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الباب األول
مقدمة
أ.خلفية البحث
اليمنكىودكلةعربيٌةتقعُبجنوبغربشبواعبزيرةالعربيٌة،كوبدُّىا
ماف،كمنالغربالبحراألضبر،أمامنالشماؿفتحدُّىا
منالشرؽسلطنةعي
ٌ
ة،كمناعبنوبالبحرالعريب كخليجعدف،لكنبسبب
اؼبملكةالعربيٌةالسعوديٌ
ٌ
كؿاألخرلهبعلاليمنرابعمنأفقربلدبعدالسوداف،

استكشاؼد
إتقافك
ي
جيبوٌبكموريتانيا.كماهتديداليمنأبفتصبحدكلةفاشلةعلىأساسمؤشر
الدكؿ الفاشلة ( )The 2012 Failed States Indexمن خالؿ احتالؿ اؼبراكز
الثامنة.

اغبربااليمنيةىيحربأىليةتدكربْباغبوثيْبكالرئيسالسابقعلي
عبدهللاصاحلاؼبدعومْبمنإيراف كللرئيسعبدربومنصورىادماؼبدعومْبمن
السعودية .كافاغبرباألكىلتبدأعاـََِْ ٍبإربفعمرنة أخرلُبنصف
الثاين من عاـ َُِْ تصادعت أعماؿ عنف ترجع جذكرىا إيل استياء
اؼبواطنْباؼبستفحلمنعجزاغبكومةاإلنتقاليةعنربقيقاالستقرارالسياسي.
كبعد استالءاؼبسلحْباغبوثيْبعلى صنعاءُب سبتمرب َُِْ ازداد ضعف
اغبومة انتقالية بقيادة الرئيس عبد ربو منصر ىادم .كشكل اتفاؽ السلم
كالشراكة الوطنية ابرقة أمل غبل مبكر ،لكنو تالشى سريعا ُ.كدفع اغبوثيْب
ُاؼبركزالعريبلألحباثكدراسةالسياسية.اغبرباألىليةُباليمن:صراعمعقدةكآفاؽمتباينة
الكسندرمَبسكي(سبتنربَُِٓ)صّ:

ُ

ِ
اؼبزىوكف ابنتصاراهتم اؼببكرة ميليشياهتم لسيطرة على اؼبؤسسات الرئيسية ُب
الصنعاء.كربققذلكجزئياعربتعيينهمأشخاصانموالْبؽبمُبمناصبـبتلفة
ُب اؼبؤسسات ككسائل اإلعالـ .كتبددت اآلماؿ كليان ُب كانوف الثاين /يناير
َُِٓعندمااستقبلىادمكعبأ،بعدفَبةكجيزةمنىركبومناإلقامةاعبربية
ُب صنعاء كإقامة قصّبة ُب عدف ،إىل اؼبملكة العربية السعودية  ،كحسب
استقالتوكقرارمواصلةرائستو،كُبالوقتالنفس،قرراغبوثيْبتوطيدنسختهم
اؼبعدلةمنالدستورالوطِبكإنشاءىيااتحكوميةخاصةهبم.ككاصلواسبردىم،
دافعْباليمنكلوإيلحربأىلية ِ.
كصلتاغبربإىلمرحلةاألزمةعلىصبيعاؼبستوايت،فحسباألمم
اؼبتحدةىناؾٕ ماليْبنسمة،أمربعالسكافعلىكشكاجملاعة،كمليوف
شخص مصابوف ابلكولّبا ،إىل جانب سقوط أكثر من َََ َُ.ضحية
مدنية،ىذاالوضعاإلنسايناؼبأساكممازاؿقابالللتوسعُبظلعدـكجود
مؤشراتلنهايةاغبربُباليمنكضبابيةالتحركاتاؼبيدانيةالٍبتقودىاكلمن
السعوديةكاإلمارات ّ.
ؽبا ثالثة تطورات مهمة توضح التغيّبات الٍب أعقبت اؼبؤسبر :أكؽبا أف
اؼبشهدالسياسيأصبحراديكالياكمستقطباإيلأقصىحد،ىوهماشوشعلى
صبيع ركابط التماسك كالتعاكف بْب اعبماعات على أساس التشابو التارىبي
الثقاُب.اثنيهاأفالتغّب ُبميزافالقولكمركنةالتكيفالتواصليةأكحيالكل
ك
ٌ
 2نفساؼبراجع
ّأخبارعربية،صحفعاؼبية:اغبربعلىاليمنساحةصراعإماراٌبسعودممكتوـ(اعبمعةٗفّباير
َُِٖ)الساعةََِ:

ّ
صباعةمنىذهاعبماعاتاؼبتصارعةابلتفاؤؿ.بتحقيقاؽبيمنةعلىاآلخرين.
أما التطور الثالث فهو متمثل ابنعداـ أدىن ثقة لدل مواطِب اليمن حبكومة
مركزيةكابلعمليةالسياسيةكحلؼبشاكلهم.إذلديهممرجعيةابئسةكخيبةأمل
منعمليةتفاكضطويلةكحكومةانتقاليةمعدكمةالفعالية،فضالعنعدـ
كجودقائديبكنوشحذآماؽبمكحشدىمربترايةكاحدة ْ.
إفالفوضىالٍبكقعتُباليمنالفضالؽباعنظاىرةالربيعالعريب 
( (Arab Springالٍبحدثتُبعاـََُِ حيثىناؾ اغبركاتالعديدمن
الثوراتنظاـحكومة الشرؽاألكسط .دخلاليمنمنعطفان سياسيان كعسكراين
جديدانىذاالعاـمعمقتلالرئيسالسابقعليعبدهللاصاحلعلىيداغبوثيْب
كارتفاععبدالربومنصور ىادمُبعاـَُِِ ُبحفلةكعدبوالرئيسعبد
بومنصورىادمليحلالصراع ٓ.
ٌ
الر
ُبىذهالرسالةتبحثالباحثةعنخطبةايأىلناُباليمنحملمدبنعبد
الرضبن العريفي .حكي عريفي ُب ىذه اػبطبة من اغبزف كاألمل الذم شعر بو
حيثأصاباليمنبسببالنزاعاتكاغبركبببعضأطراؼكاغبك وماتغّب
القادرةعلىتنفيذالوالية.كمعذلكيقوؿالعريفيعنمزاايككراماتاؼبواطنْب
اليمنْبالسابقْبُبالقرآفكاغبديث.كماشرحوكيفأفيكوفقائدا.كفضال
عندعوةالسالـعرضوعلىاؼبواطنْبكاغبكومةمنأجلإهناءاغبرب.كانت
اػبيطٍبىةي ىي بضم اػباء ،كىي ما ييقاؿ على اؼبنرب ،كىو الكالـ بْب متكلم
 4مراجعالسابق:اؼبركزالعريبلألحباثكدراسةالسياسية.صِ:
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ْ
كسامع،كمنواشتقاؽاػبيطبىةٔ.اػبطبةنوعمنأنواعنثرالفِبيؤثرَبالنفوس
كيثّبالعواطف،يقصدبوالتأثّبُباعبمهورعنطريقالسمعكالبصرمعا .
ػبطبةىيفن منفنوفاألدبعرفهاالعربمنذاعباىلية،قوامهاالنثر
ا
ٌ
بكلمات منتقاة كجعل موزكنة كمسجوعة ،يلقيهها صاحبها علي اؼبمستمعْب
ليؤكدؽبمرأايأكفكرةأكليربىنعلىعقيدةأكعظةٕ.كلمةاػبطبةيتذكرلنا
عننفرمنىبطبعليمنربٍبيتكلمعنالكالـاؼبفيد.اػبطابةتتضمنعن
الدينيةكاألساسيةكاإلقتصاديةكاغبكوميةكاؼبعاملةكغّبىا.
أمااػبطبةمنباريةىياػبطبةالٍبتلقىفوؽاؼبنابركُبتعريفالعلماء
افاػبطبةىيالكالـاؼبؤلفالذميتضمنكعظاكبالغاعليصفةـبصوصة
كابختصار.اعبمعةىيبضماؼبيمكإسكاهناكفتحها:اعبي يم ىعة،كاعبي ٍم ىعة،كاعبي ىم ىعة،
كاؼبشهورالضم،يقاؿاعبي ىم ىعةألهناذبمعالناسكثّباكذىبواهباإىلصفةاليوـ
اؼبسجداعبامع،كإفشاتقلت
كصبىع،ك
كهب
أنوهبمعالناس  .ي
مععلىصبيعات ي
ي
ى
مسجداعبامعابإلضافة ٖ.
انطالقاماسبقالبيافأرادتالباحثةأفتبحثعناػبطبةدمحمبنعبد
الرضبنالعريفىابستخداـالنظريةالواقعيةاألدبية.


َْٓ

ٔعبدالعزيزبندمحمبنعبدهللااغبجيالفخطبةاعبمعةكأحكامهاالفقهيةصُٔ:
ٕدمحمالتوقبي،اؼبعجماؼبفصلَباألدبدارالكتابالعلمية،بّبكت:الطبعةاألكىلاعبزءاألكؿ،ص:
ٖ

عبدالعزيزبندمحمبنعبدهللااغبجيالف،صُٗ:

مراجعالسابق:

ٓ
ب .مشكلة البحث
اعتماداعلىماسبقتريدالباحثةأفربددمشكلةالبحثىيمااؼبوضوعات
اإلنسانيةاؼبتضمنةُبخطبةدمحمعبدالرضبنالعرُب؟ 

ج .غرض البحث
كأما غرض البحث ُب ىذه الرسالة فهى ؼبعرفة اؼبوضوعات اإلنسانية
اؼبتضمنةُبخطبةدمحمعبدالرضبنالعريفي 

د.معاين ادلصطلحات
قبل دخل إىل البحث ربسن للباحثة أف تشرح بعض معاين اؼبصطلحات
اؼبضمونةمنالكلماتالٍبتكوفُبموضوعالبحث :
 .1اإلنسانية
اإلنسانيةىيمنكلمةإنسافدبعُبالبشرية ٗ.اإلنسانيةىينزعةعقلية
صبالية.كاحتتالزـتطورالتفكّباإلنساينُبـبتلفأعصرهالقديبةكاغبديثة
كتأساسيةمغركسةُبجذكرالوجوداإلنساين.أكالفن اإلنساينعامة
كحر
ٌ
كشأفتفسّبأيةصبغةمنالصبغاتاألدبيةأكالفنيةمنمذاىباألدبأك

ٗقبمعاللغةالعربية،اؼبعجمالوسيط(،مصرل:مكتبةالشركؽالدكليةََِْ)صَّ:

ٔ
الفن عامةكاؼبالحمكالغنائيةكاإلتباعية كالواقعيةكالرمزية َُ.أمااإلنسانية
ٌ
منانحيةاللغةاإلقبليزيةىيىيومانيس()Humanismدبعُبيتعلقابإلنساف .
 .2خطبة



كلمة خطبة مأخوذة عن الفعل خطب-ىبطب خطابطا اك خطبةُُ.
اػبطبة لغة مصددر من :خطب – ىبطب – خطببة – كخطابة ،ام قرأ
اػبطبة على اغباضرين .يقاؿ "اػبطب القوـ كُب القوـُِ .اما اصطالح فلها
معنياف،أحدنبااهنااسمللكالـاؼبنشورسجعاكافأكمرسال،كاثنيهمااهنا
القاء الكالـ اؼبنثورمسجوعا كافاك مرسال ،إلستعمالة اؼبخاطبْب إىلرأل أك
ترغيبهمُبعملُّ.اػباطبىومنيقوـابػبطابة  .
 .3اي أهلنا ىف اليمن
كانت"ايأىلناَباليمن"موضوعامنموضوعاتاػبطبةحملمدبنعبدالرضبن
العريفىالٌبألقاىاَباؼبنابراعبمعية.


َُدمحمعبداؼبنعمخفاجي،مدارسالنقداألديباغبديث(,اغباءاؼبعويةاللبنانية:لبناف)ُٗٗٓ،
صٖٓ:

ُُجبورعبدالنور،معجماؼبعاينلكلرسماؼبعُب(،دارالعلمللمالبْب،بّبكتُْٖٗ )
ُِلويسمعلوؼاؼبنجدُباللغة(اؼبطبعةالكاثوليكية–بّبكتَُٖٗ)صُٖٔ:
ُّعلىؿبفوظُ،باػبطبةكاعداداػبطيب(داراالعتصاـ,مصرم)ُّٖٗ:صْْ:

ٕ
ه.الدراسات السابقة
 .1ازدىار اػبطبة ُب العصر األموم ،كتبو دمحم نزر جعفر ُٕٗٗ ،كىو
متخرجبكليةاألدبكعلوـاإلنسانيةبقسماللغةالعربيةكأدهباحبامعة
الرانّبم اإلسالمية اغبكومية .انو يبحث عن نشأة ك تطور اػبطبة ُب
العصر األموم من جهة السياسية ك اإلقتصادية ك الدينية كمن كل
جهةُْ.كامافائدةللباحثةمنولتعريفعمدةاػبطبة.كفرؽبْبىذه
الرسالةأنويبحثعناػبطبةُبالعصراألمومكمليبحثعنخطبة
دمحمعبدالرضبنالعرُب .
 .2خطبة زايد بن أبيو كتبو دمحم يس َُِّ كىو متخرج بكلية األدب
كعلوـ اإلنسانية بقسم اللغة العربية ك أدهبا حبامعة الرانّبم اإلسالمية
اغبكومية.انويبحثعنخطبةزايدبنأبيوبدراسةاإلجتماعيةاألدبية.
امامنهجالبحثُبىذهالرسالةفهيالرسالةاؼبكتبيةبطريقةربليلية
الوصفية.كامافائدةللباحثةمنولتعريفدراسةربليليةإجتناعيةأدبية.
كفرؽبْب ىذهالرسالةأنويبحثعن  دراسةربليليةإجتناعيةأدبيةُب
خطبةزايدبنأبيوكمليبحثعنخطبةدمحمعبدالرضبنالعرُب .
 .3فبيزات خطبة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُب حج الوداع ،ََِٗ ،كتبو دكدم
سافَبلكىومتخرجبكليةاألدبكعلوـاإلنسانيةبقسماللغةالعربيةك
أدهباحبامعةالرانّبماإلسالميةاغبكومية,انوتكلمعنخطبةرسوؿُب
كفائدةللباحثةافيعرؼ

حجالوداعبطريقةالدرسةالوصفيةالتحليليةُٓ.
ُْدمحمنزرجعفر،ازدىاراػبطبةُبالعصراألموم،دارالسالـ:بندأتشيةُٕٗٗ
ُٓدكدمسافَبل،فبيزاتخطبةرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصُبحجالوداع،دارالسالـ:بندأتشيةَُِِ

