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احلمد هلل رب العادلٌن كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلٌن نبينا دمحم كعلى آله كصحبه أصبعٌن
أما بعد :
فقد كثر احلديث عن الصحوة ما بٌن قادح كمادح كخاض كثًنكف يف ذلك كتباينت مواقفهم حوؿ هذا
ادلصطلح كهذا ادلفهوـ كيًن من ادلفاهيم ال ي يتط الناس يف فهمه فمنهم من اخطزؿ الدين يف الصحوة فرتتب على
ذلك عند أف أم انطقاد للصحوة هو انطقاد للدين كمنهم من أراد أف يتكك الناس يف مسائل الدين فازبذ انطقاد
الصحوة ذريعة للطتكيك يف أصوؿ التريعة كقد كطبت يف هذا ادلفهوـ كريقات أسأؿ هللا أف ينفع هبا
 أوالً  :مفهوم الصحوة

الصحوة لية :جاء يف لساف العرب
الصحو ذهاب الييم يوـ صحو كمساء صحو ك الصحو ارتفع كالصحو ذهاب السكر كترؾ الصبا كالباطل يقاؿ صحا
قلبه كصحا السكراف من سكر

1

ويف االصطالح تطلق على ثالثة معان :
األول  :إطالؽ عاـ كتعين  :يقظة األمة عمومان من سباهتا ك غفلطها .

الثاين  :اطالؽ خاص  :كهو مصطلح اُشطهر يف هذا العصر كأصبح علمان على دعوة تيار فكرم حزيب 2ذا منهج
3
حركي كاضح  .كيعنوف به صحوة كفق رؤية اجلماعة ال كفق الترع
الثالث  :صحوة مقيدة ببعض ادلناطق كالصحوة يف بالد الصٌن أك االرباد السوفي ي أك بعض البلداف العربية أك

ابلطيارات كادلذاهب الباطلة كالصحوة عند التيعة اك الطيارات الفكرية العقالنية اك الطكفًنية

4

785 :47 / 1
 / 2قد صرح د  /عوض القرين يف لقاء تلفزيوين على قناة خليجية مع ادلذيع ادلديفر أبف الصحوة مطأثرة فكراين حبركة االخواف بينما
صرح د  /عايض القرين يف لقاء معه يف قناة  mbcأف االخواف ادلسلمٌن كانوا موجودين يف ادلعاهد كالكليات ككاف األساتذة
يدعوف ذلذا سأله ادلذيع أنت انطميت لإلخواف ادلسلمٌن أجابه د  /عايض أان انطميت يف الكلية لإلخواف ادلسلمٌن أثناء دراس ي
يف اجلامعة ٍب انفصلت عنهم كقاؿ دمحم سركر يف مقابلة معه على قناة احلوار أنه مكث شباف سنوات يف السعودية كاف السركرية
موجودة يف السعودية كطنظيم ككطيار
 / 3كسياٌب بياف ذلك كمصطلح الصحوة كمصطلح احلرية عند هذا الطيار يعنوف به الثورات كاخلركج على احلكاـ كهذ ادلخادعة
اللفظية ليست كليدة اليوـ بل هي مطوارثة من أهل الزيغ كالضالؿ فادلعطزلة حىت حيسنوا بدعطهم مسوا اصوذلم اخلمسة الطوحيد
كالعدؿ كاألمر ابدلعركؼ كالنهي عن ادلنكر ك..
 / 4كيطنبه دلا كطبه د عبدهللا اليذامي يف كطابه مابعد الصحوة ص  56من أف الصحوة انقسمت اذل صحوات  _4السلفيٌن _ الذين
مساهم جامية  _5سركرية  _6اخوانية كهذا اخلل منتأ عدـ الطصور الصحيح ذلذا الطيار لذا قاؿ يف ص 48الصحوم اجلاد
شاب ملطحي كثوب قصًن كهذا قصور يف الطصور أدل اذل اخلل كسيأٌب مزيد بياف يف ص 8
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ك عليه فاإلطالؽ األكؿ كالثاين ابطالف  .كبياف ذلك ما يلي :
أما االطالؽ األكؿ فال يصح ألسباب :
 _1كصف األمة ابلصحوة عمومان يطضمن أهنا كانت يف غفوة كهذا الطعميم سلالف للنصوص الترعية
كقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص  " :ال تزاؿ طائفة من أم ي قائمة أبمر هللا ال يضرهم من خذذلم أك خالفهم حىت أيٌب أمر هللا كهم
خصوصا يف البالد السعودية ال ي من هللا عليها ابلدعوة اإلصالحية السلفية
ظاهركف على الناس "  1ك
ن
كثًنا من القلوب كإظلا ادلصطلح الصحيح لفظة
ابطداء من عاـ 1157ق اذل يومنا هذا كهلل احلمد كال ي أانرت ن
الطجديد لوركد النص كدلوافقة هذا اللفظ مع األحاديث األخرل ادلثبطة لوجود طائفة على احلق منصورة
 _2اصطالح مسطورد من النصارل
قال الشيخ بكر أبو زيد رمحو هللا  :الصحوة اإلسالمية:

هذا كصف دل يعلق هللا عليه حكما ،فهو اصطالح حادث ،كال نعرفه يف لساف السلف جاراي ،كجرل اسطعماله
يف فواتح القرف اخلامس عتر اذلجرم يف أعقاب عودة الكفار كالنصارل إرل ((الكنيسة)) ٍ .ب تدرج إذل ادلسلمٌن،
كال يسوغ للمسلمٌن اسطجرار لباس أجنيب عنهم يف الدين ،كال إجياد شعار دل أيذف هللا به كال رسوله؛ إذ األلقاب

الترعية توقيفية :اإلسالـ ،اإلدياف ،كاإلحساف ،الطقول ،فادلنطسب :مسلم ،مؤمن ،زلسن ،تقي ....فليت شعرم ما
هي النسبة إذل هذا ادلسطحدث ((الصحوة اإلسالمية))  :صاح ،أـ ماذا؟؟ ٍب إنه يعين أف اإلسالـ كاف يف غفوة،
كحاؿ عزؿ يف ادلسجد  -كالداينة النصرانية كانت يف الكنيسة فحسب ٍ -ب أخذ يف الطمدد كاالنطتار ،ففي هذا
خبصوص اإلسالـ إغفاؿ للواقع ،كميالطة للحقيقة ،كإجياد جو كبًن للطخوؼ من ادلطدينٌن كالرعب منهم حىت تطم
مقاكمطهم كيف مصطلحات الصوفية كما يف رسالة ابن عريب مصطلحات الصوفية الصحوة :رجوع إذل اإلحساف بعد
2
الييبة بوارد قوم
 _3بياف العلماء لفساد هذا ادلصطلح منهم العالمة صاحل اللحيداف كالعالمة صاحل الفوزاف 3كالعالمة بكر ابوزيد
سئل الشيخ صاحل اللحيدان هل مصطلح الصحوة اإلسالمية مصطلح صحيح؟

فأجاب :
أحسن شلا يف عاـ
ضلن يف بالدان ضلن عاـ السبعٌن أحسن شلا يف عاـ الثمانٌن ،كضلن يف عاـ الثمانٌن
ُ
بل غًن صحيحُ ،

الطسعٌن كالثالشبئة.
حىت تأػ ْل أق ْوا أربَّ ُك ْم)) كما يف حديث أنس بن مالك -هنع هللا يضر-
كيف العموـ ((ال أأيْيٌب أعلأْي ُك ْم أزما هف إالَّ كال يذم بػأ ْع أد ُ أشٌّر يمْنهُ َّ
بعضا ،كأف
يف الصحيح .الصحوة الصحيحة أف يطمسك الناس ابلسنة ن
قوال ك ن
عمال  ،كأف يطعاكنوا أف ال ييرر بعضهم ن

بعضا ،أما أنه حصل إقباؿ من شباب كانوا يف كقت مضى عندهم نوع إعراض فقد حصل ،كحصل
ال حيطقر بعضهم ن
 / 1صحيح مسلم حديث رقم 436:
 / 2معجم ادلناهي اللفظية كفوائد يف األلفاظ ص 659
 / 3يف فطول صوتية على التبكة العنكبوتية
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شيءه كبًن ،لكن ادلطلوب أكثر من ذلك"
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وأما اإلطالق الثاين ابعتباره علماً على تيار لو أجبدايت وأجنده

فالصحوة ليست كما يطخيلها البعض كيصورها البعض األخر من أهنا هنضة لالسطقامة على دين هللا بل هي رلرد
عنواف لدعوة حزبية حركية تبنطها حركة االخواف ك اهطمت ابلطجميع ك الطكطيل للتباب ادلسلم اليافل يف سبيل ربقيق
أهداؼ كتطلعات قادة كرموز الفكر احلركي ادلنحرؼ فاجلماعة تزعم أف األمة إذل ألف كمائ ي سنة كانت على
اإلسالـ ٍب عادت يف هذا العصر للجاهلية األكذل كهذا ما كاف يدندف عليه منظرم احلركة كادلودكدم كقطب من اف
األمة تعيش جاهلية فلما قامت حركة االخواف كأصبح ذلا أتباعها كخططها كتنظيمها الذم به تعود األمة إلسالمها
جاز ذلم الطسمية ابلصحوة ليخرجوا األمة من جاهليطها اذل الصحوة احلزبية 2كقد قاذلا االخواين الكوي ي د طارؽ
السويداف " مفهوـ اإلسالـ صاحل لكل زماف كمكا ف دل يرسخ يف األمة إال بعد رسالة حسن البنا ادلؤسس جلماعة
3
اإلخواف "
كقد حاكؿ بعض افراد الطيار ترسيخ هذا ادلفهوـ بطزكير كاقع ادلملكة الديين حىت يبٌن فضل الصحوة على البالد
السعودية كما يف حكاايت د دمحم موسى التريف يقوؿ :

" كانت الدكؿ العربية تدكر يف فلك العركبة كالقومية كادلاركسيةٍ.. 4ب قاؿ  :وكان اإلسالم وأىلو ودعاتو يف زاوية
قصية أو يف السجون او يف القبور ٍ ..ب قاؿ  :سأربدث عن دراسة مشلت دكالن مصر كالعراؽ كاليمن والسعودية

ك..

