتتتترهللاا { ]44ن َ َد َ
والقتتتتر ن م،تتتتي بم تتتتل تتتتذ ال امتتتتلا {ن َ َد َ
دددال
درو َ }[الرءتدا
تَتَسَ َّك ۡرو َ }[ااناتا ا ْ َ { ]50يَة ِلقَ ُدوم يَ ُع ِقلۡدو َ } [النحتلا ِ { ]67لقَ ُدوم يَتَسَ َّك ۡ
م} [ ا ءمرانا ۡ ِ { ]190وْ ِلب ۡلنُّ َه َٰى}[نوا.]54
ۡ ِ { ]36وْ ِلب ۡ ُ َ ُل َٰ َ ِ
الت ير تي اإلستال ءبتاخهللا ون،تب البر تان واةتب ون،تب الا،تن ريةتة
كما أن الرم خ رذي،ة والتق،يد ةريمة.
اإلستتال يريتتد متتن المستت،ن أن ي ت ن ء،تتر بينتتة متتن ربتتو وأن ت ت ن خء تتتو
يرِ} [ي ستفا  .]108وال يقبل ىيمان المق،د وال يرعر ممن متن بتو أن
{ َ
علَ َٰى َب ِص َ
ي ن ىماة ي ر برأ تير ويقاخ ينقاخ بغير ت ير وال تبين بتل ال اةتب أن
ي ر وين ر ويت قو و «م يرث به خيرا يسقهه ب الدي ».
ال ترو أن ت ن التربية الاق،ية الزمة ل و التربيتة اإليمانيتة أو الروحيتة
تتإن ستت ،ك اإلنستتان ىنمتتا تت متت رهللا متتن ت يتتر وتصتت ر ل ،ةتت خ ول،حيتتاهللا
ول نسان.
ولهذا ةال ااستتاذ البنتا «ال هتن» أوا أركتان البياتة ولدمتو ء،تر اإل تالص
والامل والرهاخ واإل هللا وتير ا من أركان التدء هللا اامتي،ة؛ ان ال هتن يستبقها
ةمياسا والمر ال ية،ص ل،حم ويامل لو ويرا د ي سبي،و ىال باد أن يار تو
وي همو.
والقر ن يرال الا،ن سابقسا ء،ر اإليمان واإل باو و ما نتاوج لو أو مت رءتة
رَّبكَ َي ُۡم ِمنۡواْ ِبد ِۦه َت ۡ ُخ ِدتَ لَد ۥهۡ
ءنو .لاا تاالرا { َو ِليَ ُعلَ َم ۡلَّذِي َ نۡوتۡواْ ُۡل ِع ُل َم نَنَّهۡ ُۡل َح ُّ ِم ِ
قۡلۡوبۡهۡمُ } [الحجا .]54
ولد ةا ي الن ا ااساسي ل ت ان تي بيتان أتتراخ الرماءتة وأ تداف
الحركة أن ي مقتدمتها «الغترخ الا،متي» بشترع خءت هللا القتر ن ال ترين اتر سحا
عتا ي ا تم روع
خليقسا ي عحها ويرخ تا ىلتر يريتهتا واتم لها ويارعتها ءر س
الاصر ويرخ ءنها اابانيل والشبهاو.
والغتترخ ال تتانيا «الغتترخ الام،تتي» برمتتع الق،تت ب والن تت ء،تتر تتذ
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المباخئ القر نية وترديد أ ر ا ال رين يهتا  ..وىن متن وستاو،هاا التدء هللا بيريتم
النشتتر واإلذاءتتة المةت ،تتة  ..والتربيتتة بيب تع أءةتتا الهياتتة ء،تتر تتذ المبتتاخئ
وتم تتين مانتتر التتتدين الام،تتي ال الق ت لي تتي أن ستتهن أ تتراخسا وبي تستتا  ..وت ت ينهن
وروحيًا بالاباخهللا وءق،يًا بالا،ن.
ت ينسا مال سحاا بدنيًا بالرياعة ال
و ذا ما لامإ ء،يو التربية اإل انية التي ةا،تإ الت ت ين الاق،تي أو ال قتا ي
ي ن،ياة منهاةها الت ام،ي.
وتربيتتة اإل ت ان نتتا تق ت ء،تتر أستتا ت ت ين «ءق،يتتة مستت،مة» ت هتتن التتدين
والحياهللا ه سما محي سحا.
ومن نا ال بد أن ير ذ اام المس،ن من ال قا تة اإلستالمية القتدر التذ ي هتن بتو
ءقيدتو ويصحا ءباختو ويةتب ست ،كو ويقتف بتو ءنتد حتدوخ م تي حاللتو
وحرامتتتتو وأمتتتتر ونهيتتتتو ويستتتتتييع تتتتي عتتتت وو أن يح تتتتن ء،تتتتر ااحتتتتداث
واااةاص والم الف والقةايا باق،بة المس،ن الذ ين تر متن زاويتة ىستالمية
ويح ن بمايار ىسالمي.
كما أنو ال بد أن ي هتن الحيتاهللا متن ح لتو كيتف تستير وكيتف تتحت ا وكيتف
تتر ر وما ء امل التسيير والتح يل والتر ير؟
وال بتتد أن يبتتدأ اام بمار تتة المرتمتتع الصتتغير التتذ ياتتيش يتتو كالقريتتة أو
المدينة تن يتتدرج ىلتر مار تة المرتمتع ااوستع كتال نن بتالمانر الرغرا تي أو
السياسي ن ال نن ال بير  -ال نن الاربي  -من الة،يج ىلر المحي ن الت نن
ااكبر من المحي ىلر المحي و ال نن اإلسالمي.
وال بتتتتد أن ياتتتترف التيتتتتاراو المناووتتتتة والقتتتت ى المااخيتتتتة متتتتن اليه خيتتتتة
والصتت،يبية والشتتي ءية وءمالوهتتا تتي ل،تتب الاتتالن اإلستتالمي متتن الا،متتانيين
ءب تاخ المتتاخهللا وءبيتتد
والمنح،تتين والمق ،تدين والحالتتدين والن ايتتين ..وتيتتر ن متتن ال
المنامب.
و ذا ما لامإ منا ج التربيتة ال قا يتة ل ت ان ء،تر تت ير وتهياتتو وأنشتهلل
لذلك لسن ااسترهللا مستتاينسا تي ذلتك ب تل االستا اا ترى وكتل ذ بترهللا تي
مراا التربية اإلسالمية.
هن اإل ان اإلسال ه سما ةديدسا لدي سما..
أما ةدتتو ،غرابتتو ء،تر ك يتر متن النتا حتتر متن أبنتا المست،مين أن ستهن
س
وءمتال ومتالهللا
حتر اءتبتروا اإلستال خينستا وخولتة وءبتاخهللا وليتاخهللا وروحانيتة
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وةهتتاخسا ومصتتح سا وستتي سا وكمتتا أء،تتن مهست
أم لو الاشرينا
«اإلستتال ن تتا اتتامل يتنتتاوا م تتا ر الحيتاهللا ةمياستتا هت خولتتة وونتتن أو
ح مة وأمة و ةهاخ وخءت هللا أو ةتيش و ترهللا و ت قا تة ولتان ن أو ء،تن
،م ول هللا أو رحمة وءدالة و ماخهللا و روهللا أو كستب وتنتر
ولةا و
كما ءقيدهللا س،يمة وءباخهللا محيحة س س ا بس ا ».
وكتتان الم هت الغربتتي المستتيحي ل،تتدين  -باءتبتتار ءاللتتة بتتين المتتر وربتتو
وأن م انتتو المستتاةد وال وايتتا وأن ال ءاللتتة لتتو بالدولتتة والمرتمتتع  -لتتد ستتيير
ء،ر ال يرين حتر كان من وساول اليان ي خءت هللا اإل ت ان أنهتا ،يتإ بتين
الدين والسياسة!
كتتان تتذا ال هتتن ل ستتال ةدي تدسا ء،تتر النتتا حتتتر ستتما الشتتهيد حستتن البنتتاا
«ىسال اإل ان المس،مين» ول نو تي ال التع هتن لتدين لتد اإلستال ذاتتو؛ انتو
هن الصحابة ومن تباهن بإحسان إلسالمهنا ىسال القر ن والسنة.
لقد ساء هم المهلمي لإلسالم نتيجة مري هامي :
نولهما :رواسب ءص ر التة،ف ومتا خ تل يهتا ء،تر اإلستال متن ات اوب
ومبتدءاو وست تصت ر بستبب تحريتف الغتالين وانتحتاا المبي،تين وترويتل
الرتتا ،ين كمتتا أخى ىلتتر ك يتتر متتن التش ت يو لرمتتاا اإلستتال وت يتتك ترابيتتو
وا تتتالا التت ازن بتتين أح امتتو وتااليمتتو قالتد متتا حقتتو التتتر ير وأ تر متتا حقتتو
التقدين وتةةن ما حقو أن ين مش وتةا ا ما حقو أن يا الن.
و ي ذا المنام راج التق،يد والتاصب المذ بي.
ثانيهمددا :تتار الغ ت و ال تتر أو االستتتامار ال قتتا ي التتذ المنيتتإ بتتو بتتالخ
المستت،مين تتي ءهتتد االحتتتالا ااةنبتتي التتذ أخ تتل تتي حي تاهللا المستت،مين م تتا ين
تتتارا خ ي،تتتة روةهتتتا و بتهتتتا ءتتتن نريتتتم المهسستتتاو الترب يتتتة
ةديتتتدهللا وأ
س
والتا،يمية وااةه هللا الت قي ية والت ةيهية.
يرا أنتو ربتي ورا متن أبنتا المست،مين
وكان أاد ما نرا يو االستامار
س
ةمهتترهللا ممتتتن يستتتم ن «الم ق تتين» متتتناهن ء،تتتر ءينتتو وتتتتذا ن متتتن لبانتتتو
وأرعتتاهن ،س ت ة حياتتتو ولق تنهن وةهتتة ن تتر ومتته ءق ت لهن ول ،ت بهن ىءرابستتا
بحةارتو واحترا سما لنال المو وحبًا لتقاليتد ولتن ياتر هن ءتن خيتنهن وحةتارتهن
وترا هن ىال الق،يل تي كميتتو الةتايف تي كي يتتو التا تو تي ليمتتو المتنتال
ي مةم نو الممس م ي ا ،و وم رتو.
الحركتتة تتي اامتتل ااوا متتن
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وال تتترو أن وةتتدنا مستت،مين يايش ت ن تتي أونتتانهن تربتتا ءنهتتا وة ت هن
وة ت الم ت اننين الاتترب المستت،مين وءق ت لهن ءق ت ا الة اةتتاو ااوروبتتين أو
اامري يين.
وكان ء،ر التربية اإل انية أن ت اةو تار الرهتل القتدين والترهيتل الرديتد
وأن ترتهتتتد تتتي وعتتتع منهتتتاج مت امتتتل لت قيتتتف «اام المستتت،ن» ت قي ستتتا يستتتتمد
ءنامتتتر متتتن ينتتتابيع اإلستتتال الصتتتا ية لبتتتل أن ت تتتدر ا الشتتت اوب بال يتتتاخهللا أو
الحتتذف بايتتدسا ءتتن تاقيتتداو المت ،متتين وت  ،تتاو المتصتت ين واءتراعتتاو
المت قهين.
ولهذا كان القر ن ال رين وت سير أوا مصاخر ال قا ة لدى اإل ت ان ء،تر أن
ت سير الس،ف مقد ء،ر تير ن ومن نا ح  ،ا بت ستير ابتن ك يتر وةا،ت متن
مراةاهن الم ة،ة.
وكانإ السنة ي المصدر ال تاني ء،تر أن يالرةتع تي ت يقهتا واترحها ىلتر
أومة الحدي ال قاو.
يق ت ا اإلمتتا الشتتهيد حستتن البنتتا تتي اامتتل ال تتاني متتن اام ت ا الاشتترينا
«والقتتر ن ال تترين والستتنة الميه ترهللا متتا مرةتتع كتتل مستت،ن تتي تاتترف أح تتا
اإلسال .
وي هن القر ن نبقسا لق اءد ال،غة الاربية من تيتر ت ،تف وال تاستف ويرةتع
ي هن السنة ىلر رةاا الحدي ال قاو».
ومن نا ا تن اإل ان با ،القر ن وء ،الحتدي ووةهت ا الانايتة لتبا
كتب الحدي م ل «رياخ الصالحين» ل ما الن و كذلك ا تن اإل ت ان ب قتو
الحتتدي أو قتتو الستتنة كمتتا ءن ت ا بدراستتة الستتيرهللا النب يتتة و قههتتا واس تتةالص
الابر منها باءتبار ا النم ذج التيبيقي ل سال والت سير الام،ي ل،قر ن.
ولتتن يغ تتل اإل ت ان تتي ت قتتي هن التتتاريخ اإلستتالمي وستتير أبيالتتو متتن القتتاخهللا
والا،ما والمص،حين.
ولن ين المنهاج الترب ل ان التياراو المااخية والق ى المناووة خينيًتا
و ريًتتتا وسياستتتيًا كالصتتته نية والشتتتي ءية واالستتتتامار والتبشتتتير والماستتت نية
والبهاوية والقاخيانية ..وتير ا.
وال ريب أن ال
ورا ل،ا،ن والت ءيتة اإلستالمية
ااب اإل ان ومراك ن كانإ خال س
ال
الرما يرية كما كانإ «أسر ن» ح،قاو من متة ل،تربيتة ال ريتة ولتد تتإ تذ
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التربية أك،ها ي لاءدهللا ءريةة من أبنا الشاب تحررو ءقت لهن متن ااو تا
والةرا او وان تحإ أءينهن ء،ر لةايا الاالن اإلسالمي ال بيتر و رةتإ متن
لمقتتتن ال ننيتتتة الةتتتيم ىلتتتر باحتتتة اإلستتتالمية الرحبتتتة وأن،تتتإ ء،تتتر ال قا تتتة
اإلسالمية ال اساة وأمهاو مراةاها ببصاور نيرهللا وءق ا م ت حة.
وال ية تتر أن ت،بتتة ال،تت ن الشتتابي ء،تتر ةمهتت ر اإل تت ان وت،بتتة اليتتابع
الاان ي والةيابي ء،تر الرمهت ر المصتر بصت ة ءامتة منتذ ءهتد مصتي ر
كامل وساد زت ،ا وحاةة النا ي ذلك ال لتإ ىلتر متح هللا الق،ت ب ويق تة
الةتتتماور وءتتتد وةتتت خ أحتتت اب ءقاوديتتتة مناووتتتة ل تتترهللا اإلستتتال كالشتتتي ءية
ونح ا وانشغاا الرماءة بنشر الدء هللا من ناحيتة وبتال الع الام،تي ومتي،باتتو
متن ناحيتة أ ترى وتارعتتها ل،مةتايقاو واالعتيهاخاو منتتذ ءهتد مب تر؛ كتتل
ذا كان لو أ ر تي التق،يتل متن تاميتم الرانتب ال تر  -بالقتدر المنشت خ -لتدى
ك ير من ةما ير اإل ان و تي تتر ير نةت ج اليالتاو الا،ميتة وال ريتة لتدى
اإل تت ان ىلتتر أوا تتر اارباينتتاو وأواوتتل الةمستتيناو حتتين اتتب الصتتغير
ونةج ال بير وبرزو الم ا ب ال امنة.
ولتتد أخرك اإلمتتا حستتن البنتتا تتي أوا تتر حياتتتو حاةتتة الرماءتتة ىلتتر تاميتتم
الرانب ال ر والام،ي لدى أ راخ ا من ةانب وىلتر ت عتيا ة انتب اإلستال
ومقامد لغير اإل ان من ةانب ر رنشر مرتاهللا «الشتهاب» الشتهرية لتتمه
تذا ال تتراغ وتقت بهتذا التتدور وتة،التف مر،تة «المنتتار» التتتي ت ل تإ باتتد و تاهللا
مهسستتها الاالمتتة الستتيد راتتيد رعتتا رحمتتو م  .ول تتن لتتن يقتتدر لهتتذا ال ليتتد
المرترر أن يستمر أك ر من مسة أءتداخ .كتان الشتهيد حستن البنتا ي تتب بن ستو
الة تل ماختهتتا .تتن كانتتإ محنتتة خيستتمبر  1948تتن اتتيتتاا متتاحب الشتتهاب تتي
براير .1949
الرانب ال الة،القيا
ومن أ ن ة انب التربية لدى اإل ت انا الرانتب الن ستي أو الة،قتي قتد ااتتد
ا تمامهن بو وتركيتد ن ء،يتو واءتبتار ت المحترر ااوا ل،تغييتر االةتمتاءي
وكان اإلما الشهيدحسن البنا رحمو م يسميو «ءصا التح يل» كالاصتا التتي
تح ا اترا الترا ونح من نريم ىلر ر ومن ةهة ىلر أ رى ويترخخ تي
ذا ل ا الشاءرا
لعمدددر مدددا ضددداقت بدددالث بأهلهدددا ولكددددد نخدددددالق الرجدددددال تضدددددي

وكان يهمن ويرخخا أن أزمتة الاتالن ىنمتا تي أزمتة ن ت

21

وعتماور لبتل أن

22

التربية اإلسالمية ومدرسة حسن البنا

ت ن أزمة التصاخ وسياسة.
وتحإ ءن ان «من أين نبدأ؟» ي تب الشهيد حسن البنا ي رستالتوا «ىلتر أ
اي ندء النا ؟» يق اا «ىن ت ين أمتن وتربيتة الشتا ب وتحقيتم ا،متاا
ومنامرهللا المباخئ تحتتاج متن اامتة التتي تحتاوا تذا أو متن ال اتة التتي تتدء
ىليو ء،ر االل ىلر ل هللا ن سية ء يمة تتم ل ي ءدهللا أم را
ىراخهللا ل ية ال يتيرق ىليها عاف وو ا ابإ ال يادو ء،يو ت ،ن وال تتدر
وتةتتحية ء ي ت هللا ال يح ت ا خونهتتا نمتتع وال بةتتل ومار تتة بالمبتتدأ وىيمتتان بتتو
وتقدير لو ياصن من الةير يو واالنحراف ءنتو والمستاومة ء،يتو والةدياتة
بغير .
وحد ا وء،ر تذ
ء،ر ذ ااركان ااولية التي ي من ص ص الن
الق هللا الروحية الهاو،ة تبنر المباخئ وتتربتر اامتن النا ةتة وتت ت ن الشتا ب
ال تية وتتردخ الحياهللا يمن الحرم ا الحياهللا زمنسا ن س
يال.
وكتتل اتتاب قتتد تتذ الص ت او اارباتتة أو ء،تتر االتتل قتتد ا ل ت اخ وخء تاهللا
اإلمتالع يتو هت اتتاب ءابت مست ين ال يصتل ىلتتر يتر وال يحقتم أمت ستال
وحسبو أن يايش ي ة من ااحال وال ن ن وااو ا ا { َو ِإ َّ َّ
ۡلظ َّ َال ي ُۡغنِب ِمد َ
ُۡل َح ِ َ َُيا} [النرنا .]28
س
تبتديال{ .إِ َّ َّ
ّۡللَ َال
سنتو ي ،قو ولن ترتد لستنة م
ذا لان ن م تتإ و ال
ۡ
يۡغَ ِي ۡر َما ِبقَ ُوم َحت َّ َٰى يۡغَ ِي ۡرواْ َما ِبأَنسه ِِهمُ } [الرءدا .]11
ةتا القتان ن التذ ءبتر ءنتو النبتي مت،ر م ء،يتو وست،ن تي الحتدي
و أي س
الصتتتحيا ومانتتتا ا «يوَدددك ن تتدددداعى علددديكم ا مدددم كمدددا تتدددداعى ا كلدددة إلدددى
قلوب نعدا كم المهابة منكم ،وليقذ ب قلوبكم الوه ».
قصعتها ،ولينَع
قاا لاولا أو من ل،ة نحتن يتا رست ا م ي ماتذ؟ لتااا «ال ،إنكدم حينئدذ كثيدر،
ولكنكم رثاء كغثاء الهيل».
قاا لاولا وما ال ن يا رس ا م؟ لااا «حم الدنيا وكراهية الموت».
أولستتإ تتترا متت،ر م ء،يتتو وستت،ن لتتد بتتين أن ستتبب عتتاف اامتتن وذلتتة
الشا ب و ن ن ستها وعتاف ل ،بهتا و تال أ اتدتها متن اا تالق ال اعت،ة
وم او الرة لة الصحيحة وىن ك ر ءدخ ا وزاخو يراتها و مراتها؟».
وةا المراد ال اني ااستاذ حسن الهةيبي رحمو م ،ن ي ن تركيت ء،تر
ذ الناحيتة ألتل متن ااستتاذ البنتا ولتو تي ذلتك ك،متاو متر رهللا مح ظتة م تل
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ل لوا «نخرجوا اِنجليَ م قلوبكم ،يخرجوا م بالثكم».
ول لوا «نقيموا ثولة اِسالم ب صدوركم ،تقۡم على نرضكم».
و تتت ال يريتتتد بهتتتذ ال ،متتتاو التق،يتتتل متتتن اتتترن الامتتتل أو ال تتتاع السياستتتي
والاس ر إلةال اإلنر،ي وىلامة خولة اإلسال .
كيف ولد خ ع أبنا وةن خ خء تو ىلر الرهاخ واالستشهاخ ء،ر ع اف القنتاهللا
والتل ال بير!
ىنما يريد أن الستر تي كتل ك تاع نتاةا ي متن أوا متا ي متن تي ت،تك التهياتة
الن سية والتاباة الشا رية والتربية اا الليتة التتي تغيتر اا تراخ تتغيتر بهتا
المرتماتتاو متتن حتتاا ىلتتر حتتاا كمتتا بتتين ذلتتك القتتر ن حتتين لتترر ت،تتك الس تنة
االةتماءيتتة التتتي ال تتبتتداا {إِ َّ َّ
ّۡللَ َال يۡغَيِد ۡدر َمددا بِقَد ُدوم َحتَّد َٰدى يۡغَيِد ۡدرواْ َمددا بِأَنسۡ ِهد ِدهمُ }
[الرءدا .]11
واإلسال ياتبر اا الق ال اع،ة من ال
ااب اإليمان أو من مار الياناة.
ما يتم ل اإليمتان اإلستالمي تي ستالمة الاقيتدهللا وى تالص الابتاخهللا ..يتم تل
كذلك ي استقامة الة،م.
و ي الحدي ا «نكمل المممني إيمانا نحهنهم خلقا».
والة،م أو اا الق ك،مة بايدهللا المدى تي متدل لها حتتر ىن الرست ا ليحتدخ
مهمة رسالتو يق اا «إنما بعثت تمم مكارم ا خالق» .وحتر ىن أةمل ما أ نر
م بو ء،ر رس لو ل لتوا { َو ِإنَّدكَ لَ َعلَ َٰدى ۡخلۡد ع َِظديم} [الق،تنا  ..]4ولتد ستا،إ الستيدهللا
ءاوشة ءن ،قو ء،يو الصالهللا والسال قالتإا كتان ،قتو القتر ن .أ ا ىن كتل متا
ةا بو القر ن من ةاول وما أمر بو متن أوامتر ومتا حت ء،يتو متن متالحاو
ااءماا ه ،قو م،ر م ء،يو وس،ن.
لي ال الة،الم ىذن مررخ لتين الرانتب وحستن الاشترهللا كمتا ي هتن ك يتر متن
ءامة النا وىن كان ذا ركنسا ركينسا من أ الق المست،نا «وخدال النداس بخلد
حه د » «إ نح د كم إلددى ونقددربكم منددب مجددالس يددوم القيامددة نحاسددنكم نخالقددا،
الموطأو نكنا ا ،الذي يألسو ويملسو ».

