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 المكتبة

  من التيار اإلسالمي إلى شعب مصر

  "مصطفي مشهور"األستاذ 

   

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )108:يوسف( ﴾ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّه َعَلى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِآيَن﴿

  ما هو الهدف؟

شعب       أوضح لل " ار اإلسالمي وال ين التي ام ب اون الت ل، والتع ام الكام وان هو تحقيق االلتح ذا العن ذه التوجيهات تحت ه راء أن القصد من ه ق

  ". والتعاون في إقامة البناء على أساس سليم متين بإذن اهللا،للنهوض بالوطن، والتعرف على الداء، وتشخيص الدواء

  مصطفي مشهور

   تقديم -

   مقدمة -

   وعاطفة... تعريف -

   حول تشخيص الداء -

   الداء والدوا -

   نحو قوة نفسية عظيمة -

   إلى الشعور بالمسئولية -

   تصحيح الخلل -

   هل من رجعة إلى اهللا -

   ولنبدأ بإصالح أنفسنا -

   تشييد قاعدة البناء -

   ...هيا إلى أقوى سالح  -

   هيا إلى اإليجابية وتصحيح المسار -

   مع اإليجابية وتصحيح المسار -

   األسر دعامة أساسية في البناء -

   يقوم عليها البناء المجتمع هو القاعدة التي -

  األخوة والمساواة من دعائم المجتمع المسلم  -

  الحرية من أهم دعائم المجتمع المسلم  -

  مع الحرية مرة أخرى  -

   المجتمع اإلسالمي مجتمع متكافل -

  التكافل والتعاون في المجتمع اإلسالمي  -
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   حماية المجتمع من االنحراف -

  تقديم

  .وبعد... الصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و،الحمد هللا رب العالمين

ة الحاج        ) التيار اإلسالمي إلى شعب مصر     (فإنه ليسعدني أن أقدم إلى القراء توجيهاٍت صادقًة من           ًة من األخ الداعي  ،مصطفي مشهور   / موجه

دواء ،وهو غنيٌّ عن التعريف في حقل الدعوة اإلسالمية وغيرها، وقد بين فيها الداء           ا       .. ووصف ال ى دعاته ة المسلمة عل ذا من حق األم  ، وه

ال  ؟قلنا لمن يا رسول اهللا    . لدين النصيحة ا": -صلى اهللا عليه وسلم   -وهو المعبر عنه في عرف اإلسالم بالنصيحة التي قال فيها رسولنا             هللا : ، ق

  ."ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم

دعوة ف     ام ال رن العشرين  وانطالًقا من قول إم ول ،ي الق ر من الناس     ":  إذ يق ساءل آثي ا       -يت ل قلوبن اهم من آ ذين أحببن ا ال ا  ،من إخوانن  ووقفن

ة      ،لخيرهم ة واألخروي ا      ، والعمل لمصلحتهم الدنيوي ا وأرواحن ا وأموالن ة          ، وجودن ذه الغاي ا في ه ة    – وفنين ا       إ غاي ا وإخوانن ا   –سعاد أمتن  أمواَلن

ى شباب اإلخوان المسلمين             . بنائنا والحالئل وذهلنا في سبيلهم عن أ    ،  وأنفسنا د سهرت   ،وآم أتمني أن يطلع هؤالء اإلخوان المتسائلون عل  وق

دً -من العصر إلى منتصف الليل -  وأآب أحدهم على مكتبه، وشغلت نفوسهم والخليون هجع    ،عيونهم والناس نيام    ،ا مجدً اا ومفكرً  عامًال مجته

ةً   ونفقتَ  ، لجماعته اه موردً ا انتهي الشهر جعل موردَ     حتى إذا م   ،وال يزال آذلك طوال شهره     ه  ه نفق ه      ومالَ  ، لدعوت ا لغايت ا خادًم سان  ..ه خادًم  ول

افلين عن تضحيته    يحاله يقول لبن   ه أجرً   : " قومه الغ ى اهللا  ال أسألكم علي اذَ !؟"ا، إن أجري إال عل ا    ومع ى أمتن ا   ،!! اهللا أن نمن عل نحن منه  ف

  ).؟ إلى أي شيء ندعو الناس:رسالة. (" النصيحة أن تفقه دعوتنا وتستجيب لندائناوإنما نتوسل إليها بهذه. ولها

شعب المسلم العريق      ؛ التوجيهات المفعمة بكل معاني الحب والوفاء  -وما زالت -من هذا المنطلق آانت      ذا ال ستيقظ ه  ، وأن يعرف دوره ، لكي ي

وا   ﴿ : حيث يقول،قهت بها والتي وضعها الحق سبحانه على عا      وأن يتحمل المسئوليات التي آلفه اهللا      ،وأن يدرك مهمته وغايته    ِذيَن آَمُن َيا َأيَُّها الَّ

َة     َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُآْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكمْ         * اْرَآُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم َواْفَعُلوا اْلَخْيَر َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن           ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرٍج ِملَّ

ِهيدً                    وُل َش وَن الرَُّس َذا ِلَيُك ي َه ُل َوِف ْن َقْب ْسِلِميَن ِم اَة                 اَأِبيُكْم ِإْبَراِهيَم ُهَو َسمَّاُآُم اْلُم وا الزََّآ صَّالَة َوآُت َأِقيُموا ال اِس َف ى النَّ َهَداَء َعَل وا ُش َعَلْيُكْم َوَتُكوُن

  ) 78 - 77: الحج(﴾َو َمْوالُآْم َفِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم النَِّصيُرَواْعَتِصُموا ِباللَِّه ُه

سان  ا وفوق هذ،توجيهات خالصة لوجه اهللا فيها بيان الطريق السوي الذي يجب على آل أمة راشدة أن تسلكه وأن تعيش فيه           الطريق يجد اإلن

  .جميًعا ال فرق بين أعجمي أو عربي أو شرقي أو غربيفاإلسالم دعوة جاءت لخير األمم والشعوب . نفسه ويحس بطعم الحياة

  ).1:الفرقان(﴿َتَباَرَك الَِّذي َنزََّل اْلُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِلْلَعاَلِميَن َنِذيًرا﴾

سانيةَ  األخوةَ -من أول يوم  - وأعلن   ،القضاء على الفوارق العنصرية والجنسية    بولهذا دعا    ال سبحانه   اإلن ا أَ ﴿: فق ِذي      َي ُم الَّ وا َربَُّك اُس اتَُّق ا النَّ يَُّه

رً     اًال َآِثي ا ِرَج ثَّ ِمْنُهَم ا َوَب ا َزْوَجَه َق ِمْنَه َدٍة َوَخَل ٍس َواِح ْن َنْف ْم ِم ْيُكْم    َخَلَقُك اَن َعَل َه َآ اَم ِإنَّ اللَّ ِه َواْلَأْرَح َساَءُلوَن ِب ِذي َت َه الَّ وا اللَّ َساًء َواتَُّق ا َوِن

  ).1:ءالنسا(﴾اَرِقيًب

ه   سبين إلي ه والمنت ؤمنين ب ين الم وة ب اني الحب واألخ وى مع ن اإلسالم أق ا أعل ًد؛آم وة عق ل األخ ى جع ًذا حت ين المؤمنين﴿ وحًقا ناف ا ا ب ِإنََّم

  ).10من اآلية: الحجرات(﴾اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة

شعور بالمسئولية   ..من إحياء للعقيدة-الخير الكثير ، مصطفي مشهور/ وفي توجيهات الداعية الحاج    ل   .. إلى ال ى تصحيح الخل ى الرجاء   ..إل  إل

ره             ، إلى بيان العالج   ..في عودة الناس إلى ربهم     م دعوة غي نفس ث رك   " وهو البدء بإصالح ال سنا     ،"أصلح نفسك وادع غي د إصالح أنف م بع  ث

  ...نستطيع أن نشيد القاعدة الصلبة التي يقوم عليها بناء اإلسالم

  ).49:سـبأ(﴿ُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوَما ُيْبِدُئ اْلَباِطُل َوَما ُيِعيُد﴾ق الباطلوعندها يجئ الحق ويزه
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ات  اإلسالميةَ   المكتبةَ ،مصطفي مشهور / ولقد أثري المؤلف الداعية الحاج       دعاة   ؛ بالمؤلف ين ال ذه       ،  التي تع سير في ه ى ال املين عل سدد الع وت

ق سالكه،الطري ى م ات، وترشدهم إل م عن المعوق ة، وتكشف له ة الجندي ادة ومنزل ات القي دد واجب ى ، وتح ا عل دعوة وزاده ين مراحل ال  وتب

ذآر                       ،الطريق  وتشير إلى القدوة الحسنة ومنزلتها في حياة الدعاة وأثرها اإليجابي على طالب الحق وحملة المنهج اإللهي علي ظهر األرض، ن

  :من هذه المؤلفات على سبيل المثال

  . طريق الدعوة    -1

  . على الطريق زاد  -2

  . تساؤالت على الطريق  -3

  . طريق الدعوة بين األصالة واالنحراف  -4

  . بين القيادة والجندية  -5

  . الجهاد هو السبيل  -6

  . الدعوة الفردية  -7

  . الحياة في محراب الصالة  -8

  . مناجاة على طريق الدعوة  -9

  . قضية الظلم في ضوء الكتاب والسنة -10

  . على طريق الدعوة القدوة -11

  .التيار اإلسالمي ودوره في البناء  -12

ى    -يعمل في حقل الدعوة   -وننصح آَل أخ      أن يحرص آل الحرص على قراءة هذه المؤلفات وأمثالها؛ لما فيها من صدق التوجيه، والحرص عل

  .دان المليء بالعقابيلوهي خالصة تجارب عاشها صاحبها في هذا المي.. أمانة التبليغ، والشمول لمعاني اإلسالم

  .جزي اهللا األستاذ المؤلف خيًرا عما قدم من زاد طيب ونصح سديد ألبنائه وإخوانه وتالميذه

   هدانا اهللا جميًعا إلى الخير وجمعنا على طاعته؛ إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين         

  م1988 ابرايل 14    هـ 1408 شعبان 27 القاهرة في          

        محمد عبد اهللا الخطيب 

  مقدمة 

شعب       ات لمجلس ال ين اإلخوان المسلمين وحزب العمل وحزب األحرار           ،في جو االنتخاب ا التحالف ب م فيه ا    والتي رُ ، والتي ت ع فيه شعار  "ف

د                 "اإلسالم هو الحل   شعار، وبع ذا ال ا من التحالف         ، وما لمسناه من تجاوب الشعب المصري المتدين بطبعه مع ه نهم ستة     ،نجاح ستين نائًب  م

  . وذلك رغم ما تم من تدخل سافر للحيلولة دون النتيجة التي تعبر عن التمثيل الحقيقي للشعب،وثالثون من اإلخوان

ار اإلسالمي                  ام ومن منطلق شعور التي ه اإلخوان المسلمون       -في هذا الجو الع ي مقدمت سل             -وف ذه السل ة من   وجدت من المناسب أن أآتب ه

ه       ن   والتي ُجمعت في هذا الكتيب، أردت أ       "الشعب"المقاالت في جريدة     ا تعرض ل أوضح ألبناء وطننا العزيز مصر أن التيار اإلسالمي رغم م

 الحب واإلخالص على أساس سليم من شرع    سيظل يحمل لهذا الوطن آلَ     -من اضطهاد وإيذاء وتعذيب وتشريد وقتل     -من نظم الحكم المتتالية     

  .ه ومكانَتهه وازدهاَرلحنيف الذي يضمن له أمَنه واستقراَراهللا ا



www.daawa-info.net 

لَ     ،وأردت آذلك أن يتجاوب معنا جماهير شعبنا في التخلي عن آل المبادئ األرضية           ا إال آ ذق من تطبيقه م ن دهور   التي ل زداد  ، شقاء وت  وأن ي

ر ﴿  ؛أ من أنفسنا وأن التغيير يبد ، والحل الوحيد لكل مشاآلنا    ،الشعب قناعة بأن اإلسالم هو الحل      ُر   لكي نتفق مع سنة اهللا في التغيي ِإنَّ اَهللا َال ُيَغيِّ

  .)11:سورة الرعد(﴾ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهْم

ائر    ..البد من عودة إلى اهللا    ه بالمعاصي والكب الم     . وأن نكف عن مبارزت واطنين أال يخدعهم الك د من الم  وأن ،سئولين وأن يحاسبوا الم  ، ونري

  .رخاًءا آمًنا  بأن يهيئوا لهم مستقبًال سعيًد؛ وأن يستشعروا مسئوليتهم أمام اهللا ومسئوليتهم عن األجيال التالية،يحسنوا اختيار ممثليهم

وطن وأعداء اإلسالم      وأن يكونوا على حذر من أعداء ا       .  وأن ينبذوا الفرقة والخالف    ، وأن يتكاتفوا للقيام بالبناء    ،نريد أن يتالحم أبناء الوطن     ل

  .وعمالئهم

ه                    ا هو علي ى م اون والحب         !!نريد أن يستشعر الجميع الخطر المحدق بالوطن لو استمر الحال عل اء روح التع دارك األمور وإحي د من ت ال ب  ف

  ... وباهللا التوفيق؛والوحدة

  مصطفي مشهور 

   

  وعاطفة... تعريف

ا    ؛ "التيار اإلسالمي" على مدلول عبارة ا ضوًءلعله من المفيد أن نلقيَ  ر مفهومه ا أحد بغي بعض   .حتى تتضح حقيقته وال يتأوله ول ال أن يق  : آ

  ...هل يعني ذلك أن غير التيار اإلسالمي ليسوا مسلمين؟ إلى غير ذلك من فهم خاطئ

ضرورة  ا إال أن ينكر معلوًمنحن ال ننفي عن مسلم إسالمه مهما آان عاصيً      دين بال ًال ال   ،ا من ال أتي عم ر    أو ي أويًال إال الكف ك   ..يحتمل ت  ومع ذل

يهم      ، التياراإلسالمي عن باقي المسلمين بأنهم انتبهوا وعرفوا معني انتمائهم لإلسالم          تتاح له فرصة االستتابة، ولكننا نميز أفرادَ       ه عل  وما يملي

 وصاروا  ،...نوا مًعا على تحقيق هذه الواجبات      فالتقوا وتعارفوا وتعاو   ، وأمتهم اإلسالمية  ، ووطنهم ، وأهلهم ، من واجبات نحو أنفسهم    ،اإلسالم

  . لتتضافر الجهود لمواجهة الكيد والحرب من أعداء اهللا ضد اإلسالم والمسلمين؛ أن هلّموا إلينا،يدعون باقي المسلمين

ديهم            فضالءُ  أمام التيار اإلسالمي أئمةُُ     الطريقَ وقد أضاءَ  دوا به ة اهت ال  أم ، من القرون األولى، ثم تتبعهم أئم اني    :ث دين األفغ ال ال د  ، جم  ومحم

ا العمل اإلسالمي      ،...، والمودودي، وحسن البنا ، وابن باديس  ،عبده وم عليه ي يق  ووفق اهللا اإلمام حسن البنا في وضع األسس والمقومات الت

ة اإلسالم    ، وهو التمكين لدين اهللا في األرض،لتحقيق أهم هدف يجب على المسلمين جميًعا تحقيقه    ة دول ة  وإقام ة     العالمي ى رأسها الخالف وعل

  .اإلسالمية

  . فكان اإلخوان المسلمون في مصر هم الطالئع األولى للتيار اإلسالمي في مصر وخارجها         

يس قاصرً            : ونقول           ه ل ذي نعني ى اإلخوان     إن التيار اإلسالمي ال ل مسلم          ،ا عل سع لك رً - ولكن يت ى  اذآ ان أو أنث ه    - آ ى انتمائ  عرف معن

ان   ،لإلسالم، وتعرف على ما يطلبه منه إسالمه من واجبات، فدفعه ذلك إلى الحرآة والعمل مع العاملين الصادقين لتحقيق مبادئ اإلسالم     ا آ  أًي

  .موقع هذا الفرد

ه رسول اهللا  ا جاء ب شامل النقي لإلسالم آم ه ال ز بفهم ه يتمي ذي نعني ار اإلسالمي ال ه وسلم-إن التي أ أو  دون ا-صلى اهللا علي زاء أو خط جت

  . ودون تفريط آذلك،انحراف، ويطبقونه في اعتدال دون تطرف أو غلو

ل ش    ي آ اليم اإلسالم ف زم بتع ذي يلت ه هو ال ذي نعني ار اإلسالمي ال سع ئإن التي ة والخاصًة، وي اة العام ة  يون الحي ه بالحكم ى تحقيق أهداف  إل

  . وصحابته األآرمين-صلى اهللا عليه وسلم-قتدًيا في ذلك برسول اهللا  ودون عنف أو ضعف، م، دون تهور أو فتور،والموعظة الحسنة
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إن أفراد التيار اإلسالمي ال يضفون على أنفسهم هالة معينة، ولم ينسبوا ألنفسهم تفويًضا إلهًيا آما يفتري البعض عليهم، ولم يعتبروا أنفسهم   

  .المسلم برأي أو معصيةولكن جماعة من المسلمين، ويمتنعون عن تكفير " جماعة المسلمين"

ذواتهم        االتيار اإلسالمي ليس قاصرً     راد ب ذاتها أو أف ى جماعة ب لَ       ، عل ل لحظة آ ه يضم في آ ل إن ه     ب ة   ، مسلم يصحو من غفوت  ويعرف حقيق

  .ي وما يجب أن يؤديه لإلسالم والمسلمين من تضحية وجهاد، فهو تيار متجدد متنام،رسالته في هذه الحياة

ة  ار"إن آلم دفق تفي"تي ة والت ة ،د الحرآ دف"إسالمي" وآلم ة واله د الوجه دف ؛ تفي ار اإلسالمي" فه و اإلسالم"التي ر ، ه  وال شيء غي

  !!اإلسالم، فال أغراض شخصية وال مطامع دنيوية بل تضحية وفداء

  . يستمد قوته وعزته من اهللا القوي العزيز القهار؛ ولكنه قوى وعزيز،إن التيار اإلسالمي هادئ ومتواضع

ار مبصر  ، الطريقيءن التيار اإلسالمي يهتم بقضية اإليمان، فاإليمان هو الذي يض         إ .  ويوضح الخير من الشر والنافع من الضار، فهو بذلك تي

اد    ضحية والجه ة والت ل والحرآ ات العم ر طاق ذي يفج و ال ان ه ات ،واإليم ذه الطاق ضبط ه ت   ، وي ي الوق بة وف ة المناس ي الوجه صرفها ف  وي

  .ذلك تيار متجدد الطاقة ويتحكم فيها بعيًدا عن االرتجال وردود األفعالالمناسب، فهو ب

ار اإلسالمي،     ،إن معظم أفراد التيار اإلسالمي تمرسوا على الصبر والتحمل       راد التي  واآتسبوا خبرة وتجربة وحكمة يستفيد منها الشباب من أف

دال في ا      ؛فتمتزج الحكمة والتجربة بالحيوية والحماس     ر المدروس           فيحدث االعت دفاع غي سير دون التعجل واالن سير البط     ،ل ذي  يء ودون ال  ال

  .يؤدي إلى التخلف

ةً                إن بوابةَ  ه، وليست مغلق ة دولت يم شريعته وإقام ه وتحك   التيار اإلسالمي متسعة ومفتوحة لكل راغب في العلم لتحقيق أهداف اإلسالم ومبادئ

دة بصورة أفضلَ                  في وجه غير المسلم الذي يقتنع أن هيمنة شريعة اإلسال          شية الرغي اة المعي دل والحي  م على حياة الناس تحقق لهم األمن والع

ة في ظل                 اة فاضلة آمن وا بحي ة اإلسالم ليهنئ ى دول انهم إل ألف مرة مما عليه الحال اآلن، وقد سبق أن انتقل آثير من غير المسلمين من أوط

  .شريعة اإلسالم

ذا              إن التيار اإلسالمي من صميم شعب مصر ومن  ى شعب مصر، إن جزًءا من ه ا هو بالجسم الغريب عل ه، وم يًال علي يس دخ  أبناء مصر ول

ال               : الشعب يفرح لفرحه ويألم أللمه يشعر بكل أحاسيسه، وال نغالي إذا قلنا            إنه األشد حساسيًة واألآثر انفعاًال بكل ما يخص شعَب مصر من آم

ضحية إل  د أو ت ل أو جه ل عم ًة لك هوآالم، واألسرع تلبي شعب وراحت ذا ال عاد ه ار  . س راد التي ي أف ه ف ها اإلسالم وعقيدت تجابة غرس ذه االس ه

  .اإلسالمي، فصاروا يسارعون فيها طاعًة هللا وأداًء للواجب الديني، وليس مجرد واجب وطني

درون        رهم   -إن أفراد التيار اإلسالمي يق ر من غي ه اإلسال       -أآث اريخي ومواقف َة مصر وشعب مصر ودروه الت صليبيين     مكان ة ضد ال مية الرائع

د؟               وان الغزو والكي ل أل ى شعب مصر بك ى مصر وعل ز أعداء اإلسالم عل اذا رآ وا لم رهم، فعرف ار وغي اذا حرص أعداء اإلسالم    !والتت ، ولم

املين          دعوة    وعمالؤهم على إيجاد فجوة بين شعب مصر وبين العاملين لإلسالم بإلصاق التهم الباطلة للتيار اإلسالمي، وتصوير الع ل ال في حق

شعب                    !اإلسالمية وآأنهم أعداء الشعب ويريدون الدمار والتخلف؟       سيئون ل ذين ي م ال ، ويعلم اهللا أن العكس هو الصحيح، وأن هؤالء العمالء ه

  .مصر وينحدرون به إلى الهاوية

ة التي           تهم الباطل ة، ويكشف الزيف وال شعب الحقيق ا -ألصقت  وشاء اهللا أن تتاح الفرصة بعض الشيء لتتضح لل املين   -زوًرا وبهتاًن ى الع  عل

وا        رة وال ذنب إال أن يقول يهم دون جري ع عل ذي وق ا        : الصادقين لإلسالم، ومدى الظلم ال سعد به م لكي ي د أن تحك ا اهللا، وأن شريعة اهللا الب ربن

  .الناس
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ة الجياشة التي لمسها في االن              دأت القناعة      إن التيار اإلسالمي يحمد لشعب مصر هذه المشاعر وهذه العاطف د اهللا أن ب رة، ويحم ات األخي تخاب

ه                   يم بخلق المين الخالق العل ه إال بمنهاج رب الع ا نعاني اذ مم ه ال خالص وال إنق تأخذ مكانتها في نفوس أبناء الشعب بأن اإلسالم هو الحل، وأن

  .الرءوف الرحيم بهم

اة، وال      إن أفراد التيار اإلسالمي الذين تعرضوا للسجن والتعذيب والقتل ال            لشيء إال أنهم يريدون الخير لهذا الشعب، ويقولون آلمة الحق للطغ

م                         ول له شعب من يق ين ال اة أن يكون من ب ل الطغ م يقب م، ول م أعداء                 "ال: "يخافون لومة الئ ار اإلسالمي أنه اء التي ي أبن اة عل ، وأطلق الطغ

شعب له                  اء ال شعب وأحب أبن ذا ال ًدا           الشعب، وعلم اهللا أنهم أخلص الناس له م نكن نصدق أب شعب، ول سجون وتحت سياط      -ذا ال ونحن في ال

زة اإلعالم                  -التعذيب ات          !! أن أفراًدا من الشعب يحملون لنا آراهية أو بغضاء رغم خداع أجه ا لمسناه في االنتخاب ذا اإلحساَس م د ه د أآ ، وق

  . لهذه العقيدةاألخيرة من رصيد ُمدخر في أعماق هذا الشعب نحو عقيدته ونحو العاملين الصادقين

ضافر                         د الوجهة وت اهيم، وبقصد توحي إن التيار اإلسالمي يتوجه بكل الصدق واإلخالص إلى الشعب المصري لتوضيح المواقف وتصحيح المف

ا                     ًزا هنيًئ ا عزي ا شعبنا؛ ولكي نبني مستقبًال طيًب اة التي يالقيه ل صور المعان تخلص من آ ال  الجهود إلعادة بناء هذا الوطن العزيز، وال  لألجي

شريف دوره المشرق                               ؤدي األزهر ال الم اإلسالمي، ولي ين دول الع ادة ب ان الري ل مك دول، وتحت التالية، ولتستعيد مصر مكانتها السامقة بين ال

ان وأفضل    -المنير رة ألشقائها من األقط                   -آما آ م والخب دم العل ستورد، ولتق دًال من أن ت سابق ب دها ال رات آعه ر والخي ار ، ولتصدر مصر الخي

ات اإلسالمية في أي                              يهم من األقلي دي عل ومين والمعت ار، ولتقف بجانب المظل ل األقط م من آ العربية واإلسالمية، ولتفتح أبوابها لطالب العل

  .مكان

ا إل                       سارع جميًع داءه، ولن ار اإلسالمي، وليلب ن ي هذا ما يريد التيار اإلسالمي أن يوضحه لشعب مصر، فليستمع الشعب المصري لصوت التي

اق   ة والخالف والنف صين من أسباب الفرق ا، متخل شعب جميًع اء ال ين أبن ة ب ي ظل الحب واألخوة والعاطف اهللا، وف ستعينين ب رات م ل الخي فع

  .والمهاترات، فاألمر ال يحتمل، والوقت ال يمهل، فإلى األمام دائًما، وإلى العمل الجاد، وباهللا التوفيق

  

  حول تشخيص الداء

ؤامرات                         بكل معاني الحب وا    ز من م ا العزي ا يحيط بوطنن لفداء يتوجه التيار اإلسالمي إلى الشعب المصري يدعوه إلى التفهم والتشاور حول م

الهوان أو        -جد عزيز-وما أصابه من علل وأمراض، فإنه لعزيزعلى أفراد التيار اإلسالمي        ذل أو يرضوا ب سلموا لل م يست ذا الحال ث  بأن يروا ه

شعب إن               يستكينوا لليأس، فهم ي    ذا ال زة ه داًء لع ريدون أن يعلم شعب مصر أنه أحب إليهم من أنفسهم، وأنه حبيب إلى هذه النفوس أن تذهب ف

ب،                           . آان فيها الَغناء   شعب المصري الحبي م لل ون ألنفسهم، وأنه ا يعمل ر مم ويقرر أفراد التيار اإلسالمي أنهم يعملون للناس في سبيل اهللا أآث

  .ن األيامولن يكونوا عليه يوًما م

ل                                        رى العل ة أن ن ة األمان ة، ومن خيان ال التالي ا واألجي ه وعن مستقبل أبنائن ا مسئولون عن ا وأنن وطن وطنن ذا ال شعر أن ه ا أن نست ما أحوجن

 الوطن واألمراض تفتك به ثم نقف مكتوفي األيدي، أو موقف الالمباالة وآأنه أمر ال يهمنا، أو أن نترك فئة من الناس تتصرف في مقدرات هذا       

  .آما تشاء دون رقيب من اهللا ودون حرص على مصلحة إال مصالحهم الشخصية

ا                        دواء وطريق العالج وم علينا أن نتعرف مًعا على الداء، ونعلم متى وآيف أصيب مجتمعنا بتلك العلل واألمراض، ثم نشخص الداء ونصف ال

  . الغفوة، وتعود لشعبنا عزته وآرامته ومكانتهيحتاجه من تخطيط وعزم وصبر آي ننهض من هذه الكبوة ونصحو من تلك

لقد آان لشعب مصر مواقفُُ بطوليةُُ رائعةُُ ضد الحمالت الصليبية وضد التتار وغيرهم، فرآز أعداء اإلسالم آيدهم وحربهم ضد مصر وشعب                 

ا من غزو فكري وانحال                            ًال منهم ا صاحب آ اني، وم م االحتالل البريط سية ث ة الفرن شريعة اهللا وإحالل       مصر فكانت الحمل ة ل ي فاسد، وتنحي ل
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د   – ومدرسة الحقوق سابًقا –القوانين الوضعية محلها، وأنشأوا لذلك آليات الحقوق        وطوال مدة االحتالل العسكري يتم تنفيذ هذا المخطط وبع

  .الجالء قامت أنظمة حاآمة بمواصلة تنفيذ المخطط بأسوأ مما آان يتم أثناء االحتالل

ه االحتالل                           وأنقل هنا بعض     ا أحدث م م ل، ث يم ومث اء ذاتي وق ر واآتف ا من خي ه وطنن ان علي ا آ ما ذآره اإلمام الشهيد حسن البنا في وصفه لم

إننا في أخصب بقاع األرض وأعذبها ماء، وأعدلها هواء، وأيسرها رزًقا، وأآثرها خيًرا، وأوسطها              : "والغزو األوروبي من آثار مدمرة فيقول     

ة والخامات          داًرا، وأقدمها مدي   واد األولي دنا الم ي، وفي بل ي والفن ادي والعمل نةًً وحضارًة وعلًما ومعرفًة، وأحفلها بآثار العمران الروحي والم

ذا                                ا من أجنبي هبط ه ا، وم ى غيره الصناعية والخيرات الزراعية، وآل ما تحتاج إليه أمة قوية تريد أن تستغني بنفسها، وأن تسوق الخير إل

شقاء      البلد األمين إال   ه؟ ال        ...  صّح بعد مرض واغتني بعد فاقة وعز بعد ذلة، وأترف بعد البؤس وال ك آل اد المصريون أنفسهم من ذل اذا أف فم

شرق                             ة أقطار ال وم، وزعيم د الحضارة والعل شيء، وهل ينتشر الفقر والجهل والمرض والشغف في بلد متمدن آما ينتشر في مصر الغنية مه

  ".غير مدافعة؟

افع                              وبعد تفاصي  اة والمن ى مرافق الحي دها عل ار التي وضعت ي م شرآات االحتك ال، وتحك ل حول سوء األوضاع وسوء أحوال الفالحين والعم

وانتشار األمراض وآذا انتشار األمية، وانحطاط األخالق وانتشار الجرائم، مع عدم اإلبقاء على قوانا الروحية وعزتنا اإلسالمية، يقول            . العامة

سياسية    ": رضى اهللا عنه   أما سبب ذلك ففساد النظام االجتماعي في مصر فساًدا البد له من عالج، فقد غزتنا أوروبا منذ مائة سنة بجيوشها ال

ا     ا وعاداته ا وترفه سائها ومتعه ا ون ك بخمره ب ذل ى جان ا، وإل ا وفنونه ا وعلومه ها ولغته ا ومدارس ا ونظمه سكرية وقوانينه ها الع وجيوش

د        . وًرا رحبة وأدوات طيعة تقبل آل ما ُيعرض عليهاوتقاليدها، ووجدت منا صد    ا يفي اع بم د حد االنتف م نقف عن ولقد ُأعجبنا نحن بذلك آله، ول

دموا                        ا، وق م دينن من علم ومعرفة ونظام وقوة ومنعة وعزة واستعالء، بل آنا عند حسن ظن الغاصبين بنا، فأسلمنا لهم قيادنا وأهملنا من أجله

ا يضرب بعضنا                      لنا الضار من بضاعتهم ف     أقبلنا عليه، وحجبوا عنا النافع منها وغفلنا عنه، وزاد الطين بلة أن تفرقنا على الفتات شيًعا وأحزاًب

  ".وجوه بعض، وينال بعضنا من بعض، ال نتبين هدًفا وال نجتمع على منهاج

ا ُعني    أما المسئول عن ذلك فالحاآم والمحكوم على السواء، الحاآم الذي النت قناته للغامزي  " ر مم ن وسُلس قيادة الغاصبين، وُعني بنفسه أآث

د  .. بقومه، حتى فشت في اإلدارة المصرية أدواء عطلت فائدتها وجّرت على الناس بالءها     فاألنانية والرشوة والمحاباة والعجز التكاسل والتعقي

ان     والمحكوم الذي رضي بالذل وغفل عن الواجب و. آلها صفات بارزة في اإلدارة المصرية     وة اإليم د ق ُخدع بالباطل، وانقاد وراء األهواء وفق

  ".وقوة الجماعة، فأصبح نهب الناهبين وطعمة الطامعين

ك بضعف                     ومين المسئولية، وذل اآم والمحك هكذا نرى اإلمام البنا يشرح حقيقة ما وصل إليه مجتمعنا ودور المحتلين في ذلك، ولكنه يحّمل الح

ان        الحاآم ولين قناته وانشغاله بن     فسه، وآذلك المحكومين الذين رضوا بالذلة وبغفلتهم عن واجبهم، وانقيادهم وراء األهواء وفقدهم لقوة اإليم

  .وقوة الوحدة

ا                   فواجبنا اليوم أن نزداد معرفًة ودراسًة ألحوال مجتمعنا وآيف تطورت أحواله إلى هذا االنحدار، ثم نتحاور حول آيف نتدارك األمر لننقذ وطنن

  . إلى الهاويةمن التردي

ول    صدره فيق داء وم ة بأصل ال ا ودراي ا تعريًف ام البن دنا اإلم ة    : "ويزي اة المادي ذه الحي ة ه ر موج ى أن تغم دين عل ون جاه ل األوربي د عم لق

شديد  بمظاهرها الفاسدة وجراثيمها القاتلة جميع البالد اإلسالمية، التي امتدت إليها أيديهم وأوقعها سوء الطالع تحت سلطانهم، مع حر                 صهم ال

اعي                       زو االجتم ذا الغ وا خطة ه أن يحتجزوا دون هذه األمم عناصر الصالح والقوة من العلوم والمعارف والصناعات والنظم النافعة، وقد أحكم

نهم وال                 م   إحكاًما شديًدا، واستعانوا بدهائم السياسي وسلطانهم العسكري حتى تم لهم ما أرادوا، أغروا آبار المسئولين باالستدانة م تعامل معه

والهم ومصارفهم   رؤوس أم بالد ب وا ال صادي وأن يغرق دخل االقت سبوا حق الت ذلك أن يكت يهم، واستطاعوا ب وه عل ك وهون يهم ذل وسهلوا عل
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ذلك وشرآاتهم، وأن يديروا دوالب العمل االقتصادي آما يريدون، وأن يستأثروا دون األهلين باألرباح الطائلة والثروات العظيمة، وتمكنوا بعد                  

  .من أن يغيروا قواعد الحكم والقضاء والتعليم وأن يصبغوا النظم السياسة والتشريعية والثقافية بصيغتهم الخالصة في أقوى بالد اإلسالم

االتهم    اتهم وخي دهم ورواي يهم وقصصهم وجرائ صهم ماله سارحهم ومراق ورهم وم ات وخم يات العاري سائهم الكاس ديار ن ذه ال ى ه وا إل وجلب

الفجور في            . جونهموعبثهم وم  اإلثم وتطفح ب وأباحوا فيها من الجرائم ما لم يبيحوه في ديارهم، وزينوا هذه الدنيا الصاخبة العابثة التي تعج ب

د                               دارس والمعاه شأوا الم ى أن ذا حت م ه م يكفه سلطان، ول ة وال يهم وأهل المكان رأي ف اء وذوي ال أعين البسطاء األغرار من المسلمين، األغني

نهم ووطنهم،                العلمية وا  رون دي م آيف ينتقصون أنفسهم ويحتق اد، وتعلمه شك واإللح ه ال لثقافية في عقر ديار اإلسالم تقذف في نفوس أبنائ

اة،                         ذه الحي ي ه وينسلخون من تقاليدهم وعقائدهم ويقدسون آل ما هو غربي، ويؤمنون بأن ما يصدر من األوروبيين وحده هو المثل األعلى ف

د                           واحتوت هذه المدارس ع    دهم بع ام ومن سيكون بي اء والحك ة هم العظم ذه الطبق لى أبناء الطبقة العليا وحدها وصارت وقًفا عليهم، وأبناء ه

ومن لم يتم نضجه في هذه المعاهد الموضعية فإن في البعثات المتالحقة ما يكفل لهم التمام، ونجح                 . قليل مقاليد األمور في هذه األمم والشعوب      

ذا أخطر من                     هذا الغزو االجتماعي     ر، وهو له المنظم العنيف أعظم النجاح، فهو غزو محبب إلى النفوس الصق بالقلوب طويل العمر قوي األث

  ".الغزو السياسي والعسكري بأضعاف األضعاف

نهم بتصوي                       : "ثم يقول  ر م ام أعين الُغّي ا أم سه     ولقد استطاع خصوم اإلسالم أن يخدعوا عقالء المسلمين، وأن يضعوا ستاًرا آثيًف ر اإلسالم نف

ى                             اء، وأعانهم عل ات والمظاهر الجوف ى جانب مجموعة من الطقوس والخراف تصويًرا قاصًرا في ضروب من العقائد والعبادات واألخالق، إل

ر حتى هذه الخديعة جهل المسلمين بحقيقة دينهم حتى استراح آثير منهم إلى هذا التصوير واطمأنوا إليه ورضوا به، وطال عليهم في ذلك األم                     

  ".صار من العسير أن ُنفهم أحدهم أن اإلسالم نظامُُ اجتماعيُُّ آاملُُ يتناول آل شئون الحياة

ا                             ام البن ة لإلم ة الجامع ذه النظرة العميق ذآر ه ا أن ن وهكذا آان من الضروري ونحن بصدد التعرف على العلل واألمراض التي أصابت مجتمعن

د أن يأخذ بأسباب           ا الكالم مر عليه حوالي أربعين عاًما، ولكنه ال يزال واضًحا ونافًعا             حول أصل وأسباب هذا البالء، ورغم أن هذ        ل من يري لك

ا تتضخم                               ديون وأرباحه ا هي ال ا، فه ا غيره ل وأضيف إليه عالج العلل واألمراض التي نعاني منها حالًيا، خاصًة وقد تضخمت بعض هذه العل

م       وتشكل عبًئا ثقيًال على شعب مصر حالًيا وم    ل ف ه آ ستغني عن ذي ال ي ز ال ستقبًال، وها هي التبعية الذليلة لمن يتحكمون في توفير رغيف الخب

سين  ين الخم ذه المالي ن ه سفارة     . م اهي ال ستقبل، وه دة الم و ع ذي ه شباب ال ًة ال شعب وخاص راد ال دمر أف ا ت درات بأنواعه ي المخ ا ه وه

دورها ا     وم ب ر المباشر في             الصهيونية تحتل مكانها في عاصمة مصر، وتق أثير المباشر وغي ساد والتجسس والت ه من اإلف ى عن ن تتخل ذي ل ل

  .المجاالت المختلفة سياسية واجتماعية واقتصادية وتعليمية وغيرها؛ تنفيًذا للتطبيع الذي فرضته االتفاقية المشئومة

  .وهاهو التضخم النقدي المرتفع الذي ينعكس بانخفاض القيمة الشرائية لعملتنا المحلية

  .وهاهي القوانين االستثنائية التي تقيد الحرية وعلى رأسها قانون الطوارئ مما يسم الحكم بأنه حكم دآتاتوري بوليسي

  .، ثم هاهو يعاود هذه األيام81 وعام 65 وعام 54وهاهو االعتقال العشوائي وما يصحبه من إيذاء وتعذيب، وقد ظهر بأبشع صورة في عام 

  . السلبية المتعدد نتيجة سوء التخطيط عامة وسياسة التعليم خاصًةوهاهي البطالة ونتائجها

  .وهاهي جرائم السرقة واالختالس ونهب المال العام والكسب غير المشروع أصبحت ال تخلو الجرائد اليومية من ذآر الكثير منها

  .في العهد السائدوهاهو القضاء يفقد مكانته ومنزله التي آان يعتز بها في العهد البائد، إذا بها تهب 

  .وهاهو التزوير وتزييف إرادة الشعب يبرز بصورة لم تبرز من قبل ودون استحياء

  .وهاهو الغش الجماعي في االمتحانات ألول مرة مقتدًيا بالتزوير الجماعي في االنتخابات
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ي               ى              وهذا باإلضافة إلى صورة أخري من األمراض والمشاآل االجتماعية واالقتصادية وغيرها، الت ا عل ى حله ا بالمسارعة إل ا جميًع ح علين تل

  .أساس سليم ولن يكون ذلك على أساس من شرع اهللا

  

  

  

  الداء والدواء

ع     ا م ي غزت مجتمعاتن شهوات الت ع وال ادة وحضارة المت ة الم ة، أن مدني ة الدالل صورة قاطع ز ب شعب المصري العزي ا سبق لل أوضحنا فيم

د انتصرت                 االحتالل العسكري آانت وراء ما أصابنا        من علل وأمراض متنوعة وأزمات ومشاآل مختلفة، وبينا آيف أن هذه الحضارة المادية ق

ا                      ولهم آم دهم وعق م وعقائ دانها نفوس المسلمين وأرواحه ان مي ى أرض اإلسالم، وآ بوسائلها الفتاآة المختلفة في تلك الحرب الضروس عل

اة           و      انتصرت في الميدان السياسي والعسكري، فمظاهر الحي وة ق ا جميعً   ةُُال تتجزأ، والق ا جميعً     فيه ذلك اا، والضعف ضعف فيه اُم   آ ﴿َوِتْلَك اَأليَّ

