
 بسم هللا الرحمن الرحیم
 ھل االخوان

 !قوم غـامضون؟
 

 بعد أعـــوام كــثیرةٍ مضت وأنتم تجھرون بدعوتكم وتبلغونھا للناس 
 ال زال ھناك فریق یتساءل عندكم ویراكم أمامھ جماعة غامضة 

 فھل أنتم قوم غامضون؟ 
 نحب أن یعلم قومنا أنھم أحب إلینا من أنفسنا، 

ب فداء لعزتھم إن كان فیھا الفداء،ٌوأنھ حبیب إلى ھذه ا  ًلنفوس أن تذھَ
َوأن تزھق ثمنا لمجدھم وكرامتھم ودینھم وآمالھم إن كان فیھا الغناء، ً 
ت بقلوبنا،   وما أوقفنا ھذا الموقف منھم إال ھذه العاطفة التي استبدَّ

ت مضاجعنا، وأسالت مدامعنا  ..وملكت علینا مشاعرنا، فأقضَّ
ّ عزیز أن نرى ما یحیط بقومنا ثم نستسلم للذل أو نرضى بالھوان أو نستكین للیأس،ٌوإنھ لعزیز علینا ج ِّد ٍ 

 فنحن نعمل للناس في سبیل هللا أكثر مما نعمل ألنفسنا، 
 ًفنحن لكم ال لغیركم أیھا األحباب، ولن نكون علیكم یوما من األیام

 
 نا و أن نجلي أمامھم مناھج...ھكذا نحب أن نصارح الناس بغایتنا

 َ في غیر لــبس وال غموض ..وأن نوجھ إلیھم دعوتنا 
  وأوضح من فلق الصبح..أضوأ من الشمس 

 وأبین من غرة النھار
  بنظامھا وأخالقھا..بمشاعرھا وشعائرھا وشرائعھا  ..ھذه دعوتنا بدینھا ودنیاھا

  وحب وثیق ال لبس فیھا وال غموض ..وإیمان عمیق  .. نحملھا بیقین صادق
  ...ا تكون لیراھا الناس على حقیقتھاأوضح م

 
 اإلخوان المسلمون نتقدم بدعوتنا نحن 

 لكنھا أقوى من الزوابع العاصفة ..ھادئة 
 لكنھا أعز من الشم الرواسي .. متواضعة
 َلكنھا أوسع من حدود ھذه األقطار األرضیة جمیعـا .. محدودة

 جالل الحق وروعة الوحي ورعایة هللاولكنھا محفوفة ب ..خالیة من المظاھر والبھرج الكاذب 
  .. مجردة من المطامع واألھواء والغایات الشخصیة والمنافع الفردیة

 ولكنھا تورث المؤمنین بھا والصادقین في العمل لھا السیادة في الدنیا والجنة في االخرة
 

 
 فكرتنا

 اھد ومنھ تستمد ولھ تج.... على اإلسالم ترتكز ....فكرتنا إسالمیة بحتة 
 ال تعدل عن اإلســالم نظاما  .... وفي سبیل إعالء كلمتھ تعمــل
  وال تطیع لغیــــره حكاما....وال ترضى سواه إمامھ 

و في اآلخرة من الخاسرین ( َومن یبتغ غیر اإلسالم دینا فلن یُقبل منھُ وھُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ َ ً ِ َ ْ ْ َْ   آل عمران)ِ
 

  .. فكان شعارھم
  الموت في سبیل هللا أسمى أمانینا.. الجھاد سبیلنا .. القرآن دستورنا .. والرسول زعیمنا ..یتنا هللا غــا

 
 !أسمى وأغلى من رضى الرحمن؟** وھل من غایة هللا غایتنا 

 غیر الرسول محمد من ثان** وما لنا وزعیم دعوتنا الرسول 
 والعدل كل العدل في القرآن** وھو منزل دستورنا القرآن 

 إن ضاع ضاعت حرمة األوطان**  وإنھ سبیل دعوتنا الجھادو
 ًركنا یعاب بھذه األركان** فھل ترى والموت أمنیة الدعاة 

 



 
 