ولتي

الة،تتم مقصت سرا ء،تتر التا تتف ءتتن النستتا والةمتتر كمتتا يريتتد أن ي هتتن

ضدواْ
رون وىن كان ذا من أوا ما يحرص ء،يتو اإلستال ا {قۡدل ِل ُل ۡم ُدم ِمنِي َ يَغۡ ُّ
صد ِدر ِهمُ َويَ ُحسَ ۡ
ظددواْ ۡد ۡدرو َجهۡمَُ َٰذَ ِلددكَ ن َ ُز َكد َٰدى لَ ۡهددمَُ إِ َّ َّ
ّۡللَ} [النت را { ]30إِنَّ َمددا ُۡل َخ ُمد ۡدر
ِمد ُ ن َ ُب َٰ َ
ع َم ِل ۡل َّ
ش ُي َٰ ََ ِ َ ُٱجت َ ِن ۡوُۡ} [الماودهللاا .]90
َو ُۡل َم ُيه ِۡر َوۡ ُ َنصَابۡ َوۡ ُ َ ُز َٰلَ ۡم ِر ُجس ِم ُ َ
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بتل يشتمل تذا وذاك ويشتتمل متا ت أوستع وأءمتتم متن ة انتب الحيتاهللاا متتن
والصدق ي الق ا واإلحسان تي الامتل واامانتة تي الماام،تة
عب الن
والشتتراءة تتي التترأ والاتتدا تتي ال الح ال تن والصتتالبة تتي الحتتم والا ت ء،تتر
الةير واامر بالماروف والنهي ءن المن ر والحرص ء،ر الن ا ة واحتترا
الن ا والتااون ء،ر البر والتق ى.
وم نهم ما ۡ
عنب اِخوا بغرسه ب ننسس رجالهم م السضا ل ال ۡخلۡقية:
مبرا ء،ر نت ا اليريتم أ ء،تر ك ترهللا ااات اك يتو
 -1الص ر :س ا أكان
س
أ ء،ر ك رهللا لالياءو بيريم الة ف أ ء،ر ك ترهللا ل اناتو بيريتم اليمتع
ال بد من الصبر ء،ر ذا ك،و خون مباالهللا بتإءراخ النتا أو ستةريتهن
أو ت بتتتييهن أو ىيتتتذاوهن واعتتتياخ ن وال ستتتيما أن الصتتتبر تتت الاالتتتدهللا ءنتتتد
الرهاخ والذ يرهللا ءنتد المحتن وال الماتين ء،تر ت تاليف الحتم حتتر لترن م
ُ
بين الت امتي بالصتبر والت امتي بتالحم تي يتة واحتدهللاا { َوت َ َوا َ
ص ُدواْ بِدٱل َح ِ
ص ُواْ ِبٱل َّ
ص ُ ِر} [الاصترا  .]3ولاا تاالر ء،ر لسان لقمتان و ت ياتظ ابنتوا
َوت َ َوا َ
ُ
َ
ُ
ُ
ع ِ ۡل ۡمنك َِدر َو ُ
صدا َبكَ ِإ َّ
{ َٰ َي ۡنَ َّب ن َ ِق ِم ۡل َّ
ۡصد ِ ُر َ
وف َو ُۡنهَ َ
علَ َٰدى َمدا ْ ن َ َ
صلَ َٰوَِ َون ۡم ُر ِبٱل َم ُع ۡر ِ
َٰ
ور} [لقمانا .]17
ذَ ِلكَ ِم ُ ع ََُ ِم ۡ ُ ۡ ۡم ِ
ص د ُ را َوت َ َو َّنَددا
ولهتتذا كتتان خءتتا الممتحنتتين بتهديتتد اليغ تاهللاا { َربَّنَ دا ْ ن َ ُ د ِدر َُ َ
علَ ُينَددا َ
ۡم ُه ِل ِمي َ } [ااءرافا .]126
صدد ُ را َوث َ ِ ُ
ددت ن َ ُقدددَا َمنَا
وكتتان خءتتا المقتتات،ين تتي الميتتدانا { َربَّنَددا ْ ن َ ُ ِددر َُ َ
علَ ُينَددا َ
َوۡنص ُۡرنَا َعلَى ُۡلقَ ُو ِم ُۡل َٰ َك ِس ِري َ } [البقرهللاا .]250
 -2الث ات :ومما يتصل بالصبر وي م،وا «ال باو» ولد ةا،تو ااستتاذ البنتا أحتد
أركان البياة الاشرهللا و سر بق لوا
س
ءتامال مرا تدسا تي ستبيل تايتتو مهمتا باالتدو
«وأريد بال باو أن ي تل اام
المدهللا وتياولإ السن او وااءت ا حتتر ي،قتر م ء،تر ذلتك ولتد تاز بإحتدى
صددَقۡواْ َمدا
الحسنيين إما الغاية وىما الشهاخهللا تي النهايتةا { ِمد َ ُۡل ۡم ُدم ِمنِي َ ِر َجدال َ
ددر َو َمددا بَدددَّلۡواْ ت َ ُ دددِيال}
ع َهدددۡواْ ۡ َّّللَ َ
َٰ َ
َددى نَ ُح َدد ۥهۡ َو ِم ُددنهۡم مَّدد يَنت َ ِظ َ ۡ
علَ ُيدد َ ِه َ ِم ُددنهۡم مَّدد قَض َٰ
[ااح ابا .]23
وال لتتإ ءنتتدنا ةت متتن الاتتالج واليريتتم ن ي،تتة المتتدى بايتدهللا المراحتتل
ك ي ترهللا الاقبتتاو ول نهتتا وحتتد ا التتتي تتتهخ ىلتتر المقص ت خ متتع ء تتين ااةتتر
وةميل الم بة».
وعتتتيم التتتن
و تتتة ك يتتتر متتتن المنتستتتبين ىلتتتر التتتدء اوا لصتتتر التتتن
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ينقيا ن ي وس اليريم أو يرةا ن القهقرى أو ينحر ن يمنتة أو يسترهللا
باد أن بادو ء،يهن الشقة و قل ء،يهن المسير وناا ء،يهن اليريم..
لهتتذا كتتان التركيتتد ء،تتر تتذا الة،تتم «ال بتتاو» عتتروريًا ام تتاا تتهال حتتتر
يستتمروا وال يت ل ت ا أو يرتتدوا .وبةامتة أن التتن م لاتة بحتب الااةتل ولتتد
،م اإلنسان من ءرل .ومن ن لاا م لرست لوا { َ ُ
صد َ َر نۡوْ لۡدواْ ُۡلعَ ُدَ ِم
ٱصد ِ ُر َك َمدا َ
س ِل َو َال ت َ ُهت َ ُع ِجل لَّهۡمُ } [ااحقافا .]35
ِم َ ۡلرُّ ۡ
و ة رين أنهن ي  ،ن تي اليريتم متا خا التريا ر تا والستما متح س ا
والر ت متتا يسا .تتإذا اك هتتر الر ت وت،ب تدو الستتما بتتالغي وءص ت إ الريتتاع
عاف احتمالهن وانقيع سير ن كالذ وم و م برنو ىذاا {نۡو ِذ َ ِب َّ
ّۡللِ َجعَد َل
ب َّ
علَد َٰدى
دم َ
ّۡللِ} [الان بت وا  ]10أو التتذ ا { َو ِإ ُ ن َ َ
ِ ُتنَددةَ ۡلنَّد ِ
صددابَ ُتهۡ ِ ُتنَددةق ۡنقَلَد َ
داس َكعَ دذَا ِ
َو ُج ِه ِۦه َخه َِر ۡلدُّ ُنيَا َوۡ ُ ْ ِخ َرَِ} [الحجا  ]11و ذا كل من يابد م ء،ر حرف.
و نتتاك متتن يصتتبر ء،تتر التتبال وي بتتإ تتي الشتتداود ول نتتو يةتتاف أمتتا
المغرياو وأءراخ الدنيا إذا ءرخ ء،يو ماا أو ل ع لتو بمنصتب ستاا لتو
لاابو و قد ت ازنو ونسر ما كان يدء ىليو من لبل.
وال اةب ء،ر كل ماحب خءت هللا أن ي ت ن لتو تي رست ا أست هللا حستنة حتين
ءرخ ء،يو المشترك ن متا ءرعت ا متن المتاا والرتا تي مقابتل التنتازا ءتن
خء تو .قاا ك،متو التاريةيتة لامتوا «وم لت وعتا ا الشتم تي يمينتر القمتر
تتي يستتارى ء،تتر أن أتتترك تتذا اامتتر متتا تركتتتو حتتتر ي هتتر م أو أ ،تتك
خونو»!
 -3ا مدل :ومانتتا ا الرةتتا تتي انتصتتار اإلستتال وال قتتة بتترن المستتتقبل لتتو وأن
نصر م لريب وىن اخلهمإ الةي ب وت المإ ال روب.
وكتتان الشتتهيد البنتتا يهكتتد تتذا المانتتر ويصت تو برستتاليب اتتتر محاربستتا متتا
أااءو االستامار والرهل من يتر لاتتل ولنت ن متدمر متذك سرا بترن اليتر متن
س ِمد ُ
رَّوحِ َّ
ّۡللِ إِ َّال ُۡلقَ ُدو ۡم
ل زا ال ر والقن ن من م ا ر الةالا {إِنَّ ۥهۡ َال يَدا ْ ُي ۡ
ُۡل َٰ َك ِس ۡرو َ }[ي سفا َ { ]87و َم يَ ُقنَ ۡ
ط ِم ُ
رَّح َم ِة َربِ ِ ْۦه إِ َّال ۡل َّ
ضاْلُّو َ } [الحررا .]56
ومن ك،ماتوا «ىن حقاوم الي كانإ أحال اام وأحتال اليت تي حقتاوم
الغد».
ويذكر أ داف اإل ان و مالهن ال برى ي تحريتر مصتر والاتالن الاربتي تن
اإلستتالمي تتن ت حيتتد تحتتإ رايتتة الةال تتة المنش ت خهللا .تتن دايتتة الاتتالن ك،تتو وال
ينسر أن يذكر «الاقباو» ي اليريم و ي اديدهللا و او،تة وك يترهللا ورتتن تذا
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يتترى متتن الحتتم أن يتتذكر ء امتتل النرتتاع أمتتا تتذ الاقبتتاو ةمياستتا لت س
تاوالا «ىننتتا
نتتدء بتتدء هللا م و تتي أستتمر التتدء او وننتتاخى ب تترهللا اإلستتال و تتي ألت ى
ال تر ونقتتد ل،نتتا اتترياة القتتر ن و تتي أءتتدا الشتتراوع وىن الاتتالن ك،تتو تتي
حاةة ىلر ذ الدء هللا وكل ما لد يمهتد لهتا ويهيتهلل ستبي،ها وىننتا بحمتد م بترا
من الميامع الشةصية بايدون ءن المنا ع الذاتية ال نقصتد ىال وةتو م وىننتا
نترلب ترييد م ونصرتو من نصتر م تال تالتب لتوا (ﰃ ﰃ ﰃ ﰃ ﰃ ﰃ ﰃ
ﰃ ﰃ ﰃ ﰃ) [محمدا.]11

ق هللا خء تنا وحاةة الاالن ىليها ونبالة مقصدنا وترييد م ىيانا تي ء امتل
النراع التي ال ت بإ أمامها ءقبة وال يقف تي نريقهتا ءتاوم وم تالتب ء،تر
أمر ول ن أك ر النا ال يا،م ن».
و ي رسالتو «ىلر الشباب» يذكر أ تداف التدء هللا ال بترى رخيتة واةتماءيتة
مح،ية وءالمية ن يق اا
«يا اباب ..لستن أعاف ممن لب ،ن ممن حقم م ء،تر أيتديهن تذا المنهتاج
داس إِ َّ
ال تهن ا وتةا ا وعا ا نصب أءين ن ل لو تاالرا {ۡلَّذِي َ قَا َل لَ ۡه ۡم ۡلنَّ ۡ
داس قَد ُدد َج َمعۡددواْ لَ ۡكددمُ َ ُ
شد ُدو ۡهمُ َد َدَاثَ ۡهمُ ِإي َٰ َمندا َوقَددالۡواْ َح ُهد ۡنَا ۡ َّ
ّللۡ َونِ ُعد َم ُۡل َو ِكيد ۡل} [ ا
ٱخ َ
ۡلنَّد َ
ءمرانا .]173
«سنربي أن سنا لي ن منا الرةل المست،ن وستتربي بي تنتا لي ت ن منهتا البيتإ
المس،ن وسنربي اابنا لي ن منو الشاب المس،ن وست ن من بتين تذا الشتاب
الح مة المس،مة..
وسنسير بةي او ابتة ىلر تما الش ن وىلر الهدف الذ وعانا ان ستنا
وسنصل بإذن م وما نتوا { َويَ ُأبَى َّ
ورُۡۥ َولَ ُو ك َِر َُ ُۡل َٰ َك ِس ۡرو َ } [الت بتةا
ّۡللۡ إِ َّ ْال ن َ يۡتِ َّم نۡ َ
.]32
س
وءمال ال يت لتف و قتة بتا ال تةتاف
ولد أءدخنا لذلك ىيمانسا ال يت ء ن
وأروا سحا أساد أيامها ي ت،قر م اهيدهللا ي سبيل م».
بم ل ذ الروع الدا قة كان ي رن ال قتة ويبات الرةتا ويحيتر اامتل تي
نالما خمر ا الير والقن ن.
انتصار اإلسال ي ن
ويمكد ب حدي له حتمية النصر لإلسالم بأربعة نثلة منها:
علَدى
الدليل العقلب :من ا،ياو وااحاخي ال يترهللا المنتشترهللا؛ م تلا { ِلي ُۡظ ِه َدرُۡۥ َ
ۡلدِي ِ ۡك ِل ِۦه} [الت بةا  33ال تتاا  28الصتفا َ { }]9و َي ُدأ َبى َّ
دورُۡۥ} [الت بتةا
ّۡللۡ ِإ َّ ْال ن َ يۡد ِت َّم نۡ َ
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« ]32لي لغ هذا الدي ما بلغ الليل والنهار»  ..ىلخ.
الدددليل التدداريخب :و ت أن تتذا التتدين أاتتد متتا ي ت ن لت هللا وأمتت،ب متتا ي ت ن
ء ت خسا؛ حتتين تحتتي بتتو الن اوتتب كمتتا تتي حتترب التترخهللا وحتتروب الصتت،يبيين
والتتار حتر ىن التتار الغالبين يد  ،ن مةتارين ي خين المغ ،بين.
الدليل الحهابب :قد كانإ لياخهللا الحةارهللا ي سما ارلية بحتة ء،ر يد ال راءنتة
تتن انتق،تتإ الشتتا،ة ىلتتر الغتترب ءتتن نريتتم الي نتتان
والهن ت خ والصتتين وال تتر
والرومان ن ءاخو ىلر الشرق ءن نريم الحةارهللا اإلسالمية ن انتق،تإ ىلتر
الغتترب الحتتدي كمتتا نتترى الي ت و تتا نحتتن ننت تتر أن تا ت خ ىلتتر الشتترق م ترهللا
ومتران
أ رى باد أن أ  ،الغترب مان يًتا وروحيًتا وخمتر متران التن
البيإ ومران المرتمع ومران السال .
 -4ال ددذل :و ت متتن أبتترز اا تتالق التتتي ربتر ء،يهتتا اإل ت ان ولتتد يابتر ءنتتو
بالتةحية ونانتر بتو أال يبةتل اام ء،تر خء تتو برهتد وال متاا وال ولتإ
وال يد ر وستاسا تي نشتر ا ومتد اتااءها وترييتد خءاتهتا ومستاءدهللا أبناوهتا
بالن والن ي والغتالي والتر يص وأن ي ت ن اتاار ااما أءت ليستت يد
تيرك وازرن ليحصد ا ،رون واتاب ليستريا النا .
ولد استيان اإل ان ب ةتل تذا الة،تم اامتيل  -بترتن أن أك تريتهن رلتاق
الحتتتاا -أن يق متتت ا ب تتتل متتتا تتي،بتتتو التتتدء هللا متتتن ن قتتتاو ومتتتا تستتتت ،مو متتتن
مشروءاو حتر ىن منهن من بان خراةتو ليستهن ب منهتا تي بنتا خار اإل ت ان
ومسرد ن باإلسماءي،ية ليذ ب باد ذلك ىلر مقتر الرماءتة كتل لي،تة مااتيسا ء،تر
لدميو مسا ة ستة كي ،متراو ذ ابسا وم ،ها ىيابسا.
والاريب أنو ال ذلك خون أن يذكر احد ل ال أن المراتد ااوا رحمتو م
الحظ تر ر ءن الم ءتد المحتدخ أك تر متن مترهللا ويبتد أست و واءتتذار براتيا
أ رى حتر اكتشف السبب الحقيقي ركبر ى انالو م ل تو وأبت ا ىال أن يشتتروا
تقتديرا لبذلتو ال ترين واتا ر النبيتل .واستن
لو خراةة ةديدهللا لدم ا دية ىليو
س
اام «ااوسير ء،ي أب الاال» كما ي «مذكراو الدء هللا والداءية».
الرانب البدنيا
ولن يغ ل اإل ان ي تربيتهن الرانب البتدني لتهم المست،ن البتدن ت مييتة
اإلنسان ل ،م ا ىلتر أ دا تو والقيتا برءباوتو الدينيتة والدني يتة ولهتذا ةتا تي
الحدي الصحياا «إ ل دنك عليك حقا».

27

28

التربية اإلسالمية ومدرسة حسن البنا

وهدف اِخوا م هذُ التربية:
نوال :صحة الجهم وسالمته م ا مراض ،تإن لهتذ الصتحة أ ر تا تي التن
و ي الاقل حتر لال ا لدي سماا الاقتل الست،ين تي الرستن الست،ين .كمتا أن الرستن
الا،يتتل يشتتل متتاحبو ءتتن النه ت خ برءباوتتو .ولهتتذا كانتتإ الانايتتة بالن ا تتة
وال لايتتة والاتتالج ومقاومتتة الاتتاخاو الةتتارهللا كالستتهر الي يتتل والتتتد ين
وتير تتا وكتتان متتن واةبتتاو اام الاامتتل أن يق،تتل متتن لهت هللا التتبن والشتتا
وأن يمتنع ءن التد ين بتاتسا.
ثانيا :قوِ الجهم ومرونته ،ال ي ي السالمة متن المترخ بتل يرتب أن ي ت ن
لاخرا ء،ر الحركة بسرءة وسه لة« .والممم القو خيدر
الرسن ل يًا مرنسا س
ونحدددم إلدددى مددد المدددمم الضدددعي » .ولهتتتذا كتتتان اال تمتتتا بالتمرينتتتاو
الرياعية وألااب الق ى والاتدو والستباحة والرمايتة ومتا ىليهتا و تي اا ترا
علموا نبناءكم اله احة والرماية وركوب الخيل».
« ِ
ثالثا :خشونته وتحمله ،ال ت ي محة الرسن وال ل تو ما لتن يترلف الةشت نة
ويتا خ احتماا المشقاو ورك ب المصاءب واالستاداخ لم اةهتة مةت،تف
ال روف من حر وبرخ وت ر ونرد وة،ت هللا و قتد ولتد ليتلا «اخشوَدنوا
إ النعمة ال تدوم».
ولهذا ك،و ا تتن اإل ت ان بإنشتا اانديتة الرياعتية وال ترق ال شت ية وتهياتة
الرحالو والماس راو خورية وتير خورية ل،تدريب الراخ ء،تر حيتاهللا الةشت نة
والتحمل والصبر ء،ر الم ار والمتاءب ي الصحار والرباا وتحتإ ولتدهللا
الشتتم أو ون ترهللا ال مهريتتر أو ستتق ن الميتتر متتع ل،تتة المتتا والياتتا ومتتع
رخا هللا تتذا وستتة نة ذاك ولتتد ال ي ت تتي اإل ت هللا المتتدرب ن بهتتذا يامتتدوا ىلتتر
وعع الحصر أو الرمل ءمدسا تي الاتد أو ال ت ا ونحت لي ت ن اام المست،ن
لاخرا ء،ر م اةهة أ ظرف نارئ قد تا خ الشدهللا وألف المشقة.
س
وال ريب أن كان لهذ التربيتة التتي ب،غتإ خرةتة الانتف تي بات ااحيتان
أ ر تتا البتتين و مار تتا الدانيتتة تتي ميتتاخين الرهتتاخ حتتين خل تإ ستتاءتو وخءتتا
خاءيو إن الناءمين المتر ين ال يص،ح ن لحمتل الستالع حتين يرتد الرتد ىنمتا
يص،ا لو أول الا والصبر من الرةاا.
كما كان لها أ ر ا تي الستر ن والماتتقالو حيت كتان متا يقتد متن الياتا
والشراب ة س ا من الاقاب والن ء،ر اال اع الةشبية المرترخهللا و«اابترال»
القان ن!
ل نسا من ال اب ااس ،إ اامل واإليذا
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الرانب الرهاخ ا
ومن ة انب التربية التي تمي و بهتا حركتة اإل ت انا التربيتة الرهاخيتة وال
أل ا الاس رية إن م ه «الرهاخ» أءمم وأامل من م ه الاس رية.
ىن الاس رية انةبان وتدريب ول تن الرهتاخ ىيمتان وأ تالق وروع وبتذا
ةا.
مع االنةبان والتدريب أي س
ولقد كان مانر الرهاخ لبل اإل ان ابو تاوب ءن التربية اإلسالمية والحيتاهللا
اإلسالمية الرماءاو الدينية م ية وتير م ية ال تاير الت اتستا وااحت اب
ال ننية ىنما تهتن بال اع السياسي وال ءاظ والمراتدون تي المستاةد وتير تا
ياتبرون الرهاخ ارج حدوخ مهمتهن الدينية.
،ما ظهترو حركتة اإل ت ان أحيتإ م هت الرهتاخ ون تإ بتو وةا،تإ لتو
ارنسا أ ارن تي رستاو،ها وكتبهتا و تي مرالتهتا وةراوتد ا و تي محاعتراتها
ونتتدواتها و تتي أاتتاار ا وأنااتتيد ا .واءتبتتر اإلمتتا البنتتا أحتتد أركتتان البياتتة
الاش ترهللا وأحتتد تا تتاو الرماءتتة الماب ترهللا ءنهتتاا «الجهدداث س د يلنا ،والمددوت ددب
س يل نسمى نمانينا».
ومتتن ال ستتاول التتتي اتةتتذ ا اإل ت ان ل،تتتذكير بالرهتتاخا االحت تتاا بالمناستتباو
اإلسالمية المتص،ة بو كالغ واو ال برى م لا بدر و تا م ة ..ونح ا.
ومن وساو،هن الةامةا تقرير كتاب أو أك ر من كتتب الستيرهللا النب يتة ل،قترا هللا
والدراسة ي ااسر اإل انية والسيرهللا ىنمتا تي ةهتاخ مت امتل تي ستبيل م
سميإ كتب السيرهللا لدي سماا المغازى .وسمر كتاب «الرهتاخ» تي ء،تن ال قتو
ولهذا ال
كتاب «السير».
وكان من أواوتل متا لالترر ء،تر اإل ت ان ح تو وخراستتو متن القتر ن ال ترينا
س رهللا اان اا تركيدسا لهذا المانر الذ ت ل المس،م ن ءنو.
وكانتتتإ قا تتتة اا تتت ان وتتتتربيتهن بصتتت ة ءامتتتة تنمتتتر تتتيهن اتتتا ر الاتتت هللا
وال رامتتة و ،تتم البتتذا والايتتا وروع ال تتدا وحتتب االستشتتهاخ كمتتا ت ت رن
تتيهن ماتتاني الرنديتتتة المهمنتتة متتن الياءتتتة والن تتا وىن تتار التتتذاو تتي ستتتبيل
الرماءة.
ولقتتد بتترزو تتذ الماتتاني مرس تمة واعتتحة ي ت نتتاخى المنتتاخى ستتنة 1948
بالرهاخ الستنقاذ ،سيين تاالإ اامت اوا أن بتي يتا ريتا الرنتة ..ويتا يتل
م اركبتتر تستتابم أبنتتا التتدء هللا متتن كتتل م تتان يريتتدون أن يح ت ا بشتترف
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الرهاخ ي اارخ المقدسة حتر يدرك ا ىحدى الحسنيينا النصر ء،تر اليهت خ
أو الشهاخهللا ي سبيل م.
وىني ال أنسر اام الحبيب النقي ءبتد ال تاب البتتان ني زميتل الدراستة تي
وا لو الاار ىلر الرهاخ ي ،ستيين حتتر أمتبا
ماهد ننيا الديني ال ان
ذلك الح،الن لي،و واغل نهار وكان يمناو من تحقيم رتبتو الصاخلة ماناانا
ا ول :أمو التي تحبو كل الحب وتحن ء،يو أء ن الحن وال سيما باد و تاهللا
والد رحمو م و ي ال ت الييم رالو بالبااخ يف بتالم و لت كتان؟ ولهتذا لتن
ترذن لو ولن ترخ ءن تي ءو تي كتاوتب اإل ت ان و ت حتريص ء،تر بر تا
وىرعاوها وال يحتب أن ين تر ل،رهتاخ بغيتر رعتا ا وىذنهتا ولهتذا متحبنا ىلتر
والدتو لنحد ها ءن ةل الرهاخ ومن لة المرا دين ولصص أبيتاا المست،مين
وم لف أمهاتهن منهن وما زلنا بها حتر أذنإ لو وءينا ا تدماان بمتا يح،تن بتو
ويصب ىليو.
والمانا الثانب :لرار م تب اإلرااخ ل ان باتد الستماع ليتالب المرح،تة
ال ان ية بالتي ن ن سرا لصغر سنهن .و نا رةانا اام البتان ني رحمتة م ء،يتو
أن نسا ر من ننيا ىلر القا رهللا لمقاب،ة المراد الاا واإللحاع ء،يتو لقب لتو تي
كتاوب الرهاخ وبةامة أن أمو لتد أذنتإ لتو .وستا رنا  -أنتا واام أحمتد الاستاا
واام محمد الص ياوى ولاب،نا ااستاذ البنتا وءرعتنا ء،يتو اامتر ومتا زلنتا
بو حتر لبل ووا م ء،ر س ر .
وكاخ ماحبنا ييير ر سحا لهتذ النتيرتة وذكرنتا ذلتك استتاذنا البهتر الةت لر
قااا ىن م ا ءبد ال اب م ا الشهدا وىنتي أ الحت ك،متا رأيتتو أرى خ
الشهاخهللا يترلرق ي وةهو .ولد كان قد استشهد ءبد ال اب ي ءم،يتة بي ليتة
مع ا نين من ى انتو نست ا بهتا مة نستا ل،تذ يرهللا والستالع باتد أن خ ،تو اليهت خ
ووعا ا أيديهن ء،يتو راتال اإل ت هللا النتار تي متناخيم الم رلاتاو استتحاا
تتي لح تتة واح تدهللا ىلتتر ك متتة متتن اانقتتاخ وذ تتب ماتتو اابيتتاا ال ال تتة ىلتتر
ء،يين.
ولتتن ي تتن تتذا م لتتف الشتتهيد البتتتان ني وحتتد تتن متتن اتتباب رب ت ا متتن
أستتر ن ليتتد  ،ا ماستت ر التتتدريب تتي اي تستتب وكتتن حتتاوا باتت ا،بتتا
وااءما أن ي ن ن ءن ء مهن ويقنا ن بالا خهللا ،ن ي ،حت ا أمتا ىمترار ن
ااخوا راعين بال الع مهمنين برن روع اإليمان سرى تي أءمتاق تذا الريتل
غير ،ن ياد يةاف المت و متا خا تي ستبيل م حتتر كتان باةتهن يقت اا يتا
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ل  ..خء ني إن الرنة تناخيني.
وكتتن متتنهن متتن تحمتتل أب،تتغ المشتتاق وركتتب ليتتار البةتتاءة أو مشتتر ء،تتر
لدميو ي محرا سينا ليصل ىلر ل اءد ى انو المرا دين!
ءتا ءتتن
وكتن متن رةتل بتتان متا يم،تك ليشتتتر بندليتة أو متد اسا ليقاتتتل بتو خ ا س
أولر القب،تين!
وكتن متتن زوةتة لتتدمإ ح،يهتا راعتتية ليبياهتا زوةهتتا ليست،ا ب منهتتا ن ستتو
وبذلك سا مإ ي الرهاخ مرتينا بالتة،ي ءن أت،ر متا تحتب وبالرعتا ب تراق
أء من تحب.
وال زلتتإ أذكتتر لصتتة حستتن الي يتتل أحتتد اإل ت ان الم ت ارءين متتن مرك ت
بسي ن ولد سرل اسمو ي كتاوب المتي ءين تار سكا أ ،و وزراءتو وكل اتي
رتبة ىلر ما ءند م .ولن ي تف بذلك بتل بتان ةام ستتو  -و تي ل ،تالع كترأ
ءتا ءتن أرخ النبت او .ولمتا لتاا
الماا ل،تاةر  -ليشتر بها سال سحا يقاتل بتو خ ا س
لو الحاج أحمد التب روتي المنيقتةا يتا حستن ..خن الرام ستة ل،ايتاا وحستبك
أنك تي ءإ بن سك ووعاإ الروحك ء،ر ك ك وء،ر تيترك ممتن لتن يرا تد
بن سو أن يرا د بمالو .و نتا لتاا حستن ل لتة البصتير بدينتوا تل لتاا م تاتالرا
ةا دوا برن س ن أ لااا ةا دوا بترم ال ن وأن ست ن تي ستبيل م؟ و تل ااتترى
منتتا التتن وحتتد ا أ التتن والمتتاا ةمياستتا ليايينتتا الرنتتة؟ تتل نستتيتن ا،يتتة
ّۡللَ ُ
ال ريمةا { ِإ َّ َّ
جنَّدةَ} [الت بتةا
هدهۡمُ َون َ ُم َٰ َدولَهۡم ِبدأ َ َّ لَهۡد ۡم ُۡل َ
َۡدت َ َر َٰى ِمد َ ُۡل ۡم ُدم ِمنِي َ نَنسۡ َ
 ]111أ تريدون أن نتس،ن البةاءة خون أن ند ع لها ال من؟
ولتتن يم،تتك الحتتاج أحمتتد ىزا تتذا اإليمتتان واإلمتترار أن يقت ا اتتياسا وستتا ر
حسن مع المقات،ين وءاخ مع الااودين ال لي ر ويالحت ر بتو ول تن ليالت ج بتو تي
الماتقل ة ا ما لدمإ يدا ي لتتاا الصتهي نيين! وكتان لتو متع ةتالخ الغريبتة
ي ولتو الةاب ساد الدين السنباني م لف يذكر بال ةر واالءت از.
ذ الروع الاالية ال ذهللاا ي التي ةا،تإ اليهت خ يةتيرب ن رءبستا ك،متا ذكتر
اسن اإل ان المتي ءين من لريب أو سما ا ميحاتهنا «م أكبر» من بايد.
ولقد لاا باةهن ل،ةاب المرا د ماروف الحةتر حتين كتان تي ااسترا
نحتتن ال نةتتاف ىال متتن تتهال اإل تت ان المتيتت ءين! ستترلو ماتتروفا ولمتتاذا
تةشتتت نهن وءتتتدخ ن ل،يتتتل وستتتالحهن عتتتايل؟! قتتتاا الةتتتاب الصتتتهي ني تتتي
مراحةا نحن ىنما ةانا من بالخ الاالن ىلر ذ اارخ لناتيش و تهال ةتا وا
ىليها ليم ت ا وما أباد ال رق بتين متن يحترص ء،تر الحيتاهللا ومتن يحترص ء،تر
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الم و!
ولقد كان من المش الو التي ت اةو لياخهللا المرم ءتاو اإل انيتة تي الميتدان
أنها ىذا ك ،إ صي،ة أو رخسا بامل ءس ر بقي من الصاب ىلنتان ال صتاول أو
اا راخ ا ،رين بالبقا الرميع يتسابق ن ىلتر اترف الرهتاخ ولتد ال يحتل تذا
التنا ىال القرءتة أو الرعتا بالتنتاوب .وكتل صتي،ة يقتع ء،يهتا اال تيتار ل،قيتا
بهر يه،ل أ راخ ا وي برون ويهت نا بر ريا الرنة ..بر.
وممتتتا روا ااستتتتاذ كامتتتل الشتتتريف تتتي مذكراتتتتو التتتتي ستتتما ا «اإل تتت ان
المس،م ن ي حرب ،ستيين»ا أن الشتاب المرا تد ءبتد الحميتد يتاب – و ت
نرل الاالن المهمن الشران الشتيخ بستي ني يتاب  -ال
ن،تب ىليتو تي ماركتة خيتر
التب،ا أن يبقتر بالماست ر ل،حراستة تتار وب تر وانتحتب ومتتا زاا بالقاوتد حتتتر
عمو ىلر المقات،ين ان ح و ما كان يتمنا ا الشهاخهللا ي سبيل م.
وما أرون ما سماإ من اإل هللا المرا تدين وكيتف كتان ا يستتقب ،ن المت و
باد أن يد  ،ا الماركتة مغتست،ين مت عتاين تي ل،ت بهن اإليمتان و تي ةيت بهن
المصتتاحف و تتي أيتتديهن المتتدا ع تتإذا أمتتابإ أحتتد ن رمامتتة كب تر وتشتتهد
ولااا { َوع َِج ُل ۡ
ب ِلت َ ُرض ََٰى} [نوا .]84
ت إِلَ ُيكَ َر ِ
ولد ن لإ «خانة» من مد ع ء،تر ستاق أحتد ن بترتتو تان ى انتو يب ت ن
و ين ر ىلر سالو مبتس سما وينشد اار الصحابي( )1لدي سماا
ولهددت نبددالى حددي ن ۡقتددل مهددلما علددددددى ن جنددددددم كددددددا ددددددب
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرعى
مصد
َ د ْلو ممد َّدَع
وذلددددك ددددب ذات اِلدددده وإ يشددددأ ْ ي ددار ْ علددى نوصددال ِ

