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منهاج اإلخوان المسلمين
من رسالة المؤتمر الخامس
الغاية والوسيلة:
أظنكم أيها االخوة الفضالء قد عرفتم من هذا احلديث الطويل غاية اإلخوان ووسيلتهم ومهمتهم متاماً .إن غاية اإلخوان
تنحصر يف تكوين جيل جديد من املؤمنني بتعاليم اإلسالم الصحيح يعمل علي صبغ األمة بالصبغة اإلسالمية الكاملة يف كل
مظاهر حياهتا " :صيغة اهلل ومن أحسن من اهلل صيغة "
وأن وسيلتهم يف ذلك تنحصر يف تغيري العرف العام وتربية أنصار الدعوة علي هذه التعاليم حىت يكونوا قدوة لغريهم يف
التمسك هبا واحلرص عليها والنزول علي حكمها ؛ وأهنم ساروا إىل غايتهم يف حدود وسيلتهم فوصلوا إىل درجة من النجاح
يطمئنون إليها وحيمدون اهلل عليهاو وأظنل  لسف يف حاجة إم  مزيد حرح أو بيان يف هذه الناحية.
اإلخوان والقوة والثورة :

ويتساءل كثري من الناس:
هل يف عزم اإلخوان املسلمني أن يستخدموا القوة يف حتقيق أغراضهم والوصول إىل غايتهم ؟
وهل يفكر اإلخوان املسلمني يف إعداد ثورة عامة علي النظام السياسي أو النظام االجتماعي يف مصر ؟....
وال أريد أن أدع هؤالء املتسائلني يف حريةو بل إين أنتهز هذه الفرصة فأكشف اللثام عن اجلواب السافر هلذا يف وضوح
ويف جالءو فليسمع من يشاء.
ِ
استَطَ ْعتُ ْم ِم ْن
أما القوة فشعار اإلسالم يف كل نظمه وتشريعاتهو فالقرآن الكرمي ينادي يف وضوح وجالءَ “ :وأَع ُّدوا لَ ُه ْم َما ْ
قُ َّوةٍ وِمن ِرب ِ
اط الْ َخ ْي ِل تُرِهبو َن بِ ِه َع ُد َّو ِ
اهلل َو َع ُد َّوُك ْم”“ألنفال.”60 :
ْ ُ
َ ْ َ
والنيب يقول “المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف”و
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بل إن القوة حعار اإلسالم حىت يف الدعاء وهو مظهر اخلشوع واملسكنةو وامسع ما كان يدعو به النيب يف خاصة نفسه
ك ِمن الْهم والْحز ِن ،وأَعوذُ بِ َ ِ
ِ
ك ِم َن
س ِلَ ،وأعوذُ بِ َ
ويعلمه أصحابه ويناجي به ربه“ :الل ُّه ّم إِنّي أَعوذُ ب َ َ َ ّ َ َ َ َ
ك م َن ال َْع ْج ِز َوالْ َك َ
الْجب ِن والْب ْخ ِل وأعوذُ بِ َ ِ
ِ
الر َجال” و أال ترى يف هذه األدعية أنه قد استعاذ باهلل من كل مظهر من
ُْ ُ َ
ك م ْن غَلَبَة ال ّديْ ِن َوقَ ْه ِر ّ
مظاهر الضعف :ضعف اإلرادة باهلم واحلزنو وضعف اإلنتاج بالعجز والكسلو وضعف اجليب واملال باجلنب والبخلو وضعف
العزة والكرامة بالدين والقهر ؟..
فماذا تريد من إنسان يتبع هذا الدين إال أن يكون قويا يف كل حيءو حعاره القوة يف كل حيء ؟..
فاإلخوان املسلمون البد أن يكونوا أقوياءو والبد أن يعملوا يف قوة.
ولكن اإلخوان املسلمني أعمق فكرا وأبعد نظرا من أن تستهويهم سطحية األعمال والفكرو فال يغوصوا يف أعماقها وال
يزنوا نتائجها وما يقصد منها وما يراد هباو فهم يعلمون أن أول درجة من درجات القوة قوة العقيدة واإلميانو مث يلي ذلك قوة
الوحدة واالرتباطو مث بعدمها قوة ا لساعد والسالحو وال يصح أن توصف مجاعة بالقوة حىت تتوفر هلا هذه املعاين مجيعاو وأهنا إذا
استخدمف قوة الساعد والسالح وهي مفككة األوصال مضطربة النظام أو ضعيفة العقيدة خامدة اإلميان فسيكون مصريها
الفناء واهلالك.
هذه نظرةو ونظرة أخرى:
هل أوصى اإلسالم ـ والقوة حعاره ـ باستخدام القوة يف كل الظروف واألحوال ؟ أم حدد لذلك حدودا واحرتط حروطا
ووجه القوة توجيها حمدودا ؟
ونظرة ثالثة :هل تكون القوة أول عالج أم أن آخر الدواء الكي ؟ وهل من الواجب أن يوازن اإلنسان بني نتائج
استخدام القوة النافعة ونتائجها الضارة وما حييط هبذا االستخدام من ظروف ؟ أم من واجبه أن يستخدم القوة وليكن بعد ذلك
ما يكون ؟
هذه نظرات يلقيها اإلخوان املسلمون على أسلوب استخدام القوة قبل أن يقدموا عليهو
والثورة أعنف مظاهر القوةو فنظر اإلخوان املسلمون إليها أدق وأعمقو وخباصة يف وطن كمصر جرب حظه من الثورات
فلم جين من ورائها إال ما تعلمون.
وبعد كل هذه النظرات والتقديرات أقول هلؤالء املتسائلني :إن اإلخوان املسلمني سيستخدمون القوة العملية حيث ال
جيدي غريهاو وحيث يثقون أهنم قد استكملوا عدة اإلميان والوحدةو وهم حني يستخدمون هذه القوة سيكونون حرفاء صرحاء
وسينذرون أوالًو وينتظرون بعد ذلك مث يقدمون يف كرامة وعزةو وحيتملون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضاء وارتياح.
وأما الثورة فال يفكر اإلخوان المسلمون فيها ،وال يعتمدون عليها ،وال يؤمنون بنفعها ونتائجها ،وإن كانوا

يصارحون كل حكومة في مصر بأن الحال إذا دامت علي هذا المنوال ولم يفكر أولو األمر في إصالح عاجل وعالج
سريع لهذا المشاكل ،فسيؤدي ذلك حتما إلي ثورة ليست من عمل اإلخوان المسلمين وال من دعوتهم ،ولكن من
ضغط الظروف ومقتضيات األحوال ،وإهمال مرافق اإلصالح ،وليست هذه المشاكل التي تتعقد بمرور الزمن ويستفحل
أمرها بمضي األيام إال نذيراً من هذه النذر ،فليسرع المنقذون باألعمال.
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اإلخوان المسلمون والحكم:
ويتساءل فريق آخر من الناس:
هل يف منهاج اإلخوان املسلمني أن يكونوا حكومة وأن يطالبوا باحلكم ؟ وما وسيلتهم إىل ذلك ؟...
وال أدع هؤالء املتسائلني أيضاً يف حريةو وال نبخل عليهم باجلواب.

