منهج الحركة بهذا الدين
التصور اإلسالمي ومنهج احلركة صنوان ال ينفصالن
قصة البشرية ومنهج إعادة اإلسالم
سرية الرسول صلي اهلل عليه شاهدة باتباعه املنهج الرباين
خطوات منهج احلركة هبذا الدين
احلمد هلل وحده ..والصالة والسالم على من ال نيب بعده ..حممد صلى اهلل عليه وسلم ..وبعد.
التصور اإلسالمي ومنهج الحركة صنوان ال ينفصالن
إن الدعوة إىل دين اهلل ..موكب متصل على طريق التاريخ البشري ..فكل رسول يأيت برسالة التوحيد من عند اهلل ،وإن
تنوعت التفاصيل والتشريعات حسب حاجات األمم واألجيال ..مث يقع االحنراف عقب كل رسالة ويبعد الناس هنائيا عن
دين اهلل.
وهنا جتيء رسالة جديدة من عند اهلل جتدد للناس عقيدة التوحيد وتنقي ما علق هبا من احنرافات ..إىل أن ختم اهلل تعاىل
هذا املوكب برسالة اإلسالم ..فأصبح اإلسالم دينا للناس كافة يف كل زمان ومكان ..وآخر حلقة يف الدعوة إىل دين اهلل.
إن إقامة دين اهلل يف األرض ويف حياة الناس ..يقوم على أمرين ال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر ..فكالمها من عند اهلل.
األمر األول :املبادئ واملفاهيم اليت ختص كل قضية من قضايا هذا الدين ..أو بلفظ آخر :التصور.
األمر الثاني :الوسائل والطرق املطلوبة لتحقيق هذا الدين يف األرض ويف حياة الناس ..أو بلفظ آخر :منهج الحركة.
فهما أمران ال ينفصالن وكالمها من عند اهلل ..تصور هلذا الدين من عند اهلل ..ومنهج إلقامة هذا الدين ..أيضا من عند
اهلل.
هذه احلقيقة يف غاية األمهية ..وجيب أن يفهمها ويعيها جيدا كل مجاعة مسلمة تسعى لتطبيق شرع اهلل يف األرض.
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إنه ال جيوز وال يصح أن تأخذ اجلماعة املسلمة التصور مبا حيمله من مفاهيم وأفكار ومبادئ لدين اهلل من عند اهلل ..مث
تأخذ منهج احلركة هبذا الدين ووسائل وطرق حتقيقه ..من مصدر آخر غري اهلل ..فأنى يكون ذلك!!!

إنه إذن احلرية والتخبط ..إنه الصدام مع النفس والناس واجملتمع ..إنه عدم التوفيق يف الطريق ..إنه عدم االستحقاق ملعية
اهلل وتأييده وعونه ..إنها المتاهة ..املتاهة اليت أكرمنا اهلل عز وجل باخلروج منها ..حنن الذين نتمسك بدين اهلل.

هذه هي احلقيقة اليت يبي نها لنا القرآن الكرمي يف قصص الرسل واألنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم مجيعا.
﴿وك الا ن قص عليك من أنباء الرسل ما ن ثبت به ف ؤادك وجاءك يف ه ذه احلق وموعظة وذكرى للمؤمني﴾.
فكتاب اهلل الكرمي ..يقص علينا قصص الرسل واألنبياء ..للعربة واملوعظة والبيان:
 بيان التصور الذي يرتكز إليه هذا الدين كله ..وهو عقيدة التوحيد هلل عز وجل.

