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 مكيدة خطيرة ومكر ُكبَّار

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد خامت النبيني وعلى آله وصحبه 
 .أمجعني

 :أما بعد
ً  بعنر ا " كر  السرلييني"فقد نشر مشررف  م عرم مرا ىسرمى برر   ئب احلزبير،  الشر ا: "مقرا

 ."الشيخ ربيم املدخلي العالق، يف منهجي،  والرواسب اإلخ اني،
 ".رمتين بدائها وانسلت: "  أع لوالتحرىفظلم املليء بال وج ابا  على مقاهلم

ىرتمسرر   خ ررى اإلخرر ا  املسررلمني  م  مررنهجهم ىقرر م علررى حرررب املررنه  الررنىن فهررم 
 .السليي على غرار منه  اإلخ ا 

 .ولإلخ ا  أص ل فاسدة مضادة ملنه  السلف
 .اإلخ ا  أص لأخ ر من  ة مضادة للمنه  السلييوللحليب وحزبه أص ل فاسد
لترررر ل ألرررر  البررررد   وعلررررى رأسررررهم حررررزب الررررنرت اخرررررت  مثرررر  املررررنه  ال اسررررم ا فرررري  

ء والرواء  ومضراد ملرنهجهم يف جرر  ألر   اإلخ ا   ولنا ا ص  مضراد ملرنه  السرلف يف الرً 
 .الباط  والبد  وبيا  ضالهلم

ء والرواء وملرنهجهم يف   املضراد ملر"نصح  ًو جنر "ومث  أص    نه  السرلف يف الرً 
 .جرحهم  ل  البد  والتحنىر منهم

 .لرد احلق  ول  من أخبث أص هلم" ً ىقنعين"و " ً ىلزمين"ومث  أص  
فأعررداء الرسرر  مررا كرران ا ىلتزمرر   احلررق الررنرت ىررأق برره الرسرر   ًو ىقتنعرر   برره  وألرر   

زاب الضررررال، ً ىلتزمرررر   احلررررق الررررنرت التزمرررره الضررررالل مررررن الررررروافا والصرررر في، وا رررر ار  وا حرررر
  فكررم أفسررد لررنا احلررزب مررن الشررباب السررليي  السررلف وعلررى رأسررهم الصررحاب، واعتنعرر ا برره

 .ا  يأفسدولم عقائدىا  ومنهجيا  وأخالع
 واإلخرررر ا  ىتعرررراطي   مررررم ألرررر  املررررنالب الضررررال،ل مثرررر  ا رررر ار  والررررروافا والصرررر في،

 .وىدخل هنم يف تنظيمهم
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يف السررلييني الصررادعني السررائرىن علررى مررنه  السررلف  وىرررميهم بررال ل   واحللرريب ى عررن
 .وحيارهبم أشد احلرب ل  وحزبهوالتحزب للباط  

مث ىلمرم املررنالب الرره حيرتمهررا اإلخر ا   وىررون سرراحتهم مررن ال لر   وىهرر   مررن شررأ  
 .خالفهم

نالب منلب الروافا ومرنلب ا ر ار  ومر -واملراد هبا العقائد -ومن لنه املنالب 
  وغريلرررررا مرررررن ع يررررر  الصررررريا  ووحررررردة ال جررررر دالرررررنىن ىت ب ررررر   يف الشرررررركيا  وت الصررررر في،
 .الضالً 

واحللرريب وحزبرره نرردح   رسررال، تضررمنت ضررالً  كرروأل  منهررا وحرردة ا دىررا  وأخرر ة 
ا دىررررا  ومسرررراواة ا دىررررا  ومرررر ادة ألرررر  ا دىررررا   وىرررردافع   عنهررررا  وى عنرررر   فرررريمن ىنتقرررردلا 

 .وىرم هنم بال ل 
شرري خهم فيكرر   علررى مررنه  اإلخرر ا  املسررلمني يف املكررابرا       لررس سررري مررنهموكرر

عال ا ب حدة ا دىا  وحرى، ا دىا  وأخ ة ا دىا   بر  ىقر ل بعضرهم ب حردة ال جر د  فر  ا  عد
يف لرررنه الضرررالً  حرررارب لم وشررر ل لم انتصرررارا  للباطررر  وأللررره وحمامررراة  انتقررردلم ألررر  السرررن،

 .ى لنا املنه  ا بيث وأس أعل وحزبه الي م ىسريو  عنهم وعن ضالهلم  واحلليب
مررن لتلررف ال  ائررف الضررال،  وعلررى رأسررهم ا رر ار   لررنه الرسررال، أىرردسرراىرو  مررن وى 

 .والروافا واإلخ ا  املسلم   والعلماني    ولم ىزىدو  على مخسمائ،
 لرس لر     وىعلرنمهنم علماء ثقا  ورؤساء أمناء: وىق ل احلليب يف تزكيتهم وتعدىلهم

 .ول  لك  ا لييني" ك  السلييني"بر  مسجد الضرار املسمى زورا   موحزبه يف م ععه
 ط ائرررف الضررراللفرررزاد احللررريب علررريهم رررردحها ومطرررراء مرررن أىررردلا  بررر  زاد علرررى مجيرررم 

 .يف لنا الباب املدمر للدىن وا خالق باملد  واإلطراء
ب السررلييني أشررد احلرررب  مررن ىرردافم عررن ألرر  البررد  وحيررار  احللرريب ومررن رؤوح حررزب 

وىؤصرر  ا صرر ل الياسرردة ااربرر، املررنه  السررليي والررنب عررن ألرر  الضررالل  مثرر  أ  احلسررن 
بالكنب والبهتا   وىشرهد عن دعاة وحدة ا دىا  وأخ ة ا دىا  وحرى، ا دىا  النرت ىدافم 

ن ألرر  الررروافا والصرر في، والنصررارأل بررأهنم مررالررنىن ىضررم   يف تنظرريمهم لإلخرر ا  املسررلمني 
  وىشرررهد عماعررر، التبليررر  برررأهنم مرررن ألررر  السرررن،  وىشرررهد لسررر اد ا مررر، برررأهنم سرررليي    السرررن،
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يف العررراو  وعلرررى رأسرررهم العالمررر، ابرررن بررراز  لاليرررا  يف لررراتني ال رررائيتني الضرررالتني ألررر  السرررن، 
 وغرررريلم مرررن  والعالمررر، ابرررن غررردىا     والعالمررر، اللحيررردا والعالمررر، اليررر زا والعالمررر، ا لبرررا   
 .ىرو  أ  لاتني ال ائيتني من ط ائف الضاللعلماء السن، النىن 

برني  املرنه  ومث  عدنا  عرع ر النرت نجد سيد ع ب وكتبه  وىررأل أنره ً ى جرد مرن 
يف بيرررا   وابرررن عبرررد ال لررراب كرررنبا  وزورا  باإلمرررامني ابرررن تيميررر،احلرررق مثررر  سررريد ع رررب  وىقرنررره  

ن ال ائي، املنص رة  وىرأل أ  السليي، أمر نسريبل الت حيد بأن اعه  وىرأل أ  اعماعا  كلهم م
تسعني يف املائ،  سبعني يف املائ،  مىل واحد يف املائ،  فيدخ  الروافا وسائر ط ائف الضالل 

 .يف سلييته  وحىت اليه د والنصارأل هبنا التص ر ىدخل   يف السليي،
 .مامن ىبني ضالًهت   أهنما سلييا   وحيارب و ىر وحزبه وعلي احلليب 

وىت لرر   مجعيرر، محيرراء الرررتا  احلزبيرر، اإلخ انيرر، الق بيرر،  وىتهررافت   علررى أم اهلررا  رغررم 
حماربتهرررررا للمرررررنه  السرررررليي وأللررررره  ورغرررررم سرررررعيها يف ا ر  إلفسررررراد السرررررلييني ومدارسرررررهم 

 .وحت ىلهم مىل منهجها
 .الضالً  ترمي احلليب وحزبه وت    هبم بعيدا  عن السليي،لنه بعا و 
الرردوالي ىررد عي احللرريب وحزبرره السررليي،  وىرفعرر   أنيسررهم مىل عمتهررا  علررى ومررم لررنه  

 .طرىق، أل  الضالل من الروافا وغريلم
 .ن الدىن احلق  وىرم   أل  احلق بالضاللمنرع    

  سرررأوعيس علرررى مكرررر كبرررار أىهرررا السرررليي الصرررادق  وأىهرررا املسرررلم العاعررر  املنصرررف مث
محلتهرا الصرادعني مرن علمراء وطرالب ،  وضرد ومكيدة خ رية حيكت ضد السرليي، الصرحيح

