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 *** 
ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم. بْسِم  أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده

َك نـَْعُبُد وَ  َك َنْسَتعنُي * اْهدََن الصِ رَاَط هللا الرَّْْحَن الرَّحيم * اْْلَْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلمنَي * الرَّْْحَن الرَّحيم * َمالك يـَْوم الدِ ين * إَّيَّ إَّيَّ
 َعْمَت َعلَْيِهْم َغْْيِ اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوال الضَّالِ نَي.اْلُمْسَتقيَم * ِصرَاط الَِّذيَن أَنْـ 

 َََلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو ادُْع ِإََل َسِبيِل رَبِ َك اِبْلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلََْسَنِة َوَجاِدْْلُْم اِبلَِِّت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُهو َْن   أَْعَلُم ِِ
 (126)النحل:  ْهَتِدينَ أَْعَلُم اِبْلمُ 

عتْ  ننجز مهمة  أنه كيف ميكن أنالشورى للنقاش َمن مقرتحات  اقرتاحا فروع كثْية للجماعة يف العامل لقد َو
أو كيف ميكن أن نتمكن من  ،بلدالإَل كل شرحية يف  رسالة اإلسالم اْلقيقيةنطاق إيصال تبليغ اإلسالم ونوسع 

عت مث َنقشوه جيدا ،إجناز هذه املهمة على أسس أفضل عت  كل مجاعة خطة عمل ْلا أيضا.  وَو اجلماعة لقد َو
وبعد مناقشته يف  ، وقد نوقش هذا االقرتاح جيداأيضا هذا االقرتاح يف جدول أعمال شوراها هذا العام يف بريطانيا

م بتخطيط ما سواء  جملس الشورى عندما يقو لكن اجلدير ابالنتباه دوما أن  .فعت إيل خطة عمل للموافقةاجمللس رُ 
مجاعي أو بغالبية  تخذ رأي  يف َوئها يُ و  يقدم أعضاء هذا اجمللس آراء خمتلفة، ألعمال التبليغ أو ملهمة أخرى، كان

يصبح من  وعندما تتم املوافقة عليها .للموافقة عليها وترسل إَل خليفة الوقت لتنفيذهوتُقرتح خطة عمل  األصوات
أن يبذل مجيع  وكذلك جيب على كل مسئول يف اجلماعة على كل مستوى الواجب على كل عضو من جملس الشورى 

جلماعة بريطانيا رح يف جملس الشورى فاملقرتح الذي طُ . األْحديني اآلخرين على العمل هبا كفاءاته لتنفيذها وحيث
قرتح يف أي أو نوقش هذا امل ،القرارات حبسبه تذ، واتُ تنشيط مهمة التبليغ وتوسيع نطاقهب والذي له عالقة للنقاش

يف فيجب على كل عضو  ،به وأرسلت القرارات بعد موافقة خليفة الوقت إَل فروع اجلماعة للعمل بلد من بالد العامل
فال  .خرين على ذلك أيضاشخصيا وحث اآلبه الشورى وكل مسئول يف اجلماعة أن يسعى جاهدا للعمل جملس 

أو إذا كان املقرتح  .ليغ وحده مسئول عن تنفيذه والعمل بهقرتح متعلقا ابلتبليغ لذا فإن سكرتْي التبتظنوا أنه ملا كان امل
املعنيني هم مسئولون عن السكرتْيين ال شك أن  .متعلقا أبي شعبة أخرى فالسكرتْي املعين هو املسئول عن تنفيذه

 خاصة التبليغ والرتبية أن ينشط يف مضمارعلى كل مستوى ن الواجب على كل مسئول يف اجلماعة أ إال ،تنفيذها
 .لآلخرين ويقدم أسوته



يتعاون بصورة كاملة ل مسئول يف فروع اجلماعة أن أود أن ألفت أنظار ك التبليغ لذاعن اآلن ِا أنين أود أن أتكلم 
حيث جيب أن ينفذوه على أنفسهم ويقدموا أسوة ألفراد لتنفيذ هذا املقرتح يف أفراد اجلماعة سكرتْي التبليغ  مع

وعندما سينشط املسئولون  .سهم يف أنشطة التبليغ بطريقة أو أخرىكل مسئول يف اجلماعة ميكن أن يُ  .اجلماعة
دون أي طلب تلقائيا األْحديني سيقدمون أسوة ألفراد اجلماعة ومن مث سيتقدم إثر مشاهدة هذه القدوة كثْي من 

بعض  .اإلسالم اْلقيقيةللعمل بتلك اخلطة وينضمون إَل الساعني لتبليغ رسالة  إَل ذلك منهم ودون لفت انتباههم
، إمنا هناك للتبليغ فهم يستطيعون أن يعطوا وقتهم أكثر يف شعبتهمال تكون عندهم أعمال كثْية أصال السكرتْيين 

