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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (1)الصحوة اإلسالمية بين اآلمال والمحاذير

الدد ب بمتم ددم ادد م الصددالحاة  والصددالة والسددال    دد  الرحمددة الحمددهللا هللا 

آلددم وبددحمم ومددن ع ددا بهللا واددم  ة  سدديهللا ا محمددهللا و  دد االمهددهللااة والمتمددة المسددهللا

يهدا اإلخدوة يخيدر مدا يحيديبم بدم  ... بسم م وجاههللا جهاعه إل  يدو  الدهللاين واه هللاى

يددة مددن  مددهللا هللا ممايةددة لميددة  كالسددال    دديبم ويحمددة هللا سددال . احاحيددة اإل

 وبرةاام.

ة ال ربيدددة وال ت ددديم وشدددقو ها العالاكيدددة وإ المهدددا ال ربدددوب ي  ييشدددبر لدددو ا

احدهللا  إلديبم  مدن خدالل هد ا المممدر   دن مو دو  يااحت لي هد ه الرربدة أ

احدهللا   مدم اليدو   وسدثاحهللا   مدم إ  احهللاثت  مم من قمل  وي ... يشغ مي عائًما

شاء هللا من بتهللا. الصحوة اإلسالمية هي ي ظم مدا  م دن  حدن المسد مين اليدو . 

ي ظددم مددا يم ددن التددالم اإلسددالمي لددي  هددو الم ددرول يو الال ددن يو الدد ه  يو 

وبخابدة  –العدوية المشدرية  –الرضة  وإ ما ي ظدم مدا يم بدم هدو هد ا الشدما  

سدهللاع   ال   وله ا  حدن حدراك ةدل الحدرك   د  ي ه ا الشما  الم  زمة بإس

وال احيدهللا إلد   خ ا ه ه الصحوة و رشهللاها ح   امضي   د  بدرال مسد اليم 

نَ َٰ  ي} ... اليمين وال إل  اليساي ي م َليٰمصَن َٰ ُم يَين ُت ميَََۡن نبيٱمِن ف ِم ََ ۡت ۡممب يَوَمن يََ نََ ]آل { يمُّست

 .[101 مرا : 

 متم  الصحوة:

؟ «الصددحوة»مددا متمدد   «بددحوة»هللا ة مددة واسددمحوا لددي ي   الددا ق ددياًل  مدد

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ  ـــ
 اك  ح بها الموسم العالاكي السابع لو اية ال ربية وال ت يم كي ق ر.( 1)
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إذا ح  مدا هد ه الب مدة مدن الماحيدة ال غويدة: بدحا يصدحو: إذا يكدا   ... الصحوة

واممم  سواء يةا ت ه ه اإلكاقة يو ال ممم من  دو  ي  مدن سدبر. قدهللا يصدحو المدائم 

 دوعة  ... حو السبرا   كهي     ةل حال إكاقة واممم بتهللا غيا  الدو يصيو ي

 و متم  الصحوة.الو ي  ه ا ه

ويم ما يبما ةا ت كي وقت من اأوقاة غائمة  ن الدو ي بد ااها   ي دة  دو  

 لويل يو   ي ة سبر لايئ  ك غيا  الو ي سم  عاخ ي  وسم  خايجي.

سم  عاخ دي  ي معدل كدي الرةدوع الد ب يبدا  اأمدة مدن يواسد   صدوي 

 ال خ ا  وسوء كهم اإلسال  وسوء ا ميالم.

معددل كددي الغددزة االسدد تمايية ال ددي  زلددت بددمالع وهمدداس سددم  خددايجي  ي 

المس مين  بالء ال يالاو   لم يبن خ ر ه ه الغزوة كدي احد الل اأي   ولبدن 

ةددا  خ رهددا كددي احدد الل التالددول واأ ردد  والمشددا ر والحيدداة االج ما يددة 

 واأخالقية.

الغدر  والشدر  »كدي ة ابدم  دن  «بر ايع لوي »يالول المؤيخ المتروف 

  يخ ددر مددا يبددا  التددالم اإلسددالمي كددي ااييخددم غزواددا  يو إ»: «اأوسدد 

 ةايث ا :

غددزو المغددول ل حضدداية اإلسددالمية كددي التصددر التماسددي العددا ي   األوصنن  

 ل حضاية اإلسالمية كي ذلن الوقت.غول مواهللامير بغهللااع واهللامير ال

هي كي الغزو الربدرب العالداكي الحدهللاين مدن التدالم الغربدي  واصلطمةياصثانمة 

 إلسالمي.ل شر  ا

وي ا ي  الهللا ي  ال  مة العا ية ةا ت يشهللا ويخ ر من ال  مة اأولد   كاإلسدال  

ة ي  يم صر     ال  اي  الغزوة ال  رية لم اس  ع ي  اتمدر ياس  ا  بالوام ال اا
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وكددي  (هدد 658)وبتددهللا سددم ين كددي  ددا   (هدد 656)لددوياًل  بغددهللااع سددال ت  ددا  

ي  ي متددوا قددواهم وي  رين مددن يمضددا  اسدد  ا  المسدد مو  شددوالت  الخددام

 ددين »يواجهددوا ال  دداي كددي مترةددة حاسددمة هددي المترةددة المتروكددة بمترةددة 

 بتهللا سم ين كال . بالياعة المظرر ق ز  «جالوة

ويةعر من ذلن ي  اإلسدال  بدهللاي يدؤثر كدي المغدول ي رسدهم  كدي هدؤالء ال  داي 

كددال  إذا قيددل لددن إ  ال  دداي قددهللا ا هزمددوا»الدد ين ةددا  يالددال  ددمهم المعددل السددائر: 

الالددوة ال ددي ال االهددر. هددؤالء بتددهللا مددهللاة ق ي ددة  ردد  مددا يشددا  اليددو   ددن  «اصددهللا 

اسدد  ا  اإلسددال  ي  يغددزوهم مددن الددهللااخل كيددهللاخ وا كددي اإلسددال   وأول مددرة 

 يس ل ال اييخ عخول الغال  كي عين المغ و !

 ... هدد ا ةددا  موقددا اإلسددال  واأمددة اإلسددالمية مددن ا ددن ال  مددة البمددرى

 ...  ددًرا كددي الحاليالددة هددي ل مددة االسدد تماي الغربددي الحددهللاينوال  مددة اأشددهللا خ

وعخولم المالع اإلسالمية عخول الغدا ب الردااح الد ب يد ل التمداع ويرسدهللا الدمالع  

ََننة ي}ةمددا يشدداي إلدد  ذلددن الالددرآ  لبددل كددااح مسدد تمر:  َملَننََ يٰماَايخََللَننَارييَ ت يٱصت ٰمنف

لمَهآي ةَيأَيت زف اريأَعم َٓ َسَُوَيايَوَجَۡلَ َت يأَ
صفة   َۡلَنَنَيأَام صمَكيََفت

. يالصدهللا بدالم وس إذا [34]الممدل:  {يَوَكذََٰ

 يرسهللاو  المالع  وي لو  التماع  وي ت و  ي زة يه ها يذلة. ... عخ وا كااحين

اسدد  ا  هدد ا االسدد تماي المدد مبن ي  يرسددهللا الحيدداة اإلسددالمية   ي ددة احدد الل 

ا يريهللا  ادرس الشدتو  كدي ول واأكباي  واوجيم الحياة العالاكية والربرية ةمالتال

الاليددداعاة الربريدددة  ... غرالاهدددا  وبدددهللاي يربدددي الاليددداعاة ويصدددمتها ةمدددا يريدددهللا

والسياسية وال ربوية ليصمع اإل سدا  كدي بالع دا ةمدا يريدهللا هدو  ال ةمدا يمدر هللا 

وال ةمددا  ريددهللا  حددن  هدد ا مددا حددهللا   ولدد لن ةا ددت   ي ددة هدد ا الغددزو المرةددز 

لمددو  المددويو  مددن  صددوي ال خ ددا المخ دد  ي  يغيدد  الددو ي إلدد  جا دد  ا

 واال ح ال.
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اج مددع السددم  الددهللااخ ي إلدد  السددم  الخددايجي  كبددا    ي ددة هدد ا ي  غابددت 

اأمة  ن و يها ويبمحت مر الهللاة ل هوية  ال اترف هوي هدا وال ابشدا ذااهدا  

حدين اصدويًرا  مويًدا يائتًدا اغ   كي ةل شيء ةما بوي ذلن الممدي بصد  

ايٱشب ،يواراع ايٱذراع،يحَ يصَيخللَايحجن يصََبۡ يسن يم ييبلك»قال:  ب،يشب  

وح ر الض  يضر  بم التدر  المعدل كدي الضديل والظ مدة  «ضبيصُللَمَه

واالل ددواء وسددوء الرائحددة  ولبددن إذا عخددل هددؤالء ح ددر  دد  يصددمح عخولددم 

 مو ة  اسمها مو ة ح ر الض !

ل شدريع وهب ا كالدهللاة اأمدة اإلسدالمية الشدتوي بال اايدة والدو ي بالهويدة  با

وال ت دديم واإل ددال  والحيدداة االج ما يددة. يبددمحما مال ددهللاين كددي هدد ا ة ددم  ياماً ددا 

 ةا  ه ا هو غيا  الو ي  ول لن كالصحوة اتمر  وعة ل و ي. ... لغيرها

 المظهر الربرب ل صحوة:

مظدر كبدرب  هدي بدحوة  الدل قمدل  ر اأول ل صدحوةهدهما كإ  المظ ومن

مدن اأوقداة لو ي   هللا ي م كدي وقدت اة ةل شيء. وإذا  ظر ا إل  مراحل  وع

س ال متية الربرية الم  الة  وةدا  الممداعو  بهدا يجهدر بدواًا مدن ةدل اةا ت هم

بوة. ال ين  اعوا كي وقت من اأوقاة ي م ال سميل إل   هضة هد ه اأمدة إال 

إذا يخ ة بالحضاية الغربية خيرها وشرها  ح وها ومرها  ما يح  ممهدا ومدا 

 ظن غير ذلن كهو خاع  يو مخهللاو . منممها وما يتاف  و يبره  وما يحمهللا

كي ك رة من الر راة ةا  الربر كدي عياي دا التربيدة واإلسدالمية كبدًرا ذي يًدا  

لدم يالدل:  م الدي بمتمد  ي   ثخد  الخيدر و  درس كبًرا اابتًا امتية م  الة  ح   إ م 

  الشددر  بددل قددال كددي بددراحة وب احددة: الحضدداية ال ا  ددزي. كالبددهللا ي  اؤخدد

بخيرهدددا وشدددرها  و رتهدددا و دددرها  وحالهدددا وبال هدددا  مدددع ي  هددد ه مغال دددة  

كدددالغر  المصدددر ي حيممدددا اسددد يالا   ددد  بددديحاة الشدددر  المسددد م  وحيممدددا 
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لريددل اأ ددهللال  يو   ركددم  ددنابدد هللا  بددم كددي الحددرو  الصدد يمية  وحيممددا 

 ية يو غيرها  حيمما اسد يالا يخد  مدن الحضداية اإلسدالمية الت دم ولدم يثخد  الب

واليابدا  حيممدا يخد ة  ... اء اأخرى من التالائهللا والشتائر والالديم وال الاليدهللااأشي

 ... مددن الحضدداية الغربيددة  لددم اثخدد  إال ال ا دد  الت مددي وال ا دد  ال بمولددوجي

 ولبن هب ا ةا ت ال متية كي ذلن الوقت امتية بايخة. ... وهب ا

 «يدربال مر»ثم جاءة مرح ة يكضل من ه ه المرح ة  وهي مرح دة الربدر 

ال ب يالول:  حن مس مو   وال  شن ي ما مس مو   وي   ي    مسن بإسدالمما  

ولبن ه ا يحاول ي  يثخ  مدا  مدهللا الغدر  ثدم ي مسدم  مداءة إسدالمية  يو  مامدة 

إسدددالمية! يب ي دددم يحدددرك ي  يثخددد  مسددد ماة الغدددر  الربريدددة وال شدددريتية 

الشدر  اإلسدالمي   واأخالقية واالج ما ية  ثم يحاول ي  ي تدل لهدا سدمهللاًا مدن

حرمة الخمر بتد  المدا  تية كي اإلسال  معل حرمة الربا وح   اأشياء الال 

حاولوا كي وقت من اأوقاة ي  يح  وا الربدا! ويالولدو : إ  الربدا الد ب حرمدم 

يو الربدددا اأ دددتاف  –ولدددي  هدددو هددد ا الربدددا  –اإلسدددال  هدددو يبدددا ال اه يدددة 

 إلخ. ... %10% يو 5المضا رة ولي  ال  

ا  ذلن إثدر ا هدزا  التالدل اإلسدالمي يمدا  هد ا التالدل الواكدهللا مدن الحضداية ة

 الغربية.

