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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 آله وصحبه ومن اتبع هداهاحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى 

عهه أحهد الصهح يا باسهم صهحي   أجراه م ،مع أيب احلسنفقد اطلعت على حوار  –أما بعد 
 .الناس

وحيههأ أه هههلا الرجههص  ههد  صههد   سههه مًحههد األ وليبههاأل علههى اهسههسل  الهه  وج ههت  ليههه باسههم 
السههل ي ، وهههو ن أ نههاا  جاباتههه لفههوه السههل ي  والسههل يا، وللههبس أ اسههاأل ليسههوا بسههل يا لبههاس 

 .السل ي 

واهخهل بالدققراطيه  ومتييهع اسسهالم  هلا  ىل جا د ما و ع فيه من اجل هص والًنها و والًطهب 
جتههاه ارتاههنياويا والبعويهها والههروافو واهحهه األ ال،ههال  اهخههرل، مههع الفههدة والعنهه  وال لههم 

رت لسههع مههن و هه  واملههن ا السههل  ، و  اهمههور الهه  لرف،هه ا اسسههالموالًفههوله للسههل يا حقههاأل  
علهههى أههههص اهلل لهههلخ أخهههله النهههان امليوههها  ، فهههذه  لههه  وأدرك ههههله امل خهههل أه لسههه ت اعلي ههه
 .ولنان اهما   والنصيح  لإلسالم واملسلما ،العلم

ن أخطر  جاباته ن هلا احلوار، وظ ر يل أه فقياماأل هبلا الواجد الفرع   ا فت أبا احلسن 
ن  ل  و ال   رت سيما ون هله املنا ف  بياه أصول أيب احلسن ال اسدة ال  ا طلق من ا ن 

 .السل ي  جاباته باسم 

، وأفًهههًع تعقبههها  (ج)وسجابهههايب أيب احلسهههن بهههه( س)سهههور أرمههه  هسهههسل  الصهههح   بهههه: تنبيههه 
 (.أ ول)به

 .واهلل أسأل أه ل  ر احلق ولبطص الباطص ولو وره املبطلوه
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 :جاء في موقع أبي الحسن ما يأتي

 حوار مع الشيخ أبي الحسن حفظ  اهلل تعالى في صحيفة الناس

 
 
 !ه تقارأل أم ختال ؟السلط  والسل يو "
السياسههيوه لًحههد وه اليههوم عههن اههال  بهها السههل يا وبهها السههلط  خاصهه ، و ههد ع ق ههد   :س•

 هص ما ل ْطر ح حقيق  ؟.. امللًقى اهول للسل يا بصنعاا ن ا ر مالو املنصرم 
 
ا ولقههااألا:   ا وههاه املههراد بالًحههال  بهها السههلط  والسههل يا :ج• أه هنههاك عقههدأل

لط  مجههع السهه (1)
بالسهههل يا، وال ارتت ههها  فيهههه علهههى أه لقهههوم السهههل يوه بهههدور معههها متليهههه السهههلط  علهههي م، و ه 
خال  احلق، ورت لقوم بهه  رت السهل يوه  ف هلا ق لقهع ومها أظنهه لقهع ، ولهو أراد أحهد ههلا مهن 

عهههن  (2)السهههل يا  فالسهههل يوه دهههم  رادة وف هههم وأصهههول لنطلقهههوه من ههها، ودهههم مفهههرو  و هههر   وه
  والعلماا عرب الًارلخ، ورت لسهًطيع عهاق ورت حهاوم أه  هول بيهن م وبها  هوابً م  رت أه اهئم

 . لفاا اهلل
فهههال طاعههه  ملطلهههو  ن )و  ا وجهههدوا مهههن اهههط  حهههاوم أو   هههوم مههها  هههال  تلههه  القواعهههد 

 ههو أه السهل يا ن: أما   ا واه املراد بالًحهال ( .. معصي  اخلالق، و منا الطاع  ن املعرور
وا ع ههههم وفًههههاول م وبههههرال م وأ فههههطً م ليسههههوا منههههاوئا للدولهههه ، وليسههههوا  ر هههها علي هههها، ورت 
هات ا هسًارها، ولروه النصع وبياه اخلطأ بال  ه  أحسن  فالسهل يوه ل علهوه ههلا دلا ه  
وعبادة دوه ات ا  سابق مع مسؤول وبري أو صغري، بهص حهل لهو أسهاايب  لهي م الدوله ، ف هلا 

                                                 
رت ما ع من الًقاا أهص ال ،ص والعلم باحلاوم و  ناعه بالًمس  بال ًاأل والسهن  عقيهدة واهرلع  وسياسه  وبهالًطل   - 1

سهههالم  ن وجهههه أههههص الفهههغد وال هههل اخلهههارجا عهههن تعهههاليم عهههن الدققراطيههه  ومفهههًقاقا، وأه لقومهههوا معهههه مهههن منطلهههق  
اسسههالم، السهه اوا للههدماا وامل سههدلن ن اهرو  ليبينههوا دههم وللنههاس أه اسسههالم لههدلن هههؤرتا اخلههارجا بقههوة،   لقههيم 

بهاملن ا هؤرتا العلماا اهدله  والرباهها علهى مها لقومهوه بهه مهن  صهع وتوجيهه  سهالم  راهيد لط هع ال ًنه  ولهوع  النهاس 
 .احلق

 .ولا  - 2



 3 

حهأ علهى ارتعًصهام باجلماعه  وعهدم  -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم -رسول من ج م، فال
السههع  ن ال ر هه  وال و ههى ، وأمههر بالنصههع وتغيههري املن ههر وراتبههه الههوال ، و رت فالصههرب حههل رت 
اد  فل أورب   ا غلد ههلا علهى ظهن أههص احلهص والعقهد، بهص لهو   ر ها  ىل احلسهن البصهرخ 

ا هلل بههن املبههارك وعههدد مههن الصههحاب  واهئمهه   ههبل م وبعههدهم  ىل وطههاوس وسهه ياه الوههورخ وعبههد
زما نا هلا جند أه ووريألا من م لنأوه بأ  سه م عهن أه سلسهوا لهالس السهلطاه ملها  هد  في ها 
مههن ال لهههم والًملههق والً لههه  وغههري  لههه  ، ومههع ههههلا   ا اْسههًه ْ ً وا ن اههه ا لوههري ال هههل ول عههه   

عا بهه  ال و هى، وسههلطاه غفههوم خههري مههن فًنهه  تههدوم، و ههد  اهمهن وههوا عههن  لهه ، وحههلروا مههن
لقع من ال لم ن ليل  واحدة مع ال و ى أاد من ظلم سًا سن  مع  مام جائر، ودهلا وهاه 
ْلههق القههراه، وملهها اسًفههري ن اخلههروج  اسمههام أمحههد له ع ههلوأل ن دولهه  بههس العبههاس بسههبد  ،ههي  خ 

وأخ فًن  أورب من هله؟ أخ من  ًهص : ،  الوا لههله فًن  : على الوا ق العباس  رفو ، و ال
أخ علههى طائ هه  –هههله فًنهه  خاصهه  : العلمههاا وحْبسهه م، والههدعوة  ىل القههول آلههق القههرآه   ههال

وتلهه  فًنهه  عامهه ، في هها هًهه  اهعههراو، و طههع السههبص، أخ الصههرب  -العلمههاا وطالهبههم فقهه  
 .(1)"!!على ال ًن  الصغرل، حل رت لًسع اخلْر   على الرا ع

 
وتهلور  ،ع  أ ه  علهى أصهودم ومهع علمهائ مأ هت تهً لم باسهم السهل ي ، وتهدو  :أقهو 

و ههد لقههع : "، وتقههول"وسههلطاه غفههوم خههري مههن فًنهه  تههدوم: "اههللرهم للنههاس مههن ال ههل وتقههول
 ."من ال لم ن ليل  واحدة مع ال و ى أاد من ظلم سًا سن  مع  مام جائر

 لههه ام الدولههه  بًحقيهههق : تً،هههمن  هههرارايب من ههها الههه ف هههص عقهههد املهههؤمترايب باسهههم السهههل ي  
والهههروافو الهههللن خرجهههوا علهههى الدولههه  وسهههلوا علي ههها واهحههه األ اهخهههرل مطالهههد ارتاهههنياويا 

 ،؟ وههههههص وهههههاه علمهههههاا السهههههل  لعقهههههدوه املهههههؤمترايب، ف هههههص ههههههلا مهههههن السهههههل ي ؟...السهههههي  وو
ئيايب بأ ههه سههد ولصههرحوه وههاراأل ج ههاراأل علههى رسوس النههاس ون الصههح  وا ههاليب ون ال ،هها
وأووهههر مهههن القعههههد علهههى الدولههه  أه تقهههوم برفههههع ال،هههرر واقيهههق مطالههههد ههههؤرتا اخلهههوارج القعههههد 
 واخلوارج الللن سلوا السيور وس  وا دماا املسلما واردوهم من دلارهم؟ 

                                                 
 .من احلوار( 2-1ص) - 1
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رت سههههيما طلههههد اقيههههق مطالههههد الراف،هههه  اخلههههارجا   هههههص وههههاه السههههل  ل علههههوه هههههلا
 بالسالح؟
وخل ائههه وعلمههاا  -صههلى اهلل عليههه وسههلم-ح ههم رسههول اهلل ص تعههرر لهها أبهها احلسههن ههه

 اسسالم ن اخلوارج؟
ولً لمههوه باسههم اسسههالم والسههل ي   ،وهههص سههل يوك الههللن لعقههدوه املههؤمتر أو املههؤمترايب
 ه  ): ، فينطبههق علههي م  ههول اهلل تعههاىل؟لعرفههوه ح ههم اسسههالم ن هههله ال ههل ول ًمههوه  لهه 

أولسه  للعهن م ن ال ًهاأل ينايب واددل من بعد ما بينهاه للنهاس الللن ل ًموه ما أ  لنا من الب
وبينهوا فأولسه  أتهوأل علهي م وأ ها الًهواأل الهرحيم  لالعنوه  رت الللن تابوا وأصلحوام ااهلل وللعن 

 .([161-151)سورة البقرة ( ]
ورت تقولههوا : )عههاىل فينطبههق علههي م  ههول اهلل ت ،أو أوههم س لههوه ح ههم اسسههالم ن  لهه 

سههورة ]، اآللهه ..م لً ههنيوا علههى اهلل ال ههلأل م ال ههلأل هههلا حههالل وهههلا حههراًصهه  ألسههنملهها ت
 .([116) ، آل النحص

بغهري  واس  والبغه  م ريب ال هواح  مها ظ هر من ها ومها بطهن ص  منا حهرو : ) و وله تعاىل 
ة سههههور ] (وأه تقولههههوا علههههى اهلل مهههها رت تعلمههههوه سههههلطا األ   ل بهههههنهههههوأه تفههههرووا بههههاهلل مهههها ق ل احلههههق

 ([.33)اهعرار، آل  
هههص صههحيع أه دههؤرتا السههل يا امل عههوما  وابههت  سههالمي  وأصههول رت : وأ هها أسههأل أبهها احلسههن

اخل مهن أجهص حهاوم أو   هوم؟، وههص أبهو احلسهن  ابهت علهى ههله الووابهت؟ ... رجوه عن ها
 .سنيل  ل 

معصههي  اخلههالق، رت طاعهه  ملطلههو  ن : -صههلى اهلل عليههه وسههلم-الرسههول  لهردد أبههو احلسههن  ههول
 .وسنيل أح امه وتقرلراته ال  لنطلق من ا من غري ارلع  اخلالق

 
 وأح امه ن اخلوارج؟  - عليه وسلمصلى اهلل-ألن أ ت من أ وال الرسول 

 -صههلى اهلل عليههه وسههلم-وألههن أ ههت وسههل يوك مههن تطبيههق الصههحاب  ه ههوال رسههول اهلل 
 الًأرلخ اسسالم ؟وأح امه وتدولن السل   ل  ن وًد السن  ووًد 
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صهلى اهلل عليهه -أحسن اهحوال أ هت وسهل يوك لصهد  علهي م  هول رسهول اهلل  ىعل
 ه اهلل رت لقبو العلم ا ً اعاأل من الناس ول ن لقبو العلم بقبو العلمهاا حهل   ا : "-وسلم

 .، مً ق عليه"ج ارت فأفًوا بغري علم ف،لوا وأ لوا رسوساق لبق عاملا اختل الناس 
ك حهوار ن الناس سي،لوه بقرارات م ن املؤمترايب ووقررات  الباطل  املً افًه ن ف م م 

 ".و منا أخار على أم  اهئم  امل،لا: "-صلى اهلل عليه وسلم-هلا،  ال رسول اهلل 
 
 السلط   سوق ْت و ر عْت ملًقاوم ؟ :س•
 
لسهلط  دخهص ن امللًقهى ق أون ن اليمن و ت امللًقى، ل ن أخربين املفالخ بأ ه ليس ل :ج•

رت دعما ورت تنسيقألا، ولو فر نا أوا دعمْت امللًقى وا رت لغهري  ناعهايب احلا هرلن  فهأخ خطهأ 
 ن هلا، وه  تدعم أ فط  الرب وال اجر، والعدو والصدلق؟

 
وزلر اهو ار واه ن أول الص ور .. واه احل،ور الرمس  موجودألا، والرعال  ملحوظ    :س"•
 ؟
 
لهههه  الرمسيهههه  موجههههودة مههههن الههههرئيس أو وزلههههر اهو ههههار أو غري هههها مههههن املسههههؤولا ل ههههص الرعا :ج•

امللًقيايب وال عاليايب املد ي  والوقافي  والسياسهي  وارتجًماعيه  باجلم ورله ، فلمها ا وهاه ح،هور 
معايل وزلر اهو ار ن ههلا امللًقهى بالهلايب دليهص الهدعم والًحهال ؟ بهالرغم مهن أه السهل يا 

 ه هلا امللًقى برعاله  وزلهر اهو هار أو غهريه ومها ل عهص :  ل ًبوا ن رتئح  امللًقىق لقولوا وق
غريهم،    ه معايل وزلر اهو هار  ،هر مهع الصهوفي  والسهل ي  وغهريهم، فلمها ا وهاه ح،هوره 

هههههههلا لههههههدل علههههههى أه وراا اهومهههههه  مهههههها ! ن هههههههلا امللًقههههههى بالههههههلايب مرلبألهههههها ومو ههههههع تسههههههاسل؟
 .(1)"!!ورااها

 

                                                 
 (.3-2ص) - 1
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املهههراد بالسهههل ي  عنهههد أيب احلسهههن ههههم القطبيهههوه، و لههه  أه السهههل ي  أصهههبحت : أقهههو  
مل هاأل هيب احلسهن، فلهه أه لنً ع هها مهن أهل ها الههللن لصه  م بهالغالة وغههري  له  مهن الصهه ايب 
اللميمههه  الههه  ختهههرج م مهههن السهههل ي ، ولعطي ههها ملهههن لفهههاا مهههن خصهههوم السهههل يا مهههن اسخهههواه 

ع هههم عنههههده سهههل يوه، والسهههواد اهع هههم لفهههمص ال ههههر  املسهههلما والقطبيههها، حهههل السهههواد اه
املههن ا الواسههع "الصههوفي  ول هها، و ههد لفههمص الههروافو، والههدليص علههى  لهه  أصههوله ون طليعً هها 

 .اللخ لسع أهص السن  ولسع اهم  ول ا" اهفيع
وأهههص السههن  عنههده بالًأويههد هههم اسخههواه املسههلموه ومجاعهه  الًبليههي وغههريهم، ف ههص رأيب عينههاك 

أ  ههاك ووههص هههلا املًجههرب املًغطههرس، فههذ ا وههاه اجلبههابرة تسههطو علههى د يهها النههاس ف ههلا  ومسعههت
 .عقائد الناس ومناهج ملسطو على 

 
البعو لسم  تطور العال   با السل يا والسلط  على أ ه ته ق هربأل  وهووم، مها تعليقه   :س"•
 ؟
 
الر  له ، والهدليص أ هه لهو الًقرلد الرمس  أل،ألا للسل يا رت وجهود لهه، والوا هع علهى خه :ج•

أراد أحد ا أه لبدخ وج     هره ملسهؤول مها، أو لفه ع ن سهجا أو غهريه، روها سلهس الفه ر 
أو أوور ورت سد مهن لوصهله  ىل مهن لسهمعه ههله ال لمهايب، وغهري السهل يا روها لهنيدد علهي م 

هههم اه هرأل مههن ن اليهوم الواحهد أووههر مهن مهرة، واملطههال وه ههم الهللن لفههيعوه ههلا ال هالم، و 
السلط  للسألا واهوور ح وة وعطااأل منا،   لو ونا فعالأل  رلبا من السلطاه، وون رت  ًطلى 

، ورت  طيعهه ن معصهي  اهلل، وف ه  بقربنها منهه بعهو الفهر  فمها العيهد علينها ن (1)عن  وابًنا
وسهقو  وتبعيه  ؟ ههلا   ل ؟ ملا ا ل وه القرأل منه حالرتأل لغري ا، ودهااأل ووياس ، حرامألا علينا 

 .وله لو سلمنا بصح  هله الدعول
 
 عم الًحروايب السل ي  منل ع ق د  امللًقى اهول ومحاليب اسغا   ن صعدة وغريها مؤار  :س•

 على ا  ًاح ن العال   مع السلط ، وأه الًقارأل مًبادل ؟

                                                 
 .اللخ لسع اهم  ول ا" املن ا الواسع اهفيع"من أع م  وابت أيب احلسن  - 1
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احلروأل عنهههههدما  هههههرل  اف ههههه  من وبههههه  بسهههههيول وح،هههههرمويب، أو صهههههعدة الههههه      ب هههههْت بههههه: ج•

املً ههررة، ولههلهد أهههص اخلههري ليغيوههوهم، ف ههص هههلا تقههرأل  ىل السههلط ؟ أم تقههرأل  ىل اهلل تعههاىل 
علههههى أ ههههه  ههههد اههههارك ن  غا هههه  ! بالعمههههص الصههههاا، و  ههههع النههههاس، و غا هههه  املل ههههور امل ههههروأل؟

املن هههوبا ن ح،هههرمويب وغريهههها غالهههد املؤسسهههايب اسغا يههه  ن الهههداخص واخلهههارج، ومهههن  لههه  
اهمههم املًحههدة  فلمهها ا رت ت ههوه ج ههودهم  ههص رلبهه  أل،ألهها؟ دعو هها مههن اجلههور بعههو من مههايب 

ن اهح ام، والغوص ن النوالا، والًأولص ال اسد املفبوه لًصرفايب اآلخهرلن، حهل و ه وا هت 
 .(1)"!!خريل 
 
لوريها ولقهوم  ،ا ًبه دلا الرجص اللخ لعنير بأه هناك حروباأل مً ررة ن صعدة :أقو  

 .ّدها خروجاأل ن ر على من له ع  ول   ،فو، ومع  ل  رت لرل هله احلروأل خروجاأل هبا الروا
 
 واه هناك زخم  عالم  واهًمام ملا خرج به امللًقى ؟  :س"•
 لهه  الهه خم هسههباأل عههدة به يهون  هها ووههري مههن املنصهه ا بعههد امللًقههى، و  ا سههلمنا أه ههههلا  :ج•

س ههلا عيبألها مطلقألها، ورت بهد أه ل هوه ال خم بسبد الرعال  الرمسي  ال  حصهلت للملًقهى  فلهي
أخ ملًقههى و ههلا اههت   هههر الدولهه ، فههنحن ن لًمههع لهههه مؤسسههايب ووزارايب و ه وههاه هنهههاك 
ا عنهههه،   ملههها ا رت   صهههور ن أدائ ههها، ووهههن السهههل يوه رت  ًمهههرد علهههى ا ًمهههع، ورت  عهههي  بعيهههدأل

ا  وعيوا غري مًو ع  فل ت ا ًباه ا : لقال ًمع لريوا  درة أو ففص السل يا  ه امللًقى واه فرلدأل
علههى  دارة اهمههور، أو أه هنههاك مههن فههرح هبههله اخلطههوة طمعألهها ن أه لههدخص السههل يوه ن ا ههال 
هم أه احل،هور الرمسه   السياس  مسًقبالأل، بعد أه أداروا له ظ ورهم سنا طولل ، وملها ا رت له ْ   

! يايب العلماا واه فط  الدلني  ن الهبالد؟هو لوزلر قوص وزارة اهو ار ال  سد أه قًم ولًق
ًوههاأل ن الصههح ، فمههرة لصهه وه السههل يا  ورت ل ههاد لنق،هه  العجههد مههن تنهها و بعههو ال  

                                                 
 (.4-3ص) - 1
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باسرههههابيا، املًمهههردلن علهههى ا ًمهههع، الهههللن تطهههاردهم السهههلط ، ومهههرة لصههه ووم بهههأه السهههلط  
 .(1)"!!! العجدتدعم م واال  م، وأوم رت لعملوه ايسألا  رت بذاراف ا، فيا هلل

   
  :أقو 

ههم القطبيهوه، ورت له ْعهر ر أه الدوله   أبو احلسن ولطهرل م السل يوه الللن لدافع عن م
وملًقيهههاقم، واسرههههابيوه موجهههودوه وههههم مهههن فصهههائص  ايهههاحلقيق تفهههرر علهههى دعهههوة السهههل يا

 .اسخواه وا بوقوا عن ف ر اسخواه املسلما ومن ج م
اسرهههاأل أووههر مهههن غههريهم، وأبههو احلسههن بطرلقًههه املهههاورة  والسههل يوه احلقيقيههوه  ههد 

لرلد أه لدما  رهايب اسخواه بالسل يا،     ا واه الصح يوه م،طربا وههم وهلل  هوهم 
ج ل  وأهص أههواا فهأبو احلسهن أاهد ا هطراباأل مهن م وارتباوهاأل، ف هو تهارة لن ه  رعاله  الدوله  ملهن 

ترل، ووم عنده من ارت طرابايب والًنا ،ايب ن ههلا لسمي م السل يا وتارة لعنير هبا وما 
احلهوار السياسهه  الههلخ للههبس والمههه لبههاس السهل ي ، والوا ههع أ ههه مراوغههايب سياسههي  رت متههت  ىل 

 . السل ي  بصل 
 ووم من مد  وصالأل لليلى      وليلى رت تقر دم بلاك

 
 برأل  هص جنع امللًقى ؟ :س"•
وأ ههها باخلهههارج، ورألهههت أه السهههل يا أ بًهههوا و هههااة غهههري ونهههت أتهههابع مههها لنفهههر ن اسعهههالم   :ج•

ومهها خههرج بههه مههن بيههاه خًههام  مًههوازه، أفحههم  (2)مًو عهه ، وووههري مههن املنصهه ا أعجبههوا بههامللًقى
 .(3)"!!الفا سا املً ما للسل يا بأوم فق اا البال 

 
ا  هههر  ىل أخ درجههه  لعًههه  هبهههلا امللًقهههى القطهههل ولفهههيد بهههه ولصههه  أهلهههه  -1 :أقهههو 

اسخههواه مههن بالسههل ي ، والسههل ي  برلسهه  مههن م ورت تقههر دههم بههلاك، فبنههاا علههى معههرف  بههالقطبيا 
                                                 

 (.4ص)- 1
 .أعجبوا هبلا امللًقى جل ل م، وه ه لوافق أهوااهم - 2
 

 (.5-4ص) - 3
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، وبالًأويهد فمههوازلن أيب فهذين ووهص سهل   جنه م بههأوم  هد السهل يا و هد مهن ج م ومهن ج م
احلسههن منً عهه  مههن مههن ا اسخههواه ومههن من جههه الواسههع اهفههيع الههلخ عجهه  غههالة املرجسهه  عههن 

 .قه عملياأل وبقوة هائل اخنياعه وتطبي
مهها لًبههاهى بههه أبههو احلسههن  والههلخهههلا امللًقههى السههل   امل عههوم ممهها جههاا ن بيههاه  -2

 :لأ 
         أه مرجعيههههه  وهههههص اليمنيههههها عنهههههد الًنهههههاز  وارتخهههههًالر وًهههههاأل اهلل وسهههههن  رسهههههول اهلل  -1" 
ا هارتيب وأه الًحهاوم  لي مها والًمسه  هبمها وتطبيق مها ن وهص  -صلى اهلل عليه وسهلم-

 .للح اظ على وحدة اليمن وأمنه واسًقراره اهويدهو ال،ماه 
 .ودعوة  ىل ارتعًصام بال ًاأل والسن  -2
 ".و ىل اهمر باملعرور والن   عن املن ر -3

، وفو   ل  ف   ال ًاأل والسن  ما ل،من سعادة البفهرل  ول ها (1)وحق وهلا والم جيد
 .ما  ا الً مت هب ن الد يا واآلخرة

ت  ههه  أههههص ههههلا اللقهههاا وغهههريهم  ه وههها وا صهههاد ا، ف ههه  اسسهههالم حهههص  ايبوههههله ال قهههر  
 .املفاوص العقدل  واملن جي  والسياسي  واهخال ي  وغري  ل  من املفاوص

هههص  ن ههر نلوغريههها ملعاجلً هها  ايبولنقهه  هنهها مههع اهزمهه  السياسههي  الهه  طرحههت هههله ال قههر  
في م أصحاأل هلا امللًقى مسًعدوه لقبول ما ورد وص ال سايب  ايب النه ا  واملطالبايب وا 

، فههذ ا وهها وا مجيعههاأل مسههًعدلن لههلل   والن ههوو بههه بقلههوأل را ههي  منفههرح ايبن هههله ال قههر 
فأ ههها أعهههرو علهههي م احللهههول النبولههه  دهههله املفههه ل  السياسهههي  والق،هههاا علهههى ارت هههطرابايب 

 :ال و ول 
لههها : ن اه صهههار  هههالرول البطهههارخ ومسهههلم مهههن طرلهههق أسهههيد بهههن ح،هههري أه رجهههالأل مههه -1

سهًلقوه بعههدخ أ هرة فاصههربوا  : "أرت تسههًعملس ومها اسههًعملت فال هاأل،  ههال: رسهول اهلل
 ".حل تلقوين على احلوو

                                                 
مي  بهههص  سهههوها وجهههاسا ن بيهههاوم وههها ل،هههادها ا طال هههاأل مهههن الدققراطيههه  اسسهههال ايبل هههن م ق لق هههوا عنهههد ههههله ال قهههر  - 1

 .املناه،  لإلسالم
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اْه ْ ص هار   ىل أ ْه   د ع ها النهل :،  هال-ر ه  اهلل عنهه–ورول البطهارخ عهن أ هس بهن ماله  
ههها ط هههع  رت   رت أ ْه ته قْ  :له ْقط هههع  دهههم اْلب ْحهههر ْلن  فه ق هههال وا وْهل    ر لن  م  هههاج  ْخو ا  ن ههها مهههن اْلم      موههها رت   : هههال ،س  

  ".به ْعد خ أ  ه ر ة   ته ْلق ْوين  فذ ه سًصيب م ف اْصرب  وا حل

( 1711)ومسهههههلم ن اسمهههههارة حهههههدلأ ( 756)حهههههدلأ  "ال هههههل"ورول البطهههههارخ ن وًهههههاأل 
ها  نهل د ع ا  ها ال : " هال -ر ه  اهلل عنهه–وال ا عن عبادة بن الصهامت  فه ب اله ْعن هاه  فقهال ف يم 

ن ا  ن ها و أ ْه  أ ْه ب اله ع ن ا على السوْمع  و الطواع    أ خ ل  ع ل يهْ ن ا و ع ْسر   ا و ل ْسر   ا و أ  ه هر ةأل ع ل يهْ ن م ْنف ط ن ا و م ْ ر ه 
 ".ه  فيه به ْره اه  رت   ه ن از    اْه ْمر  أ ْهل ه   رت أ ْه ترو و ْ رألا به و احألا ع ْند و ْم من اللو 

