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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .لى آله وصحبه ومن اتبع هداه احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وع

 . أيب احلسن املأريبفهذا بيان موجز عن مراحل فتنة  -أما بعد
دافع عن اإلخووان املسولمو وسويد  ووب وعبود الورمحن عبود ا وال  يمن أول ما عرفته وجدته  -1

 .هو 1111وهذا يف حدود عام 
 .وهذا أمر له داللته 

 ،ختودم أهول البودأ وأصووالا يواجوه نوا املونهي السول   ألف كتابه السراج الوهاج وضمنه أصووالا  -2
 وأدركت أنا هذا ملا عرض عل َّ كتابه فنا شته يف أشياء منهوا بلووف ،والشيخ مقبالا  ،اا والشيخ ربيع
 . وفاتين أشياء

أعقب هذا مبواجهة عني ة ألهل السونة فيهوا وعوون وتشوويها  الوم خوالل هاضوراته وضومنها  -3
ن انتقوده الشويخ ويرم  من انتقوده بوالولو وهوو يعلوم أن  ووغريه ن سيد  وب أصوالا يدافع فيها ع

األلبوواو والشوويخ ابوون عايمووو والشوويخ الوودوي  والشوويخ هموود أمووان والشوويخ صووا  ال ووو ان وشوويو  
 .زل على من يسميهم غالة أحاديث ا وارج وآخرون وين

أنوه ذوذر منوه ومون أهلوه منوذ سونوا  ويف هذه املرحلة يسوم  املونهي السول   ن سواا غريبواا واعو   
 .واع   بأنه حذر منه ومن أهله كارياا 

و ع املوراوي يف أخواء كارية يف أصول املنهي السل   وو ع يف خمال وا  منهوا ال وه بوالت  ري  -1
ف ان يعد نذا ال اجع ويتالعب ويرم  هو وأنصاره من انتقده ، فنصح كارياا بال اجع عن أخوائه

وغريها من وبا يانة والب  وأشاأ الوعون وال تنة يف املورب ويف اململ ة واإلمارا  واليمن بالزند ة 
السل يو وغريهم عن ا وض فيها وأحاول إو اء هذه ال تنوة  رابوة سونتو  وكنت أنا أهنىالبلدان، 

ذه ال تنوة   من بلدان كارية عن فتنة املوراوي فأس تهم وأ ول للسوائلو أتركووا ا ووض يف هو ل  سأ  أ  
حسووووب علموووو  وأصووووحاب املوووووراوي صوووور  أمنوووويهم برجوووووأ املوووووراوي ف ووووان السوووول يون يسوووو تون 

يباوهنووا أمووام السوول يو الوافوودين موون البلوودان وال سوويما يف احلوورم امل وو  فوواهنم كووانوا  يؤج ووون ال تنووة
 .بوريقة إعالمية حزبية ع يبة
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ملووراوي علوى عودد مون العلمواء فقوالوا فلما بلغ السيل الزبا تصدى بعض السل يو لعرض أخوواء ا
 .فيها كلمة احل  فشرأ املوراوي يف الوعن فيهم ويف إسقاوهم على وريقة صديقه عدنان عرعور 

وشوورأ أبووو احلسووون يف ال تنووة يووودافع عوون املووووراوي ويووؤوي تالميوووذه الووذين جنووودهم لل تنووة والشووووب 
  صلصلة ويصف املوراوي بأنوه م و واوأهنم أراذل وأ زاويصف من انتقد املوراوي ومنهم العلماء ب

 .  لن تويح باجلبل وجبل أشم وهذه القوا
وكنت يف هذه املرحلة أنصح الوالب السل يو يف الويمن بالسو و  عون القيول والقوال وأنصوحهم 

 .فأ جر السائلو وأنصحهم بالس و   أيب احلسن املأريببامخاد هذه ال تنة وتأتيين األسئلة عن 
ا  عوون مشوواكله فووأ جر موون يووأتيين نووا وال أتقبوول هووذه ال تابووا  كوول ذلوو  إلمخوواد وتووأتيين ال تابوو