لِت اتذت ومتت اخلطة ا يوصل الوطين أنسكرتْي التبليغ على كل حال من الواجب على  .حاجة للنية واإلرادة
اجلزء املتعلق أبفراد اجلماعة من  وصول يتأكد منمث جيب أن  .تبليغ يف كل مجاعة حمليةالإَل سكرتْي  املوافقة عليها

    .األمور اإلدارية دونعالقة أبفراد اجلماعة له الذي أي إَل كل فرد من أفراد اجلماعة اخلطة 

وجيب أن يعمل به  ليه يف اآلية الِت تلوهتا عليكمإ  نا هللاهَ لكن فوق ذلك كله جيب أن تفهموا األمر الذي وجَّ     
بوجه خاص ألهنم  اخلصوصينيولقد ذكرت الدعاة  .اخلصوصيونوكل مسئول يف اجلماعة والدعاة للتبليغ كل سكرتْي 

لكنهم إذا أعطوا وقتهم وكانوا ميلكون  قدموا أنفسهم ووعدوا أهنم سيعطون الوقت للتبليغ أكثر من بقية أفراد اجلماعة،
فلن تنشأ الربكة يف عملهم ولن تظهر له النتائج املرجوة   نها هللاي  العلم أيضا ومع ذلك إن مل ينتبهوا إَل األمور الِت ب

 املمكنة. 

 مث قال جيب أن تستخدموا يف النقاش أفضلَ  مث املوعظة اْلسنة ،أوْلا اْلكمة إليها  هنا هللاابختصار األمور الِت نبَّ 
بسبب جنوهنم  والتنظيمات قد شوهوا اإلسالمفالعلماء املزعومون يف العصر الراهن واجلماعات اإلرهابية  .دليل

أن اإلسالم ال ميلك اْلكمة والربهان،  اإلسالمي غْي العاملَُ رجة يظن لد العقل واْلكمة والربهانمن وكالمهم اجملرد 
يف  فإن التبليغ حبسب هذا التوجيه اإلْلي  .وإمنا يعلِ م العنف والتطرف فقط وأنه دين السفهاء واألغبياء والعياذ ابهلل،

اع هذه األمهية املسئولون أوال جيب أن يفهم و  .أْحديعلى كل مسئولية جسيمة  لدعوةنشر اوالتواصل ل هذه األَو
 شرتونَ  اإلسالم يف السنتني املاَيتني مسعة تإن أعمال هؤالء املتطرفني وبعض العلماء قد شوه .على كل مستوى

عن كون  رح السؤالقد صدر استطالع يف اآلونة األخْية حيث طُ  وسائل اإلعالم أيضا تلك األعمال كثْيا لدرجة
فكان جواب الغالبية أن اإلسالم دين التطرف والعنف وأن ، كروهنيموكون املسلمني  اإلسالم متشددا ودينا ظاملا

مع أن هذا  .للبالد اَرر يشكلون  م غْي مرغوب فيهم، وأهنم ال يريدون أن يعيش يف بالدهم املسلمون، وأهننياملسلم
الغالبية ترى املسلمني  تالنتائج عكس هذا متاما إذ كان تات أيضا وكاناالستطالع نفسه قد مت قبل بضع سنو 

اع جيب أن ندرك أنه كم من الواجب علينا أن ننشر الدعوة جبهد جهيد حبسب الطريق  .نجيدي ففي هذه األَو
 . الذي علََّمناه هللا

كثْية ولنشر الدعوة   معان   للحكمةلدعوة ابْلكمة، فما هي اْلكمة إذن؟ يف هذا اجملال هو ا  إن أول ما بينه هللا
فلنشر  .العلم ةفمن معاين اْلكم .لكي نضعها يف اْلسبان أثناء التبليغ بنجاح جيب أن نكون على علم هبذه املعاين،



فهم وجدوا العذر  ؛التبليغال منلك العلوم لذا ال نستطيع حنن  :بعض الناس يقولون .يكون لدينا العلم نالدعوة جيب أ
ابألدلة والرباهني   دَن سيدَن املسيح املوعودإذ قد زوَّ  يس عذرا يف اْلقيقة يف هذا العصرلكنه ل .يف هذا املعىن

مث  .علمية ْلد كبْي قدرةوبسعي بسيط يستطيع اإلنسان إحراز  هذه العلوم مهيأة يف أدبيات اجلماعة،ن إو  .العلمية
كثْي من الناس حني  .مث هناك مواقع خمتلفة على االنرتنت ،متوفرة يف صورة برامج األسئلة واألجوبةإن هذه املادة 

م ْلم نشرات وعناوين مواقع قدَّ ميكن أن تُ و  ت اآلن للنقاش الطويلالوقعندَن ة اإلسالم يقولون ليس نبلغهم رسال
وع  يفور لحديث والتحاور الالوقت لومن املالحظ أن الكثْيين الذين عندهم رغبة وال جيدون  .اجلماعة يتابعون املَو