 ههال رسههول : عههن زلههد بههن وهههد عههن عبههد اهلل  ههال( 1843)ورول مسههلم ن اسمههارة حههدلأ 
هها: " اللوههه   ههً   وه  به ْعههد خ أ  ه ههر ة  و أ م ههور  ته ْن  ر و ه    هها س  ْيهه   ت ههْأم ر  مههن  : ههالوا ،"   هو   لهها ر س ههول  اللوههه  و 

نوا  ل   ".اللخ ع ل ْي  ْم و ت ْسأ ل وه  اللوه  اللخ ل   مْ  ته ؤ دبوه  احلْ قو  : ال؟ أ ْدر ك  م 
هل م    بهن ل   لهد   : "من طرلق علقم  بن وائص عن أبيه  هال األ ورول مسلم ن اسمارة حدلو هأ ل  س  س 

ن ها أ م هر اا  ل ْسهأ ل و    :فقال اجلْ ْع   ب ر س ول  اللوه   و اللوهه  أ ر أ لْهت   ه   ام هْت ع ل يهْ ْنه ع و  ها لا   ل  ا ح قو  هْم و ق 
ب ه   ،  و س أ ل ه  ن الووا  ي    أو ن الووال و     ،ف أ ْعر و  عنه ،  و س أ ل ه   ،ف أ ْعر و  عنه ؟ح قون ا فما ت ْأم ر   ا ف ج ل 

 ."ما مح ِّْلً مْ  ف ذ منو ا علي م ما مح ِّل وا و ع ل ْي  مْ  ،امْس ع وا و أ ط يع وا :و ال ،اْه ْاع أ  بن  ه ْيس  
 .-صلى اهلل عليه وسلم-وبّا مسلم من طرلق أخرل أه القائص  منا هو رسول اهلل  
ف هههلا ههههو احلهههص احلاسهههم الهههلخ لقطهههع الفهههغد ولق،ههه  علهههى ال و هههى  ه وهههاه هنهههاك صهههد   

سهههن  أه ل،هههعوا خصوصهههاأل أههههص ههههلا امللًقهههى و  فعلهههى املسهههلما عمومهههاأل والًههه ام وهههن ا اسسهههالم، 
 صههد أعيههن م ورت لواج ههوا هههله املع،ههاليب وال ههل وارت ههطرابايب  مههن ا السههل رسههول اهلل و 

الههدماا وا ً ههاك ادمجيهه   رت هبههلا احلههص النبههوخ الههلخ لق،هه  علههى ال و ههى وقنههع مههن سهه   
 . والًدمري لأل  س واهموال اهعراو والًطرلد

 ت عنهههدهوا ًصهههريب عليهههه وو  ههه حهههواركلهههو طرحهههت ههههلا احلهههص النبهههوخ ن : وأ هههول هيب احلسهههن
تؤلهههههد هبههههها الههههه  هرحهههههت   سههههه  والقهههههراا مهههههن ووهههههرة ادهههههللاه والًنا ،هههههايب واحللهههههول ال اسهههههدة 
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 وأعهدل حهق املطالبه  هبها، أأ هت أعلهم وأح همحقو هاأل دهم وتهرل أه دهم  وغريهم (1)ارتانياويا
 والصحاب  ال رام والسل ؟ -صلى اهلل عليه وسلم-أم رسول اهلل 

د وجتمعايب وما لرافق ا من اهوا لد والًطرلد والًهدمري ف ص امل اهرايب واملطالبايب ن حفو 
ق مههههن غههههري اسسههههالم ن تأليههههد هههههله املطالههههد وارتعههههنيار لههههممهههها اههههرعه اسسههههالم؟ أو أ ههههت تنط

 بأحقيً ا؟ أو أ ت تنطلق من الدققراطي  ال  ارع ا املالحدة والي ود وز اد   النصارل؟
 مهام  -صهلى اهلل عليهه وسهلم-ن  ول النل ألن أ ت من اهحادلأ ال  أسل ً ا؟ وألن أ ت م

 .النبيا واملرسلا وسيد العقالا واحل ماا وأعلم خلق اهلل بطر  معاجلايب املع،اليب
بذسناده  ىل ارلع ابن ( 1117-1116)حدلأ ر م " السن "رول ابن أيب عاصم ن وًاأل 
مهن " :هلل أق تسهمع بقهول رسهول ا" :  هال دفهام بهن ح هيم عبيد عهن عيهاو بهن غهنم أ هه

بهه فهذه  بهص منهه فهلاك  ه عال يه  ول هن لأخهل بيهده فيطلهوله ْبهد  أراد أه لنصع للخ سلطاه فهال 
 ".و رت واه  د أدل اللخ عليه

 (.414-3/413)ورول هلا احلدلأ اسمام أمحد 
 .مًابع ( 3/211)ورول له احلاوم ن املسًدرك 

ه ااهداأل مو وفاأل علهى عبهد اهلل ابهن و د صحع اهلباين هلا احلدلأ وجمو  طر ه، و ور أه ل
 .(383-4/382)أيب أوىف، رواه أمحد ن مسنده 

ف ههله ههه  احللههول النبولهه    السههل ي  رت الدققراطيهه  اجلاهليهه  الهه  للبسهه ا أهههص اههههواا لبههاس  
:  وهها  سههالمي ، ولقولههوه: عههن ارتاههنياوي  وهاسسههالم، فيقولههوه الدققراطيهه  اسسههالمي ، ولقولهه

                                                 
ولقههد تبهها مههن حههادم ووا ع ههم أه مطلههب م احلقيقهه  هههو ارت  صههال، وأه هههؤرتا ارتاههنياويا لنههادوه بعههودة رئههيس  - 1

اربههت اسسهالم مههن منطلهق اههيوع  غههال، الدوله  الفههيوعي  املهدمرة علهه  سهاق البههيو ليعيفههوا ن ظهص هههله الدوله  الهه  ح
 ،، وسهههلبت ههههله الدولههه  اهمهههوالل  هههروا ب وهههري مهههن أمهههور اسسهههالموجومهههت علهههى صهههدور املسهههلما فهههال لسهههًطيعوه أه 

و فريب الرعد ن ا ًمع اللخ جومت على صدره، فيا معفر الفباأل املسلم هص ترلدوه العودة  ىل  ،وس  ت الدماا
، رت  دعن م ارتاهنياويوه ومهن "واملسًجري من الرم،اا بالنار" :د يا فيصد  علي م املوصهلا الع د امل ل  للدلن وال

 اهوىل عقيهدقمعلهى  وهبها  مبعودة احل هم لهرئيس الفهيوعيا السهابقا ل فه  أوه مت اهر من م باسسالم، فذه  دااه
 .ورت ارتانياوي  م وا بًوا على دلن م، وار وا باحللول اسسالمي  رت الدققراطي فال  دعوو
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باسسهالم مههن اسخههواه  لصههق ىل آخهر امل ههازل اله  ت ،ص اسسههالم ، والدسه و اسسههالم الًمويه
 .املسلما وفصائل م

السههابق ، فقههالوا ن  ايبل ههن أهههص هههلا امللًقههى سههرعاه مهها  سههوا مهها ن ال قههر : أعههود ه ههول -3
  :هلا البياهفقرة أخرل من 

 ".وأبناا صعده بي   صار  خوا نا املً،ررلن من أبناا احملاف ايب اجلنو  -7 "
 .فغلد باطل م حق م ل،ع ه ن   وس م

 ومن هم  خواوم؟ 
 .والروافو ن صعدة ،والفمالن اجلنوأل  بعويوه والناصرلوه وم ارتانياويوه وال
 ".الو ور ص ا واحدا ن مواج   املد الراف،  ن اليمن -8 : "وعقبوا  ل  بقودم
و ًلهههوا اهط هههال  ،وسههه  وا الهههدماا ، ومههه  واهههعباالهههللن متهههردوا علهههى الهههيمن حفهههروافو الهههيمن 

 .ورت خوارج روافو: رت لقال عن مو  ، خواومواردوا اهلور من دلارهم لعًربووم  ،والنساا
 .ال لعنيو علي م  رت   ا تدخلوا ن اسوه بالدهمفالروافو ن اخلارج أما 
اق ولهههه، ولهههو سههه  ت أمههها مواج ههه  عقيهههدقم ال  رلههه  فهههال مواج ههه  دههها و ه ا ًفهههريب ن العهههو  

 .وورياأل من البلداه بًفجيع اسخواه املسلمابعقائدها  الدماا ن العرا  ولبناه، واجًاحت 
مههن سههل ي  أهههص السههن  حقههاأل، وعلههى رأسهه م أئمهه  اسسههالم  أهههص هههلا امللًقههىفههألن ههه  سههل ي   

الصهاد ا ومن م أمحد بن حنبص وأبو زرع  وابن تيميه  وابهن عبهد الوههاأل وغهريهم وغهريهم مهن 
رأهم اهلل مهههن سهههل ي  اسخهههواه امل لسههها   خهههواه الهههروافو فعهههالأل منهههل  امهههت بهههن سهههل يً م؟، و 

دعهههوقم و ىل لومنهههها ههههلا فههههنياهم لق هههوه  ىل جهههها ب م ن احلهههروأل واهحههههدا ، ورت لسههههًن روه 
قم لصههرحوه بههأه امههدهم ن العههاق اسسههالم  ولههه، وويهه  لن ههروه علههي م أو  ههللووم و يههاد

 واحدة؟( الروافو)وأصول الفيع  أصودم 
    سأدم من اللخ جلد املد الراف،   ىل اليمن، أليس هم الروافو اليمنيوه؟  

ف ههص سههيق  هههؤرتا مع ههم ن صهه  واحههد ملواج هه  املههد الراف،هه ، أو سههيق وه ن صهه  أهههص 
 هلا املد؟

 وهص ت،منوه و ور ارتانياويا والعلما يا ن ص  م أل ا الًائ وه؟ 
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 ظ ر ا قسام ن امللًقى، والبعو تغيد موص احلجورخ واسمام ؟ :س"•
وته غ يبهد بعهو اسخهوة لهيس دلهيالأل علهى ففهص .. اسخوة ن مجعي  احل م  دعهوا للملًقهى  :ج•

العمههص ، ومهها مههن مجاعهه   رت وفي هها راو وسههاخ  ، وحا ههر وغائههد، ومههع  لهه  فلههيس هههلا 
ن امللًقهى، والهدعوة النا هج  اًمهص اخهًالر  دليهص ال فهص ن اهداا، وق ل  هر ا قسهام مهؤ ر

وج ايب الن ر فيمها ههو مهن مسهائص ارتجً هاد، ومهن مسيهت مهن الغهائبا ههم قًل هوه مهن  بهص 
امللًقى مع  خواوم،   اخًل وا مع أ  س م، و ل  هوم لنحوه وو الغلو والًطهرر، وًبهدلع 

ههبِّ م، ولعهن م، والًفههوله لصهورة املطههال  و ه وههاه أههدل مههن م سهبيالأل وأ ههوم  ههيال،   النهاس، وس 
وعهدم  بههول أخ حههق مههن املطههال ، والقبههول املطلههق مههن املوافههق بعجههره و ههره، رتسههيما   ا وههاه  

وبريألا في م، وههلا اوهرار عهن ارتجتهاه السهل   الصهحيع
ومج هور السهل يا علهى اجلهادة، ..  (1)

 .(2)"وساريب  افلً م وو ارتعًدال والوسطي 
  

هنهها ويهه  لههدافع عههن هههلا امللًقههى ولصهه  دعههوة أهلههه بالن،هها وأوهها  ا  ههر -أ :أقههو 
اًمهههههص ارتخههههههًالر ارتجً هههههادخ، ومعلههههههوم أه دعهههههوة اسخههههههواه املسهههههلما اًمههههههص وهههههص ألههههههواه 
-ارتخًالر من الرفو وا فيه من ت  ري الصحاب  والطعن في م والطعن ن زوجهايب الرسهول 

  ري أههص السهن ، ول عمهوه للنهاس أه ههلا والطعن ن القرآه والسن  وت -صلى اهلل عليه وسلم
،   هص لوجد ن (3)من ارتخًالر ارتجً ادخ وأه أصول الروافو وأصول أهص السن  واحدة

 (4)اسخهههواه لً هههد علهههى طرلقههه  لً هههدخ أئمههه  السهههن ؟، ومهههع ههههلا ال،هههالل البعيهههد فهههالقطبيوه
 . ًملوه اخلالر مع م ولنسجموه مع م هوم من فصائل م

ًه مهن وصه  القطبيها لالاهنياويا والهروافو بهأوم  خهواوم  منها ههو مقًهبس   ما رأل
 .من معا اسخواه املسلما

                                                 
  ارتاههنياويا أاههد مههن وصهه  م بالبدعهه ،   رت  ههرل أبهها احلسههن لصههاحلقيقيهها ر اللميمهه  للسههل يا وصههاهههله اه - 1

 اهح ام واملوا  ؟ ه والروافو هبله اهوصار، فعالم تدل هلوالناصرلا والبعويا

 (.5ص) - 2

ارتاههنياويا والبعويهها والناصهرلا وغههريهم ولفههاروووم ن : ل واهدههى مههن ههلا واهمههر أه لًحههدوا مهع اهحهه األ ال،ها - 3
 . صدار البيا ايب ال،ال  ال  رت صل  دا باسسالم، و منا تصدر عن مبادئ البعويا وارتانياويا والقوميا العلما يا

 .فالقطبيوه ن اليمن هم أهص مجعي  احل م  واسحساه - 4
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ا  ههر ويههه  لصهه  السهههل يا بههالغلو والًطهههرر وبًبههدلع النهههاس وسههب م ولعهههن م والًفهههوله  -أل
لصههورة املطههال  وارتوههرار عههن املههن ا السههل   الصههحيع و ه وههاه أهههدل مههن م سههبيال، ومهها 

وغههالة  وارتاههنياويا والبعويهها الً  ريلهها الغههالة هبههله اهوصههار، وحههل الههروافوجنههده لصهه  
الصهههوفي  القبورلههه  رت لصههه  م هبهههله اهوصهههار، أرت لهههدل ههههلا علهههى ال جهههور والًطهههرر والغلهههو 

لص  م هبله اهوصار علهى وجهه العمهوم، وههلا مهن أوهلأل  الللن واحلقد على السن  وأهل ا
خطههههههههاا وال،ههههههههالرتيب بههههههههاحلجا والرباههههههههها رت بالسههههههههد ورت ال ههههههههلأل، فالسههههههههل يوه لههههههههردوه اه

اخل، واخلالر املوجهود بها بعهو السهل يا منفهؤه املدسوسهوه ن صه وف م مهن  بهص ...باللعن
 .أعدائ م وليس عقدلا ورت من جياأل ، وهو سحاب  صي    تنقفع  ه ااا اهلل

اسخهههههواه و  القطبيهههههااملهههههن ا السهههههل   الصهههههحيع عنهههههد أيب احلسهههههن ههههههو من جهههههه ومهههههن ا  -جهههههه
املسهههلما، فالهههلخ لًصهههدل لهههرد  هههالدم ههههو ن مهههن ا أيب احلسهههن منحهههرر وغهههال  ىل آخهههر 

 .اهوصار ال امل  ال  وص  هبا السل يا
 .مج ور السل يا عند أيب احلسن هم القطبيوه والسواد اهع م فاعرفوا سل يًه هله -د
ه، وسههأعط  القههارئ حملهه  أبههو احلسههن لصهه  أهههص مجعيهه  احل مهه  ن الههيمن بههأوم سههل يو  -هههه

 :عن ا ليح م علي ا
أوا مرتبط   معي   حياا النيا  من أول  فهأقا، و له  أه  حيهاا الهنيا  أرسهلت وفهداأل  -أورتأل 

، وطلبههههوا منههههه الًعههههاوه مع ههههم، فلمهههها عههههرر مههههن ج م -رمحههههه اهلل- ىل الفههههيخ مقبههههص الههههوادع  
م فوجدوا مجل  من طالأل الهد يا وأهداف م رفو الًعاوه مع م، فبحووا عن من لسري ن رواهب

املً ههال ا علههى املههال مههن املًلبسهها بالسههل ي ، ف  وو ههوا مههن م جب هه   ههد السههل ي  و ههد الفههيخ 
،   اهههر  رجهههال احل مههه  ن حهههرأل "مجعيههه  احل مههه "مقبهههص، وأطلقهههوا علهههى ههههله اجلب ههه  اسهههم 

املليسه  باهوا لهد  الفيخ مقبص وطالبه، وألّ هوا ن  له  بعهو الرسهائص ودّ هوا بعهو املقهارتيب
 .والًفول ايب، ون الو ت   سه وا وا لدافعوه عن أهص البد  وال،الرتيب

 
، اليمنيه  الًابعه  جلمعيه  احل مهه  "ال ر ههاه"ا  هر مله  الفهيخ مقبههص الهلخ  فهر ن لله   - ا يهاأل 

أمسههاا العلمههاا "اههت عنههواه ( 62ص( )هههه1417)العههدد العااههر الصههادر ن ربيههع اهول عههام 
 ":والفطصيايب الللن ت لم في م الفيخ مقبص والدعاة
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الهرحيم د عبه، سهعيد حهول، سيد  طد، سن البناح، أبو اهعلى املودودخ،  مد رايد ر ا"
، عبهد الع له  بهن عبهد اهلل بهن  مد بن سرور، القر اوخ  لوس، عبد ا يد ال  داين، الطحاه
رااهههههد الغنواههههه ، علههههه  ،  مهههههد  طهههههد، عصهههههام العطهههههار، عبهههههد الهههههرمحن عبهههههد اخلهههههالق، (1)بهههههاز

، عبهاس مههدين صهالح الصهاوخالطنطهاوخ، سهيد سهابق، أبهو ب هر اجل ائهرخ، عبهد ا يهد الرقه ، 
، عبد اهلل صعني،  مد عجاله، عبد اهلل عه ام، عبهد الع له  القهارئ، أبو غدة، أسام  بن رتده

للم ، ،  مههد امل ههدخ، عبههد الوهههاأل الههد مههد مًههويل الفههعراوخعبههد اهلل بههن فيصههص اههههدل، 
عبهههد القهههادر الفهههيباين،  مهههد أمحهههد احلهههدائ ، عبهههد اهلل السهههبت،  مهههد بهههن  مساعيهههص العمهههراين، 

، أمحد املعلهم، ب هر أبهو زلهد، عمهر عبهد الًلمساينر عمع ي  طبارة، عبد اهلل  مد الي لدخ، 
 الرمحن،  مد الغ ايل، عبد الع ل  السلماه، عبد احلميد وف ، سلماه العودة، س ر احلهوايل،
 مههد اددلهه ،  مههد الرقهه ،  مههد البي،ههاين، عمههار بههن  ااههر العرلقهه ، عقيههص املقطههرخ،  مههد 
عبد اهلل احل م ، محود هاام اللارح ، غالهد القراه ، عبهد اهلل بهن غالهد احلمهريخ،  اصهر 

 . "، عبد اهلل احلاادخعمر أمحد سي  الفيباين،
 م  ائهد اسرههابيا أسهام  ومهن هلا هو مو   مجعي  احل مه  مهن أههص البهد  وال،هالل

واسرهههايب هههلا احلمهاس هموهال الفهعراوخ موهص ، ف هص جتهد عنهد أهههص السهن  الصهاد ا بهن رتده
 من أهص ال،الل؟ ماومن  ور مع ابن رتده 

 :أ    ىل  ل 
متجيههدهم لعبهههد الههرمحن عبهههد اخلههالق ومؤل اتهههه املليسهه  بهههال ل واحلههرأل علهههى السهههل ي   -1

 .والسل يا
 .حلوايل واساادة به وبدروسهمتجيدهم لس ر ا -2
ارتبههههاط م الو يههههق  معيهههه   حيههههاا الههههنيا  الهههه  تسههههببت ن   فههههاا هههههله اجلمعيهههه ،  -3

وأ امههت دهها املفههارلع واملههدارس وأمههدقا ومتههدها بههاهموال الطائلهه  لًحقيههق أهههداف ا 
. احل بيهه  ومههن احلههرأل ال،ههروس علههى السههل ي  ن الههيمن واململ هه  العربيهه  السههعودل 

                                                 
الل العالمه  الفهيخ ابهن بهاز وسهائر علمهاا أههص السهن ، ومها أعًقهد صهد  م ن أه عرر عهن الفهيخ مقبهص  رت  جهرت ل   - 1

 .الفيخ مقبالأل لطعن ن هللن الفيطا اجلليلا ابن باز وعبد الع ل  السلماه
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الصهادر ن اه ر  عفهرالرابهع الًابع  جلمعي  احل مه ، العهدد " ال ر اه" راجع لل "
 (.32ص)، (هه1418)اعباه 

ارتبههاط م وههن ا سههيد  طههد واملههوارتة واملعههاداة مههن أجههص اطصههه وف ههره ومن جههه  -4
املدمر، وحْرأل ومعاداة من لنًقهده قهق، ومترلهر مؤل اتهه ب هص احهنيام، بهص وتهدرلس  

 ".ال الل"وًابه 

منههههاهج م وعقائههههدهم غا هههها الطههههرر عههههن ع اسخههههواه املسههههلما ا سههههجام م مهههه -5
 ،ومنهاهج م عقهول الفهباألفر ن العاق اسسالم  وغريه فً سهد تنًال اسدة ال  

وجتعل ههم لعبهه  بألههدخ الههروافو وغههريهم مههن أهههص ال،ههالل، فههال  قههد لإلخههواه ورت 
، بههههص لقيههههاداقم و ه دعههههوا  ىل وحههههدة اهدلههههاه ووحههههدة الوجههههود ومؤاخههههاة الههههروافو

والنصههارل،  ىل غههري  لهه  مههن املسههاوئ والبههد ، ومههع  لهه  ولههه لعههدووم مههن أهههص 
السههههن  والههههدعاة  ىل السههههل ي  ن الو ههههت الههههلخ لواج ههههوه فيههههه السههههل ي  والسههههل يا 

 .ب،راوة وافًعال اهوا لد
ومع وص هله املساوئ املردل  لص  م أبو احلسن بأوم السل يوه، ورت ل سًغرأل منه        
اهرواح جنهود لنهدة مها تعهارر من ها : "ومها ن احلهدلأ النبهوخ ه على من ج م   ل   ه

 ." ه الطيور على أا ادا تقع: "، ون املوص السائر"ائًل  وما تناور من ا اخًل 
 

 ل ن أ صار من تغيبوا قولوه اهغلبي  ؟ :س"•
غري صحيع، ليس اهمر ولل ، فنحن أعرر ببع،نا، وما تسمعوه من خالل اسعالم  :ج•

 عهههم ههههم ووهههري، ول هههن م ليسهههوا .. فأههههص البيهههت أدرل وههها فيهههه .. ومبهههالي فيهههه ملقاصهههد أخهههرل
بأغلبيه ، ولهيس معهل  له  أه املطهال ا   ا وها وا ووههريلن ف هلا دليهص علهى ففهص اآلخهرلن،  منهها 

ولههلل  ف ههم  ههد ا قسههموا .. هههلا دليههص علههى اوههرار هههله ا موعهه    ا ق ت ههن علههى اجلههادة 
م البا  ىل عدة ا قسامايب، واهلام ت لدهم ا قسامألا، هه هلا ال  ر اللخ البوا به ف هر بين 

ف ْ ر  ت وص  رت من ا ت امهص، ف هر عهدواين، ولهيس مهن ا رمحه  واه ق ، أو تسهدلد ، ا فطارخ
( .. الههدفا  عههن أهههص ارتتبهها )ومقاربهه  ، و ههد ردديب علههى ف ههرهم املطههال  لألدلهه  ن للههدلن 

حقيقهه  مههن ف ههر هههله الطائ هه  مههن و ههت  ههدق، ووههن مفههغولوه بق،ههالا ا ًمههع  و ههد اسههنيحنا
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اللخ  عي  فيه، رت  ،الا و ي ، أو  قهيم الهورتا والهرباا علهى مسهائص فرعيه  ج ئيه ، ولهيس مهن 
 .(1)"املعقول أه لطغى فر  على أصص، أو تطغى ج ئي  على ولي 

 
والسههل يا خاصهه ، فنههراه فرحههاأل  هههله وههرة أخههرل ومحلهه  اههعواا علههى السههل ي  -أ :أقههو  

اههامًاأل بالسههل يا ه ههه حصههص اخههًالر بهها بعههو السههل يا، فيقههول  ههد ا قسههموا فيمهها بيههن م 
 رت   ا عهههد خالفهههه وخهههالر أموالهههه مهههن اهدعيهههاا  (2)عهههدة ا قسهههامايب، ورت لصهههع ههههلا ال هههالم

عيهاا املدسوسها، خالفاأل با السل يا، واحلق أه جص اخلالر  منا هو با السل يا وبها اهد
 .وهو اخًالر ن اهصول واملناها

لعهههد ههههلا املهههنيب  بالسهههل ي  وأهل ههها املهههن ا السهههل   من جهههاأل اههها األ ا فهههطارلاأل وأ هههه ف هههر  -أل
مً وص رت من ا مً امص وأ ه ف ر عدواين ولهيس مهن ا رمحه  واه ق ، وههله طعهوه ن املهن ا 

لهق مهن املهن ا الواسهع اهفهيع الهلخ السل   احلق، فمن أخ مهن ا لنطلهق ههلا الرجهص؟   هه لنط
لسههع اسخههواه املسههلما اخللههي  العجيههد مههن الههروافو وغههالة الصههوفي  علههى اخههًالر طههر  م 
واخلوارج وحل النصارل، ف ؤرتا عند اسخواه املسلما وأيب احلسن ههم املسهلموه حقهاأل وأههص 

، أمهها السههل يوه حقههاأل املههن ا املً امههص وأهههص الرمحهه  حههل لههدعاة وحههدة اهدلههاه ووحههدة الوجههود
فريوه أه اسخواه املسلما ومهن ا ،هول اهت لهوائ م مهن الهروافو واخلهوارج وغهالة الًصهور 
وأههههص وحهههدة الوجهههود فهههريووم مهههن أههههص البهههد  وال،هههالل، و  مهههوه علهههى أههههص وحهههدة الوجهههود 

و هرر القهرآه  -صهلى اهلل عليهه وسهلم-ووحدة اهدلاه وعلى مهن ل  هر أصهحاأل رسهول اهلل 
ه أههههص البيهههت ولههرل أوهههم لًصهههرفوه ن ال ههوه وأه دهههم سهههلط  ت ولنيهه  علهههى وهههص  رة مهههن لِّههؤ ول  

وهلا رت لر   احملام  اهوهرب عهن اسخهواه .  م السل يوه على هؤرتا بال  ر.  رايب ال وه
املسهههلما وعهههن السهههواد اهع هههم أيب احلسهههن املبجهههص املع هههم، ف هههلا عنهههده مهههن الفهههلو  والغلهههو 

الرمحههه ، ولهههو صهههدريب ههههله اهح هههام مهههن أئمههه  اسسهههالم واسمهههام أمحهههد والقسهههوة والبعهههد عهههن 
 .وأمواله

                                                 
 (.6-5ص) - 1

داا، و سأل و د بينت  أه اخلالر القائم اآله با السل يا احلقيقيا ليس عقدلاأل ورت من جياأل و منا هو من دس اهع - 2
 .اهلل أه لرفع هلا اخلالر اللخ أصبع مصدراأل للمنيبصا الفامًا أموال أيب احلسن
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، الههههلخ  ههههام علههههى (الههههدفا  عههههن أهههههص ارتتبهههها )لفههههيد أبههههو احلسههههن ب ًابههههه الههههلخ مسههههاه بههههه -جههههه
اهوا لههد واخليا ههايب وارتخههنيا ، ول ههن أ ههه  ههد اسههنياح وأراح أسههياده الههللن  ههام  عههن م مههن 

