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 كلمة الشكر

بسمميحرلا نمحرلا هللا 

اغبمدهللربالعاؼبْب،ضبداطيبامباركافيو،كالصالةكالسالـعلىإماـ

اؼبرسلْب،سيداندمحمكعلىآلوكصحبوأصبعْب.
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ُبخطبة"ايأىلناُباليمن"حملمدعبدالرضبنالعريفي)دراسةكاقعيةاإلنسانية

اغبكومية اإلسالمية الرانّبم جبامعة اإلنسانية كالعلـو اآلداب لكلية كقٌدمها .)
 شهادة على للحصوؿ الطالبة على اؼبقررة الدراسية اؼبواد من ُبS.Humمادة

قسماللغةالعربيةكأدهبا.

ُبىذا الباحثة عبدفإف نبا اؼبشرفْب لفضيلة شكره خبالص اؼبقاـتقدـ
مساعدهتما على اؼباجستّب، إظباعيل عزماف ألدكتور ك اؼباجستّب الرزاؽ
كجهودنباُبإنفاؽأكقاهتماإلشراؼالباحثةُبإسباـكتابةىذهالرسالةإشرافا

جيداكامال،فيسأؿهللاؽبماالعفوكالعافية،ُبالدنياكاآلخرة.

اإلنسانيةكتق دـالباحثةالشكرلرئيساعبامعةكعميدكليةاآلدابكعلـو
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درجاهتم،إنوظبيعؾبيب.فيسألوتعاىلأفهبزلؽبمُبعطائو،كأفيرفع

كاخّباقٌدمتالباحثةفائقالشكركاغببإىلأحبكالديناحملبوبْبعلى
كاآلخرة. الدنيا ُب التواب أحسن وبريهم هلل لعل الرسالة ىذه إسباـ ُب دعائهم
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اإلنسانية  قسم⧵كلية : قسماللغةالعربيةكأدهبا ⧵كليةاآلدابكالعلـو

 اتريخاؼبناقشة : َُِٖأغسطسٖ

اإلنسانيةُبخطبة"ايأىلناُباليمن"حملمدعبدالرضبن
 العريفي)دراسةكاقعية(

 موضوع :

 حجمالرسالة : صَٓ

 اؼبشريفاألكؿ : عزمافإظباعيلاؼباجستّبأ.د

اؼبشريفالثاىن : سومردمعزمافاؼباجستّب
 

 ىو الرسالة ىذه موضوع اليمن"كاف ُب "ايأىلنا اػبطبة ُب اإلنسانية
عبد حملمد العريفي كاقعية(الرضبن الرسالة٬)دراسة ىذه َب ركزة مسألة ككانت

،اإلنسانيةُباػبطبة"ايأىلناُباليمن"حملمدعبدالرضبنالعريفيىيماعناصر
ىي عليها حصلت الٌب الرسالة ىذة ُب الباحثة استخدمتو الذم منهج كأما

ا ىذة النتائج كأما كاقعية. دبقاربة كصفية ربليلية أنواع عن ىي اإلنسانيةلرسالة
اإلىتماـ،تدعيم،األمراءالعادلْبُباػبطبةتنقسمإىلطبسةكىىكمايلى:

 العدالة،اغبقوؽاغبياكية،اغبياةاغبرية.
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 Penelitian ini berjudul Kemanusiaan Dalam Khutbah “Wahai Saudara 

Kami Di Yaman” karya Muhammad Ibn Abdurrahman Al-„arifi (Analisis 

Realisme). Pada penelitian ini peneliti membahas apa saja unsur kemanusiaan 

yang terdapat di dalam khutbah.  Adapun metode penelitian yang digunakan oleh 
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 الباب األول

 قدمةم

 أ.خلفية البحث

كوبدُّىا العربٌية، اعبزيرة شبو غرب جنوب ُب تقع عربٌية دكلة كىو اليمن
ىا فتحدُّ الشماؿ من أٌما األضبر، البحر الغرب كمن عيماف، سلطنة الشرؽ من

،لكنبسبباؼبملكةالعربٌيةالسعوديٌة،كمناعبنوبالبحرالعريٌبكخليجعدف
األخر ديكؿ كاستكشاؼ السوداف،إتقاف بعد بلد أفقر من رابع اليمن هبعل ل

مؤشر أساس على فاشلة دكلة تصبح أبف اليمن هتديد كما كموريتانيا. جيبوٌب
 الفاشلة اؼبراكز (The 2012 Failed States Index)الدكؿ احتالؿ خالؿ من

 .الثامنة
اغبربااليمنيةىيحربأىليةتدكربْباغبوثيْبكالرئيسالسابقعلي

كللرئيسعبدربومنصورىادماؼبدعومْبمن بدهللاصاحلاؼبدعومْبمنإيرافع
 السعودية. عاـ تبدأ األكىل اغبرب نصفََِْكاف ُب أخرل مرةن إربفع ٍب

 عاـ من استياءَُِْالثاين إيل جذكرىا ترجع عنف أعماؿ تصادعت
قرارالسياسي.نتقاليةعنربقيقاالستإلاؼبواطنْباؼبستفحلمنعجزاغبكومةا

 سبتمرب ُب صنعاء على اغبوثيْب اؼبسلحْب استالء ضعفَُِْكبعد ازداد
السلم اتفاؽ كشكل ىادم. منصر ربو عبد الرئيس بقيادة انتقالية اغبومة

سريعا. تالشى لكنو مبكر، غبل أمل ابرقة الوطنية اغبوثيْبُكالشراكة كدفع
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ُب الرئيسية اؼبؤسسات على لسيطرة ميليشياهتم اؼببكرة ابنتصاراهتم اؼبزىوكف
الصنعاء.كربققذلكجزئياعربتعيينهمأشخاصانموالْبؽبمُبمناصبـبتلفة

اإلعالـ. ككسائل اؼبؤسسات اُب ينايرآلكتبددت الثاين/ كانوف ُب كليان ماؿ
عندمااستقبلىادمكعبأ،بعدفَبةكجيزةمنىركبومناإلقامةاعبربيةَُِٓ

كحسب  السعودية، العربية اؼبملكة إىل عدف، ُب قصّبة كإقامة صنعاء ُب
استقالتوكقرارمواصلةرائستو،كُبالوقتالنفس،قرراغبوثيْبتوطيدنسختهم

عدلةمنالدستورالوطِبكإنشاءىيااتحكوميةخاصةهبم.ككاصلواسبردىم،اؼب
ِدافعْباليمنكلوإيلحربأىلية.

األمم فحسب اؼبستوايت، صبيع على األزمة مرحلة إىل اغبرب كصلت
 ىناؾ كمليوفٕاؼبتحدة اجملاعة، كشك على السكاف ربع أم نسمة، ماليْب

اب مصابوف شخص من أكثر سقوط جانب إىل ضحيةَََ.َُلكولّبا،
كجود عدـ ظل ُب للتوسع قابال مازاؿ اؼبأساكم اإلنساين الوضع ىذا مدنية،
مؤشراتلنهايةاغبربُباليمنكضبابيةالتحركاتاؼبيدانيةالٍبتقودىاكلمن

ّالسعوديةكاإلمارات.

أف أكؽبا اؼبؤسبر: أعقبت الٍب التغيّبات توضح مهمة تطورات ثالثة ؽبا
اؼبشهدالسياسيأصبحراديكالياكمستقطباإيلأقصىحد،ىوهماشوشعلى

ال التشابو أساس على اعبماعات بْب كالتعاكف التماسك ركابط تارىبيصبيع
لكل أكحيا التواصلية التكيف كمركنة القول ميزاف ُب التغٌّب أف اثنيها كالثقاُب.
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ا على اؽبيمنة بتحقيق ابلتفاؤؿ. اؼبتصارعة اعبماعات ىذه من خرين.آلصباعة
حبكومة اليمن مواطِب لدل ثقة أدىن ابنعداـ متمثل فهو الثالث التطور أما

كلهم.إذلديهممرجعيةابئسةكخيبةأملمركزيةكابلعمليةالسياسيةكحلؼبشا
عدـ عن فضال  الفعالية، معدكمة انتقالية كحكومة طويلة تفاكض عملية من

ْكجودقائديبكنوشحذآماؽبمكحشدىمربترايةكاحدة.

   ؽباعنظاىرةالربيعالعريبإفالفوضىالٍبكقعتُباليمنالفضال
( (Arab Spring عاـ ُب حدثت ىناؾ ََُِالٍب من حيث العديد اغبركات

 نظاـ األكسط.حكومةالثورات منعطفانسياسيانكعسكراينالشرؽ اليمن دخل
جديدانىذاالعاـمعمقتلالرئيسالسابقعليعبدهللاصاحلعلىيداغبوثيْب

منصور الربو عبد كارتفاع عاـ ُب عبدَُِِىادم الرئيس بو كعد حفلة ُب
ٓالصراع.الربومنصورىادمليحلٌ

ُبىذهالرسالةتبحثالباحثةعنخطبةايأىلناُباليمنحملمدبنعبد
بو شعر الذم كاألمل اغبزف من اػبطبة ىذه ُب عريفي حكي العريفي. الرضبن

كاغبكو أطراؼ ببعض كاغبركب النزاعات بسبب اليمن أصاب غّبحيث مات
القادرةعلىتنفيذالوالية.كمعذلكيقوؿالعريفيعنمزاايككراماتاؼبواطنْب
اليمنْبالسابقْبُبالقرآفكاغبديث.كماشرحوكيفأفيكوفقائدا.كفضال

اغبرب إهناء أجل كاغبكومةمن اؼبواطنْب على عرضو السالـ دعوة كانت.عن
ييق ما كىي اػباء، بضم ىي متكلماػبيٍطبىةي بْب الكالـ كىو اؼبنرب، على اؿ
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 ِ.ص:اؼبركزالعريبلألحباثكدراسةالسياسيةمراجعالسابق:  

5
 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:120 
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.اػبطبةنوعمنأنواعنثرالفِبيؤثرَبالنفوسٔكسامع،كمنواشتقاؽاػبيطبىة
.كيثّبالعواطف،يقصدبوالتأثّبُباعبمهورعنطريقالسمعكالبصرمعا

ػبطبةىيفٌنمنفنوفاألدبعرفهاالعربمنذاعباىلية،قوامهاالنثرا
اؼبمستمعْب علي صاحبها يلقيهها كمسجوعة، موزكنة كجعل منتقاة بكلمات

عظة. أك عقيدة على ليربىن أك أكفكرة رأاي ؽبم لنإليؤكد يتذكر اػبطبة كلمة
عننفرمنىبطبعليمنربٍبيتكلمعنالكالـاؼبفيد.اػبطابةتتضمنعن

 الدينيةكاألساسيةكاإلقتصاديةكاغبكوميةكاؼبعاملةكغّبىا.

أمااػبطبةمنباريةىياػبطبةالٍبتلقىفوؽاؼبنابركُبتعريفالعلماء
اػب ـبصوصةاف كبالغاعليصفة يتضمنكعظا الذم اؼبؤلف ىيالكالـ طبة

.اعبمعةىيبضماؼبيمكإسكاهناكفتحها:اعبيميعىة،كاعبيٍمعىة،كاعبيمىعىة،كابختصار
 كاؼبشهورالضم،يقاؿاعبيمىعىةألهناذبمعالناسكثّباكذىبواهباإىلصفةاليـو

مععلىصبييعاتأنوهبمعالناس. كهبي كصبيىع،كاؼبسجداعبامع،كإفشاتقلتى
ٖمسجداعبامعابإلضافة.

انطالقاماسبقالبيافأرادتالباحثةأفتبحثعناػبطبةدمحمبنعبد
 الرضبنالعريفىابستخداـالنظريةالواقعيةاألدبية.



                                                           
 ُٔص:خطبةاعبمعةكأحكامهاالفقهيةعبدالعزيزبندمحمبنعبدهللااغبجيالفٔ

ص:األكىلاعبزءاألكؿ،دارالكتابالعلمية،بّبكت:الطبعةاؼبعجماؼبفصلَباألدبدمحمالتوقبي، ٕ
َْٓ 

 ُٗص:يزبندمحمبنعبدهللااغبجيالف،عبدالعزمراجعالسابق: ٖ
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 ب. مشكلة البحث

تماداعلىماسبقتريدالباحثةأفربددمشكلةالبحثىيمااؼبوضوعاتاع
اإلنسانيةاؼبتضمنةُبخطبةدمحمعبدالرضبنالعرُب؟



 ج. غرض البحث 

اإلنسانية اؼبوضوعات ؼبعرفة فهى الرسالة ىذه ُب البحث غرض كأما
اؼبتضمنةُبخطبةدمحمعبدالرضبنالعريفي



 د.معاين ادلصطلحات

اؼبصطلحاتقبل معاين بعض تشرح أف للباحثة ربسن البحث إىل دخل
اؼبضمونةمنالكلماتالٍبتكوفُبموضوعالبحث:

  اإلنسانية .1

قليةاإلنسانيةىينزعةعٗاإلنسانيةىيمنكلمةإنسافدبعُبالبشرية.
تطورالتفكّباإلنساينُبـبتلفأعصرهالقديبةكاغبديثةصبالية. كاحتتالـز

عامة اإلنساين الفٌن أك اإلنساين. الوجود جذكر ُب مغركسة أساسية كحركت
أك األدب مذاىب من الفنية أك األدبية الصبغات من صبغة أية تفسّب كشأف
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أمااإلنسانيةَُكالواقعيةكالرمزية.الفٌنعامةكاؼبالحمكالغنائيةكاإلتباعية
(دبعُبيتعلقابإلنساف.Humanismمنانحيةاللغةاإلقبليزيةىيىيومانيس)

 خطبة  .2

خطب الفعل عن مأخوذة خطبة خطابط-كلمة خطبةىبطب اك .ُُا
 :خطب من مصددر لغة –اػبطبة –ىبطب قرأ–خطببة ام كخطابة،

القـو كُب القـو "اػبطب يقاؿ اغباضرين. على فلهاُِاػبطبة اصطالح اما .
اهنا كاثنيهما مرسال، أك كاف سجعا اؼبنشور للكالـ اسم اهنا أحدنبا معنياف،
أك رأل إىل اؼبخاطبْب إلستعمالة مرسال، اك كاف اؼبنثورمسجوعا الكالـ القاء

ابػبطابة.ُّترغيبهمُبعمل. اػباطبىومنيقـو

 اي أهلنا ىف اليمن .3

كانت"ايأىلناَباليمن"موضوعامنموضوعاتاػبطبةحملمدبنعبدالرضبن
 العريفىالٌبألقاىاَباؼبنابراعبمعية.