ٍب قاؿ حكى رل ضاب برتبة عقيد وىذا الكالم يف بالد الوحي بالد احلرمني ليس عند صدام أو حافظ األسد

قاؿ العقيد رئيسنا معلق سلساؿ ذهب كال يصلي كإذا أردان أف نصلي طلطبئ خلف خزانة الثياب لنصلي سريعان قبل اف
يراان الضباط فاذا رآان الضباط صران أُضحوكة ذلم ويف قاعدة مخيس مشيط العسكرية عام 3131ه مل يكن يف

القاعدة مصلى كاحد وبسبب الصحوة صارت ادلساجد وادلصليات يف القاعدة سبعون مصلى "

5

كقاؿ " حدثين التيخ ضبد الصليفيح أنه كيف أايـ ادلد الناصرم كنا نطخفى ابلصالة يف كلية التريعة ابلرايض "!!!6
ئلت هل كنا قبل الصحوة نيامان كبعد الصحوة اسطيقضنا ؟ قلت ال  .مل نك نياماً حنن كنا موتى
كقاؿ أيضان  " :كقد ُس ُ
 / 1مادة صوتية مسجلة على التبكة العنكبوتية
 / 2قاؿ د دمحم موسى التريف فالصحوة تنسب اذل بلدين مصر أكالن كالسعودية اثنيان زلاضرة صوتية على التبكة العنكبوتية بعنواف قبل
الصحوة كبعدها
 / 3تيريدة من حساب قناة اجلزيرة تويرت  ٣ -سبطمرب ١٠٢
 / 4كدل يسطثين ادلملكة العربية السعودية كال غًنها كاظلا قاؿ مؤكدان ك هذ ادلذاهب هي ال ي ذلا الراية العليا يف البالد العربية وكثري من
البالد اإلسالمية
 / 5زلاضرة صوتية على التبكة العنكبوتية بعنواف قبل الصحوة كبعدها
 / 6تيريدة يف حسابه تويرت
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فبعثنا هللا " 1أ.ه

فتأمل ما يف ىذا الطرح والتقرير من التجين وكفران النعمة 2اليت وىبها هللا لبالد احلرمني و اليت كانت ومازالت

تزخر ابلعلماء وترفع من قدرىم وتعلي من شاهنم من مقارنتها ببالد صدام وحافظ األسد وغريمها ىذا التجين
وتزييف احلقائق وغريه من أجل الرفع من شأن الصحوة احلزبية والذم لبالد احلرمني حامية اإلسالم والسنة
وابختصار أقول :

ادلطأمل يف حاؿ ما يسمى ابلصحوة يف ادلملكة العربية السعودية جيد اهنا سلادعة لفظية فادلملكة كهلل احلمد تعيش يف
ظل دعوة االمام ٌن اجملديدين دمحم بن عبدالوهاب ك دمحم بن سعود رضبهما هللا كاف ما يسمى ابلصحوة اإلسالمية يف
ادلملكة ما هي يف حقيقة امرها إال دعوة حزبية مقيطة دل تُعن بعقيدة كال اجطماع كلمة كال نتر علم كما سياٌب بيانه
أبذف هللا
 اثنياً  :ادلراد مبصطل الصحوة عند ادللك فهد والشيخ ابن عثيمني رمحهما هللا
فإف اُعرتض على هذا أبف ادللك فهدان كالتيخ ابن عثيمٌن قد اطالقا مصطلح الصحوة يف سياؽ الثناء كادلدح
فيقاؿ الرد من أكجه :
الوجو األول  :أنه من ادلطقرر يف لية العرب ما يسمى ابالشرتاؾ اللفظي فمن االلفاظ ما هو مترتؾ فيكوف له عدة
معاف فحمله على أحد ادلعاين دكف األخرل يكوف ربكمان كإظلا يطبٌن ادلعىن ادلراد ابلسياؽ كالرتكيب كمصطلح حزب
هللا يراد به معاف منها :
 _ 1حزب هللا أم أكلياؤ الصادقوف
3
كما قاؿ سبحانه ( كمن يطوؿ هللا كرسوله كالذين آمنوا فإف حزب هللا هم اليالبوف )
 _2كيطلق حزب هللا على الطنظيم التيعي اللبناين
ككلفظة الطوحيد كالعدؿ ك  ..فهذ االلفاظ ذلا مفاهيم كدالالت زبطلف ابخطالؼ اجلماعة كاحلزب الذم يطباهنا كإظلا
يطبٌن ادلعىن ادلراد من السياؽ كمن معرفة حاؿ ادلطحدث
إذا تقرر هذا فكلمة الصحوة كذلك ذلا عدة معاف كادلعىن ادلراد يف حديث ادللك فهد كالتيخ ابن عثيمٌن هو ادلعىن
الثالث بداللة السياؽ الذم كردت به كلمة الصحوة
فادللك فهد رضبه هللا قاؿ  " :الصحوة ذلا عدة أسباب :
أكالن :البلداف اإلسالمية زلطلة من ادلسطعمرين كادلسطعمركف بطبيعة احلاؿ ال يريدكف عقيدة تنافس عقيدهتم فادلسلم يف
كقت االسطعمار ال يسططيع أف ديارس عبادته فال يسمح له ابلذهاب للمساجد كقد ال يوجد مساجد كما هو احلاؿ

