Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE)
Vol. 5: No. 16 (November 2019) page 19-29| www.gbse.com.my | eISSN : 24621714

 طرقها وأساليبها يف نشر التعاليم اإلسالمية يف نيجرياي،مجاعة إزالة البدعة وإقامة السنة
(JAMA’ATU IZALATIL BIDIAH WA IQAMATISSUNNAH: THEIR WAYS AND
METHODOLOGIES IN PROPAGATING THE TEACHINGS OF ISLAM IN NIGERIA)
Hizbullah Alhassan Aliyu
Department Of Islamic Studies
Sule Lamido University Kafin Hausa
Jigawa State
hizbullahialhassan@gmail.com

Abubakar Abdullahi Musa
Department Of Islamic Studies
Federal University Dustinma
abubakaryaanee@gmail.com

Abstract
Islam has been in Nigeria since 11ce, and scholars from different countries especially eastern part
of Africa carried out the activities of Daawah and teaching of Islamic knowledge. Muslim world
has been tied with a revival movement in order to bring the Muslims back to the real teachings of
Islam and ameliorate their socio-cultural woe. Nigeria was once blessed with a such movement
effectuated by a great scholar Mujaddid Usman Bin Fody who successfully taught the real Islam
and fought innovations in the real sense. Posterior some Islamic organizations emerged with same
task, but innovations persisted due to their involvement in some traditional practices and
implementing some unauthentic Islamic teachings. Jamaatu Izalatil Bidiah is the recent
organization in Nigeria succeeded in disseminating the real teachings of Islam and fighting the
innovations and bad practices. This paper exposes their ways and approaches in Daawah and
spreading the Islamic teachings. It relies on some writings and interview with some great figures
of the organization. Even though, Jamaatu izalatil Bidiah have their own lapses. The paper
discovers some of them and other parts of their positivity like their impact and great contribution
to the social life of Nigerians especially in the northern part and spreading the authentic teaching
of Islam.
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املقدمة
احلمد هلل الواحد املعبود ،عم حبكمته الوجود ،ومشلت رمحته كل موجود ،أمحده سبحانه وأشكره وهو بكل لسان
حممود ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له الغفور الودود ،وعد من أطاعه ابلعزة واخللود ،وتوعد من عصاه
ابلنار ذات الوقود ،وأشهد أن نبينا حممداً عبد هللا ورسوله ،صاحب املقام احملمود ،واحلوض املورود ،صلى هللا عليه
وعلى آله وأصحابه والتابعني ومن تبعهم من املؤمنني الشهود ،وسلم تسليماً كثرياً إىل اليوم املوعود.
لكل من يتابع اتريخ دخول اإلسالم نيجرياي سوف يصادف بتاريخ قدمي على توغل اإلسالم نيجرياي ،ونقول بشكل
أوسع أن اإلسالم قد وجد القبول أثناء دخوله غرب إفريقيا اليت منها نيجرياي يف بداية القرن احلادي عشر امليالدي،1
فأسلم ملوكهم وأتباعهم يف زمن قصري ،فاختذوا اإلسالم دينا بديال عن داينتهم التقليدية والوثنية املوروثة من أجدادهم،
فغريوا املعابد ابملساجد ،وكذلك يف تلك األايم كادت أن تصبح اللغة العربية هي اللغة الرمسية املتبادلة بني الشعوب
آنذاك ،فبها يتاجرون وهبا يرتاسلون ومنها يكتبون دواوينهم امللكية ،فيا هلا من أايم طيبة .لكن االستعمار الربيطاين
غري مسار األمور حيث اجتهد يف سلب العادات احلسنة من الناس ،لقد لعب االستحالل دورا كبريا يف تعويق هذه
ّ

النهضة اإلصالحية فاجتهدوا كل اجلهد يف التعرقل وإفساد األخالق الطيبة اإلسالمية اليت يتمثل هبا هذه الشعوب من
تعاليم اإلسالمية الصافية ،فحاولوا أن يغريوا الناس عن مسارهم ،فأظلمت الصدور وانتشرت بينهم احليّات الدبيبة

مانكب بعض الشعوب على هذه األخالق
فباعدوا الناس عن األخالق احلسنة فعادو إىل اخلرافات املوروثة ،فبعد
ّ