و ي ىحتدى الماتارك أمتيب لاوتد ال صتي،ة و ت اام الستيد محمتد منصت ر
من الشرلية بةربة لات،ة ال
متا كتان
شغل بإمابتو ءدخ من ى انو ءن الهرت
منتتو ىال أن نهتتر ن بش تدهللا الماركتتة أ تتن متتن حياتتتو .ولمتتا حم ،ت ىلتتر الةي ت ن
الة ،ية أ اق متن تيب بتتو .تان أوا متا سترلهن ءتن ستير الماركتة رةتاب بمتا
نمرن ن سو ابتسن وتمتنا الحمد  .ولن ي ا و ت تي النت ن اا يتر يتدء م
لدينتتو وأمتتتو ولتتن يقتتف لستتانو لح تتة ءتتن التتدءا ا ال،هتتن انصتتر خء تنتتا وحقتتم
تايتنا ..حتر مةر ىلر ربو راعيسا مرعيًا.
ىنهتتا أم ،تتة أءتتاخو ىلينتتا ذكريتتاو الاصت ر ااولتتر وأ بتتتإ أن تتذ اامتتة ال
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

()1

سيدنا بيب بن ءد .
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ت اا بةير وأن م تاع اةصيتها ت اإلستال  .و ت مصتنع بي التهتا وم رتر
نالاتهتا وأن التغنتتر بالق ميتة أو ال ننيتتة ال يحترك تتذ اامتة وي ل هتتا متا لتتن
يحركها ندا اإليمان وتربية اإلسال .
ولد ح ر ااستتاذ كامتل الشتريف تي كتابتو «اإل ت ان المست،م ن تي حترب
،سيين» من ال لاوع والقصص البي ليتة متا ينبغتي أن يالتروى لهةيتاا القاخمتة
لي ن ءبرهللا وذكرى وىن ذكر أنو لن يسرل ىال ترربتو .
ولتد اتهد لتاخهللا الرتيش المصتر تتي حترب ،ستيين م تل ال،ت ا ين المت او
وماخق أما مح متة التتي ح متإ تي لةتية ستيارهللا «الريتب» ل تداوي اإل ت ان
بما ي ،ج مدور المهمنين ويغيظ الذين ي ل ،بهن مرخ.
لتتاا المتت او ا «كتتان اإل تت ان ين ءتت ن ألغتتا اليهتت خ وينستت نهن بهتتا تتي
محرا النقب».
س
أبيتاال أخوا واةتبهن
ولاا ال ،ا هاخ ماخقا «كان اإل ان المس،م ن ةن خسا
كرحسن ما ي ن».
وتمتتإ ماركتتة أ تترى تر،تإ يهتتا بي لتتة اإل ت ان المستت،مين وأ تتر تتتربيتهن
الرهاخية..
ةتا كتابتو
ىنها ماركة القناهللا ولتاا اإلنر،يت و يهتا كتتب ااستتاذ الشتريف أي س
«المقاومة السرية ي لناهللا الس ي ».
متتا متتن نتتالب الراماتتةا
وال أحستتب أح تدسا ينستتر اتتهدا اإل ت ان ..و ص س
ءمر اا ين وأحمد المنيسي وءاخا تانن وتير ن ممن سيروا بدماوهن ال كيتة
ي ماركة التل ال بيتر ومتا لب،هتا ومتا باتد اا أن الحريتة ال يمنحهتا المتست،ي ن
ىنما ير ذ ا بدماوهن المرا دون.
بقر أن أل ا ناا ىن اإل ان وىن ا تم ا بالقتتاا ومارست بال اتل ولتدم ا
تتي ستتاحاتو الشتتهدا ت ،ت الشتتهدا متتن يتترهللا رةتتالهن؛ لتتن ي تتن ت كتتل الرهتتاخ
ءند ن.
لقد كان ممتا تا،مت متن اإلستال أن م هت الرهتاخ أوستع وأاتمل متن م هت
القتاا.
تتإذا كتتان لتتتاا الغامتتبين والمحت،تتين ا ة ت متتن أرخ اإلستتال ريةتتة
ستتا تتإن
مح متتة ومقاومتتة االستتتامار ال تتا ر وال تتر المستتتامر واةبستتا خينيًتا مقد س
ةهتتاخ المنتتا قين والمبتتتدءين وةهتتاخ ال ،متتة وال رترهللا واةتتب ال يقتتل لداستتة ءتتن
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دار َوۡ ُل ۡم َٰنَ ِس ِقددي َ َو ُ
ۡرلۡد ُدَ َعلَد ُدي ِهمُ }
دب َٰ َج ِهد ِد ُۡل ۡكسَّد َ
ذلتتك .والقتتر ن ال تترين يقت اا { َٰيَْأَيُّ َهددا ۡلنَّ ِد ُّ
[الت بةا  73التحرينا .]9
والرس ا م،ر م ء،يو وس،ن سال ءن أ ةل الرهاخ قااا «كلمدة حد عندد
سلَا جا ر».
ومانر ذا أن مقاومة ال ساخ التدا ،ي كمقاومتة الغت و متن الةتارج كال متا
ريةة وكال ما ةهاخ.
ولد تحدث النبي م،ر م ء،يو وس،ن ءن اامرا ال ،مة الذين يق لت ن متا ال
ي ا ،ن وي ا ،ن ما ال يهمرون وبين واةب اامة المس،مة حين تبت،تر بح مهتن
وتستت،يهن قتتااا «م د جاهدددهم بيدددُ هددو مددمم  ،وم د جاهدددهم بلهددانه هددو
مددمم  ،وم د جاهدددهم بقل دده هددو مددمم  .ولدديس وراء ذلددك م د اِيمددا ح ددة
خدددرثل» .يشتتتير ىلتتتر أن الرهتتتاخ بالق،تتتب  -ةهتتتاخ ال را يتتتة والغةتتتب والن تتترهللا

لمن ءر ءن ةهاخ ال،ستان كمتا

والمقاناة  -أعاف مراتب اإليمان و
أن ةهاخ ال،سان لمن ءر ءن ةهاخ اليد.
الرهتتاخ ىذن لتتي ل ،تتار ق ت وال بالستتيف حستتب كيتتف ولتتد لتتاا تاتتالرا
ۡرلۡ ُ
دددار َو ُۡل ۡم َٰنَ ِس ِقدددي َ َو ُ
علَ ُ
دددي ِهمُ } [الت بتتتةا  73التحتتترينا ]9
دددَ َ
دددب َٰ َج ِهددد ِد ُۡل ۡكسَّ َ
{ َٰيَْأَيُّ َهدددا ۡلنَّ ِ ُّ
والمنا ق ن ال يالرا دون بالستيف؛ انهتن محست ب ن ظتا سرا تي ءتداخ المست،مين
وىنما يرا دون بالبيان وال ءظ وىلامة الحرة والقت ا الب،يتغ المته ر تي التن .
كما لاا تاالرا {نۡوْ َٰلَْئِكَ ۡلَّذِي َ يَ ُعلَد ۡم ۡ َّّللۡ َمدا ِدب قۡلۡدوبِ ِهمُ َدأ َ ُع ِر ُ
ض ع َُدنهۡمُ َو ِع ُظهۡدمُ َوقۡدل
لَّهۡمُ ِ ْب نَنسۡه ِِهمُ قَ ُو ۢ َال بَ ِليغا} [النسا ا .]63
دا ُۡل َٰ َك ِس ِدري َ َو َٰ َج ِه ُدد ۡهم
وأمرع متن ذلتك لت ا م لرست لو ءتن القتر نا { َ َدال ت ۡ َِ ِ
بِ دِۦه} أ ا القتتر ن { ِج َهدداثا َك ِيددرا} [ال رلتتانا  .]52و تتذا اامتتر بالرهتتاخ تتي س ت رهللا
س
ةال ءن أن يهمر بو.
ال رلان و ي م بة ن لإ لبل أن يهذن بالقتاا
هتتذا الرهتتاخ ال بيتتر تت ةهتتاخ التتدء هللا وال بتتاو ء،تتر تب،يغهتتا والصتتبر ء،تتر
مرارتها وتحمل مشالها ون ا نريقها و ما تشير ىليو كتذلك أواوتل ست رهللا
ه َ ِ ْۦه ِإ َّ َّ
ّۡللَ لَغَنِ ٌّب َع ِ ُۡل َٰعَلَ ِمي َ } [الان ب وا .]6
الان ب وا { َو َم َٰ َج َهدَ َ ِإنَّ َما يۡ َٰ َج ِهدۡ ِلنَ ُس ِ
والرس ا م،ر م ء،يو وست،ن يبتين أخواو الرهتاخ وأل انتو تي اترن ال تار
يق اا «جاهدوا المشركي بأيديكم ونموالكم ونلهنتكم».
و ةت ستال ءتتن تتذا ك،تتو نتتاك ةهتتاخ التتن حتتتر تتتتا،ن اإلستتال وتامتتل بتتو
وتدء ىليو وت بإ ء،ر نريقو حتر ت ز بإحدى الحسنيين.
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وةهاخ الشييان الذ يغ و اإلنستان متن خا ،تو ءتن نريتم الشتبهاو يةتل
بها الاقل أو الشه او يغ بها اإلراخهللا ال بد من مقاومتو بسالع اليقتين التذ
ييتترخ الشتتبهاو وستتالع الصتتبر التتذ يهتت الشتته او .وبهتتذا ينتصتتر ء،تتر
الشييان ءدو اإلنستان تي ماركتيتو ويرتقتر ىلتر مقتا اإلمامتة تي التدين ء،تر
ةنتاحي الصتبر واليقتين كمتتا لتاا تاتالرا { َو َجعَ ُلنَدا ِمد ُدنهۡمُ ن َ ِمَّدة يَ ُهددۡو َ ِبأ َ ُم ِرنَدا لَ َّمددا
ص َ ۡرو َاْ َوكَانۡواْ ِبا َٰ َي ِتنَا يۡو ِقنۡو َ }[السردهللاا .]24
َ
ذا ت الرهتاخ بمانتا ال استع تي اإلستال و ت – بالتتالي -الرهتاخ تي هتن
اإل ان وتربية اإل ان وس ،ك اإل ان.
يق ا ايخ الدء هللا حسن البنا ي رستالة «التاتالين» اتار سحا مانتر الرهتاخ كمتا
همو من اإلسال وكما يريد من أتباءوا
«وأريد بالرهاخا ال ريةة الماعية ىلر ي القيامة والمقصت خ بقت ا رست ا
م م،ر م ء،يو وس،نا «م مات ولم يغَ ولم ينو الغَو مات ميتة جاهلية».
وأوا مراتبتتوا ىن تتار الق،تتب .وأءال تتاا القتتتاا تتي ستتبيل م .وبتتين ذلتتك ةهتتاخ
ال،سان والق،ن واليد وك،مة الحم ءند الس،يان الراور.
وال تحيا الدء هللا ىال بالرهاخ وبقدر سم التدء هللا وستاة أ قهتا ت ت ن ء متة
الرهتتتاخ تتتي ستتتبي،ها وعتتتةامة التتت من التتتذ يي،تتتب لترييتتتد ا وة التتتة ال تتت اب
ل،اام،ينا { َو َٰ َج ِهدۡواْ ِب َّ
ّۡللِ َح َّ ِج َها ِثِۦُ} [الحجا  » ]78ا. .
وتربية اإل ان ء،ر الرهاخ بهذا الم ه الرحب ت التذ ةا،هتن يرا تدون
ي سبل ال رهللا اإلسالمية ةهاخ ن ي سبيل اارخ اإلسالمية بتل ال ترهللا تي
المةتتم ن والغايتتة واارخ تتي ال ءتتا وال ستتي،ة ومتتن أةتتل تتذا ول ت ا تتي
وةو الي اتيإ ي الدا ل ول هن تي وةتو الي اتيتإ تي الةتارج ولتاوم ا
الا،مانيين مقاومتهن ل،غامبين الماتدين ولن يردوا ارلستا بتين متن يتاتدى ء،تر
أرخ اإلسال ومن يتادى ء،ر ارياة اإلسال  .ولهذا اعت ا ماركتة تحريتر
اارخ كما اع ا ماركة تح ين الشترن وستالإ خمتاؤ ن ء،تر أيتد ال تار
اليه خ واإلنر،يت كمتا ستالإ خمتاؤ ن ء،تر أيتد ال رتار ممتن يتستم ن برستما
المستت،مين ولتتدم ا الشتتهدا ء،تتر أرخ ،ستتيين والقنتتاهللا تتي ستتاحاو القتتتاا
واهدا مت ،هن ء،تر أرخ ليمتان نترهللا والق،اتة والستر ن الحربيتة وتير تا تي
ساحاو التاذيب.
وكن حاولإ ل ى ءديدهللا بارزهللا ومستتترهللا تي التدا ل والةتارج أن تشتتر
اإل ان بالماا أو المنامب وبذلك يحت ون الحركة ويستييرون ء،يهتا ول تن
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تذ القت ى المال تتة القتاخرهللا لتتن ترتد ءنتد اإل ت ان وال ءنتد مراتتد اإل ت ان أذنستتا
الصتتار والرت اب الحاستتنا {نَت ۡ ِمددُّونَ ِ ِب َمددال َ َمدا ْ
متتاتية ىنمتتا وةتتدو التتر
َءات َ َٰ ِۦَ َّ
ّۡللۡ َخ ُير ِم َّما ْ َءات َ َٰ ۡكمَ بَ ُل نَنتۡم بِ َه ِديَّتِ ۡكمُ ت َ ُس َرحۡو َ } [النملا .]36
وكتتن لرتترو تتذ الق ت ى ىلتتر أستت ،ب ال ءيتتد باتتد أن أ تتم أستت ،ب ال ءتتد
ول حإ بالتهديد باد أن اب اإلترا ولن ي تن أست ،ب ال ءيتد والتهديتد بترنرا
من أس ،ب ال ءد واإلترا  .ال السهمين ارتد ىلر نحر ماحبو ..ولن ترتد ت،تك
الق ت ى التتتي ت الرةتتر وت الةشتتر ىال اإلمتترار ء،تتر التتدء هللا وال بتتاو ء،يهتتا وىن
ت ءدوا بالنار والدمار أو وءدوا ب عع الشم ي اليمين والقمر ي اليسار.
و ذا اإلبا ااان والم لف الص،ب من لةية اإلسال ولةتايا المست،مين
ور ت كتتل محاولتتة ل،مستتاومة ء،يهتتا أو الت تتري يهتتا نالمتتا ءتترخ الحركتتة
لتتدبير الم ايتد لهتتا وحياكتة المتتهامراو لةتربها بتتل الامتل ء،تتر التالءهتا متتن
الرذور ل استياء ا.
و تتتذا تتت الستتتر ورا المحتتتن القاستتتية المتالحقتتتة والةتتترباو الهمريتتتة
المتتاباة التي ةا،إ الرماءة ال ت ال يم من محنة ىال لتد ل ي أ رى.
وبرتن ذا لن ت،ن لناهللا اإل ان ل ،ءد وال ءيد لبل المحتن وال النتإ لنتاتهن
أ نا المحن وال النإ كذلك باد المحن لقد مبروا مبر الرةاا و بت ا بتاو
اابياا وىن ااإ ل،إا باو المهمنين الذين مدل ا ما ءا دوا م ء،يو.
ومن عاالف منهن ي سما تحإ أ قاا الةغ واإلر اب قاا ك،مة متن نترف
لستتانو أو كتتتب ك،متتة متتن نتترف ل،متتو يتتدار بهتتا الي اتيتتإ أو يرة ت بهتتا
صتا متترو سال م تل ل لتو تاتالرا {إِ َّال َمد ُ ن ۡ ُك ِدر َُ
الةالص من ةبروو اليغتاهللا متر س
ۢ
س
متدرا
ٱِي َٰ َم ِ } [النحلا ]106؛ وا قا متن ن ستو؛ انتو لتن يشترع بتال ر
س
َوقَ ُل ۡ ۥهۡ ۡم َُ َمئِ ُّ بِ ُ ِ
سيرا ولن يتةتل ءتن اإلستال تد سا ..متن عتاالف متنهن ي سمتا
ولن ية ي مدع ال ،ن
س
اتتل ذلتتك ستترءان متتا نتتد واستتتغ ر ورةتتع ىلتتر ن ستتو باكيستتا مترل سمتا وىلتتر ةماءتتتو
ماتذرا متند سما وىلر ربو لبل ذلك تاوبسا مستغ سرا.
س

الرانب االةتماءيا
ولقد الربي اإل ان ء،ر أن الامل لةير المرتمع ةت متن رستالة المست،ن تي
الحي تاهللا قتتد أاتتار القتتر ن ىلتتر أن تتذ الرستتالة ذاو ال
ا تاب تتالث اتتابة ترس تد
الااللة با ي الاباخهللا واابة ترستد الااللتة بتالمرتمع تي اتل الةيتر واتابة
ترسد الااللة بااءدا ي الرهاخ.
ۡس ۡجدۡواْ َو ُ
و ي ذا يق ا م سبحانوا { َٰيَْأَيُّ َها ۡلَّذِي َ َءا َمنۡواْ ُۡر َكعۡواْ َو ُ
ۡع ۡدۡواْ َربَّ ۡكمُ
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َوۡ ُ َعلۡواْ ُۡل َخ ُي َر َلعَلَّ ۡكمُ ت ۡ ُس ِلحۡو َ َ 77و َٰ َج ِهدۡواْ ِب َّ
ح َّ ِج َها ِثِۦُ} [الحجا .]87 77
ّۡللِ َ