  ذاك شعار اإلخوان ..حول المصحف سیفان 

  ھز عروش الطغیان..حق تحمیھ القوة 
 وإن كانت السیاسة على قواعد اإلسالم من صمیم فكرتنا  ... لسنا حزبا سیاسیا 

 وإن كـان عـمل الـخیــر واإلصــالح مـن أعـظــم مـقاصـدنـا ...  لسنا جمعیة خیریة
 وإن كانـت الریـاضـة البـدنیـة والـروحـیة مـن أھــم وسـائلـنا ...  َلسنا فرقـا ریاضیة

  .. ولكننا أیھا الناس
  وال یقیده جنس.. ال یحدده موضع ... ونظام ومنھاج ...فكرة وعقیدة 

  وال ینتھي بأمر هللا حتى یرث هللا األرض وما علیھا...ف دونھ حاجز جغرافي وال یق
 

 
  ...فاإلخوان المسلمون

 آمنوا باإلسالم 
  وخلقا ومادة.. ووطنا وجنسیة ..عقیدة وعبادة 

  واعتقدوه نظاما كامال یفرض نفسھ على كل مظاھر الحیاة.. وسماحة وقوة ..وثقافة وقانونا 
 ... ا كما ینظم أمر االخرةوینظم أمر الدنی

 
 من بین مختلف الجماعات بـــاإلخوان المسلمین وقد تمیّزت جماعة 

فھو عقیدة وعبادة ونظام : إنھا األبرز بین الجماعات والدعوات في العصور الحدیثة التي نشرت الوعي بشمول اإلسالم -1
 .م عقیدة وشعائر تعبدیة وأخالق فردیة فحسب  بعد ما ظن كثیر من المسلمین أن اإلسال..وتشریع وروحانیة وعمل

ْوضّحت وأحیت مفھوم صالح اإلسالم لكل زمان ومكان بعد أن أشاع األعداء أن اإلسالم استنفد أغراضھ، وأنھ إذا كان  -2
 !قد قام بدور عظیم في عصور مضت، فإن دوره قد توارى في الحیاة المعاصرة 

بت جموعا وجماھیر من المسلمین، -3   ّ على العمل الجماعيّ المنظمًدرّ
ْأحیت فكرة  -4 وإعادة اإلسالم إلى أن یحكم حیاة الناس، في الوقت الذي یجھد العلمانیون لنشر ثقافة فصل الدین " الخالفة"َ
 . عن الدولة

بحقوقھم،  ووجھت المسلمین إلى المطالبة ..عملت بنجاح في ساحة العمل السیاسي واإلعالمي، بل االقتصادي والتعلیمي -5
 . والتمسك بمكانتھم

أشاعت روح المحبة بین المسلمین، والتعاون بین العاملین لإلسالم، والسعي إلى التوحد معھم، وتأیید من یحكم اإلسالم أو  -6
 . یعمل لذلك

ٍ ثقافیة أو ریا -7 ضیة، وتكتالت ًدربت أعدادا كبیرة من المسلمین على صیغ العمل اإلسالمي المختلفة، بجمعیات خیریة ونواد
 .سیاسیة، بشكل علني في الظروف العادیة، وغیر علني في الظروف االستثنائیة 

ًأكدت أھمیة وحدة المسلمین عقیدة ووالء، وأیّدت الوحدة اإلسالمیة، أو أي وحدة بین قطرین من بالد المسلمین، على أمل  -8 ّ
 شاملةأن یكون ذلك خطوة في الطریق الصحیح نحو الوحدة اإلسالمیة ال

دافعت عن فلسطین، بالخطابة والكتابة، وبالنفوس واألرواح واألموال، واشترك أبناء الجماعة في معاركھا، وعملوا على   -9
 .توعیة الناس بخطورة الصھیونیة وقیام دولة یھودیة على ھذه األرض المباركة 

ّنفضت الغبار عن التاریخ اإلسالمي، وقام كتابھا ومفكروھا بصی -10 ّ َ َ ح الحقائق، وتكشف الزیفَ  اغتھ صیاغة عصریة توضّ
. 



