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 دعوتنا انصار
" الناس هلكى إال العالمين،  عقيدةالفكرة و الأنصار دعوة جنود 

والعالمون هلكي إال العاملين، والعاملون هلكى إال المخلصين، 
 والمخلصون على خطر عظيم " 

حكمة عظيمة ومقولة جليلة أدركها المصلحون وعاشوا بها وربوا 
ال تتبوأ أبناء األمة عليها، فكانت األجيال المؤمنة المغمورة، التي 

المراكز االجتماعية المرموقة، وال تتمتع بصيت وال شهرة، ولكن الواحد 
منهم أقوى نصير للدعوة وأعظم حارس للفكرة، فهو صاحب مبدأ يدافع 
عنه ويضحي في سبيله، ويتجرد له وأمين على العمل والصف الذي 

 ينتمي إليه، 
كل  وبأمثال هؤالء ثبتت الدعوة في أوقات المحن، وتجاوزت

 الصعاب، واستعصت على اإلقصاء، 
" إنما ينصر اهلل هذه األمة بضعيفها، بدعوتهم وصالتهم 

خالصهم"   وا 
فكتب اهلل لهذه الدعوة البقاء، فامتدت طوال حتى شملت آباد الزمن، 
وامتدت عرضا حتى وسعت آفاق األمم، وامتدت عمقا حتى استوعبت 

 شئون الدنيا واآلخرة .
أخفياء أتقياءعلمتنا التجارب أن الدعوة ال تسود وال تنتشر وال تعلو 
كلمتها بتجار المبادئ الذين ال يعملون إال ليغنموا ويستفيدوا في الدنيا، 
وال بالمرائين الذين ال يعملون إال ليراهم الناس ويسمعوا بهم ويتحدثوا 

 عنهم ويشيروا إليهم بالبنان، 
يعتنقون المبادئ مؤثرين ال متأثرين، بل تنتصر الدعوة بالذين 

مضحين ال مستفيدين، معطين ال آخذين، وصفهم الحبيب صلى اهلل 
: إن اهلل يحب من عباده التقياء الخفياء الذين إذا عليه وسلم بقوله

ذا غابوا لم يفتقدوا، أولئك مصابيح الهدى  حضروا لم يعرفوا وا 
 يخرجون من كل غبراء مظلمة " 

" كونوا ينابيع العلم، ود تالمذته للمعنى نفسه قائال ووجه ابن مسع
مصابيح الهدى، أحالس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان 

 الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الرض "، 
فتسابق القوم في إخفاء طاعاتهم، وكان المخلص فيهم من يكتم 

لحسين رضي اهلل عنه بين حسناته كما يكتم سيئاته، واشتهر علي بن ا

 الناس بالبخل وبعد موته علم الناس بأنه كان يكفل مائة بيت من بيوت المسلمين، 
نه ووصف الحسن البصري هؤالء قائال  " أدركت أقواما كان الرجل ليجلس مع القوم وا 

ن كان الرجل ليجمع القرآن وما يشعر به  لفقيه وما يشعر أحد به حتى يقوم، وا 
ن ك ن كان الرجل الناس، وا  ان الرجل لينفق النفقة الكثيرة وما يشعر الناس به، وا 

ليصلي الصالة الطويلة في بيته وعنده الزوار ولم يشعر الناس به، ولقد أدركت أقواماً 
 ما كان على الرض من عمل يقدرون أن يعملونه في السر فيكون عالنية أبدًا " 

قائلوها قادة الدعوة واإلصالح والحركة  فقد كان -هي ليست دعوة لالنطوائية والعزلة 
 ولكنها دعوة اليقظة أمام شهوات النفس الخفية . -في المجتمع 

 
 مغمورون دعاة

 شأُنهم مااًل، الفقراء جاًها، المغمورون هم الدعوات أنصار أن الدعوة علمتنا
 المولى نعم وهو اهلل، رضوان ورجاؤهم أيديهم، في ما وبذلُ  معهم، بما التضحيةُ 