لا اههوج، وما لدرخ أه هلا ال ًاأل  د أسهقطه علهى أم السل ي  والسل يا، ه لا لًطيص ه
رأسهه، وف،هحه اهلل بههه وهًه  بههه أسهًاره، ومها لههدرخ أه السهل ي  رت تهه داد  رت ا ًفهاراأل ن أ طههار 

 .اهرو رغم أ  ه وأ ور من  ام  عن م
أبو احلسن لرل اخلالفايب با السهل يا وأصهنار أههص البهد  الهللن  هام  عهن م  منها هه   -د

الا و يهههه  أو ج ئيهههه  فرعيهههه ، وهههههلا هههههو عهههها ميهههه اه حههههس البنهههها واسخههههواه املسههههلما ل ههههص  ،هههه
اخلالفهههايب العقدلههه  واملن جيههه  بههها السهههل يا وبههها الهههروافو واخلهههوارج، وخصهههم م اهوحهههد ههههو 

 .املن ا السل   وأهله، وهبله املوازلن ظ ريب حقيق  أيب احلسن ل ص سل   صاد 
ه بق،ههههالا و يهههه ، فههههدعوقم  ىل الًوحيههههد والسههههن  و مفههههغول أبههههو احلسههههن لههههرل أه السههههل يا -ههههه

 .واللأل عن ما ودحو الفرويايب والبد  وص هلا عند أيب احلسن من الق،الا الو ي 
أبههههو احلسههههن وأموالههههه مههههن اسخههههواه املسههههلما وفههههروع م مفههههغولوه بق،ههههالا ا ًمههههع الههههلخ  -و

ووهههص اهحههه األ يا والهههروافو لعيفهههوه فيهههه، ومهههن  لههه   ،هههالا البعويههها والناصهههرلا وارتاهههنياو
 .الللن اال وا مع م، ولؤلدوه مطالب م ال  تنبع من مبادئ م ومن ا الدققراطي 

 
 احلجورخ واسمام منفغلوه بق،الا اهم  وما لقولوه ؟ :س"•
 
احلجههورخ، مهها ههه   ،ههالا اهمهه  عنههده؟ هههو منفههغص ن أيب احلسههن مههرة، ون العههدين مههرة  :ج•

هههم : أمهها وههن فبمهها ا  ههً لم عههن م ؟  قههول..رة  الوهه ، ووههلل  اسمههام أخههرل، ون الوصههايب مهه
 خوا نها و ه ظلمهوا وبغهوا، و   سهسلنا عههن م وعهن مهن ج م الهلخ خههال وا فيهه احلهق، بّينها احلههق، 
ومنهههدح م فيمههها أحسهههنوا فيهههه، ووهههن  هههدافع عهههن السهههل ي  ووههها ترمهههى بهههه مهههن خصهههوم ا، ولسهههنا 

 .(1)"مفغولا بالسل يا
 

  :أقو 

                                                 
 (.6ص) - 1
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هههم  خوا نهها و ه : أمهها وههن فبمهها ا  ههً لم عههن م ؟  قههول : "بعههد هههلا ولههه لقههولو  -1
أ ههه قههدح م، و ههد  ول ههن غلههد عليههه طبعههه ومن جههه فههادعى، "اخل...ظلمههوا وبغههوا

عرفههت مدحهههه دهههم وملهههن ج م ومههها ههههو ما هههص بههها عينيههه ، ولههه عم أ هههه لهههدافع عهههن 
نههده سههل يوه السههل ي ، و ههد عرفههت دفاعههه عن هها ومو  ههه مههن خصههوم ا، ف ل ههم ع

 .وأهص سن ، ف لا هو دفاعه عن السل ي  وأهل ا
اوغاتههههه، فقبههههص حل هههه  لصهههه  عههههرر تلو ههههه ومر ااعههههرر مههههن ا هههههلا الرجههههص و : أ ههههول -2

ومههن ج م بههأ بع الصهه ايب الهه  ت ههو  الًبههدلع الصههرلع، فيسههم  دعههوقم السهل يا 
 وما هو هلا ال  ر عند هلا الرجص العادل؟ ،السل ي  ومن ج م السل   بال  ر

 .  ه ف ر اا  -1
 .وف ر ا فطارخ -2

 .وف ر مً وص رت من ا مً امص  ومن جه ومن ا اسخواه املسلما -3

وف ههر عههدواين، ولههيس مههن ا رمحهه  أو تسههدلد ومقاربهه ، فمههن ج م رت لفههبه مههن ا  -4
أيب احلسن الواسع اللخ لًسع ل ص أصنار أهص البد ، وهو ل يو رمح  واه ق  

رلا وأموهادم، ف ل هم عنهده مسهلموه، ورت حل على ارتاهنياويا والبعويها والناصه
سههرح مفههاعرهم، فههال لصهه  منههاهج م بأوهها منههاها اهها ة ورت لصهه  ا بالعدوا يهه ، 
ولههو خرجههوا علههى اهمهه  بالسههالح أو محلههوا السههالح ن م ههاهراقم وأزهقههوا اهرواح 

 ،ودمروا   هه من جهه واسهع رحهيم لسهع وهص ارتجتاههايب  رت السهل ياوخرّبوا في ا 
ولصهه  م بأ ههلر اهوصههار،  ،ل،ههيق هبههم  رعههاأل ول،ههرهبم  هرأل غرائههد اسبههص ف هو

 .ولرل أه أعماله هله من العدل وارتعًدال والف ق  والرمح 

 
 
 
فقبهص  ليهص لصه  السهل يا بًله  اهوصهار اللميمه  وأوهم منفهغلوه بق،هالا  ،ا  ر  ليهه -3

أخ علهى اخهًالر فر هه   ي  فيههو ي  وج ئي ، وهو وأمواله مفغولوه بق،الا ا ًمع الهلخ لعه
، والوا ههههع أه اههههغله حههههرأل السههههل يا والههههدفا  عههههن أهههههص امفههههغولا بالسههههل ي اسههههو يول ،وفساتههههه
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، ن للههدلن" الههدفا  عههن أهههص ارتتبهها "ال،ههالل، ومههن  لهه  مهها  وههره مههن تألي ههه ل ًههاأل مسههاه 
لطعهن ن ، وما و اه  ل  ف و لواصص حربه، ولنً   أخ فرصه  لفما أسر   سياه أهص ال لأل

السههل يا بأسههلوبه الههلخ بههرز فيههه بال ههلأل واخليا ههايب والفههمات  الهه  رت تصههدر  رت مههن أعههدل 
 .اهعداا
 

أ ههًم أصههحاأل اجلمعيههايب تبحوههوه عههن املههال والههربع رت عههن الههدلن، وق تعههودوا :لقولههوه :س"•
 !!سل يا؟ وأه اجلمعيايب تًطور  ىل أح األ

 
رة اجلمعيههايب تنهها و اهصههول السههل ي ، وهههم هههلا مههن فسههاد ف م ههم عنههدما لههروه أه ف هه :ج•

هبههلا   مههوه علههى مجيههع املن مههايب واهعمههال املن مهه  ن مجيههع ا ًمعههايب باحل بيهه  وال،ههالل ، 
ولهيس اهمههر وهلل   هه اجلمعيههايب واملن مهايب   ا وا ههت تهؤدخ  ىل غالهه  محيهدة ف هه  محيههدة 

،  منا ل وه باعًبهار مها تهؤول والع س ، واجلمعيايب ه  وسيل  فق ، واحل م في ا ليس للاقا
أ هًم : فمن ها مها ههو حهق ومن ها مها ههو باطهص، وعنهدما لقولهوه.. ال  تسري علي ا   ليه، واآللي 

 وم ووري بص أغلبي ؟ فبما ا لن قوه على أ  س م وعلى : أق تقص  بص  ليص.. أصحاأل أموال 
دوس اهعلهههى رت لهههأولوه ورت أم أوهههم مالئ ههه ، أو لعيفهههوه ن ال هههر .. مراوههه هم ؟ طبعألههها بهههأموال

لفهربوه؟   هههم لبحوههوه عههن املههال، ولطلبههوه مهن أهههص اخلههري مسههاعدقم أل،ألهها، ولفههرحوه دههم 
أ فطً م وحاجً م، ودم مندوبوه ل،ربوه ن اهرو ومها ل عهص غهريهم، فلمها ا وهاه فعل هم 

ا وعبادة، وفعص غريهم سقوطألا وبالدة؟ تدفن رأس ا ن ل ن هؤرتا لعيفوه والنعام  ال  ! زهدأل
 ..النياأل وت ن أ ه رت لراها أحد 

 
أما ووه اجلمعيايب سًًطّور  ىل أح األ، فما معل ح أل؟ وص مجاع  تأتل  على أمر مها ف هم 

واجلمعيههايب ن  اقهها هبههلا املعههل ههه  حهه أل، ولهه  أه تسههميه ح بألهها خريل هها.. حهه أل
أهلي هها  غا ي هها  

م  ح أل أه ل هوه احله أل سياسهي ا، أو معار ألها، أو دعول ا، ف لا رت ا ا فيه، ورت لل م من ول
مهلمومألا مطلقألها، فلسهنا  قبهص أخ حه أل بههذطال ، ورت  عهادخ أخ حه أل بهذطال ،  منها  ن ههر ن 
عمص احل أل وبر اله، وو م عليه ووجد  ل ،و د ل وه احل أل  مهودألا مطلقألها، أو مهلمومألا 



 21 

ا ا  درا، فاسمجهال والعمهوم ن مو هع  من هلا و اك، و د جعص اهلل ل ص مطلقألا، أو خليطألا
 .(1)"الً صيص والًعيا معيد عند العقالا

 
  :أقو  

هله  ر رة ومتول ايب من أيب احلسن، ف و ن احلقيق  لقبهص مهن لقبهص مهن اهحه األ  -1
دواه، ورت  عرر أ ه  اصم اهح األ اهخرل، و منها عننيلًهه وحربهه علهى السهل يا 

ن احلهههههق، و منههههها  هههههارهبم باهوا لهههههد واخليا هههههايب فقههههه ، وليًهههههه  هههههارهبم بفههههه ا مههههه
 .والًمول ايب ال   جص من ا غالة أهص البد  والًح أل

السل يوه  منا ح مهوا علهى ووهري مهن اجلمعيهايب قسهد مها آلهت  ليهه مهن الًحه أل  -2
وارتورافهههايب، ومههها ت لمهههوا في ههها  رت بعهههد أه ظ هههريب اورافهههاقم و هههاربً م للمهههن ا 

وامري مهههن أموهههال أيب احلسهههن  تلههه  اهمهههوال الههه  جتمهههع السهههل   وبهههلل أمهههوادم لل ههه
باسهم ال قهراا واملن هوبا و  ا هبهها تصهد ن خه ائن هههؤرتا ادهوامري ن الهيمن ومصههر 
والسهوداه وغريههها تفههجيعاأل دهؤرتا ادههوامري ليصههرفوا الفهباأل السههل   عههن مههن ا اهلل 

 .احلق، وفعالأل حقق هؤرتا ادوامري ما تنفده هله اجلمعيايب
قهههد صهههد  أبهههو احلسهههن ن اعنيافهههه بهههأه ههههله اجلمعيهههايب فلصهههد  ال هههلوأل،   هههدو 

أحهههه األ  ل نههههه لصهههه  ا بأوهههها خريلهههه ، واحلههههق أوهههها أحهههه األ سياسههههي   سياسههههي  املنفههههأ 
واههههدار، وعنههد أيب احلسهههن خريلهه ، ف ههه  خريلهه  عنههده بالنسهههب  ملهها لًلقهههاه من هها مهههن 

مري حلهرأل السهل ي  والسههل يا اهمهوال الطائله  اله  سههحريب أبها احلسهن وأموالهه مههن ادهوا
ن وههص م ههاه لًحقيههق أهههدار هههله اجلمعيههايب السياسههي  احل بيهه  رت سعههالا ولمهه  اهلل 

 .و فر اددل ن أرو اهلل
لعيوهبها؟  ومهن  له   هعن اجلمعيايب فيه  مجال وعمهوم وتلبهيس، فهألن بيا ه هووالم -3

 .دد من البلداهن ع ت رلق ا للمسلما، والنيوي  على ت رلق السل يا ومت لق م
أم أوم مالئ ه ، أو لعيفهوه ن ال هردوس اهعلهى رت لهأولوه ورت  : "ا  ر  ىل  وله -4

 ." لفربوه

                                                 
 (.7-6ص) - 1
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أه أهههص   صههوص وًههاأل اهلل وسههن  رسههوله و مجهها  املسههلما ن عههارووهههلا  ههول خطههري ل 
، ولوافهههق اعًقهههاد الي هههود والنصهههارل ن أه أههههص لهههأولوه ولفهههربوه وأزواج هههم احلهههور العهههااجلنهه  

  .اجلن  رت لأولوه ورت لفربوه
في هها أوههار مههن مههاا غههري آسههن وأوههار مههن لهه  ق  موههص اجلنهه  الهه  وعههد املًقههوه: ) ههال تعههاىل

لًغري طعمه وأوار من مخر للة للفاربا وأوهار مهن عسهص مصه ى ودهم في ها مهن وهص الومهرايب 
  (.وسقوا ماا محيما فقطع أمعااهم ومغ رة من رهبم ومن هو خالد ن النار

 ه املًقههها ن جنهههايب و عهههيم فهههاو ا وههها آتهههاهم رهبهههم وو هههاهم رهبهههم عهههلاأل : )و هههال تعهههاىل
 عها وزوجنهاهم قهور  ونًم تعملوه مً سا على سرر مص وف   وا اجلحيم ولوا وااربوا هنيسا

والللن آمنوا واتبعً م  رلً م بذقاه أحلقنها هبهم  رلهً م ومها ألًنهاهم مهن عمل هم مهن اه ا وهص 
في ها وأسهها رت لغهو في هها  ا وسهد رههها وأمهدد اهم ب او هه  وحلهم ممهها لفهً وه لًنههازعوهامهرئ وهه

 (.ورت تأ يم ولطور علي م غلماه دم وأوم لؤلؤ م نوه
 :-رمحه اهلل - ايخ اسسالم ابن تيمي  وسسص

أه أهص اجلن  لأولوه ولفربوه ولًمًعوه ورت )  النلعن رجص  يص له   ه ورد عن "
   ان اجلن  طيورا   ه :   يص له ،وارأل بال وتغو  أوصفقال من  ،(غوطوه لبولوه ورت لً

هص  حده  ،هلا ففار :صورة أراد من اهطعم  وغريها فقال أخااً ى صار  دامه على 
   :فأجاأل؟ هلا ل  ر وسد  ًله أم رت

املسلما وهو معلوم  و مجا اهوص والفرأل ن اجلن   ابت ب ًاأل اهلل وسن  رسوله 
وولل  الطيور والقصور ن اجلن  بال رلد وما وص   ل  ن  اسسالمبارت طرار من دلن 

اجلن  رت لبولوه ورت لًغوطوه ورت  أهص أهوولل   النلالصحيح  الوابً  عن  اهحادلأ
وافر    مالبصقوه ق  ال  من املؤمنا باهلل ورسوله أحد و منا املطال  ن  ل  أحد رجلا 

 .منافق ما و 
اجلن  ل عموه أه  ا ال افر فذه الي ود والنصارل لن روه اهوص والفرأل والن اح نأم

أهص اجلن   منا لًمًعوه باهصوايب املطرب  واهرواح الطيب  مع  عيم اهرواح وهم لقروه مع 
  . ل  قفر اهجساد مع اهرواح و عيم ا وعلاهبا
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ومن وافق م فيقروه قفر وأما طوائ  من ال  ار وغريهم من الصابس  وال الس   
 (.314-4/313( )لمو  ال ًاول) ،"اهرواح فق  وأه النعيم والعلاأل لألرواح فق 

 .فعليه أه لعلن توبًه من هلا ال الم اخلطري 

الر آ ،لروه من اجلمعيايب احل بي ، ورت لأخلوه من أموادم ايساأل   السل يوه -5
 ،على اهموال ال  لأولووا سحًاأل  بدلن م املً ال اأيب احلسن وأمواله املًاجرلن 

 : ققوه أهداف ا، ومن تل  اههدار ،اجلمعيايب احل بي دله فيصبحوه جنوداأل 
وما   وارتفنيااايب وتفول  م باهوا لد ،ان احلرأل على محل  املن ا السل  

 .فيصدوه وورياأل من الناس عن سبيص اهلل  ،هو دأأل أيب احلسن
م اهموال  رت تقول  للمن ا قدِّ اهلدخ الن ي   ال  رت ت  ولقبص السل يوه اهموال من 

 .ملدارسه وتفجيعاأل لدعاته  وتفجيعاأل السل   
 
 ايخ، ته ًو م أ   ا قلبت على مفا   ؟ :س"•
 
رتا رت ل  مههوه حقيقهه  دعههوة املفههالخ السههابقا والالحقهها، ولههلا ل عمههوه هههلا الهه عم ؤ ههه :ج•

ف م عهن طرلقه  املفهالخ رت علهى طرلقه  املفهالخ الصهحيح ، الباطص، وأ ا  منا ا قلبت على اورا
فذه واه احلهق مع هم  بلنها مهن م ودعو ها دهم، .. على أ س أعًقد أه املفالخ ليسوا وعصوما 

واه وا وا على خطهأ ن أمهر مها ر دو علهي م واسهًغ ر ا دهم، وههلا مهن ا أههص الوسه  مهع املوافهق 
 .(1)"ع بههههههههههههههههههها الغلهههههههههههههههههههو واجل هههههههههههههههههههااواملطهههههههههههههههههههال ، وأمههههههههههههههههههها الًقليهههههههههههههههههههد اهعمهههههههههههههههههههى فيجمههههههههههههههههههه

  
احلههق أ هه  ا قلبههت علههى املههن ا السههل   احلههق الههلخ ونههت تً ههاهر بههه وعلهههى  :أقههو 

مفا ه، وجلبت آيل  ورجل  سسقا  هؤرتا املفالخ اهجالا الهللن  اصهحوك لنيجهع عهن 
في ههههها العلمهههههاا السههههههابقا  الههههه  خال هههههت    هههههالرتت  وأصهههههول  ال اسهههههدة واورافاتههههه  اخلطهههههرية

، فأبيت  رت العناد وامل ابرة، والوا هع أ ه  تنهاهو السهل ي  والسهل يا منهل  فهأت ، اوالالحق
ولو ونهت سهل ياأل حقهاأل لسهل ت مسهل  السهل  الصهاا السهابقا مهن م والالحقها ن دحهو 

                                                 
 (.7ص) - 1
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البد  و قد أهل ا النقد العلم  القائم على احلجا والرباها  اهمر اللخ رت  راه منه ، بهص رت 
وهو الدفا  عن أهص البهد ، واخهنيا  اهصهول الباطله  للهدفا  عهن م، واحلهرأل  رل  رت ع سه، 

هلا املهن ا عنهدك، طرفاأل من ال،روس على من لنًقدهم قق باحلجا والرباها، وونت أعرر 
فمنل عرفً  وأ ت رت ت ًهأ تهدافع عهن سهيد  طهد وتطعهن فهيمن لنًقهده، وتهدافع عهن اسخهواه 

عههرر هههلا منهه ، فأ ا فهه  بلطهه  وأترفههق بهه  وأصههرب علههى املسههلما ومجاعهه  الًبليههي، ونههت أ
الههلخ دسسههت " السههراج الوهههاج"اورافهه  رجههاا أه ت هه ا  ىل احلههق، وعرفههت هههلا مههن وًابهه  

فيه عدداأل من أصول  واورافاته ، و ا فهً  ن أووهر مهن سهبع  ومخسها اورافهاأل وأرسهلً ا سهراأل 
لطه  علهى مهدل سهنوايب، وههلا مهن اهدله  بيس وبين ، فما زديب  رت مترداأل جتاه ههلا الرفهق وال

علههى تأصههص الباطههص ومت نههه مههن   سهه  وعقلهه ،   مهها ت لههد علههى مههر اهلههام والسههنا  رت عًههواأل 
 .اأه وص مبطص معا دوحرباأل ومتادلاأل 

 
 السل يوه وحراك احملاف ايب اجلنوبي "
احلهههراك  امللًقهههى وهههاه بعهههد  وهههرل عيهههد الوحهههدة بأسهههبو ، ههههص أردال توجيهههه رسهههال  لقهههادة :س•

 اجلنويب خاص  بعد ظ ور عل  ساق البيو ؟
 
رت  عههههرر هههههلا الًأولههههص السياسهههه  للًههههوارلخ، واخًيههههار املوعههههد مههههن اسخههههوة الههههللن   مههههوا  :ج•

  .للملًقهههههههههههههههههههههههههى، أمههههههههههههههههههههههههها أ ههههههههههههههههههههههههها فقهههههههههههههههههههههههههد ونهههههههههههههههههههههههههت ن سههههههههههههههههههههههههه ر خهههههههههههههههههههههههههارج الهههههههههههههههههههههههههبالد 
ولهههيس عنهههد ا ت اصهههيص و هههله، واملفهههغولوه بالسياسههه   سهههنوه ههههلا الًو يهههت و رسهههال الرسهههائص 

لله م الدوله  أه تصهحع : ، و هالوا(1)أما السل يوه فقهد أرادوا ن ملًقهاهم  ل،هاح مهو   م هله،
أخطااههها، أو أخطههاا املنًسههبا  لي هها، وعلههى أصههحاأل احلههراك أه لصههححوا أخطههااهم وههه   

وهص ع  بًصهحي رت  رج الهبالد مهن أزمً هاولم  العدل ال  ليس في ا ت ل  دلا أو للاك، ولن خت
 .(2)"طرر ما  صه

                                                 
 . ا على   سهيل،  الى خصوم ا ومعرت ل ًأ هلا الرجص ل،   السل ي   - 1
 
 (.8-7ص) - 2
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 :أقو 
اهخطههاا السياسههي  رت اهخطهههاا  رت أبههو احلسههن رت لقصهههد باهخطههاا مههن الطهههرفا  - أ

 .العقدل  واملن جي  عند ارتانياويا والعلما يا وسائر اهح األ

اسخهواين، أمها احلهص اسسهالم  النبهوخ  والعدل اللخ لدعيه  منا  فأ من من جهه السياسه  
والهههه مهههن أدعيهههاا السهههن  والسهههل ي  بعهههد سهههن وأمفبينهههه وبههها أيب احلالهههلخ  هههدمنا طرفهههاأل منهههه 

 .املفر ا
مهههههن اهزمههههه  الههههه  ققراط   هههههرج بهههههالده دلهههههرل أبهههههو احلسهههههن أه حلهههههه السياسههههه  الههههه - أل

 .لواج  ا

ارتاههههنياويا والعلمهههها يا والصههههوفي  ومهههها لههههدرخ املسهههه ا أه بقههههاا اهحهههه األ مههههن 
ي  الباطله  والروافو واسخواه املسلما علهى عقائهدهم ال،هال  ومنهاهج م السياسه

هههو منبههع خطههري ودائههم لألزمههايب وال ههل وملفههاوص، هههلا ن ورت سههيما الدققراطيهه  
 .الد يا ف،الأل عما لنيتد على  ل  من غ،د اهلل وأليم عقابه ن اآلخرة

هص مطالب  الدول  من خالل املؤمترايب و عاله  ل  من من ا السل  أو من من ا  -جه     
ايب النبوله  وألهن مهن ا األ السياسهي  الدققراطيه ، فهألن الًوجي هاخلوارج والهروافو وسهائر اهحه  

، و هد تقهدم احلهدلأ النبهوخ ؟النصع باحل م  ون السر رت  عاله  له لً،من  السل  اللخ
 .(11ص)، ا  ر ن طرلق  النصع

 
ا هو لوم  :س"•  ما ا لعرر أبو احلسن عنه ؟ 7/7غدأل
 
ن اهلل عهههه  وجههههص أه   ههههه الههههيمن وأهلههههه   سههههمع والمألهههها ووههههريألا عههههن هههههلا اليههههوم، وأملنهههها :ج•

واملسلما مجيعألا من وهص سهوا وم هروه، و قهن دمهاا اجلميهع، ولفهرح صهدورهم حلهص  ،هالاهم 
ا  .(1)"بالطر  النافع ، وال ل ن الغالد ت لد اهمور تعقيدأل

 
 : أقو 

                                                 
 (.8ص) - 1
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 ، ها،الاهم  منا ل من ن الًوجي ايب النبول  ال  ق تعهرج عليترل أه احلص لق أرت -1
رت من املن ا  ،رت تنبع حلودم  رت من الدققراطي ق لق  عندها، واسخواه املسلموه لًقى وامل

 .له من خطر على اسسالم واملسلما فيا ،النبوخ
 .أبو احلسن لسمع والماأل وورياأل، ولسًح  من اهح األ أه للوره -2

 
 الح ؟أبو احلسن وأ صاره مسًعدوه للدفا  عن الوحدة حل بالس :س"•
 
ال ًهههههول الفهههههرعي  ن حهههههراك "لقهههههد أْصهههههد ْريب  اهههههرلطا  بهههههص امللًقهههههى بفههههه ر تقرلبألههههها، مسيًهههههه  :ج•

وأ ا أرل أه هناك أخطاا من عدد من املسؤولا ن السلط  ن صنعاا " .. احملاف ايب اجلنوبي 
واحملاف ههايب واملههدلرلايب، ووههلا هنههاك أخطههاا مههن أصههحاأل احلههراك، وعنههد وههص من مهها جهه ا مههن 

 لم بههه، وعلهههي م مجيعألهها أه لًعقلههوا ولًبنهههوا الههرأخ املًعقههص، ووههص مههها  ههافه علههى البلهههد احلههق لههً
و مي ا من الدخول ن االرتيب الدماا والي ًْم واحل ه اللخ  د لدخص  ىل وص بيت، وليعلموا 
أه الهههدم املسهههلم مصهههاه قصههها   الفهههرلع  اسسهههالمي  ، واملسهههلم علهههى املسهههلم حهههرام دمهههه ومالهههه 

أه هنههههاك فسههههادا، وأه هنههههاك أخطههههاا وأصههههوايب  فههههاز عنههههد بعههههو النههههاس ن  وعر ههههه، وأرل
 ه رجههال اجلنههوأل وهها وا ن مقدمهه  : فههأ ول!! وههن حرور هها اجلنههوأل: اجلهها با، هنههاك مههن لقههول

احملاربا للح أل ارتانياو  ولدعوة ارت  صال آ لاك، ولورت اهلل   ر هاهم بالوحهدة  ملها فًحهوا 
وحلصهههلت علهههى احلهههدود بههها الطهههرفا ا هههازر، ولقًهههص اهلهههور أو دلهههارهم وبالدههههم للفهههرعيو ، 

رت جتهوز امل نوه  علهى  خهوا  م، :   نا طوور ها عهده وغريهها، فهأ ول دهم: وولا من لقول.. املاللا 
واجلنههوأل دخههص الوحههدة بقدراتهه و رواتههه، وواجههد احلههاوم .. فالعمليه  الًنمولهه  واحههدة ن البلهد 

و ه ق ل هن املوجهود ههو   -رت سهوز    هار مها حصهص مهن تطهولر أه لطور عده وغريها، ل ن 
 ه : ، وهناك ن الطرر اآلخهر أصهوايب  فهاز أل،ألها تقهول(1)من اسخوة ن احلراك -وص ا ا

الفمال  ًص للجنوأل، وتن ر للفمايل على أ ه  ًهص، وههله دعهول عنصهرل  باطله ، وتسهبد 