 .العلم
من  عام عشرىن وأربعمائ، وألف يف كر الكبار والكيد العظيم يف برى انيالنا امل ب  ت  ك  

 .صاحب الينت   وكاتبها أب  احلسن املأر -رمحه اهلل-عبي  م   ا لبا    التأرىخ اهلجررت
ربر  الشرباب السرليي رب را  حمكمرا   وعام ل  وحزبه بتنيين لنه ا  ، واملكيدة  ولري 

برررجلني سررتأتيس أمساؤوررا  ومبعررادلم عررن علمرراء السررن، ودعاهتررا املعررروفني ا كيرراء علمررا ودىنررا 
 .وأخالعا  ونزال،
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ب شررعال نررريا  اليررنت والتيرىررق بررني الشررباب لررنا احلررزب برردأ التررأرىخ املررنك ر لررنا فمنررن 
متالحقررر،  فيقررر م أحررردلم ون برررا  ىبررر، مر  يف الشررررق وال ررررب يف شرررىت البلررردا  ب رىقررر، السرررليي
مث ىتمادأل يف لنه  ومنهجهم أص هلمحرب على حرب السليي، والسلييني وعلى  ني،بيتنته املب

ن املررنه  السررليي الررنرت كرران ا مرروا صرر ل  ررا أدأل مىل مخرررا  كثررري  هلررا املنررال اليتنرر، في رررت  
 .عليه  فأصبح ا حربا  على السليي، وأللها

وأسر أ  مث ىتلر ه اآلخرر فيعمر  مثر  سرابقيه وأسر أ     فيعمر  مثر  سرابقهمث ىتل ه اآلخر
 .أس أ وأس أمن تبعه وآثاره على 

قرررر م يف كثررررري مررررن ا حيررررا  علررررى ا كا ىررررب والتلييقررررا  ت مث م  حرررررب لررررنا احلررررزب
 .لنا احلزب  ورّب  عليها من التحق بركبهم ا ص ل الياسدة اله اخرتعهاامل رتع،  وعلى 

 .را ً ىست يعه أل  البد  ال اضحني  ول  اجتمع اا يف السليي، ولقد أث ن  
نت لر  حرب املرال والزعامر،  ويف والباعث هلنا احلزب على لنه ا عمال واملكاىد والير

ا حزاب املنالض، للمنه  السليي  والنىن بعا  عت نيسه ا ن   ملن ندلم با م ال من ال
 . ت  يالوامل    هلا أخبث جندوا لنا احلزب هلنه احلرب املؤصل، 

كرر  مررا ىسررمعه وىررراه مررن   سرريعر  ها ئ  ويف ضررا  رررية أل القررارن لررنه احلقررائقوسررري 
أعمال وفنت لنا احلزب املتأك  بدىنه  وااارب للحق وألله برالب ي والعردوا  والتشر ىه القرائم 

 .على املكر وا كا ىب
 
ل  بررني الشررباب السررليي باسررم الصر فيمرا كتبرره مررن مكيردة ومكررر عرال أبرر  احلسررن -1
 :  عالهلم بسببه وبسبب من ىتحزب وتشتت تيرق  لكم الصل  ال اشم النرت يف برى انيا
ىلزم اعميم ال فاء بالشرط النرت مت بينهما ب اس ، الشيخ علي احلليب والشيخ سليم " 
   ".ا  ف   املؤمنني على شروطهم اعائزة شرع -وسدد أمروا على اهلدأل حيظهما اهلل-اهلالل 

بررراطال  مشرررتمال  شررررطا  ً ىررردرأل مرررا لرر  لرررنا الشررررط  ًو ىسرررتبعد أ  ىكرر   : التعليررق
 .اهلل فه  باط  وم  كا  مئ، شرط وك  شرط ليس يف كتاب  حيفعلى 

هلررم مررا أرادوا  لبرر ا ىصررلح   بررني  متم  لمررابررالينت وتيرىررق السررلييني  ف عررام امث م  القرر م 
ء امليرتعررني بشررروط  واهلل أعلرر  م ت افررق لرر الم ومررنهجهم  فعملهررم لررنا ىن بررق عليرره املثرر لررًؤ
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احلسرررن  أ   وبرررئس الرردواء دواء "اجررر  وداو  "  و  "ىقترر  القتيررر  ونشرري يف جنازتررره": الشررعيب
 .ف   دواءه سم فتاك

 
وخبص ص ما أنكره ا خ أب  خدجير، ومرن معره علرى ا خ عبرد : "عال أب  احلسن -2

معره ال ضر   فيلرزم ا خ عبرد احلرق ومرن  ،  اليني للسرلييامل احلق ومن معه ح ل التسال  مم
بنصر  العلمراء هلرم برنلس يف نظررلم  يف أمر الردع ة مرم الرفرق واللرني وم  كران ا عرد فعلر ا  لرس

  ".ً بد من ال ض   يف  لسلكن فجزالم اهلل خريا  على نيتهم  
  مث مررن باطلر،وأصرر له ال احلسرن  أعلرى مررنه  ومررن معره ىبردو أ  عبررد احلرق : التعليرق

ء العلمراء لم العلماء النىن نصح ا عبد احلق ومن  معه بالتسال  مم امل اليني؟ من لرم لرًؤ
اإلخ ا   :علي حسن وأمثاله  أم لم من سادة أ  احلسنو  الناصحني  ألم حزب أ  احلسن

 ؟  املسلم
 .بالء على بالءمً  وازادما بعد لنا الصل   ومن معه عبد احلق والظالر أ  

كيف ً والتأكيدا  على تيرىقهم من لنا احلزب ً تنق م  فهم ً ىزالر   ىني ر    
يف كررري اليررنت مىل ى منررا لررنا  وكلمررا أغرررق لررنا احلررزب يف اليررنت والتأصرري  ا بيررث هلررنه اليررنت 

 .وازدادوا فرع، وعداوة  ل  احلق  ازداد أتباعهم بعدا  عن املنه  السليي وألله
 
ىلزم ا خ أبا خدجي، ومن معه أ  ى ريوا املادة السابع، عشرر يف : "عال أب  احلسن -3

واليرىرق اآلخرر أً ىكتبر ا والق اعرد املعروفر، عنرد ألر  السرن،  وىلرزمهم دع هتم مل اليتها الرمحر، 
بكتاب، ما يف هناى، جملر، ا صرال، يف لرنا يف الدع ة مً ما كتبه أل  العلم يف  لس  وأنصحهم 

  ".د عندلم من كتاب،  لسكا  ًو بالباب  م   
 : التعليق

فلعلهرا حرق   ما لي املادة السابع، عشرة اله ىلزم أبا خدجير، ومرن معره أ  ى ريولرا -أ
  ومرررا لررر  الكرررالم الرررنرت يف هناىررر، جملررر، وتتيرررق مرررم الرمحررر، والق اعرررد املعروفررر، عنرررد ألررر  السرررن،

 .  ً ىبعد أ  ىك   كالما  باطال  "ا صال،"



 6 

سرار عنرد أ  احلسرن وحزبره ومرن  "ً ىلرزمين" كر خيالف عاعردة لنا اإللزام ملن  -ب
الرنرت اسرت دم لررد كر  حرق ىلرزمهم ا  رري على هنجه مث  علري حسرن احللريب   لرس ا صر  

مرن  والبرد  عب له وا خن به  ولررد كر  حكرم ىصردره علمراء املرنه  السرليي علرى ألر  ا لر اء
 .مث  اإلخ ا  املسلمني ومجاع، التبلي 

  
ملشززيني   -إذج جختلفزمج-يلزز ا جميعيزن ير يرا زمج يمززمر   ": ل أبر  احلسرنعرا -4

مز  ؛ ألنهعزا يخيزر -حفظهعا جهلل ت زام -حس  جمحلبي وسلي  ب  عيد جمهالمي ب  علي 
بامزدعمة فزي  زاج جمبلزد وبحزاه ي لهززا  ويكتزر خالفزان جمفزريإي  رجا ز  إمز  بززا   عرفز ُ 

اة  وفهزز  بززا  تززرايا جمعلززاما علزز  جمسياسزز  جمشززرعي  فززي فهزز  وجةززن جمززدعمة وجمززدع
 ".جمعفاسد

 : التعليق
امل تليرر، أ  ىرجعرر ا أمرر رلم م ا اختليرر ا للشرري ني علرري  لكررنا ىلررزم مجيررم ا طرررا  -أ