 ومن ذلك فقد ظلت مبادئ اإلسالم قوية في ذاتها ألنها الحق، ولن تقوم الحياة اإلنسانية آاملةً         . )140من اآلية : آل عمران  (ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاِس﴾  

  ).32من اآلية: التوبة (﴿َوَيْأَبى اللَُّه ِإلَّا َأْن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َآِرَه اْلَكاِفُروَن﴾:  اهللا وفي حفظه بغيرها، وألنها من صنعفاضلًة

اعي ردُُ                  زو االجتم ان للغ ذلك آ ان   ولكن في ظل قاعدة لكل فعل رد فعل مضاد، فقد تنبهت المشاعر للتصدي للغزو السياسي والعسكري آ ل آ  فع

سياسي والعسكري        ": بأسلوبه السهل العميق فيقول    ى ويوضح اإلمام البنا هذا المعن     ،الفكرة اإلسالمية له أثره في انتعاش      وآما آان للعدوان ال

رة اإلسالمية            ره في انتعاش الفك ادي أث ان الم ان تطالب       ،أثره في تنبيه المشاعر القومية، آذلك آان لهذا الطغي  فارتفعت األصوات من آل مك

ى رؤوس                          ،بالرجوع إلى اإلسالم   ة عل ة المادي ذه المدني ه صرح ه دك في ذي تن وم ال ك الي  وتفهم أحكامه وتطبيق نظامه، وال بد أن يأتي قريًبا ذل

ريم                         اب الك ذا الكت دواء إال في ه ا  ﴿:أهلها، وحينئذ يشعرون بسعير الجوع الروحي تشتعل في قلوبهم وأرواحهم وال يجدون الغذاء والشفاء وال َي

ا   .*ْد َجاَءْتُكم مَّْوِعَظٌة مِّن رَّبُِّكْم َوِشَفاٌء لَِّما ِفي الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنينَ         َأيَُّها النَّاُس قَ   ٌر مِّمَّ ُقْل ِبَفْضِل اِهللا َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْي

  ".﴾َيْجَمُعوَن

سعادة          وتعالوا معنا ننظر آيف يحلل اإلمام البنا هذه الحضا        م تحقق الراحة وال ا ل ا في حين أنه اء وطنن رة المادية التي انبهر بها الكثير من أبن

ت،     ج  لقد تقدم العلم وتقدم الفن وتقدم الفكر، وتزايد المال، وتبر     احًق ":ألهلها فيقول رضوان اهللا عليه     ا وازين دنيا، وأخذت األرض زخرفه ت ال

ذ           دامع؟ هل              وأترف الناس ونعموا، ولكن هل جلب شيء من ه وب في المضاجع؟ هل جفت الجفون من الم م؟ هل اطمأنت الجن سعادة له ا ال

ين التي مألت األرض وسرت مسرى الهواء                             راء وأشبعت المالي حوربت الجريمة واستراح المجتمع من شرور المجرمين؟ هل استغني الفق

   المعتدين وظلم الظالمين؟العزاء إلى المحزونين؟ هل تذوقت الشعوب طعم الراحة والهدوء وأمنت عدوان

ذه الحضارة        ،ال شيء من هذا أيها الناس      الى                         -إذن– فما فضل ه نظم والتع ذه ال رى ه سنا ن ذا فحسب؟ أل ا من الحضارات؟ وهل ه ى غيره  عل

ة وعظيم التض                     – حتى في العلوم واألرقام      –والفلسفات   د طول التجرب حيات  يحطم بعضها بعًضا ويقضى بعضها على بعض، ويرجع الناس بع

  ."فيها بمرارة الفشل وخيبة األمل وألم الحرمان؟

ول                         وة واألمل فيق زم والق  :ثم يتعرض إلى الموقف الواجب علينا إزاء هذه الموجة المادية الطاغية وضرورة التصدي لها وإزالة آثارها بكل الع

دتها عن             إن مهمتنا أن نقف في وجه هذه الموجة الطاغية من مدنية المادة وحضارة المتع والش              " شعوب اإلسالمية، فأبع هوات التي جرفت ال

 وحرمت العالم من أنوار هديها، أخرت تقدمه مئات السنين، حتى تنحسر عن أرضنا ويبرأ            ، وهداية القرآن  -صلى اهللا عليه وسلم   -زعامة النبي   
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ا،     . من بالئها قومنا   ي       ولسنا واقفين عن هذا الحد بل سنالحقها في أرضها ونغزوها في عقر داره ه باسم النب الم آل ى يهتف الع  صلى اهللا  -حت

ة                      ي، وتؤمن الدنيا آلها بتعال    -عليه وسلم  شده، فال تكون فتن ا ين ذ يتحقق للمسلم م ى األرض، وحينئ وارف عل شر ظل اإلسالم ال م القرآن، وينت

  ).5 -4:الروم(ِبَنْصِر اللَِّه َيْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعِزيُز الرَِّحيُم﴾ * ْلُمْؤِمُنوَن  ﴿ِللَِّه اْلَأْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اويكون الدين آله هللا

ا وترآت                                 ة التي غزت بالدن ذه الحضارة المادي ا زيف ه ام البن ا اإلم هكذا بهذه البساطة واإليجاز مع عمق النظرة وسالسة األسلوب يوضح لن

لها وأشقتنا آذلك، حيث أبعدتنا عن منابع السعادة والراحة واألمن واالطمئنان وعن النور اإللهي والهدي                آثارها المدمرة، وآيف أنها أشقت أه     

املين      . ، وأوضح أن اإلسالم هو الحل لكل هذه المشاآل التي عمت البشرية           -صلى اهللا عليه وسلم   -القرآني وزعامة النبي     ة الع ونراه يحدد مهم

 وال شك أن هذه روح عالية واطمئنان أن نور الحق  ،في أن يحسروها عن أرضنا وأن يغزوها في عقر دارها  لإلسالم إزاء هذه الموجة المادية      

  .حينما يحمله المؤمنون سيزهق اهللا به الباطل في أي مكان مهما انتفش

ه ا    ه وأن د اهللا،     وعلى ضوء ذلك فإن التيار اإلسالمي يطلب من شعب مصر أن يجدد عالقته مع ربه وأن يجدد الثقة بدين ول عن دين الحق المقب ل

  .وبالشريعة السمحة العادلة التي ال يعدلها شيء من قوانين البشر

وة، وأن                               العزة والق شعور ب وهن والضعف، وأي شعور باليأس وأن يمأل األمل آل قلب وال ار ال ه آل آث نريد من شعب مصر أن ينزع من قلب

  .ية بناء هذا الوطنينفض أفراد الشعب غبار النوم والكسل، وينشغلوا بقض

  .نريد أن نقف جميًعا حراًسا أمناء لهذا الوطن نحميه من آل من يريد به شًرا سواًء آان من أعدائه أومن عمالئهم

دواء     -إن من واجبنا    : "وحول هذه المعاني يقول اإلمام الشهيد البنا       ارورة ال ور وق ا،      -وفي يدنا شعلة الن دعو غيرن سنا ون دم لنصلح أنف  أن نتق

إن  ر للناس    ف ا الخي ة، وأردن ا األمان الة وأدين ا الرس د بلغن ذاك وإال فحسبنا أن نكون ق ا ف ذين  ، نجحن سنا فحسب ال ر أنف ًدا أن نحتق  وال يصح أب

زمن                 ،يحملون الرساالت ويقومون بالدعوات من عوامل النجاح          دين، وأن يكون ال صين وفي سبيلها مجاه ا مخل ا مؤمنين وله وا به  أن يكون

ِذيٌر                        الم يترقبها، فهل من مجيب    ينتظرها والع  ا َن َو ِإلَّ ٍة ِإْن ُه ْن ِجنَّ  ﴿ُقْل ِإنََّما َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا ِللَِّه َمْثَنى َوُفَراَدى ُثمَّ َتَتَفكَُّروا َما ِبَصاِحِبُكْم ِم

  ).46:سـبأ(َلُكْم َبْيَن َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد﴾

ن أف  د م ار اإلسالمي يري شلها     فالتي ين بف دهم اليق ق عن نظم األرضية وأن يتحق صالح ال اد ب وبهم أي اعتق ن قل وا م صر أن ينزع راد شعب م

ل             . مه وأحكامه يوإفالسها، وأنه ليس أمامنا إال النظام اإلسالمي بتعال        ة إسالمية ب فقد آمنا بهذا اإلسالم الحنيف ديًنا ودولة، واعتبرنا مصر دول

ة       هي زعيمة دول اإلسالم، وهذا ال      د الطمأنين شعب يدين بهذا الدين الحنيف، واألقلية غير المسلمة من أبناء هذا الوطن تعلم تمام العلم آيف تج

ُيْخِرُجوُآْم ِمْن ﴿ال َيْنَهاُآُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُآْم ِفي الدِّيِن َوَلْم هذا الذي يقوله آتابه . مه وأحكامه يواألمن والعدالة والمساواة التام في آل تعال      

ل العريض                   )8:الممتحنة(ِدَياِرُآْم َأْن َتَبرُّوُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن﴾         اريخ الطوي ذا الت ه، وه روغ من ى مف ذا المعن والكالم في ه

ا               وطن جميًع ذا ال اء ه ين أبن ر مسلمين        –للصلة الطيبة الكريمة ب ا أن             يك – مسلمين وغي ل حًق إن من الجمي ة اإلفاضة واإلسراف، ف ا مؤون فين

ه وتعال               ه من   ينسجل لهؤالء المواطنين أنهم يقدرون هذه المعاني في آل المناسبات، ويعتبرون اإلسالم من معاني قوميتهم وإن لم تكن أحكام م

  .عقيدتهم

ة،         ل-الذي سبق تعريفنا له   -ونريد أن نؤآد للشعب المصري أن التيار اإلسالمي          ة الطائفي سمونه الفتن ا ي ام بم إذن اهللا موضع اته م ولن يكون ب

ول لأل                     اذا نق سأل     ق بل إنه حريص آل الحرص على الوحدة الوطنية وعلى تحقيق األمن واالستقرار لهذا الوطن العزيز، ولكن م أجورة؟ ن الم الم

  .اهللا أن يهديها وأن يسخرها لصالح هذا الوطن
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دون مصالحهم            نريد من شعب مصر أن يكون على         بصيرة ومعرفة دقيقة بمن يريدون له الخير واألمن والسعادة والرقي من غيرهم، الذين يري

شعب                           ة ال ى خدم سهرون عل م ي . الشخصية ولو آانت على حساب أمن وسعادة ورقي الشعب، ولو آانوا في مواقع المسئولية ويظن الناس أنه

  .ضروري حتى ال تلتبس األمور ويختلط الحق بالباطلإن تحديد هذه النوعيات وتحديد المواقف معهم أمر 

ا، وقاسى وال                           ة وغيره ادئ األرضية آالرأسمالية واالشتراآية والقومي لقد تعرض وطننا العزيز مصر إلى محاوالت مريرة لتطبيق بعض المب

ى شعبنا                     ادئ عل ذه المب ا            يزال يقاسي من النتائج السيئة لتلك المحاوالت، وسواء آان فرض تطبيق ه ا عن دينن ًذا لمخطط األعداء إلبعادن تنفي

ذا الظن وأوصلنا             أ ه وشريعتنا، أو آان نتيجة انهيار حكامنا المغلبين بهذه المبادئ وظنهم أن فيها صالح بالدنا، فقد أثبت الواقع التطبيقي خط

ا واستق               ا  إلى الشقاء والضياع والدمار والضعف الذي دفعنا إلى التبعية وفقدان عزتنا وآرامتن شعب            . الل قراراتن ذا ال اء ه ر من أبن وصار الكثي

ذا                                      اء ه رين من أبن داخل نفوس الكثي أس ي دأ الي ة، ب ى الهاوي اة من االنحدار إل ة والنج ذا األزم المخلصين في حيرة حول آيفية الخروج من ه

رى المسئولين         الوطن لكثرة العلل وعدم سلوك الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى الشفاء والتخلص من هذه العلل واأل                مراض، بل على العكس ن

ا سخط                           ب علين ائر التي تجل رات والكب ل المنك اء آ يحاربون من بيدهم قارورة الدواء من الدعاة المخلصين المطالبين بتطبيق شريعة اهللا، وإلغ

  .اهللا ومحق البرآة آالربا والخمر والميسر وغيرها من المعاصي واآلثام

  ).14:الملك(﴾َأال َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيُرألنه من عند اهللا العليم الخبير اللطيف بخلقه﴿ ؛هذا هو الدواء وال دواء غيره

ل اإلصرار               البوا المسئولين بك اة وأن يط شفاء والنج ه ال نريد من أفراد الشعب أن يقتنعوا أوًال بأن هذا هو الدواء الوحيد الذي يرجى من روائ

  .وا إلى العالج، إلى شريعة اهللا العادلةأذا التخبط بين المبادئ األرضية التي تعلن آل يوم فشلها وإفالسها، وليلجبأن يعدلوا عن ه

ى أساس من شرع اهللا،         نريد من الشعب أن يطالب المسئولين بعدم التضييق على المواطنين المخلصين الذين يتحرقون شوًقا لبناء وطنهم عل

  .وتوضيح الحل اإلسالمي للرأي العام، والقيام بالمشروعات الناجحة لإلنتاج وتحقيق االآتفاء الذاتيوأن ُتتاح لهم فرص التحرك 

ى                           م ويحاسبونهم عل ك معه نريد من شعب مصر أن تكون له وقفات مع نوابه في مجلس الشعب ويطالبونهم بتحقيق هذه المطالب ويتابعون ذل

  ﴾قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد﴿. هذا التمثيلحسن تمثيلهم في مجلس الشعب وأال يخونوا أمانة 

ر من                           وب الكثي د خفت في قل ان ق ور اإليم ان ن شرق، وآ ا ظالم من الغرب ومن ال دهر زحف عليه ا اإلسالمية حين من ال لقد أتى على بالدن

ى      ن عمالء الغرب والشرق هذا الظالم وقدموه على أنه النور والرقي والحضارة، و   المسلمين، وزيّ  دين الحق عل في المقابل صوروا إسالمنا ال

رج                 . أنه التخلف والرجعية   ة والتب ة التي اشتهرت باإلباحي ك المدين ور، تل ة الن وانبهر الكثيرون بهذا الخداع، وقيل يومئذ عن باريس إنها مدين

ور             ل الناس عن مصدر الن وب التي في الصدور وغف ة      ،الحقيقي واالنحالل، وهكذا انقلبت الموازين وعميت القل ة المكرم ي مك ذي ظهر ف  ال

  .-صلى اهللا عليه وسلم-واآتمل في المدينة المنورة، إن نور الوحي المتمثل في آتاب اهللا وسنة رسوله 

ا شيًئا               ام البن ا اإلم ة، وسبق أن أوضح لن من  وأثناء فترة الظالم التي ال تزال ممتدة ُأصيبت مجتمعاتنا بأنواع شتى من العلل واألمراض الفتاآ

ة أو                                     سفة مادي ى فل ة عل اجز القائم شر الع ادئ أرضية من صنع الب نظم ومب رة ل ا ضحية تجارب مري تلك العلل واألمراض وآيف صارت بالدن

  .إلحادية

زا           ا ت ل تطالب  ولكن رغم هذا الظالم شاء اهللا أن ترتفع األصوات من جديد باإلسالم ديًنا ودولة ومنهاجًًا آامًال للحياة، وطالبت تلك األصوات وم

  .برفض آل هذا المبادئ الوضعية التي تعلن آل يوم فشلها وإفالسها في إسعاد الناس، والتي أشقت من طبقوها حتى في البالد التي نشأت فيها

شا              وساندت  . قولقد قامت أجهزة اإلعالم في بالدنا اإلسالمية بالدعاية لهذا المبادئ وتقديمها للشعوب على أنها المنقذة لهم مما يعانونه من م

اد  .  هذه المبادئ والنظم الحاآمة التي تطبقها في بالدناىدول عظم  ا ن ادة           ىوآلم دة وعب دين الحق عقي ذا ال ود له دعوة الحق والع  أهل الحق ب
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داعين       ى ولكن أن  ،وشريعة، قامت النظم الحاآمة المتسلطة بكل الوسائل لتخفت هذا الصوت وتقضي عليه            شر ال وه صوت الب د ظن ك، لق م ذل   له

  ).54من اآلية: ألعرافا(﴿َأال َلُه اْلَخْلُق َواْلَأْمُر﴾ إليه، ولكنه صوت الحق خالق البشر صوت اهللا المهيمن على آل من في هذا الكون

دً            دً  فباءت آل محاوالت إخفات صوت الحق بالفشل وأخذ يعلو ويرتفع روي وار        ا روي رفض       ىا وأخذ صوت الباطل يت  وينحسر وتمجه اآلذان وي

ا  ،﴿)81:االسراء(﴿َوُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َآاَن َزُهوًقا﴾المخلصون، وصدق اهللا العظيم   العقالء   ُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوَما ُيْبِدُئ اْلَباِطُل َوَم

ة   : االنبياء(اِهٌق﴾﴿َبْل َنْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَلى اْلَباِطِل َفَيْدَمُغُه َفِإَذا ُهَو زَ        ،)49:سـبأ(ُيِعيُد﴾ ا              ) 18من اآلي رة حينم ات األخي ك واضًحا في االنتخاب ظهر ذل

  .وانزوى بجواره غيره من الشعارات األرضية) اإلسالم هو الحل(ارتفع شعار

د﴾      نعم أيها الشعب المصري الكريم جاء الحق بقوته وجاء باستعالئه وهيمنته،           ا يعي م سينتهي أمر الباطل     ﴿وما يبدئ الباطل وم إذن اهللا إن   نع ب

ةً                   ين               عاجًال أو آجًال، ومهما يقع من غلبة مادية للباطل في بعض األحوال والظروف، إال أنها ليست غلب ى المنتم ة عل ا هي غلب ى الحق إنم  عل

  .غلبة الناس ال المبادئ، وهذه موقوتة ثم تزول. إلى الحق

 من الدهر عرفوا اعد اهللا بنصرة الحق، فإذا ابتالهم اهللا بغلبة الباطل حينً        إن المؤمنين باهللا ال يخالجهم الشك في صدق و        .. أيها الشعب المصري  

م     اا أو نقًصأنها الفتنة وأدرآوا أنه االبتالء، وأحسوا أن ربهم يربيهم ألن فيهم ضعفً    ، وهو يريد أن يعدهم الستقبال الحق المنتصر، وأن يجعله

ا الضعف    ستار القدرة، فيدعهم يجتازون فترة البالء يستكملون في  الجون فيه نقص ويع رة        . ها ال يهم فت ى العالج قصر اهللا عل ا سارعوا إل وآلم

  . فإذا هو زاهق﴾ه﴿بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ أما العاقبة فهي مقررة،االبتالء وحقق على أيديهم ما يشاء

ذه    ولكنه ،إننا ال ننكر أن المبادئ والنظم األرضية ليست خالية من بعض الجوانب النافعة             ا يسيرة وال يكاد يظهر أثرها النافع بجانب ما تثمره ه

  . سبق أن أشرنا غليها بل قاسيناها وال زلنا نقاسيها،المبادئ األرضية من آثار مدمرة

  .والمطالبة بتطبيق الشريعة) اإلسالم هو الحل(إن التيار اإلسالمي يتوجه إلى الشعب يدعوه إلى االلتفاف حول شعار

ى                 ننادي بكل الصدق      نكم الحق وإل ى دي وا إل اجزة القاصرة، وأن ارجع شرائع األرضية الع ادئ وال ذه المب ديكم من ه واإلخالص أن انفضوا أي

اع بصدق                        ام االقتن ع تم شريعته السمحة العادلة المنقذة فهي الدواء الوحيد الناجح، إننا نطلب من شعب مصر أن يؤمن بهذه القضية، وأن يقتن

  . وأنهم أحرص الناس لتحقيق الخير لهذا الوطن وإسعاد أبنائه وأجياله التاليةهذا الصوت وإخالص أصحابه

اني هو                 ذا المنهاج الرب التيار اإلسالمي يريد من أفراد شعب مصر أن يضعوا أيدَيهم في أيدي أفراد التيار اإلسالمي، وآلهم ثقةُُ واطمئنانُُ أن ه

  . آلالموحده الدواء لكل األدواء والمنقذ من آل المتاعب وا

  .إنه المنهاج الحق الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، ألنه من عند اهللا الحق الذي سيقذف به الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

ن يجدوا ال                م ل اة الناس ألنه ى حي دين الحق، وأن شريعته هي التي ستهيمن عل ذا ال اة  تعالى أيها الشعب الكريم نؤمن مًعا أن المستقبل له نج

  .واإلنقاذ إال بها

د                          نحن نعلم أن شعوبنا اإلسالمية وقعت تحت تأثير دعايات خادعة لتلك المبادئ األرضية الزائفة، واألمر يحتاج إلى بعض الوقت وبعض الجه

ل شائبة    من قبل الشعب ومن قبل الداعين إلى اهللا حتى تزول آل آثار هذه الدعاية الكاذبة لتلك المبادئ من عقول الناس، وتصفو                   القلوب من آ

يم  شرع الحك ذا ال ي ه ل ف ل الحق المتمث ستقل وتتقب ع   . لت دما ُرف شعب عن اء ال شائر واضحة من أبن دت الب د ب ًرا فق ت آثي ا الوق ن يطول بن ول

  .عب مصرفلمسنا تجاوًبا آبيًرا وقوًيا ومطمئًنا، واألمل آبير في أن يزداد هذا التجاوب ليعم جميع أبناء ش) اإلسالم هو الحل(شعار

، وشعب مصر شعب أبي آريم ال نريد )اعلم أن القوة أجمل ما تكون مع الحق والضعف أقبح ما يكون أمام الباطل        (أيها الشعب المصري الكريم،   

ساعة،                 له أن يضعف أمام الباطل وزحفه وانتفاشه، والمطلوب أن نتخلص من أي شعور بالهزيمة، فدولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام ال

اآم              فمهما طال ليل الظلم والظالم فسوف يبزغ فجر، وإشراق يبدد الظلم والظالم، وحينئذ ستتبدل الصور ويتوارى المنافقون وال يبقى حول الح
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ين        راد المنتفع ى مصالح األف وطن عل و مصلحة ال صين، وتعل صادقين المخل ر ال راد      . غي ستعيد أف ي المستقبل وي أس ويبعث األمل ف دد الي ويتب

االة،                               الشعب   شعور بالالمب د ال وطن بع اء ال سلبية، وتنطلق المواهب في بن دل ال ة ب د الهوان، واإليجابي ة بع ذل، والكرام د ال العزة بع الشعور ب

  .وينحسر الظلم وتلفيق القضايا وتأخذ العدالة مجراها وتحترم أحكام القضاء، ويشعر المواطنون باألمن والطمأنينة

واع الهزائم           نريد من الشعب المصري أن ينتصر      رى آيف أن    .  آل فرد من أفراده على أي لون من ألوان الهزيمة النفسية فهي أخطر أن ذلك ن ل

ُتْم           : يتوجه إلى المسلمين بعد هزيمة غزوة أحد ليزيل آثار الهزيمة النفسية فيقول سبحانه             ىاهللا تعال  ْوَن ِإْن ُآْن ُتُم اَألْعَل ﴿َوال َتِهُنوا َوال َتْحَزُنوا َوَأْن

بُّ                 * ِمِنيَن  ُمْؤ ُه ال ُيِح َهَداَء َواللَّ ْنُكْم ُش َذ ِم وا َوَيتَِّخ ِإْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُه َوِتْلَك اَأليَّاُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاِس َوِلَيْعَلَم اللَُّه الَِّذيَن آَمُن

  ) 141-139:آل عمران(ِذيَن آَمُنوا َوَيْمَحَق اْلَكاِفِريَن﴾َوِلُيَمحَِّص اللَُّه الَّ* الظَّاِلِميَن 

ا  ام البن دنا اإلم ال يرش ق اآلم دادها للنهوض وتحقي ة النفوس وإع دأ،وحول تهيئ ن نب وان من أي ول تحت عن ة ":؟ فيق م وتربي وين األم إن تك

ذا أو من الف                  ة             الشعوب وتحقيق اآلمال ومناصرة المبادئ تحتاج من األمة التي تحاول ه سية عظيم وة نف ى ق ل إل ى األق ه عل دعو إلي ة التي ت ئ

إرادة قوية ال يتطرق إليها ضعف، ووفاء ثابت ال يعدو عليه تلون وال غدر، وتضحية عزيز ال يحول دونها طمع وال بخل،       : تتمثل في عدة أمور   

ره   ومعرفة بالمبدأ وإيمان به وتقدير له، يعصم من الخطأ فيه واإلنحراف عنه والمساومة علي              ة التي          .. ه والخديعة بغي ان األولي ذه األرآ ى ه عل

 األمم الناهضة وتتكون الشعوب الفتية وتتجدد الحياة ىهي من خصوص النفوس وحدها، وعلى هذه القوة الروحية الهائلة تبني المبادئ وتترب  

  .فيمن حرموا الحياة زمًنا طويًال

...  فهو شعب عابث مسكين، ال يصل إلى خير وال يحقق أمًال،واده ودعاة اإلصالح فيهوآل شعب فقد هذه الصفات األربعة أو على األقل فقدها ق        

ام            ون واألوه ْيًئا﴾      وحسبه أن يعيش في جو من األحالم والظن قِّ َش َن اْلَح ي ِم نَّ ال ُيْغِن ونس (﴿ِإنَّ الظَّ ة  : ي ارك     )36من اآلي انون اهللا تب ذا هو ق ، ه

  ).11من اآلية: الرعد(﴾ ﴿ِإنَّ اللََّه ال ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهْمتبديًال وسنته في خلقه ولن تجد لسنة اهللا ىوتعال

أن                        ة ب ة التام ان الكامل والثق ى اإليم دعو شعب مصر إل ذي            ،"اإلسالم هو الحل     "يعود التيار اإلسالمي في دين الحق ال ذا ال  وأن المستقبل له

  .لنظم األرضية وآثارها السلبية في مجتمعاتناسيكتسح أمامه آل بقايا ا

ه                               ذلك آل د اإلسالم ب ا يم ه من نظم وقواعد وعواطف ومشاعر آم نقول لشعب مصر إنه ليس في الدنيا نظام يمد األمة الناهضة بما تحتاج إلي

ه الناهضة ة خاصًة.. أمم ذه الناحي صوير ه ريم بت رآن الك تأل الق د ام ضع. ولق راه يبعث األمل للمست ولفن ِذيَن :فين فيق ى الَّ نَّ َعَل ُد َأْن َنُم ﴿َوُنِري

َواِرِثيَن        ُم اْل ًة َوَنْجَعَلُه ْم َأِئمَّ َأْرِض َوَنْجَعَلُه ي اْل ْضِعُفوا ِف اُنوا          * اْسُت ا َآ ْنُهْم َم ا ِم اَن َوُجُنوَدُهَم ْوَن َوَهاَم ِرَي ِفْرَع ي اَألْرِض َوُن ْم ِف َن َلُه َوُنَمكِّ

  .)6-5:القصص(َيْحَذُروَن﴾

الم      ة اإلس ة ألم زة القومي ى الع دعو إل راه ي اِس﴾   ون ْت ِللنَّ ٍة ُأْخِرَج َر ُأمَّ ران(﴿ُآْنُتْم َخْي ة : آل عم ن اآلي وِلِه   ).110م زَُّة َوِلَرُس ِه اْلِع  ﴿َوِللَّ

  ).8من اآلية: المنافقون(َوِلْلُمْؤِمِنيَن﴾

ُدوَُّآْم﴾             ﴿َوَأِعدُّوا َلُهْم   ونراه يستنهض الهمم للجهاد ورد عدوان المعتدين       ِه َوَع ُدوَّ اللَّ ال ا(َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َع : ألنف

  ).74من اآلية: النساء(﴿َفْلُيَقاِتْل ِفي َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن َيْشُروَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا ِباْلآِخَرِة﴾)60من اآلية

  .﴿ِإنَّ اَهللا اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم﴾امة وقوة األبداننراه يهتم بالصحة الع

ديث الرسول  لم-وح ه وس ضعيف " -صلى اهللا علي ؤمن ال ن الم ر م وي خي ؤمن الق ه ،"الم ا":وقول ك حًق دينك علي العلم   "إن ل تم ب راه يه ون

  .ىنا عود حول هذه القضايا وغيرها بإذن اهللا تعالوباألخالق وباالقتصاد وبكل النظم العامة ول
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  نحو قوة نفسية عظيمة

ا، ففي                                    ل مظاهر حياتن د نالت من آ رة األغراض ق شعبة آثي ا أدواء مت ا وآيف أنه سبق لنا أن أوضحنا العلل واألدواء التي أصابت مجتمعاتن

ه سلطانه وسيط ال زال االستعمار رغم جالء الجيوش ل سياسية ف ة ال اع الناحي ديون وارتف ا والتضخم وال صادية الرب ة االقت رته، وفي الناحي

ة                        ىاألسعار، وفي الناحية الفكرية الفوض     ة االجتماعي واطنين وفي الناحي ا في نفوس الم ل العلي يم المث د وتحط  والمروق ومحاوالت هدم العقائ

ا  اإلباحية والتحلل من عقدة الفضائل وتقليد الغرب في مدنيته المادية وفي قوان    ينه الوضعية التي ال تزجر مجرًما وال تؤدب معتدًيا وال ترد ظالًم

ك ورب النفوس وبار         ك المل ا ئوال تغني يوًما من األيام غناء القوانين السماوية التي وضعها خالق الخلق ومال يم    ىوفوض . ه  في سياسية التعل

ل وخمول مميت                   ها ورجال مستقبلها وحملة أمانة    ئوالتربية تحول دون التوجيه الصحيح لنش      أس قات سانية بي ة النف ا، وفي الناحي  النهوض به

ى        اوجبن فاضح وذله حقيرة وخنوثة فاشية وأنانية تكف األيدي عن البذل وتقف حجابً        دين إل ة من صفوف المجاه  دون التضحية وتخرج األم

  .الالهين الالعبين

شريعته      وبعد أن عرفنا الداء تعرفنا على الدواء وعرفنا أنه الدواء الوحيد          دين الحق ب ذا ال  الذي يضمن معه الشفاء من آل هذه األدواء وهو ه

  . وقلنا إن بداية الطريق هو التخلص من آثار الهزيمة النفسية أوًال،السمحة العادلة

تخلصنا من آثار هذه ولن نستطيع أن ننهض من هذه الكبوة ونصحو من تلك الغفوة إال إذا              .. وقلنا أن الهزيمة النفسية هي أخطر أنواع الهزائم       

ار اليأس من النفوس          ل آث ة آ تخلص من    . الهزيمة النفسية، وتولدت في أفراد الشعب اإلرادة القوية، وبعث األمل في المستقبل وإزال د ال ونري

  .ية اتخاذ القرارالخمول والكسل ومن الشح والجبن، ونريد التخلص من اإلعجاب بالخصم ومن التبعية الذليلة له ويحل محلها االستقاللية وحر

سية،                          ا قويً اوالتيار اإلسالمي يؤمن إيمانً    ة النف ا االستعمار وخاصًة الهزيم سلبية التي ترآه ار ال ل اآلث  أن عقيدة اإلسالم آفيلة بالتخلص من آ

د اإلسال                            ا يم ه من نظم وقواعد وعواطف ومشاعر آم اج إلي ا تحت ة الناهضة بم د األم ام يم ه    وأوضحنا أنه ليس في الدنيا نظ ه أمم ذلك آل م ب

ذي  " اإلسالم هو الحل     " حينما تجاوب بصورة قوية وفعالة مع شعار         ىجليا قناعة الشعب المصري بهذا المعن     ت   وبفضل اهللا ظهر   ،الناهضة ال

  .رفعه التحالف اإلسالمي في االنتخابات األخيرة لمجلس الشعب

ة ف              أن   نريد من الشعب المصري أن يتعرف على نفسه وعلى القوى الكامن ه، وآ ه بوجوده ويعيش                   ىي د وعي ه األعداء ليفق د خطط ل شعب وق  ب

وآأنه مخدر في شبه غيبوبة ال يشعر بما يحاك له من مؤامرات وال بما يصيب جسده من جراح عميقة وإصابات قاتلة خاصًة في العقل والقلب                      

  .في الفكر والروح

ذ            ستيقظ من ه ة، وأن ي و     نريد من شعب مصر أن يفيق من هذه الغيبوب وة، وأن يتحسس أعضاء جسمه والق ه، أن يتعرف    ىه الغف ة في  الكامن

  .على شبابه بناة المستقبل فيهتم بإعدادهم وتربيتهم على العزة والقوة ال على الذلة والضعف

ذيب و      ا؛ قد أذل الشعب وترك في النفوس خوًفا وجبًنا سابًقانحن نعلم أن عهدً   ذاء والتع ة من اإلي سبب ممارساته الفظيع دعاة     ب القهر خاصًة لل

ه                     ى أخي ه واألخ عل ام       ،إلى اهللا وما صاحب ذلك من جو التجسس والتصنت حتى صار االبن يتجسس على أبي ع لألرح ك من تقطي ا ينتجه ذل  وم

اةً   أ و االتيار اإلسالمي الذي خرج من هذه المحن أشد قوة وأقوي عزمً          . وهبوط بكل القيم واألخالق    ت        صلب قن ى أن ي دعو شعب مصر إل خلص  ي

ة عين           امن آل هذه اآلثار السلبية، وأن يلجأ إلى اهللا القوي القهار المعز المذل، ولن تظل القيود قيودً                 ين طرف ا ب  أبد الدهر فإنما الدهر قلب، وم

  .بل ومن بعد وبعد الفوضى استقرار وهللا األمر من قىفإنما بعد الحيرة هد، وانتباهتها يغير اهللا من حال إلى حال، ولن يظل الحائر حائًرا

سه أوالً               ى نف نهم عل ل م شعور                  ،نريد من أفراد الشعب أن ينتصر آ ى ال دفع صاحبها إل ة ت سية عظيم وة نف د ق ه، نري شيء ال يعطي د ال  وإال ففاق

ة          سية عظيم وة نف د ق سمح  بالمسئولية نحو مستقبل هذا الوطن، قوة نفسية تدفع إلى العمل الجاد لتحقيق البناء واالستقرار واالزدهار، نري  ال ت

  .باالستجابة إلى وسائل اإللهاء والتخدير والخداع بزخرف القول
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م        انريد قوة نفسية تجعل صاحبها يقول الحق ولو آان مرً          ة الئ ال المستقبل،               .  وال يخاف في اهللا لوم ا وأجي ا أبناءن سية نربي عليه وة نف د ق نري

وا حراسً        فيشبون على العزة وقوة الشخصية والشعور بالمسئولية وأن الوطن           اءه وأن يكون دعموا بن يهم أن ي ون    اوطنهم وعل ه من أي ل  علي

  .من ألوان االعتداء السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الفكري من داخله أو من خارجه

شعب، وتقوي                       من أفراد الشعب مخدرً    اال نريد أن نترك فردً     م آل طوائف ال ة تع اظ عام شعار    ا أو في حالة الالوعي نريد حرآة إيق حاسة االست

 درءوها ومنعوها،   اعند أفراد الشعب، فيتنبهون إلى آل صغيرة وآبيرة تمس مصالح الوطن ومستقبله فإن آانت خيًرا اغتنموها وإن آانت شرً                  

زة وال                                ى الع ل ويقضي عل يم والمث ى الق ر المواهب ويقضي عل ات ويقب ه يعطل الطاق ة،  إن التخدير المعنوي أخطر من التخدير البدني، إن كرام

  . ال أثر له وال تأثير، موجود وغير موجود مهملُُويجعل الفرد وآأنه آمُُّ

ة           ، في نفوس الكثير من أبناء الشعب      ا واضحً القد لمسنا في االنتخابات األخيرة تغيرً      ة، والرغب ة المتدفق  لمسنا الغيرة الوطنية الصادقة والحيوي

رً .  ومشاآلهالصادقة في العمل لصالح الوطن وتخليصه من أزماته        ذه    المسنا ذلك خاصًة عند الشباب فاستبشرنا خي ا وازداد سرورنا به  وفرحن

روح                         الظاهرة الطيبة، واستشعرنا مع ذلك ثقل المسئولية على عاتق أمثالنا نحو هذا الشباب، وما يحتاجه من تسديد وإرشاد ومن تزآية هذه ال

  .التي لمسناها لتتأصل وتنمو مع الزمن

 لذلك يلزم إتاحة الفرص الكافية المتزاج حكمة الشيوخ مع حماس        ؛ وما أحوج الشيوخ إلى حيوية الشباب      ، إلى حكمة الشيوخ   ما أحوج الشباب  

  .الشباب لينتج االعتدال واالنضباط مع التقدم المطرد

رة،         وتعقًال والحمد هللا، رغم ما يتعرض له من ضغ          وفتوته حكمةً  تهإن الكثير من الشباب المسلم يحمل مع حماس        وط وما يراه من تناقضات مثي

  :  منا آثيرين يحملون بين جوانحهم روح الشباب، ولسان حال بعضهم يقولاآما نري شيوًخ

   والروح ثابتة على العشرين      عمري إلى السبعين يرآض مسرًعا

اء      " و الحل اإلسالم ه  "ما أجمل تعاون الشباب والشيوخ في بناء هذا الوطن في ظل شريعة اهللا رافعين شعار                 ل الصدق والوف ًال، بك وًال وعم ق

ى اهللا،            ل عل واإلرادة القوية والقوة النفسية والتضحية والفداء، دون شح وال بخل ودون ضعف أو خوف وبكل التصميم والعزم مع حسن التوآ

  .والتوجه الخالص لوجهه سبحانه والرجاء في ثوابه العظيم

ذا )  نفدي الوطن بالدم*مإيدك في إيدي يا عم يا ع   (آم سمعنا شعارات   دم  (وآ الروح بال ا فالن   *ب ديك ي ات       )  نف ك من شعارات وهتاف ر ذل ى غي إل

اد دون ضجيج                              د من شبابنا المسلمين العمل والعمل الج ا نري اة، ولكنن ع الحي اق ومن       ا هللا خاليً   ا خالصً  ،جوفاء ليس لها ظل في واق  من النف

ذه         ،تكف األيدي من تصفيق النفاق    الرياء، نريد أن تكف الحناجر من هتافات النفاق و         اق، ولتوجه ه ات النف االت وإعالن  وتخلو الصحف من مق

  .الطاقات واألموال إلى النافع المفيد

ل   ي إلى ذو  ى وأن يبكت آل منافق يتقرب زلف      ،نريد من شعب مصر أن يشجع آل صادق مخلص يعمل في صمت            شعر آ  السلطان والجاه، حتى ي

  . عن نفاقه ويصحح مساره فيعدل،منافق أنه حقير منبوذ

ة و     ر بالحكم المعروف وأن ينهى عن المنك أمر ب شعب أن ي ي ال رد ف ل ف د من آ الحق ونتواصى ا وأن نتواصى جميعً ،لموعظة الحسنةانري  ب

سيتطهر جسد مج                         ىبالصبر، ويذآر بعضنا بعًضا فالذآر     ذه األمور ف ا به و التزمن ر من العالج، ل ة خي ذا فالوقاي ؤمنين، وهك ا مع    تنفع الم تمعن

سرها إذا أحسنا                        ا أي ة وم الزمن من آثير من األمراض والعلل النفسية والخلقية وتنمو فيه المقومات الالزمة ألداء مهمة البناء وما أثقلها مهم

  .الصلة باهللا واالستعانة به
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  إلى الشعور بالمسئولية

رة السلبية والالمباالة وعدم الشعور بالمسئولية نحو وطننا مصر من أخطر العلل واألمراض التي أصابت الكثير من أفراد الشعب المصري ظاه    

ا      . ومستقبله ساءل    ،نعلم أن هناك أسباًبا أدت إلى ذلك سنعرض له ا أن نت اء مصر بمسئوليتهم عن صالح مصر         :  ولكن هل لن شعر أبن م ي إذا ل

ان الصهيوني المغتصب؟ أم أن األول        من نلقي هذا المسئولية؟ هل نلقيها على أمريكا والشعب األ          ىومستقبل أجيالها فعل   ى الكي  ىمريكي؟ أم عل

   من هؤالء جميًعا جامعة الدول العربية؟ىبذلك هيئة األمم المتحدة باعتبار مصر إحدى دولها؟ أم نخص دول عدم االنحياز؟ أم أن األول

اذ شعبها أو    ،ية نحو مصرال يجوز لمصري أن يدور بخلده أن يتوقع من أي من الجهات التي ذآرناها أن تشعر بمسئول               ي إنق  تدفعها لإلسهام ف

  .بناء مستقبلها، ولسنا مغالين إذا قلنا إن بعض هذه الجهات تريد لمصر الخراب والتخلف وتسهم فعًال في تحقيق ذلك

