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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

مىهج شيخ إلاسالم الحاج إبراهيم هياس :وقاًة ضذ التطرف وإلارهاب

مقذمة
الحمض هلل خمضا حامها لؿائغ وحىه املحامض ،وضلى هللا وؾلم نلى ؾُضها دمحم
ضاخب اإلاغجبت الداضت إلآامه ومغجبخه ضالة حشمل ؤَها ٛألاٗىان وؾائغ ؾاناتهم
مً لضن آصم بلى ما ال نهاًت له .وبهض،
َةن مً ؤزؿغ ما ًدضّ باإلاؿلمحن الُىم ٗإمت شغع الخؿغٍ والًلى اإلاؿخؿحر
في حمُو آلاَاّ ،الظي ًخجؿض في َىض ى الخُ٘حر وؾباّ الُخىي بدل صماء ألابغٍاء
َّ
الهؼ ٛمً اإلاؿلمحن ويحر اإلاؿلمحن ،وهظه قاهغة ًؼصاص ؾهحرها لهُبا َّ
ٗل ؾانت مً
نهاع ،وٍدىامى ؾغؾانها في حؿض ألامت ؤٖثر مً ؤي وْذ مط ى ،وزالثت ألازافي بن ؤٖثر
هاالء اإلاخؿغَحن ًىدؿبىن (بشهاصة اإلاُالص) بلى ؤلاؾالم الحىُِ ،مو الخػاص اإلابحن
بحن مىهجهم ومىهج ؤلاؾالم الغشُضَٓ ،ض طهب حمو مً الهلماء بلى ؤن خُل الىُـ
م َّ
ٓضم في مٓاضض الشغَهت نلى خُل الضًً ،وحهل ؤلاؾالم مجزلت مً ؤخيى الىُـ
(بدُكها نً الهالٕ) ٗإهما ؤخُا الىاؽ حمُهاٖ ،ما َّ
خغم نلى ؤلاوؿان الخطغٍ
الظي ًاصي بلى بلحاّ الػغع بىُؿه ،هاهُ ٚنً هُـ يحرهَٓ ،ا ٛحهالى" :وال جلٓىا
بإًضً٘م بلى َّ
َّ
اؾخًل هظه الكاهغة وخضبها
التهل٘ت" ،وال ًسُإ ؤن ؤلانالم الًغبي ْض
لُدلى له جطىٍغ ؤلاؾالم صًىا مخهؿشا للضماء ،ومغونا لآلمىحن ،وعاَػا لآلزغًٍ.
لٓض بضؤ هظا ألامغ بؿائُت مً الشباب حمهىا ؤهُؿهم في السجىن ،وٗىهىا
ا
بال وال طمت ،وال حهترٍ بإن هىإ بؾالما ؾىي
نطاباث وج٘خالث ال جغاعي لًحرها
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َّ
الغْو التي ْؿهتها والشظوطاث وألاوهام التي ؾىيتهاُٖ ،غوا مً ؾىاهم مً ؤهل
الٓبلت ،وؤخلىا صماءهم ،ولم ًً٘ مههم مً الثٓاَت الضًيُت ؾىي هظا البًؼ وهظه
ال٘غاهُت غض ألامت ،زم هظه الشهىة الهاعمت بلى الاهخٓام مً الحٙىماث التي ٗاهذ في
زالٍ مهها ،واخدؿبىا بٓخل ألابغٍاء ؤحغا مً هللا ؾبداهه وحهالى نً ؤباؾُلهم نل اىا
ٖبحرا.
وإن ٖثحرا مً الهلماء واإلاُ٘غًٍ ؤلاؾالمُحن صعؾىا هظه الكاهغة اإلآُخت
واْترخىا خلىال ٖثحرة لؿضها ،منها الؿُاس ي والضبلىماس ي ومنها الُ٘غي والتربىي
ومنها ال٘ثحر يحر طل ،ٚولً٘ الظي َاجه ؤن ًىؿلٔ مً الٓلب وجطُُخه مً ٖضعاث
الهىي وؤصعان الشُؿان َٓض َلذ مىه عوح الحل ونٓلهَ .الخجغبت الطىَُت هي ؤهجو
الحلى ٛوؤنتى الحطىن التي ًمً٘ ؤن جداَل نلى عوح ؤلاؾالم في ألامت ،وحهُضها بلى
الهغحىن الٓضًم ٖما ٗاهذ نىض البهثت ا
يػا ا
ؾغٍا؛ ألن الخطىٍ مبني نلى الدؿامذ
والخألِ والخدابً ،بخهض نً ٗل ما ًمذ بلى الًلى ؤو الخؿغٍ بطلتَ ،هى مبضئُا
ًيبني نلى الاهخمام بةضالح الظاث زم الضنىة بالٓضوة الحؿىت ،بل بن مىهجه اهبنى
نلى ْخل حمُو خكىف الىُـ التي حهخبر ؤٖبر ألامغاع التي ًخمغى َيها ؤلاعهاب
والخؿغٍ.
وإن مىالها شُش ؤلاؾالم الحاج ببغاهُم هُاؽ هنع هللا يضر مو ٖثرة ؤجبانه الظًً ٌهضون
بهشغاث اإلاالًحن نلى الطهُض الهالمي لم ًخطِ ؤخض مً جالمظجه بالخؿغٍ ولم
ًىػم ؤو ًخهاؾِ ؤخض منهم مو ؤلاعهابُحن ..وهظا بشهاصة وإحمام حمُو ألاحهؼة
ألامىُت في الضو ٛالتي ًىحض له ؤجبام وٖثحر ما هي .ومهنى ٗل هظا ؤن الهالم آن له ؤن
ًخؿُل نلى مائضة الشُش هنع هللا يضر ختى ًٓضم له نلى ؾبٔ مً طهب مىهجه وججغبخه الُظ،
نس ى ؤن ًجخمو الهالم ًىما ما نلى ْلب عحل واخض ،جخٙاَإ صمائهم.
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بن مىهج مىالها شُش ؤلاؾالم وإن ٗان ضىَُا ؤًػا بال ؤن زالَخه الهكمى نً
الحبِب اإلاطؿُى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص جإبى ؤن ًُغؽ في حاهب صون يحره مً حىاهب ؤلاؾالمَ ،شُش
ؤلاؾالم هنع هللا يضر ازخاع لىُؿه وقُُت نالج الٓلىب وألاعواح ،وْض ؤزغج الٓىم مً زىاهٔ
الضعاوَش وخلٔ املجاطًب بلى َػاء الحُاة الغخب ،خُث ٌهِش ؤلاوؿان مو هللا
بٓلبه ومو ؤزُه ؤلاوؿان بجؿضه ونٓلهً ،ضنىهم بلى هللا بٓاله وخاله ،مً يحر
اهُطام في الصدطُت وال اؾخالب في الىُؿُت ،..إلاثاً ٛدخظي به في لم الشمل وعؤب
الطضوم.
"َالغاعي بن اؾخٓام في صًىه اهخضي به الغناة ،وإن لم ًضنهم ،وإن الخاحغ
مدل هضاًت للخجاع بن اؾخٓام ،والُالح ججب نلُه صنىة الُالخحن ،مو الاؾخٓامت
ؤمامهم ٗي ًٓخضوا به ألهه مً حيؿهم وَهمل ٖهملهم ،بطن َال مجا ٛألن ًٓىلىا ال
ًم٘ىىا ؤن وهمل ٖهمل."ٚ
لِـ للؿالح مٙان ْـ في صنىجهَ ،إصواث الضنىة هي الهلم والهٓل ،ون َّضة