ٖ
كيفطريقةالوصفيةالتحليليةكفرؽبْبىذهالرسالةأنويبحثعن
خطبة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُب حج الوداع ك مل يبحث عن خطبة دمحم عبد
الرضبنالعرُب .
 .4خطبة أمّب اؼبؤمنْب على بن أىب طالب َب هنج البالغة ,كتبو ىندرا
كسوما،كىومتخرجبكليةاألدبكعلوـاإلنسانيةبقسماللغةالعربيةك
أدهباحبامعةالرانّبماإلسالميةاغبكومية.اهناتكلمعنعناصراألدب
ككيفية اللغة ُب خطبة على بن أىب طالب .كفائدة للباحثة  لتعرؼ
عناصراألدبككيفيةكانظرةُبمقايساألدب.كفرؽبْبىذهالرسالة
أنويبحثعنخطبةأمّباؼبؤمنْبعلىبنأىبطالبكمليبحثعن
خطبةدمحمعبدالرضبنالعرُب.
 .5خصائصاػبطبةالدينيةلعلٌيبنأيبطالب،كتبوجوميداركىومتخرج
بكليةاألدبكعلوـاإلنسانيةبقسماللغةالعربيةكأدهباحبامعةالرانّبم
اإلسالميةاغبكومية.أنويبحثعناػبطبةالدينيةكاللمحةالعامةمن
انحيةاأللفاظكاؼبعاين ُٔ.كامافائدةللباحثةمنولتعريفخصائص
اػبطبة من انحية  األلفاظ .ك فرؽ بْب ىذه الرسالة أنو يبحث عن
خصائصاػبطبةالدينيةلعلٌيبنأيبطالبكمليبحثعنخطبةدمحم
عبدالرضبنالعرُب .
 .6اإلنسانيةُبركايةعذراءجاكراتلنجيبالكيالينكتبوتوكوألفسافَبا
كىو متخرج بكلية األدب كعلوـ اإلنسانية بقسم اللغة العربية ك أدهبا
حبامعة الرانّبم اإلسالمية اغبكومية .أنو يبحث عن نظرية اإلنسانية
ُٔجوميدار،خصائصاػبطبةالدينيةلعلٌيبنأيبطالب.دارالسالـ:بندأتشيةََُِ

ٗ
ألبراىاـ ماسلو(ُ )Abraham Maslowب الركاية عذراء جاكرت دبنهج
الوصف التحليليُٕ .كاما فائدة للباحثة منو لتعريف النظرية اإلنسانية
ألبراىاـماسلو(.)Abraham Maslowكفرؽبْبىذهالرسالةأنويبحث
عن  النظرية اإلنسانية ألبراىاـ ماسلو(ُ )Abraham Maslowب الركاية
عذراء جاكرات لنجيب الكيالين كمل يبحث عن اإلنسانية ألبراىاـ
ماسلو(ُ)Abraham Maslowبخطبةدمحمعبدالرضبنالعرُب.
 .7اإلنسانيةُبركايةالرجاؿالذمامنلنجيبالكيالينُٖ.كتبوسرايدرمى
كىو متخرج بكلية األدب كعلوـ اإلنسانية بقسم اللغة العربية ك أدهبا
حبامعةالرانّبماإلسالميةاغبكومية.أنويبحثعنظواىراإلنسانيةُب
ركاية الرجاؿ الذم امن منها حرية اغبياة كاؼبساكاة ،كالتوازف اغبياة،
كمساكيةاغبقوؽ،كالقضاءعلىالفقر،كاإلعَباؼلألجانب،كالتسامح،
كحياةاعبمالية.كفرؽبْبىذهالرسالةأنويبحثعن ظواىراإلنسانية
ُبركايةالرجاؿالذمامنلنجيبالكيالينكمليبحثعناإلنسانيةُب
خطبةدمحمعبدالرضبنالعرُب.

و .منهج البحث
أمامنهجالبحثالذلاتستخدمتوالباحثةَبكتابةىذهالرسالةفهو
منهجالوصفيالتحليليحيثأفتقوـالباحثةبتحليلاإلنسانيةدراسةكاقعية
َُِٖ

ُٕتوكوألفسافَبا،اإلنسانيةُبالركايةعذراءجاكراتلنجيبالكيالين.دارالسالـ:بندأتشية
ُٖ

سرايدرمى،اإلنسانيةُبركايةالرجاؿالذمامنلنجيبالكياليندارالسالـ:بندأتشيةَُِٖ

َُ
ُبخطبةدمحمعبدالرضبنالعريفي.كأماطريقةصبعاؼبعلوماتكالبياانتاحملتاجة
ؽبذهالرسالةفتعتمدالباحثةعلىطريقةالبحثاؼبكتىبحيثتطالعتالباحثة
اكيفية

علىالكتبكالدكرايتكاؼبقاالتكالويبالٌبتتعلقهبذهالرسالة.ك ٌأم
ػتابةىذهالرسالةاعتمدتالباحثةعلىماقررهقسماللغةاللعربيةكأدهبابكلية
كػ
ٌ
ُب
اآلداب كالعلوـ اإلنسانية جبامعة الرانّبم اإلسالمية اغبكوميٌة دار السالـ 
كتاب :
Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN ArRaniry Darussalam-Banda Aceh, tahun 2014

الباب الثاين
سرية دمحم بن عبد الرمحن العريفي
أ .حياته و نشأته
دمحمبنعبدالرضبنبنملهيالعريفياعبربماػبالدم،كلدعاـَُّٗ
ىػ َُٕٗ /ـ ك ينتسب إىل فخذ اعببور من قبيلة بِب خالد ك ترجع إىل
داعياإلسالميالسعودمأكخاطبُب
الصحايبخالدبنالوليد هنع هللا يضر.ىو
ٌ
مسجدالبواردمُبالرايضمنذعاـََِٔ.كقدأعطىخطباعبمعةألكثر
منعشرينعاماُباؼبساجدالبارزةُباؼبملكةالعربيةالسعوديةحٌبُببعض
البلدافالعربيةاألخرل.
الدكتورالعريفيىوداعياؼبشهورُبالشرؽاألكسط.لوحوايلِِْ
مليوفمتابععلىالفيسبوؾكُ ُٖ.مليوفعلىتويَب.عددكبّبمناؽباكيْب
هبعلوأكثرالعلماءالشعيبُباؼبملكة العربيةالسعودية.كمادااينلواألنشطة
الدينية غّب أنو خاطب كاف الشيخ العريفي شرؼ ااؼبستشار ُب العديد من
اؼبؤسساتاإلسالؼبية.كأنوعضواُباالربادالدكيلللعلماءاؼبسلمْب .كأستاذ
مساعد ُب كلية اؼبعلمْب جبامعة اؼبلك سعود .ك ؿباضر متعاكف لعدد من
اعبامعاتُب الداخلكاػبارج،ككمايتحدثُبـبتلفالتلفزيوانتكاإلنَبنت
لنقلدعائو 
يتعلمالشيخالعريفيُباثنويةالسمهودمكينومأفيلتحقدراستوُب
الطب ،كلكنتراجعكالتحقبكليةالشريعة،كبعدذلكتقدـللدراساتالعليا
ٌ
ُُ

ُِ
ُب جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالميةُٗ .كانت البلدة االصلي ىي
القويعيهو ،لكن نشأ ُب اؼبدينة الدماـ ُب حي العماؿ الوالد ،يتزكج كالده ّ
نساءكلديوُِ اخاكاختا.كاماحفظوللقراففقدبداءُباؼبرحلوالثانويةٍب
اكمالوُباؼبرحلواعبامعة .
إعتقاؿالشيخالعرُبُبَُِّ احتجزتوالسلطاتالسعوديةُبُِ
يوليوَُِّ علىخلفيةموقفومناالنقالبُبمصرللتحقيقمعو،ككضعتو
ربتاإلقامةاعبربية،كمنعتومنالسفرإىلقطرإللقاءؿباضرةدينيةُبالدكحة،
مندكفأفتوضحسببالتحقيقمعو.بعدشكولضدهمنكزارةاػبارجية
اؼبصريةأبنويتدخلُبالشأفاؼبصرمكربفظتبوعلىذمةالتحقيقكافرجعنو
بعداايـبعدتوقيعوتعهداعلىافاليتطرؽُبالشأفالسياسياؼبصرمَِ.
ب.

ادلؤهالت العلمية

تعلمالشيخالعريفيعلىالتعليماالبتدائيُباؼبدينةالدماـكيلتحق
دراستوبكليةُبالدائرةاؼبستول،أخذالشيخالعريفيُبأكصوؿالدين،بقسم
العقيدةكاؼبذاىباؼبعاصرةجبامعةاإلماـدمحمبنسعود.كزبرجُبعاـُُُْ
ق.كيواصلدراستوُبنفساعبامعةلشهادةاؼباجستّبُبأصوؿالدين،
بعنواف الرسالة "الكافية الشافية ُب االنتصار للفرقة الناجية البن القيم ربقيق
كدراسة" بتقدير فبتاز مع مرتبة الشرؼ األكىل عاـ ُُْٔىػ (ُٔٗٗـ) من
جامعةاإلماـدمحمبنسعوداإلسالميةابلرايض.كيلتحقشهادةالدكتوراهُب
.html diakses pada 24 Februari 2018 pukul 14:42دمحم العريف https://www.kutub-pdf.com/author/
https://ar.islamway.net/scholar/521/profile diakses pada 26 Februari 2018 pukul 21:34
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ُّ
أصوؿالدينُ،بالعقيدةكاؼبذاىباؼبعاصرة،بعنوافالرسالة"آراءشيخاإلسالـ
ابنتيميةُبالصوفية،صبعكدراسة"بتقديرفبتازمعمرتبةالشرؼاألكىلعاـ
ُُِْىػ(ََُِـ)منجامعةاإلماـدمحمبنسعوداإلسالميةابلرايض.ككاف
معلميو مراحلو االبتدائيو كاف من اعبنسيو اؼبصرم كالفلسطْب ككاف الشيخ
يوسفاػبويطردكركبّبعلىشخصيوحيثكافيلقيدكراتُبالتجوديد
كُبعلوـاخرل .
ابإلضافةإىلالتعليمالرظبي،كافالشيخدمحمالعريفيهبلسللدراسةمع
العلماء.كىم:
• درسالتفسّبكالفقوعلىظباحةالشيخابنابزرضبوهللابدركسمتفرقة )
ُُُُّْْٗ-ق(
• درسالفقوكالتوحيدكاؼبللكالنحلعلىالشيخعبدهللابنجربينرضبو
هللا.
)ُُّْ ُُِْ-ق(.
• درسالتوحيدكغّبهعلىالشيخعبدهللابنقعودرضبوهللاخالؿ
ُُّْىػُُْٖ-ىػ(ُّٗٗـُٖٗٗ-ـ).
• درسشياانمنالفرائضعلىالشيخالفرضيد.عبدالكرًنالالحم.
• قرأُبالفقوعلىعددمناؼبشايخُباؼبدينةالنبويةُبأعواـمتفرقة
• كحصلالشيخالعريفيعلىشهادةالقرآفمنبعضالقراء.
كلواإلجازاتالعلميةبعضهم:
• إجازةُبالقرآفالكرًنمنشيخقراءاليمنالشيخوبياغبليلي.

ُْ
•
•
•
•
•
•
•
•

ت.

إجازةُبالقرآفالكرًنمنشيخقراءمصرالشيخأضبدعيسى
اؼبعصراكم.
إجازةحديثيةمنالشيخالقاضياحملدثإظباعيلبنعلياألكوع.
إجازةحديثيةمنالشيخالقاضياحملدثدمحمبنإظباعيلالعمراين.
إجازةحديثيةمنالشيخاؼبسنداؼبغريبأيبخبزة.
درسيلقيوُبشرحسلمالوصوؿُبجامعاغبديثيابلرايضبدأعاـ
ُِِْىػ.
درسيلقيوُبشرحعمدةالفقوُبجامعاغبديثيٍبجامعالدخيل
ابلرايضبدأعاـُِِْىػ.
درسيلقيوُبالتفسّبُبجامعالدخيلابلرايضبدأعاـُِْٕىػ.
دكراتعلميةمتنوعةُبشرحأصوؿاإليباف،كأشراطالساعة،كالسّبة
النبوية.
ادلشاركات وادلؤمترات

حضر كقدـ الشيخ العرُب الدكرات التدريبية متنوعة ُب مهارات تطوير
الذات ،كفنوف التعامل مع اآلخرين ،كفنوف التفاكض كاإلقناع ،كمهارات
اإللقاء،كعلماالتصاؿ،كماأفلومشاركاتإعالميةُبالقنواتالفضائية
اؼبتنوعةمابْبمسجلكمباشر.كاؼبشاركاتاألخرمفهو:
• شارؾ دباات احملاضرات العامة ُب اؼبساجد كاؼبخيمات الشبابية ُب
الداخلكاػبارج.

ُٓ
•
•

•

•
•
•
•
•



شارؾ ُب تقدًن عدد من الدكرات العلمية الشرعية ُ ،ب داخل
اؼبملكةكخارجها.
شارؾُبعددمناؼبلتقياتكاؼبؤسبراتُبالداخلكاػبارج(منها:
مؤسبراغبوارالوطِبابؼبملكة،كمؤسبرنصرةالنيبملسو هيلع هللا ىلصابلبحرين،كمؤسبر
اإلسالـ كاغبضارات ابألرجنتْب ،كمؤسبر أطباء اغبرمْب ابؼبملكة،
كمؤسبرحقوؽالنيبملسو هيلع هللا ىلصدبكة،كغّبىا).
حضركقدـدكراتتدريبيةمتنوعةُبمهاراتتطويرالذات،كفنوف
التعامل مع اآلخرين ،كفنوف التفاكض كاإلقناع ،كمهارات اإللقاء،
كعلماالتصاؿ،كغّبىا.
مشاركاتإعالميةُبالقنواتالفضائيةاؼبتنوعة(بلغتخالؿعشر
سنواتأكثرمنألفلقاءمابْبمسجلكمباشر
عضو ؾبلس األمناء ابؽبياة العليا لإلعالـ اإلسالمي التابعة لرابطة
العاملاإلسالمي.
عضوُبعددمناؼبكاتبالدعويةكاؽبيااتاإلسالمية.
ؿباضرمتعاكفلعددمناعبامعاتُبداخلاؼبملكةكخارجها.
متعاكف مع اإلرشاد الديِب ُب و
كل من :األمن العاـ (ُب السجوف،
كمدينة التدريب ،كغّبىا) ،الدفاع اؼبدين ،كزارة الدفاع ،كلية اؼبلك
فيصلاعبوية،اغبرسالوطِب،كزارةالَببيةكالتعليم.

ُٔ
ج .ادلؤلفات
بلغتأكثرمنعشرينعنواانن،كىينوعاف:
الكتاب:
• الكافية الشافية ُب االنتصار للفرقة الناجية ،إلبن القيم ،ربقيق
كدراسةُبؾبلدين،كىيرسالةاؼباجستّب.
• موقفابنتيميةمنالصوفيةُبؾبلدين،كىيرسالةالدكتوراه.
• هناية العامل (ُبأشراط الساعة) طبع منو ُب َِّ ألف نسخة
كترجمإيل(ٔ)لغات.
• استمتع حبياتك ،صدر (ََِٖـ) كطبع منو ّ مليوف نسخة
كترجمايل(ُُ)لغات.
• العاملاألخّب.
• ذبربٍبُبربعقرف.
• الدررالبهيةمنفتاكمابنتيمية
• زبدةالفوائدمنكتبابنتيمية
• اؼبفيدُبتقريبأحكاـاؼبسافر(طبعثالثطبعات).
• اؼبفيدُبتقريبأحكاـاألذاف(طبعطبعتاف).
• الدررالبهيةُباأللغازالفقهية(طبعطبعتاف).
• ىل تبحث عن كظيفة (ُب الدعوة إىل هللا  ،طبع منو مليوان
نسخة).
• اركبمعنا(ُبأنبيةالتوحيد،طبعمنوأربعةماليْبنسخة).
• إهناملكة(طبعمنومليوفكنصفنسخة).