"رب أشعث أغبر ذي : وسلم عليه اهلل صلى الحبيب قالها النصير، ونعم
 وفي...  طمرين، ال يؤبه له، تنبو عنه أعين الناس، لو أقسم على اهلل لبره"

 "رب أشعث مدفوع بالبواب، لو أقسم على اهلل لبره"  رواية:
 ولكنها، الفكر وتنجح الرساالت وتنصر الدعوات تقوم هؤالء أكتاف على
 ، الناس دنيا في المغلوطة الموازين
، رجل عليه مر حينما المفاهيم هذه وسلم عليه اهلل صلى النبي صحح وقد
 ...  هذا"؟ في رأيك "ما: عنده جالس لرجل فقال

 يزوج(، )أي ينكح أن خطب إن حري واهلل هذا الناس، أشراف من رجل قال:
ن   يشفع! أن شفع وا 

 صلى اهلل رسول فقال رجل، مر ثم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فسكت
  هذا"؟ في رأيك "ما وسلم: عليه اهلل

 أال خطب إن أحرى هذا المسلمين، فقراء من رجل هذا اهلل، رسول يا قال:
ن ينكح، ن يشفع، إال شفع وا    لقوله! يسمع أال قال وا 

 ، هذا" مثل األرض ملء من خير "هذا وسلم: عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال
 البشرى ثنايا في األمر هذا إلى أمته وسلم عليه اهلل صلى الحبيب نبه وقد

"بشر هذه المة بالسناء والرفعة والدين والتمكين في الرض، فمن : قائال منه
 عمل منهم عمل اآلخرة للدنيا لم يكن له في اآلخرة من نصيب"..
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 البنارسائل اإلمام حسن قراءة في 
 القيم الفكرية

 نحن واآلخر مرة أخرى
 إنسانية دعوتنا:

دعوتنا هذه ربانية تدعو إلى هجر المادية ومقاومتها والفرار إلى اهلل 
 واإليمان به واالعتماد عليه.

وهي كذلك إنسانية تدعو إلى األخوة بين بني اإلنسان .. وترمي إلى 
للناس كافة .. )تبارك الذي إسعادهم جميعا .. ألنها إسالمية .. واإلسالم 

 نزل الفرقان( اآلية.
من العموم في بعثة النبي ومدى رسالته استمدت دعوتنا العموم في 

 هدفها ومرماها .. فطبيعة دعوتنا هكذا .. عموم وشمول..
 توجه للناس .. تؤاخي بينهم .. تسعى لخيرهم.

 )دعوتنا في طور جديد(
  العالمية أو اإلنسانية

أو اإلنسانية فهي هدفنا األسمى وغايتنا العظمى وختام  أما العالمية
 الحلقات في سلسلة اإلصالح والدنيا صائرة إلى ذلك ال محالة ..

فهذا التجمع في األمم والتكتل في األجناس والشعوب وتداخل 
الضعفاء بعضعهم في بعض ليكتسبوا بهذا التداخل قوة .. وانضمام 

كل ذلك ممهد لسيادة الفكرة العالمية المتفرقين ليجدوا أنس الوحدة .. 
وحلولها مكان القومية والشعوبية التي آمن بها الناس من قبل .. وكان 
البد أن يؤمنوا بها لتتجمع الخاليا األساسية .. ثم البد أن ينزعوا عنها 
لتتألف المجموعات الكبيرة ولتحقق بهذا التآلف والوحدة األخيرة .. وهي 

زمن البد أن تكون وحسبنا أن نتخذ منها هدفا .. خطوات إن أبطأ بها ال
وأن نضعها نصب أعيننا مثال .. وأن نقيم هذا البناء اإلنساني لبنة لبنة .. 

 وليس علينا أن يتم البناء فلكل أجل كتاب ..
 )دعوتنا في طور جديد(
تشريعات القرآن االجتماعية يراد بها توثيق الوحدة، وجمع الكلمة .. 