ف ر    : )اازب لنيسه وللحليب واهلالل من ع ل اهلل تعاىلحسن احلليب وزميله  فأىن لنا احلز  
ررر تر ن ررراز عمت مم يف   ن ررر    ب اللمررره  و المير ررر مم  اآلٍء فر رررر ُدوه  م  يم ش  رررر  ىل  اللمررره  و الرمس ررر ل  م   ك نرررت مم تر ؤمم  يرم رررر   ال رررس  خ  خ 

س ن  ت أمو ىال    [.( 55: ) النساء س رة ]  (و أ حم
واحللرريب ه  احللرريب  ًو ىلررزم نيسرربررالرج   يف عضرراىا ا ررال  مىلم لررنا احلررز  لررز  ى   -ب

السلف وع اعرد السرلف ومرنه  السرلف  بر  خيرتعرا   أص ل بالرج   مىل الكتاب والسن، ومىل
ً "  و "ً ىلرزمين" دامر، ملرنه  السرلف ومنهرا عر هلملل  وحزبه عدنا  عرعر ر واحللريب ع اعرد 

لرررد أرت حررق ىلررزمهم وجيررب علرريهم عب لرره  مث ىتمسررك   با باطيرر  الرره خيررالي   فيهررا " ىقنعررين
  .منه  السلف والعلماء املعاصرىن

وترجي  املصرا  واملياسرد مىل  الشرعي،املشاك  يف باب السياس،  ول  ىسند ح  -جر
أمثررال علرري حسررن الررنرت ىرررج  مصرراحله املادىرر، علررى مصررا  الرردع ة السررليي، كمررا ىعلررم  لررس 

  .وم اعيه ا  من واععهيعلما  ىقين أل  السن،
 



 7 

جيهر  احلرال لنرا  -آخرر  عراو ً ىنلب أحد مرن اليررىقني مىل: "عال أب  احلسن -5
فيسررأله وىأخررن فترر اه وىثررري هبررا اليتنرر، بررني مخ انرره  م ررا  -ً حيرري  برره كالشرري ني املررنك رىن أو

  ".-حيظهما اهلل-الرج   للعلماء اآلخرىن ىك   من عب  الشي ني املنك رىن 
 :التعليق

للحليب واهلالل؟  ول  مسعت أ ناك مكررا  حزبيرا   التحزىبل  مسعت أ ناك مث  لنا 
ء بشررابنيعلمرراء السررن، وربرر  كبررار ي عررن  لصررد الشررباب السررلي متحررزبني  مثالرره وأمثررال  لررًؤ

عررردنا  عرعررر ر ومتحرررزبني  خ رررر املؤسسرررا  املاليررر، علرررى املرررنه  السرررليي واحلزبيررر، يف ال عرررت 
سرريحيلهم مىل غررري أ  احلسررن وأمثالرره  ررن تصرردوا  ؟  ولرر  م ا رجررم الشررباب مىل احللرريبنيسرره

 .  البد  والضالل والتأصي  للهج م والدفا والدفا  عن أل حلرب املنه  السليي
 ر، ومرن وراءه كراحلليب لالسرتيالء علرى الشرباب السرليي يف ا أحكم أبر  احلسرن لقد 

  ومرا وا ص ل الباطل، واليص  بينهم وبني علماء السن،   وحتزىبهم على اعه وغريلا ابرى اني
 .اله باع ا دىنهم هبا لس على املادةز  اهلالس املتهارأىنا مكرا  حزبيا  ىي ق لنا املكر احل

 
تتصررر    -ً جييرررب الشررري ا  عرررن فتررر أل مرررن أحرررد ال ررررفني : " عرررال أبررر  احلسرررن -6

كر  مرن ال ررفني ىنترز   مً بعد اتياق ال رفني على صي ، السرؤال  كريال  -بالنرزا  أو تؤدرت مليه
 ". املستعا حبج، اتبا  أل  العلم  وا مر ليس كنلس  واهلل  فت أل ىتنر  هبا ملراده

 : التعليق
فراملراد هبرنا اإلطرالق احللريب  الشري ني ق  طل  ً ىزال ىرب  الشباب بالشي ني  وم ا أ   -أ

نلب ا مىل غررري رجعرر،  فلرريعخ الشرري ا  وشرري هما أبرر  فرر وزميلرره  وعررد أسررق  العلمرراء والشرري خ
 .احلسن

 وزميلرره أ  اتيررق ال رفررا  علررى صرري ، السررؤال أفررال نكررن العلمرراء غررري احللرريبم ا  -ب
مىل احللرريب وزميلرره؟ أً ىرررأل  جييبرر ا علررى السررؤال بعلررم وحجرر،  فلمررا ا تشررد احلبررال يف أعنرراعهم
م  احلليب وزميله مرن : ومن عالالي ن أ  من وراء ا كم، أشياء ردىئ، وأغرا  حزبي، دنيئ،؟  

هم أو نيررر  ملررريالعلمررراء املعتررروىن وم  أحكرررامهم معصررر م، مرررن اهلررر أل والتعصرررب ا عمرررى ملرررن 
 ىتحزب هلم؟
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ا مرررر ر اإلدارىرررر، يف املسرررراجد تبقررررى كمررررا لرررري  مً أ  ىرررررأل : "عررررال أبرررر  احلسررررن -7

ا  وبرررنل مرررا نكرررن يف مصرررال  بعرررد نصرررحهالشررري ا  فسررراد أرت مدارة فلهمرررا احلرررق يف ت يريلرررا 
 ".شأهنا

 : التعليق
ىقرررررر أبرررر  احلسررررن أ  ا مرررر ر اإلدارىرررر، تبقررررى كمررررا لرررري  ًو ى ررررري لررررنا احلكررررم مً  -أ
لشري خ فقرد وضرع ا يف فق   وليظ الشي ني أصب  خاصا  هبما  أمرا بقير، العلمراء وا الشي ا 

 .الت رىيب ب فاجر ىلحق لنا التحزىبزى  فأرت حتسل، املهمال 
ة ا مررر ر ى ليرررا  وىعرررًز  وى رررريا  وىبررردً  يف -ب  ولررر  علررري حسرررن وزميلررره مرررن ًو

 ب؟از  ارا  واملدىرىن  ف ىل أرت مرتب، رفعتهما أىها ااإلد
 
ً ىسررم   حررد أ  -بعررد عررر  لررنا احلكررم وال عرر   عليرره : "عررال أبرر  احلسررن -8

ً  -      لس ىثري ا ال  مرن جدىردىعلق يف مسجده أو غريه كالما  ىتص  بالنرزا  السابق
 ". لس  سيما م ا حد  س ء تعبري أو حن

ىسررم  ً  لصررا  طررر  علررى آخررر  فهرر اسررت   ا  ر وم ا كررا  لررنا احلكررم جررائ: لىقررا
 ؟اإلمام أب  احلسن باًعرتا  عليه وعر  املشكل، على علماء آخرىن ليق ل ا كلم، احلق

 
ا مرررر ر اإلدارىرررر، يف املسرررراجد تبقررررى كمررررا لرررري  مً أ  ىرررررأل : "عررررال أبرررر  احلسررررن -5

ا  وبرررنل مرررا نكرررن يف مصرررال  فلهمرررا احلرررق يف ت يريلرررا بعرررد نصرررحه الشررري ا  فسررراد أرت مدارة
 ".شأهنا

رو  قرررد  ىرررد لرررنا الرجررر  محكرررام عبضررر، احلزبيررر، اليررراجرة علرررى شرررباب كررران ا ى  ىر : التعليرررق
ليي، زورا  أ  حيرر ل بيررنهم خالفرراهتم  فريىررد لررنا املت يرر  علررى السررالعلمرراء وىرجعرر   ملرريهم حلرر  

 .لماء السن،وبني ع
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ق برني املسرائ  اإلدارىر، ا اصر، بكر  مسرجد أو جهر، مرا ى يررم : "عال أبر  احلسرن -11
لكر  جهر، أ  تت رن يف جهتهرا : املسرائ  اإلدارىر،  العلمي، الدع ى، املنهجي،  فيي وبني املسائ

مررررا ىصررررل  هلررررم  دو  أ  ىتعررررار  مررررم الشررررر   وأمررررا املسررررائ  العلميرررر، املنهجيرررر، فريجررررم فيهررررا 
 ".-حيظهما اهلل تعاىل- للشي ني

 : التعليق
آل  ىيررق برني  ني  وايأضيى عليهما لقب الش لقد كا  عد رب  املسائ  اإلدارى، رن