 

 

 
                                                           

(ُٓٗٗعويةاللبنانية:لبناف،,)اغباءاؼبمدارسالنقداألديباغبديثدمحمعبداؼبنعمخفاجي، َُ
 ٖٓص:

 ( ُْٖٗ،)دارالعلمللمالبْب،بّبكتمعجماؼبعاينلكلرسماؼبعُبجبورعبدالنور،ُُ

 ُٖٔص:(َُٖٗبّبكت–)اؼبطبعةالكاثوليكيةاؼبنجدُباللغةلويسمعلوؼُِ

  ْْ(ص:ُّٖٗ:)داراالعتصاـ,مصرمُباػبطبةكاعداداػبطيبعلىؿبفوظ،ُّ
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 ه.الدراسات السابقة

جعفر، .1 نزر دمحم كتبو األموم، العصر ُب اػبطبة كىوُٕٗٗازدىار
حبامعة كأدهبا العربية اللغة بقسم اإلنسانية كعلـو بكليةاألدب متخرج
ُب اػبطبة تطور ك نشأة عن يبحث انو اغبكومية. اإلسالمية الرانّبم
كل كمن الدينية ك اإلقتصادية ك السياسية جهة من األموم العصر

كامافائدةللباحثةمنولتعريفعمدةاػبطبة.كفرؽبْبىذهُْجهة.
الرسالةأنويبحثعناػبطبةُبالعصراألمومكمليبحثعنخطبة

دمحمعبدالرضبنالعرُب.
2.  يس دمحم كتبو أبيو بن زايد األدبَُِّخطبة بكلية متخرج كىو

اللغة بقسم اإلنسانية اإلسالميةكعلـو الرانّبم حبامعة أدهبا ك العربية
خطبةزايدبنأبيوبدراسةاإلجتماعيةاألدبية.اغبكومية.انويبحثعن

ربليلية بطريقة اؼبكتبية  الرسالة فهي الرسالة ىذه ُب البحث منهج اما
كامافائدةللباحثةمنولتعريفدراسةربليليةإجتناعيةأدبية.الوصفية.

دراسةربليليةإجتناعيةأدبيةُبىذهالرسالةأنويبحثعنكفرؽبْب
كمليبحثعنخطبةدمحمعبدالرضبنالعرُب.خطبةزايدبنأبيو

3.  الوداع، حج ُب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ خطبة دكدمََِٗفبيزات كتبو ،
اإلنسانيةبقسماللغةالعربية كسافَبلكىومتخرجبكليةاألدبكعلـو

أدهباحبامعةالرانّبماإلسالميةاغبكومية,انوتكلمعنخطبةرسوؿُب
كفائدةللباحثةافيعرؼُٓحجالوداعبطريقةالدرسةالوصفيةالتحليلية.

                                                           
 ُٕٗٗرالسالـ:بندأتشية،داازدىاراػبطبةُبالعصراألمومدمحمنزرجعفر، ُْ

 َُِِ،دارالسالـ:بندأتشية،فبيزاتخطبةرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصُبحجالوداعدكدمسافَبلُٓ
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التحلي الوصفية طريقة عنكيف يبحث أنو الرسالة ىذه بْب فرؽ ك لية
عبد دمحم خطبة عن يبحث مل ك الوداع حج ُب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ خطبة

الرضبنالعرُب.
ىندرا .4 كتبو البالغة, هنج َب طالب أىب بن على اؼبؤمنْب أمّب خطبة

اإلنسانيةبقسماللغةالعربية ككسوما،كىومتخرجبكليةاألدبكعلـو
األدب عناصر عن تكلم اهنا اغبكومية. اإلسالمية الرانّبم حبامعة أدهبا
لتعرؼ  للباحثة كفائدة طالب. أىب بن على خطبة ُب اللغة ككيفية
عناصراألدبككيفيةكانظرةُبمقايساألدب.كفرؽبْبىذهالرسالة
يبحثعن مل ك أىبطالب بن على اؼبؤمنْب أمّب خطبة يبحثعن أنو

 ةدمحمعبدالرضبنالعرُب.خطب
خصائصاػبطبةالدينيةلعٌليبنأيبطالب،كتبوجوميداركىومتخرج .5

اإلنسانيةبقسماللغةالعربيةكأدهباحبامعةالرانّبم بكليةاألدبكعلـو
اإلسالميةاغبكومية.أنويبحثعناػبطبةالدينيةكاللمحةالعامةمن

اؼبعاين. ك األلفاظ  خصائصُٔانحية لتعريف منو للباحثة فائدة اما ك
عن يبحث أنو الرسالة ىذه بْب فرؽ ك األلفاظ.  انحية من اػبطبة

خصائصاػبطبةالدينيةلعٌليبنأيبطالبكمليبحثعنخطبةدمحم
.عبدالرضبنالعرُب

اإلنسانيةُبركايةعذراءجاكراتلنجيبالكيالينكتبوتوكوألفسافَبا .6
أدهبا ك العربية اللغة بقسم اإلنسانية كعلـو األدب بكلية متخرج كىو
اإلنسانية نظرية عن يبحث أنو اغبكومية. اإلسالمية الرانّبم حبامعة
                                                           

 ََُِ.دارالسالـ:بندأتشيةخصائصاػبطبةالدينيةلعٌليبنأيبطالبجوميدار، ُٔ
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ماسلو) (Abraham Maslowألبراىاـ جاكرت عذراء الركاية دبنهجُب
التحليلي اإلنسانيةُٕالوصف النظرية لتعريف منو للباحثة فائدة كاما .

كفرؽبْبىذهالرسالةأنويبحث(.Abraham Maslowألبراىاـماسلو)
ألبعن اإلنسانية ماسلو)النظرية الركايةAbraham Maslowراىاـ ُب )

ألبراىاـ اإلنسانية عن يبحث كمل الكيالين لنجيب جاكرات عذراء
 (ُبخطبةدمحمعبدالرضبنالعرُب.Abraham Maslowماسلو)

.كتبوسرايدرمىُٖاإلنسانيةُبركايةالرجاؿالذمامنلنجيبالكيالين .7
أدهبا ك العربية اللغة بقسم اإلنسانية كعلـو األدب بكلية متخرج كىو
حبامعةالرانّبماإلسالميةاغبكومية.أنويبحثعنظواىراإلنسانيةُب
اغبياة، كالتوازف كاؼبساكاة، اغبياة حرية منها امن الذم الرجاؿ ركاية

مساكيةاغبقوؽ،كالقضاءعلىالفقر،كاإلعَباؼلألجانب،كالتسامح،ك
ظواىراإلنسانيةكحياةاعبمالية.كفرؽبْبىذهالرسالةأنويبحثعن

ُبركايةالرجاؿالذمامنلنجيبالكيالينكمليبحثعناإلنسانيةُب
 خطبةدمحمعبدالرضبنالعرُب.



 و. منهج البحث  

ا البحث منهج فهوأما الرسالة ىذه كتابة َب الباحثة اتستخدمتو لذل
كاقعية دراسة اإلنسانية بتحليل الباحثة تقـو أف حيث التحليلي الوصفي منهج
                                                           

.دارالسالـ:بندأتشيةاإلنسانيةُبالركايةعذراءجاكراتلنجيبالكيالينتوكوألفسافَبا، ُٕ
َُِٖ 

 َُِٖدارالسالـ:بندأتشيةيبالكياليناإلنسانيةُبركايةالرجاؿالذمامنلنجسرايدرمى، ُٖ
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كأماطريقةصبعاؼبعلوماتكالبياانتاحملتاجةُبخطبةدمحمعبدالرضبنالعريفي.
تطالع حيث اؼبكتىب البحث علىطريقة الباحثة الرسالةفتعتمد الباحثةؽبذه ت

علىالكتبكالدكرايتكاؼبقاالتكالويبالٌبتتعلقهبذهالرسالة.كأٌماكيفية
كػػتابةىذهالرسالةاعتمدتالباحثةعلىماقٌررهقسماللغةاللعربيةكأدهبابكلية
ُب السالـ دار اغبكومٌية اإلسالمية الرانّبم جبامعة اإلنسانية كالعلـو اآلداب

كتاب:
Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN Ar-
Raniry Darussalam-Banda Aceh, tahun 2014 
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 الباب الثاين

 سرية دمحم بن عبد الرمحن العريفي

 حياته و نشأته . أ
َُّٗنملهيالعريفياعبربماػبالدم،كلدعاـدمحمبنعبدالرضبنب

 / إىلَُٕٗىػ ترجع ك خالد بِب قبيلة من اعببور فخذ إىل ينتسب ك ـ
 هنع هللا يضر. الوليد بن خالد الصحايب أىو الٌسعودم اإلسالمي ُبداعي خاطب ك

.كقدأعطىخطباعبمعةألكثرََِٔمسجدالبواردمُبالرايضمنذعاـ
اماُباؼبساجدالبارزةُباؼبملكةالعربيةالسعوديةحٌبُببعضمنعشرينع

 البلدافالعربيةاألخرل.
ِِْالدكتورالعريفيىوداعياؼبشهورُبالشرؽاألكسط.لوحوايل  

مليوفعلىتويَب.عددكبّبمناؽباكيْبُ.ُٖمليوفمتابععلىالفيسبوؾك
اؼبملكة ُب الشعيب العلماء أكثر األنشطةهبعلو دااينلو كما السعودية. العربية

من العديد ُب ااؼبستشار شرؼ العريفي الشيخ كاف خاطب أنو غّب الدينية
كأستاذاؼبؤسساتاإلسالؼبية.كأنوعضواُباالربادالدكيلللعلماءاؼبسلمْب.

 ك سعود. اؼبلك جبامعة اؼبعلمْب كلية ُب منمساعد لعدد متعاكف ؿباضر
الداخلكاػبارج،ككمايتحدثُبـبتلفالتلفزيوانتكاإلنَبنتاعبامعاتُب

لنقلدعائو
ُباثنويةالسمهودمكينومأفيلتحقدراستوُبالشيخالعريفييتعلم

الطٌب،كلكنتراجعكالتحقبكليةالشريعة،كبعدذلكتقدـللدراساتالعليا
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اإلسالمية سعود بن دمحم اإلماـ جامعة ىيُُٗب االصلي البلدة كانت .
 كالده يتزكج الوالد، العماؿ حي ُب الدماـ اؼبدينة ُب نشأ لكن ّالقويعيهو،

 كلديو الثانُِنساء اؼبرحلو ُب بداء فقد للقراف حفظو كاما كاختا. ٍباخا وية
اكمالوُباؼبرحلواعبامعة.

 ُب العرُب الشيخ َُِّإعتقاؿ ُب السعودية السلطات ُِاحتجزتو
علىخلفيةموقفومناالنقالبُبمصرللتحقيقمعو،ككضعتوَُِّيوليو

ربتاإلقامةاعبربية،كمنعتومنالسفرإىلقطرإللقاءؿباضرةدينيةُبالدكحة،
ا سبب توضح أف دكف اػبارجيةمن كزارة من ضده شكول بعد معو. لتحقيق

اؼبصريةأبنويتدخلُبالشأفاؼبصرمكربفظتبوعلىذمةالتحقيقكافرجعنو
 .َِبعداايـبعدتوقيعوتعهداعلىافاليتطرؽُبالشأفالسياسياؼبصرم

 
 ادلؤهالت العلمية . ب

يلتحق ك الدماـ اؼبدينة ُب االبتدائي التعليم على العريفي الشيخ تعلم
دراستوبكليةُبالدائرةاؼبستول،أخذالشيخالعريفيُبأكصوؿالدين،بقسم

ُُُْالعقيدةكاؼبذاىباؼبعاصرةجبامعةاإلماـدمحمبنسعود.كزبرجُبعاـ
 ك الدين،ق. أصوؿ ُب اؼباجستّب لشهادة  اعبامعة نفس ُب  دراستو يواصل

ربقيق القيم البن الناجية للفرقة االنتصار ُب الشافية "الكافية الرسالة بعنواف
 عاـ األكىل الشرؼ مرتبة مع فبتاز بتقدير )ُُْٔكدراسة" منُٔٗٗىػ ـ(

 يلتحق ك ابلرايض. اإلسالمية سعود بن دمحم اإلماـ ُبجامعة الدكتوراه شهادة
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 https://www.kutub-pdf.com/author/ دمحم العريف.html diakses pada 24 Februari 2018 pukul 14:42 
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أصوؿالدين،ُبالعقيدةكاؼبذاىباؼبعاصرة،بعنوافالرسالة"آراءشيخاإلسالـ
عاـ األكىل الشرؼ مرتبة مع فبتاز بتقدير كدراسة" صبع الصوفية، ُب تيمية ابن

ـ(منجامعةاإلماـدمحمبنسعوداإلسالميةابلرايض.ككافََُِىػ)ُُِْ
االبتدا مراحلو الشيخمعلميو ككاف كالفلسطْب اؼبصرم اعبنسيو من كاف ئيو

التجوديد ُب دكرات يلقي كاف حيث شخصيو على كبّب دكر اػبويطر يوسف
اخرل. كُبعلـو

ابإلضافةإىلالتعليمالرظبي،كافالشيخدمحمالعريفيهبلسللدراسةمع
 العلماء.كىم:

 (وهللابدركسمتفرقةدرسالتفسّبكالفقوعلىظباحةالشيخابنابزرضب •
 )قُُْٗ-ُُّْ

درسالفقوكالتوحيدكاؼبللكالنحلعلىالشيخعبدهللابنجربينرضبو •
 هللا.
  .)قُُِْ- ُُّْ (

درسالتوحيدكغّبهعلىالشيخعبدهللابنقعودرضبوهللاخالؿ •
 ـ(.ُٖٗٗ-ـُّٗٗىػ)ُُْٖ-ىػُُّْ

 رضيد.عبدالكرًنالالحم.درسشياانمنالفرائضعلىالشيخالف •
 قرأُبالفقوعلىعددمناؼبشايخُباؼبدينةالنبويةُبأعواـمتفرقة •
 كحصلالشيخالعريفيعلىشهادةالقرآفمنبعضالقراء. •

 
 كلواإلجازاتالعلميةبعضهم:

 إجازةُبالقرآفالكرًنمنشيخقراءاليمنالشيخوبياغبليلي. •
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فالكرًنمنشيخقراءمصرالشيخأضبدعيسىإجازةُبالقرآ •
 اؼبعصراكم.

 إجازةحديثيةمنالشيخالقاضياحملدثإظباعيلبنعلياألكوع. •
 إجازةحديثيةمنالشيخالقاضياحملدثدمحمبنإظباعيلالعمراين. •
 إجازةحديثيةمنالشيخاؼبسنداؼبغريبأيبخبزة. •
ُبجامعاغبديثيابلرايضبدأعاـدرسيلقيوُبشرحسلمالوصوؿ •

 ىػ.ُِِْ
درسيلقيوُبشرحعمدةالفقوُبجامعاغبديثيٍبجامعالدخيل •

 ىػ.ُِِْابلرايضبدأعاـ
 ىػ.ُِْٕدرسيلقيوُبالتفسّبُبجامعالدخيلابلرايضبدأعاـ •
دكراتعلميةمتنوعةُبشرحأصوؿاإليباف،كأشراطالساعة،كالسّبة •

 لنبوية.ا
 

 ادلشاركات وادلؤمترات . ت
تطوير مهارات ُب متنوعة التدريبية الدكرات العرُب الشيخ كقدـ حضر
كمهارات كاإلقناع، التفاكض كفنوف اآلخرين، مع التعامل كفنوف الذات،
اإللقاء،كعلماالتصاؿ،كماأفلومشاركاتإعالميةُبالقنواتالفضائية

 شر.كاؼبشاركاتاألخرمفهو:اؼبتنوعةمابْبمسجلكمبا
ُب • الشبابية كاؼبخيمات اؼبساجد ُب العامة احملاضرات دباات شارؾ

 الداخلكاػبارج.
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داخل • ُب ، الشرعية العلمية الدكرات من عدد تقدًن ُب شارؾ
 اؼبملكةكخارجها.

• : )منها كاػبارج الداخل ُب كاؼبؤسبرات اؼبلتقيات من عدد ُب شارؾ
وارالوطِبابؼبملكة،كمؤسبرنصرةالنيبملسو هيلع هللا ىلصابلبحرين،كمؤسبرمؤسبراغب

ابؼبملكة، اغبرمْب أطباء كمؤسبر ابألرجنتْب، كاغبضارات اإلسالـ
 كمؤسبرحقوؽالنيبملسو هيلع هللا ىلصدبكة،كغّبىا(.