وةا و ااحاخي النب ية تهكد ذا الماني وتبين أن ء،ر كتل مست،ن تي كتل
ي ت عتتريبة أو زك تاهللا اةتماءيتتة يهخيهتتا متتن مالتتو أو ةا تتو أو بدنتتو أو تتر أو
لسانو.
وروى البةار ءن أبي م ستر أن النبتي مت،ر م ء،يتو وست،ن لتااا «علدى
كددل مهددلم صدددقة» ليتتلا أرأيتتإ ىن لتتن يرتتد؟ لتتااا «يعتمددل بيديدده ،ينسددا نسهدده
ويتصدق» لااا أرأيإ ىن لن يستتيع؟ لتااا «يۡعدي ذا الحاجدة الملهدوف» ليتل
لوا أرأيإ ىن لن يستيع؟ لااا «يأمر بالمعروف -نو الخيدر» لتااا أرأيتإ ىن لتن
ي ال؟ لااا «يمهك ع الشر إنها صدقة».
ومن نا كان كل «أم مس،ن» ءة س ا نا اسا ي ةماءتو ي اتل الةيتر ويتدء
ىليتتو وي تتر الشتتر وينهتتر ءنتتو يستتاءد ال قيتتر وير تتد بيتتد الةتتايف ويا ،تن
الرا تتل وينبتتو الغا تتل وية ت ف الاامتتي ويتتذكر الناستتي ويا ت خ المتتري
ويشتتيع الميتتإ وياتت أ ،تتو وي تتر اليتتتين ويحتت ء،تتر ناتتا المستت ين
ويشارك ي كل ءمل ينه بالمرتمع ىن لن ي ن السباق لو والداءي ىليو.
وكانتتإ ال
ورا ل متتالع االةتمتتاءي ومراك ت لةدمتتة
ا تاب اإل ت ان ك،هتتا خال س
الشتتاب ب تتل ال ستتاول المتاحتتة متتن تا،تتين ىلتتر تتتدريب ىلتتر ءتتالج ىلتتر رءايتتة
اةتماءية ىلر ىرااخ خيني ومحي.
وكانتتتإ «ألستتتا البتتتر والةدمتتتة االةتماءيتتتة» تتتي ال
اتتتاب اإل تتت ان تنشتتتهلل
المست مت او اليبيتتة ل،اتتالج بتترة ر رم يتتة أو بغيتتر أةتتر ل،محتتتاةين وترمتتع
ال ك او والصتدلاو لت زياهتا ء،تر المستتحقين وت تتا ال صت ا لمحت ااميتة
وتنشتتهلل المتتدار لتح تتيظ القتتر ن وتا،تتين ال بتتار وتبنتتي المستتاةد الرديتتدهللا أو
تصتت،ا المستتاةد القديمتتة لتق ت بتتدور ا تتي الابتتاخهللا والهدايتتة وتهل تف ال،رتتان
إلمتتالع ذاو البتتين وتستتهن تتي حتتل المشت الو التتتي ت اةتتو الرماءتتة وتتتذليل
الاقباو التي تاترخ نريقها رليها ومالحها.
و ،ستتت ة اإل تتت ان تتتي تتتذا واعتتتحة مستتتتمدهللا متتتن نبياتتتة اإلستتتال ن ستتتو
وتص ر ل ،رخ المس،ن ول،رماءة المس،مة ول ن با النا (حت ب التحريتر
) أن روا ء،ر اإل ان ااتغالهن بهتذا الرانتب االةتمتاءي بحرتة أن تذا يشتغل
ءتتن نشتتر التتدء هللا متتن ناحيتتة كمتتا أنتتو ترلي تع ة وتتي ال يرتتد ىال أنتتو يةتتدر
المرتمع ءن الميالبة والسار إللامة الدولة اإلسالمية.
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ورسل همالء ع حقا هامة:
 -1أن ال الةير ة ال يترت أ متن مهمتة المست،ن التتي أمتر م بهتا كمتا بينتا
برخلتتتو متتن القتتر ن والستتنة هت متترم ر ب اتتل الةيتتر والتتدء هللا ىليتتو كمتتا ت
مرم ر بالصالهللا والاباخهللا.
 -2أن المس،ن ءةت حتي تي ةستن مرتماتو ال بتد أن يحت بهالمتو تال بتد أن
يامل ء،ر ىزالتهتا أو ء،تر االتل تة ي هتا وال يستاو أن يقتف مت ر سةتا أمتا
و يقدر ء،ر ىءانتو أو ىساا و.
ةاوع أو مري
 -3أن ءمل الةير ن سو ل ن من أل ان نشر التدء هللا التدء هللا كمتا تنشتر بال،ستان
والق،تتتن تنشتتتر باإلحستتتان والامتتتل و تتتذا متتتا تحتتترص ء،يتتتو اإلرستتتالياو
التبشيرية وأم الها.
 -4أن تي الرماءتتاو نالتاو تقتتدر ء،تر دمتتة المرتمتع وال تقتتدر ء،تر الامتتل
من الةير أال ت الترك ارتة.
ال ر أو الترب
الرانب السياسيا
ءنيإ بها التربية اإل انيةا الرانب السياسي.
ومن الر انب الهامة التي ال
ونانتر بهتتذا الرانتب متتا يتصتتل بشتهون الح تتن ون تتا الدولتة والااللتتة بتتين
الح متتة والشتتاب .والااللتتة بتتين الدولتتة وتير تتا متتن التتدوا ىستتالمية وتيتتر
ىستتتالمية والااللتتتة بالمستتتتامر الغامتتتب ..وتيتتتر ذلتتتك متتتن القةتتتايا الاديتتتدهللا
المتن ءة.
ولد كان تذا الرانتب لبتل خءت هللا حستن البنتا وليتا مدرستتو بايتدسا ءتن ا تمتا
الرماءتتتاو اإلستتتالمية  -وبتابيتتتر أمتتتاا الرماءتتتاو الدينيتتتة  -و تتتارج نيتتتاق
نشتتانها وت ير تتا .قتتد أمتتبا م هت السياستتة مقت س
تابال لم هت التتدين كمتتا يقابتتل
تتال يتصت ر اةتماءهم تا تتي اتتةص أو تتي ةماءتتة والنتتا
ااست خ اابتتي
رةتتالنا ىمتتا رةتتل خيتتن وىمتتا رةتتل سياستتة والرماءتتاو ن ءتتانا ىمتتا ةماءتتة
خينية وىما ةماءة سياسية.
وحرا ء،ر رةل الدين أن يشتغل بالسياسة كمتا يحتر ء،تر رةتل السياستة
أن يشتتتغل بالتتدين وم تتل ذلتتك تتتد ل الرماءتتة الدينيتتة تتي الشتتا ن السياستتية أو
السياستتية تتي اتتا ن التتدين .ولتتد يالترتتاوز ويتستتاما تتي تتتد ل رةتتل السياستتة أو
ةماءة السياسة ي الدين أما التذنب التذ ال يغت تر وال يتستاما يتو ءنتد النتا
ي ماذ ه أن يتد ل رةل الدين أو الرماءة الدينية ي القةايا السياسية.
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وء،تتر تتذا ااستتا لامتتإ تتي مصتتر  -كمتتا تتي تير تتا  -ةماءتتاو خينيتتة
اليتتابع كتتاليرق الصت ية والرمايتتاو المةت ،تتة التتتي تتتنص تتي متت،ب ل اوحهتتا
وأن متها ااساسيةا أنها ال م،ة لها بالسياسة.
وتقاب،هتتا ترماتتاو أ تترى ال اتترن لهتتا بالتتدين و تتي التتتي أن،تتم ء،يهتتا استتن
«ااح اب» م ل الح ب الت ننر أو حت ب اامتة أو حت ب ال تد ومتا انشتم
ءنو وح ب الدست ر (ااحترار الدستت ريين) وتير تا .هتذ ااحت اب تشتترك
ك،ها تي ناباهتا «الا،متانر» .ر تا الن تر وست ،كها التيبيقتر لاومتان ء،تر
أسا ء ا الدين ءن الدولة و صل الدولة ءن الدين.
كما تهمن ك،ها بال ننية اإلل،يمية الةيقة التتي لامتإ تحيتي ن ءتاو ةا ،يتة
لديمة كال رء نيتة تي مصتر وال ينيقيتة تي ست ريا وا،ات رية تي الاتراق..
ومتتتن لتتتن يتتتهمن منهتتتا بالن ءتتتة ال ننيتتتة متتتن بالن ءتتتة الق ميتتتة م تتتلا الق ميتتتة
الي رانية ي تركيا والق مية الاربيتة تي بتالخ الاترب والق ميتة الست رية تي
س ريا ال برى.
كتتتان ء،تتتر «حستتتن البنتتتا» أن يةتتت خ ماركتتتة حاميتتتة التتت ني لميتتتارخهللا
الم تتا ين الةاناتتة ءتتن الااللتتة بتتين التتدين والسياستتة ت،تتك الم تتا ين التتتي ترستتها
الرهتتل واله ت ى وتاهتتد ا االستتتامار ال قتتا ي بالستتار والرءايتتة حتتتر تغ،غ،تتإ
ةذور ا وامتدو روءها.
وكتتان ال بتتد متتن حتترب ال ترهللا الةاناتتة بتتال رهللا الصتتحيحة و تتي «اتتم ا
اإلستتتال » ل تتتل ة انتتتب الحيتتتاهللا ..ومنهتتتا السياستتتة كمتتتا خا ء،تتتر ذلتتتك القتتتر ن
والحدي و د الرس ا وسيرهللا الصحابة وءمل اامة ك،ها ن اا ال ة ءشتر
لرونسا أو ت يد.
ول ما الشهيد ي ذلتك ك،متاو ت تاخ ت ت ن مح ظتة لتدى ةمهت ر اإل ت ان
من ذلك ل لو ي ىحدى رساو،وا
«ىذا ليتتل ل تتنا ىال تتتدء ن؟ ق ل ت اا نحتتن نتتدء ىل تي اإلستتال التتذ ةتتا بتتو
محمد م،ر م ء،يو وس،ن والح مة ة منو والحرية ريةة من راوةو.
تتإن ليتتل ل تتنا تتذ سياستتة ق ل ت اا تتذا ت اإلستتال ونحتتن ال ناتترف تتذ
االسا »!
وتقوم التربية الهياسية لدى مدرسة «حه ال نا» على جملة ثعا م ،نهمها:
 -1تق ية الت ءي والشتا ر ب ةت ب تحريتر اارخ اإلستالمية متن كتل ست،يان
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أةنبي وىةال المستامر الغامب ءن خيار اإلسال ب ل وستي،ة مشتروءة
ابتتتدا س بتتال نن الصتتغير واخى النيتتل اتتمالو وةن بتتو  -مصتتر والستت خان-
ال نن الاربي ال بير من المحي ىلر الة،يج وأاهد أن ذا التحديد ل،ت نن
الاربتتتي كتتتان أوا متتتا ستتتماتو متتتن اإلمتتتا البنتتتا رعتتتي م ءنتتتو ..تتتال نن
اإلسالمي ااكبتر متن المحتي ىلتر المحتي متن الهتاخ ىلتر اان،ستي متن
أندونيسيا وما ةاور ا ارلسا ىلر مراكش تربسا.
وبهتتذا ال هتتن اتستتع أ تتم «اام المستت،ن» ليستتع اامتتة اإلستتالمية تتي مشتتارق
س
ةال ءن اامة الاربية، .تن يحتب ن ستو تي لمقتن ال ننيتة
اارخ ومغاربها
الةيقة أو الق مية المتاصبة ارن ااح اب السياسية الساودهللا ي ت،ك اايا .
ومن نا ا تن اإل ت ان تي مصتر بقةتية ب،تد ن التذ يايشت ن يتو وميالبتو
ال ننيتتة التتتي تم ،تتإ تتي ةتتال اإلنر،ي ت ءتتن مصتتر وس ت خانو ووحتتدهللا واخى
النيل وءقد اإل ان لتذلك متهتمراو كبترى تي كا تة محا تاو مصتر ومتدنها
ال بيرهللا لت ءية أبنا الشاب بميالبو وأء،ن نا أني لن أ هتن تذ الميالتب حتم
ال هن ىال من لسان حسن البنا حين ولف ي مهتمر ننيتا يشترحها ويرخ تا ىلتر
أم لها.
وكتتان اإلمتتا الشتتهيد تتي تتذ المتتهتمراو ي عتتا اا تتداف وي عتتا ماهتتا
ال ساول ال اةب اتةاذ ا من الميالبة لدى الهيااو الدولية وكسب الترأى الاتا
الاتتالمي ىلتتر المقاناتتة االلتصتتاخية لستت،ع المستتتامر ومنتراتتتو .ىلتتر التاباتتة
أحترارا وىمتا أن نمت و اتهدا
إمتا أن ناتيش ستادا
وىءالن الرهتاخ المقتد
س
أبرارا.
س
وال زلتتإ أذكتتر المراتتد الشتتهيد و ت يتحتتدث تتي تتذا المتتهتمر ءتتن ستتالع
المقاناة وأ ر ال ااا ولدرهللا الشاب المصر ء،ر استةدا ذا الستالع وأنتو
اتتاب لنت ن متتب ر لتتاخر تتي ستتاءة الرتتد أن يقنتتع بالق،يتتل ويرعتتر باليستتير
ذاكت سترا تتي ذلتتك متتن اام تتاا الشتتابية متتا يهيتتد تتذ ال ةهتتة ومستشتتهدسا بتتبا
ال لاوع التاريةية القريبة لدى با الشا ب اإلسالمية.
وممتتا لالتتو ي ماتتذا «ستتنةرج ل،شتتاب تتتاوى ابتتن ح ت المةب ت هللا تي بي ت ن
ال تب من أن الادو المشرك نرت ك،تو ال يرت ز مستو وال التاامتل ماتوا {إِنَّ َمدا
ُۡل ۡم ُش ِر ۡكو َ نَ َجس}[الت بةا .»]28
وزاخ حسن البنا ء،ر ذلك يالب اإل ت ان – امتة  -والمست،مين ءامتة تي
واخى النيل برن يقنتت ا تي الركاتة اا يترهللا متن كتل متالهللا وبةامتة الصت ،او
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الرهرية وباد القيا متن الركت ن «لنت و النت ازا» بترن يتدء ا م ءنتدما تشتتد
اازماو ء،يهن أن ي رج م ءتنهن ال ربتة وي شتف الغمتة التتدا بتالنبي مت،ر
م ء،يتتتو وستتت،ن حينمتتتا كتتتان يتتتدء تتتي متتت ،اتو ء،تتتر المشتتتركين الماتتتتدين
ول،مستت،مين المستةتتا ين .ولتتي نتتاك أزمتتة أاتتد متتن قتتد الحريتتة واالستتتقالا
سددو ِل ِۦه
وتح تن ال تتا ر تتي رلبتتة المستت،ن .متتع أن م تاتتالر يق ت اا { َو ِ َّّللِ ُۡل ِعد َّدَِۡ َو ِل َر ۡ
َو ِل ُل ۡم ُم ِم ِني َ } [المنتا ق نا َ { ]8ولَد َي ُج َعد َل َّ
سد ِيال}[النستا ا
ّۡللۡ ِل ُل َٰ َك ِس ِدري َ َ
علَدى ُۡل ۡم ُدم ِم ِني َ َ
.]141
ولتتد وعتتع اإلمتتا البنتتا متتيغة ل،تتدءا تتي تذا القن ت و يتتدء بهتتا وبم ،هتتا
المص ،ن ال زلإ أح ها من ك رهللا ما خء وال بها ي الصالهللا ء،ر رتتن مترور
 ،لرن من ال مانا «ال،هتن رب الاتالمين وأمتان الةتاو ين ومتذا المت بترين
ولامتتتن الربتتتارين تقبتتتل خءا نتتتا وأةتتتب نتتتدا نا .ال،هتتتن ىنتتتك تا،تتتن أن تتتهال
الغامبين متن اإلنر،يت لتد احت،ت ا أرعتنا وتصتب ا حقنتا ..ونغت ا تي التبالخ
رك روا يهتا ال ستاخ ..ال،هتن ترخ ءنتا كيتد ن و التل حتد ن وأخا خولتتهن وأذ تب
ءتن أرعتك ست،يانهن و تذ ن ومتن واخ تن أو ءتاونهن أو نامتر ن أ تذ ء يت
س
سبيال ء،ر أحد من ءباخك المهمنين».
مقتدر ..ال،هن وال تدن لهن
وبهذا لتن تاتد القةتية ال ننيتة اتيا سا تي حااتية اتا ر اام المست،ن أو ء،تر
تامش حياتتو .بتل ىنهتا حاعترهللا تي وءيتو وحستو تصتاحبو تي بيتتو ومسترد
و  ،تو وة ،تو وتحيا ي أءماق كيانو واعحة حية م،تهبة.
ولهذا لن ي تن اإلنر،يت يةتا ن اتيا سا كمتا يةتا ن متن تهال «المتاصتبين»
لدينهن ويةش ن أن يتح ا الشا ر ال ننر ىلر اا ر ىستالمي متترةج ال يابتر
بشي ي سبيل تايتو وال يبالرا أولع ء،ر الم و أ ولع الم و ء،يو؟
وال ريب أن ت ن ذ الم الف الاقاودية ل،حركة اإلستالمية ومهسستها ورا
متتهامراو ال يتتد لهتتا ءنتتد الح متتاو ال ننيتة الا،مانيتتة كمتتا أ بتتإ ذلتتك اةتمتتان
ست را ىنر،تتترا وأمري تتا و رنستتا تتي لاءتدهللا « ايتتد» الاست رية بمنيقتتة «القنتاهللا»
ستتتنة  1948التتتذ نالتتتب ح متتتة النقرااتتتي بااتتتا روتتتي الحتتت ب الستتتاد
المصر بحل ةماءة اإل ان المس،مين .وكان ما كان.
كانتتإ تتذ بات مالمتتا متتن تربيتتة اإل ت ان يمتتا يتا،تتم بت ننهن الصتتغيرا
واخى النيتتل .ولتتن يشتتغ،هن ذلتتك ءتتن اال تمتتا بقةتتايا ونتتنهن الاربتتي ال بيتتر
وونتنهن اإلستتالمر ااكبتتر وأولتتر تتذ القةتتايا بغيتتر اتتك كانتتإ لةتتية أرخ
النب ت او ومهتتد الرستتاالو أرخ أولتتر القب،تتتين و ال ت المستتردين الشتتري ينا
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ءني بها اإل ان ي ولتإ مب تر ون ت ا بشترنها ونبهت ا
لةية ،سيين التر ال
ء،تتر ير تتا وأمتتدروا متتن أة،هتتا بيانتتاو ونشتتراو وأءتتداخسا امتتة متتن
مر،تتتهن وءقتتدوا النتتدواو والمتتهتمراو تتي ستتبي،ها ونالمتتا انتهتت وا رمتتة
ذكرى «وءد ب ،ر» تي ال تاني متن نت مبر متن كتل ءتا إل تراج المستيراو
وتسيير الم ا راو ت ءية ل،رأى الاا وىيقا س
ظا ل،شتا ر بر ميتة القةتية .ومتن
لرأ مرالو اإل ان القديمة « ي ال ال يناو» رأى من ذلك الارب الاراب.
كانإ الرؤية واعحة لدى كل أم مس،ن بقةتية ،ستيين وكتان ىحساستو بهتا
حيًا خا قسا ي ال لإ الذ كان ةمه ر النا تي مصترال يشتارون بر ميتة تذ
القةتتية وال بةيتتر اليه خيتتة الياماتتة المت بتتة برتت ار ن حتتتر لتتاا روتتي
ح مة مصرية ي سمتا ولتد ستال ءتن رأيتو تي ذلتكا أنتا روتي وزرا مصتر ال
روي وزرا ،سيين!
وكانإ يب اإلما الشهيد ومحاعراتو ءتن ،ستيين ومقاالتتو الناريتة تي
مرالو اإل ان ومحي تهن الي مية م لا مناءة الم و ..و ن المت و ..و بتي
يا رياع الرنة ..وتير ا تهيهلل اان لي و ال ريب يو، .ما ةا ذا اليت
وناخى المناخىا أن حي ء،ر الرهتاخ .تتإ تذ التربيتة والت ءيتة أ ال الك،هتا وتر،تإ
ار ا تي ىلبتاا االت ف متن اتباب اإل ت ان – بتل متن اتي هن أحيانستا  -ء،تر
م اتتتتب التيتتت ن ل،رهتتتاخ تتتي ستتتبيل اارخ المقدستتتة وكانتتتإ ماتتتارك الرهتتتاخ
والبي لة واالستشهاخ ي سبيل م مما يار و اليه خ أن سهن أك ر من تير ن.
ولتتن يتتن اإل ت ان لةتتايا س ت ريا ولبنتتان تتي المشتترق الاربتتي ..وال لةتتايا
الشتتماا اإل ريقتتي أو المغتترب الاربتترا ت ت ن والر اوتتر ومتتراكش ولتتد كتتان
المرك الاتا ل ت ان بم ابتة «خار الااو،تة» ل ءمتا تذ التبالخ ولتاخهللا التحريتر
يها.
ولتتتل م تتتل ذلتتتك بالنستتتبة لقةتتتايا التحريتتتر تتتي التتتبالخ اإلستتتالمية ك،هتتتا م تتتل
ىندونيستتيا وتير تتا قتتد كتتان اإل ت ان ياتبرونهتتا لةتتايا ن ويحيت ن يهتتا ت سترا
واا سرا وىن بادو ءن أبدانهن الدار وا الم ار.
 -2التتدء هللا ال انيتتةا ىيقتتاظ ال ت ءر والشتتا ر ب رعتتية ىلامتتة «الح تتن اإلستتالمر»
وعرورتو ه ريةة ارءية وعرورهللا ل مية وىنسانية.
أما ىنو ريةة قد أوةب م ء،ر الح ا والمح مين أن يرةا ا ىلر
يارا بم ةب ءقد
ح مو وح ن رس لو ي كل اهونهن ولن يرال لها ي ذلك
س
اإليمان ي مدور ن.
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ْ
رمتتا الح تتا حستتبنا ل لتتو تاتتالرا { َو َم د لَّددمُ يَ ُح ۡكددم بِ َم دا ْ نَند َدَ َل َّ
ّۡللۡ َأۡوْ َٰلَئِددكَ ۡه د ۡم
ّۡللۡ َأۡوْ َٰلَْئِدكَ ۡهد ۡم َٰ َّ
ُۡل َٰ َك ِس ۡرو َ } [الماودهللاا َ { .. ]44و َم لَّمُ يَ ُح ۡكم ِب َما ْ ن َ َ
ندَ َل َّ
ۡلظ ِل ۡمدو َ } [الماوتدهللاا
َ { .. ]45و َم لَّمُ يَ ُح ۡكم بِ َما ْ ن َ َ
نَ َل َّ
ّۡللۡ َأۡوْ َٰلَْئِكَ ۡه ۡم ُۡل َٰسَ ِهقۡو َ } [الماودهللاا .]47
وأما المح م ن حسبنا ل ا م تااليا { َ َال َو َربِدكَ َال يۡ ُم ِمنۡدو َ َحت َّ َٰدى يۡ َح ِك ۡمدو َ
ه ِل ۡمواْ ت َ ُ
ه ِليما} [النستا ا
ِي َما َ
َ َج َر بَ ُينَهۡمُ ث ۡ َّم َال يَ ِجدۡواْ ِ ْب نَنسۡه ِِهمُ َح َرجا ِممَّا قَض َُيتَ َويۡ َ

.]65
ّۡللۡ َو َرسۡدولۡ ْۥهۡ
وحسب الرميع ل لو تاالرا { َو َما كَا َ ِل ۡم ُم ِم َو َال ۡم ُم ِمنَة ِإذَا قَضَى َّ
ن َ ُمرا ن َ يَ ۡكو َ لَ ۡه ۡم ُۡل ِخيَ َرِۡ ِم ُ ن َ ُم ِدر ِهمُ } [ااحت ابا { ]36إِنَّ َمدا كَدا َ قَ ُدو َل ُۡل ۡم ُدم ِمنِي َ إِذَا
ثۡ ۡ
ع ْواْ إِلَى َّ
س ِم ُعنَا َون َ َط ُعنَ َا َونۡوْ َٰلَْئِدكَ ۡهد ۡم ُۡل ۡم ُس ِلحۡدو َ }
ّۡللِ َو َرسۡو ِل ِۦه ِليَ ُح ۡك َم بَ ُينَهۡمُ ن َ يَقۡولۡواْ َ
[الن را .]51
وأمتتا ىنتتو عتترورهللا ل ميتتة وىنستتانية تتهن أمتنتتا امتتة والبشتترية ءامتتة
ةربإ ال ،س او البشرية واان مة ال عاية ،ن ترن من وراوها الستااخهللا التتي
ترة تتا والحيتاهللا الييبتتة التتتي تنشتتد ا بتتل قتتدو كتتل مانتتر ةميتتل تستتار ىليتتو
وتحترص ء،يتتو .قتتد ال تترخ ست ينة ن ستو و قتتدو ااسترهللا استتتقرار ا وترابيهتتا
و قد المرتمع تماس و وت ازنو و قد الاالن ك،و أمنو وسالمو.
عتا
وال بد ل،بشرية من نب ةديتد ياتالج أخوا تا خون أن ير،تب ء،يهتا أمرا س
ةديدهللا.
إذا استشددددددسيتَ مدددددد ثاء بددددددداء