ثم جاءة مرح ة يحسن ويكضل من ه ه المرح دة وهدي مرح دة الربدر الد ب 

ي تددل اإلسددال  كددي موقددا الددهللاكا .  ومتمدداه: ي  «الربددر اال  دد ايب»يسددمو م 

 ددن  رسددم   اأبددل ي  اإلسددال  مدد هم  إ ددم كددي قردد  االاهددا  وي دد  ي  يددهللااكع

 وي   ي   الا موقا المت  يين  ن مس ماة اإلسال .

و يكإذا ةا  اإلسال  يمديح ال دال   يو يمديح اتدهللاع الزوجداة  يو يحدر  الربدا 

الز دد   يو المسددبراة  يو يشددر  ال هدداع كددي سددميل هللا  يو  حددو ذلددن  كهدد ه 
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ة اأشياء ي د  ي   ت د ي  مهدا  ةدث  خد  الحضداية الغربيدة بمهللاايسدها الربريد

وما جاء     خالف ه ا اأبل ي د  ي  يمدري  وي د  المخ  رة هو اأبل  

 ي  يت ل  ةث ما لي  لما شخصي ما المس ال ة وذااي ما وسياعاما.

والحمددهللا    إلدد   ئهللا لر ددرة مددن الر ددراة. ثددم ا  ال مددا ةددا  هدد ا ييًضددا هددو السددا

هللا    وهددي مرح ددة مواجهددة الربددر الغربددي مواجهددة المددهللا ل مدد«مرح ددة الصددحوة»

وهد ا بدوا    ر وي   الدول: هد ا خ دثكثبمحما قاعيين   د  ي   مالد  هد ا الربد

وه ا يالمل وه ا ال يالمل   م الي و  خير بحري ما  إ ها مرح دة المواجهدة مدع هد ا 

الربر  مرح ة المالهللا لم  ه ا كي مرح دة الصدحوة اإلسدالمية  إذ لدم يتدهللا اإلسدال  

مرح ددة الددهللاكا   وعخ مددا كددي كددي قردد  اإلاهددا   ولددم  تددهللا  ح ددا  إلدد  امريددر  و

يو قل: هي مرح ة اله و . كه ا ة م مدن يثدر  مرح ة الهللا وة  مرح ة جهللايهللاة هي

ه ه الصحوة. كهي بحوة كبريدة  كالحمدهللا   يبدمح مدن يبمداء المسد مين اليدو  

مدددن يسددد  يع ي  يدددرع   ددد  ةمددداي المس شدددرقين  ي  يدددرع   ددديهم يعًا   ميًدددا 

يب مدو  وال يدرع   ديهم يحدهللا  أ هدم ةدا وا مو و يًا. ةا  المس شدرقو  قدهللايًما 

بتضددهم لددمت   وةددا  يبمدداء المسدد مين ق مددا يالددرذو  لهددؤالء  والدد ين يب مددو  

يالدددرذو  لهدددم االميددد هم الم دددثثرو  بهدددم  ةا دددت الر دددرة ك دددرة التموعيدددة ل ربدددر 

الغربي  هؤالء يمسيهم  ميهللا الربر الغربي  وليسدوا االميد  الربدر الغربدي  أ  

الء ةا  يةعر من ا مد ة  هؤاقش يس اذه وقهللا يرع   يم  ولبن موقا ال  مي  قهللا يم

ةا ت  موعية م  الة. لالهللا ا  هت ك درة التموعيدة لربدر الغدر  ويبدمح مدن يبمداء 

المسدد مين مددن يمدداقش   دداة المس شددرقين ويددرع   دديهم  ويبددمح مددن هددؤالء 

 بمحما  رى من هؤالء من باي يقدر  ا  دهللاااًل يالمس شرقين من يتهللال موقرم. 

مما ةا  من قمل  لالهللا اغير الموقا  كالصحوة بحوة  الل وكبر وثالاكدة  ح د  

يييمددا ةعيددًرا مددن المددا  الدد ين ةددا وا كددي خدد  غيددر خدد  اإلسددال   عاخددل التددالم 
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اإلسالمي  يبمحوا يال ربو  من الخ  اإلسالمي  سواء يةا  ذلن  ن اق مدا   

لب مددم ي  االددري  وقددهللا ل خدد  الربددرب التددا   يريددهللا  ... ي   ددن ام ددل ل مسدداي التددا 

  اإلحصائية ل و يع الب ا  كي ةل متر  ة دا  يالدا  ي  الب دا  اقييثم ت اأ

 اإلسالمي هو الب ا  اأول كي سو  ال و يع.

وي ا كي الم  ال  الربدرب اإلسدالمي كدي ال زائدر  ي دم حيممدا حهللاثمي اإلخوة  

السدا اة  مدن يول يدو   بدل مدن ردهللاميالا  متر  ل ب ا  كإ  الب   اإلسالمية ا

  والحمهللا    ولد لن   دهللا مدن الب دا  الم غدربين  اأول   كال المو  لها ةعيرو

من يحاول ي  يال ر  من اإلسال  لي م ل الالايئ المس م  ومن هدؤالء مدن  دهللال 

كبره كتاًل واق ر  من اإلسال   بل ممهم من ساي كدي الخد  اإلسدالمي بصدهللا  

 وإخالك.

صد ر  محمدوع  مداذا ةدا  ثدم إلد  مدا ال ب يمظر إل  ةاا  معل الدهللاة وي م

وةيدا  «هللا واإل سدا »باي   يم يغم ما   يم من مآخ ؟ ولبن يين بداح  

يح  دي مدن »ةا  يرسر  شدثة الدهللاين و شدثة األوهيدة؟ إلد  آخدره  مدن بداح  

 يو إل  غير ذلن. «حواي مع باحمي الم حهللا؟»يو  «الشن إل  اليالين

سدال  مدن ي ظدم مدا كيدم كدي بتد  واأس اذ: خالهللا محمهللا خالهللا ال ب كدر  اإل

  ومددن ال شددريع كددي «مددن همددا  مددهللاي»ة مددم  كددر  اإلسددال  مددن الحبددم كددي ة ابددم 

 «لبي ال احرثوا كي المحدر»ومن اأخال  كي ة ا   «الهللايمالرالية يبهللاًا»ة ا  

هددا هددو اآل  يتددوع إلدد  اإلسددال  ويخ دديء  رسددم   مًددا كددي ة ابددم الدد ب يبددهللايه 

الددهللاواكع ال ددي عكت ددم إلدد  مددا ة مددم مددن قددهللايم كددي    ويمددين«الهللاولددة كددي اإلسددال »

 من معل خالهللا.ش ا ة ال اصهللاي إال 

مددن يالددري لرجددل مربددر معددل الددهللاة وي  ةددي   يدد  محمددوع كددي اأهددرا  كددي 

س االسمين اأخيرة  وما ةا  يب مم قمل يبع قدر  يو  شدرين سدمة  يدرى ي  همد
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لمدا مؤاخد اة  يبدو ا. اغيدًرا م حوًظدا كدي يكبداي هدؤالء وغيدرهم. قدهللا اغيًرا بيمًد

   يهم  ولبن  حن  الاي  بين مرح ة ومرح ة.

والحمدهللا    يبدمح كدي مرح دة الالدوة   ول لن  الول: بدالربر اإلسدالمي اآل  

 الصحوة اإلسالمية بحوة كبر إل  حهللا ةمير.كمرح ة المواجهة. 

 بحوة مشا ر و والا:

يو  متماهدا ليسددت بددحوة  ددين مددن المددو    ة مددة الصددحوة كددي حاليالددة إبدل 

كدي ة مدة الصدحوة  مدهللا التدر  ي هدا بدحوة بحوة جسم ةدا  ياقدهللاًا. اأبدل 

 كؤاع وق  . ة ما ي ةر قول جرير كي حائي م المشهوية:

 اح  ر ب  ؤاعس غي  و ي  ك  ياصح

 يو قول اآلخر:

 ... ويقصر بال م بحا الال    ن س م 

 ل ال دد  والتالددل والرددؤاع  ولدد لن  ددرى الصددحوة اإلسددالميةيبدداًل الصددحوة 

والحمدهللا   هددي بددحوة  الددول قمددل ةددل شديء  ولبمهددا ال االددا  مددهللا هدد ا الحددهللا  

بدحوة ق دو . واإل سدا  ال  ... بحوة  والدا ... كهي بحوة مشا ر ييًضا

يالاع بالتالل وحدهللاه. اإل سدا   الدل و الردة  اإل سدا  كبدر وق د   هد ه الصدحوة 

توالرهدا يةعدر كيها جا   من ه ا ال وقهللا التالري. اأمم إ ما االاع ببحوة ييًضا 

ممدا االدداع بتالولهددا وحدهللاها. هدد ه الصددحوة ا مددع بدين التالددل والتالرددة. المشددا ر 

  ل برددر غ  ولرسددولم  والددماإلسددالمية  مشددا ر الددوالء لوسددال   والحدد  

ا : الحدد  كددي هللا والددمغ  كددي هللا. والرسددو  والتصدديا  كددثوثل  ددرى اإليمدد

يبدمحت هدي ال دي ادؤثر وهل اإليما  إال الح  والمغ ؟ ه ه مشدا ر حاليالدة 

 اآل  كي الحياة اإلسالمية.
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 بحوة  مل وس وس:

وهي ليست بحوة  الل وشتوي كال   هي بحوة  الل وشدتوي  وبدحوة 

 مددل وسدد وس ييًضددا  بددحوة ال ددزا  باإلسددال   مدداًل وسدد وًةا  هدد ا مددا  شددههللاه 

والحمهللا  . إ  ةعيًرا من يبمداء اإلسدال  يجتدوا إلد  اإلسدال   الد ب يد ةر مدمبم 

ا ةا ت المساجهللا مم  يبع قر  يو  شرين سمة مدعاًل وةيدا هدي اآل   ةدا  ةي

يواع المساجهللا قهللايًما هم ةماي السن ال ين يةدل الدهللاهر   ديهم وشدر   اآل  يواع 

يح دددو  ويت مدددرو  قدددهللايًما هدددم الشددديوخ المسددداجهللا مدددن الشدددما   ةدددا  الددد ين 

و  هددم والت ددائز  ةددا  الحددر يت مددر خ ددا  التمددر. اآل  الدد ين يح ددو  ويت مددر

ومتظددم  ة والحمددهللا   اآل  الشددما . مواسددم الح ددير والتمددرة  راهددا مزعحمدد

 هؤالء شما . قهللا اغير الو ع.

والتوابم اإلسالمية كي الشدر  والغدر  وبدالع من يزوي المالع اإلسالمية 

  المددا  يصدد و  كددي الشددويا  وال رقدداة  كددي بددالة يالتددر  والت ددم  ي ددهللا 

هللا اضديل   د  يه هدا. ةدل هد ا يدهللالما   د  ي  ال متة كي ةل المالع  رى المسداج

 س  وعة حاليالية إل  االل زا  باإلسال .اهم

 بحوة المرية المس مة:

ا ظدر إلد  ظداهرة الح دا  ةيدا  ... كي الميهللاا  المسدائي حدهللا  اغيدر هائدل

ةا ددت  وةيددا بدداية. كددي وقددت مددن اأوقدداة ةددا  الح ددا  يت مددر ظددا رة 

ة كدي  الدوع قع ي  اصمح المدرية المسد ميحهللا ي وما ةا   اعية  بل ظاهرة شاذة! 