 / 1زلاضرة صوتية على التبكة العنكبوتية بعنواف قبل الصحوة كبعدها
 / 2كهذا ليس رأم د التريف كحد بل قاؿ يف اكؿ زلاضرته هذ ادلعلومات اسطقيطها من أفوا ادلتايخ الثقات الذين عاشوا تلك
الفرتة ك سبق نقله عن د الصليفيح
 / 3سورة ادلائدة آية 89
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يف االرباد السوفي ي كالصٌن التعبية  1" ..فمدحه للصحوة جاء يف سياؽ البالد ادلسطعمرة كاألقليات كهذا ال إشكاؿ
فيه كما تقدـ كهذا شلا يفرح به كل مسلم غيور فأين هذا من تزكيطه للطيار الصحوم !
ككذا التيخ ابن عثيمٌن رضبه هللا ساقها ابدلعىن الثالث فقد قاؿ  " :فالناس يقولوف صحوة ابلنسبة حلاذلم قبل هذ
2
الصحوة  ..قد نكوف يف بلد يكوف الدين فيه ظاهر كيف بلد آخر ابلعكس "
الوجو الثاين  :أف رموز الصحوة دل يكونوا مرضيٌن عند ادللك فهد كالتيخ ابن عثيمٌن رضبهما هللا ففي عهد ادللك
فهد هسجن رموز الصحوة كأما التيخ ابن عثيمٌن فقد قيد مدحه كثناء للصحوة إذا كانت مطمسكة ابلكطاب كالسنة
أما إذا دل تك كذلك فهي صحوة هوجاء قاؿ رضبه هللا :
" جيب أف تكوف هذ الصحوة على أساس مطٌن من كطاب هللا كسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ألهنا إذا دل تكن قائمة على ذلك
كانت صحوة هوجاء عاصفة ردبا تدمر أكثر شلا تعمر كلكنها إذا بنيت على كطاب هللا كسنة رسوله الثابطٌن صار ذلا
3
أثرها الفعاؿ يف االمة اإلسالمية "
كأيٌب السؤاؿ هنا هل كاف رموز الصحوة مرضيٌن عند التيخ ابن عثيمٌن رضبه هللا
اجلواب أيٌب من التيخ فقد سئل عن مساع أشرطة سلماف العودة كسفر احلوارل فقاؿ :
بعض أشرططهم عليها مؤاخذات أنصحك ابف تسمع أشرطة التيخ ابن ابز كأشرطة التيخ األلباين أشرطة العلماء
ادلعركفٌن ابالعطداؿ وعدم الثورة الفكرية

4

ككاف رضبه هللا من ادلوقعٌن على قرار كبار العلماء دبنع زلاضرات كدركس كخطب سلماف العودة كسفر احلوارل ضباية

للمجطمع من أخطائهما وكان القرار ابمجاع ىيئة كبار العلماء بطاريخ 1414 /3 /22ق

فكيف يقاؿ بعد هذا إف ثناء ادللك فهد كالتيخ ابن عثيمٌن ادلقصود به الطيار الصحوم الذم يطزعمه سلماف كسفر
؟!
الوجو الثالث  :يقاؿ قد يبدك للعادل أمر ٍب يطيًن أك خيالفه غًن من أهل العلم فإف تيًن رأيه كرجع فال يصح أف
5

نسطتهد ابدلنسوخ كندع الناسخ كإال صران كأهل الباطل الذين يسطدلوف ابدلطتابه كيرتكوف احملكم
كإف دل يطيًن كخالفه غًن فينظر يف حاؿ التخص أك اجلماعة هل هو على طريقة الكطاب كالسنة كعلماء األمة أـ ال
فإف كاف على خالؼ الكطاب كالسنة فال يصح أف يرتؾ الكطاب كالسنة لطزكية فالف كعالف 6فعمر هنع هللا يضر زكى ابن

 / 1مادة صوتية على التبكة العنكبوتية
 / 2مادة صوتية على التبكة العنكبوتية
 / 3الصحوة اإلسالمية ضواب كتوجيهات ص <
 / 4لقاء صوٌب منتور على التبكة العنكبوتية
 / 5كاسطدالؿ خوارج العصر بطزكية ابن عثيمٌن رضبه هللا ألسامة بن الدف قبل أف يطبٌن له منهجه الضاؿ
 / 6علمان أف هيئة كبار العلماء يف السعودية منعت ابإلصباع زلاضرات كدركس رمزم الصحوة يف السعودية سلماف العودة كسفر احلوارل
ككذا كاف رأم احملدث االلباين كاحملدث الوادعي أف سلماف كسفر ال يزكياف
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ملجم فال يصح أف يؤخذ بطزكية عمر هنا كيرتؾ حاؿ ابن ملجم ادلعركؼ دبذهبه اخلارجي
الوجو الرابع  :أف من منهج الصحويٌن االسطدالؿ دبقوالت العلماء فيما اذا كافقت أهواءهم كإال فهم أكثر من