فاإلخوان املسلمون يسريون يف مجيع خطواهتم وآماهلم وأعماهلم علي هدي اإلسالم احلنيف كما فهموهو وكما أبانوا عن
فهمهم هذا يف أول هذه الكلمة.
وهذا اإلسالم الذي يؤمن به اإلخوان املسلمون جيعل احلكومة ركنا من أركانهو ويعتمد علي التنفيذ كما يعتمد علي
اإلرحادو وقدمياً قال اخلليفة الثالث رضي اهلل عنه“ :إن اهلل ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن”.
وقد جعل النيب صلي اهلل عليه وسلم احلكم عروة من عري اإلسالم.
واحلكم معدود يف كتبنا الفقهية من العقائد واألصولو ال من الفقهيات والفروعو فاإلسالم حكم وتنفيذو كما هو تشريع
وتعليمو كما هو قانون وقضاءو ال ينفك واحد منها عن اآلخر.

واملصلح اإلسالمي إن رضي لنفسه أن يكون فقيهاً مرحداً يقرر األحكام ويرتل التعاليم ويسرد الفروع واألصولو وترك
أهل التنفيذ يشرعون لألمة ما مل يأذ ن به اهلل وحيملوهنا بقوة التنفيذ علي خمالفة أوامرهو فان النتيجة الطبيعية أن صوت هذا
املصلح سيكون صرخة يف واد ونفخة يف رماد كما يقولون.
قد يكون مفهوما أن يقنع املصلحون اإلسالميون برتبة الوعظ واإلرحاد إذا وجدوا من أهل التنفيذ إصغاء ألوامر اهلل
وتنفيذا ألحكامه وإيصاال آلياته وألحاديث نبيهو
وأما احلال كما نرى :التشريع اإلسالمي يف واد والتشريع الفعلي يف واد آخرو فإن قعود املصلحني اإلسالميني عن املطالبة
باحلكم جرمية إسالمية ال يكفرها إال النهوض واستخالص قوة التنفيذ من أيدي الذين ال يدينون بأحكام اإلسالم احلنيف.
هذا كالم واضح مل نأت به من عند أنفسناو ولكننا نقرر به أحكام اإلسالم احلنيف وعلى هذا فاإلخوان املسلمون ال
يطلبون احلكم ألنفسهم فإن وجدوا من األمة من يستعد حلمل العبء وأداء هذه األمانة واحلكم مبنهاج إسالمي قرآين فهم
جنوده وأنصاره وأعوانهو وإن مل جيدوا فاحلكم من منهاجهم وسيعملون الستخالصه من أيدي كل حكومة ال تنفذ أوامر اهلل.
وعلى هذا فاإلخوان املسلمون أع قل وأحزم من أن يتقدموا ملهمة احلكم ونفوس األمة على هذا احلالو فالبد من فرتة
تنتشر فيها مبادئ اإلخوان وتسودو ويتعلم فيها الشعب كيف يؤثر املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة.
وكلمة البد أن نقوهلا يف هذا املوقف:
هي أن اإلخوان املسلمني مل يروا يف حكومة من احلكومات اليت عاصروها ـ وال احلكومة القائمة وال احلكومة السابقةو وال
غريمها من احلكومات احلزبية ـ م ن ينهض هبذا العبء أو من يبدي االستعداد الصحيح ملناصرة الفكرة اإلسالميةو فلتعلم األمة
ذلكو ولتطالب حكامها حبقوقها اإلسالميةو وليعمل اإلخوان املسلمون.
وكلمة ثانية:

3

معالم دعوتنا من رسائل اإلمام الشهيد

أنه ليس أعمق يف اخلطأ من ظن بعض الناس أن اإلخوان املسلمني كانوا يف أي عهد من عهود دعوهتم مطية حلكومة من
احلكوماتو أو منفذين لغاية غري غايتهمو أو عاملني على منهاج غري منهاجهمو فليعلم ذلك من مل يكن يعلمه من اإلخوان
ومن غري اإلخوان.
اإلخوان المسلمون والدستور:
ويتساءل كذلك فريق من الناس ما موقف جمموعة اإلخوان املسلمني من الدستور املصري ؟
والسيما بعد أن كتب األخ صاحل أفندي عشماوي رئيس حترير جملة النذير يف هذا املوضوعو وتناولف كتابته صحيفة
“مصر الفتاة “ بالنقد واملوازنةو وهذه فرصة طيبة ألحتدث إىل حضراتكم فيها عن رأي اإلخوان املسلمني وموقفهم من الدستور
املصريو وأحب قبل هذا أن نفرق دائما بني “الدستور “وهو نظام احلكم العام الذي ينظم حدود السلطات وواجبات
احلاكمني ومدى صلتهم باحملكومنيو وبني “القانون “وهو الذي ينظم صلة األفراد بعضهم ببعض وحيمى حقوقهم األدبية
واملادية وحياسبهم على ما يأتون من أعمال.
وأستطيع بعد هذا البيان أن أجلي لكم موقفنا من نظام احلكم الدستوري عامةو ومن الدستور املصري خاصة:
الواقع أيها اإلخوان :أن ال باحث حني ينظر إىل مبادئ احلكم الدستوري اليت تتلخص يف احملافظة على احلرية الشخصية
بكل أنواعهاو وعلى الشورى واستمداد السلطة من األمة وعلى مسئولية احلكام أمام الشعب وحماسبتهم على ما يعملون من
أعمالو وبيان حدود كل سلطة من السلطات هذه األصول كلها يتجلى للباحث أهنا تنطبق كل االنطباق على تعاليم اإلسالم
ونظمه وقواعده يف حكل احلكم.
وهلذا يعتقد اإلخوان املسلمون أن نظام احلكم الدستوري هو أقرب نظم احلكم القائمة يف العامل كله إىل اإلسالمو وهم ال
يعدلون به نظاماً آخر ....بقي بعد ذلك أمران:
أولهما النصوص اليت تصاغ يف قالبها هذه املبادئو

وثانيهما طريقة التطبيق اليت تفسر هبا عمليا هذه النصوصو

إن املبدأ السليم القومي قد يوضع يف نص مبهم غامض فيدع جماال للعبث وبسالمة املبدأ يف ذاتهو وإن النص الظاهر

