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 بسمميحرلا نمحرلا هللا  

 وقاًة ضذ التطرف وإلارهاب الحاج إبراهيم هياس:مىهج شيخ إلاسالم 

 

 مقذمة

حامها لؿائغ وحىه املحامض، وضلى هللا وؾلم نلى ؾُضها دمحم خمضا الحمض هلل 

ضاخب اإلاغجبت الداضت إلآامه ومغجبخه ضالة حشمل ؤَهاٛ ألاٗىان وؾائغ ؾاناتهم 

 ال نهاًت له. وبهض،مً لضن آصم بلى ما 

ً  زؿغ ؤ مً َةن ت ؿلمحن ّ باإلادض  ما  ٗإم   شغع الخؿغ   الُىم 
 
 ٍ والً
 
اإلاؿخؿحر  ى  ل

  ض في َىض ى الخُ٘حر ًخجؿ  الظي في حمُو آلاَاّ، 
اء  وؾباّ الُخىي بدل  صماء ألابٍغ

 ٛ مً  ؾانت   ا ٗلَّ لهُب   اهًؼصاص ؾهحر  مً اإلاؿلمحن ويحر اإلاؿلمحن، وهظه قاهغة  الهؼَّ

   ضى ؾغؾانها في حؿمٍدىاو  ،نهاع
ذ   ألامت ؤٖثر مً ؤي  ن ؤٖثر مط ى، وزالثت ألازافي ب ْو

حن ًىدؿبىن )ب اإلابحن  خػاص  ال( بلى ؤلاؾالم الحىُِ، مو شهاصة اإلاُالصهاالء اإلاخؿَغ

مً الهلماء بلى ؤن خُل الىُـ  ، َٓض طهب حمو  الغشُض بحن مىهجهم ومىهج ؤلاؾالم

هت نلى خُل الضًً، و  م  ٓضَّ م   الىُـ  ىجزلت مً ؤخيمؤلاؾالم حهل في مٓاضض الشَغ

ٍ م نلى ؤلاوؿان الخطغ  ٗإهما ؤخُا الىاؽ حمُها، ٖما خغَّ )بدُكها نً الهالٕ( 

 ، َٓاٛ حهالى: "و  يحرهـ ىُؿه، هاهُٚ نً هُلى بلحاّ الػغع بالظي ًاصي ب
 
  ال

 
 ج
 
ىا ٓ  ل

 ب  
 
 ض  ً  إ

 
 ب   م  ً٘

 
 ه  ى التَّ ل

 
 ل
 
بها وخض  هظه الكاهغة  ؤن ؤلانالم الًغبي ْض اؾخًلَّ  وال ًسُإ، "ت  ٘

غ  لى لهلُد   م صًىاؤلاؾالم جطٍى
 
 خهؿ

 
  مللضماء، و  اش

   .ًٍآلزغ ل اَػ  اع لآلمىحن، و  انغو 

هىا ؿائُت بهظا ألامغ بضؤ لٓض  ى  مً الشباب حمهىا ؤهُؿهم في السجىن، ٗو

 
 
 الث ٘خ  نطاباث وج

 
 ال ج

ا
ت، وال حهتٍر بإن هىإ بؾالما ؾىي م  وال ط   غاعي لًحرها بال
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ها والشظوطاث وألاوهام التي ؾى   هت 
َّ
و التي ْؿ ُ  الْغ غوا مً ؾىاهم مً ؤهل يتها، ٖ

هظا البًؼ وهظه  الضًيُت ؾىي  الٓبلت، وؤخلىا صماءهم، ولم ًً٘ مههم مً الثٓاَت

ٗاهذ في الشهىة الهاعمت بلى  هت، زم هظمال٘غاهُت غض ألا  الاهخٓام مً الحٙىماث التي 

اء ؤحغا مً هللا ؾبداهه وحهالى نً ؤباؾُلهم ن  زالٍ مهها،   واخدؿبىا بٓخل ألابٍغ
 
ا ىا ل

 ٖبحرا.

   اوإن ٖثحر 
 
ً ؤلاؾالمُحن صعؾىا هظه الكاهغة اإلآُخت مً الهلماء واإلاُ٘ ٍغ

التربىي الُ٘غي و ومنها منها الؿُاس ي والضبلىماس ي ها، ؿض  واْترخىا خلىال ٖثحرة ل

ولً٘ الظي َاجه ؤن ًىؿلٔ مً الٓلب وجطُُخه مً ٖضعاث يحر طلٚ، منها ال٘ثحر و 

ُت هي ؤهجو . َالهىي وؤصعان الشُؿان َٓض َلذ مىه عوح الحل  ونٓله الخجغبت الطَى

بلى  اهُضهح، و في ألامت ل نلى عوح ؤلاؾالمداَجي ًمً٘ ؤن توؤنتى الحطىن الالحلٛى 

ٗاه الهغحىن الٓضًم نلى الدؿامذ  ؛ ألن الخطٍى مبني  اا ؾغٍا البهثت يػا  نىض ذٖما 

  لخدابواوالخألِ 
  ذ  ما ًم   ، ًبخهض نً ٗل 

 
  بلى الً

ٍ بطلت، َهى مبضئُا ؤو الخؿغ   لى 

، بل بن مىهجه اهبنى الحؿىتزم الضنىة بالٓضوة  ًيبني نلى الاهخمام بةضالح الظاث

هخبر ؤٖبر ألامغاع التي ًخمغى َيها ؤلاعهاب نلى ْخل حمُو خكىف الىُـ التي ح

  .ٍوالخؿغ  

 ون ض  ه  ٌ   ًمو ٖثرة ؤجبانه الظًمىالها شُش ؤلاؾالم الحاج ببغاهُم هُاؽ هنع هللا يضر وإن 

ٍ ولم مً جالمظجه بالخؿغ   لم ًخطِ ؤخض   شغاث اإلاالًحن نلى الطهُض الهالميهب

وهظا بشهاصة وإحمام حمُو ألاحهؼة  ًىػم ؤو ًخهاؾِ ؤخض منهم مو ؤلاعهابُحن..

