
 "وقفة تحليلية مع رسالة "إلى الشباب
  ..اإلخوان ال يريدون إال اإلسالم 

 يرون سواه منقذاً لألمة وال
 الجانب العملي أهم بكثير في الدعوة

 وعماد ذلك الكتاب والسنة .. 
 وهداية الناس الغاية هي إرضاء هللا وأداء الواجب

  
ينهل منه كل من أراد معرفة فكر وثوابت وحقيقة منهج اإلخوان المسلمين؛ لذذل   نبع الذيال -يرحمه هللا -تظل رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا

 لكاتبها. تُقرأ أو تُدرس تجد فيها مواقف ومفاهيم ودروس عظيمة تتعلمها وتدعو هللا بالرحمة فكل مرة
يتنذاول  -يرحمذه هللا -ية، وفذي كذل رسذالة كذان اإلمذامالثابتة من القضايا المصير فالرسائل في مجملها حاويةٌ لفكر اإلخوان ومنهجهم ومواقفهم

الفكريذة لخخذوان ولريذرهم، ولنذا مذع رسذالة   لذ   محذاور للحذديع عنهذا وتوضذيحها وترسذيخها فذي نفذوس اإلخذوان، ولتوضذيإل ثوابذت اإلخذوان عدة
 والسياسي. مختلفة من جوانب العمل اإلسالمي التي وضحها اإلمام البنا وكذل  بعض األسس في مجاالت الشباب  عدةُ وقفات لبيان بعض الدروس

األمة عموًما وفي العمل اإلسالمي خصوًصا، فهم الوقود الدافع للعمل، وهم الذين  ففي اختيار اإلمام للشباب توضيإٌل ألهمية الشباب في نهضة
شباب قديًما وحديثًا في كل أمة عماَد نهضتها، وفي كل ال بجهودهم وطاقاتهم وعملهم الدؤوب اآلمال العظام والمستهدفات الكبرى  ومن هنا كان تتحقق

 ."حامل رايتها نهضة سّر قوتها، وفي كل فكرة
ولكنه القدرة عل  البذل والعطاء والتضحية والعمل في سبيل هللا، فكل  -المستهدفين و ن كانوا هم -وأحسب أن الشباب ليس الشباب عمريًّا فقط

كهل في العمل وكم من كهل سنيًّا تجده شابًّا فتيًّذا فذي العمذل،  كل كلمة في هذه الرسالة، فكم من شاب  سنيًّا  وهويقدر عل  هذا فهو شاب ومعنيٌّ ب من
عل  َمذن تجاوههذا أن يعمذل بجذد ليذدلو  ولكن ينبري -وهم المستهدفون من الرسالة -الصفات توجد بكثافة في مراحل الشباب السنية و ن كانت كل هذه

 المنافسة في الخير. وذل  من باب -راغ وسعهعل  قدر  ف -بدلوه

  
 عوامل النجاح

و يقذاٌظ للمشذاعر واألحاسذيس الستشذعار عظمذة المسذئولية بالبذدء بعوامذل النجذاح  بدأت الرسالة بتحديد عوامل النجاح، وفي هذا تحفيذٌه للهمذم
اإلخالص في سذبيلها، واهدادت الحماسذة لهذا، وُوجذد االسذتعداد  ، وتوفرللتفاؤل ورفع الروح المعنوية..   نما تنجإل الفكرة  ذا قوي اإليمان بها لدفعهم

والعمل، وهي تشمل الجانب الروحي  والعمل لتحقيقها ، ونجده حدد أركان النجاح األربعة: اإليمان، واإلخالص، والحماسة، الذي يحمل عل  التضحية
وترسيخ  )والحماسة، والعمل(، وهذا دمٌج رائٌع لكْبإل حماسة الشباب وُحسن توجيههاوالتطبيقي  والعقائدي )اإليمان، واإلخالص( بجوار الجانب العملي

 مفهوم تقديم الجانب العقائدي عل  ما سواه.
اإلسالم ما يُرضي همته ويسذتررق نشذاطه  ذا كذان مذن الصذادقين ، فذ ذا  كما ورد في آخر الرسالة:  وسيجد كل عامل صادق منكم في ميدان

ر فنجد اإلمذام هنذا يكذبإل جماَحهذا ويسوسذها  لذ  كانت طبيعة الشباب الطريذق السذوي طريذق اإليمذان واإلخذالص  الحماسة التي قد تصل  ل  حد التهوُّ
 والصدق.