أ َقتَددددد ۡل مدددددا نعلَّدددددك مدددددا َدددددسا َكا

ولتتي تتذا اليتتب الرديتتد ىال اإلستتال التتذ ةمتتع م يتتو بتتين مصتتالا التتدنيا
وا ،رهللا بين ميالب الرسن وتي،ااو الروع ..بين حظ الن وحتم م تاتالر
بتتين حريتتة ال تترخ ومصتت،حة الرماءتتة وال تتترو هت ءتتدا م بابتتاخ واتترءة
ير} [الم،كا ]14؟!
الةالم إلمالع ،قو {ن َ َال يَ ُعلَ ۡم َم ُ َخلَ َ َو ۡه َو ۡللَّ َِي ۡ ُۡل َخ ِ ۡ
ولتتتد أكتتتد حستتتن البنتتتا ء،تتتر تتتذا المانتتتر ااساستتتي تتتي كتتتل رستتتاو،و وكا تتتة
محاعراتو الميالبة بح ن القر ن – وىلامة خولتة اإلستال  -محاربستا بتذلك ال ترهللا
«الا،مانيتتة» الةبي تتة الد ي،تتة التتتي تنتتاخى ب صتتل التتدين ءتتن الدولتتة تتي الح تتن
والتشريع والتا،ين واإلءال وتير ا ،ان ةتاز تذا تي ءترف النصترانية التتي
» .ال ير ز ذلك أبتدسا تي ءترف
يق ا ىنر،يهاا «خن ما لقيصر ل يصر وما
اإلستال التذ ال يقبتتل لستمة الحيتاهللا وال لستمة اإلنستتان بحتاا متتن ااحت اا بتتل
يصرا وما لقيصر والحياهللا ك،ها واإلنسان ك،و ال احد القهار.
ياتبر ل س
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يقت ا اإلمتا الشتهيد تي رستتالتو «ىلتر الشتباب»ا «نريتد (الح متة المستت،مة)
التي تق خ الشاب ىلر المسرد وتحمل بو النا ء،ر دى اإلسال من باد كمتا
حم،تهن ء،ر ذلك برمحاب رس ا م م،ر م ء،يو وس،نا أبي ب ر وءمتر متن
لبل .ونحن لهذا ال ناترف بر ن ا ح مي ال يرت ء،ر أسا اإلستال وال
يستمد منو وال ناترف بهذ ااح اب السياسية وال بهذ ااا اا التق،يدية التتي
أرتمنا أ الل ال ر وأءدا اإلسال ء،ر الح ن بها والامل ء،يهتا ..وستنامل ء،تر
ىحيتتا ن تتا الح تتن اإلستتالمي ب تتل م تتا ر وت ت ين الح متتة اإلستتالمية ء،تتر
أسا ذا الن ا ».
و تتي «رستتالة المتتهتمر الةتتام » ياتترخ لهتتذ النقيتتة بم يتتد متتن اإليةتتاع
والبيان يريب ءن تساؤالو النا ءن «م لف اإل ان من الح ن» يق اا
«ويتسا ا ريم ر من النا ا ل ي منهاج اإل ان المس،مين أن ي نت ا
ح مة وأن ييالب ا بالح ن؟ ومتا وستي،تهن ىلتر ذلتك؟ وال أخن تهال المتستاو،ين
ةتا تتي حيترهللا وال نبةتتل ء،تتيهن بتتالر اب تتاإل ان المستت،م ن يستتيرون تتي
أي س
ةميع ي اتهن و مالهن وأءمالهن ء،ر دى اإلستال الحنيتف كمتا همت وكمتا
أبان ا ءن همهن ذا ي أوا ذ ال ،مة و ذا اإلستال التذ يتهمن بتو اإل ت ان
المس،م ن يرال الح مة ركنسا من أركانو وياتمتد ء،تر التن يتذ كمتا ياتمتد ء،تر
ليدَع بالهدلَا مدا
اإلرااخ ولدي سما لاا الة،ي ة ال ال رعتي م ءنتوا «إ
ال يَع بالقر » ولد ةال النبي مت،ر م ء،يتو وست،ن الح تن ءتروهللا متن ءترى
اإلسال  .والح ن مادوخ ي كتبنا ال قهيتة متن الاقاوتد واامت ا ال متن ال قهيتاو
وال رون اإلسال ح ن وتن يذ كما تشريع وتا،ين كمتا ت لتان ن ولةتا
ال ين ك واحد منها ء،ر ا ،ر والمصت،ا اإلستالمي ىن رعتي لن ستو أن ي ت ن
قهيسا مرادسا يقرر ااح ا ويرتل التاالين ويسرخ ال رون واام ا وتترك أ تل
التن يتذ يشترء ن لهمتة متا لتن يترذن بتو م ويحم ،نهتا بقت هللا التن يتذ ء،تر مةال تة
أوامر ؛ إن النتيرة اليبيايتة أن مت و تذا المصت،ا ستي ن متر ة تي واخ
ون ةة ي رماخ كما يق ل ن.
لد ي ن م ه سما أن يقنع المص،ح ن اإلستالمي ن برتبتة الت ءظ واإلراتاخ ىذا
وةتتدوا متتن أ تتل التن يتتذ ىمتتغا اوامتتر م وتن يتتذا اح امتتو وىيصت س
تاال ،ياتتتو
وأحاخي نبيو م،ر م ء،يو وس،ن وأما والحتاا كمتا نترىا التشتريع اإلستالمر
تتتي واخ والتشتتتريع ال ا،تتتي والتن يتتتذ تتتي واخ تتتر تتتإن لاتتت خ المصتتت،حين
اإلستتتالميين ءتتتن الميالبتتتة بتتتالح ن ةريمتتتة ىستتتالمية ال ي ر تتتا ىال النهتتت خ
واستةالص ل هللا التن يذ من أيد الذين ال يدين ن برح ا اإلسال الحنيف.
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ذا كال واعا لتن نترو بتو متن ءنتد أن ستنا ول ننتا نقترر بتو أح تا اإلستال
الحنيف.
وء،ر ذا تاإل ان المست،م ن ال يي،بت ن الح تن ان ستهن تإن وةتدوا متن
اامتتة متتن يستتتاد لحمتتل تتذا الاتتب وأخا تتذ اامانتتة والح تتن بمنهتتاج ىستتالمي
لر نتتي هتتن ةنتت خ وأنصتتار وأء انتتو وىن لتتن يرتتدوا تتالح ن متتن منهتتاةهن
وسيام ،ن الستةالمو من أيدى كل ح مة ال تن ذ أوامر م.
وء،ر ذا اإل ان أءقل وأح من أن يتقدم ا لمهمتة الح تن ون ت اامتة
ء،ر ذا الحاا ال بد من ترهللا تنشر يهتا مبتاخئ اإل ت ان وتست خ ويتتا،ن يهتا
الشاب كيف ياله ر المص،حة الاامة ء،ر المص،حة الةامة ..
وك،مة ال بد أن نق لها ي ذا الم لفا ي أن اإل ان المس،مين لن يروا تي
ح متتتة متتتن الح متتتاو التتتتي ءامتتترو ا  -ال الح متتتة القاومتتتة وال الح متتتة
الستتابقة وال تير متا متتن الح متتاو الح بيتتة -متتن يتتنه بهتتذا الاتتب أو متتن
يبتتتد االستتتتاداخ الصتتتحيا لمنامتتترهللا ال تتترهللا اإلستتتالمية ،تتتتا،ن اامتتتة ذلتتتك
ولتيالب ح امها بحق لها اإلسالمية وليامل اإل ان المس،م ن.
وك،متتة انيتتةا ىنتتو لتتي أءمتتم تتي الةيتتر متتن ظتتن بات النتتا أن اإل ت ان
المس،مين كان ا ي أ ءهد من ءه خ خء تهن ميية لح مة متن الح متاو أو
من ذين لغاية تير تايتهن أو ءام،ين ء،ر منهاج تير منهتاةهن ،تيا،ن ذلتك متن
لن ي ن يا،مو من اإل ان ومن تير اإل ان».
وال ينستتر حستتن البنتتا رحمتتو م تتي رستتالتو تتذ الراماتتة ىلتتر المتتتهتمر
الةام ل ان أن يبين بصراحة م لف الحركة من استةدا الق هللا الاست رية
أو ال،ر ىلر ال رهللا الشابية الاامة يق اا
«ويتستا ا ك يتتر متتن النتتا ا تتل تي ءت اإل ت ان المستت،مين أن يستتتةدم ا
القتتت هللا تتتي تحقيتتتم أتراعتتتهن وال متتت ا ىلتتتر تتتتايتهن؟ و تتتل ي تتتر اإل تتت ان
المس،م ن ي ىءداخ رهللا ءامة ء،تر الن تا السياستي أو الن تا االةتمتاءي تي
مصر؟ وال أريد أن أخن هال المتساو،ين ي حيرهللا بل ىني أنتهت تذ ال رمتة
ركشتتف ال ،تتا ءتتن الر ت اب الستتا ر لهتتذا تتي وع ت ع و تتي ةتتال ،يستتمع متتن
يشا ا
أما الق هللا شاار اإلسال ي كل ن مو وتشريااتو القر ن ال ترين ينتاخ تي
وع ع وةال ا { َون َ ِعدُّواْ لَهۡم مَّدا ُ
داط ُۡل َخ ُيد ِل ت ۡ ُر ِه ۡدو َ بِد ِۦه
ۡسدت َ ََ ُعتۡم ِمد قۡدوَّ ِ َو ِمد ِربَ ِ
ع ددۡوَّ َّ
ع ددۡوَّ ۡكمُ } [اان تتااا  ]60والنبتتي متت،ر م ء،يتتو وستت،ن يق ت اا «المددمم
ّۡللِ َو َ
َ
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القو خير م الممم الضعي » بل ىن الق هللا ااار اإلسال حتتر تي التدءا
و م هر الةش ن والمست نة واستمع متا كتان يتدء بتو النبتي مت،ر م ء،يتو
وس،ن ي امة ن سو ويا،مو أمتحابو وينتاةي ربتوا «اللهدم إندى نعدوذ بدك مد
وال خددل،

الهددم والحددَ  ،ونعددوذ بددك مد العجددَ والكهددل ،ونعددوذ بددك مد الجد
ونعددوذ بددك م د رل ددة الدددي وقهددر الرجددال» .أال تتترى تتي تتذ ااخءيتتة أنتتو لتتد

استااذ با من كل م هر من م تا ر الةتاف؛ عتاف اإلراخهللا بتالهن والحت ن
عتتتاف اإلنتتتتاج بتتتالار وال ستتتل ومتتتاف الريتتتب والمتتتاا بتتتالربن والبةتتتل
وعاف الا هللا وال رامة بالدين والقهر .ماذا تريد متن ىنستان يتبتع تذا التدين ىال
أن ي ن ل يًا ي كل اي ااار الق هللا تي كتل اتي ؟ تاإل ان المست،م ن ال
بد أن ي ن ا أل يا وال بد أن يام ،ا ي ل هللا.
ول ن اإل ان المست،مين أءمتم سترا وأباتد ن سترا متن أن تستته يهن ستيحية
ااءماا وال ر ال يغ م ا ىلر أءمالها وال ي نت ا نتاورهتا ومتا يقصتد منهتا
وما يراخ بها هن يا،م ن أن أوا خرةة من خرةاو الق هللا ل هللا الاقيتدهللا واإليمتان
وي،ي ذلك ل هللا ال حدهللا واالرتبتان تن باتد ا لت هللا الستاءد والستالع وال يصتا أن
ت مف ةماءة بالق هللا حتر تتت ر لهتا تذ الماتانر ةمياستا وأنهتا ىذا استتةدمإ
لتت هللا الستتاءد والستتالع و تتي م تتة ااومتتاا مةتتيربة الن تتا أو عتتاي ة
الاقيدهللا امدهللا اإليمان سي ن مصير ا ال نا والهالك .ذ ن رهللا.
ون رهللا أ رىا ل أومر اإلسال  -والق هللا ااار  -باستتةدا القت هللا تي كتل
ال روف وااحت اا أ حتدخ لتذلك حتدوخسا وااتترن اترو س
نا ووةتو القت هللا ت ةي سهتا
محدوخسا؟
ون رهللا ال ةا تل ت ت ن القت هللا أوا ءتالج أ أن تر التدوا ال تي؟ و تل متن
ال اةب أن ي ازن اإلنسان بين نتاوج استةدا الق هللا النا اة ونتاورها الةتارهللا ومتا
يحي بهذا االستةدا من ظروف؟ أ من واةبو أن يستةد الق هللا ولي ن باد ذلتك
ما ي ن؟
تتذ ن تتراو ي،قيهتتا اإل ت ان المستت،م ن ء،تتر أستت ،ب استتتةدا القت هللا لبتتل أن
يقدم ا ء،يو وال رهللا أءنف م تا رهللا القت هللا ن تر اإل ت ان المست،مين ىليهتا أخق
وأءمم وبةامتة تي ونتن كمصتر ةترب ح تو تي ال ت راو ،تن يرتن متن
وراوهتتتا ىال متتتا تا،متتت ن .وباتتتد كتتتل تتتذ الن تتتراو والتقتتتديراو ألتتت ا لهتتتهال
المتستتاو،ينا ىن اإل ت ان المستت،مين سيستتتةدم ن الق ت هللا الام،يتتة حي ت ال يرتتدى
تير تتا وحيتت ي قتت ن أنهتتن لتتد استتت م ،ا ءتتدهللا اإليمتتان وال حتتدهللا و تتن حتتين
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يستةدم ن ذ الق هللا سي ن ن ار ا مرحا سينذرون س
أوال وينت رون باتد
ذلك ن يقدم ن ي كرامة وء هللا ويحتم،ت ن كتل نتتاوج مت ل هن تذا ب تل رعتا
وارتياع.
أمتتا ال ت رهللا تتال ي تتر اإل ت ان المستت،م ن يهتتا وال ياتمتتدون ء،يهتتا وال
يهمن ن بن اها ونتاورها وىن كان ا يصارح ن كل ح مة ي مصر بترن الحتاا
ىذا خامتتإ ء،تتر تتذا المنت اا ولتتن ي تتر أولت اامتتر تتي ىمتتالع ءاةتتل وءتتالج
ستتريع لهتتذ المشتتاكل ستتيهخ ذلتتك حت سمتا ىلتتر ت رهللا ليستتإ متتن ءمتتل اإل ت ان
المستت،مين وال متتن خء ت تهن ول تتن متتن عتتغ ال تتروف ومقتةتتياو ااح ت اا
وى متتاا مرا تتم اإلمتتالع وليستتإ تتذ المشتتاكل التتتي تتاقتتد بمتترور التت من
نتتذيرا متتن تتذ النتتذالر ،يستترن المنقتتذون
ويستتت حل أمر تتا بمةتتي اايتتا ىال
س
بااءماا».
 -3الدءامتتتتة ال ال تتتتةا ىيقتتتتاظ التتتت ءر والشتتتتا ر ب ةتتتت ب ال حتتتتدهللا اإلستتتتالمية
ةا ريةة خينية وعرورهللا خني ية.
وعرورتها .هي أي س
أمتا ريةتتها تهن م ةاتل المست،مين «أمتة واحتدهللا» يستار بتذمتهن أخنتتا ن
و ن يد ء،ر من س ا نا { َوإِ َّ َٰ َ
ه ِذ ُِْۦ ن ۡ َّمت ۡ ۡكمُ نۡمَّة َٰ َو ِحدَِ َونَنَ ۠دا َربُّ ۡكدمُ َدٱتَّقۡو ِ } [المهمنت نا
.]52
كمتتتا أوةتتتب اإلستتتال أن ي تتت ن ل،مستتت،مين حي متتتا كتتتان ا ومهمتتتا اتستتتاإ
رأ خولتهن ورمت وحتدتهن حتتر ىن «متن متاو
أليار نا «ىما » واحد
()2
ولي ي ءنقو بياة إلما ماو ميتة ةا ،ية» .
وأمتتا عتترورهللا تتذ ال ح تدهللا ،متتا ت ما ،ت متتن أن االتحتتاخ ل ت هللا والت تترق
عاف ال،بنة ال احدهللا بم رخ ا عاي ة ول ن ال،بنة ىلر ال،بنة ت ت ن بنيانستا متينستا
ةا يصاب دمو أو النيل منو.
يشد باةو با س
ولهذا رأينا اإلما الشهيد يناخى بال حتدهللا اإلستالمية ويتدء ىلتر الت يتر برتد
إلءتتاخهللا الةال تتة وينته ت كتتل رمتتة لتركيتتد تتذ الماتتانر وت بيتهتتا تتي ءق ت ا
اإل ان ول ،بهن حتر يشب ء،يها الصغير ويهر ء،يها ال بير.
و ال يرى تنا يستا بتين التدء هللا ىلتر ال حتدهللا اإلستالمية والتدء هللا ىلتر ال حتدهللا
ووعتتاإ تتي
ال ننيتتة أو ال ح تدهللا الاربيتتة ىذا الهمتتإ كتتل منهتتا ال هتتن الستت،ين ال
م عاها الصحيا.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )2روا مس،ن.
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استتتمع ىليتتو تتي «رستتالة المتتهتمر الةتتام » و تت يبتتين م لتتف اإلستتال -
وبالتتتالر م لتتف اإل ت ان -متتن تتذ اال ت ان أو المراتتتب متتن ال ح تدهللا «ال ننيتتة
والاربية واإلسالمية» يق اا «ىن اإلسال لد رعها ريةتة الزمتة ال منتاص
منهاا أن يامل كل ىنسان لةيتر ب،تد وأن يت تانر تي دمتتو وأن يقتد أكبتر متا
يستييع من الةير لهمتة التتي ياتيش يهتا وأن يقتد تي ذلتك االترب تاالرب
ارا حتتر ىنتو لتن يالرت أن تنقتل ال كت او أباتد متن مستا ة القصتر ىال
رح سما وة س
ارا لهلربين بالماروف ل مس،ن م تروخ ء،يتو أن يستد ال غترهللا
لةرورهللا ىي س
التتي ت ء،يهتا وأن يةتتد الت نن التذ نشتتر يتو ومتتن نتتا كتان المستت،ن أءمتتم
النتتا وننيتتة وأء مهتتن ن استتا لم اننيتتو؛ ان ذلتتك م تتروخ ء،يتتو متتن رب
ما ء،ر يتر ونتنهن وت انيستا
الاالمين وكان اإل ان المس،م ن أاد النا حر س
ي دمة ل مهن و ن يتمن ن لهذ البالخ الا ي هللا المريدهللا كل ءت هللا ومرتد وكتل
تقد ورلي وكل تالع ونرتاع ولتد انتهتإ ىليهتا رواستة اامتن اإلستالمية بح تن
ظروف ك يرهللا تةا رو ء،ر ذا ال عع ال رين.
ن ىن ذا اإلسال الحنيف نشر ءربيًا وومل ىلر اامن ءتن نريتم الاترب
وةا كتابو ال رين ب،سان ءربي مبين وت حدو اامتن باستمو ء،تر تذا ال،ستان
ي كان المسم ،ن مس،مين ولتد ةتا تي اا ترا «ىذا ذا الاترب ذا اإلستال »
ولتتد تحق تم تتذا المانتتر حتتين خاا ستت،يان الاتترب السياستتي وانتقتتل اامتتر متتن
أيديهن ىلر تير ن من ااءاةن والتدي،ن ومتن ىلتيهن تالارب تن ءصتبة اإلستال
وحراسو وأحب نا أن ننبو ىلتر أن اإل ت ان المست،مين ياتبترون الاروبتة كمتا
ءر ها النبي م،ر م ء،يو وس،ن يما يرويو ابن ك ير ءن مااذ بن ةبتل رعتي
م ءنو ءنتوا «أال ىن الاربيتة ال،ستان أال ىن الاربيتة ال،ستان» .ومتن نتا كانتإ
أمرا ال بد منو إلءاخهللا مرد اإلسال وىلامة خولتو وىءت از ست،يانو .
وحدهللا الارب س
ومتتتن نتتتا وةتتتب ء،تتتر كتتتل مستتت،ن أن يامتتتل إلحيتتتا ال حتتتدهللا الاربيتتتة وترييتتتد ا
ومنامرتها .و ذا م لف اإل ان المس،مين من ال حدهللا الاربية.
بقر ء،ينا أن نحدخ م ل نا من ال حدهللا اإلستالمية والحتم أن اإلستال كمتا ت
ءقي تدهللا وءبتتاخهللا ت ونتتن وةنستتية وأنتتو لتتد لةتتر ء،تتر ال ت ارق النس تبية بتتين
ا تتإ يق اا {إِنَّ َما ُۡل ۡم ُم ِمنۡدو َ إِ ُخ َدوِ} [الحرتراوا  ]10والنبتي مت،ر م
النا
ء،يو وس،ن يقت اا «المهدلم نخدو المهدلم»« .المهدلمو تتكا دأ ثمداؤهم ،ويهدعى
بذمتهم نثناهم ،وهم يد على م سواهم».
اإلستتال والحالتتة تتذ ال ياتتترف بالحتتدوخ الرغرا يتتة وال ياتبتتر ال تت ارق
الرنسية الدم ية وياتبر المس،مين ةمياسا أمة واحتدهللا وياتبتر الت نن اإلستالمر
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وننسا واحدسا مهما تباءدو أليار وتنا و حتدوخ وكتذلك اإل ت ان المست،م ن
يقدست ن تتذ ال حتدهللا ويهمنت ن بهتتذ الراماتتة ويام،ت ن لرمتتع ك،متتة المستت،مين
وىء از أ هللا اإلسال يناخون برن ونتنهن ت كتل اتبر أرخ يتو مست،ن يقت اا
ال ىلو ىال م محمد رس ا م».
ويرخ اإلما البنا ء،ر الياوسين والم وستين متن ت حيتد ك،متة المست،مين التذين
يق ل نا ىن ذا تير مم تن والامتل لتو ءبت ال ناوتل تحتتو ومرهت خ ال اوتدهللا
منو و ير ل،ذين يام،ت ن لهتذ الراماتة أن يام،ت ا الت امهن ويةتدم ا أونتانهن
الةامتتة بره ت خ ن؛ بتترن تتذ لغتتة الةتتاف واالستتت انة « قتتد كانتتإ تتذ اامتتن
م رلة متن لبتل متةال تة تي كتل اتي ا تي التدين وال،غتة والمشتاءر وا،متاا
حتتد ا اإلستتال وةمتتع ل ،بهتتا ء،تتر ك،متتة س ت ا ومتتا زاا اإلستتال كمتتا ت
بحدوخ وبرس مو إذا وةد من أبناوو متن يتنه باتب التدء هللا ىليتو وترديتد
المس،مين؛ إنو يرمع ذ اامن ةمياسا من ةديد كمتا ةماهتا متن لتدين
ين
واإلءاخهللا أ ن من االبتدا والترربة أمدق خليل ء،ر اإلم ان..
وعتتتا ىذن أن اإل تتت ان المستتت،مين يحترمتتت ن لتتت ميتهن الةامتتتة باءتبار تتتا
ستا بترن يامتل كتل ىنستان ل ننتو
ااسا ااوا ل،نه خ المنش خ وال يترون بر س
وأن يقدمتتو تتي ال ت نن ء،تتر س ت ا تتن تتن باتتد ذلتتك يهيتتدون ال ح تدهللا الاربيتتة
باءتبار تتتا الح،قتتتة ال انيتتتة تتتي النهتتت خ تتتن تتتن يام،تتت ن ل،راماتتتة اإلستتتالمية
باءتبار ا السياج ال امل ل ،نن اإلسالمي الاا .
ولتي أن ألت ا باتتد تتذاا ىن اإل ت ان يريتتدون الةيتتر ل،اتتالن ك،تتو هتتن ينتتاخون
بال حدهللا الاالمية؛ ان ذا مرمر اإلسال و د و ومانر لت ا م تتتإا { َو َمدا ْ
س ُل َٰنَكَ ِإ َّال َر ُح َمة ِل ُل َٰ َعلَ ِمي َ } [اانبيا ا .]107
ن َ ُر َ
وأنا ي تنر باد ذا البيان ءن أن ألت اا ىنتو ال تاتارخ بتين تذ ال حتداو
بهذا االءتبتار وبترن ً
كتال منهتا تشتد أزر اا ترى وتحقتم الغايتة منهتا تإذا أراخ
أل ا أن يتةذوا من المنتاخهللا بالق ميتة الةامتة ستال سحا يميتإ الشتا ر بمتا ءتدا ا
تتاإل ان المستت،م ن ليس ت ا ماهتتن ولاتتل تتذا ت ال تتارق بيننتتا وبتتين ك يتتر متتن
النا .
ولال من تما ذا البح أن أءرخ لم لف اإل ان المست،مين متن الةال تة
ومتتا يتصتتل بهتتا وبيتتان ذلتتتك أن اإل تت ان ياتقتتدون أن الةال تتة رمتت ال حتتتدهللا
اإلسالمية وم هر االرتبان بين أمن اإلستال وأنهتا اتايرهللا ىستالمية يرتب ء،تر
المس،مين الت ير ي أمر ا واال تمتا بشترنها والة،ي تة منتان ك يتر متن ااح تا
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ي خين م .ولهذا لد الصحابة رع ان م ء،يهن الن ر تي اترنها ء،تر الن تر
تتي ترهي ت النبتتي متت،ر م ء،يتتو وستت،ن وخ نتتو حتتتر رت ت ا متتن ت،تتك المهم تة
وانمرن ا ىلر ىنراز ا.
وااحاخي ت التتتي ورخو تتي وة ت ب نصتتب اإلمتتا وبيتتان أح تتا اإلمامتتة
وت صتتيل متتا يتا،تتم بهتتا؛ ال تتتدن مرت س
تاال ل،شتتك تتي أن متتن واةتتب المستت،مين أن
يهتم ا بالت ير ي أمر ال تتهن منتذ الحت رو ءتن منا رهتا تن ألغيتإ بتاتستا ىلتر
ا،ن .واإل ت ان المستت،م ن لهتتذا يرا ،ت ن ترهللا الةال تتة والامتتل إلءاختهتتا تتي
رأ منا رهن و تن متع تذا ياتقتدون أن ذلتك يحتتاج ىلتر ك يتر متن التمهيتداو
التتتتي ال بتتتد منهتتتا وأن الةيتتت هللا المبااتتترهللا إلءتتتاخهللا الةال تتتة ال بتتتد أن تستتتبقها
ي او».
ذ ماالن التربية السياستية ل ت ان ىنهتا تربيتة ةديتدهللا تةتالف التربيتة التتي
كانإ تق ء،يها ااحت اب والمن متاو السياستية ىن متا أن كتان لتديها تربيتة
من ن ن ما.
كانتتتإ تربيتتتة اإل تتت ان تربيتتتة ىستتتالمية الصتتتة؛ انهتتتا تستتتتمد مق ماتهتتتا
وم ا يمها من اإلسال وحتد وكانتإ تربيتة ىيرابيتة واءيتة تقت ء،تر ال هتن ال
التهريج وء،ر الامل ال ال ال وء،تر البنتا ال الهتد وء،تر الحتم ال الهت ى
وء،ر التةحية وىن ار الذاو ال ء،ر المغانن وىتبان الشه او.

***
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اإليرابية والبنا
كما تمي و التربيتة اإلستالمية لتدى اإل ت ان بالتركيتد والتركيت ء،تر الرانتب
اإليمتتاني أو الربتتاني وبالت امتتل والشتتم ا تتي ة انتتب التربيتتة تمي ت و كتتذلك
بةصيصة امة ي االترا ىلر اإليرابية والبنا .
كان «حسن البنا» مهس الحركة لو من اسمو نصيب أ نصيب تان حقًتا
رةل بنا ال رةل د ورةل ءمل ال رةل كال ورةل والع ال رةل ياا.
لهتذا اترتو بيالتتو ونالتاو اإل ت ان متن ح لتو ىلتر اإليرابيتة واإلنتتاج بتدا
االاتتتغاا ب،غ ت الق ت ا وله ت الحتتدي وءب ت الصتتبيان والبح ت ءتتن ءي ت ب
ا ،رين ون بر لمن اغ،و ءيبو ءن ءي ب النا .
ىن اإلسال يريد من المس،ن أن ي ن مو ال ال لبل الق ا ال يق ا ىال
ليامل وال يامل ىال ليتقن حتر ال يت ةو ىليو تقريع م تاالرا { َٰ َْيأَيُّ َها ۡلَّذِي َ
َءا َمنۡواْ ِل َم تَقۡولۡو َ َما َال ت َ ُس َعلۡو َ َ 2ك َۡر َم ُقتا ِعندَ َّ
ّۡللِ نَ تَقۡولۡواْ َما َال ت َ ُس َعلۡو َ }
[الصفا .]3 2
وءمتتل المستت،ن لتتي مهمت ستال وال مةتتياسا ىنتتو مقتتدور وماتب تر ءنتتد م وءنتتد
النا ا { َوقۡ ِل ُ
هديَ َرى َّ
ع ِل ِدم
سدت ۡ َرثُّو َ إِلَ َٰدى َٰ َ
ّۡللۡ َ
ع َملَ ۡكدمُ َو َرسۡدولۡ ۥهۡ َو ُۡل ۡم ُم ِمنۡدو َ َ َو َ
ۡع َملۡدواْ َ َ
م َوۡل َّ
ش َٰ َهدَ ِِ َيۡنَ ِئ ۡ ۡكم بِ َما ۡكنتۡمُ ت َ ُع َملۡو َ } [الت بةا .]105
ُۡلغَ ُي ِ
ي ر اإلسال ل،مس،ن أن يشتغل بما ال يانيو وأن يصرف ولتو تي التا تو متن
اام ر أو الة خ ي البانل من الق ا أو حة ر ال ور من ال اتل أو الترخ
ء،ر ىسا او ا ،رين ولهذا ومف م المهمنين بق لوا { َوۡلَّدذِي َ ۡهدمُ عَد ِ ۡللَّ ُغد ِو
س ِمعۡواْ ۡللَّ ُغ َو ن َ ُع َر ۡ
ۡم ُع ِر ۡ
ضواْ ع َُندهۡ َوقَدالۡواْ لَنَدا ْ ن َ ُع َٰ َملۡنَدا َولَ ۡكدمُ
ضو َ } [المهمن نا َ { ]3وإِذَا َ
َٰ
ُ
َٰ
سلَ قم َعلَ ُي ۡكمُ َال نَ ُ ت َ ِغب ۡل َج ِه ِلي َ } [القصصا .]55
ن َ ُع َٰ َملۡ ۡكمُ َ
س د َٰلَما} [ال رلتتانا
وومتتف ءبتتاخ التترحمن بق لتتوا { َو ِإذَا َخدا َط َ ۡه ۡم ُۡل َٰ َج ِهلۡددو َ قَددالۡواْ َ
َ { ]63وۡلَّذِي َ َال يَ ُش َهدۡو َ ُّ
ور َوإِذَا َمرُّواْ بِٱللَّ ُغ ِو َمرُّواْ ِك َراما} [ال رلانا .]72
ۡلَ َ
و ي الحدي ا «م حه إسالم المرء تركه ما ال يعينده» .ولتد اءتبتر ء،متا
السنة ذا الحدي أحد أحاخي أرباة يق ء،يها بنا اإلسال .
وي ر اإلسال ل،مس،ن أن يصرف أمغريو  -ل،بو ولسانو -ىلتر الستب وال،اتن
ل،نتتا أو لهاتتيا ،تتي المستت،ن ستتبابسا وال لاانستتا .ولهتتذا ةتتا و ةم،تتة أحاخي ت
و يرهللا ءن النبي م،ر م ء،يتو وست،ن ك،هتا تقت اا «ال تهد ُّوا» منهتاا «ال تهد وا
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الموتى ،إنهم ن َ
هو الددهر»« .ال
ضوْ ا إلى ما قدَّموا»« .ال ته وا الدهر ،إ
ته د وا الددريح ،إنهددا مددأمورِ»« .ال ته د وا الح َّم دى ،إنهددا كسددارِ الخَايددا» «ال
ته وا الديك ،إنه يوقَ للصالِ».