فأوال هناك حاجة  .فقد أخربين البعض أهنم حصلوا على املعلومات عن اإلسالم عن هذا الطريق .ون املعلوماتويتلقَّ 
مث جيب أن تعرفوا أين تتوفر هذه الردود  ى هؤالء،من اْلوار العلمي حبسب مستو  لزَّيدة علومكم لكي تتمكنوا

ونتحاور مع أتباع األدَّين املختلفة وامللحدين  والرباهنيجيب أن نقدم األدلة  .ومواقعناواملادة يف أدبياتنا  العلمية
  .حبسب أفكارهم وأدلتهم

فبدال من  .إلثباتهأدلة أخرى تا  إَل حيوال نقدم دليال  ،كماحممث من معاين اْلكمة أن يكون الكالم قوَّي ومتينا و 
فمن واجبات قسم التبليغ  .جيب أن ندرس االعرتاض جيدا ونسعى لتفنيده بدليل قوي الطويلةاخلوض يف النقاشات 

مث يهيئوا ذلك الكتاب لفروع اجلماعة لكي تتوفر للناس  كتابأيضا أن جيمع هذه االعرتاَات واألدلة للرد عليها يف  
  .أدلة علمية وقوية ومتينة للرد على االعرتاَات

ميكن أن تقع علينا  نقدم يف اْلوار اعرتاَات  ال ومن منطلق هذا املعىن جيب أن مث من معاين اْلكمة العدل أيضا 
تب اخللفاء تبه وكُ وكُ  نتيجة تربية سيدَن املسيح املوعود  بفضل هللا إن اجلماعة اإلسالمية األْحدية  .أيضا
ع عموما أيضا ع أما عامة املسلمني .ال تواجه هذا الَو فاملسلمون  .وأتباع األدَّين األخرى فيواجهون مثل هذا الَو

 ًَ وننا أحياَن يثْيون اعرتا فكبار الناس الذين  .يقع على بقية األنبياء أيضا  املوعودا على املسيح الذين يعاَر
ون على سييعد ون أنفسهم علماء  لذا  .أحياَن اعرتاَا يقع على األنبياء اآلخرين أيضا دَن املسيح املوعود يعرَت

 هاه األْحديني وجيب أن جيمع مثل هذه االعرتاَات والردود ويهيئجيب أن يراعي قسم التبليغ هذا أيضا ويوج ِ 
ني  االعرتاَات ههذنفسه تثار  ومن زمن املسيح املوعود  .لألْحديني الِت تقع على اآلخرين وعلى دين املعرَت

وأخرب املسلمني أنكم  .أتباع األدَّين األخرى استنادا إَل أدبياهتم وكتبهم الدينية على دها املسيح املوعود فأعا
جيب على قسم التبليغ كما قلت سابقا أن  .قد أثْيت من قبل َد اإلسالم من قبل الكفار تثْيون َدي اعرتاَات  

إذا كنا نريد أن  .ويهيئها لفروع اجلماعة يف صورة نشرات صغْية ينشر عددا من االعرتاَات من هذا القبيل أيضا
  .ويتحمل النفقات أيضا ل عددا أكرب يف أعمال التبليغ فال بد أن يقوم قسم التبليغ هبذا اجلهد والسعينشغ ِ 

فالكالم بغضب واالستعجال يف  ،أعمال التبليغ تقتضي اْللم والعقل كثْياإن ، وكذلك من معاين اْلكمة اْللم واللني
بل على العكس علينا أن  .بدون الغيظالرد يرتك انطباعا سلبيا يف اآلخرين إذ يظنون أن هؤالء ال ميلكون األدلة لذا يُ 



فإن غضب العلماء املزعومني وتطرفهم قد أاتح لغْي املسلمني فرصة االعرتاض ، يغضبوننتكلم برفق حىت مع الذين 
    وإال لو صدر اْلديث من قبل املسلمني هبدوء ورفق لتالشى كثْي من االعرتاَات تلقائيا. ، اإلسالمليم اتععلى 

ومن معاين اْلكمة النبوُة، وعليه فاملعىن أن علينا أن نقدم خالل النقاش واْلوار األدلة والتعاليم الواردة يف القرآن 
على هبم . لقد رأيت أنين عندما أحتدث أمام الطاعنني يف اإلسالم أو املتأثرين نبينا حممد  على الكرمي الذي نزل

 وقًعا إجيابيا جدا. فيهم َوء آَّيت القرآن الكرمي فهذا يرتك 
ومن معاين اْلكمة املنُع من اجلهل، وعليه فيجب اْلوار ِا يفهمه الطرف اآلخر بسهولة ويزول به جهُله. وقد 