  
ثحر ما هي. ومهنى ٗل  هظا ؤن الهالم آن له ؤن  ألامىُت في الضٛو التي ًىحض له ؤجبام ٖو

ً   ًخؿُل نلى مائضة الشُش هنع هللا يضر  ، مىهجه وججغبخه الُظ نلى ؾبٔ مً طهب  م له ٓض  ختى 

 .همئ صمااَإ ٙجخنلى ْلب عحل واخض، نس ى ؤن ًجخمو الهالم ًىما ما 
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ُاٗان  وإنشُش ؤلاؾالم مىهج مىالها بن  ؤًػا بال ؤن زالَخه الهكمى نً  ضَى

ً  الحبِب اإلاطؿُى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص    جإبى ؤن 
شُش َ، حاهب صون يحره مً حىاهب ؤلاؾالمؽ في ُغ 

ؤزغج الٓىم مً زىاهٔ  ْضو ؤلاؾالم هنع هللا يضر ازخاع لىُؿه وقُُت نالج الٓلىب وألاعواح، 

ش وخ    الضعاَو
 
الغخب، خُث ٌهِش ؤلاوؿان مو هللا  الحُاة َػاءاملجاطًب بلى  ٔ  ل

ٓلبه ومو ؤزُه ؤلاوؿان بجؿضه ونٓله، ًضنىهم بلى هللا بٓاله وخاله، مً يحر ب

  الشمل وعؤب  ،..في الىُؿُت ؾخالباهُطام في الصدطُت وال ا
إلاثاٛ ًدخظي به في لم 

 الطضوم.  

"َالغاعي بن اؾخٓام في صًىه اهخضي به الغناة، وإن لم ًضنهم، وإن الخاحغ 

 ج  مدل هضاًت للخ  
 
 اع بن اؾخٓام، والُال

 
خحن، مو الاؾخٓامت ح ججب نلُه صنىة الُال

همل ٖهملهم، بطن َال مجاٛ ألن ًٓىلىا ال ٗ ؤمامهم  ي ًٓخضوا به ألهه مً حيؿهم َو

 .ًم٘ىىا ؤن وهمل ٖهملٚ"

 ضَّ الضنىة هي الهلم والهٓل، ون   ، َإصواث  جهصنى ْـ في  مٙان  لِـ للؿالح 
 
 ة

: لِـ ؾىي الاؾخٓامت والغيبت في عغىان هللا،  انُت  الضَّ  ٗان ًٓٛى  "ٖما 
 
بال  وال ؾُِ

  ِ ٔ  ...نلُىا ْض انخضي هدى ؾُ ، بن مىهج هظا الشُش لحُٓ بإن ًٙىن  "، ؤْٛى

  الىضُت ألاجىماجُُ٘ت لؿ
 .   ، وهىاة الضماء والهمجُتوالجماٛؤنضاء الحب هُىط  ض 

 نلىث الٓغي واإلاؼن بله الجباال  نلىث البداع الؼازغاث، وإهني

   اعي لىطغة صًىهؤعوم عض ى الب
 
 ـــاالـــــمث الجضًــــــــض  ل ـــــــغػ للجُــبوؤ

ـ    
لُل  شــائب  مخدــم   ن 

 
ا الــــــــلُىطـغ صًى  غهُِ

 
 االْخــــــــ   ـضـــــًٍغ   ـ

بيَّ الهاشمي الضهـغ  ما يـؼا ــ  ألن الىَّ اه  بلى ضـض  ن  و   ــالالـــــــغ وعصَّ  ا ـــــــض 
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 مىهج الشيخ في الذعوة إلى هللا

 
 
ً   "لٓض جضاَهذ الىقائِ ٗاإلاؿخهغغت،  واإلاه ُت بلى ؾاخت شُش ؤلاؾالم  الشٍغ

ل٘ىه هنع هللا يضر ؤباها حمُها وازخاع ؾب  الٓلىب ومضاواتها مً ؾغؾان الىُـ وحغازُم 

  ، آمال ؤن ًدغعها مً نبىصًت اإلااصة وٍ  الشُؿان
 
ٔ مً نالْتها بغب الهاإلاحن" َٓاٛ: ىز

هذ همت ٗان هللا ؤطن لي بالخطٍغ في الىحىص لَغ ي نً الخطٍغ في يحر "بهني لى 

 (1) بضالح الٓلىب"

ض  لضنىجه ؤهضاَا ال ًخإحى إلاً ًدبىؤ الؿىام في الدالَت نً خضص الشُش هنع هللا يضر ْو

ٗاهذ َُما ًبضو وعصث  ، بل بن جغجُبها ؤًػا لهى الترجِب العجُب، وإن   ٛ هللا يحرها بدا

ىن،  ٗان وال زان، ٖما ًٓٛى الهاَع ديفي خىاع بال  م  ؿُضمو ال ه الخاٍع نبض الٍ٘غ

 هل ل٘م ًا َػُلت الشُش "الصحُي: مجُبا نً ؾااٛ الىُاػي، 
 
  ؤن ج

 
طىا لىا لد

ٗاآلحي:"وهم وبٙل ؾغوع"؟ َٓاٛ الشُش: "ؤهضاٍ صنىج٘م  ، هي 

حن الىزيُت واإلاؿُدُت. -  صنىة يحر اإلاؿلمحن لُضزلىا في صًً هللا، جاٖع

هللا لحزصاصوا بًماها مو جىنُت اإلاؿلمحن وإعشاصهم ختى ٌؿخمغ ؾحرهم بلى  -

 بًمانهم.

 وشغ لًت الٓغآن الٍ٘غم -

 حهمُٔ الشهىع باألزىة ؤلاؾالمُت -

ٗاث  والهُئاث ؤلاؾالمُت في الهالم -  الخهاون مو الحغ

ت والطهُىهُت -  (2)الخطضي للٓىي الخبشحًر

                                                           
(1)

 111جىاهش انشسائم ص:   
(2)

 ، طثعح داس انُهاس.  87خًس وعششوٌ سُح عهً سحُم انشُخ نهكاذة إتشاهُى ذُاو ص:   
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ٗإن ألاػهغ حشٙلذ ؤهضاٍ الشُش هنع هللا يضر ه٘ظا في جىائم وجىاؾٔ عجُب ، و

هظه ألاهضاٍ َاؾخسلظ جىضُاجه زالٛ ماجمغه إلاىاحهت الخؿٍغ الشٍغِ هكغ في 

دي بما ًغبى نلى هطِ ْغن   (3)وؤلاعهاب بهض الحىاع الخاٍع

ٛ  إطا ؤجُدذ لىا عواًت هظه ألاهضاٍ ال٘بحرة باإلاهنىو   -البُان بإنها بطن: هٓى

ت جدذ ْٛى الحٔ:، ووشغ الىؾؿُت-الحىاع-الخهاون -هلُمالخ  وهي نىاضغ مىػٍى

 ب   م  "اص  
 
  ع   ُل  ب  ى ؾ  ل

 ال  ب   ٚ  ب 
 
  ت  م  ح٘

 و 
 
 ن  ى  اإلا

 
  ت  ى  ؿ  الح   ت  ك

 اص  ح  و 
 
 ب   م  ه  ل

َّ
  ي  ي ه  ت  ال

 
ع ْغ  ، ٖما "ً  ؿ  خ  ؤ

   ومً مام الًؼاليطلٚ ؤلا 
 
حن الىانحن نً عب هحاء بهضه مً َٓهاء الضنىة اإلاْى

     .الهاإلاحن

 البيان: أ:

دمحم الؿىىس ي عخمه هللا محر ألا  ؿمىبلى ؤمحر ٖىى ؾابٓا ضاخب الله في عؾالت 

 ٛ حن ألاصوى وألاْص ى  : "وؤها نلى نؼم  شُش ؤلاؾالم هنع هللا يضر ًٓى نلى الُٓام بغخلت بلى الشْغ

ُتي، والطحن، وبغهامج  ت الهغبُت، والاجداص الؿَى بضنىة مً بلضان شتى، الجمهىٍع

ت، بلى بحروث، بلى  ٗاع بلى باَعـ، بلى الجمهىٍع ؾهغان، بلى الهىض، عخلتي ٖما ًلي: مً ص

م الهىصة بلى مىؾٙى، بلى اإلاًغب، بلى زبلى ؾُٙىن، بلى هىوٌ ٗىوٌ، بلى الطحن، 

ٗاع"   .(2)ص

ا واخضا، وهى بهٓاط غة ألاعغُت ًدمل في ضضعه هما ه٘ظا ًجىب هنع هللا يضر آَاّ ال٘

ؤلاوؿان مً ؤيالٛ الىُـ وؾالؾل الشُؿان، َال ًىاٛ عاخت في الٓلب وفي ألاعع 

                                                           
(3)

طفش  11-11األصهش انششَف فٍ يىاجهح انفكشاإلسهاتٍ، يٍ أعًال يؤذًش األصهش انعانًٍ نًىاجهح انرطشف واإلسهاب، )انقاهشج   

يثش أحًذ انطُة، شُخ األصهش وسئُس يجهس حكًاء انًسهًٍُ، و( تاعرُاء وذقذَى فضُهح اإلياو األ1113دَسًثش  3-1هـ/ 1311

 131-118انطثعح انثاَُح، داس انقذس انعشتٍ، انقاهشج، ص: 
(2)

و داس انششكح انذونُح نهطثاعح، 1111فٍ سَاع انرفسُش نهقشآٌ انكشَى، كراتح انشُخ يحًذ تٍ انشُخ عثذ اهلل انرجاٍَ، انطثعح انثاَُح   

 9ص:  1ش، ج: يذَُح سد أكرىتش، يظ
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ت مو هللا، اضؿىهتها هؼواث الهىي وهؼياث الشُؿان، ووؾُلخه في ٗل طلٚ الٙلمت؛ آله

  بن نليَّ 
 
 ، ًٓٛى هنع هللا يضر: البالى بال

 الٓغي واإلاؼن بله الجباال نلىث    نيوإه غاثالبداع الؼاز ىث  ـنل

 االـــمث   ضــالجضً   للجُل    غػ ـوؤب  هة صًىغ ؤعوم عض ى الباعي لىط

لُل    ن 
 
ـ   غهُـِ  

ا   لُىطغ   شائب  مخدـــم 
 
ـض ال   صًىـ  االْخـــــ    ًٍغ

بيَّ الهاشمي الضهـغ  ما يـؼا ا    ض  ض بلى   ألن الىَّ اه  و  ـض   الالغ  وعصَّ   ن 

ضغاخت نلى مىاوؤجه لٙل ؤشٙاٛ الهضوان وانخماصه َدؿب نلى  ظ  ه٘ظا ًى  

اإلاطؿُى ضلى هللا نلُه بِبه البُان في ؾّى الهباص بلى الغخمً مٓخُُا في طلٚ ؤزغ خ

و الكلم والهضوان، مطضاْا لٓٛى هللا حهالى: ملجإ و وؾلم الظي لم ًٓاجل بال وآله  لَغ

 
 
 ل   ن  ط  "ؤ

َّ
ً  ظ  ل ً   ً 

 
ٓ 

 
 اج
 
 ل

 ب   ىن 
 
  م  ه  نَّ إ

 
 ن   هللا   نَّ إ  ىا، و  م  ل  ق

 
 ل

 
 ه  غ  ط  ى ه

  م 
 
 ل
 
ظلٚ مىهج الشُش ًغ  ض  ٓ "، ٖو

 هنع هللا يضر ٖما ًٓٛى في مىغو آزغ:

 ـَال ؾُ
 
ِ  هدى  بال  ِ    بػُـــــم   ـىا، َــــال هغض ى نلُ انخضي ضْ  ؾُ

ـــــــــــــــؼ   وال ب 

ـــــضي الهـــــاصي ونــــــــ ـــل  الخأخي مىغو  البًؼ والهمؼ ــم  ؾــــــــــــــالمــــــهَهــــــمَّ ه    وخ 

ــــــــام ْـــَهــــــل ججـــــــــــــــــمـــــــو   ذ ٗي  نلى هضًه،  ــــــــــــــــــــــىم دمحم ألاًَّ  مً الًمــــــؼ  وؿتًر

َّٓ و  مثله في  ٔ هللا للشُش ما نؼ  ه٘ظا ؤًػا بالبُان، وبالبُان َدؿب، خ

ش  ، الخاٍع
 
 َُخذ به ْ

 
ُ  لىبا ي ُ  ل  ،افي مشاّع ألاعع ومًاعبه ام  ا ض  ُا وآطاه  م  ا ن  ى  ا، وؤن

 تهضًض   ؤو، بضون ؾالح  ونمضجه ؤلازالص لىحه هللا، ؤلاؾالمي الؿمذ،  وؤصاجه البُان  

و   ؤو ٌ  جغَو   هلمهم ال٘خاب  ، وإهما 
 
ُ   والح٘مت ثحر َ امً مً شغح هللا ضضعه لإلؾالم )ٖو

  صنا الىاؽ بلى ؤلاؾالم مشهىص   في ًىم  ىت جمل بضولت ياها، ًما هم(، َُي مض
َّ
غهم وطٖ
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 ،ها، ونً الىاع بهجحرهاها، وخىع  في الجىت بىهُمها وؾلؿبُلها، وهىع  آلازغة وعيبهم 