َأحیت مفھوم الجھاد، وبیّنت حقیقتھ وأھدافھ -11 ْ . 
ب القیم - وما زالت -قاومت االستعمار  -12 ُّ ّ بكل أشكالھ، العسكري والسیاسي والثقافي، وحذرت المسلمین من تسر

جھا االستعمار إلى نفوسھم  ّ  .والمفاھیم التي یرو
 .ألقلیات اإلسالمیة حیثما كانت بالسبل الممكنة، ودافعت عن قضایا المسلمین في أنحاء العالم كلھ ناصرت ا -13
ًروحیا وبدنیا وفكریا(ّأكدت أھمیة تنشئة الفرد المسلم  -14 ً  ّ وقدمت لذلك البرامج والخطط..والبیت المسلم ثم المجتمع المسلم) ً

. 
ع مشاربھ، وتعدد جماعاتھتركت بصماتھا على العمل اإلسالمي بمختل -15 ّ  بحیث ال تكاد تجد جماعة ..ف أطیافھ، وتنو

إسالمیة الیوم إال وفیھا الشيء القلیل أو الكثیر من آثار دعوة اإلخوان المسلمین، مما یؤكد أصالة ھذه الجماعة وسالمة فكرھا 
 .ومنھجھا

 
 

 
 أھم خصائص دعوتنــا

 تكم ؟؟مــا ھي خــصـائص دعو...ٌسـئل اإلمام البنا 
 ربانیـة عالمــیة إنھا : فأجاب

 دعوتنــا 
  ::ربانیة 

 فھي لیست دعوة وضعیة وإنمـا تستمد قیمھا ومفاھمیمھـا وأخالقھـا من القرآن والسنة 
 )هللا غایتنـا( لذا نھتف من قلوبنا

 ::عالمیة
 خ تستمد خصائصھا من مفھوم اإلسالم الشــامل كدین هللا لإلنسانیة كلھا وعبر التاری

 تستمد خصائص العالمیة من مفھوم األمة التي تجمع شعوبھـا العقیدة الواحدة ال جنس ھذه الشعوب وال لغاتھـا وال ألوانھــا 
 :: حركة إیجابیة

 تؤكد أھمیة الحیاة ولكن تنظر إلي الحیاة كجسر إلي االخرة 
َوابتغ فیما آتاك هللا الدار اآلخرة وال تنس ن( َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َِّ ِْ ُ َّ ِ َّ هللا ال ْ َ في األرض إن َصیبك من الدنیا وأحسن كما أحسن هللا إلیك وال تبغ الفساد َ ََ َّ َِّ ِِ ْ ْ ْ ْ َْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ُ َ َ ْ ُّ

فسدین ُّ المُ َیُحب ِ ِ ِْ ْ( 
دعوة في نظرتھـا للكون ال تجعل اإلنسان عاجزأ أمامھ،وال تجعل منھ ربا لھ ،بل تؤكد دور العقل ودور العاطفة ودور 

 . رادة في تغییره واالنتفاع بھاإل
 :: حركة واقعیة

 . تؤمن بالواقع وترید أن تعرفھ وأن تتعامـل معھ
 تؤمن بأن الفرد مع المجموع ،و المجموع من الفرد 

في النظرة إلي السیاسة ال تقوم علي أخالق القوة أو الضعف أو الال أخالق ، أو أخالق السادة والعبید بل تقوم علي الحق 
 بالقوة المؤیدة بالحریة المحافظ علي كرامة اإلنسان ومالمدع

 
 :: حركة أخالقیة

 تربط العبادة بالسلوك 
 جوھر التفكیر أخالقي و فجوھـر الدعوة أخالقي ، وجوھر الحركة أخالقي ،

 
 المقومات العشرة للفرد المسلم

 :ذلك الفــرد الذي حیث وجد وجدت معھ أسباب النجاح
 لمسلم أولویات جماعة اإلخوان المسلمین؛ َّاحتلت قضیة الفرد ا

 فاإلمام البنا نفسھ یرى أن الفرد ھو سر حیاة األمم، ومصدر نھضاتھا، 
 ًوأن تاریخ األمم جمیعا إنما ھو تاریخ من ظھر بھا من الرجال النابغین األقویاء النفوس،

 :یلزم توفرھا في الفرد المسلم مقومات عشرة وقد حدد اإلمــام 
 مثقف الفكـر... وحریصا علي وقتھ ... مجـاھدا لنفسھ  ...  متین الخـلق  ... قوي الجسم  ... صحیح العبادة.... قیدة سلیم الع

 نافعــا لغیره ... منظمـا في شئونـھ  ... قــادرا علي الكسب... 



