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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الحمدددد هلل ال العدددالمينال  اللددد ة  السددد م علدددى ييدددر المر دددلينال  ددديد ا محمدددد

  على آله  صحبه  من تبعه بإحسان إلى يوم الدينال أما بعد.

النددداأ  أ دددبم علددديعم مدددن الدددنعمال   دددار لعدددم مدددا يف السدددما ا   ¸ لقدددد يلددد  اهلل

 يوحدددد  ال  أدددد أا دددى اهلل تعدددالى الر دددى  أ ددد ل علددديعم ال تددد   ´  األاض؛ ليعبدددد  

هال فالدددعوة إلددى ال  يبينددوا لعددم ييددو يعبد  دده  يوحد  دد¸ ليدددعوا الندداأ إلددى عبددادة اهلل

اهلل تبددداات  تعدددالى إ مدددا لدددج بيدددان للمدددنعل الدددده  دددرعه اهلل تعدددالى لعبددداد ال  أدددد أدددال 

ًلتعالى:  َش   ُُ م شًلَامًل م)رُُسًلا  مئ  ينش ر   ِ نًْل ُُ موش ينش م ل ممر  ش مىش مِ نَنًلِ   َش مُحَجًلميشُكًلن م ِرسُسًل   َش ْعًل ٌةمبش
م لُم َش َكش ِ(موش يم  ك  يز  محش ز   [165: النساء] .عش

إلدددى اهلل مدددن أ دددرف األعمدددال التدددج يعديعدددا المسدددلم  أع معددداال يجددد    الددددعوة 

أن اهلل تعددالى أددد تو لددا  ¸ عليعددا الايددر يف د يددا   أيددرا ال  مددن فإددى الدددعوة إلددى اهلل

مموش لُم)بنفسددده حيددد  أدددال:  ش    م   ًلًلًلُِ مى دش ش ش ًلًلًلْنم  ُش شم  َ يشْمًلًلًل موش  َ م َِاًلًلًلاش مرش ر  ُعنمى دش َْ يشًلًلًل
) يم   .[25: يو س] ُمْاتشق 

 ال أدددال تعدددالى:ييدددر الالددد   أ دددرفعم األ بيددداء الددددين لدددم يمدددا أكدددا يا ددد    يفددد 

و م َُ م ْعبُ  َ
ش
مأ مرشُسنًل  ة  َُ ُ

مأ مُُكِّ ثْنشِمِف  مبشعش َْ لشقش (م لشم)وش  .[ 36: النحى] وش ْجتشن بُن م لَطُِغنتش



 
 

 
3 

  

 ‘ ال فقددد أددام النبددج‘ ن علددى العمددى الدددعوه لددم األتبددان الحقيقيددون للنبددجو القددا م

 أ ذه يف دعوته صرب حتى ا تشدر   ‘ بالدعوة إلى اهلل  جالد يف  بيى إأامتعاال  لما ابتلج

 دعوته بين الناأ.

لدددو بددده  بيعدددا صدددلوا  اهلل   ددد مه عليدددهال حيددد   ا   لفددد  أمتندددا بمدددا يت  أدددد يت

  ددل وا يريقدده لي و ددوا أتباعدده حًقددا ملددداًأا لقولدده  ‘ الدددعاة أمددر الدددعوة عددن النبددج

ددتعددالى   ددىه ل  ددا أ   ددا أت م     
ِ
ان  اهلل ددبهح  نِددج    ت ددِن اْتب ع  م   أ   ددا   

ةم ددى ب ِلددير  ل   ع 
ِ
ددى اهلل ددو إِل  عت ددبِيلِج أ ده ِدِ    

دددِريِين   شه مت ال  أمدددا البلددديرة يف الددددعوة فتتمقدددى يف أن تقدددوم علدددى [108: يو دددو] (مِدددن  اله

مدددن  العلدددم الشدددرعج اللدددحين  أن تقدددنن بددداللين  أن يلدددرب الددددعاة علدددى مدددا ي أو ددده

 .ابت ءا  بعد الدعوة

م أ ل مددددن اتبعدددده  تحملددددوا  اضددددج عددددنع  يددددان صددددحاب  النبددددج صددددلى اهلل عليدددده

مسددع لي  الددددعوةال فنيددوا ديددداالم  بددددلوا أ فسددعم  أمدددوالعم ليددددعوا الندداأ إلدددى ديدددن 