الواضح للمبدأ السليم القومي قد يطبق وينفذ بطريقة ميليها اهلوى وتوحيها الشهواتو فيذهب هذا التطبيق بكل ما يرجى من
فائدة.
وإذا تقرر هذا فإن من نصوص من الدستور املصري ما يراه اإلخوان املسلمون غامضا مبهما يدع جماال واسعا للتأويل
والتفسري الذي متليه الغايات واألهواءو فهي يف حاجة إىل وضوح وإىل حتديد وبيان...
هذه واحدةو والثانية :هي أن طريقة التنفيذ اليت يطبق هبا الدستورو ويتوصل هبا إىل جل  مثرات احلكم الدستوري يف
مصرو طريقة أثبتف التجارب فشلها وجنف األمة منها األضرار ال املنافعو فهي يف حاجة حديدة إىل حتوير وإىل تعديل حيقق
املقصود ويفي بالغاية.
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وحسبنا أن نشري هنا إىل قانون االنتخابو وهو وسيلة اختيار النواب الذين ميثلون األمة ويقومون بتنفيذ دستورها ومحايتهو
وما جره هذا القانون على األمة من خصومات وحزازاتو وما أنتجه يشهد به الواقع امللموسو والبد أن تكون فينا الشجاعة
الكافية ملواجهة األخطاء والعمل على تعديلها.
هلذا يعمل اإلخوان املسلمون جهدهم حىت حتدد النصوص املبهمة يف الدستور املصريو وتعدل الطريقة اليت ينفذ هبا هذا
الدستور يف البالدو وأظن أن موقف اإلخوان قد وضح هبذا البيانو وردت األمور إىل نصاهبا الصحيح.
إن األخ صاحل أفندي عشماوي قد أراد أن يعرب يف مقاله األول عن وجهة النقد اليت يراها اإلخوان فاحتد واحتدو وملا
نبهناه إىل أن هذا ليس موقفنا يف الواقعو فنحن نسلم باملبادئ األساسية للحكم الدستوري باعتبارها متفقة بل مستمدة من
نظام اإلسالمو وإمنا ننقد اإلهبام وطرائق اإلنفاذو أراد أن يعرب عن ذلك ويقر األمر يف وضعه الطبيعي بالنسبة لإلخوان فتساهل
والنو وهو يف كال املوقفني مأجورو فاخلري أرادو ونية املرء خري من عملهو وحنن نشكر الذين أخذوا على األخ صاحل أفندي هذا
املوقفو وال يضره فيما أعتقد أن يستفيد من هذا التنبيه فيؤثر االعتدال يف كل حالو وأعتقد أنه ال جمال لقول بعد هذا البيانو
أما األمثلة التفصيلية واألدلة الوافية ووصف طرائق العالج واإلصالح ففي رسالة خاصة إن حاء اهلل.
اإلخوان المسلمون والقانون:

قدمف أن الدستور حيء والقانون حيء آخرو وقد أبنف موقف اإلخوان من الدستورو وأبني حلضراتكم اآلن موقفهم من
القانون.
إن اإلسالم مل جيئ خلواً من القواننيو بل هو قد أوضح كثرياً من أصول التشريع وجزئيات األحكامو سواء أكانف مادية
أم جنائية و جتارية أم دوليةو والقرآن واألحاديث فياضة هبذه املعاينو وكتب الفقهاء غنية كل الغىن بكل هذه النواحيو وقد اعرتف
األجانب أنفسهم هبذه احلقيقةو وأقرها مؤمتر الهاي الدوم  أمام ممثلي األمم من رجال القانون يف العامل كله.
متناقضا مع تعاليم دينها وأحكام قرآهنا وسنة نبيهاو
فمن غري املفهوم وال املعقول أن يكون القانون يف أمة إسالمية
ً
مصطدماً كل االصطدام مبا جاء عن اهلل ورسولهو وقد حذر اهلل نبيه صلى اهلل عليه وسلم من ذلك من قبلو فقال تبارك وتعاىل:
ِ
ِ
ِ
وك َع ْن بَ ْع ِ
ك فَِإ ْن تَ َولَّ ْوا فَا ْعلَ ْم أَنَّ َما
اح َذ ْرُه ْم أَ ْن يَ ْفتِنُ َ
ض َما أَنْ َز َل اهللُ إِلَْي َ
اء ُه ْم َو ْ
“ َوأَن ْ
اح ُك ْم بَ ْي نَ ُه ْم ب َما أَنْ َز َل اهللُ َوال تَتَّب ْع أ َْه َو َ
اس ُقو َن ،أَفَح ْكم الْج ِ
َّاس لََف ِ
اهلِيَّ ِة ي ْب غُو َن ومن أَ ْحسن ِمن ِ
ي ِري ُد اهلل أَ ْن ي ِ
ض ذُنُوبِ ِه ْم َوإِ َّن َكثِيراً ِم َن الن ِ
صيبَ ُه ْم بِبَ ْع ِ
اهلل ُح ْكماً
ُ َ َ
َ
ُ ُ
ُ
ََ ْ َ ُ َ
ٍ
ك ُه ُم الْ َكافِ ُرو َن ُ الظَّالِ ُمو َن
لَِق ْوم يُوقِنُو َن”“املائدة”50-49 :و ذلك بعد قوله تعاىلَ “ :وَم ْن لَ ْم يَ ْح ُك ْم بِ َما أَنْ َز َل اهللُ فَأُولَئِ َ
الْ َف ِ
اس ُقو َن”“املائدة44 :و 45و ”47و
فكيف يكون موقف املسلم الذي يؤمن باهلل وكلماته إذا مسع هذه اآليات البينات وغريها من األحاديث واألحكامو مث
رأى نفسه حمكوماً بقانون يصطدم معها؟
فإذا طالب بالتعديل قيل له :إن األجانب ال يرضون هبذا وال يوافقون عليهو مث يقال بعد هذا احلجر والتضييق :إن
املصريني مستقلون وهم مل ميلكوا بعد أن يتمتعوا حبرية الدينو وهي أقدس احلريات.
على أن هذه القوانني الوضعية كما تصطدم بالدين ونصوصه تصطدم بالدستور الوضعي نفسه الذي يقرر أن دين الدولة
هو اإلسالمو فكيف نوافق بني هذين يا أوىل األلباب ؟
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وإذا كان اهلل ورسوله قد حرم الزنا وحظر الربا ومنع اخلمور وحارب امليسر وجاء القانون حيمى الزانية والزاين ويلزم بالربا
ويبيح اخلمر وينظم القمار فكيف يكون موقف املسلم بينهما ؟
أيطيع اهلل ورسوله ويعصى احلكومة وقانوهنا واهلل خري وأبقى ؟ أم يعصى اهلل ورسوله ويطيع احلكومة فيشقى يف اآلخرة
واألوىل ؟ نريد اجلواب على هذا من رفعة رئيس احلكومة ومعام  وزير العدل ومن علمائنا الفضالء األجالء.
أما اإلخوان املسلمون فهم ال يوافقون على هذا القانون أبدا وال يرضونه حبال وسيعملون بكل سبيل على أن حيل مكانه
التشريع اإلسالمي العاد ل الفاضل يف نواحي القانون ولسنا هنا يف مقام الرد على ما قيل يف هذه الناحية من حبهات أو ما
يعرتض سبيلها من توهم العقبات ولكننا يف مقام بيان موقفنا الذي عملنا وسنعمل عليه متخطني يف سبيله كل عقبة موضحني
كل حبهة حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل.
ولقد تقدم اإلخوان املسلمون إىل معام  وزير العدل مبذكرة إضافية يف هذا املوضوعو ولقد حذروا احلكومة يف هنايتها من
الكرةو وسوف ال يكون ذلك آخر جمهودهم “ َويَأْبَى
إحراج الناس هذا اإلحراجو فالعقيدة أمثن ما يف الوجودو وسوف يعاودون ّ
ِ
ورهُ َولَ ْو َك ِرَه الْ َكافِ ُرو َن”“التوبة”32 :
اهللُ إِال أَ ْن يُت َّم نُ َ
اإلخوان والقومية والعروبة واإلسالم:

كثريا ما تتوزع أفكار الناس يف هذه النواحي الثالثة :الوحدة القومية والوحدة العربية والوحدة اإلسالمية وقد يضيفون إىل
ذلك الوحدة الشرقية مث تنطلق األلسنة واألفكار باملوازنة بينها وإمكان حتققها أو صعوبة ذلك اإلمكانو ومبلغ الفائدة أو الضر
منها والتشجيع لبعضها دون البعض اآلخر.
فما موقف اإلخوان املسلمني من هذا اخلليط ومن األفكار واملناحي ؟ وال سيما وكثري من الناس يغمزون اإلخوان
املسلمني يف وطنيتهم ويعتربون متسكهم باألفكار اإلسالمية مناعة إياهم من اإلخالص للناحية الوطنية.
واجلواب عن هذا أننا لن حنيد عن القاعدة اليت وضعناها أساسا لفكرتنا وهى السري على هدى اإلسالم وضوء تعاليمه
السامية.
فما موقف اإلسالم نفسه من هذه النواحي ؟
إن اإلسالم قد فرضها فريضة الزمة ال مناص منها وأن يعمل كل إنسان خلري بلده وأن يتفاىن يف خدمتهو وأن يقدم أكثر
ما يستطيع من اخلري لألمة اليت يعيش فيها وأن يقدم يف ذلك األقرب فاألقرب رمحا وجوارا حىت أنه ال جيز أن تنقل الزكوات أبعد
من مسافة القصر – إال لضرورة – إيثارا لألقربني باملعروفو فكل مسلم مفروض عليه أن يسد الثغرة اليت هي عليها وأن خيدم
الوطن الذي نشأ فيه
ومن هنا كان املسلم أعمق الناس وطنية ألن ذلك مفروض عليه من رب العاملني وكان اإلخوان املسلمون بالتام  أحد
الناس حرصا على خري وطنهم وتفانيا يف خدمة قومهمو وهم يتمنون هلذه البالد العزيزة اجمليدة كل عزة وجمد وكل تقدم ورقىو
وكل فالح وجناحو وقد انتهف إليها رياسة األمم اإلسالمية حبكم ظروف كثرية تضافرت على هذا الوضع الكرميو وإن حب
املدينة مل مينع رسول اهلل أن حين إىل مكة وأن يقول ألصيلو وقد أخذ يصفها “يا أصيل دع القلوب تقر”وأن جيهل بالال يهتف
يف قرارة نفسه:
أال ليف حعري هل أبينت ليلة بواد وحوم  إذخر وجليـل
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وهل يبدون م  حامة وطفيل

وهل أردن يوما ميـاه جمنة

فاإلخوان املسلمون حيبون وطنهمو وحيرصون على وحدته القومية هبذا االعتبارو ال جيدون غضاضة على أي إنسان خيلص
لبلدهو وأن يفىن يف سبيل قومه وأن يتمىن لوطنه كل جمد وكل عزة وفخارو هذا من وجهة القومية اخلاصة.
مث إن اإلسالم احلنيف نشأ عربيا ووصل إىل األمم عن طريق العربو وجاء كتابه بلسان عريب مبنيو وتوحدت األمم بامسه
على هذا اللسان يوم كان املسلمون مسلمنيو وقد جاء يف األثر :إذا ذل العرب ذل اإلسالمو
وقد حتقق هذا املعىن حني دال سلطان العرب السياسي وانتقل املر من أيديهم إىل غريهم من األعاجم والديلم ومن
إليهمو فالعرب هم عصبة اإلسالم وحراسه.
وأحب هنا أن ننوه إىل أن اإلخوان املسلمني يعتربون العروبةو كما عرفها النيبو فيما يرويه ابن كثري عن معاذ بن جبل
رضي اهلل عنه“ :أال إن العربية اللسان ،أال إن العربية السان”.
ومن هنا كانف وحدة العرب أمرا البد منه إلعادة اإلسالم وإقامة دولته وإعزاز سلطانهو ومن هنا وجب على كل مسلم
أن يعمل إلحياء الوحدة العربية وتأييدها ومناصرهتاو وهذا موقف جمموعة البحث من الوحدة العربية.
بقي علينا أن حندد موقفنا من الوحدة اإلسالميةو واحلق أن اإلسالم كما هو عقيدة وأنه قضى على الفوارق النسبية بني
الناس فاهلل تبارك وتعاىل يقول“ :إِنَّ َما ال ُْم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوة”“احلجرات”10 :و والنيب صلى اهلل عليه وسلم قال“ :المسلم أخو
المسلم”والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على سواهم.

فاإلسالم واحلالة هذه ال يعرتف باحلدود اجلغرافية وال يعترب الفروق اجلنسية والدمويةو ويعترب املسلمني مجيعا أمة واحدةو
ويعترب الوطن اإلسالمي وطنا واحدا مهما تباعدت أقطاره وتناءت حدوده.
وكذلك اإلخوان املسلمون يقدسون هذه الوحدة ويؤمنون هبذه اجلامعةو ويعملون جلمع كلمة املسلمني وإعزاز اإلسالم
وينادون بأن وطنهم هو كل حرب أرض فيه مسلم يقول “ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل”وما أروع ما قال يف هذا املعىن حاعر
من حعراء اإلخوان:
وطنا الشام فيها ووادي النيل سيان
عددت أرجاءه من لب أوطـاين