قاسدم يمدين ةدا  يمداعب  ... ق ي ة من السمين مع ما ةا ت   يم كي سمواة مضدت

بدث  ابشدا المددرية وجههدا. مترةددة السدروي ةا ددت مترةدة: هددل ابشدا المددرية 

وةشددا ولبددن بتددهللا سددمواة ق ي ددة ةشددرت المددرية وجههددا  وجههددا ي  ال ابشددا؟ 

ا يهددا وةشددرت سدداقيها  ويبددمحت همدداس وةشددرت  حرهددا  وةشددا ذي سددها يي
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إلد  آخدر هد ه اأشدياء. يبدمحت  «الميبروجيد »و «الميمدي جيد »مو داة 

ا ددهللا  عإذا مشدديت كددي شدداي  مددن الشددواي  كددي  وابددم إسددالمية  ريالددة ال ابددا

يو  «ال دددابو يز»ةميدددرة كدددي السدددن ولبمهدددا ا دددم   امدددرية مح مدددة  ا دددهللا امدددرية

ةدا  هد ا كدي ! «مو دة» ي يسدمو ها يو غير ذلن من ه ه اأ ياء ال «الميمي»

ا ظر اآل  ا هللا آالف الر ياة باخ يايهن ي  زمن الح دا   ... وقت من اأوقاة

اددهللايمًا ال اال يددهللاًا. همددا كددي ق ددر وكددي بتدد  بددالع الخ ددير ةا ددت المددرية ا ددم  

ك دم ابدن ولبن ةا ت ا مسها اال يهللاًا  ح   إ ها ال اخ تهدا يمدا   وجهدا.  «الم ولة»

 ...   أ  الهللاين ال يح م   يهدا هد ا  ولبدن اآل  الر داة ال دي ا ح د المسثلة اهللايمًا

 ا ح   ام عااًل أمر هللا     ويجاء كي ثوا  هللا وخشية من  الابم.

هد ه هدي الصدحوة اإلسدالمية. هدي بدحوة كبدر وبدحوة  الردة وبددحوة 

 مددل وهددي ةدد لن بددحة ع ددوة. الحددرك   دد  الددهللا وة و  دد  ام يغهددا يبددمح 

عة ممددا يمددين لمددا مالمددح هدد ه الصددحوة. هدد ه هددي بتدد  ييًضددا ظدداهرة موجددو

 خصائ  ه ه الصحوة ومالمحها.

 بحوة  المية:

ه ه الصحوة ي هدا بدحوة  الميدة  ليسدت بدحوة كدي ب دهللا عو  ومن مالمح 

ب هللا  ليست بحوة كي بالع الخ ير وحهللاها يو كي بالع التر  وحدهللاها  وال ح د  

لم اإلسدالمي: كدي ال اليداة كي عاخل التالم اإلسالمي  بدل هدي كدي خداي  التدا

اأق ياة اإلسالمية  كي بالع المه در   دهللا هد ه الصدحوة اإلسالمية حين ابو  

وآثايهددا والحمددهللا  . وقددهللا لمسددت ذلددن بمرسددي وشدداههللاام. هدد ه هددي الصددحوة. 

 بحوة  المية.
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 بحوة شما :

وهي ة لن بحوة شما . الشدما  هدو  موعهدا الرالدرب  وبخابدة الشدما  

امتاة والمتاههللا الت يا والمدهللااي  العا ويدة الد ب يييدهللا لدم كدي المعالا. شما  ال 

مدن اأوقداة ي  يتدزل  دن عيمدم و دن اراثدم و دن يم دم  و م دت كيدم متداول 

 الهدددهللا  الربدددرب  م هدددا. هددد ا الشدددما  يبدددمح هدددو الددد ب ي سدددم هددد ه الصدددحوة

 الشما  المعالا. ... اإلسالمية والحمهللا  

 بين اأمل والخوف:

مدن خصدائ   ومدا لهدا مدن مزايدا اتالدهللا   يهدا آمدال  ه ه الصحوة بما لهدا 

واخدداف ممهددا محدداذير  هددي مو ددع اأمددل وممددال الرجدداء  وهددي مددن  احيددة 

 يخرى  خش    يها  كمم  خاف  وكيم  رجو؟

 يم ما كي الصحوة:

يمددا مو ددع اأمددل بالمسددمة لهدد ه الصددحوة  كالدد ب  ثم ددم و رجددوه مددن هدد ه 

اقااهددا وار رهددا لمترةددة ال حريددر احشددهللا ل الصددحوة ي  االددوع هدد ه اأمددة  ي 

 ومترةة المماء وال الهللايم.

 الصحوة ومترةة ال حرير:

 مترةة ال حرير  احريدر اأي  اإلسدالمية مدن مهللا ا مترة ا  يساسي ا : 

ةل س  ا  يجممي   مهللا ا  حن كي المالع التربية قضدي ما اأولد  قضدية الدولن 

المالهللاسداة  يي   الس ي  ويي  الممدواة  يي  اإلسدراء والمتدرا   يي 

المسدد هللا اأقصدد : ك سدد ين. مترةددة ال حريددر هدد ه ال يمبددن ي  ادد م إال إذا ةددا  

 ةا  اإلسال  هو قائهللا المترةة.اإلسال  هو قائهللاها. إال إذا 

إ   ددزل قضددية ك سدد ين  ددن اإلسددال  خيا ددة. ال يمبددن ي   صددمع مددن هدد ه 
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 يمية التالميدة  إال اأمة يجااًل يواجهو  اليهوعية التالمية  وما يسمهللاها من الصد

 إذا يبيما يجااًل مؤممين.

المصر من  مهللا هللا ولبن ال يمزل  صره إال     المدؤممين  وإال بدالمؤممين 

نمم َي}ةما قال اتال :  مم ِت َم صت همبيَوٱمِن ن م ِت ٓليأََفنََُ يٱمنَ يٱصفنذم ََ اإليمدا  هدو . [62]اأ ردال:  {َين

 م ب داًل ال يمدالي يوقدع   د ي تدل ممدال ب يمبن ي  يمشئ اإل سدا  خ الًدا آخدر  

 الموة ي  وقع الموة   يم.

خالهللا بدن الوليدهللا ةدا  يواجدم كداي  والدرو  واأةاسدرة والاليابدرة  بهدؤالء 

الدد ين حربددوا   دد  المددوة كوهمددت لهمددا لحيدداة. ةددا  يمتددن إلدد  قددواع هددؤالء 

يم يهم ويح يهم ثم يالول كي آخدر يسدائ م: وإال غدزوابم بالدو  يحمدو  المدوة 

الحياة! لماذا يحمو  الموة: أ هم يت مدو  ي  المدوة كدي سدميل هللا  ةما احمو 

ي}حياة  وي  الرماء كي هللا و ين المالاء    ۚ َ َََٰ ن ميأَمت يٱ ف َََليَمييَسبمملم
ۡت َوََليتَََۡصََاريصمَم يََ

مَآء ي يأَحت كم يٱَلت ََۡ ونَييَوصََٰ يتَشت  .[154]المالرة:  {َلف

يبمدداء يم مددا باإليمددا  وباإلسددال   وقددهللا  ريددهللا ي   ر ددر ال اقددة اإلسددالمية كددي 

  عخ مدا المترةدة بثسد حة اسدهللا 1967جربما مترة ين شدههللا اهما قدريم ين: سدمة 

ك دم  م صدر كدي بدر وال  «جدو -بحدر  –بدر » ين الشم   ولبدن ةدا  شدتاي ا 

بحددر وال جددو. لددم اغددن  مددا اأسدد حة شدديقًا أ  اأسدد حة ال االااددل وحددهللاها  إ مددا 

 ا قال ال غرائي:االاال بمن يحم ها  ةم

يوعاخةياصسمفيأنيَزي يٱجَي ه

ي

يوصننمييَۡمنننليَٰليَننييَنننُليٱطنننل 

ي
 وةما قال يبو ال ي :

يومننايتنفننخياصامننلياصكنن انيوَلياصۡنننا

ي

يٰاايصنننبيَكننن يَنننَكياصكننن انيكننن ان 

ي

 ماذا اغمي؟ «كر  من غير كاي »يو  «خيل من غير خيال»
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كع اإليما يدة الالويدة اأس حة وحهللاها لم اصمع شديقًا  أ دم لدم ابدن همداس الدهللاوا

 الوا حة.

همددت  رحدداة  (هدد 1393) (  كددي التاشددر مددن يمضددا  1973كددي سددمة )

 «بددايليا»كمدداذا بددمتما؟ اق حممددا خدد   «هللا يةمددر»يمضددا   وةددا  الشددتاي 

و مر ددا الالمدداة  وقضدديما   دد  يسدد وية الالددوة ال ددي ال االهددر.   دد  قددهللاي إيما مددا 

 لة مرام ة باإليما .. المسثإيما ما يةمر ل وغ ما يةعري  يما. لو ةا  

 ... «بددا  يةمددر»هللاها قُددهللا هدد ه اأمددة بددال إلددم إال هللا. قددهللاها بددثحال  ال مددة  قُدد

 س صمع الت ائ .

ال موع يمرضو  من حولدم  كمداذا  « ين جالوة»يو  ييى ق ز كي مترةة 

 «وا إسدالماه»بمع؟ يلال  بخوذادم   د  اأي   وبداح بديح م ال اييخيدة: 

 !«وا إسالماه»

يع ا ي    صر كي متايةما ال حريرية هما  كي يكغا سد ا   كدي ةشدمير  يذا إ

كي ييايريا  كي يب ب هللا إسالمي  كيممغي ي   تدرف ي دم ال يمبدن ي   م صدر إال 

باإلسال   ول لن يم مدا كدي الصدحوة اإلسدالمية ي  اوجدم اأمدة  ي  امد  ق دو  

 هللا. اأمة به ه الشت ة اإليما ية  ي  امصر هللا كيمصرها

 الصحوة ومترةة المماء وال الهللا :

الصحوة اإلسالمية هي اأمل كي قياعة مترةة ال حريدر. وهدي اأمدل ةد لن 

كي مترةة ال الهللا  والممداء   حدن  خدو  مترةدة بمائيدة اممويدة   ريدهللا ي    حدل 

الراةدد  سددماليما سددمالًا بتيددهللاًا  هددل  سدد  يع ي    حددل الرةدد ؟ هددل  ... بالرةدد 

اة؟ المشدب ة ييهدا اإلخدوة ي مدا ة مدا سدر ا خ دوة سداي  س  يع ي   تو  ما كد

اآلخرو  خ واة  ةيدا يمبدن ي  ي حدل ياةد  ال مدل براةد  ال دائرة! وإذا 
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مشدب ة  ... اس  تت ي  اصل إل  ال دائرة ةدا  هدو يرةد  الصدايوخ  مشدب ة

 ةميرة جهللاًا.

ةيددا  سدد  يع ي   الددا يمددا  هددؤالء وي    حددل بهددم؟  حددن مح دداجو  إلدد  

اتو  الدمال  الت مدي والدمال  ال بمولدوجي  هد ه ال اقداة هدي  لاقاة هائ ة

ال اقاة الروحية  ال اقاة الروحية ال ي اسد  يع ي  ا تدل مدن اإل سدا  شديقًا 

ةميًرا  ار ر كيم لاقداة التمدل واإل  دا   اإليمدا  هدو الد ب يسد  يع ي  ي تدل 

ويت الدهللا ي  التمدل اإل سا  إ سا ًا  اماًل مم ً ا ي تمدهللا   اتدال  بالتمدل واإل  دا . 