ففتحدددوا الدددب د حتدددى  صدددل  دعدددوة اا ددد م إلدددى مشددداا  األاض  م اا ددداال  ¸ اهلل

أن يقددوم بالدددعوة علددى أدددا  ‘ للنبددج الحقيقدد التبعيدد   علددى يددى مسددلم يريددد أن يحقدد  

وا  ‘ ا تطاعته حي  أال نِّج ب لِّ ت وه  ع  ل   . أحمد  غيرلما ال ا ا  الباااه(آي  ً    

 الدددعوة إلددى اهلل يف زمددن الفددتن مددن أ ددد مددا يحتاجدده المسددلمونال  ياصددً  مدد  مددا 

تواجعددده المجتمعدددا  المسدددلم  يف  أتندددا الحدددالج مدددن ا تشددداا التإدددليى  يقدددرة الفسددداد 
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 االحددادال  ت ايددد دعدداة التنلددير الدددين يجوبددون العددالم لبدد   ددر الم مسددت لين جعددى 

تددددر ف لرف دددداا التددددج تشدددد ش  الشددددعولال  اليددددش عددددن ا تشدددداا الفددددر  الإددددال  التددددج

المسدددلمين يف أصدددول عقيددددبم  تنشدددر بيدددنعم الارافدددا   البددددنال  تددد ين ا بتعددداد عدددن 

 زان  اللددحاب   التددابعين اضددوان اهلل علددديعم تشددويهمددنعل السددلو القددويم مددن يدد ل 

ال فقدددد أصدددبح  األمددد  اليدددوم معدددددة مدددن دايلعدددا  يااجعددداال ممدددا ب إدددعم يف النددداأ

مددن العلمدداء  يلبدد  العلددم للقيددام بالدددعوة  يمالم اايدد   دديتطلدد  أن ينددربه دعدداة 

 تنشدديا العمدددى الدددعوه يف ماتلدددو الددب د اا ددد مي  لتبلددير عامددد  المسددلمين بددد موا 

 دينعم.

اتباًعددا ألمدددر   ¸  ا لتمددام بالعمددى الددددعوه يف زمددن الفدددتن إ مددا لدددو فددراا إلدددى اهلل

 حيدد  أددال:  
ِ
ددى اهلل ِفددرا ا إِل  ةت :  ‘ النبددج أددال  أدددال [50: الدددايا ] (ف  ِعب دداد  ِف  فِددج اله ددره ع   اله

ةم  ر  ِعجه   ي 
ْ
ج  ا ا  مسلم  غير . (إِل 

اهلل تبدداات  تعددالى لددو الملجدد  عنددد الشدددا دال لدددلش فإ دده يجدد  علينددا أن لدديعلم بدد ن  

 تفددويأ أموا ددا إليددهال يمددا يجدد  أ  تتددنت الدددعوة  ¸  ربددج أ فسددنا علددى التعلدد  بدداهلل

علدددى   العمدددى علدددى ا دددتمراالا علددديعم المحاف ددد ينال بدددى إذا مدددا ضدددي  علدددى المسدددلم

ال فلدد   األمدد عددن آثدداا    يدددا داءلدددا التإدديي   تقليددىإيجدداد الحلددول التددج مددن  دد كا 

 ددديى األمددد  يف زمدددن الفدددتن يف اتبدددان الددددعاة مدددن علما عددداال ل دددج   تنجدددرف األمددد  مددد  

 .فسد دينعا  د يالاتتفقد لويتعا  ف الفتن
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فإ مددا ألدددافعا مشددني   لددج إبعدداد الندداأ عددن ديددنعم  إفسدداد  الفددتن  إن تنوعدد  

معيشددتعمال    يم ددن أن تنجددو األمدد  مددن الفددتن إ  إذا مددا  اجدده علما لددا  دعابددا لددد  

 الفتن حتى يلرفعا اهلل بقداته.

  تحمدددجمدددن الفدددتن  تنجددديعميمدددا أن علدددى المسدددلمين أن يتادددد ا األ دددبال التدددج 

ال  ذلددش بتقبيدد  بعإددعم الددبعأ  إعددا تعم ان الفددتن أددون أ ددو مددن ا  قطددان عندددالدددعوة 

ن يقفدددون صدددًفا  احدددًدا يف وتمراا يف الطريددد  اللدددحينال فدددالمعمنلبعإدددعم علدددى ا  ددد

تقبيدد  القددا مين علددى الحدد   حمددايتعمال  ذلددش يددج   تتادددل الدددعوة  يقومددون بنلددرة 

 القا مين عليعا  حمايتعم من بطش ال افرين.