وأءرب من ذلك النهي ءن سب الشييان ذاتو مع بت و ءداوتتو ل نستان
ونرخ من رحمو م مذؤو سما مدح سرا .روى النستاوي واليبرانتي والحتاكن ءتن
با ت الصتتحابة لتتااا كنتتإال رخيتتف النبتتي متت،ر م ء،يتتو وستت،ن ا تتر بايرنتتا
ق،تتإال ا تا ت الشتتييان! قتتاا لتتي النبتتي متت،ر م ء،يتتو وستت،نا «ال تقددل تعددس
الشدديَا  ،إندده يعظددم حتددى يصددير مثددل ال يددت ويقددول :بقددوتب  -ن  :صددرعته
بقوتب -ولك قل :باسم  ،إنه يصغر حتى يصير مثل الذباب»!

ىن ستتب الشتتييان ءمتتل ستت،بي ال يتتهذ الشتتييان ن ستتو بتتل يستتر ويالرعتتي
ترور وىنما يهذ الشييان ويغي و أن يترو اإلنسان ىلتر ءمتل ىيرتابي كترن
يتذكر م تاتالر ويقت اا «باستن م» هتذا يرا،تو يتةتا ا ويصتغالر حتتر يغتدو
كالذباب.
تتتي وعتتت تتتذ الماتتتاني اإلستتتالمية الةالصتتتة وء،تتتر م تتتل تتتذ التتتروع
اإليرابية البنتا هللا كانتإ تربيتة حستن البنتا ل ت ان وكانتإ ت ةيهاتتو ىلتيهن تي
اتر المناسباو وبمةت،ف ال ساول.
لقتتد حتترص ء،تتر ترنيتتبهن الستت،بية والت اكتتل واالستستتال والتشتتاؤ وروع
المرا والردا الاقين و تا لهن مراالو الامل ليصر ا يها نالتاتهن ويبتذل ا
ةهتت خ ن و تتي مرتتاالو ك يتترهللا ومتن ءتتة وةتتديرهللا بتترن تستتتغرق ااولتتاو
وتستتتتن د القتتتدراو وأن تتا،تتتم بهتتتا متتتن المتتتهمنين وتشتتتروب ىليهتتتا أءنتتتاق
المرا دين.
استمع ىليو تي رستالة «التاتالين» و ت يشترع حقيقتة الامتل ومراتبتو ي عتا
الركن ال ال من أركان «البياة» باد ال هتن واإل تالص يقت اا «وأريتد بالامتل
 ..مرهللا الا،ن واإل تالصا { َوقۡد ِل ُ
هديَ َرى َّ
ع َملَ ۡكدمُ َو َرسۡدولۡ ۥهۡ َو ُۡل ۡم ُم ِمنۡدو َ َ
ّۡللۡ َ
ۡع َملۡدواْ َ َ
م َوۡل َّ
ش َٰ َهدَ ِِ َيۡنَ ِئ ۡ ۡكم بِ َما ۡكنت ۡمُ ت َ ُع َملۡو َ } [الت بةا .]105
ست ۡ َرثُّو َ إِلَ َٰى َٰ َ
َو َ
ع ِل ِم ُۡلغَ ُي ِ
ومراتب الامل المي ،بة من اام الصاخقا
تاخرا
 -1ىمتتالع ن ستتو حتتتر ي ت نا لت الرستتن متتتين ال الة،التم م قتف ال تتر لت س
صتتا ء،تتر
ء،تتر ال ستتب ستت،ين الاقيتدهللا متتحيا الابتتاخهللا مرا تدسا لن ستتو حري س
ولتو من سما ي اهونو نا اسا لغير وذلك واةب كل أم ء،ر حدهللا.
 -2وت ت ين بيتتإ مستت،نا بتترن يحمتتل أ ،تتو ء،تتر احتتترا رتتتو والمحا تتة ء،تتر
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خاب اإلستتال تتي كتتل م تتا ر الحيتتاهللا المن ليتتة وحستتن ا تيتتار ال وةتتة
وت لي ها ء،ر حقها وواةبها وحستن تربيتة ااوالخ والةتد وتنشتاتهن ء،تر
مباخئ اإلسال وذلك واةب كل أم ء،ر حدهللا كذلك.
 -3وىراتتاخ المرتمتتعا بنشتتر خء ت هللا الةيتتر يتتو ومحاربتتة الرذاوتتل والمن تتراو
وتشريع ال ةتاول واامتر بتالماروف والمبتاخرهللا ىلتر اتل الةيتر وكستب
الرأ الاا ىلتر ةانتب ال ترهللا اإلستالمية ومتبغ م تا ر الحيتاهللا الاامتة بهتا
خاو سما وذلك واةب كل أم ء،ر حدهللا وواةب الرماءة كهياة ءام،ة.
 -4وتحرير ال ننا بتة،يصو من كل س،يان أةنبتي تيتر ىستالمي سياستي أو
التصاخ أو روحي.
 -5وىمالع الح مةا حتر ت ت ن ىستالمية بحتم وبتذلك تتهخ مهمتهتا كةتاخ
لهمة وأةيتر ءنتد ا وءامتل ء،تر مصت،حتها .والح متة ىستالمية متا كتان
أءةتتاؤ ا مستت،مين متتهخين ل تتراو اإلستتال تيتتر مترتتا رين باصتتيان
وكانإ من ذهللا اح ا اإلسال وتااليمو.
 -6وىءتتاخهللا ال يتتان التتدولي لهمتتة اإلستتالميةا بتحريتتر أونانهتتا وىحيتتا مرتتد ا
وتقريتتب قا اتهتتا وةمتتع ك،متهتتا حتتتر يتتهخ ذلتتك ك،تتو ىلتتر ىءتتاخهللا الةال تتة
الم ق خهللا وال حدهللا المنش خهللا.
 -7وأستاذية الاالنا بنشر خء هللا اإلسال ي رب ءو حتر ال ت ت ن تنتة وي ت ن
الدين ك،و ويربر م ىال أن يتن ن ر .
و ذ المراتب اارباتة اا يترهللا ترتب ء،تر الرماءتة متحتدهللا وء،تر كتل أم
باءتبار ءةت س ا تي الرماءتة .ومتا أ ق،هتا تباتاو! ومتا أء مهتا مهمتاو! يرا تا
يت س
تاال ويرا تتا اام المستت،ن حقيقتتة ولتتن ني تا أب تدسا ولنتتا تتي م أء تتن
النتتا
اامل وم تالب ء،ر أمر ول ن أك ر النا ال يا،م ن».
و ي ت ةيهو وت قي تو ل ت ان يا،مهتن أن يانت ا بال ،يتاو لبتل الر ويتاو
وباام ا لبتل ال ترون وأن يهتمت ا بتال الع ولةتايا وبالمستاول الا،ميتة وال
يستغرلهن البح يما ال مرهللا لو أو ال ناول تحتو.
ولهذا يق ا ي «اام ا الاشرين» (اامل التاستع)ا «كتل مسترلة ال ينبنتي
ءا ومتن ذلتكا ك ترهللا
ء،يها ءمل الة خ يها من الت ،تف التذ نهينتا ءنتو اتر س
التاري او لهح تا التتي لتن تقتع والةت خ تي ماتاني ا،يتاو القر نيتة التتي لتن
يصل ىليها الا،ن باد وال ال ي الم اع،ة بين اامحاب – رعت ان م ء،تيهن
 -ومتتا اتترر بيتتنهن متتن تتالف ول تتل متتنهن ةتتل متتحبتو وةت ا نيتتو و تتي
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التروا مندوحة».
ويبتتين أن اال تتتالف بتتين ال قهتتا تتي تترون ااح تتا الشتترءية أمتتر ت رعتتو
نبياة الدين ونبياة ال،غة ونبياة البشر وأنو ال ير منو وىنما الةير تي
التاصب والت رق والاداوهللا.
ويقت ا تتي (اامتتل ال تتامن)ا «والةتتالف ال قهتتي تتي ال تترون ال ي ت ن ستتببسا
ل،ت رق ي الدين وال يهخ ىلر ص مة وال بغةتا ول تل مرتهتد أةتر وال
متتانع متتن التحقيتتم الا،متتي الن يتتو تتي مستتاول الةتتالف تتي ظتتل الحتتب تتي م
والتااون ء،ر ال م ا ىلر الحقيقة من تيتر أن يرتر ذلتك ىلتر المتر المتذم
والتاصب».
وبهذا ك،و و ر ء،ر اإل ان ىعاءة ااولاو والره خ ي التاصتب لتآلرا
ي اارخ.
أو ي بح ما ال ةدوى يو ومر ها ىلر ما ين ع النا ويم
وكتتان لحستتن البنتتا ءشتتر ومتتايا مركت هللا ت تتاخ ت ت ن مح ظتتة لتتدى اإل ت ان
وك،ها ح ء،ر اإليرابية والامل والبنا وتحذير من ال راغ والس،بية والهد .
يقول ب هذُ الوصايا:
 -1لن ىلر الصالهللا متر سماإ الندا مهما كانإ ال روف.
 -2ات الل القر ن أو نالع أو استتمع أو اذكتر م وال تصترف ةت س ا متن ولتتك
ي تير اودهللا.
 -3اةتهد أن تت ،ن الاربية ال صحر إن ذلك من اااور اإلسال .
 -4ال ت ر الردا ي أ ارن من الشا ن أيًا كان إن المرا ال يرتي بةير.
 -5ال ت ر الةحك؛ إن الق،ب الم م ا با ساكن ول ر.
 -6ال تم ع إن اامة المرا دهللا ال تارف ىال الرد.
 -7ال تر ع م تك أك ر مما يحتاج ىليو السامع إنو رء نة وىيذا .
 -8ترنب تيبة اااةاص وترريا الهيااو وال تت ،ن ىال بةير.
 -9تاتترف ء،تتر متتن ت،قتتا متتن ى انتتك وىن لتتن يي،تتب منتتك ذلتتك تتإن أستتا
خء تنا الحب والتاارف.
 -10ال اةباو أك ر من ااولاو اتاون تيترك ء،تر االنت تان ب لتتو وىن كتان
لك مهمة روة ي لةاوها.
ومتتن ماتتاني اإليرابيتتة تتي تربيتتة اام المستت،نا أال ي ت ن متو الت،تتذذ بالابتتاخهللا
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الشةصية واالنحصار ي اان بالذكر وال المتاة بال ر متن تيتر الت تاو ىلتر
أمتراخ المرتمتع ومشت الو النتا ومتا شتا بيتنهن متن انحتراف تي الاقيتدهللا
وابتدان ي الاباخهللا وانحالا ي ال الة،الم وانهيار ي التماسك يقف من تذا ك،تو
م لتتف المت تترج المستستت،ن أو المتحستتر المتنتتد أو القتتان اليتتاو أو النتتاوا
الم ل ا خون أن يق بةي هللا ىيرابيتة إلمتالع ال ستاخ وتقت ين الات ج وخءت هللا
اااتترار ىلتتتر الةيتتر والمبتتتتدءين ىلتتر االتبتتتان والمنحتتر ين ىلتتتر االستتتتقامة
والمت اس،ين ىلر الامل وال اترين ىلر الحما .
ىن ال اةتتب تتي تربيتتة اام المستت،ن أن يراتتل التتدء هللا أكبتتر متتو ومحتت ر
يرا لو مما ن،اتإ
حياتو وتاية سايو وأن ياتبر داية رخ واحد ىلر اإلسال
س
ء،يو الشم وتربتإ وأن التدء هللا ىلتر م ت نريتم الرستل و  ،تاوهن وأنهتا
أكتتر وظي تتة تتي الحي تاهللا .ولهتتذا كتتان اتتاار اإل ت ان خاو سمتتاا أمتت،ا ن ستتك واخن
عدا ْ إِلَددى َّ
صد ِلحا
هد ۡ قَد ُدوال ِم َّمد ثَ َ
ّۡللِ َوع َِمد َل َٰ َ
تيتترك وال ان صتتاا بينهمتتاَ { .و َمد ُ ن َ ُح َ
َوقَا َل ِإنَّ ِنب ِم َ ُۡل ۡم ُه ِل ِمي َ }[ ص،إا .]33
ولتتن ت تتن التتدء هللا التتتي نش تهلل ء،يهتتا اإل ت ان تقتتف ءنتتد م ت رهللا واح تدهللا أو
أس ،ب ماين بل ء،ر كتل أم أن يتدء متن ح لتو ومتن يستتييع بال ستي،ة التتي
يقدر ء،يها ويرا ا مه رهللا ي مدء يو من يبتة أو محاعترهللا أو حتدي أو
منالشة ءاخية أو تصرف حسن أو م لف ىيماني مامإ.
س
رةاال و ن أ ن متن
خارا أو
وكان ء،ر كل أم أن ي ن حي ين ا ل ان س
الدار حتر اان ذا الق ا بينهنا «ءالمة الرةل الصالا أن يترك ي كتل م تان
يحل يو أ سرا مال سحا».
وكان كل أم مس،ن بح ن ت ينو خاءية مه سرا ي محييو بق لو وءم،و حتتر
كتتان با ت الام تاا وال الحتتين والترتتار متتن اإل ت ان ىذا تحتتد ا ءتتن التتدء هللا
حستتبهن الستتامع متتن ريرتتي ااز تتر أو الراماتتاو؛ انهتتن ةما ت ا بتتين ال ي ترهللا
الم بتتتة والدربتتتة الم ستتت بة ةتتت سال ءتتتن الروحانيتتتة المي ،بتتتة والحماستتتة
المشب بة.
ومما أءان اإل ان ء،تر اإليرابيتة واإلنتتاجا تتربيتهن ء،تر اإلحستا بقيمتة
ال لإ والحرص ء،ر االنت ان بو وأن كتل ىنستان لتن تت وا لتدما يت القيامتة
حتر يسرا ءن ء المر ين أ نا ؟ وءن ابابو ين أبال ؟
ولهتتذا كتتان متتن ال متتايا الاشتتر التتتي ذكرنا تتا متتن لبتتل ومتتيتان تتا،قتتان
بال لتتإ ..ىحتتدا ما تق ت اا «اتتتل القتتر ن أو ان،تتع أو استتتمع أو اذكتتر م وال
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تصرف ة س ا من ولتك ي تير اودهللا» .و ذ ي انية ال مايا.
واا تترى و تتي ال متتية الاااتترهللا والةاتمتتتة تقتت اا «ال اةبتتاو أك تتر متتتن
ااولتتاو اتتاون تيتترك ء،تتر االنت تتان ب لتتتو وىن كتتان لتتك مهمتتة تتروة تتي
لةاوها».
ومن أب،غ ما كتبو الشهيد البناا حدي متن أحاخيت الرماتة  -التتي كتان ي تبهتا
لرريدهللا «اإل ان المست،م ن» الي ميتة متباع كتل ةماتة بانت انا «ال لتإ ت
الحياهللا» يةيهلل يو الم ل الشاوعا «ال لإ من ذ ب» س
لاوالا «ىن تذا متحيا تي
ن ر الماخيين التذين يقيست ن كتل اتي بمقيتا المتاخهللا ول تن ال التع أن ال لتإ
تإن التذ ب ىذا تاو يم تن أن يات خ
أت،ر من الذ ب ومن كل ة ر ن تي
وال لإ ىذا او ال يا خ .ال لإ ي الحقيقة الحياهللا و تل حيتاهللا اإلنستان ىال
ال لإ الذ يقةيو من الميالخ ىلر ال اهللا؟».
ومما سر،و ي مذكراتو رحمو م أن أحد اي و لاا لو ولبا ى انوا
«ىنتتي أت ستتن أن م ستتيرمع ء،تتي ن الق ،ت ب ويةتتن ىلتتي ن ك يت سترا متتن النتتا
تتاء،م ا أن م سيستترل ن ءتتن أولتتاو تتهال التتذين ستتيرتما ن ء،تتي نا أ تتدتم ن
يهتتتتا ي تتتت ن لهتتتتن ال تتتت اب ول تتتتن متتتت ،هن أ انصتتتتر إ بتتتتا يها تتتتذون
وتها ذون»!!
ولد سماتو يرخخ ذ ال متية تي ح تل كبيتر ألتين تي مدينتة ننيتا ل،ت ءيتة
بالميالب ال ننية التي تحدخو حينذاك ي ةال اإلنر،ي ووحدهللا واخ النيل.
ولتد استتتيان اإل ت ان حتتين اءتق،ت ا تتي ءهتد الم ،يتتة باتد حتتل ةمتاءتهن تتي
خيسمبر  1948وباد االةتمتان المشته ر تي منيقتة « ايتد» الاست رية لست را
ىنر،تتترا وأمري تتا و رنستتا أن يح لتت ا ماتتتق،هن ااكبتتر تتي اليتت ر ىلتتر ةتتامع
ل،اباخهللا وماهد ل،دراسة وناخ ل،رياعتة وماست ر ل،تتدريب وبرلمتان ل،تشتاور
حتر كنا نق ا ء،تر ستبيل ال ا تةا اليت ر تن المةتين التداون ل ت ان المست،مين
لستتنة  1949الس ت ر والمصتتاريف واإللامتتة والت تتاليف ء،تتر حستتاب الح متتة
المصرية!!
ولقد سر،إال ذلك تي لصتيدهللا لتي ألقيتهتا تي ح تل ى ت اني ألتين بميتدان الستيدهللا
زينب باد روةنا من الماتقل ءا  1950ومنهاا
إخوانددددددا

قدددالوا :إلدددى الهدددج  .قلنددداَ :دددع ة ليجمعوندددددا بهددددددا دددددب
تحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت
قدددالوا :إلدددى ُّ
الَدددور .قلندددا :الَدددور يددددده نقدددددرر مدددددا يخشددددداُ نعددددددانا
مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمتمر
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نقدددو

يددده نبددددانا

معهدددددكر صدددددارنا جنددددددا لمعركدددددة ومعهددددددد زاثنددددددا بددددددالح عر انددددددا
مد حرمددوا الجمددا ِمنَّدا ددوق نربعددة ضد ُّموا ا لددوف بغدداب الَددور نسدددانا
رامدددوُ منسدددى وتضدددييقا كدددا لندددا بنعمدددددة الحدددددم واِيمدددددا بهدددددتانا
هذا هو الَور َداءوا ن ندذوب بده وَدددددداء ربددددددك ن نددددددَثاث إيمانددددددا

ولقتتد استتت اخ ةتتالخو ال تت رهللا متتن تتذ الترربتتة رهتتدوا ةهتتد ن أال يستتت اخ
اإل ان من تترهللا بقتاوهن تي الماتتقالو أو الستر ن لتدء تهن أو ان ستهن ترمر
االءتقاا سنة  1954تي السترن الحربتي حيت ال نتازين المغ،قتة التتي ال ت تتا
ةتا وبرلصتر سترءة
ىال خلاوم مادوخهللا ي الي وال،ي،تة لتد ا خورهللا الميتا رك س
حي السيان ت ال،هب ال ه ر ولن يالسما بر ترمع ولت كتان ل،صتالهللا ىال متا كتان
من ترمع ن ابير «الت دير» كما لن يسما باميحاب أ كتتاب ولت كتان ت
كتاب م ال رين.
ومتتع تتذا تح لتتإ ال نتتازين ىلتتر ح،قتتاو ل،تتذكر والتستتبيا والتتتدار الهتتاخئ
ك،ما سنحإ رمة تهدأ يها سيان التاذيب.
ولقتتتد حتتتد ني باتتت اإل تتت هللا التتتذين نق،تتت ا ىلتتتر ماستتت ر «المحتتتاريم» تتتي
ال احاو زياخهللا ي التن يل واإلءناو لهنا كيف ح ل ي مدهللا وةي هللا متن أرخ
ل ر لاح،ة ىلر ةنة عاح ة زرون و مار و اكهتة وخواةتن ءتن ن اهتا الةتبان
والرن ت خ وكتتل متتن ياتتيش ح ت لهن ولمتتا زار تتن با ت رةتتاا ال ت رهللا وماهتتن
الرالخ الشتهير حمت هللا البستي ني ةات ا بمتا اتا دوا و ذا تن ذلتك كتل اإليتذا
تدورا تنشتترع ل،امتتل
وتتتاظهن أاتتد الغتتيظ أن يرتتدوا ءنتتد تتهال الماتتذبين مت س
وء اون تترتو ىلتر اإلنتتاج ترمروا بهتد تذا ك،تو وتةريبتو وبنتا سترن مح تن
يح ا بين هال وبين الامل ل،حياهللا!
ذا أراخ حسن البنا لدء تو وحركتوا أن ت ن خء هللا ءمل وبنتا وىنتتاج لتن
يتترخ لهتتا أن ت ت ن مرتترخ حركتتة أكاخيميتتة أو ،ست ية تاتتيش تتي أبتتراج ءاةيتتة
تتةيل ةمه رية م الية كرمه رية أ الن ن أو مدينتة اعت،ة كمدينتة ال تارابي
وىن كان ل ،ر والا،ن يها م ان أ م ان.
ولن يرخ كذلك لرماءتو أن ت ت ن ةماءتة ةدليتة تستته،ك أ راخ تا المنالشتاو
البي نييتتة التتتي تس ت خ با ت الرماءتتاو الدينيتتة والتتتي تغ،تتب ء،تتر اامتتن تتي
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يترا متا كتان يحتذر متن الرتدا الاقتين والمترا
ءص ر الةاف واالنحالا وك س
الم تر ل،صدور خون ةدوى وي رر الحدي الشريفا «ما ضل قوم بعدد هددى
كانوا عليه ،نال نوتوا الجدل».

***
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االءتداا والت ازن
ومن صاوص التربية اإلسالمية كما خءا ىليها حستن البنتا وء،مهتا لرةالتوا
االءتداا وىن ااإ سموا الت ازن أو ال سيية.
يا بتتين اامتتن والم،تتل وكتتان أ تتل الستتنة وست س
وىذا كتتان المستت،م ن وست س
يا بتتين
ال رق اإل ان وس بين الرماءاو اإلسالمية.
هن ي ازن ن بين الاقل والاان ة وبين الماخهللا والروع وبين الن ر والامتل
وبين ال رخ والمرتمع وبين الش رى والياءة وبين الحق ق وال اةبتاو وبتين
القدين والرديد.
ولتتد انت اتتإ الحركتتة بتتالتراث اإلستتالمي ك،تتو ر تتذو متتن ء،متتا الشتترياة
الانايتتة بالنصت ص وااح تتا ومتتن ء،متتا ال تتال اال تمتتا بااخلتتة الاق،يتتة ورخ
متتع
الشتتبهاو ومتتن ء،متتا التص ت ف الانايتتة بتربيتتة الق ،ت ب وت كيتتة الن ت
الحتترص البتتالغ ء،تتر التحتترر ممتتا ء،تتم بهتتذا التتتراث متتن ا ت اوب ومحتتد او
والرة ن ىلر النبع الصا ي من كتاب م وسنة رس لو.
لتتن يقتتف حستتن البنتتا متتن التتتراث ال قهتتي بمذا بتتو ومدارستتو م لتتف التتر
المي،م كما منع با النا وال م لف القبت ا المي،تم كمتا اتل ترون
ولتتن ي ةتتب التق،يتتد ل،متتذا ب ولتتن يحرمتتو كتتذلك ء،تتر كتتل النتتا ل نتتو أةتتاز
لبا النا بقي خ وارون ي تاية تي االءتتداا قتاا تي «اامتل الستابع»
من اام ا الاشرينا
«ل ل مس،ن لن يب،غ خرةة الن ر تي أخلتة ااح تا ال رءيتة أن يتبتع ىما سمتا متن
أومة الدين ويحسن بو  -مع تذا االتبتان -أن يرتهتد متا ستتيان تي تاترف أخلتة
ىمامو وأن يتقبل كل ىرااخ مصح ب بالدليل متر ما ءند مدق من أراتد
وك ايتو وأن يست مل نقصو الا،مي  -ىن كان متن أ تل الا،تن  -حتتر يب،تغ خرةتة
الن ر»( .أ القدرهللا ء،ر الترةيا واالةتهاخ ول ة ويًا).
ولي مانر ذا أن كل ما لالو ىما متن أومتة التدين حتم ومت اب إنمتا ت
مرتهتتد تتي ال مت ا ىلتتر الحتتم تتإن أمتتاب ،تتو أةتتران وىن أ يتتر ،تتو أةتتر
ولتي ء،ينتتا  -بتل لتتي لنتا  -ىذا تبتتين يتته أن نتباتو .ولهتتذا لتاا تتي «اامتتل
الساخ » بصريا الابارهللاا
«وكل أحد يه ذ من كالمو ويترك ىال الماص م،ر م ء،يو وس،ن وكتل
ما ةا بو الس،ف رع ان م ء،يهن م ا قسا ل ،تاب والسنة لب،نا وىال تتاب م
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وستتنة رس ت لو أولتتر باالتبتتان ول نتتا ال ناتترخ لهاتتةاص  -يمتتا ا ت ال،تتف يتتو-
بيان أو ترريا ون ،هن ىلر نياتهن ولد أ ة ا ىلر ما لدم ا».
و ذا ت االءتتداا كمتا أنتو ت اإلنصتاف التذ ال يستتييع أحتد أن يمتار
يو و م لف ايخ اإلسال ابن تيميتة تي كتابتو المركت الر،يتل «ر تع المتال
ءن ااومة ااءال ».
ولتتن يقتتف راوتتد الحركتتة اإلستتالمية ءنتتد تتذا الحتتد بتتل أء،تتن أن كتتل ا،را
والا ،التي ت ،نإ ب ،ن ءصر ا وبياتها ال ت ،منا نحن خءاهللا اإلسال ي القترن
الرابع ءشر الهرتر ولنتا الحريتة أن نرتهتد ان ستنا كمتا اةتهتدوا وىن كنتا ال
نهمل خراستها واالنت ان بها هي روهللا ء يمة بال اك.
يق ا ي «رستالة المتهتمر الةتام »ا «ياتقتد اإل ت ان المست،م ن أن أستا
التاالين اإلسالمية وماينها ت كتتاب م وستنة رست لو ال،تذان ىن تمست إ بهمتا
اامتتة ،تتن تةتتل أب تدسا وأن ك يت سترا متتن ا،را والا ،ت التتتي اتصتت،إ باإلستتال
وت ،نتإ ب ،نتتو تحمتل لت ن الاصت ر التتي أوةتتدتها والشتا ب التتتي ءامتترتها
ولهذا يرب أن تستقي الن ن اإلستالمية التتي تحمتل ء،يهتا اامتة متن تذا الماتين
الصتتا يا ماتتين الستته لة ااولتتر وأن ن هتتن اإلستتال كمتتا كتتان ي همتتو الصتتحابة
والتابا ن من الس،ف الصالا وأن نقف ءند تذ الحتدوخ الربانيتة حتتر ال نقيتد
أن سنا بغير ما ليدنا م بو وال ن ،ءصرنا ل ن ءصر ال يت م ماتو واإلستال
خين البشرية ةمياسا».
ذ ي روع الترديد الحم؛ ترديد االءتداا ال ترديد الشيا والتيرف.
ذا م ل و من لةية ال قو ولةية االةتهاخ والتق،يد والمذ بية والالمذ بيتة
وس س
س
ماتدال ال ت ،وال تقصير.
يا
وكتذلك كتان م ل تو تي لةتية «الاقيتدهللا» ومتا ةترى ح لهتا متن تالف تتي
با المساول و هن با النص ص وا تالف ال رق والمذا ب ي ذلك.
لقد كتان ياتنتم ءقيتدهللا أ تل الستنة والرماءتة ويتبنتر نريتم الست،ف تي هتن
صا كتل الحترص ء،تر
ا،ياو وااحاخي المتا،قة بص او م تاالر وكان حري س
تحقيم الت حيد ومحاربة الشترك ب تل أل انتو وأن اءتوا أكبتر وأمتغر وة،يتو
و يو من سرا كتل م تا ر ال نيتة وكتل المبتتدءاو الشتركية التتي خ ،تإ ء،تر
حيتتتاهللا ك يتتتر متتتن المستتت،مين ر ستتتدو ء،تتتيهن ءقاوتتتد ن وءبتتتاخاتهن وأ تتتار ن
وء ان هن وس ،كهن؛ م ل ال ياراو الشركية لهعرحة واالستتغا او الشتركية
بااوليتتتا وىتيتتتان ال هنتتتة والاتتترا ين وتصتتتديقهن ىلتتتر تيتتتر ذلتتتك متتتن متتت ر