 الناس على قدر عقوْلم.  خاطبواوسلم  قال النيب صلى هللا عليه
ومن معاين اْلكمة القوُل املوافق للحق، وعليه فعلينا أال نقول يف النقاش إال ما هو حق وصدق ومطابق للواقع، 

اآلخرين، ذلك أن نتائج األمور املخالفة للحق والواقع تكون سيئة من أجل التأثْي يف وليس أن نتكلم خالف الواقع 
 قيقة للناس يف يوم من األَّيم. لذا جيب أن نقول دائما ما هو حق ومطابق للواقع. إذ تنكشف اْل

ومن معاين اْلكمة الكالُم يف حمله واملوافُق ملقتضى اْلال، أي إذا رأيَت أن الطرف اآلخر سيغضب ويتعصب 
الكف  عن تقدمي  بذكرك حجة معينة وسيتشاجر معك بداًل من االستماع إَل دعوتك، ويزداد عنك بُعًدا، فعليك

 تلك اْلجة أمامه، وقد ْم من األدلة ما يقتضيه اْلال ويوافق طبع اخلصم، ويقر به إليك بدالً من إبعاده عنك. 
كالما يعجب بسماعه اخلصم ويقتنع به، فال يربح املتكلم يطارد اخلصم بكالمه   ومن الناس من يتكلم يف اجمللس

ويعيد اعرتاَه كأنه يريد أن ال يَدعه حىت يقتنع يف اْلال ويف املكان، بداًل من أن يكتفي هذا بكالمه الذي أثر يف 
ما كان عند صاحبه من  اخلصم إجيابيا ليكمل اْلديث معه فيما بعد يف فرصة مالئمة أخرى. وهذا التصرف يزيل

أتثْي إجيايب من قوله، بل ميل  كالمه ويتعصب ويبتعد أكثر بداًل من أن يقرتب. لذا فال بد لدى تبليغ الدعوة من 
معرفة طبع اخلصم ومزاجه. وهذا يتطلب املواظبة على التبليغ والدعوة وكذلك التواصل مع اآلخرين، ألن التواصل 

معرفة طباع اآلخرين. لذا فهناك حاجة ماسة للمثابرة على النشاطات الدعوية بال  الشخصي هو ما يساعد املرء على
انقطاع، وليس أن نكتفي ابلقيام حبملة دعوية ألسبوع أو عشرة أَّيم على فرتات، أو أن نوزع املنشورات على الطرق 

 ونظن أننا قد قمنا بواجب التبليغ والدعوة. 
أْحديون كثْيون ذوو أعمار متفاوتة طالبني اللجوء هنا. بعضهم شباب يتمتعون بصحة  األخْيةلقد أتى هنا يف الفرتة 

جيدة، وبعضهم سنهم أكرب نسبيا، ويكون عند هؤالء وقت فائض كثْي حيث يبقون عاطلني معظم الوقت عادة، 
 أو كثْيا حبسب صحتهم فعليهم مجيعا أن يتطوعوا ألعمال الدعوة وتوزيع املنشورات ويعطوا ْلذا العمل أوقاهتم، قليال

ويوزعوها. فإذا كنتم تريدون توزيع واألقراص املضغوطة وأعمارهم. وإذا كانوا ال يعرفون اللغة فعليهم أن خيرجوا ابملناشْي 
املناشْي على الشوارع، فأيضا جيب العمل هبذه اخلطة على أسس اثبتة دائمة، وميكن االستعانة يف ذلك بطاليب 

 بر وثواب وأداء لفريضة الدعوة أيضا، ولعلهم حيصلون على اللجوء بسرعة بربكة هذا العمل. اللجوء هؤالء. فهذا 



على كل حال، جيب على قسم الدعوة إيصال هذه التعليمات املتعلقة ابلدعوة والتبليغ على أسس دائمة إَل أبناء 
التعليمات، كما ينبغي أن يتم اجلماعة، وجيب أن يزودهم هذا القسم ابملنشورات، مث جيب العمل على َوء هذه 

 النقاش الدعوي على َوء املعاين املذكورة يف كلمة اْلكمة.
يشرتك يف هذا العمل املسؤولون، وكذلك أبناء اجلماعة اآلخرون املقيمون هنا منذ مدة، وليس أن يرتكوا  أن وجيب 

 لطاليب اللجوء هؤالء فقط حبجة أين قد حتدثت عنهم خاصة.العمل هذا 
ب على الذين يسمون أنفسهم االدعاة إَل هللاا أن يتقدموا إَل هذا املضمار خاصة نإنفاق أوقاهتم أكثر ما كما جي  

اع العامل اْلرجة تفرض علينا اآلن أن خنرب الناس عنها بكل  يستطيعون وليس أن يكتفوا هبذا اللقب فقط. إن أَو
اع هو انغماسكم يف املاد وح، ونقول ْلم إن سبب هذه األَو ية وسخط هللا على الناس، فال سبيل لكم إال َو