غها ابهم ، وػمهٍغ دٙي َبٙى مً بٙى وؾلمىا ْع :طلٚ هلل الىاخض، ٍو  َُٓٛى

  غث  ؾ  
 
ط ل  م  بلى ج ُ    ً ـــــاإلاهُم ً  ـــــصً  ضي هطغي ــْو  ضعي ـــــْ   هليَ

ٛ  ـــــــني الى  ــــــ٘ىـــا ؤمــــــوم  ذ  ـــــــحئ ٛ  وال الح    اؽ  ـــــغة الىَّ ــــً ٖثـــــم  ؼو  لى

 ـــــُـــــــــــا زُىع  ــــــــــــــَ ث  غ  ـــــــَؿ  
 
  ٗإنَّ   ىضـــــلُ ت

 
 نىضي ضاعوا  الدلٔ  لَّ ٗ

ً  ـــبب ض  ـــــا الهبــــم  لـــــــــــــوخج  اء  ـــــخُ  غاويــــــن ا ـــــــىه    لج  غاهُم ما له 

 َّٓ  آالَ ذ  ـــى  ل
 
    ًــــــــــــول ا ــــــــــــ

 
 ــــــٗلم  ضَّ ــــــــــــــهــــــج

 
  ض ــىخُــــــــالخَّ  ت

 
 ىا الحضاَاج

 بلى ؤن ْاٛ:

 ــــــــــــــهـــؤلالـــــــــ    ؤعؾلــــــــــــــــــــــــــــه   دمحم    هللا   بال    بلــــــــــــــــه  ال   َٓـــــــلـــــــــذ  

ـــــــــاع   َُّ ــ
 
 ىؽ  ــــــــذ الىُــــابــــــــغا َؿـــــــوألام  واملجــــــــــــــىؽ     َٓـــــــالهـــــا ال٘

ٗان، وٍ   الشُش هنع هللا يضر ً٘غه بنَّ  ٗائىا مً    بطاًت ؤي بوؿان 
ي جالمظجه نلى ؤن ًٙىهىا غب 

ضبًجابُحن،  ؤن جىُو  ًٓٛى لهم: "بن اؾخؿهذ  ، في الهاإلاحن، وؾُغاء ؾالم زحر يبٍغ

حن" نحمُو املدلىْحن َاهُههم، وإ  (1)لم جٓضع َةًإ ؤن جاطي ؤي مسلّى مً املدلْى

صون الجزوٛ بلى ما ؾمدذ لهم ال ًغض ى ألجبانه بال الطبر نلى ؤلاطاًت بل بهه 

هت مً الهٓىبت باإلاثل:  الشَغ

بــــــىا   جػغ 
 
ا،ال ا ؤخــــض  ر   ال حشخمــــــىا ؤبــــــــض  ـــــــــــب  م َطــــــــبر  به٘ـــــــم ض  ـــــــغ بخ 

 وإن غ 

                                                           
(1)

  18سعادج األَاو تأقىال شُخ اإلسالو، طثعح انششكح انذونُح نهطثاعح ص:   
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ت حمهاء، ٗان هضَه هضاًت البشٍغ ُِ ًدب بطاًت ؤخض مً  هم بلى هللا  ٖو وؾْى

  عب الهاإلاحن، ًٓٛى هنع هللا يضر:  

 
 
 ــــمَّ والا

 
  م  ْطضي َيه   ت

 
 ـــــؾ  ؤن ؤ

 
  ب  ــــغة الـــــــــبلى خػ  مــه  ْى

 ىاــهـــم بلـــــــخُالغَّ  ر 

    ٖما صها مضي الضهغ مني والبهُض    مــــهـى نلُــنهل في الدلٔ ؤخ م  ـــوحهل

وطلٚ ما ، (2)نلى ؾخت وؤعبهحن ملُىهاما ًيُِ ا بالبُان وخضه اهطام له وه٘ظ

: "مً امخثل ؤْىاله اإلاشهىعةمً مً يحر ؾُِ وال ؾلؿت عاصنت، و لم ٌؿبٔ له مثُل 

بإمغي َال ٌشخًل بال بهظا، ومً لم ٌشخًل َما ؤها بطاخب ؾُِ، وما نلى الغؾٛى 

  (3)بال البالى اإلابحن"

 

 :التزكية ب:

ٗان الًؼو   مما ال مدُظ نىه َهى نىض شُش ؤلاؾالم يؼو نىاضم الٓلىب  بطا 

ٔ  غ  لُإؾ   ُخد   ها الح  بَّ ؤصاع قهغه للىقائِ وازخاع ؾ  ، َٓض عؤًىا ُِٖ ها الُٓحن  ٍو

هذ همتي نً  ٗان هللا ؤطن لي بالخطٍغ في الىحىص لَغ الٓلىب، َٓاٛ هنع هللا يضر: "لى 

 ٍ في يحر بضالح الٓلىب".الخطغ  

 الح ألامم م  َةن بض
َّ
الترصي ألازالقي وؤلاَالؽ الغوحي  بطالح ْلىبها، وإن ل  ٗى

ت بلى ؤؾ ُل اإلاضإع في نالم الُىم، وإن الشُش هما الؿبب اإلاباشغ الهدؿاؽ البشٍغ

بط ًخدضر نً جىنُت اإلاؿلمحن وإعشاصهم ختى ٌؿخمغ ؾحرهم بلى هللا، َةهما ًخدضر 

ُت ْلىبهم وجغبُت ؤعواخهم وحًظًت ؾغائغهم للُ٘ىىهت مو هللا حهالى وإصعإ  نً جٖؼ

                                                           
(2)

وركش اإلياو انحسٍ ٍَ عهٍ سُس أَه سأي فٍ انًرحف انثشَطاٍَ أَه دخم فٍ اإلسالو  78شاعش سسىل اهلل طهً اهلل عهُه وسهى ص:   

  97فٍ رنك انُىو أكثش يٍ أستعح آالف شخض، واَظش يجًىع سحالخ انشُخ إتشاهُى ص: 
(3)

 31حىاهش انشسائم ص:   
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ان آزاعه وخ٘ غض شٚ ؤٖبر مىانت  مه حل في ناله في مغائي الىحىص، وهظا بضون ؾٍغ

.  الاهدغاٍ ؤو الخؿٍغ

ــم  ه 
 
ـــــْى ؾ 

 
م  ؤن ؤ  ْطضي َيه 

 
ــــت مَّ

 
خُـــــــم بلـــهــىا  والا   الغَّ

ر   بلى خػـــــــــغة الــــب 

 مضي الضهغ مني والبهُض  ٖما صها     وحهلـــم  هل في الدلٔ ؤخــنى نلُـهــــم

ُت الىُؿُت وؤجبام الؿّغ الطَى  ُت مً الخؿٍغ وزلى وإن بغاءة مضاعؽ التٖز

 
 