ولسف أدرى سوى اإلسالم م 
وكلم ــا ذكر اسم اهلل ىف بلــد

يقول بعض الناس:
إن ذلك يناقض تيار الفكرة السائدة يف العامل فكرة التعصب لألجناس واأللوانو والعامل اآلن جتربة موجة القوميات
اجلنسيةو فكيف تقفون أمام هذا التيارو وكيف خترجون على ما اتفق عليه الناس ؟
وجواب ذلك أن الناس خيطئون وأن نتائج خطئهم يف ذلك ظاهرة ملموسة يف إقالق راحة األمم وتعذيب ضمائر
الشعوب مما ال حيتاج إىل برهانو وليسف مهمة الطبيب أن جياري املرضى ولكن أن يعاجلهم وأن يهديهم سواء السبيلو وتلك
مهمة اإلسالم ومن وصل دعوته باإلسالم.
ويقول آخرون :إن ذلك غري ممكن والعمل له عبث ال طائل من حتته وجمهود ال فائدة منهو وخري للذين يعملون هلذه
اجلامعة أن يعملوا ألقوامهم خيدموا أوطاهنم اخلاصة جبهودهم.
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واجلواب على هذا أن هذه لغة الضعف واالستكانةو فقد كانف هذه األمم مفرقة من قبل متخالفة يف كل حيء :الدين
واللغةو واملشاعر واآلمال واآلالمو فوحدها اإلسالم ومجع قلوهبا على كلمة سواءو ومازال اإلسالم كما هو حبدوده ورسومهو فإذا
وجد من أبنائه من ينهض بعبء الدعوة إل يه وجتديده يف نفوس املسلمنيو فإنه جيمع هذه األمم مجيعا من جديد كما مجعها من
قدميو واإلعادة أهون من االبتداءو والتجربة أصدق دليل على اإلمكان.
يهتف بعض الناس بعد هذا بالوحدة الشرقيةو وأظن أنه مل يثر هذه النعرة يف نفوس اهلاتفني هبا إال تعصب الغربيني لغرهبم
وسوء عقيدهتم يف الشرق وأبنائهو وهم يف ذلك خمطئونو وإذا استمر الغربيون على عقيدهتم هذه فستجر عليهم الوبال والنكالو
واإلخوان املسلمون ال ينظرون إىل هذه الوحدة الشرقية إال من خالل هذه العاطفة فقطو والشرق والغرب عندهم سيان إذا
استوى موقفهما من اإلسالمو وهم ال يزنون الناس إال هبذا امليزان.
وضح إذا أن اإلخوان املسلمني حيرتمون قوميتهم اخلاصة باعتبارها األساس األول للنهوض املنشودو وال يرون بأسا بأن
يعمل كل إنسان لوطنهو وأن يقدمه للوطن على سواهو مث هم بعد ذلك يؤيدون الوحدة العربية باعتبارها احللقة الثانية يف
النهوضو مث هم يعملون للجامعة اإلسالمية باعتبارها السياج الكامل للوطن اإلسالمي العامو وىل أن أقول بعد هذا:
إن اإلخوان يريدون اخلري للعامل كلهو فهم ينادون بالوحدة العاملية ألن هذا هو مرمى اإلسالم وهدفه ومعىن قول اهلل تبارك
ِ ِ
وتعاىلَ “ :وَما أ َْر َسلْنَ َ ِ
ين”“األنبياء.”107 :
اك إال َر ْح َمةً لل َْعالَم َ
وأنا يف غىن بعد هذا البيان أن أقول أنه ال تعارض بني هذه الوحدات هبذا االعتبارو وبان كل منهما يشد أزر األخرى
حيقق الغاية منهاو فإذا أراد أقوام أن يتخذوا من املناداة بالقومية اخلاصة سالحا مييف الشعور مبا عداهاو فاإلخوان املسلمون
ليسوا معهم ولعل هذا هو الفارق بيننا وبني كثري من الناس.
اإلخوان المسلمون والخالفة:
ولعل من متام هذا البحث أن أعرض ملوقف اإلخوان املسلمني من اخلالفة وما يتصل هباو وبيان ذلك أن اإلخوان
يعتقدون أن اخلالفة رمز الوحدة اإلسالميةو ومظهر االرتباط بني أمم اإلسالمو وإهنا حعرية إسالمية جيب على املسلمني التفكر
يف أمرها واالهتمام بشأهناو واخلليفة مناط كثري من األحكام يف دين اهللو وهلذا قدم الصحابة رضوان اهلل عليهم النظر يف حأهنا
على النظر يف جتهيز النيب ودفنهو حىت فرغوا إىل تلك املهمة واطمأنوا إىل إجنازها.
واأل حاديث اليت وردت يف وجوب نصب اإلمامو وبيان أحكام اإلمامة وتفصيل ما يتعلق هباو ال تدع جماال للشك يف أن
من واجب املسلمني أن يهتموا بالتفكري يف أمر خالفتهم منذ حورت عن منهاجها مث ألغيف بتاتا إىل اآلن.
واإلخوان املسلمون هلذا جيعلون فكرة اخلالفة والعمل إلعادهتا يف رأس مناهجهمو وهم مع هذا يعتقدون أن ذلك حيتاج
إىل كثري من التمهيدات اليت البد منهاو وأن اخلطوة املباحرة إلعادة اخلالفة البد أن تسبقها خطوات:
ال بد من تعاون تام ثقايف واجتماعي واقتصادي بني الشعوب اإلسالمية كلهاو يلي ذلك تكوين األحالف واملعاهداتو
وعقد اجمل امع واملؤمترات بني هذه البالدو وإن املؤمتر الربملاين اإلسالمي لقضية فلسطني ودعوة وفود املمالك اإلسالمية إىل لندن
للمناداة حبقوق العرب يف األرض املباركة لظاهرتان طيبتان وخطوتان واسعتان يف هذا السبيلو مث يلي ذلك تكوين عصبة األمم
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اإلسالميةو حىت إذا مت ذلك للمسلمني نتج عنه االجتماع على “اإلمام”الذي هو واسطة العقدو وجمتمع الشملو ومهوى
األفئدةو وظل اهلل يف األرض.
اإلخوان والهيئات المختلفة:
اإلخوان المسلمون والهيئات اإلسالمية:

واآلن وقد أفصحف عن رأي اإلخوان وموقفهم يف كثري من املسائل العامة اليت تشغل أذهان األمة يف هذه األوقاتو
أحب كذلك أن أفصح حلضراتكم عن موقف اإلخوان املس لمني من اهليئات اإلسالمية يف مصرو ذلك أن كثريا من حميب اخلري
يتمنون أن جتتمع هذه اهليئات وتتوحد يف مجعية إسالمية ترمي عن قوس واحدةو ذلك أمل كبري وأمنية عزيزة يتمناها كل حمب
لإلصالح يف هذا البلد.
واإلخوان املسلمون يرون يف اهليئات اإلسالمية على اختالف ميادينها تعمل لنصرة اإلسالمو ويتمنون هلا مجيعا النجاحو
ومل يفتهم أن جيعلوا من منهاجهم التقرب منها والعمل على مجعها وتوحيدها حول الفكرة العامةو وقد تقرر هذا يف املؤمتر الدوري
الرابع لإلخوان باملنصورة وأسيوط يف العام الفائفو وأبشركم بأن مكتب اإلرحاد حني أخذ يعمل على تنفيذ هذا القرارو وجد
روحا طيبة من كل اهليئات اليت اتصل هبا وحتدث إليهاو مما يبشر بنجاح املسعى مع الزمن إن حاء اهلل.
اإلخوان والشبان:
كثريا ما يرتدد سؤال على أذهان الناس :ما الفرق بني مجاعة اإلخوان املسلمني ومجاعة الشبان ؟ وملاذا ال تكونان هيئة
واحدة تعمالن على منهاج واحد ؟
وأحب قبل اجلواب أن أؤكد للذين يسرهم وحدة اجلهود وتعاون العاملني أن اإلخوان والشبان وخباصة هنا يف القاهرةو ال
يشعرون بأهنم يف ميدان مناقشة ولكن يف ميدان تعاون قوي وثيقو وأن كثريا من القضايا اإلسالمية العامة يظهر فيها اإلخوان
والشبان حيئا واحدا ومجاعة واحدةو إذ أن الغاية العامة مشرتكة وهي العمل ملا فيه إعزاز اإلسالم وإسعاد املسلمنيو وإمنا تقع
فروق يسرية يف أسلوب الدعوة ويف خطة القائمني هبا وتوجيه جهودهم يف كلتا اجلماعتنيو وإن الوقف الذي ستظهر فيه
اجلماعات اإلسالمية كلها جبهة موحدة غري بعيد على ما أعتقدو الزمن كفيل بتحقيق ذلك إن حاء اهلل.
اإلخوان المسلمون واألحزاب:

واإلخوان املسلمون يعتقدون أن األحزاب السياسية املصرية مجيعا قد وجدت يف ظروف خاصةو ولدواع أكثرها حخصي