 .ال تنة ومر و ت على هذه املرحلة الصعبة 
شد الرحال إليوه بعوض املشوايخ وبعوض الووالب مون عودد  أيب احلسن املأريبفتنة  اشتد وملا  -5

ة ويف دفاعووه عوون سوويد موون منوواو  الوويمن إل منوووزله مبووأرب وعرضوووا عليووه أخووواءه يف حوو  الصووحاب
 وب واملوراوي وغريمها ويف سبه الشديد ألهل العلم ووالبه عرضوا عليه هذه األمور عرضاا علمياا 

 .مؤدباا 
فموووا كوووان منوووه إال االسوووتعالء والعنووواد واجلووودال الوويووول بالباوووول الوووذي يؤكووود باولوووه بووول أ داد وعنوووه 

 .وتواوله 
 .وس لت هذه اجللسا  يف مخسة أشروة 

ثنووو مهووا الشوويخ هموود اإلمووام والشوويخ ايف هووذه القيووايا وأسووند احل ووم إل  م   ووعنيووون احل  وولووب امل
 .عبد العزيز الربع  

ضوووور بعيوووهم إل  ت اآلخووورون وس يسووو ت أبوووو احلسووون فاوولوووب السووو و  مووون الوووورفو فسووو
فيووه موون السووب  ،"نووار فأو ؤوهووا احلداديووة"وال ووالم   أسوو ت فأصوودر أبووو احلسوون شووريواا  وواه بوو

 .ماال يواق ونادى يف هذا الشريط بال ر ة ومدحها لظلم والتواولوا
اإلموام وعبود العزيوز الربعوو  احل وم إل الشويخ همود بون عبود الوهوواب  أسوندألسوباب ال أعلمهوا   

 .ألسباب ال أعلمها تأخر صدور ح مه و الوصايب 
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أبووا احلسوون موون علووى عوودد موون املشووايخ فانتقوودوا فيهووا  أيب احلسوون املووأريبفعرضووت بعووض مشوواكل 
والشيخ همد بون عبود الوهواب البنوا هؤالء الشيخ أمحد بن ذىي الن م  والشيخ  يد همد هادي 

 .وربيع بن هادي
ملووا رأيووت " إل القووول بووال  هوو  أحسوون أيب احلسوون تنبيووه "  يتهووا مووذكرة وجهووت أنووا نصوويحة يف 

أخووذ عليووه يف لووى بعووض مووا تعليقووا  موووجزة ععوون  ذكرة عبووارةإصووراره علووى باولووه وكانووت هووذه املوو
 .جلسة مأرب وغريها تلو ت به فيها

وصدر بعد هذه النصيحة السرية ح م من الشويخ همود بون عبود الوهواب الوصوايب تيومن ولوب 
أ منها ما يتعل  بالصحابة ومنها موا يتعلو  بوبعض رجوعه عن أخواء أظنها بلوت سبعة عشر خو
، فورفض ح وم وموالوب مور أخور ال أذكرهوا اآلنال تاوى كاختالط اجلنسو يف اجلامعا  ومنها أ

 .الشيخ الوصايب ورد عليه مبوالوا  كعادته  ا  اد ال تنة اشتعاالا 
إال إعوالن احلورب علوى نصويح  السورية رد عليهوا يف سوبعة  أيب احلسون املوأريبأما أنا فما كان مون 

  وجنووود علووو َّ وعلوووى أشوووروة فيهوووا مووون الوعوووون الشوووديدة واالتاموووا  الباولوووة وتأليوووب أهووول احل وووا
  يقووول  ،وأعووداء الوودعوة وخصووومها ،وامل سوودين ،وباالوودامو ،السوول يو حيووث يصوو هم باحلداديووة