  
 المسئولية

 جباتكم،حين يقول لهم:  ومن هنا كثرت وا  ويُشعرهم بالمسئولية الملقاة عل  عاتقهم يستجيش في نفوسهم الحميَّة -يرحمه هللا -ثم نجد اإلمام 
أعنذاقكم، ومذن هنذا وجذب علذيكم أن تفكذروا طذويالً، وأن  ومن هنا عُظمت تبعاتكم، ومن هنا تضاعفت حقوق أمتكم عليكم، ومن هنا ثقلذت األمانذة فذي

ضي شبابه الهيًا عابثًا كريره المسلم ال يق موقفكم، وأن تتقدموا لخنقاذ، وأن تعطوا األمة حقَّها كامالً من هذا الشباب  فالشاب تعملوا كثيًرا، وأن تحددوا
وتضحيةً وعطاًء وحركةً ونشاًطا  بهذا ومن يتصدى تطوًعا للعمل هلل عليه أن يعطي األمةَ حقَّها من شبابه، بذالً  من الشباب، فاألمة المجاهدة ال تعترف

 وعمالً دؤوبًا بال كلل وال ملل.
األمذة فيصذف الجيذل األول بقولذه:  قذد ينشذب الشذاب فذي أمذة وادعذة هادئذة، قذوي  لهذا نجد اإلمام أردف هذا ببيان اختالف التنشئة بذين أجيذال

وقد ينشب في أمة جاهدة عاملذة قذد اسذتول  عليهذا " :واستبحر عمرانها، فينصرف  ل  نفسه أكثر مما ينصرف  ل  أمته  ثم يبين الجيل الثاني سلطانها،
الضذائعة واألمجذاد الرفيعذة  ت في سبيل استرداد الحق المسلوب والتراع المرصوب والحريةفهي تجاهد ما استطاع غيُرها، واستبدَّ بشئونها خصُمها،

 الشباب أن ينصرف  ل  أمته أكثر مما ينصرف  ل  نفسه، وهو  ذ يفعل ذل  يفوه بالخير والُمثُل العالية، وحينئذ يكون من أوجب الواجبات عل  هذا
للشباب وبذله لشبابه وطاقته دون نظذر  لمقابذل مذن أي أحذد  ة هللا ، وهو بهذا يوضإل طريق التضحيةالعاجل في ميدان النصر، والخير اآلجل من مثوب

 وتعال . دون هللا سبحانه
 يصيبَها القنوط ببيان حقيقة النصر وقوانينه الثابتة القائمة عل  اإليمان والعمل، ويختتم هذا المعن  ببّعِّ روح األمل والثقة في النفوس؛ حت  ال

للمؤممنين!! ومؤا  واسذتعدوا يذا رجذال.. فمذا أقذرب النصذر" أن النصر يكون للمؤمنين بعملهم الدؤوب فال يكفي اإليمان وحده وال العمل وحدهفيوضإل 

   ."!!الدائبين أعظم النجاح للعاملين

  
 عمق الجذور

ورها، وبيذان أن هذذه الذدعوة هذي مذن صذميم وذل  لبيان مشروعيتها وعمذق جذذ ثم ينتقل لمحور آخر لبيان حقيقة دعوتنا في العصر الحديع؛
أثبت من الرواسذي وأعمذق مذن خفايذا الضذمائر ببنذه لذيس  أهميتها إلنقاذ األمة  لقد آمنا  يمانًا ال جدال فيه وال ش َّ معه، واعتقدنا عقيدةً  اإلسالم وبيان