الفاسدة أمدهم هللا بنجدة منه إذ انفجرت حركة التجديد على يد شيوخ الصوفية ،فاجملد والفضل يعود إليهم حيث

واظبوا على تكييف أخالق الشعوب وتعاليمهم ،فبفضلهم بدأ الوضع يتحسن ،لكن عقائدهم مل تسلم من البدعة،
وبعض العقائد غري الئقة بتعاليم القرآن والسنة النبوية .لكن املدد اإلهلي مل يتوقف يف هذه البالد حيث بعث هللا دعاة
مواظبني يف طرق الدعوة إىل هللا وتعليم الناس الدين الصحيح .ومما زاد الطني بلة عدم االهتمام العلماء الصوفية عن
تنزيه الناس عن بعض املمارسات اليت ورثوها كابرا عن كابر ،واليت قد تستعلى بعضها إىل اإلشراك ابهلل.

1انظرغالدنثي ،أحمد سعيد ،حركة اللغة العربية في نيجيريا ،الطبعة الثانية1414 ،هـ المكتبة اإلفريقية ،ص( ،28 :بتصرف)

20

)Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE
Vol. 5: No. 16 (November 2019) page 19-29| www.gbse.com.my | eISSN : 24621714

وظهور مجاعة إزالة البدعة وإقامة السنة يف اآلونة األخرية كان استمرارا للدعوة والتعليم ،فإن أسلوهبم قد امتاز
ابالكتفاء مبا جاء من هللا تعاىل وما صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،وحماولة اجتثاث الناس عما كانوا عليه مما قد
حيدث بلبلة يف دينهم و زلزلة يف توحيدهم وزعزعة يف إمياهنم ،وإن كان أسلوب هذه اجلماعة أيضا يف بداية ظهورها
ميتز بشيء من النقص وشدة يف األلفاظ وستشري هذه الدراسة إىل شيء منه .فهذه الدراسة تسعى إىل إبراز بعض
طرق هذه اجلماعة وأساليبها يف نشر التعاليم اإلسالمية يف بالد نيجرياي .وقد اعتمدت الدراسة على بعض املكتوابت
عن هذه اجلماعة واملقابلة الشفهية مع بعض أعضاء هذه اجلماعة .وتنقسم الورقة إىل أربعة حماور دون املقدمة واخلامتة،
احملور األول نبذة يسرية عن أتسيس اجلماعة وأهدافها األساسية .احملور الثاين طرق مجاعة إزالة البدعة وأساليبها يف
نشر التعليم اإلسالمي .احملور الثالث :بعض البدع واخلرافات اليت حاربتها اجلماعة .احملور الرابع :نظرة عامة عن مجاعة
إزالة البدعة وإقامة السنة.
احملور األول :نبذة يسرية عن أتسيس مجاعة إزالة البدعة وأهدافها األساسية
كان أتسيس مجاعة إزالة البدعة وإقامة السنة يف سنة 1978م ،يف والية جوس نيجرياي2.وكان أساسها الكتاب والسنة
على فهم السلف الصاحل ،لذلك كانت هتتم منذ بدايتها إىل حتقيق بعض األغراض واألهداف منها:
 كشف اجلهل عن الناس عن أمور الدين محل الناس على الفهم الصحيح للقرآن والسنة بغري إدخال رأي فاسد اثبات أن النيب صلى هللا عليه وسلم بلغ الرسالة ومل يرتك شيئا منها تنفيذ الدعوة على ضوء قول النيب صلى هللا عليه وسلم "من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطعفبلسانه"..
 تنبيه الناس على ترك بعض الكتب اليت تضل الناس عن الطريق3

 -عدم كتمان احلجة ما دام أهنا ثبتت يف الكتاب والسنة.

2

Gumi Abubakar Mahmud with Ismail A Tsiga, WHERE I STAND, P:156, Spectrum books limited, Ibadan
Jibwis social media stafe zamfara state Nigeria, manufar kafa qungiyar izala a Nigeria
www.jibwistafe.wordpress.com
3
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 عدم الرضى أبن أحدا يتلقى الرسالة يف املنام أو يف اليقظة بعد النيب صلى هللا عليه وسلم أو أنه ترك لبعضالناس شيئا سرا دون بعض.
 عدم الرضى أبن أحدا يزوره النيب صلى هللا عليه وسلم يقظة4

