بسم للا الرحمن الرحيم

رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا
إلى أبناء الجماعة

كون اإلمام حسن البنا جماعة اإلخوان المسلمين عام 1928م حيث كانت االنطالقة بمدينة اإلسماعيلية على ضفاف القناة
قبل أن تنتشر الدعوة إلى بقية ربوع القطر المصري ،بل وخارج مصر حيث انتشرت الدعوة في كثير من األقطار العربية
واإلسالمية وغيرها.

بناء دعوياً فكرياً سياسياً متماسكاً سماته التوازن واالعتدال والوسطية ،وامتلك فك اًر متكامالً ورؤية
لقد استطاع البنا أن ينجز ً
السنة جعلت جماعة اإلخوان المسلمين تسير وفق خطط مدروسة في إطار سعيها لتحقيق األهداف
عميقة مستوحاة من القرآن و ّ
اإلسالمية ،ليشكل ذلك فتحاً نوعياً في العمل اإلسالمي.
ومع ذلك لم ينس اإلمام البنا إخوانه باإلرشاد والنصيحة وتوضيح طبيعة الطريق الذي يسيرون عليه ،وال حقيقة ما قد يواجههم

في سبيل تمسكهم بدينهم ودعوتهم ،مع إزاحة الستار عما ينتظر المتقين من فضل وأجر عند هللا سبحانه وتعالى.

لم يقتصر عمل وجهد اإلمام البنا عند حدود التنظير والتوعية ،وإنما تعداه إلى التغيير الميداني عندما رّكز على استئناف
الحياة اإلسالمية بطريقة مرحلية متدرجة في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تُمِّثّل البديل اإلسالمي العملي
ولقد انتشرت توجيهات اإلمام البنا إلى إخوانه سواء من خالل الرسائل أو المواقف العملية أو الدروس العامة أو الخاصة،
غير أن تراث اإلمام البنا ملئ بالكثير من هذه التوجيهات التي ترسم الطريق أمام الجميع ،فن اره يقول في رسالة بين األمس

واليوم( :أحب إن أصارحكم ،إن دعوتكم ال زالت مجهولة عند كثر من الناس ،ويوم يعرفونها ويدركون مراميها وأهدافها ستلقى
منهم خصومة شديدة وعداوة قاسية ،وستجدون أمامكم الكثير من المشقات وسيعترضكم كثير من العقبات ،وفي هذا الوقت وحده

تكونون قد بدأتم تسلكون سبيل أصحاب الدعوات ،أما اآلن فال زلتم مجهولين وال زلتم تمهدون للدعوة وتستعدون لما تتطلبه من

كفاح وجهاد سيقف جهل الشعب بحقيقة اإلسالم عقبة في طريقكم ،وستجدون من أهل التدين ومن العلماء الرسميين من يستغرب
فهمكم لإلسالم وينكر عليكم جهادكم في سبيله ،وسيحقد عليكم الرؤساء والزعماء وذوو الجاه والسلطان ،وسيقف في وجهكم كل
الحكومات على السواء ،وستحاول كل حكومة أن تحد من نشاطكم وأن تضع العراقيل في طريقكم.

وسيتذرع الغاصبون بكل طريق لمناهضتكم وإطفاء نور دعوتكم وسيستعينون من أجل ذلك بالحكومات الضعيفة ،واألخالق

الضعيفة ،واأليدي الممتدة إليهم بالسؤال ،وإليكم باإلساءة والعدوان ،وسيثير الجميع حول دعوتكم غبار الشبهات وظلم االتهامات،
وسيحاولون أن يلصقوا بها كل نقيصة وأن يظهروها للناس في أبشع صورة ،معتمدين على قوتهم وسلطانهم ،ومعتدين بأمواله

ونفوذهم (يريدون أن يطفئوا نور هللا بأفواههم ويأبى هللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون) (التوبة .)32

وستدخلون بذلك وال شك في دور التجربة واالمتحان ،فتسجنون وتعتقلون وتنقلون وتشردون ،وتصادر مصالحكم وتعطل

أعمالكم وتفتش بيوتكم ،وقد يطول بكم مدى هذا االمتحان (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون) (العنكبوت
1