ل تبعا            ذه المسئولية وبك وم به ن يق ه ل ول إن ر شعب     إن التيار اإلسالمي وقد أبصر حقيقة هذا الواقع يتوجه إلى شعب مصر ويق ة غي ا الثقيل ته

 وأن تكون هذه المعاناة هي       ، بأن يستشعر هذه المسئولية    ىفهو الذي يعاني اآلالم والمتاعب ويقاسي األزمات المتعددة، فهو األول         . مصر نفسه 

دقيق لت           ل واألمراض، والتخطيط العلمي ال حقيق مستقبل زاهر    الوقود الذي يدفعه إلى التفكير الجاد والعمل المخلص للتخلص من آل هذه العل

ي                                ،لألجيال التالية من شعب مصر     ى ممثل م في مصر وعل ى المسئولين عن الحك ذه المسئولية عل أنهم يلقون به البعض ب  وإذا أحسنا الظن ب

ول لهؤالء       ا نق شغلهم مصالح                               :الشعب، فإنن ع ت ذه المواق ر ممن في ه ك، وأن الكثي ر ذل سنون واألحوال والتجارب غي ام وال د أثبتت األي هم  لق

 فإننا نجد معظمهم ليس على مستوى المسئولية من          ،الشخصية عن مصلحة الوطن، وإذا أحسنا الظن ببعضهم وقلنا إنهم ال تشغلهم مصالحهم            

  . ألنهم اختيروا للثقة وليس للكفاءة؛حيث القدرة والكفاءة

شعب،             ولسنا في حاجة إلى تدليل على خطأ الطريقة التي يختار بها ممثلو الشعب في مجالس ا                  ر وتزييف إلرادة ال ا من تزوي ا يعمه شعب وم ل

  .وبالتالي الحكومة التي تمثل األغلبية في مثل هذه المجالس، وآذا الرقابة عليها ومحاسبتها

دفعهم                           الهم وت شغل ب ؤرقهم وت ه بصورة ت من النادر أن تجد من بين من يختارون بتلك الطريقة المزورة من يشعرون حقًًا بآالم الشعب ومتاعب

  .إلى العمل الدائب لتغيير هذه األحوال والتخلص من أسباب تلك المعاناة

عار      الف اإلسالمي وش ة التح ًدا تحت الفت صًرا جدي رزت عن ا أف ر إال أنه ن ضغوط وتزوي ا صاحبها م م م رة رغ ات األخي ت االنتخاب ئن آان ول

ة             إنه عنصر يؤرقه ضميره اإلسالمي لكي يبذل جهده ووقته و         " اإلسالم هو الحل  " اذه من مآسيه، وتهيئ تفكيره في سبيل مصلحة الشعب وإنق

ات صوت الحق                                 ة إخف سيطة، وتحاول األغلبي ة ب اآم أقلي واب الحزب الح سبة لن مستقبل فاضل لألجيال التالية، حًقا، إن نسبة هذا العنصر بالن

إذن  الذي يرتفع به هذا العنصر الجديد، ولكنه لن يخفت وسيظل يعلو ويعلو حتى يصير هو صوت               الرأي العام آله، ولن يعلو عليه صوت آخر ب

  .اهللا

شعور                  ة ال يهم حال إن التيار اإلسالمي الذي قاسى أآثر من غيره من سياساٍت غاشمٍة سابقٍة يلتمس بعض العذر ألفراد الشعب الذين ظهرت عل

  .بالالمباالة أو اليأس من اإلصالح

سجون و دآتاتوري وسياسة القمع والقهر وال الحكم ال ام ف اء واإلصالح وإحج يًال أن يوقف أي محاوالت للبن ان آف ك آ ل ذل ل آ ذيب والقت التع

افقين      روز المن اخ لب أ المن ذا تهي ا، وبه ا ذآرن شيء مم شية التعرض ل ل خ ي الظ وف ف رت الوق دم وآث ور والتق صة عن الظه اءات المخل الكف

  .والمنتفعين من غير ذوي الكفاءات

راآي الفاشل وما صحبه من سياسة التأميم والمصادرات والحراسات والقطاع العام وإسناده لمن ال خبرة لهم  آما أن تجربة تطبيق النظام االشت     

شار                      دٍن في األخالق وانت ه من ت ا أفرزت سوداء وم سوق ال ك من ظهور ال من أهل الثقة الضباط، والتحكم في االستيراد والتصدير وما رتبه ذل

ات     شروع، وعملي ر الم سب غي وة والك داع        الرش ا، وخ سلطة فيه ربين لل شارآة المق ا لم ستر عليه صور، والت شتى ال ة ب وال الدول ب أم نه
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ة      ه العام ا ال يجهل ام، ومم ه المق سع ل ا ال يت ر مم ك الكثي ر ذل رة وغي ة خاس ي الحقيق ةُُ وهي ف ا رابح ا أنه ام وإظهاره اع الع ات للقط الميزاني

  .والخاصُة من الشعب

ا ي ذآرن واهر الت ذه الظ ذا  ال شك أن ه سوق ه شعب المصري، ونحن ال ن راد ال ر من أف د الكثي االة عن سلبية والالمب د ال ة أن تول  بعضها آفيل

راٍت ومراتٍ                  صورة تكررت م التفكير في               : التشخيص جزاًفا أو فتراًء، ولكن يكفي أن أضرب للقراء مثًال ل راد ب رد أو مجموعة من األف وم ف يق

رخيص             مشروع إنتاجي نافع يغني الدولة عن استيرا       ى الت د ذلك الُمنتج من الخارج بالعملة الصعبة، وبعد جهود مضنية في سبيل الحصول عل

اح        ي نج شرق ف ل م م أم ة وآله تيراد اآلالت الالزم ى واس ة المبن ي إقام دءون ف م يب د، ث روتين المعق ة وال راءات القانوني ى اإلج ب عل والتغل

ل بعضهم ضمن            ل                       المشروع، وإذا بهم فجأة ُيعتقلون أو ُيعتق ين الحين والحين وتنقطع صلتهم بالمشروع ب تم ب ي ت شوائية الت االت الع  اإلعتق

تنقطع عن ذويهم أيًضا، وبعد أشهر وربما سنوات يفرج عنهم دون محاآمة إذ لم يكن هناك جريرةُُ أو جريمةُُ تستدعي اعتقالهم، ليتصور معي           

ذه المشروعات     القراء مصير هذا المشروع الذي بدءوه، ومدي اإلحباط النفسي           ل ه الذي يصيب هؤالء وآل من علم بأمرهم؟ وآيف يكتب لمث

  .النافعة أن تتم في مثل هذه الظروف؟ والبرآة في قانون الطوارئ وسوء استخدامه

ى الهجرة خارج مصر وطنه                              ر من شباب مصر إل ع الكثي م بسبب هذه المآسي وغيرها تولد الشعور بالالمباالة وعدم الشعور بالمسئولية ودف

العزيز وقد استفادت دول الغرب من هذه العقول المصرية الكثير، فقد وجدوا هناك األمن واحترام حرمات الفرد بما لم يجدوه في وطنهم مصر،              

انون                           وإن آان البعض هاجر إلى بعض الدول العربية فقد أفادوا واستفادوا، ولكنهم آلما سمعوا عن حالة عدم االستقرار في مصر واستمرار ق

  .طوارئ عزفوا عن العودة وعن استثمار أموالهم داخل مصرال

ذه األصوات        ي به دنا ولكن األول ي بل د االستثمار ف والهم خارج مصر، ونحن نؤي راد أم و األصوات باستنكار استثمار هؤالء األف وم تعل والي

أ ا             أموالهم         المرتفعة أن تطالب بإزالة األسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة، فإنه لو تم ذلك وتهي وطن ب اء ال ا عودة أبن سيتم تلقائًي اخ اآلمن ف لمن

  .إلى وطنهم فهو أحق بهم وبجهودهم وأموالهم

رين         هذا الذي ذآرناه هو محاولة متواضعة مبسطة لتشخيص األسباب التي أدت إلى بروز ظاهرة الالمباالة وعدم الشعور بالمسئولية عند الكثي

ل                       من أفراد الشعب، وآنا نود أن تتوارى ه        شديد الزال بعضها ُيمارس بصورة واضحة لك ذه األسباب آلية في العهد الحاضر، ولكن لألسف ال

ا القضاء                د أدانه شعب   . ذي عينين، فحاالت التفزيع واإلرهاب الحكومي واالعتقال دون جريرة والتعذيب قائمة وغير خافية وق وتزييف إرادة ال

اءات             عند تمثيله في مجلس الشعب أمر واضح ومعلوم وقد         ائط، وعدم االستفادة من الكف  أدانه القضاء أيًضا وضرب بحكم القضاء عرض الح

  .المخلصة وتقديم المتقربين زلفى عليهم أمر مستمر أيًضا، وتعقيد اإلجراءات والروتين الزال قائًما

وا عن        مع آل ذلك فإن التيار اإلسالمي وآله أمل في مستقبل زاهر مستقر لمصر يناشد شعب مصر                        ... ولكن راد شعب مصر أال يتخل ل أف وآ

  .الشعور بالمسئولية نحو وطنهم، وأن يتخلصوا من آل آثار السلبية والالمباالة التي ترسبت في نفوسهم بسبب الظروف التي أشرنا إليها

لثقة المفقودة بين الشعب    ولنبدأ جميًعا حكاًما ومحكومين صفحة جديدة نتبادل فيها الرأي والحوار حول مصلحة مصر ومستقبل مصر، وتعود ا                

ا آانت                                 ة الحق مهم رم بكلم والسلطة الحاآمة، نريد حواًرا جاًدا تتاح فيه فرصة النصح والنقد البناء بكل صبر وسعة صدر ودون ضيق أو تب

  .مرة

صين                        صادقين والمخل ا الطريق لل افقين، ويفسح فيه اق والمن ى النف اق عل ا الخن د لل  . نريد صفحًة جديدًة يضيق فيه رت في      نري مواهب التي قب

اخ                   ة المن د تهيئ سالح، نري ة وال واد الغذائي ذاتي خاصًة في الم اء ال الماضي أن تبعث من جديد وتنطلق لتسهم في بناء الوطن، ولتحقيق االآتف

دأ الخطوات األ             اآم أن يب ام الح صفحة     اآلمن لتعود آفاءاتنا المهاجرة لتسهم معنا في هذا البناء بجهودهم وأموالهم، وعلى النظ ذه ال ى في ه ول
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رات التي          الجديدة بإلغاء قانون الطوارئ وتذليل آل العقبات التي تقف في طريق اإلنتاج واالآتفاء الذاتي وأن تتوج ذلك آله بإزالة وإلغاء المنك

  .تجلب علينا سخط اهللا وتمحق البرآة آالخمر والربا والميسر واللهو والفجور

ا            ب -أقل من مصر شأًنا   -لقد قامت دول   دال موازينه ذاتي واستقالل الشخصية واعت اء ال ى االآتف ة إل نهضٍة عظيمة تحولت فيها من التبعية الذليل

االقتصادية، وصارت مصدرة أآثر منها مستوردة، وذلك عندما توفر لدى أبنائها القوة النفسية العظيمة واإلرادة القوية والعزيمة الماضية مع                     

سئولية وإن ال ل بالم شعور الكام ت    ال ي عّم ة الت ن الغفل ستيقظ م ق أن ي ي العري سلم األب شعب الم و ال صر وه شعب م ب ب ار اإلسالمي ليهي تي

ا                           سية ومن أهمه ار الهزيمة النف تخلص من آث وم وي ار الن نفض غب ده أن ي الكثيرين، وأن يصحو من تلك الغيبوبة التي أرادها له األعداء، نري

  .المسئوليةاإلحباط والسلبية والالمباالة وعدم الشعور ب

ام اهللا،                      ة والمسئولية أم شعور بالتبع ضمير الحي وال ه ال ة وتربي في وة والكرام زة والق ه الع إن عقيدة الشعب المصري من شأنها أن تربي في

قة وتمده بكل المقومات التي يحتاجها للنهوض من هذه الكبوة، ولكي يطوي تلك الصفحات القاتمة من حياته ليبدأ صفحات بيضاء ناصعة مشر              

راض      ل واألم سلبيات والعل ن ال ًصا م دل متخل ن والع سعادة واألم ة وال سوده الحري ستقبل فاضل ت و م ر نح ل الكبي ة باألم ون ،مليئ اهللا الع  وب

  ).105من اآلية: التوبة(﴿َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن﴾:والتوفيق

  

  تصحيح الخلل

ا            )143من اآلية : البقرة(﴿ِإنَّ اللََّه ِبالنَّاِس َلَرُؤوٌف َرِحيٌم﴾    :ىتبارك وتعال يقول الحق    ا لعقولن خلق اهللا لنا عقوًال نفكر بها ولكنه رحمة بنا لم يترآن

ز ب                              ة التي نمي اييس الرباني ل ولمق يم والمث ا الق اة وتوضح لن ذه الحي أ من    ولكن أرسل لنا الرسل وأنزل الكتب توضح لنا رسالتنا في ه ا الخط ه

  .الصواب والنافع من الضار لكي يعيش الناس في جو من التفاهم والتعاون على البر والتقوى فال ضرر وال ضرار

وط في    ؛وآلما ابتعد الناس عن هذه المثل والمقاييس الربانية أرسل اهللا لهم الرسل  وم ل  لتصحيح أي خلل يحدث فيها، فهذا الخلل الذي أصاب ق

ة   : النمل (﴿َأْخِرُجوا آَل ُلوٍط ِمْن َقْرَيِتُكْم ِإنَُّهْم ُأَناٌس َيَتَطهَُّروَن﴾        أن يقولوا    ى والذي جعل األمر يصل عندهم إل      ،عالقاتهم الجنسية  ا   )56من اآلي ولم

ين أهل       . أرسل اهللا لهم سيدنا لوط ليصحح هذا الخلل ودعاهم فلم يستجيبوا له أنزل اهللا عليهم مطًرا أهلكهم به                  ل في       آذلك لما حدث ب دين خل  م

ه فرعون         ا تأل موازينهم ومكاييلهم أرسل إليهم اهللا سيدنا شعيب ليدعوهم إلى اهللا وعبادته الذي يأمرهم بأن يوفوا الكيل والميزان بالقسط، ولم

 يستجب أغرقه    ولما لم  ،وصار يسوم بني إسرائيل سوء العذاب أرسل اهللا له موسى لينبهه وقومه الذين استخفهم فأطاعوه لتصحيح هذا الخلل                 

  .هو وجنوده في اليم

ين                               ل الع ه آمث ه الطريق المستقيم، فمثل العقل وحده ال يكفي لهداية الناس إلى ما فيه صالحهم وسعادتهم والبد له من نور الوحي الذي يضئ ل

  .البد لها من نور آي تبصر األشياء

الً          د ال ولقد مرت شعوبنا اإلسالمية ومنها شعب مصر بظروف أحدثت خل ر           عن ة غي اييس أخري مادي ي نظرتهم لألمور وأوجدت مق رين ف كثي

ة اييس الرباني صحيح       ،المق ى ت ه إل اج مع ا يحت ذا مم افع وهك ضار بالن أ وال صواب بالخط ل وال ق بالباط تلط الح ضليل واخ يس وت دث تلب  وح

  .وتصويب

ي                     م غزو فكري انحالل ا اإلسالمية ت ذي عم معظم بالدن ساد     ففي ظل االستعمال أو االحتالل ال ساد واإلف اد   ، ونظمت حمالت من الف ل واإللح  ب

د عن                                     ل وبع يم والمث اهيم والتصورات والق ر من المف ل في آثي ك خل تج عن ذل وتخطيط لحسر نور الوحي وتضييق دائرته في حياة الناس، فن

  .المقاييس الربانية وتبني مقاييس مادية بدًال عنها



www.daawa-info.net 

اهيم الناس               ثم تعرضت آثير من الشعوب اإلسالمية ومنها الش    ل في مف وان أخري من الخل ه أل اتوري ظهر في ظل م دآت ى حك عب المصري إل

ل الحرص                   وتصوراتهم ومقاييسهم، وسنعرض لكل ذلك ببعض التفصيل آي نعمل على تصحيح هذا الخلل، ألن التيار اإلسالمي الذي يحرص آ

أ الظروف       على تحقيق الخير لهذا الوطن، ويرغب أشد الرغبة في بنائه على أساس سل             ل أوًال آي تتهي ذا الخل يم متين يرى ضرورة تصحيح ه

اء وتتضافر الجهود في طريق صحيح            تم البن ده األمور       ،للبناء وتحقيق الرقي واالستقرار واالزدهار، وإال فكيف ي ا من التبست عن  ومن بينن

دين واالستقامة تخلفً       وحضارةً  افسق والفجور تقدمً  ، وال  أو عداءً  ا واإلخالص تهورً  ا وإخالصً  والنفاق وطنيةً  اوصورت له الهزيمة نصرً     ا، والت

   وهكذا؟ا، والبناء هدًم، والتخريب والهدم بناًءورجعيًة

رة           ي ظل االحتالل فكثي ا ف ي غزت بالدن شهوات الت ع وال ة وحضارة المت ة المادي ي حدثت نتيجة موجة المدني ل الت ا عن بعض صور الخل أم

ا دارُ                 ومتنوعة، فقد صارت الدنيا أآبرَ     اتهم وجهودهم إلشباع شهواتهم وآأنه يم واالستقرار،     هم الكثيرين ومبلغ علمهم وسخروا لها أوق  النع

ي يقضونها أو     ونسي الكثيرون في ظل هذه الموجة المادية ربهم وآخرتهم وصار المستقبل الذي يجب أن يهتم به آل فرد هو مستقبل األيام الت

  .لالئق بهابلهم األخروي الدائم فال يجد االهتمام ال يقضونها في هذه الدنيا أما مستق

دًال من                    شح والبخل ب وصار المال معبود الكثيرين يجمعونه بكل الوسائل المشروعة وغير المشروع وال يتحرون الحالل من الحرام، وظهر ال

  . وظهرت األنانية بدًال من اإليثار،اإلنفاق ومعاونة الفقراء

ان سيءَ        واختلت موازين الرجال فصار ا     و آ اه ول اني هو     ! األخالق لمقياس هو ما لديه من مال أو منصب أو ج اس الرب ﴿ِإنَّ  في حين أن المقي

  ).13من اآلية: الحجرات(َأْآَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُآْم﴾

رً  ا بأبنائهم اهتمامً  نت تري الوالدين يهتما   ْرومن آثار الموجة المادية صِِ     دما تصاب أجسامهم ب        ا آبي ادتهم           عن ا إذا قصروا في عب األمراض، أم

ارً : يقولىهتمام، في حين أن اهللا تعال    فال نرى من الوالدين مثل ذلك اال       ،وأمور دينهم  اُس   ا﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َن ا النَّ  َوُقوُدَه

  ).6من اآلية: التحريم(َواْلِحَجاَرُة﴾

 وصار أهل الفسق والفجور في حرية يمرحون في   ، ومثار سخرية  ًبا والتحجب مستغر  ،لمادية صار التبرج هو العرف السائد     ومن آثار الموجة ا   

  . للشعبا والشاب المستقيم عدًو،الحقون، وصار الشباب المائع هو المواطن الصالحطاردون وُيحماية القانون، وأهل االستقامة والفضيلة ُي

لَ               وصارت الحضارة الغربية ال    ا دلي دها في أمور حياتن دوة، وصار تقلي يِّ  مادية هي الق دم، وتُ  و  الرق ه   -رآت سنة رسول اهللا    التق صلى اهللا علي

  .  في آل عاداتنا وتقاليدناه وهدي-وسلم

  ، وحيرًةا وقلًق فأحدث ذلك خلًال في حياتهم وشقاًء،اهتم الناس بأجسادهم وشهواتهم وأهملوا أرواحهم

ا ستعمر والحك ستعمر    موصرف الم ق الم ا ال يقل ك مم ر ذل صوفية واألضرحة وغي د والطرق ال ى الموال ة إل شعب الديني ة ال ون عاطف  المتغلب

شريعة في األحوال         ،وأبدلوا الشريعة بقوانين وضعية   . والحاآم، وأبعدوا الفهم الصحيح لإلسالم آنظام آامل للحياة عن فهم الناس            وحصروا ال

  .غيروا، ألغيت المحاآم الشرعية أيًضاالشخصية، وحتى هذه بدلوا فيها و

 من الخلل، فالحكم الدآتاتوري يتميز بالتسلط وآبت الحريات وعدم السماح للرأي اآلخر، ى في ظله صور أخرتأما الحكم الدآتاتوري فقد ظهر    

ذه ا     ل ه ل في       وعادة يلجأ إلى البطش والتنكيل بالمعارضين ومقاومة اآلراء واألفكار بالحديد والنار، وفي مث اخ لظهور الخل أ المن لظروف يتهي

و                          ه ول اآم ودعم ام الح صالح النظ ا ل آثير من التصورات والمفاهيم والمقاييس التي تقاس بها األحداث والتي يقدر بها الرجال بحيث توجه آله

ذا             . آان ذلك بتزييف الحقائق    ة أن ه ضليل، وفي الحقيق افقين وللخداع والت اق والمن ه     ويتهيأ بذلك الجو للنف ام وال يخدم دعم النظ األسلوب ال ي

  .ولكنه يعرضه لالهتزاز واالنهيار، ألن الباطل زهوق والخداع ال يدوم والبد أن يأتي عليه يوم تكشف فيه األقنعة وتعرف الحقائق
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ه،   وقامت المظاهرات المصطنعة تطالب المسئول األول عنها         البت الهزيمة نصرً  فوجدنا في ظل الحكم الدآتاتوري آيف قُ       بعدم التخلي عن موقع

ا        ،غير قليل من أبنائه   ا   فقد الوطن فيها عددً     نكراءَ ا تفرضه الهزيمة، فقد آانت هزيمةً     في حين أن هذا التخلي آان أمرً       رة الزلن دات آثي د مع  وفق

  . من وطنناا عزيًزا وأعز من ذلك فقدنا جزًء،نئن من الديون بسببها

داًء             ي للحاآم على أبناء الوطن المخلص     ىن والمتقربون زلف  وفي ظل الحكم الدآتاتوري يقدم المنافقو      صادقون أع ون ال ر الوطني ن، في حين يعتب

ل        ذيب وقت ذاء وتع ه اإلخوان من إي ة        ،للشعب وإرهابيين مخربين، وال أحد يجهل ما تعرض ل ة باطل م وأوصاف آاذب ا ألصقت بهم من ته  ، وم

 ويعلم ،صبت محاآم الشعب وآأن الشعب هو الذي يقوم بمحاآمة أعداء الشعب       ب، ونُ وآيف سخرت أجهزة اإلعالم لترسيخ ذلك في أذهان الشع        

  . عليهىاهللا أن اإلخوان من أخلص أبناء الشعب لهذا الشعب المفتر

رأي المعارض                  ل   ،وفي ظل الحكم المتسلط يصير العرف السائد هو الظلم واالعتقال والتعذيب ألصحاب العقيدة وأصحاب ال   ويصبح االستثناء ب

وال  وفي ظل الحكم المتغلب تُ  . والتفضل من الحكام هو اإلفراج والخروج من الزنازين الضيقة إلى السجن الكبير الذي يعيشه الشعب       صادر األم

ال والفالحين                    ؤمم الشرآات ويتعرض الكثيرون إلى اإلذالل، ويُ      قام الحراسات وتًُ  وُت ة من العم شعب والقوى العامل ى مصلحة ال ك إل نسب آل ذل

اءة، ويُ                               ىمفترال دهم وال آف رة عن ة ممن ال خب ة من أهل الثق دي فئ شرآات في أي وال وال ذه األم سوء    عليهم، وتوضع آل ه ساء التصرف وت

ة   وال ُت.  ولكن يتم الخداع وتقدم الميزانيات على أن شرآات القطاع العام رابحة وهي في الحقيقة خاسرة        ،اإلدارة وتتوالى الخسائر   عرف الحقيق

د الحالي         إال بعد إ  ع في العه ا هو واق صحافة آم ة في ال ا يُ  .. نتهاء العهد وحينما تتاح الفرصة لحرية الكلم ك مم ه  وذل د ل فتظهر الفضائح   .. حم

  .حل مجالس إدارة معظم الشرآات ويقدم الكثيرون للمحاآمات وهكذاوُت

الحق معارضو على التجسس على أبنائه والعكس آذلك، وُيكره الوالد  وُي،باح الحرمات ويسود التجسس والتصنت وفي ظل الحكم الدآتاتوري تُ    

  .النظام من المخلصين بما لو لوحق به تجار المخدرات النتهت المخدرات من زمن بعيد

ات   ،ومن صور الخلل أيًضا تزييف إرادة الشعب بعند انتخابه لممثليه في المجالس النيابية بصورة يدينها القضاء    ا انتخاب  ومع ذلك توصف بأنه

  . نزيهةُُرةُُح

رات     ،وبعد فهذه بعض صور الخلل التي ظهرت في حياة الشعب المصري نتيجة موجة الغزو الفكري في ظل االحتالل وما بعده                     وآذلك نتيجة فت

شعب أن سرت في               . الحكم الدآتاتوري التي تعرض لها     ذا ال ى ه مّ        هولكن من فضل اهللا عل ا، وت ان لإلخوان دور أساسي فيه   صحوة إسالمية آ

شيًئا                      يًئا ف رج ينحسر ش ه وأخذ التب سع رقعت . تصحيح الخلل السابق عند الكثيرين، فأخذت الفضيلة تأخذ مكانها بين الناس آما أخذ الحجاب تت

ة ال            ة المادي ال              تي آما تم آشف زيف الحضارة الغربي ة وتع سنة النبوي ى ال ودة إل دأت الع ا، وب ى ألهله سعادة حت م تحقق ال ه  ي ل  ،م اإلسالم وآداب

ًدوا ة بعي د النقي دة التوحي زام بعقي ام األرضية االلت شل النظ اع بف ذلك االقتن شامل لإلسالم وآ صحيح ال م ال شر الفه ات، وانت دع والخراف  عن الب

ئن أن                           ا يطم ر والتصحيح، مم  الوضعية، وأنه ال بديل غير شريعة اهللا وأن اإلسالم هو الحل وآانت االنتخابات األخيرة خير دليل على هذا التغيي

  .الشعب المصري بدأ يفيق من غيبوبته ويعرف األمور على حقيقتها، وتولدت عنده حصانة ضد التضليل والخداع والتزييف

وان     ، ال للخطأ:وقد ظهرت في صفوف الشعب المصري أثناء فترات الضغط واإلرهاب من يقول      ى أل ك إل سبب ذل  مهما آان مصدره وتعرضوا ب

  . لغيرهم تحملوا بفضل اهللا وعونه ليكونوا قدوةًَ ولكنهم ثبتوا،من البطش والتنكيل

سنا التي                                  ا وتصورت ومقايي ل في مفاهيمن ل صورة الخل ى تصحيح آ شعب المصري إل راد ال والتيار اإلسالمي بعد هذا العرض يدعو جميع أف

ضليل لتصبح      ا وأن نتعاون جميًع،ذآرناها وغيرها مما لم يتسع المقام إلى ذآره        ى       في آشف آل خداع أو ت ساعد عل ة واضحة سليمة ت  الرؤي

  .التفاهم والتعاون وتتضافر الجهود لبناء مستقبل زاهر لهذا الوطن تتاح فيه الفرصة لبروز المخلصين ولتختفي العناصر المنافقة من الساحة
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  هل من رجعة إلى اهللا

م بواجب          لقد بارزنا اهللا بالمعاصي وارتكاب الكبائر واستجلبنا سخط اهللا وغضبه علينا، وآفر   م نق ا واستعملناها في معصيته ول ه علين ا بأنعم ن

وا اَهللا     الشكر عليها، أبحنا ما حرمه اهللا من خمر وميسر وزنا وربا فاستوجبنا حرب اهللا ورسوله لنا بنص آيات القرآن   وا اتَُّق ِذيَن آَمُن ا الَّ ﴿َيا َأيَُّه

ْؤِمِني    ُتم مُّ ا ِإن ُآْن َن الرَِّب َي ِم ا َبِق وِلِه﴾    * َن َوَذُروا َم َن اِهللا َوَرُس ْرٍب مِّ ْأَذُنوا ِبَح وا َف ْم َتْفَعُل ِإن لَّ ي     َف ربه اهللا ف ذي ض ل ال ك المث ا ذل دق فين  وص

اُنوا      ِمْن ُآلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِبَأْنُعِم اللَّ      ا﴿َوَضَرَب اللَُّه َمَثًال َقْرَيًة َآاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة َيْأِتيَها ِرْزُقَها َرَغدً         آتابه ا َآ ْوِف ِبَم وِع َواْلَخ ِه َفَأَذاَقَها اللَُّه ِلَباَس اْلُج

ْصَنُعوَن﴾ ل(َي الى ) 112:النح ه تع ْم             :وقول وا َلَعلَُّه ِذي َعِمُل َض الَّ ِذيَقُهْم َبْع اِس ِلُي ِدي النَّ َسَبْت َأْي ا َآ ِر ِبَم رِّ َواْلَبْح ي اْلَب َساُد ِف َر اْلَف ﴿َظَه

  .سنن اهللا في خلقه ال تتبدل وال تتغيرهذه ) 41:الروم(َيْرِجُعوَن﴾

د أن نصطلح مع اهللا                              افإذا آنا صادقين حقً    دير، الب ل شيء ق ى آ ده األمر وهو عل ى من بي ة إل  في إصالح أحوالنا وبناء وطننا، فالبد من رجع

ِسِهْم﴾             ﴿ِإنَّ اللََّه ال ُيَغيُِّر     إنه يقول وقوله الحق   . ونستجلب رضاه ونتخلص من آل ما يجلب سخطه وغضبه         ا ِبَأْنُف ُروا َم ى ُيَغيِّ ْوٍم َحتَّ ا ِبَق : الرعد (َم

ِسِديَن﴾       :ويقول أيًضا ) 11من اآلية  َل اْلُمْف ونس (﴿ِإنَّ اللََّه ال ُيْصِلُح َعَم ة   : ي ول    ،)81من اآلي اًال           ويق َسِريَن َأْعَم ُئُكْم ِباَألْخ ْل ُنَنبِّ ْل َه لَّ    * ﴿ُق ِذيَن َض الَّ

  ).104 - 103:الكهف(﴾الدُّْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعَسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة ا

ة    ، من ضرورة توفر القوة النفسية العظيمة ومن الشعور بالمسئوليةاال يكفي ما أشرنا إليه سابقً  ة واإلناب ى اهللا والتوب  ولكن البد من الرجعة إل

  .إليه وإلغاء آل صور المنكر التي نعصي اهللا بها

ر والرخاء          م الخي ذه سنة أخر   ،البد من العودة إلى اإليمان باهللا وتقوى اهللا مع األخذ باألسباب، وحينئذ فقط تؤتي أعمالنا ثمارها ويع  من  ى وه

ِمَن السََّماِء َواْلَأْرِض َوَلِكْن َآذَُّبوا َفَأَخْذَناُهْم ِبَما َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَآاٍت ﴿: سنن اهللا التي ال تتبدل حيث يقول سبحانه   

  ). 117:هود(﴿َوَما َآاَن َربَُّك ِلُيْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن﴾)96:ألعراف(َآاُنوا َيْكِسُبوَن﴾

ه بتعال         أن سعادته في دنياه وآخ     اإننا ندعو آل فرد من الشعب المصري أن يوقن تمامً          ه في     يم رته مبنية على حسن صلته باهللا والتزام ه وطاعت

  .آل ما أمر به وعدم معصيته بارتكاب ما نهى عنه

ة رسالتنا      دنيويًة وال تكون ماديًة قرآنيًةإننا في حاجة إلى تصحيح مقاييسنا وموازيننا ألمور حياتنا لتصبح ربانيةً           ى حقيق ، نريد أن نتعرف عل

ة           ،ها على الوجه الصحيح     في هذه الدنيا فنؤديَ    سعادة الحق ى مصادر ال ى            ، وأن نتعرف عل ه، وأن نتعرف عل ع من تقوى اهللا وطاعت ا تنب  وأنه

زة والنصر وال      صادق       تأسباب الع ان ال ا اإليم م أنه ين ونعل ال  ،مك اهللا تع ول ى ف اِفِقيَن ال      : يق نَّ اْلُمَن ْؤِمِنيَن َوَلِك وِلِه َوِلْلُم زَُّة َوِلَرُس ِه اْلِع وَن﴾ ﴿َوِللَّ  َيْعَلُم

ة : الروم(﴿َوَآاَن َحقا َعَلْيَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَن﴾  :ويقول) 8من اآلية : المنافقون( صَّاِلَحاِت        ويقول) 47من اآلي وا ال ْنُكْم َوَعِمُل وا ِم ِذيَن آَمُن ُه الَّ َد اللَّ ﴿َوَع

ْشِرُآوَن   اِلِهْم َوَلُيَمكَِّننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنً         َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اْلَأْرِض َآَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن َقبْ        ُدوَنِني ال ُي  َيْعُب

  ).55:النور(ِبي َشْيًئا َوَمْن َآَفَر َبْعَد َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾

   فمن إله غير اهللا يعزنا ويمدنا بالقوة؟،إذا آنا نشكو الضعف والذلة

   فمن إله غير اهللا يرزقنا من السموات واألرض؟،وإذا آنا نشكو الحاجة ونقص األموال والثمرات

   من إله غير اهللا يشفينا منها؟،وإذا آنا نشكو العلل واألمراض

   فمن إله غير اهللا ينجينا من آل ذلك؟،وإذا آنا نشكو الفساد وقسوة القلوب

  .هللا الذي بيده األمر وهو على آل شيء قديرا

   فمن إله غير اهللا يعيننا على ذلك، وبمن نستعيذ ونستجير غيره سبحانه؟،وإذا آنا نشكو من غلبة الديون وقهر الدول لنا

  . وتبعيًة ومهانًةاا وفقًرعندما لجأنا إلى غير اهللا لم نزدد إال ضعًف
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ةً   الغرب فنزداد شقاء فنلجأ إلى الشرق مرةً       إذا شقينا بسياسة الشرق معنا لجأنا إلى       شقاء         ، ثاني ددة من ال وان متع ذا نتخبط ونتقلب في أل  وهك

  . آالمستجير من الرمضاء بالنار،والمعاناة

ْم  ﴿َوَجاَءُهُم اْلَمْوُج ِمْن ُآوا اهللا، وضرب اهللا لنا ذلك المثل حينما يكونون في البحر      أ إن المشرآين إذا وقعوا في شدة لج       ،يا قوم  لِّ َمَكاٍن َوَظنُّوا َأنَُّه

﴿َوِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ ِفي    :ىويقول اهللا تعال   )22من اآلية : يونس(ُأِحيَط ِبِهْم َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّيَن َلِئْن َأْنَجْيَتَنا ِمْن َهِذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِآِريَن﴾             

ا                      ) 67من اآلية : االسراء(ال ِإيَّاُه﴾ اْلَبْحِر َضلَّ َمْن َتْدُعوَن إِ     شدة حينم اد في وقت ال شرك أو اإللح ه ال هكذا يظهر اإليمان الفطري الذي طمس علي

  .تنقطع األسباب األرضية

دُُ          ، مؤمنون ولسنا مشرآين   -يا قوم -ونحن   ا أح ى اهللا        ونحن في شدة ال ينكره ا إل ى اهللا      ، فهال رجعن ا إل ى    ؛  وهال لجأن طريق  ليأخذ بناصيتنا إل

  النجاة من هذه الشدائد واألهوال؟

 ويبدل السيئات حسنات،    ، يقبل التوبة  -ه وآرم همن جود -، واهللا   اا منيبً  ليرجع إليه تائبً   ،فليرجع آل منا إلى ربه يستغفره عما بدر منه من ذنوب          

و  ا﴿َوالَِّذيَن ال َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإَلًه:فقد قال وقوله الحق  َر َوال َيْقُتُل َق َأَثامً             آَخ َك َيْل ْل َذِل ْن َيْفَع وَن َوَم اْلَحقِّ َوال َيْزُن ا ِب ُه ِإلَّ رََّم اللَّ ي َح نَّْفَس الَِّت  * اَن ال

دُِّل             * اُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهانً        َك ُيَب اِلح َفُأوَلِئ ًال َص َل َعَم َن َوَعِم اَب َوآَم ْن َت ورً      ِإلَّا َم ُه َغُف اَن اللَّ َسَناٍت َوَآ يَِّئاِتِهْم َح ُه َس  االلَّ

َو    ا  ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميعً                ﴿:ى، ويقول تعال  )70-68:الفرقان(﴾  اَرِحيًم ُه ُه ِإنَّ

  ).53:الزمر(وُر الرَِّحيُم﴾اْلَغُف

  . لتفوز بسعادة الدنيا واآلخرة؛ واسلك طريق الهداية،رجع إلى ربك واستغفره، اه الشيطان وسلك طريق الغوايةافيا من أغو

  .عد إلى ربك واستغفره يغنك بالحالل ورد أموال الناس إليهم،  لتأآل أموال الناس بالباطل؛ك الشيطاناويا من أغو

اء      ويا من أغواك   ذيب األبري ك واستغفر اهللا وال تعص اهللا طاعة لرؤسائك       ، الشيطان واستجبت ألوامر رؤسائك وقمت بتع  فال  ، توقف عن ذل

  .  ولن يحمل رؤسائك الوزر عنك يوم القيامة،طاعة لمخلوق في معصية الخالق

ةً  نتبه من غفلتك وتدارك أمرك قب، ا  وعبادته ة اهللا ويا من أغواك الشيطان فغفلت عن طاع       ك بغت اتي     ،ل أن يأتي أجل دمت لحي ي ق ا ليتن ول ي  ، فتق

   .ا إذا جاء أجلها فأصدق وأآن من الصالحين ولن يؤخر اهللا نفًس،أو تقول رب لوال أخرتني إلى أجل قريب

﴿ِإنَّ الَِّذيَن :تعالى فاهللا يقولبالمرصاد وتوبوا إلى اهللا ل فإن ربكم    ؛ويا أيها الحكام الذين يحاربون الدعاة إلى اهللا ويضيقون عليهم أقلعوا عن ذلك            

تم    افاهللا قد ترك لكم باب التوبة مفتوحً       ،)10:البروج(َفَتُنوا اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ َلْم َيُتوُبوا َفَلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوَلُهْم َعَذاُب اْلَحِريِق﴾            ا قم  رغم م

  .به من مظالم فأدرآوه قبل أن يغلق بالموت

 ، وتضعون العراقيل أمام تطبيقها، ارجعوا إلى الحق وال تقفوا في طريق سعادة شعوبكم           ،يها الحكام يا من تعرضون عن تطبيق شريعة اهللا        وياأ

  .وطبقوا شريعة اهللا السمحة العادلة، واترآوا التخبط بين المبادئ األرضية القاصرة

ه المستقيم     أوا إل  ،وأنتم يا من عرفتم ربكم وسلكتم طريق م  الج ه با  ، واسألوه العون والنصر   ،ى ربك ه بالطاعات    ل  وألحوا علي وا إلي دعاء وتقرب

 على  اوادعوا غيرآم إلى العودة والرجعة إلى اهللا وإلى صراطه المستقيم، وتعاونوا جميعً           .  فإنه قريب مجيب   ؛ بالنوافل االمفروضة وازدادوا قربً  

  . وال تعاونوا على اإلثم والعدوان،البر والتقوى

ى اهللا وإن الر ة إل شروعة    اجع باب الم ل األس ذ بك ر اهللا أن نأخ ى أم تقامة عل د االس ا بع ن علين باب، ولك ذ باألس دم األخ ي ع ه ال يعن وء إلي للج

دير،                  ،للنهوض بوطننا وبقومنا من هذا الواقع المؤلم       ل شيء ق ى آ ه عل ده وأن ه بي  وأن نتوآل على اهللا بعد األخذ باألسباب موقنين أن األمر آل

ا إذا           ا يعجزه شيء في األرض وال في السماء وأن قوى األرض جميعً      وأنه ال  ن تهزمن ا، ول ه اهللا علين ا آتب ضرنا إال بم ن ت ا ل و اجتمعت علين  ل

  .نصرنا اهللا وآنا أهًال لنصره
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ِدي﴾          :ال نريد أن يظهر من بيننا من يتبنى منطق قارون حينما قال عن ماله              ٍم ِعْن ى ِعْل ُه َعَل ة   : القصص (﴿ِإنََّما ُأوِتيُت ن        ) 78من اآلي وم ل ا ق ا ي إنن

  .ا في أمورنا إال بتقدير اهللا وعونه لنا، فلنلجأ إليه ولنستعن به وإصالًحانستطيع أن ننجز عمًال وال أن نحقق تقدًم

ائر      آفانا ذلة وتبعية لغيرنا بسبب حاجتنا لرغيف الخبز، فإننا بعون اهللا لو صدقت فينا العزائم وصلحت النوايا ورجعنا إلى                     ك الكب اهللا، وألغينا تل