َّ
الضانُت لِـ ؾىي الاؾخٓامت والغيبت في عغىان هللاٖ ،ما ٗان ًٓى" :ٛوال ؾُِ بال

هدى ؾُِ ْض انخضي نلُىا ،"...ؤْى ،ٛبن مىهج هظا الشُش لحُٓٔ بإن ًٙىن
الىضُت ألاجىماجُُ٘ت لؿض هُىط ؤنضاء الحب والجما ،ٛوهىاة الضماء والهمجُت.
نلىث البداع الؼازغاث ،وإهني

نلىث الٓغي واإلاؼن بله الجباال

ؤعوم عض ى الباعي لىطغة صًىه

وؤب ـغػ للجُـ ـ ـل الجضًـ ـ ــض مثـ ـ ــاال

غهُِ نلُل شــائب مخدــمـ

لُىطـغ صًى ـ ـ ـا ال ًغٍ ـ ــض ْخ ـ ـ ـاال

ألن َّ
الى َّبي الهاشمي الضهـغ ما يـؼا

بلى ضـض ن ـضواهـ ـ ـا َّ
وعص غ ـ ـ ــالال
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مىهج الشيخ في الذعوة إلى هللا
"لٓض جضاَهذ الىقائِ واإلاهً الشغٍُت بلى ؾاخت شُش ؤلاؾالم ٗاإلاؿخهغغت،
ل٘ىه هنع هللا يضر ؤباها حمُها وازخاع ؾب الٓلىب ومضاواتها مً ؾغؾان الىُـ وحغازُم
الشُؿان ،آمال ؤن ًدغعها مً نبىصًت اإلااصة وٍىزٔ مً نالْتها بغب الهاإلاحن" َٓا:ٛ
"بهني لى ٗان هللا ؤطن لي بالخطغٍ في الىحىص لغَهذ همتي نً الخطغٍ في يحر
بضالح الٓلىب"

)(1

وْض خضص الشُش هنع هللا يضر لضنىجه ؤهضاَا ال ًخإحى إلاً ًدبىؤ الؿىام في الدالَت نً
هللا يحرها بدا ،ٛبل بن جغجُبها ؤًػا لهى الترجِب العجُب ،وإن ٗاهذ َُما ًبضو وعصث
بال ٗان وال زانٖ ،ما ًٓى ٛالهاعَىن ،في خىاعه الخاعٍدي مو الؿُض نبض ال٘غٍم
الىُاػي ،مجُبا نً ؾاا ٛالصحُي" :هل ل٘م ًا َػُلت الشُش ؤن جلدطىا لىا
ؤهضاٍ صنىج٘م"؟ َٓا ٛالشُش" :وهم وبٙل ؾغوع" ،هي ٗاآلحي:
 صنىة يحر اإلاؿلمحن لُضزلىا في صًً هللا ،جاعٖحن الىزيُت واإلاؿُدُت. جىنُت اإلاؿلمحن وإعشاصهم ختى ٌؿخمغ ؾحرهم بلى هللا لحزصاصوا بًماها موبًمانهم.
 وشغ لًت الٓغآن ال٘غٍم حهمُٔ الشهىع باألزىة ؤلاؾالمُت الخهاون مو الحغٗاث والهُئاث ؤلاؾالمُت في الهالم -الخطضي للٓىي الخبشحرًت والطهُىهُت

)(1
)(2

)(2

جىاهش انشسائم ص111 :
خًس وعششوٌ سُح عهً سحُم انشُخ نهكاذة إتشاهُى ذُاو ص ،87 :طثعح داس انُهاس.
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ه٘ظا في جىائم وجىاؾٔ عجُب حشٙلذ ؤهضاٍ الشُش هنع هللا يضر ،وٗإن ألاػهغ
الشغٍِ هكغ في هظه ألاهضاٍ َاؾخسلظ جىضُاجه زال ٛماجمغه إلاىاحهت الخؿغٍ
وؤلاعهاب بهض الحىاع الخاعٍدي بما ًغبى نلى هطِ ْغن

)(3

وإطا ؤجُدذ لىا عواًت هظه ألاهضاٍ ال٘بحرة باإلاهنى هٓى ٛبإنها بطن :البُان-
الخهلُم-الخهاون-الحىاع-ووشغ الىؾؿُت ،وهي نىاضغ مىػىٍت جدذ ْى ٛالحٔ:
َّ
"اصم بلى ؾبُل عب ٚبالح٘مت واإلاىنكت الحؿىت وحاصلهم بالتي هي ؤخؿً"ٖ ،ما ْغع
طل ٚؤلامام الًؼالي ومً حاء بهضه مً َٓهاء الضنىة اإلاىْهحن الىانحن نً عب
الهاإلاحن.
أ:

البيان:
في عؾالت له بلى ؤمحر ٖىى ؾابٓا ضاخب الؿمى ألامحر دمحم الؿىىس ي عخمه هللا

ًٓى ٛشُش ؤلاؾالم هنع هللا يضر" :وؤها نلى نؼم نلى الُٓام بغخلت بلى الشغْحن ألاصوى وألاْص ى
بضنىة مً بلضان شتى ،الجمهىعٍت الهغبُت ،والاجداص الؿىَُتي ،والطحن ،وبغهامج
عخلتي ٖما ًلي :مً صٗاع بلى باعَـ ،بلى الجمهىعٍت ،بلى بحروث ،بلى ؾهغان ،بلى الهىض،
بلى ؾُٙىن ،بلى هىوٌ ٗىوٌ ،بلى الطحن ،زم الهىصة بلى مىؾٙى ،بلى اإلاًغب ،بلى
صٗاع").(2
ه٘ظا ًجىب هنع هللا يضر آَاّ ال٘غة ألاعغُت ًدمل في ضضعه ا
هما واخضا ،وهى بهٓاط
ؤلاوؿان مً ؤيال ٛالىُـ وؾالؾل الشُؿانَ ،ال ًىا ٛعاخت في الٓلب وفي ألاعع

)(3

األصهش انششَف فٍ يىاجهح انفكشاإلسهاتٍ ،يٍ أعًال يؤذًش األصهش انعانًٍ نًىاجهح انرطشف واإلسهاب( ،انقاهشج  11-11طفش
1311هـ 3-1 /دَسًثش 1113و) تاعرُاء وذقذَى فضُهح اإلياو األيثش أحًذ انطُة ،شُخ األصهش وسئُس يجهس حكًاء انًسهًٍُ،
انطثعح انثاَُح ،داس انقذس انعشتٍ ،انقاهشج ،ص131-118 :
)(2
فٍ سَاع انرفسُش نهقشآٌ انكشَى ،كراتح انشُخ يحًذ تٍ انشُخ عثذ اهلل انرجاٍَ ،انطثعح انثاَُح 1111و داس انششكح انذونُح نهطثاعح،
يذَُح سد أكرىتش ،يظش ،ج 1 :ص9 :
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آلهت مو هللا ،اضؿىهتها هؼواث الهىي وهؼياث الشُؿان ،ووؾُلخه في ٗل طل ٚالٙلمت؛
بن َّ
نلي بال البالىًٓ ،ى ٛهنع هللا يضر:
نلـىث البداع الؼازغاث وإهني

نلىث الٓغي واإلاؼن بله الجباال

ؤعوم عض ى الباعي لىطغة صًىه

وؤبـغػ للجُل الجضً ـض مث ـاال

غهُـِ نلُل شائب مخد ــمـ

لُىطغ صًىـا ال ًغٍـض ْخ ـ ـاال

ألن َّ
الى َّبي الهاشمي الضهـغ ما يـؼا

بلى ضض نـضواها َّ
وعص غالال

ه٘ظا ًىظ ضغاخت نلى مىاوؤجه لٙل ؤشٙا ٛالهضوان وانخماصه َدؿب نلى
البُان في ؾىّ الهباص بلى الغخمً مٓخُُا في طل ٚؤزغ خبِبه اإلاطؿُى ضلى هللا نلُه
وآله وؾلم الظي لم ًٓاجل بال ملجإ ولغَو الكلم والهضوان ،مطضاْا لٓى ٛهللا حهالى:
َّ
"ؤطن للظًً ًٓاجلىن بإ َّنهم قلمىا ،وإ َّن هللا نلى هطغهم لٓضًغ" ،وٖظل ٚمىهج الشُش
هنع هللا يضر ٖما ًٓى ٛفي مىغو آزغ:
َال ؾُـِ بال هدى ؾُِ ْض انخضي نلُـىا َ ،ــال هغض ى بػُـ ــم وال ب ـ ـ ـ ـ ــؼ
َه ـ ـ َّـم هـ ــضي الهـ ــاصي ون ـ ـ ــم ؾـ ـ ـ ـ ــالم ـ ــه

وخ ــل الخأخي مىغو البًؼ والهمؼ

َه ـ ــل جج ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ــو َّ
ألاًـ ـ ــام ْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىم دمحم

نلى هضًهٗ ،ي وؿترًذ مً الًم ـ ــؼ

وه٘ظا ؤًػا بالبُان ،وبالبُان َدؿبَّ ،
خٓٔ هللا للشُش ما نؼ مثله في
الخاعٍشَُ ،خذ به ْلىبا يلُا ،وؤنُىا نمُا وآطاها ضما في مشاعّ ألاعع ومًاعبها،
وؤصاجه البُان ؤلاؾالمي الؿمذ ،ونمضجه ؤلازالص لىحه هللا ،بضون ؾالح ،ؤو تهضًض
ؤو جغوَو ،وإهما ٌهلمهم ال٘خاب والح٘مت َُامً مً شغح هللا ضضعه لإلؾالم (وٖثحر
َّ
ما هم)َُ ،ي مضًىت جمل بضولت ياها ،في ًىم مشهىص صنا الىاؽ بلى ؤلاؾالم وطٖغهم
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آلازغة وعيبهم في الجىت بىهُمها وؾلؿبُلها ،وهىعها ،وخىعها ،ونً الىاع بهجحرها،
وػمهغٍغهاَ ،بٙى مً بٙى وؾلمىا عْابهم هلل الىاخض ،وٍدٙي طلَُٓ ٚى:ٛ
ؾغث بلى جمل وْط ـضي هطغي

صً ـ ـً اإلاهُم ـ ـً َُهلي ْ ـ ـضعي

حئـ ـ ـذ وم ـ ـا ؤم ـ٘ى ـ ـني الىـ ـ ـؼوٛ

م ـ ـً ٖثـ ـغة َّ
الى ـ ـاؽ وال الحلىٛ

َؿـ ـ ـغث َ ـ ـ ـ ـ ـىعا زُ ـ ـ ـ ـُ ـ ـت لُ ـ ـىض

َّ
ٗإن ٗ َّل الدلٔ ضاعوا نىضي

هىـ ـ ـا ن ـ ـغاوي خُ ـ ـاء وخجـ ـ ـ ـ ـل

مـ ـا الهب ـ ـض بب ـغاهُم ما له ًجل

َّلٓى ـذ آالَ ـ ـ ـ ـا ول ـ ـ ـ ـً ج ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ َّض