خيالف العلماء كيسعى إلسقاطهم كبرهاف ذلك :
 – 1سلالفطهم ذليئة كبار العلماء ابالسطعانة ابلقوات األجنبية
 _ 2سلالفطهم لكبار العلماء ابلثناء على ادلسعرم كجلنطه

 –3سلالفطهم لكبار العلماء بطجويزهم للمظاهرات كاالعطصامات
 _ 4سلالفطهم لكبار العلماء يف فطنة اجلزائر  ..اخل
كأما زلاكلة اسقاطهم للعلماء :
يقوؿ سفر احلوارل  ... " :دلاذا نضع اللوـ دائما على جهة معينة؟ كخاصة الذم يتيع يف معرتؾ معٌن ,كظركؼ
معينة ،حتتم عليو اجملامالت وأوضاع صعبة حنن الذين يف حببوحة أف نقوؿ احلق يف بيوتنا يف مساجدان .علماؤان اي
إخوان كفاىم ،كفاىم ال نربر ذلم كل شيء ال نقول إهنم معصومون! حنن نقول نعم عندىم تقصري يف معرفة
الواقع ،عندىم أشياء ضلن نسطكملهم فيها ليس من فضلنا عليهم لكن ضلن عتنا أحداث هم ما عاشوها حبكم الزمن
الذم عاشوا أو حبكم أوضاع أخرى! كمع ذلك أقوؿ ادلسؤكلية األساس علينا ضلن طلبة العلم ابلدرجة األكذل! ػو
1

بعض هؤالء العلماء قد بدأ يسلم األمر ألنو انتهوا يف السن "...
قاؿ سلماف العودة  :عن حرب اخلليج " ك َّ
ت على أهنم ليسوا على مسطول مواجهة مثل هذ األحداث الكبًنة،
أك أد ْ

ت كذلك على عدم وجود مرجعية علمية صحيحة وموثوقة للمسلمني حبيث أهنا ربصر نطاؽ اخلالؼ
وكش َف ْ
2
كتسططيع أف تُ ي
قدـ ذلا حالًّ جاهزا صحيحا كربليال انضجا "...

كقاؿ أيضان .. " :إف ادلناصب الرمسية الدينية أصبحت كقفان يف أكثر من بلد إسالمي على فئات معلومة شلن جييدون
فن ادلداىنة والتلبيس وأصب ىؤالء يف زعم األنظمة ىم الناطقني الرمسيني ابسم اإلسالم مع أنو ال دور ذلم اال
3

مسألتان األوىل اعالن دخول رمضان وخروجو الثانية اذلجوم على من يسموهنم ابدلتطرفني "..
ك قاؿ انصر العمر  :صاحب ُزلاضرة حرمة الطعن ييف العلماء ,كأف ُحلومهم مسمومة
صرحينا -غُيبت  ,نظاـ هيئة كبار العلماء أضر يهبا ,حقيقة هيئة كبار العلماء قبل
أان أقوؿ :هيئة كبار العلماء -أكوف ْ
امسح يرل ,كاتفقنا على قوؿ احلقيقة:
ثالثٌن سنة عندما نتأت ييف بداية الطسعينات كاف أذلا كقع ,كأذلا مكانة ،اآلفْ ،
ا ْذلأيئة أدلْ تعد أذلا تلك الْ أمكانة بياان ُهتا أدلْ تعد أذلا تلك القوة ليماذا؟ نظامها سبب من أسب ياهبا؛ ألن ا ْذلَيئة ليست مستقلة
وَيتنعون إذا قيل ذلَم :امتنعواٍُ .بَّ قاؿ :لكن ا ْذلأيئة نناقتهم فيقولوف لنا :أضلن نعمل
يكتبون إذا قيل ذلَم :اكتُبواَ ,

 / 1زلاضرة صوتية بعنواف ( ففركا إذل هللا )
 / 2رللة اإلصالح اإلماراتية العدد ( )556ص ( )44بطاريخ ]4<<5/45/6
 / 3يف زلاضرة صوتية بعنواف التري اإلسالمي ماله كما عليه
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1

ك قاؿ عائض القرين :
2
العلماء االف دل يودكا دكرهم معذرة كما ينبيي دل يوجهوا كلمة لألمة
 اثلثاً  :الصحوة يف السعودية إمتداد جلماعة االخوان ادلسلمني االرىابية