                                                 
اوي  املاروسي ، ومع  ل  لعًربهم أبو احلسن  خوا ه، ورت لسمع هحد املدمر رسوس ارتاني  لللقود هلا احلراك الًطر  - 1

تسمع  أه لص  م وا في م، ورت تسمع   سه بلل ، بص مع معرفًه بعقائدهم واعاراقم وفًنً م ال   فى عوا ب ا، رت
 .ص  م بأوم خوارج، ورت لسمع هحد أه لص  م هبلا الوص ل  سه أه له 
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يب الفههمالي   خههوا  م، وأووههرهم لأوههص بعههر  فًنألهها رت أول دهها ورت آخههر، فههاسخوة مههن احملاف هها
جبينه، وهو م لوم ن بلده وعندوم، ورت سوز أه تعاملوا الصهاا وعامله  الطهاا فهال ته ر وازرة 

لها ل هود جهي   مهد سهور لعهود،  ىل غهري  له  ( لها دحابفه : وزر أخهرل، وهنهاك مهن لقهول
وت لل هها غمامهه  ال ههل الهه  مههن اههعارايب وهههله ول هها أصههوايب فًنهه  واههر، تقطههر من هها الههدماا، 

قلهه  احلههر  والنسههص، فالواجههد أه تسهه ت هههله اهصههوايب هنهها وهنههاك وتسهه ت غريههها مههن 
الفههعارايب املوههرية لل ههل الهه  تطههوريب لًطههدم توج ههايب خارجيهه ، وأرل أه احلههوار الههلخ لًبنههاه 

تبهدأ  الصاد وه من أهص اليمن ههو السهبيص سخهراج الهيمن مهن ههله احملنه ، وأه علهى الدوله  أه
آطههوايب جدلهه  ن  صههالح اهو هها ، ورفههع امل ههاق، واسههًبدال املسههؤول الههلخ باسههًبداله قههدأ 
  ال ًنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ،
وأه ما اقق من  ل  من جا هد الدوله  سهد أه ل قهر بهه اسخهوة ن احملاف هايب اجلنوبيه ، فهذه 

ولا، هلا احلال سيساعد على اخلروج مهن ارتحًقهاه املوجهود، أمها الهال مبهارتة مهن بعهو املسهؤ 
ههد مههن لههرفو  واجلحههود ممههن لقههودوه احلههراك  وههص هههلا لصههد ن صههاا أعههداا الههبالد، و  ا و ج 
احلههوار ورت قمههه مصههلح  الههيمن، ولسههعى  ىل الهه ج بههالبالد ن فههل رت لغطي هها  لههص ورت لسههنيها 
ليص  فيجد على الفعد  ميع طا اته وا ًماااته السياسي  والقبلي  وغريها أه لق   ده أل ا  

اه مهههههن اجل ًههههها، ههههههلا   ا صهههههد ت النيهههههه  ه نههههها ن سههههه ين  فهههههذ ا غر هههههت رت لنجهههههو أحههههههد وههههه
 .(1)"....من ا
 

  :أقو 
ههلا الرجههص قسهه  ن ووههري مههن حلولههه بوسه  العصهها ومهها ن املوههص، ولقههدم حلههورتأل  -1

سياسههههي  دققراطيهههه ، لههههللل ا بفهههه ا باسههههم اسسههههالم،  ه مطالههههد احلههههراك ن اجلنههههوأل مطالههههد 
اطيههههه  رت متهههههت  ىل اسسهههههالم بصهههههل ، ومن ههههها طلهههههد امل امحههههه  علهههههى ال راسههههه  أو ااهههههنياوي  دققر 
السهابق الهلخ ن بقيهادة رئهيس الفهيوعيا  اهت م له  الفهيوعي  أو ارت  صهال ارتسًيالا علي ا
نهاها الفهيوعي  احلمهراا ن املوالهلخ أدخهص  ،وباحلدلهد والنهاراحلمهراا بالفهيوعي  ح م اجلنهوأل 

 . ا بقوة احلدلد والنارنيبي  الناس عليلاملدارس 
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 ؟هبلا الع د اهسود بارت  صالر أبو احلسن املطالبا من اجلنوبيا وِّ ل  ملا ا ق  ل  
ههه ر املطهههدوعا وطالهههد ارتاهههنياويا الههه  جتهههرهم  ىل ههههلا املصهههري امل لهههم لِّ وملههها ا رت   

 املسًح م؟
لفهغد، وسعهص ملا ا ق لقدم أبو احلسن احلص اسسالم  اللخ لسًأصص اهأف  ههلا او  

اههعد الههيمن علههى بصههرية ووعهه  للحههص اسسههالم  احلههق، وليههدرك العا ههص أه اههال  اسخههواه 
املسلما مع ارتاهنياويا وعط  هم علهى الهروافو ن داخهص الهيمن وخارج ها ههو الهلخ اهجع 
هههللن الصههن ا علههى هههله ال ههل والقال ههص  بههص سههص السههيور وسهه   الههدماا، ف ههص لههدرووه 

اسههً م الهه  تلههبس لبههاس اسسههالم فيًوبههوه  ىل اهلل ولًمسهه وه باسسههالم عوا ههد أعمههادم وسي
 احلق ن عقائدهم ومناهج م وسياسً م؟

احللهول مهن  مهلا الرجص لن ر  ىل املفاوص ن بلده من خالل من ا سياس  ولقهد-2
 .املن ا اخالل هل

ا ا ههله املفهاوص وال هل؟ وملهع ، ف يه  وجهديب فذ ا واه جص اعبه سل يا وما لدو 
 ؟هله اهغلبي  غواا ه : ف ص لقال ؟رت تقدم هله اهغلبي  احللول اسسالمي  الصحيح 

أما الال مبهارتة مهن بعهو املسهؤولا، واجلحهود ممهن لقهودوه : "وي  تقول أل ا ال عيم السل    
هد مهن لهرفو احلهوار ورت قمهه مصهلح   احلراك  وص هلا لصد ن صاا أعهداا الهبالد، و  ا و ج 

فيجههد علههى الفههعد  ميههع طا اتههه وا ًماااتههه السياسههي  والقبليهه  وغريههها : "،  ىل  ولهه "الههيمن
 ؟"أه لق   ده أل ا واه من اجل ًا

ولنسههى  ،ع  السههل ي  لن سههه وحلههص الفههعد اليمههس ههلا لقههول أبههو احلسههن الههلخ لههدو ه
 ، ف ههص موههص ارت ًمههااايب السياسههي  والقبليهه رت ، فههال لسههيطر علههى عقلههه ال بههري للسههل ي ا ًمههااه 

 ؟السل ي  لدوع هلا العالج واحللول تصدر من اط  
 القرآ ي  والنبول  والسل ي ؟   فألن  هبت عن  احللول اسسالمي  

  وأوليهاا بعويهوالوما اللخ سيحصص لو و  هت الًيهارايب ارتاهنياوي  والراف،هي  والباطنيه  
ه ن طليعهه  هههلا الصهه  ، ف ههص سههً و ؟صهه  واحههد ن وجههه ورتة اهمههرن وأ  ههاهبم و الههرواف

 ه   دعويب  ىل هلا احلص؟
 ؟ للههلا الص  أو ن ن طليع  أألن سً وه أ ت واهغلبي  السل ي   وأ 
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الدققراطيه ؟،   هص هلا احلص لرحد به اسسالم اللخ ت ج بهه ن حلوله  السياسهي   
 ؟وا ي السياسي  اسخمعامع  ت ج هبم ن  نوله السل  الصاا الللولؤمن به و وهص 

 .أو السل ي   من ال ل ومن دعاقا و ه تسنيوا بسرابيص اسسالمهلل عو  با
 
 ل ن ن ظص املعطيايب احلالي  هص أ ًم مسًعدوه للقًال من أجص الوحدة ؟ :س"•
 
رت  ً لم ن هلا، فذه هله مسائص دماا، وأمهور مصهريل ، وأخ خهوو ن ههلا ل،هر ورت  :ج•

فا معصههوم  ، وول ههم أهههص  سههالم ن الفههمال ون اجلنههوأل، لن ههع، رته هههله الههدماا مههن الطههر 
ورت  سههًجي   ًههص هههلا أو  اك، ووههن دعههاة  صههالح و ط ههاا فههل، ولسههنا مفههاروا ن هههلا أو 

 .(1)".. اك، وهلا أمر ل م علماا اليمن مجيعألا، رت لعس اطصألا واحدألا
 
ن  ويوهرتاهنيا وا، الللن س  وا دماا املسهلما فعهالأل الروافو ن الفمال  ل نْ  :أقو  

بسههه   الهههدماا، وق  بهههدسوااجلنهههوأل ههههم الهههللن  روهههوه ال هههل ولًعطفهههوه لسههه   الهههدماا، بهههص 
ف ص أبهو احلسهن  من م؟ لنً وا، فما هو احلص اسسالم  ملواج   من هم أاد من اخلوارج وار

وآمهن أور  وأح م مهن رسهول اهلل الهلخ أمهر بقًهص اخلهوارج ووصه  م بهأوم اهر اخللهق واخلليقه  
-هبهلا الصهحاب  والسهل  الصهاا مهن بعهدهم وحهل ال وهري مهن أههص البهد ، حااها رسهول اهلل 

وأصهههحابه، وحااههها السهههل  الصهههاا أه لهههدللوا اخلهههوارج ومهههن ههههم اهههر  -صهههلى اهلل عليهههه وسهههلم
 .املناهو للسن  ومن ا السل ومن جه من م وما هو فعص أيب احلسن 

ن احملاف هههايب اجلنوبيههه  عهههال صهههويب السهههل يا، منهههل أه عهههال صهههويب احلهههراك " :قههها  السههها  • 
 ولبدو أ  م اسًغليًم ال رص  ؟

 
ها : أجاب أبو الحسهن•  ههلا قولهص مهن بعهو الصهح يا، و رت فالسهل يوه صهوقم عهال  دائمأل

بالدعوة  ىل  وابً م، وليست دعوقم مومسي ،  عم هناك أحدا  تسًو   عجل  الًارلخ، فهال 
   الدعوة  ىل امللًقى فأله السل يا  طا  واسع ن ا ًمع له   بد من ال الم في ا، وأما ما
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ولمًه، بص هم ج ص ا ًمع اليمس، ه ه لًمع سس  رت من الو و هأل بن سهه عهن مهن ا أههص 
السن  واجلماع ، سواا واه فردألا أو مجاع ، فليطني لن سهه مها اهاا، وههلا القطها  ال بهري رت بهد 

اهحهههههدا ، ورت لنبغههههه  أه لًحهههههد  ن  ،هههههالا اهمههههه   للهههههوه أه ل هههههوه لهههههه مو ههههه  بهههههارز ن 
سياسههههيوه، أو مههههدلرو  نههههوايب ف،ههههائي ، أو مغر ههههوه جههههاهلوه بعيههههدوه عههههن الن ههههرة الفههههرعي   

 . (1)"والعلماا ساوًوه
 

  :أقو 
 ه السل يا احلقيقا هم دائماأل لدعوه  ىل اسسهالم ال امهص، ودجه  الووابهت  منها  -1
الووابهههت موه الهههللن رت لعًهههربوه الًوحيهههد بأ سهههامه مهههن الووابهههت،  منههها اسخهههواه املسهههل لنعهههق هبههها

، ومههن هنهها لههروه أه أصههودم وأصههول الههروافو وغههريهم عنههدهم مهها سمههع بيههن م وبهها الههروافو
، ولههو أفسههد الههروافو عقائههد املسههلما وسهه  وا دمههااهم وئههام دائههمو واحههدة، وهههم علههى أخههوة 

 . وهم اليوم مًالمحوه مع اهح األ العلما ي
هههص ا ًمهههع اليمهههس... : "وأمههها  ولهههه -2  ،مهههن اهباطيهههص وا ازفهههايب، ف هههلا "بهههص ههههم ج 

   هههم الهههدعوة  ىل الًوحيهههدو  ااهههع عهههن من جهههه الواسهههع اهفهههيع، فالسهههل يوه وجهههودهم  هههدود، 
سهواا ن  له  احلهاوم واحمل هوم، ومهن   والً ام الناس بال ًاأل والسن  ن عقائهدهم ومنهاهج م

  هر رت ل موها الًحللر من الفهرك والبهد  والًح بهايب العقدله  والسياسهي  اله  واجباقم ال  الً
ه وأوهم جهص ا ًمهع أوم سهل يو في ا اسخواه املسلموه وفصائل م الللن لص  م أبو احلسهن به

ههههله اهحههه األ  ولهههو وهههاه السهههل يوه حقهههاأل ههههم جهههص ا ًمهههع ودهههم ولمهههً م ملههها وجهههديباليمهههس، 
ارتاههنياوي ، وملهها بقيههت القبههور املقدسهه  و الدققراطيهه  وملهها وجههديب  ، ائمهه  ال،ههال  ورت  امههت دهها

 .ًطل أ داداأل مع اهلل، وملا اسًطا  أبو احلسن أه لصول وسول علي م ج اراأل واراأل ال  ت  
ورت لنبغهههههههههه  أه لًحهههههههههد  ن  ،هههههههههالا اهمههههههههه   للههههههههههوه  : "لقهههههههههول أبهههههههههو احلسهههههههههن -3
 ".اخل...سياسيوه

لسههت تههرل أه مطالههد هههؤرتا احملللهها السياسههيا فمهها هههله الًمول ههايب واملغالطههايب؟ أ
 السياسياومن ت ر  عن م من هؤرتا احملللا املسلموه من وص اهح األ حق؟ أليس اسخواه 
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ولًحدوه مع اهح األ السياسي  العاملي  على اخًالر أصناف م ولوريوه ال ل مع م جنباأل  ىل 
 ،الهههه  رت تنطلهههه   رت علههههى الغوههههاا جنههههد ممهههها طههههور هههههله ال ههههل؟ فههههد  املغالطههههايب والًمول ههههايب

 .ولدرو ا العقالا و ه ألبسً ا لباس السل ي ،   ّه اهلل السل ي  والسل يا من ا
 
 اعًربال احلراك خروجألا على احلاوم ؟ :س"•
 
 ه مههن لطالههد : ق أ ههص هبههلا  هه ، ومسههأل  اخلههروج في هها ت صههيص، ورت  سههًطيع أه  قههول :ج•

أ ها م لهوم وحقه  مهأخو ، و هد مسحهت لهه : ، ومهن لقهولوسائص حقو ي  صحيح  أ ه خارج 
ههو خهارج ، ه هه : ، رت ق ن أه لقهال(1)الدول  أه لسري ن مسريايب سلمي  لنادخ في ا ققه

مًأول ن هله احلال ، والًأولص لدفع احل م على الفط ، ل ن من  د أه لصطاد ن املاا 
ههر املههاا ليصههطاد فيههه، ولرلههد مهه ن وراا مطالههد امل لههوما أه ل لههد الههبالد والعبههاد الع   ههر، أو له ع  ِّ

ظلمألا وفسادألا  ف لا له اأه آخر، ورت  سوخ با اهمرلن، على أه طرلقه  امل هاهرايب يل في ها 
 .(2)"..رأخ معرور، ليس هلا مو عه 

 
 

 ، هبههلا الن هه  املؤوههد لًعههرر حقيقهه  سههل يًه"ق أ ههص هبههلا  هه : "ا  ههر  ولههه -1 :أقههو 
  ممها لنها و ههلا لسياس  امل ل  املل ا بالًمول هايب السياسهي ، وا ً هر مها سهيأامل ل   وورعه ا

 .املو   السياس 
ً لم باسم اسسالم وباسم السل ي ، ف ص منازع  احلهاوم علهى ال راسه  ممها ل هو -2

 ارعه اسسالم؟
مهها  ههال  مههن ا اسسههالم لصههبع حقههاأل عنههد وهههص   ا مسحههت الدولهه  للنههاس بارت ههاأل 

مههههن أموههههال احلههههق ن عقائهههده ومناهجههههه وحجهههه  لنههههافع هبهههها عمهههن  ههههال  اسسههههالم أيب احلسهههن 
 ؟وح أل البعأ وغريهم والروافووالناصرلا  ارتانياويا

                                                 
 وهص هم  رجوه ن مسريايب سلمي  حل على طرلق  ال  ار ن الغرأل؟ - 1
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عههن مسهلم صهحيع العقيهدة لعمههص ههله اهعمهال لسهق  ن هههوة فلهو دافهع أبهو احلسهن 
 .الباطص عند من  نيم اسسالم عقائده و  امه احمل م احل يم

اسهههًن ر م هههاهرايب ارتاهههنياويا وسهههطوهم علهههى احملهههاليب الًجارلههه   لهههو أه سهههل ياأل  -3
بالسهههالح و هههًل م واهمههه    علهههى الدولهههو زهههها  م للن هههوس وعهههرر أعمهههال الهههروافو وخهههروج م 

فح هم علهي م بهأوم خهوارج، ف هص لوصه  مهن ح هم  ،وتفرلدهم لأللور املؤل ه  مهن دلهارهم
 و لع ر املاا ليصطاد فيه؟ممن لصطاد ن املاا الع ر أعلي م هبلا احل م بأ ه 

 وما رأل  ن من وص  من السل  من لوري الناس ن اخل اا بأ ه من اخلوارج القعد؟
  (:186ص" )فًن  الً جريايب وارتغًيارتيب"أق تقص أل ا الرجص ن وًاب  

ْهر ج :  د لقول  ائص" س لومنا بأه اخلروج علهى احل هام خهالر مهلهد أههص السهن ،  رت أ نها ق ف 
عألههها علهههى احل هههام، بهههص بع،هههنا لن هههر ههههله  الً جهههريايب،  رت أه بيهههاه عيهههوأل احل هههام، و وهههر مجي

ا  !! موالب م، والًف ري بلل  ل ي ْحل ر  الناس من م  ليس خروجأل
من املعلوم أه ال عص لسهبقه ال هالم، وأه ال هل الع هام  هد ل هوه أصهل ا والمألها : فاجلواأل     

وق ل ْفهه  ْر سههي ألا آ ههلاك،   (( اعههدل لهها  مههد: ))ص  ههالرت لبههايل بههه  ائلههه، وأصههص اخلههوارج رجهه
عومههاه وعلي هها  -جههاا بعههده م ههْن سههل  من جههه ن الًعقبههد واس  ههار  ف  وههر املبفوههرلن باجلنهه   

 !!و ًص أهص اسسالم، وترك أهص اهو اه -ر   اهلل عن م   وغري ا
ن تعليقههه علههى رسههال   -عههاىل رمحههه اهلل ت -و ههال صههاحد ال ،ههيل  الفههيخ ابههن عويمهها      

رفع اهساطا ن ح م ارتتصال بالسالطا )) -رمحه اهلل تعاىل  -العالم  القا   الفوواين 
ههع هههلا : ))-صههلى اهلل عليههه وعلههى آلههه وسههلم -و ههد  ههال الرسههول ((: )) ْس،    ههه  ههرج مههن   

ى أه اخلههروج مولههه، وهههلا أوههرب دليههص علهه: الرجههص مههن  قههر أحههدوم صههالته عنههد صههالته، لعههس
ههل  السههي   علههى الرسههول  عليههه   -علههى اسمههام ل ههوه بالسههي ، ول ههوه بههال الم، هههلا مهها أ خ 

ل نهه أ  هر عليهه، ومها لوجهد ن بعهو وًهد أههص السهن ، مهن أه اخلهروج   -الصالة والسهالم  
هو اخلروج الن ائ  اهورب، وما  ور النهل : هو اخلروج بالسي ، فمرادهم بلل : على اسمام

الههه ك ل هههوه بهههالعا، ول هههوه بهههاه   ه، ول هههوه باليهههد،  -صهههلى اهلل عليهههه وعلهههى آلهههه وسهههلم  -
ال هههرج : ))ههههو زك احلقيقههه ، ههههو زك ال هههرج، ودهههلا  هههال: ول هههوه بالرجهههص، ل هههن الههه ك اهع هههم

به  ((.ل صدِّ ه أو ل  لِّ
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وقً،ههى  هههلا مههرادهم، ووههن  علههم علههم اليقهها: ف ههله العبههارة مههن بعههو العلمههاا: )) ههال     
 .أ ه رت ق ن خروج بالسي   رت و د سبقه خروج باللساه والقول: طبيع  احلال

النههاس رت ق ههن أه لأخههلوا سههيوف م  ههاربوه اسمههام بههدوه اهه ا لوههريهم، رت بههد أه ل ههوه      
هها حقيقهه ، دلوههْت  هنههاك اهه ا لوههريهم، وهههو ال ههالم، في ههوه اخلههروج علههى اهئمهه  بههال الم خروجأل

 .دّل عليه الوا ععليه السن ، و 
أه اخلهههروج بالسهههي  فهههر  عهههن : فذ ههها  علهههم علهههم اليقههها: أمههها السهههن  فعرفًموهههها، وأمههها الوا هههع    

رت بههد أه ( وجههرد أخههل  السههي  ) اخلههروج باللسههاه والقههول، هه النههاس ق  رجههوا علههى اسمههام 
ا، وحينس هل   دح ن اهئم ، وسني حملاسهن م،   متًلهع القلهوأل غي ألها : ل وه توطس  ومت يد وحقهدأل

 . اهه.(( صص البالا 
و ههد سههسص صههاحد ال ،ههيل  الفههيخ صههاا  : "مههن هههلا ال ًههاأل( 117-116ص)ن  لههتو 

هههص اخلههروج علهى اهئمهه  ل ههوه بالسهي  فقهه ، أم لههدخص ن  لهه  : -حفظهها  ت اىلهه      -ال هوزاه 
 الطعن في م، وارلو الناس على منابلقم والً اهر  دهم ؟ 

الخهوجج لىههى اة يهة ي ههو  :  ور ها ههلا ل ههم،  لنها: ))بقولهه -حفظها  ت اىلهه       -فأجهاأل      
بسههب،   جاهه،ي،   جال ه   فههي،  فههي :   بالسهي،  جذههأا أاهخ الخههوجج  جي ههو  بهال   

اليجههال    جلىههى الينههابو  ذههأا ي،ههيح النههاس جيحهه ،  لىههى الخههوجج لىههى جلههي اةمههو  
 .  اهه((. جينقص قخر الوالة لنخذ   فال    خوجج

جوابألها عهن سهؤال علهى  -حفظها  ت اىله        -و د  ال ف،يل  الفيخ صاا بن غها  السهدرته      
 !!من   ص ر  اخلروج على ما   ا واه بالسي ، وظن أه الً ييا بال الم ليس خروجألا

سهن هلا السؤال م م، فهالبعو مهن اسخهواه  هد ل عهص ههلا ق: ))-حفظا  ت اىل      -فقال      
ا أه اخلهههروج  منههها ل هههوه بالسهههالح فقههه ،  جالحقيقهههة أ  الخهههوجج اليق، هههو لىهههى  يههه ، معًقهههدأل

الخوجج بقوة الس ح  أج ال،يود باةساليب اليعوجفة فقط  ب  إ  الخوجج بال ىية أاخ 
فنقهول لألخهوة من الخوجج بالس ح  ة  الخوجج بالس ح جالعنه، ال يهروببييه  إال ال ىيهة  
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علي م أه لنيلووا، و قول :  -إن ش ء  ت اىل     - (1)احلماس، و  ن من م الصالحالللن لأخلهم 
ا، فههذه ص ههل   م واههدت م تههريب اههيسألا ن القلههوأل، تههريب القلههوأل الطرلهه  الهه  رتتعههرر : دههم رولههدأل

 - رت ارت دفا ، وما أوا ت ًع أمام أصحاأل اهغراو أبوابألا، ليً لموا وليقولهوا مها ن   وسه م
 . -ا، و ه باطالأل  ه حق  
جال اههأ أ  الخههوجج بال ىيههة  جاسهه،م   اةقهه   بههأ  أسههىوب  هها   أج اسهه،م        

الشويط  أج اليحاضهوا،  جالنهخجا، فهي تحيهي  النهاس لىهى هيهو ججه  اهولي  أل،قهخ 
لىهي   : أ  ذأا أساس الخوجج بالس ح  جأرحبأير من ذلأ أاخ ال،حأيو  جأقهو  ل،هءالء

ا ح  جإلى مهن سهبق   فهي ذهأا اليجها   لينظهوجا إلهى الفه،ن ال،هي تعيشه،ا بالنظو إلى الن،
! بعض اليج،يعا، اإلس مية  مها سهبب،او جمها الخ هوة ال،هي أجصهى،،  إلهى مها ذه  فيه  و
فههه ذا لوفنههها ذلهههأ  لهههخرب أ  الخهههوجج بال ىيهههة  جاسههه،م   جسههها   اإللههه    جاالت ههها  

 . اهه((. لقىوبلى،نفيو جال،حيي  جال،شخيخ  يوبي الف،نة في ا
  ههص لر هى ههؤرتا املطهال وه   ا  : "-تأويهداأل دهله اه هوال العلميه  الصهحيح  -    لت      

! وا وا ورتة أمر أه ل ف  ور هبم من فو  املنابر، ون أع هم ارتجًماعهايب، ن اجلمهع واهعيهاد ؟
ههههْم لقعههههوه ن أعههههراو  وهههههص لقبلههههوه الههههن   ن عر هههه م ن ا ههههالس العامهههه  واخلاصهههه ، ومهههها ه 

 !".املسلما، و ه واه في م بعو ما لقولوه ؟
 

الههللن لعملههوه ن ال ههالم، ولؤلههد أبههو احلسههن هههله  هههله فًههاول أهههص العلههم ن اخلههوارج
، فما اللخ محله علهى قال ه  ههله ال ًهاول اله  تنطلهق مهن "فًن  الً جريايب"ال ًاول ن وًابه 

، فمههها بالهههه ا ههههو وحهههو اخًيهههاره وألهههدهاسهههن  رسهههول اهلل ومهههن ا السهههل  الصهههاا، و هههد  قل ههه
لنق،ههههه ا جتهههههاه فًنههههه  الهههههروافو املسهههههلح  وفًنههههه  ارتاهههههنياويا املعلنههههه  الصهههههر   ن الًحفهههههدايب 

دة احل هم الفهيوع  و والقًهص، ومهن اهعاراقا الهدعوة  ىل عه والًجمعايب، وبدأيب قمهص السهالح
 ج؟اهمحر ات سًار مطالب ا، ولرل أ ه رت ق ن وص  هؤرتا بأوم خوار 

                                                 
حهها  -صههلى اهلل عليههه وسههلم-ال ههالم ن اجلملهه  جيههد، ل ههن هههله اجلملهه  لههيس هههلا  ل هها ورت هههم أهل هها، والرسههول  - 1

ليق ، ولهه وللصهحاب  والسهل  وهالم ووهري وطعهن ، بص وص  م بأوم ار اخللق واخلهبم ال ن حّلر من اخلوارج ما أحسن
 .ادلد ن اخلوارج
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بهههأوم خهههوارج، ولطعهههن فهههي م بهههأوم ومههها بهههال أيب احلسهههن لطعهههن ن مهههن لصههه  ههههؤرتا 
 .لصطادوه ن املاا الع ر

 أرت لدرك ال طن تلوه هلا الرجص ولعبه على احلبال؟
 وتقلباته السياسي  املاورة؟ه أرت لدرك متول اتو 

 -مناخلهارجوه علهى ح ومه  الهي-صهعدة بعد وًاب  هلا الًعليق هجهم روافهو  :أقو 
بعهو حهراس احلهدود السهعودل  مهع الهيمن، و ًلوا بغيهاأل وعهدوا األ  ،هجموا على احلدود السعودل 