ا               ا ننتجه في بالدن ا مم ى غيرن ُه     :والمنكرات التي تغضبه علينا؛ فإننا نستطيع أن نحقق االآتفاء الذاتي بل ونفيض عل ْم ِإنَّ َتْغِفُروا َربَُّك ُت اْس ﴿َفُقْل

اًرا﴾             ُيْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا َوُيْمِدْدُآْم ِبَأْمَوا     * َآاَن َغفَّاًرا    ْم َأْنَه ْل َلُك اٍت َوَيْجَع ْم َجنَّ ْل َلُك وح (ٍل َوَبِنيَن َوَيْجَع وَن        )12-10:ن ا َتْحُرُث َرَأْيُتم مَّ *  ﴿َأَف

  ).64، 63:الواقعة(َأَأْنُتْم َتْزَرُعوَنُه َأْم َنْحُن الزَّاِرُعوَن﴾

والكم      ي أم ق اهللا ف وال أدوا ح حاب األم ا أص و  ، ي روا أم والكم وطه اة أم بهة     أدوا زآ ه ش رام أو في صدر ح ل م ن آ ي   ،الكم م م ف ارك لك  يب

ي                ) 276من اآلية : البقرة(َيْمَحُق اللَُّه الرِّبا َوُيْرِبي الصََّدَقاِت﴾      ﴿:أموالكم َناِبَل ِف ْبَع َس ﴿َمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َآَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َس

  ).261:البقرة( ِماَئُة َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم﴾ُآلِّ ُسْنُبَلٍة

ول  االرجعة إلى اهللا وااللتزام بدين اهللا إذا آنا حًق.. هذا ما ندعو إليه أفراد الشعب المصري الكريم       راغبين في النهوض بوطننا، واإلمام البنا يق

ة                   قد علمت   : "حول هذا المعني   د األرواح وتقوي ة النفوس وتجدي ى تربي ا يقصدون إل ريم أن اإلخوان المسلمين يقصدون أو م أيها القارئ الك

  .األخالق وتنمية الرجولة الصحيحة في نفوس األمة، ويعتقدون أن ذلك هو األساس األول الذي تبنى عليه نهضات األمم والشعوب

  ".الدين"م يجدوا فيها أقرب وال أجدى من الفكرة الدينية واالستمساك بأهداب لوقد استعرضوا وسائل ذلك الطريق والوصول إليه ف

ل نفس رقيبً              رالدين الذي يحي الضمي    رك مع آ ل وحارسً  ا ويوقظ الشعور وينبه القلوب، ويت سهو وشاهدً  ا ال يغف  ال يجامل وال يحابي وال   ا ال ي

رات دفعً            ،، يصاحبها في الغداة والروحة والمجتمع والخلوة      ييضل وال ينس   ى الخي دفعها إل ان، وي ل مك ا في آ ان ويلحظه ل زم  ا، ويرقبها في آ

   آثم دع دعها عن الم ل   وي ا طريف الزل شر   ،ا، يجنبه ر وال َدْيِهْم      : ويبصرها سبيل الخي ُلَنا َل ى َوُرُس َواُهْم َبَل رَُّهْم َوَنْج ْسَمُع ِس ا ال َن َسُبوَن َأنَّ ﴿َأْم َيْح

  ).80:الزخرف(َيْكُتُبوَن﴾ 

اءً    ، ويجعل لكل فضيلة جزاءً    ،ن الذي يجمع أشتات الفصائل ويلم أطراف المكارم       الدي ة آف ا       ، ولكل مكرم سمو به ة النفوس وال ى تزآي دعو إل  وي

  ).10-9:الشمس(َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها﴾ * َقْد َأْفَلَح َمْن َزآَّاَها وتطهير األرواح وتصفيتها ﴿

د   الدين الذي يدعو إلى التضحية في سبيل    ة، ويع الحق، والفناء في إرشاد الخلق، والفناء في إرشاد الخلق، ويضمن لمن فعل ذلك أجزل المثوب

در الحسنة وإن صغرت       ،من سلك هذا النهج أحسن الجزاء      زن الس    ، ويق ودً             ي وي اء في الحق خل دل الفن رت، يب اد       ائة وإن حق  والموت في الجه

وَن           ا َسِبيِل اللَِّه َأْمَواتً   ﴿َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي    اوجوًد ْم ُيْرَزُق َد َربِِّه اٌء ِعْن ْضِلِه﴾             *  َبْل َأْحَي ْن َف ُه ِم اُهُم اللَّ ا آَت ِرِحيَن ِبَم  ومن   169:آل عمران  (َف

  ).170اآلية

دين اهللا وتطهر من                            زام ب ى اهللا والت ة إل ر رجع ام﴿   وبعد أيها الشعب المصري الكريم هذا هو الطريق وال طريق للنجاة غي ل اآلث بُّ    آ َه ُيِح ِإنَّ اللَّ

  ).222من اآلية: البقرة(التَّوَّاِبيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِِّريَن﴾

  

  ولنبدأ بإصالح أنفسنا

ا   ، ال تتبدل وال تتغير    ا إن هللا في خلقه سننً       ل عنه صادمها أو نغف ال     ، علينا أن نراعيها ونسايرها ال أن ن ه تع سنن قول ذه ال هَ ﴿:ى ومن ه  ال ِإنَّ اللَّ

ساد                   ،  )11من اآلية : الرعد(ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهْم﴾       ى الف ه إل ة اهللا وطاعت وى، ومراقب والذي حدث أننا تحولنا من الصالح والتق

إذا       فتحول حالنا من القوة والعزة والسيادة إلى ما نحن فيه من    ؛واالنحالل ومبارزة اهللا بالمعاصي والمنكرات     رق، ف ة وتف  ضعف وتخلف وتبعي
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ا     ا وعزته ة اإلسالمية سيادتها وقوته ود لألم ال وتع ذه الح تخلص من ه ا ال ى اهللا ،أردن سنا، فلنرجع إل صلح أنف ان  ، ون سالح اإليم سلح ب  ولنت

  .ونتزود بزاد التقوى، ونكف عن مبارزة اهللا بالمعاصي والكبائر من خمر وربا وميسر وفجور

ى أساس من              اتيار اإلسالمي مع نفسه ومع شعب مصر حكامً       هذا ما يسعى إليه ال      ومحكومين، أن يحدث التغيير إلى األحسن في أنفسنا أوًال عل

  . م اإلسالم وآدابهيشرع اهللا وتعال

ه، و            ه ونأمل ر   إن تغير حال النظام الحاآم إلى األحسن واألفضل أمر الزم ومطلوب ففي صالح الحاآم صالح للرعية وهذا ما ندعو إلي لكن التغيي

إذا صلحت         ،بل الشعب إلى الصالح واالستقامة     هو التغيير من قِ    ااألهم واألدوم أثرً   ستقر، ف م أو ال ي ا الحك  فالشعب هو القاعدة التي يستقر عليه

  .القاعدة يستقر عليها الحكم الصالح وال تسمح لحكم غير صالح أن يستقر عليها

دعو          سه آخطوة أول                من هذا المنطلق فإن التيار اإلسالمي ي دأ بإصالح نف ر مسلم أن يب واطن مسلم وغي ل م ذا      ىآ اء له  في وضع أساس البن

  . فبصالح األفراد تصلح األسر ويصلح المجتمع وتتكون القاعدة المتينة للبناء،الوطن الحبيب

ذه    - ال ادعاءً  الوطنية حقيقًةرجًال آان أو امرأة يحمل روحَ   -إننا ندعو آل مواطن      ا ه ا         أن يخطو معن اء بإصالح آل من ي في البن الخطوة األول

ا أشباه       ، فبناء الوطن آما سبق أن أوضحنا ليس مجرد بناء مؤسسات          ،نفسه وم عليه  ولكن األصل فيه بناء الرجال، فال فائدة من مؤسسات يق

  .رجال ال ضمير لهم وال قيم وال مثل

دن  نريد بناء شخصية المواطن أوًال بكل مقومات الشخصية القوية من ال     عقيدة السليمة والعبادة الصحيحة واألخالق المتينة والفكر المثقف والب

ر، منظمً    ا   على الكسب نافعًً     االقوي، وأن يكون قادرً    دً       اونه حريصً  ئفي ش   ا  للغي ه، مجاه ى وقت صراط        ا عل ه ال ة تلزم سه صاحب إرادة قوي  لنف

  .المستقيم وتبعده عن طريق الغواية

  : وربما انطبق عليهم قول الشاعر، وآأنهم مبرءون منها،يوب الموجودة في المجتمع ما نسمع من يذآرون العاآثيًر

   وما لزماننا عيب سوانا                      نعيب زماننا والعيب فينا 

تخلص من       ؛نريد من مواطن أن يقف مع نفسه وقفة جادة صادقة يتعرف فيها على نقط الضعف والنقص فيه   ل   آي يضع في تصميم خطة ال آ

ه ومستقبله                 شعر     ..صور الضعف أو النقص، فإننا نريد المواطن صاحب الضمير الحي الذي يشعر بالمسئولية نحو وطن ذي ي واطن ال د الم  نري

  .بمسئوليته عن آل شبر من أرض الوطن من أن يحتله محتل أو يغتصبه غاصب

  .ا ال نفع من ورائه ومن باب أولي أال ينفق فيما يضرنريد المواطن الذي يشعر بمسئوليته عن آل قرش من ثروة وطنه أن يبدد فيم

  .نريد المواطن الذي يشعر بمسئوليته عن حرية المواطنين وحرماتهم من أن ينال منها نظام حاآم ومن أن يتعدى عليها ظالم

ال من األم                       ا ين ه م ى          نريد المواطن الذي يشعر بمسئوليته عن أمن الوطن واستقراره، وازدهاره، فال يصدر من ل ويعمل عل ن أو االستقرار، ب

  .ا آان أو محكوًمامنع غيره من ذلك حاآًم

ه                       ا تبث ساد أو انحالل وخاصًة م ل ف ة، ومن آ ادئ هدام ر منحرف أو مب ل فك نريد المواطن الذي يشعر بمسئوليته عن حماية المواطنين من آ

  .أجهزة اإلعالم

ال         ؛ من المواطنين  اباالة التي أصابت آثيرً   نريد المواطن الصالح الذي يتخلص من روح السلبية والالم         ذي ن  نتيجة الحكم الدآتاتوري المتسلط ال

  . ونال من روح التعاون واالستجابة لما يطلبه الحكام من الشعب وما يطلبه الشعب من الحكام،من الثقة بين الشعب والحكام

م لواجب                نريد المواطن الصالح الذي يتقي اهللا ويحسن اختيار ممثليه في المجالس             ى حسن أدائه ه ويحاسبهم عل النيابية، والذي يراجع ممثلي

وطن،      أو لم يوافقوا على رفع ظلم إرضاًءا،ظالًما التمثيل في تلك المجالس، وهل أقروا قانونً    م ومصلحة ال  ألحزابهم دون مراعاة إلرضاء ربه

  . أم أنهم آانوا عند مسئوليتهم وأمانة النيابة عن الشعب
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ن يكون إال     ، نعم إننا نريد المواطن الصالح الذي يحقق آل ذلك ويزيد ،صري الكريم أيها الشعب الم   ذي ل  ولن يتحقق ذلك إال بإصالح النفوس ال

شر، فيرسل الرسل                                  وازع ال ر ون وازع الخي ا من ن ا فيه ا وبم بالمنهاج الذي وضعه بارئ النفوس الذي خلقها وسواها، فهو سبحانه أدري به

ة الب      ة نفوسهم حيث يقول       وينزل الكتب لهداي اَب                          شر وتزآي ُم اْلِكَت َزآِّيِهْم َوُيَعلُِّمُه ِه َوُي ْيِهْم آَياِت و َعَل ْنُهْم َيْتُل وًال ِم ُأمِّيِّيَن َرُس ي اْل َث ِف ِذي َبَع َو الَّ ﴿ُه

  ).9من اآلية: االسراء(ْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم﴾ ﴿ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َيويقول) 2:الجمعة(َواْلِحْكَمَة َوِإْن َآاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبيٍن﴾

اعي وانحراف خلُ              ،لها من تلك الجاهلية   هل أ  على الجزيرة العربية وحوَّ     جديدُُ ولو علمنا أنه لم يجدّْ     ساد اجتم ه من تخلف وف انوا علي ا آ قي   وم

دل      -لمصلى اهللا عليه وس- إال نزول القرآن على خاتم رسله        ،إلى خير أمة أخرجت للناس     ة اإلسالمية من األمن والع ، وتحقق في ظل تلك الدول

ة                  ى الدول انوا يهجرون بالدهم إل ر المسلمين آ ى أن غي ه حت والحب والتعاون والتكافل االجتماعي ما لم يتحقق في أي وقت وفي أي مكان مثل

  .اإلسالمية ليتمتعوا في ظلها بهذه الحياة الهانئة

ى مدرسة رسول اهللا                نا وقد وصلنا إلى ما و     فما أحوجَ  ذ عل ى أن نتتلم صادية إل ة واالقت -صلنا إليه من تدهور في أحوالنا السياسية واالجتماعي

دائم            ؛ وعلى مائدة القرآن الكريم-صلى اهللا عليه وسلم   شامل ال د لإلصالح ال ذا هو الطريق الوحي ع، فه راد واألسر ويصلح المجتم  فيصلح األف

تي الذي يصحح له مساره ويضبط تصرفاته على منهج اهللا الذي يحقق الخير ويحمي من الشر، ويولد الدافع  الرقيب الذا،الذي يولد مع آل فرد 

  .الذاتي الذي يحقق اإليجابية ويتغلب على السلبية

ذه األ                        د وصف اهللا ه ر، وق ا في    ومن أبرز المقومات لهذا المنهاج اإلصالحي بعد توافر اإليمان قضية األمر بالمعروف والنهي عن المنك ة به م

ِه﴾               :قوله تعالى  وَن ِباللَّ ِر َوُتْؤِمُن ِن اْلُمْنَك ْوَن َع اْلَمْعُروِف َوَتْنَه ْأُمُروَن ِب اِس َت ة  : آل عمران (﴿ُآْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّ ات  ). 110من اآلي فالمجتمع

ة والتحصين          تتعرض للعلل واألمراض النفسية الخلقية وتنشر فيها بالعدوى آما تتعرض النتش           ا من الوقاي د له ة، فالب ار أوبئة األمراض البدني

ام الحسبة في اإلسالم، وال شك أن                     ان نظ ا آ ر، ومن هن ضد تلك األمراض، ومن أهم الوسائل لذلك وأفضلها األمر بالمعروف النهي عن المنك

وم                  العلماء المسلمين يقع على أآتافهم أمانة ثقيلة في هذا الباب بما يتاح لهم من فرص               ل ي ابر في المساجد آ ه وخاصًة المن  وما تخصصوا في

ل مسلم   اجمعة وغير ذلك من دروس ومحاضرات، ولكن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس قاصرً     على العلماء فقط بل هو واجب على آ

  ...ومسلمة، آما أنه واجب رجال الكنيسة نحو إخواننا األقباط

ذي          ع، يسرا آفيًف رجًالى إنك حينما تر  ،أخي المواطن  وا عن الحق ال صائرهم وغفل ر من عميت ب ا أآث  ويكاد يقع في حفرة تسارع إلنقاذه، وم

  .خلقوا من أجله، وأمامهم حفرة النار يكادون يقعون فيها إن لم تتدارآهم وتأخذ بأيديهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر

ا                    :لوه حيث يقول   آانوا ال يتناهون عن منكر فع      اوقد لعن اهللا قومً    َك ِبَم ْرَيَم َذِل ِن َم َسى اْب َساِن َداُوَد َوِعي ﴿ُلِعَن الَِّذيَن َآَفُروا ِمْن َبِني ِإْسرائيَل َعَلى ِل

وَن﴾            * َعَصْوا َوَآاُنوا َيْعَتُدوَن     اُنوا َيْفَعُل ا َآ دة (َآاُنوا ال َيَتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعُلوُه َلِبْئَس َم اه  )79-78:المائ ه وسلم      -و رسولنا    ، وه -صلى اهللا علي

ال  -صلى اهللا عليه وسلم    - فعن أبي هريرة رضى اهللا عنه أن النبي          ، ُيرغب في عمل الخير ويحذر من الضالل         ه        ":  ق ان ل ى هدي آ ا إل من دع

ام                  ل آث م مث ه من اإلث ك     من األجر مثل أجور من يتبعه ال ينقص من ذلك من أجورهم شيًئا، ومن دعا إلى ضاللة آان علي نقص ذل ه ال ي من يتبع

ا             وهذا الحديث يوضح لنا األجر العظيم للقائمين على أجهزة اإلعالم إذا سُ            "من آثامهم شيًئا   شار، آم أثير وانت ا من ت ا له خرت لهداية الناس لم

  .يوضح اآلثام الكبيرة التي يحملها هؤالء بما يبثونه من ضالالت وانحراف

ه، وإنَّ صب يسري في جسد المجتمع ويفتك به إن لم يتدارك بح آمثل الميكروا، فرد يرتكب منكرً يإن أ  ا  مجتمعً ره وعالجه ووقاية المجتمع من

ى                    ال عل ه األجي رات لهو مجتمع فاضل طاهر تنمو في ظل ل المنك اهون عن فع يتعارف أفراده، على دعوة بعضهم البعض إلى فعل الخير ويتن

  : فكما يقول الشاعر،ألمماالستقامة واألخالق الفاضلة التي هي أساس بناء ا
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   فإن همو ذهبت أخالقهم ذهبوا                   إنما األمم األخالق ما بقيت 

ى           -رجًال أو امرأة  -والتيار اإلسالمي يدعو آل مواطن       ومين عل اآم والمحك  إلى القيام بواجب النصيحة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر للح

راد      فالدين النصيحة، وأال ن    ،السواء ى أف خاف في اهللا لومة الئم، فإن ذلك ال يقرب أجًال وال يباعد من رزق، وإن المعروف األآبر الذي يجب عل

شعب   ىنه  هو تطبيق شريعة اهللا العادلة على الناس، آما أن المنكر األآبر الذي يجب أن يُ              ،الشعب أن يطالبوا به    راد ال ه أف ر    ، عن م بغي  هو الحك

  .شريعة اهللا

ر                 وال يفوتنا أن   المعروف والنهي عن المنك ام بواجب األمر ب ه وال           ، ننبه إلى أن القي ذي يحقق الغرض من تم باألسلوب المناسب ال  يجب أن ي

ِة     وقد قال اهللا تعالى، األسوة الحسنة-صلى اهللا عليه وسلم- إلى منكر، ولنا في رسول هللا        ييؤد ِة َواْلَمْوِعَظ َك ِباْلِحْكَم َسَنِة  ﴿اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربِّ اْلَح

آل ( َغِليَظ اْلَقْلِب الْنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك﴾       ا﴿َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُآْنَت َفظ        :وقوله تعالى  )125من اآلية : النحل(َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن﴾   

  ).159من اآلية: عمران

ا    ؛وجهفليؤد آل منا النصيحة لغيره على أآمل          شعب          ؛ ليتقبلها وينتفع به راد ال ين أف اون ب ة من          ؛   وليتحقق التع صلبة المتين إلرساء القاعدة ال

ار     يتوفر فيه األمن واالستقرار واإل      ا مستقرً ا ليقوم عليها بناء الوطن سليمً     ؛األفراد الصالحين واألسر الصالحة والمجتمع الفاضل      اج واالزده نت

  .بإذن اهللا

  

  تشييد قاعدة البناء

ون                          ؛ بناء قاعدة يقوم عليها    للك راد واألسر في المجتمع يمثل ا، واألف ا أو ضعفها ورخاوته  ليعلو ويستقر أو ينهار حسب قوة القاعدة ومتانته

إذا اعتُ   ى قاعدة صلبة واستقر وحقق               القاعدة التي يقوم عليها نظام الحكم، ف م عل ام الحك ام نظ صالحة، ق صالح واألسرة ال رد ال داد الف ى بإع ن

ستطع    ، ضعيفًةوطن آل أسباب الخير واالزدهار، أما إذا خرب الفرد وانهارت األسر تصبح القاعدة هشةً  لل م ي م، ول  وانهار من فوقها نظام الحك

 ، وما دام األفراد الذين سيسهمون في البناء أشباهَ  هشًة ما دامت القاعدة رخوًة،أن يحقق أي إصالح مهما حاول وبذل من جهد وأنفق من مال       

  .ال وليسوا رجاًالرج

زة                       ة والع ل مقومات الرجول واطن المصري من آ غ الم ذا الهدف            ،  إن أعداء اإلسالم خططوا منذ زمن بعيد لتفري وسخروا في سبيل تحقيق ه

ر الرسمية    م،العديد من الوسائل ومعاول الهد   شديد  - الرسمية وغي ذ         -ولألسف ال ى ه ى صار الحال إل ة حت م الحكومات المتوالي ه  استجابت له

  .الحال التي نتباآى اليوم عليها، وصرنا نلهث ونصرخ لتدارك األمر قبل فوات األوان

ريم شعب المصري الك ا ال ا لك،أيه صراحةم ب نقوله ل ال ح ة إن أي:ك ن تفل داعي ل ان المت ذا الكي رميم ه ة لت و أنفق، محاول شل ول ا الف  ت ومآله

 في البناء هي إيقاف معاول الهدم التي تهدم الفرد واألسرة، ثم تشييد القاعدة               ىوة األول ، فإذا آنا جادين في بناء وطننا فالخط       ةالمليارات العديد 

  .الصلبة للبناء والمتمثلة في المواطنين الصالحين واألسر الصالحة النموذجية

دم،          ،ال يجوز لعاقل أن يصدق ادعاء الحكومة في اإلصالح والبناء           ،وال يمكن أن يتحقق إصالح        ومعاول الهدم الحكومية تزاول مهمتها في اله

سر      ،وأجهزة اإلعالم على حالها ومصانع الخمر الحكومية تواصل إنتاجها ألم الخبائث           وادي المي  وأماآن بيعها وشربها منتشرة في آل مكان، ن

ارد ويح   ىوربت بنفس المستووردت وُح ولو ُط، والمخدرات تنتشر،قائمة وأماآن اللهو والفسق يحميها القانون  ذي يط ه اإلسالميون    ال ارب ب

  .النتهت منذ زمن بعيد
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وة      ولقد ارتفع الصوت بالصح    ذه الغف ه أن يصحو من ه ة ثم ارتفع الصوت بالنهضة، وال أحسب أن هناك من أبناء هذا الوطن من ال يريد لوطن

ا ف              . أو من ال يريد لوطنه أن ينهض من هذه الكبوة          اء تمارس دوره ان، ومن يحاولون     ولكن آيف نصحو ووسائل التخدير واإلله ي أمن وأم

ل          ى الحضيض وتحول دون آ إيقاظ الشعب وإحياء ضميره يحاربون ويطاردون ويعتقلون، وآيف ننهض من آبوتنا ومعاول الهدم تهوي بنا إل

  !اء؟؟عمل بنَّ

دم رسميةً       بإيقاف آل  ،إن التيار اإلسالمي يطالب الحكومة أن تقدم الدليل على صدق رغبتها في الصحوة والنهضة والبناء               اول اله  آانت أو   مع

  ولن يكون ذلك إال على أساس من هديِ      ،رسمية، وأن تسخر وسائلها في تشييد القاعدة المتينة ببناء المواطن الصالح واألسرة الصالحة             غيَر

  .-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا ورسوله 

ستطيع      وتقوم عليها حكومة،إن القاعدة الشعبية الصالحة تقدم ممثلين لها صالحين        اء، وت - صالحة تسلك الطريق الصحيح في اإلصالح والبن

  . أن تصمد أمام أي ضغوط سياسية أو اقتصادية أو عسكرية يتعرض لها الوطن من األعداء-باستقرارها على قاعدة صلبة

سالح،           إن التيار اإلسالمي يريد القاعدة الصالحة القوية المستعدة لبذل الجهد والعرق في سبيل االآتفاء الذات               ة وال واد الغذائي ي وخاصًة في الم

د                                 ز، نري سبب رغيف الخب ر ب ة للغي ة الذليل تخلص من التبعي ى البطون في سبيل ال ربط األحجار عل ة المستعدة ل صالحة القوي نريد القاعدة ال

  . اجتناإلصالح األرض وزراعتها بما يغنينا من قمح وغيره ويزيد عن حا القاعدة التي يسهر أبناؤها ليًال ونهاًر

د وصبر وعزم صادق                 آبيرةً إننا نثق ثقةً   ل جل شاقة بك ام ال دت   ،  في شعب مصر وقدرته وهمته في تخطي الصعاب وإنجاز المه خاصًة إذا تول

  .  على طريق البناء، وإذا شعر باألمن واألمان والحرية والتقديرى ووجدوا فيه القدوة العملية األول،الثقة بينه وبين النظام الحاآم

وال      ا  وال طريق غيره وهذه بدايته وخير لنا جميعً     ،د ونؤآد للشعب وللنظام الحاآم أن هذا هو الطريق        نعو وفر الجهود واألم درس ون ه ال أن نفق

ر                  اأن تبذل وتنفق في طرق محكوم عليها مقدمً        ي تعب ر والت دل وال تتغي ه التي ال تتب سنن اهللا في خلق زم ب شر أن نلت ا نحن الب  بالفشل، وخير لن

ِضلُّ            )11من اآلية : الرعد(﴿ِإنَّ اللََّه ال ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهْم﴾         :ها اآليات الكريمات  عن ال َي َداَي َف ﴿َفِإمَّا َيْأِتَينَُّكْم ِمنِّي ُهدًى َفَمِن اتََّبَع ُه

ْنكً     ﴿َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْآِري فَ    )123من اآلية : طـه(َوال َيْشَقى﴾  َشًة َض ى﴾        اِإنَّ َلُه َمِعي ِة َأْعَم ْوَم اْلِقَياَم ُشُرُه َي ـه (  َوَنْح َرى    )124:ط َل اْلُق ْو َأنَّ َأْه ﴿َوَل

ِسُبوَن﴾                   اُنوا َيْك ا َآ ْذَناُهْم ِبَم ذَُّبوا َفَأَخ ِة        )96:عراف أل(آَمُنوا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَآاٍت ِمَن السََّماِء َواْلَأْرِض َوَلِكْن َآ ى الطَِّريَق َتَقاُموا َعَل ِو اْس ﴿َوَألَّ

اء،                       .. )16:الجـن(﴾اَلَأْسَقْيَناُهْم َماًء َغَدقً   ا البن وم عليه صلبة التي يق ة ال شييد القاعدة المؤمن إننا نريد أن تتضافر الجهود في صدق وإخالص لت

د     ، عن إرهاق الحناجر بالهتاف    ًداء، وبعي ف، ورفع الشعارات الجوفا   يي عن آل صور المزايدات والنفاق والتز      ابعيًد  وإلهاب األآف بالتصفيق، فق

ا                  اأخرت هذه الصور تقدمنا آثيرً     ا من يقومون به ا وأنكرن ا وأنكرناه صنا منه أثير       ،، ولن نتقدم إال إذا تخل ع الت دناهم من مواق رأ   ؛ وأبع ى يب  حت

  .المجتمع من آثارهم الضارة المدمرة

ل واألمراض        ا لنزيل معً  ؛ يقوم بها آل فرد مع نفسه وفي محيطه ومن موقع تأثيره            جادةً شعبيًة  وتوعيةً  عامةً نريدها تعبئةً  ام من العل ذا الرآ  ه

  .التي رسبتها وخلفتها معاول الهدم ووسائل التخريب التي خطط لها األعداء وأشرفوا علي قيامها بمهمتها، والعادات الضارة واألخالق السيئة

سلمي  ا الم ن علمائن د م ه      نري ة التوجي ن مهم م م يط به ا أن ع م ن واق م م ام اهللا أوًال ث سئوليتهم أم ق م ن منطل ؤثر م دورهم الم وا ب ن أن يقوم

  .واإلرشاد

ةُُ    م وقف ون له ر أن تك يخ األزه ر ش ام األآب ضيلة اإلم هم ف ى رأس نهم وعل د م صةُُنري صر    خال ي م ا ف ر وبيعه ناعة الخم ا ص رون فيه  هللا ينك

 ومسئولية الحكومة أمام اهللا ، فيوضحون التحريم القاطع لها في شرع اهللا    ،ر القدوة لغيرها من األقطار اإلسالمية      مص ، مصر األزهر  ،اإلسالمية

اآم                              ه الح ا يحمل ه، وم ى المجتمع وتقوض بنيان ود عل ثم أمام الشعب والتاريخ وإباحتها وموضحين ما تولده أم الخبائث من خبائث وشرور تع

  .وحكومته من أوزار إزاء ذلك
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دنيا  ة واحذروا عقوبة آتمانه التي ال تعدلها أي      ، استشعروا أمانة العلم   ،يها اإلخوة العلماء  أ تم آلمة الحق ال    ... عقوبة تتعرضون لها في ال  إذا قل

  ...تخافون معها لومة الئم

تخلص من     ووضحوا آيف أنه يمحق البرآة ويوقعنا في حرب مع اهللا ورسوله، وأنه لن يصلح،واستنكروا التعامل بالربا   د أن ن  اقتصادنا إال بع

  !.الربا في آل معامالتنا؟

 المتمثلة في أجهزة اإلعالم وما تعرضه في التلفاز والراديو وما يعرض في -التي لطخت وجه مصر المسلمة-استنكروا صور الفساد واإلباحية    

  .ية وغيرهادور السينما وأشرطة الفيديو، وآذلك بؤر الفساد في شارع الهرم وفي القري السياح

ذه         ،نريد من علماء االجتماع أن يشارآوا في هذه التوعية والتعبئة الشعورية           سببها ه ي ت ة الت  فيوضحوا للشعب وللحكومة األضرار االجتماعي

دعو إ         ،المعاول الهدامة وتأثير الخمر في هدم األسر وتشرد األبناء         الم أو مشاهد فاسدة ت ه من أف ا تبث ى االنحالل    آذلك أثر أجهزة اإلعالم وم ل

  . وأثر ذلك على بنية المجتمع وانهياره،وإثاره البهيمية والغريزة في النفوس

ام ثانيً               رأي الع ة أوًال ولل ا            انريد من األطباء أن يوضحوا للحكوم ضارة للخمر والمخدرات بأنواعه ار الصحية ال البوا المسئولين      ، اآلث  وأن يط

سية      وآذلك أطباء    ،بحماية المجتمع من هذه األضرار     ا صريحةً     ،األمراض العصبية والنف نهم أن يقولوه د م ان والهدى      نري د عن اإليم  أن البع

  . وما في المجتمع من متناقضات وصراع مادي آذلك، هذه األزمات النفسية واألمراض العصبيةالنبوي وراَء

اريرَ        ام تق رأي الع دموا للمسئولين ولل يالته نريد من أهل القانون والقضاء أن يق ات والمحاآمات      هم وتحل ع التحقيق شار الجرائم من واق  ،م النت

ذه الجرائم      ا  أساسًيا  وآيف أن للخمر والمخدرات دورً     اب ه وي                     ،في ارتك ام الترب از، وعدم االهتم سينما والتلف الم التي تعرض في ال ذلك األف  آ

وانين الوضعية التي ال تزجر وال               دة واألخالق اإلسالمية والق ى أساس من العقي انون        بالنشء عل ى رجال الق شار الجرائم، وعل ع من انت تمن

  .والقضاء أن يطالبوا بتطبيق الشريعة واالهتمام بالتربية الدينية

ة                       ذه التعبئ شارآوا في ه أثير أن ي ه والت ا دور في التوجي هكذا يدعو التيار اإلسالمي آل فئات الشعب وأصحاب التخصصات المختلفة والتي له

واطنين               الشعورية والتوعية الشعبية ح    وطن والم دمير لل دم ووسائل التخريب والت د   ؛ول التخلص من هذا الرآام وإلغاء آل معاول اله شيد بع  لن

  .ذلك القاعدة الصالحة الصلبة على أساس متين

اء مصانع الخمر ومحال                      ا  ثم لننظر بعد ذلك موقف النظام الحاآم ونواب حزبه من هذه المطالب الهامة والرئيسية، هل سيصرون على بق  بيعه

ا يجلب                ؟ين في ذلك شرع اهللا ومصلحة الوطن      متحدِّ ل م دم وآ اول اله ل مع اف آ رارات بإيق اذ الق ى اتخ ا ويصرون عل  أم أنهم سيتجاوبون معن

  .سخط اهللا علينا ويحول دون بناء المستقبل الزاهر لوطننا العزيز؟ نأمل أن يستجيبوا

  

  ...هيا إلى أقوى سالح

ل عزة ونصر           ونُ ،عدوان الح نقاوم به آل  سنعم أقوى    ر وآ ل خي ه آ ساد ونحقق ب ل ف ه آ ز       ،صلح ب اهللا القوي العزي ان ب  أال وهو سالح اإليم

  .هه وشِر واإليمان بمالئكته ورسله وباليوم اآلخر وبالقدر خيِر،الجبار

ستحق  امان وأصبحنا مؤمنين حقً    في ميزان القوى وأخوف لألعداء من مفاعل ذري، ذلك أننا لو تسلحنا بسالح اإلي  إن الرجل المؤمن أثقلُ     سن

ين تحقيقً        صادق للمؤمنين       اتأييد اهللا ونستحق النصر والتمك ز    ، لوعد هللا ال ه العزي ا ورد في آتاب يم     ، آم ز الحك د اهللا العزي  وهللا ، فالنصر من عن

سموات واألرض ود ال داء جميًع  ،جن وى األع ف ق ن تق وى اهللا   ا ول ام ق ا أم ألبوا علين ا ت وى ُم- مهم ب الق اَن َحق:-وه ْصُر  ا﴿َوَآ ا َن َعَلْيَن
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َننَّ               )47من اآلية : الروم(اْلُمْؤِمِنيَن﴾ ْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ ْن َق ِذيَن ِم َتْخَلَف الَّ ا اْس ي اَألْرِض َآَم ﴿َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِف

  ). 55من اآلية: النور(﴾ا َيْعُبُدوَنِني ال ُيْشِرُآوَن ِبي َشْيًئاْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنَلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي ا

ذي           – ولن ينسى  –إن العدو الصهيوني ال يزال يذآر      دائيين اإلخوان المؤمنين ال ة من الف و ن تلك النوعي الءً ا أبل اد ضدهم عل     حسنً  ب ى ا في الجه

رً                         ،أرض فلسطين  ه يحدث تغيي ل إن ل األفاعي ان يفع ا، إن اإليم ات يمكن الرجوع إليه رً ا وقاموا ببطوالت رائعة سجلها البعض في آتيب  في  ا آبي

  .النفوس ويفجر طاقات من القوة والتضحية والجهاد والصبر

ان        ، وتعلن الهدنة  ،ي المؤمن  ودخلت الجيوش العربية لتوقف الجهاد الفدائ      ،مر ضد هؤالء المؤمنين   آلقد حدث الت    ام الكي  ويتم التقسيم ويعلن قي

دون نسف        ، إ  التهم الباطلة بهذه النوعية    ت ويؤخذ المجاهدون إلى المعتقالت، وتوالت المحن وألصق       ،الصهيوني ون ويري نهم إرهابيون ومخرب

  .المنشآت وتدمير الوطن

تهم  أعتقد أنه قد اتضح لشعب مصر بل والشعوب العربية واإلسالمية   ذه ال م أخلص         ، زيف ه ة من المؤمنين ه ذه النوعي ع أن ه  ووضح للجمي

  . للبذل والتضحية في سبيل تحقيق الخير لكل أفراد الشعب مسلمهم وغير مسلمهما واستعداًداأبناء الوطن لوطنهم وأآثرهم إخالًص

  .اهب البناءة لتتولد الطاقات والمو؛من أجل ذلك ندعو أفراد الشعب إلى التحلي باإليمان الصادق

القلق أو الضعف     ، ويولد الشعور بالقوة والعزة واإلقدام، إن اإليمان حينما يباشر قلب صاحبه يكسبه االطمئنان والسكينة    شعور ب ويخليه من ال

  .أو التردد والحيرة واليأس

دع    نريد من آل مسلم أن تصفوَ      وان الب ل أل دجل   عقيدة التوحيد عنده من آل شائبة، نريد أن نتخلص من آ ات وال د ارتفعت    ،  والخراف خاصًة وق

  .نسبة التعليم بين أفراد الشعب مما يساعد على رفض هذه األشياء وانحسارها وتالشيها

ذلك     ،ونريد منه أن يدعم إيمانه بالعمل الصالح في آل مجال من مجاالت العمل، فليس اإليمان بالتمني            ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ل

  . من آيات القرآن لإليمان في آثيٍراالح مرادًفنجد العمل الص

ال     ا فيقوم بعبادة اهللا تحقيقً ، آل تكاليف اإلسالم   آما نريد من آل مسلم أن يؤديَ       دنيا حيث ق ا ال ا  : للرسالة التي خلقنا اهللا من أجلها في حياتن ﴿َوَم

  ).56:الذريات(َخَلْقُت اْلِجنَّ َواِألْنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدوِن﴾

ا، فالصالة من أقوى          ؛ وفي المسجد ما استطاع إلى ذلك سبيًال وبحضور قلبٍ         ،ا على الصالة في وقتها     منَّ آلُُّحافظ  يفل ا وثوابه ؤتي ثمرته  آي ت

ِر﴾         وصدق اهللا العظيم      ،الوسائل لحفظ اإلنسان من االنحراف وفعل المنكرات       َشاِء َواْلُمْنَك ِن اْلَفْح ى َع صَّالَة َتْنَه ة م : العنكبوت (﴿ِإنَّ ال ، )45ن اآلي

  .وهي آفارة لما بينها من السيئات

 نريد أن .. وليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب    ، بكل جوارحه وخواطره   ا صحيحً اونريد من آل مسلم أن يصوم شهر رمضان المعظم صيامً         

وُر شهر رمضان ن ود ل ُريع ى صار شه،هه وروحانيُته وأث ذي أصابه حت شويه والمسخ ال ذا الت ه ه ة وَر وننفي عن ة" التخم سهر "الكناف  وال

  ".الفوازيز"والسمر و

ال                  ذا الم سبه له ي آ د تحرى الحالل ف اة لمستحقيها ويكون ق ه بالزآ ى  ،نريد من آل مسلم صاحب مال أو تجارة أن يؤدي حق اهللا في مال  وعل

ه               ألنه ؛ فهو األشد حاجةً   ؛ وأال ينتظر سعيهم إليه    ،المزآي أن يسعى هو إلى الفقراء والمحتاجين       ة وينجي ه الجن ذي يدخل واب اهللا ال  يحتاج إلى ث

  . وهذا هو الفوز العظيم، أما الفقراء فهم يحتاجون فقط إلى ما يسد رمقهم ويستر عورتهم هنا في الدنيا وهذا أمر هين،من النار

اءه       ..ف وال يسوِّ  ، أن يسارع إلى أداء هذه الفريضة      - أسباب االستطاعة لحج بيت اهللا الحرام       له توفرت–ونريد من آل مسلم       فال أحد يضمن بق

ه     ولم يفسقْ   ولم يرفثْ  ا، صحيحً  فمن أدى الحج أداءً    ، للزاد الروحي ولغفران الذنوب     عظيمةُُ  وإن رحلة الحج فرصةُُ    ،لعام قادم  وم ولدت  رجع آي

  .أمه
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ط      آثير من المسلمين يظنون العبادة المطلوبة قاصرةً       رو    ، على هذه الفرائض األربع فق ادة          ولكن المف ا عب ا آله ى أن    ...ض أن تكون حياتن  بمعن

 وهكذا، ويتحقق  ... ومن رياضتنا عبادة.. ومن زواجنا عبادة.. ومن عملنا عبادة   ... ومن دراستنا وتعلمنا عبادة    ...نجعل من أآلنا وشربنا عبادة    

ا، فل                 :ثنيناذلك بأمرين    ذه األمور وغيره ل من ه شرع في آ ا حين  يكن نت هما النية والتزام ال شراب      تن ام وال ا نتقوى بالطع ل ونشرب أنن  ، نأآ

ة أو           ا وننال ثوابً   فبهذا يصير األآل والشرب عبادةً     ،ونتحرر من الحرام   ادة المسلمين بالمهن م وإف  على ذلك، آذلك لنجعل نيتنا في الدراسة والعل

ا نخدم اإلسالم والمسلمين بعملنا ونكسب المال الحالل الحرفة التي نتعلمها ونتحرى في تعلمنا ما ال يخالف شرع اهللا، وتكون نيتنا في العمل أنن         

ة البيت المسلم وتنش          لمعيشتنا وأهلنا ونتحرى أال نعمل في عمل حرامٍ      نفس وإقام زواج تحصين ال ة في ال ذلك الني ة  ئ أو فيه شبهة، وآ ة الذري

