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 ؟نحنمن 

 حقيقُة دعوتِنا
 حقيقُة اجلاهليِة وأعداِء اهلل

 منهُج دعوتِنا
 آصرة التجمع

 أليس احلُق أحَق أن يُتبعَ 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد اهلل فال مضل له ومن 
 . وحده ال شري  له، وأشهد أن محمدا عبده ورسولهيضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل

 ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن﴾
ًِِر اا َوِنَساء ا َوات َُّقوا اللََّه َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ُْهمَ ﴿يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ  ا رَِجاال ا ََ

اَن َعَلْيُكْم َرِقيب اا﴾  الَِّذي َتَساَءلُوَن ِبِه َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه ََ
ا﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللَّ  ِِِع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوبَ  ،َه َوُقوُلوا قَ ْوال ا َسِديد ا ُكْم َوَمْن ُي

 فَاَز فَ ْوز اا َعِظيم اا﴾
 ..أما بعد

َر أُوُلو اْْلَْلبَ  ََّ َا ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد َولَِيذَّ  ﴾ابِ ﴿َهَذا َباَلٌغ لِلنَّاِس َولِيُ ْنَذُروا ِبِه َولِيَ ْعَلُموا أَّنَّ
 هذا بالٌغ للناس نبنُي هلم فيه عقيَدتَنا وتصوَرنا للحقيقِة الكربى واحلقيقِة االساسيِة هلذا الديِن... حقيقِة الشهادِة وحقيقةِ 

 .جاَء هبا اْلنبياُء مجيعا ا ليقيموا هبا اإلسالَم يف حياِة الناسِ  اليتاال اهلل، هذِه احلقيقُة  إلهال 
اال اهلل وأن محمدا رسوُل اهلل، منَّ اهلُل علينا بإدراِك هذِه احلقيقِة... حقيقِة  إلهفنحُن مجاعٌة من املسلمنَي نشهُد أْن ال 

ما الواقُع زماٍن مل يبَق من الشهادِة اال الكلماُت بين يفاال اهلل وأنَّ محمدا رسوُل اهلل،  إلهالتوحيِد والشهادِة، شهادِة أْن ال 
 .حقيقَتها، وحياُة الناِس ختالُف مدلوهَلا... زماٍن مل يبَق من اإلسالِم اال امسُُه، وال مَن القرآِن اال رمسُهُ  يكذِّبُ 
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 حقيقُة دعوتِنا
ما جاَءت على لساِن أنبياِء اهلِل  -فشهادُة أْن ال إله إال اهلل يف أبسِط معانيها وأجالها  ما نعتقُدهاَ  تعين أنه  -رسِلِه و َو

 الضمًِر، هلِل سبحانه.. فصحُة الشهادِة تقوُم على إفراِد اهلِل هبا اعتقادا ا يف ُحْكَم إالحبقٍّ إال اهلَل، وال سلِاَن وال  ال معبودَ 
اِء، ويعبَد ا لِّ اْلنداِد والشَر  هللَ وعبادة ا يف الشعائِر، وشريعة ا يف واقِع احلياِة. فالذي يشهُد هذِه الشهادَة عليِه أن ينخلَع منَ 

َّاُغوِت َويُ ْؤِمْن بِاللَِّه فَ َقِد اْسَتْمَسَ  بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى اَل اوحدَ  يٌع نْ ُه ويسلَم له، قال تعاىل ﴿َفَمْن َيْكُفْر بِال ِفَصاَم هَلَا َواللَُّه مسَِ
لُّ حكٍم ال يقوُم على شريعِة اهللِ  ..َعِليٌم﴾ ُل سلِاٍن ال يستمُد من سلِاِن اهلِل، َو َلُّ عدواٍن يتجاوُز ، و والِاغوُت هوَ 

ِميَّتِه هو أشنُع العدواِن وأشُدهُ طغيانا. قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وس . والعدواُن على سلِاِن اهلِل وألوهيَّتِه، وحَا  :ملاحلقَّ
فَر مبا يعبُد من دوِن اهلِل دخَل اجلنةَ } لَّها من  ا... وهذا يقتضي من البشِر أن يتلقَّوْ {من قال ال إله إال اهلل، َو حياتَ ُهمَ 

ِمهم، وأن يتوجهوا إليه سبحانه بكل شعائِر التعبِد  اٍة وصياٍم وحجٍ  -اهلل سيِدهم وموالُهم وحَا  ونسٍ ، من صالٍة وَز
ويتلقَّْوا منه وحدُه سبحانه منهَج حياِِتم، الذي ينظُم أحكاَمُهم وقوانينَ ُهم وقيَمُهم وموازينَ ُهم وتعامالِِتِم وأخالَقهم 

ما قال تعاىل ﴿ُقْل ِإنَّ َصاَلِت َوُنُسِكي َومَحَْياَي َوََمَاوسلو   َشرِيَ  َلُه َوِبَذِلَ  أُِمْرُت َوأَنَا أَوَُّل اَل  ،ِت لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ ََهم،َ 
َنا ِإلَْي َ  يِن َما َوصَّى ِبِه نُوحا ا َوالَِّذي أَْوَحي ْ َنا بِ  اْلُمْسِلِمنَي﴾ ، ﴿َشرََع َلُكم مَِّن الدِّ ِه ِإبْ رَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا َوَما َوصَّي ْ