ُٕ
• ُببطناغبوت(طبعمنومليوفكنصفنسخة).
• إالليعبدكف(شرحمصورللعبادات:الصالةكالزكاةكالصوـكاغبج
،طبعمنومليوفنسخة).
• رحلةإىلالسماء(طبعمنومليوفكنصفنسخة).
• عاشقُبغرفةالعمليات(توجيهاتلألطباءكاؼبرضى،طبعمنو
ََٕألفنسخة).
• صرخةُبمطعماعبامعة(ركايةحوؿاغبجابكأدلتو)(طبعمنو
مليوفكنصفنسخة) .
اؼبطوايت :
• أذكاراؼبسلماليومية(طبعمنهاعشركفمليوفنسخة،خالؿ
ثالثسنوات)
• أينتذىبوف؟(ُبالسحركالعْب،طبعمنهاشبانيةماليْبنسخة)
• ماذاتفعلْبىناؾ؟(توجيهاتلألخوات،طبعمنهاسبعةماليْب
نسخة)
• ىلطرقتالباب؟(ُبقصصاتئبْب،طبعمنهاطبسةماليْب
نسخة)
• كمإؽبانتعبد؟(ُبأنبيةالتوحيد،طبعمنهاأربعةماليْبنسخة)
• كغّبىاُِ.
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الباب الثالث
اإلطار النظري
أ.مفهوم النظرية اإلنسانية

اإلنسانيةىيمنكلمةإنسافدبعُبالبشريةِِكىومنمصدرالصناعى.
إفدراسػػةاإلنسػػافكمػػايػرتبطبػػوُبمبػػوهكحياتػػوكفكػػره،ضػػرزرةلدراسػػةأدبػػو
كعطائػو.كسػيظلاألدبمرتبطػاابإلنسػافارتباطػػاقػواي،كمرتبطػاببياتػوكحياتػػو،
كفكرهكعملو،كتصورهكإيهاتو،كهنجوكسلوكو.كاإلديباؼبسلماليسػتطيعأف
ػالمياؼبتميٌ ػػزإالٌإذاسبيٌ ػػزى ػػوأكال،كظه ػػرسبيٌ ػػزه،
يتقػ ػ ٌدـعطائ ػػوُباألدباإلس ػ ٌ
كابنتأصالتوِّ.
إلنسانية ىي نزعة عقلية صباليةكؾبموعة من كجهات النظر الفلسفية
كل شئ سخرت
كاألخالقية الٍب تركز على قيمة ككفاءه اإلنساف .دبعِب أف ٌ
ؼبصاحةاإلنسافِْ.النزعةاإلنسانيةلومعنيافأحدنباترىبيكاآلخرمذىب.
كاحتتالزـتطورالتفكّباإلنساينُبـبتلفأعصرهالقديبةكاغبديثةكحركت
الفن اإلنساين عامة كشأف
أساسية مغركسة ُب جذكر الوجود اإلنساين .أك ٌ
الفن
تفسّب أية صبغة من الصبغات األدبية أك الفنية من مذاىب األدب أك ٌ
ِِقبمعاللغةالعربية،اؼبعجمالوسيط(،مصرل:مكتبةالشركؽالدكليةََِْـ)صَّ:
ِّالدكتورعرانفعليرمضافالنجول،األداباإلنسالمىإنسانيةكعاؼبية،الطبقةاألكىل(الرايض:
دارالنحومللنشركالتوزيعُُٖٗـ)صَُٓ:
Bambang Sugiharto, Humanisme dan Humaniora : Relevansinya Pendidikan,
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(Yokyakarta : Jayasutra 2008) hal.203

ُٖ

ُٗ
عامةكاؼبالحمك الغنائيةكاإلتباعيةكالواقعيةكالرمزيةِٓ.أمااإلنسانيةمن
انحيةاللغةاإلقبليزيةىيىيومانيس) (Humanismدبعُبيتعلقابإلنساف .
أماُباإلسالـفاليعػرؼاؼبصػطلحاػبػاصلتكػرًناإلنسػافكالرتقػلء
ذلػػكالفػ ٌػنِٔ.كمػػنالواضػػحأفملمػػحتؤكػػدعليػػوالنزعػػةاإلنسػػانيةىػػوأنكػػار
أمجػػارجاإلنس ػػافك ػػالوحيكال ػػدين،كربقيػػقاإلنسػػافلقواتػػوكقدراتػػواعبالق ػػة،
كاعتبارالسعادةاإلنسانيةغايةُبذاهتا،التطلبأمتربيراتجارجاإلنسافِٕ .
إفمفهػػوـاإلنسػػانيةىػػومػػنأكثػػراؼبفػػاىيمالػػٍبهبمػػععليهػػاالنػػاسعلػػى
إختالؼآرائهموأدايهنمكمعتقداهتم.ففيالواقعالبشرمعلػىمسػتولالكواكػب

أبسره،فأفأمدينمناألدايفالوبظػىبتأييػدصبػعالػبن.فنػرلأفألمديػن
ٌ
مػناألدايففريقػػامػنالنػػاسيػؤمنبػػوفريػقآخػػر.كقػديػػؤمنفريػقمػػنالشػػرابهلل
كقداليؤمنبوفريقآخر.
قػػاؿبػػوؿإدكاردُب"موسػػوعةالفلسػػفة"أفاإلنسػػانيةىػػيحركػػةفلسػػفية
الػػٍبقػػاـهبػػاَببدايػػةاألمػػرىػػماإلنسػػانيوفاإليطػػاليوفُ،بمنتصػػفالقػػرفالرابػػع
عشػػر.أصػػبحتىػػذهاغبركػػةكاحػػدةمػػنعوامػػلظهػػورحضػػارةجديػػدةجلبػػت
تبط
التغيػػّبُبأكركابتسػػمىعصػػرالنهضػػةِٖ.إفالنزعػػةاإلنسػػانيةآنػػذاؾالت ػر 
كثػّباأبمػورالػػدين،كالزبتلػفبػػو.كالغػرضالرئيسػػيمػنىػػذهالنزعػةاإلنسػػانية
ىواألخالؽالٍبترتكزعلىاإلعػَباؼبكرامػةاإلنسػاف،كقيمػةاغبيػاةُبالعػامل،
ِٓدمحمعبداؼبنعمخفاجي،مدارسالنقداألديباغبديث(,اغباءاؼبعويةاللبنانية:لبنافُٗٗٓ،ـ)،
صٖٓ:
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Husna Amin, Agama dan Humanisme, (Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh dan Ar-

Raniry Press , 2013). Hal:111

ِٕحيديرالغدير،الشعركالقضااياإلنسانيةاؼبعاصرة(الرايض:مكتبةالتوبةَُِٓ،ـ)صِ:
Husna Amin, op, cit. hal. 122

28

َِ
كاإلرداةاغبرةللعملِٗ.إفاإلنسانيةُبزمنالنهضةتعتزـإعادةاكتشػاؼالقػيم
اإلنسػػانيةبكػػلجوانبهػػا.ينظػػرإىلاإلنسػػافعلػػىأنػػومولػػودُبالعػػاملكالتػػارىبي،
كلدي ػػوالق ػػدرةعل ػػىنق ػػناتري ػػخحيات ػػوكعل ػػىتوجي ػػوىدف ػػوم ػػنأج ػػلربقي ػػق
سعادتو َّ.
النزعػػةاإلنسػػانيةأمنسػػقمػػنالفكػػرأكالفعػػليعتػػربأفاؼبصػػاحلكالقػػيم
كالكرامةاإلنسانيةىيالعاملاؼبهيمن.كتستتبعالنزعةاإلنسػانيةالػوالءللشػواغل
اإلنسػػانية،فهػػيموقػػفذىػػِبيػػويلاىتمامػػواؼبركػػزللمناشػػطاإلنسػػانيةالالع ػوامل
الغيبي ػػةأكم ػػايس ػػمىابؼبملك ػػةاغبيواني ػػة.كم ػػنانحي ػػةالتارىبي ػػةكان ػػتالنزع ػػة
اإلنسانيةاحدلمذاىبعصرالنهضة.كقدكلدتُبإيطالياالقرفالرابععشر
كأكدتجدارةاإلنسافاعبوىريةككرامتوكمقدراتوعلىالنقيضمنالرأماؼبضاد
الػػذمسػػادقػػبالكاعتػػرباإلنسػػافش ػريراضػػايلالقػػدركتػػبعليػػواؽبػػالؾُبىػػذه
اغبياةكُباغبياةاالخرمُّ .
كدبعُبأكثرربديداتتضمنالنرعةاإلنسانيةالتوفركالعكوؼُبأمكقت
دباُبذلكاغباضر،علىتلكالدراساتالٍبتنصبعلىاغبياةالقديبةلليوانف
كالركمػػافكعلػػىفكرنبػػاكأدهبػػا.كيتػػدراؼبػػدافعوفعػػنالنرعػػةاإلنسػػانيةُبالتػػاريخ
األديبمػػنبػػَبراؾكتومػػاسمػػوركايرازمػػوسكس ػػّبفيليػػبسػػديناىلشيكس ػػبّب
كملتوفكحوتوِّ .
29
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Bambang Sugiharto, op. Cit. Hal. 210

30

ُّإعدادابراىيمفتحي،معجماؼبصطلحاتاألدبية(،صفاقي:اعبمهوريةالتونسيةُٖٔٗـ)ص:
ّٗٔ
ِّنفساؼبراجعصَّٕ:

ُِ
كقػػدنضػػجتىػػذهاغبركػػةاإلنسػػانيةُبزمػػنالفرنسػػية(ُٖٕٗ)ُٕٗٗ-
ح ػػٌبكص ػػلتاغبري ػػة)(liberteكالتس ػػوية()egaliteكاألخ ػػوة()fraterniteثالث ػػة
األركػػافاألساسػػيةلػػوعيالقػػيمالواجبػػةلػػدلالبشػػئُّّبالقػػرفالسػػابععشػػرك
الث ػػامنعش ػػراؼب ػػالدمأص ػػبحتاإلنس ػػانيةمس ػػتقلةعل ػػىكب ػػوالت ػرتبطابل ػػدين،
كأحي ػػاانيش ػػعرأق ػػربإىلاإلغب ػػاد.إفاإلنس ػ ػانيةُبزم ػػنالنهض ػػةتعت ػػزـإع ػػادة
اكتشاؼالقيماإنسانيةبكلجوانبها .
ذكرمصطفىُبكتابو"اغبقوؽاإلنسانيةبْباإلسػالميةكاجملتمػعاؼبػدين"
أفاإلنسانيةمنانحيةالفلسفةيبكنالقوؿأبفاإلنسػانيةتشػرؼعلػىالفلسػفة
اإلنسانية()Humanismالٌبتتخذمناإلنسػافؿبػورابينمػا"اغبقػوؽاإلنسػانية"
تنبعمػنحػباإلنسػافكإنسػافكعمػلاػبػّبالػذمهبػبأفيسػدلاليػوفلسػفة
اإلنسافهتتمابإلنسافكأنساففحسػب،بػدكفالنظػراىلعػرؽخػاصأكمػوكن
جغراُبخاص،أمأهناتقوؿإصالةاإلنسانيةّْ .
فاإلنسانيةيفهمعلىأهناعقيدةالتعتمدعلىاؼبذىبالٍبالتعطى
اغبريةللفرد.ىذهالقيودكالضوابطتتناقضمعاؼببادئاألساسيةلإلنسانيةالٍب
تعطي للناس حريةاالختيار ُب اغبياةسواءُب الدين أك الرأم أك ُب اؼبطالبة
غبقوقهم،كلكنالقيماإلنساىنكحقوؽاآلخرينأقصىمايعتربكيهتمإليها.
أماُباإلسالـ،فاإلنسانيوفيعتقدكفأفالبشرلديهمالطبيعةاألساسيةالٍب
منحهاهللاعلىتطويركلإمكانيتهم.كُبذاتالبشرىناؾغريزتْباثنتْبنبا
Dedi Supriyadi dan Mustafa Hasan, Filsafat Agama ( Bandung : Pustaka Setia, 2012) hal.
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ّْمصطفىؿبققدامار،اغبقوؽاإلنسانيةبْباإلنسالميةكاجملمعاؼبدىن(،لبناف:داراؽبادلََُِـ)
صُٖ:

ِِ
الغريزة الطبيعية كالغريزة اإلؽبية .ككالنبا مكملبعضها بعضا كليستا متناقض.
كإفكافمفتوحللخالؼفإفالبشرأحياانيتصرفوفكيناقضوفقواعدهللاالٍب
ربتومعلىتوازففيو .
كاجواإلنسانيةأبفتتعاملمعالثورةالصناعيةكالتطورالسريعللعلوـُب
بدايةالقرفالتاسععشر.يتطورالعلوـُبشٌباجملاالت،كخاصةُبفنالفيزايء
كالبيولوجياكاالجتماعيةكالسياسيةكاالقتصاديةكعلماالجتماع.كتندرجىذه
العلوـاعبديدةُباؼبناىجالتعليػميةالٍبتتقدـكتفوؽعلىالعلوـالكالسيكية.
ىذهىيبذكرهنايةاإلنسانيةابعتبارىاأعلىقيمةللبشر ّٓ.كَبخالؿالقرف
العششرين،سقطتقوةاإلنسانيةلسبباغبربالعاؼبيةاألكىلكالثانيةكأحداث
الفظائعالنازيةالٍبدمرتكرامةالبشركمخلوؽكريبةُبالعامل ّٔ.
كدكدراألدبَبحقيقتويرتبطارتباطاكثيقادبصدراألديبنفسو.من
اؼباضيكحٌباآلف،ىناؾثالثةؾباالتأساسيةللحياةالبشريةالٍبأصبحت
مصدراألديب،ىيؾباؿالدينكاالجتماعيةكالفردية.أكبعبارةأخرل،األدب
سوؼ تتعامل دائما مع اؼبشاكل البشرية َب عالقتو مع اإلؽبة كمع البشر،
كعالقتومعنفسو .
تقرر أف اإلنسانية نسختاف :نسخة الظاىرة كنسخة ابطنة .فالنسخو
الظاىرةمضاىيةللعاملأبسرهفيماقدرانمناألقساـ،كالنسخةالباطنةمضاىية
للحضرةاإلؽبية.فاإلنسافىوالكليعلىاألطالؽكاغبقيقة،إذاىوالقابل
جبميعالوجوداتقديبهاكحديثهالكلتااغبضرتْب:اإلؽبيةكالكيانية،كماىذاف
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ِّ
إالمظهراف.كاػباصيةالثانيةأفاإلنسافقادرعلىبلوغىذهالدرجاتالعالية
الٌبإلنسافاألكؿالكامل،كذلكأفىذهاؼبرتبةتتحققُبالنيب،كالنيبىنا
يتخذمبوذجاؿإلنسافاغبسيب،ألفالنيبُباإلسالـينظراليوعلىأنوانساف
بكلماؽبذهالكلمةمنمعُب ّٕ.
ككذلكتوصفهبذهالصفةاألعماؿاإلهبابيةاؼبواقفالعاطفيةكاؼبشاعرك
الركمانسية ك كذلك توصف ابالنسانية ،ك اؼبؤسسات الٍب تقوـ بتقدًن
اؼبساعداتللمحتاجْبكلضحااياغبركبكتوصفكمعهااؼبساعداتأبهنا
مساعدات إنسانية ،مع الكثّب من ىذه اؼبؤسسات تكوف اتبعة للدكؿ الٍب
تشعل اغبركب كتدمر البلداف ك تتسبب ابػبراب ك اؼبوت كالتهجّب ؼباليْب
البشر ،كتستخدـ ىذه اؼبساعدات لتحكيم إبنتشار اللذين يبقوف على قيد
اغبياه إلستغالؿ ماسيهم كالسيطرة عليهم من خالؿ ىذه اؼبساعدات ك الٍب
تتعرضللسرقاتمنقبلالعاملْبعلىإدلرةتوزيعهاكالذينيصبحوفمنكبار
األغنياءعلىحسابضحااياعبرائمالبشريةالوحشيوالٍبتغطىابإلعماؿالٌب
يقاؿعنهاإنسانية،كالٍبيص ٌدقهاكينخدعهبامناليعرفوفحقيقوالشركط ك
اؼبعايّباالنسانيةألمعملإنساين .
حٌبإفجهلبعضالناسدبعُباالنسانيةكدبعايّبىاالٌبغّبىاالٍبهبا
نقيٌم ك العمل اإلنساين كالتصرفات كاألخالقيات اإلنسانية ،يصل بيهم إيل
كصف بعض السلوكيات اغبيوانية الٍب تعجبهم كتبدك ؽبم ذات طابع إهبايب،
أبهناأعماؿإنسانيةبلكقديصلاعبهلاإلنساينابلبعضبوصفكاغبيواانت
ّٕعبدالرضبنبيدكم،اإلنسانيةكالةجودُبالفكرالعريب(،بّبكت،دارالقلم،دس)صُٓ:

ِْ
أفضلمنإنسافلتعبّبعناحباطهممناألعماؿالوحشيةالٍبيرتكبهابعض
كالبشرمناألاننيْبكاؼبضللْب،دكفألهنماليعرفوفأفاإلنسافقديتحوؿ
ٌ
اىلأخطرمنالوحوشاؼبفَبسةعندمااليكوفعندهالوعياإلنساينكلَببية
اإلنسانية كالشخصية اإلنسانية كمقوماهتا الَببوية كاؼبعرفية كالثقافية كاألخالقية
ّٖ
اؼببنيةعلىرؤيةأنسانيةفلسفية.

ب.عناصر اإلنسانية
كافعناصراإلنسانيةُباػبطبةيػ ػػاأىلناُباليمنحملمدبنعبدالرضبن
العريفي ىي صبسة عناصر ،كىي األمراء العادلْب ،اإلىتنماـ ،تدعيم العدالة،
اغبيااغبرية.سوؼتشرحهاالباحثةكمايلى:
اغبقوؽاغبياكية،ك
ٌ
 )1األمراءالعادلْب
ماإلسالـألمتوأفيكوفاألمراء
العدالةىيمهمُباإلسالـ.علٌ
ٌ
األمة إىل
العادلْب كالطاعة إىل هللا كرسولو .كىذا األمراء سوؼ وبملو ٌ
العدالة كاغبكمة .قاؿ الشيخ الدكؾبى ُب كتابة اإلمامة العظمى عند
السنةكاعبماعة:ليسلوالشرؼكالدرجةالعاليةلألمراءإالٌ أفهبيدىا
أبحكاـهللاكالسنٌةالرسوؿ،كالسعىإىلدعماػبالفةاإلسالميةٍبوبفظ
كيعودىالشرؼاإلسالـّٗ.
ّٖمرجعالسابق،عبدالرضبنبيدكم.....صِٓ:
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ِٓ
 )2اإلىتنماـ
اإلسالـىوالدينالذميهتمالتوازفبْباغبياةُبالدنياكاآلخره،
كالعالقةبْباالنسافكهللا،كالعالقةبْبالناسكالناس،كالناسبطبيعتو.
اإلىتنماـكاسعككاضحكإفتنظرىاجبهةاإلسالـقدكجدأفاإلسالـ
تبحثعنكلشيئ.
ٌ
اعبوانبأحدىماإلىتنماـُبالعقيدةكالشريعةكاؼبعاملةكالعبادة
كغّبىا .كيق ٌدر هللا من يهتموف الرعاية االجتماعية ُب سياؽ اؼبسؤكلية
ح ىٌب يً
ً
ب
ىح يد يك ٍم ى
وب ى
االجتماعيةللشركات.كماقاؿُباغبديث :اليػي ٍؤم ين أ ى
ً ً ً َْ
ىخ ًيوم يً
ً
بلنىػ ٍفس و
اوب ُّ
أل ى
 )3تدعيمالعدالة
اإلسالـىوالدينالذميدعمالعدالة،كافاإلسالـقديبعث
الرسوؿليدعمالعدالة.كيؤكداإلسالـأفيدعمالعدالة،كاغبياةاغبرة،
كضباية حقوؽ اإلنساف ابعتبارىا  أف يكوف أحد اؼببادئ على أساس
ليقرر
اإلسالـ .يوجب اإلسالـ علي األمراء أف يفهم الفقو لألحكاـ ٌ
اغبكمكالفقوالعاـلتعريفكيفيةاغبياة.ككافمفهمالعدالةُباإلسالـ
ىىأفإعطاءالشركطالربيدعناغبقيقة.كيعلماإلسالـأفاؼبوقف
اغباكمللشعبوىينفسها 

َْصحيحالبخارلالرقمُّ:كصحيحاؼبسلمالرقمْٓ:

ِٔ
 )4اغبقوؽاغبياكية
لكل فردا لو اغبقوؽ بْب اغبقوقهم كىي اغبق للحياة
كالتمييز.التمييزىومعاملةغّبمتوازنةلشخصأكؾبموعةتتميزعادة
ابلنسبكالدينكالطبقاتاالجتماعية.يعودالتمييزإىلميلالبشرإىل
التمييز ضد اآلخرين الذين يتعارضوف ابلطبعمع ىدؼ اإلنسانية .إف
دكفاإلنسانيةُبربقيقاؼبساكاةغبقوؽاإلنسافدكفسبييزمنبْبأمور
أخرلىوابلتأكيدتطلعنبيللتحقيقالسعادةالبشريةُبعاملاغباجة
فيمابينها
 )5اغبياةاغبريٌة
قدتبْبَبنظريةاإلنسانيةأفاؽبدؼالرئيسيلإلنسانيةىوحرية
اء
اإلنساف،حيثيكوفللرجلالقدرةعلىالتصرؼكفقالرغباتو،سو 

كانتحريةَبالدينأكَباإلرادةأكالفكرأكإبداءالرأم.اغبريةىي
حقاإلنسافُبربقيقسعادةالفرددكفزبريبحبريةآخر.كيبكنأف
تعِباغبريةأيضااإلرادةاغبرةلإلنسافالذميبكننامنخاللوأفنقرر
شياامناػبياراتالٍبربدثُبالياة .
كلكنعلىالرغممنأفاإلنسانيةتضعاغبريةاؼبطلقةلإلنساف،
إال أهنا هبب أف تكوف إهبابية يبكن أفتعطي سعادة لكل إنساف ُب
العامل.كيبكنأفيكوفاإلعالـالعاؼبيغبقوؽاإلنسافُبعاـُّٖٗ
منقبلاألمماؼبتحدةأساساإلنسانيةالٌبتدعمحريةكمساكاةاغبقوؽ

ِٕ
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية عبميع البشر دكف سبييز بْب القبائل
كاألدايفكالدكلةحيثالدينقائمابدكرهىاما ُْ.
ج.حملة عامة عن اخلطبة
كتبىذهاػبطبةُبالسنةَُُِ.كافدمحمبنعبدالرضبنالعريفيُب
ىذهاػبطبةيبحثعنمايصيبابليمن.كىويناقناؼبعاانةكاالضطهادالذم
كذالكعناؼبعياراألساسيألمّباألمةُباليمنكفضيلتها
حدثُباليمن.ك
ٌ
كزائدهتاكظوؼاإلنسانيةفيو .يػ ػػاأىلناُباليمنىوموضوعمنموضوعات
ُباجملتمعاػبطابة،ؽباطبسةعناصرفيويقصصعنأحواؿاإلنسانيةالذم
ٌ
يصيبُباليمن .
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الباب الرابع
التحليل عن اإلنسانية يف اخلطبة يـ ــا أهلنا يف اليمن حملمد بن عبد الرمحن
العريفي


أ.

الظواهر اإلنسانية يف اخلطبة

ُبىذاالنوع،سوؼتبحثالباحثةعن ظواىراإلنسانية اؼبوجودةُب
ػاأىلناُباليمن،فقسمالباحثةإىلطبسةأقساـ،كستشرحهاكما
اػبطبة يػ ػ
ٌ
تلى :
 )1األمراءالعادلْب
قاؿدمحمبنعبدالرضبنالعريفيامايتعلٌقابألمراءالعادلْبُبأقسماف:
 .1قاؿدمحمبنعبدالرضبنالعريفيُبخطبتو:
"كقاؿرجللعمرابناػبطابرضيهللاتعاىلعنوكقدراهُب
حاجةلطعاـككساءكماؿكمعذلكقَبعلىنفسوقاؿلو  :اي
أمّب اؼبؤمنْب لو كسعت على نفسككانفقتمن ماؿ هللا الذم
ربتيدؾفقاؿلوعمر:ايرجلامبااانكرجلخرجمعرفقةُب
سفرفجمعواماالكاعطوااؼباؿلولينفقعليهمفهلوبللوأف
يستأثر بشيء دكهنم قاؿ لو :كال قاؿ  :فكذلك اان اعطاينهللا
تعاىلاؼباؿألنفقوبينكمفلألرملةحقكاليتيمحقكللضعيفحق
ِٖ

ِٗ
كللمريض حق كللمسكْب حق ليساغبق فقط ؼبن كاف كزيرا أك
امّبا أك كبّبا بل لكل الناس حقوؽ قاؿ :فأان اقسم بينهم على
ذلك ".
ُبىذاالنصكافاػباطبوبكىعنأحداألمراءُباإلسالـ.كىذا
األمّب ىو عمر بن اػبطاب.كاف عمر بن اػبطاب ىو رئيسان عادالن .القائد
العادؿ مَببص عند اجملتمع كىو القائد الذم ال يتأمل ُب أمره كأمر أسرتو
فحسب ،بل أتمل كفكر فيأمور اجملتمج .إف ملة اإلسالـ ملة العدالة فهي
تسومبْبالناسصبيعا.كإفمايتفضالوفأبعماؽبمكتقواىم.الفرؽبْبعريب
كغّبعريبكبْبالغِبكالفقّبكبْبالرئسكالشعب.كالقرآفصريحُبذلك
ِْ
يقوؿ:إفأكرمكمعندهللاأتقاكم
كقاؿرسوؿهللا ملسو هيلع هللا ىلصُبخطبةالوداع(:أيهاالناسإفهللاتعاىلأذىبعنكم
لبوةاعباىليةكفخرىاابآلابء،كلكم آلدـكآدـمنتراب،ليسلعرىبفضل
علىعجمإالٌابلتقول) 
ذكراػباطبُبىذاالنصقصةعنعمربناػبطابمعإنسانيةكعد
اليواجملتمعحيثأنومااستأثرعلىاؼبسلمْبأبمواؽبمبتااتنبلابلعكس.فكلن
ينفق مالو ةيعممة للفقراء ،كاأليتاـ  ،كاألايمي ك الضعفاء كاؼبرض ليذكقوا فبا
اؽبمحق للسائلك
أنعمةهللا.كذلكامتثاال دباأمرهللاحيثقاؿ(:كُبأمو
ٌ
احملركـ)

ِْالقرافالكرًنسورةاغبجراتَُّ:

َّ
كليسهبعلأحدقصةعمربناػبطابإذمرُبأعجازالليلابمرأة
يتضاغيصبيانوحوؿقدرمنصوبةعلىالنار،فساؽبامليتأؼبوف؟فقالت:من
اعبوع،قاؿ:كأمشيئعلىالنار؟قالت:ماءأعللمهمبوحٌبيناموا،هللابيننا
كبْبعمر.فهركؿعمرراجعاإىلدارالذقيقفأخذمنهاجرابشحمكعدال
من الدقيق كعاد هبما وبملهما على ظهره ككضع من الدقيق ُب القدر عليو
الشحم ،كجعل ينفخ النار ربت القدر ،حٌب إذ طاب الطعاـ انكلو األطفاؿ
فأكلواكشبعواكانموا.كانصرؼمنعنداؼبرأةكىيالتعرفو .
 .2قاؿدمحمبنعبدالرضبنالعريفيُبخطبتو:
"كقبلأفاختمىذهاػبطبة ارفعنداءإىلخادـاغبرمْبالشرفْب
الذمنصراخوانناُبسورايخبطابنفعهمكثبتهمادعوهكفقوهللا
إىل أف يسعى لإلصالح بْباخوانناُب اليمن(كإً ٍف طىائًىفتى ً
اف ًم ٍن
ى
ًً
ىصلً يحوا بىػٍيػنىػ يه ىما) كأف يبعث اليهم كفد من
الٍ يم ٍؤمن ى
ْب اقٍػتىػتىػليوا فىأ ٍ
السياسيْب كالعلماء اؼبقبولْب لإلصالح بينهم كرئب صدعهم كاف
افينبلوانوسيخرجمن

يوعظالقادةكافهتوفالدنياُباعينهمك
الدنيابكفنيشَبلبدراىممعدكدات.لنأيخذقصراكالرتبةكال
ماؿكالمنصبافلماذايقتلالناسألجلمنصبكرائسةأفىبوؼ
الرؤساءكالكرباءكالقادةمنربالعاؼبْب".
صعرب عريفياؼبباالةعلىاليمن.أفعريفييرجوأفأيتى
ُبىذاالنٌ
ٌ
التوفيقكاؽبدايةلألمراءاليمن.أل ٌفىذاالتعارضثورةالشعبإىلاغبكومةكىذا
يسبٌبساخطالشعبعلىزعامةاغبكومة.ككافعريفييدعوهللالكىيرسل

ُّ
العلماءالصاغبْبالذينأيمركفابؼبعركؼكينهوفعناؼبنكر

اءكسياسيْبك
األمر
ٌ
كييدعوهللاسالمةُباليمنكينصحوااألمراءُباػبالؼ .
إىتماـعريفيعلىاليمنهبعلوأفينصحكينعناألمراءُبالعاملأ ٌهنم
مسؤكؿعلىرعيٌيتهمُبيوـالقيامة.كماقاؿُباغبديث:

ع ٍن ىر ًعيىتً ًو,فىاأل ًىمٍيػير
اؿ :يكلُّ يك ٍم ىر واعفى ىم ٍساي ه
ىعٍب ًدهللاًبٍ ينعي ىميرأى ىف ىر يس يلهللاًقى ى
وؿ ى
ً
علىىالن ً
علىىأ ٍىى ًل بػىٍيتً ًو,
ىاس ىر واع ى
م ٍساي ه
,كالىر يج يل ر واع ى
وؿ ى
الىذ ٍم ى
ك  يى ىو ى
عٍنػ يه ٍم ى
ًً ً
ً ً
ً
م ٍسايولىةه
م ٍساي ه
,كالٍ ىمٍرأىةي ىراعٍيةه ى
وؿ ى
اك ىكلىده ىكى ىي ى
ىكيى ىو ى
علىىبىػٍيت بىػ ٍعل ىه ى
عٍنػ يه ٍم ى
عٍنػهم,كالٍعب يد ر واع علىىم ًاؿ ً ً
عٍنوي ,أىالى فى يكلُّ يك ٍم ىر واع ىك
م ٍساي ه
وؿ ى
سيًٌده ىكيى ىو ى
ى ي ٍ ى ىٍ ى ى ى ى
ع ٍن ىر ًعيىتً ًو.
م ٍساي ه
وؿ ى
يكلُّ يك ٍم ى
أخرجوالبخرمُبْٗ:كتابالعتقُٕ:اببكراىيةالتطاكؿعلىالرقيق

 )2اغبياةاغبريٌة

اىراإلنسانيةالثاىنسوؼتبحثالباحثةعناغبياةاغبرةعربه دمحم
الظو
ٌ
بنعبدالرضبنالعريفيُبعربةكاحدةكىذاالدليليوصفُباعبملة :
"ايهااؼبسلموف ..كقدمرتاكثرمنستواشهرعلىثورةاىلاغبكمة
كااليبافاليمنبصدكرعاريو,كايدمبرياةكشبابكشيبكاطفاؿكنساءُب
مطالباتسلميورغمكفرةالسالحعندىمكُباليمناكثرمنَٔ مليوفقطعة
سالحكمعذلكالتزاؿثورهتمسلميو" 

ِّ
اإلسالـ ملة اؼبرضبة للعاؼبْبّْ فاإلسالـ ينتج الرضبة كالطمأنينة كىو
منجاة للربااي ُب كل أكباء العامل .لقد بْب ىذا النص مراـ شعب اليمن لنيل
اغبياةاؼبستقلةمنالضغطكاؼبالمة.كجوداغبياةاغبرةمراـكلاؼبخلوقاتحٌب
العصافررببالطّبافبالأحدمنوببسهاُبالقفضفالسيمااإلنسافلقد
خلقوهللاُبأحسنتقوًنكلوىولفيعينُباغبياة.فهذهاغبريةمالؾحياتنا
اإلنسانيةكماأفاؽبوامالؾحياتنااؼبادية.
مناؼبقتطفةاؼبذكورةعليناأفتشعباليمنخيارافلنيلاغبياةاؼبستقلة.
فاػبياراألكؿطلبالسالمةكاهباداغبياةاؼبستقلةكلكنمعذلكعليهمإدراؾ
اػبطرفتكوفالدكلةربترائسةالظلم.كاػبيارالثاينكىواإلعتداءلكنمع
مراعاةعدـاهنمارالدماء.علىأفاليمنستوفماليْبسالحايبكنإلعتداء
علىالثائرينالشيعْب.كبْبذلكىؤالءالثائركففازكادىممندكلةايرافحيث
أهناتتدخلبْبمعظماغبركبُبالشرؽاألكسطْْ كمنالباعثلتدخلإيراف
بينهمىوأنبيةالدبلوماسيةكالعسكريةمعإدارةالتمدرالرائسية.تقعاؼبعاندةُب
يبنلعدةاألسبابكاألحزابمنها:
ُ .األختالؼ بْب الشيعْب كاغبكومة ُبمستهلالسنة ََِْ حيث أف
اغبكومة تعتقد مذىب السُب فاحس الشيعيوف ُب اليمن الشرقى أف
ْٓ
اغبكومةطلتهمحقوقهاكالأتبوهبم
)Abu Dinnata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004
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44

Internasional, Volume 5, Nomor3, 2017:861-874. Hal:868
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ّّ
ِ .اإلختالؼ اإلعتقادل بْب السُب كالشيعي ،كىذا أقل السبب حبرب
ْٔ
اليمنلكنجعلوكسبابالرئيسئ
ّ .كاختالؼبْبالرياسالصاحلكمنصرىادم
ْ .اختالؼبْباؼبواطنيْبكاغبكومة
ٓ .الشيعةالزيديةتريدامتدادالوالية
ْٕ
ٔ .الشيعةالزيديةتريداإلنتقاـعلىموتاغبسْباؽبوتى
ٕ .كمنأنبيةاألسبابفهيكجوددكؿاآلخرلألغراضسياسيةُباألرض
ْٖ
اليمن.

 )3اإلىتماـ
اىراإلنسانيةالثالثسوؼتبحثالباحثةعناإلىتنماـ.عرب دمحم
الظو
ٌ
عمايتعلٌقابالىتماـُبأرتعةاألقواؿكماتلى :

بنعبدالرضبنالعريفي ٌ
.اغبزفعلىموقفاليمن،فعربدمحمبنعبدالرضبنالعريفي :
ٌ
ُ
"كهللاأفتثورمعوحرباىليومعكجودالسالحالكثّبافتثور
حرباىليوهتلكاغبرثكالنسل  -اانىنا -الاميلاىلرئيسكال
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Muhammad Fakhry Ghafur, Problematika Kekuatan Politik Islam di Yaman, Suriah dan
Jazirah, Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta 2015 vol.12
hal:125

48اعبريدة العربية :ؾبلة أمّبكية :كساطة ركسية قريبا ُب حرب اليمن  (بتوقيت القدس،اػبميس
َُُِٕٔ/ُُ/ـ(آخرربديث)الساعةُّٗ:

ّْ
اىلمرؤكسكالاميلاىلحزبدكفحزبالكِبادعوااىلسرعة

حلاؼبشكلوقبلافيستفحلاالمر"
النصاؼبذكورىوعبارةشفقيةمناػباطبعناالضطراابتاؼبوجودة
ُب يبن .كرجاء العريفي أف يكوف ىناؾ من يشفق على يبن كدار ابلو اىل
مساعدةاىلهاكماكانواساعدكاالرسوؿملسو هيلع هللا ىلصقديبا.قلقالعريفيابغبربالذم
حدثُبيبنأبنوسيفضىإىلىالؾالدكلة.
كلقدذكرتكلفصائلككرامةاألرضاليمنُببعضأحاديثالنيبصلىهللا
عليوكسلم.كماذكراػباطبفمنأحاديثومايلى:
 ركل البخارل ُب صحيحو  .عن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ ،عن النيب ملسو هيلع هللا ىلصأرؽ أفادة ك ألْب قلواب ,اإليباف يباف ك
يقوؿ :أاتكم أىل اليمن ,ىم ٌ
اغبكمةيبانية(متفقعليو)
وؿ ىً
  ًاؿ :يكنىامعرس ً
صلىى
مطٍعًوم  ،ىع ٍن أىبً ًيو ،قى ى
اَّلل ى
جبىػ ًٍّببٍ ًن ي
عن يؿبى ىمدبٍ ًن ي
ىى ىي
ٍ
اؿ ”:ي ً
اَّلل ً
ك أى ٍف يىطٍلي ىع
م ىكةى ىكالٍ ىم ًدينى ًة ،فىػ ىق ى
وش ي
ىي ى
علىٍيو ىك ىسلى ىم بًطى ًر ويق بػى ٍ ى
ي
ْب ى
اب  ،أىك قًطٍعةي سح و
ىعلىٍي يكم أ ٍىىل الٍيم ًن   ،ىكأىنػىها قًطىع ال ىسح ً
ى ٍم
اب  ،ي
ٍ ى ىى
ى ي ى
ٍ ي ىى
ً
ضْٗ 
م ٍن ًُباأل ٍىر ً
خيى يار ى
كإذانصباإلضطرابفهلكاليمناؼبعركؼبسلسلةالنسبإيلرسوؿ
هللا حيث أف اغببائب أخذكا دكرا مهما ُب استمرار دعوة اإلسالـ كيضيع
الطالب من يتعلم ُب ىذه الدكرة الشريفة .خاصة جبامعة األحقاؼ أسسها
Lembaga Kajian Syamina Bekerja Mencegah Kezaliman, Laporan Bulanan Syamina xvii
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ّٓ
اغببيب ؿبفوظبنعبدهللااغبداد.كىذهاعبامعةمستهدفةلدلاجملتمعلتقوية
َٓ
العقيدةالسنيةالسيماإفىذهالدكلةسبنعمنحةدراسية
دعاالعريفيُبخطبتوإيلحلاؼبشكلةاؼبوجودةُبيبنقبلأفتعظماألمر.
ككافيقفبْبالطرفْبكاليبيلىذاكالذاؾاليدعماغبكومةكالثائرين.إمباأك
جعتواػبصومةكاضطراابتُباليمنحاليا.كماقاؿُباغبديث:
إذافسدأىلالشاـفالخّبفيكمالتزاؿطائفةمنأمٍبمنصوريناليضرىم
منخذؽبمحٌبتقوـالساعة(ركهالَبميزل)ُِِٗ:

.االىتماـابلقوـفعربدمحمبنعبدالرضبنالعريفي :
ٌ
ِ
"كعلى أىل العلم كاؼبصلحْب كالدعاة ُب اليمن أف يقوموا بواجباهتم
الشرعية كالعملية ُب ؿباكلة االصالح اين قبائل اليمن األبية الشهمة
صاحبة اؼبركءة كالكرـ؟؟ اين ىم ؟؟امل يستطيعوا اف ىبمدكا ىذا
االضطرابالذميقعبينهمينبغيأفتقدـمصلحةالشعبعلىكل
مصلحةتتعلقابألحزابكالرائسةكماشابوذلك– كينبغيافتضبط
النفسكافيتحلىالناسابلصربمعاؼبطالبةابغبقوؽالشرعيةكالبعدعن
اؼبطالباتاغبزبيوالٍبقدتفرؽالشعبكتدعوااىلاالختالؼفيو" 
يكشفنصاػبطبعنرعايةعريفيدبااصاباليمنكبصراعطويل
ملينتوأبدا.كيعتقدعاريفياعتقاداجازماأفاليمنيةبكلمزاايىاكاؽبباتالٍب
 51اغبوارأبحدالطلبجبامعةاألحقاؼحضرموت،يبن

ّٔ
أعطاىا هللا ؼبواطِب اليمن  ،ال يزاؿ لدم اليمن مقاتلوف إسالميوف شاجعوف
قادركفعلىحلالنزاعُباليمن،كرجاؿاليمنكانواشجاعاكماكصفهم
رسوؿهللاُباغبديث:
نعبسةالسلمي.قاؿ:بلخّبالرجاؿرجاؿأىلاليمن".
"عنعمركب
ٌ
دعىعريفيالزعيم،قدظهرلناأانعريفياجتهداجتهادعظيماغبصوؿ
علىالسالـُباليمن،فدعااألمراءىإىلكفاءمسؤكليتهمبوصفهمزعيملتصليح
اجملتمع ،بل حاليا كجدان كثّبا من األمراء ال يهتموف دبصاحل ؾبتمعهم لكن
يهتموفدبصاحلاغبزبالسياسيالذمزعيمو،كعندمايصبحالشخصزعيما
هبعلنفسووبملأمنةعظيمة،فإ ٌفطبيعةأ ٌفزعيمليسإالخادـللمجتمعاتو؛
فواجبعليوخدمةكلحاجوشعبها؛الفكلزعيمسيكوفاؼبسؤكليةاؼبطلوبة
عنزعامتو،كماُباغبديثيقوؿ:
ع ٍن
اؿ :يكلُّ يك ٍم ىر واع فى ىم ٍساي ه
عنعٍب ًد هللاً بٍ ينعي ىمير,أى ىف ىر يس يل هللاً,قى ى
وؿ ى
ى
ً ً
ً ًً
علىىالن ً
,كالىر يج يل را وع
م ٍساي ه
وؿ ى
ىرعيىتو,فىاألىمٍيػير الىذ ٍم ى
ىاس ىر واع ىك ي
ى ىو ى
عٍنػ يه ٍم ى
ً
ًً
اعيةه علىى بػي ً
ت بىػ ٍعلً ىها ىك
م ٍساي ه
وؿ ى
عٍنػ يه ٍم ,ىكالٍ ىمٍرأىةي ىر ٍ ى ىٍ
ىعلىى أ ٍىى ًل بىػٍيتو ,ىكيى ىو ى
كلى ًدهً كًىي مساولىةه عٍنػهم,كالٍعب يد ر واع علىىم ًاؿ سيً ًدهً
عٍنوي
و
ى
ك
م ٍساي ه
وؿ ى
ي
ى ى ى ى ٍ ي ى ي ٍ ى ىٍ ى ى ى ى ٌ ى ى ى
ع ٍن ىر ًعيىتًًو
م ٍساي ه
وؿ ى
,أىالىفى يكلُّ يك ٍم ىر واع ىك يكلُّ يك ٍم ى
أخرجوالبخرمُبْٗ:كتابالعتقُٕ:اببكراىيةالتطاكؿعلىالرقيق .

ّٕ
كترتبط اغبرب ُب اليمن أيضا دبشاركة األطراؼ اػبارجية ابألغراض
السياسية ،مثل كجود إيراف ُب ىذه القضية ،ابالضافة إىل اؼبساعدة الشيعة
ابألسلحوتريدإيرافأيضاتوسيعفبلكةُباؼبنطقةاليمن ُٓ.اغبالةالسياسيةُب
نظاـاغبكمىوشيءخطّبجدا،حيثالسياسةيبكنافذبعلشخصاأكثر
كحشيةمنالذائب،فاهناذبتازكلالطريقمنأجلالفوزُباالنتخاابت.ك
السياسةعليامحاؿيبكنللناسافيكوفجيداكصديققاربكلكنمن
اقاتال.سيجرمكل ىذا
انحيةأخرليبكنافتتحوؿأيضاإىلافيكوفعدك
ٌ

حاؿ لتحقيق الفائدة .عين ابلشعور دائما اف ىذا العامل ىو جسر لكسب
اغبياةاألبديو،حبيثأفُباإلستقبلعندماأفيكوفالزعيمقادرُبسيطرة
اغبولمنالوظيفةكعطىهللااغبوللإلنسافكليسللمخلوقاتاألخرل،كقد
يكوفإختباراغبقيقيؽبذااغبول،ككيفاإلنسافقادركفعلىسيطرتو .