تستحق أن يضحَّ  في سبيل  عالنهذا  وتهدي الناس سواء السبيل، وهي لذل  تنقذ الدنيا المعذَّبة وتُرشد اإلنسانية الحائرة هنا   ال فكرةٌ واحدةٌ هي التي
َوَج فيه وال شذرَّ معذه وال والتبشير بها وحمل الناس عليها باألرواح واألموال، ضذالَل  وكل رخيص وغال.. هذه الفكرة هي اإلسالم الحنيف الذي ال عِّ

 ."لمن اتبعه

كين فذي نوايذا اإلخذوان وتوجهذاتهم، فهذم ال بيل نهضتها نه اإلسالم.. روح هذه الدعوة ومنهجها، وس   وهدايتها؛ ولعل في هذا أبلذ  رّد  للمشذّكِّ
 سالمية بحتذة، علذ  اإلسذالم ترتكذه، ومنذه تسذتمد، ولذه تجاهذد،  يريدون سوى اإلسالم وفقط وال يريدون وال يرون في سواه منقذًا لألمة  ففكرتنا لهذا

 ."أحكاًما دل باإلسالم نظاًما، وال ترض  سواه  ماًما، وال تطيع لريرهتعمل، ال تع وفي سبيل  عالء كلمته

  
 واجب اإلخوان
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للناس فذي قولذه:  فذبول واجباتنذا نحذن اإلخذوان أن نبذين للنذاس حذدوَد هذذا  ثم تحدع يرحمه هللا عن واجب اإلخوان وهو بيان الدعوة ونشرها
من فكرتنا، وأن نطالبهم بتحقيقها ونحملهم عل   نفاذها  قَص بها وال لبَس معها، وذل  هو الجهء النظريكاملةً بيِّّنةً ال هيادةَ فيها وال ن اإلسالم واضحةً 

 ."الجهء العملي لهذه الفكرة ونبخذهم بالعمل بها، وذل  هو
ا أال وهو ترليب الجانب العملي و البيان بجالء وهذا هو عل  الجانب النظري في الدعوة؛ حيع أوضإل أن الواجب ه ونجده هنا أرس  مبدأً مهمًّ

والعَطذاء والتجذرد وترليذب الجانذب العملذي وتقديمذه علذ   النظري، أما العملي فشمل  نطالبهم، نحملهم، نبخذهم  وفي هذا بيان ألهميذة العمذل الجانب
  والبيان. مجرد التنظير وقوة الحجة

  
 المنهج والغاية

وعمادنا في ذل  كله كتاب هللا الذي ال يبتيذه الباطذل مذن بذين يديذه وال مذن " ومن أجلهثم يوضإل المنهج والدستور الذي يعمل اإلخوان له وبه 
هذه األمة ، ثم يوضإل اإلمام هنا السبب والراية مذن هذذا  المطهرة لسلف والسيرة -صل  هللا عليه وسلم -والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول هللا خلفه،

،  الواجب وهداية البشر و رشاد الناس  فهذه هي غايات اإلخوان عل   رضاء هللا وأداء  ال نبري من وراء ذل   ال مّرِّ العصور بال مواربة  أو مداهنذة 
  منذ اللحظة األول . وهذه هي المبادئ التي يهرعونها في نفوس شبابهم

  
 السبيل

لـتضحية في النفوس  وسنجاهد في سبيل تحقيذق الجانب العملي وروح البـذل وا ثم يوضإل السبيل لتحقيق هذه المبادئ، وفيها أيًضا نجد ترليب
بها كراًما أو نموت كراًما، وسيكون شذعارنا الذدائم: هللا  وسنكافإل لها ما حيينا، وسندعو الناس جميعًا  ليها، وسنبذل كل شيء في سبيلها، فنحيا فكرتنا،

التذي يرددهذا اإلخذوان فذي منتذدياتهم   أسم  أمانينا  فهذه الشذعاراتوالقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل هللا غايتنا، والرسول هعيمنا،

         الحياة. الجاد، ولتنهل منهل التنفيذ والتطبيق العملي والفعلي في النفوس وواقع ليست شعارات  تُردَّد، ولكنها شعارات للعمل