 أن كل ما أدخل يف الدين الذي ليس منه غري مقبولاحملور الثاين :طرقها وأساليبها يف الدعوة

من السهل أن حنصر عدد الوسائل اليت هنجتها هذه اجلماعة يف الدعوة ونشر التعاليم اإلسالمي على النحو التايل:
 الوعظ واإلرشاد أتسيس املدارس للتعليم فتح مساجد صلوات اخلمس واجلوامع5

 -فتح جمالس العلم يف املساجد

فهذه هي الوسائل القدمية منذ بداية اجلماعة وال تزال متارسها إىل يومنا هذا ،أما الوسائل احلديثة اليت اوجدها
التطور على مر األايم فهي كاآليت:
 تقدمي الربامج اإلسالمية يف اإلذاعات والقنوات التلفازية إقامة الورشات والتوعيات للعلماء الذين يقدمون التفسري السيما يف رمضان حىت يكون هلم اهلدف ولتكونالعملية انجحة
 إنشاء الصحف واجملالت لألخبار والتعاليم اإلسالمية أتسيس القنوات التلفازية واإلذاعية6

 -عقد املؤمترات على املراحل الدولية والعاملية

7

 -الزايرات إىل املستشفيات والسجون وبيوت األيتام لتقدمي يد العون هلم

4

Gumi Abubakar Mahmud with Ismail A Tsiga, WHERE I STAND, P:157, Spectrum books limited, Ibadan
Abubakar, Ali Ali,state secretary general of izala kano state,57years old, kofar kansakali along kabuga kofar ruwa
road kano, hanyoyin kungiyar izala na daawah, 28/04/2017, 08029412147
6
Abubakar, Ali Ali,state secretary general of izala kano state
7
Jibwis social media stafe zamfara state Nigeria, manufar kafa qungiyar izala a Nigeria
www.jibwistafe.wordpress.com
5
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 إسعافات أولية ومساعدات مىت وجد احلاجة إىل ذلك8

 -أتسيس مجاعة اإلسعافات األولية ()first Aid group

وسوف تلقي هذه الدراسة ضوءا عن بعض أهم هذه الوسائل بشيء من اإلجياز والتفصيل
-1

الوعظ:
لقد كان الوعظ يف األايم األوىل هلذه اجلماعة وعظ يف األندية وأماكن اجتماع الناس ،حيث يكون
للواعظ من يتلوا له اآلايت القرآنية اليت تتعلق مبا يتحدث عنه .مث تطور األمر فأصبحوا يقدمون الوعظ
يف املدن ويف احلكومات احمللية برمتها ،مث تقدم األمر فصار هناك وعظ للوالية أبكملها مث الوعظ
9

للوطن النيجريي كله.

ولكل مرحلة من هذه املراحل رؤساء ورواد الذين ينظمون األمور وجيعلون الوقت هلذا الوعظ ،ومع
هذا التطور مل ترتك اجلماعة نظامها األصلي كالوعظ يف احلارات واألحياء ،بل مل تزل متارسه إىل يومنا
هذا ،إال ما وجد من التغريات والتطورات يف األساليب
ويكون الوعظ غالبا يوم اخلميس واجلمعة للحارات ،ويوم السبت واألحد للوالايت والوطن
وال يعطى للوعاظ موضوعات يناقشوهنا عند الوعظ ،إمنا جيمع العلماء فينظر إىل املشكلة اليت يعاين
هبا أهل احلارة أو احلكومة أو الوالية أو الوطن كله أو جله ،فكل من جاء دوره من العلماء يتحدث
10

فيما يتعلق هبذه املشكلة بغية للوصول إىل حلها.

8

Jibwis social media stafe zamfara state Nigeria, manufar kafa qungiyar izala a Nigeria
www.jibwistafe.wordpress.com
9
Abubakar, Ali Ali Abubakar,state secretary general of izala kano state,57years old, kofar kansakali along kabuga
kofar ruwa road kano, hanyoyin kungiyar izala na daawah, 28/04/2017, 08029412147
10

Abubakar Ali Ali Abubakar,state secretary general of izala kano state,57years old, kofar kansakali along kabuga
kofar ruwa road kano, hanyoyin kungiyar izala na daawah, 28/04/2017, 08029412147
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وقد وسعت مجاعة إزالة البدعة وإقامة السنة نطاق دعوهتا ،حيث كانوا يزورون كثريا من األوطان
والبالد اخلارجية للدعوة والوعظ .مثال قريب يف هذه السنة 2019م خرج زمرة من علماء هذه
11