 ابلتبليغالعودة إَل هللا والبحث عن الدين اْلق. إن األمر بقيام الدعوة ابملوعظة اْلسنة متضمن يف األمر اإلْلي 
له ابْلكمة أيضا، أي علينا الدعوة أبسلوب لني ومؤثر يف القلوب. فواجبنا أن أنمتر أبمر هللا لنا بدعوة الناس إَل سبي

ابْلكمة واملوعظة اْلسنة واْلجة الِت هي أحسن اْلجج، وأن نقوم هبذا الواجب مثابرين بدون انقطاع، أما النتائج 
فبيد هللا، فمن سيظل يتخبط يف الضاللة ومن سيهتدي فِعلمه عند هللا وحده. وقد بني هللا تعاَل يف آية أخرى أيضا 

كراه. فواجبنا الدعوة وتبليغ رسالة اْلق إَل كل فرد يف العامل، وكشِف أنكم لن تستطيعوا أن هتدوا أحدا ابلقوة واإل 
حماسن اإلسالم وتعاليمه اجلميلة للناس مجيعا، لذا فيجب أن نستمر يف هذا العمل. اإلنسان ليس بعامل الغيب حىت 

إنه ال يدري من سيتأثر يقول جيب أن أذهب لتبليغ رسالة اْلق إَل َمن يتقبلها بدالً من إَاعة الوقت مع اآلخرين، ف
بتبليغه ودعوته. إن هللا تعاَل يقول إنكم ال تعلمون من سيقتنع ومن ال يقتنع. فالنتائج ليست مسؤوليتنا حبسب قول 
هللا هذا، ولن ُنسأل ملاذا مل أتت نتائج دعوتنا إجيابيًة، وملاذا مل يقتنع برسالتنا كافة الناس وملاذا مل يدخلوا يف اإلسالم 

منا ُنسأل عند هللا هل بل ْغنا الرسالة، أو ملاذا مل نؤد فريضة التبليغ، وملاذا مل أنمتر أبمر هللا هذا. أما من كلهم. إ
سيهتدي ومن ال يهتدي فِعلمه عند هللا فقط. إذا أدينا واجبنا فعلى األقل لن يقول الناس هلل تعاَل بعد موهتم َّي رب 

 ؟ذلكمل تبُلغنا رسالة اإلسالم، فما ذنبنا يف 
. فقبل يومني  فال يقبلون بعض الناس يسمعون الرسالة ويستوعبوهنا لكن من سوء حظهم حتول دون إمياهنم العوائق

كتب يل أحد الدعاة من أورواب أن فالَن كان جاء للقائكم وحضر اجللسة السنوية أبملانيا وكان متأثرا من الدعوة 
هومعجبا أبجواء اجللسة، وقد أراد مرارا أن يبايع لكن  بعض العراقيل يف كل مرة. فاهلل أعلم هل سيقبل هذا  تعرَت

 جب التبليغ له، وأخربَنه بتعاليم اإلسالم اْلقة. دعوتنا أم ال، إال أننا قد أدينا وا
لدعوة والتبليغ وهو أن بعض الناس يسألوننا ويقولون ما هو عدد الذين أدخلتموهم يتعلق ابوهناك أمر آخر أريد ذكره 

بدعوتكم يف مجاعتكم األْحدية. ويقولون أيضا إن املسلمني ال يعد ونكم مسلمني. ويقولون أيضا كم من الزمن 
تبليغ رسالة اإلسالم للناس. مث إهنم يعرتفون أيضا أن ما بستغرق انتشاُر تعاليم اإلسالم ابلطريقة الِت تقومون هبا سي

تقدمونه منطقي ومليء ابْلكمة. لقد سئلت أَن أيضا هذه األسئلة يف خمتلف األماكن واملناسبات. ففي جولِت هذه 



ا إننا مأمورون بتبليغ الدعوة، ولن حنيد عن أدائه ولن نكف عن ألملانيا قد وجه يل صحفي هذا السؤال فأجيب دائم
هذا العمل، أما من سيهتدي ومن ال يهتدي فِعلمه عند هللا تعاَل. سوف نستمر يف القيام ابملهمة املنوطة بنا حتما. 

ل األكثرية يف العامل يف غْي أن هللا تعاَل قد وعد أن الغلبة هلل ولرسوله، إن شاء هللا، لذا فإننا أنمل بقوة أننا سنشك
 يوم من األَّيم نإذن هللا تعاَل. 