ى محراب           ، على الجهاد والعمل لصالح اإلسالم والمسلمين      هعينيالصالحة، والرياضة آذلك بنية تقوية الجسم ل       اة إل صورة تتحول الحي  وبهذه ال

  . نزاوله في حياتناآبير نتعبد فيه إلى اهللا بكل عمٍل

  .هوالتيار اإلسالمي يريد من آل مسلم أن يتحلى باألخالق اإلسالمية الفاضلة وبآداب اإلسالم في آل صغيرة وآبيرة من أمور حياته ومعامالت

أ أو انحراف           ا شامًال خاليً  ا صحيحً اونريد منه أن يهتم بفهم إسالمه فهمً       زاء أو خط ه           ،   من أي اجت م علي شكيك المشككين، وإذا أبه أثر بت وأال يت

  .  فليسأل أهل الذآر من العلماءشيءُُ

 وأال ، شيء حرمه اهللا وأن يرفض التعامل في أيِّا بتطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية على نفسه وأهله ليبدأ آل منَّ ،أيها الشعب المصري الكريم   

ل شيء      م اهللا وشرع اهللا في     .ننتظر حتى تقوم الحكومة بتطبيق الشريعة، فاهللا سائلنا عن آ سنا بحك زم أنف ستطيع أن نل ا  ن ، ورحم اهللا األستاذ   ن

  ".أقيموا دولة اإلسالم في قلوبكم تقم على أرضكم"حسن الهضيبي حيث آان يقول 

باستعمالها في   - فال يقصر في حقوق اهللا وأداء واجب الشكر على نعمه   .. في حياته مع اهللا    ال فرد مسلم أن يقيم العدل ويتخذه أسلوبً       نريد من آ  

ا         ، وأن يكون  -طاعته وعدم استعمالها في معصيته     سه فال يظلمه ادًال مع الناس فال          ب عادًال مع نف ا، وأن يكون ع ا تنحرف وتعصي ربه ترآه

  .على حق أحد من الناسروال يجو ايظلم أحًد

 في حياته مع اهللا ومع نفسه ومع الناس، فيعبد اهللا وآأنه يراه وإن لم يكن يراه فإن اهللا يراه، وأن             ا أسلوبً ونريد من آل مسلم أن يتخذ اإلحسانَ      

ه         ن يقدم لهم الخ   أيحسن مع نفسه بأن يسلك بها سبيل الرشاد والنجاة من عقاب اهللا، ويحسن مع الناس ب                و أساءوا إلي ى ول ر حت ْسَتِوي  ي ﴿َوال َت

  ).34:فصلت(اْلَحَسَنُة َوال السَّيَِّئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َآَأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم﴾

ا             ه ويحسن إليهم ر والدي ه           ،نريد من آل مسلم أن يب ى جيران ه ويحسن إل ر مسلمين         - وأن يصل رحم انوا أو غي ده أن يختلط    - مسلمين آ  ونري

وطن               ذا ال نهم       ،بالناس وأن يعايشهم ويتعاون معهم على البر والتقوى وآل عمل نافع له راحهم ويعي راحهم وأت ي أف شارآهم مشاعرهم ف  وأن ي

  .في أزماتهم وحل مشاآلهم

ةً   ،ذاء أو إعناتيأي إونريد من آل مسلم أن يتحرز آل التحرز من التعرض إلخواننا األقباط ب     ر فتن ةً  وأال يتورط في عمل يثي ال من    طائفي  أو ين

  .الوحدة الوطنية

ه           ،ه هذه اآلداب السامية واألخالق الفاضلة      الذي يتمثل فيه أفرادُ    ،إنه وال شك مجتمع فاضل      وما أسعد أفراده، شتان بينه وبين مجتمع تنتشر في

  .غير ذلك من آذب وغش وأنانية ونفاق و،األخالق السيئة

  .وهكذا بسالح اإليمان نستطيع أن نحقق الكثير من مجتمعنا وأن نتخلص من آثير من العلل واألمراض، ومن السلبية والالمباالة

  . ولكنه يتوجه بالحديث أيًضا إلى إخواننا األقباط فنقول لألفراد أوًال،والتيار اإلسالمي ال يقصر حديثه وآالمه على المواطنين المسلمين فقط

ة     اأن يحسنوا ظنهم ويصححوا أي خطأ في تفكيرهم حول اإلسالم والمسلمين وذلك بالتبين وسؤال أهل الذآر، فاإلسالم يهتم آثيرً                    بحسن العالق

  .بين المسلمين وأهل الكتاب الذين يعيشون في ظل دولتهم ويقر لهم بكل الحقوق األساسية
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 وقد سمعت هذه العبارة بنفسي من سيادة  !؟لفتح اإلسالمي األقباط في مصر من ظلم الرومان  نريد منهم أن يراجعوا التاريخ ليعلموا آيف أنقذ ا        

  . آما ذآر أيًضا تعايش إخواننا األقباط مع المسلمين هذه القرون الطويلة في جو من الوحدة الوطنية ودون متاعب،األنبا شنودة

ا، الشريعة اإلسالمية سيضمن لهم حقوقهم أآثر مما تحققه القوانين الوضعية حال    نريد من إخواننا األقباط أن يطمئنوا آل االطمئنان أن تطبيق             ًي

ا من                     ا  ويذآر التاريخ أن آثيرً    ي ظله ا يتحقق ف من إخواننا النصارى ترآوا األقطار التي آانوا يقطنون فيها ليعيشوا في ظل الدول اإلسالمية لم

  .أمن وعدل وأمان

ستجيب         اط أال ي ا األقب ا أعداء اإلسالم والمسلمين              نريد من إخوانن ل التي يردده ًضا من الملحدين        ،وا لإلشاعات واألباطي  وأعداء المسيحيين أي

  . الذين يرسلون مجالت وآتابات إلثارة الفتنة هنا في مصر،والماديين، ومن هؤالء الذين في المهجر

ةً              ون آراهي اط أن المسلمين ال يحمل دً   أو فالتيار اإلسالمي يؤآد إلخواننا األقب ة من أي              ، نحوهم  ا حق ة الخالي شة الهادئ ى المعاي  ة ويحرصون عل

ه                         إثارة أو احتكاك، آما يتوجه التيار اإلسالمي إلى الهيئات غير اإلسالمية ويطلب منهم النظر إلى اإلسالم بعين اإلنصاف ومحاولة التعرف علي

صادرة عن أعداء اإلسالم              شرقين عن اإلسالم          ،من مصادرة الصحيحة ال من األقاويل واألراجيف ال ه بعض المست ا يقول ر مم  ونحذر من آثي

  .والمسلمين

ه اإلسالم للمسلمين، وعلى تلك الهيئات أن األن ذلك خلق يأباه آل دين، يأب  ، إساءة أو تشويه لإلسالم    ةآما نطلب منهم العمل على منع صدور أي       

                 .تنتبه إلى التيارات التي تحاول بث الفتنة بين أبناء الوطن الواحد

ان عمومً                   ستهدف حرب األدي ة التي ت ارات العالمي راب من        اونطلب منهم النظر بعين الحذر للتي نهم االقت ا نطلب م اديين، آم اديين والم  آاإللح

  .الهيئات اإلسالمية والتفاهم معها في آل القضايا التي تهم المسلمين أو غيرهم من أهل األديان األخرى

وإلى عزم صادق  ، أمر يحتاج إلى جهد ومجاهدة  -من إصالح أنفسهم ومن التسلح بسالح اإليمان      - اإلسالمي من أفراد الشعب    إن ما يطلبه التيار   

ى طريق اإلصالح      وتعاون آبير لتحقيق هذا اإلصالح، واألمل عظيم وآبير في استجابة أبناء الوطن لهذا المطلب الذي يعتبر الخطوة األولي عل

  .ح غيرهالذي ليس هناك طريق إصال

  

  هيا إلى اإليجابية وتصحيح المسار

م    ر الحك ذلك من أث داء وآ ي من األع تالل األجنب ر االستعمار أو االح دة من أث ل وأمراض عدي ا عل د انتابته ا ق سبق أو أوضحنا أن مجتمعاتن

ديكتا ذي ابُتيورتال سي ال سلبية والت ل ال ذه العل ة واإلسالمية ومن ه ا العربي ر من أقطارن ه آثي ت ب سئولية لي شعور بالم االة وعدم ال ب والالمب

  .الوطنية، وهذه أمراض غاية في الخطورة

اب اهللا                              آم سبق أن أوضحنا    ثًال في آت ه متم ذي وضعه اهللا لخلق شافي ال  أن السبيل إلى العالج من هذه العلل واألمراض لن يكون إال بالدواء ال

ة : االسراء(ُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنيَن﴾﴿َوُنَنزُِّل ِمَن اْل -صلى اهللا عليه وسلم-وسنة رسوله   صلى اهللا  -وحديث رسول اهللا    )82من اآلي

  ".ترآت فيكم من إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا آتاب اهللا وسنتي" -عليه وسلم

ا                 وب وضمائر، ومهم ا من مؤسسا دون أن يوجد              فاألزمة أو األزمات التي تعاني منها مجتمعاتنا في الحقيقة أزمة قل وال وأقمن ا من أم  جمعن

ا                         الضمير وتصلح القلوب فلن تحل هذه األزمات ولن يتحقق أي إصالح ولن تجدي القوانين مهما آثرت أو اشتدت في تقويم الحال وانضباطه م

  .لم يوجد الضمير بجانب القانون الرباني الذي شرعه اهللا أحكم الحاآمين والعليم الخبير بخلقه
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ة بضرورة تطبيق شريعة اهللا                  و ه في المجالس النيابي سبق أن ذآرنا أن واجب آل مواطن أن يطالب النظام الحاآم مباشرة أو عن طريق ممثلي

و واإلعالم   سر ودور الله ا والمي الخمر والرب ارز اهللا بالمعاصي آ ي تب ر الرسمية الت رات الرسمية وغي ذه المنك ل ه دم وآ اول اله اف مع وإيق

  .ير ذلكالفاسدة وغ

وّ        ؛وقلنا إن صالح الحكام مطلوب     ا أال نع واطنين، ولكن قلن وطن والم ا         ألن فيه صالح الحكم وصالح ال د يطول بن ام فق ى صالح الحك ل فقط عل

اء والتي تتكون من                   ا البن وم عليه صلبة التي يق شييد القاعدة ال  الموقف آي يتحقق ذلك، ولكن نبدأ مباشرة ودون تأخر بإصالح المواطنين وت

ل                 صادق هو الكفي ان ال ان، ألن اإليم المواطن الصالح ومن األسرة الصالحة والمجتمع الصالح، وطالبنا سابًقا بالتسلح بأقوى سالح وهو اإليم

  . بتخليص الفرد من العلل واألمراض التي تعاني منها

ه مو                 ل من ك ويجع سعى              اإليمان هو الذي يخلص الفرد من السلبية والالمباالة والتسيب وغير ذل ه وي شعر مسئوليته نحو وطن ا يست ا إيجابًي اطًن

  .ألداء واجبه وتعبًدا هللا وأداء لواجب ديني

أ                      زاء أو االنحراف أو الخط ًدا عن االجت ا صحيًحا شامًال بعي م إسالمه فهم واطن مسلم لكي يفه ان    ،توجهنا إلى آل م سلح بسالح اإليم  وأن يت

  .ق اإلسالمية الفاضلة وغير ذلك من مقومات الشخصية البناءة النافعةومتطلبات اإليمان من العبادة الصحيحة واألخال

شعر    أ فنتوجه إلى آل مواطن مسلم آان ،واليوم نطالب بتحقيق ثمرة من ثمار اإليمان وهي اإليجابية والتخلي عن السلبية       ر مسلم أن نست و غي

وم       أيس ألى جهة ملكيتنا لهذا الوطن ولكل شبر فيه ولكل مقوم من مقومات الحياة فيه، ول        وطن أو أي مق ن تتصرف في أي شبر من أرض ال

  .من مقوماته مغفلة حق المواطنين وملكيتهم للوطن ومقوماته

  .ولن يكون ذلك بمجرد الكالم ورفع الشعارات وتسويد الصحف بالمقاالت ولكن بالعمل واإليجابية

رة              وطن       ،   مسئوليته واختصاصه    نريد من آل مواطن أن يقوم بدور إيجابي بناء في موقعه وفي دائ ة اهللا وصالح ال ك مراقب ي ذل وأن يتحرى ف

ى                          وال يخشى في اهللا لومة الئم، وأن يشعر أنه على ثغرة من ثغرات الوطن عليه أن يسدها ويؤديها على أآمل وجه، إن اإليمان يدفع صاحبه إل

صلى اهللا  - آما يحثنا الرسول "يحب إذا عمل أحدآم عمًال أن يتقنه      إن اهللا   " يحثنا على ذلك     -صلى اهللا عليه وسلم   -إتقان عمله وحديث الرسول     

  ". من عمل يده بات مغفوًرا لهمن بات آاًال"فيقول ه  إلى العمل وتحمل مشاق-عليه وسلم

اء في المجتمع                           ر من أهم وأخطر مراحل البن ذي يعتب ه ال رأة أن يخلص في أداء عمل ان أو ام ًال آ ال   ، نريد من المواطن المدرس رج فاألجي

وطن             ،ة أمانة في أيدي المدرسين على مختلف مراحل التعليم        ئالناش ي إخالصه هللا ولل ه ف دون ب ة يقت ه الطلب  نريد المدرس القدوة العملية ألبنائ

الي تتش                              ا، وبالت ا وروحًي دنًيا وعقلًي اء شخصيتهم ب ة بن يم يمرون بمراحل رة التعل ال   ويقتدون به في أخالقه وسلوآه، إن الطلبة في فت كل األجي

  .حسب ما يتلقونه من مفاهيم ومبادئ ومثل وقيم عن طريق مدرسيهم ويكون لذلك أثره الممتد في حياتهم بعد ذلك

َق  إن التيار اإلسالمي يحث على العلم والتعليم فأول آيات نزلت من القرآن تحث على العلم بقوله تعالى      َق األِ * ﴿اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَل َساَن  َخَل ْن

اْلَقَلِم     * اْقَرْأ َوَربَُّك اَألْآَرُم    * ِمْن َعَلٍق    ْم﴾         * الَِّذي َعلََّم ِب ْم َيْعَل ا َل َساَن َم َم اِألْن ذي يكف     )5-1:العلق (َعلَّ يم ال د التعل  فقط لمجرد النجاح في     ي، ال نري

شرية ال           ولكن نريد التعليم الذي يفتح األذهان ويدعو إلى التدبر في هذ           ،امتحان آخر العام   ا الكون والكشف عن أسراره لتسخيرها في صالح الب

سم العالم المتحضر، ال نريد مجرد حشو عقول الطلبة بالمعلومات لغرض النجاح            ه ا في تدميرها آما يحدث في العالم المادي الذي يطلقون علي         

  .الرقي بالوطن ولكن نربط العلوم بواقع الحياة وآيفية تطبيقها واالستفادة منها في ،في االمتحان

ذا             ،آما ننبه إلى الفارق الكبير بين التعليم والتربية        ة تتعامل مع النفوس واألرواح وه إن التربي ول واألذهان ف  فإذا آان التعليم يتعامل مع العق

ة، وتهمل الت                       االيجعل   م والثقاف ى العل ز عل ة ترآ ري أن معظم مؤسساتنا التعليمي زم، ولألسف ن ر وأل ة أآب ام بالتربي ة، ولكن المدرس    هتم ربي

  .﴾﴿اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّكالقدوة يمكنه أن يؤدي هذا الدور ويكمل هذا النقص، وأن يربط العلم باهللا وقدرته وإبداعه في خلقه
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دور المرب     ي والموجه  ربما ظن آثير من المدرسين أنه يعتبر مدرًسا ناجًحا بنجاح أآبر عدد من الطلبة في المادة التي يدرسها لهم دون قيامه ب

  . وهذا فهم خاطئ فكما قلنا أن التربية أهم وأخطر من العلم،لطلبته في سلوآهم وأخالقياتهم

ة                     ى المسئولين عن التربي ة، والواجب عل سفته المادي ى فل ا عل ة وبناه يم في مؤسساتنا التعليمي ة والتعل اهج التربي إن االستعمار تدخل في من

 يخلوها من آل دخيل غريب على مجتمعاتنا وعقيدتنا وتقليدينا وأن يقيموها على فلسفة إسالمية لتوافق                والتعليم أن يراجعوا هذا المناهج وأن     

  .عقيدة شعبنا وتقاليده

رأة          م الم ع من تعل ساد                           ،اإلسالم ال يمن د للف ذي يمه رج ال ذال واالختالط والتب ى االبت ك أن نتعرض إل د من وراء ذل ه ولكن ال نري ل يحث علي  ب

  .واالنحراف

ة                                 وقب دير الجامع ة أو م د الكلي د أو عمي دير المعه اظر المدرسة أو م ع ن ل مواطن في موق شعر  ،ل أن نترك مجال التدريس نطلب من آ  أن يست

مسئوليته الضخمة أمام اهللا أوًال وأمام التاريخ والوطن ثانًيا بعدد الطلبة الذين في مدرسته أو معهده أو آليته أو جامعته، مسئوليته عن حسن                         

دنًيا     إعداد ا وب ة                                  ؛هم روحًيا وعلمًي د من المتابع ذه المؤسسات من المكاتب ولكن الب دار ه ه، ال يكفي أن ت ه رقي م عدة المستقبل وأداة بنائ  فه

  .الميدانية واالطمئنان على أداء آل من تحت إدارته لعمله على أآمل وجه ودون مجاملة

ة التي           فقد أفرزت س   ،إن مشكلة التعليم في مصر تحتاج إلى مراجعة        ياسة التعليم أفواًجا من أصحاب الشهادات المعطلين وأنتجت مشكلة البطال

  .يخشي من تفاقهمها ومن مضاعفاتها وردود أفعالها الضارة اجتماعًيا وسياسًيا

ا           د أن                  ،إنها السياسة التي وضعها المستعمر ولم نفكر جدًيا في تغييره ذا المجال بع وم عن محاوالت في ه سمع الي ا ن ا مشكلة    وإن آن  أزعجتن

يم                               ك بإعدادهم في مراحل التعل ة وال يكون ذل ة المنتجة في التخصصات المختلف دي العامل ى األي ه إل البطالة، في وقت نحن أحوج ما نكون في

ًضا إال في جو من الحري                    ك أي ة، وال يكون ذل روات الطبيعي ة واألمن  األولي مع إعداد مجاالت العمل لهم في الصناعة والزراعة واستخراج الث

  . ال في جو من اإلرهاب واالعتقاالت والمصادرات والتحكم في آثير من مقدرات العمل واإلنتاج،واالستقرار

ا                   ام الالئق به تعلم االهتم ه وبن       ،ونختم حديث اليوم مع المواطن الطالب ندعوه أن يعطي قضية الدراسة وال ادة وطن ه إف ه  ي وأن تكون نيت  وطن

دعو المواطن الطالب أو                            بالتخصص الذي سيتخصصه ولإل    ا، ون ة لغيرن تخلص من التبعي ذاتي ون اء ال وطن آي يتحقق االآتف اء ال سهام في بن

ى                    الطالبة أن يرآز اهتمامه وينظم وقته ليجتاز مرحلة التعليم باستيعاب واستزادة وترقي في مدارج العلوم، وأال يكون همه مجرد الحصول عل

وه أن يتحرز من قرناء السوء الذين يفسدون عليه حياته العملية والخلقية وندعوه إلى احترام أساتذته                درجة النجاح ولو باللجوء للغش، وندع     

ويقدر فضلهم في تعليمه، وندعوه إلى االلتزام بالقيم الدينية واألخالق الفاضلة، آما ندعوه إلى توسيع مدارآه خاصًة في المجاالت العملية آي                   

  .من طالبنا أن يفكروا في آيفية إسهامهم في بناء مستقبل فاضل لوطنهمنريد . يواجه الحياة ومتطلباتها

  

  مع اإليجابية وتصحيح المسار

ى األساتذة                          ديثنا إل ا ح يم ووجهن ى مجال التعل د تعرضنا سابًقا إل سلبية وتصحيح المسار، وق ذ ال نواصل دعوة أبناء الوطن إلى اإليجابية ونب

  . وآذلك إلى أبنائنا الطالبوالمدرسين وإلى المسئولين عن التعليم

ونتوجه بعد ذلك إلى المواطن الطبيب والمواطنة الطبيبة سواء من يعملون آموظفين في مؤسسات حكومية أو من يعملون في قطاع خاص أو                       

واطنين المرض           . عيادات خاصة  وا اهللا  ، ونوصيهم  ىنطلب منهم جميًعا أن يقدروا أهمية الدور الذي يقومون به في عالج إخوانهم الم أن يراقب

شفيات                           ام في المست في عملهم وأن يقصدوا وجه اهللا وثوابه قبل أن ينظروا إلى العائد المادي، هناك شكاوي آثيرة من مستوي العالج واالهتم
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اك مجال ب                 سمعه    الحكومية، وإننا نناشد األطباء والطبيبات أن يؤدوا مهمتهم أحسن أداء لينالوا حسن الجزاء من اهللا، وال يكون هن ا ن نهم لم ي

الوا في أسعار العالج وأن         ى، فالمرض )على قدر فلوسهم بنشتغل   (من بعض موظفي الحكومة    اال يغ  وصحتهم أمانة في أعناقهم، آما نوصيهم ب

ة والد                            صدر والرحم الحلم وسعة ال سموا ب اء أن يت ا األطب د من إخوانن ًرا، نري ا   يراعوا ما أمكن حال المريض المادية خاصًة إذا آان فقي ة، آم ق

  .نوصيهم أن يحرصوا علي زيادة خبراتهم ودراساتهم التخصصية آي يرتقوا بمستوى العالج في وطننا فال نحتاج إلى الخارج إال نادًرا

شفي ذي ي يس هو ال ه ل ة أن ل طبيب وطبيب ي ذهن آ ستقر ف ذه المناسبة أن ي ي ه د ف ه من المفي وم ،ولعل ط يق و فق شافي وه  ولكن اهللا هو ال

ى العالج المناسب                       بالتشخيص ق  در علمه ويأخذ بأسباب العالج، وبقدر إخالصه هللا واهتمامه في الحصول على الكفاءة والخبرة سيوفقه اهللا إل

  .ويتحقق الشفاء بعون اهللا

  .رافقيهموحبذا في العيادات الخاصًة أن ينظم الطبيب مواعيد مرضاه ما أمكن حتى ال يطول انتظار بعضهم ويضيع وقتهم وتعطل مصالحهم وم

دين الم ال ى الع ك إل د ذل ه  يونتوجه بع ديم التوجي راد المجتمع وأسرهم من أحوال وتق ه أف ا علي ون بدراسته لم ه تك ة من ة المطلوب ، واإليجابي

اهللا  ويكون ذلك بأن يكون هو في ذاته قدوة حسنة لما يدعو إليه من فضائل، وأن يؤدي عمله قاصًدا وجه   ،المناسب الفعال المؤثر في النفوس  

ر الطيب                        ذ سيكون لتوجيهه األث ه، حينئ ه ووجدان ا بعمق وبقلب دعو إليه ضايا التي ي ي، وأن يعيش الق وثوابه وليس لمجرد أداء واجب وظيف

  .النافع ألن ما خرج من القلب يصل إلى القلوب، وما خرج من اللسان ال يتجاوز اآلذان

الخمر         آما نريد من إخواننا العلماء أن يرفعوا أصواتهم برأي      شرع آ ه ال ا يخالف من شها الناس وخاصًة م الدين في القضايا المختلفة التي يعي

  .والميسر والربا واإلعالم وغير ذلك

شرع والتي تمارسها                ة لل لقد صار من األمور المتعارف عليها بين الناس أن العلماء والموظفين يتحاشون الحديث عن بعض القضايا المخالف

ى وظيف     ا عل ذين                الحكومة خوًف ابيين ال اء اإليج ة من العلم ك النوعي د تل يهم، نري ا وعل ستجلب غضب اهللا علين ة ت ر مطلوب ذه سلبية غي تهم، ه

ان                            سبب آتم ة ب وم القيام دنيا أهون من عذاب اهللا ي يقولون الحق وال يخافون في اهللا لومة الئم، ولو تعرضوا بسبب ذلك إلى اإليذاء، فإيذاء ال

  .العلم

م        ثم نتوجه إلى الموا    ا وتكون له صوا منه طن رجل القانون قاضًيا آان أو محامًيا أو رجل نيابة، إن آثيًرا منهم لهم مواقف سلبية يجب أن يتخل

داء                             ات من أي جور أو اعت ة الحقوق والحري مواقفهم اإليجابية، إن دورهم يتصل بجانب هام من حياة الناس وهو تحقيق العدل واألمن وحماي

ل                سواء آان من األفراد أ     ذه الحقوق من قب ل من ه داء أو الني دما يكون الجور أو االعت بعض عن د ال سلبية عن و النظام الحاآم، إننا نجد هذه ال

دل ضد                     وفهم بجانب الحق والع انون ووق رين من رجال الق صادقة من الكثي ة ال ة من اإليجابي الحكم نحو المواطنين، نحن ال ننكر صوًرا آريم

ك          ه، والحقيقة أن القضاء المصري آان دائًما يُ  الظلم والجور مهما آان مصدر     ان ذل دل وآ ة في تحري الع رام والدق دير واالحت ل التق شهد له بك

سنهوري وآيف ذُ            ،واضًحا في الماضي قبل تسلط الحكم الدآتاتوري منذ أآثر من ثالثين عاًما            ح   ورحم اهللا رجل القانون األستاذ عبد الرازق ال ب

  ).يسقط المحامين الجهلة(عليه بالضرب والهتافات التي خرجت من الحناجر المأجورة تقولالقانون والقضاء باالعتداء 

اء                  ينريد من رجال القانون أن يقولوا قولة الحق بقوة وه           دل واألمن واختف ا لتحقيق الع ديل له وانين التي ال ب شريعة اإلسالمية هي الق  أن ال

اتهم  الجرائم أو تقليصها على األقل، وهذا ما قرره مؤتمر          العدالة، ونريد من الضمائر الحية لرجال القانون أن تصر على هذا المطلب أداء ألمان

سر والجانب الفاسد في                        الخمر والمي اب الجرائم آ ى ارتك دفع إل دم التي ت اول اله اف مع تجاه وطنهم وأبناء وطنهم، وأن يطالبوا الحكومة بإيق

  .اإلعالم وغير ذلك من صور الفساد واإلفساد
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د  ًة    نري واطنين وخاص ى بعض الم ة إل ات الباطل صاق االتهام ضايا وإل ق الق ث تلفي ن حي ن م ال األم ات رج ستجيب لطلب ة أال ي ل النياب ن رج م

ين اهللا                 ا وب وم ليس بينه ة ودعوة المظل وم القيام الظلم ظلمات ي اإلسالميين منهم، نريد منهم أال يتورطوا في إيقاع ظلم بأحد من المواطنين، ف

  .حجاب

قدر دور رجل النيابة في المحافظة على حرمات المواطنين من الذين يعتدون عليها وآذا المحافظة على سالمة الوطن وأمنه، ولكننا لمسنا نحن ن

ذة بل قاسينا الكثير من اإليذاء والتعذيب ولم تطالب النيابة بحقنا ممن قاموا بتعذيبنا، وربما استجاب بعضهم لتلفيق قضايا نتيجة اعترافات مأخو

  .تحت التعذيب من رجال األمن

سود شريعة اهللا                  أن ت انون ب رهم من رجال الق البوا مع غي ين، وأن يط ونريد من المواطنين المحامين أن يتحروا الحق في دفاعهم عن المتهم

ا        ن الحري دافعوا ع دهم أن ي شريع، نري سى للت صدر الرئي ي الم المية ه شريعة اإلس أن ال نص ب ذي ي تور ال رم الدس وطن  وأن يحت ة لل ت خدم

وانين االستثنائية                             اء الق البون باصرار بإلغ الي يط ار، وبالت اج واالستقرار واالزده والمواطنين ففي ظل الحرية تنطلق المواهب ويتحقق اإلنت

  .المقيدة للحريات

ما تعرض له من إيذاء وتعذيب ثم نتوجه إلى المواطن رجل الشرطة أو رجل األمن المرآزي وغير المرآزي ونقول له إن التيار اإلسالمي رغم               

اتقهم في                       ى ع اة عل بل وقتل على أيدي بعض رجال الشرطة أو األمن، فإننا نقدر المهمة التي يقوم بها رجال الشرطة واألمن والمسئولية الملق

زاع اع                    ة تحت      تحقيق األمن للوطن والمواطنين ولكننا نشجب ونعارض أشد المعارضة التجاوزات التي تحدث من بعضهم في انت ات خاطئ تراف

ع                                         ا ال رجال تروي دآم رجال أمن حًق م نري ول له ة، نق ام الظالم ك من تلفيق القضايا والمحاآمات واألحك ى ذل ا يترتب عل ذيب وم اإليذاء والتع

واطنين، وأال                      – وخاصًة المسئولين فيكم     -  وتفزيع، نريدآم  ى حرمات إخوانكم الم داء عل وا أي اعت تكم فتوقف ابيين مع وطني تتورطوا في     إيج

أنكم ستفلتون                     مظالم وجرائم تقترفونها في حقهم واعلموا أن الذي يظلم إنما في الحقيقة يظلم نفسه قبل أن يظلم غيره، وال يغرنكم أي وعود ب

وم  ده حق لمظل ضيع عن ن ي دل ل م الع إن الحك ك ف م ذل و ت ى ل انون، وحت اب الق َسمن عق اِد﴾﴿ َوَال َتْح َك َلِباْلِمْرَص ُل ﴿ِإنَّ َربَّ ا َيْعَم اِفًال َعمَّ َبنَّ اَهللا َغ

َواٌء     * الظَّاِلُموَن ِإنََّما ُيَؤخُِّرُهْم ِلَيْوٍم َتْشَخُص ِفيِه األْبَصارُ    َدُتُهْم َه ْرُفُهْم َوَأْفِئ ْيِهْم َط ْأِتيِهُم     * ُمْهِطِعيَن ُمْقِنِعي ُرُؤوِسِهْم َال َيْرَتدُّ ِإَل ْوَم َي اَس َي ِذِر النَّ َوَأن

ن َزَوالٍ                               اْلَعَذاُب   م مِّ ا َلُك ُل َم ن َقْب َسْمُتم مِّ وا َأْق ْم َتُكوُن َل َأَو َل ِع الرُُّس ي    * َفَيُقوُل الَِّذيَن َظَلُموا َربََّنا َأخِّْرَنا ِإَلى َأَجٍل َقِريٍب نُِّجْب َدْعَوَتَك َوَنتَِّب َكنُتْم ِف َوَس

ُه              * َآْيَف َفَعْلَنا ِبِهْم َوَضَرْبَنا َلُكُم األْمَثاَل       َمَساِآِن الَِّذيَن َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َوَتَبيََّن َلُكْم        ُزوَل ِمْن ُرُهْم ِلَت اَن َمْك ُرُهْم َوِإن َآ َد اِهللا َمْك َرُهْم َوِعْن ُروا َمْك َوَقْد َمَك

  .َفَال َتْحَسَبنَّ اَهللا ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسَلُه ِإنَّ اَهللا َعِزيٌز ُذو اْنِتَقاٍم﴾* اْلِجَباُل 

ه،          إن اإل  سالم الذي نلزم أنفسنا به يوجب علينا المحافظة على أمن الوطن والمواطنين، وهذا هو الفهم الصحيح لإلسالم والتطبيق الصحيح ل

ة األسباب                       ه لمعرف ى أمن ؤثر عل اهرة تظهر في المجتمع ت ة ألي ظ م دراسة دقيق واإليجابية التي نطالب المسئولين عن األمن بها أن تكون له

  . خاطئ باالعتقال والتعذيب والمحاآمةيعالج ليكون حال جذرًيا وليس مجرد حل جزئي وقت وراء هذه الظاهرة وآيف ُتالحقيقة التي

سيب        االة والت سلبية والالمب ذ ال ى نب ثهم عل وطن نح اء ال ن أبن ات م ى نوعي ديثنا عل ي ح رض ف وطن   ، نتع ة لل اءة النافع ة البن ى اإليجابي  إل

يم                     والمواطنين، وتعرضنا إلى مجال    انوا أو أساتذة ومدرسين والمسئولين عن سياسة التعل ا آ ى      ، التعليم ومن يعملون فيه طالًب م تعرضنا إل  ث

  .ين ودورهم الخطير ثم إلى رجال الشرطة واألمن والمسئولين عنهمياألطباء وإلى العلماء الدين

راجعة يتعرفون فيها على دورهم الخطير ذي األثر الكبير في تغيير   ونتوجه بعد ذلك إلى رجال اإلعالم بمجاالته المختلفة مطالبين إياهم بوقفة م           

واطنين                   ،المجتمع سلًبا أو إيجاًبا    الوطن والم ضار ب سلبي ال ة       ، ونحثهم على نبذ السلبية والبعد عن آل ما من شْانه التأثير ال نهم إيجابي د م  ونري

  .نافعة بناءة تفيد الوطن والمواطنين
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ة                          إن أجهزة اإلعالم من إذاعة ص          ات عام ة ومكتب ز ثقافي شر ومراآ شرات ودور ن ة ومسرح وسينما وصحف ومجالت وآتب ون وتية ومرئي

د من                        دم، وال نري اء أو اله شر بالبن الخير أو ال سلوآيات ب ره في النفوس وال رك أث ه ويت ك يعمل عمل ل ذل ة آ وخاصًة وأشرطة صوتية ومرئي

  . تبث الكثير الضار بجانب القليل النافعالحكومة أن تقف من هذه الوسائل الموقف السلبي بترآها

دمون  ا يق وا اهللا فيم ون أن يراقب ة والتليفزي از اإلذاع ي جه شارآون ف ى من ي ه إل ا  ،نتوج ا تأثيره ت وله ا بي و منه اد ال يخل زة تك ذه األجه  فه

تذبحه وتخرب المواطن من داخله، ليعلم آل    المباشر، وقد آثر النقد واإلنكار لكثير مما يقدم في هذين الجهازين من برامج تخدش الحياء إن لم                  

سيئة، إن                          رامج ال ذه الب دم ه اة من ق د وف ى بع رة حت من يقدم هذا النوع رجًال آان أو أنثي أن آًال منهما يحمل أوزاًرا بعدد المشاهدين في آل م

ر                       ا األث ون يكون له اء في المجتمع   هناك مجاالت راقية نافعة مربية يمكن أن تقدم من خالل اإلذاعة والتليفزي ذي      . البن ه ال ا نحن والبالي ا لن م

  ).بالوى إيه دي؟(يعرض أحياًنا على الشاشة الصغيرة

صادق دون   ر ال أن يتحرى الخب الته آصحفي ب ي رس افع ف صحيح الن زم المسار ال رأة ليلت ان أو ام ًال آ صحفي رج واطن ال ى الم ا نتوجه إل آم

ب،                   انتقاص أو تضخيم أو مغايرة للواقع، وأن يقدم ال         ا يكت ر بم ذاء الغي ارئ، وأن يتجنب التجريح وإي د الق ذي يفي دقيق ال ل الموضوعي ال تحلي

  .نريد القلم الحر النزيه البعيد عن النفاق والتزلف، والذي يقول للمحسن أحسنت وللمسئ أسأت في أدب دون مغاالة

  .صالح األعداء وال تغريه المادة فيكتب ل،ونريد من المواطن الصحفي أن يكون وطنًيا صادًقا

راء    ،ونريد من المؤسسة الصحفية أن تستشعر مسئوليتها أمام اهللا ثم أمام الوطن فيما تسود به صفحاتها فال تقدم إال النافع        أال تضيع وقت الق

  .في آتابات غثة تافهة ومن باب أولي تتجنب الكتابات الضارة

 وأال يغريها الكسب المادي لترويج الكتب أو ،ء الضاريخير النافع وتتجنب الس    فيما تنشر من آتب ما يحوي ال       ىونريد من دور النشر أن تتحر     

  .المجالت الهابطة

  .نريد أيًضا من المكتبات مراعاة توزيع الكتب والمجالت النافعة ومقاطعة الكتب والمجالت الهابطة

شعب المسلم،                   فال يكتبوا إال   ، من الكتاب والمؤلفين أن يراقبوا اهللا ويراعوا مصلحة الوطن          نريد دة ال ذي ال يتعارض مع عقي د وال افع المفي  الن

االت في         وأن يستشعروا مسئوليتهم عن آل وقت ينفقه آل قارئ لكتبهم أو مقاالتهم ومن األثر الطيب أو الخبيث الذي تترآه هذه الكبت أو المق

  .نفوس القراء

  . والمسرح، وآذلك أشرطة الفيديووينطبق ما سبق أن ذآرناه أيًضا على من يعملون في مجال السينما 

االة                                       سلبية والالمب اهير من صور ال ر من الجم شكوى من آثي رت ال د آث ه وق ل في موقع ام آ ة والقطاع الع ونتوجه بعد ذلك إلى موظفي الدول

ات ضعي                           بعض أن المرتب ل ال ا تعل ام، ربم ردد إلنجاز المه رة في الت ذل        والتعقيد في قضاء المصالح، وضياع األوقات الكثي فة وال تتناسب مع ب

رد ارتض                   ل ف ى              ىالجهد المطلوب، ولكن هذا خطأ آبير وسلبية خطيرة يجب التخلص منها، فطالما أن آ ا عل ه أن يؤديه ه فعلي اءه في وظيفت  بق

  .الوجه األآمل، وأن يحترم مشاعر ووقت إخوانه المواطنين، وليكن صادًقا أميًنا في أداء مهمته

ا يقرب من عشرة وهبط مستو                 لألسف الشديد إننا نجد الي     ه م ى الوجه حسن صار في ة عل ان أو ثالث ه اثن ؤدي مهام  ىوم المكتب الذي آان ي

  .األداء، نريد أن تختفي هذه الظاهرة

ة المساءلة               ي وأ ،إن الوظيفة في أي مرفق أمانة وثغرة        إهمال فيها يمكن أن يرتب مضاعفات ضارة آبيرة، وقد يتحايل الفرد للهروب من طائل

  .لعقاب، ولكن ليستشعر رقابة اهللا عليهوا

أخير،               نو ال أو ت ه دون إهم ذي يحددون توجه إلى أصحاب الحرف المختلفة ونتواصى معهم بإتقان العمل الذي يقومون به ويتمونه في الوقت ال

  . مهرة في آل المجاالتونريد منهم الترقي في مستوي حرفهم ليرتقي المستوي الفني والحرفي في قطرنا مصر ونثبت أن عندنا حرفيين
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ا                     ه أمريك ذي تجعل ا عن استيراد القمح ال ا يغنين اج الزراعي وخاصًة م ونتوجه إلى المواطن الزارع في حقله أن يستشعر دوره الهام في اإلنت

ل الزراعة استصالح األراضي واال                      اء بمستو   وسيلة ضغط علينا، وعلى المسئولين أن ييسروا إلخواننا المواطنين الذين يعملون في حق  ىرتق

  .ا وآيًفاإنتاجنا الزراعي آّم

اء                       ا في بن ؤدون دوًرا هاًم م ي وا أنه ومي أن يعلم اج الق صناعة واإلنت ون في مجال ال امًال ممن يعمل ان أو ع ونتوجه إلى آل مواطن مهندًسا آ

سبة   الوطن يحقق االآتفاء الذاتي، وبقدر زيادة إنتاجنا واالرتقاء بمستواه يكون اقتصادنا قوًيا و       ضاءل ن يتوقف انحدار قيمة عملتنا المحلية وتت

  .التضخم، ويقل ارتفاع األسعار وتكاليف المعيشة

ا               ه، إنن ل عدم ارتقائ ى األق ا أو عل إننا نتألم غاية األلم آلما سمعنا عن شرآات القطاع العام وما تتعرض له من خسارة، وهبوط مستوي إنتاجه

اءة            نؤمن بكفاءة المهندس المصري والعامل ا      داع الكف لمصري فلماذا هذه النتائج المؤسفة؟ نريد تهيئة الظروف واإلمكانات المناسبة ليظهر إب

  .المصرية في مجال الصناع لنكتفي ذاتًيا ولنصدر لغيرنا من األقطار

د         ونطالبهم باإليجابية وتصحيح مسارهم في أداء ا       ،ثم نتوجه إلى المواطنين النواب في مجلس الشعب ومجلس الشورى          م، وق وط به دور المن ل

سلبية التي                               ؛انتخبهم الشعب ممثلين له    د ال شعب، ال نري ة ال دورها في خدم ا ل شعب عن أدائه ة عن ال ة نياب  لتحقيق رغباته ومحاسبة الحكوم

ًدا أو اعتراضً                    دم نق اآم ق ا من الحزب الح رة أن نائًب سمع م ر أو ن م ن اآم، ل واب الحزب الح ى تصرف   نلمسها عند بعض النواب وخاصًة ن ا عل