ٗلم ـ ـت َّ
الخ ـ ـ ـىخُ ـض َاجىا الحضا

بلى ؤن ْا:ٛ
َٓـ ـ ـل ـ ـ ــذ ال بل ـ ـ ـ ـ ــه بال هللا

دمحم ؤعؾل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ؤلالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

َٓ ـ ــالهـ ــا ال٘ـ َّـُ ـ ـ ــاع واملجـ ـ ـ ـ ــىؽ

وألامـ ـ ـغا َؿ ـ ـ ـابـ ـذ الىُ ـ ـ ـىؽ

َّبن الشُش هنع هللا يضر ً٘غه بطاًت ؤي بوؿان ٗائىا مً ٗان ،وٍغبي جالمظجه نلى ؤن ًٙىهىا
بًجابُحن ،بغٍضي زحر ،وؾُغاء ؾالم في الهاإلاحنًٓ ،ى ٛلهم" :بن اؾخؿهذ ؤن جىُو
حمُو املدلىْحن َاهُههم ،وإن لم جٓضع َةًإ ؤن جاطي ؤي مسلىّ مً املدلىْحن"

)(1

بل بهه ال ًغض ى ألجبانه بال الطبر نلى ؤلاطاًت صون الجزو ٛبلى ما ؾمدذ لهم
الشغَهت مً الهٓىبت باإلاثل:
ال جػغب ـ ــىا ؤخ ــضا ،ال حشخم ـ ــىا ؤبـ ـ ــضا

)(1

وإن غ ـ ــغبخم َطـ ـ ــبر به٘ ـ ــم ضـ ـ ـ ــبر

سعادج األَاو تأقىال شُخ اإلسالو ،طثعح انششكح انذونُح نهطثاعح ص18 :
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وُِٖ ًدب بطاًت ؤخض مً ٗان هضَه هضاًت البشغٍت حمهاء ،وؾىْهم بلى هللا
عب الهاإلاحنًٓ ،ى ٛهنع هللا يضر:
والا َّمـ ـت ْطضي َيهم ؤن ؤؾ ـ ـىْه ـم

بلى خػ ـ ـ ـغة الـ ـبر َّ
الغخُـ ـ ـم بل ـه ـىا

وحهل ـم هل في الدلٔ ؤخــنى نلُـهـ ـم

مضي الضهغ مني والبهُض ٖما صها

وه٘ظا بالبُان وخضه اهطام له ما ًيُِ نلى ؾخت وؤعبهحن ملُىها) ،(2وطل ٚما
لم ٌؿبٔ له مثُل مً يحر ؾُِ وال ؾلؿت عاصنت ،ومً ؤْىاله اإلاشهىعة" :مً امخثل
بإمغي َال ٌشخًل بال بهظا ،ومً لم ٌشخًل َما ؤها بطاخب ؾُِ ،وما نلى الغؾىٛ
بال البالى اإلابحن"

)(3

ب :التزكية:
بطا ٗان الًؼو مما ال مدُظ نىه َهى نىض شُش ؤلاؾالم يؼو نىاضم الٓلىب
لُإؾغها الحٔ وٍُخدها الُٓحنَٓ ،ض عؤًىا ُِٖ ؤصاع قهغه للىقائِ وازخاع ؾ َّب
الٓلىبَٓ ،ا ٛهنع هللا يضر" :لى ٗان هللا ؤطن لي بالخطغٍ في الىحىص لغَهذ همتي نً
الخطغٍ في يحر بضالح الٓلىب".
َّ
َةن بضالح ألامم مىٗل بطالح ْلىبها ،وإن الترصي ألازالقي وؤلاَالؽ الغوحي
هما الؿبب اإلاباشغ الهدؿاؽ البشغٍت بلى ؤؾُل اإلاضاعٕ في نالم الُىم ،وإن الشُش
بط ًخدضر نً جىنُت اإلاؿلمحن وإعشاصهم ختى ٌؿخمغ ؾحرهم بلى هللاَ ،ةهما ًخدضر
نً جؼُٖت ْلىبهم وجغبُت ؤعواخهم وحًظًت ؾغائغهم للُ٘ىىهت مو هللا حهالى وإصعإ
)(2

)(3

شاعش سسىل اهلل طهً اهلل عهُه وسهى ص 78 :وركش اإلياو انحسٍ ٍَ عهٍ سُس أَه سأي فٍ انًرحف انثشَطاٍَ أَه دخم فٍ اإلسالو
فٍ رنك انُىو أكثش يٍ أستعح آالف شخض ،واَظش يجًىع سحالخ انشُخ إتشاهُى ص97 :
حىاهش انشسائم ص31 :
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ؾغٍان آزاعه وخ٘مه حل في ناله في مغائي الىحىص ،وهظا بضون ش ٚؤٖبر مىانت غض
الاهدغاٍ ؤو الخؿغٍ.
والا َّم ــت ْطضي َيهم ؤن ؤؾـ ــىْهــم