لقد ذكر املسيح املوعود عليه السالم لدى تفسْي هذه اآلية الِت تلوهتا يف مستهل اخلطبة أمورا كثْية، وقد قال حضرته 
ي اإلسالم سعوا أحياَن لتأجيج مشاعره ومشاعر الناس، ولكنه حتلى ابلصرب ع اماًل هبذه وهو يبني كيف أن معاَر

وهللا يعلم أين مل أترك الرفق واللطف عند الرد على اخلصوم اآلية تفادَّي لطول اخلصومات وتدمْي السالم. فقد كتب: 
ون  )أي مل حيدث قط أين تليت عن الرفق ولني الكالم( بل استخدمُت كلمات لينة دائما، إال حني كتب املعاَر

ود، عندها استخدمت بعض الشدة الِت وراءها حكمة، ليجد فيها قوُمنا عبارات قاسية ومثْية للفنت إَل أقصى اْلد
ي اإلسالم بعض التعويض فيكبتوا ثورهتم اْلمجية )أي أن علماء السوء والشر املتجاوزين اْلدود والذين  من معاَر

هم بنفس القسوة الِت يقودون الناس يتجاوزون اْلدود أحياَن يف االعتداء علينا ويضلون العامة، فتمس  اْلاجة للرد علي
استخدموها يف كتاابهتم َد املسلمني، فنستخدم َدهم الشدة ابلقدر الذي استخدموها به َد املسلمني وال نزيد 
عليها، وال حاجة بعدها ألن يثور املسلمون َد هؤالء املعتدين ويلجأوا إَل أعمال اْلمجية لكيال تقع الفتنة 

ورة النفس أو الغضب بل قد اسُتخدمْت كإسرتاتيجية حكيمة عماًل أبمر والفساد( وهذه الشدة ليست َنمجة عن ث
. )أي عندما نلجأ إَل الشدة اُدُْع ِإََل َسِبيِل َربِ َك اِبْلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلََْسَنِة َوَجاِدْْلُْم اِبلَِِّت ِهَي َأْحَسنُ هللا تعاَل: 

مالً هبذه اآلية القرآنية الِت أتمر ابلتصرف اْلكيم، أي أتمرَن أبن نقول يف مثل هذه املواقف أحياَن، فإمنا نفعل ذلك ع
يكون الكالم شديدا، وإال فعلينا الرفق  أن قوال مالئما للموقف عند اْلاجة رًدا على اخلصم، وعندها فقط جيب

 عموما(
 بل غ حني أيضا وذلك. َأْحَسنُ  ِهيَ  اِبلَِِّت  َوَجاِدْْلُمْ : تعاَل هللا أبمر عمال كحكمة  اسُتخدمت : بلقال 

ون    الكائنات فخر الكونني سيد وموالَن سيدَن حبق واستخدموا منتهاها اللسان وبذاءة والتحقْي اإلساءة املعاَر
 البالغ،. )هذه اْلكمة إَل جلأتُ  املواقف هذه مثل ففي. األمن تقويض إَل تؤدي كادت  ابلشر ومليئة سيئة كلمات

  (األوَل الطبعة ،17ص
أن يـَُرد  ببعض القسوة عامال ابألسلوب الذي  َأْحَسنُ  ِهيَ  اِبلَِِّت  َوَجاِدْْلُمْ ففي مثل هذه اْلالة سيكون املراُد من 

الفتنة والشر وتبليُغ الرسالة بشكل صحيح، وهذه األشياء  ءدرْ يسلكه الطرف اآلخر، واْلدف األصلي من ورائه هو 
ني، بل قال   ال بد منها. مل ينهج املسيح املوعود ، َروريةأيضا إن طاعة اْلكومة والقانون  منهج املعاَر

 الفتنة مل يفعل شيئا إال أنه قد م األدلة واستعان ابلقانون، ولكن حيث كان َرورَّي أن يبدي الغْية أبداها.  ءولدر 
ع آخر: ليس يقول حضرته   درجة إَل اللني نبدي أن َأْحَسن ِهيَ  اِبلَِِّت  َوَجاِدْْلُم اآلية من املراد يف مَو

 األكرم رسولنا بكذب ويتنبأ األلوهية يد عي َمن صادقا نعدَّ  أن ميكن هل. األمر واقع مع يتناىف ما ونصدِ ق املداهنة،



 موسى ويسمي  اخليانة شعبِ  من وشعبة املنافقني سْية هي بل كال،  ابألحسن؟ جمادلة هذه هل سارقا؟ .
 (األوَل الطبعة اْلاشية ،77ص القلوب، ترَّيق)

لكي ال نكون من املداهنني، وال ينبغي من أجل التبليغ وإيصال  مورهذه األ بني فرقالفال بد أن ننتبه دوما إَل 
الدعوة إَل اآلخرين أن نبـُْلغ حدًّا تنمحي فيه الغْية كليا. صحيح أننا جيب أن نتجنب الشجار والفساد ولكن يف 