يَن َوال تَ تَ َفرَُّقوا ِفيِه﴾ ، والديُن هو النظاُم والشريعُة وامللةُ   .الدِّ
لِّ صفاتِه العلى وبكلِّ خصائِص  ،فنحُن نؤمُن أنَّ شهادَة أْن ال إله إال اهلل تعين توحيَد اهلِل جلَّ وعال بكلِّ أمسائِِه احلسىن َو

 .اْللوهيِة والربوبيةِ 
ئَر لقد نزَل القرآُن على قلِب رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم لينشئ به أمة ا، وليقيَم به دولة ا، ولينظَم به جمتمعا ا، ولًرِبَ ضما

ِل، وعالقَة تلَ  اْلمِة مَع سائِر الدو وأخالقا ا وعقوال ا، وليحدَد بِه عالقَة أفراِد ذل  اجملتمِع فيما بيَنهم، وعالقَة تلَ  الدولِة 
لِِّه إىل مصدٍر واحٍد، وإىل سلِاٍن واحٍد، وإىل جهٍة واحدٍة.. إىل اهلِل رِب العاملنَي،  بشىت اْلمِم، ويكوَن مرُد هذا اْلمِرَ 

انوا مسلمني ما عرَفُه املسلموَن يوَم أنَ  ما هَو يف حقيقِتِه عند اهلِل َو  .فذلَ  هو الديُن القيُمَ 
ْساَلُم﴾ واجلماعُة املسلمُة ليست  يَن ِعْنَد اللَِّه اإْلِ زبا من حفاإلسالُم ليَس دينا ا من اْلدياِن، ولكنَّه هَو الديُن... ﴿ِإنَّ الدِّ

 اْلحزاب وال فريقا من النشِاِء السياسينَي يف بلٍد ما، أو يف فرتٍة زمنيٍة معينٍة. وإَّنا هي اجلماعُة البشريُة اليت تعيُش وفقَ 
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من أميت على احلق  ال تزال طائفة}منهِج اهلِل احلِق وتدعو باقي البشريِة إليه، وتفاصُلُهم دونَُه، وتواِجُهُهم من أجله.. 
 .{ظاهرين ال يضرهم من خالفهم حىت يأِت أمر اهلل

وامِة والسلِاِن، وتَلقي الربوبيِة والقونكرر مرة ا أخرى أن شهادَة أْن ال إله إال اهلل تعين إفراَد اهلِل سبحانُه وتعاىل باْللوهيِة و 
منهِج احلياِة وشريعِتها ونظاِمها وموازيِنها وقيِمها منه وحَدُه ال شري  له. فاهلُل سبحانه هو اإللُه الواحُد ال شريَ  له يف 

ما أنُه هَو اهللُ اخلالُق الواحُد ال شريَ  له يف خلِقِه، وهَو اهللُ املالُ  الواحُد ال  يف ملِكِه. ولذلَ  حتما ا  شريَ  لهُ ألوهيتِه،َ 
فإنه ال يُقضى شيء إال بشرعه وإذنه. فاخلالُق لكل شيٍء املالُ  لكلِّ شيٍء هو صاحُب احلقِّ وصاحُب السلِاِن يف تقريِر 

 فهو اخلرو ُُ الاملنهِج الذي يرتضيِه خللقِه وملكِه، وهو الذي ُيَشرُِّع فيما ميِلُ  وهو الذي يِاُع شرُعه وينفَُّذ حكُمُه وإ
ما يقرُر النظاَم الصحيَح للحياِة سواءٌ بسواٍء... و  االعتقادواملعصيةُ والكفُر... إنه هَو الذي يقرُر  املؤمنوَن الصحيَح للقلِبَ 

تل  سواٌء بسواءٍ   ...به هم الذين يؤمنون بالعقيدِة اليت يقررُها ويتَِّبعوَن النظاَم الذي يرتضيه، هذهَ 
ما يعبدونه بإقامِة الشعائِر بال تفرقٍة بني الشريعِة والشعًرِة فكالمها من عنِد اهلِل الذيوهم يعبدونه باتب ال حيقُّ  اِع الشرائِعَ 

 .ْلحٍد أن يكوَن له سلِاٌن يف ملكِه أو عباِدهِ 
لِّ نيٍب   .ُن اهلِل وال ديَن سواهُ ْلنُه ديومن ََثَّ فإن احلكَم مبا أنزَل اهللُ هو اإلسالُم واحلكَم بشريعِة اهلِل هَو الديُن، ديُنَ 

 َ ِ َْ يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأ  . النَّاِس اَل يَ ْعَلُموَن﴾رَ قال تعاىل ﴿ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ لِلَِّه أََمَر َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َذِلَ  الدِّ
هلل نفَسها بنصِّها إذا تشابُه شريعَة اهلِل، أو حىت شريعَة ا إنُه البدَّ أن يعلَم الناُس أنُه ال ينفُعُهم أن يتخذوا ْلنفسهم شرائعَ 