 ًلههوا عسهه رلاأل واحههداأل و ًلههوا أسههرة مههن املههد يا، وق لنسههحبوا بههص اسههًمروا ن تسههلل م وحههرهبم 
 -وفق ها اهلل-القهوايب السهعودل  تصهديب دهم السهعودل  وجيفه ا، و هد اسجرامي   د احل وم  

 خسهههائر فادحههه  ن اهرواح والعًهههاد،  سهههأل اهلل أه لسًأصهههص اهههأف  ههههؤرتا الهههروافوبهههدقم ف 
 .د خ،رااهم وسعل م عربة للمعًربلنلبي وأه اخلوارج

ف ص رت ل ال أبو احلسن  ىل اآله لًور  عن  طهال  ولمه  خهوارج علهى ههؤرتا الهروافو 
 ؟ ًحال الًأولاليب دمأو أ ه سيسًطدم من جه الواسع اهفيع ن ا ،اخلوارج اخلو  

وهص تسمع   هوس اسخهواه املسهلما وفصهائل م بذدا ه  ههؤرتا الهروافو اخلهوارج بهأوم 
وا ًحهههههال  أو سيسهههههًمروه علهههههى ورتئ هههههم دهههههؤرتا ال،هههههالا ،روافهههههو وخهههههوارج ن الو هههههت   سهههههه

ن  السهل ي   الًأولاليب وما تهأولوا للهللن  ًلهوا الفهيخ مجيهص الهرمحن السهل   وأسهقطوا ح ومًهه 
 ؟و ًلوا ال وري من أهص ونر واردوهم من بالدهم ودلارهمنر و

مهص  ًله  السهل يا ن ونهر مهن لعًربوه ع من أدعياا السل ي ف اه اسخواه وفصائل م 
  هه مهن ج م سهوز ولعًربوه من لسهًن ر ههلا العمهص ال  يهع الفهنيع ظاملهاأل وفهاجراأل  ،ارتجً اد

 .حقاأل وال اق م لوماأل وامل لوم ظاملاأل  فيه  لد احلقائق وجعص احلق باطالأل والباطص
 

   ا ما ه  الطرلق  الصحيح  للمطالب  باحلقو  ن   رك؟ :س"•
 
تفهههه ص جلههههاه حههههوار موسههههع ، ولطالههههد أعيههههاه  الههههبالد املنصهههه وه واملههههؤ روه بالسههههع  ن  :ج•

احللول، بعد أه تعرو علي م املفاوص واملل ايب، ولبحوهوا العوا هد   ا حصهص   هال وتقصهري،  
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و  لعملوا على تدارو ا وحص اهزم   بص ت ا م ا، وهله ه  الطرلق  الفرعي  ال  لسهمع هبها 
 .(1)"..الدسًور اسسالم  

  
 

 .هله حلول سياسي  دققراطي  رت حلول  سالمي  سل ي  :أقو 
وههالعجوز لههيس بيههدها حههص ورت عقههد ورت دفههع لل سههاد ورت    ههص تقهه  ح ومهه  بههالدكف 

فسههاد رت ت عههص اههيساأل حههل ممهها اههرعه بفههل ألههواه اسسههاد ن اهرو  ههرأل علههى ألههدخ أهههص ال 
  اسسالم اسًسالماأل وخ،وعاأل هح ام أيب احلسن؟

صلى اهلل -اهلل وسن  رسوله  ًاأل ًا هلا الرجص بالدسًور، ورت  ًا ب وا  ر وي   
 ؟وما عليه الصحاب  والسل  الصاا -عليه وسلم

واملهأخو ة مهن الدققراطيه  وأههواا البفهر اله  تسها دها حجه   وهص املواد املطال ه  فيهه لإلسهالم 
عنهههد أيب احلسهههن الهههلخ لرمههه  السهههل يا بالًقليهههد ههههص هههه  حجههه  تنسهههد  ىل اهلل و ىل  املهههن ا 

، وا ً هر مها لهأ  مهن حلولهه املنا ،ه  دهله السل   اللخ تلبسه حل ن معاجل  هله املفهاوص؟
 .احللول

 
 السىفيو  جاليوق، من الوحخة"

 
 م، ما رأل  ؟1114ل ْطر ح ن خطاأل أصحاأل احلراك أه الوحدة ا ً ت ن عام  :س•
 
ةأل و أ   ا ر بب  ْم ف اْعب د وه  ]ون دعاة اجًما  أم  وامل   :ج• د  فذ ا اقهق [   هو ه ل ه  أ موً   ْم أ مو أل و اح 

ًمههههع الههههيمن جهههه ا مههههن هههههلا ادههههدر، فنحههههرص أه رت ل،ههههيع هههههلا اسجنههههاز مههههن ألههههدلنا، و  ا اج
ومن هله الناحي   ن ر على أه الوحدة مطلد  - ه ااا اهلل –بفطرله ف و  واة لوحدة غريه 
، لأمن في ا الناس مهن فهل الًفهطري وم الداتهه، وتًسهع أبهواأل (2)ارع ، وه   رورة معيفي 

                                                 
 (.13ص) - 1
 . رورة دلني   بص أه ت وه معيفي : واه سد أه تقول: أ ول - 2
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اخلههري علههى اجلميههع، فقبههص الوحههدة وههاه   ههام الًفههطري والبغ،ههاا وامل ههاترايب بهها أهههص الههيمن، 
وههههاه هنههههاك غهههه و بهههها القبائههههص علههههى احلههههدود وتسههههميم ل بههههار، وت جههههري للم،ههههطايب، ودعههههم و 

الًيارايب املطال   س ارة القال ص،  ىل غهري  له ، وا هت ال راهيه  موجهودة بها النهاس، وب ،هص 
اهلل تعههاىل   بالوحههدة  ابههت هههله ال ههوار ، و ه ق اقههق الوحههدة وههص اهه ا، فقههد اققههت هبهها 

 عههم للوحههدة رت )الصههاد ا أه لعيههدوا اهمههور  ىل  صههاهبا، واههأ اههعار أاههياا ووههرية، وواجههد
 ه الوحهدة هه  السهبد فيهه، بهص : ف نهاك فسهاد موجهود، ل هن رت  قهول( .. لل ساد وامل سدلن

اهاطاص امل سدوه هم السبد، وعلى الدوله  أه تبهادر بعهالج ال سهاد  بهص اسهً حاله، فهذه 
ع الدولهه  بعههد  لهه  للطصههم  فيهه داد عًههو ا، و مهها أه فذمهها أه خت،هه: عههن و ًههه (1)تههأخر العههالج

تسًمر ن جتاهله، فًطسر أ صارها، الللن رت ل ق ربوه اخلطأ، وبلل  ت قد هيبً ا، وههله با عه  
 .(2)"..ليس دا را ع 

  
الوحههدة السياسههي   ههد  امههت ومهها  ههدمت ن الههيمن مههن زمههن بعيههد، ومههن  -1: أقههو 

 .لسعى ن مت لق ا فيجد على دولً م أه ت،رأل على لدله بيد من حدلد
هلا هو احلص اسسالم  اللخ سد أه لصرِّح به أبو احلسهن املًحهد  باسهم اسسهالم 

 .والسل ي 
عهن ز ل هاد   ىل اهعب ، بذسهناده ( 1852)حهدلأ " اسمهارة"رول مسلم ن صهحيحه ن 

ههه    هههال: بهههن ع ال   ههه    هههال ن هههايب  : " لقهههول مسعهههت ر س هههول  اللوهههه  : مسعهههت ع ْرف ج  هههً   وه  ه    هههه س 
ائ نألا من واه    مج  يع  ف اْ ر ب وه  ب السوْي   و 

، ف م ْن أ ر اد  أ ْه له   رِّ   أ ْمر  هله اْه مو   و ه   ".و ه ن ايب 
 -صهلى اهلل عليهه وسهلم-ه املفاوص  آلهلخ اهرعه رسهول اهلل فأل ما احلق اللخ اص ب

أم حص أيب احلسن اسخواين الدققراط ، وهلا ما تقوم به الدول حل ال افرة الدققراطيه ، و ه 
 .ق تعرر هلا الًفرلع اسسالم  احلاسم لل ساد واسفساد

 .راطي أما العالج عند أيب احلسن ف و ما تراه هنا وهناك بناا على الدقق 
                                                 

العالج وا ارعه اهلل على لساه رسوله هو احلص احلاسهم، رت مها لقولهه أبهو احلسهن واهحه األ السياسهي  الدققراطيه ،  - 1
 .لموه وفصائل مومن م اسخواه املس

 
 (.14-13ص) - 2
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هههص هههلا الرجههص جهههدلر بههأه لًحههد  باسههم اسسههالم وباسههم السهههل ي  : فقههص يل بربهه 
 املن وب  به وبأمواله؟

أبو احلسن لًحد  عن الوحدة السياسي  ن بالده، وه   د  امت، فمها بالهه رت  -2
لدعو أهص ارتجتاهايب املنحرفه  وأههص ال ر ه  ن الهدلن  ىل الوحهدة علهى ال ًهاأل والسهن  عقيهدة 

 ن جاأل وسياس  وأخال األ؟وم
وأه ههله أمهً م أمه  واحهدة وأ ها رب هم )وهن دعهاة أمه  وامله  : هو  د  ال: فذه  لت

 (.فاعبدوه
 .  ه ق ل رد ما أاريب  ليه  بدليص أ ه ق لعرج على هلا املعل ن هلا احلوار: فأ ول

 .وبدليص أ ه لدعو  ىل من ا واسع أفيع لسع أهص السن  ولسع اهم  ول ا
أهههص السههن  عنههده هههم اسخههواه املسههلموه ومجاعهه  الًبليههي الهه  تبههالع علههى أربههع طههر  و  

 .صوفي ، في ا الفرك واحللول ووحدة الوجود وبد  وربل أخرل
 .وأ ار  ىل هلا بأه ح م للسواد اهع م بأوم سل يوه

   ههو باملرصهاد ملههن لهدعو  ىل الًوحيههد والسهن  و ههارأل الفهرك والبههد ، فًنبهه هسههاليد
هههلا السياسهه  الههلخ سيههد اللعههد علههى احلبههال، ولههو جادلهه  ن عمههود مههن الطهها أو اخلفههد 
على أ ه من اللهد لغلبه  وأفحمه  عنهد املعجبها بهه وبأسهاليبه اله  لًالعهد في ها، ولقلهد 

 .في ا اهمور، و دِّ   من أعرر الناس به
 

 هص تعًقد أه الدول  خسريب هيبً ا ؟ :س"•
 
ووهههلا عنهههد .. الهههللن ههههم ن احلهههراك سهههقطت ن   هههرهم هيبههه  الدولههه  رت اههه  أه ههههؤرتا  :ج•

أح األ املعار   وغريهم من ارائع ا ًمع ن الفهمال واجلنهوأل، لقهد حصهلت أمهور سهيس  ن 
هلا الباأل، فقد واه للدول  هيبً ا، عند أوور الناس، ل ن ال ساد وغريه غرّي ووريا، و ه وهاه 

و .. العهالج املب ههر ههو احلههص : مههن ههله اهمههور، وأ هولاهمهص ق لنقطهع ن  صههالح مها أم هن 
 .(1)"..أخ ا ا رت لأ  ن و ًه ل،ر، وأه لأ   بص أو بعد و ًه فذ ه ل،ر 

                                                 
 (.14ص) - 1
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سههد علههى العلمههاا أه لنصههحوا الدولهه  بههأه جتًههأ مههن دسههًورها اهسههباأل الهه  : أقههو 

ًم أه ل ههوه الدسههًور ههه  منههابع ال ههل وال سههاد العههرلو وعلههى رأسهه ا الدققراطيهه ، وأ ههه لًحهه
 . سالمياأل  ،ا

وعلى العلماا أه لنفروا ن لًمع م ح وم  واعباأل  رورة العودة اجلهادة  ىل ال ًهاأل 
والسههههن  ومهههها وههههاه عليههههه السههههل  الصههههاا والًمسهههه  بههههلل  وارتعًهههه از بههههه عقائههههدلا ومن جيههههاأل 

 (.اآلل ..ومن لًق اهلل سعص له قرجاأل )وسياسياأل، 
طيهه  جتههاه هههله اهزمهه  واسًصههدار احللههول من هها فلههيس مههن الههدلن أمهها الًمسهه  بالدققرا

والًقههههول والعقههههص ن اهههه ا، والرائههههد رت ل ههههلأل أهلههههه، ف ههههن  قههههاأل صههههاد األ و رت فيصههههد  علههههى 
 ".وداوين بال  ه  الداا: "عالج  الدققراط  املوص السائر

 
 ؟ ما رأل ..  ه اجلنوأل  ًص: م ، هناك من لقول14تًابع الًحورتيب من  :س"•
 
الوحدة موجودة وا عألا، وبر ى اجلميع .. ه هلا  ول خطأ، ق ل ن اجلنوأل  ًالأل : ج ما :ج•

وا ههت هنههاك دولًههاه فأصههبحًا دولهه  واحههدة،  ،و رادقههم، وههه  وا ههع موجههود، وليسههت خياليهه  
ا،  هههاه، ووزارتهههاه للداخليههه  واخلارجيههه   فصهههار وهههص ههههلا اهههيسألا واحهههدأل وهههاه هنهههاك رئيسهههاه، وع ل م 

احملاف هههايب الفهههمالي  امهههنيج بالفهههعد ن احملاف هههايب اجلنوبيههه ، الهههوزارايب واسدارايب الفهههعد ن 
   هار ، واهعمال الًجارل  تداخلت ن بع، ا، ال واج واملصاهرة  د مأليب البيويب هنا وهناك

هههلا ت ههللد للسههنوايب املا ههي  والوا ههع، بههص عنههدما لههً لم أصههحاأل احلههراك بههأوم رت لرلههدوه 
  ارترتبهها   هههلا بعينههه   ههرار أه الوحههدة موجههودة، ولههلا لطههالبوه ب هه  الوحههدة أو لنههادوه ب هه

ارترتبا ، و ل ن سد أه تصحع اهخطاا، ورت ترتب  اهخطاا بالوحدة، ورت ل طلق على وص 
 . (1)"  ه ا  صايل من لطالد قق ارع 
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ايوعي  محراا، فًن س املسلموه  واه هناك دولًاه  حدا ا وه  اجلنوبي  -1: أقو 
بسههههههقوط ا الصههههههعداا، وا ًفههههههر الًوحيههههههد والسههههههن  علههههههى أ قههههههاو الفههههههيوعي ، والههههههللن لطههههههالبوه 
بارت  صال  نهوه  ىل ههلا الع هد امل لهم ن ظهص  يادتهه السهابق  ومها لصهرحوه بهلل  ولرفعهوه 
أعهالم  له  الع ههد الفهيوع  ، فلمهها ا رت لصهرِّح أبههو احلسهن هبههلا أو  اك؟  ه سياسهًه امل لمهه  

 .عقله أه لصد  هبلا الوا عتعقد لسا ه وتفص 
مهها ههههو هههلا احلهههق الفههرع ، ف هههص ترلههد احلهههق الفههرع  ن اسسهههالم ف ههايب اهدلههه   -2

الفههههرعي  علههههى اههههرعي  هههههله املطالبهههه  مههههن خههههالل امل ههههاهرايب والًجمعههههايب ن الفههههوار  ورفههههع 
 .الفعارايب واهعالم، و ور هله املطالد ارت  صال و عادة الدول  ارتانياوي  أو  ص الفيوعي 

 .احلق أ   م س لِّم ومسًسلم ودا   ىل احللول الدققراطي 
 
 ترل أه أصحاأل اجلنوأل مغيبوه ن السلط  ؟ :س"•
 
ووهههري مهههن املسهههؤولا الفهههماليا واجلنهههوبيا مغيبهههوه، ولً يبهههوه القطهههع ن أمهههور هههه  مهههن   :ج•

و صههالحياقم، و ههد ل ههوه  لهه  لً،ههييق علههي م أو علههى بع،هه م، و ههد ل ههوه الً،ههييق قههق أ
بغههري حههق، و ههد ل ههوه  لهه  ل،ههع   هه  وع قهه  املسههؤول   سههه، و ههد ل ههوه  لهه  لل ههرور 
العام  واخلاص  ال  متر هبا الهبالد مهن ا  هاليب أمهس وغهريه، ل هن مهن وهاه  ول ها ن   سهه  فذ هه 

وا ل  له لهه الدسهًور، وال،هعي   هعي  سهواا وهاه مهن الفهمال  -ما أم ن –ل رو   سه 
 .(1)"..أو اجلنوأل 

 
السههههههؤال سياسهههههه  دققراطهههههه ، واسجابهههههه  وههههههلل ، وفي هههههها قيههههههيا للجنههههههوبيا : أقههههههو   

والفههماليا، مههع اهسهه  رت ل لههد ال ًنهه   رت ديبهها،   مهها ههه  صههالحيايب املغيبهها الهه  لً يبههوه 
 .القطع في ا لألسباأل ال  ت عم ا
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ا طلبهاأل  ه املسلم الصاد  ل،ح  بصالحياته اخلاص  ول قدِّم املصلح  العام  للمسلم
للمسهههلما بالصهههرب عنهههد  -صهههلى اهلل عليهههه وسهههلم-ملر هههاة اهلل وامًوهههارتأل لًوجي هههايب رسهههول اهلل 

 .اه رة درأ لل ل وس   الدماا وهً  اهعراو وتدمري اهموال و ااع  الرعد وال و ى
والهههللن ل ر هههوه أ  سههه م أ ههها يوه، رت لراعهههوه املصهههاا العامههه ، ورت لبهههالوه وههها لنيتهههد  

 هههههوقم مهههههن امل اسهههههد واه هههههرار   لههههه  أوهههههم رت لنقهههههادوه لًوجي هههههايب رسهههههول اهلل         علهههههى فهههههرو 
 .-صلى اهلل عليه وسلم-

 . ه أبا احلسن ليًجاهص الًوجي ايب النبول ، ورت للً ت  ىل مراعاة املصاا وامل اسد
م فما بال أيب احلسن لًجاهص هلا املن ا، فاللخ لطمع ن املناصد السياسي  لً مهه اسسهال 

 .بأ ه رت لطمع  رت ن مصلحًه رت ن مصاا الناس و  ام  العدل في م
به ْلههت   ىل النههل :  ههال -ر هه  اهلل عنههه–عههن أيب موسههى اهاههعرخ  ه   أ  هْ و م ع هه  ر ج ههال 

ب  ههص  و النوههل  ههأ ل  اْلع م  ههار خ ف   ال    هها س  ههر  عههن ل س  ههد    ا عههن ق  يههس  و اآْلخ  ل ْسههً اك    مههن اْه ْاههع ر لِّا  أ ح 
؟  ههال فقلههت: فقههال ههى أو لهها ع ْبههد  اللوههه  بههن  ه ههْيس  و الوههل خ به ع و هه   ب ههاحلْ قِّ مهها : مهها ته ق ههول  لهها أ ب هها م وس 

ها  ه  م ا ومها ا هع ْريب  أ  هو  م  هص ،أ ْطل ع اين  على مها ن أ  ْه  س  هو او ه  :  هال ل ْطل ب هاه  اْلع م  هأ ينِّ أ ْ   هر   ىل س  و و 
 .احلدلأ...ل ْن أو رت    ْسًه ْعم ص  على ع م ل ن ا من أ ر اد ه  : "ً ه  و د  ه ل ص ْت، فقالا ْت  ا    

، مً هق "  ا واهلل رت  ويل على هلا العمص أحداأل سأله ورت أحداأل حرص عليه: "ون ل ه
، ومسهههههلم ن اسمهههههارة (7141)حهههههدلأ " وًهههههاأل اهح هههههام"عليهههههه، ا  هههههر صهههههحيع البطهههههارخ 

 (.1733)حدلأ 
، ومسهههلم ن صهههحيحه ن (7157)لبطهههارخ ن صهههحيحه ن ال هههل حهههدلأ وأخهههرج ا
، والنسهائ  (2181)، والنيملخ ن جامعه ن أبهواأل ال هل حهدلأ (1845)اسمارة حدلأ 

من حدلأ أ س بن مال  عن أسيد ابن ح،ري ( 5383)ن سننه ن آداأل الق،اة حدلأ 
،  اللا ر س ول  اللوه  ا: فقال أ هو ر ج الأل أتى النل  ًه ر ْوه  : ْسًه ْعم ْلت  ف ال  ألا وق ت ْسًه ْعم ْلس     و  ْم س 

 ".به ْعد خ أ  ه ر ةأل ف اْصرب  وا حل ته ْلق ْوين  
وهناك أحادلأ صحيح  ن الن   عن طلد اسمارة وبياه اخلطهورة ن عا بً ها، من ها 

 .حدلأ عبد الرمحن بن مسرة، وآخر عن أيب  ر، ا  ر ا ن صحيع مسلم
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لىههى ال الههة جحههأمر مههن مفارقههة  -صههىى اهلل لىيهه  جسههى -خ حههر رسههو  اهلل لقهه
الجيالههة  جأمههو بال ههبو لىههى اةعههوة  جتولههخ مههن يههخلو إلههى ل ههبية  أج يقاتهه  مههن أجهه  

 .ل بية
وابن حباه وما ن اسحساه ( 1848)اسمارة حدلأ : أخرج مسلم ن صحيحه

من خ ر ج  من الطواع    و ف ار    : " لوه  أيب ه ر لْهر ة   ال  ال رسول المن حدلأ  (11/441)
يو   له ْغ، د  ل ْلع ص ب    و له ق ات ص   يً  أل ج اه ل يو أل و م ْن   ً ص  ا ْت  ر ال    ع مِّ ل ْلع ص ب     اجلْ م اع      و م ايب  م ايب  م 

ر ه ا رت  له ً ح اش  من م ْؤم ن   ا ورت فه ل ْيس  من أ مو   و م ْن خ ر ج  من أ مو   على أ مو   ل ْ،ر أل  به رو  ه ا و ف اج 
ا فه ل ْيس  م سِّ   ".ل     ب ل خ ع ْ د ه 

  
وابن ( 2/141)والرولاين ن مسنده ( 1851)حدلأ " اسمارة"وأخرج مسلم ن صحيحه 
من حدلأ جندأل بن عبد اهلل البجل   ال  ال رسول ( 11/441)حباه وما ن اسحساه 

يو   ل ْدع و ع ص ب يو أل أو له ْنص ر  ع ص ب يو أل ف ق ًهْل    ج اه ل يو   من     اللوه    ."ً ص  ا ْت  ر ال    ع مِّ

 
اسمارة : ومسلم ن صحيحه( 7154، 7153)وأخرج البطارخ ن صحيحه ال ل، حدلأ 

ري ه  ايسا من ر أ ل من أ م   : " بن ع بواس  له ْرو له   ال  ال رسول اللوه  من حدلأ ا( 1841)
بهْرألا ف م ايب  ف م يً    ج اه ل يو    ْ فذ ه من ف ار    اجلْ م اع    ا   .ل ْ ر ه ه  فه ْلي ْصرب 

 
، (7152)والبطارخ ن صحيحه ن ال ل حدلأ ( 1/384)وأخرج أمحد ن مسنده 

باأل "، والنيملخ ن جامعه ن أبواأل ال ل (1843)ومسلم ن صحيحه ن اسمارة حدلأ 
: -ر   اهلل عنه–من حدلأ عبد اهلل بن مسعود ( 2111)حدلأ "  رة وما جاا فيهن اه

فما ت ْأم ر   ا لا :    و  ْم س ًه ر ْوه  به ْعد خ أ  ه ر ةأل و أ م ورألا ته ْن  ر و ه   ا،  الوا  ال  ال لنا رسول اللوه  
 .(1)"ح قو  مْ  أ دبوا   ل ْي  ْم ح قو  ْم، و س ل وا اللوه  : ر س ول  اللوه ؟  ال

 

                                                 
بعههههد خههههوو أيب احلسههههن ن معههههامع السياسهههه  الدققراطيهههه  وتقدقههههه احللههههول ا طال ههههاأل من هههها سههههنياه لههههلور بعههههو هههههله  - 1

 .اهحادلأ، وهلا من تلو ه املع ود وم ره، فال لصد   ه ه تعود على أه سعص لن سه خطو  رجع 
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فمهها بههال أيب احلسههن وأدعيههاا السههل ي  مههن اسخههواه والقطبيهها لًجههاهلوه هههلا ادههدخ  
النبههوخ احل ههيم، ولًعلقههوه بأ لههال الدققراطيهه ، ولًجههاهلوه هههله النصههوص النبولهه ، ولً ههال وه 
ومها على املناصد والرئاسايب باسم اسسالم، فذ ا وصلوا  ىل غالً م من الرئاسهايب واملناصهد 

اققا ه من اهموال  سوا ما وا وا لدعوه  ليهه مهن  بهص، وصهاروا مهن أسهوأ احل ومهايب وأبعهدها 
عن ا يم وًاأل اهلل وسن  رسوله عقيدة ومن جهاأل وسياسه  وأخال هاأل، فلقهد  امهت دهم دول ن 
السهههوداه وترويههها وأفغا سهههًاه، ف  هههر بقيهههام ههههله الهههدول اسخوا يههه  بطهههاله دعهههاول م، وأوهههم مههها 

 رت لًحقيق م رهبم ومطامع م الد يوله ، و له  مهن خهلرته اهلل دهم  هوهم ق وه اسسالم قًط
 .لأتوا البيويب من أبواهبا الفرعي ،   مع وص هلا ق لعًربوا هم ورت من افد  هبم

 
 ..وًمويص هص اجلنوبيوه مًواجدوه وممولوه   :س"•
 
.. مهع اسخهواه مهن احملاف هايب اجلنوبيه    عم، ووري من الوزارايب السيادل  واهماون ادامه  :ج•

ف لا وا ع .. فرئيس الوزراا، و ائد رئيس اجلم ورل ، ووزلر الدفا ، والن  ، والًعليم العايل و 
وموجود، والفعد لعرر  ل ، وأ صهع اسخهوة ن احلهراك بالًعقهص ن الطهرح، حهل رت  سهروا 

  صهههال، حهههل و ه اسهههًجابت الدولههه  مهههن لسههها دهم ن مطهههالب م العادلههه ، أمههها   ا طهههالبوا بارت
ملطهههالب م، وادوع هههْوا أوهههم  ًلهههوه مهههن   بهههص الفهههمال، أو ل ًحهههوا بهههاأل ارتعًهههداا علهههى أحهههد مهههن 
احملاف هههههايب الفهههههمالي  ن احملاف هههههايب اجلنوبيههههه   فهههههذوم سيطسهههههروه املاللههههها الههههه  تسههههها دهم ن 

م سيطسههروه بههلل  مطههالب م الصههحيح  مههن احملاف ههايب الفههمالي ، فعنههدما ل علههوه  لهه   فههذو
 . (1)"مليوه من الفمال، ولوغروه صدورهم علي م11 در 
 

مههها هههه  مطهههالب م الصهههحيح  ويههه اه اسسهههالم؟، وههههص ههههؤرتا املاللههها الههه   -1 :أقهههو 
تهدوع  أوها تسهها دهم لنطلقهوه مههن صهميم اسسهالم واههرعه احل هيم أو مههن الدققراطيه   تفههرلع 

 الي ود والنصارل؟
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قراط  لهدرك أههص السهن  واحلهق مهدل متسه  أيب احلسهن بًوجي هايب وهبلا املنطق الدق 
، ومهههههدل متسههههه  اسخهههههواه املسهههههلما وفصهههههائل م بفهههههرلع  -صهههههلى اهلل عليهههههه وسهههههلم-الرسهههههول 

 .اسسالم  ورت سيما احلاومي  ال  بنوا حياقم علي ا
ميهه اه الههربع واخلسههارة عنههد أيب احلسههن د يههوخ، أمهها املطال ههايب الفههرعي  عقائههدلاأل  -2