  
 مبشرات

النفوس   ن هللا قد أعهكم بالنسبة  ليه واإليمذان بذه والتنشذئة علذ  دينذه،  وينتقل بعد ذل  للحديع عن بعض المبشرات ولررس روح العهة في
لنَّاسِّ  تالمذته.. بذل  مرتبة الصدارة من الدنيا ومنهلة الهعامة من العالمين وكرامة األستاذ بين وكتب لكم َجْت لِّ ة  أُْخرِّ تَبُْمُروَن بِّاْلَمْعُروفِّ  ﴿ُكْنتُْم َخْيَر أُمَّ

نُونَ َوتَْنَهْوَن َعنِّ الْ   .")110آل عمران: ( بِّاهللِّ﴾ ُمْنَكرِّ َوتُْؤمِّ
 ما يدعوكم  ليه أن تؤمنوا ببنفسكم، أن تعلمذوا منذهلتكم، وأن تعتقذدوا أنكذم سذادة وكبن اإلمام يرحمه هللا بين ظهرانينا اليوم وهو يقول:  فبول

الحيذاة الذدنيا والعاقبذة للمتقذين .. فهذذه هذي روح اإلسذالم  اهر مذنالدنيا و ن أراد لكذم خصذومكم الذذل، وأسذاتذة العذالمين و ن ظهذر علذيكم غيذركم بظذ
اإلسذالم التذي لذو تحلَّينذا بهذا لمذا اسذتطاعت قذوى  واإلباء والكرامة، ال روح الذُّل واالنكسار التي يريدها لنذا أعذداؤنا..  نهذا روح الحقيقية، روح العهة

 عقيدتنا في وجه شت  أنواع التحديات..كرامتنا ولوقفنا ب األرض قاطبةً أن تنال من عهيمتنا وال
دوا غايذاتِّكم" دوا أيها الشباب  يمانَكم، وحذّدِّ المذؤهر  وأهذدافَكم، وأول القذوة اإليمذان، ونتيجذة هذذا اإليمذان الوحذدة، وعاقبذة الوحذدة النصذر فجّدِّ

نجده هنا حدَّد معالم طريق النصر المبين في قوة اإليمان والعقيدة واالرتباط  "المبين، فآمنوا وتآَخوا واعلموا وترقَّبوا بعد ذل  النصر، وبشر المؤمنين
كمذا أراد  -والحاسم  ن شذاء هللا، ولذو ُربذي الشذباب علذ  هذذا هللا المتين، ثم الوحدة والتآخي والعمل، وفي هذا  ن ُطبق بحق سبيُل النصر المبين بحبل

 الباطل مهما كانت قوتها وجبروتها. تمع مؤمن متوحد متآخ  يعمل لوجه هللا أن ينههم أمام قوىلألمة نصر هللا، فكيف لمج لتحقق -اإلمام الشهيد
وشمولها وبكل معانيها في النفوس، ويقول:   ن العالم كلَّه حائٌر يضطرب، كل  يختتم هذا المحور ببع روح الثقة بعمومها -يرحمه هللا -ونجده

فالجميع في انتظار الُمنقذ، ولن يكون المنقذ  ال رسذالة اإلسذالم  َء له  ال اإلسالم، فتقدموا باسم هللا إلنقاذه،من النظم قد عجه عن عالجه وال دوا ما فيه
الجارية من حولنا، فذي حاجذة لثقذة ببنفسذنا  وتبشرون بها .. فهذه هي الروح التي نحن بحاجة  ليها اآلن في ظل التريرات الدولية التي تحملون مشعلها

ه للمؤمنين. يقنا وبدعوتنا وبقيادتنا،وبمنهجنا وبطر  وقبل ذل  كله في حاجة لثقة في هللا ونصرِّ
الذي كان  -صل  هللا عليه وسلم -الشهيد من قبل، والتي استقاها من المصطف  نريد الثقة المرادة عند اإلطالق بكل عمومها كما طرحها اإلمام

 حفر الخندق وغيرها الكثير. كما حدع في وعده لسراقة ومواقفه عندللثقة في كل مواقفه حت  في أعت  وأشد الظروف،  مثاالً 