عي العلمراء   أمرا برا الشري ني فقر فيهمرا مىلاملسائ  اإلدارى، واملنهجي، والعلمي،  فهنا  ىرجرم 
فهررم ً ىعرفرر   املسررائ  العلميرر، واملنهجيرر، فررال جيرر ز الرجرر   ملرريهم ً سرريما وعررد وضررعهم أبرر  

 .املهمال احلسن يف سل، 
لنهررا حربررا  عوأصرر له الياسرردة الرره أأ  أبررا احلسررن ملررا أنهررر فتنترره الرره بيتهررا ىؤكررد لررنا 

ولنه ا صر ل الباطلر، رفرا لرنه  على املنه  السليي نصحه العلماء بالرج   عن لنه اليتن،
ء العلماء الناصحني ل    .وحزبه ومن ورائهم احلليب وحزبهالنصائ   ب  أسق  لًؤ

تهرا حرني عرام يأ  احلسن من املسائ  العلمي، واملنهجي، الره كرا  بولنا ىيسر لنا مراد 
 .هبنا البيا  والصل  بني الشباب يف برى انيا

 : ن تلس املسائ  املنهجي، أص لهمو 
    ىعين ررا فيهرا الرروافا"ا في  النرت ىسم السليي، وىسم ا م، كلهااملنه  ال اسم "

وأخرر ة ا دىررا  وحرىرر،  مث زاد اتسرراعا  حررىت أصررب  ىرردافم ان العررا  منرره عررن دعرراة وحرردة ا دىررا 
وان العا  من لنا ا ص  أصب  علي حسن احلليب ىؤىد وحدة ا دىرا  وأخر ة ا دىرا    دىنالت

وأهنرا   شرر  لإلسرالمالره وصريها بأهنرا   ومساواة ا دىا  وغري  لس  ا تضرمنته رسرال، عمرا 
  ووصرررف مؤىررردرت لرررنه الرسرررال، مرررن رؤوح الرررروافا ورؤوح ا ررر ار  ت ضررر  وسررر ي، اإلسرررالم

علمرراء ثقررا   يف ال عررت الررنرت ىصرري   فيرره محلرر، املررنه  السررليي  بررأهنم والعلمررانينيوالصرر في، 
  .والنابني عنه بأهنم غالة

 
امل ررراليني راجرررم ليهرررم يف مسررراجد التررردرىس مرررن السرررليي ": ىقررر ل أبررر  احلسرررن -11

 دىر املصررا  واملياسررد يف احلررال واملرر ل  ولررنا مرجعرره للشرري ني فقرر  السياسرر، الشرررعي، يف تقرر
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وىلررزم اعميررم التسررليم رررا عرراًه  وعرردم فررت  ا ررال ملررن دب مررن  لررس ومً فررال   فرر   أعررر ا شرريئا  
 ".ودر 

 : التعليق
  ًو ىبعررد أنرره ىقصررد اإلخرر ا  امليلسررني   ً ىيصرر  عررن  لررس؟لررم امل ررالي  مررن  -أ

 .أنه جييز  لس يف مساجد الروافاومجاع، التبلي   ًو ىبعد 
ء املبتردعني در  لر  لرنا السرليي الرنرت سريدرح أو ى رومن  مً مررىا ح فعرال  عنرد لرًؤ

ميم على طرىق، أ  احلسن وحزبه  ف نه ً نكن أ  ىسم  للسليي أ  ىبني عقيدة السرلف مت
ء املبتررردعني ومرررنهجهم   أمرررا مرررن لررر  علرررى مرررنه  أ  وضرررالً  املبتررردعني يف مسررراجد لرررًؤ

 وىرمرر هنم بررال ل   احلسررن وحزبرره  ررن ىلمعرر   ألرر  البررد  وىرردافع   عررنهم وحيررارب   السررلييني
ء   .  ا ل اء با حضا  والصدورلىستقبلهم مخ اهنم من أفهًؤ

 السياسرر، الشرررعي، ه راجررم مىلىرررأل أبرر  اليررنت أ  لررنا الترردرىس يف مسرراجد مخ انرر -ب
ال اسم ا في  النرت ىسرم والسياس، الشرعي، لي سياسته القائم، على املنه    وتقدىر املصا 

 .  فه  ً ىتسم هلمل  هنم غالة يف ض ء منهجه ال اسما م، كلها مً السلييني
 (اعليلرررني)لشررري ني لىؤكرررد أبررر  احلسرررن أ  لرررنا ا مرررر ولرررنه السياسررر، مرجعهرررا  -جرررر

 هنمرا علرى منهجره  أمرا العلمراء اآلخررو  فليسر ا ألرال  للرجر   ملريهمل  هنرم  ل!!  لكنافق 
 .تقدىر املصا  واملياسدىعرف    ً ىعرف   السياس، الشرعي، على منه  أ  الينت  ًو

 أفررال ىرردرك العاعرر  لررنا الكيررد للمررنه  السررليي وأللرره  ولررنا الرررب  والتحزىررب ا رعررن
الرنرت نهررر جليرا  بعررد لررنه الصرحيي، الظاملرر، يف أعمررال لرنا احلررزب املرردمر الرنرت أشررع  اليررنت 

 ؟واليرع، بني السلييني والتمزىق يف كثري من البلدا 
 

  ".أو غريلا يف برى انيا  ح د املؤمترا  الدع ى، السن ى،ت  : "نىق ل أب  احلس -12
 : التعليق

ت حيد املؤمترا ؟  ول  ى جرد مرانم عنرد أ  احلسرن وحزبره مرن وراء هلد  من اما  -أ
يف لرررنه املرررؤمترا  امل حررردة ً سررريما ولررر  اعررر، التبليررر  وغرررريلم اشررررتاك اإلخررر ا  امليلسرررني ومج

 ؟ل  السن، من أجلهموحيارب أ ىعدلم من أل  السن،
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 ".وىك   اختيار املشاىخ املشاركني بعد استشارة الشي ني ": وىق ل -ب
 ؟له بلي  ت  ي  بر  ً سيما وا مر عد  ول  سريش  الشي ا  من خيالف منه  أ  الينت

 ".والعم   وترتيبه وغري  لس ىك   من عب  اعميم مم امل دة والرمح، : "ىق ل -جر
 مرررنه  أ  احلسرررن وال  ائرررف الرررهجيرررب أ  تكررر   ملرررن لررر  علرررى  ولررنه املررر دة والرمحررر،

 .ىدافم عنها
أ  رأأل الشررري ا  يف  لرررس شررريئا   فهمرررا أعرررر  باملصرررلح، يف اشررررتاك مً : "ىقرر ل -د

 ".فال  يف ترتيب العم  أو منعه
ً ى جرد هلمرا نظرري يف معرفر،  مرجعه لرنا  اإلمامرا  اللرنا عند أ  الينت فك  شيء 

م  كررررا    و ً سرررريما   وهلمررررا احلررررق يف مشررررراك مررررن شرررراءا وطرررررد مررررن شرررراءااسررررداملصررررا  واملي
 .احللبي   أو اإلخ ا  والتبلي ي   عنهم لم احلسني   واملرضي   نيالسلييامل رودو  لم 

يف   السررلييني ت كلمرر، أ  اليررنت واحللرريبمز عررالسررليي   يف كرر  مكررا  كيررف  ولقررد رأأل
ً ىسررتييد منهررا مً أعررداء ا  واملياسررد الرره معرفتهمررا للمصررو لررس لشرردة  كرر  بقررا  ا ر 
 .املنه  السليي

 
يف لرررنه  ملني معنرررااً سررريما العررر- تصرررنيف النررراح: "ىقررر ل العالمررر، أبررر  اليرررنت -13

   ع هلمرا لر  وألر  السرن، لنرا ىنقشري نيللك  أحرد م را لر  ل ميت حا  ليس ا ال فيه  -الدع ة
فليتشرراور معهمررا  ًو حيررد   لشرري نيخررال  عرر ل ا -ولرر  ألرر  لررنلس-ومررن رأأل يف  لررس  

وسردا  لنرىعر، الشرر برني السرلييني  يف بلرد ً    حسما  ملرادة النررزا بني املسلمني السليينيبلبل، 
 ."لنا من ىصل  هلاخييى حاله على أحد  ً سيما با للي، للجر  والتعدى  و أجد 

 : التعليق
هما اإلمام أب  احلسن وأخضرم  تصنيف الناح أمر اختص اهلل به الشي ني النىن شي  

السلييني إلرادهتما  فال حيرك   ساكنا  مً ب    الشي ني  فال ىردو  باطال  ًو ىنكرو  منكررا  
 .أل   ا ميال اوىبعدو  عنهم   وم  كان ا تيصلهم عنهما البحار وا هناربعد م هنمامً 