نيأ» ماعة وكريضة وجهاع كي سميل هللا  وي  إاالا دم ممدا يحممدم إلد  هللا    : 

يأنيََۡنه ي(يب اإلاالدا )ٰنيهللايكَنبياححسناني»  «هللايَحبيٰاايعمليأحُكبيعمًل 

ال يمبن ي    حل بالرة  إال إذا  و ما ب اقة متموية ا تدل  .«عل يكليشيء

 من إ سا مًا إ سا ًا آخر.

حن بصراحة يقل الما  إ  اًجا  ي ا ييى الما  كي بالع التالم ة دم ي تمدو    

يم  و . يتوع اإل سا  من  م م اليومي مبهللاوعًا مههللاوعًا  كيثوب إل  يه دم وإلد  

 ولهللاه  يالو  من الصماح الماةر إل  التمل.

ماذا  صمع كي بالع ا اإلسالمية؟ إ  اجا ق يدل وةالممدا ةعيدر. م د   م الدل مدن 

ة البال  إلد  عائدرة التمدل؟ م د    مدهللا ال اقداة المشدرية لو  دا  وال مميدة؟ عائر

 حن كدي حاجدة إلد  ي   الوعهدا هدي ييًضدا باسدم هللا؟ ي   الوعهدا باسدم هللا ح د  

يتمل المدا  مخ صدين  يراقمدو  هللا قمدل ةدل شديء  بدهللاو  هد ا ال  سد  يع ي  

تم ددو     وي    حددل بالرةدد   المددا  كددي حاجددة إلدد  عواكددع اشددترهم بددث هم ي

 ي مالهم ه ه بالة و ماعة.

كهل اس ي ع الصحوة اإلسدالمية ي  االدو  بهد ا؟ هد ا مدا  ثم دم كدي الصدحوة 

 اإلسالمية.
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 البهللا من حسن الرهم لوسال :

الصددحوة اإلسددالمية يمبددن ي  االددو  بددهللاوي ةميددر كددي قيدداعة مترةددة ال حريددر 

إذا يحسدمت الرهدم لوسدال  االدو  بهد ا  وال مميدة  يمبدن ي ومترةة المماء وال الهللا  

 وكهمددت اإلسددال  كهًمددا واسددع اأكددل  ولددم اددهللاي حددول جزئيدداة متيمددة  حددول

كر ياة  حول يموي ثا وية  كه ا ل سا ما  راه كدي ةعيدر مدن يبمداء الصدحوة 

اإلسددالمية ولددي  كددي ةددل ي مدداء الصددحوة اإلسددالمية لو صدداف  ولبددن كددي 

اي  يريدهللاو  ي  يشدغ وا الصحوة اإلسدالمية مدهللااي  شد  : همداس بتد  المدهللا

يبمدداء الصددحوة بهدد ه اأشددياء  ال حيددة والعددو   ا ويددل ال حيددة واالصددير العددو  

وال صوير والغماء  وه ه اأشياء ال ي يسثل  مها كدي ةدل ب دهللا إسدالمي ي ويه  

 ةث م لي  هما إال يشياء متيمة من اأشياء الخالكية هي مو ع السؤال.

وهدو سدؤال  ...  وية يو لدي  بتدويةبت  الما  يسثلمي  ن وجم المرية: 

ابدري كدي ةعيدر مدن الدمالع اإلسدالمية  كال دت لهدم: يدا جما دة ع دوةم مدن هدد ا  

المشب ة لم اتهللا وجم المدرية  دوية يو لدي  بتدوية  المسدثلة يبدمحت يةمدر مدن 

ال ي غ ت جسدمها  ولدم يظهدر مسثلة ةشا الوجم  ياريهللا ي ي  يقول ل مس مة 

أ  مد همبم  قدول لهدا: ي دت آثمدة  أ  وجهدن  دوية ال الوجم والبرا . يإممها 

 ج هاعةم ه ا؟!ه ا يو ا

هددؤالء الم شددهللاعو  والم زم ددو  هددم الخ ددر ةمددا سددم ةر بتددهللا   حددن  ريددهللا 

  ارهدم اإلسدال  مدن يكدل واسدع  ي  اتدرف ي  لبدل  مدن يل صحوة اإلسدالمية 

هدي  مشبالام  وي  لبل وقت  ماعادم  ولبدل إ سدا   ماعادم   ماعامدا  حدن اآل 

ي   تمددل   دد  اسدد الالل اأمددة  واسدد الالل اأمددة لددي  يحيددل ال مددوع اأجا دد  

  واسددد الاللها ثالاكيًدددا ا اق صددداعيًا  واسددد الاللها سياسددديًا إ مدددا اسددد الالله مهدددا  و

ي رسدما بثشدياء وةدل هد ا يح دا  إلد   مدل  كثمدا ي   شدغل   واس الاللها اشريتيًا
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 يخرى كه ا لي   ماعة ه ا إ ا ة ل وقت.

ي قيدل لدم: إ  كال ًدا الغمد –يظمم بشدًرا الحداكي  –حهللا الصوكية الالهللاام  سقل ي

هد ا ادرس حالدم  وعخدل كدي حدال غيدره  إ مدا  يالو  ال يل ويصو  المهداي! كالدال:

 حالم إلتا  ال تا   وإغاثة الم هوف  والم ل كي سميل هللا!

الغمي  ماعام لدي  الصديا  وقيدا  ال يدل  وبتدهللا ذلدن يمخدل بمالدم  دن ال هداع 

ي  يمد ل المدال    بالمال  و ن التمدل الخيدرب و دن المد ل  ال   مداعة الغمدي 

لم  ماعة  البدهللا ي   تدرف مداذا  صدمع  كالصدحوة ةل وقت لم  ماعة  وةل حال 

اإلسددالمية   يهددا ي  اخددر  مددن الددهللاائرة ال ددي حصددرة اإلسددال  كيهددا  بتدد  

بشددمولم المددهللااي  والرضددائل  امظددر إلدد  اإلسددال  مددن يكددل يحدد : اإلسددال  

 واوا  م و مالم.

     الصحوة ي  ام هللا لواًل و رً ا و مالًا:

هدد ا مددا  ريددهللاه مددن الصددحوة اإلسددالمية لبددي اددم ح    يهددا ي  احسددن الرهددم 

وي مي باالم دهللااع كدي التمدل ي  ام دهللا     وي  ام هللا لواًل و رً ا و مالًا لوسال

 كدددي الحيددداة اإلسدددالمية ةدددل الحيددداة ل حريهدددا مدددن يخ ددداي الغدددزو الربدددرب

واالس تمايب  إ م جتل ل هللاين كي حياامدا يةمًدا  يةمًدا اسدمم يةدن الدهللاين  يةدن 

الهللاين كي اإلذا ة: حهللاين عيمي كي الصدماح يو كدي خ دا  اإليسدال! يةدن الدهللاين 

 :كي ال  يرزيو : حهللاين عيمي يو بر امر ك اوى  يةن الهللاين كي ال ربيدة وال ت ديم

خصدية  يةدن الدهللاين  اويدة حصة الهللاين  يةن الدهللاين كدي الالدا و : اأحدوال الش

ح إ مدا يصد ح وادم ح الصدحوة يدو  اخ د  الدهللاين  محهللاوعة  ه ا ال يمرع وال يصد

بالحياة  واصمح الحياة مت و ة بالهللاين  والهللاين مت و ًا بالحياة  ال يييهللا بدرحة 

مددي  اسددمها كددي ال ريددهللاة يددو  ال متددة يو يددو  الخسددالمية يو  مددوعًا إسددالميًا إ

 مدا يالدرذو  هد ه الصدرحة  ي دا يييدهللا ي  يدهللاخل الدهللاين الصرحة الهللايمية  والما  ق
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  ةعير من اأخمداي ي دو  ب دو  كي الصحيرة ة ها  الخمر ي و  بال و  اإلسالمي

لد ب ايييدهللا الدريب  ... وةاالة اأ ماء ال ي ارس ها  وال ي يسدي ر   يهدا اليهدوع

 المي ومدن ممظدوي إسدالمي  يييدهللا هد ا يب   كي ال ريهللاة ي  يبو  مم  ل إسد

ييددهللا كددي اإلذا ددة وكددي ال  يرزيددو   ال يييددهللا كالدد  المر ددامر الددهللايمي والحددهللاين ي

يدهللاخل الدهللاين كدي الهللايمي  يو حهللاين الر اوى الهللايمية يو غيدر ذلدن ال  ي دا يييدهللا ي  

 ه ا ة م  ه ا إذا ييع ا إ الًما إسالميًا.

كددي ال ربيددة: ال ربيددة اإلسددالمية ليسددت حصددة ال ربيددة اإلسددالمية يو الت ددو  

ال. ي ددا يييدهللا ي  ال ربيددة اإلسددالمية ادهللاخل كددي بر دامر ال دداييخ  وكددي  الشدر ية 

بر ددامر الالددراءة  وكددي بر ددامر المصددوك  وكددي بر ددامر ال دداييخ وال غراكيددا  

سدمن هللا كدي  هدا يوكي برامر الت و . يييهللا ي  يعي  الت و  حيمما يعيسها     

اأسددما   البائمدداة وي  همدداس مددن يمظمهددا  ومددن و ددع هدد ه الالددوا ين  ويبدد 

بالمسمماة  ة مة من مهللاي  الت و  اثاي  رًوا ارب  ال  مي  با  يهم مدن حصدة 

ةام ة من مهللاي  الت و  الشر ية  كال ربية الهللايميدة ليسدت هدي الحصدة كالد   ال 

هددي حصددة ال ربيددة الهللايميددة  هددي حصدد  الت ددو  ة هددا  هددي المشددال المهللايسددي 

التددا   هددي ال ددو والممدداخ  هللايسدديمالدد ب يخددهللا  ال ربيددة اإلسددالمية  هددي ال ددو ال

 رويية ال  ريهللا ي  يبو  ل هللاين يةن كدي التا  كي الم هللا ة م  ةل ه ه مؤثراة 

الدهللاين كدي جا د  والددهللا يا  ... الحيداة كالد  واظدل اأمدوي اأخدرى ماشددية وحدهللاها

جا دد   ليسددت هدد ه هددي المظددرة اإلسددالمية  يبمددا ةا ددت هدد ه هددي  والحيدداة كددي

ي دد  مددا »الحيدداة وقسددمت اإل سددا  قسددمين  المظددرة المسدديحية  المسدديحية االمددل

 .«لاليصر لاليصر  وما    

ولبن الحياة  مهللا ا ليست مالسومة بدين هللا وبدين قيصدر. هللا ال يالمدل الشدرةة 

ال مددع ةسددرى وال مددع قيصددر  كاليصددر ومددا لاليصددر   الواحددهللا اأحددهللا  ليسددت 
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وح وشديء  مهللا ا قسمة إلالقًا  وليست هماس ثمائية  لي  هماس شيء اسمم الدر

 سدا  وحدهللاة اإل اسمم ال سهللا كي اإل سا   ح     م المر  الحهللاين ال يالول ه ا 

سددال  هدد ا الرصددا  المبددهللا بددين مددا هددو ولدد لن ال يتددرف اإل لددي  كيهددا ا رصددال 

 يوحي وما هو ماعب  ما هو عيمي وما هو ع يوب.