 

 
 

 :وســائلنــا العــامــة 
 إیمان عمیق 
 تكویــن دقیق 

 عمـل متواصل 
 

 
 

 :عـةأركـان البیـ
 أیھا اإلخوان الصادقون

  : فاحفظوھاعشرأركان بیعتنا 
 الفھم واإلخالص

 والعمل والجـھــاد 
 والتضحیة والطاعة
 والثبات والتجرد
ة والثقة َّ  . واألخـو

 
 :مراتب العمــل 
 :إن منھاج اإلخوان محدود المراحــل ،واضح الخطوات فنحــن نــرید 

سلیم العقیدة، صحیح العبادة، , ًي الجسم، متین الخلق، مثقف الفكر، قادرا على الكسبقو:  حتى یكونأن یصلح الفرد نفسھ -1
ًمجاھدا لنفسھ، حریصا على وقتھ، منظما في شؤونھ، نافعا لغیره، وذلك واجب كل أخ على حدتھ ً ً ً.  

 الحیاة المنزلیة، وحسن بأن یحمل أھلھ على احترام فكرتھ، والمحافظة على آداب اإلسالم في مظاھربیت مسلم، وتكوین  -2
اختیار الزوجة، وتوقیفھا على حقھا وواجبھا، وحسن تربیة األوالد، والخدم وتنشئتھم على مبادئ اإلسالم، وذلك واجب كل أخ على 

  .حدتھ كذلك
بنشر دعوة الخیر فیھ، ومحاربة الرذائل والمنكرات، وتشجیع الفضائل، واألمر بالمعروف، والمبادرة وإرشاد المجتمع،  -3

ًإلى فعل الخیر، وكسب الرأي العام إلى جانب الفكرة اإلسالمیة، وصبغ مظاھر الحیاة العامة بھا دائما، وذلك واجب كل أخ على حدتھ، 
  .وواجب الجماعة كھیئة عاملة

  . بتخلیصھ من كل سلطان أجنبي غیر إسالمي سیاسي أو اقتصادي أو روحيوتحریر الوطن -4
 
 حتى تكون إسالمیة بحق، وبذلك تؤدي مھمتھا كخادم لألمة وأجیر عندھا وعامل على مصلحتھا، وإصالح الحكومة -5

 .فذة ألحكام اإلسالم وتعالیمھوالحكومة إسالمیة ما كان أعضاؤھا مسلمین مؤدین لفرائض اإلسالم غیر متجاھرین بعصیان، وكانت من
وال بأس أن نستعین بغیر المسلمین عند الضرورة في غیر مناصب الوالیة العامة وال عبرة بالشكل الذي تتخذه وال بالنوع، 

 .ًمادام موافقا للقواعد العامة في نظام الحكم اإلسالمي
 

  :ومن صفاتھا
  . الناس، والعفة عن المال العام، واالقتصاد فیھالشعور بالتبعیة، والشفقة على الرعیة، والعدالة بین

  :ومن واجباتھا
صیانة األمن، وإنفاذ القانون، ونشر التعلیم، وإعداد القوة، وحفظ الصحة، ورعایة المنافع العامة، وتنمیة الثروة، وحراسة 

  .المال، وتقویة األخالق، ونشر الدعوة
 : ومن حقھا

  .ة، والمساعدة بالنفس واألموالالوالء والطاع: -متى أدت واجبھا  
  :فإذا قصرت

 .فالنصح واإلرشاد، ثم الخلع واإلبعاد، وال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق
 



بتحریر أوطانھا وإحیاء مجدھا وتقریب ثقافتھا وجمع كلمتھا، حتى یؤدى ذلك كلھ إعادة الكیان الدولي لألمة اإلسالمیة،  -6
  .وحدة المنشودةإلى إعادة الخالفة المفقودة وال