هنووم ال جرجووون عوون  ووول الشوويخ مقبوول والشوويخ ربيووع إخووالل وعونووه فوويهم نووذه األل ووا  الشووديدة 
نصوويحة الووذي صوورب عليووه سوونو وأسوو ت النوواه عنووه و وودم لووه وأسوور  يف الوعوون يف الشوويخ ربيووع 

سرية كعادته يف املناصحا  السرية ال  يرجو من ورائها الن ع وا ري ومحاية الدعوة السل ية وأهلها 
 .من التصدأ والت رق 

 ووا يودل علووى عووزم  االن نيووتلقود نشووط أبووو احلسون يف نشوور هووذه األشوروة يف العوواس وعلووى شوب ة 
 .شديد على االستمرار يف ال تنة وال ر ة 

 . راءة ت ريواتااأ هذه األشروة و فاضورر  إل  
فوووردد  علوووى بعوووض أصووووله الووو  ورد  يف هوووذه األشوووروة تووووفرياا لوووو   وظنووواا موووين أن هوووذا العمووول 

ن خوووورة هووذه األصووول وسوويوالبون أبووا احلسوون بايقووا  هووذه يو سوويو  ه عنوود حووده وسوويدر  السوول 
 .ال تنة وبال اجع عن أخوائه 
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نا رأساا بل س يرفعوا  أيب احلسن املأريبالن وه س يرفع أنصار  وملا كانت ال تنة  د فعلت فعلها يف
 .رأساا ب الم كل من أنتقد أبا احلسن مال املشايخ السالف ذكرهم 

بول ملواجهوة كول العلمواء واجهوة العلمواء الوذين انتقودوه ملبل ش ل أبوو احلسون وموعوة مون أنصواره 
احلسووون فيهوووا  اأبوو واصوووور  "بووراءة الذموووة" ووووه بوووونووواا والوالووب أنوووه مووون إمالئووه وإسووقاوهم فأصووودروا بيا
ئمة علوى باآلوحنو فيها  ،على حد  عمهموأشادوا فيها جبهوده العظيمة  ،مظلوماا وخصومه ظاملو

من أسند إليهم احل م فتوأخروا يف إصوداره رغوم أن عودداا مون العلمواء  ود أصودروا أح وامهم علوى 
 .ومنهم من سلف ذكرهم  أيب احلسن املأريب

قووب أبووو احلسوون هووذه الوورباءة ببيووان يوعوون فيووه يف ربيووع ويسووتنف فيووه بالعلموواء الووذين انتقوودوه   ع
وأشوواد  ،عور  األمووور ول وون ال ذسوون الوودخول يف امليوواي يوفوويهم موون وهووول، وأن فويهم موون هووو 

 .فيه بأهل الرباءة وأهنم أهل وع  وإدرا 
هوم اك موون يف ا الفوا  ملرجوع هوم ااألحداث األسنان، وصواروا وصار بعد ذل  احل م الؤالء 

 .والقول األول واألخري الم أي يف جعل احل  باوالا والباول حقاا واملظلوم ظاملاا  ،العظيمة
يتظاهرون بأهنم سيقبلون ما يقوله  أيب احلسن املأريبوانتقلت القيية إل أهل املدينة ف ان أنصار 
فاعتوذر عون  ،ووف يف منا شوته يف بعوض أخوائوهوالتل ،أهل املدينة فاجتهود أهول املدينوة يف إكراموه

 .بعيها وتأول بعيها فقبلوا منه ذل  
 .وواف  معهم أن باب املنا شة واملالحظا  م توح ملن أراد أن يناصحه 

هووذا احلول بال حوواب والتأييوود وتعلوو  أنصوواره ببيوان أهوول املدينووة و ووالوا  وود  واسوتقبلت أنووا والسوول يون
 .عشرين خوأ تراجع عن أخوائه ال  بلوت 