وهد ا اإلسال  ال يالمل ثمائية الحياة وال ثمائية اإل سا  ويرك  ه ا اإل السدا   

هماس وحهللاة اياي واحهللا يوجم الدهللاين والدهللا يا  يوجدم اإل سدا  بروحدم  ... الصرا 

إذا خدر  مدن المسد هللا وجسهللاه  ال يممغي ي  يبو  المس م مسد ًما كدي المسد هللا  كد

ا  كدإذا كداة يمضدا  يبدمح إ سدا ًا آخدر  ضيو مس ًما كي يم باي شيقًا آخر 

ي كي يب مبدا  ةمدت  وكدي يتم «اتقيهللايحمثمايكنت»ال وجيم اإلسالمي يالول 

مي}يب  ما  ةمت  هَيٱ ف اريََثَبفيَوجت صَُّ ََ نََمايتَ َت َ يََأ َب  َمغت م َكيَوٱصت َمشت م ميٱصت ف  .[115]المالرة:  {َو م

ولدد لن يهممددا مددن الصددحوة اإلسددالمية ي  ام ددهللا  مالًددا كددي الحيدداة اإلسددالمية 

بو  همداس المت دم ك ؤثر كي ه ه الحياة بمخ  ا م اييها  ول لن ي ا يهممي ي  ي

المس م  لي  مت م الت و  الشر ية كال ن ال. المت م المس م  واإل المدي المسد م: 

يتدهللاه مدن   ال ب إذا ةا  م يتًا يالري  شرة اأخماي  يو يتهللا بر امً ا يو غيدر ذلدن

مم  ل إسدالمي  واأعيد  المسد م  والشدا ر المسد م. لدي  الشدا ر المسد م وال 

اأعي  المس م هو ال ب يب   قصيهللاة معاًل كي مدهللاح الممدي بصد  وبتدهللا ذلدن 

قصددائهللاه اأخددرى اتمددر  ددن ايدداي مدداعب  يو ايدداي ال عيمددي  يو ايدداي   مددا ي  

  يو الشا ر ال ب يمظدر إلد  ييهللا اأعييويالول لن: ه ه  الرة وه ه  الرة! ال. ي ا 

الحياة وإل  البو  وإل  ال اييخ من ممظوي إسدالمي  هد ا مدا  ريدهللاه  الصدحوة 

اإلسالمية ام ح إذا ام دهللاة كدي  مدل الحيداة ويثدرة كدي جوا مهدا المخ  ردة ولدم 

 االا  مهللا يةن يو  اوية.

ثم ي   ي  ام هللا الصحوة اإلسالمية  رً ا  ييًضا يب كدي شدرائح الم  مدع 
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  رة  ال االا  مهللا شريحة متيمة  بدل يممغدي ي  اخالد  الخابدة والتامدة المخ 

إ هددا ليسدددت  ... والمحبددومين  اأغميدداء والرالدددراءالمعالرددين واأميددين  الحبدددا  

 بحوة لمالة  هللا لمالة  ال بل هي بحوة ل  ميع.

 ول لن ي   ي  ابو  الصحوة ل مساء والرجال جميتًا.

 ه الصددحوة و صدديمها ممهددا  ةمددا والمددرية ي دد  ي  يبددو  لهددا عويهددا كددي هدد

ةا  لها  صيمها مم  ا   الدت شدراية الدوحي اأولد    مدهللاما  دزل قولدم اتدال : 

يَرٱ منَكيٱصفنذمليَللَنقَي} بم ست يٱِم
َ أت . كبدا  يول بدوة ييدهللا محمدهللا بصد  [1: الت دل] {ٱيت

 «ية ي   مددايمسدد»بددوة امددرية  ةمددا ةددا  يو شددهيهللا كددي اإلسددال  هددو امددرية 

 وهب ا.

  ه ه الصدحوة ل شدرائح ال دي يمسداها البعيدرو  معدل شدريحة يممغي ي  ابو

التمدال  وخصوًبددا التمدال الصددما يين  هد ه الشددريحة ال دي اسدد غ ها الممدداعئ 

الههللاامة. اإلسال  يول مدن  مد  بالتمدال وبحالدو  التمدال  وجتدل التمدل واجمًدا 

ال وشركًا وةرامة  والبال  كي ذلن ي ول كدال ي دو  أحدهللا ي  يميدع   يمدا هد ا  

واإلسال   م  بالتمل والتمال  ول لن يممغي له ه الصحوة ي  ام هللا إل  الدهللاائرة 

 التمالية واعالا هؤالء باإلسال  واو يهم باإلسال .

ي   ي  يبو  ل  رل المس م  صديمم مدن هد ه الصدحوة  ال ردل المسد م البدهللا 

ي  يبددو  لددم  صدديمم  اريمددة ال رددل  الالصددة ل  رددل المسدد م  يممغددي ي   تددهللا هدد ا 

 حن     الم رجماة يو     غير ذلن مدن المدرامر ال دي ة م  ول سا  ت مهللا 

 راها كي يةعر ال  يرزيو اة التربيدة  ولدم  تدهللا إلد  اآل  المر دامر المداكع ل  ردل 

 .«اك ح يا سمسم»س بر امر واحهللا  وهت بم من قمل بر امر االمس م  هم

جيددهللا لددو ةددا   مددهللاب   يددم بتدد  المالحظدداة ولبمددم كددي م مو ددم بر ددامر 

و ددتت كيددم لمسدداة إيما يددة يقددوى ممددا هددو اآل  لبددا  شدديقًا جيددهللاًا. ال يييددهللا 
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بال مساة اإليما ية ي  ابدو  همداس مواقدا و ظيدة يخدوف مدن المداي ويرغد  

ال ين يتهللاو  معل هد ه المدرامر  كي ال مة  ال. ال مساة اإليما ية يتركها يخوف 

 ة ا   مها عو  اب ا.ابو  غير مر ت ة واثاي  روية  وكي مواقا ومماسما

المددرامر ال اشدد م  ... إ  اإلسددال  يحدداي  كددي ةعيددر مددن المددرامر ب  اه ددم

وال اهدداجم اإلسددال   لددو هدداجموا اإلسددال  وشدد موه لبددا  يكضددل  أ ددم اإلسددال  

ولبدن يحداي  اإلسدال  بال  اهدل  بدثال  سيس عير غريدزة المالاومدة  مدهللا المدا  

 ي ةر اسم هللا يبهللاًا.

مبمي} ددهللا كيددم يددثاي مس سددل ال ا حم يٱصنن ف َمَٰ م حت ميٱصنن ف يٱ ف ننبم يو كي ًمددا ال ا ددهللا كيددم  {ٱمست

ممظددر إ سددا  واحددهللا يصدد ي يالددو  اإل سددا  كددي الصددماح. ويالددول: ابددمر ح دد  

لسددت مسدد ًما؟ المرددرو  إ  ي –يغسددل وجهددي! قددل: ياو ددث  ... يغسددل وجهددي

شديء لميتدي المردرو  ي  االدول: . «ياو دث»ةمت مسد ًما ك ميتدي ي  االدو : 

يقًا  احمددهللا هللا  مددهللاما اثايددن  تمددة  وإ  يبددابن شدد مددهللاما اتمددل  «  شدداء هللاإ»

َۡنَنَيٰمنفناي}شيء االول:  جم يَرَٰ نهم ميَوٰمنفنآيٰمصَمت ف  ن. يشدياء  رويدة اصدهللاي مد[156المالدرة: ] { م

ر كيها اسم هللا إلالقًدا. لدي  ةالمس م ولها يثرها وإيحاذها. اثاي مس سالة ال ي 

إ مددا ارريددم المح ددوى مددن يب شدديء ي صددل باإلسددال  كيهددا شدد يمة لوسددال   

 واإليما .

 حدددن  ريدددهللا ال ردددل المسددد م ي  يبدددو  لدددم برام دددم الخابدددة كدددي اإلذا دددة 

والصحاكة والم دالة  وي  ي ردر  لد لن مخ صدو  يخدهللامو  هد ه وال  يرزيو  

 المواحي بإاالا .

ل إليها الصدحوة اإلسدالمية واربدر كيهدا بدهللاي  اميهللا هماس شرائح ةعيرة ي   

 .«لول ال حية وقصر العو »و « وية يو غير  وية»ي  اربر كي الوجم 

يممغددي ي  اهدد م بهددا الصددحوة اإلسددالمية: ام ددهللا  مالًددا وام ددهللا يشددياء ةعيددرة 
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 رً ددا وام ددهللا لددواًل  يقصددهللا ام ددهللا لددواًل   دد  متمدد  ي  اسدد مر مددن الماحيددة 

 ... يمداعا حدول المداي إلد   ... الزممية. ال ابو  بحوة لمهللاة ثدم ام ردئ ال د وة

سددد مر باسددد مراي اإلسدددال   وإ مدددا اسددد مر إذا ا حدددن  ريدددهللا لهددد ه الصدددحوة ي  

اس مرة     خ  اال  دهللاال وال دوا  . الغ دو قصدير التمدر وال شدهللاع ال يسد مر 

 .«إ  المممت ال ييً ا ق ع وال ظهًرا يبال »لوياًل  ه ا يمر متروف 

ال اغ ددو مددع إ مددا اسدد مر الصددحوة يددو  اسددير كددي خ ددا اال  ددهللاال واالاددزا . 

المدددمهر الوسددد   ... الغدددالين  وال االصدددر مدددع المالصدددرب. الصدددرال المسددد اليم

ا} يَوَسط  ة  يأَمف كَبت نََٰ صمَكيَجَۡلت
قال   ي بدن يبدي لالد :   ديبم . وةما [143المالرة: ] {َوَكذََٰ

 بالمم  اأوس . يرجع إليم الغالي وي حل بم ال الي.

 ممشراة:

رة مدا ل  حريدر ول ممداء حيممدا ام دهللا الصحوة اإلسدالمية اسد  يع ي  االدوع مت

ا كي م  متاامدا  حيممدا اخدر  مدن الدهللاويا  حدول  رسدها  لواًل و رً ا و مالً 

ومن الهللاوائر الضيالة ال ي و ت ها كيها بت  المهللااي  يو بت  الرصدائل كدي 

خصوًبدا ي  همداس ممشدراة المية  اسد  يع ي  ارتدل البعيدر  والصحوة اإلسد

ةمددا كددي الددزمن الما ددي ممهددويين بالحضدداية وهمدداس  وامددل مسددا هللاة ةعيددرة. 

الغربية ا مهاي المغ و  بالغالد  ةمدا كدي  صدر ال خ دا والرةدوع وةدا  الربدر 

 اإلسالمي غائمًا  وجاءاما ه ه الحضاية كخ رت اأبصاي بمريالها.

اآل  اغيددر الموقددا  الحضدداية الغربيددة يبددمحت هددي امالددهللا  رسددها  يبددمح 

ء هد ه الحضداية يمالدهللاو ها   دهللاع مدن هدؤالء هماس المربرو  والرالسرة مدن يبمدا

 «شمم  ر  واويممي  وةولن ولسدو   وةاييدل  وعبدو» الهللاوا الحضاية الغربية 

 يو غيرهم ممن  الهللاوا ه ه الحضاية من عاخ ها.
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بددحيح ي هددم  الددهللاوها ولددم يسدد  يتوا الخددرو  مددن إلايهددا  أ هددم ييًضددا 

 س ماذها  كتركوا الهللااء ولم يه هللاوا إل  الهللاواء.

لدد ين  مددهللا ا الهللاواء وقددهللا بددهللاي ةعيددر مددن ةمدداي يجددال الت ددم والربددر كددي ا حددن 

 «مدويي  بوةداب»م مخ ايين معل ة الغربية يتركو  اإلسال  ويهللاخ و الحضاي

واأس اذ المربر البمير ال ب ي  ن يسالمم كدي مدؤامر  «يجاء جايوعب»ومعل 

م قدوة   مي لمدي إل  دا  الالدرآ  كدي الالداهرة قريمًدا  يغدم ي  اإلسدال  لدي  لد

 ولي  لم عولة  هؤالء يهللاخ و  اإلسال  مال متين.