اجلماعة إىل الوالايت املتحدة األمريكية وقدموا مواعظ وحماضرات يف املساجد.
-2

فتح املدارس:

أما ابلنسبة للمدارس ،فلها مدارس يف مراحل متعددة إذ هناك مدرسة األوالد والبنات ومدرسة للرجال الكبار ومدرسة
لألمهات .أما اليوم فإىل جانب هذه هناك مدارس عديدة النظامية الإلسالمية ،ابتدائية واثنوية وكليات .مثال ذلك
كلية الدراسة اإلسالمية والعربية يف فوتسكوم والية يويب ،ففيها املدرسة الروضة واإلبتدائية واإلعدادية والثانوية والكلية
اليت جيرى فيها مرامج

Nigerian Certificate of Education (NCE).

قد بلغ أمر فتح وأتسيس املدارس جلماعة إزالة البدعة إقامة السنة إىل وجود أكثر من ستة آالف مدارس خمتلفة يف
12

نواحي شىت من نيجرياي ،كما بني ذلك رئيس جلنة العلماء الوطنية ،الشيخ حممد اثين حيىي جنغر
-3

أتسيس القنوات التلفازية واإلذاعية:

ومن هذه القنوات قناة سنة ( )sunnah tvاليت أسسها دفيت عيسى صاحل ،رجل من أهل بنن ،وتول أمرها إىل عامل
من علماء مجاعة إزالة البدعة وإقامة السنة لنشر التعاليم اإلسالمية فيها ،فأصبحت من أعظم القنوات وأحبها إىل قلوب
الناس يشاهدها آالف مؤلفة من كل أرجاء الدنيا13 ،وهي حتاول يف تقدمي أنفع الربامج للناس من دروس وتعاليم دينية
واالجتماعية كاحلديث والتوحيد والفقه ،وتفسري القرآن العظيم إىل غري ذلك مما جيب على املسلم أن يعرف يف حياته.

11

Ibadurrahman Association inc. U.S.A, day 7 lecture at Mout Hope Masjid America By Kabiru Gombe. 18 april
2019. 2;38am.
12
Gaskiya tafi kwabo, kungiyaar izala tabude makarantu dubu 6 a sassa dabandaban na Najeryya www.nngtk.cm 29
march 2017.
13
Jibwis news paper Nigeria, www.jibwisnigeria.org sep28/2013
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وهناك قناة منارة التلفازية واإلذاعية اللتان أسستهما مجاعة إزالة البدعة وإقامة السنة بنفسها ،ويقدم فيها برامج كثرية
إسالمية تعمل على نشر التعاليم اإلسالمية و توعية الناس وتنبيه املسلمني على ما خلقوا من أجله وتوحيد صفوفهم
14

وإثبات األمن فيهم.
-4

أتسيس مجاعة اإلسعافات األولية ()yan agji

ومن أهم أعماهلم:
 مساعدة الناس على حفظ قواعد املرور يف الطرقات والشوارع15

 -مساعدة احلجيج يف نيجرياي والسعودية

 إسعافات أولية يف خمتلف األماكن يف نيجرياي16

 -مساعدة احلكومة على حفظ األمن يف الوطن كله

بعد هذا كله هناك عمل هام هتدف مجاعة إزلة البدعة إقامة السنة إىل حتقيقه وهو إنشاء املؤسسات لتعليم الناس
حرف يدوية ،كما بني ذلك رئيسها العام الشيخ عبد هللا باللو حينما يتحدث مع الصحافيني يف والية غميب .وبني
أن اجلماعة نظرت يف حال الناس يف الوطن فكانت حتاول إجياد طرق ووسائل لتعليم الناس الصناعات من زراعة وحرف
يدوية .وقال إننا مستعدون لنقل الناس عن الشوارع تركا للتسول واعتمادا على أنفسهم .وقال أيضا إهنم قد أسسوا
17

هيئة مكونة من مخسة أشخاص تعمل على تنظيم األمور لتحقيق هذا الغرض.
احملور الثالث :بعض البدع واملخالفات الشرعية اليت حاربتها اجلماعة