بلى خػ ـ ـ ــغة ال ــبر َّ
الغخُ ـ ــم بل ـهــىا

وحهل ــم هل في الدلٔ ؤخــنى نلُـه ــم

مضي الضهغ مني والبهُض ٖما صها

وإن بغاءة مضاعؽ التزُٖت الىُؿُت وؤجبام الؿغّ الطىَُت مً الخؿغٍ وزلى
مىاهجها وػواًاها مً ٗل بعهاب ؤو جغوَو لدلٔ هللا ،ال جدخاج بلى ؤن حؿاّ بحن
ؾالؾل وؤيال ٛالشىاهض ،وإال َةن مالًحن الؼواًا اإلاىدشغة في عبىم الهالم ٗلها
خطىن للغوح والهٓل غض جُاعاث الخؿغٍ وؤلاعهاب.
وٍىضعج جدذ هظا املحىع الخهلُم ؤلاؾالمي نىضما ًإزظ مؿاعه الصحُذ ألن
غُٔ ألأَ والخسىضّ الثٓافي مً ؤٖبر ما ًاصي باإلوؿان بلى نضم ْبى ٛآلازغ،
وعئٍت الطىاب في مىكىع واخض ،واخخٙاع الحٔ ،ولى ؤن ؤلاوؿان ْض جثِٓ بالهلىم
ؤلاؾالمُت وعؤي ُِٖ ًسخلِ الهلماء في مؿائل ٖبري زم ال ًؼالىن ًدترم بهػهم
البهؼ ،ؾُهغٍ ؤن الطىاب له وحىه ٖثحرة ،وؤن الؿغٍٔ بلُه ؤٖثر مما ًخطىع.
وألن الشُش هنع هللا يضر ْض جضعج في مغاقي الهلم ختى اؾخىي نلى طعاه وجبىؤ ؾىامه،
َٓض ؤولى الخهلُم نىاًت زاضت إلاا له مً َائٔ ألازغ في غبـ الىُىؽ وحهضًل اإلاؼاج،
ختى ال جىُلذ مً وغهها الؿبُعي بلى الهمجُت؛ ولظلٗ ٚان آًت في وشغ الهلم وَخذ
اإلاضاعؽَ ،لم ًُخإ ًجلـ بلى ؾالب الهلم ،وٍدغع الُخاوي للىائحن منهم ،وٍاؾـ
اإلاضاعؽ في الحىاغغ والبىاصي ،وٍجضص في اإلاىاهج وؾغّ الخهلُم بما ًىاٖب الؼمً.
لٓض ؤوشإ الشُش مضاعؽ ومهاهض لخهلُم الشباب ؤضى ٛصًنهمٖ ،ما َخذ
وخغع نلى َخذ مغاٖؼ لخدُُل الٓغآن ال٘غٍم بضون مٓابل ،مما حهل ؤٖثر ؤجبانه
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خُكت للٓغآن ،وؤونُت للهلم ،وخملت للؿ َّىت ،صانحن بليها الدلٔ ،وْض صنا ألاػهغ
الشغٍِ وؾائغ الجهاث اإلاهىُت بالشغّ ألاوؾـ ؤن جم َّض بلى بَغٍُٓا ًض الهىن مً
زالَ ٛخذ اإلاضاعؽ ،وبهثت الهلماء ألاُٖاء لخهلُم الطبُت والشبان ،وإهضاههم ال٘خب
الهلمُت.
َّ
ومً مكاهغ اهخمامه بيشغ الهلم في ؤوؾاؽ الشباب ؤهه "ٗلما خُل ولض ؤو
بيذ الٓغآن ًُٓم خُل ج٘غٍم مٙلال بالثىاء نلى ؤهل الٓغآن الهكُم ،وٍسخمه بخىػَو
حىائؼ حشغٍِ وج٘غٍم ،ؤما ألابىاء الحُاف َُيخكغهم حصجُو اإلاىذ بلى البالص الهغبُت
إلاخابهت الضعاؾاث الشغنُت ،وؤما البىاث َُيخكغهً ما ًىاؾبهً مً اؾخٓغاع شغٍِ
في ؤماًٖ شغٍُت"

)(1

وفي مداغغة ؤلٓاها شُش ألاػهغ الؿابٔ الشُش الضٖخىع نبض الحلُم مدمىص
عخمه هللا حهالى بجمهىعٍت "حشاص" بالهاضمت (اهجمُىا) ًىم ألاخض 0791 -10 -32م
ْا:ٛ
بن في الىاؽ باؾخمغاع ؾمىخا بلى صعحت الٓغب ،هىا وهىإ وفي هظا الٓؿغ
وفي طإَ ،مً ؤعاص ؤن ٌهاعع الخطىٍ وَهاعع الٓغب بلى هللا ؾبداهه وحهالى َلً
ٌؿخؿُو مهما َهل ،...خُىما طهبذ بلى "الؿىًا "ٛعؤًذ ؤن مٙاهت الؿغٍٓت في
املجخمو بهما هي بهضص اإلاهاهض التي جُخدها :اإلاهاهض التي حهلم اللًت الهغبُت ،اإلاهاهض
التي حهلم الٓغآن ال٘غٍم ،والؿغٍٓت الخجاهُت هىإ مىدشغة ،واإلاهاهض التي جُخدها
الؿغّ الخجاهُت ٖثحرة ،وٖما ْلذ جدىاَـ الؿغّ في اَخخاح اإلاهاهض – اإلاهاهض التي

)(1

فٍ سَاع انرفسُش ،ج 1 :ص17 :
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حهلم اللًت الهغبُت :لًت الٓغآن لًت ؤلاؾالم – اإلاهاهض التي حهلم الضًً ؤلاؾالمي ختى
ال ٌهبض هللا بالجهل).(1

التعاون مع الهيئات إلاسالمية:

ج:

ٗان مىالها شُش ؤلاؾالم هنع هللا يضر ًمض ًض الهىن بلى ٗل مً ًدخاج بليها ولى ٗان في
آزغ ألاععٖ ،ما ًبضي الاؾخهضاص للخهاون مو ٗل مً ٌؿهم في حؿهُل ببالى الضنىة،
وْض َّ
مغ بىا ُِٖ صنا الجامو ألاػهغ الشغٍِ وزاصم الحغمحن الشغٍُحن وؾائغ
الجهاث اإلاهىُت بالشغّ ألاوؾـ بلى َخذ مغاٖؼ لخهلُم الشباب صًً ؤلاؾالم واللًت
الهغبُت في بَغٍُٓا وبهث نلماء ؤُٖاء لخهلُم الشببت.
ومً ؤقهغ مكاهغ حهاوهه مو الهُئاث ؤلاؾالمُت ؾهُه الحثِث في جإؾِـ
بهػها ،وفي مشاعٖخه في بهػها آلازغ ،واطٖغ نلى ؾبُل اإلاثا ٛال الحطغ ؤهه:
 ٗان الغئِـ اإلااؾـ إلاىكمت الاجداص ؤلاَغٍٓي ؤلاؾالمي. ٗان اإلااؾـ لغابؿت ؤهطاع الضًً ٗان اإلااؾـ إلاىكمت َخُان ؤلاؾالم ألجبانه الىُجحرًحن ٗان هائب عئِـ اإلااجمغ ؤلاؾالمي ب٘غاحش ي ٗان نػىا جإؾِؿُا لغابؿت الهالم ؤلاؾالمي ٗان نػىا باملجلـ ألانلى للشاون ؤلاؾالمُت بالٓاهغة ٗان نػىا في اجداص الجمهُاث ؤلاؾالمُت بالغباؽ)(1