حضركقدـدكراتتدريبيةمتنوعةُبمهاراتتطويرالذات،كفنوف •
اإللقاء،التعام كمهارات كاإلقناع، التفاكض كفنوف اآلخرين، مع ل

 كعلماالتصاؿ،كغّبىا.
عشر • خالؿ )بلغت اؼبتنوعة القنواتالفضائية ُب إعالمية مشاركات

 سنواتأكثرمنألفلقاءمابْبمسجلكمباشر
لرابطة • التابعة اإلسالمي لإلعالـ العليا ابؽبياة األمناء ؾبلس عضو

 إلسالمي.العاملا
 عضوُبعددمناؼبكاتبالدعويةكاؽبيااتاإلسالمية. •
 ؿباضرمتعاكفلعددمناعبامعاتُبداخلاؼبملكةكخارجها. •
السجوف، • )ُب العاـ األمن من: كلو ُب الديِب اإلرشاد مع متعاكف

اؼبلك كلية الدفاع، كزارة اؼبدين، الدفاع كغّبىا(، التدريب، كمدينة
 .،اغبرسالوطِب،كزارةالَببيةكالتعليمفيصلاعبوية
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 ج. ادلؤلفات
 بلغتأكثرمنعشرينعنواانن،كىينوعاف:

 الكتاب:
ربقيق • القيم، إلبن الناجية، للفرقة االنتصار ُب الشافية الكافية

 كدراسةُبؾبلدين،كىيرسالةاؼباجستّب.
 لدكتوراه.موقفابنتيميةمنالصوفيةُبؾبلدين،كىيرسالةا •
•  ُب منو طبع الساعة( أشراط )ُب العامل نسخة َِّهناية ألف

 (لغات.ٔكترجمإيل)
• ( صدر حبياتك، ََِٖاستمتع منو كطبع نسخة ّـ( مليوف

 (لغات.ُُكترجمايل)
 العاملاألخّب. •
 ذبربٍبُبربعقرف. •
 الدررالبهيةمنفتاكمابنتيمية •
 ابنتيميةزبدةالفوائدمنكتب •
 اؼبفيدُبتقريبأحكاـاؼبسافر)طبعثالثطبعات(. •
 اؼبفيدُبتقريبأحكاـاألذاف)طبعطبعتاف(. •
 الدررالبهيةُباأللغازالفقهية)طبعطبعتاف(. •
مليوان • منو طبع ، هللا إىل الدعوة )ُب كظيفة عن تبحث ىل

 نسخة(.
 نوأربعةماليْبنسخة(.اركبمعنا)ُبأنبيةالتوحيد،طبعم •
 إهناملكة)طبعمنومليوفكنصفنسخة(. •
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 ُببطناغبوت)طبعمنومليوفكنصفنسخة(. •
كاغبج • إالليعبدكف)شرحمصورللعبادات:الصالةكالزكاةكالصـو

 ،طبعمنومليوفنسخة(.
 رحلةإىلالسماء)طبعمنومليوفكنصفنسخة(. •
الع • غرفة ُب منوعاشق طبع كاؼبرضى، لألطباء )توجيهات مليات

 ألفنسخة(.ََٕ
منو • )طبع كأدلتو( اغبجاب حوؿ )ركاية اعبامعة مطعم ُب صرخة

مليوفكنصفنسخة(.
اؼبطوايت:

أذكاراؼبسلماليومية)طبعمنهاعشركفمليوفنسخة،خالؿ •
 ثالثسنوات(

 يةماليْبنسخة(أينتذىبوف؟)ُبالسحركالعْب،طبعمنهاشبان •
ماذاتفعلْبىناؾ؟)توجيهاتلألخوات،طبعمنهاسبعةماليْب •

 نسخة(
ىلطرقتالباب؟)ُبقصصاتئبْب،طبعمنهاطبسةماليْب •

 نسخة(
 كمإؽبانتعبد؟)ُبأنبيةالتوحيد،طبعمنهاأربعةماليْبنسخة( •
 ُِ. كغّبىا •
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري

  
 أ.مفهوم النظرية اإلنسانية

كىومنمصدرالصناعى.ِِاإلنسانيةىيمنكلمةإنسافدبعُبالبشرية
إفدراسػػةاإلنسػػافكمػػايػػرتبطبػػوُبمبػػوهكحياتػػوكفكػػره،ضػػرزرةلدراسػػةأدبػػو
كعطائػو.كسػيظلاألدبمرتبطػاابإلنسػافارتباطػػاقػواي،كمرتبطػاببياتػوكحياتػػو،

يسػتطيعأفكفكرهكعملو،كتصورهكإيهاتو،كهنجوكسلوكو.كاإلديباؼبسلمال
يتقػػػػٌدـعطائػػػػوُباألدباإلسػػػػالمٌياؼبتميٌػػػػزإالٌإذاسبيٌػػػػزىػػػػوأكال،كظهػػػػرسبيٌػػػػزه،

 .ِّكابنتأصالتو
ع نزعة ىي صباليةإلنسانية الفلسفيةقلية النظر كجهات من كؾبموعة

اإلنساف ككفاءه قيمة على تركز الٍب سخرتكاألخالقية شئ كٌل أف دبعِب .
معنيافأحدنباترىبيكاآلخرمذىب..النزعةاإلنسانيةلوِْؼبصاحةاإلنساف

تطورالتفكّباإلنساينُبـبتلفأعصرهالقديبةكاغبديثةكحركت كاحتتالـز
كشأف عامة اإلنساين الفٌن أك اإلنساين. الوجود جذكر ُب مغركسة أساسية
الفٌن أك األدب مذاىب من الفنية أك األدبية الصبغات من صبغة أية تفسّب

                                                           
 َّـ(ص:ََِْشركؽالدكلية،)مصرل:مكتبةالاؼبعجمالوسيطقبمعاللغةالعربية،ِِ

،الطبقةاألكىل)الرايض:األداباإلنسالمىإنسانيةكعاؼبيةالدكتورعرانفعليرمضافالنجول،ِّ
 َُٓـ(ص:ُُٖٗدارالنحومللنشركالتوزيع

24Bambang Sugiharto, Humanisme dan Humaniora : Relevansinya Pendidikan, 
(Yokyakarta : Jayasutra 2008) hal.203 
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ك كاؼبالحم الرمزيةعامة ك الواقعية ك اإلتباعية ك منِٓالغنائية اإلنسانية أما .
دبعُبيتعلقابإلنساف.(Humanism) انحيةاللغةاإلقبليزيةىيىيومانيس

طلحاػبػاصلتكػرًناإلنسػافكالرتقػلءأماُباإلسالـفاليعػرؼاؼبصػ
.كمػػنالواضػػحأفملمػػحتؤكػػدعليػػوالنزعػػةاإلنسػػانيةىػػوأنكػػارِٔذلػػكالفػػنٌ

لقواتػػػوكقدراتػػػواعبالقػػػة،أمجػػػارجاإلنسػػػافكػػػالوحيكالػػػدين،كربقيػػػقاإلنسػػػاف
.ِٕكاعتبارالسعادةاإلنسانيةغايةُبذاهتا،التطلبأمتربيراتجارجاإلنساف

اإلنسػػانيةىػػومػػنأكثػػراؼبفػػاىيمالػػٍبهبمػػععليهػػاالنػػاسعلػػى إفمفهػػـو
ائهموأدايهنمكمعتقداهتم.ففيالواقعالبشرمعلػىمسػتولالكواكػبإختالؼآر

أبسره،فأفأٌمدينمناألدايفالوبظػىبتأييػدصبػعالػبن.فنػرلأفألمديػن
مػناألدايففريقػػامػنالنػػاسيػؤمنبػػوفريػقآخػػر.كقػديػػؤمنفريػقمػػنالشػػرابهلل

 كقداليؤمنبوفريقآخر.
الفلسػػفة"أفاإلنسػػانيةىػػيحركػػةفلسػػػفيةقػػاؿبػػوؿإدكاردُب"موسػػوعة

الػػٍبقػػاـهبػػاَببدايػػةاألمػػرىػػماإلنسػػانيوفاإليطػػاليوف،ُبمنتصػػفالقػػرفالرابػػع
عشػػر.أصػػبحتىػػذهاغبركػػةكاحػػدةمػػنعوامػػلظهػػورحضػػارةجديػػدةجلبػػت

يةآنػػػذاؾالتػػػرتبطإفالنزعػػػةاإلنسػػػانِٖالتغيػػػّبُبأكركابتسػػػمىعصػػػرالنهضػػػة.
كثػّباأبمػورالػػدين،كالزبتلػفبػػو.كالغػرضالرئيسػػيمػنىػػذهالنزعػةاإلنسػػانية
ىواألخالؽالٍبترتكزعلىاإلعػَباؼبكرامػةاإلنسػاف،كقيمػةاغبيػاةُبالعػامل،
                                                           

ـ(،ُٓٗٗ,)اغباءاؼبعويةاللبنانية:لبناف،مدارسالنقداألديباغبديثدمحمعبداؼبنعمخفاجي،ِٓ
 ٖٓص:

26Husna Amin, Agama dan Humanisme, (Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh dan Ar-
Raniry Press , 2013). Hal:111 

 ِـ(ص:َُِٓ)الرايض:مكتبةالتوبة،الشعركالقضااياإلنسانيةاؼبعاصرةحيديرالغدير،ِٕ

28Husna Amin, op, cit. hal. 122 
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إعادةاكتشػاؼالقػيمإفاإلنسانيةُبزمنالنهضةتعِٗكاإلرداةاغبرةللعمل. تـز
اإلنسػػانيةبكػػلجوانبهػػا.ينظػػرإىلاإلنسػػافعلػػىأنػػومولػػودُبالعػػاملكالتػػارىبي،
كلديػػػػوالقػػػػدرةعلػػػػىنقػػػػناتريػػػػخحياتػػػػوكعلػػػػىتوجيػػػػوىدفػػػػومػػػػنأجػػػػلربقيػػػػق

َّسعادتو.
فاؼبصػػػاحلكالقػػػيمالنزعػػػةاإلنسػػػانيةأمنسػػػقمػػػنالفكػػػرأكالفعػػػليعتػػػربأ

كالكرامةاإلنسانيةىيالعاملاؼبهيمن.كتستتبعالنزعةاإلنسػانيةالػوالءللشػواغل
اإلنسػػانية،فهػػيموقػػفذىػػِبيػػويلاىتمامػػواؼبركػػزللمناشػػطاإلنسػػانيةالالعػػوامل
الغيبيػػػػةأكمػػػػايسػػػػمىابؼبملكػػػػةاغبيوانيػػػػة.كمػػػػنانحيػػػػةالتارىبيػػػػةكانػػػػتالنزعػػػػة

مذاىبعصرالنهضة.كقدكلدتُبإيطالياالقرفالرابععشراإلنسانيةاحدل
كأكدتجدارةاإلنسافاعبوىريةككرامتوكمقدراتوعلىالنقيضمنالرأماؼبضاد
الػػذمسػػادقػػبالكاعتػػرباإلنسػػافشػػريراضػػايلالقػػدركتػػبعليػػواؽبػػالؾُبىػػذه

.ُّاغبياةكُباغبياةاالخرم
كدبعُبأكثرربديداتتضمنالنرعةاإلنسانيةالتوفركالعكوؼُبأمكقت
دباُبذلكاغباضر،علىتلكالدراساتالٍبتنصبعلىاغبياةالقديبةلليوانف

نيةُبالتػػاريخكالركمػػافكعلػػىفكرنبػػاكأدهبػػا.كيتػػدراؼبػػدافعوفعػػنالنرعػػةاإلنسػػا
األديبمػػػنبػػػَبراؾكتومػػػاسمػػػوركايرازمػػػوسكسػػػّبفيليػػػبسػػػديناىلشيكسػػػبّب

.ِّكملتوفكحوتو

                                                           
29Bambang Sugiharto, op. Cit. Hal. 209 
30Bambang Sugiharto, op. Cit. Hal. 210 

ـ(ص:ُٖٔٗ،)صفاقي:اعبمهوريةالتونسيةتاألدبيةمعجماؼبصطلحاإعدادابراىيمفتحي،ُّ
ّٔٗ 

 َّٕنفساؼبراجعص:ِّ
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(ُٕٗٗ-ُٖٕٗكقػػدنضػػجتىػػذهاغبركػػةاإلنسػػانيةُبزمػػنالفرنسػػية)
(ثالثػػػػةfraternite(كاألخػػػػوة)egaliteكالتسػػػػوية)(liberte)حػػػػٌبكصػػػػلتاغبريػػػػة

ُبالقػػػرفالسػػػابععشػػػركّّألساسػػػيةلػػػوعيالقػػػيمالواجبػػػةلػػػدلالبشػػػئاألركػػػافا
الثػػػامنعشػػػراؼبػػػالدمأصػػػبحتاإلنسػػػانيةمسػػػتقلةعلػػػىكبػػػوالتػػػرتبطابلػػػدين،

إعػػػػادةكأحيػػػػاانيشػػػػعرأقػػػػربإىلاإلغبػػػػاد.إفاإلنسػػػػ انيةُبزمػػػػنالنهضػػػػةتعتػػػػـز
اكتشاؼالقيماإنسانيةبكلجوانبها.

ذكرمصطفىُبكتابو"اغبقوؽاإلنسانيةبْباإلسػالميةكاجملتمػعاؼبػدين"
أفاإلنسانيةمنانحيةالفلسفةيبكنالقوؿأبفاإلنسػانيةتشػرؼعلػىالفلسػفة

ينمػا"اغبقػوؽاإلنسػانية"(الٌبتتخذمناإلنسػافؿبػورابHumanismاإلنسانية)
تنبعمػنحػباإلنسػافكإنسػافكعمػلاػبػّبالػذمهبػبأفيسػدلاليػوفلسػفة
اإلنسافهتتمابإلنسافكأنساففحسػب،بػدكفالنظػراىلعػرؽخػاصأكمػوكن

.ّْجغراُبخاص،أمأهناتقوؿإصالةاإلنسانية
تعطى ال الٍب اؼبذىب على تعتمد ال عقيدة أهنا على يفهم فاإلنسانية
اغبريةللفرد.ىذهالقيودكالضوابطتتناقضمعاؼببادئاألساسيةلإلنسانيةالٍب
اؼبطالبة ُب أك الرأم أك الدين ُب سواء اغبياة ُب االختيار حرية للناس تعطي
إليها. يهتم ك يعترب ما أقصى اآلخرين كحقوؽ اإلنساىن القيم كلكن غبقوقهم،
الٍب األساسية الطبيعة لديهم البشر أف يعتقدكف فاإلنسانيوف اإلسالـ، ُب أما
منحهاهللاعلىتطويركلإمكانيتهم.كُبذاتالبشرىناؾغريزتْباثنتْبنبا
                                                           

33Dedi Supriyadi dan Mustafa Hasan, Filsafat Agama ( Bandung : Pustaka Setia, 2012) hal. 
159 

ـ(ََُِ،)لبناف:داراؽبادلؼبدىناغبقوؽاإلنسانيةبْباإلنسالميةكاجملمعامصطفىؿبققدامار،ّْ
 ُٖص:
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ككال اإلؽبية. كالغريزة الطبيعية متناقض.الغريزة كليستا بعضا بعضها مكمل نبا
الٍب هللا قواعد كيناقضوف يتصرفوف أحياان البشر فإف للخالؼ مفتوح كاف كإف

ربتومعلىتوازففيو.