ال مصلحيو وحرح ذلك تعلمونه حضراتكم مجيعا.
ويعتقدون كذلك أن هذه األحزاب مل حتدد براجمها ومناهجها إىل اآلنو فكل منها سيدعي أنه يعمل ملصلحة األمة يف
كل نواحي اإلصالحو ولكن ما تفاصيل هذه األعمالو وما وسائل حتقيقها ؟
وما الذي أعد من هذه الوسائلو وما العقبات اليت ينتظر أن تقف يف سبيل التنفيذو وما أعد لتذليلها ؟
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كل ذلك ال جواب له عند رؤساء األحزاب وإدارات األحزابو فهم قد اتفقوا يف هذا الفراغو كما اتفقوا يف أمر آخر هو
التهالك على احلكم وتسخري كل دعاية حزبية وكل وسيلة حريفة وغري حريفة يف سبيل الوصول إليهو وجتريح كل من حيول من
اخلصوم احلزبيني دون احلصول عليه.
ويعتقد اإلخوان كذلك أن هذه احلزبية قد أفسدت على الناس كل مرافق حياهتم وعطلف مصاحلهمو وأتلفف أخالقهمو
ومزقف روابطهمو وكان هلا يف حياهتم العامة واخلاصة أسوأ األثر.
ويعتقدون كذلك أن النظام النيايبو بل حىت الربملاينو يف غىن عن نظام األحزاب بصورهتا احلاضرة يف مصرو وإال ملا قامف
احلكومات االئتالفية يف البالد الدميقراطية فاحلجة القائلة بأن النظام الربملاين ال يتصور إال بوجود األحزاب حجة واهية وكثري من
البالد الدستورية الربملانية تسري على نظام احلزب الواحد وذلك يف اإلمكان.
كما يعتقد اإلخوان أن هناك فارقاً بني حرية الرأي والتفكري واإلبانة واإلفصاح والشورى والنصيحةو وهو يوجبه اإلسالمو
وبني التعصب للرأي واخلروج على اجلماعة والعمل الدائب على توسيع هوة االنقسام يف األمة وزعزعة سلطان احلكامو وهو ما
تستلزمه احلزبية ويأباه اإلسالم وحيرمه أحد التحرميو واإلسالم يف كل تشريعاته إمنا يدعو إىل الوحدة والتعاون.
هذا جممل نظرة اإلخوان إىل قضية احلزبية واألحزاب يف مصرو وهم هلذا قد طلبوا إىل رؤساء األحزابو منذ عام تقريبا أن
يطرحوا هذه اخلصومة جانبا وينضم بعضهم إىل بعضو كما اقرتحوا التوسط يف هذه القضية على صاحب السمو األمري عمر
طوسون ..كما طلبوا من جاللة امللك حل هذه األحزاب القائمة حىت تندمج مجيعا يف هيئة حعبية واحدة تعمل لصاحل األمة
على قواعد اإلسالم.
وإذا كانف الظروف مل تساعد يف املاضي على حتقيق هذه الفكرةو فإننا نعتقد أن هذا العام كان دليال على صدق نظرة
اإلخوانو وكان مقنعا ملن كان يف حك بأنه ال خري يف بقاء هذه األحزابو وسيواصل اإلخوان جهودهم يف هذا السبيلو
وسيصلون إىل ما يريدون بتوفيق اهلل وفضل يقظة ا ألمةو وبتوام  فشل رجال األحزاب يف ميادينها سيتحقق قطعا ناموس اهلل:
ث ِفي األ َْر ِ
ض”“الرعد.”17 :
“فَأ ََّما َّ
َّاس فَ يَ ْم ُك ُ
ب ُج َف ً
الزبَ ُد فَ يَ ْذ َه ُ
اء َوأ ََّما َما يَ ْن َف ُع الن َ
يظن بعد رجال األحزاب أننا إمنا نقصد هبذه التعاليم هدم حزهبم خدمة لغريه من األحزاب وجريا وراء منفعة خاصةو
وليس أدل على خطأ هذه النظرة من أن هذا الوهم قد سرى إىل نفوس األحزاب مجيعاو فكثري من رجال الوفد من يتهم اإلخوان
املسلمني بأهنم يعملون حملاربته وبأنه وحده هو املقصود هبذه النعوت واألوصافو وبأن اإلخوان إمنا حيملون الناس على حماربته
واال نفضاض عنهو وبأهنم إمنا يقصدون بذلك خدمة احلكومة وتقوية األحزاب املمثلة فيهاو ويف الوقف الذي نسمع فيه هذه
التهمة بعينها من أحزاب احلكومة أيضا !
فهل هناك دليل أصدق من هذا على أن اإلخوان يقفون من اجلميع موقفا واحداو ويصدرون فيه عن عقيدهتمو ويعملون
فيه بوحي من ضمائرهم وإمياهنم ؟
أحب أن أقول إلخواننا من دعاة األحزاب ورجاهلا :إن اليوم الذي يستخدم فيه اإلخوان املسلمون لغري فكرهتم اإلسالمية
البحتة مل جيئ ولن جيئ أبداو وإن اإلخوان ال يضمرون حلزب من األحزاب أيا كان خصومة خاصة بهو ولكنهم يعتقدون أن من
قرارة نفوسهم أن مصر ال يصلحها وال ينقذها إال أن تنحل هذه األحزاب كلهاو وتتألف هيئة وطنية عاملة تقود األمة إىل الفوز
وفق تعاليم القرآن الكرمي.
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وهبذه املناسبة أقول إن اإلخوان املسلمني يعتقدون عقم فكرة االئتالف بني األحزابو يعتقدون أهنا مسكن ال عالجو
وسرعان ما ينقض املؤت لفون بعضهم على بعضو فتعود احلرب بينهم جذعة على أحد ما كانف عليه قبل االئتالفو والعالج
احلاسم الناجح أن تزول هذه األحزاب مشكورة فقد أدت مهمتها وانتهف الظروف اليت أوجدهتا ولكل زمان دولة ورجال كما
يقولون.
اإلخوان ومصر الفتاة:

هبذه املناسبة البد م  أن أعرض ملوقف اإلخوان املسلمني من مجاعة مصر الفتاةو لقد تكونف مجاعة اإلخوان منذ عشر
سنني وتكونف مجاعة مصر الفتاة منذ مخس سننيو فجمعية اإلخوان تكرب مجعية مصر الفتاة بضعف عمرها متاماو ومع هذا
أيضا حاع يف كثري من األوساط أن مجاعة اإلخوان من حعب مصر الفتاةو
وسبب ذلك أن مصر الفتاة اعتمدت على الدعاية واإلعالن يف الوقف الذي آثر فيه اإلخوان العمل واإلنتاجو وما علينا
من ذلك كله فسواء أكان اإلخوان هم الذين رمسوا ملصر الفتاة طريق اجلهاد والعمل لإلسالم أم أن مصر الفتاة هي اليت أظهرت
اإلخوان وأبرزهتم للناسو وهم قد ولد وا قبلها وسبقوها إىل اجلهاد وامليدان خبمس سنوات أي مبثل عمرهاو وذلك أمر نظري ال
يقيم له اإلخوان وزناو ولكن الذي أنبه أريد أن إليه يف هذه الكلمة أن اإلخوان املسلمني مل يكونوا يوما من األيام يف صفوف
مصر الفتاة وال عاملني هلاو وال أقصد بذلك أن أنال منها أو من القائمني بدعوهتا
ولكن أقول تقريرا للواقعو وأن جريدة مصر الفتاة هامجف اإلخوان واهتمتهم هتما غري صحيحة وزعمف أهنم يعتدون عليها
ويتهموهنا وذلك غري صحيح أيضاو وحنن معشر اإلخوان مل نعقب على ما كتب أمهيةو وال حنب أن نؤاخذ بشيء منهو وأرجو
أن يكون ذلك هو حعور اإلخوان مجيعا.
وأن كثريا من الناس يود لو احتدت مجاعة مصر الفتاة مع اإلخوان املسلمنيو وهذا حعور ما من حك يف أنه مجيل نبيل
فليس أمجل من الوحدة وا لتعاون على اخلريو ولكن من األمور ما ليس يفصل فيه إال الزمن وحدهو يف مصر الفتاة من ال يرى
اإلخوان إال مجاعة وعظية وينكر عليهم كل ما سوى ذلك من منهاجهمو ويف اإلخوان من يعتقد أن مصر الفتاة مل ينضج يف
نفوس كثريا من أعضائها بعد املعىن اإلسالمي الصحيح نضجا يؤهلهم للمناداة بالدعوة اإلسالمية خالصة سليمةو فلنرتك للزمن
أداء مهمته وإصدار حكمه وهو خري كفيل بالصقل والتميز.
وليس معىن هذا أن اإلخوان سيحاربون مصر الفتاة بل إنه ليسرنا أن يوفق كل عامل للخري وإىل اخلريو وال حيب اإلخوان
أن خيلطوا البناء هبدمو ويف ميدان اجلهاد متسع للجميع .ذلك موقفنا من مصر الفتاة مادامف قد أعلنف أهنا ليسف حزبا
سياسياو وأهنا تعمل وستظل تعمل للفكرة اإلسالمية وملبادئ اإلسالمو ويف ذلك الواقع انتصار جديد ملبادئ اإلخوان املسلمني.
بقي أمر أخري ذلك هو موقف اإلخوان من مصر الفتاة يف قضية حتطيم احلاناتو ومعلوم أنه ما من غيور يف مصر يتمىن
أن يرى فوق أرضها حانة واحدةو وقد ألقى اإلخوان تبعة هذا التحطيم عل ى احلكومة قبل الذين فعلوهو ألهنا هي اليت أحرجف
حعبها املسلم هذا اإلحراج ومل تفطن إىل ذلك التغيري النفساينو واالجتاه اجلديد القوي الذي طرأ عليه من تقديس اإلسالم
واالعتزاز بتعاليمهو
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وقدميا قيل “ :قبل أن تأمر الباكي بالكف عن البكاءو تأمر الضارب بالكف أن يرفع العصا”و وحنن نعتقد أن هذا
التحدي مل حين وقته بعدو والبد من ختري الظروف املناسبة أو استخدام منتهى احلكمة فيهو وإنفاذه بصور أخف ضررا وأبلغ يف
الداللة على املقصدو كلفف نظر احلكومة إىل واجبها اإلسالميو وبالرغم من أن املقبوض عليهم مل يعرتفواو فقد وجه اإلخوان
إىل معام  وزير العدلو يلفتون نظر معاليه فيه إىل وجوب النظر يف هذه القضية نظرة خاصة تتناسب مع الدافع الشريف فيهاو
وأن يسرع بإصدار تشريع حيمي البالد من هذه املهالك اخللقية.
موقف اإلخوان من الدول األوربية:

بعد هذا البيان عن موقف اإلخوان املسلمنيو الذي ميليه ع ليهم اإلسالمو يف أهم القضايا الداخليةو حيسن أن أحتدث إىل

حضراتكم عن موقفهم من الدول األوربية:
اإلسالم كما قدمف يعترب املسلمني أمة واحدة جتمعها العقيدة ويشارك بعضها بعضا يف اآلمال واآلالمو وأي عدوان يقع
على واحدة منها أو على فرد من املسلمني فهو واقع عليهم مجيعا.
أضحكل  وأبكاين حكم فقهي رأيته عرضا يف كتاب “الشرح الصغري على أقرب املسالك”قال مؤلفه“ :مسألة امرأة
مسلمة سبيف باملشرق وجب على أهل املغرب ختليصها وافتداؤها ولو أيت ذلك على مجيع أموال املسلمني”و ورأيف مثله قبل
ذلك يف كتاب “البحر يف مذهب األحناف “و رأي ف هذا فضحكف وبكيف وقلف لنفسي :أين عيون هؤالء الكاتبني لتنظر
املسلمني مجيعا يف أسر غريهم من أهل الكفر والعدوان ؟؟
أريد أن استخلص من هذا أن الوطن اإلسالمي واحد ال يتجزأو وأن العدوان على جزء من أجزائه عدوان عليه كلهو هذه
واحدةو
والثانية أن اإلسالم فرض على املسلمني أن يكونوا أئمة يف ديارهمو سادة يف أوطاهنمو بل ليس ذلك فحسبو بل إن
عليهم أن حيملوا غريهم على الدخول يف دعوهتم واالهتداء بأنوار اإلسالم اليت اهتدوا هبا من قبل.
ومن هنا يعتقد اإلخوان املسلمني أن كل أمة اعتدت وتعتدي على أوطان اإلسالم دولة ظاملة البد أن تكف عن عدواهنا
والبد من أن يعد املسلمون أنفسهم ويعملوا متساندين على التخلص من نريها.
إن إجنلرتا ال تزال تضايق مصر رغم حمالفتها إياهاو وال فائدة يف أن نقول إن املعاهدة نافعة أو ضارة أو ينبغي تعديلها أو
جيب إنفاذها فهذا كالم ال طائل حتته واملعاهدة غل يف عنق مصر وقيد يف يدها ما يف ذلك حكو وهل تستطيع أن تستطيع أن
تتخلص من هذا القيد إال بالعمل وحسن االستعداد ؟ فلسان القوة هو أبلغ لسانو فلتعمل على ذلك ولتكتسب الوقف إن
أرادت احلرية واالستقالل.
وإن إجنلرتا ال تزال تسئ إىل فلسطني وحتاول أن تنقص من حقوق أهلهاو وفلسطني وطن لكل مسلم باعتبارها من أرض
اإلسالم وباعتبارها مهد األنبياءو وباعتبارها مقر املسجد األقصى الذي بارك اهلل حولهو ففلسطني دين على إجنلرتا للمسلمني ال
هتدأ ثائرهتم حىت توفيهم فيه حقهمو وإجنلرتا تعلم ذلك العلمو ذلك ما حداها إىل دعوة ممثلي البالد اإلسالمية إىل مؤمتر لندنو
وآنا ننتهز هذه الفرصة فنذكرها بأن حقوق العرب ال ميكن أن تنقصو وبأن هذه األعمال القاسية اليت يدأب ممثلوها على
ارتكاهبا يف فلسطني ليسف مما يساعد على حسن ظن املسلمني هباو وخري هلا أن تكف هذه احلمالت العداونية عن األبرياء
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األحرارو وإنا لنبعث لسماحة املفيت األكرب من فوق هذا املنرب أخلص حتيات اإلخوان املسلمني هبا وأطيب متنياهتمو ولن يضر
مساحته ولن يضري آل احلسيل  أن تفتش دورهم ويسجن أحرارهمو فذلك مما يزيدهم حرفا إىل حرفهم وفخارا إىل فخارهمو
ونذكر الوفود اإلسالمية مبكر إجنلرتا وخداعها وبوجوب القيام على حقوق العرب كاملة غري منقوصة.
وهبذه املناسبة أذكر اإلخوان بأنه قد تألفف جلنة عامة بدار الشبان املسلمني من اجلمعيات اإلسالمية مجيعاو للتعاون على
إصدار قرش موحد يوزع من أول السنة اهلجرية إغاثة لفلسطني اجملاهدةو وسيحل هذا الطابع حمل كل الطوابع املختلفة لكل
اهليئاتو فالوصية لإلخوان أن يبذلوا جهدهم يف تشجيع هذه اللجنة بتوزيع طوابعها حني صدورهاو وبتصفية ما قد يكون
موجودا لديهم من حساب الطوابع القدمية وإعادهتا إىل املكتب إلعدامها.
ولنا حساب بعد ذلك مع إجنلرتا يف األقاليم اإل سالمية اليت حتتلها بغري حقو واليت يفرض اإلسالم على أهلها وعلينا
معهم أن نعمل إلنقاذها وخالصها.
أما فرنسا اليت ادعف صداقة اإلسالم حينا من الدهر فلها مع املسلمني حساب طويلو وال ننسى هلا هذا املوقف املخجل
مع سوريا الشقيقةو وال ننسى هلا موقفها يف قضية املغرب األقصى والظهري الرببريو وال ننسى أن كثريا من إخواننا األعزاءو حباب
ك
املغرب األقصى الوطل  احلر اجملاهدو يف أعماق السجون وأطراف املنايفو وسيأيت اليوم الذي يصفى فيه هذا احلسابو “ َوتِْل َ
ني الن ِ
َّاس”“آل عمران.”140 :
األَيَّ ُام نُ َدا ِوُهلَا بـَ ْ َ
وليس حسابنا مع إيطاليا بأقل من حسابنا مع فرنساو فطرابلس العربية املسلمة اجلارة القريبة العزيزةو يعمل الدوتشى
ورجاله على إفنائها وإبادة أهلها واستئصاهلا وحمو كل أثر للعروبة واإلسالم منهاو وكيف يكون فيها أثر للعروبة واإلسالم وقد