  مر سة ك   احية ادوكير ال مث يمدة الروحيدة لو سدا . اآلالحضاية الغربية 

بددحيح ي  الحضدداية الغربيددة اسدد  ا ت ي  اصددل إلدد  الالمددر وي  ا  دد  مددن 

هماس ياربة وبخوًيا و يماة و ماذ   ولبمها قهللا و تت يقدهللاامها   د  الالمدر 

التيداعاة ي  اسدتهللا اإل سدا    د  وجدم اأي . ييدن السدبيمة؟ آالف لم اس  ع 

الخوف من الم هول  من الموة ومدا  ... الال ل المر ي ... المرسية كي يمريبا

يدن وإلد  ييدن ولدم؟ يمدن  ... بتهللا الموة. اأسق ة ال ي حيدرة اإل سدا  مدن قدهللايم

 من يين جقت؟ وإل  يين يذه ؟ ولماذا ي يش؟ وما هي يسال ي؟

ال اسد ي ع الحضداية الغربيدة ي  ا يد   مهدا  وإ  ح الدت كدي اأسدق ة  ه ه

الرضاء يو غابت كي المحر  ةمدا قدال يحدهللا المربدرين الهمدوع: إ  اإل سدا  كدي 

الغر  اس  ا  ي  يح ل كي الهواء ةدال ير وي  يغدوك كدي المحدر ةدالحوة  

 ولبمم لم يحسن ي  يمشي     اأي  ةإ سا !

قداعية ي  ارتدل هد ا  ية ي  ارتل ه ا  وال المسديحية ال اس  يع الماعية الغرب

أ  المسيحية لي  كيها ال وا   ال ب  مهللا ا  حن المس مين. اإلسال  يمدز  بدين 

الروح والماعة  يوكل بدين التالدل والال د   يدرب  اأي  بالسدماء  يصدل الدهللا يا 

بدداآلخرة  يددوا   بددين مصدد حة الرددرع ومصدد حة الم مددو   اإلسددال  وحددهللاه هددو 
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ۡممبَي}ه ا ال وا   ال ب سماه الالدرآ   يم ن ال ب نََ َمست َ يٱصت نَ َٰ ِ م  حدن  [6الرااحدة: ] {ٱص

 يمة الصرال المس اليم.

وممددا يمشددر وي تددل اأمددل قويًددا كددي الصددحوة اإلسددالمية ةدد لن: ي مددا  حددن 

المس مين جربما الح ول المس ويعة من الغدر  ومدن الشدر   مدن اليمدين ومدن 

مدن الر دراة  ثدم بدر ا ثدوييين ك درة مدن الر دراة   اليساي. ةما ليمراليين ك رة

اس  ا  ي  يستهللا يم ما من شالاء  وي  يؤممهدا مدن خدوف  وي  كال ه ا وال ذاس 

وحهللاه هو الالاعي   د  هد ا ة دم  يحالل لها المصر والوحهللاة واالس الراي. اإلسال  

بالمم ل المح . جرب م اليمين وجرب م اليساي  جدرب م االسد يراع مدن الشدر  

 س يراع من الغر   لن يمل إال ي  ا ربوا اإلسال .واال

عوية ال داييخ متمدا. مدا عممدا جربمدا هد ا وجربمدا ذاس لدم  ... إ  ال اييخ متما

يمددل إال اإلسددال . كددثقول: همدداس ممشددراة ا ت مددا  ثمددل كددي هدد ه الصددحوة ي هددا 

 يمبن ي  اؤاي ية ها واحالل اأههللااف المرجوة ممها واآلمال الممولة بها.

 وكما     الصحوة:مخا

البميرة كي الصحوة.  حن  خاف   يها. ب واي هد ه اآلمدال  ولبن مع آمالما 

همدداس مخدداوف  همدداس محدداذير  ويقددول لبددم بصددراحة: إ ددي ال يخدداف   دد  

اأجمميددة الم ربصددة  وال مددن الالددوى الهللااخ يددة الصددحوة اإلسددالمية مددن الالددوى 

  اعمت كي وجم هد ا ة دم  الم س  ة. الصحوة اإلسالمية اس  يع ي  اصمهللا  وي

والحرةداة اإلسدالمية  كاسد  ا ت ي   وةعيًرا ما  دربت الصدحوة اإلسدالمية

المحددن قويددة بددابرة مصددابرة  ولبمددي  ناصدمهللا يمددا  الضددرباة وي  اخددر  مدد

يخدداف   دد  الصددحوة اإلسددالمية مددن  رسددها  هدد ا مددا يخاكددم   دد  الصددحوة 

اغ د    يهدا. وال ي سدع اإلسالمية  يخداف   يهدا مدن ايداياة م تدهللاعة يمبدن ي  

 الوقت ل  رصيل كي ه ه ال ياياة ولبمي يشير إشاياة م م ة إليها.
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 اياي الغ و وال شهللاع:

ممها اياي الغ و وال شهللاع وال م ع ال ب يشداي إليدم سدتاعة وةيدل الدو اية اأخ 

 –الد ب يسدمو م ال  درف  –اأس اذ  مهللا التزيز ارةدي كدي االهللايمدم ل محا درة 

الصدحوة اإلسدالمية » ابًدا متروكًدا بدهللاي كدي س سد ة اأمدة وقهللا ة مت كي ه ا ة

 .(2)«بين ال حوع وال  رف

الغ دو »الغ و وال م ع وي ا يسد تمل ال تميدر الممدوب كدي هد ا  يخاف   يها من

َٰناكبيواصغلنَيَنيي»  كالهللا جاء  ن ابن  ما  ي  الممي بصد  قدال: «وال م ع

ء  ددن ابددن مسددتوع ي ددم وجددا  «اصننَُ ،يَمنمننايأيلننكيمنن ييننبلكبياصغلننَيَننيياصننَُ 

 ثال  مراة. «أَلييلكياصمَنطَۡن،يأَلييلكياصمَنطَۡن»بص  قال: 

ال م ددع وال ب ددا وال تمددل وال شددهللايهللا وال تسددير   دد  المددا  حيددن يممغددي 

ال يسير  الممي بص  ييسل يبا موس  ومتاذًا إل  اليمن كثوباهما بوبدية 

 ا،يوتطاوعننايوَليتنفننيَسنن ايوَليتۡسنن ،يوٱشنن ايوَل»جامتددة مددوجزة قددال لهمددا: 

 .«فالتاَ

س بتدد  كصددائل مددن الصددحوة اإلسددالمية ةث مددا  مددهللاهم ال تسددير اولبددن همدد

 مدداعة وال مريددر كريضددة  لددم هدد ا ة ددم؟ لمدداذا ال  يسددر   دد  المددا ؟ لمدداذا ال 

يخي  إذا ةمدت اريدهللا ي  اشدهللاع كشدهللاع   د   رسدن  لبدن إذا   س تمل الرخ ؟ يا

كددديهم الضدددتيا والمدددري  وذا يك يدددت ل مدددا   يو خالمدددت المدددا   كدددرا  ي  

 الحاجة  ةما قال الممي بص .

وبخابدة كدي هد ا التصدر. الشدريتة يوحهدا ال يسدير  ولبدن البهللا ي   يسر  

كي  صدر ي  كيدم الدهللاين و دتا كيدم اليالدين  يح دا  المدا  إلد  ايسدير يةعدر 

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ  ـــ
 وبهللاي ييًضا  ن عاي الوكاء.( 2)
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ويةعر  ول لن ي ا م همي الد ب يعيدن هللا بدم ي دي يشدهللاع كدي اأبدول وييسدر كدي 

 الررو .

ي دم إذا ةدا  همداس قدوال  م باكقدا   يحدهللاهما يحدول واآلخدر من هما يقول: و

بتددد  المدددا  يالدددول: يدددا يخدددي لمددداذا ال ار دددي  ... ييسدددر  كدددإ ي يك دددي باأيسدددر

يعة ي  يبدداأحول؟ يقددول: ال قددهللا يك ددي بدداأحول ل خددواك  ويك ددي لمرسددي إذا 

وإ مدا ييسدر يشهللاع      رسي  لبمي إذا ييعة ي  ية م الما  ويك دي المدا  كدال  

  دديهم  ح دد  يالم ددوا   دد  الددهللاين وال يمرددروا ممددم  وح  ددي كددي هدد ا ي  الممددي 

 بص  ما خير بين يمرين إال اخ اي ييسرهما ما لم يبن إثًما.

همدداس ي ددا  يريددهللاو  ي  يشددهللاعوا  وهمدداس بتدد  الت مدداء وبتدد  الددهللا اة 

تد  ي متو  يهواء الم شهللاعين  ةعيًرا ما يتا  بتد  الت مداء ويهدل الر دوى وب

 متددو  يهددواء يخ ددر مددمهم مددن ي  هم ي متددو  يهددواء السدداللين  ولبددنالددهللا اة بددث

مددن المددا  بمزيددهللا مددن ال شددهللاع  ال. هدد ا خ ددر  التددوا  التامددة  يريددهللا ي  ير ددي

لََمننََني}ييًضددا  ۡت ََ يََليََ آَءيٱصفننذم ََ نن يأَيت فبمننخت ميَشننمتيي18َوََليتََ ننَ يٱ ف نَننَاريَعنننَكيمم يصَنن يََغت  {اي  يٰمنفَهننبت

 .[19  18اثية: ال ]

يك يت مرة بث  من يا  امريام من عبر كالدهللا ايابد  حراًمدا ولبمهدا ال ا  دل. 

 ... س يمر شائع  مهللا ةعير من الما : ي  من كتل ه ا اأمدر ل الدت امريادماوهم

كري بر امر ههللاى اإلسال  ق ت: ال. بدحيح ي دم ايابد  حراًمدا ولبدن المدرية ال 

يخي  لماذا االول ه ا؟ ع  الما    د  ا  ل  كااصل بي بت  الما  وقال: يا 

ق ت: سمحا  هللا! اريدهللاو  ي  يغيدر ه ا اال  الاع ح   يمزجروا  ن ه ا اأمر. 

 الحل ي   ي  يالال. .الما   ال عين هللا من يجل ي  يغ ا    

همدداس بتدد  المددا  يريددهللاو  ال شددهللاع  وبتدد  المددا  يمسدداقو  مددع يهددوائهم 

 ي دو  ال كدي مم دل اإليمدا  وال كدي ويشهللاعو      الما  إي اء لهم  ه ا ال
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الصدحوة اإلسدالمية  ... الهللا وى. بل بالتب  يممغي ي   يسر ما وسدتما ال يسدير

 يهدددا ايددداي ال شدددهللاع وال زمدددت. ك  غددد  الدددرخ   وا غددد   خشددد  ي  يغ ددد   

 الريب اآلخر  كي معل ال موع الربرب. ال يسيراة  وي غ 

ا  هد   همًا خامًسدا  كمدا ن بت  الما  يريدهللاو  ي  ي ت دوا مدن ي رسدهم مد 

إليم اج هداعهم وجد  ي  ي  دز  بدم المسد مو  جميتًدا  وال يالم دو  اج هداعًا آخدر. 

يييددي بددوا  يح مددل الخ ددث  »مددن قددال هدد ا؟ إذا ةددا  الشدداكتي ييي يالددول: 

كهددد ا االح مدددال مدددن ال دددا مين يالدددر   «وييى غيدددرب خ دددث يح مدددل الصدددوا 

  ال يح مددل الخ ددث  وييى المسدداكة. يمددا هددؤالء كت دد  التبدد : يييهددم بددوا

 غيرهم خ ث ال يح مل الصوا !

همداس مددن اأبددوليين مددن لددم يواكدل   دد  المالولددة السددابالة  لمدداذا يالددول: إ  

يييددم هددو بددوا  يح مددل الخ ددث وييب غيددره خ ددث يح مددل الصددوا ؟ الرييددا  

 ةالهما كي مس وى واحهللا  ةل ممهما يح مل الخ ث والصوا .

ميتًا ويرى ي  ما ا  ه  إليم الم  هدهللا هدو س من يصو  الم  ههللاين جابل هم

 .«المصوبة»الم  و  كي حبم هللا وكي شر  هللا  كب هم مصوبو   يسمو هم 

ايداي الغ دو وال م دع  هدو مدن ال يداياة  ... لماذا ال شهللاع إذ ؟ إ  اياي ال شدهللاع

 ال ي  خاكها     الصحوة اإلسالمية.