يف لررنا اإلمررام اهلمررام  ًو حيررق هلررم أىضررا  الترردخ  أمررا العلمرراء اآلخرررو  فقررد أبعرردلم 
شئ   لرنىن الشري ني اعليلرني  فرال جير ز هلرم أ  حيكمر ا علرى أحرد ولر  كرا  مرن شرر النراح 
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انتهاكا  لسيادة الشي ني اللنىن ً ى جرد هلمرا نظرري يف  يف  لسعا  وعقيدة ومنهجا ل    أخال
تصرنيف واإلحكرام لقضراىا اعرر  والتعردى  علرى السيادة ومعرف، السياس، وزىرادة القردرة علرى ال

 .غري منه  أل  السن،ل    أل  السن، أصبح ا ً ىصلح   للجر  والتعدى 
 

دع ة بردو  شررط لرالف علرى الردعاة ً جير ز أرت مسراعدة للر: "اليرنت أبر  عال -14
 ". حد أ  ىشن م على من عبلها

 : التعليق
كرررر  أفرررر   بالتو معر  واحللرررريب وحزهبمرررران   فررررأب  احلسررررالقصرررريدولررررنا مررررن بيرررر   : ىقررررال

ً   ًو ىسررم بالرردع ة باسررم السررليي،  ولقررد بل نررا أهنررم ىيرضرر   فرضررا   علررى مررن خررد  هبررم أمرر ا
ء  ء مً اًستسالم أمام عظم، لًؤ  :ابن املبارك   فيصدق عليهم ع ل اإلماماملتأكلنيلًؤ

 ىص اد به أم ال املساكني    بازىا  ىا جاع  العلم له 
 أمرررر الىصررر ادو  هبررررا بررررزاة جعلرررر ا مرررن علمهررررم امل شررر مل القررررائم علررررى امل رررامم فلقرررد 
 .وا ع ىاء  ولنا أمر معرو  للناح كالشمس يف حنر الظهريةاملساكني حىت 

وتقرررررردىر لرررررنه امليسرررررردة راجررررررم مً م ا كانررررررت سرررررتؤول ريسرررررردة   : "وىقررررر ل مسررررررتثنيا  
 ".ً لك  أحدللشي ني  

هلمرا و   احلسرن هلف ا م ال  فك  مرا ىقردم  فال ىرو  أرت ميسدة يف أما الشي ا 
ل مهما كا  ن عه ومنهرا تردمري السرليي، ومتزىرق   ومهما كا  منه  وألردا  مقدمره فعنب ًز

 .أللها
 ".ً لك  أحد  وتقدىر لنه امليسدة راجم للشي ني : "وانظر لق له

ا  مً واملياسرررد واملصررر   أحرررد ىعرررر  احلرررالل واحلررررامر علرررى وجررره ا  مرررا بقررريفكأنررره 
 .شي اه

  وأرت حتكررم يف النرراح ؟التحررزب والتحزىررب فررأرت حتزىررب وحتررزب خسرريس ىلحررق لررنا
 .ىلحق لنا التحكم النرت ىرفضه املسلم   وغري املسلمني
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أو وجال، برني  ليس املراد من وراء لنه الدع ة كسب زعام،: " عال أب  احلسن -15
شرريه  واهلل ا طمررا   فرر   اهلل كا (2)-----زىررادة كثرررة ا تبررا  أو  (1)---النرراح  فرر   مررن 
ن ر وه   اللمه  ىر عمل م  م ا يف   و اعمل م  ام أ  م : )عز وج  ىق ل ك مم ف احم  (".أ ني س 
طلم النرراح علررى هلرثكم وراء الزعامرر، وكشررف حررالكم يف ألقررد فضررحكم اهلل فر: التعليرق

اهلل وأكثرررلم جشررعا   هلررثكم وراء ا مرر ال وامل ررامم ا سيسرر، الرره ً ىلحقكررم فيهررا أحرر  خلررق
وركضا  وراء أم ال السحت  تلس ا م ال اله ىقدمها أل  ا ري لليقرراء واملسراكني واملنكر بني 

باسررم اإلسررالم مررن املؤسسررا  احلزبيرر، الرره جنرردتكم حلرررب املررنه  السررليي وأللرره فت  ي هنررا 
ىل جرررأة لررنا الرجررر  للرردع ة مىل اهلل  وانظررر مامل رررربني وباسررم الرردع ة مىل اهلل  وأنررتم مررن شررر 

 .ىعلم بأنه كا ب يف اًحتجا  هباأول من على اهلل كيف حيت  باآلى،  ول  
للشرررباب حررر ل الشررري ني ورب هرررم ااكرررم هبمرررا مرررن والتكتيررر  مث ألرريس لرررنا التحزىرررب 

الرنىن ً ىررب هم  ومسقاط علماء السن، الشرفاء النررزلاء أوض  ا دل، على هلثكم على الزعام،
 ؟ي حب الزعاما   وم ا لي عالع، احلب يف اهلل واًحرتام املتبادلبالشباب السلي

 
مرررن أخرررن بنصررريح، الشررري ني يف لجرررر شررر ص أو معرررال  : "أبررر  احلسرررن ىقررر ل -16

النكرررري عليررره  فرررال ى نكرررر عليررره اآلخررررو   بررر  ىؤازرونررره علرررى عملررره طاملرررا أنررره صرررادر بالشررررط 
  ".السابق

ىؤخرررن بنصرررحهما  وأ  ىرررؤازر مرررن وأ     جيرررب أ  ى اعرررا فالشررري ا  ممامرررا : التعليرررق
  فرر  ا أمررا هبجررر شر ص ولر  كررا  مظل مرا  لررنا أخرن بنصرحهما  ولرر  كرا  لررنا النصر  براطال  

الشرررر ص فيجررررب أ  ىتكرررراتف معظمرررري الشرررري ني علررررى لجررررر لررررنا الشرررر ص طاعرررر، هلررررنىن 
 .اإلمامني  وىا وى  من ىدافم عنه ول  تأكد أ  لنا الش ص مظل م

 
النرت أخنه بعد ل تن يف لزم أبا عبيدة أ  ىرد وعف املسجد ى: "عال أب  احلسن -17

ل ره  بر عمرد م ا : )ً جي ز  واهلل عز  وج  ىق ل  تبدى  ال عف  خرو  حمي ظ من اإلدارة   ف م ن ب دم

                                                 
 .كلم، غري واضح،  - 1
 .كلم، غري واضح،  - 2
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ل  ن رره     وم  كانرررت لنرراك مسررائ  مادىررر، خاصرر، فلهررا حكمهرررا (مس  ع رره  ف    م رر  م ُم رره  ع ل رررى المررن ىن  ىر ب د 
 ".اص عند الشي نيا 

 : التعليق
 .ً أعر  عص، أ  عبيدة ًو أعرفه  ًو أستبعد أنه مظل م -1
واملسررررائ  املادىرررر، غررررري املسررررائ  املنهجيرررر، والعقدىرررر،  فلمررررا ا خيررررتص احلكررررم فيهررررا  -2
 .هبما ع عا  للنرزا ولعلهما ىستأثرا  بالشي ني 
 

ة اعميرررم  ًو ىقرررال برررأ  الررردع ة السرررليي، يف برى انيرررا دعررر  : "عرررال أبررر  احلسرررن -18
و ىأ  مليه فليس بسليي  ومن عال  لس فه  ميرر ق املسجد اليال  ل  السليي فق   ومن 

 ".للصف  م ا لنه اليت أل تك   من الشي ني
  بي   مستأجرةم ا لي  باملعرو  أ  املساجد السليي، يف برى انيا يف ال ال: التعليق

  ف  ا جاء صراحب فتنر، حيمر  فكرر دم، للدع ة السليي،لتك   خا لىستأجروهنا بعرق جبينهم
هم دىرررنهم يتيررررق السرررلييني وتلررربس علرررفتنررر، اإلخررر ا  أو فكرررر أ  احلسرررن وأمثالررره ليلقررري درح 

محاىرر، الرردع ة أبررا احلسررن صرراحب املررنه  ال اسررم ا فرري  ىرررأل أ  فلهررم احلررق أ  ننعرر ه  لكررن 
 .رع، ومن ال ل السليي، وأللها من النئاب ىك   من الدع ة مىل الي

ومرررن العجائرررب أ  ىررررب  لرررنا الرجرررر  السرررلييني ومسررراجدلم ومداراهترررم رب رررا  حمكمررررا  
 .بالشي ني  ولنا التحكم ىي ق حتكم احلك ما  املستبدة وا حزاب اارتع،