  
 !ماذا نريد؟

 يحدد هنا بوضوح ما يريده اإلخوان عل  مر العصور والذي يُعدُّ أحد أهم الثوابت وفي البعد التالي للرسالة يتحدع اإلمام عن ماذا نريد؟ وهو
وابتالءات لم تنَل من ثوابتهم التذي وضذعها اإلمذام الشذهيد، فهذو  ما تعرض له اإلخوان من محنالفكرية للجماعة والتي حفظها هللا سبحانه، رغم قسوة 

األراضذي التذي سذعدت بالخالفذة  والبيت المسذلم والمجتمذع المسذلم والحكومذة المسذلمة وكذل جذهء مذن الذوطن اإلسذالمي وجميذع يريد الشخص المسلم

 ."اإلسالمية اإلسالمية حينًا من الدهر ثم الخالفة

  
 ثوابت

والتربية والشمولية، فنجد الربانية واضحةً جليةً في قوله:  و ل  الهدف الذي  وتتضإل هنا أربعة من أهم ثوابت الجماعة وهي الربانية والتدرج
يسذيرون وفذق مذنهج هللا  نذوره ولذوكره الكذافرون  فذاإلخوان هللا لنا ال الذي وضعناه ألنفسنا، وسنصل ب ذن هللا وبمعونته، ويذبب  هللا  ال أن يذتم وضعه

المعذين وعليذه الذتكالن، فذاهلل سذبحانه هذو  الراية سيكون ب ذن هللا ومعونته وفضله، وال عوَن وال ملجبَ  ال هللا سذبحانه فهذو والوصول لهذا الهدف وتل 
 والملجب. الهدف والراية وهو المالذ

ستاذية العالم  ثذم اعتمذاد التربيذة كوسذيلة أساسذية لتحقيذق هذذه الوسذائل أ" كما نجد في هذا الطرح تدرًجا في الوسائل للوصول للهدف األسم 
فكذره حذين يقذول  سذنربي أنفَسذنا ليكذون منذا الرجذل  الوسائل لتبدأ من الفرد حت  تعم العذالم كلذه، فنجذده يقذرر حقيقذة وموقذع التربيذة فذي وشمولية هذه

المسذلم، وسنسذير بخطذوات  عبنا ليكون منه الشعب المسلم، وسنكون مذن بذين هذذا الشذعبالبيت المسلم، وسنرب  ش المسلم، وسنربي بيوتَنا ليكون منها

 ."ثابتة  ل  تمام الشوط

  
 فكرة شاملة

السياسذة الداخليذة والخارجيذة، ف نمذا نسذتمد ذلذ  مذن اإلسذالم، ونجذد بذبن هذذا  ثم يقرر بوضوح شمولية فكره ودعوته  فلذيكن ذلذ  مذن صذميم
آمنوا به عقيدةً وعبادةً، ووطنًا وجنسيةً، وخلقًذا ومذادةً،  سة ليس من تعاليم اإلسالم الحنيف  كما يتضإل أيًضا في قوله  ولكنهمالدين والسيا التفريق بين
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ا عمليًّذا الذدنيا كمذا يذنظم اآلخذرة.. اعتقذدوه نظاًمذ وسماحةً وقوةً، واعتقدوه نظاًما كامالً يفرض نفَسه عل  كل مظاهر الحياة وينظم أمذرَ  وثقافةً وقانونًا،

  ."ودولة، ومصحف وسيف وروحيًّا معًا فهو عندهم دين

  
  ال للضعف

 ن هذذا خيذال عريذق ووْهذٌم اسذتول  علذ  نفذوس هذؤالء النذاس، وذلذ  هذو  ثم يشعل حماس وعهيمة الشباب بقولذه:  ليقُذل القاصذرون الجبنذاء
فيها، وذل  هو خراب القلب من اإليمان وهو  قلوب هذه األمة فمكَّن ألعدائها وال يعرفه اإلسالم.. ذل  هو الوَهن الذي قُذف في الضعف الذي ال نعرفه

اإلسذالم الناصذعة، ومذا عذداها  لمبادئ وأهداف اإلخوان وأنها ليست بدًعا وال محدثةً من األمور ولكنها حقيقةُ  علة سقوط المسلمين  وهنا تبصيل رائع
 هو نتاج خراب القلوب وضعف اإليمان.