ى طول الخط   ة عل ا الموافق م للحزب، أم ال من والئه اآم وال ين واب الحزب الح ي من شأن ن ك يعل ي حين أن ذل ا ف د وزرائه ة أو أح للحكوم

  . إلى النواب وإلي الحكومة ويعتبر موقًفا سليًبا غير مقبوليءوالتصفيق لكل صغير أو آبير فذلك أمر يس

اء                ىجميًعا للتخلي عن السلبية والالمباالة التي نر      ثم نتوجه أخيًرا إلى المواطنين       ة األحي  لها صوًرا آثيرة في حياة الناس، نراها في عدم نظاف

سببها وال                       ى الخطر ب ارة إل شوارع يتعرض الم والشوارع إللقاء المواطنين الفضالت في غير األماآن المخصصة لها، ونرى حفًرا في بعض ال

تقف في أماآن غير مخصصة لها فتعطل المرور، نري مخالفات المرور، نرى تسعًكا في الطرقات واساءات                 سيارات   ىيفكر أحد في ردمها، نر    

ذلك             لللمارة، نرى إسراًفا في استعما     ة، آ سنوات القادم اء في ال ي الم ى نقص ف  الماء والكهرباء، وها نحن نسمع عن احتمال تعرض مصر إل

  .تقبًالالطاقة الكهربائية لن تغطي احتياجات الشعب مس

واطن أن             ىنريد من آل مواطن أن يحرص على المال العام من التلف أو الضياع ومن باب أول                ل م د من آ أمر ي  ال يأخذ منه بغير وجه حق، نري

  .بالمعروف وأن ينهى علن المنكر لتتضافر الجود في تطهير المجتمع من اآلفات التي تحطمه، آما تتضافر الجهود في مقاومة األوبئة

ر                   نريد م  سر وغي ن آل مواطن أن يقلع عن العادات الضارة التي تفسد صحته وتضر بالمجتمع وتبدد ثروته آالتدخين والمخدرات والخمر والمي

  .ذلك

ة في حدود                    اة المعتدل ى الحي ودوا عل ى الدعة وأن يتع ى اإلخالد إل دعو إل نريد من المواطنين أن يتخففوا من الكماليات وأسباب الترف التي ت

  .ات لنستطيع أن نواجه األزمات االقتصادية باإلرادة القوية والتقشف إذا اقتضى األمرالضروري

ه                      نريد ر إلخوان ر وإحسان وخي ه ب ل عمل في ي آ  من آل مواطن أن يكون رحيم القلب عطوًفا على اليتامي والفقراء والمساآين، وأن يساهم ف

  .المواطنين وخاصًة المحتاجين

وطن   بعد هذه الجولة الممتدة حو     ر لل ل اإليجابية وتصحيح المسار عند طوائف الشعب المختلفة أحسب لو استجبنا لهذا النداء سيتحقق خير آثي

  .ونكون قد بدأنا إيجابية في بناء الوطن تتلوها خطوات بإذن اهللا

  



www.daawa-info.net 

  األسر دعامة أساسية في البناء

راآم المشاآل                ر باألمل يعتمالن في نفس آل فرد من الت        عو باأللم يصاحبه ش   ناإن شعور  ا من ت ه الحال في مجتمعن ا آل إلي يار اإلسالمي بسب م

ا من              ىواألزمات التي يعاني منها الغالبية العظم      ا دينن  من الشعب دون حل جذري لها من جهة المسئولين، فدفعنا ذلك إلى القيام بما يمليه علين

ة دون ان ر والحيلول دارك األم ة لت وة واإليجابي ل الق دام بك ل  واجب اإلق صه من العل وطن وتخلي اء ال ي بن ار األوضاع، وضرورة اإلسهام ف هي

  .واألمراض التي أصابته في فترات احتالل األعداء وما تالها من فترات حكم دآتاتوري متسلط

أن   الف اإلسالمي ب ه التح ذي رفع شعار ال ل"وإن ال و الح الم ه ن تل  " اإلس شافي م الج ال شامل والع د لإلصالح ال ق الوحي و الطري ل ه ك العل

سئول   ه الم ستجيب ل ى ي ه وحت ام لجانب رأي الع سب ال سئولين ونك ه الم ب ب نظل نطال راض، وس هوواألم ام لجانب رأي الع سب ال ى ،ن ونك  وحت

ه                ، إرادة الشعب  ىيستجيب له المسئولون اختياًرا أو إجباًرا نزوًال عل        سه وفي موقع ل مع نف ة وتصحيح المسار آ  طالبنا أبناء الوطن باإليجابي

  .م ديننا الحنيف وما فيه مصلحة الوطن المواطنينيله، بأن يلزم آل منا نفسه بتعالوعم

اء،                      ونوجه حديثنا هذه المرة إلى األسرة وما يمكن لرب األسرة وأفرادها من خطوات إيجابية لتصحيح المسار، فاألسرة دعامة أساسية في البن

سرة صلح المجتمع وتكونت القاعدة المتينة لبناء الوطن، وإذا انهارت األسرة انهار ألن المجتمع ما هو إال مجموعة من األسر، فإذا صلحت األ          

رج والفحشاء            سر والتب الخمر والمي ساد ب ساد واإلف المجتمع، وقد حرص أعداء الوطن وأعداء اإلسالم على تحقيق هذا االنهيار بكل وسائل الف

اء وضياعهم         ئ األساسية في تنشواستخدام المرأة آوسيلة لنشر الرذيلة، وشغلها عن رسالتها   ر من األبن شرد آثي ك في ت سبب ذل ة األجيال، وت

اء                              رة بن يم وفي فت ة في مراحل التعل وانتشار الجرائم وساعد إعالمنا الفاسد على ذلك، آما أن التعليم في مدارسنا ومعاهدنا أهمل جانب التربي

  .شخصية األجيال

بس           ونريد من آل رب أسرة أن يستشعر مسئوليته وو         م والمشرب والمل وفير المطع ه بت وطني نحو أسرته وأال يقتصر اهتمام ديني وال اجبه ال

الى يقول                        اهللا تع ا، ف ا وخلقًي ايتهم دينًي ه رع م من َسُكْم          ومستلزمات الحياة الدنيوية فقط، ولكن ليعلم أنه قبل ذلك وأه وا َأْنُف وا ُق ِذيَن آَمُن ا الَّ ا َأيَُّه ﴿َي

ْؤَمُروَن﴾                          َوَأْهِليُكْم َناًرا َوقُ   ا ُي وَن َم َرُهْم َوَيْفَعُل ا َأَم َه َم ُصوَن اللَّ َداٌد ال َيْع الٌظ ِش ٌة ِغ ا َمالِئَك اَرُة َعَلْيَه ذلك حديث     )6:التحريم (وُدَها النَّاُس َواْلِحَج وآ

  . الذي يؤآد رعاية الرجل ألهل بيته والمرأة راعية في بيت زوجها-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

ائهم                                  نريد هذا  ان بمن يمرض من أبن وين يهتم ري األب ا ن ًرا م ة، فكثي ة دنيوي ا دي ة ال م ة قرآني  التصحيح في المقاييس والموازين لتكون رباني

نهم وفي انتظامهم في أداء الصالة أو                            اء في أمور دي ا يقصر األبن ام حينم ذا االهتم ل ه وبعالجه وانتظامه في أخذ الدواء وال نلمس منهما مث

  .متثال األخالق اإلسالميةالصوم أو ا

ى االستقامة، ويصيرن                             شيءتهم عل ربيتهم وتن دادهم وت وهنا نحب أن نذآر اآلباء واألمهات أن األبناء يكونون نعمة وقرة أعين إذا أحسن إع

ة إذا نمت مستقيمة اشتد                            ة اللين ل النبت ثلهم آمث ي م ا إذا      نقمة ومصدر عنت إذا أهملت تربيتهم، واألبناء في فتراتهم األول ساقها مستقيًما، أم

  . لينة فسيشتد ساقها بعد ذلك معوًجا وقد يصعب إعادته إلى االستقامة إال من رحم ربكيحدث لها اعوجاج وه

دون          ات حيث يعتق شباب والفتي ر من ال سعادة  إونذآر أيًضا بمعنى في غاية األهمية يغفل عنه آثير من الناس وهو الفهم الخاطئ عند الكثي ن ال

ة                       الزوجية سعادة الزوجي دنيا، في حين أن ال اع ال ك من مت  تتحقق بتوفر المسكن الجيد واألثاث الفخم والثياب الفاخرة وتوفر السيارة وغير ذل

شيطان،                     ون ووسوسة ال شكوك والظن د ال ا وتبع ة بينهم ادل الثق د تب ذه التقوى التي تول الحقة تتحقق بتوفر تقوى اهللا عند الزوج والزوجة، ه

نعم                ويضفي اهللا   ذه ال دان ه ا يفق ي قصر منيف لكنهم ان ف د يكون سكنان في آوخ صغير، وق ا ي و آان على حياتهما السكن والمودة والرحمة ول

  .وتكون حياتهما شقية ال أنس فيها وال مودة وال رحمة
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ي             ﴿َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفسِ      والقرآن الكريم يشير إلى هذا المعني في قوله تعالى         ًة ِإنَّ ِف َودًَّة َوَرْحَم ُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َم

 ينبهنا عند اختيار الزوجة أن نظفر بذات الدين وال يغرينا مالها            -صلى اهللا عليه وسلم   -ورسولنا الحبيب    )21:الروم(َذِلَك َلآياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن﴾   

  .ا إذا نقص دينهاأو جمالها أو حسبه

  :والشاعر يقول

   هو السعيد ّي ولكن التق    ولست أرى السعادة جمع ماٍل

ذئاب       ،ونريد رب األسرة الذي يغار على عرضه فال يترك زوجته أو بناته دون تربية         ى ال ة وإل ى الفتن  فيخرجن متبرجات متكشفات يتعرضن إل

ا أمر             البشرية وإلى غضب اهللا عليهن، ويعدن إلى البيت وقد           روا م م أن ي حملن من السيئات بعدد النظرات التي سقطت عليهن ممن ال يحل له

  .اهللا به أن يستر، وهذه النظرات المحرمة لو قدرت لتجاوزت اآلالف في آل مرة يخرجن فيها

ه بالحسنى             ا فرسولنا           ،ونريد من الرجل رب األسرة أن يعامل زوجت ه نحوه وم بواجبات ه وس      - وأن يق ول   -لمصلى اهللا علي رآم   " يق رآم خي خي

ذي             ، النساء خيًرا وآان يشارك أهله أحياًنا في عمل البيت            يوآان دائًما يوص  " ألهله وأنا خيرآم ألهلي    ه وال د رب األسرة المستبد برأي  ال نري

ا     يريد فقد أن يأمر فيطاع فالزوجة لها دورها الخطير في بناء األسرة واستقرارها فالبد أن تشارك بالرأي وأن يسود               اون فيم اهم والتع  جو التف

  .بينهما في شيءون األسرة

نعكس            على رب األسرة أن يضفي على األسرة جو البهجة والحب والمناخ الطاهر النظيف الخالي من العادات السيئة واألخالق الهابطة آي ال ي

  .ذلك على األبناء ألنهم يقتدون بألصق الناس بهم وهما األب واألم

ساد أو                  ال نريد رب األسرة ا   ر في إصالح أي ف ا آث ال مهم ع الم ن ينف ايتهم من االنحراف فل ه وأوالده وحم ة بيت ه عن رعاي شغله أعمال ذي ت ل

  .انحراف نتج بسبب انشغاله في جمع المال

  :وصدق الشاعر حين يقول

   ال بارك اهللا بعد العرض في المال                          أصون عرضي بمالي ال أدنسه

   ولست للعرض إن أودى بمحتال                           ال إن أودى فأآسبه لملحتال أ

اء ئ وذلك بحسن أدائها لدورها في البيت وتنش،ونريد من المرأة زوجة آانت أو أًما أن تقدر دورها الخطير في بناء الوطن     فهي صانعة   ،ة األبن

  .الرجال

م               إن اإلسالم جاء من أآثر من ألف وأربعمائة سنة ليك          ا ل ة بم ا آامل ا حقوقه ان، وأعطاه ه من امته رم المرأة ويرفع من مكانتها وما آانت علي

د قريب آانت                              ي عه دول وإل ذه ال ًرا من ه ة، إن آثي ة وأصحاب الحضارة الحديث دول المتقدم تعطه لها قوانين الدول الحديثة التي يسمونها بال

  .ها من الميراث إذا آانت أًماتحرم المرأة من الميراث إذا آان لها أخ آما آانت تحرم

دع ة ضالة ت اك فئ ا اإلسالم وتعال يإن هن دها به ي يقي ود الت ا من القي د أن تحرره ا تري رأة وأنه وق الم دافع عن حق ا ت ا، ي أنه ه الخاصة به م

ي             ة   ين أن اإلسالم بتعال والحقيقة أن هؤالء األدعياء ال يدافعون عن المرأة ولكنهم يدفعون بها إلى الضياع واالبتذال واالمتهان، في ح ه الرباني م

م      ،يريد أن يكرمها ويحفظ عليها آمالها وجاللها   دعون أنه ذين ي اء ال  وأن يصونها من أن تكون مجرد متعة لحظية يتبادلها أمثال هؤالء األدعي

  .يدافعون عنها، يريدون لها السفور والتبرج واالختالط الذي ال ُيلتزم فيه بما يحول دون الفتنة

ال                        أال فلي  زام تع راد والمجتمع هي في الت ر لألف ة التي تحقق الخي ة الحقيقي م        يعلم الجميع أن الحري م بمن خلق وبه شر وهو أعل م اهللا خالق الب

 آبرت آلمة تخرج من أفواههم   ! أو أنه منحاز للرجل على حساب المرأة       !رءوف رحيم، وهل يتصور عاقل أن اهللا في تعاليمه يجور على المرأة           
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ذه                      . اال آذبً إن يقولون إ   ر من ه ا، وآثي ين أفراده ة ب رأة واألسرة والعالق ادي وحال الم شرق الم الد الغرب أو ال ع في ب ويكفينا نظرة إلى الواق

  .الدول يشكون اليوم من التفريغ السكاني ويحاولون بكل الوسائل معالجة هذه الظاهرة

شق       ىآما نر  دول ت شته        ى المرأة في تلك ال وفير أسباب معي ا       في حين يُ  ،ا في سبيل ت رأة وتكريمه ة الم زم اإلسالم الرجال بكفال ذا حديث   ،ل  وه

ه    ": -صلى اهللا عليه وسلم- فعن ابن عباس رضي اهللا عنه قال ، يحث على تكريم المرأة  -صلى اهللا عليه وسلم   -رسول اهللا    درك ل ما من مسلم ت

  ".ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إال أدخلتاه الجنة

ى أخالق اإلسالم                            إننا ن  اء عل شيء األبن طلب من آل زوجة أو أم أن تقوم بدورها بإقامة البيت على أساس من آداب الدين الحنيف وتعاليمه وتن

زة اإلعالم،        -صلى اهللا عليه وسلم  -وسنة الرسول    شارع وعن طريق أجه ، وحمايتهم من التأثر باألخالق والعادات السيئة التي يجدونها في ال

اء، وإن أي        آما ننبه إ   اء شخصية األبن لى خطورة ترك األبناء للخادمات أو المربيات بسبب االنشغال بالعمل، فإن ذلك له انعكاسات سيئة في بن

  .نقص أو انحراف في تنشيءتهم ال يعدله مال

ي استهال       ام    آما نطالب ربة البيت أن تتحرى الحالل والبعد عن الحرام في مطعمهم ومشربهم، آذلك عدم اإلسراف ف اء والطع اه والكهرب ك المي

  .وغير ذلك، خاصًة في هذه الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب

وهكذا عندما تستجيب األسر لهذا الذي ندعوهم إليه نكون قد خطونا خطوة بناءة عظيمة في مراحل بناء الوطن، ومما يبشر بخير أن نرى هذا                  

ان مستغرًبا وموضع                       األثر الطيب على الساحة المصرية، بل و       د أن آ رأة بع زي اإلسالمي للم شار ال على غيرها في األقطار اإلسالمية من انت

رأة أو          وعي اإلسالمي ساد الحجاب وصارت الم سخرية منذ عشرات السنين القليلة وآان التعري والتكشف هو السائد، فبفضل اهللا وانتشار ال

رة، وهكذا نرى دعاة السفور والتبرج تمتلئ قلوبهم بالغيظ والكمد تحسًرا على جهودهم التي               الفتاة المتكشفة المتبرجة هي المستغربة المستنك     

ر الناس ال                      ره ولكن أآث ى أم إذن اهللا واهللا غالب عل ا ب ساحة آله ذهبت هباء، واألمل آبير في أن يستمر هذا المد اإلسالمي الواعي حتى يعم ال

  .يعلمون

  

   البناءالمجتمع هو القاعدة التي يقوم عليها

ى                         ا إل م توجهن توجهنا في حديثنا إلى آل فرد من أبناء الوطن مطالبين إياه باإليجابية وتصحيح المسار آل في نطاق مسئوليته وموقع عمله، ث

ى المجتمع آقاع                  اء  األسرة آدعامة أساسية في البناء ودور الرجل والمرأة في تقوية هذه الدعامة لتؤدي دورها البناء، ونتوجه اليوم إل دة للبن

  .نريد له أن تكون متينة قوية صلبة ليقوم عليها البناء ويعلو ويستقر

ه              ولما آنا قد أوضحنا أن فلسفتنا في بناء وطننا البد أن تكون على أساس اإلسالم ومبادئه لذلك لزم أن نوضح معالم المجتمع المسلم ومقومات

  .مجتمع النموذج بإذن اهللاونحن نتوجه إلى أفراد مجتمعنا لنتعاون في إيجاد هذا ال

سان في   ىإن المجتمع المسلم الذي ننشده مجتمع فاضل يهدف إلى إقامة الحياة المتوازنة التي تتجل            فيها خصائص الفطرة وتتسق مع دور اإلن

ادة وال                                ى مطالب الم ديمها، فال يقصر نظره عل ديثها وق ة ح اهج االجتماعي ة      الحياة، إنه مجتمع متميز في منهجه عن المن سعى نحو رفاهي ي

اة وأن يصحح اتجاهه في                 – يؤثر عليه    –العيش فحسب، ولكنه يقرن ذلك        بأن يمكن اإلنسان من عبادة خالقه وأن يرشده في مسلكه في الحي

الفرد إ                                  ي تصل ب ة الت ادئ األخالقي ى أساس المب ه وبرامجه عل يم نظام ه، ويق شر وينهى عن أى عن ال ه وين ى  دنياه فيتحقق الخير ويدعو إلي ل

  .المستوي الذي يصلح له

شق    ،وال يقتصر المجتمع المسلم في نظرته إلى نفسه        ر في سعيه     ى بل يمد النظر إلى اآلفاق المظلمة في األرض، إلى آل مجتمع ي ه ويتعث  بجهل

  .ويضل في اتجاهه فيرشد ويدعو ويبين ويصلح حتى يعم الخير في األرض ويسعد اإلنسان في آل مكان
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سعادة                          إن مجتمعات الشرق و    ك من وسائل أن تحقق ال ا تمل رغم م ستطع ب م ت سانية، ول نجح في حل مشكالت اإلن م ت ذا العصر ل الغرب في ه

ا سبيالً               فحسب، بل وراء   ةللبشر، فليس األمر أمر القوت واآلل      ستطيع إليه دها وال ت وحي           ذلك عناصر ضرورية تفق اح المجال لل د أن يت ، فالب

  . التي هي أقوم، ويحقق لهم الحياة الطيبة المطمئنة التي تتوازن فيها القوى ويعم الخير والسالم البشر إلىياإللهي الصادق أن يهد

ر من المعاصي                       شار الكثي سبب انت ى شريعة اهللا أو ب ا إل سبب عدم تحاآمه ا ب صفة اإلسالمية عن مجتمعاتن ي نفي ال سرع ف يخطئ البعض وي

رة  والمنكرات، وهنا يلزم أن نفرق بين المجتمع وبين ا  لدولة، فلئن آان االستبداد قد عرف طريقه إلى الحكم في فترات، وإذا آانت المظالم الكثي

  .قد أشاعها أصحاب األهواء وفسدت األخالق فإن ذلك ال يعني سقوط المجتمع المسلم

دما  فالمجتمع المسلم هو هذه األمة التي التفت حول دينها في أحرج األوقات وحالك الظلمات، وهي التي تقيم ا          لدين وتصر على تطبيقه حتى عن

ع التحالف               .ينحرف الحاآمون وتهمل الدولة تطبيق شريعة اإلسالم       دما رف رة عن  وقد لمسنا ذلك جليا في مجتمعنا المصري في االنتخابات األخي

شعب تجاوبً       ،  اإلسالمي شعار اإلسالم هو الحل       اهير ال ائ          ا،واضحً ا  فتجاوبت جم ر دون ظهوره في نت ات  حال التزوي ك   ،ج االنتخاب زال ذل  وال ي

ار                      سعى التي المجتمع قائًما في آل بيئة إسالمية تصح فيها العقيدة وتنجو عن األدواء التي بثها أعداء هذا الدين في آثير من األنحاء، وهذا ما ي

  . والوصول إليههاإلسالمي إلى تصحيح

نظم ش   ولكنه دين حياة شا     ا، رهبانيً ا فرديً اإن ديننا اإلسالم ليس دينً     اة في المجتمع   ئمل ي ةً  سياسيةً ،ون الحي صاديةً  واجتماعي ذلك    واقت ، فهو ل

يهتم بالمجتمع وبكل ما يتصل به، فيحميه من العقائد الفاسدة الضالة والنظم الظالمة، ويحرص على إقامة مجتمع يحقق مبادئ اإلسالم ويطبق              

  .نظرته إلى الوجود ويفسر رأيه في الحياة واألحياء

دين باإلسالم  ى غالبيته العظم، لمجتمع قبلوهل يُ  دار ش  ، ت وحي؟          ئ أن ت ا ال زل به ادئ اإلسالم التي ن ر اإلسالم، أو تعارض مب ادئ غي  !ونه بمب

  . فهو هوى ونزوة تنزع بالفرد والمجتمع إلى الهالك، أن آل ما يعارض الوحي اإللهي من االتجاهات والفلسفاتاوليكن معلوًم

ريط في أي            لذلك نرى القرآن ينبه إلى ض      ه        ةرورة التمسك بشرع اهللا ويحذر من التف الى لنبي ول تع ه فيق ة من ه وسلم    جزئي ﴿َوَأِن :  صلى اهللا علي

َبْعِض      اْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه َوال َتتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن َيْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل اللَُّه ِإَلْيَك َفِإْن َتوَ              ِصيَبُهْم ِب ُه َأْن ُي ُد اللَّ ا ُيِري لَّْوا َفاْعَلْم َأنََّم

  ).50 - 49:المائدة( ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن﴾اَأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكًم*  ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقوَن اُذُنوِبِهْم َوِإنَّ َآِثيًر

ور      إن اإلسالم جاء ل   ى الن ة           ؛يخرج الناس من الظلمات إل اة الطيب ع اإلصرعن المستضعفين وفك األغالل عن المستعبدين لتحقيق الحي  ولرف

  .والهداية للتى هي أقوم

وا            ي الث ه ف شر ونظام ين الب ة ب ه في العالق وال رإن لإلسالم رأي امالت    ،ت واألم يم والمع شباب  ، ومنهاجه في الق رأة  ، وتوجيهه لل ه للم  ، وخطت

ال      ة واتجاهاته في الغايات واالهتمامات، والعبودية الحق      ،وبه في الحياة  وأسل ذ تع ه  ي هللا تلزم آل مؤمن ومؤمنة بتنفي اَن   :م اإلسالم وهدي ا َآ  ﴿ َوَم

  ).36:األحزاب ( اَهللا َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضَالًال مُِّبيًنا﴾ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اُهللا َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص

سليمة      !؟هل منا من يجهل ما آان عليه المجتمع الجاهلي في جزيرة العرب قبل اإلسالم         ه أسس األخالق ال دت في ه أدواء   ، وآيف فق  وفشت في

 فاضًال اهمل البائسون، ثم آيف تحول هذا المجتمع وصار مجتمًعأ و وضاعت فيه حقوق الضعاف، ودبت فيه نوازع السيطرة واالستبداد     ،األثرة

ضعيف والمسكين         ، والعدل واإلنصاف محل الظلم واالستبداد ، اإليثار مكان األثرة   هحل في  ال، ووجد ال دًال من الحروب والقت اون ب  والحب والتع

  !.والفقير العناية والرعاية؟؟

ط          ومن حكمة اهللا البالغة أن ربط هذه المعامالت        ال رب ى اهللا، ومن مث ى إل ادة وقرب ا آعب دافع له  الفاضلة بالعقيدة لضمان استمراريتها وتجدد ال

دِّينِ   :العقيدة بالتكافل االجتماعي قوله تعالى   ذُِّب ِبال ِذي ُيَك يَم     * ﴿َأَرَأْيَت الَّ ُدعُّ اْلَيِت ِذي َي َذِلَك الَّ ْسِكيِن     * َف اِم اْلِم ى َطَع ِذي * َوال َيُحضُّ َعَل ْن   الَّ ْم َع َن ُه

  ).7-1:الماعون(َوَيْمَنُعوَن اْلَماُعوَن﴾* الَِّذيَن ُهْم ُيَراُؤَن * َصالِتِهْم َساُهوَن 
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ة        -ونرى اإلسالم    ده بمك ي أول عه ل والميزان             -وهو الزال ف ل تطفيف الكي ة مث ضايا اجتماعي الج ق يَن      يع ٌل ِلْلُمَطفِِّف ى       * ﴿َوْي اُلوا َعَل ِذيَن ِإَذا اْآَت الَّ

ا ْسَتْوُفوَن النَّ ِسُروَن  * ِس َي وُهْم ُيْخ اُلوُهْم َأْو َوَزُن وَن  * َوِإَذا َآ ْم َمْبُعوُث َك َأنَُّه نُّ ُأوَلِئ يٍم * َأال َيُظ ْوٍم َعِظ َربِّ  * ِلَي اُس ِل وُم النَّ ْوَم َيُق َي

  ).6-1:المطففين(اْلَعاَلِميَن﴾

اليم   زام بتع ى االلت ا إل راد مجتمعن دعو أف ار اإلسالمي ي هإن التي الم وأخالق اون   ، اإلس ع الفاضل المتع اء المجتم ي بن نهج اإلسالم ف زام م  والت

  . بل القاعدة المتينة التي يقوم عليها بناء الوطن على أساس سليم من شرع اهللا ونور الوحي اإللهي،عتبر الخطوة األساسيةوالمتكافل الذي ُي

ل   ا آبيًرا وإذا آان النظام الحاآم يتحمل عبًئ،تخلص منهاا للإن مجتمعنا يشكو من آثير من العلل نريد أن نسعى جميعً    ذه العل  ولكن  ، في عالج ه

  .أفراد الشعب عليهم أيًضا مسئولية يجب أن يقوموا بها

سلم         ع الم ا المجتم وم عليه ي يق ية الت دعائم األساس ه، وإن ال سعى لتحقيق ا ن دوة أمامن سلم آق ع الم ضع المجتم د أن ن ا نري وة  ،إنن ي األخ  ه

  .واة والحرية والتكافلوالمسا

ي آخر رسالة                      ، تميزه عن غيره   آما أن لهذا المجتمع اإلسالمي خصائصَ      ا تمثلت ف ه آم  فهو مجتمع رباني يقوم على طاعة اهللا وتحقيق إرادت

الحق ويعمل للخي                         ؤمن ب ل من ي ه لك  ال يفرق  ،روأصدق آتاب، وهو آذلك مجتمع إنساني بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى نبيل يفسح جنبات

ه     بين لون أو جنس أو منزلة فالكل آلدم والكل خلفاء في األرض ما داموا على سنن الهداية والرشاد، ومن خصائص هذا المجتمع اإلسالمي أن

ادئ و                   ى مب اضحة  يقوم في تطبيق مبادئه ورعاية أهدافه على االلتزام الذي يؤدى فيه آل فرد واجبه عن طواعية ويقين، ويرجع فيه الجميع إل

  .شغله رقابة البشرت وآل فرد منهم يراقب اهللا في عمله وواجبه قبل أن ،ال يقصر عن بلوغها أحد

ل             ة والتكاف ين سويً  ؛وسنعرض إلى الدعائم األساسية الواحدة تلو األخرى وهي األخوة والمساواة والحري ذه      ا لنتب ة ه ا في إقام ا ودورن  واجبن

  .الدعائم في مجتمعنا المصري

 يصمد اا صلًب متماسًكا آي يكون مجتمًع؛ إذ البد أن تتوثق الروابط واألواصر بين أفراد المجتمع    .. دعامة أساسية  : األخوة ي وه ،وليالدعامة األ 

  . الوحدة رمز القوة والطريق إلى النصر، والفرقة رمز الضعف والطريق إلى الهزيمةأمام التحديات التي تواجهنا وما أآثرها، إنَّ

د آخى رسول اهللا                لذلك نرى اإلسال   ام، وق راد المجتمع آل االهتم ين أف ه وسلم   -م يهتم بآصرة الحب واألخوة ب اجرين   -صلى اهللا علي ين المه  ب

  . وسجل القرآن هذه المؤآخاة التي أثمرت اإليثار،واألنصار

ين                 ثم يحث اإلسال  ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا﴾     ،ونجد القرآن يوجه نداءاته للمؤمنين بصيغة الجمع       صلة ب ة ال ي المسجد لتقوي ى صالة الجماعة ف م عل

ة يصوم   ااألفراد المسلمين في الحي أو القرية، آما يؤآد على صلة القرابة والرحم في األسرة، وآذا يوصي بالجار آثيرً                 ، وعلي الساحة العالمي

اس فريضةَ              ، في شهر واحد وهو رمضان         االمسلمون جميعً  ؤدى المسلمون من آل األجن ا ي ارفون          ا  آم د يتع لحج ويجتمعون في صعيد واح

  .ويتبادلون آالمهم وآمالهم

وارق اإل     ًراونرى اإلسالم قاد   ة الف ة          على تهذيب المجتمع اإلنساني وإزال ة والطمأنين ة، ونجد الحب والرحم ة والقبلي ة والعصبيات القومي قليمي

ى هداي  تمتد على طول البالد التي دخلت في اإلسالم واستظلت بظله طالما حافظت               ه عل ه قرونً     ت دة ا واستمسكت بمبادئ ا إال   ، عدي م يغيرأمره  ول

سانية                          وط باإلن ود وهب ى ضيق وقي ا إال إل ا هو     ،نبذها لتعاليم اإلسالم وافتتانها بمكر الكافرين وما يعرضونه من مبادئ خادعة ال تسلم أهله  آم

  .مشاهد في الغرب والشرق الماديين

ول            يشبه   -صلى اهللا عليه وسلم   -والرسول   رابط بالجسد الواحد فيق اطفهم            ": المجتمع المتحاب المت راحمهم وتع وادهم وت ي ت ل المؤمنين ف مث

سهر والحمى           ول   "آمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بال ا يق ه وسلم   - آم ده ال    ": -صلى اهللا علي ذي نفسي بي وال

  . "أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم بينكمتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا 
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ه     ونجد اإلسالم يرتب على األخوة طائفةً   ا نحو إخوان وم بأدائه ات يق ول رسول اهللا   ، من الحقوق والواجب ه وسلم   - فيق المسلم  " -صلى اهللا علي

ه          ،أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه      ان اهللا في حاجت ه آ وم             ومن آان في حاجة أخي ة من آرب ي ه آرب رج اهللا عن ة ف رج عن مسلم آرب  ومن ف

  ".ة ستره اهللا يوم القيامًماالقيامة ومن ستر مسل

رة   ث بأن يدفع عنه الظلم، وتحا وينصره مظلوًم، فيمنعه من الظلماويطلب اإلسالم من المسلم أن ينصر أخاه ظالمً       السنة النبوية على أمور آثي

  . أفراد المجتمع المسلممن شأنها أن توثق الروابط بين

ة          ا وتنازعً  أو فرقةً  اوفي المقابل نرى أن اإلسالم ينهى عن آل شيء من شأنه أن يحدث خالفً              ة وال نميم ، فال سخرية وال تنابز باأللقاب وال غيب

ه  - وهذا الحديث الجامع لرسول اهللا   ، وسورة الحجرات تناولت ذلك بتفصيل ، وال إساءة ظن   ،وال تجسس  اآم والظن   ": - وسلم صلى اهللا علي إي

رآم اهللا                                 ا أم ا آم اد اهللا إخواًن وا عب دابروا وآون سوا وال تحاسدوا وال تباغضوا وال ت فإن الظن أآذب الحديث وال تجسسوا ال تحسسوا وال تناف

ه     تعالى المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يخذله وال يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم آل المسلم على                    ه ودم المسلم حرام مال

  ".وعرضه

ر            يواإلسالم إذ يوص  ه من غي ي تعيش في مجتمع ات الت ه يتجاهل األقلي  بالعالقات الطيبة والتعاطف والتراحم بين أفراده المسلمين ال يعني أن

الى  ه تع ي قول م ف البر به ه يوصي ب سلمين، ولكن اِتُلو:الم ْم ُيَق ِذيَن َل ِن الَّ ُه َع اُآُم اللَّ رُّوُهْم ﴿ال َيْنَه اِرُآْم َأْن َتَب ْن ِدَي وُآْم ِم ْم ُيْخِرُج دِّيِن َوَل ي ال ُآْم ِف

ِسِطيَن﴾   بُّ اْلُمْق َه ُيِح ْيِهْم ِإنَّ اللَّ ِسُطوا ِإَل ة(َوُتْق المجتمع) 8:الممتحن سلمين  ف ر الم اوأة لغي داء والمن املهم ، اإلسالمي ال يقف موقف الع ل يع  ب

اب                           بالجانب اإلنساني الذي ال يقبل الظ      ين المؤمنين وأهل الكت اون في المجتمع اإلسالمي ب وم التع لم ألي إنسان مهما آان، فمن الممكن أن يق

ا             ااستناًد ة أو يقطعه ذه العالق ى ه  للمصالح المشترآة والتعاضد في مواجهة المشكالت والتعاون على جلب المنفعة ودفع المضرة، وال يؤثر عل

  . يدبروا السوء لجماعة المسلمين أو أن،إال آيدهم للعقيدة اإلسالمية

ْن                 :وآلنا يعلم آيف نزل القرآن يبرئ اليهودي ويدين المسلم في قوله تعالى            ُه َوال َتُك ا َأَراَك اللَّ اِس ِبَم ﴿ِإنَّا َأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَتْحُكَم َبْيَن النَّ

ِصيمً  اِئِنيَن َخ هَ  * اِلْلَخ َتْغِفِر اللَّ ورً  َواْس اَن َغُف َه َآ اَن َخوَّاًن         * ا َرِحيًما ِإنَّ اللَّ ْن َآ بُّ َم َه ال ُيِح َسُهْم ِإنَّ اللَّ اُنوَن َأْنُف ِذيَن َيْخَت ِن الَّ اِدْل َع  اَوال ُتَج

  ).107-105:النساء(ا﴾َأِثيًم

  .اللَِّه َأْتَقاُآْم﴾﴿ِإنَّ َأْآَرَمُكْم ِعْنَد :والمجتمع المسلم ال يقر الطبقية والتفاضل بالمال والجاه ولكن

ه - وها هو بالل، عند بعض الدول غير اإلسالميةوال يقر العنصرية الجنسية والتي ال تزال موجودةً        ذ مكان  - رضى اهللا عن ين المسلمين  ة يأخ ،  ب

ن الخطاب         ؛وصار له ذلك الذآر المجيد والمرتبة السابقة       و بكر سيدنا وأعتق سيدنا       " حتى ليقول فيه عمر ب ا هو   "أب صلى اهللا  -رسولنا  ، وه

  ".اسمعو وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبشي آأن رأسه زبيبة ": يقول-عليه وسلم

  

  األخوة والمساواة من دعائم المجتمع المسلم

ة والت                     ال الحالي ة ونحن إذ نؤآد حرص التيار اإلسالمي على بناء وطننا العزيز على أساس متين من شرع اهللا، وإلعداد مستقبل زاهر لألجي  ،الي

اء مستقرً             ا البن صديً  ا وقويً  انوضح أن المجتمع هو القاعدة التي يقوم عليه ذنا المجتمع            ا ومت د اتخ ل التحديات أو الضغوط من األعداء، وق  لك

ا   وهي األخوة والمساواة والحرية والتكافل، وسنت ،، وذآرنا أنه يقوم بعد صفة الربانية على دعائم أربع   ا نسعى لتحقيقه  اإلسالمي قدوةً  ناول هن

  .دعامتي األخوة والمساواة
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ين،      ذلك في أساس العمارات، وآلما آان البناء عاليً        ىمن الطبيعي أن تكون قاعدة أي بناء صلبة متماسكة، ونر          ا احتاج إلى أساس عميق ومت

ين أفراد المجتمع أو ما نسميه في المجتمع      لذلك آان من ألزم األمور قوة الترابط ب        ؛ا مستقرً اا ثابتً  شامخً اونحن نريد لبناء وطننا أن يكون عاليً      

ة رمز   صر، والفرق ى الن وة والطريق إل دة رمز الق دة متماسكة، والوح ل المجتمع وح ي تجع ى ااإلسالمي رابطة األخوة الت لضعف الطريق إل

  . الهزيمة

ا هو رسول           لذلك نرى اإلسالم يهتم بآصرة الحب واإلخوة ويحث على آل ما من شأنه تقويتها، وينهى عن آل ما                  ا، وه ال منه  من شأنه أن ين

صار              -صلى اهللا عليه وسلم   -اهللا   اجرين واألن ين المه  ، بعد هجرته إلى المدينة حيث آانت بداية المجتمع المسلم بدأ بعد بناء المسجد بالمؤاخاة ب

ار             ْؤِثُروَن عَ  ﴿:وقد سجل القرآن الكريم هذه المؤاخاة التي ضربت المثل الرائع للحب واإليث َصاَصٌة﴾           َوُي ْم َخ اَن ِبِه ْو َآ ِسِهْم َوَل ى َأْنُف من  : الحشر (َل

  ).9اآلية

ر   تجلدوام الشعور بالوحدة واال    اع ن صيغة الجمع دائمً                ىم داء للمؤمنين ب ريم يوجه الن رآن الك ول  ا الق وا﴾     : فيق ِذيَن آَمُن ا الَّ ا َأيَُّه ول ﴿َي ا  : ويق ﴿ِإنََّم

الل الحبشي وصهيب الرومي مع                        ،)10من اآلية : الحجرات(اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة﴾  اجتمع سلمان الفارسي وب  دون اعتبار لجنس أو لون أو نسب ف

  .إخوانهم العرب

اك    ، لتخطيط أعداء اإلسالمالهذا فإننا نشجب النعرات القومية التي ينعق بها البعض بين الحين والحين تنفيذً       لتمزيق وحدة المسلمين، وهل هن

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم آمثل الجسد إذا         " -صلى اهللا عليه وسلم   -ابط من قول رسول اهللا      مثل أروع في التشبيه لقوة التر     

 يحفز المسلمين على هذا الترابط بأقوى حافز وهو -صلى اهللا عليه وسلم-، ثم نجده    " له سائر الجسد بالسهر والحمى     ىاشتكى منه عضو تداع   

شوا         والذي نفسي بيده"دخول الجنة فيقول   اببتم، أف وه تح ى شيء إذا فعلتم م عل ابوا، أال أدلك ى تح  ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حت

وِبُكْم َفَأصْ           وها هو القرآن يصف هذه األخوة بأنها نعمة من اهللا         " السالم بينكم  ِه  ﴿َواْذُآُروا ِنْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُآْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْيَن ُقُل َبْحُتْم ِبِنْعَمِت

  ).103من اآلية: آل عمران(ا﴾ِإْخَواًن

 ولكنه رتب عليها طائفة من الحقوق والواجبات يلتزمها آل مسلم بمقتضى  ،ولم يقتصر اإلسالم على جعل هذا الحب وتلك األخوة مجرد عاطفة     

و  ،تلك العالقة ويكلف بها على أنها دين يحاسب عليه وأمانة البد من أدائها             ه وسلم    -ل رسول اهللا      فيق المسلم أخو المسلم ال    ": -صلى اهللا علي

ة ومن ستر                     وم القيام ة من آرب ي ه آرب رج اهللا عن ة ف يظلمه وال يسلمه ومن آان في حاجة أخيه آان اهللا في حاجته ومن فرج عن مسلم آرب

  ".مسلًما ستره اهللا يوم القيامة

ه؟          ي – غير مجتمع اإلسالم     –ا  ا إنسانيً فهل نرى مجتمعً   ا     !قوى على أن يلزم آل فرد فيه بأن يسعى في حاجة أخي اة وزحامه ل إن صراع الحي  ب

  .يصير بالناس إلى أن يسعى بعضهم في إحباط مصالح البعض حين تتعارض المصالح وفي عصرنا الحاضر تبلغ تلك الحرب غايتها