 ذ  وال مز :ال شراياي 

ي ت دوا  ز  وال رر  لبل جما ة  يريهللاو  ي   وال مس ييًضا اياي ال شرذاهم

يددل. لمدداذا هدد ا ة ددم؟ لمدداذا ال زهدد ا هددو الخ ددر. ام ... مددن ي رسددهم يمددة وحددهللاهم

بدهللااء  ... صدابة بدهللااء ال مدز ع   د  التمدل باإلسدال ؟  حدن يمدة مل ميدا ي تاو 

َيبَي}ال رددر  مددع و يددهللا هللا وإ دد ايه:  َشننلََاريَوتَننذت َزَعننَاريََََفت ََحَكننبتيَوََليتَنََٰ اأ رددال: ]{ يرم
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 . ولبن ال ما   واالخ الف وال رر  مزقما.[46

ا ددددهللا هدددد ا   دددد  المسدددد وى التربددددي. همدددداس شدددديع ويحددددزا   واالددددهللايمو  

ويجتيو   ويميميو  ويساييو  واا اهاة وسياساة. همداس كدي يبمداء الدولن 

مررقدددة  ا  مددداياة  مصدددرية  إق يميدددة  لماليدددة  الواحدددهللا ا  مددداياة ممزقدددة و

 عاخل الم  مع الواحهللا  بل وعاخل اأسرة الواحهللاة يحيا ًا!م همية  

هماس ييًضا ال مز  بين ال ين يمي و  إل  الالهللايم  وال ين يمي و  إل  ال هللايدهللا  

 ال ب يسمو  المحاكظين  وال ين يسمو  الم حريين عاخل اأسرة الواحهللاة.

س مدا ابل يقول: هماس امز  عاخل الشخصية الواحهللاة. الشدخ  ممدا ا دهللا همد

ممدز  بدين الما دي والحا در   الالهللايم وهماس ما يشهللاه إلد  ال هللايدهللا ي  بم إل  

 بين ال را  والمتابرة.

االا الصحوة اإلسالمية ممم موقرًدا حاسدًما. ال يممغدي  كه ا ال مز  يممغي ي 

 ي  اسا هللا     مزيهللا من ال شرذ  وال مز  وال رر .

الوحدهللاة الصدغيرة  حن كي  الم ي ب م ب غة ال ب ل  ي ب دل بتضدم مدع بتد . 

مدا  داعة اسد  يع ي  امالد  وحدهللاها   ددرى هدؤالء ي ب  دو  كدي يشدبال سياسددية 

وكي يحالف  سبرية  كي يسوا  اق صاعية إل  آخر مدا  درى اآل . المسد مو  

 وحدددهللاهم هدددم الددد ين يريدددهللاو  ي  يمالدددوا وحدددهللااة بدددغيرة ال ابددداع ادددرى   ددد 

ة ائل الصددحوال مددز ؟ ثددم اددثاي بتدد  كصددالخري ددة  خري ددة التددالم  لددم هدد ا 

اإلسددالمية اريددهللا ي  ازيددهللا اأمددوي امزيالًددا. ةددل جما ددة اددرى ي هددا   دد  الحددل  

وال ما اة اأخرى     غيره. لم ه ا؟ اخ  روا مدا شدق م ي  اخ  ردوا  ولبدن ال 

 .(3)ا ررقوا
ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ  ـــ

الصددحوة اإلسددالمية بددين االخدد الف المشددرو  » ال مددا هدد ه الالضددية ب وسددع كددي ة ابمددا: ( 3)

  شر عاي الوكاء. «وال رر  الم مو 
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ةا  بت  الس ا يالول:  خالا وال  خ  ا. يتمدي يمبدن ي  يخالردن الدريب 

 ؤعب إل  ال رر  واالخ الف.واخالرمي كي الريب  ولبن ه ا ال ي

وهمدداس الالا ددهللاة ال هميددة ال ددي و ددتها بدداح  الممدداي ححددح السدديهللا يشدديهللا 

  تدداو  كيمددا اارالمددا   يددم ويتدد ي »ي ددا  وامماهددا اإلمددا  الشددهيهللا حسددن الممددا: 

 .(4)«بتضما بتًضا كيما اخ  رما كيم

ن لبددل ممددا وجهددة  ظددر كددي ةعيددر مددن اأمددوي السياسددية وكددي اأحبددا  بلددي

ة  وكددي المسددائل االج ما يددة  ولبددن همدداس يشددياء م رددل   يهددا لم تدداو  الرر يدد

كيها:   تاو      اعميت اإليما   و    محايبة اإللحاع      االوية الرضدائل  

و  ددد  اماسدددن اأسدددرة  و  ددد  اماسدددن  و  ددد  محايبدددة اإلباحيدددة وال ح دددل 

  الم  مددع  و  دد  محايبددة اأميددة  و  دد  محايبددة الرالددر  وال هددل  والمددر 

مدا يةعدر مدا يمبدن ي   ... والر ي ة  و    الوقوف كي وجدم ال يداياة المتاعيدة

 .(5)اارالما   يم ويت ي بتضما بتًضا كيما اخ  رما كيم   رل   يم!   تاو      ما

 لماذا ال  الو      ه ا اأسا  بهللال ال مز ؟

هماس بت  اإلخوة  مهللاه بتد  اأمدا ي واأحدال  البميدرة: يريدهللا ي  ي تدل 

سدالمية سالمية كي كصي ة واحهللاة  وي  يصهر الحرةاة اإلئل الصحوة اإلكصا

كي حرةة  المية واحهللاة  وه ه يممية جمي ة  ولبن عو ها  المداة و المداة: مدن 

ومن ظروف الواقع. ولدي  مدن الضدرويب هد ا ال وحيدهللا  وهد ا لميتة المشر  

لمدهللااي   الصهر وال  وي . كال ما ع من الصحوة ي  ا تهللاع الرصائل  وا تدهللاع ا

وا تددهللاع ال ما دداة    دد  ي  يبددو  اتددهللاعها اتددهللاع امددو  واخصدد   ال اتددهللاع 

هدد ا »اضدداي  وامدداق . ةمددا جدداء كددي اددرا  السدد ا  ددن اخدد الف اأقددوال: 

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ  ـــ
 .«ك اوى متابرة»عل ما     بحة ه ه الالا هللاة كي ال زء العا ي من ة ابما: ( 4)

 .«ك اوى متابرة»عل ما     بحة ه ه الالا هللاة كي ال زء العا ي من ة ابما: ( 5)
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ك   تهللاع ال ما داة والرصدائل والمدهللااي   «اخ الف امو  ولي  اخ الف اضاع

هد م بإبدالح يهد م بالتاليدهللاة  وهد ا ي اتهللاع امو : ي مي: ه ا يهد م بالتمداعة  وهد ا

وهد ا يهد م بال ا د  السياسدي  وهد ا  اأسرة  وه ا يهد م بال ا د  االق صداعب 

واحددهللا يو بال ا دد  االج مددا ي  وهدد ا بال ا دد  ال ربددوب واأخالقددي  لدديبن ةددل 

كصيل يه م بماحية      يال يمبر     اآلخرين وال يحداول هدهللامهم  و  د  ي  

َملَنََنيَمنيي}ة رييالا ال ميع برًا واحهللاًا كي الالضايا المصدي ََ يََََٰۡ يٱصفنذم نبُّ َيََحم يٱ ف ٰمنف

ي َ َص  يمف ت مََٰ   ايَكأَنفَهبيٱَنت
 .[4الصا: ]{ َسبمملمهمبيَ ف  

هدد ا بتدد  مددا  خاكددم   دد  الصددحوة اإلسددالمية ايدداي االسدد ت ال وال صدداع  

 خاف     الصدحوة اإلسدالمية ييًضدا مدن ايداي االسد ت ال  ايداي المسد ت  ين 

ي  يال ردددوا العمدددرة قمدددل يوا هدددا  يريدددهللاو  ي  يزي دددوا اليدددو  الددد ين يريدددهللاو  

ويحصهللاوا غهللاًا  بل يريهللاو  ي  يغرسوا كي الصماح وي مدوا العمدر كدي المسداء  

وما هب ا سمة هللا  سمة هللا ليست هب ا  البهللا ي   صمر     الم ية ح د  اممدت  

ر  و    المم ة ح   اوي   و    الويقة ح   ازهو  و    الزهرة ح د  اعمد

جدل مسدم . همداس يوةل ه ا يح ا  إل  وقدت وإلد  و    العمرة ح   امضر. 

حيممددا  –سددمن       يممغددي ي  ارا دد   ولدد لن   ددهللا بتدد  هدد ه الرصددائل 

يريددهللا بسددر ة ي  يعمددت   دد  السدد  ة  يو يصدد هللا   –ي ددهللاو  مددن ي رسددهم قددوة 

م هللا بالحبا   يو يالا مواقا ال يس  يع ي  يخدر  ممهدا. لدم هد ا ة دم؟ مدا ة ربد

اع يشدهللا ضدقهللا يهللاكع إل  التما  وه ا التما يهللاكع إل   ما مه ا. إ  االس ت ال 

 ويقس . وةل ه ا خ ر     الصحوة  وخ ر     اأمة ذااها.

 اياي االس غرا  كي السياسة:

الحيداة السياسدية  همداس السياسدي و هماس اياي االسد غرا  كدي السياسدة واال

السياسدددي   ددد  ال وا ددد  ال ربويدددة المشدددال السياسدددي والتمدددل  بحيدددن ي غددد 
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ال ي اتمل قمل ةل شيء     بماء الررع المؤمن  ال ب هو  دواة ةدل والس وةية. 

إبالح وا هللايهللا. البهللا ل صحوة ي  اه م بال ربيدة وال بدوين الم بامدل. ةمدا ي د  

 ي  اه م بالتمل االج ما ي اإلي ابي.

ر مدا  اعيدت بدم مدن ي ا يييهللا التمل االج ما ي  ولالما  اعيت به ا  وهد ا سد

كدددي يكرياليدددا وغيرهدددا قيدددا  الهيقدددة الخيريدددة واإلسدددالمية التالميدددة. الممشدددرو  

يهاجمو ما ببل سالح: سدالح التمدل االج مدا ي  التمدل كدي مدهللااواة المر د   

كي مسا هللاة الرالراء. كي ي اية اأي ا   كدي ات ديم اأميدين  وقدهللا يوجد  اإلسدال  

كيدم الشدم   ح د  قدال الرسدول البدريم:    يما التمل االج ما ي ةل يو  ا  دع

ظم  وةل  ضو   د  ةل مرصل  وةل   «عل يكليسًلمييم ياصناسي ُية»

ا  يو يت دم جداهاًل  يو المس م بدهللاقة  وهد ه الصدهللاقة اج ما يدة: ي  يغيدن م هوكًد

يو يشغل  الاًل  يو يهللااوب مريًضا  يو     اأقدل يم سدم كدي وجدم  يممم غاكاًل 

 ة ليمة  يو يمي  اأذى  ن ال ريل  ه ا هو اإلسال .يخيم  يو ي ب م بب م

 حن  خاف     الصحوة اإلسالمية من اياياة ةعيرة ال اسد  يع ي  يليدل 

 كي الحهللاين  مها  يبري ه ه المالمح ييها اإلخوة.