 "يتوقف، وثقةً باهلل ال تضعُف، وأرواًحا أسعد أيامها يوم تلق  هللا شهيدةً في سبيله وقد أعددنا لذل   يمانًا ال يتهعهع، وعمالً الولعل في قوله  
رايذة يمل  اإلنسان وهي روحه حت  ينال الشهادة، وهنا تتضذإل ال أروع  جمال لفكره ومنهجه حين يربط بين اإليمان والعمل والثقة والتضحية ببعّهِّ ما

 جلّي  ال يقبل أدن  ش  أو تبويل. والوسيلة والهدف بوضوح

  
 شبهات وردود

ذه للذدعوة وتتجذدد هذذه الشذبهات بذين الفتذرة واألخذرى، فيتحذدع عذن الوطنيذة واعتقذاد الذبعض أن  ويرد اإلمام بعد ذل  عل  عدة شذبهات تُوجَّ
مون من الوطنية ويُرجع األمر لمصدره حين يقول  ف اإلخوان ألوطانهم وتفانيًا في خدمة هذه األوطان واحتراًما لكل  المسلمون أشد الناس  خالًصايتبرَّ

المقذام األول، والباعذع  ليست قضية اإلخذوان كجماعذة مذن المسذلمين وحسذب، و نمذا هذي مسذبلة  سذالمية عقائديذة فذي من يعمل لها مخلًصا  فالقضية
 المسذلمين وبذين غيذرهم مذن دعذاة الوطنيذة المجذردة أن أسذاس وطنيذة المسذلمين العقيذذدة بذين والذدافع فيهذا هذو العقيذدة وتصذحبها النيذة  ولكذن الفذارق

والحفاظ عل  مقدساتها والتضذحية مذن أجلهذا، ولكذن كذل هذذا هلل  اإلسالمية  فاإلسالم يدعو لحب األوطان وللدفاع عنها وللعمل عل  نهضتها ورفعتها
 لمرنم هائل. وحده ال لمنفعة مادية أو

 يعتقدون عقيدةً جاهمةً الهمةً أن التفريط في أي شبر أرض يقطنه مسلم جريمةٌ ال اإلمام  وحسب  من وطنية اإلخوان المسلمين أنهموفي قول 
لمدى استعداد اإلخوان للتضحية من أجذل أوطذانهم بكذل شذيء، ولكذن  تُرتفر حت  يعيدوه أو يهلكوا دون  عادته، وال نجاة لهم من هللا  ال بهذا  توضيإل

اإلنجليهي وما حدع في حرب فلسطين  راسخ في النفوس، وهذا ما حدع بالفعل في حرب القناة في مصر لمقاومة االحتالل ذا لسبب عقدي وإليمانه

 المواقف التي لم يتبخر فيها اإلخوان عن نصرة أوطانهم والتضحية في سذبيلها بكذل مذرتخص م وما يحدع اآلن في فلسطين وغيرها من 1948عام 
 وغال.

  
 اإلخوان والتقدم

 الجماعة مع هذا التقدم وتتبناه بكل قوة وال تفرط فيه، ولقد أثرى اإلخوان األمةَ  ويوضإل اإلمام بعد ذل  موقف الجماعة من قضية التقدم، وأن
فيذه أو تنذاهلهم عنذه؛ ألنهذم وحرصذهم عليذه وعذدم تفذريطهم  بمجموعة متميهة من العلماء والمبدعين في مختلف المجاالت؛ مما يؤكد اهتمامهم بالتقدم