زالة   الفوارق .. وكشف الحجب والمواقع بين بني اإلنسان ..وا 
فالصالة والزكاة والحج والصوم إنما هي المظاهر العملية لتلك 
التشريعات االجتماعية السامية النبيلة .. ولتحقيق معنى اإلنسانية 
)العالمية( السامي النبيل .. فوحد العقيدة ثم وحد النظام واألعمال .. فرب 

ومصدر الدين واحد .. واألنبياء جميعا مقدسون معظمون الناس واحد .. 
.. والكتب السماوية كلها من عند اهلل .. والغاية المنشودة اجتماع القلوب 

 )شرع لكم من الدين ما وصى به ...( اآلية.
ومن هنا كانت دعوتنا ذات مراحل .. نرجو أن تتحقق تباعا وأن 

 نقطعها جميعا:
 تضن اإلسالم ..نرجو في مصر دولة مسلمة تح

 تعمل لخيرها .. تجمع كلمة األمم العربية ..
 تنشر كلمة اهلل .. تحمي المسلمين في أكناف األرض ..

 تبلغ رسالته )حتى ال تكون فتنة ويكون الدين هلل( ..
 موقفنا من الدعوات:

 العروبة أو الجامعة العربية:
فالعرب أمة لها في دعوتنا كذلك مكانها البارز.. وحضها الوافر.. 

اإلسالم األولى.. وشعبه المتخير.. وبحق ما قال رسول اهلل )إذا ذل 
 العرب ذل اإلسالم( )الحديث( ..

هذه الحدود الجغرافية والتقسيمات السياسية ال تمزق في أنفسنا أبدا 
.. وافترى معنى الوحدة العربية واإلسالمية مهما حاول المجادلون

 !الشعوبيون
 يد()دعوتنا في طور جد

 مكانتها ومنزلتها .. وحقها من الكفاح والنضال .. المصرية:
مصر بلد مؤمن تلقى اإلسالم تلقيا كريما.. وذاد عنه.. وكافح في 

 سبيله .. ورد عند العدوان في كثير من أدوار التاريخ ..
أخلص في اعتناقه .. وطوى عليه أعطف المشاعر .. وأنبل 
العواطف .. وهو ال يصلح إال باإلسالم .. وقد انتهت إليه بحكم الظروف 

 الكثيرة حضانة الفكرة اإلسالمية والقيام عليها .. 
فكيف ال نعمل لمصر ولخير مصر .. فإننا مصريون بهذه البقعة 

ننا نعتز بأننا  مخلصون لهذا الوطن الحبيب .. الكريمة من األرض وا 
وسنظل كذلك ما حيينا .. وين نعمل لمصر نعمل للعروبة والشرق 

 واإلسالم.
 مصر القديمة:

نرحب بمصر القديمة كتاريخ ومجد وعزة .. وعلم ومعرفة .. ونحارب 
هذه النظرية بكل قوانا كمنهاج عملي يراد صبغ مصر به وعودتها إليه 

اإلسالم .. وزادها به شرفا ومجدا فوق مجدها ..  بعد أن هداها اهلل لتعاليم
 وخلصها مما الصقها من أوضار الوثنية وأدران الشرك وعادات الجاهلية.
 )نفس المصدر السابق(
إننا في أخصب بقاع األرض .. وأعذبها ماء، وأعدلها هواء .. 
وأيسرها رزقا .. وأكثرها خيرا .. وأوسطها دارا .. وأقدمها مدنية وحضارة 
وعلما ومعرفة .. وأحفلها بآثار العمران الروحي والمادي والعملي والفني .. 
وفيها كل ما تحتاج إليه أمة قوية تريد أن تستغنى بنفسها وأن تسوق الخير 

مصر التي ما هبطها أجنبي إال صح بعد مرض .. واغتنى  إلى غيرها ..
 بعد فاقة .. وعز بعد ذلة .. وأترف بعد بؤس وشقاء .. 

الغنية مهد الحضارة والعلوم .. وزعيمة أفكار الشرق غير  مصر
 مدافعة.

)المؤتمر السادس(
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