قاؿ د عوض القرين  :الصحوة اإلسالمية يف السعودية مطأثركف فكراين ابالخواف ادلسلمٌن كديكن أف نطلق عليها
3
سلفيوا االخواف أك اخواف السلفيٌن
كمن أبرز األسباب يف انطتا ر الفكر االخواين يف السعودية القيادات االخوانية اليادرة ال ي فرت من بلداهنا لطجد
األماف كالطكرمي كحفظ الكرامة يف بالد احلرمٌن ادلملكة العربية السعودية إال أهنم قابلوا هذا الطكرمي ابليدر كاخليانة
قاؿ األمًن انيف رضبه هللا :
إف اإلخواف ادلسلمٌن دلا اشطدت عليهم األمور كعلقت ذلم ادلتانق يف دكذلم جلأكا إذل ادلملكة ،كربملطهم كصانطهم
كحفظت حياهتم بعد هاّلل ،كحفظت كرامطهم كزلارمهم ،كجعلطهم آمنٌن .اسطضفناهم كهذا كاجب كحسنة ،بعد بقائهم
لسنوات بٌن ظهرانينا كجدان أهنم يطلبوف العمل فأكجدان ذلم السبل ،ففيهم مدرسوف كعمداء فطحنا أمامهم أبواب
ادلدارس ،كفطحنا ذلم اجلامعات كلكن لألسف دل ينسوا ارتباطاهتم السابقة ،فأخذوا جيندون الناس ،وينشئون
اإلحس ي
اف إيَّال ْي
ي
اإل ْح أسا ُف} ،هذا ما نعرفه لكن يف حاذلم
التيارات ،وأصبحوا ضد ادلملكة ،ك هاّلل يقوؿ :أ
{ه ْل أجأزاء ْ ْ أ
الوضع سلطلف!! .على األقل كان عليهم أن ال يؤذوا ادلملكة ،إذا كانوا يريدون أن يقولوا شيئاً عندىم ال أبس
ليقولوه يف اخلارج وليس يف البلد الذي أكرمهم ،أذكر أف عادلان فذان هو التيخ دمحم اليزارل -رضبه هاّلل تعاذل -عمل
عندان ٍب تويف كدفن يف ادلدينة ادلنورة كطب كطاابن قدديان تعرض فيه للملك عبد العزيز -رضبه هاّلل تعاذل -كعندما جاء
كعمل يف ادلملكة يف كلية التريعة يف جامعة أـ القرل يف مكة الطقيطه كقلت له :اي فضيلة التيخ أنت تعرضت
ابّلل هل ما قلطه يف كطابك صحيح؟ .قاؿ :قسمان ه
للمملكة كدلوحدها كأسألك ه
ابّلل ال ،لكين ال اسططيع أف أغًن ما
قلت كأان يف ادلملكة إذا خرجت منها سأكطب.
كأذكر أف أحد اإلخواف البارزين ذبنس ابجلنسية السعودية كعاش يف ادلملكة أربعوف سنة دلا سئل من مثلك األعلى؟.

قاؿ :مثلي األعلى حسن البنا!!،
السالـ ،-أك أبو بكر أك عمر أك عثماف أك علي أك أحد
كنت أنطظر منه أف يقوؿ مثلي األعلى دمحم -عليه الصالة ك َّ
أصحاب رسوؿ هاّلل ،ما معىن اخطيار حلسن البنا؟ .معنا أف الرجل ما زاؿ ملطزمان أبفكار حزب اإلخواف ادلسلمٌن
الذم دمر العادل العريب.
أقوؿ لك بصراحة:
 / 1لقاء يف قناة اجملد يوـ األحد ;  4757 / 7 /هػ
 / 2قارف هذا دبدحهم دلنظرم صباعة االخواف كرموزهم كحسن البناء كقطب كادلودكدم كالقرضاكم ك..
 / 3لقاء يف قناة دليل بعنواف االخواف ادلسلموف يف السعودية
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"إن اإلخوان ادلسلمني أساءوا للمملكة كثرياً وسببوا ذلا مشاكل كثرية خذ عندؾ حسن الرتايب ،لقد عاش يف
ادلملكة كدرس يف جامعة ادللك عبد العزيز ،كأان شخصيان اعطرب صديقي ،ككاف دير علي دائمان كخصوصان عندما عمل
يف اإلمارات ال أيٌب إذل ادلملكة إال كيزكرين ،كما أف كصل إذل السلطة حىت انقلب على ادلملكة كخصوصيطها .كذات
مرة أنتأت ادلملكة مطاران يف السوداف بعد تسلم الرتايب للسلطة ،حضر كفد سعودم لطسليمه إاي دل يقل شكران
1
للمملكة على ما فعلت .ماذا أقوؿ لك؟"
ككاف من ابرز من قدـ للملكة العربية السعودية هارابن بكرامطه كدمه فوجد األماف ك االكراـ كاالحرتاـ
 _1مناع القطاف كتوذل رائسة قسم الدراسات العليا يف جامعة االماـ
 _ 2سيد سابق توذل رائسة قسم القضاء ٍب رئيس الدراسات العليا يف جامعة اـ القرل
 _ 3دمحم اليزارل رئيس قسم الدعوة كاصوؿ الدين
_ 4دمحم قطب ادلترؼ على رسالة د سفر احلوارل
 _ 5عبدهللا عزاـ درس يف جامعة ادللك عبدالعزيز كهو شيخ ألسامة بن الدف
 _ 6عبد الفطاح ابوغدة
 _ 7دمحم سركر زين العابدين شيخ د سلماف العودة
 _ 8دمحم العبدة صاحب رللة السنة كغًنهم الكثًن من رموز االخواف
فكاف لوجود هؤالء كغًنهم أثر كبًن على فكر شبابنا كعقائدهم خصوصان إذا عرفنا أف الصفة ادلترتكة بٌن هؤالء
أهنم معارضوف لدكذلم قد تتربوا منهج الثورات2فكانوا يتحنوف التباب ضد حكامهم كدكذلم