 
ُ كلھُ (بنشر دعوة اإلسالم في ربوعھ وأستاذیة العالم  -7 م حتى ال تكون فتنة ویكون الدین ِوقاتلوھُ َ َ َ َ َ َُّ ُُ ُ ُ َِّّ ٌ َ َ َْ ِ َّویأبى هللا إال أن یُتم ) (ِْ ِ ْ َ ِ ُ َ َ َْ

ون ُ َنورهُ ولو كره الكافر َ َ َِ َ َْ ِ ْ َ ُ(. 
 

 اإلخوان الحقیقیون
 صرون في فرائض هللا ، وال ینتھكون حرماتھ ،إن اإلخوان المسلمین ال یق

 وال یجرءون على معصیة ، فإن قدر ألحدھم العصیان فھو ال یتجاھر بھ ،
 ولن یفخر بھ ، ولن یسكت عن التوبة منھ ، والندم الشدید علیھ ،

ثام ، أو ظنینا في ریبة فمن كان مستھینا بالصالة أو مستخفا بالفرائض ، أو جریئا على المعاصي ، أو مستھترا بارتكاب اآل
 فلیس منا ،

 
 وعلى الذین عرفونا أن یجتنبوا ذلك كلھ

 ،  ال یفرطون في التعبد ، وال یبالغون في التزھد واإلخوان المسلمون مع ھذا
 وال یظلمون دنیاھم على حساب آخرتھم ، ألن ھذا لیس من سنة نبي اإلسالم صلى هللا علیھ وسلم ،

 قومون ویتریضون ،فھم یصومون ویفطرون ، وی
 ویمزحون ویجدون ، ویجاھدون وینبسطون مع أصدقائھم ومع أھلیھم ،

 ویعملون لآلخرة وال ینسون النصیب من الدنیا ،
 فمن أفرط في تعبده ، أو تظاھر بتزھده ، أو أھمل حقوق عملھ ، أو أساء إلى أھلھ ، 

 أن یقوم بواجب اآلخرة ،أو فرط في جانب من جوانب حیاتھ الدنیویة الصالحة یدعى بذلك 
 .فلیس على طریقة اإلخوان ، وال ھو من العاملین بمبادئھم

 
 حتى من قتل فلیحسن القتلة ، ومن ذبح فلیحسن الذبحة،  أن هللا كتب اإلحسان على كل شيء ، واإلخوان المسلمون یعلمون

 وھم لھذا یعنون بإتقان كل عمل من أعمالھم حتى یبلغ حد اإلجادة ،
وإن هللا یحب إذا عمل أحدكم  (  وھو قادر على الكمال أو قصر دون اإلجادة والسبق فلیس من اإلخوان المسلمینفمن نقص

 ،  )عمال أن یتقنھ
 ، فعلى الذین عرفونا أن یحفظوا ذلك كلھ وأن یعملوا على غراره 

 ر أن یكون أصدق وأبرع أقرانھ ، فعلى الطالب أن یكون أول إخوانھ ، وعلى الصانع أن یكون أمھر زمالئھ ، وعلى التاج
 وعلى الموظف أن یكون مثال أداء الواجب من جمیع نواحیھ ، وعلى كل ذي عمل منا أن یتقنھ ،

 .وعلى الناس أال یعتبروا المقصرین من اإلخوان المسلمین ، مھما حملوا من شارات أو ألصقوا بأنفسھم من ألقاب إخوانیة
 

، وأن مطل الغنى الظلم ، فھم لھذا یبادرون بتسدید حقوق هللا التي تكون دین المعاملة الواإلخوان المسلمون یعلمون أن 
بجانبھم ، ویمثلون أشرف ناحیة في ھذا المعنى ، وأن من تجارھم من ال یزال إلى اآلن بعد سنین طویلة یسدد أقساطھ التجاریة قبل 