ن يتسدددلحوا بدددالعلم الشدددرعج لي و دددوا علدددى  يجددد  علدددى القدددا مين علدددى الددددعوة أ

يف غيالدد  الفددتنال  يف ذلددش أددال   يقدديعم ذلددش مددن التاددبا  الإدديانبلدديرةم مددن ديددنعم 

 ¸ ف دددى أ دددوان الفدددتن    دددبيى للدددتالق منعدددا إ  بالتفقددده يف يتدددال اهلل  ¬ ابدددن بددداز

ددن  ددلش  ددبيلعم مددن € ال  معرفدد  مددنعل  ددلو األمدد  مددن اللددحاب ‘   ددن   بيِّدده ال  م 

فددالعلم بالدددين  التفقدده فيدده مددن ألددم مددا يعلددم اا سددان  ال(أ مدد  اا دد م  دعدداة العددد 

 صددفا مددن الوأددون يف الفددتن  ا  جددراف مدد  تياالدداال يمددا أن التفقدده يف الدددين مددن ألددم 

فيشددرعون علددى أيمددى  جدده   اجددبعمالقددا مين علددى الدددعوةال  ذلددش ليتم نددوا مددن ت ديدد  

الواضددددح  مدددد  التدددد ام اللددددين  اللددددرب يف  الحجدددد الدددددعوة باأل ددددلول اللددددحين    يف

دددىالتعامدددى مددد  عامددد  المسدددلمين اأتدددداًء بددد مر  تعدددالى:   نت إِل  دددِ   اده م  ِح ه بِّدددش  بِاله دددبِيِى ا    
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دددنت  س    أ حه
م بِددداْلتِج ِلدددج عت ددداِدله ج  دددن ِ     س  دددِ  الهح  ِع   وه م  اله نهددد   ال  أولددده  [125: النحدددى] (   دددوه يت ل    

لهِ     هف   ق  لِيظ  اله لِش  ف  ًّا غ  وه وا مِنه ح   .[159: آل عمران] (إا

النجدداة يف زمددن الفددتن تحتدداف إلددى تربيدد  إيما يدد  تحمددى لددم لدددا   لدديعلم السددلم بدد ن

 ا أتددددداء  ‘ الدددددين الع دددديمال  لنتدددددير أن ا عتلددددام بحبددددى اهلل  اتبددددان  ددددن  النبددددج

بالسددلو اللددالن مددن ألددم أ ددبال حمايدد  الدددعوة إلددى اهلل  تحقيدد  صدد   المسددلمين 

يف ديددنعم  د يددالمال فدد  يلددلن أمددر آيددر لددد  األمدد  إ  بمددا صددلن بدده أمددر أ لعدداال  لدددا 

 أصددحابه يف زمددن الفددتن؛ حتددى  بقددى متمسدد ين بدددين اهلل  ميددرا   ‘ لددو لددده النبددج

ددد   يإدددر ا مدددن يالف‘ النبدددج ندددا    مدددن عادا ددداال فتسدددتنير القلدددولال  ت يدددو النفدددوأال ال ف 

 ال  يتقبِى الناأ على دينعمال  يعود ا إلى ا م.األفئدة تللن 

    دددش أن ا عتلدددام بددددين اهلل  الحفددداا علدددى العمدددى الددددعوه يف زمدددن الفدددتن 

يف فقدده ازأدده اهلل الأمددر صددع   يحتدداف إلددى  فددسم يويددىال  ل ندده مإددمون النتددا ل لمددن 

مدددا  ددداا عليددده األ بيددداء صدددلوا  اهلل ب جوعالددد دددراا العمدددى الددددعوه  م ألالفعددد  هدينددد

 عليعم أجمعين من منعل أويم.

 دددال ين  دددبيى  ‘  سددد ل اهلل أن يفقعندددا يف الددددين  يعينندددا علدددى  شدددر دعدددوة  بيددده

 ددده  لدددج  دددم إ صدددحابته اضدددوان اهلل علددديعم  مدددن تدددبععم مدددن أ مددد  العدددد   أن يجمعندددا

 ال العالمين. ذلش  القادا عليه  الحمد هلل