 
للمحاضرررررا  أو حن لررررا يف ً ى رررردعى أحررررد مررررن امل رررراليني : "عررررال أبرررر  احلسررررن -15

 لررس دو  دعرر ة لرره أو رضررى ب جرر ده  فينظررر يف برراب   وعررم شرريء مررن املسرراجد السررليي،  وم
 ".اًختال  ى رجم للشي ني وىعم  بنصيحتهماح، وامليسدة  وعند املصل

 :التعليق
 .اإلخ ا  املسلمني وأمن أل  السن، س اء مجاع، التبلي  لم عنده امل الي    -أ
 .ومعل م أ  اإلخ ا  خلي  من الروافا وا  ار  والص في، ب  والنصارأل 
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ومجاعرر، التبليرر  خلرري  مررن الصرر في، القبرر رىني وغررريلم  ولررم ىبرراىع   علررى أربررم طرررق 
 ."وك  مناء را فيه ىنض "فيها الشرك واحلل ل ووحدة ال ج د    ص في،

والنرت دفم أبرا احلسرن مىل مرا تضرمنته لرنه اليقررة وجر د سرلييني صرادعني ً تسرم   
ب  مرنه  السرلف الصرا  رق الضال،  نه الي  هلم دع هتم السليي، مىل مسا  حماضرا  ودروح ل

ىردع  مىل ملقراء حماضررا  ودروح  أ  ننم من جمالس، أل  ا ل اء والرك   مليهم  فضال  عرن 
والظرالر أنره عررد انردح يف برى انيرا يف صرري   السرلييني مرن ىتظررالر بالسرليي، علرى طرىقرر، أ  

ملقررراء   ة ألررر  ا لررر اء مىلن دعرررعرررشررريء حيجرررزه  ميرررم املدسررر ح ًنا الصرررنف امللرررو احلسرررن  
بر  ليسرت ل ا علرى   اااضرا  والدروح يف مساجد أل  السن، لييرع لم وىلبس ا عليهم دىرنهم

 مرنه  أ  احلسرن وحزبره  والرنرت ىرراه وىسرري عليره أبر  احلسرنىتسم له    وك   لس  ابعضهم
ا بالشري ني مرن سرري مرن ىصريهم احلليب والشيخ اآلخر  ولتأكرد أ  احلسرنحسن ومجي  عند 

علررى السررلييني أ  ىعملرر ا بنصرريحتيهما مهمررا كانررت دو  علررى هنجرره حييرر  عليهمررا  وىرررأل أنرره 
 .شرط أو عيد
وكررنا ً ىرر ز  السررليي   منشرر را   : "ومررن  ر الرمرراد يف العيرر   ىقرر ل أبرر  اليررنت -ب

 ".امل اليني  وى رجم ل نيس التيصي  السابق
غريورررا  فررر   أ نرررا بت زىرررم منشررر را   ومرررن  لرررس التيصررري  الرجررر   مىل الشررري ني دو 

مهمررا كررا  يف لررنه املنشرر را  مررن امل رراليني فيجررب خضرر   السررلييني  مررر لررنىن الشرري ني 
 .ل  وأولياؤه امل الي   احلسن واسرتا  منهم أب   همالضالل  أما العلماء اآلخرو  فقد حن

 :فيقال 
  نقررت ما شئت أ  تنقررتخال لس اع  فبيضي واصيررت       و 

 
الرجر   ًجتهراد العراو ا برري برال اعم والردلي  : "ىق ل اعهبن أبر  اليرنت -21

الشرعي  وترك اجتهاد من ليس ا كنلس ًجتهاد  اك العاو ً ىسرمى تقليردا  مرنم ما   
 ".كما ً خييى على أل  الشأ  يف  لس

 
 :التعليق
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ا لررر  علررري فالعررراو ا تهرررد ا برررري برررال اعم والررردلي  الشررررعي يف لرررنا العصرررر م ررر
فمتبعهما غري مقلد ولر   ا اًجتهاد  حيق هلما  ووا اللنزميلهحسن احلليب وىلحق به 

 .أحكم على عنقه أب  احلسن أشد أط اق التقليد ط عا  تل  ط ق
  والرررنرت مررراء فررر هنم ليسررر ا مرررن ألررر  اًجتهرررادأمرررا غرررري احللررريب وزميلررره مرررن العل

 .نه واعم ومن مس يف التقليد املنم ممت على الدلي  الشرعي ف ىأخن بيت الم ول  عا
 ومىرراكم أىهررا السررليي   أ  تعرردوا لررنا العمرر  مررن التحررزب والتالعررب بررالعق ل

وحزبررره  أبررر  احلسرررنومتييرررم املرررنه  السرررليي وأللررره  فرررأنتم تن لقررر   مرررن مرررنه  ضررريق  و 
ها املنه  ال اسم ا في  النرت ىتسم لألم، كلها ىن لق   من أص ل وأص ل وعلى رأس

 .وألله نه  السلييمً للم
 

مخ اننرررا ًو ى رررتهم أحرررد ً جيررر ز ال عرررن يف نيرررا  : "ىقررر ل أبررر  احلسرررن -21
مرررنهم واس سررري، أو غرررري  لرررس  مً بعرررد الرجررر   للشررري ني  مث م  دع تنرررا وهلل احلمرررد 

  فررر   دع تنرررا حيملنرررا علرررى ولررر   لرررنا البررراب ا  رررري -اعملررر، يف-لررريس فيهرررا شررريء 
الكتررراب والسرررن، بيهرررم السرررلف نالرلرررا وباطنهرررا علرررى نالرلرررا كباطنهرررا وهلل احلمرررد  و 

 ".الصا 
ىرأل أبر  احلسرن أنره ً جير ز ال عرن يف نيرا  مخ انره  فرال ى رتهم أحرد : التعليق

  ىعرررين فررر  ا جررر ز الشررري ا  رمررري السرررلييني أو واس سررري، مً بعرررد الرجررر   للشررري ني
،  فعلرررى مرررن الرمررري باعاس سررري أسررر أبعضرررهم باعاس سررري، وغرررري  لرررس  رررا عرررد ىكررر   

اليرررررىقني أ  ىتقبلرررر ا لررررنه اليترررر أل العظيمرررر، مررررن الشرررري ني  ولررررنا اًستسررررالم هلررررنىن 
السررررلف ولرررريس تقليرررردا  ًو حتزبررررا  مقيتررررا   كرررر   لررررس بيضرررر  أ  الشرررري ني مررررن مررررنه  

  وعد ىك   فيمن لم على منهجه بعا اع اسيس فينيي الشري ا  عنره لرنه احلسن
وأ  نالرلرررا   د  ألررر  دع تررره ررررا تررررألنررر  مث  لرررب التهمررر، فيجرررب اًستسرررالم هلمرررا

وأعمالررره     وأ  باطنهرررا ىصرررادم نالرلرررا  ومعلررر م أ  دع تررره فيهرررا كررر  برررالءكباطنهرررا
 .أعماله وأحكامه يف لنا البيا وم اعيه تشهد بنلس  ومنها 
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والثقافرر، ىكرر   حسررب دعرر ة النرراح ليهررم السياسرر، : "ىقرر ل أبرر  اليررنت -22
فمرن تكلرم يف لرنا فلي ضر  مررراده  أو ليتنر،  ضر اب  ألر  السرن،  ً علرى فهرم ألر  ا

 ".ليرتك درءا  للميسدة  ف   درء املياسد مقدم على جلب املصا 
 :التعليق

وفهررم السررلف وت برريقهم  لنرراك سياسرر، شرررعي، تيهررم مررن الكترراب والسررن،  -أ
إلفسرراد املسررلمني عقيرردة وأخالعررا   ويف  أعررداء اإلسررالموسياسرر، عصرررى، مسررت ردة مررن 

تقررر م علرررى الكيرررر والظلرررم باسرررم الدنقراطيررر، واحلرىررر، فاسررردة  ،ال ررررب سياسرررو  برى انيرررا
اخنرررط فيهررا ألرر  الضررالل مررن اإلخرر ا  امليلسررني والررروافا وأمثرراهلم  واخنرررط واملسرراواة 

  وو ى ضررر  لنرررا أبررر  ع   السرررليي،  دخلررر ا يف الوملانرررا  واًنت ابرررا فيهرررا أنررراح ىررردم 
  والظررالر أ  أبررا اليرنت ىرىررد لررنا النرراح مليهرا ىرررأل دعر ة الررهاحلسرن السياسرر، والثقافر، 
عائمر، والثقاف،  والدلي  على  لس واععه اآل   ولي سياسر،  الن   ا خري من السياس،