هم نسبوها إىل أنفسهم ووضعوا عليها شاراِِتم، ومل يردُّوها إىل اهلِل ومل يِبقوها باسم اهلل إذعانا لسلِانه واعرتافا بألوهيته 
تقريرا لسلِان اهلل يف  ميِة إال تِبيقا لشريعِة اهلل،وبتفرده هبذه اْللوهية، التفرِد الذي جيرُد العباَد من حقِّ السلِاِن واحلَا

 .اْلرض
لَّ جو  ُم إىل شريعِة اهلِل ال ينحصُر يف القواننِي العامِة، أو يف قواننِي تنظيِم اْلسرِة واملواريِث واحلدوِد، بل يشمُلَ  نِب اوالتحَا

موازيَن ومناهِج ٍت اجتماعيٍة وتعامالٍت بشىت أنواِعها وقيٍم و احلياِة يف جماالِِتا اخلاصِة والعامِة من طعاٍم وشراٍب ولباٍس وعالقا
تفكًٍر، ومن عالقاٍت دوليٍة وسياسيٍة يف حاالِت السلِم واحلرِب ونظٍم اقتصاديٍة واجتماعيٍة. فكلُّ هذه البد أن ُتْسَتمدَّ من 

ىل ﴿َوَمْن ملَْ سبحانَه وتعاىل يف قوله تعا مصدرِها اْلصيِل ؛ وهو الكتاُب والسنُة... ولذل  فإن احلكَم الذي يقررُه اهللُ 
، ويقول ﴿َوَمْن ملَْ ُم الظَّاِلُموَن﴾هُ  ، ويقول ﴿َوَمْن مَلْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اللَُّه َفُأولَِئ َ َفُأولَِئَ  ُهُم اْلَكاِفُروَن﴾حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اللَُّه 
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ًِرا مبعىن الكفِر يف ال -ُم اْلَفاِسُقوَن﴾ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اللَُّه َفُأولَِئَ  هُ  هو حكٌم  -قرآِن الكرمِي وهذه أوصاٌف مرتادفٌة ترُدَ 
بدهٌي طبيعٌي، ذل  ْلن الذين ال حَيكمون مبا أنزل اهلُل يعلنوَن رفَضهم ْللوهيِة اهلِل سبحانه، ومن َث رفَضهم إلفراِد اهلِل 

 من لغِة بعمِلهم وواقِعهم ولو مل يعلنوُه بأفواِهِهم. فلغُة العمِل والواقِع أَربُ  سبحانه هبذِه اْللوهيِة، يعلنون هذا الرفضَ 
ميَته املِلقَة، وجيعل وَن اللساِن، ومن َث يصُمهم القرآُن بالكفِر والظلِم والفسِق بسبِب رفِضهم ْللوهيِة اهلِل حنَي يرفضوَن حَا

وحتدَد املنبُع  أنفِسِهم ما مل يأذْن به اهللُ. وعلى ذلَ  فقد تقرََّر املصدُر،ْلنفِسِهم خاصيَة اْللوهيِة اْلوىل فيشرِّعون من عند 
الذي يتلقى منه الناُس تصوراِِتم ومنهَج حياِِتِم ونظاَم جمتمِعهم وشرائَعهم إىل يوم القيامة. وتقرََّر استقراُر هذ الديِن بكلِّ 

أمرُُه. وتعديُل أي شيٍء  تعديَل فيها وال تغيًَر. فقد مت هذا الديُن وانتهى أصولِه وفروعِه االعتقاديِة والتعبديِة والتشريعيِة، فال
َمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأََْتَْمُت عَ  َْ مالِِه ﴿اْليَ ْوَم َأ لِِّه ْلنَُّه إنكاٌر ملا قررُه اهلُل من َتاِمِه َو إنكارِهَ  َلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم فيِهَ 

ْساَلَم ِدين اا﴾ جتهاٍد صحيٍح فقٍه أو ا وأي، ومن َث فأيُّ إنكاٍر هلذه اْلصوِل أو الفروِع هو الكفُر الذي ال جداَل فيه، اإْلِ
ان قائما وملتزما هبذه اْلصوِل والفروعِ   .ومقبوٍل ملواجهِة مستجداِت احلياِة هو ماَ 

ًٍِر من تفصيالِتِ أن البشريَة تعيُش اآلَن فرتة ا تشبُه يف احلقيقةولذل  فإننا نرى من خالِل هذه  انْت تسبُق َ  ا الفرتَة اليتَ 
افة ا بال إله إال اهلل. بع هيئتِه يوَم بعَث اهلُل رسوَلُه صلى اهلل عليه وسلم إىل الناِسَ  ما دجميَء اْلنبياِء. لقد استداَر الزماُنَ 

.. فيجُب على الدعاةِ  براثِن الشرِك والكفِر. واجتالتهم الشياطنُي. يفاحنرَف الناُس عن التوحيِد، ووقعوا   اآلَن.. دعاِة احلقِّ
دوِر اْلنبياِء يف أن خيرُجوا الناَس أوال ا من الظلماِت إىل النوِر ومن الشرِك إىل  أن يسلكوا سلوَك اْلنبياِء، ويكوَن دوُرهمَ 