ون اْلدود عند اعرتاَهم أو بعض األحيان ُيضطر املرء أ ن يرد على املخالف بكلماته ْلد ما، فحيث يتجاوز املعاَر
اللني  يستخدمون كلمات بذيئة وسيئة لدرجة قصوى ُيضطر املرُء أن يرد  ببعض القسوة لدرأ الفتنة. وكذلك قال 

كمة َرورية يف كل حال ال يعين أن نداهن ونتملق وخناف لدرجة نصد ق ما يناىف واقع األمر. ال شك أن اْل
أيضا َروري، لذا ينبغي التذكر أبن  ،اخلطأ خطأن إ :قولالولكن َروري وكذلك اللني يف القول واألخالُق أيضا 

اْلكمة ال تعين الـُجْْب أو تصديق شيء خاطئ لتقريب اآلخر إَل نفسه. مثال لقد سن  أهل الدنيا يف هذه األَّيم 
األْحديني يد عون أهنم بعيدون عن التطر ف إن قوانني ال تسمح هبا الشريعة إطالقا، وإذا تكلم أحد َدها فيقولون 

عكس ذلك، أْي يُبدون أهنم ليسوا متطرفني ولكنهم متطرفون يف بعض األمور، واألمثلة الِت يقدموهنا ولكنهم يفعلون 
. طُرحت علي مؤخرا بعض األسئلة يف أملانيا وعل ق اجلنسي أو قضية الشذوذ النساءَ  هي قضية مصافحة الرجالِ 

نقول جيب أن خطأ إَل الشجار ولكن ما هو  جوبِت، ولكن األكثرية فهموا اْلقيقة، لسنا حباجةأالبعُض سلًبا على 
 خطأ يف كل حال. نه إ

يف األَّيم املاَية ُأشيَع عن عضو ْلزب سياسي يف اململكة املتحدة أنه سْيشح نفسه ليكون رئيس اْلزب، فأعلن 
 اإلجهاض، يعارضهذا العضو أنه ال يستطيع أن يرشح نفسه لرائسة اْلزب ألنه َد الشذوذ اجلنسي واثنيا هو 

. أما الشذوذ اجلنسي فالقرآن والكتاب املقدس  اوقال: هذان األمران ملما ال جمال يف جمتمعنا لسماع شيء َدمه
، وأما اإلجهاض فنحن نراه جائزا يف بعض على مستوى القومرتكبيه علنا كالمها ذكر العقاب من هللا تعاَل مل

 يعارضسياسي آخر ألنه كان حزب . وكذلك استقال رئيس مطلقا اْلاالت ولكن ْلذا الرجل رأيه فْياه غْي جائز
الشذوذ اجلنسي وقال إنين بسبب ذلك انقسمُت بني إمياين والسياسة لذا رأيُت من األفضل أن أتلى عن منصب 
رائسة اْلزب للحفاظ على إمياين. فلو كان هؤالء الناس، الذين هم أهل الدنيا ودينهم أيضا ليس يف حالته األصلية، 

ون أبمورهم الدنيوية من أجل الدين وال يداهنون وال يبدون اجلْب فنحن الذين نؤمن ابلشريعة األخْية الدائمة  يضح  
كم جيب أن يكون إمياننا قوَّي. وجيب أن ننقض هذه األمور حبكمة وأبدلة قاطعة يف عالقاتنا الدنيوية ويف عالقاتنا 

ا الدنيوية، كما ال ينبغي أن نوافقهم خوفا من قطع العالقات، إن الدَعوية أيضا وال ينبغي أن خنافها من أجل مصاْلن
نتحدث حبكمة لن تنتهي العالقات، مث كما ذكرُت أن هللا تعاَل يقول أَن أعلم ابملهتدين، فالذي يريد هللا تعاَل أن 

 يهديه سيفتح قلبه بنفسه. 
ة، مثة أمر جدير أبن يتوجه إليه املسئولون، فلقد رأيُت أهنم يف بعض  األحيان يُبدون اجلْب، عليهم أال يبالوا ابملعاَر

ة إمنا تفتح سبل التبليغ. يقول املسيح املوعود  ع: ابقدر ألن املعاَر  تتزايد بقوة اْلق الباطلُ  يعارض ما يف مَو



 يفأكثر  بغزارة األمطار تنزل وحزيران شهر أَّير يف اْلرارة كلما اشتدت  أنه مشهور املزارعني ففي. وقدرته.. اْلق قوة
)أْي بقدر ما اشتد  اْلر يف أَّير وحزيران بقدر ما كثر نزول األمطار يف موسم األمطار حني هتب  ،موسم األمطار

ة اْلق   يواجه ما بقدر أنه طبيعيمن الف( رَّيح امون سونا وذلك يف متوز وآب وأيلول، قال   يلمع شرسة معاَر
 مجاعة   فيها تشكلت قد َدَن أكرب َجة   ظهرت الِت األماكن يف إنه إذ شخصيًّا ذلك اختربَن لقد .بقوة ويتجلى

