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الرحيم الرحمن الله بسم
الصحوة تحديات

.العالمين رب لله الحمد
وعلسسى محمسسد المرسسسلين سيد على والسلما والصلة

.أجمعين وصحبه اله

وبعد:

تحسسديات المباركسسة السسسلفية الجهاديسسة الصسسحوة تواجه
قسمين: إلى تقسيمها كننامي الراهنة مرحلتها في كبرى

:  داخلية     تحديات        ؛  الوأل

له يجد أن في جاهدا يحاول الذي الغلو تيار في تتمثل
انحرافسساته  بهسسا ليغطي الجهادية السلفية الصحوة في مكانا

هسسذا صسسريح، عقسسل ول صسسحيح نقسسل يقبلهسسا ل التي الواضحة
والمجاهسسدين الجهسساد صسسورة تشسسويه  في تسبب الذي التيار
الصسسحوة إلسسى يعزوها انحرافات من يحمله لما العقلءا أماما

براءا. منها الجهادية والسلفية المباركة السلفية الجهادية

عسسن التخلسسي إلسسى بحاجسسة الصسسحوة أن هسسذا يعنسسي ول
.وكل حاشا ،كان ٍأي أماما صورتها تحسين اجل من ثوابتها

ل المسسر حقيقة في النحرافات هذه أن المصيبة ولكن
أبجسسدياتها فسسي مسسسطر هسسو مما بل بصلة الصحوة إلى تمت

ومنعسسه ودعسساته التيسسار هذا بمحاربة  الله إلى والتقرب التعبد
هسسذا أضساف إذا فكيسسف ،المسلمين صفوف في النتشار من

بسل الجهاديسسة، الصحوة إلى وعزاها المشينة انحرافاته التيار
هسسو التيسسار هسسذا بسسان المجاهسسدين عسسواما بعسسض إقناع ويحاول
ويكسسون المجاهسسدون يتبنسساه أن يجسسب السسذي الحسسق المنهسسج
!؟بمقتضاه جهادهم

المسسرض لهسسذا التصسسدي الصسسحوة قسسادة علسسى فيتوجب
علسسى كسسبيرا خطسسرا وانتشسساره نمسسوه يشسسكل السسذي الفتسساك
والمستقبلية. النية وثمارها الصحوة

وضسسئيل ضسسعيفا يسسزال ل التيار فهذا والمنة الحمد ولله
.النتشار
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بشسسكل لسسه فتصدوا ذلك إلى الصحوة مشائخ تنبه وقد
الكلسسي والنهسساءا التسساما التوقسسف درجسسة إلسسى وأعسساقه أحجمسسه
تعالى. الله بإذن والدائم

خارجية:      تحديات     ؛  الثاني

تمامسسا مرفوضسسة المباركة السلفية الجهادية فالصحوة
السسساحة فسسي الموجسسودة الخسسرى السياسسسية التيسسارات لكسسل

كذلك. بالسلمية! تسمى وما منها العلمانية

ل الجهاديسسة السسسلفية الصسسحوة أن جيسسدا يدركون لنهم
التقريسسب ومحساولت الحلسول بأنصساف أبدا ترضى أن كنمي

المباركسسة مسسسيرتها توقسسف ولن ل وأنها ،والكفر السلما بين
فسسي وكسسبرت عظمسست مهمسسا المسسساومة وجوه من وجه بأي

".هم نظرهم"

مقاعسسد أغلبيسة ول حستى... حقائب أو وزارية حقيبة فل
الصسسحوة تبتلعسسه طعمسسا مسسا يسسوما فسسي سسستكون البرلمسسان

حسسدث بعسسد! كمسا فيمسسا تسدريجيا بالكليسسة وإبادتها لستدراجها
ضسسابط ل السستي المنحرفسسة البدعيسسة للجماعات دائما ويحدث

كفرهسسم فسسي الكفسسار مشسساركة عسسن يردعهسسا لهسسا شسسرعي
،شسسرع وأي شسسرع كسسل فسسوق عنسسدها فالسياسسسة ،وزنسسدقتهم
الوضسسعية السياسسسة منظسسر ذلسسك فسسي وقسسدوتهم فأسسسوتهم
".الوسيلة تبرر الغاية" مبدأ واضع ميكيافلي المنحرفة

نفسسسها تسسسمي السستي الجماعسسات بعسسض فسسان وللسف
تسسزال ل و وعملت كامل تبنيا الميكيافلية تبنت قد إسلمية!؟

الوكيل. ونعم الله فحسبنا هذا، يومنا إلى بها تعمل

واضسسح شسسعرها المباركسسة الجهاديسسة السلفية فالصحوة
؛والمعنسسوي اللفظسسي والتحريسسف التبسسديل يقبسسل ل وثسسابت

}.لله كله الدين ويكون فتنة تكون ل حتى وقاتلوهم{

فالصسسحوة اللسسه لغيسسر وبعضه لله الدين بعض كان فإذا
قتسسال فسسي طريقهسسا فسسي ماضسسية المباركة السلفية الجهادية

شسساءا مسسن شسساءا للسسه كلسسه الدين يكون حتى تعالى الله أعداءا
أبى. من وأبى

يقينسسا ذلسسك تعلسسم المنحرفة السياسية التيارات ولكون
حربهسسا وأعلنسست للصسسحوة المطلسسق العسسداءا ناصسسبت قد فإنها

.الرهاب محاربة باسم عليها الشعواءا
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للكلب كالفريسة فصرنا            علينا إل شملهم تفرق

الصسسحوة مواجهسسة علسسى تقسسوى ل التحديات هذه أن إل
بكتسسائب مؤيسسدة المسسسلمين بلد سسسائر عمسست السستي الكسسبيرة

فل اللسسه، بسسأمر الظسساهرة المنصسسورة الطائفة أبناءا من الحق
حسستى ضسسدها الجيسسوش جيش أو حاربها أو خالفها من يضرها

كذلك. وهم الله أمر يأتي

خطسسوات وكرمه ومنه الله بفضل الصحوة خطت وقد
فسسي عينيسسن ذي لكسسل باديسسة طيبسسة ثمسسارا أثمسسرت متسسسارعة

فسسي ماضسسية وهسسي عليهسسا والتغلسسب التحسسديات هسسذه مواجهة
الخلفة دولة قياما بقرب مؤذنة التوحيد لراية رافعة طريقها

سبحانه. الله بأعداءا منكلة الراشدة

}الحكيم العزيز الله عند من إل النصر وما{
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تم تنـزيل هذه المادة من
منبر التوحيد وأالجهاد
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