قد وجد ت اجلماعة إزالة البدعة كثريا من البدع ميارسها الناس ،وقد اجتهدوا كل االجتهاد حملاربتها وتصفية املسلمني من
أدراهنا .وقد واجهوا العاقات والعراقيل عند تلك املهمة ،إذ أن الناس قد انغمسوا فيها وجدوا آابئهم عليها .وبعض هذه
البدع قد زين للناس فضائلها وذكر هلم حماسنها وأهنا من عمل الدين الذي يثاب عليه يوم القيامة .وال يؤتى هلم ابلدليل
14

Nzzeer Danjagale(Abu-Muhammad), yadda zaa kama manara tv da manara radio, posted om august 12, 20015
0www.nazeerdanjagale.wordpress.com
15
Gudun mawar yan agaji gazaman lafiyar kasa, posted on 04/28/2016 by pharouk 90, www.umarlabdo.com
16
Gudun mawar yan agaji gazaman lafiyar kasa, posted on 04/28/2016 by pharouk 90, www.umarlabdo.com
17
Mujallarmu,Kungiyar izala takafa cibiyoyi na koyarda sanaa afadin kasarnan, www.mujallarmu.com
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على مثل تلك البدع ال من القرآن وال من السنة النبوية الشريفة إال حماولة إيل أعناق النصوص الشرعية .ومن أمثلة هذه
البدع ما أييت:
-1

زايرة القبور والغلو عندها:

وهذه من البدع اليت ورثها بعض أهل بالد نيجرياب ،بل هناك من يتخذه عيدا سنواي ميشون إىل بعض املقابر ألن
فيها أشخاص صاحلون ،يتدفقون إليهم ويزعمون أهنم يتشرفون ويقتبسون من كرامات وفضائل هؤالء املوتى ،وال
يغىن عنهم من هللا شيئا .وكثريا ما تكون تلك املقابر يبىن عليها املباين للتعبد فيها وهذا منهي يف الدين بدالئل
قاطعة .وال تزال هذه البدعة حية إال أن نسبتها خفضت إىل أسفل درجة بفضل هللا مث دعوة العلماء وتوعيتهم
للناس ،وهلذه اجلماعة دور كبري يف ذلك.
-2

األدعية واألذكار غري اثبتة يف الشرع

هاك بعض األدعية واألذكار اليت يتمسك هبا بعض أهل الطرائق الصوفية اليت ليس هلا أصل يف الشريعة ويزعمون
فضلها على الثابت الوارد من النيب صلى هللا عليه وسلم.
-3

الرقص عند الذكر:

وهذه أيضا من املخالفات الشرعية حيث يشوب بعض الطرائق ذكر هللا تعاىل مع اللعب والرقص ومزامري الشيطان،
يف املسجد أحياان ،وهللا أيمر عباده أن يذكروه تضرعا وخيفة ودون اجلهر من القول ابلغدو واألصال ،فال شك أن
اال نسان حني يرقص عند الذكر قد أساء األدب مع هللا تعاىل .وليس له حظ من اخلشوع والتواضع .نسأل هللا
السالمة والعافية.
وهناك كثري من هذه البدع واملخالفات الدينية اليت بذلت اجلماعة كل نفس ونفيس الجتثاث جذورها من بالد
نيجرياي املباركة .ومن تلكم املخالفات أيضا ما يلي:
 تكذيب بعض علماء الطرق الصوفية يف ادعائهم وزعمهم أهنم قادرون على توزيع اجلنة من الدنيا ملن أطاعهمأو أبذل ماله يف خدمتهم ،وأن هلم شفاعة يف اآلخرة ملن دخل طريقتهم.
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 االحتفال مبولد بعض العظماء يف بعض الطرائق الصوفية تفضيل بعض الصلوات واألدعية املخرتعة على املشروعة الثابتة من النيب صلى هللا عليه وسلم. االجتماع للدعاء على امليت يوم الثالث من وفاته والسابع واألربعني اإلحنناء عند التحية أو ما يشبه ابلركوع والسجواحملور الرابع :نظرة عامة عن مجاعة إزالة البدعة وإقامة السنة:
إ ن مجاعة إزالة البدعة وإقامة السنة ليست فرقة جديدة من الفرق اإلسالمية بل هي مجاعة من أهل السنة واجلماعة
كونوا منظمة حملاربة البدعة ومحل الناس على السنة النبوية الشريفة ،ألهنا مل أتت بشيء جديد يف معتقداهتا ونشاطاهتا
الدعوية ما خيالف القرآن والسنة واملنهج الصحيح الذي اتبعه السلف الصاحل .إال ما يوجد من أخطاء صادرة عنهم،
فهم بشر خيطئون ويصيبون.
وقد اهتموا يف بداية أمرهم بتغيري الناس مما كانوا عليه من البدع والعادات والتقاليد الفاسدة ،وقد كابدوا املشقات آنذاك
من طعن وشتم وإيذاء من نواحي متعددة ،لكنهم صربوا وواصلوا السري حىت بلغ سهمهم اهلدف.
ومجاعة اليوم هتتم كثريا ابلتعليم والتدريس ألن آابئها وأجدادها قدموا املهمة يف إزالة البدعة وتفهيم الناس الطريق الصحيح
وتصقيل أذهاهنم وصار كلهم أو جلهم على بصرية فلم يبق إال التعليم ،وهذا يف املدن ،أما البوادي والقرى فما زالت
اجلماعة تتغلغل فيها ملا فيها من البداوة واجلهالة والبدع والعادات والتقليد السيئة.
لكن قد ختللت يف هذه اجلماعة مشكالت وعاقات كثرية ،ومن أسباهبا فيما أدركنا مبالغات بعض اجليل من الشبان يف
الوعظ والدعوة حىت محلتهم إىل التشديد ،وليس للداعي إال أن يلني جانبه ليقرب املدعو و يطمإنه إىل ما يدعوا إليه،
وقد هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نكون منفرين للناس عن الدين.
وكذلك بعض علماء هذه اجلماعة أحياان يعمدون إىل أسلوب يف الوعظ فيه تسخيف واستهزاء لبعض الناس وعقائدهم
املخالفة للسنة .فقد أدبنا هللا سبحانه وتعاىل عن ترك مثل هذه األساليب يف حق الكافرين إذ قال "وال تسبوا اللذين
يدعون من دون هللا فيصبوا هللا عدوا بغري علم كذلك زيينا لكل أمة عملهم مث إىل رهبم مرجعهم فينبئهم مبا كانوا يعملون"
سورة األنعام اآلية108 :
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هذا يف الكافرين فكيف أبخيك املسلم.
وكذلك كون بعض الناس ينتمون إىل اإلزالة لكنهم جهلوا السنة فرتاه ال خلق وال أدب وال أمانة وال معاملة ،فيشار إليه
ابلبنان وقد ترك اللحية ورفع سرواله .وجيعل من ال يعرف اإلزالة يسيء الظن هبا إىل غري ذلك مما مل نذكره وهللا تعاىل
أعلم.
اخلامتة
ويف ختام جولتنا مع مجاعة إزالة البدعة إقامة السنة عن أساليبها وطرقها يف الدعوة ونشر التعاليم اإلسالمية يوصلنا إىل
استنتاج نتائج اآلتية:
➢ أبن دخل اإلسالم نيجرياي منذ القرن احلادي عشر امليالدي وقد اعتنق امللوك اإلسالم وأمروا مجاعتهم أن
يتخذوا اإلسالم دينا.
➢ وأن بعض الشيوخ املنتمني إىل الصوفية ال يهتمون إىل تنزيه عقائد أتباعهم يف بعض املمارسات اليت أورثوها
كابرا عن كابر واليت فيها شيء من الشرك والبدع.
➢ وأن مجاعة إزالة البدعة وإقامة السنة حاولت كل احملاولة يف اجتثاث الناس عما كانو عليه من العادات والتقاليد
اليت ختالف العقيدة الصحيحة.
➢ وأن أساليب هذه اجلماعة خصوصا يف أول ظهورها فيه نوع من الشدة والغلظة والطعن واالستهزاء ،وقد كابدوا
املشقات لكنهم صربوا وصابرو.
➢ وأن أهم طريق هذه اجلماعة يف الدعوة هو الوعظ ،وفتح املساجد ،وجمالس العلم ،وتقدمي الربامج اإلسالمية يف
اإلذاعات والقنوات التلفازية ومساعدة الناس بصفة عامة.
➢ وهدفهم األساسي هو محل الناس على الفهم الصحيح للقرآن والسنة بغري إدخال رأي فاسد.
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