قاؿ د عايض القرين عن اسطضافة ادلملكة لالخواف ادلسلمٌن :
" موقف ادللك فيصل كاف موقفان رجورل كموقف إسالمي  ..لكن ادلناقتة فيما بعد أيتوف اذل بلد ادلملكة العربية

السعودية بلد التريعة خيطلف عن مصر فأخذ صناع القرار أننا ضلن احتضنا ىؤالء األساتذة مث أيتون إىل شبابنا

وحيرضوهنم علينا"

3

كقاؿ دمحم عاكف ادلرشد السابق :إف دكر اإلخواف ادلسلمٌن هو إاثرة وعي ادلواطنني للتحرك ضد احلكام

4

 / 1لقاء صحفي يف جريدة السياسة الكويطية مع األمًن انيف بن عبدالعزيز -رضبه هاّلل تعاذل -يف عاـ  ٢٢١١هجرم
 / 2قاؿ د دمحم موسى التريف " الربيع العريب هو انتج من نطائج الصحوة كيف ؟ ألف الصحوة هي ال ي مشلطه ابلطوجيه كالرعاية "
زلاضرة صوتية على التبكة العنكبوتية بعنواف قبل الصحوة كبعدها
كقد أثىن على هذ الثورات كبار دعاة الصحوة كسلماف العودة كانصر العمر كالقرنياف كغًنهم يف لقاءات تلفزيونية موجودة على
التبكة العنكبوتية كيدؿ على ذبذر الثورات يف منهجهم ثناء منظرهم سيد قطب على الثورة ضد عثماف هنع هللا يضر قاؿ "الثورة ضد
عثماف كانت ثورة من ركح اإلسالـ" العدالة االجطماعية ص < 48فاذا كانت على عثماف من ركح اإلسالـ فكيف بيًن ؟!!
 / 3عايض القرين يف لقاء معه يف قناة mbc
 / 4إخواف أكف الين 5339 /: /64ـ
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 رابعاً  :االخوان يف السعودية فكر أم تنظيم ؟

ذكر د عوض القرين أنه ال يوجد تنظيم لإلخواف ادلسلمٌن كإظلا ادلسألة عملية أتثر كأتثًن فكرم ليس اال.
قاؿ ما نصه " الصحوة اإلسالمية يف السعودية مطأثركف فكراين ابإلخواف ادلسلمٌن كديكن أف نطلق عليها سلفيوا
1
االخواف أك اخواف السلفيٌن "
كهذا الطقرير زلل حبث فظاهر االمر أف كجود اإلخواف يف السعودية تنظيم كليس رلرد فكر كيدؿ على ذلك أمور :
2

األكؿ  :اعرتاؼ د عايض القرين انه كاف مع الطنظيم اثناء دراسطه يف اجلامعة
3
الثاين  :اعرتاؼ دمحم سركر بوجود الطنظيم يف السعودية
الثالث  :ذكر علي عتماكم يف كطابه أف رأس االخواف يف السعودية مناع القطاف كذكر اف سيد قطب كاف معجبان
4

بطنظيم االخواف يف السعودية
الرابع  :اعرتاؼ أسامة بن الدف للظواهرم أبنه من تنظيم االخواف ادلسلمٌن كًب ارساله ألفيانسطاف إليصاؿ الطربعات
5
ٍب إنه خالف بعض الطعاليم فطم فصله
اخلامس  :توحد ردة الفعل ك توافق الكلمة كاجطماع الرأم جلميع الدعاة يف ادلملكة حوؿ القضااي كادلسائل الداخلية
كاإلقليمية كالدكلية مع كثرهتا كدل أيت بينهم خالؼ كإظلا خالفهم يكوف مع هيئة كبار العلماء
اخلامس  :اتفاؽ صبيع الدعاة ادلنطسبٌن للصحوة ابلثناء على صباعة االخواف ك رموزها ك الطياضي عن ما عندهم من
ادلخالفات العقدية كاألخالقية بل كالطصدم دلن حاكؿ بياف ضالذلم فيما دل يسلم من انطقادهم علماؤان 6كحكامنا
 خامساً  :مسات الصحوة يف السعودية