ا نركفُش أخطش تذعح ذهذد انسالو وانىحذج تٍُ انًسهًٍُ فٍ َُجُشَا ،نًىالَا انشُخ انششَف إتشاهُى طانح انحسٍُُ ،سضٍ اهلل عُه،

ص177 :
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 ٗان نػىا في مجمو البدىر ؤلاؾالمُت بالٓاهغة وٗان نػىا باملجلـ ألانلى للشاون ؤلاؾالمُت بالجؼائغ ...وحؿخمغ الٓائمت،وإهما ؤعصها الخمثُل.
ؤن ًجمو الهالم في واخض

لِـ نلى هللا بمؿخهكم

"بل بن شًِ شُش ؤلاؾالم بةشانت الغخمت والهضي حهله ًػو ًضه في ًض مً
َّ
ًىاوئىهه وٍُ٘ضون له في الجهغ والدُاءَ ،هظا الظي جىلى ٖبر الُغْت الىهابُت في
هُجحرًا ،وؤنلً خغبا شهىاء َّ
غض ؤجبام الؿغّ الطىَُت ،وغض جالمُظ شُش ؤلاؾالم
نلى وحه الدطىص ٌؿخهحن بمىالها الشُش هنع هللا يضر في مداعبت الىزيُحن َُباصع شُش
ؤلاؾالم بةؾهاَه وجلبُت صنىجه نلى ما ٌهلم في الغحل:
وجدضزىا مو ألار ْاض ي ْػاة هُجحرًا الشمالُت
َغؤًذ مىه عيبت في حهاون حمهُاج٘م مو
حمهُاتهم لخٙىن ْىة ٗاَُت للُٓام بضنىة
الىزيُحن بلى الضًً ؤلاؾالمي.

)(1

وإن حعجب َعجب ٗىن الغئِـ الىُجحري اإلاؿُحي ٌهٓىب يىون ًبني نالْت
حُضة مو الشُش هنع هللا يضر ختى ؾمى ابىه نلى اؾم الشُش جُمىا ،وٍٓى ٛيىون واضُا هظه
الهالْتَ" :هالْتي به ٗاهذ ْىٍت عيم ازخالٍ الهُٓضة بُيىا ،بال ؤن طل ٚلم ًً٘
ًٓلٓه بؾالْا") (1ومثل طل ٚالهالْت ؤلاوؿاهُت التي جغبؿه مو الغئِـ الًاوي ٗىامي
اه٘غوما الظي ٗان ٌؿدشحره في ؤمىع ٖثحرة.

)(1
)(1

شاعش سسىل اهلل طهً اهلل عهُه وسهى ص11-11 :
إَساَُاخ داعُح :سطذ عٍ كثة نهجاَة اإلَساٍَ يٍ حُاج شُخ اإلسالو ،ذأنُف إتشاهُى تٍ انثشُش عهٍ سُس ،طثعح يكرثح انجُذٌ،
ص18 :
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د.

الحوارالعلمي:
بن الحىاع هى الىضُت ألازحرة إلاهالجت الدالٍ والخؿغٍ والًلى وؤلاعهاب،

ألهه ًجب ؤن جىطذ للمسالِ ختى حهغٍ وحهت هكغه ،وٖم مً زالٍ ٗاص ؤن يهغٍٔ
صما لم ًُ َّ
ػه ؾىي الحىاع الهلمي بهضوئه وعػاهخه ،تهب َُه الٙلماث مً الجاهبحن
وؿائم جىهش ،ال ْظائِ جضمغ.
وْض انخمض الشُش ؾغٍٔ الحىاع في َؼ ٖثحر مً الدالَاث الطًحرة وال٘بحرة،
َّ
بل وختى في خا ٛالخىأَ ًبني حؿغا بحن الشؿحن ،ومغحا ًجمو البدغًٍ ،ولظلٗ ٚان
ًمُل بلى اإلاإؾؿت في ٗل شاوههَُ ،اؾـ الغوابـ والجمهُاث واإلاىخضًاث ،وَشاعٕ
َيها.
وٗان ألؾلىب خىاعه ضضي نمُٔ وؤزغ بهُض في حمُو الهُئاث التي شاعٕ َيها،
َٓض ٗان ًِٓ مو الحٔ صائما بطغٍ الىكغ نمً جسضم ،خضر ؤهه مغة خػغ
احخمام عابؿت الهالم ؤلاؾالمي ًىاْشىن مؿإلت خى ٛخ٘م الاؾترْاّ في ؤلاؾالم
الظي اصعى الشُش ألاضىلي دمحم ؤبى ػهغة اإلاطغي بإهه ال ؤضل للغْت في ؤلاؾالم وإهما
هى اإلاً ؤو الُضاء ،واؾخض ٛبأًت "وإطا ؤزسىخمىهم َشضوا الىزاّ َة َّما م اىا بهض وإ َّما
َضاء خ َّتى جػو الحغب ؤوػاعها"َ ،نهؼ الشُش هنع هللا يضر ْائال :الُىم جخعجبىن ،خُث ًإحي
ؤبُؼ وٍىُي الغْت ،لُإحي ؤؾىص وٍثبتها ،وطل ٚصلُل نلى ؤهىا هضوع مو الحٔ ؤًىما صاع،
َّ
بن ؤلاؾالم ْض ؤزبذ الغْت ول٘ىه زُِ مً وؾإتها وؤعؾل ؤػعاعاها بؿغّ ٖثحرة ،وآلاًت
التي اؾخض ٛبها اإلاخٙلم نلى هُي الغْت هي هي التي جثبتهاَ ،لى لم ًً٘ الاؾترْاّ
مىحىصا إلاا ٗان هىإ َائضة في طٖغ اإلاً والُضاء..بلخ في ْطت ؾىٍلت).(1