رَض عليها اإلسالُم جٍة إىل أن يُعالتوحيِد، ومن التمرِد على سلِاِن اهلِل إىل اإلذعاِن لسلِانِِه، أْي أنَّ البشريَة اآلَن يف حا
 .َانت تعيُش حتَت مظلِة حكِم اإلسالِم من قبلُ   اليتذلَ  تلَ  اجملتمعاُت  يفمن جديٍد، مبا 

 حقيقُة الجاهليِة وأعداِء اهلل

لتلقي من اهلِل القد هدانا اهلُل سبحانه وتعاىل اىل فهِم الواقِع الذي تعيُشه البشريُة جبملِتها اآلن حيُث حادت البشريُة عن 
عز وجل اىل احلياِة وفق تصوراٍت ومناهَج اصِنَ َعها البشُر ْلنفِسِهم واعتربوا أن التلقَي من اهلِل ختلٌف، أو هَو إرٌث تارخيٌي 

  .مرهوٌن بظروِفِه، للبشريِة أن تتخلَص منُه إذا شاءت
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يٍد طويٍل ْلعداِء اهلِل من اليهوِد والنصارى  َلهُ نتا َُُ   إفساِد تصوراِت فدبَّروا وخِِوا ونفذوا وجنحوا يف ن تبَعهمومإن ذل َ 
َِها والسيِرِة عليها اقتصاديا وعسكريا وسياسيا واجتماعيا وفكريا وإعالميا حىت ساقوها بعيدا عن  البشريِة وإرهاِقها وإهنا

 .ديِن اهلل
ِة القائمِة بني احلِق والباطِل، مستلهمنَي  تاِب اهلِل ذل  من تعليِم اهلِل للمسلمنَيَ وحنُن ندرُك جيدا حقيقَة املعَر ما ورَد يفَ 

ما تبنَي جبالٍء من خالِل إدراِك الرسوِل صلى اهلل عليه وسلم وقيادتِه للجماعِة املسلمِة اْلوىل، وسَط التياراِت  عز وجل، َو
داَء اهلل إَّنا ٌَة بني الكفِر واإلمياِن، وأن أعاملعاديِة واملتنوعِة اليت واجهت اجلماعَة املسلمَة أوَل مرٍة، وندرُك َتاما ا أهنا معر 

ُهْم ِإالَّ َأْن يُ ْؤِمُنوا بِ  ، وأهنم لن يُكفُّوا للَِّه اْلَعزِيِز احلَِْميِد﴾احياربون املؤمننَي إلمياهِنم برهبم، ولتمسِكهم بعقيدِِتم ﴿َوَما نَ َقُموا ِمن ْ
ْن ىتَّ يَ ُردُّوَُْم عَ لكفِر الذي جنَّاُهم اهللُ منُه ﴿َواَل يَ زَاُلوَن يُ َقاتُِلوَنُكْم حَ عن حرهِبِم للمؤمننَي إال أن يرِجُعوا عن إسالِمهم إىل ا

ما قال أسالُفهم لنبيِِّهم شعيب عليه السالم ﴿لَُنْخرَِجنََّ  يَا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَع َ ِديِنُكْم ِإِن اْسَتَِاُعوا﴾  ِمْن قَ ْريَِتَنا ، َو
ُة اليت تزداُد سفورا وجالءا ا يوما بعد يوٍم، بعد أن ظلت لعقوٍد طويلٍة تدوُر يفيف ِملَِّتَنا﴾ ْو لَتَ ُعوُدنَّ أَ  اخلفاِء، هذه  ، هذِه املعَر

ُة اليت هي يف جوهرها صراٌع بني عقيدٍة وعقيدٍة، وبنَي منهٍج ومنهٍج، بنَي  معسكراِت الكفِر من يهوٍد ونصارى ووثنيٍة  املعَر
 .الٍم من عمالَء وأتباِع اليهوِد والنصارِى وبنَي أصحاِب العقيدِة الصحيحةِ ورافضٍة ومدعي إس

ٌب مبارٌك من الرسِل واْلنبياِء َث احنرفوا  إنَّ اليهوَد عاشوا يف ظلِّ اصِفاِء اهلِل هلم ردحا طويال من الزمان، وتواىل عليهم َر
يَن املسيِح عليِه ا رسَلهم من أجِل ذل  وقتلوا اْلنبياَء وحرَّفوا دهبذه العالقِة املتميزِة وحولوها إىل َتيٍز عرقٍي مقيٍت، فعصو 

، متَ السالم، وناَدْوا بألوهيته وتنكبوا الِريَق املستقيَم حىت لعنَ ُهم اهللُ وأخرَجُهم من دائرِة اصِفائِه، وأرسَل محمدا الرسوَل اخلا
عداءا ا دفينا  بوه. واعتربوُه خار َُ نِاِق النبوِة والرسالِة، وناصبوهفازدادوا حنقا واحنرافا وإمثا وضالال. فدبروا له املكائَد وحار 