و لدلٔ هللا، ال جدخاج بلى ؤن ح ؿاّ بحن مىاهجها وػواًاها مً ٗل بعهاب ؤو جغَو

ؾالؾل وؤيالٛ الشىاهض، وإال َةن مالًحن الؼواًا اإلاىدشغة في عبىم الهالم ٗلها 

 ٍ وؤلاعهاب.اعاث الخؿغ  ُج خطىن للغوح والهٓل غض  

ىضعج جدذ هظا املحىع الخهلُم ؤلاؾالمي  نىضما ًإزظ مؿاعه الصحُذ ألن ٍو

  سىض  غُٔ ألأَ والخ  
ي باإلوؿان بلى نضم ْبٛى آلازغ، ّ الثٓافي مً ؤٖبر ما ًاص 

ت الطىاب في مىكىع واخض،  ولى ؤن ؤلاوؿان ْض جثِٓ بالهلىم واخخٙاع الحٔ، وعٍئ

وعؤي ُِٖ ًسخلِ الهلماء في مؿائل ٖبري زم ال ًؼالىن ًدترم بهػهم ؤلاؾالمُت 

ٔ بلُه ؤٖثر مما ًخطى  البهؼ،   ع.ؾُهٍغ ؤن الطىاب له وحىه ٖثحرة، وؤن الؿٍغ

وألن الشُش هنع هللا يضر ْض جضعج في مغاقي الهلم ختى اؾخىي نلى طعاه وجبىؤ ؾىامه، 

وحهضًل اإلاؼاج،  في غبـ الىُىؽنىاًت زاضت إلاا له مً َائٔ ألازغ  الخهلُم َٓض ؤولى

خذ ؛ ولظلٚ الهمجُتهها الؿبُعي بلى ختى ال جىُلذ مً وغ ٗان آًت في وشغ الهلم َو

  ؾالب الهلم، وٍ   جلـ بلىًاإلاضاعؽ، َلم ًُخإ 
اؾـدغ   ع الُخاوي للىائحن منهم، ٍو

  اإلاضاعؽ في الحىاغغ والبىاصي، وٍ  
 ص في اإلاىاهج وؾّغ الخهلُم بما ًىاٖب الؼمً.جض 

 لخهلُم الشباب ؤضٛى صًنهم، ٖما َخذ ومهاهض   مضاعؽ   لٓض ؤوشإ الشُش  

م بضون  وخغ ع نلى َخذ مغاٖؼ ؤٖثر ؤجبانه  مٓابل، مما حهللخدُُل الٓغآن الٍ٘غ
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 للٓغآن، وؤونُ خُكت

 
  ت

 
ض صنا ألاػهغ ىَّ للؿ   للهلم، وخملت ت، صانحن بليها الدلٔ، ْو

ُٓا ًض الهىن مً  بلى ضَّ الشٍغِ وؾائغ الجهاث اإلاهىُت بالشّغ ألاوؾـ ؤن جم   بٍَغ

ُٖاء لخهلُم الطبُت والشبان، وإهضاههم ال٘خب ألاهلماء الضاعؽ، وبهثت اإلازالٛ َخذ 

      الهلمُت.

 
 
 ومً مكاهغ اهخمامه بيشغ الهلم في ؤوؾاؽ الشباب ؤهه "ٗ
َّ
ؤو  ما خُل ولض  ل

م   ُٓم خُل  ً   الٓغآن   بيذ   و مٙلال بالثىاء نلى جٍ٘غ سخمه بخىَػ  ؤهل الٓغآن الهكُم، ٍو

م، ؤما ألابىاء الحُاف َُيخكغهم حصجُو اإلاىذ بلى البالص الهغبُت  حىائؼ حشٍغِ وجٍ٘غ

اؾبهً مً اؾخٓغاع شٍغِ َُيخكغهً ما ًىإلاخابهت الضعاؾاث الشغنُت، وؤما البىاث 

ُت     (1)"في ؤماًٖ شٍغ

الضٖخىع نبض الحلُم مدمىص وفي مداغغة ؤلٓاها شُش ألاػهغ الؿابٔ الشُش 

م 0791 -10 -32هجمُىا( ًىم ألاخض ا"حشاص" بالهاضمت ) ٍتعخمه هللا حهالى بجمهىع 

 ْاٛ:

ٓ   اؾمىخ بن في الىاؽ باؾخمغاع    ؿغ بلى صعحت الٓغب، هىا وهىإ وفي هظا ال

هاعع الٓغب بلى هللا ؾبداهه وحهالى َلً وفي طإ، َمً ؤعاص ؤن ٌهاعع الخطى   ٍ َو

ٓت في  و مهما َهل...، خُىما طهبذ  ٌؿخؿُ بلى "الؿىًاٛ" عؤًذ ؤن مٙاهت الؿٍغ

 
 
  املجخمو بهما هي بهضص اإلاهاهض التي جُخدها: اإلاهاهض التي ح

 
م اللًت الهغبُت، اإلاهاهض هل

ٓت الخجاهُت هىإ مىدشغة، واإلاهاهض التي جُخدها  م، والؿٍغ التي حهلم الٓغآن الٍ٘غ

ما  اإلاهاهض التي  –ْلذ جدىاَـ الؿّغ في اَخخاح اإلاهاهض الؿّغ الخجاهُت ٖثحرة، ٖو

                                                           
(1)

 17ص:  1فٍ سَاع انرفسُش، ج:   
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اإلاهاهض التي حهلم الضًً ؤلاؾالمي ختى  –حهلم اللًت الهغبُت: لًت الٓغآن لًت ؤلاؾالم 

 .(1)ال ٌهبض هللا بالجهل

 

 الهيئات إلاسالمية: التعاون مع  ج:

ٗان في ًمض ًض اش ؤلاؾالم هنع هللا يضر ٗان مىالها شُ  لهىن بلى ٗل مً ًدخاج بليها ولى 