 تقدم.ا  فيها حيدث ال الدعوة، مساع إثر الناس فيها يصُمت الِت األماكن أما لنا،
ونرى هذه املشاهد يف هذه األَّيم أيضا، التقيُت مؤخرا يف أملانيا مع شخص غْي أْحدي شهْي جاء من اجلزائر وقال: 
صحيح أن مجاعتكم يف هذه األَّيم متر بظروف صعبة هناك، ولكن بَلغ تعارُف اجلماعة وتبليُغها مجيَع مناطق البلد 

ة وبدأ الناس يعرفون اجلم ْلذا اْلد حىت يف عشرة أو التعريف اعة، وما كنتم تستطيعون نشر تقريبا بسبب هذه املعاَر
ة، وكتب بعض األْحديني اجلزائريني أيضا أن الناس يف كثْي من املناطق  عشرين سنة أيضا، وكان هذا بسبب املعاَر

ة أ. مستعدون للبيعة وينتظرون حتس ن الظروف بعض الشيء و من أهل لذا ال ينبغي أن تشعروا أبي خوف من املعاَر
 الدنيا، ولكن مع ذلك التمسك ابْلكمة أيضا َروري. 

ومن الضروري للتبليغ أن يكون قول املرء وفعله متطابَقني، وأن يعمل ِا يقول. ولن خير  من فمه كالم اْلكمة ولن 
 ألمر: يف مناسبة وهو يوج ه إَل هذا ا يؤثر يف اآلخرين ما مل يتطابق فعله مع قوله. قال املسيح املوعود 

 الناس ويعظون األنبياء وورثة الرسول عن َنئبني أنفسهم ويعتربون املنابر ويعتلون وعلماء مشايخ يُدعون كثْيون  اهناك
 قلوبكم؟ يف كالمهم  يؤث ر هل: مبدأ من املشينة وسلوكياهتم أعماَْلم قيسوا ولكن. واملنكرات والزهو الكرب جيتنبوا أن

 أبنفسهم وعملوا عملية قوة ميلكون كانوا  ( لو)وعلى ذلك فلن يؤثر كالم كل مبلِ غ ما مل يطابق فعُله قوَله، قال 
 يقولون أَنس الدنيا يف كان  أنه اآلية هذه توحيو  تـَْفَعُلونَ  اَل  َما تـَُقوُلونَ  ملَِ : الكرمي القرآن يف قيل ملا ،يقولوا أن قبل
 َنبعا يكن مل إن شيئا اإلنسان كالم  يؤثر ال وعوا، جيدا امسعوين .أيضا املستقبل يف وسيكونون وما زالوا يفعلون، ال ما

 الذي القلوب يف والتأثْي النجاح ألن  األكرم نبينا صدق يتضح هنا فمن. العمل بقوة ومدعوما القلب صدق عن
 تقرير. )وفعله قوله بني كامل  انسجام هناك كان  ألنه ذلك كل  حدث وقد. آدم بين اتريخ يف له نظْي ال خلقه

  (74 - 73ص م،1897 عام السنوية اجللسة
 يرافقها مل ما تنفع ال فقط اللسان وطالقة املعسول الكالم أن جيدا َنصحا إَّيَن: اتذك روا مث قال حضرته 

 اجللسة تقرير) تـَْفَعُلونَ  اَل  َما تـَُقوُلوا َأنْ  هللاِ  ِعْندَ  َمْقًتا َكربَُ : تعاَل هللا يقول هللا، عند وحده للكالم أمهية وال. العمل
  (80ص م،1897 عام السنوية

 أن جيب. دائما عنه بعيَدين والنفاق اجلْب يكونجيب أن  بل. وجهني ذا يكون أال املؤمن على : اجيبمث يقول 
 أبسوهتم فتأس وا. حياهتم يف الصحابة خلقه كما  اتما انسجاما فيهما واخُلقوا دائما سديدا وفعلكم قولكم يكون

 (2ص ،5/1905/ 10عدد ،16رقم ،9جملد اْلكم،) ا.ووفائكم صدقكم أمثلة واَربوا



 تضربوا منوذ  أن هو صدقه وإظهار اإلسالم للدفاع عن واألهم األول يف مكان آخر: ااجلانب مث نصح 
 ا .العامل يف اإلسالم وكماالته حماسن تنشروا أن هو الثاين واجلانب. صادقني مسلمني

فثمة حاجة لُنحدث يف أنفسنا تغيْيات طيبة من أجل التبليغ، وحني يصبح اإلنسان منوذ  مسلم صادق فيستحيل 
، وبذلك تُفتح سبل التبليغ قبل بْدء التبليغ إليه أال يتوجه إليه الناس، بل حني يرى الناس منوذجا يتوجهون تلقائيا

   ذلك. )آمني( النظامي، وف قنا هللا تعاَل للعمل حبسب 
 