ز االقتصاِد واإلعالِم  خفيا وظاهرا، فعاثوا يف اْلرض فسادا، وتغلغلوا يف اجملتمعاِت البشريِة، واخرتقوا أنظمَة احلكِم ومرَا
ل مراحِل التاريِخ لكي ينقض بادعائهم أهنم أصحاُب  وا على البشريِة يف النهايةِ ومعقَل البابويِة، واستغلوا القوى الكربى يفَ 

الديِن احلِق ومن عداهم من اْلَميني )اجلوييم( محًٌر أشراٌر أجناٌس جيب قتُلهم وسحُقهم واستئصاهُلم، وأن البشريَة اآلَن ال 
 .بد أن تناصَرهم للعودِة إىل أرِض امليعاِد انتظارا للمسيِح املخلصِ 
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حاَدْت عن  وذلَ  ْلنَّ اْلمَة املسلمَة بعد أن –َما قلنا   –عاصرَة يف حاجٍة إىل بدايٍة جديدٍة للدعوِة وهلذا فإن البشريَة امل
تابَُه وراَء ظهورها، واختذْت من دونه آهلة ا يف جماِل التلقي والتشريِع، فحرمت ما أحلَّ اهلُل وأحلْت ما  منهِج اهلِل، ونبذتَ 

 .هودِ حرمَّ اهللُ قد غابت عن الوجوِد والش

 منهُج دعوتِنا

 من جديٍد دعوُة الناِس إىل ال إله إال اهلل وهيوهلذا قامت هذه اجلماعُة لتحقيِق هذا اهلدِف اجلليِل، وهذِه الغايِة العظمى، 
ما  وعمِلَنا جوِدنَا َتاِبِه الكرمِي وىف سنِة نبيِه املصِفى صلى اهلل عليه وسلم. فنحُن نستمُد شرعيَة و   يفوإىل حقيقِة التوحيِدَ 

لِّ هذا الزماِن  يفودعوتَِنا من أمِر اهلِل لَنا وتكليِفه إيانا، بل للمسلمنَي مجيعا  َلْن جيًَُِرّن ِمَن اللَِّه َأَحٌد  زماٍن ﴿ُقْل ِإّنِّ  ويفَ 
اَوَلْن  اْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة﴾ هذا بعَد أن ْكَمِة وَ إال بالغا من اهلل ورساالته﴾.. ﴿ادُْع ِإىَل َسِبيِل رَبَِّ  بِاحلِْ  ،َأِجَد ِمْن ُدونِِه ُمْلَتَحد ا

غابت أمةُّ اإلسالِم عن الشهوِد، وخلت الساحُة من الدعاِة على منهِج االنبياِء.  هذه الشرعيُة نستمدُّها من اإلسالِم.. 
ياهُنا امل  الذي تعيُش ستقُل عن الوسطِ من شريِعِته ومن نظاِمِه، ال من شريعِة اجلاهليِة ومن نظاِمها... هذِه اجلماعُة هلاَ 

َل الناِس   إىل توحيِد اهلِل وحتكيِم شريعتِه، ال جمتمعاتِنا  يف فيه، وهلا قيادُِتا املستقلةُ والرتابُط والوالءُ بني أفراِدها لتدعو الناَس  َ 
له هلل. وحنن يف هذا نقتدي  يففقط بل  َل اْلرِض   حىت ال تكون فتنة ويكون الدينَ  امال وأمينا اقتاْلرِض  َ  داءاَ 

الواضحة  آخذين يف اعتبارنا تل  االختالفات -صلى اهلل عليه وسلم  -باجلماعة املسلمة اْلوىل اليت أقامها رسول اهلل 
ي  ل تراث العمل احلَر بني طبيعة النشأة اْلوىل وظروفها وطبيعة النشأة اْلخرى وظروفها، ومستفيدين يف ذل  منَ 

له.. فال بد أن نبدأ مع البشرية اإلسالمي على مدار التا ل نتا ُ الفكر اإلسالمي والعلم اإلسالمي والعلم البشريَ  ريخ، َو
من النقِة اليت بدأ منها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َتاما وأن نسًر على نفس اخلِوات اليت سار عليها، مع إمياننا أن 

ما قال اهلل عز وجل ﴿اليوم أَمل ت لكم دينكم وأَتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا﴾. هذا الدين بلغ َتامهَ 
ولذل  فإنه لزاما علينا أن نلتزم مببدأ التدر ُ الذي التزم به الرسول صلى اهلل عليه وسلم حينما أسس االمة املسلمة أول 

ره اهلل يفَ   .تابهمرة، واليت مرت خبِوات ومراحل خمتلفة حىت وصلت إىل ذل  التمام والكمال الذي َذ
ًِر من العاملني يف احلقل اإلسالمي. فهذا  ة هبذا الدين واليت تغيب عنَ  ومن هنا تنبع أمهيُة قضيِة املرحلية يف منهج احلَر
ما أن  ُي املتوازي معهاَ  ٍة ذاِت مراحَل، لكل مرحلة خصائُصها ومقتضياُِتا، وهلا فقُهها احلَر املنهُج يتحقق من خالل حَر
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تاب اهلل و هلا وسائَلها اليت حت ل ذل  منضبٌط بالقواعِد الشرعيِة واْلصوِل الِابتِة املستقاِة منَ  سنة قق أهداَفها املرحليَة، َو
 .رسوله صلى اهلل عليه وسلم