ھ وكرامتھ ومنزلتھ ، فمن ماطل فلیس منا ، ومن طمع فیما في أیدي موعدھا بیوم على األقل دائما ، حتى یحتفظ األخ المسلم بشرف
الناس فلیس منا ، ومن أساء األداء أو االقتضاء فلیس منا ، ألن الدعوة غیر ھذه السبیل ، فعلى الذین عرفونا أن یكونوا أمثال األدب 

 .في الوفاء والقضاء واإلعطاء واالقتضاء
 

، وأن هللا حین أراد أن یمتدح نبیھ ، وھو قدوتنا صلى األخالق أساس دعوتھم لمون أن واإلخوان المسلمون بعد ذلك كلھ یع
َونفس وما ) :هللا علیھ وسلم ، امتدحھ بالخلق العظیم ، وأنھ تعالى رتب على صالح النفس صالح الناس وفالحھم ، فقال تبارك وتعالى َ ٍَ ْ َ

اھا َّ َسو ورھا وتقواھا* َ َفألھمھا فجُ َ َ َ َ َ َ َْ َ َُ ْ َد أفلح من زكاھاَق* َ َ ََّ ََ ْ َ اھا* ْ سَّ َ َوقد خاب من د َ َ ََ ، فاألخ المسلم لھذا یأخذ نفسھ دائما بالتثقیف والمراقبة  (َْ
 :والمحاسبة حتى تنطبع على أفضل األخالق وأحسنھا

ْإنما یفتري الكذب الذین ال یُؤمنون بآیات هللا وأول: (فھو صادق ال یكذب - ُْ َ ِ َ َ َ َ َ َّ ِ ِ ِ ِِ ُِ ََّ َّ َ َْ ِ م الكاذبُونْ َـئك ھُ َِ َِ ْ ُ(. 
 .وھو وفي ال یغدر ، وال یخلف -
 .وھو حلیم ال یسرع بالغضب ، وال یفحش بالقول -
 .وھي حیي ال یجھر بالسوء ، وال یثبت للمنكر -
 .وھو شجاع یجھر بالحق ، وال یخشى فیھ لومة الئم -
 .وھو عفیف ، یضع كرامتھ فوق كل الغایات واألغراض الزائلة -



 . منصف یقدر الحسنة ، ویزن السیئة ، ویأخذ من كل شيء أحسنھوھو -
 .وھو حسن التصرف ، وإنما یدبر األمور على وجوھھا ثم یسلك إلیھا أفضل طرقاتھا -
 .وھو بعد ذلك یعفو ویصفح ، ویدرأ بالحسنة السیئة ، إال أن تنتھك محارم هللا ، فال یقوم لغضبھ شيء -
 

 : أیھا اإلخوان
 الخلق والفضیلة ، فإن لم تكونوا كذلك فجاھدوا أنفسكم ، فإن أفلحتم فاحمدوا هللا ، وإال فأنتم عن تقویم غیركم كونوا مثال 

 أشد عجزا ، وفاقد الشيء ال یعطیھ
 

 : أیھا اإلخوان
ُوالذین جاھدوا : ( وهللا تبارك وتعالى یقول ال تیأسوا ولكن حاولوا واعملوا ، فھي مرتبة الصابرین ، َ َ َ َِ َّ َّ بُلنا وإن ِفینا لنھدینھُم سُ َ ََ َ ََ َّ َْ ِ ِْ

حسنین َهللا لمع المُ َ َِ ِ ْ ْ َ َ َّ ... ( 
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 ھمـســة
 :إن أعظم آمالي بعد إتمام حیاتي الدراسیة أمالن" 

 
 خاص  -1

 .وھو إسعاد أسرتي وقرابتي
 

  :موعا -2
ًوھو أن أكون مرشدا ومعلما، إذا قضیت في تعلیم األبناء سحابة النھار، قضیت لیلي في تعلیم اآلباء ھدف دینھم ومنابع سعادتھم  تارة ..ً

 .بالخطابة، والمحاورة، وأخرى بالتألیف والكتابة، والثالثة بالتجول والسیاسة
 
 

 األولوقد أعددت لتحقیق 
 .معرفة بالجمیل

 
 :، من الوسائل الخلقیةنيالثاولتحقیق 

  ..، وھما ألزم للمصلح من ظلھ، وسر نجاحھ كلھ"الثبات والتضحیة"
 