 ،)20ولكن هللا وعدكم من بعد ذلك كله نصرة المجاهدين ومثوبة العاملين المحسنين (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة
تنجيكم من عذاب أليم) (الصف ( )10فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين) (الصف  ،)14فهل أنتم مصرون على

أن تكونوا أنصار هللا؟).
من وصايا المرشد العام
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يا أخي ،ال تعش بغير غاية ،فإن هللا لم يخلقك عبثًا ولم يتركك سدى.
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ين﴾[الذاريات.]50 :
ير ُّمِّب ٌ
يا أخي ،ليكن هللا غايتك واسمع قول هللا تعالىَ﴿ :فف ُّروا ِّإَلى هللا ِّإّنى َل ُكم ّم ْن ُه َنذ ٌ
يا أخي ،إنما تحرص في هذه الحياة على أمرين؛ رزقك وأجلك وال سلطان ألحد عليهما إال هللا ،فال يمنعك الحرص

-4

يا أخي ،إنما تنهض األمم بالتضحية وتقوم الدعوات على الوفاء ،فإن كنت تعيش ألمتك فضح في سبيلها ،وإن كنت

-2
-3

عليهما أن تعمل للحق.

مؤمنا بدعوتك فاجتهد في الوفاء لها.
ً
يا أخي ،ال تقل ماال تفعل ،وال يغرنك أن يحسبك الناس عامالً ،ولكن همك أن يعلم هللا منك صدق ذلك فإن الناس لن
-5
شيئا.
يغنوا عنك من هللا ً
-6

يا أخي ،ولن يستطيع أى صاحب أن يكون لك في غير هذه الحياة الدنيا ،وهناك صاحب واحد ينفعك في حياتك

ويالزمك في آخرتك ذلك هو العمل الصالح ،فاحرص على أن يكون
ُّها
صاحبا لك في كل حال وتذكر قول هللا تعالىَ :
ً
﴿يا أَي َ
َّ ِّ
ِّ
صالِّ ًحا ِّإِّّنى ِّب َما تَ ْع َملُو َن َعلِّي ٌم﴾[المؤمنون.]51 :
ُّ
الرُس ُل ُكلُوا م َن الطِّّي َبات َو ْ
اع َملُوا َ
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﴿ي ْوَم الَ
يا أخي ،قلبك محل نظر هللا منك ،فاحذر أن تدنسه بالخصومة ،فإنها حجاب في الدنيا وعذاب في اآلخرةَ :
ال َوالَ َبُنو َن * ِّإالَّ َم ْن أَتَى هللاَ ِّبَقْل ٍب َسلِّيمٍ﴾[الشعراء.]89-88 :
َي َنف ُع َم ٌ
يا أخي ،اجتهد أن تؤمن بفكرتك إيمانا يخضع لها أملك وعملك ،واسمع قول هللا تعالى﴿ :يا أَي َّ ِّ
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ً
ُّها الذ َ
آم ُنوا اتَُّقوا هللاَ
َ َ
ين َ
ونوا مع َّ ِّ ِّ
ين﴾[التوبة.]119 :
الصادق َ
َوُك ُ َ َ
يا أخي ،اعتقد أنك تعمل لغايتين؛ أن تنتج ،وأن تقوم بالواجب ،فإن فاتتك األولى فلن تفوتك الثانية ﴿َقالُوا َم ْع ِّذ َرةً ِّإَلى
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ِّك ْم َوَل َعَّل ُه ْم َيتَُّقو َن﴾[األعراف.]164 :
َرّب ُ
شهيدا تكسب الشرف
 -10يا أخي ،البد من الموت فاجعله في سبيل هللا ،فإن فناء في الحق لهو عين البقاء ،وإنك يوم تموت ً
ِّ ِّ ِّ
شيئا أبدا ﴿والَ تَحسب َّن َّال ِّذ ِّ
َح َياء ِّع ْن َد َرّب ِّ
ِّه ْم
َ
واألجر والخلود والحياة على حين أنك لم تخسر ً ً َ ْ َ َ
ين ُقتُلوا في َسبيل هللا أ َْم َواتًا َب ْل أ ْ ٌ
ُي ْرَزُقو َن﴾[آل عمران.)1(]169 :
***************
وللا الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل

ونسأله سبحانه التوفيق والسداد للذود عن دعوتنا وامتنا كما ندعوه عز وجل الصبر والثبات على الطريق
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