ُب كاجواإلنسانيةأبفتتعاملمعالثورةالصناعيةكالتطورالسريعللعلـو
ُبشٌباجملاالت،كخاصة ُبفنالفيزايءبدايةالقرفالتاسععشر.يتطورالعلـو

ىذه كتندرج  االجتماع. كعلم كاالقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كالبيولوجيا
الكالسيكية. اعبديدةُباؼبناىجالتعليػميةالٍبتتقدـكتفوؽعلىالعلـو العلـو

للبشر. قيمة أعلى ابعتبارىا اإلنسانية هناية بذكر ىي خالؿالقرفّٓىذه كَب
العششرين،سقطتقوةاإلنسانيةلسبباغبربالعاؼبيةاألكىلكالثانيةكأحداث

ّٔالفظائعالنازيةالٍبدمرتكرامةالبشركمخلوؽكريبةُبالعامل.

كث ارتباطا يرتبط حقيقتو َب األدب منكدكدر نفسو. األديب دبصدر يقا
أصبحت الٍب البشرية للحياة أساسية ؾباالت ثالثة ىناؾ اآلف، كحٌب اؼباضي

مصدراألديب،ىيؾباؿالدينكاالجتماعيةكالفردية.أكبعبارةأخرل،األدب
البشر، كمع اإلؽبة مع عالقتو َب البشرية اؼبشاكل مع دائما تتعامل سوؼ

كعالقتومعنفسو.

 فالنسخوتقرر ابطنة. كنسخة الظاىرة نسخة نسختاف: اإلنسانية أف
الظاىرةمضاىيةللعاملأبسرهفيماقدرانمناألقساـ،كالنسخةالباطنةمضاىية
القابل ىو إذا كاغبقيقة، األطالؽ على الكلي ىو فاإلنساف  اإلؽبية. للحضرة

الكيانية،كماىذافجبميعالوجوداتقديبهاكحديثهالكلتااغبضرتْب:اإلؽبيةك
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إالمظهراف.كاػباصيةالثانيةأفاإلنسافقادرعلىبلوغىذهالدرجاتالعالية
ىنا كالنيب  النيب، ُب تتحقق اؼبرتبة ىذه أف كذلك الكامل، األكؿ إلنساف الٌب

سالـينظراليوعلىأنوانسافإلفالنيبُباألنسافاغبسيب،إليتخذمبوذجاؿ
ّٕمنمعُب.بكلماؽبذهالكلمة

ك اؼبشاعر ك العاطفية اؼبواقف اإلهبابية األعماؿ الصفة هبذه توصف كذلك ك
بتقدًن تقـو الٍب اؼبؤسسات ك ابالنسانية، توصف كذلك ك الركمانسية

غبركبكتوصفكمعهااؼبساعداتأبهنااؼبساعداتللمحتاجْبكلضحاايا
الٍب للدكؿ اتبعة تكوف اؼبؤسسات ىذه من الكثّب مع إنسانية، مساعدات
ؼباليْب كالتهجّب اؼبوت ك ابػبراب تتسبب ك البلداف كتدمر اغبركب تشعل
قيد على يبقوف اللذين إبنتشار لتحكيم اؼبساعدات ىذه كتستخدـ البشر،

 ماسيهم إلستغالؿ الٍباغبياه ك اؼبساعدات ىذه خالؿ من عليهم كالسيطرة
تتعرضللسرقاتمنقبلالعاملْبعلىإدلرةتوزيعهاكالذينيصبحوفمنكبار
األغنياءعلىحسابضحااياعبرائمالبشريةالوحشيوالٍبتغطىابإلعماؿالٌب

كيقاؿعنهاإنسانية،كالٍبيصٌدقهاكينخدعهبامناليعرفوفحقيقوالشركط
اؼبعايّباالنسانيةألمعملإنساين.

هبا الٌبغّبىاالٍب كدبعايّبىا االنسانية بعضالناسدبعُب جهل إف حٌب
إيل بيهم يصل اإلنسانية، كاألخالقيات كالتصرفات اإلنساين العمل ك نقٌيم
إهبايب، طابع ذات ؽبم كتبدك تعجبهم الٍب اغبيوانية السلوكيات بعض كصف

سانيةبلكقديصلاعبهلاإلنساينابلبعضبوصفكاغبيواانتأبهناأعماؿإن
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أفضلمنإنسافلتعبّبعناحباطهممناألعماؿالوحشيةالٍبيرتكبهابعض
كالبشرمناألاننيْبكاؼبضللْب،دكفألهنماليعرفوفأفاإلنسافقديتحٌوؿ

اإلنس الوعي عنده يكوف ال عندما اؼبفَبسة الوحوش من أخطر كلَببيةاىل اين
كاألخالقية كالثقافية كاؼبعرفية الَببوية كمقوماهتا اإلنسانية كالشخصية اإلنسانية

 ّٖاؼببنيةعلىرؤيةأنسانيةفلسفية.



 ب.عناصر اإلنسانية

نمدبنعبدالرضبكافعناصراإلنسانيةُباػبطبةيػػػػاأىلناُباليمنحمل
 العدالة،العريفي تدعيم اإلىتنماـ، العادلْب، األمراء كىي عناصر، صبسة ىي

 اغبقوؽاغبياكية،كاغبيااغبرٌية.سوؼتشرحهاالباحثةكمايلى:

 األمراءالعادلْب (1

العدالةىيمهمُباإلسالـ.عٌلماإلسالـألٌمتوأفيكوفاألمراء
ا كىذا كرسولو. هللا إىل كالطاعة إىلالعادلْب األٌمة وبملو سوؼ ألمراء

عند العظمى اإلمامة كتابة ُب الدكؾبى الشيخ قاؿ كاغبكمة. العدالة
هبيدىا أف إاٌل لألمراء العالية كالدرجة الشرؼ لو ليس كاعبماعة: السنة

أبحكاـهللاكالسٌنةالرسوؿ كالسعىإىلدعماػبالفةاإلسالميةٍبوبفظ،
 ّٗكيعودىالشرؼاإلسالـ.

                                                           
 ِٓمرجعالسابق،عبدالرضبنبيدكم.....ص:ّٖ

39
 Abdullah Ad-Dumaiji, Konsep Kepemimpinan Dalam Islam, (Jakarta:Ummul Qurahal) 

Hal: 516-517 



ِٓ 
 

 

 اإلىتنماـ (2

اإلسالـىوالدينالذميهتمالتوازفبْباغبياةُبالدنياكاآلخره،
كالعالقةبْباالنسافكهللا،كالعالقةبْبالناسكالناس،كالناسبطبيعتو.

كك كاسع اإلسالـاإلىتنماـ أف كجد قد اإلسالـ جبهة تنظرىا كإف اضح
 تبحثعنكٌلشيئ.

كالعبادة كاؼبعاملة كالشريعة العقيدة ُب اإلىتنماـ أحدىم اعبوانب
اؼبسؤكليةكغّبىا. سياؽ ُب االجتماعية الرعاية يهتموف من هللا كيقٌدر

ديكيٍمحىاالجتماعيةللشركات.كماقاؿُباغبديث: أىحى اليػيٍؤًمني بى وبًي ٌبى
لًنػىٍفًسوً بُّ  َْألىًخيًومىاوبًي

 تدعيمالعدالة (3

يبعث قد اإلسالـ كاف العدالة، يدعم الذم الدين ىو اإلسالـ
الرسوؿليدعمالعدالة.كيؤكداإلسالـأفيدعمالعدالة،كاغبياةاغبرة،

اإلن حقوؽ أساسكضباية على اؼببادئ أحد يكوف أف  ابعتبارىا ساف
ليقٌرر لألحكاـ الفقو يفهم أف األمراء علي اإلسالـ يوجب اإلسالـ.
اغبكمكالفقوالعاـلتعريفكيفيةاغبياة.ككافمفهمالعدالةُباإلسالـ
اؼبوقف أف اإلسالـ كيعلم اغبقيقة. عن ربيد ال الشركط إعطاء أف ىى

نفسهااغباكمللشعبوىي



                                                           
 ْٓكصحيحاؼبسلمالرقم:ُّصحيحالبخارلالرقم: َْ



ِٔ 
 

 

 اغبقوؽاغبياكية (4

للحياة اغبق كىي اغبقوقهم بْب اغبقوؽ لو فردا لكل
عادة تتميز ؾبموعة أك لشخص متوازنة غّب معاملة ىو كالتمييز.التمييز
إىل البشر ميل إىل التمييز يعود االجتماعية. كالطبقات كالدين ابلنسب

اإل ىدؼ مع ابلطبع يتعارضوف الذين اآلخرين ضد إفالتمييز نسانية.
دكفاإلنسانيةُبربقيقاؼبساكاةغبقوؽاإلنسافدكفسبييزمنبْبأمور
اغباجة عامل ُب البشرية السعادة لتحقيق نبيل تطلع ابلتأكيد ىو أخرل

 فيمابينها

 اغبياةاغبريٌة (5

قدتبْبَبنظريةاإلنسانيةأفاؽبدؼالرئيسيلإلنسانيةىوحرية
للر يكوف حيث سواءاإلنساف، لرغباتو، كفقا التصرؼ على القدرة جل

كانتحريةَبالدينأكَباإلرادةأكالفكرأكإبداءالرأم.اغبريةىي
أف كيبكن آخر. حبرية زبريب دكف الفرد سعادة ربقيق ُب اإلنساف حق
نقرر أف خاللو من يبكننا الذم لإلنساف اغبرة اإلرادة أيضا اغبرية تعِب

لٍبربدثُبالياة.شياامناػبياراتا

لإلنساف، اؼبطلقة اإلنسانيةتضعاغبرية أف الرغممن على كلكن
ُب إنساف لكل سعادة تعطي أف يبكن إهبابية تكوف أف هبب أهنا إال

 عاـ ُب اإلنساف غبقوؽ العاؼبي يكوفاإلعالـ أف كيبكن ُّٖٗالعامل.
ساكاةاغبقوؽمنقبلاألمماؼبتحدةأساساإلنسانيةالٌبتدعمحريةكم
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القبائل بْب سبييز دكف البشر عبميع كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية
ُْكاألدايفكالدكلةحيثالدينقائمابدكرهىاما.

 

 ج.حملة عامة عن اخلطبة 

ُبدمحمبنعبدالرضبنالعريفي.كافَُُِكتبىذهاػبطبةُبالسنة 
ػبطبةيبحثعنمايصيبابليمن.كىويناقناؼبعاانةكاالضطهادالذمىذها

حدثُباليمن.ككذالكعناؼبعياراألساسيألمّباألٌمةُباليمنكفضيلتها
يػػػػاأىلناُباليمنىوموضوعمنموضوعات اإلنسانيةفيو.كزائدهتاكظوؼ

أ عن يقٌصص فيو عناصر طبسة ؽبا اػبطابة، اجملتمع الذمُب اإلنسانية حواؿ
يصيبُباليمن.
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 الباب الرابع

مد بن عبد الرمحن التحليل عن اإلنسانية يف اخلطبة يــــا أهلنا يف اليمن حمل
 العريفي



 الظواهر اإلنسانية يف اخلطبة . أ

عن الباحثة تبحث سوؼ النوع، ىذا اإلنسانية ُب ُب ظواىر اؼبوجودة
كمااػبطبة كستشرحها أقساـ، طبسة إىل الباحثة فقٌسم ، اليمن ُب أىلنا يػػػػا
تلى:

 األمراءالعادلْب (1

 امايتعٌلقابألمراءالعادلْبُبأقسماف:دمحمبنعبدالرضبنالعريفيقاؿ

 :دمحمبنعبدالرضبنالعريفيُبخطبتوقاؿ .1

تع هللا رضي اػبطاب ابن لعمر رجل كقاؿ ُب" راه كقد عنو اىل
اي : حاجةلطعاـككساءكماؿكمعذلكقَبعلىنفسوقاؿلو

الذم هللا ماؿ من كانفقت نفسك على كسعت لو اؼبؤمنْب أمّب
ربتيدؾفقاؿلوعمر:ايرجلامبااانكرجلخرجمعرفقةُب
أف لو وبل فهل عليهم لينفق لو اؼباؿ اعطوا ك ماال فجمعوا سفر

ب هللايستأثر اعطاين اان فكذلك : قاؿ كال لو: قاؿ دكهنم شيء
حق كللضعيف حق كاليتيم حق فلألرملة بينكم ألنفقو اؼباؿ تعاىل
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أك كزيرا كاف ؼبن فقط اغبق ليس حق كللمسكْب حق كللمريض
على بينهم اقسم فأان قاؿ: حقوؽ الناس لكل بل كبّبا أك امّبا

".ذلك

ع وبكى اػباطب كاف النص ىذا كىذاُب اإلسالـ. ُب األمراء أحد ن
القائد عادالن. رئيسان ىو اػبطاب بن عمر اػبطاب.كاف بن عمر ىو األمّب
أسرتو كأمر أمره ُب يتأمل ال الذم القائد كىو اجملتمع عند مَببص العادؿ

ا ملة إف اجملتمج. فيأمور كفكر أتمل بل فهيإلفحسب، العدالة ملة سالـ
إفمايتفضالوفأبعماؽبمكتقواىم.الفرؽبْبعريبتسومبْبالناسصبيعا.ك

كغّبعريبكبْبالغِبكالفقّبكبْبالرئسكالشعب.كالقرآفصريحُبذلك
 ِْيقوؿ:إفأكرمكمعندهللاأتقاكم

ت هللا إف الناس )أيها الوداع: خطبة ُب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ عنكمكقاؿ أذىب عاىل
كلكم ابآلابء، كفخرىا اعباىلية فضل لبوة لعرىب ليس تراب، من كآدـ آلدـ

علىعجمإالٌابلتقول(

ذكراػباطبُبىذاالنصقصةعنعمربناػبطابمعإنسانيةكعد
اليواجملتمعحيثأنومااستأثرعلىاؼبسلمْبأبمواؽبمبتااتنبلابلعكس.فكلن

ةيعمم مالو كاينفق  كاأليتاـ، للفقراء، فباألة ليذكقوا كاؼبرض الضعفاء ك ايمي
امتثا كذلك  هللا. كالأنعمة للسائل حٌق أمواؽبم )كُب قاؿ: حيث هللا أمر دبا

)  احملرـك
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ابمرأة الليل أعجاز ُب مر إذ اػبطاب بن عمر قصة أحد هبعل كليس
وف؟فقالت:منيتضاغيصبيانوحوؿقدرمنصوبةعلىالنار،فساؽبامليتأؼب

اعبوع،قاؿ:كأمشيئعلىالنار؟قالت:ماءأعللمهمبوحٌبيناموا،هللابيننا
الكبْبعمر.فهركؿعمرراجعاإىلدارالذقيقفأخذمنهاجرابشحمكعد

عليو القدر ُب الدقيق من ككضع ظهره على وبملهما هبما كعاد الدقيق من
القدر ربت النار ينفخ كجعل االشحم، انكلو الطعاـ طاب إذ حٌب طفاؿأل،

تعرفو.الفأكلواكشبعواكانموا.كانصرؼمنعنداؼبرأةكىي

 :دمحمبنعبدالرضبنالعريفيُبخطبتوقاؿ .2

ارفعنداءإىلخادـاغبرمْبالشرفْب "كقبلأفاختمىذهاػبطبة
الذمنصراخوانناُبسورايخبطابنفعهمكثبتهمادعوهكفقوهللا

ًمٍنإ طىائًفىتىاًف )كىًإٍف اليمن ُب اخواننا بْب لإلصالح يسعى أف ىل
نػىهيمىا( بػىيػٍ فىأىٍصًلحيوا اقٍػتػىتػىليوا من اٍلميٍؤًمًنْبى كفد اليهم يبعث كأف

كاف صدعهم كرئب بينهم لإلصالح اؼبقبولْب كالعلماء السياسيْب
جمنيوعظالقادةكافهتوفالدنياُباعينهمكافينبلوانوسيخر

الدنيابكفنيشَبلبدراىممعدكدات.لنأيخذقصراكالرتبةكال
ماؿكالمنصبافلماذايقتلالناسألجلمنصبكرائسةأفىبوؼ

 الرؤساءكالكرباءكالقادةمنربالعاؼبْب."