 .أنه و ع على عشرين مسألة أن ر   غادر أبو احلسن املدينة و بل أن يصل إل م ة 
و ووال إ ووا تراجعووت عنوودهم عوون مسووألتو كنووت  وود تراجعووت عنهووا موون  بوول وأحووال علووى أشووروته 

 .السبعة املعروفة 
نووة علووى هووذا أهوول املدي وصووربفأسووقط يف أيوودي أهوول املدينووة وصوودم العقووالء نووذا التصوور  الوريووب 

هووذا الرجوول الرجوووأ الصووادق واالسووتقامة  موونواسووتمروا ينتظوورون  ،التصوور  الووذي أسوواء إلوويهم فيووه
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ويف املوا وف والتصورفا  الو  أدركووا بعوودها أن  غلوائوهل ون الرجول دوادى يف  ،علوى املونهي السول  
 .الرجل ماض يف فتنته وأهنم يف واد وهو يف واد آخر 

يح هوذه األصوول فموا وسوعين إال أصووله ألن أنصواره يووالبوو بتوضوواضورر  أنوا ربيوع أن أوضوح 
 .ذل 

ألن أهوول املدينووة  ،والووب النوواهملصوورب أهوول املدينووة بينوووا بعووض حالووه وأخوائووه تن يووذاا  ن وود وبعوودما
 .وخصومه  أيب احلسن املأريبيف أمر ا ال  بو  اك موأصبحوا هم 

 .حداا يبو  نم ويسقوهم واحداا واحداا واحداا وااك مو فتصدى أبو احلسن الؤالء 
 . فمأله بالباول والل اج"  وع الل اج" اه ينا   فيه الشيخ ربيعا وغريه وألف كتاباا 
هوؤالء  ل ول الردود املتعس ة الباولة بل القائمة على ال ذب والتلبيس وتل ي  الوتهم كيلوشرأ يف  

باب سوووواء أنصووواره أو خصوووومه بالقيووول مقووواال  ال  صوووى وشوووول الشووويف املشوووايخ وال سووويما ربيوووع 
 .جرياا على مسال هوالقال والردود فأنصاره يدافعون عنه بالباول والب  وا يانا  

 .والع  ا حدود يف أيب احلسن املأريبباول وخصومه يدفعون هذا الباول وخاصة 
 .أما األشروة ال  رد نا فقد بلوت أكار من الامانو شريواا 

أكتوب أن أضوور  ود إال أنوه  –متوافالا عنوه مودة وويلوة ل مشاغل  و تاا وويالا أما أنا فانصرفت إ
 وأ َّ  " ووع الل واج"وهو وأتباعوه يتحودون السول يو ب تابوه  -بعض املقاال ف ا  متباعدة على 

علوو َّ بعووض املشووايخ وبعووض وووالب العلووم أن أرد علووى هووذا ال توواب فأتعلوول مبشوواغل  وبووأن باولووه 
 .سيظهر للناه 

ل أن أ وم بوالرد علوى بعوض املسوائل ن املوالبة بالرد فاضورر  إاأللسنة من الورفو عتنقوع لم ف
 .ال تاب ما تيمنه ال  تيمنها هذا ال تاب وه  سبع مسائل اعتربتا  اذج لبا   

 
 باالحت ام إل الل نة الدائمة   أيب احلسن املأريبة امناد-1

 :موا  ه  ن ذ مهم فلقد رضى بالتحاكم إل  يبأيب احلسن املأر لقد عرفت من مراحل 
 .هو وأنصارهعبد العزيز الربع  / همد اإلمام والشيخ / الشيخ  -1
 . همد الوصايب/   رض  هو وأنصاره بالتحاكم إل الشيخ -2
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وبعوود صوورب وويوول موونهم وموون غووريهم موون السوول يو يف الوويمن وغريهووا وبعوود مناصووحا  وويلووة موون 
ين اضووووروا أن يقولووووا كلموووة احلووو  فيوووه فاوووار علووويهم يسووو ههم و هلهوووم ويسوووقوهم الشووويو  املوووذكور 