ل وأن يتو                 ة من التضامن والتكاف ه وحل              وهكذا يرتفع المجتمع المسلم إلى درجة عالي ريج ضوائق أخي ى تف رد عل حد اإلحساس، فيعمل آل ف

  .مشكالته، ويقف منه موقف العون والمساندة ال موقف الحقد والشماتة

 بأن يمنعه من ا، بأن يقوم المسلم بنصرة أخيه إن آان ظالًم،ن يطالب بالمواقف اإليجابية إزاء ظاهرة الظلم حينما تظهر بين أفراد المجتمع         أبل  

  .ا بأن يرفع عنه الظلمآان مظلوًمالظلم وإن 

ة                             ذلك صالة الجمع ى الصالة آ ذين يجتمعون عل ين المسلمين ال وإن صالة الجماعة في المسجد خمس مرات في اليوم تحقق األلفة والوحدة ب

اعهم في صعيد واحد ألداء فريضة الحج                        ك  ،وصالة العيدين، ثم إن صيام المسلمين في العالم في شهر واحد واجتم ل ذل دعم     آ  من شأنه أن ي

  .األخوة والرابطة بين المسلمين
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رآن          ين المسلمين                     ،ونرى في سورة الحجرات وغيرها من سور الق ة أو خالف ب ا من شأنه إحداث فرق ل م ابز   ، النهي عن آ سخرية والتن  آال

  .باأللقاب والغيبة والنميمة وسوء الظن والتجسس وغير ذلك

ل      -آذلك حديث رسول اهللا      ه وس دابروا                        " -مصلى اهللا علي إن الظن أآذب الحديث، وال تجسسوا وال تحسسوا وال تباغضوا وال ت اآم والظن ف إي

ل   وآونوا عباد اهللا    إخواًنا آما أمرآم اهللا تعالى المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يخذله وال يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم آ

  ".المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه

ا              ا اإلسالم ويوصي به ط أخري خاصًة يحث عليه رحم،    ،وبجانب دعامة األخوة العامة بين أفراد المجتمع المسلم نجد رواب ة وال  آصلة القراب

ا َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى ِإْحَساًن َوِباْلَواِلَدْيِن ا﴿َواْعُبُدوا اللََّه َوال ُتْشِرُآوا ِبِه َشْيئً  تعالى :وصلة الجار ويقرن القرآن هذه الصالت بعبادة اهللا في قوله         

وًرا﴾       اًال َفُخ اَن ُمْخَت ْن َآ بُّ َم َه ال ُيِح اُنُكْم ِإنَّ اللَّ ْت َأْيَم ا َمَلَك سَِّبيِل َوَم ِن ال ِب َواْب صَّاِحِب ِباْلَجْن ِب َوال اِر اْلُجُن ى َواْلَج اِر ِذي اْلُقْرَب َساِآيِن َواْلَج َواْلَم

شعور نحوهم                          ، وال يظ  )36:النساء( ر المسلمين أو عزلهم أو ال ن ظان أن تقوية الرابطة بين أفراد المجتمع المسلم تعنى إهمال العالقة مع غي

الى                 ،بشيء من العداوة   ول تع نهم فيق دل والقسط بي م والع البر به دِّينِ                : ولكن اإلسالم يوصي ب ي ال اِتُلوُآْم ِف ْم ُيَق ِذيَن َل ِن الَّ ُه َع اُآُم اللَّ ْم   ﴿ال َيْنَه  َوَل

فال يقبل أن يتعرض أحد منهم إلى ظلم، بل من الممكن          ،)8:الممتحنة(ُيْخِرُجوُآْم ِمْن ِدَياِرُآْم َأْن َتَبرُّوُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن﴾          

ى    للمصااأن يقوم التعاون في المجتمع اإلسالمي بين المؤمنين وأهل الكتاب استنادً           اون عل لح المشترآة والتعاضد في مواجهة المشكالت والتع

  . ا لجماعة المسلمينجلب المنفعة ودفع المضرة، وال يؤثر على هذه العالقة أو يقطعها إال آيدهم للعقيدة اإلسالمية أو أن يدبوا سوًء

ين   أما عن دعامة المساواة فإن المجتمع اإلسالمي يرتقي إلى أفق عال في استمساآه بالمسا   روق ب واة وطرحه لكل ما اصطنعه الظالمون من ف

ول اهللا تعالى                    رة وأصلهم الواحد في ق تهم الكبي ٍر        البشر من حر وعبد وشريف ووضيع ورد البشر إلى حقيق ْن َذَآ اُآْم ِم ا َخَلْقَن اُس ِإنَّ ا النَّ ا َأيَُّه ﴿َي

ٌر﴾           َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُآْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ      يٌم َخِبي َه َعِل ال الرسول      )13:الحجرات ( َأْآَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُآْم ِإنَّ اللَّ ه وسلم   -، وق  -صلى اهللا علي

  ".الناس آلدم وأدم من تراب ال فضل لعربي على عجمي وال ألبيض على أسود إال بالتقوى"

ه        وهاهو بالل العبد الحبشي يأخذ مكانه بين المسلمين حتى يقول            ن الخطاب رضى اهللا عن ر سيدنا وأعتق سيدنا     "فيه عمر ب و بك ول  . "أب ويق

ة  " -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا   دما       "اسمعوا واطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبشي آأن رأسه زبيب ن الخطاب عن م إن سيدنا عمر ب ، ث

  ". الستخلفته على المسلمينابي حذيفة حًي أىلو آان سالم مول: "طعن وأشرف على الموت فكر فيمن يلي األمر بعده فقال

دول      أين هذا المستوى من المساواة في المجتمع اإلسالمي مما آان موجود قبل اإلسالم وما زال موجودً  ا بال دول التي يطلق عليه ا في بعض ال

دمي  يرجعي، من ال ؟المتقدمة من تفرقة عنصرية بغيضة في أمريكا وغيرها والرجوع بالبشرية إلى العهود القديمة         ذا تقلب   ين ومن التق ن، أم هك

  األوضاع وتكون أسماء األضداد؟

ه وسلم   -لقد حاول السادة األقوياء من المشرآين أن يخصهم رسول هللا      د        -صلى اهللا علي ه األذالء أو العبي م في شترك معه وم ال ي دعوة في ي  بال

ْنُهْم           ﴿َواْصِبْر َنْفَسَك مَ  ا الموقف السليم في هذا األمر     فنزل الوحي موضحً   اَك َع ُد َعْيَن ُه َوال َتْع ُدوَن َوْجَه ِشيِّ ُيِري َداِة َواْلَع ْم ِباْلَغ ْدُعوَن َربَُّه َع الَِّذيَن َي

ا                  ُرُه ُفُرًط اَن َأْم َواُه َوَآ َع َه ا َواتََّب ْن ِذْآِرَن ِل ا * ُتِريُد ِزيَنَة اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َع اَء         َوُق ْن َش ْؤِمْن َوَم اَء َفْلُي ْن َش ْم َفَم ْن َربُِّك قُّ ِم ْلَح

-28:لكهفا(َفْلَيْكُفْر ِإنَّا َأْعَتْدَنا ِللظَّاِلِميَن َناًرا َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدُقَها َوِإْن َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا ِبَماٍء َآاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه ِبْئَس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرَتَفًقا﴾               

29.(  

يس                 مصنوعُة   أو هيبةُُ   مقدسةُُ ولقد علمنا اإلسالم أنه ليس هناك حقوقُُ       زم األمر ل  إلنسان ما تحميه من المساءلة أو المقاضاة والقصاص إذا ل

ا للمسلم    ، بين الطبقاتع، وليس هناك طبقات وصرا)مواطن من الدرجة الثانية(في اإلسالم ما يسمونه    م م ة له ا    آما أن أهل الذم يهم م ين وعل
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الى    ه تع ْن            :عليهم، وقد نزل القرآن بتبرئة يهودي من اتهام باطل في قول ُه َوال َتُك ا َأَراَك اللَّ اِس ِبَم ْيَن النَّ َتْحُكَم َب اْلَحقِّ ِل اَب ِب َك اْلِكَت ا ِإَلْي ا َأْنَزْلَن ﴿ِإنَّ

  ).105:النساء(ِلْلَخاِئِنيَن َخِصيًما﴾

ك      أ" : ورد على أسامة قائالً    ، الشفاعة في العقوبات   -يه وسلم صلى اهللا عل  -آما رفض رسول اهللا      ا أهل تشفع في حد من حدود اهللا يا أسامة؟ إنم

د سرقت لقطع               من آان قبلكم أنهم آانوا إذا سرق فيهم الشريف ترآوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، واهللا لو أن فاطمة بنت محم

  ".محمد يدها

  . لوجدنا من يسرقون الماليين يهربون أو يهربون،دث اليوم في مجتمعناوإذا نظرنا إلى ما يح

  .سجنونحاآمون وُيومن يسرقون المئات ُي

وانين     "اإلسالم هو الحل"إن التيار اإلسالمي حينما رفع شعار        ديل الق ى       ، لم يقصد فقط تطبيق الحدود وتع ن شامل يعمل عل  ولكن اإلسالم دي

إذن اهللا حول           الرقي باألفراد واألسر والمجتم    ه ب ا سنتعرض ل عات إلى أرفع مستوى، وما تعرضنا إليه حول األخوة والحب وحول المساواة وم

  .الحرية والتكافل آلها تعتبر من األساسيات التي يدعو التيار اإلسالمي أبناء الوطن إلى امتثالها وااللتزام بها

 ، التفاوت بين البشر في الطاقات والمواهب وهو أن اإلسالم مع مبدأ المساواة يقرُّ،ة معنى هام نلفت النظر إليه ونحن نتحدث عن المساواةوثمَّ

  .ويعلن أن تمايز الناس في االستعداد والعمل يقضي بتفاوتهم في التقدير واألجر في الدنيا واآلخرة

اره     ، وانطالق المواهب  ،خالص للتقدم اإلنساني وحافظ لإل     ضرورةُُ ، وتقرير مبدأ االمتياز على أساسه     ،إن االعتراف بالتفاوت    تجني البشرية ثم

سف                   ل وجه وتع رً      تآل آن، وقد حاولت بعض المبادئ الشاذة أن تجعل الناس سواء من آ ك آثي ا ضالل             ا، في ذل ان له ى ب رت المواهب حت  وقب

شيوعية في محاولته        . الطريق شلت ال ون في م                 افقد ف م يحي ابع واحد وأن تجعله ا بط اس في مجتمعه ع الن الون في   ،ستوى واحد  أن تطب  وين

ه        ؛، ولكنها فشلت  ا متساويً االتقدير ولوازم الحياة حظً    دريجيً     ، ألنها محاولة تخالف سنن اهللا في خلق وم تتراجع ت ادئ التي    ا وهاهي الي  عن المب

  .تأسست عليها

ى ذهب            ،إن بعض األيدي يستحيل فيها الذهب إلى تراب        راب إل ا الت ستحيل فيه م من فرص مت       ، وبعضها ي ى      وآ شر ال تنتهي إل ام الب ساوية أم

ك شيئً                    رد وال المجتمع إزاء ذل ك الف رزق وال يمل ساوية في ال الى               !ا؟؟مقادير مت اة واهللا تع ام الحي اوت من ضرورات انتظ ة اهللا في التف  وحكم

َضُهْم فَ                 :يقول ا َبْع دُّْنَيا َوَرَفْعَن اِة ال ي اْلَحَي َشَتُهْم ِف َنُهْم َمِعي ا                     ﴿َنْحُن َقَسْمَنا َبْي ٌر ِممَّ َك َخْي ُت َربِّ ْخِريا َوَرْحَم ًضا ُس ُضُهْم َبْع َذ َبْع اٍت ِلَيتَِّخ ٍض َدَرَج ْوَق َبْع

  .ا في رضا وتسامح ودون حقد وال حسدوهكذا يتعايش الناس ويخدم بعضهم بعًض). 32من اآلية: الزخرف(َيْجَمُعوَن﴾ 

  

  الحرية من أهم دعائم المجتمع المسلم

ر تحوي شعبً             إنه ال يرتفع للطغيا    ى سجن آبي ان في قطر تحول إل ادى الطغي ل، وإذا تم ة صرح مقاب ة   ان صرح إال ويدك للحري  مسلوب الحري

شعب    ، وشجب المأل حول الحاآم المستبد،يحكمه مستبد حوله منافقون ومنتفعون، وقد شجب القرآن الكريم هذا النوع من الحكام             ا شجب ال  آم

  .عون التي آررها القرآن في أآثر من موضع خير مثال لذلكالذي يستسلم لهذا الهوان، وقصة فر

ر، فالخضوع والخشوع هللا وحده                 ، بصفات العظمة والجالل   - سبحانه وتعالى  -إن اإلسالم يفرد اهللا    ه الخلق واألم ذي ل  والخوف  ، وأنه وحده ال

ة من هامات ال                        ال يجوز لهام ذآره، ف وب ب ان القل د شجب              منه وحده، وذلك في ظل حبنا هللا واطمئن ا، لق ر له اب الغي ذل رق ستعلي وُت شر أن ت ب

ا رَ  ﴿َأ:القرآن منطق فرعون عندما قال     ال    ى﴾لَ  األعْ ُمكُ بُّن دما ق اِد﴾                : وعن ِبيَل الرََّش ِديُكْم ِإالَّ َس ا َأْه ا َأَرى َوَم ْم ِإالَّ َم ا ُأِريُك م اهللا   ﴿َم ان حك َأْتَبَعُهْم فَ ﴿: فك
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ه  َوَأَضلَّ ِفْرَعْوُن َقْوَمُه َوَما َهَدى﴾    *  اْلَيمِّ َما َغِشَيُهمْ   ِفْرَعْوُن ِبُجُنوِدِه َفَغِشَيُهم مِّنَ    ا       : وحكم اهللا على قوم اُنوا َقْوًم ْم َآ اُعوُه ِإنَُّه ُه َفَأَط َتَخفَّ َقْوَم ﴿َفاْس

  .َفاِسِقيَن﴾

ضع  اريات، وقد ندد القرآن في مو لنأخذ العبرة، ونرفض الظلم وسلب الح؛إن اهللا ذآر لنا قصة فرعون وقومه في القرآن وقصة موسى وقومه     

ي        :االستكانة للظلم فقال تعالى   بآثيرة بالظلم والظالمين، آما ندد       ْضَعِفيَن ِف ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة َظاِلِمي َأْنُفِسِهْم َقاُلوا ِفيَم ُآْنُتْم َقاُلوا ُآنَّا ُمْسَت

  . َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِفيَها﴾اَألْرِض َقاُلوا َأَلْم َتُكْن َأْرُض اِهللا

ة        ؛وس الجماهير في مواجهة الطاغين    ؤإن رساالت السماء تضافرت منذ القدم على تحرير ساحة الحياة ورفع ر            ات هائل  مما يمد الشعوب بطاق

  . في سعيها نحو الحرية ورفضها لقيود العبودية وأغالل الهوان

ه من          لذلك آانت الحرية من أهم وألزم الدعامات ف        د حريت ي المجتمع اإلسالمي، ولنا أن نقول هل للحياة من قيمة بغير الحيرة؟ وهل لمجتمع فق

  صالحية البقاء؟

دنيا،                       ذه ال ا في ه ه اهللا من أجله ومن أبرز وأعلى قمة للحرية التي آفلها اإلسالم لإلنسان حرية العقيدة، حريته في أخص خصائصه التي خلق

ا َواُهللا                            ﴿َال ِإْآَراَه   :فيقول تعالى  َصاَم َلَه ُوْثَقى َال انِف اْلُعْرَوِة اْل َسَك ِب ِد اْسَتْم اِهللا َفَق ْؤِمن ِب اُغوِت َوُي ْر ِبالطَّ ْن َيْكُف يِّ َفَم َن اْلَغ ِفي الدِّيِن َقد تََّبيََّن الرُّْشُد ِم

ي تحول          ،َوَمن َشاَء َفْلَيْكُفْر﴾﴿َوُقِل اْلَحقُّ ِمن رَّبُِّكْم َفَمن َشاَء َفْلُيْؤِمن  : وقال أيًضا  َسِميٌع َعِليٌم﴾  ات والحواجز الت ة العقب ك إزال ه أوجب مع ذل  ولكن

م     ؛دون تبليغ عقيدة التوحيد ودين اهللا الحق إلى خلق اهللا، تلك العوائق التي يضعها الطغاة من البشر               رهم وتحكمه  ليستمروا في استعبادهم لغي

  .همتفي مقدرا

ه ويحدد            ، وآسر قيود االستعباد عن المستعبدين     ،المستضعفينلذلك شرع اهللا القتال لرفع اإلصر عن         ار عقيدت سان في أن يخت د حق اإلن  وتأآي

ا    ﴿َوَما َلُكْم ال ُتَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمنْ          :مصيره اِلِم َأْهُلَه ِة الظَّ  َهِذِه اْلَقْرَي

    ُروا  :لذلك آان انتصار بدر هو انتصار للحرية وتخلص من االستضعاف   ) 75:النساء(﴾ا َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َنِصيرً     اَواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َوِلي ﴿َواْذُآ

  ).26:األنفال(اُفوَن َأْن َيَتَخطََّفُكُم النَّاُس َفآَواُآْم َوَأيََّدُآْم ِبَنْصِرِه َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيَِّباِت َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾ِإْذ َأْنُتْم َقِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَن ِفي اْلَأْرِض َتَخ

ِديٌر  ﴿ُأِذَن ِللَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَُّهْم ُظِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصِرِهْم   وأآد هذا المعنى قوله تعالى     وا         * َلَق ا َأْن َيُقوُل قٍّ ِإلَّ ِر َح اِرِهْم ِبَغْي ْن ِدَي وا ِم ِذيَن ُأْخِرُج الَّ

رً                    ِه َآِثي ُصُرُه ِإنَّ         ا َوَليَ َربَُّنا اللَُّه َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَآُر ِفيَها اْسُم اللَّ ْن َيْن ُه َم ُصَرنَّ اللَّ ْن

  ).40:الحج(اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز﴾

ه       مَّوَث ه المسلمون األُ            ،ة معنى له أهميته نلفت النظر إلي ا تعرض ل ا استنفده         َو وهو أن م ات من المشرآين، وم ل من اضطهاد وتضييق وإعن

ةً             ان تجرب م آ ذا الظل ام المجتمع اإلسالمي     ضروريةً  المسلمون من جهد في مقاومة ه ة    ؛ في قي ة الحري درك قيم ا    ، آي ي ى تحقيقه افظ عل  ويح

  .آعنصر من عناصر الحياة

ات والتضييق                       -وإن التيار اإلسالمي   م واإلعن وان شتى من الظل ى أل ذا إل سعي           - وقد تعرض في عصرنا ه ة وضرورة ال ة الحري شعر بأهمي  لي

  . والمحافظة عليها بكل غال ورخيص،لتحقيقها

 ممن ال يدينون باإلسالم باضطهاد وال ذلة، وقد عاش أهل الكتاب في حرية ظاهرة في                 حرية العقيدة التي يكفلها اإلسالم، ال يشعر أحدُُ       وفي ظل   

شعروا يومً     ،ضيق عليهم في شعائرهم   حملوا على ترك عقيدتهم، ولم يُ     آل أنحاء المجتمع المسلم، لم يُ      الهوان واالضطهاد    ا ولم ي ون    ، ب  وال يزال

وم في آل أقطار اإلسالم         حتى   الى                   .الي ول اهللا تع اًال لق البر والقسط امتث املتهم ب ربهم بمع دون ل ْم           : فالمسلمون يتعب ِذيَن َل ِن الَّ ُه َع اُآُم اللَّ ﴿ال َيْنَه

ِسِطيَن﴾  ُيَقاِتُلوُآْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُآْم ِمْن ِدَياِرُآْم َأْن َتَبرُّوُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ            بُّ اْلُمْق ة ( اللََّه ُيِح ا      ) 8:الممتحن م ملتزمون بم ا أنه ذا طالم هك

  .نصت عليه اآلية الكريمة



www.daawa-info.net 

ه             ه وأن يجهر بحجت ستعلن برأي ستطيع أن ي رد ي ل ف صيبه أذىً ،وحرية الرأي للفرد مكفولة في ظل المجتمع اإلسالمي، فك ه   دون أن ي  أو يلحق

  .و إلى الكفر واإللحادإال أن يدع، الرأي  ولو آان خاطَئ،خوف

ر، وأن                -صلى اهللا عليه وسلم   -ورغم أن الوحي آان ينزل على رسول اهللا          ي األم شاور المؤمنين ف ره أن ي صواب، إال أن اهللا أم ى ال ويرشده إل

ه وسلم      -  يستمع إلى آل رأي، ثم يتبع الرشاد في آل وجهة، واألمثلة على مشورة الرسول              رة،      -صلى اهللا علي صلح أن تكون      ألصحابه آثي وَت

ع                     دستوًرا لحرية الرأي في المجتمع اإلسالمي، ُيعَلن فيه أنه ليس هناك رأيُُ مقدس لفرد من األفراد، ولتختفي تلك الصورة البالية، صورة قطي

          .من البشر ينطلق وراء فرد مهما آان حظه من العبقرية والصواب، إنها صورة ال تتفق ورشد البشرية

ول   ،ا من أمر هذه األمة لكل من يلي شيًئ قدوًة-صلى اهللا عليه وسلم-أن يكون الرسول  يجب  ، هكذا    بطلب المشورة والسماح لكل مؤمن أن يق

  .آلمته ورأيه في اطمئنان

ع صوته بالمعارضة             م ال يرف ه  ،ويتبع حرية الرأي في اإلسالم حق الفرد في النقد والتقويم، فليس لإلنسان أن يري الخطأ واالنحراف ث  وإال فإن

ة المسلمين وعامتهم            ؟الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول اهللا      " يقول   -صلى اهللا عليه وسلم   -يأثم، فالرسول    ة ولرسوله وألئم  ،" قال هللا ولكتاب

  ". وذلك أضعف اإليمان، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فليغيره بيدهامنكم منكًرى من رأ ":ويقول

سيوفنا ا لو رأينا فيك اعوجاًج " فيجيبه أحد الناس"ا فليقومه عوجاًج ا من رأى فيَّ  : "مر بن الخطاب حين قال    ورحم اهللا ع    دون أن ،"لقومناه ب

ول  .. ويرى ذلك أفضل الجهاد،عه على الجهر بكلمة الحق والشجاعة في النصح ايتعرض إلى اعتقال أو تعذيب، بل إن اإلسالم يحث اتب           حيث يق

  ".أفضل الجهاد آلمة حق عند سلطان جائر "- اهللا عليه وسلمصلى-رسول اهللا 

  ..ولننظر لهذا القول الذي يذم طائفة من الناس قد ابتلي مجتمعنا بالكثير منهم

ا من           : ا قالوا لجده عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهماعن محمد بن زيد أن ناسً   تكلم إذا خرجن ا ن م بخالف م ول له ى سالطيننا فنق دخل عل ا ن  إن

  .-صلى اهللا عليه وسلم- على عهد رسول اهللا اقال آنا نعد هذا نفاًقفعندهم، 

ال تعالى﴿         ا﴾                       واإلسالم ينهى عن إيذاء المؤمنين ق ا مُِّبيًن ا َوِإْثًم وا ُبْهَتاًن ِد اْحَتَمُل َسُبوا َفَق ا اْآَت ِر َم اِت ِبَغْي ْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَن ْؤُذوَن اْلُم ِذيَن ُي ل إن    ،َوالَّ  ب

ي أي                 ام يحمى الفرد من آل ألوان االعتداء أيً       اإلسال ه ف ى حقوق ه الحصول عل ل ل ه          ة آان مصدره، ويكف ت، فهو يحمى حيات د آان رى في   ، ي  وي

الى     ،تحتم صيانتها وحفظها من الهالك     النفس اإلنسانية قدسيةً   ن                 : وقد قال اهللا تع ُه َم َراِئيَل َأنَّ ي ِإْس ى َبِن ا َعَل َك َآَتْبَن ِل َذِل ْن َأْج ِر       ﴿ِم ًسا ِبَغْي َل َنْف  َقَت

ا﴾                 اَس َجِميًع ا النَّ ا َأْحَي ا َفَكَأنََّم ْن َأْحَياَه ا َوَم اَس َجِميًع َل النَّ ا َقَت ي اَألْرِض َفَكَأنََّم َساٍد ِف الى   َنْفٍس َأْو َف ول سبحانه وتع ًدا     ويق ا مَُّتَعمِّ ْل ُمْؤِمًن ﴿َوَمن َيْقُت

  .َب اُهللا َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما﴾َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِض

ل الناس                           وليس هناك من سبب يبيح إلحاق األذى بإنسان إال ما يقترفه من جرائم لها حدودها المقررة، وما عدا ذلك عدوان تجب مقاومته، وأق

ذه  ، يقدس حق الفرد ويصونهنفي ذلك آأعظمهم مم    ا ه اًال من األمن    وهانحن نرى في أيامن رة أو     ، رج واطنين دون جري ذبون الم ؤذون ويع  ي

  . ولكننا نرى محاآمتهم تتعثر وتكاد تموت، منهماإدانة لذنب اقترفوه، وقد أدان النائب العام بعًض

ة  ، األمراء أال يضربوا المسلمين فيذلوهمي يوص- رضي اهللا عنه -وقد آان عمر بن الخطاب     اهو   وأال يميتوا فيهم مشاعر الحري ة، وه  -والكرام

شعب     - مصري قبطي   رجلٍ ن ابنَ  يمكِّ -رضى اهللا عنه   ة ال ن العاص              -من عام ن عمرو ب ا    - من القصاص من اب اتح مصر وواليه ه  - ف ول ل  : ويق

  ".امتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراًر:" للحريةا وقال آلمته المضيئة على مر الزمان والتي تعتبر شعاًر،اضرب ابن األآرمين

ه   من ضارّ " : قال -صلى اهللا عليه وسلم   -وهذا حديث رسول اهللا      ال   "  أضر اهللا به ومن شاق شق اهللا علي ا ق د الخصم    "آم " أبغض الرجال األل

  ".أيها الناس اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيام "وقال
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و         ،نتقام في مجتمعه   نزعة العدوان واال   قّر أن اإلسالم ال يُ    ،فمن ضمانات الحرية في المجتمع اإلسالمي      ل من ق اك تنكي  وال  ، بضعيف  ي فليس هن

ال    ، هما الفاصلةتسلط من حاآم على محكوم، وال تزر وازرة وزر أخري، وللجريمة والعقاب حدودُ  ذنب ب در ال التي تكفل أن يكون العقاب على ق

شديد   -ا  تهويل وال تنكيل، ولكنَّ    ا الحالي تجاوزات ال حدود               -ولألسف ال ا  نجد في مجتمعن ذنب        ،له رة الم ريء بجري ه أشد       ، ويؤخذ الب ل ب  وينك

  .م عليه بشهداء زورِكا وُحوآم ظلًم ثم تظهر براءته بعد ذلك وربما ُح،التنكيل

صورة المشينة              ذه ال ل في ظل                    ،إن التيار اإلسالمي يريد أن يتخلص مجتمعنا من ه ة والمساواة واألمن والتكاف ا بالحري اء وطنن سعد أبن  وأن ي

  . رغم آيد الكائدين وتشاؤم المتشائمين، واألمل في اهللا آبير أن يتحقق ذلك،يعة اهللاإلسالم وشر

  

  مع الحرية مرة أخرى

سان       الحريةَ  ما أعزَّ    ائر       !! وما أغالها عند آل إن وان أو ط ل حي د آ ل وعن ر من خمسين عامً          !! ب ذ أآث رأه من ا نق ا آن سينا م ا ن اب   ا، وم  في آت

  : ئر في قفصلرشيد على لسان طا، لالمطالعة

   قفًصا وإن يكن ذَهِبى ولست أرض                  الحبس ليس مذهبي وليس فيه طربي 

  !.، بين الكرامة والهوان!ن العزة والذلي، ب!ما أعظم الفارق بين الحر والعبد

 فذلك هو المقياس ،حفاظ على حريته ومدى صيانة حقوقه وال،وإذا أردنا أن نعرف مدى استمساك مجتمع بالحرية، فلنبحث عن قيمة الفرد فيه       

  .الحق لإليمان بالحرية والوالء لها

سلطه أو انتقاصه من                  ،لقد أخطأت النظم والمبادئ األرضية     اآم ومدى ت ة المجتمع وسلطة الح رد وحري ة الف ين حري ة ب  وتخبطت في الموازن

  .حرية األفراد أو منحهم إياها

ة أو سجن     ويصب ، يهضم الفرد حريته وحقوقه    افنجد نظامً  ا       ،ح وآأنه ترس في آل ه إال ويغتنمه اد يجد فرصة للهرب من ا يك ا    ، م ان فيه و آ  ول

ة    يا تعط أو الذين آانوا يهربون من آوبا، آما نجد نظًم، آمن يحاولون تخطي سور برلين   ،مخاطرة راد دون ضوابط آافي ة لألف سلط  ، الحري  فيت

  .بح لهم التأثير على السياسة العامة بما يخدم مصالحهم الخاصة ويص، أو يقوى سلطان أفراد أو هيئات،أفراد على غيرهم

اتوري م دآت ام حك سمع عن نظ ذا صرنا ن ه ،وهك ي حقيقت ده ف ديمقراطي نج ام ال ه بالنظ ق علي ا يطل ى م م ديمقراطي، ولألسف حت ام حك  ونظ

  .ى في الزي الديمقراطي، أو يحقق حريته على حساب حرية شعوب أخرا متوارًيادآتاتورًي

رول يم خبي دن حك م من ل ه المحك ه،كن اإلسالم بنظام يم بخلق دل، عل ر واالستقرار والع ام آامل يحقق الخي ل ، فهو نظ ب الحيف والمي  ويتجن

  . على حساب غيرها أو فئاٍتاوالخلل، وال يحابى أفراًد

ع  رد والمجتم ين الف ات ب وق والواجب دد الحق د ح ضَل،فق وم أف اآم والمحك ين الح د وأعَد وب ه، تحدي وق  ل ذه الحق زام به ل اإلسالم االلت د جع  وق

  . لمن يتجاوز أو يخالف هذه الحقوق والواجبات، فجمع بين القانون والضمير المسلما هللا، ثم حدد عقوبات وحدوًدى وقربوالواجبات عبادًة

وم                  اآم والمحك ين الح رد والمجتمع وب ه با     يُ ،إن المجتمع الذي تختل فيه موازين الحرية بين الف م علي الضطراب وعدم االستقرار والصراع       حك

د   ا وآثيًر، بل وعسكري أيًضا،والصدام، ويتعرض النهيار اقتصادي واجتماعي وسياسي       ما يخطئ النظام الحاآم في عالج مثل هذه الحال بمزي

  . يولد االنفجارمن القمع والظلم وآبت الحريات، ومعلوم أن الكبت عادًة

ع، ُي راد المجتم ات من أف اآم، وتقإن سلب الحري ام الح شعب والنظ ين ال ة ب د الثق رادلفق شعب ، مواهب األف ين ال اون صادق ب  وال يتحقق تع

ة                        ،والحكومة في مواجهة األزمات والمشاآل        وفر الحري د ت ه عن شعب، في حين أن راد ال ين أف االة ب سلبية والالمب سود ال  تنطلق المواهب     ، وت
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ة       ؛لتعاون في مواجهة التحديات، ولو أدى إلى ربط األحزمة على البطون           ويحدث ا  ،وتتولد الثقة بين الشعب والنظام الحاآم      تخلص من التبعي  لل

  .ولتحقيق االآتفاء الذاتي

د      ، ويبغون في األرض بغير الحق     ، يظلمون الناس  اوإن المرء ليعجب حينما يري أناسً      ل وفي   ، وهم يعلمون عاقبة الظالمين في الماضي البعي  ب

ساء     ،تلوا حينما تبدلت الظروف وتعرضوا إلى السجن والمحاآمة       ذبوا وقَ بعض من عَ  الحاضر القريب، فقد رأينا       إذا هم يبكون في زنازينهم آالن

  .اِد﴾﴿ِإنَّ َربََّك َلِباْلِمْرَص:وقوله تعالى﴿َوِتْلَك األيَّاُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاِس﴾ : ويتدبر قول اهللا تعالى،واألطفال، فياليت غيرهم يأخذ العبرة منهم

 هي قمة الحرية، فليس هناك من هو  - بالتزام أوامره واجتناب نواهيه- وهو أن العبودية الحقة هللا،وأنبه هنا إلى معنى هام يغفل عنه الكثيرون  

دً  مخالفة لتعاليم اهللا تعتبر ة على ذلك فإن أي وليس هناك من هو أرحم بهم منه سبحانه، وبناًء،أعلم من اهللا بما فيه خير العباد  ة   قي ى الحري ا عل

  . منهااوانتقاًص

رأة               التي تُ   ،  وبهذه المناسبة نلفت النظر إلى تلك الصيحات       دفاع عن حقوق الم ين الحين والحين باسم ال اليم اإلسالمي   ،سمع ب  ة ويصورن التع

 ولكن يريدون أن ،فعون عن المرأةنهم في الحقيقة ال يدا   إ و ،وغلون في الخطأ   إن هؤالء مُ   ،الخاصة بها وآأنها قيود يجب أن تتحرر منها، أقول        

  . ويصون لها عرضها من الذئاب البشرية الضالة،يدفعوا بها إلى االبتذال والضياع، في حين أن اإلسالم يحفظ لها آمالها وآرامتها

سان وعرضه          ذين يف                ،وهانحن نرى اإلسالم يحوط شرف اإلن د القذف لل ل ح ر حق، وجع ه بغي ى    وال يحل ألحد مساسه أو الطعن في رون عل ت

ًدا                   الناس ويغمون أعراضهم بغير حق     َهاَدًة َأَب ْم َش وا َلُه َدًة َوَال َتْقَبُل اِنيَن َجْل ُدوُهْم َثَم َهَداَء َفاْجِل ِة ُش ْأُتوا ِبَأْرَبَع ْم َي مَّ َل َصَناِت ُث وَن اْلُمْح ِذيَن َيْرُم ﴿َوالَّ

  .َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾

اقي جوا     ة  واإلسالم يكفل للفرد ب ك   ،نب الحري ة التمل ل حري شاء            ، مث ذي ي ار العمل ال ة اختي ر سفه، وحري ك في غي ا يمل ة التصرف فيم  ، وحري

  .آف الضرر عنهاو وال قيد إال في حدود رعاية مصالح الجماعة ،وحرية االنتقال واالجتماع، ال حجر في ذلك

ى البحث         آما ترك اإلسالم للفرد اختيار ما يريد من أنواع الثقافة، وأن يفكر في           ذي يحجر عل يس اإلسالم بال شاء، ول ا ي  جوانب العلم النافع آم

ات                         ا آانت المجتمع ه، بينم الم آل ا الع والفكر، ففي ظالل اإلسالم ازدهر البحث ونما العلم، واهتدى العلماء المسلمون إلى نتائج باهرة، انتفع به

ه   -لباطلة، وإبقاء على هيبة الدين، ورسولنا    األخرى تحرق العلماء، وتحجر على الباحثين خوًفا على العقائد ا          ا  - صلوات اهللا وسالمه علي  يحثن

وًال أن أول  "الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها ":على العلم والتعلم فيقول   م         ، وليس مجه ى العل رآن تحث عل ات نزلت من الق  آي

  . َعلََّم اِإلْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم﴾* الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم * اْقَرْأ َوَربَُّك األْآَرُم * ِمْن َعَلٍق َخَلَق اِإلْنَساَن * ﴿اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق :

وا الَ    :ونرى اإلسالم يتابع توفر الحرية للفرد، حتى في بيته،فاالستئذان أدب يقرره القرآن؛ ليحفظ لكل إنسان حريته وحرمته                ِذيَن آَمُن ا الَّ ا َأيَُّه  ﴿َي

ُم   * َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغْيَر ُبُيوِتُكْم َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى َأْهِلَها َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم َلَعلَُّكْم َتَذآَُّروَن     ْؤَذَن َلُك َفِإن لَّْم َتِجُدوا ِفيَها َأَحًدا َفَال َتْدُخُلوَها َحتَّى ُي

  ِجُعوا ُهَو َأْزَآى َلُكْم َواُهللا ِبَما َتْعَمُلوَن َعِليٌم﴾ َوِإن ِقيَل َلُكْم اْرِجُعوا َفاْر

وا    : لينشأ آل فرد على تقديس الحرية واحترامها؛وحتى بين أفراد األسرة يقرر االستئذان في أوقات معينة تعتبرعورة،وهكذا        ِذيَن آَمُن ا الَّ ﴿َيا َأيَُّه

َالِة            ِلَيْسَتْأِذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم      ِد َص ن َبْع َرِة َوِم َن الظَِّهي اَبُكم مِّ َضُعوَن ِثَي َوالَِّذيَن َلْم َيْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمنُكْم َثَالَث َمرَّاٍت مِّن َقْبِل َصَالِة اْلَفْجِر َوِحيَن َت

  . اْلِعَشاِء َثَالُث َعْوَراٍت َلُكْم﴾ 

ة اع بحري ع، واالرتف ذا األدب الرفي ى ه ارىء إل لانظر أخي الق ى زوار الفجر ومنتصف اللي م انظر إل ذروة، ث ى ال رد إل ساء ، الف  يفزعون الن

م           ، وينتهكون الحرمات،واألطفال باسم األمن   ل وصلت به اره، ب ه وأخب ة مكان ه من مجرد معرف ل وذوي  ويئدون الحرية، ويحرمون أهل المعتق

ذيب            ،الجرأة في الطغيان   ديهم من التع ين أي ذهبون    ، أنه إذا قتل أحد ب ه    ي ى أهل نهم        ؛إل ه هرب م روهم أن ه      ، ليخب وا عن ون   ، وجاءوا ليبحث  ويقلب

  . االمنزل تفتيًش
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سفات                       نعود مرةً  ا الفل ة، أقرته ة قديم أخرى إلى اإلسالم والحرية، فموقف اإلسالم من الرق معروف وآتب عنه الكثيرون، فهو ظاهرة اجتماعي

ذا الوضع،                         ا، وآذل اليونانية وغيرها آما أقرها رهبان الكنيسة قديمً       م يرض به ا جاء اإلسالم ل رب، ولم رة الع ك الجاهلية قبل اإلسالم في جزي

وحرم أساليب الرق المألوفة في ذلك الوقت، ولم يملك تحريمه عن طريق الحرب ما دام العدو ال يتورع عن ذلك، ولكن فوضت الشريعة ضرب                        

 وحث عليها بما هو آفيل بإنهائه، وصاحب  ،اإلسالم أسباب تحرير األرقاء   الرق على األسرى إلى اإلمام حسب ما يراه من المصلحة، آما وسع             

  .﴿َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسيًرا﴾:ذلك التوجيه بحسن معاملة األسرى األرقاء

ي،           ،عه نفسه حر   فإنه يلزم الفرد أن يشعر بأن مجتم       ،ومع اهتمام اإلسالم بحرية الفرد داخل مجتمعه       سلط أجنب  ال يعيش تحت وصاية دخيل أو ت

شله عن أداء   ، أو تحت سلطان معتد    ،وال ينفذ إرادة إال إرادة أبنائه، والمجتمع المسلم في طبيعته ال يقبل أن يعيش في قبضة مستعمر                  إن ذلك ي

 وهو الذي ، بعبوديةى فكيف يعيش في ذلة أو يرض، أبنائه ويخرجه عن صيغته التي ميزه اهللا بها، إنه مجتمع يحقق إرادة اهللا وسعادة    ،رسالته

  !!.قام لتحقيق الحرية في األرض وتأسيس الكرامة واإلنسانية؟

ه بمرور   تفنى اإنه من هذا المنطلق نر    اضة الشعب الفلسطيني األخيرة آدليل عملي على عدم الرضا بالذل وتسلط العدو الصهيوني الذي ظن أن

 وتشب أجيال تستسلم لألمر الواقع، ولم يعلم أن روح العزة التي تولدها العقيدة تشب مع         ،مة عند الشعب الفلسطيني   الوقت سيميت روح المقاو   

  . بإذن اهللا،الطفل ومع فطرته، فلن يقر لهذا العدو قرارعلى أرض فلسطين حتى يرحل أو يقبر في فلسطين

المي  ات اإلس ا المجتمع ي عانته رون األخةإن األوضاع الت ي الق ين تحكَّ  ف رة ح داء ي ا األع اة وانتهبه ا الطغ ل  ،م فيه راثيم التحل ا ج وا فيه  وبث

ان الحي    ،التي ال تزال مجتمعاتنا تعاني منها     ،  واالتجاهات المنحرفة  ل        ، إنما سادت في غيبة اإليم ا جع ين، مم زائم وضعف اليق  حيث همدت الع

  .قبل إسالم بغيرها ال ُي إسالميًة فريضًة-ين ورفعت سيطرة المعتد،ت الغاصبينَلالتي أْج -قيام حرآات التحرير