أيتى أف يرجو عريفي أف اليمن. على اؼبباالة عريفي عرٌب الٌنص ىذا ُب
ليمن.ألٌفىذاالتعارضثورةالشعبإىلاغبكومةكىذاالتوفيقكاؽبدايةلألمراءا

يسٌببساخطالشعبعلىزعامةاغبكومة.ككافعريفييدعوهللالكىيرسل
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األمراءكسياسيٌْبكالعلماءالصاغبْبالذينأيمركفابؼبعركؼكينهوفعناؼبنكر
كييدعوهللاسالمةُباليمنكينصحوااألمراءُباػبالؼ.

ريفيعلىاليمنهبعلوأفينصحكينعناألمراءُبالعاملأهٌنمإىتماـع
القيامة.كماقاؿُباغبديث:  مسؤكؿعلىرعيٌيتهمُبيـو

عيمىري عىٍبًدهللًاٍبني عىٍنرىًعيىًتًو,فىاألىًميػٍري فىمىٍسايوؿه :كيلُّكيٍمرىاعو رىسيليهللًاقىاؿى أىفى
كى رىاعو النىاًس عىلىى بػىٍيًتًو,الىًذٍم أىٍىًل عىلىى راعو كىالرىجيلي عىنػٍهيٍم, مىٍسايوؿه ىيوى

مىٍسايولىةه كىلىًدًهكىًىيى بػىٍعًلهىاكى بػىٍيًت عىنػٍهيٍم,كىاٍلمىٍرأىةيرىاًعٍيةهعىلىى مىٍسايوؿه كىىيوى
عىٍنوي,أىالىفىكي مىٍسايوؿه كىىيوى سىيًًٌدًه مىاًؿ عىلىى رىاعو كىاٍلعىٍبدي هيٍم, عىنػٍ كى رىاعو لُّكيٍم

عىٍنرىًعيىًتًو.  كيلُّكيٍممىٍسايوؿه
  اببكراىيةالتطاكؿعلىالرقيقُٕكتابالعتق:ْٗأخرجوالبخرمُب:     



 اغبياةاغبريٌة (2

عرٌبه اغبرة اغبياة عن الباحثة تبحث سوؼ الثاىن اإلنسانية دمحمالظواىر
لدليليوصفُباعبملة:ُبعربةكاحدةكىذاابنعبدالرضبنالعريفي

كقدمرتاكثرمنستواشهرعلىثورةاىلاغبكمة.. "ايهااؼبسلموف
ُب كنساء كاطفاؿ كشيب كشباب برياة كايدم , عاريو بصدكر اليمن كااليباف

مليوفقطعةَٔمطالباتسلميورغمكفرةالسالحعندىمكُباليمناكثرمن
سالحكمعذلكالتزاؿثورهتمسلميو"
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للعاؼبْبإلا اؼبرضبة ملة كىوّْسالـ كالطمأنينة الرضبة ينتج فاإلسالـ
لنيل اليمن شعب مراـ النص ىذا بْب لقد العامل. أكباء كل ُب للربااي منجاة

غبياةاغبرةمراـكلاؼبخلوقاتحٌباغبياةاؼبستقلةمنالضغطكاؼبالمة.كجودا
ا سيما فال القفض ُب وببسها من أحد بال الطّباف ربب لقدإلالعصافر نساف

خلقوهللاُبأحسنتقوًنكلوىولفيعينُباغبياة.فهذهاغبريةمالؾحياتنا
 .نسانيةكماأفاؽبوامالؾحياتنااؼباديةإلا

منخيارافلنيلاغبياةاؼبستقلة.مناؼبقتطفةاؼبذكورةعليناأفتشعبالي
فاػبياراألكؿطلبالسالمةكاهباداغبياةاؼبستقلةكلكنمعذلكعليهمإدراؾ

ا كىو الثاين كاػبيار الظلم. رائسة ربت الدكلة فتكوف معإلاػبطر لكن عتداء
يبكن سالحا أفاليمنستوفماليْب على الدماء. عدـاهنمار عتداءإلمراعاة

ءالثائركففازكادىممندكلةايرافحيثالالشيعْب.كبْبذلكىؤعلىالثائرين
كمنالباعثلتدخلإيرافْْأهناتتدخلبْبمعظماغبركبُبالشرؽاألكسط

بينهمىوأنبيةالدبلوماسيةكالعسكريةمعإدارةالتمدرالرائسية.تقعاؼبعاندةُب
 :يبنلعدةاألسبابكاألحزابمنها

ُ.  السنة مستهل ُب كاغبكومة الشيعْب بْب أفََِْاألختالؼ حيث
أف الشرقى اليمن ُب الشيعيوف فاحس السُب مذىب تعتقد اغبكومة

 ْٓأتبوهبمالاغبكومةطلتهمحقوقهاك
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اإلا .ِ حبربإلختالؼ السبب أقل كىذا كالشيعي، السُب بْب عتقادل
 ْٔاليمنلكنجعلوكسبابالرئيسئ

 كاختالؼبْبالرياسالصاحلكمنصرىادم .ّ
 اختالؼبْباؼبواطنيْبكاغبكومة .ْ
 يةالالشيعةالزيديةتريدامتدادالو .ٓ
 ْٕنتقاـعلىموتاغبسْباؽبوتىإلالشيعةالزيديةتريدا .ٔ
خرلألغراضسياسيةُباألرضكمنأنبيةاألسبابفهيكجوددكؿاآل .ٕ

 ْٖاليمن.

 اإلىتماـ (3

 عرٌب اإلىتنماـ. عن الباحثة تبحث سوؼ الثالث اإلنسانية دمحمالظواىر
عٌمايتعٌلقابالىتماـُبأرتعةاألقواؿكماتلى:يفيبنعبدالرضبنالعر

دمحمبنعبدالرضبنالعريفي:.اغبزفعلىموقفاليمن،فعرٌبُ

"كهللاأفتثورمعوحرباىليومعكجودالسالحالكثّبافتثور
الاميلاىلرئيسكال -اانىنا - حرباىليوهتلكاغبرثكالنسل
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ّْ 
 

 

بدكفحزبالكِبادعوااىلسرعةاىلمرؤكسكالاميلاىلحز
 حلاؼبشكلوقبلافيستفحلاالمر"

االضطراابتاؼبوجودة عن اػباطب النصاؼبذكورىوعبارةشفقيةمن
اىل ابلو كدار يبن على يشفق من ىناؾ يكوف أف العريفي كرجاء يبن. ُب

قالعريفيابغبربالذممساعدةاىلهاكماكانواساعدكاالرسوؿملسو هيلع هللا ىلصقديبا.قل
 حدثُبيبنأبنوسيفضىإىلىالؾالدكلة.

كلقدذكرتكلفصائلككرامةاألرضاليمنُببعضأحاديثالنيبصلىهللا
 عليوكسلم.كماذكراػباطبفمنأحاديثومايلى:

ملسو هيلع هللا ىلص - النيب عن قاؿ، هنع هللا يضر ىريرة أيب عن  صحيحو. ُب البخارل ركل
ك يباف اإليباف قلواب, ألْب ك أفادة أرٌؽ ىم اليمن, أىل أاتكم يقوؿ:

 اغبكمةيبانية)متفقعليو(
صىلىى أىبًيوً عىنٍ ، ؿبيىمىًدٍبًنجيبػىٍّبًٍبًنميٍطًعمو عنٍ - :كينىامىعىرىسيوًؿاَّللًى ،قىاؿى

مىكىةىكىا بػىٍْبى ًبطىرًيقو كىسىلىمى اَّللىيعىلىٍيًو : فػىقىاؿى ، ًدينىًة يىٍطليعى”ٍلمى أىٍف ييوًشكي
ىيٍم ، سىحىابو ًقٍطعىةي أىٍك ، السىحىاًب ًقطىعي كىأىنػىهىا ، اٍليىمىًن أىٍىلي عىلىٍيكيٍم

مىٍنُباألىٍرضً ًْٗخيىاري

ضطرابفهلكاليمناؼبعركؼبسلسلةالنسبإيلرسوؿإلكإذانصبا
ا دعوة استمرار ُب مهما دكرا أخذكا اغببائب أف حيث كيضيعإلهللا سالـ

أسسها األحقاؼ جبامعة خاصة الشريفة. الدكرة ىذه ُب يتعلم من الطالب
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ؿبفوظبنعبدهللااغبداد.كىذهاعبامعةمستهدفةلدلاجملتمعلتقويةاغببيب
 َٓالعقيدةالسنيةالسيماإفىذهالدكلةسبنعمنحةدراسية

دعاالعريفيُبخطبتوإيلحلاؼبشكلةاؼبوجودةُبيبنقبلأفتعظماألمر.
يدعماغبكومةكالثائرين.إمباأكالذاؾاليبيلىذاكالرفْبكككافيقفبْبالط

 جعتواػبصومةكاضطراابتُباليمنحاليا.كماقاؿُباغبديث:

إذافسدأىلالشاـفالخّبفيكمالتزاؿطائفةمنأمٍبمنصوريناليضرىم
الساعة)ركهالَبميزل: (ُِِٗمنخذؽبمحٌبتقـو  

 

فعرٌبِ دمحمبنعبدالرضبنالعريفي:.االىتماـابلقـو

اليمن ُب كالدعاة كاؼبصلحْب العلم أىل بواجباهتم "كعلى يقوموا أف
الشهمة األبية اليمن قبائل اين االصالح ؿباكلة ُب كالعملية الشرعية
ىذا ىبمدكا اف يستطيعوا ؟؟امل ىم اين ؟؟ كالكـر اؼبركءة صاحبة

م تقدـ أف ينبغي بينهم يقع الذم كلاالضطراب على الشعب صلحة
 ذلك شابو كما كالرائسة ابألحزاب تتعلق تضبط–مصلحة اف كينبغي

النفسكافيتحلىالناسابلصربمعاؼبطالبةابغبقوؽالشرعيةكالبعدعن
اؼبطالباتاغبزبيوالٍبقدتفرؽالشعبكتدعوااىلاالختالؼفيو"

راعطويليكشفنصاػبطبعنرعايةعريفيدبااصاباليمنكبص
ملينتوأبدا.كيعتقدعاريفياعتقاداجازماأفاليمنيةبكلمزاايىاكاؽبباتالٍب
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شاجعوف إسالميوف مقاتلوف اليمن لدم يزاؿ ال ، اليمن ؼبواطِب هللا أعطاىا
كصفهم كما شجاعا كانوا اليمن رجاؿ ك ، اليمن ُب النزاع حل على قادركف

 رسوؿهللاُباغبديث:

 نعبسةالسلمٌي.قاؿ:بلخّبالرجاؿرجاؿأىلاليمن"."عنعمركب

دعىعريفيالزعيم،قدظهرلناأانعريفياجتهداجتهادعظيماغبصوؿ
علىالسالـُباليمن،فدعااألمراءىإىلكفاءمسؤكليتهمبوصفهمزعيملتصليح

لك ؾبتمعهم دبصاحل يهتموف ال األمراء من كثّبا كجدان حاليا بل ناجملتمع،
زعيما الشخص يصبح كعندما زعيمو، الذم السياسي اغبزب دبصاحل يهتموف
هبعلنفسووبملأمنةعظيمة،فإٌفطبيعةأٌفزعيمليسإالخادـللمجتمعاتو؛
فواجبعليوخدمةكلحاجوشعبها؛الفكلزعيمسيكوفاؼبسؤكليةاؼبطلوبة

 عنزعامتو،كماُباغبديثيقوؿ:

عىٍنعنعىٍبًدهللًابٍ فىمىٍسايوؿه :كيلُّكيٍمرىاعو رىسيليهللًا,قىاؿى ,أىفى عيمىري ني
 راعو كىالرىجيلي عىنػٍهيٍم, مىٍسايوؿه ىيوى كى رىاعو النىاًس عىلىى الىًذٍم فىاألىًميػٍري رىًعيىًتًو,

بػىيٍ عىلىى رىاًعٍيةه ٍرأىةي كىاٍلمى عىنػٍهيٍم, مىٍسايوؿه كىىيوى بػىٍيًتًو, أىٍىًل عىلىى كى بػىٍعًلهىا ًت
عىٍنوي مىٍسايوؿه كىىيوى سىيًًٌدًه مىاًؿ عىلىى رىاعو كىاٍلعىٍبدي مىٍسايولىةهعىنػٍهيٍم, كىًىيى كىلىًدًه

عىٍنرىًعيىًتوً كيلُّكيٍممىٍسايوؿه كى  ,أىالىفىكيلُّكيٍمرىاعو

اببكراىيةالتطاكؿعلىالرقيق.ُٕكتابالعتق:ْٗأخرجوالبخرمُب:



ّٕ 
 

 

ابألغراضكترتبط اػبارجية األطراؼ دبشاركة أيضا اليمن ُب اغبرب
الشيعة اؼبساعدة إىل ابالضافة القضية، ىذه ُب إيراف كجود مثل السياسية،

اغبالةالسياسيةُبُٓابألسلحوتريدإيرافأيضاتوسيعفبلكةُباؼبنطقةاليمن.
ّبجدا،حيثالسياسةيبكنافذبعلشخصاأكثرنظاـاغبكمىوشيءخط

كحشيةمنالذائب،فاهناذبتازكلالطريقمنأجلالفوزُباالنتخاابت.ك
من كلكن قارب كصديق جيدا يكوف اف للناس يبكن حاؿ ام علي السياسة
انحيةأخرليبكنافتتحوؿأيضاإىلافيكوفعدكاقاتال.سيجرمكٌلىذا

ا لتحقيق لكسبحاؿ جسر ىو العامل ىذا اف دائما ابلشعور عين لفائدة.
سيطرة ُب قادر الزعيم يكوف أف عندما اإلستقبل ُب أف حبيث األبديو، اغبياة
اغبولمنالوظيفةكعطىهللااغبوللإلنسافكليسللمخلوقاتاألخرل،كقد

يكوفإختباراغبقيقيؽبذااغبول،ككيفاإلنسافقادركفعلىسيطرتو.