 .يف ذل ويسقط أح امهم وتبعه أنصاره 
أيب رضووو  هوووو وأنصووواره بالتحووواكم إل أهووول املدينوووة ال يلت توووون إل كوووالم أي عووواس يف أباويووول  -3

هم أبوووو احلسووون معلقوووو النووواه ل وووم أهووول املدينوووة فلموووا أصووودروا أح وووامهم أسوووقو احلسووون املوووأريب
 .وأنصاره 

يف  نصورالشيخ عل  حسن والشيخ سليم االاليل والشيخ همد موسى من أهل الشام جاءو  -1
 .شهر رميان يف هذا العام 

  أيب احلسوون املووأريبوبعود ت وواهم توصولنا إل إصوودار بيوان تيوومن املو وف السوول   مون بعووض أصوول 
أن  مووع اهلل كلمووة السوول يو ويووذهب رجونووا و  ،وخوورب اآلحوواد ،واملوونهي الواسووع ،موول وامل صوولكاجمل

 .خرياا  واستبشرواعنهم شر هذه ال تنة فصدر البيان ورحب به السل يون يف كل م ان 
فاار علينا وعلى هذا البيان أبو احلسن بالوعن والتشويه والتهديد لربيع بأنه سي عل وي عل وأصدر 

 .ال أشد الناه بدعة وكذباا ختور على به بأمور س ت  ه  مقاال  كارية يف الوعن يف ربيع وبو  
وواضوووووح أنوووووه يريووووود بالووووودعوة اآلن إل التحووووواكم إسوووووقاط العلمووووواء الوووووذين ح مووووووا عليوووووه وإسوووووقاط 

 .أح امهم، فليستيقظ لذا  السل يون وال سيما املندوعون
وعشورين عاملواا  هوة و ود أسوقط مواال يقول عون  انيوة  نقول كيف يرضى هذا اإلنسان ل م أي ج

ابوون   صووديقه عوودنان الووذي أسووقط فتوواوى علموواء كبووار موونهم بوأسووقط أح ووامهم تأسووياا  ،سوول ياا 
وأسووقط مالووه املوووراوي فتوواوى عوودد موون العلموواء موونهم ابوون عايمووو  ،واللحيوودان ،وال ووو ان ،عايمووو

 ؟ومن ال أذكر أ اءهم 
كيوف   ؟ كيف يرضى اآلن ل م الل نة الدائمة و د عارض فتاواها يف  يوية معروفوة ووعون فويهم

 ؟ غااءا الء  ييرضى أي ح ومة وهو ينادي بال ر ة مراراا وت راراا ويعترب خصومه من العلماء وال
أما آن للسل يو أن يدركوا خوورة هذا الرجول وخووورة فتنتوه وأصووالا ووسوائلها وأسوبانا ودوافعهوا 

 ومن يدفعها إل األمام ؟
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ولعلووه فوواتتين أشووياء مهمووة  ،وموا  ووه فيهووا أريبأيب احلسوون املووهووذه خالصووة موووجزة جووداا ملراحوول فتنووة 
 .منها 

وتركت مالبسا  هذه ال تنة ال  س تواجه السول ية وأهلهوا مالهوا وكيوف فتنوت أناسواا   عوادوا إل 
 .اجلادة 

يف بلوودان كاوورية  أيب احلسوون املووأريبوكيووف و ووف أهوول األهووواء وخصوووم املوونهي السوول   إل جانووب 
 .ينصرونه مادياا ومعنوياا 

  منهوا ومون كوول فتنوة وأن يبصوورهوذه ال تنوة ويووريح اإلسوالم واملسوولموأن يستأصول شووأفة أسوأل اهلل 
  .املندوعو نا إن ربنا لسميع الدعاء 

 وصلى اهلل على نبينا همد وعلى آله وصحبه
 كتبه

 ربيع بن هادي عمري املدخل 
 هو21/12/1123