ى صحوة        ،والتيار اإلسالمي يدعو الجميع إلى التخلص من آل هذه اآلثار السيئة التي رسبها االستعمار    دعو إل ا ن  ومن وراءه من عمالء، إنن

  . وإلى نهضة من تلك الكبوة،من هذه الغفوة

ذي               ة في المجتمع المسلم ال دوةً   هكذا أوضحنا مكانة الحري ذناه ق م يُ              ؛اتخ ه ل ى غراره، وإن ا عل يم مجتمعن ة في المجتمع       ه جاللَ  شوِّ لنق  الحري

نهم عصر من العصور                اإلسالمي غيرُ  نج م م ي ساني ل ى في   ، نفر من المستبدين قفزوا إلى الحكم في أحوال بئيسة، وأولئك آفة التاريخ اإلن  حت

ي عصرنا ه   اتير وف ادئ والدس ي عصور المب شعوب عصور الحضارة وف سال ال ي استب ون إال ف داء ال تك ذا ال ن ه ة م ا ،ذا، والوقاي  ويقظته

  .وتضحيتها في سبيل الحرية، وإال فلن تجد لها إلى الحياة سبيًال

ي ظل شريعة اهللا ة ف ب بالحري ا نطال وم جميًع؛إنن ة  ا لنق ين الحكوم اون ب ساواة والتع وة والم ة والحب واألخ ي جو من الحري ا ف اء وطنن  ببن

  .  واهللا الموفق والمعين،والشعب

  

  المجتمع اإلسالمي مجتمع متكافل

يس قاصرً        ادي فحسب      االتكافل في المجتمع اإلسالمي ل ل الم ى التكاف ل المعنوي الروحي أوالً      ، عل ى التكاف وم عل ه يق  صور  ى وهو أسم  ، ولكن

ات اإلسالمي         ،التكافل ر المجتمع سه الدعامة األساسي       ة وال تجده في غي د       ،ة، وهو في الوقت نف ادي، فاإلسالم يري ل الم دافع األصلي للتكاف  وال

ا             " -صلى اهللا عليه وسلم   - حيث يقول    ، ويعتبرها مقياس إيمانه واستقامته    ه مثاليةً العالقة بين أفراد مجتمعِ    ه م ى يحب ألخي ؤمن أحدآم حت ال ي

  ".المسلم للمسلم آالبنيان يشد بعضه بعًضا" ويقول ،"يحب لنفسه
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﴿َواْلُمْؤِمُنوَن القة تجتث من اإلنسان مشاعر الفردية البغيضة واألنانية واألثرة، ويؤآد القرآن هذه العالقة في قوله تعالى    إن هذه الصورة من الع    

اهو الرسول   ﴿ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة﴾ وفي قوله تعالى،َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض﴾   ه وسلم   -، وه ة في      يجسم  -صلى اهللا علي ذه العالق ا ه لن

ه وسلم    -صورة حسية في قوله      ل الجسد الواحد         " -صلى اهللا علي راحمهم آمث اطفهم وت وادهم وتع ل المؤمنين في ت ه عضو    ،مث  إذا اشتكي من

لمجتمع   لتحقيق السعادة واألمن ل؛احد مشاعر وأحاسيس أفراد المجتمع وتساند بعضها بعضً      تتَّ وهكذا   " له سائر الجسد بالسهر والحمى     ىتداع

  . اإلسالمي

أروع صور           اجرين ب ين األنصار والمه ة ب اني اإليماني ذه المع د تحقق تطبيق ه ريم    ٍةولق رآن الك م الق ْيِهْم َوَال    : سجلها له اَجَر ِإَل ْن َه وَن َم ﴿ ُيِحبُّ

  .ِهْم َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مِّمَّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َآاَن ِب

  ! آما يحققها المجتمع اإلسالمي؟، ويستل األثرة من قلوب أفراده، يحارب بها الفردية يملك وسيلًة-غير المجتمع اإلسالمي-هل هناك مجتمع 

ة   ،عت الشعوب اإلسالمية بهذا المنهاج الرباني في التكافل المعنوي والمادي استطا        ي عافي ة    أن تعيش ف ذي     - وطمأنين م ال رغم العسف والظل

اة     صعاب                      -يالقونه من الحكام الطغ ي مواجهة ال اونون ف اة بعضهم عن بعض، ويتع اء الحي ون أعب راد يخفف ة جعلت األف روابط القوي ذه ال ، فه

سو  - في القديم والحديث-والعقبات، بينما عانت المجتمعات األخرى    ذاهب           من ق ة والم ورات الدامي ره الث ان أث ا آ ادة، مم ة وصراع الم ة األناني

  .الشاذة

د      حى اإلقطاع الذي آانت الكنيسة تسانده وتضع له الدعائم، وآان المجتمع يعيش آحيوانات الغابة، ال يأسَ                لقد طحنت أوروبا رَ    ى أح  ،ي أحد عل

ة       ،وال يحسون بالتعاطف   ادي في الغرب      وال يجوز أ ، وال يشعرون بوحدة وال رحم دم الم ى      ،ن يخدعنا التق سان ليست الطريق إل ة اإلن  فرفاهي

ل مأساته وحده             السعادة الحقة، فنسبة االنتحار نجدها أعلى في المجتمعات األآثر رفاهيةً          ه ب ه يعيش حيات اك يحس أن سان هن ل إن يس  ،، فك  فل

  .ا واحًداهناك تراحم يجعل المجتمع جسًم

د    ،سها على قاعدة طبيعية عميقة    حكام الرابطة بين أبنائه في مجتمعه ويؤسِّ       أن اإلسالم ينفرد بإ    ىهكذا نر  صراع    ، ال تنبت الحق  وال ، وال تثمر ال

  .ا ال يطاقتحيل الحياة جحيًم

وم               ا الي شرور في مجتمعاتن ا الموج              ،وإذا آانت هناك بعض مظاهر ال ة التي أثمرته ار الخبيث ا           ة فهي من الثم ى أقطارن ة التي طغت عل  المادي

اني      ا ا اإلسالمي الح ا طابعه د له ا، ونعي ن آثاره ا م ر مجتمعاتن د أن نطه ا نري ذا م الم، وه داء اإلس ن أع ين م ع الغاصبين المحتل المية م إلس

  .المتراحم

راد المسلمين      ين أف وا من شأنها    ،تعاليم اإلسالم وروحه آلها تحث على تقوية الرابطة ب ول رسول اهللا   ، وتحذرهم أن يقلل ه  صلى اهللا ع - فيق لي

وم    - خمس مرات    -، ونجد صالة الجماعة في المسجد          "وال تباغضوا وال تحاسدوا وال تدابروا وآونوا عباد اهللا إخواًنا         " -وسلم دعم   ، في الي  ت

ه وسلم      - وتؤآد التآزر والتضامن، ويحث الرسول         ،العالقة ول    -صلى اهللا علي ا فيق سبع وعشرين             ":  عليه ذ ب صالة الجماعة تفضل صالة الف

اه             ،قف فيها الجميع في صف واحد بروح واحدة       ، وي "درجة م   ، ال شذوذ وال اختالف، وتذيب ما بين المؤمنين من فوارق الثورة والج د له  وتؤآ

  . منها إال أصحاب األعذارىعفحق األخوة، آما فرض اإلسالم صالة الجمعة ال ُي

 ، وتعززها ،التي تحث عليها  ،   اآليات القرآنية واألحاديث النبوية     وقد وردت  ، الجوار ومن الروابط االجتماعية التي يحرص عليها اإلسالم عالقةُ       

ِب                          :فيقول اهللا تعالى   اِر اْلُجُن ى َواْلَج اِر ِذي اْلُقْرَب َساِآيِن َواْلَج اَمى َواْلَم ى َواْلَيَت ِذي اْلُقْرَب َساًنا َوِب َدْيِن ِإْح ْيًئا َوِباْلَواِل ِه َش ْشِرُآوا ِب ﴿َواْعُبُدوا اَهللا َوَال ُت

ه      ": -صلى اهللا عليه وسلم-، ويقول رسول اهللا لصَّاِحِب ِبالَجْنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم﴾    َوا ى ظننت أن مازال جبريل يوصيني بالجار حت

ه : قيل.جاره بوائقه الذي ال يأمن  :واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن، قالوا من يا رسول اهللا، قال              ": وقال أيًضا " سيورثه  ؟ وما بوائق

  .بط المجتمع بعضه ببعضر وهكذا إذا قويت الرابطة بين آل جار وجاره سيؤدي ذلك إلى "قال شره
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ول ألبي ذر  -صلى اهللا عليه وسلم - فنجده ،أيًضاا  مادًيا على عالقة الجوار جانبً -صلى اهللا عليه وسلم   -وقد رتب الرسول     ه  - يق : - رضى اهللا عن

ين جيرانك            يا أبا ذر  " ن الخطاب             و،  " إذا طبخت فأآثر المرقة وتعاهد جيرانك أو اقسم ب ه  -في جزء من حديث عن عمر ب ال  - رضي اهللا عن  ق

ا يخص قضية الجوع    "ال يشبع الرجل دون جاره  " يقول   -صلى اهللا عليه وسلم   -سمعت رسول اهللا     ك    ،، وإذا آان ذلك فيم نعكس ذل يمكن أن ي  ف

  .العالج، وقسوة البرد والمعاونة على الدفء وهكذاأيًضا على المرض والعجز عن 

ات اإلسالم      ،ولعنا نجد آثار هذه العالقة ال زالت تظهر في القرى   ة تحتفظ بعالق ة         ، وفي آل بيئ ري مشاعر العزل ا، في حين ن ي ظله  وتعيش ف

و عرف ال يش     ا وقد ال يعرف الجار شيئً     ،واالنفراد تسيطر على المجتمعات الغربية     اره، ول ذه       اارآه شيئً  عن ج ري بعض ه د ن ه، وق  من أعبائ

  .الصور ابتليت به بعض األوساط في مجتمعاتنا، وهذا ما نسعى للتخلص منه

إذا قويت الرابطة       ، وما بينها من قرابة ورحم، وما المجتمع إال مجموعة من األسر            ، وهي رابطة األسرة   ، أخري يدعمها اإلسالم   ة رابطةُُ مَّوَث  ف

  .ويت الرابطة بين الجيران تحقق المجتمع المترابط المتكافل المتعاون المتراحم وق،بين أفراد األسرة

﴿َفآِت  ويقول﴿َوُأوُلو األْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوَلى ِبَبْعٍض ِفي ِآَتاِب اِهللا﴾ :وهاهو القرآن يحث على صلة القرابة والرحم، وينهي عن قطعهان فيقول تعالى           

وَن﴾                  َذا اْلُقْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسكِ    ُم اْلُمْفِلُح َك ُه َه اِهللا َوُأوَلِئ ُدوَن َوْج ِذيَن ُيِري ٌر لِّلَّ ي          ويقول يَن َواْبَن السَِّبيِل َذِلَك َخْي ِسُدوا ِف َولَّْيُتْم َأن ُتْف َسْيُتْم ِإن َت ْل َع ﴿َفَه

َصاَرُهْم﴾    ُأوَلِئَك الَِّذيَن َلَعَنُهُم اُهللا َفَأَصمَُّهمْ    * اَألْرِض َوُتَقطُِّعوا َأْرَحاَمُكْم     ى َأْب ين                   َوَأْعَم ساد ذات الب ين، وأن ف ى إصالح ذات الب ، ويحث اإلسالم عل

ه وسلم  -هي الحالقة التي تحلق الدين، آما يدعو إلى وصل ما ينقطع من رحم، فيقول      افئ ولكن الواصل      ": -صلى اهللا علي يس الواصل بالمك ل

  ".من إذا قطعت رحمه وصلها

ات                        ،ي بقوة صلة الرحم وذي القربى     وهكذا يتميز المجتمع اإلسالم    سمونها مجتمع ات التي ي ره من المجتمع صورة في غي ذه ال ا ال تجده به  بم

ه سلخ من منبت ابر، وأصبح الناشيء ين أنها الغ ة ش وة واألموم د لألب م يع ة، فل ه ،تقدمي ع أبوي سكن م ه، وإذا اضطر لل اد يقطع صالته ب  ويك

ة ال يجدون العطف والبر والرعاية من أوالدهم، وربما مات          أو المرأة المسنّ   عهم، آما نجد األب المسنّ    يطالبونه بإيجار الحجرة التي ينام فيها م      

  .أحدهم في شقته دون أن يدري بهم أحد

راح واألحزان مشارآةً          ةً وآما أن الجوار في اإلسالم يعني المشارآة في األف افًال ماديً    مخلصةً  عملي ى تك ام النوائب  ، وتعن سانُ ،ا أم ام  اًد وت  أم

ادر أن      ،ا واضًحافإن صلة القرابة والرحم يرتب اإلسالم عليها تكافًال اجتماعيً ..  يهون على الجار ما يلقاه     ،األحداث ى الق د أوجب اإلسالم عل  فق

ه وأوالده               ،يكفل العاجز من أصوله أو فروعه      ه، فالرجل يرعى زوجت اة بقدرت سعى في األرض من         ، حتى يستغني بكسبه ويواجه الحي أجل   وي

ك، فرسول اهللا                                ،آفايتهم وسعادتهم  ى ذل أجور من اهللا عل ه م م أن ك عن رضا وسرور، وهو يعل ه وسلم      - وهو يصنع ذل ول   -صلى اهللا علي  يق

ا أجرً        " ك أعظمه ى أهل ه عل ى    ادينار أنفقته في سبيل اهللا، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقت ه عل ذي أنفقت  ال

  ."أهلك

ه،       ، ولكنه ترتيب ألنواع التكافل االجتماعي، فما يقدمه اإلنسان لآلخرين         ، من أجر اإلحسان   اوليس هذا غضً   سه وأهل ه لنف ا يقدم ي م د أن يل  الب

  ". وابدأ بمن تعول،الصدقة ما آان عن ظهر غنى خير": حيث يقول-صلى اهللا عليه وسلم-وقد بين ذلك رسول اهللا 

دو   ،عي الفروع في األسرة الواحدة اول أن تر  وآما فرض اإلسالم على األص      فكذلك أوجب على الفروع النفقة على األصول في حالة العجز، وتب

د الضعف والكالل             ى للدين الذي استودعه اآلباء لد      وأداءً  وفاءً المسألة حينئذٍ  اء عن اء لألب ة األبن ا يفرضه اإلسالم         ، األبناء، فرعاي  ، من أول م

  . وتصان آرامتها، وإال فال بقاء لألسرة وال حياة،حتى تبقي لألسرة قداستها

ه        ؛ولألسف نسمع عن بعض الجحود بين األنباء آلبائهم        ا نُ   ، وهذا نتيجة البعد عن تعليم اإلسالم وآداب ه    مم عَ   ،حذر من دعو الجمي ودة    ون ى الع  إل

  .لاللتزم بتعاليم هذا الدين القويم
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اعي       ،ن، وأولئك يشملهم أمر التضامن    وبعد اآلباء واألبناء يأتي ذوو القربى أواألقربو       ل االجتم الى     ن ويحيطهم أفق التكاف ول اهللا تع آِت َذا   : فيق ﴿َف

هِ                    ى ُحبِّ اَل َعَل ى اْلَم وَن﴾،﴿ َوآَت ُم اْلُمْفِلُح َك ُه َه اِهللا َوُأوَلِئ ُدوَن َوْج ِذيَن ُيِري ٌر لِّلَّ َك َخْي سَِّبيِل َذِل َن ال اَمى   اْلُقْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكيَن َواْب ى َواْلَيَت  َذِوي اْلُقْرَب

رُُ   مترفُُ  يُُ، وهذا يقتضي أال يكون في األسرة الواحدة غن            َواْلَمَساِآيَن﴾ ر          ،وزُُعْ  مُ  وفقي دة في سد ثغرات الفق اء األسرة الواح  وأن يتضامن أبن

  . وآفاية أعباء الحياة

  

  التكافل والتعاون في المجتمع اإلسالمي

راد   ،مجتمع اإلسالمي بنوع خاص من التكافل      تميز ال  -من قبل -لقد أوضحنا    ين أف  وهو التكافل المعنوي الروحي، وذلك بتقوية أواصر الرابطة ب

ا أوضحنا         ،المجتمع اإلسالمي على المستوى العام    ى، آم رحم والقرب صلة ال  وتقوية الرابطة والعالقة بين األفراد بالجوار، وفي إطار األسرة ب

ان ،ا آيف ربط اإلسالم هذه الروابطنَّأيًضا، وبيَّا لروحي يرتب تكافًال مادًيآيف أن هذا التكافل المعنوي ا     وآيف أن  ، وذلك التكافل بالعقيدة واإليم

  . وتبدلها بروح التعاون والتكافل واإليثار،هذه العالقات الروحية تجتث من اإلنسان مشاعر الفردية البغيضة واألنانية واألثرة

ل في المجتمع اإلسالمي           ف   أساسيةً ونضيف هنا رآيزةً   ا اإلسالم رآنً              ،ي تحقيق التكاف اة، التي جعله ه الخمسة،     ا وهي فريضة الزآ  من أرآان

  .اواعتبر من ينكر فرضيتها مرتًد

ا      ي بحيث تؤد  ،وقد أحكم اإلسالم رسالتها من حيث مصادرها ومصارفها        ا ومصادرها       .  الغرض المقصود منه ددت أنواعه د تع ذر      ،فق  فهي ال ت

ذهب والفضة والماشية         م امورًد ارة وال اطن األرض من      ،ن موارد الكسب إال ضمنت حق الفقير فيه، في الزرع والثمار والتج ا يوجد في ب  وم

رد                     شاط الف ؤثر في ن سبتها ال ت ر، ون دِّ ة وال تضيع ثمر  ،آنوز، ولها أنصبتها التي ال تجحف بالغني وال تضيع حق الفقي ا في     آ ا أن دخله ه، آم

دد اإلسالم مصارفَ       اتساعه وشموله ي   ة وسد الحاجات، ويح ة           حقق الكفاي رات الفاق ل وسد ثغ ا من تحقيق التكاف ى ال تنحرف عن غايته ها حت

  .والهوان، فقد جعل مصارف الزآاة للفقراء والمساآين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اهللا وابن السبيل

 بصفة  ى ولكنها قد توجد باختالف األجيال واألحوال، ولكن يبق   ، آالمؤلفة قلوبهم والرقاب،رف في بعض العصور  وقد تختفي بعض هذه المصا    

  .دائمة من مصارفها ما يسد الثغرات المفتوحة في المجتمع للضعف والحاجة

ِصيَن      قوله تعالى﴿ومع أن الزآاة فريضةُُ ماديةُُ، ولكن اإلسالم ربطها بأصل اإليمان، ويقرر لها قداسة العبادة في       ُدوا اَهللا ُمْخِل ُروا ِإالَّ ِلَيْعُب ا ُأِم َوَم

ةِ           دين            َلُه الدِّيَن ُحَنَفاَء َوُيِقيُموا الصََّالَة َوُيْؤُتوا الزََّآاَة َوَذِلَك ِديُن الَقيَِّم ذيًبا بال ر تك ر بحق الفقي دِّيِن    ﴾ ويجعل اإلسالم الكف ذُِّب ِبال ِذي ُيَك * ﴿َأَرَأْيَت الَّ

َقَر               * َك الَِّذي َيُدعُّ اْلَيِتيَم     َفَذِل ي َس َلَكُكْم ِف ا َس ْسِكيِن﴾﴿ َم َصلِّيَن           * َوَال َيُحضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِم َن اْلُم ُك ِم ْم َن اُلوا َل ٌل           * َق ْسِكيَن ﴾ ﴿َوَوْي ُم اْلِم ُك ُنْطِع ْم َن َوَل

ه                َرِة ُهْم َآاِفُروَن﴾  الَِّذيَن َال ُيْؤُتوَن الزََّآاَة َوُهْم ِباَآلخِ      * لِّْلُمْشِرِآيَن ر من آيات اة في آثي ا بالزآ صََّالَة  ، وال يذآر القرآن الصالة إال ويقرنه ﴿َوَأِقيُموا ال

  .َوآُتوا الزََّآاَة َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن﴾

ان لإلسالم أن يرضى     يق  في محاربة مانعي الزآاة معروفة بحرب أهل الردة، ولم         -رضى اهللا عنه  -ووقفة أبي بكر   بل فيها مساومة، وهكذا ما آ

  .  وما يجرى فيها من فقر أو عوز أو طغيان، ثم يقطع نظره عن الحياة،بإقامة العبادات والشعائر

يقرب   رئيسي هو الفقر والعوز والحاجة، وهكذا يمسح اآلالم و         ويتجه إلى مصبٍّ   ، ويشمل آل مصادر الكسب والعمل     ،ثم إن مورد الزآاة متجددُُ    

  . وال يفسح مجاًال للثروة الفاحشة أو االستعالء على البائسين،الفوارق

 من الغنى على الفقير، وأن الفقير أحوج ألخذها لُُُوأريد هنا أن أصحح النظرة المادية عند البعض بالنسبة للزآاة، فقد يتصور البعض أنها تفضُّ       

ى الغني      من حاجة الغني إلخراجها، أو يتصور البعض أن من الواج      سعى هو إل ر أن ي ى الفقي ول   ،ب عل ا، أق شكره عليه  إن العكس هو   : وأن ي
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ة           وم القيام ه    ؛الصحيح، فإن حاجة الغني إلى الثواب والحسنات ي رجح آفت ة  ، لت دخل الجن دنيا        ، وي ال في ال ى الم ر إل سد  ، أشد من حاجة الفقي  ل

ه                ؛الفقير أن يسعى هو إلى      حاجته من الغذاء والكساء، وبالتالي على الغنيِّ       ل من ر إن قب شكر الفقي  ليعطيه زآاة ماله أو صدقته، وعليه هو أن ي

ز            ادل المراآ ان من الممكن أن يتب ه آ ذا الغني أن الزآاة، وعليه أيًضا أال يبطل ثواب زآاته وصدقته بالمن واألذى، فالمال مال اهللا، وليتصور ه

ر  ع الفقي ا    ، م اهللا تع اة، ف ذ الزآ ذي يأخ ر ال و الفقي ون ه ة      ويك اء قول ن األغني د م ولن أح ه، وال يق ه وحكمت سم األرزاق بعلم ذي يق و ال لى ه

  .﴿ِإنََّما ُأوِتيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي﴾:قارون

ات،   آريمًة آانت تعيش حياًة-بفضل الزآاة -ولو راجعنا التاريخ نجده يشهد أن المجتمعات اإلسالمية           على آل فرد، مع تحقيق السالم بين الطبق

  .ل إنه في بعض الفترات فاضت ولم تجد من يستحقهايلتزمت بأداء تلك الفريضة، وقاصور الفقراء والمسكنة في المجتمعات التي حيت وُم

ة  ة هل تضمن أي ، من مجتمعاتنا اإلسالمية قد أسقطت تلك الفريضة، ووضعت ما يسمي بالضرائب، وإني أتساءل        اولكننا اليوم نرى آثيرً     حكوم

 ، آإيراد الزآاة من مصادرها المختلفة للفقراء والمساآين   ، من المال  ااإلسالمية التي أسقطت فريضة الزآاة أن تواجه قدرً       من حكومات األقطار    

ر إلحاحً                  وم أآث م ال، والحاجة الي اس؟ الله ك الفريضة      اوآافة أوجه الضعف واالحتياج بين الن ة تل ر تنصب       ..  إلقام ابع   ،إذ إن مشاعر الخي  ومن

ك الفريضة، وشعبنا      الرحمة تجف واألنا   ة تل ين إقام د هللا -نية تنتشر، فال ندري ما الذي يحول بيننا وب دين   -والحم نكص  ، شعب مؤمن مت  وال ي

  .عن واجبه

ه  ررون أن سلمين يق اء الم ا أن فقه ساآين ،آم راء والم ات الفق اة بحاج ف الزآ م ت ك   ، إذا ل دار تل اء بمق وال األغني ن أم ذ م ام أن يأخ إن لإلم  ف

  .َأْمَواِلِهْم َحقٌّ لِّلسَّاِئِل َواْلَمْحُروِم﴾﴿َوِفي الحاجة

ى األشعر  ي يثن-صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا    ىونر م نموذجً  ي عل ول    ا؛ين ويجعله ل والتضامن فيق وم األشعر   ":  لتحقيق التكاف م الق  ؛ينينع

 ،ر بهذه المناسبة وأذُآ،"ب واحد ثم اقتسموه بينهم عمدوا إلى ما معهم من طعام فجعلوه في ثو         – أي أصابهم نقص في الزاد       –آانوا إذا أرملو    

  .أن هذا المسلك هو الذي آان يتم في مجتمعات اإلخوان داخل السجون، فما يأتي من مال للبعض من ذويهم يوزع على الجميع

رً  اإلسالم أيًضا شرع زآاة الفطر على آل فرد مسلم في المجتمع صغيرً           ىونر رً اا أو آبي اء والغني عن الحاجة في       ليتحق ؛ أو أنثي ا ذآ ق االآتف

  . ال بأس بهاعيد الفطر، وآونها على آل فرد يجعلها تشكل حجًم

وًط ع اإلسالمي ش د قطع المجتم ًداوق اطف، فِما بعي راحم والتع ق الت ي تحقي اف  مَّ ف اريخ األوق ذي يراجع ت ف، وال ام الوق ا شرعه اإلسالم نظ

امى         اإلسالمية يرى فيها صورة مضيئة، فقد وضعت ثرو        وزين واألرامل واليت ات هائلة عن رضا واقتناع في خدمة البائسين وسد حاجات المع

روبين    ه ووجدت من يحقق                    ؛وتخفيف آالم المك اف سلمت من عوادي االستبداد ومظالم ك األوق و أن تل ه، ول راغبين في ى ال م عل سر العل  ولتي

م       ،وا عليها ونهبوها   فاعتدَ ،صرح األوقاف م الناهبون أول معول في      كا لنمت واتسعت، ولكن آان الح     ،أهدافها  ومن وراء أولئك من ال خالق له

  .وال دين من القائمين على تلك األوقاف، فكف أهل الخير عن تقديم وقف جديد

ؤُ : ويحذر من البخل فيقول تعالى،واإلسالم يشيع في أبنائه الترغيب في الصدقة واإلحسان واإلنفاق في سبيل اهللا       وا   ﴿َها َأْنُتْم َه ْدَعْوَن ِلُتْنِفُق َالِء ُت

اَلُكْم﴾                وا َأْمَث مَّ َال َيُكوُن َرُآْم ُث ا َغْي  .ِفي َسِبيِل اِهللا َفِمْنُكم مَّن َيْبَخُل َوَمن َيْبَخْل َفِإنََّما َيْبَخُل َعن نَّْفِسِه َواُهللا اْلَغِنيُّ َوَأْنُتْم اْلُفَقَراُء َوِإن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل َقْوًم

ول    ، في المجتمع    االم حين يأمر بالخير واإلحسان ال يعفي منه فردً        واإلس ه وسلم      - فيق رن من المعروف شيئً     " :-صلى اهللا علي و أن  اال تحق  ول

  ". أخاك بوجه طلقىتلق

ى ا ى فال تكون هناك يد سفل ا، ويقبله منه مهما آان صغيًر، للمجتمعاوهنا معنى هام هو شعور الفرد بسعادة حين يقدم خيرً   دوام  عل ل يأخذ   ،ل  ب

  . وتنمو فيه نوازع الخير،الفرد ويعطي

  .﴿ َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى﴾: فيقول تعالى، على التعاوناويحث اهللا تعالى المؤمنين جميًع
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ل  ارائًع ا نرى نموذًج، من األخوة والمساواة والحرية والتكافل ،وبعد هذه الجولة حول المجتمع المسلم بدعائمه األساسية         للمجتمعات نستحث آ

  .فرد في مجتمعاتنا اإلسالمية أن نسعى متعاونين لتحقيقه ليسعد الجميع وتتالفى صور البؤس والسقاء

ى     ا وغرًبوإنها لحسرة فاجعة حين نرى األمة اإلسالمية في عصرنا هذا تسعى شرقً          ع إل رفض أن تتطل داء، وت ا تنشد الدواء عند من أصابها بال

 جادين في اإلصالح ا إن آنتم حقً   ،منهج اإلسالمي وإلى تطبيق شرع اهللا     الا إلى   ي فه ،ي الناجع والذي سبق تطبيقه فأسعد من طبقوه       الدواء الشاف 

  .والبناء

  

  حماية المجتمع من االنحراف

اء، والمجتمع     لقد أوضحنا هذا النموذج المثالي للمجتمع اإلسالمي بدعاماته األساسية من األخوة والمساواة والحرية والتكافل              ارة والنق  والطه

ه                 ز بخصائصه التي تحقق ل آالجسد البد له من الحماية والوقاية من العلل واألمراض التي تنال من بنيته ومقوماته، والمجتمع اإلسالمي يتمي

  .ابهذه الحماية، فهو مجتمع رباني يقوم على طاعة اهللا وتحقيق إرادته سبحانه التي تمثلت في آخر رسالة وأصدق آت

وب                   ين قل ربط ب ي ت دة الت ين، ألن العقي ة ويق ه عن طواعي ة أهداف ادئ اإلسالم ورعاي فهذه الربانية تجعل آل فرد في المجتمع يلتزم بتطبيق مب

َن الْ          أفراد هذا المجتمع تقوم على أساس االقتناع الحر ال إآراه فيه وال عنت             ُد ِم يِّ﴾ ﴿َال ِإْآَراَه ِفي الدِّيِن َقد تََّبيََّن الرُّْش ل من        َغ ل إن اإلسالم يجع ، ب

أمروا         صبر وأن ي الحق وأن يتواصوا بال آل مسلم حارًسا أميًنا على حماية المجتمع من الفساد واالنحراف، فيطلب من المؤمنين أن يتواصوا ب

  .بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، وهكذا يعملون جميًعا على استقامة سيره وصوابه

 يحث آل أفراد المجتمع    -صلى اهللا عليه وسلم   - والرسول   ْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر﴾        ﴿َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلمُ 

إن           "اإلسالمي ليكونوا بمثابة المضاد الحيوي ضد أمراض المجتمع ومنكراته فيقول            ده، ف ره بي ًرا فليغي نكم منك سانه،    من رأى م ستطع فبل م ي  ل

  ".فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان

ة اهللا     . 1  وبجوار الزواجر والحدود والقوانين يعتمد المجتمع اإلسالمي أيًضا علي ما ينشله من قلب آل فرد من وازع دينى عميق يشعره برقاب

سِ  عليه وإحاطته بأمره  ي َأْنُف ا َال           ﴿َواْعَلُموا َأنَّ اَهللا َيْعَلُم َما ِف وَن َم ْم ِإْذ ُيَبيُِّت َو َمَعُه َن اِهللا َوُه ْسَتْخُفوَن ِم اِس َوَال َي َن النَّ ْسَتْخُفوَن ِم َذُروُه﴾، ﴿َي ُكْم َفاْح

ال ذرة شًرا   * ْثَقاَل َذرٍَّة َشرا َيَرُه َوَمن َيْعَمْل ِم* َيْرَضى ِمَن اْلَقْوِل َوَآاَن اُهللا ِبَما َيْعَمُلوَن ُمِحيًطا﴾،﴿ َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًرا َيَرُه             ومن يعمل مثق

  .يره﴾

ة                         رهم لحماي اء وغي دون األطب ة التي تصيب األجسام ويجن ة األمراض واألوبئ ومن العجيب أن نرى المسئولين في مجتمعاتنا يهتمون بمقاوم

ذا   ، وهناك ما يسمى بفرع الطب الوقائي ،المجتمع منها  ل ه رة         في الوقت الذي نجد مث ل واألمراض الخطي ات من العل ة المجتمع ام بوقاي االهتم

  .التي تهدم المجتمع وتطعنه في مقاتله آاالنحالل والفساد والخمر والميسر والربا والتسيب والالمباالة والفاحشة وغير ذلك من المنكرات

اء                ابر، ولكن         ؛ومع أن الدور األساسي في األمر بالمعروف النهي عن المنكر والتذآير من شأن العلم م من من اح له ا يت ة تخصصهم وم  لطبيع

المعروف والنه             اإلسالم جّ  ة              ييش آل أفراد المجتمع ليؤدوا دورهم في األمر ب ذه األم ة ه ل خيري ك دلي ر وذل ْت        عن المنك ٍة ُأْخِرَج َر ُأمَّ ﴿ُآْنُتْم َخْي

ان    " يحثنا على ذلك فيقول -صلى اهللا عليه وسلم-، ورسولنا ُنوَن ِباِهللا﴾ِللنَّاِس َتأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤمِ   ى هدي آ من دعا إل

ك من          له من األجر مثل أجور من يتبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيًئا، ومن دعا إلى ضاللة آان عليه من اإلثم مثل آثام من يتبعه ال ينقص ذل

  ".آثامهم شيًئا
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د                     ومما ال شك فيه أن مجتمًعا ي       ام ق ر، ومجتمع فاضل طاهر من اآلث ل منك تعارف أفراده على دعوة بعضهم البعض إلى الخير ويتناهون عن آ

  :تحلي بالفضائل وفعل الخير، وفي هذا المناخ النقي التقي الصالح تشب األجيال على االستقامة واألخالق الفاضلة التي هي أساس األمم

   فإن هموا ذهبت أخالقهم ذهبوا                   إنما األمم األخالق ما بقيت 

ا                     ى تهلكه ا حت ع له ا دون من شر فيه رات تنت رك المنك ات التي تت ا أحد      ،والصورة المقابلة لذلك هي صورة المجتمع ا ومن بالئه  وال ينجو منه

ْن  *  اْبِن َمْرَيَم َذِلَك ِبَما َعَصْوا َوَآاُنوا َيْعَتُدوَن   ﴿ُلِعَن الَِّذيَن َآَفُروا ِمْن َبِني ِإْسرائيَل َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى         واستحقت لعنة اهللا   َآاُنوا ال َيَتَناَهْوَن َع

  ).79-78: المائدة(ُمْنَكٍر َفَعُلوُه َلِبْئَس َما َآاُنوا َيْفَعُلوَن﴾ 

المعروف والنهي عن المنك   ر ب ره وواجب األم صيحة لغي وم بواجب الن واطن يق ل م دعو آ ار اإلسالمي ي ى إن التي ومين عل ام والمحك ر للحك

الحق      ":  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-السواء، فعن أبي سعيد الخدري رضى اهللا عنه عن النبي       تكلم ب ة الناس أن ي نكم مخاف ال يمنعن رجًال م

  ".إذا رآه وعلمه، فإنه ال يقرب من أجل وال يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذآر بعظيم

م     ،النهي عن المنكر ال يقتصر فقط على المحيط الضيق في السلوآيات واألخالق والعادات       وننبه هنا إلى أن األمر و      المعروف األه  ولكن األمر ب

ى       ،واألعظم هو ما يتصل بتوجيه البشرية إلى الهداية وطريق الحق والتزام منهج اهللا وتطبيق شريعته               وك إل ه الرؤساء والمل وم بتوجي  وأن نق

ام وصور            يين اهللا وتنظيمه لكل مرافق الحياة ومجاالتها، آما أن النه         ما فيه خير الشعوب بهيمنة د      ى المعاصي واآلث ر ال يقتصر عل  عن المنك

زل اهللا،            ،المنكر المعروفة فقط  ا أن ر م م بغي م والحك اد شريعة اهللا عن الحك ره هو إبع ه وتغيي  ولكن المنكر األآبر الذي يجب أن نعمل على إزالت

يا فرعون من فرعنك، (الظالمين عن الظلم والمتكبرين والمتجبرين عن التكبر والتجبر، وآلنا يعلم المثل الذي يقول            الطغاة عن الطغيان و    يونه

  ).قال لم أجد من يردني

ذا الواجب   ،ويجمل بنا في هذا المقام أن ننبه إلى أمر أساسي هام حول األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر   ام به   فلكي يحقق القي

الغرض منه البد أن يؤدى باألسلوب المقبول السليم الذي ال ينفر وال يدفع الغير أن تأخذه العزة باإلثم فيتمادى في غيه وبغيه وبعده عن الحق،           

َسَنِة         ﴿اْدُع إِ ويقول) 96:المؤمنون(﴿اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن السَّيَِّئَة َنْحُن َأْعَلُم ِبَما َيِصُفوَن﴾        :فاهللا تعالى يقول   ِة اْلَح ِة َواْلَمْوِعَظ َلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَم

َسُن﴾  َي َأْح الَِّتي ِه اِدْلُهْم ِب ة: النحل(َوَج ذا )125من اآلي ي ه ة ف م الجميل شهير أو االستفزاز، ومن الحك ب أسلوب التجريح أو الت ، فيجب تجن

ة أخر    "د فضحه وشانه   من وعظ أخاه سًرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه عالنية فق          "المجال ا      "ى ، وحكم ى أآمل وجه واقبله أد النصيحة عل

  ".على أي وجه

 فإن لم نستطع فبالقلب، ، المجال في ثالث صور باليد فإن لم نستطع فباللسان -صلى اهللا عليه وسلم   -أما عن إزالة المنكر فقد أفسح لنا الرسول         

ر أو ضرر بحيث ال يتر                   ا يتحقق من خي ر ويجب                     فلينظر اإلنسان مدى م ة المنك ر إلزال اك دوائ ر، وال ننسي أن هن ه ضرر أآب ى خطوت تب عل

  .االلتزام بذلك حتى ال تحدث فوضى واجتهادات خاطئة من األفراد

شبيه الرسول            ا ت شعور المشترك بالمسئولية، وأن يتحقق عملًي د من ال ه   -المجتمع اإلسالمي ال يقر السلبية من أفراده ولكن الب صلى اهللا علي

سهر والحمى                         " -وسلم ه سائر الجسد بال داعى ل ، "مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم آمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا ت

اذه                   :آيةْرن هناك الجريمة التَ   إعون  وقد قال المشرِّ   ه إنق ساًنا في خطر ويمكن و رأى رجل إن ك      ث  بمعنى أنه ل ى مات وثبت ذل ه حت ر  ،م ترآ  تعتب

  .ا عمًدأ، وإذا ثبت أن هناك أسباًبا خاصًة وراء ترآه يموت يمكن أن يعتبر قتًالجريمة قتل خط

ان نبيل                        ة من مع ذه الكلم ه ه ا تحمل ل م سانية بك ه            ة،ومن خصائص المجتمع اإلسالمي أنه مجتمع اإلن سان ويحفظ علي  فهو يحمي حقوق اإلن

  . فالكل آلدم، يفرق بين لون أن جنس أو منزلة ويفسح جنباته لكل من يؤمن بالحق ويعمل للخير ال،خصائصه السامية
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ل من          ،وال يعرف التاريخ اإلنساني نظيًرا لتلك الحقبة الطويلة التي حقق فيها المجتمع اإلسالمي إنسانيته               وحافظ على عدالته وسواسيته بين آ

وا أقطاره  خعاش في أنحائه من مختلف األجناس واألديان واأللوان، وآم من أ    ا        ل الكتاب من ترآ وا فيه ة اإلسالم لينعم م وعاشوا في ظل دول

  .بإنسانيتهم وبالعدل واألمن والتكافل

طعوا في األرض وذاقوا ألوان العذاب في آل مجتمع أقاموا فيه لم يجدوا لهم ملجأ وال مأمًنا إال في حمى المجتمع اإلسالمي     حتى اليهود الذين قُ   

ارب شارق والمغ ي الم ذاب وأذا،ف نهم سوط الع ع ع وم ُي فرف م الي ان، وه م األم م طع أتهم قه شون تحت وط ذين يعي رب ال د أن –ذيقون الع  بع

ا ومن سار في                 ، أقسى ألوان النكال والبطش    –اغتصبوا أرضهم    دوان آأمريك د والع ى الحق  وتعينهم أمم البغي التي اجتمعت مع الصهيونية عل

ك المجتمع اإلسالمي في أي      ،حاآم التفتيش في األندلس ورغم ما يتعرض له المسلمون من بطش وتنكيل آما حدث في م .رآابها  فلن يحمل ذل

َرُب               ألن أوامر اهللا تنهى عن ذلك      ؛ أو النكول عن مبدأ العدالة     ،وقت على الكفر باإلنسانية    َو َأْق ِدُلوا ُه ِدُلوا اْع ى أال َتْع ْوٍم َعَل ﴿َوال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َق

  ).8من اآلية: المائدة(ِللتَّْقَوى﴾

   وتكف عن نفسها شرور التعصب المقيت والصراع الجائر الذي تمارسه قوى الجور والطغيان؟ ،فهل تفيق البشرية من عمايتها عن الحق

  وهل تفيق مجتمعاتنا وتعود إلى طريق ربها لتسعد باألمن والعدل وآل ألوان السعادة الدنيوية واألخروية؟

  ...نسأل اهللا ذلك

  تم بحمد اهللا 

  