نا للهدف الذي تقوم من أجله اجلماعُة املسلمُة، وهو دعوُة الناس إىل  واملوضوع يف بساطة واضحٍة يبدو من خالل إدرَا
ة رسول اهلل صلى اهلل ليعبدوه وحده  انت اخلِوة اْلوىل يف حَر بال شري ، ويعِوه السلِاَن الكامَل على حياِتم، ولذل َ 

تمان، ومت بذل  تكوين نواة اجلماعة املسلمة  اهلل عليه وسلم هي دعوُة اْلقربني إليه من أهله ومعارفه، دعوة ا فردية ا يفَ 
 .حلق واستقينوهاْلوىل اليت امتألت قلوُب أفراِدها وعقوهُلم هبذا ا

أتاحت لنا تربيَة  ليتاوعلى ضوء هذه اخلِوات واقتداء جبماعة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بدأنا نستيقن أهنا الصورُة 
يَة نفوِسهم واإلدراَك الواسَع والعميَق للقضية اليت آمنوا هبا دون ضجيج ودون تشويش، حىت إذا نضجت هذه  االفراِد وتَز

قادرة ا على خماطبة اجلاهلية هبذا احلق، والِباِت عليه، يتم اإلعالُن عن هذه اجلماعِة، لتتجسد الفكرُة يف النواُة، وأصبحت 
 .واقع بشري حيملها ويِبقها ويتعامل من خالهلا مع اْلحداث واْلوضاع واْلشخاص
لط الدعوُة بأي مسل  إال اهلل، فال ختتفال بد أن ينفرد البالُغ بدعوة الناس إىل التوحيد اخلالص هلل، ومعرفِة حقيقِة ال إله 

 .مينع الناَس عن رؤية احلقيقة، أو يعِي للجاهلية فرصَة التشويِش على احلق
ًٌِر من اجلماعات اإلٍسالمية اْلخرى من محاولة الوصول  وانِالقا من ذل  فإننا أيضا مل ننشغل باملناهج اليت انشغلت هباَ 

العسكريِة  النقالباتاأو  النقابيةو  واالجتماعيةللحكم أو قريبا منه من خالل اجملالس النيابية وغًرها من اْلنشِة السياسية 
اْلصل  يفهي  اليت -أو الدخوِل يف مواجهات مسلحٍة، أو تل  املنشغلِة بالقضايا واملخالفات الفرعيِة يف حياة الناس 

 حياة الناس وهو الكفُر والشرُك، ْلننا نعلم أن هذا تعجٌل يف اخلِوات وخمالفٌة ملنهج رسول اهلل يفناجتٌة عن املنكر اْلَرِب 
توحيده يفصلى اهلل عليه وسل  م ويصرفنا عن االنشغال بدعوة الناس إىل املعروف اْلَرب وهو توحيُد اهلل يف تلقي الشرائعَ 

 .أداء الشعائر. وهلذا فنحن منشغلون يف هذه املرحلة بأمر الدعوِة والبالِغ والرتبيةِ 
لمت يفتعمل  اليتواجلماعاُت اإلسالميُة  نهج دعوِة الرسول ه بينما ال تلتزم مبالساحة وتدعو إىل حتكيم شرع اهلل وإعالِءَ 

صلى اهلل عليه وسلم هلا علينا الوالُء العاُم للمسلمني، وندعو هلا بالتوفيق والرشد والسداد، ونتأمل ملا تعانيه من اضِهاد 
ة الدعو  يفطريق واحد بسبب فساد تفكًرها ومناهجها وبِالنه  يفمعها  املضيوحرب من اجلاهلية غًر أننا ال نستِيع 

 .والبالغ
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إن دعوتَنا دعوٌة لإلميان باهلل وحده وبياِن هذه احلقيقِة وما ينبين عليها من تغًرات يف حياة الناس دون الدخول يف صراع 
أو مواجهٍة مع أي أوضاع حولنا حىت يتسىن للناس أن يروا اْلمَر بصورته الصحيحِة دون أن يتحول يف أذهاهنم إىل ما 

أنه صراٌع من أجل السلِة أو صداٌم من أجل الصدام، وحىت يرى الناُس فينا سالمَة القصِد ونصاعَة تصوره هلم اجلاهليةُ من 
احلِق وخلوَص النيِة مع اإلصرار على سلوك الِريق إىل اهلل دون ضعف أو هوان أو تردد وأن نظل على ذل  حىت يقضَى 

 .حتنياهللُ فينا أمَره ويفتَح بيننا وبني قومنا باحلق وهو خًر الفا
ساَءنا على الِريق نرتىب على هذا احلق، ونرِب أوالَدنا ون يفومكِنا أَِر من أربعني عاما نسًر على هذه اخلِوات، وَّنضي 