اعاليمنفعربدمحمبنعبدالرضبنالعريفي :
ٌ
ّ.االىتماـابلصر
"كينبغيامنوبكمكتابهللاتعاىلبينهم :
وب ًٌكم ى ً
ً
شجر بػٍيػنىػهم ٍبيى ال ىً
هب يدك ً
اُب
الكىربًٌ ى
يما ى ى ى ى ي ٍ
وؾ ف ى
ك ال يػي ٍؤمنيو ىف ىح ىٌب يى ي
فى ى
ً
ً
يما 
ت ىكيي ىسلًٌ يمواتى ٍسلً ن
حىر نجافبىاقى ى
ضٍي ى
أىن يفس ًه ٍم ى
Sigit Priambodo. Op. Cit. Hal:206
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ّٖ
يسلموا كاف كاف فيو نزع لرائسة اك كزارة اك اخذ ؼباؿ اك اخراج من
ً
ً
يما} ماداـافاالمرشرعيكاغبكمقضائي { إًىمبىا
ملك { ىكيي ىسلٌ يمواتى ٍسل ن
الٍمؤًمنو ىفإًخوةهفىأ ً
ىخ ىويٍ يك ٍم" 
ىصل يحوا بىػ ٍ ى
ْبأ ى
يٍ ي ٍى ٍ
ُب ىذا النٌص يدعو عريفي اليمنيٌْب ليهادكا ابألحواؿ يعُب توقيف

كلاؼبسلمْبإخوة،كماقاؿُباغبديث :
التعارضكيهادنوفاتغبكومةأل ٌف ٌ
إًىمبىاالٍمؤًمنو ىفإًخوةهفىأ ً
ىخ ىويٍ يك ٍم 
ىصل يحوا بىػ ٍ ى
ْبأ ى
يٍ ي ٍى ٍ

األمة كاف ُب اغبكومة لو
كأخوة قويٌة فمهادنة الطريق لوصوؿ إىل مصلحة ٌ

إختالفا كثّبا أل ٌف األمراء مسؤكؿ ألجل نفوسهم كمشغوؿ بتقدًن عائلتهمُب

اغبكومةكأختالسال ٌدكلة.لكنكافاإلسالـأمرلكلاؼبسلمْببطاعةاألمر
الذينيطيعوفإىلهللاكأيمركفابؼبعركؼكينهوفعناؼبنكر.كماقاؿُبالقرآف
الكرًن:
ىً
ااَّلل كأ ً
ً
األ ٍىم ًر ًمٍن يك ٍم ۖفىًإ ٍف تىػنى ىاز ٍعتي ٍم
وؿ ىكأ ً 
يكيل ٍ
ىطيعيواالىر يس ى
ين ى
آمنيواأىطيعيو ىى ى
ىاي أىيػُّ ىهاالذ ى
ً
اَّللًكالىرس ً
شي وءفىػرُّدكهيإً
وؿإً ٍف يكٍنػتيمتيػ ٍؤًمنيو ىف ً
ً
خٍيػهر
ىل
اب ىَّللً ىكالٍيىػ ٍوًـ ٍ
ى
ى
اآل ًخ ًرۖ ىذل ى
ك ى
ى ي
ٍ
ُب ى ٍ ي
ِٓ
أتٍ ًك نيال.
ىح ىس ين ى
ىكأ ٍ

52القرافالكرًنسورةالنساءاإليةٓٗ:

ّٗ
مفعربدمحمبنعبدالرضبنالعريفي :
ْ.االىتماـابإلخوةاؼبسل ٌ
"اانادعواخادـاغبرمْبإىلذلككاسأؿهللاافييسرذلككافيصلح
حاؿاخوانناىناؾ– اسأؿهللاتعاىلافيصلحاحواؿاؼبسلمْبُبكلمكاف
اسأؿهللاافيصلححاؿاخوانناُباليمنكُبسورايكُبليبياكُبمصركتونس
كُبكلارضمنارضهللا" 
يفيقديستطيعأفيسأؿهللاتعاىلليحسن

ُبإختتاـاػبطبتوكافعر
كذلكأيضاُب

كلماأحواؿاؼبسلمْبالذمأصابتاؼبصيبةُبىذاالعامل،ك
كلحاؿاؼبشكلةالسيماعنصراعاليمنكسورايكليبياكمصركتونسككل
بالداؼبسلمْب.كمعذلكالدعاءىيسالحاؼبؤمنْب.كدعاءاؼبسلمْبعلى
ينقديردهبا،كماقاؿُباغبديث :
اؼبسلمْبألخر
ٌ

ً
:د ٍع ىوةي الٍ ىمٍرًء الٍ يم ٍسلًًم
علىٍي ًو ىك ىسلى ىم قى ى
صلى ى
اؿ ى
ىاَّللي ى
ىيب الد ٍىرىداء أى ىف النً ى
ىيب ى
ىع ٍن أً ٍ
ك موىكل  يكلىمادع ً
األ ً
،عٍن ىد رأٍ ًس ً
ب مستىجابةه ً
ًأل ً
ىخ ًيو بً
ً
ً
ىخ ًيو
و
ي
غ
ل
ا
ر
ه
ظ
ٍ
ى
ى
ملى ه ي ى ه ى ى ى
ٍ
ٍ
ى ى
يٍ ىى
ً ً
كبً ًػمثٍ ول 
ًخبىٍوّب،قى ى
ْب ىكلى ى
اؿالٍ ىملى ي
كالٍ يم ىوىك يلبًو:آم ى


 )4تدعيمالعدالة 
عرب
الظواىر اإلنسانية الرابعة سوؼ تبحث الباحثة عن تدعيم العدالة ٌ
دمحمبنعبدالرضبنالعريفيُبالنص :

َْ
" ايها اؼبسلموف....ال اريد اف اخوض ُب فصل اػبصومة بْب
اؼبتخاصمْباليمنقضيتهمفيهااشتباهكاضطرابمتشابوكثّبكليسيل
أفافصلاػبصومةبْباىلبلدكصفهمالنيبملسو هيلع هللا ىلصبلػحكمو] فكيفأيٌب
احد من خارج بلدىم ليكوف احكم منهم – اليمن فيهم من اغبكمة
كفيهممنالعلماءكالقضاةكالفضالءكالعقالءمايستطيعوفافيفصلوا
اػبصومةبينهملكِبادعواإىلربقيقالعدؿكرفعالظلم ".
كمارأيناُبالنصأفعريفيال يبحثعناختالؼماكقعُباليمن.
حرمةلعلماءكالقاضةاليمنالذينهمقدبْبعنولكنعريفييدعايلتدعيم
العدالةكرفعالظلمعناليمن.كماقولوتعاىل :
اف كإًيت ً
أيٍمي ر  ًاب لٍعى ٍد ًؿ ك ًٍ
اء ذً ما لٍقي ٍر ىىب  ىكيػى نٍػ ىه ى  عى ًن 
إً ىف ى
اإل ٍح ىس ً ى ى
ى
اَّللى ى ي
ّٓ
ً
كا لٍبىػ غٍ ًي ۚ  يىعًظي يك ٍم  لىعى لى يك ٍم  تى ىذ ىك يرك ىف
كا لٍ يم نٍ ىك ًر ى
ا لٍ ىف ٍح ىش اء ى

ككما ركئ عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص :سيكوف جند ً
ابلعراؽ جند ابلشاـ جند
ابليمنفسالالنيبملسو هيلع هللا ىلصمعأمجندأقوـ؟عليكابلشاـ
النزاع ُب اليمن يشتمل ؾبموعات كثّبة كىي اختالؼ بْب اغبوثيْب
كاغبكومةعلىأساس،،كاختالؼالعقيدةبْبأىلالسنةكالشيعةالزيديةْٓ.
كىذهاؼبشكالتال يقعتُباليمنحسبو،بلقدكقعتُبكثّبمنالبلداف
ُبشرؽاألكسط.كاغبصوؿعلىالسالـقدبزلتجهودالسالـبعدعاـ
ََُِ.ككافأحواؽبمكمايقوؿهللاتعاىلُبكتابو :
ّٓالقرآفالكرًن،سورةالنحلاأليةَٗ:
Sigit Priambodo, Op.Cit hal:206
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اَّلل ع ًن ا لىذً
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 إً ىمبىا  يػى نٍػ ىه ا يك مي ى ي ى
ي
ى ى ٍ
ٍ
ى
ً
ً ً
ك
اى يركا عى لىى  إً ٍخ ىراج يك ٍم أى ٍف  تػى ىولى ٍو يى ٍم ۚ  ىك ىم ٍن  يػى تىػ ىو ىؽبي ٍم  فىأيكلى اً ى
كظى ى
د ىاي ريك ٍم ى
ٓٓ
يى مي ال ظىالً يم و ىف
أكمنانحيةاألخرمشرحعريفيأفُباغبربىناؾأتثّباتمنخارج
اليمنلكنهمتصرؼكمالوأهنميعرفوفكلشيئكيعرفوفأكثرمنمعرفة

ابليمننفسو،كىذارأمماكتبوـبلصالنورُبأطرحتو":أتثّبالعّبفُبصرع
اليمن".نقلمنهاأفعّبفتصلحاعبنودمنشيعةكتعطيهماحتياتاغبرب.
الٍب
كاإلضاؼإيلذلكشاركتاؼبملكةالعربيةالسعوديةأيضاُباغبرباليمنية 
كانت اؼبملكة العربية السعودية طرؼ فيها مع اغبكومة اليمنٔٓ .كتفصيال
ابلنقاط ما سبق ىناؾ مازالت بعض األسباب اػبارجية الٍب أدت إىل
اإلضطرابُباليمنمنها:
 تدخلاألمريكيفيو.كماعرفناأفأمريكيتعتقدأفارىايبىممسؤكؿ  دبا أصابت  ، WTCكربريص على اىالكهم ككانت
حكومة اليمن شهرت اغبرب ابلشيعة إلنقالهبم اغبكومة .كعلى
ىذا السباب جائت أمريكي مأكنة حكومة اليمن للهالؾ
الشيعةٕٓ.

ٓٓالقرآفالكرًن،سورةاؼبمتحنةاأليةٗ:
Muhammad Fakhry Ghafur, Op.Cit Hal:125
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Menggagalkan Revolusi Yaman Oleh Al-Houti Yang Didukung Iran Tahun 2011. Hal: 5
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تدخل إيراف  ،كاف أحد قاده الشيعة اغبوثيْب مطركد من اليمن
ع الشيعةُبإيراف.حٌبيتمسكوف
فهربإىلإير
ى
افٍ،بيشيعشٍر ى
أ ٍغلب سكاف ايراف دبذىب الشيعة  ،كمن ٍب قامت اغبكومة
االيرانيومستعدةؼبساعدهاؼبتمرديناؼبوجودينُباليمنبتسليحهم
يدرب العسكرم اإليراين
كتوفّب إمدادات الطاقة أيضا  ،حٌب ٌ
متمردمالشيعة.
تدخل اغبكومة السعودية ،كاف السعودية ىي السباب الرئيسية
حبرب اليمن كقصفو كأراد حيث شعرت اغبكومة السعودية ابف
الشيعةستفسداإلسالـ،كإىلجانبذلكأ ٌف الدكلةالسعودية
متاطبةلليمن،فلماعرفتأ ٌف إيرافتىساعدالشيعةُباؼبعركةٍ،ب
ٌ
تقدـالسعوديةعليمساعدةاليمنغبمايةحدكداؼبملكةالعربية
السعوديةكاليمنمناعبيناعبمهورمااليرلندم.
كشفتؾبلة "انشيوانؿ إنَبست" األمّبكية تقرير أف ىناؾ دكرا
ركسيامنتظراللتوسطُباغبرباليمن.حسباجمللةاألمّبكية،أف
اليمن كجهة مغرية لتدخل الركس دبلوماسيا ،ألهنم يعتقدكف أف
السعوديةمستعدةإلهناءاغبربىناؾبشركطمقبولةٖٓ 
اغبقوؽاغبياكية

ٖٓاعبريدةالعربية:ؾبلةأمّبكية:كساطةركسيةقريباُبحرباليمن(بتوقيتالقدس،اػبميسَُُِٕٔ/ُُ/
ـ(آخرربديث)الساعةُّ)ٗ:

ّْ
اىراإلنسانيةاػبامسةسوؼتبحثالباحثةعناغبقوؽاغبياكية.عربه دمحم
الظو
ٌ
بنعبدالرضبنالعريفيُبعربةكاحدةكىذاالدليليوصفُباعبملة :
"اىلربقيقالتنميةكؿباربةالتخلف،ادعوااىلحقنالدماءخالؿاالايـ
اؼباضياتقتلتاعدادمنالناسبصدكرعارية,ادعوااىلحقنالدماء
كهللاتعاىلقدحرـأفيقتلأماحدبغّبحقحٌبلوكافنعجةاك
حيوافأككافرافكيفدبسلمموحد؟؟" 
قدكضحتُبالنصإيرادةعاريفيلوقفأراقةالدماءالٍبحدثتُب
اليمن ،ك من اؼبعلوـ اف الصراع ُب اليمن ليس قصة جديدة بل كانت قصة
القديبةكقعتمرةأخرل.منذبعضالوقتلقدكافصراعاىائالؼباحدث
صراعألكؿمرةُبسنةََِْ،ككانتؾبموعةاغبوثيْبالٍبمنشؤىااالقلية
الشيعيةالزيديةمناليمنالشمايلالٍبملربصلعلياماىتماـمنحكومة
اليمناستولتعليعاصمةصنعاءكأطاحتحبكومةالرئيسمنصورىادمُب
أكائلَُِٓ.
كقدر َُٕ َٖ-ب اؼبائة من سكاف اليمن ؿبتاجوف إىل اؼبساعدة
االنسانيو،تق ٌدراألمماؼبتحدةأفنزاعاليمنادلإىلكقوعاكثرمنََََُ,
ضحاايمنالسكافُباؼبعركة،كافَََ َْٕ,طفاليعانوفمنسوءالتغذية
،كافَََ َُ,طفالآخرماتوابسبباؼبرضكمايقربمنَََّ,َََ,
ىربوا.كأكثرمقتوؿمناؼبدنيْباألبرايء،الوبصلوفعلىاغبمايةمناغبكومة.
كىذامضاعفةأبمرهللاالذمضبلوالنيبصلىهللاعليوكسلمأفقتلاإلنساف

ْْ
بدكف سبب صريح الذم اابحتو الشريعة كاف خطياة عظيمة .ك ىذه اعبملة
يشهدىاقولوتعاىل:
اَّلليإًىال ًاب ٍغبىًٌق"
حىرىـ ى
سالىًٍب ى
ى
"كىالتىػ ٍقتيػليواالنىػ ٍف ى

ٗٓ

قتلاإلنسافحرـ،كخرـهللاقتلاغبيوافُبأية
شرحلناىذهاأليةأ ٌف
ٌ
أخرل حٌب لو كاف بعوضة كاحدة  .ككيف دبا كقع ُب اليمن؟ كيف يقتلوف
اؼبسلمْب؟أليسكلاؼبسلمعلىاؼبسلمحراـدموكمالوكعرضو؟ليساحدا
حقالقتلامالنفسعلىامحجة،فاهلل هلالج لجحسبومنحقوافوبكم،كما
كردَبسورةالنساءاأليةّٗ:
"كمن يػ ٍقتل مؤًمنا متػع ًم ندا فىجزاؤه جهنىم ً ً
ً
علىٍي ًو
ب ى
اَّللي ى
ى ى ٍ ى ي ٍ ي ٍ ن يى ى ٌ ى ى ي ي ى ى ي ى
خال ندا ف ىيها ىك ىغض ى
َٔ
كلىعنىوكأىعدىلىوع ىذااب ً
يما"
ىىيىى ي ى ن ى
عظ ن

القرآفالكرًنسورةاإلسراءاأليةّّ:
ٗٓ 
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الباب اخلامس
خامتة

أ.

