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 رجل الفكرة والعقيدة 
 ... الطريق على ثابتا ... لعهده وفيا

 شئونه في منظما 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم من قضى  من}

بدلوا تبديال ليجزى اهلل الصادقين بصدقهم  نحبه ومنهم من ينتظر وما
 .{اهلل كان غفورا رحيما ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن

 لما ووفائهم صدقهم بسبب المؤمنين بين من العالية الدرجة هذه
 آياته من الذي النفاق ويقابلها تغيير أو تبديل دون عليه اهلل عاهدوا
 .والعهد الوعد خلف

 وابتالءات ومحن فتن إلى سالكه يتعرض الدعوة طريق وعلى
 والتضحية والجهاد القوية والعزيمة الصادق اإليمان إلى منه تحتاج
 طريق حول الشهيد لإلمام بأقوال التذكير إلى أحوجنا وما..  السخية
 .الرجال وبناء النفوس إعداد من يحتاج وما الدعوة

 جديدة نهضة تواجه التي المجاهدة األمم) :الشهيد اإلمام يقول
 أساس على المستقبلة حياتها تبنى أن وتريد خطير انتقال دور وتجتاز
 وعز مسلوب بحق وتطالب والهناء الرفاهية الناشئ للجيل يضمن متين

 وطبع األخالق وتشييد النفوس بناء إلى الحاجة مسيس في مغصوب
 طريقهم في يقف لما يصمدوا حتى الصحيحة الرجولة خلق على أبنائها
  .(مصاعب من يعترضهم ما على ويتغلبوا عقبات من

 وتنهض كظروفنا ظروف بها تحيط التي األمة وأن) :يقول ثم
 تتسلى أن ينفعها ال نواجهها التي كتلك واجبات وتواجه كمهمتنا لمهمة

نما واألماني باآلمال تتعلل أو بالمسكنات  لكفاح نفسها تعد أن عليها وا 
 والضار النافع وبين والباطل الحق بين شديد قوى وصراع عنيف طويل
 المخلصين وبين وناكبه الطريق وسالك وغاصبه الحق صاحب وبين

 الجهد من الجهاد أن تعلم أن عليها وأن .. المزيفين واألدعياء الغيورين
 النضال يضع حتى راحة الجهاد مع وليس والعناء التعب هو والجهد
 .السرى( القوم يحمد الصباح وعند أوزاره
 المؤمنة النفس إال الموحشة السبيل هذه في عدة لألمة وليس)

 وبغير الملمات عند واإلقدام بالتضحيات والسخاء الصادقة القوية والعزيمة
 .(أبنائها حليف الفشل ويكون أمرها على تغلب ذلك

 أملته الذي العظيم الهدف حدد حينما الشهيد اإلمام أن نرى هكذا
 والخالفة الدولة إسقاط بعد اإلسالمية األمة بها تمر التي المرحلة طبيعة
 الطريق أن وعلم والخالفة الدولة إلعادة المسلمين اإلخوان جماعة فأنشأ
 المنظم الجماعي العمل منلتحقيقه  بد ال الهدف اهذ وأن ،وشاق طويل

 تنظم التي واللوائح النظم وضعولذلك ، بالتربية األفراد إعداد من له بد وال
 األخوة ليكون - البيعة أركان هي - والضمانات الالزمة والشروط العمل
 .لبيعتهم وفاء تغيير أو تبديل أي من عليها أمناء حراسا

 مبصرا لعهده وفيا يكون أن الدعوة طريق على العقيدة لرجل لزم لذلك
 إخالص من يحتاجه وما ومحن عقبات من فيه بما عالما لطريقه

إن الذين يبايعونك إنما } العظيم اهلل وصدق وثبات وثقة وجهاد وتضحية
نكث فإنما ينكث على نفسه ومن  يبايعون اهلل يد اهلل فوق أيديهم فمن

 .عليه اهلل فسيؤتيه أجرا عظيما{ أوفي بما عاهد
 نقضها وعدم بالعهود الوفاء على المؤمنين تحث التي القرآن وآيات

أيها الذين ءامنوا ا ي} :المائدة سورة فأول تعالى قوله منها نذكر كثيرة
أفمن يعلم أنما أنزل } :الرعد ة سور في تعالى وقوله .. {أوفوا بالعقود

اللباب الذين  إنما يتذكر أولواإليك من ربك الحق كمن هو أعمى 
: النحل سورة في تعالى قوله..  يوفون بعهد اهلل وال ينقضون الميثاق{

وأوفوا بعهد اهلل إذا عاهدتم وال تنقضوا اإليمان بعد توكيدها وقد جعلتم }
 .{كفيال إن اهلل يعلم ما تفعلون اهلل عليكم
 ويوحد الكلمة يجمع الذي الفهم وحدة لضمان الزم بالعهد فالوفاء

 .الصف
 اهلل كلمة إعالء سبيل في وللجهاد اإلخالص لتوفير وضمان
 السيرة وفي والثقة األخوة توفير مع وثبات تضحية في السير ولمواصلة

 ونصرهم اهلل فصدقهم عليه اهلل عاهدوا ما صدقوا لمن طيبة صور العطرة
 .أعدائهم على
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 قراءة في 
 رسائل اإلمام حسن البنا

 القيم الفكرية
 حول التغيير

 )غاياته .. مناهجه .. أساليبه ووسائله(:
الحكومة والحكم .. والدستور والقانون .. والقوة والثورة .. 