)(1

سًاعا عٍ ذسجُم نألسرار إتشاهُى جىب ،سكشذُش انشُخ ،فٍ يحاضشج تًذَُح كُى ذحد عُىاٌ "عانًُح انشُخ إتشاهُى سضٍ اهلل عُه.
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ومثل طل ٚمؿإلت ػٍاعة ْبر عؾى ٛهللا ملسو هيلع هللا ىلص التي ٗاهذ مىغىم اإلاىاْشت ًىما ما،
واعججل الشُش ؤبُاجه الشهحرة :
هى الحـ ـ ـ ـب ببغاهُ ـ ـم ْض حـ ـ ـاء ػائ ـ ـغا

ألخم ـ ـض زـ ـ ـحر اله ـ ـاإلاحن وشـ ـ ـاٖغا

ومـ ـً ٗان ًىدـ ـ ـى للمـ ـضًى ـ ـ ـ ـت ػائ ـ ـ ـ ـغا

ؾ ـ ـىاهَ ،ةوي حئ ـ ـذ ؤخمض ػائـ ـ ـغا

وإن ٖثحرا مً ٖخبه وعؾائله او َخاواه املحغعة ٗاهذ لبُان مىُْه مً مؿإلت
مسخلِ َيها بحن الهلماء ،ومً ؾغٍِ ما ًظٖغ ْطت ٖخابه "ؾبُل الؿالم في ببٓاء
اإلآام" الظي ٗان بغ َّ
ُْت بلى الغابؿت اإلاظٗىعة ؾابٓاً ،دظع َيها الغابؿت مً جدغٍٚ
مٓام ببغاهُم مً مٙاههَٓ ،ا ٛبإنهم بن خغٗىهَ ،ؿُكل ً َّ
دغٕ مً مٙان بلى آزغ،
ختى ًضزل بَغٍٓا وإهه بن صزل بَغٍُٓا َلً وؿمذ بسغوحه منها ؤبضا ،وٖظلْ ٚطت
ٖخابه "مؿإلت يؼو الُػا" وٖخاب "الحجت البالًت في ؤن بطانت الٓغآن في الغاصًى
ؾائًت" ويحر طل ٚال٘ثحر .وهظه وإن ٗاهذ ٖخبا بال ؤنها في مىِْ الحىاع الظي ٌهني
ألازظ والهؿاء مو املدالِ.
وإن حؿامذ الشُش وبهض ؤَٓه ْض ؾمذ له ؤن ٌؿاَغ بلى صولت الطحن
لِؿخجُب لضنىة خىاع مو ؤخض ؤؾاؾحن الحغٖت الاشتراُٖت ،وهى "ماوحس ي جىوٌ"
وٗان الغحل ٌؿعى بلى ؤن ٌؿخٓؿب الشُش هنع هللا يضر لىطغة الضنىة الاؾتراُٖت ،وٍؿلب مىه
ؤن ًيشغها في الٓاعة الؿمغاء إلاا له مً نكُم ألازغ َيها ،ولً٘ الشُش هنع هللا يضر بحن له في
شجانت اإلاامً الٓىي ؤن الاشتراُٖت جسالِ ؤلاؾالم الظي وِْ هُؿه ليشغه ،وهبظ
ٗل اإلاًغٍاث اإلااصًت التي نغغذ له ليهخِ ْائال:
جمـ ـؿ ـ ـ ٚبـ ـ ـ ـإطًـ ـ ـ ـا ٛالى ـ ـبي مخابهـ ـا

م ـ ـظاهبـ ـ ـ ـه واملح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضزاث َال ال

َخًىُ ـ ـ ٚنً صؾخ ـ ـىع ٖ ـىػ وز ـالض

وحًى ـ ـُ ٚنـ ـً حـ ـىن ً ـ ـغوم مدـاال
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َم ـ ـا هابلُ ـ ـىن ؤو لى ـ ـ ـحن ومـ ـاعٖ ــ

ه.

بمـ ـىحى بليهـ ـم ،زل نى ٚزباال

وشرالوسطية:
لهل هظه الٙلمت ألاشهغ في جاعٍش مٙاَدت ؤلاعهاب والخؿغٍ والًلى ،وإن

الخطىٍ بطُت نامت ؤنكم هؼنت حهلم ؤلاوؿان وجغبُه نلى هظه الىؾؿُت
والؿماخت وْبى ٛآلازغ ،وْض غغب َيها شُش ؤلاؾالم ؤمثلت عائهت ًيبغي للهالم ؤن
ًإحس ي بها بن ؤعاص مٙاَدت الخؿغٍ والًلى وؤلاعهاب؛ ألهه ٗان ًغي ؤلاوؿاهُت مجزلت
ؾامُت ال ًمً٘ له ؤن ًسترّ خغماتها ،وهاهُ ٚنً الضًً الظي هى مىغىم صنىجه
ال٘بريَ ،تراه ًخهامل مو ٗل بوؿان مؿلم ؤو يحر مؿلم في الحضوص التي َّ
زىلذ له
الشغَهتٖ ،ما ؾبٔ نً نالْخه ببهؼ اإلاؿُدُحن التي ال نىِ َيها وال بعيام ،وإهما
هي صنىة وبُان.
وإن وؾؿُخه الؿامُت هظه هي التي حهلخه إلاا عؤي جؿغٍ الىاؽ وجؼمتهم بل
وجٓىْههم نلى الترار واإلاههىص ختى حهلهم طلً ٚدغمىن بطانت الٓغآن في الغاصًى
هب في عجالت وؤملى ٖخابه ًبحن ؤن الىظ ْابل لخُاؾحر ؤزغي خؿبما ًإحي به
الؼمان ،وهبه نلى ؤن ًُُٔ الجمُو وٍُ٘غوا بهٓى ٛنطغهمَ ،ال ًدبؿىن ؤهُؿهم في
الخُؿحراث الٓضًمت التي ْض ال جىاؾب الهطغ الظي وهِشه ،ومثل طل ٚمؿإلت يؼو
الُػاء التي ٗان ٖثحر مً الهلماء ألاَاعْت ال ًغون بمٙاهِخه ؤضال ختى ًُ٘غوا
ضائبحن في خ٘مهَ ،ةطا بالشُش ًالِ في طل ٚوٍبحن وحه الطىاب ،وْل مثل طل ٚفي
مؿإلت ػٗاة هاعًٍ والطالة في البازغة وٖثحر يحرها.
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وإن عوح الىؾؿُت جبلٌ ؤوحها ،وجطل الؿماخت بلى طعوتها نىضما ًؼوع الشُش
في مضًيخه ؤخض اإلاغحهُاث الشُهُت الشُش مىس ى الطضع والض مٓخط ى الطضع،
َّ
َُٓضمه الشُش هنع هللا يضر لُام الىاؽ في الطالة ،وَؿإ ٛفي طلَُٓ ٚى" :ٛما عؤًخه بال
مؿلما" ؤي ؤن الطالة حائؼة وعاء ٗل مؿلم ،وهظا مؿلم