، حؿهُل ببالى الضنىة عع، ٖما ًبضي الاؾخهضاص للخهاون مو ٗل مً ٌؿهم فيآزغ ألا 

ُحن الحغمحن  اصم  زو الشٍغِ ألاػهغ  الجامو  بىا ُِٖ صنا  ْض مغَّ و  وؾائغ الشٍغ

لخهلُم الشباب صًً ؤلاؾالم واللًت  بلى َخذ مغاٖؼبالشّغ ألاوؾـ الجهاث اإلاهىُت 

ُٓا  .وبهث نلماء ؤُٖاء لخهلُم الشببت الهغبُت في بٍَغ

ومً ؤقهغ مكاهغ حهاوهه مو الهُئاث ؤلاؾالمُت ؾهُه الحثِث في جإؾِـ  

خه في بهػها آلازغ، واطٖغ نلى ؾبُل اإلاثاٛ ال الحطغ ؤهه:  بهػها، وفي مشاٖع

ٓي ؤلاؾالمي.ٗان الغئِـ اإلااؾـ إلاىكمت الاجداص ؤلا  -  ٍَغ

 ٗان اإلااؾـ لغابؿت ؤهطاع الضًً -

حن ٗان اإلااؾـ إلاىكمت -  َخُان ؤلاؾالم ألجبانه الىُجحًر

 ٗان هائب عئِـ اإلااجمغ ؤلاؾالمي ب٘غاحش ي -

 ابؿت الهالم ؤلاؾالميٗان نػىا جإؾِؿُا لغ  -

 ٗان نػىا باملجلـ ألانلى للشاون ؤلاؾالمُت بالٓاهغة -

 الجمهُاث ؤلاؾالمُت بالغباؽ ٗان نػىا في اجداص -

                                                           
(1)

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

 177ص: 
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 ٗان نػىا في مجمو البدىر ؤلاؾالمُت بالٓاهغة -

ٗان نػىا باملجلـ ألا  - نلى للشاون ؤلاؾالمُت بالجؼائغ... وحؿخمغ الٓائمت، و

        وإهما ؤعصها الخمثُل.

 ؤن ًجمو الهالم في واخض  لِـ نلى هللا بمؿخهكم

والهضي حهله ًػو ًضه في ًض مً "بل بن شًِ شُش ؤلاؾالم بةشانت الغخمت 

 
َّ
ُ٘ضون له في الجهغ والدُاء، َهظا الظي جىل ت الىهابُت في ًىاوئىهه ٍو ى ٖبر الُْغ

ا، وؤنلً خغب   ُت، وغض   ا شهىاء غضَّ هُجحًر جالمُظ شُش ؤلاؾالم  ؤجبام الؿّغ الطَى

صع شُش ٌؿخهحن بمىالها الشُش هنع هللا يضر في مداعبت الىزيُحن َُبا ه الدطىصنلى وح

 ؤلاؾالم بةؾهاَه وجلبُت صنىجه نلى ما ٌهلم في الغحل:

ا الشمالُت  وجدضزىا مو ألار ْاض ي ْػاة هُجحًر

َغؤًذ  مىه عيبت في حهاون حمهُاج٘م مو 

ٗاَُت للُٓام بضنىة  حمهُاتهم لخٙىن ْىة 

  (1)الىزيُحن بلى الضًً ؤلاؾالمي.

ب يىون ًبني نالْت وإن حعجب َعجب ٗىن الغئِـ الىُجحري اإلاؿُحي ٌهٓى  

  
 ُ ٓٛى ى  ى ابىه نلى اؾم الشُش جُم  ضة مو الشُش هنع هللا يضر ختى ؾم  ح يىون واضُا هظه ا، ٍو

ت عيم ازخالٍ الهُٓضة بُيىا، بال ؤن طلٚ لم ًً٘ الهالْت ٗاهذ ٍْى : "َهالْتي به 

ىامي ُت التي جغبؿه مو الغئِـ الًاوي ٗومثل طلٚ الهالْت ؤلاوؿاه (1)ٓلٓه بؾالْا"ً  

ٗان ٌؿدشحره في ؤمىع ا  .ةٖثحر ه٘غوما الظي 

 
                                                           

(1)
 11-11شاعش سسىل اهلل طهً اهلل عهُه وسهى ص:   

(1)
تٍ انثشُش عهٍ سُس، طثعح يكرثح انجُذٌ،   إَساَُاخ داعُح: سطذ عٍ كثة نهجاَة اإلَساٍَ يٍ حُاج شُخ اإلسالو، ذأنُف إتشاهُى  

 18ص: 
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  الحوار العلمي: د.

، وؤلاعهابوالًلى  والخؿٍغ  إلاهالجت الدالٍالىضُت ألازحرة بن الحىاع هى 

 ٔ ٗاص ؤن يهٍغ م مً زالٍ  ألهه ًجب ؤن جىطذ للمسالِ ختى حهٍغ وحهت هكغه، ٖو

ػَّ   ُ  ً ب  ه ؾىي الحىاع الهلمي صما لم  الٙلماث  مً الجاهبحن َُه بهضوئه وعػاهخه، ته 

 
 
غ. ، ال ْظائِش  ىه  وؿائم ج  

 جضم 

ض انخمض الشُش   ٔ   ْو    ؾٍغ
 ،ٖثحر مً الدالَاث الطًحرة وال٘بحرة الحىاع في َؼ 

  بل وختى في خاٛ الخىأَ
َّ
ًًبني حؿغا بحن الشؿ ٗان حن، ومغحا ًجمو البدٍغ ، ولظلٚ 

شإع الجمهُاث و الغوابـ و  شاوهه، َُاؾـت في ٗل ًمُل بلى اإلاإؾؿ اإلاىخضًاث، َو

  .يهاَ

ٗان ألؾلىب خىاعه ضض   ، شإع َيهاالهُئاث التي حمُو في بهُض  وؤزغ  ي نمُٔ و

 ٗ مغة خػغ  خضر ؤههان ًِٓ مو الحٔ صائما بطٍغ الىكغ نمً جسضم، َٓض 

اّ في احخمام عابؿت الهالم ؤلاؾالمي ًىاْشىن مؿإلت   ؤلاؾالمخٛى خ٘م الاؾتْر

ت   ؤضلبإهه الاإلاطغي ؤبى ػهغة دمحم  ألاضىلي   الشُش  الظي اصعى  وإهما  في ؤلاؾالمللْغ

  ً  إ  الُضاء، واؾخضٛ بأًت "و   وؤ هى اإلا
 
 ط

 
 ا ؤ
 
 ز

 
  م  ىه  م  خ  ى  س

 
َ 

 
 وا الى  ض  ش

 
ّ  ز   ا

 
 ة  َ

 إ  ض  و  ه  ا ب  ىا ا م  مَّ
ا مَّ

 تَّ خ   اء  ض  َ  
 
  ب  غ  الح   و  ػ  ى ج

 
هنع هللا يضر ْائال: الُىم جخعجبىن، خُث ًإحي  الشُش  ، َنهؼ "اه  اع  ػ  و  ؤ

ت، لُإحي ؤؾىص   ىُي الْغ  مو الحٔ ؤًىما صاع، هضوع  اىنلى ؤه ٍثبتها، وطلٚ صلُل  و  ؤبُؼ ٍو