دمحمبنعبدالرضبنالعريفي:.االىتماـابلصراعاليمنفعرٌبّ

"كينبغيامنوبكمكتابهللاتعاىلبينهم:

يػيٍؤًمنيوفى ال كىرىبًٌكى ًُب فىال ديكا هبًى ال ٍبيى نػىهيٍم بػىيػٍ شىجىرى ًفيمىا وبيىكًٌميوؾى ٌبى حى
كىييسىلًٌميواتىٍسًليمن اأىنفيًسًهٍمحىرىجنافبىاقىضىٍيتى
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من اخراج اك ؼباؿ اخذ اك كزارة اك لرائسة نزع فيو كاف كاف يسلموا
تىٍسًليمنا }ملك قضائي{ كىييسىلًٌميوا افاالمرشرعيكاغبكم ًإمبىىا } ماداـ

أىخىوىٍيكيٍم" اٍلميٍؤًمنيوفىًإٍخوىةهفىأىٍصًلحيوا بػىٍْبى

 يعُب ابألحواؿ ليهادكا اليمنٌيْب عريفي يدعو الٌنص ىذا توقيفُب
التعارضكيهادنوفاتغبكومةألٌفكٌلاؼبسلمْبإخوة،كماقاؿُباغبديث:

ًإٍخوىةهفىأىٍصًلحيوا أىخىوىٍيكيمٍ ًإمبىىااٍلميٍؤًمنيوفى بػىٍْبى

لو اغبكومة ُب كاف األٌمة مصلحة إىل لوصوؿ الطريق فمهادنة قويٌة كأخوة
كم نفوسهم ألجل مسؤكؿ األمراء ألٌف كثّبا ُبإختالفا عائلتهم بتقدًن شغوؿ

األمر بطاعة اؼبسلمْب لكل أمر اإلسالـ كاف لكن الٌدكلة. كأختالس اغبكومة
الذينيطيعوفإىلهللاكأيمركفابؼبعركؼكينهوفعناؼبنكر.كماقاؿُبالقرآف

 الكرًن:

كىأيكيل آمىنيواأىًطيعيوااَّللىىكىأىًطيعيواالرىسيوؿى أىيػُّهىاالىًذينى فىًإٍفتػىنىازىٍعتيٍمۖ اأٍلىٍمًرًمٍنكيٍمايى
اآٍلًخًر كىاٍليػىٍوـً تيٍمتػيٍؤًمنيوفىاًبَّللًى كىالرىسيوًؿًإٍفكينػٍ اَّللًى ذى ۖ ُبشىٍيءوفػىريدُّكهيًإىلى يػٍره خى ًلكى

. كىأىٍحسىنيأتىًٍكيالن
ِٓ 
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دمحمبنعبدالرضبنالعريفي:مفعرٌب.االىتماـابإلخوةاؼبسلْ

يصلح" ييسرذلككاف اف هللا إىلذلككاسأؿ اغبرمْب ادعواخادـ اان
اسأؿهللاتعاىلافيصلحاحواؿاؼبسلمْبُبكلمكاف–حاؿاخوانناىناؾ

اسأؿهللاافيصلححاؿاخوانناُباليمنكُبسورايكُبليبياكُبمصركتونس
ارضهللا"كُبكلارضمن

ليحسن تعاىل هللا يسأؿ أف يستطيع قد عريفي كاف اػبطبتو إختتاـ ُب
ُب أيضا ككذلك العامل، ىذا ُب اؼبصيبة أصابت الذم اؼبسلمْب أحواؿ ما كل

كل ك كتونس كمصر كليبيا كسوراي اليمن صراع عن السيما اؼبشكلة حاؿ كل
اؼبؤمنْب سالح  ىي الدعاء ذلك كمع اؼبسلمْب. علىبالد اؼبسلمْب كدعاء .

اؼبسلمْبألخرينقديرٌدهبا،كماقاؿُباغبديث:

اٍلميٍسًلًم ٍرًء دىٍعوىةياٍلمى : قىاؿى كىسىلىمى اَّللىيعىلىٍيًو صىلىى النىيًبى أىفى الدىٍردىاًء أىيبٍ عىٍن
ميوىكى مىلىكه رىٍأًسًو ًعٍندى ميٍستىجىابىةه، اٍلغىٍيًب ًبظىٍهًر أًلىًخيًوأًلىًخيًو دىعىا كيلىمىا له

بًػًمٍثلو كىلىكى اٍلميوىكىليبًًو:آًمْبى لىكي اٍلمى خًبىٍّبو،قىاؿى



تدعيمالعدالة (4

عرٌب العدالة تدعيم عن الباحثة تبحث سوؼ الرابعة اإلنسانية الظواىر
ُبالنص:دمحمبنعبدالرضبنالعريفي



َْ 
 

 

 ُب اخوض اف اريد اؼبسلموف....ال ايها بْب" اػبصومة فصل
اؼبتخاصمْباليمنقضيتهمفيهااشتباهكاضطرابمتشابوكثّبكليسيل

فكيفأيٌب[ أفافصلاػبصومةبْباىلبلدكصفهمالنيبملسو هيلع هللا ىلصبلػحكمو
 منهم احكم ليكوف بلدىم خارج من اغبكمة–احد من فيهم اليمن
كالعقال كالفضالء كالقضاة العلماء من يفصلواكفيهم اف يستطيعوف ما ء

اػبصومةبينهملكِبادعواإىلربقيقالعدؿكرفعالظلم."

يبحثعناختالؼماكقعُباليمن.الكمارأيناُبالنصأفعريفي
تدعيم ايل يدع عريفي لكن عنو بْب قد الذينهم اليمن القاضة ك لعلماء حرمة

العدالةكرفعالظلمعناليمن.كماقولوتعاىل:

قيٍرىبى  اٍل م ًذ يتىاًء ًإ كى اًف سى ٍح كىاإٍلً ًؿ عىٍد ٍل اًب اَّللىىأيىٍميري فى ى ًإ هى يػىنٍػ كى عىًن
 ًي ٍغ بػى كىاٍل ًر كى ٍن مي كىاٍل اًء شى ٍح فى ريكفىۚ  اٍل تىذىكى ٍم لىعىلىكي ٍم ظيكي يىًع

ّٓ 

 سيكوف ملسو هيلع هللا ىلص: النيب عن ركئ جندككما ابلشاـ جند اًبلعراؽ جند
؟عليكابلشاـ  ابليمنفسالالنيبملسو هيلع هللا ىلصمعأمجندأقـو

اغبوثيْب بْب اختالؼ كىي كثّبة ؾبموعات يشتمل اليمن ُب النزاع
الزيدية كالشيعة السنة أىل بْب العقيدة كاختالؼ أساس،، على .ْٓكاغبكومة

يقعتُباليمنحسبو،بلقدكقعتُبكثّبمنالبلدافالكىذهاؼبشكالت
ُبشرؽاألكسط.كاغبصوؿعلىالسالـقدبزلتجهودالسالـبعدعاـ

.ككافأحواؽبمكمايقوؿهللاتعاىلُبكتابو:ََُِ
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كىأىخٍ يًن الدًٌ ًُب ٍم قىاتػىليوكي ينى الىًذ عىًن اَّللىي مي اكي هى يػىنٍػ مبىىا ًإ ٍن ًم ٍم وكي رىجي
عىلىى  ريكا ظىاىى كى ٍم رًكي ايى ًد ٍم تػىوىلىٍوىي أىٍف ٍم كي رىاًج ٍخ فىأيكلى ۚ  ًإ ؽبىيٍم وى يػىتػى ٍن مى كى كى ًا

وفى مي ميالظىاًل  ٓٓىي

أكمنانحيةاألخرمشرحعريفيأفُباغبربىناؾأتثّباتمنخارج
 تصرؼ لكنهم معرفةاليمن من أكثر يعرفوف ك شيئ كل يعرفوف أهنم لو كما

ابليمننفسو،كىذارأمماكتبوـبلصالنورُبأطرحتو:"أتثّبالعّبفُبصرع
اغبرب. احتيات كتعطيهم شيعة من اعبنود تصلح عّبف أف منها نقل اليمن".

الٍبضاؼإيلذلكشاركتاؼبملكةالعربيةالسعوديةأيضاُباغبرباليمنيةإلكا
اليمن اغبكومة مع فيها طرؼ السعودية العربية اؼبملكة كتفصيالٔٓكانت .

إىل أدت الٍب اػبارجية األسباب بعض مازالت ىناؾ سبق ما ابلنقاط
 ضطرابُباليمنمنها:إلا

ى - ارىايب أف تعتقد أمريكي أف عرفنا كما فيو. األمريكي متدخل
 أصابت دبا  ككانتWTCمسؤكؿ اىالكهم على كربريص ،

 ابلشيعة اغبرب شهرت اليمن كعلىإلحكومة اغبكومة. نقالهبم
للهالؾ اليمن حكومة مأكنة أمريكي جائت السباب ىذا

 .ٕٓالشيعة
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56 Muhammad Fakhry Ghafur, Op.Cit Hal:125 
57 Erikson Kristian Simanjuntak kepentingan Amerika Serikat Di Yaman Dalam Upaya 

Menggagalkan Revolusi Yaman Oleh Al-Houti Yang Didukung Iran Tahun 2011. Hal: 5 
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اليمن - من مطركد اغبوثيْب الشيعة قاده أحد كاف ، إيراف تدخل
يتمسكوف حٌب إيراف. الشيعةُب شىرٍعى يشيع ٍب ، إيراف إىل فهرب
اغبكومة قامت ٍب كمن ، الشيعة دبذىب ايراف سكاف أٍغلب

بتسليحهماال اليمن اؼبوجودينُب اؼبتمردين ؼبساعده مستعدة يرانيو
اإليراين العسكرم يدٌرب حٌب ، أيضا الطاقة إمدادات كتوفّب

 متمردمالشيعة.
الرئيسية - السباب ىي السعودية كاف السعودية، اغبكومة تدخل

ابف السعودية اغبكومة شعرت حيث كأراد كقصفو اليمن حبرب
ا ستفسد السعوديةالشيعة الدكلة أٌف ذلك جانب إىل ك إلسالـ،

ٍب اؼبعركة، ُب الشيعة تىساعد إيراف أٌف عرفت فلٌما لليمن، متاطبة
العربية اؼبملكة حدكد غبماية اليمن مساعدة علي السعودية تقدـ

 السعوديةكاليمنمناعبيناعبمهورمااليرلندم.
األمّبكية - إنَبست" "انشيوانؿ ؾبلة دكراتقري كشفت ىناؾ أف ر

ركسيامنتظراللتوسطُباغبرباليمن.حسباجمللةاألمّبكية،أف
أف يعتقدكف ألهنم دبلوماسيا، الركس لتدخل مغرية كجهة اليمن

ٖٓالسعوديةمستعدةإلهناءاغبربىناؾبشركطمقبولة
 اغبقوؽاغبياكية (5
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دمحمالظواىراإلنسانيةاػبامسةسوؼتبحثالباحثةعناغبقوؽاغبياكية.عرٌبه
ُبعربةكاحدةكىذاالدليليوصفُباعبملة:بنعبدالرضبنالعريفي

نالدماءخالؿاالايـ"اىلربقيقالتنميةكؿباربةالتخلف،ادعوااىلحق
اؼباضياتقتلتاعدادمنالناسبصدكرعارية,ادعوااىلحقنالدماء
اك نعجة كاف لو حٌب حق بغّب احد أم يقتل أف حـر قد تعاىل كهللا

حيوافأككافرافكيفدبسلمموحد؟؟"

حدثتُب الٍب الدماء لوقفأراقة عاريفي إيرادة كضحتُبالنص قد
اؼب من ك قصةاليمن، كانت بل جديدة قصة ليس اليمن ُب الصراع اف علـو

حدث ؼبا ىائال صراعا كاف لقد الوقت بعض منذ أخرل. مرة كقعت القديبة
 سنة ُب مرة ألكؿ االقليةََِْصراع منشؤىا الٍب اغبوثيْب ؾبموعة ككانت ،

حكومة من اىتماـ ام علي ربصل مل الٍب الشمايل اليمن من الزيدية الشيعية
يمناستولتعليعاصمةصنعاءكأطاحتحبكومةالرئيسمنصورىادمُبال

 .َُِٓأكائل

 اؼبساعدةَٖ-َٕكقدر إىل ؿبتاجوف اليمن سكاف من اؼبائة ُب
َََ,َُاالنسانيو،تقٌدراألمماؼبتحدةأفنزاعاليمنادلإىلكقوعاكثرمن

منسوءالتغذيةطفاليعانوفَََ,َْٕضحاايمنالسكافُباؼبعركة،كاف
َََ,َََ,ّطفالآخرماتوابسبباؼبرضكمايقربمنَََ,َُ،كاف

ىربوا.كأكثرمقتوؿمناؼبدنيْباألبرايء،الوبصلوفعلىاغبمايةمناغبكومة.
كىذامضاعفةأبمرهللاالذمضبلوالنيبصلىهللاعليوكسلمأفقتلاإلنساف
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الشري اابحتو الذم صريح سبب عظيمةبدكف خطياة كاف اعبملة.عة ىذه ك
 :يشهدىاقولوتعاىل

" اًبغبٍىقًٌ الىًٍبحىرىـىاَّللىيًإالى تػىٍقتػيليواالنػىٍفسى  ٗٓ"كىالى

هللاقتلاغبيوافُبأية ،كخرـٌ شرحلناىذهاأليةأٌفقتلاإلنسافحـر
بعوض كاف لو حٌب يقتلوفأخرل كيف اليمن؟ ُب كقع دبا ككيف . كاحدة ة

حراـ اؼبسلم على اؼبسلم كل ليس أ احدااؼبسلمْب؟ ليس كعرضو؟ كمالو دمو
حقالقتلامالنفسعلىامحجة،فاهللهلالج لجحسبومنحقوافوبكم،كما

 :ّٗكردَبسورةالنساءاألية

فىجىزى ا ميتػىعىمًٌدن ميٍؤًمننا يػىٍقتيٍل عىلىٍيًو"كىمىٍن اَّللىي كىغىًضبى ًفيهىا ا خىاًلدن نىمي جىهى اؤيهي
عىًظيمنا" اابن لىويعىذى كىلىعىنىويكىأىعىدى

َٔ 
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 الباب اخلامس

 خامتة

 النتائج . أ
ابل الباحثة فختمت ابب بعد اباب الباحثة شرحت أف نتائجبعد

كالتوصياتكماتلى:

موافقاابؼبسالةاؼبتقٌدمةفوجدتالباحثةطبسالنتائج،كىى:

إىل الطائعْب األمراء يكوف أف كيف ألٌمتو اإلسالـ علم العادلْب، األمراء أكالن:
هللاكرسوؿ.كىذااألمراءقدوبملوفاألٌمةإىلالعدالةكاغبكمة.

 اإلىتماـ، الدنيااثنيان ُب اغبياة بْب التوازف يهتم الذم الدين ىو اإلسالـ
كالناس كالناس، الناس بْب كالعالقة كهللا، االنساف بْب كالعالقة كاالخره،

بطبيعتو.

 اإلسالـأفاثلثان: العدالةكيؤكد يدعم الذم الدين اإلسالـىو العدالة، تدعيم
كضبايةحقوؽاإلنسافابعتبارىاأفيكوفأحديدعمالعدالة،كاغبياةاغبرة،

 .اؼببادئعلىأساساإلسالـ
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للحياة اغبق كىي اغبقوقهم بْب اغبقوؽ لو فردا لكل اغبياة، ُب اغبقوؽ رابعان:
كالتمييز.التمييزىومعاملةغّبمتوازنةلشخصأكؾبموعةتتميزعادةابلنسب

كالدينكالطبقاتاالجتماعية

اغبيا لرغباتو،خامسان: كفقا التصرؼ على القدرة للرجل يكوف حيث اغبرة، ة
ىي اغبرية الرأم. إبداء أك الفكر أك اإلرادة َب أك الدين َب حرية كانت سواء

حقاإلنسافُبربقيقسعادةالفرددكفزبريبحبريةآخر

 

 ب. التوصيات

ُبقدًبحبثتكميليربتعنواف"اإلنسانيةُباػبطبةيػػػػاأىلنا 
،كاعَبؼالباحثةأهناالزبلوعنالنقصافبنعبدالرضبنالعريفياليمنحملمد

 كعلـو اآلداب بكلية الطالب خاصة القارئْب من يكوف أف الباحثة كيرجو
اؼبذكور ابلعنواف اؼبتعلق البحث مواصلة األديب ابلبحث يهتم كمن اإلنسانية

 .غبصوؿعلىالنفعاألكثر

موضوع  الباحثة القارئْبحٌلل لكٌل الباحثة كتريد العواصف كتاب من ا
أفوبٌللموضوعاأخرمنذلكالكتاب.