نا فيها. ظل هذا اجملتمع اجلاهلي، وبقدر ما تتيحه لنا طبيعُة املرحلِة السريِة اليت يفنظام اهلل وشريعته بقدر ما نستِيع   َ
 .ا الكشَف واإلعالَن عن هذا احلق، استجبنا لقدر اهلل وقمنا نؤدي الشهادَة ونبلُغ اْلمانةَ حىت إذا قدر اهلل لن

م رجاَء أجٍر أو جلاة أو منصب، إن أجَرنا إال على اهلل،  ما و فيا أيها الناس امسعوا منا وافتحوا قلوبكم لنا.. فواهلل ما دعونَا
م ٍر أَْو أُنْ َِى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحَياة ا طَيِّ إال لسعادة الدنيا ونعيِم اْلخرة ﴿َمْن عَ  دعونَا ََ َبة ا َولََنْجزِيَ ن َُّهْم ِمَل َصاحل اا ِمْن َذ

انُوا يَ ْعَمُلوَن﴾.. إن املنهَج اإل هلذا اإلبداع  نشئموالتقدم اإلنساّن، إَّنا هو  لإلبداعهليَّ ليس عدوا ا َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما ََ
ي ينهَض اإلنساُن مبقام اخلالفة وموجٌه له الوج من وسائل  اْلرض، وهو نفُسه عبادٌة هلل، ووسيلةٌ  يفهَة الصحيحَة ذل َ 

 .شكره على آالئه العظامِ 
فامسعوا منا ايها الناس وال تصدقوا فينا ما قد تسمعوه عنا، فلسنا دعاَة قتٍل وال اغتياٍل وال عنٍف، ولسنا إرهابيني ولسنا 

قمنا لرتويع أحد، وال نعتقد بالتغيًر الفوقي للمجتمعات البشرية، وال نستحل أمواَل الناس وال دماَءهم  خوار َُ العصر، وما
 .وال أعراَضهم

 آصرة التجمع

تابه وقرر  وحنن نرفض الدعاوَي اليت تصنف البشَر وجتمعهم على أساس من اللون أو اجلنس والوطن، فقد قرر اهلُل يفَ 
َض على هي آصرُة التجمِع اإلنساِّن، وأنه ال فضَل لعرِب على أعجمي وال أبي الصحيحةالعقيدَة  رسولُه الكرمُي يف سنته ان

أمحَر إال بالتقوى. وأن قرابَة الدِم والعشًرِة ال قيمَة هلا إذا اختلفت العقيدُة والديُن. هكذا تعلمنا من قرآننا ومن سنة رسولنا 
﴿إن أَرمكم يضا أ، ويقول ة واحدة وأنا ربكم فاعبدون﴾﴿إن هذه أمتكم أم الكرمي صلى اهلل عليه وسلم؛ يقول اهلل تعاىل
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م﴾ انُوا آبَاَءُهْم أَْو ََ ويقول أيضا ﴿اَل جتَُِد قَ ْوم اا يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلْو  ، عند اهلل أتقَا
ِب على أعجمي وال ْلبيَض ال فضَل لعر } :ِإْخَوانَ ُهْم أَْو َعِشًرَتَ ُهْم﴾. ويقول رسوله الكرمي صلى اهلل عليه وسلمأَبْ َناَءُهْم أَْو 

 .{على أمحَر إال بالتقوى
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة﴾ لهم إخوٌة، ولو مل جيمعهم نسٌب وال صهٌر: ﴿ِإَّنَّ  .فإذا انعقدت آصرُة العقيدِة فاملؤمنونَ 

ل ارض  ان فيها أهُله وعشًرتُه َو حتارب املسلَم يف عقيدته، وتصده عن دينه، وتعِل عمَل شريعتَه، فليست له بدار ولوَ 
ل أرض تقوم فيها عقيدتُه وتعمل فيها شريعُته، فهي داره ولو مل يكن له فيها أهٌل وال عشًرة وال  وقوُمه ومالُه وجتارتُه.. َو

 .قوم وال جتارة
اه. بل هو صلُب عقيدِة التوحيد، وإن أعداَء اهلِل لَيفهمون القضيَة على هذا النحو، بل ال نعترب وليس هذا أمرا ا ابتدعن

ما يبدو من خالل النظرة السِحيِة صراعا ا بني  أنفَسنا مغالني إذا قلنا أنه محوُر الصراِع يف اْلرض اآلن، فليس الصراُعَ 
ا هو صراُع حضاراٍت وأيدولوجياٍت ينادي فيه بابا النصارى من رومأوطاٍن وقومياٍت، وال بني مصاحَل ومناطَق نفوٍذ، بل 

بعاملية يسوع وتنصًِر العامِل، ويتجاوب معه العاملُ بالصمت واالندهاش، وينادي فيه اليهوُد بالعودة إىل أرض امليعاد وإنشاء ِ 
َملكِة الرب ويتجاوب معهم العاملُ باملناصرة واملؤازرة والتأييد، بل وبالتقدير   .واإلعجابِِ