 )المؤتمر الخامس(
غاية اإلخوان تنحصر في تكوين جيل جديد من المؤمنين 

بالصبغة بتعاليم اإلسالم الصحيح .. يعمل على صبغ األمة 
 اإلسالمية الكاملة في كل مظاهر حياتها .. )صبغة اهلل ...( اآلية.

وسيلتهم في ذلك تنحصر في تغيير العرف العام وتربية الصغار 
على هذه التعاليم حتى يكونوا قدوة لغيرهم في التمسك بها والحرص 

 عليها والنزول على حكمها ..!!
 )المؤتمر الخامس(

دى صعوبة اللحظة التي تقترن فيها ثم أظهر اإلمام البنا م
ة والعواقب الوسيلة باستخدام القوة .. وخطورة ذلك من النتائج الوخيم

 ..المريرة
ونادى باالقتصاد عن سطحية الفكر واألعمال احتراما للسنن 
 الكونية ألنها غالبة .. فمن أخطأ استوفى نصيبه من األلم والفرح!!

دا واشترط شروطا ووجه القوة ونادى بالتزام الشارع الذي حد حدو 
 توجيها محدودا .. وفي الرخصة والعزيمة!!

ونادى باعتبار الواقع ألنه الحاكم الوحيد على قدر االستطاعة 
 بموازنة النتائج والنظر في العواقب!!

أما الثورة فال يفكر فيها اإلخوان المسلمون .. وال يعتمدون عليها 
.. ونحن في عصر ال يرحم .. .. وال يؤمنون بنفعها .. ونتائجها 

 وفي بلد كمصر تتجه إليها المطامع واآلمال!!
 )المؤتمر الخامس(
وحول اتهام اإلخوان بأنهم يحاولون قلب نظام الحكم في مصر 

 .. يقول األستاذ اإلمام: 
)إن نظام الحكم في مصر ديني وهو اإلسالم الذي ينص 

وهو النظام الدستور على أنه دين الدولة الرسمي .. ومدني 
الديمقراطي الذي يقوم على إرادة الشعب واحترام حريته .. والذي 

 فصله الدستور ..
فإن أساس دعوتنا هو اإلسالم .. وسبيل نشرها وحمايتها هو 

 ..الدستور الذي كفل الحريات( 

 )من رسالة قضيتنا(
ن كان هذا الحال المقلوب وهذا الباطل الزائف الذي يلبس  وا 

.. قد وصل ببعض الشبان من اإلخوان أو غيرهم  ثوب الحق زورا
إلى أن يتخيلوا أن يفكروا أو يظنوا أن في مقدورهم أن يغيروا هذا 
الوضع الفاسد بوسائل من العنف كاستخدام القوة .. فهؤالء 
مسؤولون عن نتائج تفكيرهم .. وليست هيئة اإلخوان مسؤولة 

 عنهم!!
ادة تدبر بعد قرار خاصة وأنه ليست هناك هيئة تسأل وال قي

 الحل والحظر...
ومن اإلنصاف أن نقول أن الحكومات المتعاقبة مسؤولة 
مسؤولية كبرى مع هؤالء الشبان عن سلوكهم هذا االتجاه بتماديها 

 في الباطل وكبتها للحق دفعتهم دفعا إلى هذا السبيل .. 
ونحن ال ندافع بهذا القول عن هذا االتجاه الذي ال نشجعه وال 

اه .. فإن خطتنا هي الصبر والمطاولة واالنتظار والتربية نرض
نما نقول ذلك نذيرا للغافلين عن تطورات النفوس  والتكوين .. وا 

 وتقلبات األحوال ...
 )رسالة قضيتنا(

 حول الحكومة والحكم:
الحكم عروة من عرى اإلسالم .. ومعدود في كتبنا من العقائد 

. فاإلسالم حكم وتنفيذ .. واألصول ال من الفقهيات والفروع .
وتشريع وتعليم .. وقانون وقضاء .. والمصلح اإلسالمي إن رضي 
لنفسه أن يكون فقيها مرشدا يقرر األحكام ويرتل التعاليم ويترك أهل 
التنفيذ يشرعون لألمة ما لم يأذن به اهلل .. ويحملونها بقوة التنفيذ 

ميين عن على مخالفة أوامره .. فإن قصور المصلحين اإلسال
المطالبة بالحكم جريمة إسالمية ال يكفرها إال النهوض واستخالص 

 قوة التنفيذ من أيدي هؤالء .. 
 )المؤتمر الخامس(
ن كان اإلخوان المسلمون ال يطلبون الحكم ألنفسهم فإن وجدوا  وا 
ن لم يجدوا فالحكم  من يستعد لحمل العبء فهم جنوده وأنصاره .. وا 

 الستخالصه ..من مناهجهم وسيعملون 
ن كانوا هم أعقل وأحزم من أن يتقدموا لمهمة الحكم ونعزي  وا 
األمة على هذه الحال .. فالبد من فترة تنتشر فيها مبادؤهم وتسود 

.. 
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ن كانوا ال يرون في حكومة من الحكومات الحالية من ينهض  وا 
بهذا العبء .. أو يبدي استعداده لذلك .. أال فلتعلم األمة وليعمل 

 )المؤتمر الخامس( .وان المسلموناإلخ
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