انفعا البحثالتكميلي هبعلىذا أف تعاىل هللا كأخّبايرجوالباحثةمن
 .للباحثكاإلخوافاؼبسلمْبكاألخواتاؼبسلماتُبفهماللغةالعربيةكدراستها
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 ادلراجع


 ادلراجع العربية . ب

أخ عربية، بار ٗاعبمعة .َُِٖفّباير : عاؼبية اليمنصحف على اغبرب

ساحةصراعإماراٌبسعودممكتـو


 اػبميس العربية، ُبَُِٕ/ُُ/ُٔاعبريدة قريبا ركسية كساطة أمّبكية: ؾبلة
بتوقيتالقدسحرباليمن


النجول، رمضاف علي عرانف ُُٖٗالدكتور ك. إنسانية اإلنسالمى األداب

،الطبقةاألكىل)الرايض:دارالنحومللنشركالتوزيعيةعاؼب


 سبتنرب السياسية. دراسة ك لألحباث العريب َُِٓاؼبركز ُب. األىلية اغبرب
الكسندرمَبسكياليمن:صراعمعقدةكآفاؽمتباينة


 فتحي، ابراىيم األدبيةُٖٔٗإعداد اؼبصطلحات اعبمهوريةمعجم : صفاقي ،

التونسية
النور،جبور ُْٖٗعبد اؼبعُب. لكلرسم اؼبعاين بّبكتمعجم العلم ، :دار

للمالبْب
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الرايض:مكتبةالتوبةالشعركالقضااياإلنسانيةاؼبعاصرةَُِٓحيديرالغدير،
 

،بّبكت:دارالقلماإلنسانيةكالةجودُبالفكرالعريبعبدالرضبنبيدكم،


خطبةاعبمعةكأحكامهاالفقهيةيالفعبدالعزيزبندمحمبنعبدهللااغبج


مصرم:داراالعتصاـ.ُباػبطبةكاعداداػبطيبُّٖٗعلىؿبفوظ،


 بّبكت:اؼبطبعةالكاثوليكيةاؼبنجدُباللغة.َُٖٗلويسمعلوؼ،


التوقبي، األدبُٗٗٗدمحم َب اؼبفصل اؼبعجم بّبكت: العلمية، الكتاب دار
الطبعةاألكىلاعبزءاألكؿ.


خفاجي، اؼبنعم عبد ُٓٗٗدمحم اغبديث. األديب النقد اغباءمدارس : لبناف ،
اؼبعويةاللبنانية


دامار، ؿبقق اؼبدىنََُِمصطفى كاجملمع اإلنسالمية بْب اإلنسانية ،اغبقوؽ

 لبناف:داراؽبادل
 ،مصرل:مكتبةالشركؽالدكليةاؼبعجمالوسيطََِْقبمعاللغةالعربية،
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 يــــا أهلنا يف اليمنعريفي بعنوان مد بن عبد الرمحن الاخلطبة حمل



شركر من تعاىل ابهلل كنعوذ كنستغفره نستعينة ك كبمده هلل اغبمد إف
لو. ىادم فال يضلل كمن لو مضل فال هللا يهده من أعمالنا كسياات أنفسنا
كالكفء كاؼبثيل الشبيو عن جل لو شريك ال كحده هللا إال إلو ال أف كأشهد

دمحم أف كأشهد أمينوكالنظّب ك خلقو من كخّبتو كخليلو كصفيو كرسولو عبده ا
علىكحيوأرسلوربورضبةللعاؼبْبكحجةعلىالعبادأصبعْبفهدلهللاتعاىلبو

 منالضاللةكبصىربومناعبهالةككثىربوبعدالقلةكأغُببوبعدالعيلة.

اؼب الغر كأصحابو الطيبْب آلو كعلى عليو كسالمو هللا ما يامْبفصلوات
اتصلتعْببنظرككعتاذفخبربكسلمتسليماكثّبا.ٍباغبمدهللتعاىلالذم

 : قاؿُبكتابةالكرًن لىتػيبىيًٌنػينىويلًلنىاًسكى ايكتيواالًكتىابى الىًذينى اَّلٌليًميثىاؽى ذى ًاٍذأىخى كى
تىٍكتيميونىوي بع  الى بقاعدة كالسالـ الصالة عليو نبيو بعث صبيعكالذم هبا ث

االنبياءأبفينصراؼبسلماخاهظاؼباكافأكمظلوما.

ايهااؼبسلموف...إفهللاجلُبعالهامرابلعدؿكاالحسافكايتاءذم
تعاىل هللا سنو جرت كقد كالبغي كاؼبنكر الفحشاء على تعاىل هللا كهنى القرابء

 كرئيس كمأمور كامّب كؿبكـو حاكم إىل ينقسموا أف خلقو كقائدُب كمرؤكس
كمقودكاكجبهللاتعاىلعلىالرعيةأفيطيعواالراعيفقاؿهللاجلُبعاله:

أف  كامرىم ًمٍنكيٍم. اأٍلىٍمًر كىأيٍكيل الرىسيوؿى اَّللىىكىأىًطيعيوا أىًطيعيوا آمىنيوا الىًذينى أىيػُّهىا ايى
يطي أف ك بينهم مكانتو يعرفوا كاف عليهم حقو للوايل هللاوبفظوا اطاعوا ما عوه

أك رئيسا كاف سواء اؼبسلمْب امر توىل من على تعاىل هللا كاكجب فيهم تعاىل



 
 

 

ملكأكامّباأككافمسؤكالُبأمادارةمناالداراتاكجبهللاتعاىلعليوأف
عليو قاؿ دكهنم بشيء يستأثر ال أف ك بضعيفهم يرأؼ كاف رعايتهم وبسن

عييسَبعيوهللارعيومناؼبسلمْبيبوتكىويبوتمامنرا : الصالةكالسالـ
هللاعليورائحةاعبن  ]ركاهمسلم [ كىوعاشلرعيتوحـر

 دخلابومسلماػبوالينعلىمعاكيةرضيهللاتعاىلعنوكىوامّبعلىالشاـ

 السالـعليكمايهااالجّب: فقاؿابومسلم

 قالوا:قلايايهااالمّب

 عليكمايهااالجّبقاؿ:بلالسالـ

قلايايهااالمّب:قالوا

قاؿ:السالـعليكايهااالجّب

قالوا:قلايايهااالمّب

فقاؿؽبممعاكية:اسكتواعنايبمسلمفإنواعرؼدبايقوؿتكلماياابمسلم

فقاؿلوابومسلم:إنككافكنتامّبعلىالشاـكماحوؽبافإنكعنداناجّب
فبْبهنع هللا يضرانواجّبعندالناسيتوىلامر  اىلبرعايتناكالقياـحبقوقناامرؾهللاتع

كاف أك دكلة ُب رئيس كاف سواء كالوايل خصوماهتم كيفصل وبكم كاف امواؽبم
يكتموا أف للوالة كليس اعراضهم كعلى الناس امواؿ على مؤسبن عليها امّبا

الع بثركات يعبثوا اف أك الناس بْب الشخصيةاالمواؿ اىوائهم على بناء باد
فيعطوفمنشاءكاكيبنعوفمنشاءكا.



 
 

 

مبْبذلك عليوالصالةكالسالـ امنع [قاؿ اعطيكال ال كهللا اين قاؿ
كامبااانقاسماضعحيث.الاعطييعِببناءعلىىولكالامنعاحدا] احدا

كاف ىذا اعطي كاف ىناء اؼباؿ اضع اف تعاىل هللا امرين ىذاامرت، عن اكف
 امرت حيث اضع ذلك افعل البخارم[فأان الصالة] ركاه عليو هللا رسوؿ ىذا

كالسالـيقوؿانوليسلواؼبنعكالعطاءكامبااؼبنعكالعطاءبتقديرمنربالعاؼبْب
 .فيعطيمنشاءهللاكيبنعمنمنعوهللاتعاىلعنو

 كقد عنو تعاىل هللا رضي اػبطاب ابن لعمر رجل حاجةكقاؿ ُب راه
لو قاؿ نفسو على قَب ذلك كمع ماؿ ك كساء ك لو : لطعاـ اؼبؤمنْب امّب اي

اي : عمر لو فقاؿ يدؾ ربت الذم هللا ماؿ من كانفقت نفسك على كسعت
رجلامبااانكرجلخرجمعرفقةُبسفرفجمعواماالكاعطوااؼباؿلولينفق

قا دكهنم بشيء يستأثر أف لو وبل فهل اانعليهم فكذلك : قاؿ كال لو: ؿ
حق كللضعيف حق كاليتيم حق فلألرملة بينكم ألنفقو اؼباؿ تعاىل هللا اعطاين
كللمريضحقكللمسكْبحقليساغبقفقطؼبنكافكزيراأكامّباأككبّبابل

.لكلالناسحقوؽقاؿ:فأاناقسمبينهمعلىذلك

اػبطا بن عمر رأل لو الناس ايها عليكم عنوفباهلل تعاىل هللا رضي ب
يستأثراحدىمأبمواؿالعبادكثركاتالبالديتمسكاحدىمابغبكم اقوامااليـو
الناس أيمر بل نصيحو هتزه كال ريح تزعزعو ال أبصلها العجوز الشجرة سبسك

بصورتو. التماثيل كصناعة بل ابظبو كاؽبتاؼ كتعظيمو نراه حببو سران ُب.. اينما
الوزارا ُب اغباراتاؼبقاىي ُب جدراف ت ظاىر كُب التلفاز كُب االسواؽ ُب

نراه سران اينما اؼبياه. دكرات داخل كُب كل..اؼبصحات ُب اغباكم صورت



 
 

 

بكاء ..اذباه القهر من يبكي بلد ُب ُب ابسم الليايل تلهو بلد ُب مشرؽ
مبتاله ضحاه البالاي أبنواع بالايه حٌب بلد ُب معتقل انعم بلد ُب ساطح

بدعوا يوميا ابآلالؼ الناس فيو يقتل بلد ُب سامل الشفاه كمنزكع الصوت
صورةاغباكمُبكلاذباهنعمومنوعلينااذنرلحْبنراهانوؼبايزؿ االشتباه

حيكمازلناعلىقيداغبياة.

اف كالكرباء كالوزراء الدكؿ كرؤساء اؼبلوؾ عادة ..جرت اؼبسلموف ايها
حاشيومن ؽبم كانواصاغبْبيكوف سواء ىبتاركهنم الذين كؾبالسْبىم كزراء

أكفاسدينفإذاقاؿبعضالناسمعتذراىذااغباكمحسنكجيدكفبتازلكنلو
البطانة اليو قرب فسد اذا ك صاغبة بطانو الختار صلح لو قلنا فاسده بطانة

ننبياكالالفاسدة.ركلالبخارمانوعليوالصالةكالسالـقاؿ:مابعثهللام
عليو كربضو ابؼبعركؼ أتمره بطانو  بطانتاف لو كاف اال خليفة من استخلف

هللا. عصم من كاؼبعصـو عليو كربضو ابلشر أتمره الصالة كبطانو عليو كقاؿ
إذاارادهللاابألمّبخّباجعللوكزيرصدؽافنسيذكرهكافذكر كالسالـ:

لو جعل ذلك غّب لو اراد كاذا ملاعانو ذكر كاف يذكره مل نسي اف سوء كزير
]ركاهابوداككدكىوحديثصحيح [ يعنو

الناس ظلموا طغاة حبكاـ مضت طويلة عقود خالؿ االمو ابتليت كقد
ُبامواؽبمكارزاقهمكانبلوااالرملةكاليتيمكالتزاؿجراحاخوانناُبليبياتنزؼمن

القذاُب. طغياف تس ظلم اعبماجم تزاؿ كالدماءكال تغتصب االعراض ك حق
تسيلكالدموعترقرؽمناخوانناُبسورايحٌبصاربعضاغبكاـالشعبلعبة

بْبيديويفعلهبممايشاءبلقديشعرانوصاحبالفضلابلواليةعليهم.



 
 

 

ىلانتالذماقببتنا؟ : قلتللحاكم

 اللستاان : قاؿ

ىلصّبؾهللاالػػػوفوقنا؟؟ : قلت

 حاشاربنا: قاؿ

 ىلكبنطلبنامنكافربكمنا؟؟: قلت

 كال :قاؿ

ىلكافلناعشرةاكطافكفيهاكطنمستعملزادعنحاجتنافوىبنالك :قلت
ذلكالوطن؟؟

 ملوبدثكالاظنوىذافبكنا :قاؿ

ىلاقرضتناشيءعلىافزبسفاالرضبناافملنسددديننا؟؟: قلت

 كال :قاؿ

اذفلستالوكالاابكالحاكممنتخباأكمالكأكدائنافلماذامادمت :قلت
ملتزؿايابنالكذاتركبنا

اؼبسلموف اغبكمة.. ايها اىل ثورة على اشهر ستو من اكثر مرت كقد
ُب كنساء كاطفاؿ كشيب كشباب برياة كايدم , عاريو بصدكر اليمن كااليباف

مليوفقطعةَٔاليمناكثرمنمطالباتسلميورغمكفرةالسالحعندىمكُب
الركن ذكرت اليمن ذكرت إذا ك , سلميو ثورهتم تزاؿ ال ذلك كمع سالح



 
 

 

اليماينكاحملدثاالمّبالصنعاين,كالعالمةالشوكاين,كامّبالعلماءالكوكباين,
كاػبزرج االكس ذكرت اليمن ذكرت إذا ك , اػبوالين الزىاد ك الوعاظ كسيد

اؼبدجج منهمكاؼبقداـ اليمنيوف عميس, بنت كاظباء , ابلقيس اؼبلكة ذكرت ,
شاعرالرسوؿحساف,كملكالعربالنعماف,كخطيبالدنياسحباف,اليمن
تزكج ك قرين جاءت نسلها كمن مكة سكن من اكؿ كىي جرىم قبيلو منهم
اخواؿ ىم فاليمنيوف كالسالـ الصالة عليو النيب جاء نسلو كمن اظباعيل منهم

كالسالـا الصالة عليو تبع لنيب اسعد ابن كرب اليمن امن كملك من اكؿ ىو
ابلنيبعليوالصالةكالسالـمنقبلافيولدرسوؿهللاآمنبوكىواكمنكساء
ك الفصاحة أىل ىم اليمن أىل , عاـ كل بكسائها جرىم قبيلة كامر الكعبة

قلواب االمة ارؽ كاؼبالحة السماحة أىل ىم , اىلالصباحة ىم عيواب كاقلها
اعبهاد كقادة الرسالة انصار ىم اليمن اىل كاالعتبار كالفقو كالوقار السكينة

كالبسالة.