  
 بن ؤلاؾالم ْض ؤزبذ الغ 
َّ
بؿّغ ٖثحرة، وآلاًت وؤعؾل ؤػعاعاها زُِ مً وؾإتها  ت ول٘ىهْ

اّ  ت هي هي التي جثبتها، َلى لم ًً٘ الاؾتْر التي اؾخضٛ بها اإلاخٙلم نلى هُي الْغ

ٗان هىإ َائضة    في طٖغ مىحىصا إلاا 
 ً لت..والُضاء اإلا  .(1)بلخ في ْطت ؾٍى

                                                           
(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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ٗاهذ مى  اعة ْبر عؾٛى هللا ملسو هيلع هللا ىلص التي  ما ما، غىم اإلاىاْشت ًى ومثل طلٚ مؿإلت ٍػ

 : ؤبُاجه الشهحرة الشُش اعججلو 

ــــــــهى الح ـ   اٖغاـــــــاإلاحن وشــــــحر الهـــــــض زــــــألخم غاـــــاء ػائـــــــم ْض حــــــببغاهُ ب  ـ

ٗان ًىدــــوم  غاـــــــذ ؤخمض ػائــــــىاه، َةوي حئــــــؾ  غا ـــــــــــت ػائــــــــــــضًىــــى للمـــــــً 

ُه مً مؿإلت  ٗاهذ لبُانَخاواه املحغعة  ٖثحرا مً ٖخبه وعؾائله او نوإ مْى

ْطت ٖخابه "ؾبُل الؿالم في ببٓاء  بحن الهلماء، ومً ؾٍغِ ما ًظٖغمسخلِ َيها 

ٗان ب   َُّ غ  اإلآام" الظي  ْ 
 
 ً جدٍغٚمظٗىعة ؾابٓا، ًدظع َيها الغابؿت بلى الغابؿت اإلا ت

دغَّٕ مً مٙان بلى آزغ، مٓام ببغاهُم مً مٙاهه، َ  ً ىه، َؿُكل  ٓاٛ بإنهم بن خٗغ

ٓا  ُٓا َلً  وإهه بنختى ًضزل بٍَغ ظلٚ ْطت وؿمذ بسغوحه صزل بٍَغ منها ؤبضا، ٖو

خاب "الحجت البالًت في ؤن بطانت الٓغآن في الغاصًى  ٖخابه "مؿإلت يؼو الُػا" ٖو

ٗاهذ ٖخبا بال ؤنها في مى  لحىاع الظي ٌهني ِْ اؾائًت" ويحر طلٚ ال٘ثحر. وهظه وإن 

 .ِاملدال ألازظ والهؿاء مو

 هض وب  وإن حؿامذ الشُش 
 
 ؤ
 
ه ْض ؾمذ له ؤن ٌؿاَغ بلى صولت الطحن ٓ  َ

ت الاشتراُٖت، وهلِؿخجُب لضنىة خىاع مو ؤخض ؤؾاؾحن  ى "ماوحس ي جىوٌ" الحٖغ

ٗان الغحل ٌؿعى بلى ؤن ٌؿخٓؿب الشُش هنع هللا يضر لىطغة  ؿلب مىه ت، الضنىة الاؾتراُٖو ٍو

ي ، ولً٘ الشُش هنع هللا يضر بحن له فإلاا له مً نكُم ألازغ َيها اءؤن ًيشغها في الٓاعة الؿمغ 

ِ هُؿه ليشغه، وهبظالِ ؤلا جس الاشتراُٖت شجانت اإلاامً الٓىي ؤن  ؾالم الظي ْو

اث اإلااصًت التي نغغذ له ليهخِٗ   ْائال: ل اإلاًٍغ

  ــــــاٛ الىــــــــــإطًــــــــــٚ بــــــؿ  ــــجم
ـ ـمخابه بي 

 
 َال ال ضزاث ـــــــــــــــــــــــواملح ه ــــــــــظاهبــــــم  اــ

   الضـــػ وزى ــىع ٖــــــٚ نً صؾخـــــَخًىُ
 
 االـغوم مدـــــىن ًــــً حــــُٚ نـــــًىوح
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 ـــــا هابلُــــــَم
   م، ــــبليه ى ىح  ــــبم  ـــاٖعــــحن ومــــــــؤو لى  ىن 

         نىٚ زباال    زل 

 

 :الوسطيةوشر  ه.

ش ملهل هظه الٙلمت  ٍ والًلى، وإن ت ؤلاعهاب والخؿغ  َداٙألاشهغ في جاٍع

 
 
  الخطٍى بطُت نامت ؤنكم هؼنت حهلم ؤلاوؿان وج

ُه نلى هظه الىؾؿُت غب 

ض  بٛى آلازغ، ْو ًيبغي للهالم ؤن غغب َيها شُش ؤلاؾالم ؤمثلت عائهت والؿماخت ْو

ٗان ًغي ؤلاوؿاهُت مجزلت  بن ؤعاص مٙاَدت الخؿٍغ والًلىحس ي بها إً وؤلاعهاب؛ ألهه 

ؾامُت ال ًمً٘ له ؤن ًستّر خغماتها، وهاهُٚ نً الضًً الظي هى مىغىم صنىجه 

لذ له ٗل بوؿان مؿلم ؤو يحر مؿلم في الحضوص التي زىَّ مو خهامل ًال٘بري، َتراه 

هت،  ا وال بعيام، وإهما نً نالْخه ببهؼ اإلاؿُدُحن التي ال نىِ َيه ٖما ؾبٔالشَغ

 .وبُان هي صنىة

ٍ الىاؽ وجؼمتهم بل إلاا عؤي جؿغ  ت هظه هي التي حهلخه ُؿاموإن وؾؿُخه ال

ههم نلى الترار واإلاههىص ختى حهلهم طلٚ ًدغمىن بطانت الٓغآن في الغاصًى  وجْٓى

ْابل لخُاؾحر ؤزغي خؿبما ًإحي به ت وؤملى ٖخابه ًبحن ؤن الىظ في عجالهب  

ُ٘غوا بهٓٛى نطغهم،الجمُو  ُُٔالؼمان، وهبه نلى ؤن ً َال ًدبؿىن ؤهُؿهم في  ٍو

الخُؿحراث الٓضًمت التي ْض ال جىاؾب الهطغ الظي وهِشه، ومثل طلٚ مؿإلت يؼو 

ٗان ٖثحر مً  ت ال ًغون بمٙاهِخه ؤضال ختى ًُ٘غواالالُػاء التي   هلماء ألاَاْع

 و  حن في خ٘مه، َةطا بالشُش ًالِ في طلٚضائب
 
مثل طلٚ في  ل  ٍبحن وحه الطىاب، ْو

ٗاة  ً مؿإلت ػ ثحر يحرها.والطالة في البازغة هاٍع  ٖو
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 و 
 