النتائج
بعد أف شرحت الباحثة اباب بعد ابب فختمت الباحثة ابلنتائج

كالتوصياتكماتلى :
موافقاابؼبسالةاؼبتق ٌدمةفوجدتالباحثةطبسالنتائج،كىى :
اءالعادلْب،علماإلسالـألمتوكيفأفيكوفاألمراءالطائعْبإىل
أكالن:األمر
ٌ
اءقدوبملوفاألمةإىلالعدالةكاغبكمة .
هللاكرسوؿ.كىذااألمر
ٌ

اثنيان اإلىتماـ ،اإلسالـ ىو الدين الذم يهتم التوازف بْب اغبياة ُب الدنيا
كاالخره ،كالعالقة بْب االنساف كهللا ،كالعالقة بْب الناس كالناس ،كالناس
بطبيعتو .
اثلثان:تدعيمالعدالة،اإلسالـىوالدينالذميدعمالعدالةكيؤكداإلسالـأف
يدعمالعدالة،كاغبياةاغبرة،كضبايةحقوؽاإلنسافابعتبارىاأفيكوفأحد
اؼببادئعلىأساساإلسالـ.

ْٓ

ْٔ
رابعان:اغبقوؽُباغبياة،لكلفردالواغبقوؽبْباغبقوقهمكىياغبقللحياة
كالتمييز.التمييزىومعاملةغّبمتوازنةلشخصأكؾبموعةتتميزعادةابلنسب
كالدينكالطبقاتاالجتماعية 
خامسان :اغبياة اغبرة ،حيث يكوف للرجل القدرة على التصرؼ كفقا لرغباتو،
سواءكانتحريةَبالدينأكَباإلرادةأكالفكرأكإبداءالرأم.اغبريةىي
حقاإلنسافُبربقيقسعادةالفرددكفزبريبحبريةآخر 

ب .التوصيات
قدًبحبثتكميليربتعنواف"اإلنسانيةُباػبطبةيػ ػػاأىلناُب
اليمنحملمدبنعبدالرضبنالعريفي،كاعَبؼالباحثةأهناالزبلوعنالنقصاف
كيرجو الباحثة أف يكوف من القارئْب خاصة الطالب بكلية اآلداب كعلوـ
اإلنسانية كمن يهتم ابلبحث األديب مواصلة البحث اؼبتعلق ابلعنواف اؼبذكور
غبصوؿعلىالنفعاألكثر.
يدالباحثةلكل القارئْب
حلٌلالباحثةموضوعامنكتابالعواصفكتر
ٌ

أفوبلٌلموضوعاأخرمنذلكالكتاب .

كأخّبايرجوالباحثةمنهللاتعاىلأفهبعلىذاالبحثالتكميليانفعا
للباحثكاإلخوافاؼبسلمْبكاألخواتاؼبسلماتُبفهماللغةالعربيةكدراستها.
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اخلطبة حملمد بن عبد الرمحن العريفي بعنوان يـ ــا أهلنا يف اليمن

إف اغبمد هلل كبمده ك نستعينة كنستغفره كنعوذ ابهلل تعاىل من شركر
أنفسناكسيااتأعمالنامنيهدههللافالمضللوكمنيضللفالىادملو.
كأشهدأفالإلوإالهللاكحدهالشريكلوجلعنالشبيوكاؼبثيلكالكفء
كالنظّبكأشهدأفدمحماعبدهكرسولوكصفيوكخليلوكخّبتومنخلقوكأمينو
علىكحيوأرسلوربورضبةللعاؼبْبكحجةعلىالعبادأصبعْبفهدلهللاتعاىلبو
صربومناعبهالةككثىربوبعدالقلةكأغُببوبعدالعيلة.
منالضاللةكب ى
فصلواتهللاكسالموعليو كعلى آلوالطيبْبكأصحابوالغر اؼبيامْب ما
اتصلتعْببنظرككعتاذفخبربكسلمتسليماكثّباٍ.باغبمدهللتعاىلالذم
قاؿُبكتابةالكرًن  :ك اً ٍذ أىخ ىذ اَّلل ًميث ى ى ً
ً
اب لىتيػبىيًٌنيػنىويلًلن ً
ىاس ىك
ى ٌي ى
ين ايكتيواالكتى ى
ى
اؽ الذ ى
الى تى ٍكتي يمونىوي كالذم بعث نبيو عليو الصالة كالسالـ بقاعدة بعث هبا صبيع
االنبياءأبفينصراؼبسلماخاهظاؼباكافأكمظلوما .
ايهااؼبسلموف...إفهللاجلُبعالهامرابلعدؿكاالحسافكايتاءذم
القرابءكهنىهللاتعاىلعلىالفحشاءكاؼبنكركالبغيكقدجرتسنوهللاتعاىل
ُب خلقو أف ينقسموا إىل حاكم كؿبكوـ كامّب كمأمور كرئيس كمرؤكس كقائد
كمقودكاكجبهللاتعاىلعلىالرعيةأفيطيعواالراعيفقاؿهللاجلُبعاله:
ىً
ااَّلل كأ ً
ً
األ ٍىم ًر ًمٍن يك ٍم.كامرىمأف
وؿ ىكأ ٍيكًيل ٍ
ىطيعيواالىر يس ى
ين ى
آمنيواأىطيعيو ىى ى
ىاي أىيػُّ ىهاالذ ى
وبفظواللوايلحقوعليهمكافيعرفوامكانتوبينهمكأفيطيعوهمااطاعواهللا
تعاىلفيهمكاكجبهللاتعاىلعلىمنتوىلامراؼبسلمْبسواءكافرئيساأك

ملكأكامّباأككافمسؤكالُبأمادارةمناالداراتاكجبهللاتعاىلعليوأف
وبسن رعايتهم كاف يرأؼ بضعيفهم ك أف ال يستأثر بشيء دكهنم قاؿ عليو
الصالةكالسالـ  :مامنراعييسَبعيوهللارعيومناؼبسلمْبيبوتكىويبوت
كىوعاشلرعيتوحرـهللاعليورائحةاعبن ] ركاهمسلم[
دخلابومسلماػبوالينعلىمعاكيةرضيهللاتعاىلعنوكىوامّبعلىالشاـ
فقاؿابومسلم :السالـعليكمايهااالجّب
قالوا:قلايايهااالمّب
قاؿ:بلالسالـعليكمايهااالجّب
قالوا:قلايايهااالمّب 
قاؿ:السالـعليكايهااالجّب 
قالوا:قلايايهااالمّب 
فقاؿؽبممعاكية:اسكتواعنايبمسلمفإنواعرؼدبايقوؿتكلماياابمسلم 
فقاؿلوابومسلم:إنككافكنتامّبعلىالشاـكماحوؽبافإنكعنداناجّب
امرؾهللاتعاىلبرعايتناكالقياـحبقوقنا فبْب هنع هللا يضرانواجّبعندالناسيتوىلامر
امواؽبمكافوبكمكيفصلخصوماهتمكالوايلسواءكافرئيسُبدكلةأككاف
امّبا عليها مؤسبن على امواؿ الناس كعلى اعراضهم كليس للوالة أف يكتموا
االمواؿ بْب الناس أك اف يعبثوا بثركات العباد بناء على اىوائهم الشخصية
فيعطوفمنشاءكاكيبنعوفمنشاءكا .

قاؿعليوالصالةكالسالـمبْبذلك ]قاؿاينكهللاالاعطيكالامنع
احدا[ الاعطييعِببناءعلىىولكالامنعاحدا .كامبااانقاسماضعحيث
امرت،امرينهللاتعاىلافاضعاؼباؿىناءكافاعطيىذاكاف اكفعنىذا
فأانافعلذلكاضعحيثامرت]ركاهالبخارم[ ىذارسوؿهللاعليوالصالة
كالسالـيقوؿانوليسلواؼبنعكالعطاءكامبااؼبنعكالعطاءبتقديرمنربالعاؼبْب
فيعطيمنشاءهللاكيبنعمنمنعوهللاتعاىلعنو.
كقاؿ رجل لعمر ابن اػبطاب رضي هللا تعاىل عنو كقد راه ُب حاجة
لطعاـككساءكماؿكمعذلكقَبعلىنفسوقاؿلو  :ايامّباؼبؤمنْبلو
كسعتعلىنفسككانفقتمنماؿهللاالذمربتيدؾفقاؿلوعمر:اي
رجلامبااانكرجلخرجمعرفقةُبسفرفجمعواماالكاعطوااؼباؿلولينفق
عليهم فهل وبل لو أف يستأثر بشيء دكهنم قاؿ لو :كال قاؿ  :فكذلك اان
اعطاينهللاتعاىلاؼباؿألنفقوبينكمفلألرملةحقكاليتيمحقكللضعيفحق
كللمريضحقكللمسكْبحقليساغبقفقطؼبنكافكزيراأكامّباأككبّبابل
لكلالناسحقوؽقاؿ:فأاناقسمبينهمعلىذلك .
فباهللعليكمايهاالناسلورألعمربناػبطابرضيهللاتعاىلعنو
اقوامااليوـيستأثراحدىمأبمواؿالعبادكثركاتالبالديتمسكاحدىمابغبكم
سبسكالشجرةالعجوزأبصلهاالتزعزعوريحكالهتزهنصيحوبلأيمرالناس
حببوكتعظيموكاؽبتاؼابظبوبلكصناعةالتماثيلبصورتو .اينماسراننراهُ ..ب
اؼبقاىي ُب الوزارات ُب اغبارات ُب االسواؽ كُب التلفاز كُب ظاىر جدراف
اؼبصحات كُب داخل دكرات اؼبياه .اينما سران نراه ..صورت اغباكم ُب كل

اذباه  ..ابسم ُب بلد يبكي من القهر بكاء مشرؽ ُب بلد تلهو الليايل ُب
ضحاه انعم ُب بلد حٌب بالايه أبنواع البالاي مبتاله ساطح ُب بلد معتقل
الصوت كمنزكع الشفاه سامل ُب بلد يقتل فيو الناس ابآلالؼ يوميا بدعوا
االشتباه صورةاغباكمُبكلاذباهنعمومنوعلينااذنرلحْبنراهانوؼبايزؿ
حيكمازلناعلىقيداغبياة .
ايها اؼبسلموف ..جرت عادة اؼبلوؾ كرؤساء الدكؿ كالوزراء كالكرباء اف
يكوفؽبمحاشيومنكزراءكؾبالسْبىمالذينىبتاركهنمسواءكانواصاغبْب
أكفاسدينفإذاقاؿبعضالناسمعتذراىذااغباكمحسنكجيدكفبتازلكنلو
بطانةفاسدهقلنالوصلحالختاربطانوصاغبةكاذافسدقرباليوالبطانة
الفاسدة.ركلالبخارمانوعليوالصالةكالسالـقاؿ:مابعثهللامننبياكال
استخلف من خليفة اال كاف لو بطانتاف  بطانو أتمره ابؼبعركؼ كربضو عليو
كبطانو أتمره ابلشر كربضو عليوكاؼبعصوـ من عصم هللا .كقاؿ عليو الصالة
كالسالـ :إذاارادهللاابألمّبخّباجعللوكزيرصدؽافنسيذكرهكافذكر
اعانوكاذاارادلوغّبذلكجعللو كزيرسوءافنسيمليذكرهكافذكرمل
يعنو ] ركاهابوداككدكىوحديثصحيح[ 
كقدابتليتاالموخالؿعقودطويلةمضتحبكاـطغاةظلمواالناس
ُبامواؽبمكارزاقهمكانبلوااالرملةكاليتيمكالتزاؿجراحاخوانناُبليبياتنزؼمن
ظلم طغيافالقذاُب .كال تزاؿ اعبماجمتسحق كاالعراضتغتصب كالدماء
تسيلكالدموعترقرؽمناخوانناُبسورايحٌبصاربعضاغبكاـالشعبلعبة
بْبيديويفعلهبممايشاءبلقديشعرانوصاحبالفضلابلواليةعليهم .

قلتللحاكم  :ىلانتالذماقببتنا؟ 
قاؿ  :اللستاان 
قلت  :ىلصّبؾهللاال ػػوفوقنا؟؟ 
قاؿ :حاشاربنا 
قلت :ىلكبنطلبنامنكافربكمنا؟؟ 
قاؿ :كال 
قلت :ىلكافلناعشرةاكطافكفيهاكطنمستعملزادعنحاجتنافوىبنالك
ذلكالوطن؟؟ 
قاؿ :ملوبدثكالاظنوىذافبكنا 
قلت :ىلاقرضتناشيءعلىافزبسفاالرضبناافملنسددديننا؟؟ 
قاؿ :كال 
قلت :مادمتاذفلستالوكالاابكالحاكممنتخباأكمالكأكدائنافلماذا
ملتزؿايابنالكذاتركبنا 
ايهااؼبسلموف ..كقدمرتاكثرمنستواشهرعلىثورةاىلاغبكمة
كااليبافاليمنبصدكرعاريو,كايدمبرياةكشبابكشيبكاطفاؿكنساءُب
مطالباتسلميورغمكفرةالسالحعندىمكُباليمناكثرمنَٔ مليوفقطعة
سالح كمع ذلك ال تزاؿ ثورهتم سلميو  ,ك إذا ذكرت اليمن ذكرت الركن

اليماينكاحملدثاالمّبالصنعاين,كالعالمةالشوكاين,كامّبالعلماءالكوكباين,
كسيدالوعاظ كالزىاد اػبوالين  ,ك إذا ذكرت اليمنذكرت االكس كاػبزرج
كاؼبقداـاؼبدجج ,ذكرتاؼبلكةابلقيس,كاظباءبنتعميس,اليمنيوفمنهم
شاعرالرسوؿحساف,كملكالعربالنعماف,كخطيبالدنياسحباف,اليمن
منهمقبيلوجرىمكىياكؿمنسكنمكةكمننسلهاجاءتقرينكتزكج
منهماظباعيلكمننسلوجاءالنيبعليوالصالةكالسالـفاليمنيوفىماخواؿ
النيبعليوالصالةكالسالـ كملكاليمنكربابناسعدتبع ىواكؿمنامن
ابلنيبعليوالصالةكالسالـمنقبلافيولدرسوؿهللاآمنبوكىواكمنكساء
الكعبةكامرقبيلةجرىمبكسائهاكلعاـ,أىلاليمنىمأىلالفصاحةك
الصباحة  ,ىم أىل السماحة كاؼبالحة ارؽ االمة قلواب كاقلها عيواب ىم اىل
السكينة كالوقار كالفقو كاالعتبار اىل اليمن ىم انصار الرسالة كقادة اعبهاد
كالبسالة .
اليمن اشتق من اليمن كمن اليمْب كمن االمانة كمن االيباف كصفت
اليمنابليمنالسعيدكملتوصفبلداخرلُبالدنيادبثلىذاالوصفذكرهللا
تعاىل اليمن كذكر مناطق اليمن فذكرهللا تعاىل سبأ ,كذكراالحقاؼ ,كاذا
ذكرتقصواصحاباالخدكد,كارمذاتالعماد,كقصةسبا,كبلقيس,
كالسيلالعرـ,كالفيل,كابرىا,فالبدلزاماأفتذكربالداليمناىلاليمنىم
اكؿمناجابابراىيماىلاغبجقراابنعباسرضيهللاعنهماقوؿهللاتعاىل :
ىاس ً
ىكأ ًىذٌ ٍف ًُبالن ً
ض ًام ور 
أيٍتي ى
وؾ ًر ىج ناال ىك ىعلىى يك ًٌل ى
اب ٍغبى ًٌج ى