كصفت االيباف كمن االمانة كمن اليمْب كمن اليمن من اشتق اليمن
اليمنابليمنالسعيدكملتوصفبلداخرلُبالدنيادبثلىذاالوصفذكرهللا

من كذكر اليمن ,كاذاتعاىل االحقاؼ كذكر , سبأ تعاىل هللا فذكر اليمن اطق
, كبلقيس , سبا كقصة العماد, ارمذات ك االخدكد, اصحاب قصو ذكرت
,كالفيل,كابرىا,فالبدلزاماأفتذكربالداليمناىلاليمنىم كالسيلالعـر

تعاىل:اكؿمناجابابراىيماىلاغبجقراابنعباسرضيهللاعنهماقوؿهللا

كىعىلىىكيلًٌضىاًمرو  رًجىاالن ٍتيوؾى كىأىذًٌٍفُبالنىاًساًبغبٍىجًٌأيى



 
 

 

فقاؿ فنادئ السالـ عليو ابراىيم عليكم : فقاـ كتب هللا اف الناس ايها
فكافاىلاليمن قاؿابنعباس: اغبجفحجوكبلغهللاصوتواىلصبيعاالفاؽ.

.كؼبانزؿقوؿهللاتعاىل: ـىماكؿمناجابابراىيمعليوالسال

بػُّهيٍم  وبًي أيىٌٍباَّللىيبًقىٍوـو ًمٍنكيٍمعىٍنًديًنًوفىسىٍوؼى آمىنيوامىٍنيػىٍرتىدى أىيػُّهىاالىًذينى ايى
كىال ُبسىًبيًلاَّللًى هبيىاًىديكفى أىًعزىةوعىلىىاٍلكىاًفرًينى بُّونىويأىًذلىةوعىلىىاٍلميٍؤًمًنْبى ىبىىافيوفىكىوبًي

 لىٍومىةىالئًمو

اشار  اليو أكمأ اليمِب االشعرم موسى ايب اىل ملسو هيلع هللا ىلص النيب أكمأ نزلت ؼبا
ىذا قـو ىم قاؿ ٍب االماـ [ اليو قاؿ , االلباين كصححو اغباكم اخرجو
اذاعرفتافىذهاآليةانزلتُباىلاليمنهبذه ] الشوكاينعندىذااغبديث

اليمن.االحا ألىل مناقب على اشتملت اهنا فاعلم هللا ديث قوؿ نزؿ كؼبا
: تعاىل

اَّللىً  ًُبًديًناَّللىً اذىاجىاءىنىٍصري يىٍدخيليوفى النىاسى   أىفٍػوىاجنا كىاٍلفىٍتحي*كىرىأىٍيتى

قاؿعليوالصالةكالسالـ:

اخرجو[وكاغبكمةيبانيوااتكماىلاليمنىمارؽقلوابااليبافيباينكالفقهويباني
]اضبدكصححوااللباين

الصالة عليو هللا رسوؿ حوض من شراب الناس اكؿ ىم اليمن اىل
القيامة يـو صحيحو.كالسالـ ُب مسلم ركاه فيما كالسالـ الصالة عليو  قاؿ

 :قاؿ



 
 

 

يعِبدبكافمنحوضيكىواؼبكافالذميصطففيومن [ اينلبعقرحوضي
يعِب [ اينلبعقرحوضياذكدالناسالىلاليمن] اؼباءقاؿيريدافيشربمن

يعِبحٌبيسيل [ اضرببعصامحٌبيرفضعليهم ] ابعدالناسألىلاليمن
]عليهمليشربوااكالاىلاليمن

قاؿالنوكمىذهكرامةألىلاليمنُبتقديبهمُبالشربمنوؾبازاتؽبم
كاالنص االسالـ ُب كتقدمهم صنيعهم اليمنحبسن أىل من كاػبزرج االكس ار

الصالة عليو النيب عن الدنيا ُب دافعوا كما يشربوا حٌب غّبىم فيدفع قاؿ
اػبالؼ. كالسالـاعداءهكاؼبكركىاتىيكرامةألىلاليمنالذينيعانوفاليـو
السالح كجود مع اىليو حرب معو تثور أف كهللا معو لبشى الذم كاالنقساـ

حر تثور كالنسلالكثّباف هتلكاغبرث اىليو ىنا - ب الاميلاىلرئيس -اان
حل سرعة اىل ادعوا كِب ال حزب دكف حزب اىل اميل كال مرؤكس اىل كال

اؼبشكلوقبلافيستفحلاالمر.

 قليبعلىاليمنالسعيدفبزؽ

ارنوااليوكمهجٍبتتحرؽ

مناججاالحقادبْبرجالو

 فغدتبوعْباػبرابربدؽ 

 لالنّبافاكقدصبرىامناشع

 منزادىاحطبافباتتربرؽ



 
 

 

اعداءهيَببصوفأبمنوكبوتكيدبو

 كيداتكيدبوككبننصفق

 ايفتيواليمنالسعيدتيقظوا

فاؼبوتُبجسمالضغائنيورؽ

عودكااىلعهدالنيبدمحم 

 كسبسكواابغببلالتتفرقوا

اؼبؤمنكاغبكيمإذاجاعاىلاليمن..ىماىلااليبافاىلاغبكمةلكن
  بطنوكمرضكلدهكسلبمالو..سلككلسبيلشرعيللمطالبةحبقو.

دعاالنيبملسو هيلع هللا ىلصألىلاليمنعنزيدابناثبتافالنيب–ايهااؼبسلموف
ملسو هيلع هللا ىلصنظرإىلقبلاليمنٍبقاؿ:

كمدان  صاعنا ُب لنا كابرؾ بقلوهبم اقبل الَبميذم [ اللهم اخرجو
 ]كصححوااللباين

  :كقاؿعليوالصالةكالسالـفيماركاهالبخارم

  اللهمابرؾلناُبشامنااللهمابرؾلناُبيبننا

 :اىلاليمنىماىلالنصرةكاىلاعبهادقاؿعليوالصالةكالسالـ



 
 

 

دمحماينجعلت اي اليمنكقاؿ اىل ظهرم إفهللااستقبليبالشاـككىل
يعِبعوانكنصرة-مددا [ ماذباىكغنيمةكرزقاكماخلفظهرؾمددالك

 .علىاعبهادكالغنائم[اخرجوالطرباينكصححوااللباين

كاىلاليمنىمخياراىلاالرضقاؿعليوالصالةكالسالـكماركل
مكةكاؼبدينةٍبقاؿقاؿكنامعرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصبطريقبْب جبّبابنمطعمهنع هللا يضر
 :عليوالصالةكالسالـ

ُب من خيار ىم السحاب كأهنم اليمن اىل عليكم يطلع اف يوشك "
اي كبن كال قاؿ فسكت هللا رسوؿ اي كبن كال االنصار من رجل فقاؿ االرض
كالسالـ الصالة عليو فقاؿ قاؿ هللا رسوؿ اي كبن كال قاؿ فسكت هللا رسوؿ

 "]اخرجواضبدكصححوااللباين [ صوتوقاؿاالانتمكلمةضعيفةاخفىهبا

 :اىلاليمنىماىلالعبادةىماىلاالجتهادقاؿعليوالصالةكالسالـ

ربقركفاعمالكماىلاعماؽبمقيلايرسوؿهللااقرين؟؟  "انوسيأٌبقـو
 اخرجوابنايبعاصمكىوحديثصحيح" [ قاؿالكلكناىلاليمن

 كرابت الصالةكتنفيس عليو قاؿ اليمن أىل قبل من ىو اؼبسلمْب
 :كالسالـ

اليمن   قبل من ربكم نفس كاجد يبانيو كاغبكمة يباين االيباف اف "اال
 اخرجواضبدكىوصحيح"

كىم  كالقفار الربارم من ىبوا من فهم اليمن ألىل شرؼ اغبديث ىذا
 ابلكفار البأس كىممنانزؿ كاالخطار كهبممنركبوااؼبهالك كفتحوااالمصار



 
 

 

 الكرابت. اؼبؤمنْب على هللا األمانة ينفس كاىل الشريعة اىل ىم اليمن اىل
قاؿعليوالصالةكالسالـ: كاىلالقضاء.

اليمن " ُب كالشرعة اغببشو ُب االذاف ك االنصار ُب كالقضاء قرين ُب اؼبلك
"]اخرجواضبدكصححوااللباين[ كاالمانةُباالزدم

 .منىماشبوالناسبرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصكاصحابواذاقدموااىلاغبجكاىلالي
:عناسحاؽعنابيوقاؿ-

الصدرفمرتبنارفقويبانيةكرحاؽبماالدـ " [صدرتمعابنعمريـو
كخطمابلهماعبررفقاؿعبدهللاابنعمرمناحبافينظراىل ] يعِباعبلد

 هللا ىذهاشبورفقوبرسوؿ اىل فالينظر الوداع حجة قدمواُب اذ كاصحابو ملسو هيلع هللا ىلص
"] اخرجةاضبدكصححوااللباين[الرفقة

يشدكهباالتاريخمنماضيالزمنايايهااليمنالسعيدربية

ايربعضبّبايقبائلذميزف ايارضبلقيسالكفاحكتبع

 ءايمنحطمواايوافكسرا ايسادةاالايـ

اقبلُبالسفن  يبنألفالييمنكااليبافُبتلك  يـو

 رفعوامعاذاكاستجابواكلهم  الوجوهفنورىاهبلوااغبزف

لكمسهيلكحده  كاتواببيعتهمكغالواُبالثمن حٌبالنجـو

 كالكعبةالغرلظبيركنها  لوخّبكهمااشتهىاالاليمن



 
 

 

كالسيفظبيابظبكممنحسمو لسننالركناليماينُباالحاديثكا

هللاكمقطعالسالسلكاحملن.

اؼبتخاصمْب بْب اػبصومة فصل ُب اخوض اف اريد ..ال اؼبسلموف ايها
اليمنقضيتهمفيهااشتباهكاضطرابمتشابوكثّبكليسيلأفافصلاػبصومة

بلػحكمو ملسو هيلع هللا ىلص النيب كصفهم بلد اىل احد[ بْب أيٌب بلدىمفكيف خارج من
 منهم احكم كالقضاة–ليكوف العلماء من كفيهم اغبكمة من فيهم اليمن

إىل ادعوا لكِب بينهم اػبصومة يفصلوا اف يستطيعوف ما كالعقالء كالفضالء
ربقيقالعدؿكرفعالظلم.

ٍحسىافً اًبٍلعىٍدًؿكىاإٍلً ًإفىاَّللىىأيىٍميري

 التخلف، كؿباربة التنمية ربقيق االايـاىل خالؿ الدماء حقن اىل ادعوا
كهللا الدماء حقن اىل ادعوا , عارية بصدكر الناس من اعداد قتلت اؼباضيات
أفيقتلأماحدبغّبحقحٌبلوكافنعجةاكحيوافأككافرا تعاىلقدحـر

يقوؿ كالسالـ الصالة عليو ؟؟كالنيب موحد دبسلم اىوف فكيف الدنيا الزكاؿ :
: كيقوؿهللاتعاىل قتلامرئمسلمبغّبحق.عندهللامن

ا ميتػىعىمًٌدن ميٍؤًمننا يػىٍقتيٍل عىلىٍيًو كىمىٍن اَّللىي كىغىًضبى ًفيهىا ا خىاًلدن جىهىنىمي فىجىزىاؤيهي
اابن لىويعىذى عىًظيمنا كىلىعىنىويكىأىعىدى

ءُبفسحةكاليزاؿاؼبر فليحذررجاؿاالمنمنأفيلوثواايديهمبدماءاالبرايء
حراما دما يصب مامل دينو عليو [من هللا صلى النيب عن البخارم ركل كما

 ]كسلم



 
 

 

اليمن ُب كالدعاة كاؼبصلحْب العلم أىل بواجباهتم كعلى يقوموا أف
صاحبة الشهمة األبية اليمن قبائل اين االصالح ؿباكلة ُب كالعملية الشرعية

ا يستطيعوا ؟؟امل ىم اين ؟؟ كالكـر يقعاؼبركءة الذم االضطراب ىذا ىبمدكا ف
ابألحزاب تتعلق مصلحة كل على الشعب مصلحة تقدـ أف ينبغي بينهم

 ذلك شابو كما ابلصرب–كالرائسة الناس يتحلى كاف النفس تضبط اف كينبغي
معاؼبطالبةابغبقوؽالشرعيةكالبعدعناؼبطالباتاغبزبيوالٍبقدتفرؽالشعب

و.كينبغيامنوبكمكتابهللاتعاىلبينهم:كتدعوااىلاالختالؼفي

يػيٍؤًمنيوفى  ال كىرىبًٌكى ًُب فىال ديكا هبًى ٍبيىال نػىهيٍم بػىيػٍ شىجىرى ًفيمىا وبيىكًٌميوؾى ٌبى حى
كىييسىلًٌميواتىٍسًليمنا أىنفيًسًهٍمحىرىجنافبىاقىضىٍيتى

ا اك ؼباؿ اخذ اك كزارة اك لرائسة نزع فيو كاف كاف منيسلموا خراج
تىٍسًليمنا }ملك قضائي{ كىييسىلًٌميوا كاغبكم شرعي االمر اف داـ ًإمبىىا } ما

أىخىوىٍيكيٍم اٍلميٍؤًمنيوفىًإٍخوىةهفىأىٍصًلحيوا بػىٍْبى

 اطبدكاُبارضكمانرالفًب ايبِباغبكمةايأىلاليمن

فماابهبااالضياعللوطن اغلقوابوابةاغبرب

اقاصيشامهاحٌبعدف خارضحرهمنيبنالتاري 

 تتنادلكبوىامنذزمن فحفظوىامنذائبملتزؿ

 لورباربتمستعطوفالثمنايبِباغبكمةانتمكحدكم

عنهاسرلمنهاالعفنكيدالغدراذاامتدتاىلغافل



 
 

 

اػبطبة ىذه اختم أف الذم كقبل الشرفْب اغبرمْب خادـ إىل نداء ارفع
اخو يسعىنصر أف إىل هللا كفقو ادعوه كثبتهم نفعهم خبطاب سوراي ُب اننا

اليمن ُب اخواننا بْب فىأىٍصًلحيوا [لإلصالح اقٍػتػىتػىليوا اٍلميٍؤًمًنْبى ًمٍن طىائًفىتىاًف كىًإٍف
نػىهيمىا كأفيبعثاليهمكفدمنالسياسيْبكالعلماءاؼبقبولْبلإلصالحبينهم ] بػىيػٍ

ا يوعظ كاف صدعهم انوكرئب لو ينب كاف اعينهم ُب الدنيا هتوف كاف لقادة
سيخرجمنالدنيابكفنيشَبلبدراىممعدكدات.لنأيخذقصراكالرتبةكال
الرؤساء ىبوؼ أف كرائسة منصب ألجل الناس يقتل فلماذا منصبا كال ماؿ
هللا يدم بْب كموقفهم هنايتهم ؽبم يبْب كاف العاؼبْب رب من كالقادة كالكرباء

عاىلألفاليبايلاحدىمرئيساكافاكمرؤكساكليقدـرضاهللاتعاىلقبلكلت
 رضاكافتيقدـمصلحةالعبادكالبالدقبلأممصلحو

يصلح كاف ذلك ييسر اف هللا كاسأؿ ذلك إىل اغبرمْب خادـ ادعوا اان
اسأؿهللاتعاىلافيصلحاحواؿاؼبسلمْبُبكلمكاف–حاؿاخوانناىناؾ

اسأؿهللاافيصلححاؿاخوانناُباليمنكُبسورايكُبليبياكُبمصركتونس
 هللا ارض كلارضمن كلكممن-كُب يل العظيم هللا ىذاكاستغفر قويل اقوؿ

كلذنبفاستغفركهكتوبواليوانوىوالغفورالرحيم.
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