 : ومن الوسائل العملیة
ًدرسا طویال، سأحاول أن تشھد لي بھ األوراق الرسمیة،  ً 
 ًوتعرفا بالذین یعتنقون ھذا المبدأ أو یعطفون على أھلھ، 

د الخشونة على ضآلتھ، وألف الم ّ  شقة على نحافتھ، ًوجسما تعو
ًونفسا بعتھا  صفقة رابحة، راجیا منھ قبولھا، سائلھ إتمامھا،  ً 

 ."ذلك عھد بیني وبین ربي، أسجلھ في نفسي، وأشھد علیھ أستاذي في وحدة ال یؤثر فیھا إال الضمیر
 



 
 
 

 "اإلنشاء"قة اإلجـابة في امتحان مادة  في ور-  وھو طالب بكلیة دار العلوم-كـانت ھذه إجـابة اإلمــام الشھید حـسن البنــا
 :على سؤال أستاذه أحمد یوسف نجاتي

 "....ِّاشرح أعظم آمالك بعد إتمام دراستك، وبین الوسائل التي تعدھا لتحقیقھا"
یاة عندما كان یھم بمغادرة مقاعد الدراسة بدار العلوم، ویدلف إلى میادین الح " وخطتھ.. أملھ"لقد أعلن حــسن البنــا عن 

 .العامة
 كانت ھذه أمــالھ بعد إتمــام دراستھ ،،

كانت ھذه أحالم الشاب في بدایة طریقـھ ،، وفي ظـل واقع مـریر من إحتالل وھوان وبعد عن اإلسالم وإستسالم للذل، 
 إستكانة للیأس

 ! التي كانت أربح صفقات القرن الرابع عشر الھجري..  والمبایعة..  والصفقة.. فكان العھد
 

 وكــانت الشجرة الطیبة والجماعــة المباركــة
 اإلخـــوان المسلــمـــون

 
 فمــاذا عنك أیھــا األخ المســلم ؟؟؟ وأنت ،،،

 ."ِّاشرح أعظم آمالك بعد إتمام دراستك، وبین الوسائل التي تعدھا لتحقیقھا"ولتجب بصدق عن 
 

 دتــھ للعــالم فلنكـن نحـن شباب االخـوان الیوم من یرجـع لإلسالم ریـا
 

 
 خـاتمــة 

 
 ::أیھا اإلخوان المجاھدون 

 في أھل ھذا العصر ؟ من أنتم ًأحب أن تتبینوا جیدا 
 ؟..بین الدعوات وما دعوتكم 



  ؟..جماعتكم وأیة جماعة 
 إلى دعوة  جمع هللا بینكم ووحد قلوبكم ووجھتكم ،وأظھر فكرتكم في ھذا الوقت العصیب الذي تتلھف فیھ الدنیاوألي معني

 . السالم واإلنقاذ
 

 :::ًفاذكروا جیدا أیھا االخوة 
  الذین یصلحون عند فساد الناس ، الغرباءأنكم 

 الذي یرید هللا أن یفرق بھ بین الحق والباطل في وقت التبس علیھا فیھ الحق بالباطل ،العقل الجدید وأنكم 
 ، وورثھ محمد وخلفاء صحابتھ من بعده ، ء وصلة األرض بالسما ، وحملة القرآن، دعاة اإلسالم وأنكم 
  غایتكم علي الغایات ، وسمت دعوتكم الدعوات ، فضلت

 بعروة وثقي ال انفصام لھ ، واستمسكتم إلى ركن شدید ،واستندتم 
 .بنور مبین وقد التبست علي الناس المسالك وضلوا سواء السبیل وهللا غالب على أمرهوأخذتم 
 عملوا ،وانتظروا ساعة الفوز ،وترقبوا وقت االنتصـاروأخلصـوا ، وأ آمنـوا ،

ؤمنون ٍ یفرحُ المُ ُ من قبلُ ومن بعد ویومئذ َو  األمر َ َ َ َ َ َ َ ِ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْْ ْْ ُ َ َ َّ 
 
 