سياسياأل وما جتلبه هله املطال ايب العقدل  واملن جي  والسياسهي  ومها لنيتهد علي ها مهن غ،هد و 
اهلل وادلد عقابه ف لا مما رت  طر ببال أيب احلسهن السياسه ، و هد ختطهر ببالهه ول هن رت لرلهد 

 .ن جه الواسع اهفيعملأه سرح مفاعر  خوا ه ن احلراك وغريه تطبيقاأل 
 
 رتا مدعوموه من اخلارج؟ؤ ه ه : السلط  تقول :س"•
 
لقد اخًلطت اهورا ، ف   البدال  وا هت الق،هالا حقو يه  وا هح ، ورت  هدرخ مهن وهاه  :ج•

وهاه مًعاط ألها مهع  ورااها، ومهن أّجج ها هبهلا احلجهم؟ ول هن فيمها ل  هر يل أه مجيهع املنصه ا
ذوم رت لرلههدوه لههو  ه  ِّههد يْب وههص املطالههد فهه: هههله املطالههد، وأخههريا ات،ههع أه هنههاك مههن لقههول

الوحههههدة، وهههههلا الطههههرح جعههههص ووههههريألا مههههن املؤلههههدلن لنياجههههع ولًسههههاال مهههها ا لرلههههد هههههؤرتا؟ ومههههن 
 .(1)"!ورااهم؟

 
مهن ههم ههؤرتا املنصه وه املًعهاط وه مهع مطالهد ارتاهنياويا الهللن رت  هرو م : أقو 

 .ه ااا اهلل رت الفيوعيوه  عل  ساق البيو وأرواه دولًه الفيوعي  ال   هبت  ىل اهبد  
أرت لههدل هههلا علههى خطههأ هههؤرتا املًعههاط ا وج ل ههم ببههدهيايب اسسههالم وحلولههه الهه   

 لسًحق ا أصحاأل هله املطالد؟
هلا ا ا، والف ا اآلخر   ا ظ ر ل  ودؤرتا وغريهم أه ارتانياويا ومهن اهارو م 

دههم حقو ههاأل  رت لرلههدوه الوحههدة وههه  مطلههب م اهوحههد، فلمهها ا تههدلل م  ىل هههلا احلههد وتههرل أه
 ههق دههم املطالبهه  هبهها؟،   ملهها ا رت تو ههع ح ههم اسسههالم فههي م رت سههيما وأ ههت تًحههد  باسههم 

 .اسسالم؟ أرت  وا السياس  الدققراطي  ال  سيطريب على عقل  ومفاعرك وأح ام 

                                                 
 (.16ص) - 1
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 ما مو   م من املعار   ممول  ن اللقاا املفنيك ؟ :س"•
 
رها على ما اقق على لدل ا من  صالحايب، وعنهدها املعار   لدل ا أاياا حق، و ف  :ج•

، وهأه سحهدوا ولن هروا وهص اه ا حسهن مهن املطهال  لًفهوله (1)أاياا أخرل رت  قهرهم علي ها
صههورته، ووههلل  أسههلوأل الًحههرلو والً يههيا فههنحن رت  قههره، هنههاك  سابيههايب وسههلبيايب، وهههلا 

رت طاعه  ملطلهو  ن : لهبالد  فسهنقولمو  نا الوابت، وحل لو تغري احلال وح   م هت  املعار ه   ا
معصههههي  اخلههههالق، ورت سههههوز اخلههههروج علههههى ويل اهمههههر، هه هههههله  وابههههت دلنيهههه  ليسههههت مربوطهههه  
هها لًقهه  اهلل ن اههعبه ورعيًههه، وحيههأ  ههد فر ههت  بههالعواط  واهم جهه ، وههن  رلههد ح بألهها حاومأل

له املطههال  و   ههاره علينهها   ههم غربيهه  دققراطيهه  فنرلههد معار هه    هها املصههلح  العامهه ، رت تفههو 
وجحوده حل فيما أصهاأل فيهه، فهذه  له  ل ،ه   ىل الً ًهص املهلموم، والً ًهص   ألا عبهارة عهن  

 . (2)"وًل   د وًل  ف و تدمري للمجًمع أل ها واه
 
هههههص اسسههههالم ل ق ههههر الً ههههًاليب احل بيهههه  القائمهههه  علههههى ال،ههههالل العقائههههدخ  -1 :أقههههو  

  م معار اقم ب ص ولالقا؟واملن ج  والسياس ؟، وهص ل ق ر اسسال
 والبعويها اللقاا املفنيك هو اال   ام با اسخواه املسلما وارتانياويا والناصرلا ه  -2

 .وغريهم
و هههد حقهههق أاهههياا عهههن طرلهههق الدققراطيههه  رت اسسهههالم لفههه رها عليهههه، ورت ل هههدرل مههها هههه  ههههله 

اا أخهرل رت لقهرهم علي ها اسصالحايب، أه  لصاا اهم  أو لصاحل م فحسد، وعندهم أاي
 .أبو احلسن ورت  درخ ما ه ، ه لا هبلا اهسلوأل املؤدأل، و د  ّ  على بع، ا بأدأل

أما  الدم العقائدخ ف لا رت لسًحق اللور  هه اسخواه املسهلما علهى رأسه م ن 
 هههلا امللًقههى ومههن أوليههائ م وأ صههارهم  هه أصههص الههورتا والههرباا رت لوجههد ن  ههاموس اسخههواه

                                                 
هلا الرجص بار  ن  مساك العصا من الوس ، ف ج ص  جاباته  ائمه  علهى ههله الطرلقه ، وول ها بعيهدة عهن  هول احلهق  - 1

 .ومن ا السل 
 (.16ص) - 2
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املسلما  د مجيع اهدلاه وال ر ، ومع  ل  ف م سهنيوه سهل يوه عنهد أيب احلسهن صهاحد 
املهههن ا الواسهههع اهفهههيع الهههلخ  هههارأل بهههه السهههل يا، ولهههدافع بهههه عهههن اسخهههواه املسهههلما ومهههن 

 .ورااهم  رت سيما وهو لرل أه السواد اهع م سل يوه
، ولصه  م بهأوم غهالة واهلا  ومنحرفهوه ل نه   ا  ور السل يا أو  وروا له تراه ل لر ول در

عههههن املههههن ا احلههههق أخ مههههن ا أيب احلسههههن الواسههههع اهفههههيع  ىل آخههههر  لائ ههههه الهههه  لوج  هههها  ىل 
السههههل يا، وأمهههها اهحهههه األ وال ههههر  اهخههههرل فههههال لنازعو ههههه ن هههههلا املههههن ا بههههص لباروو ههههه، و ههههد 

 .لر صوه له طرباأل 
اهمهههر، هه ههههله  وابهههت دلنيههه  ليسهههت ورت سهههوز اخلهههروج علهههى ويل  : "لقهههول أبهههو احلسهههن -3

 ".مربوط  بالعواط  واهم ج 
 .هلا املو   سي وه لو ح مت املعار   :أقو 

 اهعمههال اسجراميهه  أمهها احل ومهه  القائمهه  فعههالأل فههال سههوز ن  وابههت أيب احلسههن الدلنيهه  وصهه 
ا الع هر وج ولهو سهلت السهيور وسه  ت الهدماا ووْصه   ا بهاخلروج مهن الصهيد ن املهاأوا خر ب

 .أو تع ري املاا لالصطياد فيه
مههن اهاههياا الهه  رت لقههرهم علي هها أبههو احلسههن أسههلوأل الًحههرلو والً يههيا ، وق لههلور مهها  -4

لرافق هلا الًحرلو والً ييا من  زها  الن وس والًطرلهد والًهدمري، ومهع وهص ههلا فهن س أيب 
الوصه  علهى مهن لرت هد احلسن رت تسمع بوص  م باخلوارج و ه أطلق السل  الصهاا ههلا 

دوه هله اهعمال، ولص ووم بهاخلوارج القعهد، ل هّن أبها احلسهن ادمهام رت لوافهق السهل  علهى 
هلا الغلو ن   ره  ه ه صاحد املهن ا الواسهع، فينهه ه ارتاهنياويا والهروافو اخلهوارج وغهريهم 

 .من أهص العقائد ال اجرة عن هلا الوص 
هههت  املعار ههه   الهههبالد  فسهههنقولوحهههل لهههو تغهههري احلهههال و  : "ولقهههول  رت طاعههه  ملطلهههو  ن : ح   م 

 ".معصي  اخلالق، ورت سوز اخلروج على ويل اهمر
أه لسهههم  الًحهههرلو خروجهههاأل ولسهههم  فًهههواه اجلدلهههدة بًغهههري  -رت سهههلم اهلل-فمهههن لهههأمن لومسهههل 

 ارتجً اد
 ".ن  رلد ح بألا حاومألا لًق  اهلل ن اعبه ورعيًهو: "ولقول -5
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قر الًح أل ولرلد ح باأل حاوماأل، وهله من  وابًه، ولقر املعار هايب احل بيه  ا  ر وي  ل
اله  رت تقهوم  رت علهى الدققراطيه ، وههله مهن  وابًهه الدققراطيه ،   لنً هر مهن ههؤرتا تقهول اهلل 
ولنً ر مراعاة املصلح  العام ، ورت  درخ ما ه  ههله املصهاا، ولنً هر من ها أه رت ت ،ه   ىل 

 . بي    س ا ت ًص ق  رت لعرر وص ح أل  رت مصاحلهالً ًص، واحل
أفمن أسهس بنيا هه علهى تقهول مهن اهلل ور هواه خهري أمهن أسهس بنيا هه علهى اه ا جهرر ههار )

، فنعههو  بههاهلل مههن تلبيسههايب هههلا "و  هه  رت جتههس مههن الفههوك العنههد"، (فاوههار بههه ن  ههار ج ههنم
 .الرجص ومتول اته باسم اسسالم والسل ي 

رت لرل هلا الوا ع اهسود لألح األ العلما ي  وغريها ت ًالأل، ورت  درخ ما ههو  أبو احلسن -6
 .الً ًص اللخ  فاه أبو احلسن بعد هله الً ًاليب املط ل  امل ل  

وحيههههأ  ههههد فر ههههت علينهههها   ههههم غربيههه  دققراطيهههه  فنرلههههد معار هههه    هههها املصههههلح   : " هههال -7
 ".العام 

قراطيهه ، فلههلا رت لعههها  املفههاوص  رت مهههن  ه دمههاه ههههلا الرجههص مفهههحوه بالدق :أقههو ج 
مهن فر هه ا عليهه ؟ رت أحهد، ولههو ونههت سههل ياأل : صهميم ا قجهه  أوهها م رو ه  عليههه، و قههول لههه

حقههاأل لسههل ت مسههل  السههل يا ن الًحههللر من هها، و قههدها، ووفهه  عوارههها، ول نهه  اهه ا 
 .آخر، ووص   اا وا فيه لن،ع

 
 السل يوه واسخواه املسلموه"
 
مههههن السههههل يا ن امللًقههههى طالههههد حهههه أل اسصههههالح بههههاخلروج مههههن املفههههنيك هههههص  الههههبعو :س•

 تطالب م بلل  ؟
 
، لهههروه أه ن حههه أل اسصهههالح علمهههاا ودعهههاة (1)ههههله وج ههه    هههر  دقههه  مهههن السهههل يا :ج•

واحلهه أل ن اجلملهه  لههه صههبغ  دلنيهه  و ه   -علههى خههالر مع ههم ن بعههو اجلوا ههد -مصههلحا 

                                                 
، أخ  د أتت علي ا السياس  اسخوا ي  مهن اجلهلور فًبطهريب، فأصهبحت "هله وج     ر  دق : "لقول أبو احلسن - 1

 واه فألن ه  سل ي  أيب احلسن ومن لفيد بسل يً م؟ن خرب  
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فيمهها اهحهه األ اهخههرل ق جتعههص املسههائص الدلنيهه   ههرورل  ن ، (1)وههاه سياسههي ا سياسهه  عصههرل 
ف نهههها  ههههرل أه بقههههااهم خههههارج املفههههنيك  -حسههههد علمهههه –برال هههها آههههالر حهههه أل اسصههههالح 

، وأبقهههى لصهههبغً م الدلنيههه  علهههى مههها في ههها مهههن مؤاخهههلايب، ل هههن م لهههروه أه دخهههودم (2)أحسهههن
أرل أوها اال هايب مؤ ًه ،  حقق دم مصاا ن بقائ م ون  هوة اهووً م  ىل غهري  له ، ول هس

وول ا مرتبط  ببقاا اط  معا، فذ ا  هد ههلا الفهط  ظ هريب ال هوار ، وروها حصهص مها 
مد، ول ن عندما  قول  ه ح أل اسصالح له صبغ  دلني   رت  عس بلل  أه اهحه األ : رت   

وها وا   فذ نها  هرل أه أفهراد اهحه األ اهخهرل مسهلموه، سهواا.. اهخهرل لهيس دها صهل  بالهدلن 
ن احلهههه أل ارتاههههنياو  أو البعوهههه  أو غري هههها، هوههههم مسههههلموه أبنههههاا مسههههلما، ودخلههههوا هههههله 

ولهيس ن  نههاعً م أوههم  ههاربوه .. اهحه األ مًههأولا ظهها ا أه ههله الههرباما رت ختههال  الههدلن 
الههدلن بههلل ،  عههم هنههاك ن بههراما اهحهه األ هههله مهها لن ههره الههدلن    ههارألا صههر ألا
، ل ههن رت (3)

ا ت  ههري أخ مسههلم وجههرد أ ههه لنًسههد  ىل حهه أل ااههنياو  أو غههريه، خاصهه  بعههد أه  سههوز أبههدأل
تروههوا اه ههوال الغاليهه  ن الههرأل عهه  وجههص والههدلن احلنيهه ، وغههري  لهه ، فذ نهها رت  طلههق اهح ههام 
علههى اهاههطاص ووجههد الالفًههايب، واهمسههاا واهلقههاأل، ف ههر  بهها احل ههم العههام واحل ههم علههى 

القول واحل م على القائص، وأهص السن  أبعد النهاس عهن الغلهو ن الً  هري املعا، واحل م على 
 . (4)" ه وّ رهم بعو قال ي م

 
 : أقو  

                                                 
 ما ه  هله السياس  العصرل  ال  رت تسمع   س أيب احلسن بلورها؟ أه ه من أهص هله السياس ؟  - 1
وههاه أبههو احلسههن وح بههه الههللن لههّدع  دههم أوههم سههل يوه لههروه أه بقههاا اسصههالحيا خههارج املفههنيك أحسههن ولههيس   - 2

اخهص اهحه األ العلما يه  لهيس قهرام ورت من هر ن   هر أيب احلسهن وسهل ييه  هه مهن ج م الواسهع بواجد وأه بقهااهم د
اهفيع  ًمص ارتخًالر بين م وبا أصول ومبادئ هله اهح األ، ولو واه وا ع هله اهصول ماروس ولينا وميفيص 

 .ع لق وأموادم
ههنيم تأولههص أهههص اجل ههص وادههول؟، و  ا وههاه اسسههال - 3 م لن ههر هههله املبههادئ    ههاراأل صههر األ فمهها ههه ؟ ومهها ح ههم وهههص   

 اسسالم ن من لعرر حقيقً ا ولعًنق ا و ارأل من أجل ا؟
 (.17-16ص) - 4
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حاد أبو احلسن عن اسجابه  علهى ههلا السهؤال، ول هن ل  هم مهن ههله احليهدة أ هه رت  لقد -1
 .لعنيو على ما لسمى باسصالح رت فيما لًعلق باملفنيك ورت بغريه

ن لهههدوع  دهههم أبهههو احلسهههن السهههل ي   هههد تراجعهههوا عهههن مطالبههه  اسخهههواه املسهههلما  ّه الهههلل -2
باخلروج من الًحال  مع ارتانياويا والبعويا والناصرلا بعهد أه أدرك ههؤرتا السهل يوه أوهم 

 .قطسوه ن هله املطالب 
ا ههد، لفههري أبههو احلسههن  ىل أه هنههاك خالفههاأل بهها اسخههواه والقطبيهها، ل نههه ن بعههو اجلو  -3

 فما ه  هله اجلوا د أه  عقدل  أو من جي  أو سياسي ، وما ح م ا ن اسسالم؟
 . ه ح م  أيب احلسن وحلمه قنعاه من  ورها: اجلواأل

 ه ههههله اهحههه األ املًحال ههه  مهههع اسخهههواه املسهههلما ق جتعهههص املسهههائص الدلنيههه   هههرورل  ن  -4
حهههه األ املًحههههدة مههههع اسخههههواه برال هههها آههههالر حهههه أل اسصههههالح، ه ههههلا هبههههلا اهدأل مههههع اه

املسلما سعالا اأه الدققراطي  والًعددل  احل بي  اله  رت لن رهها أبهو احلسهن صهاحد املهن ا 
 .الواسع اهفيع

و سهههأل أبههها احلسهههن ملههها ا ق جتعهههص ههههله اهحههه األ اسسهههالم مهههن  هههروراقا؟، وملههها ا تنفهههر  
  رت حودا؟ مبادئ ا امل،ادة لإلسالم وتوايل وتعادخ علي ا ورت تدور

 ملا ا لعً وه بأصودم ومبادئ م ورت للوروه حل لرد اللور أصول اسسالم واسقاه؟
فهههال  وهههر هلل رأل العهههاملا ورت ل ًبهههه ورسهههله واليهههوم اآلخهههر ورت  وهههر هروهههاه اسسهههالم والصهههالة 

وحيههد وال وهاة واحلها وصهوم رم،ههاه، ورت لأل بيهاا ورت للصهحاب  ورت لعلمههاا اسسهالم ورت  وهر للً
 .ورت اهمر باملعرور والن   عن املن ر ورت اللر من الفرك

 ه ح أل اسصالح له صبغ  دلني   رت  عهس بهلل  : ول ن عندما  قول: " ال أبو احلسن -5
فذ نا  رل أه أفهراد اهحه األ اهخهرل مسهلموه، .. أه اهح األ اهخرل ليس دا صل  بالدلن 

لبعوه  أو غري ها، هوهم مسهلموه أبنهاا مسهلما، ودخلهوا سواا وا وا ن احله أل ارتاهنياو  أو ا
ولهههيس ن  نهههاعً م أوهههم .. ههههله اهحههه األ مًهههأولا ظههها ا أه ههههله الهههرباما رت ختهههال  الهههدلن 

 ". اربوه الدلن بلل 
ارتاهههنياويا والبعويههها والناصهههرلا بهههأوم  :ه هههلا   هههم ل هههص أفهههراد اهحههه األ -1 :أقهههو 

 .وناامسلموه أبناا مسلما دوه اسً
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مًهأولا ظها ا أه ههله الهرباما "اهلل أعلم وا ن  لوأل هؤرتا  أهم ول م وما  وريب  -2
 ".رت ختال  الدلن

مههن وههاه مههن م ومهها  وههريب فههنحن رت    ههرهم، مههع أين أسههًبعد  أه ل ههوه : ول ههن  قههول 
 .هؤرتا ول م وما  وريب

و ابهل املسهلما مهن  ه من عهرر مهن م مبهادئ ههله اهحه األ ال  رله  وا ًنهع هبها : وأ ول 
 .أجل ا فال ا  ن و ره

ق لبهههها أبههههو احلسههههن ح ههههم غههههري املطههههدوعا الههههللن لؤمنههههوه هبههههله املبههههادئ ال  رلهههه   -3
ولسًميًوه ن  فرها ولعً وه هبا سواا وا ت اانياوي  أو  اصرل  أو بعويه ، ولعهادوه اسسهالم 

اسسالم مع مبهادئ م اله  لؤمنهوه فال لدخلو ه ن برال م بص لنبلو ه  ه ه رت ق ن أه للًق  
هبههها  بهههص مههها بههها اسسهههالم ومههها بههها مبهههادئ م مهههن املبالنههه  والعهههداوة أاهههد مهههن املبالنههه  للي ودلههه  

 .والنصرا ي 
فههأرل أوههم و ههار مرتههدوه، سههد أه لعههاملوا معاملهه  الصههحاب  هصههحاأل مسههيلم  واهسههود 

 -صهلى اهلل عليهه وسهلم-مهد العنس ، فقد واه ن هؤرتا من لصل  وسمع با  قا هه وح
و قا ه وسيلم ، ومع  ل  فقد أمجع الصحاب  واملسلموه بعدهم على و رهم، وأحهد أه 
أرل ح م أيب احلسهن وح هم اسخهواه والقطبيها ن ههؤرتا الهواعا دهله املنهاها واملبهادئ 

 حههلار أه حههلار  : والههدعاة  لي هها واملعًهه لن هبهها والههرافعا هعالم هها واههعاراقا، و قههول دههم
 ه الهللن : )تغفوا املسلما فهال تبينهوا ح هم ههؤرتا، وحهلار أه تهدخلوا ن  هول اهلل تعهاىل
أولسهه  للعههن م  ل ًمههوه مهها أ  لنهها مههن البينههايب وادههدل مههن بعههد مهها بينههاه للنههاس ن ال ًههاأل

 ([.151)سورة البقرة، آل  ]، "اهلل وللعن م الالعنوه
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 :جسأقخ  ليوذجاً لن دين حزب البعر
ال  رت ل ر وه في ا با املسهلم والي هودخ والنصهراين ( القومي )هم رت لعً وه  رت بالعروب   -أورتأل 

والفههيوع ، ورت لههدخلوه املسههلما مههن غههري العههرأل ن حسههاهبم  بههص لقههدموه الي ههودخ العههريب 
 .والنصراين العريب والفيوع  العريب على املسلم من غري العرأل

 : فيقول ااعرهم 
 وسريوا  وماين على دلن برهم     أل أم  األ سعص العرْ هبوين عيد

 سالم على و ر لوحِّد بيننا       وأهالأل وس الأل بعده   نم 
 :ولقول ااعر آخر

 آمنت بالبعأ رباأل رت ارل  له     وبالعروب  دلناأل ماله  اين
 ، وحلههت ولؤمنههوه بالدققراطيهه  الهه  تنههاهو اسسههالم ن   امههه السياسهه  و  امههه ارتجًمههاع

 . له ن عدد من بلداه اسسالم، فاحل م والًفرلع دا رت هلل رأل العاملا ن دلن هؤرتا
ولؤمنوه بارتانياوي  املاروسي  املناه،  لال ًصاد اسسالم  بذلغاا روهن مهن أروهاه اسسهالم أرت 

 .وهو ال واة، وسد عندهم ومن العدل تأميم الوروايب بعد وبت ومصادرة احلرلايب
أل هها القههارئ املسههلم دسههًورهم ومبههادئ حهه هبم اهساسههي  منقههورتأل مههن مو ههع حهه أل البعههأ  وهههاك

 :العريب ارتانياو  مع تعليقايب علي ا موج ة
  .وحدة اهم  العربي  وحرلً ا: املبدأ اهول: " الوا

ن توجيههه  (1)العهرأل أمهه  واحههدة دهها حق هها الطبيعهه  ن أه ايهها ن دولهه  واحههدة وأه ت ههوه حههرة
 : ودلا فذه ح أل البعأ العريب ارتانياو  لعًرب.. قامقدرا
الوطن العريب وحدة سياسي  ا ًصادل  رت تًج أ ورت ق ن هخ  طر من اه طار العربي  أه  -1

 . لسً مص ارو  حياته منع رتأل عن اآلخر
مجيع ها  ت ول (2)اهم  العربي  وحدة  قافي ، ومجيع ال وار  القائم  با أبنائ ا عر ي  زائ   -2

 . بيق   الوجداه العريب
 . (1)الوطن العريب للعرأل ، ودم وحدهم حق الًصرر بفؤو ه و رواته وتوجيه مقدراته -3

                                                 
 .والعرأل أم  واحدة رت فر  با مسلم ول ودخ و صراين وايوع  أخ رت  يود علي ا من اسسالم - 1
 .والناصرلا البعأح أل ومن ا اسسالم ن عقيدة  - 2
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  .اطصي  اهم  العربي : املبدأ الواين

، وتًسهههم آصهههد احليولههه  واسبهههدا ، (2)اهمههه  العربيههه  ختهههً  و الههها مًجليههه  ن و،هههاقا املًعا بههه 
بعهها ، ولًناسهد ا بعا  هها دومههاأل مهع منههو حرلهه  ال هرد ومههدل ارت سههجام بهها و ابليه  الًجههدد وارت 

 : ودلا فذه ح أل البعأ العريب ارتانياو  لعًرب..  (3)تطوره وبا املصلح  القومي 
 . حرل  ال الم وارتجًما  وارتعًقاد وال ن مقدس  رت ق ن هخ سلط  أه تنًقص ا -1
حسهد العمهص الهلخ لقومهوه بهه  - (4)رصهاأل مً افسه بعهد مهنح م ف - يم  املواطنا تقدر  -2

 . ن سبيص تقدم اهم  العربي  وازدهارها دوه الن ر  ىل أخ اعًبار آخر
 رسال  اهم  العربي  : املبدأ الوالأ

وترمه   (5)اهم  العربيه   ايب رسهال  خالهدة ت  هر بأاه ال مًجهددة مً امله  ن مراحهص الًهارلخ
ودهلا .. ح   الًقدم البفرخ وتنمي  ارت سجام والًعاوه بها اهمهم  ىل جتدلد القيم اس سا ي  و 

 : فذه ح أل البعأ العريب ارتانياو  لعًرب أه

                                                                                                                                            
وحل اسسالم رت سوز أه لًدخص ن اؤوه اهم  العربي  ن دلن هلا احل أل وأمواله من اهح األ القومي  ارتانياوي   - 1

 .العلما ي 
، فههذه جههاملوه أو جههاملوا فههر  بهها الع ههود اجلاهليهه  واسسههالم، ولعل ههم رت لقصههدوه اسسههالم فذ ههه عنههدهم رجعيهه رت  - 2

صهلى اهلل -رت هه اسسهالم وحه  أوحهاه اهلل  ىل  مهد  -صهلى اهلل عليهه وسهلم- مد  أهله فذمنا  ل  هه منفأه عروب 
 .-عليه وسلم

 .ا ًبه رتعً ازهم بالقومي  العربي  ال  لدلنوه هبا بدل اسسالم، ول طر هبا  ياداقم واعراسهم وما تقدم - 3
 .مص خلدم  احل أل ومبادئه منا لعطوه ال رص هع،اا ح هبم، والعمص اللخ لرفع عندهم هو الع - 4
مهها ههه  هههله اهاهه ال املًجههددة املً املهه ؟ ومهها ههه  هههله القههيم؟، فقبههص اسسههالم وههاه العههرأل أهههص ج ههص و ههالل  - 5

واهرك، لعبههدوه اهحجههار واهاهجار، وأهههص فقههر مههد ع ، فيقًهص أحههدهم ولههده خفههي  ال قهر، ولههأولوه اجليهه ، وفو ههى 
ولسل بع، م بع،ا، ولسًعبدهم ال رس واهحباش والروماه، فلما بعأ اهلل و جي  رت حدود دا، لقًص بع، م بع،ا، 

باسسالم فأ عف م به وأ قلهم من وص تل  املطهازخ وامل اله ، وا ًفهل م ورفع هم مهن  -صلى  اهلل عليه وسلم-رسوله 
اهدلهاه، وم وهن م ح،ي، ا، فأعلى اهلل اأوم على اهمم ول ا، وصريهم أم  واحدة، وأظ ر دلن م اسسهالم علهى وهص 

اهلل ن اهرو، ف ا وا سادة الد يا و ادقا وأساتلقا، وا ًفر العدل واهماه على ألدل م ن ال بقا  اهرو، فمألوها 
مبادئه؟ ما  ّدمت  رت ال لهم =عدرتأل بعد أه امًأليب ظلماأل وجوراأل، فما ا  ّدم ميفيص ع لق واحل ومايب ال   امت على 