التربية اإلسالمية ومدرسة حسن البنا

61

اابانيل واالنحرا او.
ول نو يمهد لهذ الحم،تة ء،تر الشتركياو والبتدن بمتا يهيتهلل اان ت والاقت ا
لتقب،هتتا ويص ت غ ىن تتار تتي ءبتتاراو لبقتتة ح يمتتة ترمتتع بتتين متترارهللا الحتتم
وحالوهللا الدء هللا بالح مة والم ء ة الحسنة.
أمغ ىليو يق ا ي «اام ا الاشرين»ا
«محبة الصالحين واحترامهن وال نتا ء،تيهن بمتا ءترف متن نيتب أءمتالهن؛
لربتتة ىلتتر م تتتتإ وااوليتتا تتن المتتذك رين تتي ل لتتو تاتتالرا {ۡلَّ دذِي َ َءا َمنۡددواْ
َوكَانۡواْ َيتَّقۡو َ }[ي ن ا .]63
وال رامة ابتة لهن بشراويها الشرءية مع اءتقاخ أنهن رعت ان م ء،تيهن ال
س
ةتال ءتن أن يهبت ا
عرا ي حياتهن أو باد مماتهن
يم ،ن ان سهن ن اسا وال ً
اياسا من ذلك لغير ن.
وزيارهللا القبت ر أيًتا كانتإ ستنة مشتروءة بال ي يتة المتر رهللا ول تن االستتاانة
بالمقب رين أيًا كان ا وندا ن لذلك ون،ب لةا الحاةاو متنهن ءتن لترب أو
باد والنتذر لهتن وتشتييد القبت ر وستتر ا وىعتا تها والتمستا بهتا والح،تف
كباور ترب محاربتها وال نتروا لهتذ
بغير م وما ي،حم بذلك من المبتدءاو..
ال
ااءماا سدًا ل،ذرياة».
و ذا نرا يهتن ببيتان الحتم لبتل ةتا البانتل ويقتد التاريتف بتالماروف
لبتل ىن تتار المن تتر .وبتذلك ي،تتين الن ت التتي اتتبإ ء،تتر البانتل واتتابإ ء،يتتو
ويد ل ىليها خ ا الداءية الم تم والمربتي الح تين خون استشتارهللا الماانتدين
أو ترليف المةال ين.
وكذلك كان الشرن ي م ع ن «الصت او اإللهيتة» ومتا تار يهتا متن ةتدا
بين الا،ما من مهولين وتيتر متهولين هت يغت اليترف ءتن تذا الةتالف
راةاسا ىلر ماين السه لة ااولر بايدسا ءن ت ،ف الترويتل وى تن التاييتل يقت ا
ي «اامل الااار»ا
«مار ة م تتإ وت حيد وتن يهو أسمر ءقاود اإلستال و يتاو الصت او
وأحاخي ها الصحيحة وما ي،يتم بتذلك متن المتشتابو ..نتهمن بهتا كمتا ةتا و متن
تيتتر ترويتتل وال تاييتتل وال نتاتترخ لمتتا ةتتا يهتتا متتن تتالف بتتين الا،متتا
ويستتانا متتا وستتع رست ا م متت،ر م ء،يتتو وستت،ن وأمتتحابوا { َو َٰ
سد ۡخو َ ِددب
ۡلرَّ ِ
ُۡل ِع ُل ِم يَقۡولۡو َ َءا َمنَّا بِِۦه ۡكل ِم ُ ِعن ِد َربِنَا}[ ا ءمرانا .»]7
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وبم ل ذ الروع المنص ة الماتدلة ولف من التص فا ،ن يقب،و ك،تو باالرتر
وبالرتر وستتنيو وبدءيتو ولتتن ير ةتتو ك،تتو بمتا يتتو متتن مت اب و يتتر وحستتن
وس بل كان مبدؤ ناا ذ ما م ا وخن ما كدر، .ي كل ما تي التصت ف
س
بانال ولي ك،و حقًا ولي كل المتص ة مبتدءة ولي ك،هن ء،تر ستنة تال
بد من االنتقا واال تيار واالست اخهللا من تراث الق و يو من الحترارهللا والتتر ير
ما لي ي تير ن ول المهن م لة لي ل ال من س ا ن ولد سترل رأيتو تي
التص ف بصراحة ي كتابو «مذكراو الدء هللا والداءية».
ورتن أنو بدأ ي أوا اامر ء،ر مت،ة بإحتدى اليترق هت لتن يالست،ن زمامتو
ىليها بل أ ذ منها وترك ولتاا ءتن ن ستو وءتن متديقو الست ر ا كنتا مريتدين
ترارا تتي ت يرنتتا وىن كنتتا مة،صتتين كتتل اإل تتالص  -تتي تقتتديرنا  -ل،ابتتاخهللا
أحت س
والذكر وأخب الس ،ك.
متتع أن اليريقتتة ن ستتها كانتتإ أباتتد متتن تير تتا ءتتن البتتدن وكتتان ياربتتو متتن
ايةها ادتو ي اامر بتالماروف والنهتي ءتن المن تر حتتر ل،م،ت ك وال بترا
واتبان السنن ومحاربة ل،بدن ولتن ي تن يالصتغر ك يت سرا لمتا يستماو متن كرامتاو
الشتتيخ و ارلتتو الحستتية ام،تتو تتي دايتتة الة،تتم ونشتتر الحتتم أء تتن متتن
ال راماو ي ن ر .
ولتتن ت،تتن لن تاهللا ال حستتن البنتتا ل،بتتدن والمحتتد او التتتي راةتتإ بتتين ك يتترين متتن
المتص ة ءن ال ياراو البدءية لهعرحة والتبرك بالقب ر وخءتا اامت او
وتا،يتتم التمتتاون وتير تتا تترء،ن الحتترب ء،تتر تتذ اااتتيا تتي «اامتت ا
الاشرين» واءتبر ا «كباور ترب محاربتها وال نتروا لها سدًا ل،ذرياة».
ومع ذا لاا ي ىن ار البدن ومقاومتهاا
«وكتتل بدءتتة تتي خيتتن م ال أمتتل لهتتا استحستتنها النتتا بتتر اوهن س ت ا
بال يتاخهللا يتتو أو التتنقص منتو؛ عتتاللة ترتتب محاربتهتا والقةتتا ء،يهتتا بر ةتتل
ال ساول التي ال تهخ ىلر ما ار منها».
و ذا ال قو حقًا تإن الست و ء،تر المن تر واةتب ىذا أخو مقاومتتو ىلتر
من ر أكبر منو ولهذا أمل ي القر ن والسنة كما ما ،ي م عاو.
ولهتتذا كتتان يصتت،ي التتراويا تتي رمةتتان متتاني ركاتتاو حستتبما متتا متن
الحدي ءن ءاوشة ..ول ن لن ين ر ء،ر من مت،ر ءشترين  ،تل متن ال تريقين
ي أك تر متن
وةهة وخليل وسي ل الةالف ي ال رون لاو سما اسباب ذكر ا
رسالة من رساو،و.
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ولد ح ا ءنو أنو زار ب،دسا ا ت،ف أ ،و بين مالهللا ال مانية ومتالهللا الاشترين
ولا بينهما الن ان ء،ر أاد حتر كاخوا يقتت ،ن واةتمتع ال ريقتان ليسترل لتن
يربهن بل سرلهن ءن مالهللا التراوياا أسنة ي أ ريةة؟ قال ا ةمياستاا بتل
سنة .قااا واا هللا بين المس،مين واتحاخ ك،متهنا ستنة أ ريةتة؟ لتال ا ةمياستاا
بل ريةة .قاا ي ل هللا ووع عا كيتف تهتدم ن ريةتة متن أةتل ستنة؟ يتر
ل ن أن تدء ا مالهللا التراويا نهاويًا ي المسرد وتحت ا بر ت ن ست،يمة بتدا
أن تص ،ا ويةرب باة ن وة با .
كانتتإ م يتتة حستتن البنتتا الرمتتع بتتين ءقتتل الستت ،ي المتب تع ول،تتب الصتت ي
المتذوق .وكذلك أراخ امحابو.
هتت تتي الاقيتتدهللا ستت ،ي تتالص يتتهمن بالت حيتتد ويحتتارب الشتترك أكبتتر
وأمغر وة،يو و يو ويتبنر منهج الس،ف ي ياو الصت او وأحاخي هتا كمتا
بين ذلك ي رسالتو ءن «الاقاود» و ي أم لو الاشرين.
و ي الابتاخهللا كتذلك متبتع ال مبتتدن تل بدءتة عتاللة وكتل عتاللة تي
النار.
وتهذيب اا الق وءالج أمراخ الق،ب ومقاومتة
ول نو ي ت كية اان
الهت ى وستتد متتدا ل الشتتييان ىلتتر ل،تتب اإلنستتان متصت ف ستتني ذوالتتة نقتتاخهللا
ير ذ لن سو واتباءو من كتب الق ومنا رهن متا يرلتي التروع وييهتر الق،تب
وي م الص،ة با والحب بين اإل ان.
وم ل و نا يشبو ىلر حد كبير م لف ايخ اإلسال ابن تيمية وت،ميتذ الاالمتة
س
وءمال وتا،ي سما وكتبا تي ذلتك رستاول
اين القين قد است اخوا من التص ف ء ،سما
وكتبستتتا ءديتتتدهللا منهتتتا البتتتن تيميتتتة مر،تتتدان تتتي تاويتتتوا أحتتتد ما تحتتتإ ءنتتت انا
«التص ف» وال اني تحإ ءن انا «الس ،ك».
أما ابن القين ،تو مهل تاو ءتدهللا منهتاا «التدا والتدوا » «نريتم الهرترتين»
«ءدهللا الصابرين وذ يرهللا الشاكرين» .وأء مها كتابو الر،يل «متدارج الستال ين
اتترع منتتازا الستتاورين ىلتتر مقامتتاوا ىيتتاك نابتتد وىيتتاك نستتتاين» .و«المنتتازا»
رسالة م ة هللا لشيخ اإلسال ىسماءيل الهترو الحنب،تي ل نتو نالمتا ال تو يمتا
س
لاوالا «ايخ اإلسال حبيب ىلينا ول ن الحم أحب ىلينا منو».
ذ ب ىليو يها
وكان ابن تيمية وت،ميذ متن كبتار الربتانيين أربتاب الق،ت ب الحيتة والن ت
ال اكية واارواع الم م لة بالمه ااء،ر حتر ح ر ابن القين ءن اتيةو أنتو
لااا ىنو لتمتر ء،تي أولتاو ألت ا يهتاا لت كتان أ تل الرنتة ء،تر م تل متا أنتا يتو
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ل ان ا ي حاا نيبة!
ولم تا حبس ت تتي الق،اتتة لتتن ي ت ن ذلتتك متتن ء متتو ولتتن يةتتاف متتن أنستتو
بم ال ولاا ي ذلتكا ىنمتا المحبت متن حتب ل،بتو ءتن ربتو والمرست ر متن
أسر ا .
ولااا ماذا يصنع بي أءداوي؟ ىن سترن ني سترني ،ت هللا وىن ن ت ني ن يتي
سياحة وىن لت ،ني قت،ي اهاخهللا!
ويبدو لي من تتبع حيتاهللا حستن البنتا ومراحتل ت يتر وخء تتوا أنتو بتدأ ألترب
ىلر الصت ية وانتهتي ألترب ىلتر الست ،ية ول نتو لتن يالقتن ي سمتا بينهمتا حربستا بتل
بروحانيتتة التصت ف وعتتب م اةيتتد التصت ف بتتالت ا
ناتن متترامة الستت ،ية ال
الس ،ية وكان ذلك اليابع الغالب ء،ر أتباءو ىال ما ندر.
االءتداا ي الن رهللا ىلر المرتمع وتحديد يتوا
ومتتن خالوتتل االءتتتداا والت ت ازن تتي تربيتتة اإل ت ان كمتتا همهتتا حستتن البنتتا
ون ذ اا ن رتو ىلتر المرتمتع وءاللتة اإل ت ان بتو هتي ن ترهللا وستيية ماتدلتة
تن ر ىلر المرتمع من أ م رحتب ومتن زوايتا متاتدخهللا وبمن تار ست،ين لتن يشتبو
الغبش والقتا .
مرتماسا الص اإلسال كامل اإليمان كمتا يتت ن الستيحي ن متن
،ي
النتتتتا التتتتذ يشتتتتيا ن أن أمتتتتة محمتتتتد بةيتتتتر وأنتتتتو ال ينقصتتتتنا ىلتتتتر الا،تتتتن
كل المش الو.
و«الت ن ل ةيا» وبذلك تنحل كل الاقد وتن
عتا ييترهللا ءقديتة
ال اتك أن المرتمتع تي اتتر بتالخ اإلستال ياتاني أمرا س
و ريتتة و ،قيتتة واةتماءيتتة وأن ال ستتاخ لتتد تغ،غتتل تتي اتتتي ن احيتتوا ستتاخ تتي
الاق ت ا اعتتيربإ بتتو الاقاوتتد والم تتا ين و ستتاخ تتي الةتتماور اعتتيربإ بتتو
اا الق وااءماا و ساخ ي التشتريع اعتيربإ بتو التن الن والقت انين و ستاخ
تتي ااس ترهللا اعتتيربإ بتتو الااللتتاو بتتين اازواج وال التتدين وااوالخ و ستتاخ
الحياهللا االةتماءية وااللتصاخية والسياسية ك،ها ةال بالخ المست،مين تي مته رهللا
الاالن باد أن كانإ ي الي،ياة من لا ،ة البشر ومر ذ ال ما منها.
وال اك أن تذ ك،تو نتيرتة عتمنية لالنحتراف ءتن اإلستال الصتحيا ه سمتا
وىيمانسا وتيبيقسا ول ال ذا ما كان المرتمع ي حاةة ىلتر خءت هللا ةديتدهللا تصتحا
همو ل سال وترتدخ ىيمانتو بتو وتد اتو  -بالت ةتو الرااتد والتربيتة الست،يمة -
ء،ر حسن تيبيقو.
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ورتن ذا االنحراف وال ساخ الشاوع ي المرتمع لتن يتذ ب حستن البنتا ي سمتا
ىلر أنو مرتمع ةا ،ي كا ر.
أنو لد يصف المرتمتع بتاالنحراف أو ال ست ق أو الاصتيان أو االبتتدان  ..أمتا
ال ر والرخهللا ال.
تتال زالتتإ اتتااور اإلستتال تقتتا تتي تتذا المرتمتتع وال زالتتإ با ت أح تتن
اإلسال ت الرءتر وت الن تذ وال زاا ةمهت ر النتا متهمنين بتربهن ونبتيهن ولتر نهن
وال زالإ الاان ة الدينية تحتل م انها ي الصدور وال زالإ ك،مة اإلسال تي
المحرك ااوا ل،شا ب.
كان حسن البنا يربر أتباءو ء،ر االحتراز من يياتة «الت يتر» ل،مست،مين
وال ل ن يما ولع يو الة ارج من لبل حي ك تروا متن ءتدا ن متن المست،مين
واستح ،ا خما ن وأم الهن حتتر كتان متن ستماتهن البتارزهللاا أنهتن «يقت،ت ن أ تل
اإلسال ويدء ن أ ل ااو ان».
وكتان ين تر ء،تتر الرماءتاو الدينيتة التتتي تترااتم يمتا بينهتتا بستها الت يتتر
واالتها بالشرك والرخهللا.
واامل ال اني من أم لو الاشرين يق ا ي مراحةا
«ال ن ر مست ،سما ألتر بالشتهاختين وءمتل بمقتةتا ما وأخى ال تراو بترأى
أو ماصتية ىال ىن ألتتر ب ،متتة ال تتر أو أن تتر ما ،سمتا متتن التتدين بالةتترورهللا أو
كذب مريا القر ن أو سر ء،ر وةو ال تحتم،و أستاليب ال،غتة الاربيتة بحتاا
س
أو ءمل س
ترويال تير ال ر».
ءمال ال يحتمل
ىن ت ير اا راخ والمرتمااو  -الذ تبنا با الدءاهللا ىلر اإلسال يمتا باتد
 ير خينر و ير ء،مي و ير حركتي أرةت أن أبينتو تي كتتاب مستتقل ىناا م.
و ي تحديد ءاللة اإل ان بالمرتمع لامإ تربية اإل ان ء،تر تذ الن ترهللا
المت نة.
،تتن تقتتن ء،تتر التتذوبان تتي المرتمتتع أو مستتايرتو تتي يتتر واتتر وحاللتتو
وحرامتتو باستتن «التيت ر» أو «التحتتدي » ونحت ذلتتك متن الانتتاوين التتتي يت تهلل
ء،يها خءاهللا «التغريب» وأخءيا «الترديد» ي خيار المس،مين.
ةتا ء،تر ر ت المرتمتع واالستتاال ء،يتو وماام،تتو ماام،تة
كما لن تقتن أي س
الادو ل،ادو ومةانبتو من بايد ومن ءل برنف اامخ و د مصار واتا ر
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بالا لة واالست بار.
ىنمتتا لامتتإ التربيتتة ء،تتر أستتا اال تمتتا بتتالمرتمع والت اءتتل متتع أحدا تتو
واإلحستتا بهالمتتو و مالتتو بحي ت ي تترع اام المستت،ن ا راحتتو ويرس تر استتا
ويامل إلسااخ وىنقاذ وىمالحو ه منتو كالاةت متن الرستد أو كال،بنتة متن
البنيان.
و تتذا م ت ر لنتتا النبتتي متت،ر م ء،يتتو وستت،ن مرتمتتع المتتهمنينا «المددمم
للممم كال نيا يشد بعضه بعضا».
«مثل المهلمي ب تواثهم وتراحمهم كمثل الجهد الواحد».
«م لم يهتم بأمر المهلمي ليس منهم».
واام المستت،ن كتتذلك محتتب ل ننتتو ءامتتل ء،تتر تة،يصتتو متتن كتتل تام تب
ً
مستقال.
وتحرير من كل ليد يا لو ءن النه خ ب اةبو ء ي س ا
يق ا الشهيد البنا ي رسالتو «خء تنا ي ن ر ةديد»ا
«ىننتتا مصتتري ن بهتتذ البقاتتة ال ريمتتة تتي اارخ التتتي نبتنتتا يهتتا ونشتترنا
ء،يها .ومصر ب،د مهمن ت،قر اإلسال ت،قيسا كري سما وزاخ ءنو ورخ ءنتو الاتدوان
تتتي ك يتتتر متتتن أخوار التتتتاريخ وأ ،تتتص تتتي اءتنالتتتو ونتتت ى ء،يتتتو أءيتتتف
المشاءر وأنبل الا انف .و ال يص،ا ىال باإلسال وال يتداوى ىال باقتالير
وال ييتتب ىال باالةتتو .ولتتد انتهتتإ ىليتتو بح تتن ال تتروف ال يترهللا حةتتانة ال ترهللا
اإلسالمية والقيا ء،يها يتف ال نامتل لمصتر ولةيتر مصتر؟ وكيتف ال نتد ع
ءن مصر ب ل ما تستتييع؟ وكيتف يقتااا ىن اإليمتان بالمصترية ال يت تم متع متا
يرب أن يدء ىليو رةل يناخ باإلسال ويهتف باإلسال !
ىننا نات برننا مة،ص ن لهذا ال نن الحبيب ءام ،ن لو مرا دون تي ستبيل
ير وسن ل كتذلك متا حيينتا ماتقتدين أن تذ تي الح،قتة ااولتر تي س،ست،ة
النهةة المنش خهللا وأنها ة من ال نن الاربر الاا وأننا حتين نامتل لمصتر
نامل ل،اروبة والشرق واإلسال .
ولي يةيرنا ي تذا ك،تو أن نانتي بتتاريخ مصتر القتدين وبمتا تترك لتدما
المصريين من ار الحةتارهللا والامتران وبمتا ستبق ا ىليتو النتا متن الماتارف
والا ،وال ن ن.
تتنحن نرحتتب بمصتتتر القديمتتة كتتتتاريخ يتتو مرتتتد و يتتو ءتتت هللا و يتتو ء،تتتن
ومار ة .ونحارب ذ الن رية ب ل ل انا كمنهاج ء،مي يراخ مبغ مصر بتو

التربية اإلسالمية ومدرسة حسن البنا

67

وخء تهتا ىليتتو باتتد أن تدا ا م بتاتتالين اإلستتال واتترع لتو متتدر ا وأنتتار بتتو
بصيرتها وزاخ ا بو ار سا ومردسا ت ق مرتد ا و ،صتها بتذلك ممتا الحتم تذا
التاريخ من أوعار ال نية وأخران الشرك وءاخاو الرا ،ية».
و تتذ ال ،متتاو المةتتياة المشتترلة تبتتين لنتتا وة سه تا تتر متتن وة ت االءتتتداا
ةتديرا بترن نةصتو بحتدي و ت
والتت ازن تي خءت هللا حستن البنتا و تتي تربيتتو
س
م ل و من ال ننية والق مية وما ااك،ها.
م لف الدء هللا من ال ننية والق مية وتير اا
ومن م ا ر االءتداا الذى ربي ء،يتو حستن البنتا رةتاا خء تتوا م ل تو متن
التتدء او واا تتار اا تترى التتتي كانتتإ ميروحتتة تتي المنيقتتة حتتين ظهتترو
خء تو.
وذلك م ل م ل و من ال ننية أو الق مية أو الاروبة أو الشرلية أو الاالمية.
ةتا مي،قستا كمتتا ال يقب،هتتا
هت ال يصتتد أمتتحاب تتذ التتدء او بر ةتتها ر س
لب سال مي،قسا ل نو  -ءاخهللا  -يقسمها ويصتن ها ىلتر متا ت مقبت ا لم ا قتتو ل ،ترهللا
اإلسالمية وما مر خ لمنا اتو لها.
وننية الحنينا
تتي رستتالة «خء تنتتا» يق ت ا منال س
ش تا خء تاهللا ال ننيتتةا «ىن كتتان خء تاهللا ال ننيتتة
يريدون بهتا حتب تذ اارخ وأل تهتا والحنتين ىليهتا واالنايتاف نح تا تذلك
من ةهة مرم ر بو تي اإلستال متن ةهتة أ ترى.
أمر مرك ز ي ير الن
وىن س
بالال الذ عتحر ب تل اتي تي ستبيل ءقيدتتو وخينتو ت بتالا التذ كتان
يهتف ي خار الهررهللا بالحنين ىلر م ة ي أبياو تسيل رلة وتقير حالوهللاا
نال ليددت َدددعر هددل نبيدددت ليلدددة بدددددواث وحدددددولب إذخدددددر وجليدددددل؟
وهددددل نرث يومددددا ميدددداُ مجنددددة؟ وهددل ي دددو ْ لددب َددامة وطسيددل؟