وانت ابررا  وتررداول السررل ،    ربيرر، ومررا ىتبعهررا مررن دسرراتري وعرر اننيالدنقراطيرر، العلررى 
وكر  منراء ررا فيره   واإلسالم من لرنه السياسر، برررتء  فضرال  عرن أ  ىضرم هلرا ضر اب 

 .ىنض 
سررررليي مىل اًلتمررررام برررراملنه  ولرررر  كررررا  أبرررر  احلسررررن سررررلييا  لرررردعا الشررررباب ال 

 لرررب هبرررم يف متالرررا  التحرررزب املقيرررت السرررلييل عقائرررده وأحكامررره وأخالعررره  وملرررا 
املرراكر والتبعيرر، العميرراء لعميررا  البصرررية  وملررا دعررالم مىل ا رر   يف السياسرر، بأسررل به 

ء املساكني ض اب   وفاعد الشيء ً ىع يه  امل لف بالض اب    والردلي  وو ىضم هلًؤ
 .أنه خي   غمار السياس، ال ربي، بدو  ض اب 

 ".فمن تكلم يف لنا فلي ض  مراده  أو ليرتك درءا  للميسدة : "ع له -ب
فاسرررد  فمرررا لررر  احلررر ؟ ً شررريء ىرررا أبرررا وم ا وضررر  مرررراده ولررر  مرررراد : ىقرررال

ومنررره لرررنا دمي املياسرررد ونشرررر اليرررنت ولررردم املصرررا   احلسرررن  منهجرررس ىقررر م علرررى تقررر
 .العم  اليظيم النرت عمت فيه هبنا التحزب والتحزىب على الباط  و ل  الباط 
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ىلزم ك  طر  أ  ىستسم  من اآلخرر  را لر    بره : "سنىق ل أب  احل -23
ً دىنه ودع تره مرن غيبر، أو ةاتر، أو دعراء علرى اآلخرر وحنر   لرس  عبر  أ  ىرأق ىر م 

 ".درلم فيه ًو دىنار  م ا لي احلسن، والسيئ،
 .ً ىدررت أحد عن تسام  لنىن ال رفني  ل  حص  فعال  أو ً: التعليق

والرررنرت ترترررب علرررى لرررنا الصرررل  الياسرررد القرررائم علرررى املكرررر وعلرررى التحرررزب 
والتحزىب املنل م ا لر  اليرعر، الره ً تقرف عنرد حرد  و لرس نتيجر، حتمير، ملكرر أ  

ىدع  مىل التحزب هلم  ومن عنده أدىن مدراك ىدرك مرا ان ر أل عليره لرنا من احلسن و 
 .الصل  بك  بن ده من فج ر ومكر كب ار وما تاله

 
من ال رفني   (3)---- ا ش اص النىن فيهم حدة: "ىق ل أب  الينت -24

علرريهم أ  ىت برر ا مىل اهلل عررز  وجرر    ومً فرر    (4)-----أو مررن حيررب الظهرر ر مررنهم 
عب، هلم غري محيدة  مً من رحم اهلل عرز  وجر    وال اجرب أ  كرال  منرا ىرتهم نيسره  العا

 ".ًو ىبال  يف تزكيتها والتماح امل ار  هلا
 :التعليق
 :ىقال

 لال لنيسس كا   ا التعليم             ىا أىها الرج  املعلم غريه 
 سقيم وأنتكيما ىص  به و رت الضىن       تصف الدواء لنرت السقام

 فأنت حكيمعنه نتهت ا ا  ف               غيها  بدأ بنيسس فاهنها عنا
 بالق ل منس وىنيم التعليم            وىقتدألفهناك ىقب  م  وعظت 

 فعلت عظيم  م اعار عليس      مثله تأق عن خلق و  ً تنه
على العلماء وعلى املنه  السرليي   ت  لم فمن حيب الظه ر مثلس  ومن لنا تي  

أل الع اعرب ال خيمر، الره حترنر منهرا مرن لر  دونرس رراحر  مً أ  تترر ب مىل اهلل وسررت 
 .ت ب، نص حا  

                                                 
 .كلم، غري واضح،  - 3
 .كلم، غري واضح،  - 4
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أ كررر اعميررم بالعهررد الررنرت أخررنوه علررى أنيسررهم : "سررنىقرر ل أبرر  احل -25

 ".بتقدمي مصلح، الدع ة على أنيسهم  وباحلرص على رأب الصد   ومجم الشم 
 :التعليق

هرررد  ألررر  أبررر  احلسرررن أو اإلمرررام علررري الع مرررن لررر  اإلمرررام الرررنرت أخرررن علررريهم
 حسن احلليب؟
أخرررن اعميرررم علرررى أنيسرررهم أ  ىقررردم ا  هبرررنه الررردع ة الررره اهلل أعلرررم :لىقرررامث 
واملعرررو  عررن أ  احلسررن وحزبره لنررا ولنرراك تقرردمي ى مصررلح، أنيسرهم  لررمصرلحتها ع

ً  حلررب لرنه  احلق، مصاحلهم على الدع ة السليي،  وو ىكتي ا برنلس بر  وضرع ا أصر 
وأللهررا  ولررم مررن منحرردر مىل منحرردر أسرر أ منرره مررن حررني لررنا املكررر  السررليي، الرردع ة
 .مىل ى منا لنااملبيت 

 
لرررالف ملرررا أراه مرررن خرررالف مرررا يف لرررنا احلكرررم فهررر  : "ىقررر ل أبررر  اليرررنت -26

أدأل  لررس مىل مصرردار فترر أل  لرر و     ىقرررب ا خرر ة يف برى انيررا مىل اهلل وجيمررم ةلهررم
دع تنرررا ً تررررتب  مررن مجيرررم السررلييني يف لرررنا البلرردل     ليرررهاًلتيررا  مهبجررره وعررردم 

آخررر الرردواء ": با شرر اص  وجيرر ز أ  تسررري دع تنررا برردو  فررال  أو فررال   وكمررا عررال ا
بالردع ة لنرا   الشي ا  بشيء من  لس فمن له صرل، مرن ألر  العلرمفىتأ  وم ا "الكي

العمرررر  خبررررو ن برررراب همررررال    فت اوررررا ىعمرررر  هبررررا مررررمىؤىررررد كالنكرررن أ  ىسرررراعدوا و 
العرردل  كمررا لرر  معلرر م عنررد ألرر  السررن،  لررنا السرربي  الررنرت نسررت يعه يف سررد أبرر اب 

للم ررررالف  ولرررريس معهررررم منررررا معاشررررا  أو مرتبررررا  سررررجن اليتنرررر،ل  نرررره لرررريس معنررررا 
ت   عمت مم : )اهلل عز  وج   ىق لفعليهم  نقلصها فنق عها عنهم  أو   ".(ف اترمق  ام اللمه  م ا اسم

    
 :ليقجمت 
 :ىقال
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 ررا عررام علررى اهلرر أل وعلررى التحررزب والتحزىررب وىهررد  مىل لررنا احلكررم م -1
ومرنه   -صرلى اهلل عليره وسرلم-الشرور والينت  وو ىقم على كتراب اهلل وسرن، رسر له 

السلف الصا   فما ىرأل السليي يف لنا احلكم مً أنه من أبعد ا حكرام عرن حكرم 
 .ولنا واععهقرب مىل اهلل ى  فكيف اهلل عز  وج   
ً أدررت مىل أرت منررررزل، وصررر  لرررنا  الشررري ا   لررر  وصرررال مىل : مث أعررر ل -2

 ؟اله ً ىعر  هلا نظري درج، ا الف، العظمى فتع ى هلم لنه احلق ق
علرى الردع ة السرليي، يف العراو  ولع  أبا احلسن ىرأل أ  هلما السل ا  امل لرق 

  .على ا ع  م  و ىكن هلما سل ، ا لياء
جرم مىل الشري ني ليت رنا مرا ىصرل  شررعا  يف  ": مىل ع له انظر وعلى  لرس فري 

 .أرت يف حق امل الف حلكمه  فه  ل ل من عب  ممامي املسلمني   "حقه
ول  أدأل  لس مىل مصدار فت أل هبجرره وعردم اًلتيرا  مليره مرن مجيرم  : "عال

   ."السلييني يف لنا البلد
 وىعر  عدر نيسه؟در من عاو ىستحي تص فه  لنه ا حكام

 : قال   لا  فىل حد خ ري يف بن د حكمه استدرك  وملا وص  م
 ."   دع تنا ً ترتب  با ش اص "