أهههالأل : روايب اهمهه  وال بههت والقًههص والههدمار وت،ههييع أرا ههي م وممًل ههاقم، و ىل جا ههد هههلا لقولههوهواسحلههاد وا ً ههاأل  هه
 .وس الأل   نم
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ارتسهًعمار ووهص مهها قهت  ليهه عمههص  جرامه  ل افحههه العهرأل  ميهع الوسههائص املم نه  وهههم  -1
سههههبيص لسههههعوه  ههههمن  م ا ههههاقم املادلهههه  واملعنولهههه   ىل مسههههاعدة مجيههههع الفههههعوأل املنا ههههل  ن 

 . حرلً ا
اس سها ي  لمههو  مً،هامن ن مصههلحًه، مفهنيك ن  يمههه وح،هارته، فههالعرأل لًغهلوه مههن  -2

مع هها علههى  سههاد  (1)احل،ههارة العامليهه  ولغههلووا وقههدوه لههد اسخههاا  ىل اهمههم اهخههرل ولًعههاو وه
 .  م عادل  ت،من جلميع الفعوأل الرفاهي  والسالم، والسمو ن اخللق والروح

 
 احل أل الداخلي سياس  

 
، والسههههلط  الًن يللهههه  تعههههددخ (2)دققراطهههه هههههو   ههههام  اجلم ورلهههه  اليمنيهههه   ههههام احل ههههم ن  -1

 . أمام السلط  الًفرلعي  ال  لنًطب ا الفعد مباارة مسسول 
 
الهه  م ورلهه  اليمنيهه  و ههه  الرابطهه  الوحيههدة القائمهه  ن اجلوالدلنيهه  القوميهه  الوطنيهه  و الرابطهه   -2

، وت ههافع سههائر العصههبيايب الههوطن واهمهه ام بهها املههواطنا وا صهه ارهم ن بوتقهه  ت  هص ارت سههج
 .(3)امللهبي  والطائ ي  والعر ي 

 
 .   ام رت مرو خ يمني ال م ورل   ام اسدارة ن اجل -3
 
وجعل ا حقيق  حي  ن احليهاة  (1)(ح م الفعد)لعمص احل أل على تعميم الروح الفعبي   -4

و ع دسًور للدول  ل  ص للمواطنا العرأل املساواة املطلقه  أمهام القها وه  ال ردل ، ولسعى  ىل

                                                 
أخ أوهم لؤمنههوه بههأخوة اهدلههاه، ولرلههدوه  سههاد   ههم عادلهه ، أمهها اسسههالم دلههن اهلل ف ههم وسههيدهم ميفههيص ع لههق رت  - 1

 .ودل  والنصرا ي لؤمنوه به ومسًعدوه أه لقبلوا الن م الفيوعي  والي 
ألهن اسسههالم و  امههه و ههد جربههت أ  مهه  حهه أل البعههأ ن اهه ص دول جتههاوزوا حههدود أعههل الههدوًاتورلايب مههع حرهبهها  - 2

 .لإلسالم من با اهدلاه
 .وعلى رأس ا اسسالم احلق ف م ل افحو ه  د - 3
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والًعبهري وهصا احلرلهه  عهن  رادقهم، واخًيههار ممولهي م اخًيهاراأل صههاد األ ول يهع دهم بههلل  حيهاة حههرة 
 . وورق  ن  طار الدسًور والقا وه

 
ر احلا ههر وعلههى لو ههع وههصا احلرلهه  تفههرلع موحههد للدولهه  العربيهه  منسههجم مههع روح العصهه -5

 . (2) وا جتارأل اهم  العربي  ن ما ي ا
 
 ."السلط  الق،ائي  مصو   ومسًقل  عن أل  سلط  أخرل وه  تًمًع قصا   مطلق  -6
 

  ( )إاادة حزب البعر االا،وا ي ببعض زلياء الشيولية
   ع  الًحرر والن،ال جتمع سورل  وفنه ولال -1: " ال ممولو ح أل البعأ ن رسالً م

جتمع با سهورل  وفنهه ولال  واسهم اررله  و ،هالي  مفهنيو  ووهرية عهرب تار  مها السياسه ، وبقهد 
ما لفّ ص السيد الرئيس بفار اهسد اليوم عنواه احلرو  القوميه  املًحهررة القهادرة علهى الً اعهص 

افي  مههع الًغيههريايب ال  رلهه  والعلميهه  ومواوبهه  احلدا هه  ن الههوطن العههريب، فههذه الههرئيس هوغههو اهه
ح يد الوورة البولي ارل  والقائد ال بري على مسًول أمرل ا الالتيني ، لعّد عنواه احلرو  الًحررل  

ن أمرل ههها الالتينيههه ، و لههه  جل ههه  ارت طهههال  مهههن  (4)ومههها متولهههه مهههن جتدلهههد للمفهههرو  اليسهههارخ

                                                                                                                                            
هحهه األ العلما يهه  الهه   امههت علههى لرلههدوه ح ههم الفههعد بالفههعد رت ق ههم اهلل، وهههلا املههن ا والفههعار عنههد وههص ا - 1

مبههادئ واههعارايب و ههع ا دههم مالحههدة الي ههود والنصههارل حملههو اسسههالم و  رتل أهلههه وعلههى رأسهه م العههرأل، والوا ههع أه 
الفههعوأل الهه   ههدعووا هبههله الفههعارايب رت  صههيد دههم من هها  رت الههلل واخلههور واجلههو ، واحل ههم والوههروايب  منهها ههه  دههله 

 .اهح األ
احلرل  من اسسالم، ولنسجم هلا الًفرلع مع روح العصر احلا ر على  وا الًجهارأل العصهرل  ارتاهنياوي   أخ وصا -2

الفيوعي  وغريها  رت اسسالم فذ ه  د م،ى وا ق،ى، ف و رت قوهص  رت الرجعيه  عنهد الهدققراطيا ارتاهنياويا الًقهدميا، 
 .اجلاهلي   بص اسسالم واحلقيق  أه هؤرتا هم الرجعيوه الللن لعً وه بالع ود

 
 (.33)من والم طولص، ا  ر رسال  البعأ، العدد  - 3
 .ح أل البعأ لدعو  ىل الًجدلد وهو لعس الًجدلد من هلا النو  اليسارخ - 4
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العدالههه   لألمهههم والفهههعوأل وههو مقاومههه  ارتحهههًالل واديمنهه ، وبنهههاا (1)الههنيا  الوقهههان واحل،ههارخ
 .والسالم

و د أجرل السيد الرئيس بفار اهسد مباحوايب مومرة مع الرئيس هوغو اافي  رئيس مج ورل  
 4-3فنههه ولال البولي ارلهه ، خههالل زلارتههه الناجحهه  للجم ورلهه  العربيهه  السههورل  ن ال ههنية مهها بهها 

 .2111أللول 
 
والعهاق، تسهًند سياسهًه  ىل ف هر والرئيس اافي   ائد وبري على مسهًول أمرل ها الالتينيه  " -2

سياسهه  عميههق لعًههرب اقيههق السههالم واهمههن ن العههاق مههدخالأل حقيقيههاأل تسههًحقه الفههعوأل لبنههاا 
ولقهّدم ح يهد الوهورة البولي ارله  منو جهاأل را يهاأل ن العال هايب . مسًقبل ا ومحال  اسهًقرارها وتطورهها

آخههر منههل وصههوله للح ههم، و يههادة  الدوليهه ، فقههد أخههليب السياسهه  اخلارجيهه  ال نههه وللي  منحههى
 ورته ال  حقق ا بسالم وحرل  و همن  طهار دسهًورخ، مهن خهالل  صهالحايب عهدة ومًنوعه ، 
سياسهههي  وا ًصهههادل  واجًماعيههه ، ا ع سهههت  سابهههاأل علهههى الفهههعد ال نهههه ولل ، وأحهههد ت تبهههدرتأل 

اج ه  اديمنه  حقيقياأل ن اهو ا  ن فنه ولال، ومن خالل السع   ىل عاق ق هن مهن خاللهه مو 
ولهههيس خافيهههاأل أّه أمرل ههها الالتينيههه  باتهههت رتعبهههاأل أساسهههياأل علهههى السهههاح  الدوليههه  الههه  . اهمرل يههه 

 2رمست خرلطً ا  ورة هوغو اافي  ارتجًماعي  وارت ًصادل  والسياسي ، منل تولّيه السلط  ن 
 .(2)"م1111ابا  

 
 الحزب االا،وا ي الفنهزجيىي اليوحمخ -3

انياو  ال نه ولل  املوّحد الورلهأ الفهرع  حله أل احلروه  اجلم ورله  اخلامسه  اله  لعّد احل أل ارت
م، وه  امًداد للحرو  السرل  اله  أ فهأها الهرئيس هوغهو اهافي  وزمهالسه 1118تأسست عام 

                                                 
  ا دعهها  ىل الههنيا  الوقههان واحل،ههارخ لألمههم والفههعوأل فذمنهها لرلههد هههلا النههو  الههلخ  ههام بههه وجههدده الههرئيس الفههيوع   -1

 .في  املبّجص لدل ح أل البعأ ارتانياو هوغو اا

 
ا  ر  ىل هلا الًمجيد لفافي  الفيوع  واساادة ب  ره الفيوع  وسياسًه الفيوعي  وأوها منهو ج را  ن العال هايب  - 2

 .الدولي 
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وعرفههت باسههم احلروهه  الوورلهه ، و ههد أسههس  1114العسهه رلوه بعههد خههروج م مههن السههجن عههام 
عههام علههى ورتدة احملههرر سههيموه بولي ههار ووا ههت مسههؤول  211ور اههافي  هههله احلروهه  وناسههب  مههر 

عههن ارت قهههالأل العسههه رخ الهههلخ  هههاده الهههرئيس اههافي  مهههن السهههجن، حيهههأ أجهههرل العدلهههد مهههن 
منههل أربعينههايب القههره  (1)اللقههااايب والًقههى الفههيوع  القههدق لههولس مي يلينهها، وهههو منا ههص  قههايب

اخلامسهه  الهه  تعههس تههارلخ احملههرر بولي ههار  وأجههرل معههه ات ا ههاأل لًأسههيس حهه أل اجلم ورلهه . املا هه 
 .والًوجه خللق مج ورل  جدلدة تعيد احلياة ل نه ولال

. و ههد رفعههت حروهه  اجلم ورلهه  اخلامسهه  منههل  عالوهها اههعار اسصههالح ارتجًمههاع  وارت ًصههادخ
 ومتي  هلا احل أل بأ ه. ولص  ا املرا بوه بأوا ح أل  و توج ايب لسارل ، و ه ق لعلن ا ظاهراأل 

جتّمههع م ههّوه مهههن خلههي  مهههن السياسههيا والعسهه رلا، اسهههً اد منههه اهههافي  ن ت ههولن  اعدتهههه 
ارت ًطابيهه  للوصههول  ىل رئاسهه  اجلم ورلهه ، وأهههم حههد  سههّجلًه حروهه  اجلم ورلهه  اخلامسهه  أوهها 

احل با اللللن ظهال م يمنها علهى السهاح  السياسهي  ال نهه وللي ،  1111أ صت ن ا ًطابايب 
و هههد أصهههبع هوغهههو اهههافي  . الدققراطيههه  ارتجًماعيههه  واحلههه أل الهههدققراط  املسهههيح و ههها احلروههه  

و ههههد  ههههّمت حروهههه  . رئيسههههاأل ل نههههه ولال منههههل  لهههه  الًههههارلخ( حروهههه  اجلم ورلهههه  اخلامسهههه )زعههههيم 
اجلم ورلهه  اخلامسهه  عههدداأل مههن اليسههارلا الرادل ههاليا وبعههو القههوميا وعناصههر مههن مناصههرخ 

-جتهرخ خل  ها مجهاهري ووهرية سمع ها ارتسهًياا الهلخ عهّم فنهه ولال و . ارتجتاه العس رخ املًفهّدد
وما اال ت احلرو  ن الو هت   سهه % .81بعد ما جتاوزيب في ا  سب  ال قراا  -الدول  الغني 

مع بعهو اهحه األ ال نهه وللي  الصهغرية لًقطهع الطرلهق أمهام اهحه األ الًقليدله  اله  وا هت تعهّد 
 .أورب منافس دا

ال نهه ولل  املوّحهد، ون  (2)أعلهن الهرئيس اهافي  الًم يهد لقيهام احله أل ارتاهنياو  2116ن عام
عقهههد احلههه أل مهههؤمتره وا ًطهههد هيساتهههه، وفهههاز الهههرئيس هوغهههو اهههافي  برئاسههه  احلههه أل  2118عهههام 

 ".ال نه ولل  املوّحد (3)ارتانياو 
 

                                                 
  اادة هبلا الفيوع  الن،ايل، فعالم لدل هلا؟ - 1

  تعرر هص لدلنوه باسسالم اللخ ا د دم به أبو ومن دسًور ومبادئ ح أل البعأ ارتانياو. أخ الفيوع  -3، 2
 .احلسن أو هم لدلنوه بدلن آخر
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رسهول ا  ر وي  لفيدوه بالفهيوعيا والفهيوعي ، ورت لفهيدوه باسسهالم ورت ب :أقو 
اسسالم ورت بالصحاب  ال رام وعلى رأس م أبو ب ر وعمر وعوماه وعله  ورت بعلمهاا اسسهالم 

 .ورت باملصلحا ا ددلن، ولفيدوه بًجدلد اافي  الفيوع 
فقص يل بربه  ويه  لسهًجي  اسخهواه املسهلموه الًحهال  مهع ههلا احله أل واهحه األ اهخهرل 

 األ جب ه  واحههدة للًعهاوه علههى اله رتزل وال ههل ، رت تقهص عنهه سههوااأل، ولفه لوه مههع ههله اهحهه
ولقههر  لهه  اسمههام املههأريب املصههرخ أبههو احلسههن، و ه اههست فقههص أبههو ال ههل، وأل ههت أ  ههار مههن 
لف دوه له بالسل ي  و اربوه السل يا من أجله ، ف ص أعمادم وموا   م تنطلهق مهن سهل ي  

 موص سل ي  أيب احلسن؟
 



 58 

 اج ة لإلس   جمباد ،ا ىية موجزة لن اةحزاب الين
ههههههو حههههه أل  هههههال لهههههؤمن بارتاهههههنياوي  العلميههههه ، وهههههه  مهههههلهد : احلههههه أل ارتاهههههنياو  -1

، و هههد بههههل ...ا ًصهههادخ وسياسههه ،  هههادل بههههه مهههاروس ن القهههره الًاسهههع عفههههر املهههيالدخ 
مهههاروس   رلًهههه ههههله بنهههاااأل علهههى  هههوا ا مساهههها باحلًميههه  الههه  رت  بهههص لألفهههراد وعار هههً ا أو 

" ا  هههر املوسهههوع  امليسهههرة ن اهدلهههاه واملهههلاهد واهحههه األ املعاصهههرة"ل ا، الو هههور ن سهههبي
(2/167-168.) 

 .ومؤسس ا ماروس الي ودخ امللحد
 .الناصرلوه هم أصحاأل حرو   ومي  لسارل  علما ي  -2

 .ال  ر املاروس  املادخ أحد روافد ف رها اللخ تلبسه الووأل القوم  •
دئ ا وممارسهاقا، ومهن هنها جهاا وصه  ا بالعلما يه  أو الناصرل  أبعديب الدلن من وص مبا •

 (.1/412" )املوسوع  امليسرة"الالدلني ، ا  ر 
أحد م اهر الهن م الدققراطيه  اله  قهارس في ها الفهعد : الدققراطي ، دققراطي   يابي  -3

، وفي ها -(1)راجهع الربملهاه-م اهر السيادة بواسط  للس منًطد من  هواأل مهن الفهعد 
ه الفهههعد قهههق الًهههدخص املبااهههر ملمارسههه  بعهههو م هههاهر السهههيادة عهههن طرلهههق وسهههائص  هههً 

 :قًل   أ  ا
الفهعد بو هع مفهرو  للقها وه لمهالأل  عهدد مهن أفهراد بهأه لقهوم: حق ارت نيا  الفعل -1

 .(2)أو م صالأل،   لنا فه ا لس النيايب ولصويب عليه
رار الربملهاه لهه علهى الفهعد ليقهول  بهأه لعهرو القها وه بعهد   ه: حق ارتسً ًاا الفعل -2

 .(3)ولمًه فيه
 

                                                 
 (.117-2/116" )املوسوع  امليسرة"ا  ر  - 1

أرألت لو وا وا را ا قاومي  اهلل العادل  الوابً  ب ًاأل اهلل الع يم وسن  رسوله ال رق أ ًاجوه  ىل  ا وه  -(3)، (2)
 ي ود والنصارل؟ لمص وم صص ومسًورد من ال
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وهههو حههق لعههدد مههن النههاخبا  ههدده الدسههًور لالعههنياو ن : حههق ارتعههنياو الفههعل -3
خههالل مههدة معينهه  مههن صههدوره، ولنيتههد علههى  لهه  عر ههه علههى الفههعد ن اسههً ًاا عههام، 

 .(1)فذه وافق عليه    ل و رت بطص، وبه تأخل مع م الدساتري املعاصرة
ورت اههه  ن أه الهههن م الدققراطيههه  أحهههد صهههور الفهههرك احلدلوههه  ن الطاعههه  وارت قيهههاد أو ن 

وحقهههه ن الًفهههرلع املطلهههق ون  -سهههبحا ه وتعهههاىل -الًفهههرلع، حيهههأ تلغههه  سهههيادة اخلهههالق 
توجيههه اخلطههاأل املًعلههق بأفعههال امل ل هها ا ً،ههااأل أو ختيههرياأل أو و ههعاأل، وجتعل هها مههن حقههو  

مهها تعبههدوه مههن دو ههه  رت أمسههاا مسيًموههها أ ههًم وآبههاسوم مهها : ) ىل لقههولاملطلههو ا، واهلل تعهها
أ  ل اهلل هبا من سهلطاه  ه احل هم  رت هلل أمهر أرت تعبهدوا  رت  لهاه  له  الهدلن القهيم ول هن 

" املوسهههههههوع  امليسهههههههرة"، ( ه احل هههههههم  رت هلل: )، ولقهههههههول تعهههههههاىل(أووهههههههر النهههههههاس رت لعلمهههههههوه
(2/1166.) 

نيخ فيهههه مسهههلم أه احل هههم هلل وحهههده ن العقائهههد والعبهههادايب واحلهههق الهههلخ رت قههه: أقهههو 
اخل، رت ارل  له ن اه ا مهن  له ، وههله املنهاها اله  ...واملناها والسياس  وارت ًصاد 

لعًنق هههها اهحهههه األ وخاصهههه  املوجههههودة ن املفههههنيك وههههه  علما يهههه   ههههد فصههههلت بهههها الههههدلن 
رس الفههعد حاوميًههه الهه  والدولهه ، وأسههنديب حههق اهح ههام والًفههرلعايب  ىل الفههعد  قهها

أعطًه الدققراطي  من خالل لالسه النيابي  قيأ تسًطيع هله ا الس أه الص مها تفهاا 
 .وارم ما تفاا

أما اسسالم فيعًقد أهله املطلصوه املًمس وه به أه حق الًفرلع هلل وحده، وليس لألم  
 اه ا، هههلا مها لههدلن بهه وههص ورت لعلمائ ها ورت هفرادهها حههق الًفهرلع والًحههرق والًحليهص ن

صههلى اهلل عليهههه -مسههلم  ابههت علههى دلنههه، وهههلا الهههلخ دّل عليههه وًههاأل اهلل وسههن  رسههوله 
 .-وسلم
باأل من أطا  العلمهاا واهمهراا ن اهرق : "-رمحه اهلل- ال اسمام  مد بن عبد الوهاأل  

وسهها  اهدلهه  علههى  ،"مهها أحههص اهلل أو اليههص مهها حرمههه اهلل فقههد اختههلهم أربابههاأل مههن دوه اهلل
اختلوا أحبارهم ورهباوم أربابا مهن دوه : ) ل ، ومن ا  ول اهلل تعاىل ن الي ود والنصارل

                                                 
  ا  اموا بارت نيا  الفعل وارتسً ًاا الفعل س رار هلا القا وه أو عدم   راره فما مصريهم   ا ق لقروه؟  ًمص أه  - 1

 .بقا وه أسوأ منه،   رت لعرجوه على القرآه ورت على السن  ورت على فقه اهم  اسيسو 



 61 

صههلى اهلل عليههه -رسههول اهلل قههال ف ،لسههنا  عبههدهم: ، وملهها مسع هها عههدخ بههن حههاال  ههال(اهلل
 ،لهىب :فقلهت ؟و لوه مها حهرم اهلل فًحلو هه ،أليس  رموه ما أحص اهلل فًحرمو ه: -وسلم
للفيخ عبدالرمحن بن حسهن " فًع ا يد ارح وًاأل الًوحيد"، ا  ر "فًل  عبادقم : ال
 .  دار عاق ال وائد( 2/652)

أق تر  ىل الللن ل عموه أوم آمنوا وا أ  ل  لي  وما أ  ل من  بل  لرلدوه : )و ال تعاىل
أه ل،هههل م  هههالرت  أه لًحهههاوموا  ىل الطهههاغويب و هههد أمهههروا أه ل  هههروا بهههه ولرلهههد الفهههيطاه

بعيهههدا و  ا  يههههص دهههم تعههههالوا  ىل مههها أ هههه ل اهلل و ىل الرسهههول رألههههت املنهههافقا لصههههدوه عنهههه  
 ([.61-61)سورة النساا، آل  ( ]صدودا

علهههى مهههن لهههدع   -عههه  وجهههص-   هههار مهههن اهلل : " هههال ابهههن ووهههري ن ت سهههري ههههاتا اآللًههها
ا، وههو مهع  له  لرلهد الًحههاوم ن اسقهاه وها أ ه ل اهلل علهى رسهوله وعلهى اه بيهاا اه هدم

فصص اخلصومايب  ىل غري وًاأل اهلل وسن  رسوله، وما  ور ن سبد   ول هله اآلله  أوها 
بيهههس وبينههه  : ن رجهههص مهههن اه صهههار، ورجهههص مهههن الي هههود ختاصهههما فجعهههص الي هههودخ لقهههول

و يهههص ن مجاعههه  مهههن املنهههافقا ممهههن . بيهههس وبينههه  وعهههد بهههن اهاهههرر: و اك لقهههول.  مهههد
واآلله  أعهم مهن . و يص غهري  له .  روا اسسالم، أرادوا أه لًحاوموا  ىل ح ام اجلاهلي أظ

 ل  وله  فذوا  ام  ملن عدل عهن ال ًهاأل والسهن ، واهاوموا  ىل مها سهوا ا مهن الباطهص، 
لرلههدوه أه لًحههاوموا  ىل الطههاغويب و ههد أمههروا ) :ودههلا  ههال  (1)وهههو املههراد بالطههاغويب هنهها

رلد الفيطاه أه ل،هل م  هالرت بعيهدا و  ا  يهص دهم تعهالوا  ىل مها أ ه ل اهلل أه ل  روا به ول
لعر ههههوه عنهههه  : أخ (لصههههدوه عنهههه  صههههدودا : )، و ولههههه(و ىل الرسههههول رألههههت املنههههافقا

و  ا  يهص دهم اتبعهوا مها : ) عن  له ، ومها  هال تعهاىل عهن املفهروا (2) عرا األ واملسً ربلن
وهههؤرتا آههالر املههؤمنا الههلخ  ههال اهلل  ،(عليههه آباا هها أ هه ل اهلل  ههالوا بههص  ًبههع مهها وجههد ا 

 منههها وهههاه  هههول املهههؤمنا   ا دعهههوا  ىل اهلل ورسهههوله لهههيح م بيهههن م أه لقولهههوا مسعنههها : ) فهههي م
 (.4/138" )ت سري ابن ووري"، ("وأولس  هم امل لحوهوأطعنا 

                                                 
 .والدققراطي   - 1
 . املعر ا عن ا يم القرآه والسن  وأموادموهلا فعص الدققراطيا - 2
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 وا نفههال وربهه  رت لؤمنههوه حههل   مههوك فيمهها اههجر بيههن م   رت سههد: )و ههال تعههاىل
  ([.65)سورة النساا، آل  ( ]ولسلموا تسليما أ  س م حرجا مما  ،يت

فههال وربهه  رت لؤمنههوه حههل   مههوك  : )و ولههه : " ههال ابههن ووههري ن ت سههري هههله اآللهه 
لقسهههم تعهههاىل بن سهههه ال رقههه  املقدسههه  أ هههه رت لهههؤمن أحهههد حهههل   هههم  (فيمههها اهههجر بيهههن م 

و احلهههق الهههلخ سهههد ارت قيهههاد لهههه باطنهههها ن مجيهههع اهمهههور، فمههها ح هههم بهههه ف ههه الرسهههول 
: أخ (  رت سههدوا ن أ  سهه م حرجهها ممهها  ،ههيت ولسههلموا تسههليما : ) ودههلا  ههال. وظههاهرا

  ا ح مههههوك لطيعو هههه  ن بهههههواطن م فههههال سهههههدوه ن أ  سهههه م حرجهههها ممههههها ح مههههت بهههههه، 
فعه  ولنقادوه له ن ال هاهر والبهاطن، فيسهلموه لهلل  تسهليما وليها مهن غهري مما عه  ورت مدا

والهلخ   سه  بيهده رت لهؤمن أحهدوم حهل ل هوه ههواه : "ورت منازع ، ومها ورد ن احلهدلأ
حهد نا عله  بهن عبهد اهلل، حهد نا  مهد بهن جع هر، : و هال البطهارخ. (1)"تبعا ملها جسهت بهه

خاصهم اله بري رجهال ن اهرلا مهن احلهرة، فقهال : أخرب ا معمر، عهن ال ههرخ، عهن عهروة  هال
لهها رسههول اهلل، أه  : فقههال اه صههارخ".    أرسههص املههاا  ىل جههاركاسههق لهها زبههري: " النههل 

اسههق لهها زبههري،   احههبس املههاا حههل :    ههال وههاه ابههن عمًهه ؟ فًلههوه وجههه رسههول اهلل 
للههه بري حقهههه ن صهههرلع  ، واسهههًوعى النهههل "لرجهههع  ىل اجلهههدر،   أرسهههص املهههاا  ىل جهههارك

: أمر دمها فيههه سههع ،  ههال الهه بريبهه احل هم حهها أح  ههه اه صههارخ، ووهاه أاههار علي مهها 
فهههال وربههه  رت لؤمنهههوه حهههل   مهههوك فيمههها  )فمههها أحسهههد ههههله اآللههه   رت   لهههت ن  لههه  

 (..141-4/141" )ت سري ابن ووري"، "اآلل  (اجر بين م 
 

 
 ليحة لن النظ  الخييقواطية

                                                 
 .اخًل  العلماا ن صح  هلا احلدلأ، ومع  ل  فمعناه صحيع، تؤلده اآللايب امللوورة هنا وغريها - 1
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احلاصههههص أه هههههله اهحهههه األ الهههه  عرفههههت أصههههودا ومبادئ هههها ول هههها تفههههنيك ن اسقههههاه 
قراطي  ال  عرفت طرفاأل عن ا وال  تناهو اسسالم ن ووري من ا ارتيب علهى رأسه ا بالدق

 .(1) ه احل م  منا هو للفعد، ورت تؤمن قاومي  اهلل: احل م والسيادة ف   تقول
ف ههص لعههلر مههن لفههارو ا ولقهه  مع هها جنبههاأل  ىل جنههد ن املفههاوص وال ههل واهحههدا  اخلطههرية 