)(1

خاثمة ببعض مو اقف الشيخ ضذ التطرف
ٗان الشُش هنع هللا يضر نمُٔ الشهىع بمشاٗل ؤلاوؿاهُت التي اؾخدمل واحب بهٓاطها
مً وهضة الػُام الهىلمي الظي ًجخاخها ،وٗان ًؿىي ألاعع ؾائغا وؾائغا وؾابدا
عاحُا ؤن يهضي هللا به عحال ؤو عحاال بلى ؤلاؾالم ،وٍىٓظهم مً بغازً الشُؿان
ومسالب الىُـ ألاماعة ،وٗان ًٓى" :ٛلي هظرة إلى ابن آدم ٌستحيل معها
البغض") ،(1وؤوى للؿبِب ؤن ًبًؼ مغٍػه مهما اعج٘ب مً الحماْت؟! َهى ال
ٌهغٍ هُؿه َػال نً مضاوٍهَ ،لى لم ًطبر نلى خماْاث مغٍػه إلاا اؾخؿام
مضاواجه ،وٖظل ٚشإن الشُش هنع هللا يضر.
َٓض َّ
مغ بىا ُِٖ ؤخؿً الخهامل مو يحر اإلاؿلمحن خؿب ؾماخت الشغَهت
ؤلاؾالمُت ،مثل نالْخه الؿُبت مو عئِـ هُجحرًا الؿابٔ (ٌهٓىب يىون) الظي –مً
شضة بعجابه بإزالّ الشُشَّ -
ؾمى ابىه نلى اؾم الشُش ،وٖظل ٚنالْخه اإلاشهىعة
بغئِـ حمهىعٍت ياها (ٗىامي ه٘غوما) الظي ٗان ٌؿدشحر الشُش في ٖثحر مً ؤمىعه.
"ونىضما خ٘م باإلنضام نلى اإلاُ٘غ ؤلاؾالمي ال٘بحر "ؾُض ْؿب" ٗان الشُش
مً الظًً عاؾلىا الغئِـ اإلاطغي ألاؾبٔ حما ٛنبض الىاضغ شاَها َُه ومبِىا له
)(1
)(1

إَساَُاخ داعُح ص81 :
إَساَُاخ داعُح ص11 :

Page 17 of 19

مًبت جىُُظ الح٘م ،ولً٘ الغئِـ انخظع بخإزغ الغؾالت ،ونىضما وضلذ ٗان الح٘م
ْض هُظ") .(2وٍا لُذ شهغي! ما هي الهالْت التي ججمهه مو هظا اإلاُ٘غ ؾىي ؤلاؾالم
الحىُِ؟!
وٍغوي ؤهه وعي بلُه شدظ ٗان ًُ٘ض له وألجبانه في الؿغ والهلً ،وٗان
الشُش حالؿا بحن اإلاغٍضًًَٓ ،ا :ٛالحمض هلل! َؿ٘ذ الجمُو ،زم ْا ٛبهض هىيهت ،ؤال
حؿإلىهني َُم ؤخمض هللا؟ َإحابىا بإن ألامغ واضحَ ،الغحل ْض آطإ وآطي
َّ
ؤصحاب ،ٚوْض جىَاه هللا وُٖإ شغهَ ،دمضث هللآَ ،ا ٛلهم :ال لِـ ألامغ ٖما
جخطىعون ،وإهما َدشذ في ْلبي ؾانت وعي َّ
بلي َىحضجني –عيم ٗل ما طٖغجم -ال
ؤغمغ له ؤي خٓض ؤو غًُىت ،ونلى هظا خمضث هللا).(1
وفي طل ٚالحىاع الخاعٍدي الظي ؤحغاه مهه الؿُض نبض ال٘غٍم الىُاػي
بالحجاػ ،ؾإله نً نضص ؤجبانهَ ،إحابه الشُش َىعا" :ؤها ال ؤنلم نضصهم ،ولم
ؤخاو ٛطلَ ،ٚالظي يهمني في الضعحت ألاولى هى ؤن يهضي هللا َغصا ؤو ؤَغاصا بلى صًىه
الحٔ نلى ًضي ؤو نلى ًض يحري ،ولؿذ ماؾـ خؼب ؤو ػنُم ؾائُت".
وإن ؤعصث ؤن جغي نُاها ُِٖ َّ
صٕ ْطىع الخؿغٍ وؤلاعهاب َاطهب بلى
ناضمت َُػخه "مضًً" وما ؤصعإ ما "مضًً"؟! "لتري ُِٖ اهطهغث الٓبلُت ،وْام
نلى ؤهٓاغها باؽ ألازىة ؤلاؾالمُت ،جغي َّ
شتى الٓبائل التي لم جً٘ ججمهها ؤي آضغة
ع
َّ
صًمًغاَُت جسلطذ مً الهطبُاث واخخػىتهم حيؿُت واخضة ،هي بؾالم الىحه

)(2
)(1

انًظذس َفسه ص17 :
حكً انقظح األسرار تشهاو جىب فٍ إحذي يحاضشاذه تانهغح انىنىفُح ،وانرشجًح يٍ انسُذ إتشاهُى تٍ انثشُش سُس فٍ كراته انًزكىس
ساتقا ص19-17 :
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لغب الىاؽ ..مل ٚالىاؽ ..بله الىاؽ ..ال َػل لجيـ نلى حيـ ،وال لٓبُلت نلى
)(3

ؤزغي ...والبهُض ٖما صها.

)(3

انًظذس َفسه ص79 :
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