إن عوح الىؾؿُت جبلٌ ؤوحها، وجطل الؿماخت بلى طعوتها نىضما ًؼوع الشُش

، والض مٓخط ى الطضع مىس ى الطضع الشُش  الشُهُت  ؤخض  اإلاغحهُاثفي مضًيخه 

  
: "اهنع هللا يضر لُام  الى ه الشُش  م  َُٓض  ؿإٛ في طلٚ َُٓٛى   ما عؤًخهؽ في الطالة، وَ 

َّ
 بال

 ؤي ؤن ا" مؿلم  
 
 (1)، وهظا مؿلمعاء ٗل مؿلمو  الطالة حائؼة

 

اقف الشيخ ضذ التطرف خاثمة ببعض  مو

بهٓاطها  واحب التي اؾخدمل نمُٔ الشهىع بمشاٗل ؤلاوؿاهُتهنع هللا يضر  ٗان الشُش  

وؾابدا ًؿىي ألاعع ؾائغا وؾائغا ٗان و مً وهضة الػُام الهىلمي الظي ًجخاخها، 

ىٓظهم مً بغازً الشُؿانعاحُ  ا ؤن يهضي هللا به عحال ؤو عحاال بلى ؤلاؾالم، ٍو

 : ٗان ًٓٛى "لي هظرة إلى ابن آدم ٌستحيل معها ومسالب الىُـ ألاماعة، و

 (1)البغض"
 
َهى ال ؟! مهما اعج٘ب مً الحماْت للؿبِب ؤن ًبًؼ مٍغػهى ، وؤو

 ٌهٍغ هُؿه 
 
ه، َلى لم ًطبر نلى خماْاث مٍغػه إلاا اؾخؿام  َػال نً مضاٍو

ظلٚ شإن الشُش هنع هللا يضر.  مضاواجه، ٖو

هت  خؿب ؾماختاإلاؿلمحن  بىا ُِٖ ؤخؿً الخهامل مو يحر َٓض مغَّ   الشَغ

ا الؿابٔ )ٌهٓىب يىون( الظي  مً –ؤلاؾالمُت، مثل نالْخه الؿُبت مو عئِـ هُجحًر

ظلٚ نالْخؾمَّ  -شضة بعجابه بإزالّ الشُش ه اإلاشهىعة ى ابىه نلى اؾم الشُش، ٖو

ت ياها )ٗ ٗان ٌؿدشحر الشُش في ٖثحر مً ؤمىعهىامي ه٘غوما( بغئِـ حمهىٍع  .الظي 

   ٘م باإلنضام نلى"ونىضما خ   
 
  اإلاُ٘

   غ ؤلاؾالمي 
 ُ ٗان الشُش ال٘بحر "ؾ ض ْؿب" 

الىاضغ شاَها َُه ومبِىا له  نبض مً الظًً عاؾلىا الغئِـ اإلاطغي ألاؾبٔ حماٛ

                                                           
(1)

  81إَساَُاخ داعُح ص:   
(1)

  11إَساَُاخ داعُح ص:   
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ٗان الح٘م  وضلذغؾالت، ونىضما ال ت جىُُظ الح٘م، ولً٘ الغئِـ انخظع بخإزغمًب  

ا لُذ شهغي! (2)ْض هُظ"  إلاُ٘غ ؾىي ؤلاؾالممو هظا ا ما هي الهالْت التي ججمهه. ٍو

  !؟الحىُِ

غوي ؤه    هٍو
 
ٗان ، و في الؿغ والهلًٗان ًُ٘ض له وألجبانه  عي بلُه شدظ  و

ضًً، َٓاٛ: الحمض هلل! َؿ٘ذ الجمُو، زم ْاٛ بهض هىيهت، ؤال بحا حالؿ  الشُش  ن اإلاٍغ

إحابىا بإن ألامغ واضح، َالغحل ْض آطإ وآطي َحؿإلىهني َُم ؤخمض هللا؟ 

ض   ؤصحابٚ، ْو
َّ
ُإ شغه، َدمضث  جَى هللا، َٓاٛ لهم: ال لِـ ألامغ ٖما  اه هللا ٖو

 جخ
 
  طىعون، وإهما َدشذ في ْلبي ؾانت

 
  عي بليَّ و

 
ال  -عيم ٗل ما طٖغجم–ني َىحضج

 
 
     .(1)هللا ؤو غًُىت، ونلى هظا خمضث   غ له ؤي  خٓض  غم  ؤ

دي الظي ؤحغاه مهه ال  ض  وفي طلٚ الحىاع الخاٍع  ُ م ا ؿ   نبض الٍ٘غ
ُاػي لى 

 ُش َىعا: "ؤها ال ؤنلم نضصهم، ولم، ؾإله نً نضص ؤجبانه، َإحابه الشبالحجاػ

ا بلى صًىه ا ؤو ؤَغاص  َغص  ؤن يهضي هللا  ألاولى هى حتني في الضع هم  َالظي ي  ؤخاٛو طلٚ، 

  
 ٔ   ، ولؿذ م  ًض يحري نلى ؤو نلى ًضي  الح

   .ؾائُت" خؼب ؤو ػنُم   ـ  اؾ 

َّٕ  وإن ؤعصث ؤن جغي نُاها    ُِٖ ص
 
ٍ وؤلاعهاب َاطهب بلى طىع الخؿغ  ْ

ام  ناضمت َُػخه "مضًً" وما ؤصعإ ما "مضًً"؟! "لتري ُِٖ اهطهغث الٓبلُت، ْو

ى الٓبائل التي لم جً٘ ججمهها ؤي آضغة نلى ؤهٓاغها عباؽ ألازىة ؤلاؾالمُت، جغي شتَّ 

 
َّ
 م الىحه، هي بؾال طذ مً الهطبُاث واخخػىتهم حيؿُت واخضةصًمًغاَُت جسل

                                                           
(2)

 17انًظذس َفسه ص:   
(1)

حكً انقظح األسرار تشهاو جىب فٍ إحذي يحاضشاذه تانهغح انىنىفُح، وانرشجًح يٍ انسُذ إتشاهُى تٍ انثشُش سُس فٍ كراته انًزكىس   

  19-17ساتقا ص: 
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ـ   لغب  ـ   الىاؽ.. ملٚ الىاؽ.. بله الىاؽ.. ال َػل لجي نلى  ، وال لٓبُلت  نلى حي

  (3)ؤزغي... والبهُض ٖما صها.

                                                           
(3)

 79انًظذس َفسه ص:   