 وبيان منهج حتقيق دين اهلل يف حياة الناس ويف واقع األرض ..وهو ما يطلق عليه العلماء ..منهج احلركة هبذا الدين.
إذا ..فمنهج احلركة هبذا الدين ليس مرتوكا للهوى أو املصلحة أو التفكري البشري ..ولكنه منهج رباين يتلقاه أصحاب
احلق والدعاة إىل اهلل ..من منهج احلركة هبذا الدين يف حياة الرسل واألنبياء ..ومن سرية رسولنا صلى اهلل عليه وسلم.
قصة البشرية ومنهج إعادة اإلسالم
إن اإلسالم هو أول عقيدة عرفتها البشرية ..واجلاهلية حالة طرأت على البشرية بعد معرفة اإلسالم على أيدي الرسل
واألنبياء ..فتفسد العقيدة والتصور ،كما يفسد اجملتمع واحلياة ،وذلك بالطاعة والعبودية لغري اهلل سبحانه ..سواء أكانت
هذه العبودية لصنم أو لكوكب أو حلاكم أو لزعيم القبيلة ..فكلها احنراف عن التوحيد إىل الشرك ،وخروج من اإلسالم
إىل اجلاهلية.
وحي تبلغ هذه اجلاهلية مداها ..يبعث اهلل للناس رسوال ليخرجهم من هذه اجلاهلية ويردهم إىل اإلسالم ..فيستجيب
للرسول فريق من قومه ويؤمنون مبا أرسل به ..وبذلك تتكون اجلماعة املسلمة بقيادة الرسول.
ويف املقابل ..ال يستجيب للرسول فريق من قومه ..فيكفرون مبا جاءهم به ،ويظلون مشركي يعبدون غري اهلل ..ويبقون
على حاهلم داخل اجملتمع اجلاهلي وحتت قيادته ..ويف تلك اللحظة اليت تفاصل فيها اجلماعة املسلمة قومها على حقيقة
التوحيد ..عندئذ يتدخل اهلل بقدره فيهلك األمة املشركة وينجي اجلماعة املسلمة ..فإن اهلل سبحانه ال يفصل بي املسلمي
وعدوهم من املشركي ..إال بعد الصدع باحلق ومفارقة القوم ملا هم عليه من الشرك ..وإعالن الطاعة واخلضوع هلل وحده.
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وهكذا تستمر هذه السنة اجلارية على مدار تاريخ دعوة الرسل واألنبياء ..وهذا هو :منهج اهلل للحركة هبذا الدين وإلقامته
يف األرض ..ويف حياة الناس .إن هذه السنة الربانية ..تبي بوضوح ضرورة االلتزام بالتصور واملنهج معا لتحقيق هذا الدين..
وأن يكون كالمها من عند اهلل ..وليس من أي مصدر آخر سواه.
سيرة الرسول صلي اهلل عليه شاهدة باتباعه المنهج الرباني
وحي ننظر إىل سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ..تزداد هذه احلقيقة وضوحا وتأكيدا ..وذلك على النحو التايل:
لقد شاءت حكمة اهلل ..أن يبدأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أوىل خطواته بدعوة الناس أن يشهدوا أن ال إله إال اهلل
وأن حممدا رسول اهلل ..وظل القرآن يتنزل ثالثة عشر عاما كاملة يف مكة يتحدث عن قضية التوحيد ..قضية العقيدة..
دون أن يدخل يف التفريعات املتعلقة بنظام احلياة ..من أجل بناء العقيدة ومتكينها يف نفوس العصبة اليت آمنت برسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ..مث بدأ يدخل عصبة من الناس يف هذا الدين ..وتزداد هذه العصبة املؤمنة يوما بعد يوم ..وبدأت
هذه العصبة يف الدعوة إىل عبادة اهلل وحده ونبذ عبودية من سواه ..وهي تزاول نوعا من العزلة الشعورية يف اجملتمع اجلاهلي
ألهنا قررت أن تقوم حياتا كلها على أساس توحيد اهلل عز وجل وأال حيكم يف حياتا كلها إال اهلل ..وبدأت احلركة هبذا
الدين يف مواجهة اجلاهلية من حوهلا بقيادة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ..وطالت تلك الفرتة ..واملسلمون يف مكة
ليس هلم سلطان على أنفسهم وال على اجملتمع الذي يعيشون فيه ..ومل يكن هلم حياة مستقلة داخل هذا اجملتمع حبيث
ينظمون حياتم بشريعة اهلل ..ومن أجل ذلك مل ينزل اهلل تعاىل هلم يف هذه الفرتة ال تنظيمات وال شرائع ..وإمنا الذي نزل
هلم من عند اهلل يف هذه الفرتة هو العقيدة واخللق املنبثق منها ..فلما أذن اهلل لرسوله باهلجرة إىل املدينة ..صارت هلم دولة
يف املدينة ..وعندئذ تنزلت عليهم القواني والشرائع اليت ينظمون هبا اجملتمع املسلم اجلديد ..والذي تتكفل له الدولة بالوجود
والبقاء بكل ما هلا من نفوذ وقوة وسلطان.
هذه هي سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ..والناظر إليها يرى بوضوح التالزم والرتابط بي حقيقة التصور هلذا الدين
والذي نزل به كتاب اهلل ..وبي منهج احلركة إلقامة اجملتمع املسلم بواسطة اجلماعة املسلمة األوىل وعلى يد خامت الرسل
واألنبياء.
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خطوات منهج الحركة بهذا الدين
فاخلطوة األوىل تبدأ بدعوة الناس إىل حقيقة التوحيد للدخول يف اإلسالم ،واصطفاء العناصر الطيبة ليكونوا من املؤمني
املوحدين ولكي يلتحقوا بالصف املسلم حتت قيادة راشدة ..ويقف املشركون الذين يطيعون غري اهلل صفا آخر حتت قيادة
جاهلية .ورمبا تطول هذه الفرتة حسب علم اهلل وتقديره ..مث يكون الصدع باحلق ويفاصل املؤمنون املشركي ..مث يتحقق
وعد اهلل إما بنصر املؤمني والتمكي هلم ..أو باصطفائهم شهداء ..أو بأي صورة يقدرها سبحانه.
هذه هي سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ..ليست فقط جليل مضى وزمن فات ..ولكن لكل أصحاب الدعوة لدين
اهلل ..يف كل زمان ويف كل مكان ..وأال يكون هلم بديال عنها ..وهي متثل احللقة األخرية يف دعوة الرسل واألنبياء.
إن هذه اجملتمعات القائمة اليوم ..حتتاج إىل الدخول يف اإلس الم من جديد واخلروج من هذه اجلاهلية النكدة اليت ارتدت
إليها وهذا تبعة ثقيلة تقع على عاتق مجاعة احلق ..وفق ما تعلمته من منهج احلركة ..يف تاريخ الرسل واألنبياء.
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