 أليس الحُق أحَق أن يُتبعَ 

أما آن للبشرية أن تِوَب إىل رشدها وتدخَل يف سلِان اهلل احلِق وتليَب دعوَة الداعي إىل اهلدى والرشاد؟ فيا أيها الناس 
 . َوَما َلُكْم ِمْن َنِكًٍر﴾َمْلَجٍإ يَ ْوَمِئذٍ ﴿اْسَتِجيُبوا ِلَربُِّكْم ِمْن قَ ْبِل َأْن يَْأِتَ يَ ْوٌم اَل َمَردَّ َلُه ِمَن اللَِّه َما َلُكْم ِمْن 

بُوَك  ذبت رسل اهلل من قبل ﴿َوِإْن ُيَكذِّ ماَ  إننا على يقني أن قوى اجلاهليِة املتسلِِة على البشرية محليا وعامليا ستكذبناَ 
َبْت ُرُسٌل ِمْن قَ ْبِلَ  َوِإىَل  َُذِّ ل ج اللَِّه تُ ْرَجُع اْْلُُموُر﴾فَ َقْد  واحليلولة بيننا وبني هذه الغاية  هدها لصرفنا عن غايتنا، وستبذلَ 

فرتاء علينا، والتلبيس على َما ستبذل ما يف وسعها لال  ،ْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتَِاُعوا﴾﴿َواَل يَ زَاُلوَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َحىتَّ يَ ُردُّوَُْم عَ 
ما قال س الناس باِتامنا بتهم حنن منها براٌء. وإذا خوفونا مبا ميلكون من لفنا قوة وعتاد وأبواِق دعايٍة وإرهاٍب فسنقولَ 

يلحسبنا اهلل ونعم "الصاحل   ِإميَان اا َوقَاُلوا َحْسبُ َنا قَاَل هَلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فَ زَاَدُهمْ  ﴿الَِّذينَ  ... "الَو
ما قال  اْلَوَِيُل﴾اللَُّه َونِْعَم  ْلُت َعَلى اللَِّه َرِبِّ َوَربُِّكْم َما ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ ُهَو آَو ِخٌذ بَِناِصَيِتَها ِإنَّ َرِبِّ هود عليه السالم ﴿ِإّنِّ تَ َوََّ
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 اَعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم﴾، ولن يصرفنا ذل  عن غايتنا. وسنستمُر بعون اهلل يف أداء املهمة املكلفني هبا من اهلل... ﴿يَا أَي ُّهَ 
ْهِدي اْلَقْوَم َن النَّاِس ِإنَّ اللََّه اَل ي َ الرَُّسوُل بَ لِّْغ َما أُْنزَِل ِإلَْيَ  ِمْن َربَِّ  َوِإْن ملَْ تَ ْفَعْل َفَما بَ لَّْغَت رَِسالََتُه َواللَُّه يَ ْعِصُمَ  مِ 

ا لنخر ُ من شاء من عبادة غ دعوة اهلل لقومنوهدفُنا اْلمسى هو حتقيُق عبوديِتنا هلل بالرباءة من الشرك، وبتبلي اْلَكاِفرِيَن﴾
العباد إىل عبادة اهلل وحده، ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة، ومن جور اْلديان إىل عدل اإلسالم، وحنن على ثقة 

ادة فيصدق إن حنن َصدْقنا اهللَ أنه سيؤيدنا ويِبتنا على هذا احلق، ويعصمنا من الناس حىت نلقاه وحنن مستقيمون على اجل
ُهْم َمنْ  ُهْم َمْن َقَضى حَنَْبُه َوِمن ْ ﴾ي َ  فينا قوله ﴿ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه َفِمن ْ ُلوا تَ ْبِديال ا  .ْنَتِظُر َوَما َبدَّ

ِلَمت ُ  ََ ، ونعتقد جازمني أن الِباَت على َغالُِبوَن﴾ُجْنَدنَا هَلُُم الْ َوِإنَّ  ،َمْنُصوُرونَ ن َُّهْم هَلُُم الْ إِ  ،َنا لِِعَباِدنَا اْلُمْرَسِلنيَ ﴿َوَلَقْد َسبَ َقْت 
 .احلق وإيِاَر مراِد اهلل على مراد النفس حىت نلقى اهلل هو النصُر احلقيقُي والنكوُص عنه هو اهلزميُة احلقيقيةُ 

بحانه، رف النظر عن النتيجة، واْلجُر هو رضواُن اهلل سفنحن أجراُء عند اهلل، واهلل يفعل بنا ما يشاء، وأجرُنا مضموٌن بص
 .والتمتُع بالنظر إىل وجهه اجلليل، وما أعظَمه من أجر وما أجلَّه من جزاء

ْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ ﴿يَا قَ ْوَمَنا َأِجيُبوا َداِعَي اللَِّه َوآِمُنوا ِبِه يَ ْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم وَ   جيُِْب َداِعَي اللَِّه فَ َلْيَس مبُْعِجٍز َوَمْن اَل  ،جيُِْرَُ
 .يف اْْلَْرِض َولَْيَس َلُه ِمْن ُدونِِه أَْولَِياُء أُولَِئَ  يف َضاَلٍل ُمِبنٍي﴾

 .نسأل اهلل أن يتقبَل منا عمَلنا، وجيعَله خالصا لوجهه
 ...اللهم فاشهد بلغنا؟؟يا قومنا أال هل 

 .نيوآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العامل
 

 

 

 