ء الشرباب لنه م  ل  ف: فيقال له م ا   القي د واحلبال اله شردد  وكبلرت هبرا لرًؤ
 ؟أىها املم ه كانت دع تكم ً ترتب  با ش اص

مرن أول لرنه ال ثيقر، مىل آخرلرا اص فأرت رب  أس أ من رب س الناح با ش 
 .وأنت ترأل أهنا ً تسري مً بيال  وفال   فيا هلا من م ال ا  مكش ف،

انظرررر مليرررره كيررررف ىتلررر   يف كالمرررره  فتررررارة حيلرررق يف السررررماء  وتررررارة ىهررررب  مىل 
الثرأل  فرتاه ىهدد من خيالف حكمه ب صدار فت أل من اعها  العليرا هبجرر امل رالف 

 ".آخر الدواء الكي: "ن مجيم السلييني يف لنا البلد  وىق لوعدم اًلتيا  مليه م
   فت اوررا ىعمرر  هبررا مررن برراب العمرر  خبررو " : مث تررراه ىت اضررم مكرررا    عررائال  
 ."العدل  كما ل  معل م عند أل  السن،
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ىقرررر ل لررررنا  ولررررم حيررررارب   خررررو العرررردل وأخبررررار العرررردول  وىضررررع   ا صرررر ل 
يسرر القرائم علرى احلجر، ه ل   هبا  وىردو  اعر  امللردلا  وىتعلق   باًختالفا   وى

 :والولا 
تلرس   سرب وغريلرا ىشرتط اإلمجا  على أ  كلمر، غثراء هنا علي احلليبف -1

:   وعال -رضي اهلل عنهم–الصحاب، الكرام أب  احلسن  هبا  م  ص  الكلم، ا بيث، اله و  
 .مهنا ليست سبا  ليست سبا  

حبه  وىدفم عنه معرة لنا السب الشرنيم  وجاء علي حسن ىؤكد م عف صا 
 .(22ص)  (45)العدد " ا صال،"  انظر جمل، وىشرتط لنا اإلمجا  

 .ىصر عليها لنا احلزب فأرت تالعب وأرت عناد وأرت مكابرا 
وعند احلليب وحزبه أنره ً ىلرزم عبر ل تبردىم أرت مبترد  مً م ا عرام اإلمجرا   -2

لبرر، م ا أمجررم ألرر  العلررم علررى تبرردىم واحررد ً مث م عررف عامرر، ال : "علررى تبدىعرره  عررال
 .(5)"ىسعهم أ  خيالي ه

فعلى كالمه لنا ل  بد  ش صا  تسع، وتسع   يف املائر، مرن العلمراء ً ى قبر  
 .تبدىعهم  حىت ىتم اإلمجا  عليه مائ، يف املائ،

ولنا ا صر  الباطر  ىررد بره أخبرار اآلحراد وأحكرام العلمراء علرى ألر  الباطر  
 .ل  لالف للكتاب والسن، ومنه  السلف الصا والبد   و 

ومن لنا ترأل احلليب واعيا  باملرصاد لعلماء السن، ىعارضرهم يف أحكرامهم علرى 
ء العلمررراء     ألررر  ا لررر اء ررررا ىسرررتحق نه  وىررررأل أ  معارضرررته تسرررق  أحكرررام لرررًؤ
ء العلمررراء احلجررر  الدام ررر، علرررى صرررح،  اإلمجرررا  ىن ررررم ر اليتررره  ولررر  كرررا  عنرررد لرررًؤ

 .أحكامهم
 .وخيرت  لنه ا ص ل الباطل، ملقارع، احلق وألله 
فه  ى جد مثر  تأصري  لرنا احلرزب  ً سريما تأصري  احللريب وا لردا  الره  

 تدفعه هلنا التأصي ؟

                                                 
 (.51ص)لسعد بن فتحي الزعرترت  "املسكني" علي احلليب"تنبيه الي ني لتهافت تأصيال  " - 5
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بررر  ادعرررى احللررريب أ  اعرررر  والتعررردى  ً ى جرررد لررره أدلررر، ً يف الكتررراب ًو يف 
 .(6)السن،

منررره خ رررأ : ال م ال رررا  ومكرررابرا  واعررررت  برررنلس عنررردرت وعنرررد غرررريرت  لكنررره عررر
 .كال  منه   أ ج لررت: ليظي  فقلت له

 .فهنه الياعرة عنده لي وغريلا من الي اعر ىرأل أهنا كالنباب نر على أنيه
وع  مث   لس يف حزبه النىن ىأني   من الت ب، النصر   والرجر   مىل اهلل ومىل 

 .احلق
 . وو ىعلن ت ب، صرحي، عن ت رطه يف لنه الضالً 

فلما ا تسق  علماء وحاشالم م ا كنت من أل  السن، :    احلسن مث أع ل
السن، وفتاوالم  وتق م حبال الصال  بينهم وبني الشباب الرنىن حشررهتم يف أضريق 

  .من عنق الزجاج، مكبلني بأغاللس وعي دك اله وضعتها واله و ت سبق مليها
 :أع ل لك  سليي للص يف ا تامو   
وحتزىرررب  ت حزبيررر، مثررر  لرررنه احلزبيررر، الررره فاعرررت حتزىرررب الصررر في، والرررروافالررر  رأىررر 

 ؟ا حزاب السياسي، املتسل ،
  برا غالل يف أعنراق السرلييني بيرل  مرر عليرس أىهرا املسرلم مثر  لرنا التحزىرب والتك

 املساكني؟
 بأرب ررررر، حمكمررررر، شررررردىدة اإلحكرررررام ررررررن نيسرررررت، عشرررررر بنررررردا  ىررررررب  السرررررليييف حررررر ال 

وسررل تهما تتجرراوز الرردول مررن   اللررنىن ىعيشررا  يف ا رد   احلسررن بالشرري نيىسررميهما أبرر  
 سررائر القررارا   عينررا عليرره  فلعرر  سررل تهما متتررد مىلولرر، برى انيررا  ولررنا مررا و دوراء البحررار مىل 

مث جيهرر   "متسركن حرىت ترتمكن"  ىعين من باب ولع  تسميتهما بالشي ني من باب الت اضم
اإلمامررر، العلميررر،  وم رررا لررري شررريء آخرررر كمرررا ىؤخرررن مرررن  تليسرررو   ب مرررامي ا مررر،بتسرررميتهما 

ىخ كتاب، ر مسقاط علماء املنه  السليي من تأب ادرلا   اله من مكرلم وأساليبهم وطم حاهتم
 (.لر1421)عام  (7)لنه املكيدة املليئ، بالقي د وا غالل

                                                 
 (.53ص) املرجم السابق - 6
 .للشباب السليي - 7
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سررررليي، حيررررث أدخلرررر ا ال  مرررراهلم املت اصررررل، مررررن  لررررس التررررأرىخ مىل اليرررر معوىؤكرررد لررررنا أ
والسرررررلييني يف دوامرررررا  مرررررن اليرررررنت ً ىعملهرررررا مً أشرررررد أعرررررداء لرررررنا املرررررنه  مرررررن أصرررررحاب 

، يكافيليررراملعلرررى ال رىقررر، ال م حرررا  السياسررري، الرررراكا أللهرررا مىل الزعامررر، بالباطررر  وبررراملكر 
 ."ال اى، تور ال سيل،"

 عشررا  يف  د ا عرداء احلاعردىنا ىعجرز عنره ألرسليي، والسرلييني ررفلقد واهلل ش ل ا ال
يف املنترردىا   و ا شرررط، ويف جملرردا  مليئرر، با يانررا  وا كا ىررب والتحرىيررا  والتشرر ىها  

ترررنج  لكررري مرررم لباسرررهم للسرررليي،   دائبرررني يف لرررنه ا عمرررال اإلجراميررر، بررردو  كلررر  ًو ملررر 
 .رة على غرار سياس، ابن سبأ وحزبهمكاىدلم حتت لنا الستار وأعماهلم املدم

واملت ررافلني عررن مررا  دلم يف حنرر رلم  وأ  ىرر عظ السررلييني ال ررافلنينسررأل اهلل أ  ىرررد كيرر
السياسرررري، السررررائرة علررررى أسرررراليب  املكاىررررد احلزبيرررر،املكررررر و حيرررراك للمررررنه  السررررليي وأللرررره مررررن 

  .السياسيني العصرىني أل  املكاىد وا حقاد
 .وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 
 كتبه       
 رت بن عمري املدخليربيم بن لاد     
 لر4/7/1432      

 
 

 