اسدد  يع ي  ارتددل البعيددر  اسدد  يع ي  االددهللا  البعددر لهدد ه الصددحوة اإلسددالمية 

سدداي ي  ار ددر لاقااهددا  إذا سدداية كددي الماأمددة  اسدد  يع ي  االددوع مسدديراها و

سددهللاعة خ اهددا  وهدد ه مسددقولية يهددل الت ددم الصددحيح  إذا يشددهللاة مسدديراها  و

الصدحوة. هد ه الصدحوة بدحوة ل  ميدع والربر: يال يبو وا متزولين  دن هد ه 

كي هد ا التصدر  كت يمدا  إ ها بحوة اإلسال ليست بحوة لم مو ة من الما  

التعدددراة    يمدددا ي   مدددهللاها  و  يمدددا ي   اليهدددا ي   ر اهدددا و  يمدددا ي   سدددهللاعها 

بالغ اء    يما ي   شهللا ي يها وي   الا وياءها    يمدا ي   تام هدا بدروح اأبدوة 

 ت م ي  ه ه الصحة هدي خيدر مدا كدي هد ه اأمدة كدي  ال بروح االاها .   يما ي 
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ات الهللا ي  هد ه الصدحوة هدي الالداعية بدإذ  هللا   د  ي  االدوع ه ا التصر  و حن 

 يةما إل  المصر  متايس ال هاع وال حرير  ومتايس المماء وال تمير.متا

إ ما  م ظر ذلن اليو  ال ب ا حري كيم يي ما   م ظدر ذلدن اليدو  الد ب   مدوي 

كيم مبا  ما احت الشدم    م ظدر ذلدن اليدو  الد ب  دهللاخل كيدم المسد هللا اأقصد  

حيممددا  «هللاباسددم »و سدد رعه مددن ييددهللاب اليهددوع.  سدد رعه حيممددا  ددهللاخل المترةددة 

التموعيدددة    واحدددت شدددتاي اخو دددها الصدددحوة اإلسدددالمية حالًدددا احدددت يايدددة 

حيمما يالول الش ر والح ر: يا مسد م  يدا  مدهللا هللا هد ا يهدوعب ويائدي  اإلسال  

 ك تال كاق  م.

يسال هللا سمحا م واتال  ي  يالر  ه ا اليو  ال ب  م صر كيم باإلسال  

َمئمذ ي} َت مَيَوََ َ َحيٱصت ممييََفت مَبيي4نَََنيِت حم ََزيٱص ف َۡزم يٱصت ََ يَوَي
َ يَم يَََشآَءُۖ َِ يََن م  يٱ ف ِت م َُيي5ٱمنَ َوعت

لََمَنَي ۡت يََليََ ثََ يٱصنفاسم يأَكت كم ف
َُهَۥيَوَصَٰ َيَوعت لمَفيٱ ف يََليََات مُۖ  .[6-4الرو : ]{ ٱ ف

ي قول قولي ه ا واس غرر هللا لية إذا يل ت   يبم  ووي   ي إليبم ييها اأخ

 ولبم  والسال    يبم ويحمة هللا وبرةاام.

* * * 
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 يجوبة  ن اأسق ة من كض ة الهللاة وي يوسا الالر اوب

يع ياص سَلي ياصَالييع يٱۡضياصسن ياصَارخة يمۡن ياَلعَُال ييل س 

 ِصيٱحجةيأنياصۡلماءييُيالَلفَايَييحكمهايوألنهايَليتَمش يمخياصۡ ني

ياصۡش َ ؟

 –ل سا  –ما هي السمة. هماس يحيا ًا  –يواًل  –اأخ ي   ي  يت م  ج 

  اعمت سمي م كي مع  وإذا اخ  ا كيم يخ ل كي كهم متم  السمة  ي   يواًل 

الت ماء كيس  يع ةل واحهللا ي  يثخ  بما يلمث  إليم ق مم  ولبن يحيا ًا ارهم السمة 

  خ ث  معاًل يكتال الممي بص   هماس يكتال قصهللا كيها الالرب       

 ال االع قصهللاًا يحيا ًا. ي ر  لبم معاًل:وهماس يكت

  ت يا يخي لماذا ال اتمل بالسمة؟واحهللا يالول لي: ي جاء

وي ت ا  ع   احمل  صاكال ت لم: يب سمة؟ قال: ي ت اخ    ولبمن ال 

 ...     المممر بهللاو   صا  والممي بص  ةا  يصتهللا     المممر بتصا

  يثاي به ه اما ةمر ص  حيمما ةا  يصتهللا     الممبي كال ت لم: إ  المم

التصا خصيًصا لصتوع المممر. هو ةا  حامل  صا  كحيمما يا  المممر بتهللا 

 ا لم يحمل  صا كي حيااي ق   كبيا يحمل  صا يإليم ومتم التصا. إ ما 

مخصوبة  ويقول: اارةوا ه ه التصا كي المس هللا  معل السيا الخشمي ال ب 

المالع. ةا  المس مو  قهللايًما ييا  ةا  يحم م الخ ماء قهللايًما وال  ال كي بت  

الر ح: قائهللا المترةة هو ال ب يخ   بالمس مين كي المس هللا  وةا  يخ   

 ومتم سيا  أ م م اههللا.

كالمس مو  كي  صر الالتوع يريهللاو  ي  يرت وا ةما ةا  يرتل المس مو  كي 

الما ي  كتم وا سيوكًا من خش ! كبا ت مهزلة: ي  ابو  سيوف الما  
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حهللايهللا  وسيوف خ ماء المس مين من خش ! كه ا هو الرهم المغ ول  جميتًا من

 ل سمة.

من الهمهللا إل  باةس ا   كرة  يذةر مم   هللاة سمواة ي مي ةمت مساكًرا 

متي شا  قاع  من يمريبا ي م  ج مابًا قصيًرا ومتم  صا. وسثل م  ن 

كالال:  وجه م كالال: ي ا ذاه  إل  مؤامر كي الهوي. وسثل م: من يين ي ت قاع ؟

ي ا قاع  من يمريبا. ق ت: وماذا اتمل؟ كالال: ي ا يعي  الهمهللاسة البهربائية. 

كال ت لم: لماذا احمل ه ه التصا؟ كالال لي: إ  ه ه سمة. كسثل م: وي ت هماس 

 كي يمريبا وي ت اهللاي  البهرباء احمل متن ه ه التصا؟ كالال لي: ال.

  ة  سمة الممي بصله ا يقول: ي     يما يواًل ي   ترف ما هي السم

أناي»هي سمة اال  هللاال وال وا    سمة ال هاع  سمة التمل ل حياة حيمما قال: 

 «َم يرغبيع يسنَييَلمييمنييأيَنيوأنانيوأ َنيوأَط يوأتزوجياصنساء

 سم م هي ممه م كي كهم عين هللا وكي ا ميالم  ه ه هي السمة.

ريس يٰاايكنايَييٱمئةيََُۡۡيأيلهايأنياصم أة ةيمنخياصَجنهيواصكفنم يكلهنايعَن

وَسَُصَنيٱأحاخَثيََۡصَنيٰنهناي نحمحةيكمنايألبن يبيٱنذصكيعلمناهيب،يَهنلي

ليصنننايأنينننُعَيٱاصَكشننفيورَننخياصنۡننابيعنن يوجننهياصمنن أةيوناب يننايٱننأني َجنَن

ياصَجهيواصكفم يصمسَايٱَۡرة؟

ال  الدول لبدن ال يا يخي. لن  الول لها ذلن. ع ها اغ ي وجهها وةريها  و ج 

وةريها: إ ن  صيت هللا! هو ه ا  المهدم: ي دي ال يقديم الدهللا يا لمن ةشرت وجهها 

من يجل المرية ال ي غ ت جسمها وارةدت الوجدم والبردين. يقدول لهدا هد ا هدو 

ب ستيهللا بدن جميدر ح د  يييب ابن  ما  وييب  ائشة وييب ي   بن مالن وي

 ( 1929)اإلثم. ي د  ي   دد ةر اأياء المخررددة والميسدرة. كددي سددمة بددال اشدتر 

اتركدو  ي   – وا قا و ًا ل حوال الشخصية خايًجدا  دن مد ه  يبدي حميردة  م
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المالع اإلسدالمية ويثدت المد ه  الحمردي مدن ييدا  الهللاولدة التعما يدة. كبا دت كدي 

يول اأمر م اليهللاة بالم ه  الحمري  والمد ه  الحمردي كيدم اشدهللايهللااة كدي بتد  

اة المدد اه  اأمددوي  كالشدديخ المراغددي ححددح يياع ي  يخددر  المددا  مددن اشددهللاع

كصددهللاي مشددرو  قددا و  كددي ذلددن الوقددت ي ممدد  يياء شدديخ اإلسددال  ابددن ايميددة  

ير م  ي ددا يييدهللا ي  يحدداكا   د  بالايددا الضددوالمدا   اقشددوه: كالدال لهددم: يدا جما ددة

ابدن »مداذا يتمدي بالايدا الضدمير الدهللايمي  مدهللا المدا ؟ مدعاًل  ... الهللايمي  مهللا المدا 

ي   –الحمددل   د  شديء يو الممدع ممددم ياع يإذا  –ايميدة يالدول: اليمدين بدال ال  

هدد ا  مددهللا المدد ه   «هدد ا ال يالددع بددم ال ددال  وكيددم ةردداية يمددين وي ددا يك ددي بهدد ا

الرجل المائع يو الشغال لوال المهاي يح دا  ... الحمري والم اه  اأيبتة واقع

به ه ال ريالة  يح ا وال يرتل شيقًا  يتوع إل  بي م وهو يت الهللا ي  امريادم لدالل 

ش مع امريام     ا  الاع ي م يتيش كي حرا   ول لن يظدن ي  حياادم ممم  ويتي

وما عامت حياام حرا  كي حرا   كال ما ع ي  يثةدل المدال ة ها حرا  كي حرا   

يب جريمة يخدرى. ويالدول لدن: إ  المالل  وي  يسر  وي  يراشي  وي  يتمل 

غدي قدال: ال. حيااما ة ها حرا  كي حرا  ح   يوالع دا يوالع حدرا . الشديخ المرا

ي ا يييهللا ي  يحرا   يم عيمم بدث  يقدول لدم: ال  ي دت لدم ارابد  حراًمدا ولالقدن 

ه ا غير واقع كث ا كي ه ه الحالة يباليت   يم  ميره الهللايمي  كث ا يييدهللا ل مسد مة 

ال ي ابشا وجهها وةريها يقول لها: ال ي ت لدم ارابمدي متصدية بدل ي دت   د  

اريدهللا ي  اغ دي يمدا لدو ةدا  همداس مسد مة  ... ه ا ما  ريدهللاه ... م ه  ال مهوي

هللا  اوجهها وةريهدا كدال حدر    يهدا وهدي حدرة كدي االل دزا  بداأحول وجزاهد

 خيًرا.

يس ييليتُِۡياصَمزكيَيياصشاِمةيٱاصمشاركةيَييأكث يم يجماعة؟

إ   –ي ا ال يقصهللا المشايةة كي يةعر من جما دة  بدالتب  هد ا اأحسدن  ج 
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رس كي يةعر من جما ة ويثخد  مدن ةدل جما دة    يشي  اإل سا –يمبن وايسر 

يحسن مدا كيهدا هد ا لدي  امزقًدا بحدال ي دا يقصدهللا ب مدز  الشخصدية: ي  ا مدا   

اإل سا   وامل م مالضة  ه ه اشهللاه إلد  الما دي و وامدل اشدهللاه إلد  الحا در 

وممه م كدي الحيداة وال قداعي ي مي: ي م غير قاعي     ي  يحهللاع وجه م وغاي م 

الددم  هدد ا هددو ال مددز  الدد ب  شددبو ممددم همددا كددي الشخصددية وكددي ي  يحددهللاع لري

هو مسد م ومايةسدي  هدو غربدي  شدرقي  م دهللاين و  مدا ي  يحدر  ... الم  مع

 ويثةل الربا  يص ي ويسمح  ومع ه ا يالمل غير شر  هللا.

احهللايدهللا الد اة. متركدة الد اة  مدن ي دت؟ البدهللا ي   ... الم  و  احهللايدهللا الهويدة

كددت مددن ي دت  وحددهللاعة وجه ددن  وي هددا   سددمحا م إذا  ر ... اتدرف: مددن ي ددت

 واتال   يم هي ال مز   وي ضح اأمر وامحل التالهللاة.

ي} مَ  لَمم ََٰۡ يٱصت م يَرب  م ف مَاَليَوَمَماتميي م ييَوَمحت يَ ًَلتمييَونَسَكم يٰمنف يي162يَلت يصَهَۖۥُ ََك يَش م ََل

م َي لممم َمست َليٱصت َ يَوأَنَ۠ايأَوف صمَكيأَمم ت
 .[163  162: اأ تا ]{ َوٱمذََٰ

 والسال    يبم ويحمة هللا وبرةاام

 