كاف ذلذا االحساف من سبكٌن اإلخواف ادلسلمٌن يف اجلامعات كادلعاهد كادلدارس أثر السيئ يف تربية شبابنا فاليدر مسة
7
من مسات االخواف ادلسلمٌن
قاؿ علي عتماكم َّ " :إهنم جييدكف إيذاء كل من كقف معهم ،فقد ساعدهتم السعودية كالكويت ككثًن من الدكؿ
 / 1لقاء تلفزيوين على قناة خليجية مع ادلذيع ادلديفر
 / 2عايض القرين يف لقاء معه يف قناة  mbcمع ادلذيع الدكسرم
 / 3مقابلة على قناة احلوار
 / 4الطاريخ السرم ص 95
 / 5لقاء تلفزيوين مع الظواهرم على قناة احلدث اليوـ موجودة على التبكة العنكبوتية
 / 6انظر ما تقدـ ص  8كقارنه ابلثناء على سيد قطب الذم قدح يف بعض األنبياء كإبراهيم عليه السالـ كقدحه يف الصحابة كعثماف
ك معاكية كعمرك بن العاص مهنع هللا يضر كقارنه ايضان بثنائهم على القرضاكم
 / 7تقدـ كالـ األمًن انيف رضبه هللا كقاؿ سيف اإلسالـ القذايف قاؿ يف مقابلة خاصة مع قناة العربية ، ،إف هناؾ دعاة كمتايخ كانوا
أيتوف إذل ليبيا ،كينافقوهنم ،كيطملقوف إليهم ،كأيكلوف كيتربوف عندهم ،كيلعقوف أحذيطهم ،أصبحوا اليوـ ضدهم كيقوموف
ابلطحريض عليهم عرب ادلنابر ككسائل اإلعالـ كمثله حصل من بعض دعاة الصحوة من الثناء على بعض الرؤكساء كثنائهم على
زين العابدين كعلي صاحل  ..أايـ حكمهم ٍب شجعوا الثورات عليهم
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العربية ،فما كاف منهم إال أف أساءكا إليهم ،ككاف مدرسو اإلخواف يف صبيع هذ البلداف جيندكف التباب كيتحنوهنم
ضد حكامهم حىت ينقلبوا عليهم ككلما كجدكا فرصةن لالنقضاض انطهزكها"
ترىب كثًن من شبابنا يف ادلملكة العربية السعودية على أيدم هؤالء فأنطجت لبالدان شباران نكد منها :
 _ 1الوالء عند شبابنا للجماعة ال لعلمائنا كحكامنا ككطننا
كقد ظهر ذلك يف كثًن من االحداث الداخلية كاإلقليمية كاالنقالب الرتكي على اردغاف كالقدح يف كالتنا أايـ عزؿ
ادلخلوع مرسي ك ربسٌن صورة قطر كقناة اجلزيرة كالطحريض يف أزمة ادلسجونٌن من اإلرهابيٌن ك..
 _ 2االنفصاـ الصحوم عند شبابنا ادلطأثرين ابلفكر كذلذا أمثلة كثًنة منها :
أ  /فرحهم ابلربيع العريب كتتجيعهم للمظاهرات كالثورات يف البلداف العربية كذبرديهم كربرديهم ذلا إابف حكم مرسي
كاردغاف
ب  /غضبهم كزرلرهتم السطعانة الدكلة السعودية للقوات األجنبية بناءن على فطول كبار العلماء كرفع شعار اخرجوا
ادلتركٌن من جزيرة العرب كصمطهم صمت القبور عندما انطقلت القوات األجنبية اذل قطر كاسسوا ذلم قاعدة عسكرية
كصمطهم عن احللف اليهودم الرتكي
ج  /تكفًنهم حلكاـ العرب ككجوب اخلركج عليهم ككصفهم ابلطواغيت الهنم حيكموف ابلقوانٌن الوضعية ككصفهم
للرئيس الرتكي ابخلالفة كهو يصرح بل يدعو للحكم ابلعلمانية كالقبوؿ ابلدسطور الوضعي دلصر أايـ د  /مرسي
بل اكجبوا الطصويت للدسطور الوضعي

د  /االحطساب على ادلنكرات ال ي تقع يف بالد احلرمٌن ادلملكة العربية السعودية 1كاسطيالذلا لطأجيج التباب
كالسكوت عن بيوت الدعارة الرتكية كالسماح بقانوف ادلثليٌن كدعوة اجملطمع السعودم للسياحة يف تلك البالد ككذا
صمطهم صمت القبور عن سبديد تراخيص ادلالهي الليلية دبصر  3سنوات بدالن من سنطٌن إابف حكم د  /مرسي شلثل
االخواف ادلسلمٌن
كثناؤهم على الينوشي يف تونس كهو الذم يصرح ابلسماح للطعرم ك اخلمور ..
أسأؿ هللا الكرمي أف حيفظ علينا ديننا ك أمننا ك أف حيفظ شبابنا من مضالت الفنت
كاحلمد هلل رب العادلٌن

1

 /ال شك أف إنكار ادلنكرات ابلطرؽ الترعية مطلب شرعي كبه صلاة األمة إال أف ادلرفوض اسطيالؿ كجود ادلنكر للطأليب كهذ
طريقة سبئية قاؿ ابن سبأ  ":ابدؤكا ابلطعن على أمرائكم ،كأظهركا األمر ابدلعركؼ ،كالنهي عن ادلنكر كاسطميلوا الناس ،كادعوا
إرل هذا األمر " اتريخ الطربم 673 :7
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