فقاـابراىيمعليوالسالـفنادئفقاؿ  :ايهاالناسافهللاكتبعليكم
اغبجفحجوكبلغهللاصوتواىلصبيعاالفاؽ .قاؿابنعباس :فكافاىلاليمن
ىماكؿمناجابابراىيمعليوالسالـ .كؼبانزؿقوؿهللاتعاىل :
ىمٍن يكمعن ً
اَّللبًىقووـ يً
دينً ً
ايأىيػُّهاالى ًذينآمنيوامنيػرتىد ً
ً
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ىعىزةوعلىىالٍ ىكافً ًرين ي ً
كيًوببُّونىوأ ًىذلىوةعلىىالٍم ٍؤًمنً ً
ىبىافيو ىف
سبً ًيل ى
اَّللً ىكال ى
ْبأ ى
ى ي ى
ى ي
هبىاى يدك ىف ًُب ى
ى
لى ٍوىمةىالئًوم 
ؼبانزلتأكمأالنيب ملسو هيلع هللا ىلصاىلايبموسىاالشعرماليمِبأكمأاليواشار
اليو ٍب قاؿ ىم قوـ ىذا ] اخرجو اغباكم كصححو االلباين  ,قاؿ االماـ
الشوكاينعندىذااغبديث [ اذاعرفتافىذهاآليةانزلتُباىلاليمنهبذه
االحاديث فاعلم اهنا اشتملت على مناقب ألىل اليمن .كؼبا نزؿ قوؿ هللا
تعاىل  :
دي ًن ىً
اَّللً كالٍ ىفٍتح*كرأىيتالنىاسي ٍدخليو ىف ًُب ً
اجا 
اجاءىنى ٍ
صير ى ى ي ى ى ٍ ى ى ى ي
اَّلل أىفٍػ ىو ن
اذى ى
قاؿعليوالصالةكالسالـ :
ااتكماىلاليمنىمارؽقلوابااليبافيباينكالفقهويبانيوكاغبكمةيبانيو]اخرجو
اضبدكصححوااللباين[ 
اىل اليمن ىم اكؿ الناس شراب من حوض رسوؿ هللا عليو الصالة
كالسالـيوـالقيامة .قاؿعليوالصالةكالسالـفيماركاهمسلمُبصحيحو
قاؿ:

اينلبعقرحوضي ] يعِبدبكافمنحوضيكىواؼبكافالذميصطففيومن
يريدافيشربمناؼباءقاؿ[ اينلبعقرحوضياذكدالناسالىلاليمن ] يعِب
ابعدالناسألىلاليمن [ اضرببعصامحٌبيرفضعليهم ] يعِبحٌبيسيل
عليهمليشربوااكالاىلاليمن[ 
قاؿالنوكمىذهكرامةألىلاليمنُبتقديبهمُبالشربمنوؾبازاتؽبم
حبسنصنيعهمكتقدمهمُباالسالـكاالنصاراالكسكاػبزرجمنأىلاليمن
قاؿ فيدفع غّبىم حٌب يشربوا كما دافعوا ُب الدنيا عن النيب عليو الصالة
كالسالـاعداءهكاؼبكركىاتىيكرامةألىلاليمنالذينيعانوفاليوـاػبالؼ.
كاالنقساـالذملبشىمعوكهللاأفتثورمعوحرباىليومعكجودالسالح
الكثّبافتثورحرباىليوهتلكاغبرثكالنسل  -اانىنا -الاميلاىلرئيس

كال اىل مرؤكس كال اميل اىل حزب دكف حزب ال كِب ادعوا اىل سرعة حل
اؼبشكلوقبلافيستفحلاالمر .
قليبعلىاليمنالسعيدفبزؽ 
ارنوااليوكمهجٍبتتحرؽ 
مناججاالحقادبْبرجالو 
فغدتبوعْباػبرابربدؽ 
مناشعلالنّبافاكقدصبرىا 
منزادىاحطبافباتتربرؽ 

اعداءهيَببصوفأبمنوكبوتكيدبو 
كيداتكيدبوككبننصفق 
ايفتيواليمنالسعيدتيقظوا 
فاؼبوتُبجسمالضغائنيورؽ 
عودكااىلعهدالنيبدمحم 
كسبسكواابغببلالتتفرقوا 
اىلاليمن..ىماىلااليبافاىلاغبكمةلكناؼبؤمنكاغبكيمإذاجاع
بطنوكمرضكلدهكسلبمالو..سلككلسبيلشرعيللمطالبةحبقو.
ايهااؼبسلموف– دعاالنيب ملسو هيلع هللا ىلصألىلاليمنعنزيدابناثبتافالنيب
ملسو هيلع هللا ىلصنظرإىلقبلاليمنٍبقاؿ :
اللهم اقبل بقلوهبم كابرؾ لنا ُب صاعنا كمدان ] اخرجو الَبميذم
كصححوااللباين[
كقاؿعليوالصالةكالسالـفيماركاهالبخارم :
اللهمابرؾلناُبشامنااللهمابرؾلناُبيبننا
اىلاليمنىماىلالنصرةكاىلاعبهادقاؿعليوالصالةكالسالـ:

إفهللااستقبليبالشاـككىلظهرماىلاليمنكقاؿايدمحماينجعلت
لك ماذباىكغنيمةكرزقاكماخلفظهرؾمددا ] مددا -يعِبعوانكنصرة
علىاعبهادكالغنائم]اخرجوالطرباينكصححوااللباين.
كاىلاليمنىمخياراىلاالرضقاؿعليوالصالةكالسالـكماركل
جبّبابنمطعم هنع هللا يضر قاؿكنامعرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصبطريقبْب مكةكاؼبدينةٍبقاؿ
عليوالصالةكالسالـ:
"يوشكافيطلععليكماىلاليمنكأهنمالسحابىمخيارمنُب
االرضفقاؿرجلمناالنصاركالكبنايرسوؿهللافسكتقاؿكالكبناي
السالـ
رسوؿهللافسكتقاؿكالكبنايرسوؿهللاقاؿفقاؿعليوالصالةك 
كلمةضعيفةاخفىهباصوتوقاؿاالانتم ] اخرجواضبدكصححوااللباين["
اىلاليمنىماىلالعبادةىماىلاالجتهادقاؿعليوالصالةكالسالـ:
"انوسيأٌبقوـربقركفاعمالكماىلاعماؽبمقيلايرسوؿهللااقرين؟؟
قاؿالكلكناىلاليمن ] اخرجوابنايبعاصمكىوحديثصحيح"
كتنفيس كرابت اؼبسلمْب ىو من قبل أىل اليمن قاؿ عليو الصالة
كالسالـ:
"اال اف االيباف يباين كاغبكمة يبانيو كاجد نفس ربكم من قبل اليمن
اخرجواضبدكىوصحيح"
ىذااغبديثشرؼألىلاليمنفهممنىبوامنالربارمكالقفاركىم
منركبوااؼبهالككاالخطاركىممنانزؿالبأسابلكفاركفتحوااالمصاركهبم

ينفس هللا على اؼبؤمنْب الكرابت  .اىل اليمن ىم اىل الشريعة كاىل األمانة
كاىلالقضاء .قاؿعليوالصالةكالسالـ :
" اؼبلكُبقرينكالقضاءُباالنصاركاالذافُباغببشوكالشرعةُباليمن
كاالمانةُباالزدم] اخرجواضبدكصححوااللباين[" 
كاىلاليمنىماشبوالناسبرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصكاصحابواذاقدموااىلاغبج .
عناسحاؽعنابيوقاؿ :" صدرتمعابنعمريوـالصدرفمرتبنارفقويبانيةكرحاؽبماالدـ]
يعِباعبلد [ كخطمابلهماعبررفقاؿعبدهللاابنعمرمناحبافينظراىل
اشبورفقوبرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصكاصحابواذقدمواُبحجةالوداعفالينظراىلىذه
الرفقة]اخرجةاضبدكصححوااللباين[ " 
ايايهااليمنالسعيدربية 



يشدكهباالتاريخمنماضيالزمن 

ايارضبلقيسالكفاحكتبع



ايربعضبّبايقبائلذميزف 







ايمنحطمواايوافكسراء 

يوـاقبلُبالسفن 





يبنألفالييمنكااليبافُبتلك 

الوجوهفنورىاهبلوااغبزف 



رفعوامعاذاكاستجابواكلهم 

كاتواببيعتهمكغالواُبالثمن

حٌبالنجوـلكمسهيلكحده 

ايسادةاالايـ

لوخّبكهمااشتهىاالاليمن



كالكعبةالغرلظبيركنها 

الركناليماينُباالحاديثكالسنن كالسيفظبيابظبكممنحسمو 
هللاكمقطعالسالسلكاحملن .
ايهااؼبسلموف..الاريدافاخوضُبفصلاػبصومةبْباؼبتخاصمْب
اليمنقضيتهمفيهااشتباهكاضطرابمتشابوكثّبكليسيلأفافصلاػبصومة
بْباىلبلدكصفهمالنيب ملسو هيلع هللا ىلصبلػحكمو] فكيفأيٌباحد منخارجبلدىم
ليكوف احكم منهم – اليمن فيهم من اغبكمة كفيهم من العلماء كالقضاة
كالفضالء كالعقالء ما يستطيعوف اف يفصلوا اػبصومة بينهم لكِب ادعوا إىل
ربقيقالعدؿكرفعالظلم .
أيٍ يمر ً
ابلٍ ىع ٍد ًؿك ًٍ
اف 
اإل ٍح ىس ً
إً ىف ى
ى
اَّللى ى ي
اىلربقيقالتنميةكؿباربةالتخلف،ادعوااىلحقنالدماءخالؿاالايـ
اؼباضياتقتلتاعدادمنالناسبصدكرعارية,ادعوااىلحقنالدماءكهللا
تعاىلقدحرـأفيقتلأماحدبغّبحقحٌبلوكافنعجةاكحيوافأككافرا
فكيفدبسلمموحد؟؟كالنيبعليوالصالةكالسالـيقوؿ :الزكاؿالدنيااىوف
عندهللامنقتلامرئمسلمبغّبحق .كيقوؿهللاتعاىل  :
كمن يػ ٍقتيل م ٍؤًمننا متىػع ًم ندا فىجز ياؤه جهنىم خالً ندا فًيها ك ىغ ً
علىٍي ًو
ض
ب ى
اَّللي ى
ىى ٍ ى ٍ ي ي ى ٌ ىى ي ى ى ي ى
ى ى ى
كلىعنىوكأىعدىلىوع ىذ  ً
يما 
ىىيىى ي ى ن
ااب ىعظ ن
اؿاؼبرءُبفسحة
فليحذررجاؿاالمنمنأفيلوثواايديهمبدماءاالبرايء كاليز 
من دينو مامل يصب دما حراما ]كما ركل البخارم عنالنيب صلىهللاعليو
كسلم[

كعلى أىل العلم كاؼبصلحْب كالدعاة ُب اليمن أف يقوموا بواجباهتم
الشرعية كالعملية ُب ؿباكلة االصالح اين قبائل اليمن األبية الشهمة صاحبة
اؼبركءةكالكرـ؟؟اينىم؟؟امليستطيعواافىبمدكاىذااالضطرابالذميقع
بينهم ينبغي أف تقدـ مصلحة الشعب على كل مصلحة تتعلق ابألحزاب
كالرائسةكماشابوذلك– كينبغيافتضبطالنفسكافيتحلىالناسابلصرب
معاؼبطالبةابغبقوؽالشرعيةكالبعدعناؼبطالباتاغبزبيوالٍبقدتفرؽالشعب
كتدعوااىلاالختالؼفيو.كينبغيامنوبكمكتابهللاتعاىلبينهم :
وب ًٌكم ى ً
ً
شجر بػٍيػنىػهم ٍبيى ال ىً
هب يدك ً
اُب
الكىربًٌ ى
يما ى ى ى ى ي ٍ
وؾ ف ى
ك ال يػي ٍؤمنيو ىف ىح ىٌب يى ي
فى ى
أىنف ًس ًهمحرج ً
افبىاقىضيتكيسلًٌمواتىسلً
يما 
ى
ي ٍ ىى ن
ٍ ى ىي ى ي ٍ ن
يسلموا كاف كاف فيو نزع لرائسة اك كزارة اك اخذ ؼباؿ اك اخراج من
ً
ً
يما} ما داـ اف االمر شرعي كاغبكم قضائي { إًىمبىا
ملك { ىكيي ىسلٌ يموا تى ٍسل ن
الٍمؤًمنو ىفإًخوةهفىأ ً
ىخ ىويٍ يك ٍم 
ىصل يحوا بىػ ٍ ى
ْبأ ى
يٍ ي ٍى ٍ
ايبِباغبكمةايأىلاليمن 
اغلقوابوابةاغبرب 



اطبدكاُبارضكمانرالفًب 
 فماابهبااالضياعللوطن 

يبنالتاريخارضحرهمن 

اقاصيشامهاحٌبعدف 

فحفظوىامنذائبملتزؿ 

تتنادلكبوىامنذزمن 

ايبِباغبكمةانتمكحدكم 



لورباربتمستعطوفالثمن 

كيدالغدراذاامتدتاىلغافل



عنهاسرلمنهاالعفن 

كقبلأفاختمىذهاػبطبة ارفعنداءإىلخادـاغبرمْبالشرفْبالذم
نصر اخواننا ُب سوراي خبطاب نفعهم كثبتهم ادعوه كفقو هللا إىل أف يسعى
ًً
ً ً ً
ىصلً يحوا
لإلصالح بْب اخواننا ُب اليمن ] ىكإً ٍف طىائ ىفتىاف م ٍن الٍ يم ٍؤمن ى
ْب اقٍػتىػتىػليوا فىأ ٍ
بىػٍيػنىػ يه ىما [ كأفيبعثاليهمكفدمنالسياسيْبكالعلماءاؼبقبولْبلإلصالحبينهم
كرئب صدعهم كاف يوعظ القادة كاف هتوف الدنيا ُب اعينهم كاف ينب لو انو
سيخرجمنالدنيابكفنيشَبلبدراىممعدكدات.لنأيخذقصراكالرتبةكال
ماؿ كال منصبا فلماذا يقتل الناس ألجل منصب كرائسة أف ىبوؼ الرؤساء
كالكرباء كالقادة من رب العاؼبْب كاف يبْب ؽبم هنايتهم كموقفهم بْب يدم هللا
تعاىلألفاليبايلاحدىمرئيساكافاكمرؤكساكليقدـرضاهللاتعاىلقبلكل
رضاكافتيقدـمصلحةالعبادكالبالدقبلأممصلحو
اانادعواخادـاغبرمْبإىلذلككاسأؿهللاافييسرذلككافيصلح
حاؿاخوانناىناؾ– اسأؿهللاتعاىلافيصلحاحواؿاؼبسلمْبُبكلمكاف
اسأؿهللاافيصلححاؿاخوانناُباليمنكُبسورايكُبليبياكُبمصركتونس
لكممن

كُبكلارضمنارضهللا-اقوؿقويلىذاكاستغفرهللاالعظيميلك
كلذنبفاستغفركهكتوبواليوانوىوالغفورالرحيم .
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