اعتربت جزءا من إيطاليا ؟ وال جيد الدوتشي بعد ذلك مانعا مينعه من أن يدعي أنه حامي اإلسالم وأن يطلب هبذا العنوان
صداقة املسلمني !!
أيها اإلخوان المسلمون:

هذا الكالم يدمي القلوب ويفتف األكباد ! وحسيب هذه الفواجع يف هذا البيانو فتلك سلسلة ال آخر هلاو وانتم تعرفون
هذاو ولكن عليكم أن تبينوه للناسو وأن تعلموهم أن اإلسالم ال يرضى من أبنائه بأقل من احلرية واالستقاللو فضالً عن
السيادة وإعالن اجلهادو ولو كلفهم ذلك الدم واملال
فاملوت خري من هذه احلياةو حياة العبودية والرق واالستذالل !

ِ
ي
ور ُسلِي إِ َّن اهللَ قَ ِو ٌّ
ب اهللُ ألَ ْغلبَ َّن أَنَا ُ
وأنتم إن فعلتم ذلك وصدقتم اهلل العزمية فالبد من النصر إن حاء اهللَ “ :كتَ َ
َع ِزيز”“اجملادلة.”21 :
خ ات م ة:

أيها اإلخوان المسلمون:

تقدمف إليكم يف هذا البيان خبالصة وافية موجزة عن فكرتكم يف مظهرها اخلاصو واليوم كنف احب أن استعرض معكم

بعض املشاكل االجتماعية واالقتصادية القائمة يف اجملتمع املصريو وإن حئتم فقولوا اإلسالمي فإن الداء يكون واحدا يف
اجلميعو لوال ضيق الوقفو ولوال أن ينحصر يف واحدة هي:
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ضعف األخالق وفقدان املثل العلياو وإيثار املصلحة اخلاصة على املصلحة العامةو واجلنب عن مواجهة احلقائقو واهلروب
من تبعات العالجو والفرقة قاتلها اهللو هذا هو الداءو
والدواء كلمة واحدة أيضا هي ضد هذه األخالقو هي عالج النفوس أيها اإلخوان وتقومي أخالق الشعب“ :قَ ْد أَفْ لَ َح
اها”“الشمس.”10-9 :
اب َم ْن َد َّس َ
َم ْن َزَّك َ
اهاَ ،وقَ ْد َخ َ
أيها اإلخوان المسلمون:
لقد قام هذا الدين جبهاد أسالفكم علي دعائم قوية من اإلميان باهللو والزهادة يف متعة احلياة الفانية وإيثار دار اخللودو
والتضحية بالدم والروح واملال يف سبيل مناصرة احلقو وحب املوت يف سبيل اهلل والسري يف ذلك كله علي هدي القرآن الكرمي.

فعلي هذه الدعائم القوية أسسوا هنضتكم وأصلحوا نفوسكم وركزوا دعوتكم وقودوا األمة إم  اخلريو “ َواهللُ َم َع ُك ْم َولَ ْن
يَتِ َرُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم ““حممد.”35 :
أيها اإلخوان المسلمون:

ال تيئسوا فليس اليأس من أخالق املسلمنيو وحقائق اليوم أحالم األمسو وأحالم اليوم حقائق الغد.
وال زال يف الوقف متسعو وال زالف عناصر السالمة قوية عظيمة يف نفوس حعوبكم املؤمنة رغم طغيان مظاهر الفساد.
َّ ِ
ض ِع ُفوا فِي
استُ ْ
ين ْ
والضعيف ال يظل ضعيفاً طول حياتهو والقوي ال تدوم قوته أبد اآلبدينَ “ :ونُ ِري ُد أَ ْن نَ ُم َّن َعلَى الذ َ
ِ
ِ
األ َْر ِ
ين”“القصص.”5 :
ض َونَ ْج َعلَ ُه ْم أَئ َّمةً َونَ ْج َعلَ ُه ُم ال َْوا ِرث َ
إن الزمان سيتمخض عن كثري من احلوادث اجلسامو وإن الفرص ستسنح لألعمال العظيمةو وإن العامل ينظر دعوتكم
دعوة اهلداية والفوز والسالم لتخلصه مما هو فيه من آالمو وإن الدور عليكم يف قيادة األمم وسيادة الشعوبو وتلك األيام
نداوهلا بني الناسو وترجون من اهلل ما ال يرجونو فاستعدوا واعملوا اليومو فقد تعجزون عن العمل غداً.
لقد خاطبف املتحمسني منكم أن يرتيثوا وينتظروا دورة الزمانو وإين ألخاطب املتقاعدين أن ينهضوا ويعملوا فليس مع
ِ
ِ
َّ ِ
ِِ
ِ
ين”“العنكبوت”69 :وإم  األمام دائماً.
ين َج َ
اه ُدوا فينَا لَنَ ْهديَن ُ
َّه ْم ُسبُ لَنَا َوإ َّن اهللَ لَ َم َع ال ُْم ْحسن َ
اجلهاد راحةَ “ :والذ َ
حسن البنا
واهلل أكبر وهلل الحمد،
يتبع إن شاء اهلل تعالى.
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