ن أصههههودا ومبادئ هههها الهههه  لرف،هههه ا اسسههههالم و  ههههم اسسههههالم علي هههها ولؤلههههد مطالب هههها النابعهههه  مهههه
  ه هله املفارو  دله اهصنار عمص اجً ادخ لسوغه اسسالم؟: بال  ر؟ وهص لقال

  
 

 أبو احلسن لًمل خروج ح أل اسصالح عن املفنيك ؟ :س"•
 
ا مجيعألههها، أمتهههل أه ل هههوه وهههص مهههن دهههم توجهههه دلهههس وغهههرية علهههى  وابهههت الهههدلن أه سًمعهههو  :ج•

ا واحهههدة علهههى احلهههق، سهههواا السهههل يوه، أو اسخهههواه، أو الًبليهههي، أو املعًهههدلوه مهههن  ول و هههوا لهههدأل
الصوفي ، الللن ليس عندهم ارويايب وبد  وربل، ونهداا اهمهوايب مهن دوه اهلل، والهلبع عنهد 

ا  خل،  رلههههد أه جنًمههههع و  ههههوه ويا ألهههه...القبههههور، واعًقههههاد أه غههههري اهلل مههههن املههههوتى لن ههههع ول،ههههر 
ا بص من واه ل مه أمر الدلن و وابًه، وأمن البالد ومقدراقا، واحل هاظ علهى مها لصهلع .. واحدأل

املعههههاش واملعههههاد  فذ نهههها منههههد ألههههدلنا  ليههههه، ول  هههه  ن هههههلا ارتجًمهههها  تههههوافر  وابههههت أهههههص السههههن  
 واجلماع  وموا هع  مجهاع م، أمها املسهائص ارتجً ادله  أو اخلالفيه ، أو اهخطهاا اله  رت تنها و
اهصول، فذه هلا وله رت لنيتد عليه خروج مهن دائهرة السهن ، ولهن تقهوم للنهاس  ائمه   رت هبهلا 

صهههلى اهلل عليهههه  –ارتعًهههدال، و رت فاخلالفهههايب ق لسهههلم من ههها أحهههد حهههل أصهههحاأل رسهههول اهلل 
 .(2)"ور   اهلل عن م -وعلى آله وسلم

 :أقو  

                                                 
ومع  ل  لفارو م اسخواه املسلموه ن ارتحً ام  ىل الدققراطي  واملطالبايب ققو  م امل عوم  اله  منحهً م ههله  - 1

 .، وما لرافق هله املطالد من ال و ى وال ل واسفساد ن اهروالدققراطي 
 (.18-17ص) - 2
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ابهت ومًغهريايب، وههلا ال اهر أه أبا احلسن ممهن لقهول بهأه ن اسسهالم  و  -1 
أمههههر خطههههري،   ألههههيس توحيههههد العبههههادة وتوحيههههد اهمسههههاا والصهههه ايب أصههههص أصههههول اسسههههالم 
وفروعه؟، ف ص مجاع  الًبليي واسخواه املسلموه واملعًدلوه من الصوفي  ومها ته عم لعًه وه 
: ) هبللن اهصلا الع يما اللللن جهاايب هبمها وهص الرسهارتيب السهماول  ومها  هال تعهاىل

 (.بعونا ن وص أم  رسورت أه اعبدوا اهلل واجًنبوا الطاغويب ولقد
فما هو مو   اسخواه املسلما ومجاع  الًبليهي واملعًهدلا مهن الصهوفي  مهن الصهوفي   

الهللن عنهدهم اههرويايب وبهد  وهربل ونههداا اهمهوايب مهن دوه اهلل والههلبع عنهد القبهور ف ههص 
 اخل؟..د  ال ربل هم لفارووه السل يا ن حرأل هله الفرويايب والب

مهن ( 1)ل  م من سيا  والم أيب احلسن هلا أه اسخواه املسهلما ومجاعه  الًبليهي -2
خيهههار املعًهههدلا بهههدليص أ هههه وصههه  بعهههو الصهههوفي  أوهههم معًهههدلوه، وق لقهههص موهههص ههههلا ن 
اسخهههواه والًبليهههي هوهههم معًهههدلوه مجيعهههاأل عنهههده، وعلهههى الصهههرا  املسهههًقيم، ورت  هههدرخ مهههن 

 .سن بالللن  ورهم بعد هله اجلماعايب، فما أوسع من جهلقصد أبو احل
وهههص سهههل   وا  ن مفهههار  اهرو ومغارهبههها لعلهههم أه اسخهههواه املسهههلما خلهههي    -3

عجيههد مههن الصههوفي  واهاههعرل  حههل مههن غالقههم ومههن الههروافو واخلههوارج وحههل النصههارل 
الًعههرو لًنههاىف  لهدخلوه ن تن ههيم م، وأوههم رت لًعر ههوه لعقائههد ههله اهصههنار هه هههلا

، بهص لًنهاىف " ًعاوه فيمها ات قنها عليهه، ولعهلر بع،هنا بع،ها فيمها اخًل نها فيهه"مع  اعدقم 
 .مع عقيدة وربائ م وزعمائ م

ولعلههم وههص سههل   وا  ن مفههار  اهرو ومغارهبهها عقائههد مجاعهه  الًبليههي امل،ههادة  -4
في ا احللول ووحدة الوجود للسن  والًوحيد بأ واعه، وأوم لبالعوه على أربع طر  صوفي ، 

 اخل...والفرك بالقبور
ومههههع وههههص هههههله ال ههههوا ر عنههههد هههههؤرتا لههههرل أبههههو احلسههههن صههههاحد املههههن ا الواسههههع أوههههم 
معًههدلوه، ووههص مهها عنههدهم مههن ال ههوا ر رت  ههص بالووابههت عنههد أيب احلسههن رغههم أ ههور أهههص 

ًمدة السههن ، ولههدعو  ىل اجًمههاع م ن ويههاه واحههد وبههدوه اههرو ، ف ههص دعوتههه هههله مسهه

                                                 
أبو احلسن لعّد اسخواه املسلما ومجاع  الًبليي من أهص السن ، ولعله لقصد بالووابت  وابً م، أما السل يوه عنده  - 1

 .اخل...فغالة وعندهم الو  واورار عن املن ا
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ومهن مههن ا السهل  الصهاا مههن  -صهلى اهلل عليههه وسهلم-مهن وًهاأل اهلل ومهن سههن  رسهوله 
 الصحاب  والًابعا دم بذحساه ومن تبع م من أئم  اددل  ىل لومنا هلا؟

 رجههو أه لو ههع لنهها أبههو احلسههن  لهه  باهدلهه  والرباههها، واهمولهه  اجلليهه  مههن السههل  
موالأل واملعً ل  واخلوارج واملرجس  ن وياه واحد بدوه وأئمً م الللن دعوا  ىل ص ر اجل مي  

 .ارو  حل   سلِّم هيب احلسن بالسل ي  واسمام  في ا
وههن  ههدعو ال ههر  ول هها أه جتًمههع ن ويههاه واحههد بفههر  أه لعًصههموا ب ًههاأل اهلل  -5

ن عقائههههدهم وعبهههاداقم ومههههن ج م علههههى طرلقهههه   -صههههلى اهلل عليهههه وسههههلم-وسهههن  رسههههوله 
ل هههرام ومهههن اتهههبع م بذحسهههاه، أمههها علهههى طرلقههه  اسخهههواه املسهههلما وأيب احلسهههن الصهههحاب  ا

الدعاة لالجًما  ن وياه واحد على اهباطيص وال،الرتيب، فنعد ههله الطرلقه  مهن أوسهع 
 -صهلى اهلل عليهه وسهلم-طر  ال،الل، و عدها مناه،  لنصوص وًاأل اهلل وسن  رسوله 

 .ومن ا السل  الصاا
فذ ههه مههن لعهه  مههن م فسههريل : "بههاأل ووههرية واهحادلههأ وههلل ، ومن ههاواآللههايب ن هههلا ال

فعلي م بسن  وسن  اخلل اا الراادلن امل دلا من بعدخ ع،وا علي ا بالنواجل  ،اخًالفا ووريا
 ".و لاوم و  د ايب اهمور

 
   هههم عصههها السهههلط  ل،هههرأل جتمهههع اسصهههالح الهههلخ متهههرد علهههى السهههلط  : لقولهههوه اليهههوم :س"•

 ؟ماردك؟
 
–بعو  خوا نا ن ح أل اسصالح ووهوهم مهن الصهح يا أووهر مهن لفهيع ههلا القهول  :ج•

ن لههد أحهد  رت أوهم عصهها  (1)وعلهي م أه لهدرووا أه  خههواوم السهل يا ليسهوا عصها -ولألسه 
، وأوههم رت لسههًحلوه دم أو مههال أو عهرو مسههلم لري ههى عههن م أحههد  رت (2)ن خدمه  اسسههالم

ر وه لأل ل ال وري من  خواوم ن اسصالح، فما ههو رد أههص اهحد الصمد، والسل يوه لًع
                                                 

عياا السل ي  عصا غلي   على السل يا حقيق  ن لد اجلمعيايب املالي  اله  متهودم حلهرأل أبو احلسن و خوا ه من أد - 1
 .السل يا

وي  ل وه أبو احلسن وأمواله عصا ن خدم  اسسالم ومن جه لًسع ل ص أهص اههواا؟ وليس عصا حل ل،رأل   - 2
 . ارتانياويا والبعويا والناصرلا والروافو
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ف،هههالأل عهههن أه لسهههًعمل م فهههاله أو فهههاله ن غهههري ! ارتعًهههدال علهههي م ن حقهههو  م الوا هههح ؟
 .(1)"سد أه ل علم أه الدعوة السل ي  أورب من هلا احلال!!  ناعاقم الدلني 

اسصهالح علهى السهلط  ورت ا ًبهه هيب احلسهن الهلخ ق لسهًن ر متهرد جتمهع  -1 :أقو  
مترد غريهم من أصنار اهح األ ولرل أه دم حقو األ دم احلق أه لطالبوا هبا، وهو لعلهم أوهم 

 .لطالبوه هبا من خالل مبادئ م، ورت لبالوه وطال ً م لإلسالم اللخ لعد متردهم خروجاأل 
 من هم السل يوه الللن لًعر وه لأل ل ال وري من اسصالح؟ -2

هسههباأل الهه  جتعههص اسصههالح لههؤ خ  خوا هه  أههه  أسههباأل عقدلهه  ومن جيهه  أم ههه  ومهها ههه  ا
 أمور ج ئي ؟

 رجههو أه تبهها  لهه  وأه تصهه  م وهها لسههًحقوه ن أخ احلههالا ومهها تصهه  السههل يا ليعههرر 
 .الناس ما عندك من سل ي  ومن عدل و  صار

ري مههههن اسخههههواه ألههههيس السههههل يوه احلقيقيههههوه ن وههههص م ههههاه هههههم الههههللن لواج ههههوه اه ل ال وهههه
، ومههن القطبيهها الههللن لههدافعوه عهن اسخههواه املسههلما وعههن غههريهم مههن (اسصههالح)املسهلما 

 أهص اههواا؟
 
 ويل اهمر عند السل يا"
 
 ه السههل يا  ًل ههوه ن وههص اهه ا عههدا اسمجهها  علههى عههدم اخلههروج علههى ويل : لقولههوه :س•

 اهمر ؟
 
اجًمعهوا علي ها، وهه  مهن م هاخرهم، ومها   ْس هد ممها  (2)هله ج ئي .. هلا غري صحيع  :ج•

علهههى دعهههاقم عهههرب عهههدة عقهههود أخ مفهههارو  ن  فسهههاد لًمعهههاقم، والوا هههع أه السهههل يا أمجعهههوا 
اسقهههاه بهههاهلل، ومالئ ًهههه، ووًبهههه، : علهههى أمهههور أخهههرل غهههري طاعههه  ويل اهمهههر ن املعهههرور، من ههها

                                                 
 (.18ص) - 1
ع يم،  امت عليه أدل ، وات ق عليه أهص السن ، وخال  م ن  ل  اخلوارج ومن سار على وج هم، فهال  هلا أصص - 2

 .هلا أصص من أصول وورية اجًمع علي ا أهص السن : ، والًعبري العلم  الصحيع أه تقول"هله ج ئي : "لصع  ول 
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وو والفه اع ، وم هارم اهخهال ، وغهري ورسله، واليوم اآلخر، وعدال  الصحاب ، واسقاه باحل
 لهه  مههن أصههول الههدلن و واعههده، بههص  ه مهها أمجعههوا عليههه أووههر ممهها اخًل ههوا فيههه، وق  ًل ههوا ن 

 . (1)"ا ا من اهصول، وهلل احلمد
أ هههه  رت تعههههد خههههروج : ول نهههه  ختههههال  أهههههص السههههن  ن أصههههول ووههههرية، ومن هههها :أقههههو 

ارتاههنياويا رت تعههد  لهه  خروجههاأل، وتطعههن  الههروافو بالسههي  وسهه   الههدماا، ووههلل  خههروج
فههههيمن لعههههد  لهههه  خروجههههاأل، فمههههن لصههههد   ن هههههله الههههدعاول، و ههههد خال ههههت أهههههص السههههن  ن 

  مجاع م وأصودم مراراأل وت راراأل ن هلا احلوار؟
 
 عندما  رج احلاوم على الناس ما ح مه؟ :س"•
 
لهها : ل بعههو الصههحاب اهحادلههأ النبولهه  بينههت احل ههم الفههرع  ن  لهه ، فمههن  لهه   ههو  :ج•

أدبوا الهههلخ : )فقهههال.. رسهههول اهلل، أرألهههت  ه ويل علينههها أمهههراا لطلبهههوه حق هههم وقنعهههوه حقنههها؟
امسعههوا وأطيعههوا، فذمنهها علههي م مهها مح ِّلههوا وعلههي م مهها : )و ههال( .. علههي م، وسههلوا اهلل الههلخ ل ههم

 (.مح ِّْلًم
 

، و مجها  علمهاا السهن  علهى  لهه ، فطهروج احلهاوم واورافهه عهن اجلهادة له ع ام هص هبهله اهحادلهأ
 .ههههههههههههههههههههههههههههلا مهههههههههههههههههههههههههههع  صهههههههههههههههههههههههههههحه، وتهههههههههههههههههههههههههههلوريه بهههههههههههههههههههههههههههاهلل وحهههههههههههههههههههههههههههق الرعيههههههههههههههههههههههههههه  عليهههههههههههههههههههههههههههه
على أ ه ل ر  با احلاوم اللخ له اوو ، واللخ ليس له اوو ، فاللخ ليس له اوو ، ق ن 
خلعههه مههن  بههص أهههص احلههص والعقههد،   ا ق اصههص فًنهه  مههن وراا  لهه  ،و  ا وههاه لههه اههوو  فذ ههه 

خهروه سيصهروه علهى مهو   م ن خلعهه ومنابلتهه، فًحصهص املواج ه ، سيصر على مو  ه، واآل
وت ْس    الدماا ، فذ ا  ع ت اهم  جاا العدو وتسل  علي ها، وعها  ن اهرو فسهادألا،   ألا 
اهوىل ن هله احلال  الصرب مع النصع، والًعاوه على ت ميص اخلري وتعطيص الفر أو تقليله مها 

عجههههب م هههههلا، ولسههههمووم بههههأوم أصههههحاأل  لههههص بغلهههه  ل ههههن بعههههو الصههههح يا رت ل.. أم ههههن
السلطاه، أو أصحاأل املفرو  اجلربخ من زمهن بهس أميه   ىل اآله، أو ال ق هاا الًقليهدلوه، أو 

                                                 
 (.11-18ص) - 1
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فق ههاا الههبال ، ووههص هههلا فرلهه  بههال مرلهه ، وا  ههر  ىل آ ههار املههن ا املطههال  ن عههدة ج ههايب ن 
 .(1)"!!العاق من  بص ومن بعد

 
  أيب احلسهن فيمها سهل  مهرايب ن حلولهه للمفهاوص مهن خهالل رت تنس ا طهال: أقو  

الدققراطيههه  وعلهههى طرلقههه  الهههدققراطيا، فهههال لغر ههه  اسًفههه اده هنههها وههها  وهههره مهههن اهحادلهههأ 
و مجا  أهص السن ، ف لا اسمجا  واهحادلأ  منا ه  ن الن   عن اخلروج علهى احل هام رت ن 

اوهههرر فهههال سهههوز اخلهههروج عليهههه مههها دام لقهههيم  خهههروج احلهههاوم علهههى النهههاس، فهههذه احلهههاوم م مههها
 .الصالة، ومن اهدل  هللن احلدلوا اللللن اسًف د هبما أبو احلسن

ر ههه  اهلل –عههن أم سهههلم  ( 1854)حهههدلأ " اسمهههارة: "مههها رواه مسهههلم ن صههحيحه -ومن هها
ههً   وه  أ م ههر اا  فه ًه ْعر ف ههوه  : " ههال -صههلى اهلل عليههه وسههلم-أه رسههول اهلل  -عن هها ههْن س  و ته ْن  ههر وه  ف م 

 ".رت  ما ص لوْوا : ال ؟أ ف ال   ه ق ات ل   مْ  : الوا ،ع ر ر  ب ر ئ  و م ْن أ ْ   ر  س ل م  و ل   ْن من ر   و ت اب ع  
 . منا ه  توجيه للرعي ، أما احلاوم فله توجي ايب أخرل

خ رواه مسهلم حأ احل ام على القس  وبياه ما عند اهلل للمقسطا  واحلدلأ الهل -فمن ا 
، وابن أيب ايب  ن (5371)حدلأ " ا ًىب"، والنسائ  ن (1827)حدلأ " صحيحه"ن 
 (:35132)حدلأ " مصن ه"

ههط ا  ع ْنههد  اللوههه  علههى م ن ههاب ر  مههن : "  ههال رسههول اللوههه  :  ههالعههن عبههد اللوههه  بههن ع ْمههر و    هو اْلم ْقس 
ههْم و أ ْهل ههي  ْم ومهها و و ْلً هه -عهه  وجههص-  ههور  عههن ق  هها  الههرمحن  لْههه  ق  هها  الوههل لن  له ْعههد ل وه  ن ح ْ م    ا ل د 

 ."و ل وا
 مههام عههادل واههاأل  فههأ ن عبههادة : سههبع  ل ل ههم اهلل ن ظلههه لههوم رت ظههص  رت ظلههه: "وحههدلأ

 .احلدلأ...اهلل
مها فيهه زجهر للح هام عهن ال لهم والغه  ووعيهد لل هاملا مهن م  واحلهدلأ الهلخ رواه  –ومن ا 

: لقهول مسعهت ر س هول  اللوهه  :  العن معقص بن لسار ( 1831)مسلم ن صحيحه حدلأ 
 ".ما من أ م ري  ل ل   أ ْمر  اْلم ْسل م ا    و رت  س ْ  د  دم و له ْنص ع   رت ق ل ْدخ ْص م ع   ْم اجلْ نو   "

                                                 
 (.11ص) - 1
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ى فاعجههد ل قههه أيب احلسههن و صههحه حيههأ ق لههأيب هبههله اهحادلههأ ن اسجابهه  علهه
سهههؤال السهههائص عهههن أعمهههال احلهههراك اجلنهههويب وعهههن خهههروج الهههروافو ن صهههعدة، واعًهههرب أعمهههادم 
ادمجي  اله  في ها اخلهروج السهافر  ىل حهد سه   الهدماا وتفهرلد اهلهور املؤل ه  مهن املسهلما 

، وطعههن فههيمن لعههد هههله اهعمههال اسجراميهه  خروجههاأل، ووصهه ه (1)ق لعههد هههله اهعمههال خروجههاأل 
املههاا الع ههر، وملهها سههسص عههن خههروج احلههاوم أتههى باهحادلههأ الهه  في هها توجيههه  بأ ههه لصههطاد ن

 بوخ للرعي ، ورت أعرر هلا املصطلع املسمى آروج احلاوم، ولو  ال أبو احلسن أ ا  صديب 
 . هنا توجيه الرعي   ىل الصرب والسمع والطاع 

   ههارك علههى موا هه    ين ومههن لقههرأ  جاباتهه  املً ههررة مههن خههالل الدققراطيهه  وعههدم: فههأ ول 
اهح األ وأعمادم ومطهالب م الدققراطيه  السياسهي  اله  لهربأ من ها اسسهالم سعلنها ن اه  مهن 
صههد   ن سههو  هههله اهحادلههأ  صههحاأل للرعيهه ، ولههو ونههت صههاد األ مقًنعههاأل هبههله اهحادلههأ 
و مجهها  أهههص السههن  هورديب  لهه  مههن أول  جاباتهه  وحسههمت اهمههر بههلل ، ول نههه الًالعههد 

 .الًلوه املع ود عن  واسًطدام خطو  الرجع  ن أ وال و 

                                                 
 (.31ص)ا  ر  - 1
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 الخاتية 
ال يج،يهههع فهههي جزيهههوة : "-صهههلى اهلل عليهههه وسههلم-مهها  الهههه رسههول اهلل : وأخههرياأل أ هههول
، ف هههله اجل لهههرة لإلسهههالم فقههه ، ورت تًسهههع هخ دلهههن آخهههر رت ل ودلههه  ورت "العهههوب دينههها 

 .ريها صرا ي  ورت بعوي  ورت اانياوي  ورت  اصرل  ورت غ
وعليهههههه فهههههذين ووهههههص مسهههههلم صهههههاد   هههههدعو املسهههههلما مجيعهههههاأل ن العهههههاق اسسهههههالم  ولهههههه   

ح ومايب واعوباأل  ىل الًمس  باسسالم وًاباأل وسن  ن عقائهدهم ومنهاهج م وا ًصهادهم 
واجًمههههاع م وسياسههههً م وأخال  ههههم، وارتعًهههه از بههههلل  وارتجًمهههها  عليههههه، ومهههها أمههههرهم اهلل 

وا بحب  اهلل جييعاً جال تفوقوا جاذ وجا لعية اهلل لىي   جال، ي: )بلل  ن  وله تعاىل
 (. إذ  ن،  ألخاء فألم، بين قىوب   فأصبح،  بنعي،  إخوالاً 

فاسسالم هو الدلن الوحيد اللخ سمع ورت ل ر ، وهو الدلن الوحيهد الهلخ ر هيه اهلل 
 .هم   مد دلناأل 
ومههن لبًههي غههري اسسههالم دلنههاأل : )، و ههال تعههاىل( ه الههدلن عنههد اهلل اسسههالم: ) هال تعههاىل

اليههوم أوملههت ل ههم دلههن م : )، و ههال تعههاىل(فلههن لقبههص منههه وهههو ن اآلخههرة مههن اخلاسههرلن
 (.وأمتمت علي م  عم  ور يت ل م اسسالم دلنا

فيجهههد علهههى املسهههلما مجيعهههاأل ح ومهههايب واهههعوبا أه لعًصهههموا هبهههلا الهههدلن ولهههه، وأه 
 -صههلى اهلل عليههه وسههلم- م فقههد أمههر رسههول اهلل سًمعههوا عليههه، ومههن أراد أه ل ههر  مجههاعً

 .بقًله، وما مّر بنا
 .و د وا ا اهلل عن الً ر  وما مّر ن اآلل  السابق 

 ه الههللن فر ههوا دلههن م ووهها وا اههيعاأل لسههت : )و م أهههص الً ههر  وبههرأ رسههوله مههن م، فقههال
 (.من م ن ا ا

 .مسلما من الو و  ن أتو هوبّا أه الً ر   منا هو من أفعال املفروا اللراأل لل
مهن الهللن فر هوا * أ يموا الصهالة ورت ت و هوا مهن املفهروا منيبا  ليه واتقوه و  : ) ال تعاىل

 .(32-31)الروم  ( دلن م ووا وا ايعاأل وص ح أل وا لدل م فرحوه
وهههههلا اهمههههر القبههههيع و ههههع فيههههه غالههههد املسههههلما مههههع اهسهههه  الفههههدلد، وهههها ن  لهههه  

ي ، الههههه  اهههههاروت أعهههههداا اهلل ن الً هههههر  الفهههههنيع ن العقائهههههد واملنهههههاها اهحههههه األ اسسهههههالم
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والسياسهه  وخاصهه  الدققراطيهه  بههص وارتاههنياوي ، وأسههقطوا مههن ا الههورتا والههرباا، ودخلههوا ن 
اال ايب وااادايب مهع اهحه األ اله   بهليب اسسهالم مهن بنودهها ومبادئ ها واهعاراقا، وهص 

لما ن الهيمن وغريهها، مًناسها مها أ هاموا حه بيً م  ل  فعله ول علهه حه أل اسخهواه املسه
وتن ههههيم م عليههههه أرت وهههههو احلاوميهههه  وأه احلاوميهههه  هلل وحههههده، وأصههههبحوا لًحههههاوموه  ىل 
الدققراطيهه  ولنطلقههوه ن مطههالب م مههن الدققراطيهه  املناه،هه  لإلسههالم، ورت سههيما ن بههاأل 

والناصهههرل  وغريهههها ا طال هههاأل مهههن احلاوميههه ، ولؤلهههدوه مطالهههد اهحههه األ ارتاهههنياوي  والبعويههه  
 .هله الدققراطي  رت من اسسالم

 .فنناادهم اهلل أه لًمس وا باسسالم عقيدة ومن جاأل وورتا وبراا وا يماأل هلل وحده
 

وما  نااد ح وم  اليمن أه لًمس وا باسسهالم عقيهدة ومن جهاأل وورتا وبهراا وح مها 
ومههها ت هههر  عن ههها مهههن الًعددلههه  احل بيههه  وتهههداول وا يمهههاأل هلل وحهههده، وأه لنبهههلوا الدققراطيههه  

واحل هم ، فهذه  له  جلهد علهي م وهص ال هل واملفهاوص املهدمرة دهم ولفهعب م دلنهاأل   السلط
ود ياأل وأخال األ، واا  عن هله الدققراطي  ال و ى وال ساد وس   الهدماا  وبهأ اخلهور 

  للًمس  بالدققراطيه  ومها والرعد  ىل آخر الرزالا والباللا ال  لعيف ا اعد اليمن  ًيج
 .ت ر  عن ا

 
ومهها  نااههد الفههباأل املسههلم ن العههاق اسسههالم  وغههريه أه لًمسهه وا بههدلن م دلههن اهلل 
احلهههق وأه لعًصهههموا هبهههلا الهههدلن الهههلخ رت لأتيهههه الباطهههص مهههن بههها لدلهههه ورت مهههن خل هههه، وأه 

 .لنبلوا هله اهح األ وأه لق وا من ا املو   اسسالم  احلازم
بلوا على طلد العلم وأخهله مهن املصهادر اهصهيل  الن ي ه  وًهاأل اهلل وسهن  الرسهول وأه لق

 .صلى اهلل عليه وسلم والصحيحا وغري ا، ومن وًد وعقائد ومن ا السل  الصاا
 

 ه  ههاموا بههلل  حقههق اهلل دههم مهها لنفههدو ه مههن العهه ة وال رامهه  والسههيادة والسههعادة ن 
 .الد يا والسعادة ن اآلخرة
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اهلل اجلميههع ملههها  ههد ولر ههى ومهههن  لهه  ارتعًصههام بال ًهههاأل والسههن  وارتجًمههها  وفههق 
 .علي ما والبعد عن الً ر  وارتخًالر وأسباهبما

 
 .ربي لسييع الخلاء  جصىى اهلل لىى لبينا محيخ جلىى آل  جصحب  جسى  إ   

 
 

 كتبه                                   
 ربيع بن هادي عمري املدخلي                                  

 هـ0341يف مستهل شهر ذي احلجة من عام                                
 
 