ولقد سمع رس ا م م،ر م ء،يو وس،ن ومف م تة متن «أمتيل» رترى
خماو حنينسا ىليها ولااا «يا أميل  ..خن الق ،ب تقر».
وننية الحرية والا هللاا
وىن كتتان ا يريتتدون أن متتن ال اةتتب الامتتل ب تتل ةهتتد تتي تحريتتر الب،تتد متتن
الغامبين وت ير استقاللو لو وتر مباخئ الا هللا والحرية تي ن ت أبناوتو
ةتا ولتد اتدخ اإلستال تي ذلتك أب،تغ التشتديد قتاا تتتإا
نحن ماهن تي ذلتك أي س
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{ َو ِ َّّللِ ُۡل ِع ََِّۡ َو ِل َرسۡو ِلِۦه َو ِل ُل ۡم ُم ِمنِي َ َو َٰلَ ِك َّ ُۡل ۡم َٰنَ ِس ِقي َ َال يَ ُعلَ ۡمو َ } [المنا ق نا .]8
س ِيال} [النسا ا .]141
ويق اا { َولَ يَ ُجعَ َل ۡ َّّللۡ ِل ُل َٰ َك ِس ِري َ َ
علَى ُۡل ۡم ُم ِمنِي َ َ
وننية المرتمعا
وىن كتتتان ا يريتتتدون بال ننيتتتة تق يتتتة الرابيتتتة بتتتين أ تتتراخ القيتتتر ال احتتتد
وىراتتاخ ن ىلتتر نريتتم استتتةدا تتذ التق يتتة تتي مصتتالحهن .تتذلك ن ت ا قهن يتتو
ةا ويرا اإلسال ريةة الزمة يق ا نبيو م،ر م ء،يو وست،نا «وكوندوا
أي س
ع اث إخوانا» ويق ا القر ن ال رينا { َٰيَْأَيُّ َها ۡلَّذِي َ َءا َمنۡدواْ َال تَت َّ ِخدذۡواْ بِ ََانَدة ِمد
ثۡونِ ۡكمُ َال يَ ُألۡونَ ۡكمُ َخ َاال} [ ا ءمرانا .]118
وننية ال تاا
وىن كتتان ا يريتتدون بال ننيتتة تتتا التتبالخ وستتياخهللا اارخ قتتد تترخ ذلتتك
اإلسال ووةتو ال تاتحين ىلتر أ ةتل استتامار وأبترك تتا تذلك ل لتو تاتالرا
{ َو َٰقَتِلۡو ۡهمُ َحت َّ َٰى َال ت َ ۡكو َ ِ ُتنَة َويَ ۡكو َ ۡلدِي ۡ ۡكلُّ ۥهۡ ِ َّّللِ} [اان ااا .]39
وننية الح بيةا
وىن كتتان ا يريتتدون بال ننيتتة تقستتين اامتتة ىلتتر ن اوتتف تتنتتاحر وتتةتتاتن
وتتشتتيع لمنتتا ج
وتترااتتم بالستتباب وتترامتتر بتتالتهن وي يتتد باةتتها لتتبا
وعتتاية أم،تهتتا اا ت ا وات ،تها الغايتتاو وااتتتراخ و سترتها اا هتتا و تتم
المصالا الشةصية والادو يستتغل كتل ذلتك لمصت،حتو وي يتد ولت خ تذ النتار
س
ااتااال ي رلهن ي الحم ويرماهن ء،ر البانل ويحر ء،يهن اتصاا باةتهن
ويحل لهن ذ الص،ة بتو وااللت تاف ح لتو
وتااون باةهن مع با
ببا
ال يقصدون ىال خار وال يرتما ن ىال زوار ت،تك وننيتة زاو تة ال يتر يهتا
لدءاتها وال ل،نا .
ها أنإ ذا لتد رأيتإ أننتا متع خءتاهللا ال ننيتة بتل متع تالتهتن تي كتل ماانيهتا
الصالحة التي تا خ بالةير ء،ر البالخ والاباخ.
ولد رأيإ مع ذا أن ت،ك الدء ى ال ننيتة الي ي،تة الاريةتة لتن تةترج ءتن
أنها ة من تاالين اإلسال .
حدوخ وننيتناا
أما وةو الةتالف بيننتا وبيتنهن هت أننتا ناتبتر حتدوخ ال ننيتة بالاقيتدهللا و تن
ياترونها بالتة اارعية والحدوخ الرغرا ية .تل بقاتة يهتا مست،ن يقت اا «ال
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ىلتتتتو ىال م محمتتتتد رستتتت ا م» ونتتتتن ءنتتتتدنا لتتتتو حرمتتتتتو ولداستتتتتو وحبتتتتو
واإل تتالص لتتو والرهتتاخ تتي ستتبيل يتتر  .وكتتل المستت،مين تتي تتذ االيتتار
الرغرا يتتة أ ،نتتا وى اننتتا نهتتتن لهتتن ونشتتار بشتتا ر ن ونح ت بإحساستتهن
وخءاهللا ال ننية ق ليس ا كذلك ال يانيهن ىال أمر ت،ك البقاتة المحتدوخهللا الةتيقة
من رلاة اارخ وي هر ذلك ال تارق الام،تر يمتا ىذا أرخو أمتة متن اامتن أن
تق ن ستها ء،تر حستاب تير تا تنحن ال نرعتر ذلتك ء،تر حستاب أى لاليتر
ىستالمي وىنمتتا ن،تب القت هللا لنتتا ةمياستا وخءتاهللا ال ننيتتة المرترخهللا ال يتترون بتتذلك
س تا ومتتن نتتا تت تتك التترواب وتةتتاف الق ت ى ويةتترب الاتتدو باةتتهن
بر س
با .
تاية وننيتناا
ذ ي واحدهللا .وال انيةا أن ال ننيين الةل ما يقصدون ىليتو تة،تيص بالخ تن
إذا ما ءم ،ا لتق يتها باد ذلك تي النت احي الماخيتة كمتا ت اتل أوربتا ا،ن أمتا
نحن ناتقد أن المس،ن ي ءنقو أمانة ء،يو أن يبذا ن ستو وخمتو ومالتو تي ستبيل
أخاوها  ..ت،ك ي داية البشر بن ر اإلستال ور تع ء،متو الستا ء،تر كتل ربت ن
اارخ ال يبغتتتر بتتتذلك مت س
تتاال وال ةا ستتتا وال ستتت،يانسا ء،تتتر أحتتتد وال استتتتاباخسا
لشاب وىنما يبغي وةو م وحد وىسااخ الاالن بدينتو وىءتال ك،متتو .وذلتك متا
حدا بالس،ف الصالحين رع ان م ء،يهن ىلر ذ ال ت ع القدسية التي أخ شتإ
الدنيا وأربإ ء،ر كل ما ءرف التاريخ من سرءة وءدا ونبل و ةل».
أمناف النا ي م ل هن من الدء هللاا
وي ِي حه ال نا نصناف الناس ب موقسهم م الدعوِ ،يجعلهم نربعة:
يتترا
 -1ىمتتا اتتةص متتهمن  ..متتن بالتتدء هللا وأءرتتب بمباخوهتتا ورأى يهتتا
س
انمرنتتإ ىليتتو ن ستتو  ..هتتذا نتتدء أن يبتتاخر باالنةتتما ىلينتتا والامتتل مانتتا
حتتتر ي تتر ءتتدخ المرا تتدين ويا،تت متت تو متت و التتداءين  ..وال مانتتر
إليمتتان ال يتباتتو ءمتتل وال او تدهللا تتي ءقي تدهللا ال تتتد ع متتاحبها ىلتتر تحقيقهتتا
والتةحية ي سبي،ها.
 -2وىمتتا اتتتةص متتتترخخ لتتتن يستتتتبن لتتتو وةتتو ولتتتن يتاتتترف تتتي ل لنتتتا مانتتتر
اإل تتالص وال او تدهللا ه ت مت لتتف متتترخخ .لهتتذا ي متتيو حستتن البنتتاا «بتترن
يتصتتل بنتتا ءتتن ك تتب ويقتترأ ءنتتا متتن بايتتد أو متتن لريتتب وييتتالع كتاباتنتتا
وي ور أنديتنا ويتارف ىلر ى اننا سييمان باد ذلك لنا ىن اا م».
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 -3وىما اةص ن اي ال يريد أن يبذا ما نتو ىال ىذا ءترف متا يات خ ء،يتو متن
او تدهللا خني يتتة ومتتا يرتتر تتذا البتتذا لتتو متتن مغتتنن متتاخ  .هتتذا ىن كشتتف م
الغشتاوهللا ءتن ل،بتو وأزاع كتاب اليمتتع ءتن تهاخ ستيا،ن أن متا ءنتتد م
ير وأبقر وسينةن ىلر كتيبة م لير خ بما ماو من ءرخ التدنيا ينتاا
اب م ي الاقبر وىن كانإ اا رى تا تنتي ءمتن ال يترى الحتم
ااوا ي ن سو ومالو وخنيا و رتو وم تو وحياتو.
 -4وىما اتةص متحامتل ستا ينتا ظنتو وأحانتإ بنتا ات كو وريبتو هت ال
يرانتتتا ىال بالمن تتتار ااستتت خ القتتتاتن وال يتحتتتدث ءنتتتا ىال ب،ستتتان المتحتتترج
المتش ك.

هذا ندء م لنا ولو الهداية والراد .وسن ل نحبو ونرة ياو ىلينا
والتناءو بدء تنا وىنما ااارنا ماو ما أرادنا ىليو المصي ر م،ر م
ء،يو وس،نا «اللهم ارسر لقومب إنهم ال يعلمو ».
بهذ الروع الييبة السمحة وبهذا الق،ب ال بير وبهذا ااس ،ب ال ترين كتان
حسن البنا ين ر ىلر النا تي المرتمتع متن ح لتو ويحتدخ مت ل هن متن خء تتو
وم ل و  -بالتالي -منهن و م لف أبرز ما يابر ءنو ك،مة «االءتداا».

***

التربية اإلسالمية ومدرسة حسن البنا

71

اا ال هللا والرماءة
ومن الماانر ااساسية التر الربي ء،يها اإل ت ان المست،م نا اا ت هللا والمحبتة
ي م وال ترو اسمهن ن سو يحمل ذا المانتر «اإل ت ان» .ولتد ةاتل اإلمتا
البنتتا «اا ت هللا» أحتتد أركتتان البياتتة الاشترهللا  ..و ستتر ا بق لتتوا أن تتترتب الق،ت ب
واارواع بربان الاقيدهللا والاقيدهللا أو م الرواب وأءال ا اا هللا أ إ اإليمتان
والت تترق أ ت ال تتر وألتتل القت هللا لت هللا ال حتدهللا وال وحتدهللا بغيتتر حتتب .ألتتل الحتتب
ْ
ستتتالمة الصتتتدر وأءتتتال مرتبتتتة اإلي تتتارا { َو َمددد يۡدددوقَ ۡ
هددد ِۦه َأۡوْ َٰلَئِدددكَ ۡهددد ۡم
َددد َّح نَ ُس ِ
ُۡل ۡم ُس ِلحۡو َ } [الحشرا  .]9واام الصاخق يرى ى انو أولر بو من ن سو؛ انو ىن لتن
ي تتن بهتتن ،تتن ي ت ن بغيتتر ن و تتن ىن لتتن ي ن ت ا بتتو كتتان ا بغيتتر وىنمتتا يركتتل
ت بَ ُع ۡ
الذوب من الغنن القامية { َو ُۡل ۡم ُم ِمنۡو َ َو ُۡل ۡم ُم ِم َٰنَ ۡ
ضهۡمُ ن َ ُو ِليَا ْ ۡء بَ ُعد }[الت بتةا ]71
 ..و ذا يرب أن ي ن ..
وسماتو مرهللا يق اا «خء تنا تق ء،ر أركتان ال تةا ال هتن التدليم واإليمتان
الاميم والحب ال يم».
وكتتان رحمتتو م تتي حدي تتو ااستتب ءر بتتالمرك الاتتا ل،رماءتتة المستتمر
«حتتدي ال ال تتا » يبتتدؤ بمقدمتتة ترتيبيتتة لتق يتتة أوامتتر الحتتب بتتين أءةتتا
الحركة مهيدهللا بالنص ص وولاوع الس،ف الصالا يسميها «ءان ة ال ال ا ».
ولقتتد ءتترف القام تي والتتداني مقتتدار التتتراب المتتتين التتذ يتترب اإل ت ان
هن مت رهللا ما ،تة لمتا أرخا الحتدي النبت ىا «المدمم للمدمم
باةهن ببا
كال نيا يشدد بعضده بعضدا» .هتن تي تت اخ ن وتتراحمهن وتاتان هن أاتبو بربنتا
ااسرهللا ال احدهللا بل برءةا الرسد ال احد.
ولقتتد الحتتظ أحتتد الصتتحا يين متتدى التتتراب اإل ت انر قتتاا تتي ذلتتك ك،متتة
مشه رهللاا هال ن الرماءة الذين ىذا ءي أحد ن ي اإلست ندرية لتاا لتو متن
ي أس انا يرحمك م!
لقتتد أزالتتإ التربيتتة اإل انيتتة كتتل الح ت اة وأستتقيإ كتتل ال ت ارق التتتر
ت صتتل بتتين النتتا ل ميتتة أو وننيتتة أو لغ يتتة أو ل نيتتة أو نبقيتتة ولتتن يبتتم ىال
ى هللا اإلسال ونسب اإلسال .
نبددددب اِسددددالم ال نب لددددب سددددواُ إذا ا تخدددددددروا بقددددددديس نو تمددددددديم

و ي خور اإل ان ترى المهند

والاامل واليبيب والتم رةي والمتدر
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وال تتالع وابتتن التتذواو وابتتن الب،تتد والشتتيخ والشتتاب  ..و تتذا متتن كتتل ال اتتاو
وكل ااءمار وال ترد بينهن ىال اا هللا التي كانإ لبل بتين أمتحاب رست ا م
متتت،ر م ء،يتتتو وستتت،ن ء،تتتر ت تتتاوو أةناستتتهن وألتتت انهن وأنستتتابهن ونبقتتتاتهن
ومدق م الا ينا {إِنَّ َما ُۡل ۡم ُم ِمنۡو َ إِ ُخ َوِ} [الحرراوا .]10
ولقد كان المرك الاا ل ان ي القا رهللا م،تقر ءالميًا وب تقة تصهر يهتا
كل الرنسياو وال يبقر ىال ربان الاروهللا ال قر وك،مة التق ى ك،مة اإلسال .
والشتتتتامي
يتتتتو كنتتتتإ تتتتترى الاربتتتتي والارمتتتتي واإل ريقتتتتي وا،ستتتتي
والمغربتتتي واابتتتي وااستتت خ واامتتت ر وااحمتتتر ةتتتاؤوا متتتن مةت،تتتف
ااونتان وحم،ت ا اتتتر الرنستياو وت ،مت ا بمةت،تتف ال،غتاو وربمتتا كتتان بتتين
ص ت ماو ون اءتتاو ول تتنهن نتتا «ى ت هللا أاتتقا » تتي
خولهتتن باة تها وبا ت
«خار الااو،ة» ورم ال حدهللا اإلسالميةا خار اإل ان.
وك ير منهن من اندمج ي ى انو المصريين حتر تدا واحدسا متنهن وىن كتان
يحمل ي اامل ةنسية أ غانية أو ءرالية أو ندية أو تير ا.
أذكتتر متتن تتهال اا تت هللا اا اعتتلا ءبتتد م الاقيتتل و تتارون المرتتدخ
ومحمد مصي ر ااء مي ولد خ ل اا يران السرن الحربي ستنة  1954متع
ى انهن المصريين وذال ا من الاذاب با ما ذال ولن تغن ءنهن ةنستياتهن
أما اليغيان النامر الر يب.
ولد حتد ني الداءيتة اإلستالمي ال بيتر التدكت ر مصتي ر الستباءر رحمتو م
أنو زار أوربا ل،االج مما أمابو ي سن اتو اا يترهللا متن الشت،ل متا ي تاخ ينت ا
من الياورهللا ي ب،د ىال وةد اتبابسا متن مةت،تف الرنستياو ينت رونتو ولتد يتهوا
لو كل ما يريد و ق ما يريد .يق ا و يب يا وم متا أءترف متنهن أحتدسا وال
لقيتهن وال لق ني من لبتل .ول نهتا أ ت هللا الاقيتدهللا ورابيتة التدء هللا  -ال حرمنتا م
من بركاتها  -ةا،تني أاار كرنهن أمدلاوي منذ سنين ن ي،ة.
وال ريب أن نامة اا ت هللا تي م والمحبتة تي ذاتتو واالرتبتان ء،تر خينتو
متن أء تتن متتا متن م بتتو ء،تتر ءبتتاخ متن اإليمتتان .و تتي مترهللا متتن مراتتتو .لتتاا
تاتتالر يةانتتب المتتهمنين تتي المدينتتةا { َو ُۡذ ۡك د ۡرواْ نِ ُع َمددتَ َّ
علَد ُدي ۡكمُ ِإ ُذ ۡكن دتۡمُ ن َ ُع ددَاْء
ّۡللِ َ
َأَلَّ َ بَ ُي َ قۡلۡوبِ ۡكمُ َأ َ ُ
ص َ ُحتۡم بِنِ ُع َمتِ ِ ْۦه إِ ُخ َٰ َونا} [ ا ءمرانا .]103
و انب رس لو ممتنسا ء،يو بر هللا المهمنين من ح لوا { ۡه َو ۡلَّ ِذ ْ نَيَّدَ َ
بِنَ ُ
ض َج ِميعا َّما ْ نَلَّ ُستَ
ص ِرِۦُ َو ِب ُٱل ۡم ُم ِمنِي َ َ 62ونَلَّ َ بَ ُي َ قۡلۡوبِ ِهمَُ لَ ُو نَنسَ ُقتَ َما ِب ۡ ُ َ ُر ِ
َٰ
ّلل نَلَّ َ بَ ُي َنهۡمَُ إِنَّهۥۡ ع ََِ ق
يَ َح ِكيم} [اان ااا .]63 62
بَ ُي َ قۡلۡوبِ ِهمُ َولَ ِك َّ ۡ َّ َ
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ولتتد ءر تتإ الحي تاهللا وءتترف النتتا أ تتراخسا وةماءتتاو كانتتإ بيتتنهن متتحبة
وم،ة وم خهللا وأل تة ول نهتا كانتإ لتدنيا ،تن ي تتب لهتا التدوا ىنمتا التقت ا ء،تر
اتته هللا حستتية أو متاتتة ماخيتتة ،متتا لة ت ا الشتته هللا أو رت ت ا متتن المن اتتة أو
ياست ا منهتتا أمتتبا ةماهتتن اتتتات سا وربمتتا أمتتبحإ مت ختهن صت مة وءتتداوهللا
بةالف الحب تي م و إنتو بتاق متا بقتر وةتو م ستبحانو ولهتذا ليتلا «متا
كان خا واتصل وما كان لغير م انقيع وان صل».
وأو تتم متتا كانتتإ تتذ اا ت هللا وأاتتد متتا كانتتإ ل ت هللا و ت ت هللا تتي أيتتا المحتتن
وستتاءاو الشتتداود وال تتتن التتتي تمتتتحن يهتتا الااللتتاو وياتترف يهتتا المحتتب
المة،ص من المدا ن ال اذب كما لاا الشاءرا
جدددددَى

الشددددددا د كدددددل خيدددددر عر ددت بهددا عدددو مدد صددديقب

وءن اإلما ء،ي رعي م ءنوا
ددو
وال خيدددر دددب وث امدددرئ متلد ِ

إذا الددريح مالددت مددال حي د تميدد ۡل

جددواُ إذا اسددتغنيت عد نخددذ مالدده وعنددددد زوال المددددال عنددددك بخيددددل
مددا نكثددر اِخددوا حددي تعدددُّهم

ولكددددددنهم ددددددب النا ددددددات قليددددددل

ولقتتد أبتترزو محتتن اإل ت ان المتالحقتتة متتن ذلتتك الارتتب الارتتاب .تتن متتن
رةاا أك،إ السيان «ال رابيج» من لحت مهن حتتر اتباإ واتربإ متن خمتاوهن
حتر ارت و و تن متامت ن ال يريتدون أن يتدل ا ء،تر ى ت ان لهتن .وربمتا أخى
ن ا ممتهن ىلر أن اعتإ أرواحهتن تي «زنتانين» الاتذاب راعتية ل،ت بهن
حتر ال يهذوا ى انهن بسبب كالمهن.
وكتتن متتن اتتباب حم ،ت ا أن ستتهن ت ق متتا يييق ت ن متتن الاتتذاب ليبرو ت ا ستتاحة
س
تير ن ممن يا،م ن أنو أك ر س
احتماال.
ءياال أو ألل
وكن من اباب كان ا ارج االءتقاا ماتا ين ال ياترف ءتنهن أحتد اتيا سا ءت
ء،تتيهن أن يتة ،ت ا ءتتن أس تر ى ت انهن باتتد اءتقتتالهن ن م ت ا اتتب ة متتنهن لرمتتع
تبرءتتاو وااتتتراكاو إلرستتاا ما نتتاو خوريتتة ىلتتر ت،تتك البي ت و التتتي قتتدو
ءاو،هتتا تتا تقرو باتتد تن تر وذل تإ باتتد ء ت وبهتتذا ءرعت ا أن ستتهن ل،مالحقتتة
االءتقاا التاذيب المحاكمة السرن المهبد والمهلإ مع اااغاا.
ولتن يمنتتع القتتب ء،تر تتهال أن ي هتتر تيتر ن متتن باتتد ن ،تن ي تتن ستتاوغسا
بحاا ي منيم اإل ت ان أن يتة،تر اام ءتن أوالخ أ يتو تي محنتتو ولتي ن متا
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ي ن ..
ولقتتتد رأو زنتتتازين الستتترن متتتن ماتتتانر التاتتتاون واإلي تتتار متتتا تةتتتيم بتتتو
الص ت حاو قتتد كانتتإ اانامتتة والمالب ت  -باتتد ت ترهللا البحبح تة -تتترتي لتتبا
الم سرين ت زن ء،ر من ماو ومن ح لو ولد ينالو منهتا اتي كرحتد ن ولتد
ال يناا.
وال يارف ليمة ذ الروع ونامة تذ اا ت هللا ىال متن ءترف كيتف ياتيش
تير اإل ان ي سر نهن.
أذكتتتر تتتي ستتتنة  1949حتتتين كنتتتا تتتي ماتقتتتل اي ستتتتب  ..أن ةماءتتتة متتتن
الشي ءيين كان ا بر ارنا ان ا يتشاةرون ء،تر أخنتر اتي ياتيش كتل متنهن
لن ستتو ق ت  .ومتتن ةتتا اتتي ه ت لتتو ولتتد لستتم ا الحر ترهللا التتتي ينتتام ن يهتتا
بالستتنتيمتر .وكتتل واحتتد ء،يتتو تن يتتف نصتتيبو ال ي يتتد وال يتتنقص .ومتتع تتذا ال
ترا ن ىال متنازءين متةاممين.

***
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اتمة
ال تحسبن أ ي القارئ أنني أزءن أن اإل ت ان المست،مين مالو تة ميهترون
أو أنبيتتا ماص ت م ن تتاإل ان كغيتتر ن متتن النتتا بشتتر ءتتاخي ن يةيا ت ن
ويصيب ن ويا رون وينهةت ن و تن كستاور أبنتا تذ اامتة المصتي اهللا التتي
سداب ۢ ۡ ب ُدٱل َخ ُي َٰ َر ِ ُ
أور ها م ال تابا { َ ِم ُنهۡمُ َظا ِلم ِلنَ ُس ِ
ت ِبد ِإذ ِ
ه ِۦه َو ِم ُنهۡم م ُُّقت َ ِصد َو ِم ُنهۡمُ َ ِ ِ
َّ
ّۡللِ} [ انرا .]32
وال تارب باد ذا أن ترد بين اإل ان من ال يارف متن اإلستال ىال استمو
وال من القر ن ىال رسمو! وساءد ء،ر ذا ازخياخ ءدخ المقب،ين ء،تر التدء هللا تي
بات ال تتتراو و امتتة تتي أواوتتل الةمستتيناو ازخيتتاخسا تتاق اليالتتاو الترب يتتة
التي تستييع أن تست ءبو وت ةهو وتصهر ي الب تقة اإلسالمية .ولتن ي تن تي
الوستتع الرماءتتة رخ متتن يقبتتل ء،يهتتا وىن كانتتإ تتترى تتي ستت ،كو متتا ال ي،يتتم
بالمس،ن؛ انها كانإ تاتبر خور ا «مستش ياو» ل،اتالج أو «ور س
اتا» ل،تصت،يا
يد ،ها الم سر والما ج ليةرج مال سحا مستقي سما.
وال ننستتتر أن الحركتتتاو تتتي تتتتراو ازخ ار تتتا وىلبالهتتتا يتتتد ،ها ك يتتتر متتتن
الياماين ومرعر الق ،ب الذين ال يريدون ىال الدنيا وم ا ر ا ممتن يق لت ن
منا برلستنتهن ولتن تتهمن ل،ت بهن و تهال لتن تست،ن متنهن خءت هللا ولتن يةتل متنهن
مرتمع حتر مرتمع المدينة ي ءصر النب هللا.
متتن زءتتن أن مرتمتتع اإل ت ان مرتمتتع مبتترأ متتن الاي ت ب ن يتتف ماوتتة تتي
الماوة قد ةهل اإل ان وةهل ال الع وةهل التاريخ.
تاية ما نق لوا ىن اإل ان المس،مين ي مرم ءهن كان ا يم  ،ن الص هللا متن
أبنا ذ اامة تحرر ءق ا ونهارهللا ل،ت ب وزكتاهللا أن ت واستتقامة أ تالق
س تا لتتدين م وحبً تا لةيتتر النتتا وتي ترهللا ء،تتر اإلستتال
ون ا تتة ستت ،ك وحما س
س
وءمال ء،ر استااخهللا مرد وتح ين ارءو وسياخهللا أمتو.
بيد أننا نق ا بر ار ذلكا ىن ال ساول والمنا ج التتي اتةتذ ا اإل ت ان ل،تربيتة
والت ين منذ مسين ءا سما لد تإ أ ال الك،ها وأنترتإ مراتهتا ستنين ءديتدهللا ول تن
ن ااوان إلءاخهللا الن ر يها ء،ر ع الممارسة والترربة الي ي،ة قد ت الياتن
أو تي ر أو تغير.
ولتتي مة تي نصتتف لتترن متتن ال متتان بتتاامر الهتتين قتتد تبتتدلإ أوعتتان
وتردخو أ ار وتح لإ لين ي منيقتنا و ي الاالن ك،و.
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ولي من الماق ا أن يبقر كل لدين ء،ر لدمو تي وست ءتالن ستريع التغيتر.
واإلسال ىنما يارف ال باو تي اا تداف والغايتاو وياترف المرونتة والتيت ر
ي ال ساول وا،الو.
{ َو َما ت َ ُو ِي ِق ْب إِ َّال بِ َّ َ
ٱّللِ َعلَ ُي ِه ت َ َو َّك ُل ۡت َوإِلَ ُي ِه نۡنِيمۡ } [ خا .]88

***