يعلنذون فذي كذل أوقذاتهم أن  صحيـإل اإلسالم  ويخطئ من يظن أن اإلخذوان المسذلمين دعذاةُ كسذل أو  همذال، فذاإلخوان يؤمنون أن هذا مخالٌف لتعاليم
 علم وفي القوة وفي الصحة وفي المال،القيادة والعمل والجهاد والسبق في كل شيء، في ال المسلم ال بد أن يكون  ماًما في كل شيء، وال يرضون برير

 ."والتبخر في أية ناحية من النواحي ضارٌّ بفكرتنا مخالف لتعاليم ديننا
هللا، كما ينكذر جعذل هذذا التقذدم غايذةً فذي ذاتذه لهذدف مذادي أو إلهكذاء روح  ولكن اإلمام يضع بعض الضوابط لجعل هذا التقدم خالًصا لوجه

يعيشذوا ألنفسذهم فقذط وأن ينصذرفوا بمذواهبهم وأوقذاتهم  كر عل  الناس هذه المادية الجارفة التذي تجعلهذم يريذدون أنوحسب  ونحن مع هذا نن األنانية

 ."الشخصية وجهودهم  ل  األنانية

  
 اإلخوان والعنصرية

 العامة والبّر واإلحسان بيناإلخوان في هذا قائم عل  احترام الرابطة اإلنسانية  وعرض اإلمام بعد ذل  لخخوان والعنصرية وأوضإل أن منهج
العامة هي في الواقع تعذاليم اإلسذالم الحنيذف ومبادئذه التذي  المواطنين و ن اختلفت عقائدهم وأديانهم و نصاف الذميين وحسن معاملتهم، وهذه المبادئ

 عليه وسلم. أرساها المصطف  صل  هللا
 ت المختلفة وأوضإل أسس التعامل مع هذه الهيئذات وهذي المبذادئ اإلسذالمية،بالهيئا وأنه  اإلمام حديثه للشباب بالحديع عن عالقة اإلخوان

يرجون من أحد جهاًء وال شكوًرا، ثذم العذهة بعذد ذلذ  بذبنهم لذم ينحنذوا  فالراية ال تبرر الوسيلة، والبذل مما رهقهم هللا، فهم ال يمدون أيديَهم ألحد، وال

 " لرير هللا..
ومكان، وينفقذون ممذا رهقهذم هللا ابترذاء مرضذاته،  عل  هدى من ربهم وهي اإلسالم وأبناؤه في كل همان فاإلخوان المسلمون يعملون لرايتهم

 ."يدهم  ل  أحد ولم يستعينوا بفرد وال هيئة وال جماعة ويفخرون ببنهم  ل  اآلن لم يمدوا
تضحية وصدق و فراغ للوسع في العمل الجاد، ف ذا واتباع وعمل وتجرد وبذل و ثم يختم بعرض لكامل الفكرة والوسائل لتحقيقها، وهي  يمان

الثابتة و ل  هذه التعذاليم السذامية نذدعوكم جميعًذا، فذ ن  فسيتم تحقيق النصر الذي تحقق من قبل وليس هذا عل  هللا بعهيه  عل  هذه القواعد تحقق هذا
لعقيذدتكم كذلَّ جهذودكم.. فهذو الخيذر لكذم فذي  كل فكرة سوى ذل  ووقفتم خطواتنا وسلكتم معنا سبيَل اإلسالم الحنيف وتجردتم من آمنتم بفكرتنا واتبعتم

اإلسذالم مذا يُرضذي همتَذه  هللا ما حقَّق ببسالفكم في العصر األول، وسيجُد كذلُّ عامذل صذادق مذنكم فذي ميذدان الدنيا واآلخرة، وسيحقق هللا بكم  ن شاء
 واالضطراب والتردد بين الدعوات الحائرة والمنذاهج الفاشذلة.. فذ ن كتيبذة هللا ستسذير ذبويستررق نشاطه  ذا كان من الصادقين.. و ن أبيتم  ال التذب

ْندِّ  غير عابئة بقلة وال بكثرة.. ْن عِّ ﴾ ﴿َوَما النَّْصُر  ِّال مِّ يمِّ يهِّ اْلَحكِّ  .(126آل عمران: ) هللاِّ اْلعَهِّ
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