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إن الخمذ هلل هحمذه ووعخعُىه ووعخغفشه ووعىر باهلل مً ششوس أهفعىا ومً
ظِئاث أعمالىا مً يهذه هللا فال مضل له ومً ًضلل فال هادي له وأشهذ أن
ال إله إال هللا وحذه ال ششًٍ له وأشهذ أن محمذا عبذه وسظىله أما بعذ :
ق ُثلَا ِث ٍِ َوال َث ُىِ ُث َّي إَِّال َوأَ ًْ ُج ْه
آو ٌُِا َّ
{ َيا أَ ُّي َُا َّ
ح َّ
امذ َ
اَّللَ َ
ِيي َ
اثلُِا َّ
ِن}
ِى َ
ُو ْصن ُ
ق
ِي ًَ ْف ٍ
س َو ِ
اس َّ
اح َد ٍة َو َ
امذِي َ
اثلُِا َر َّب ُك ُه َّ
َ { .يا أَ ُّي َُا َّ
خنَ َ
خنَ َل ُك ْه و ْ
امٌ ُ
ج َُا َو َب َّ
امذِي
اثلُِا
اء َو َّ
اَّلل َّ
ح ِو ٌْ ُُ َىا ِر َ
ِو ٌْ َُا َز ْو َ
ََّ
جاالً َكدِرياً َوً َ
ِص ً
ان َغنَ ْي ُك ْه َركِيباً}..
اَّلل َك َ
اءمُ َ
ح َ
ِن بِ ٍِ َو ْاْلَ ْر َ
ام إِ َّن ََّ
َث َص َ
ِح مَ ُك ْه
آو ٌُِا َّ
{ َيا أَ ُّي َُا َّ
امذ َ
صن ْ
ِيي َ
اَّللَ َوكُِمُِا ك ْ
اثلُِا َّ
ش ِديداًُ ،ي ْ
َِالً َ
َد َفا َز فَ ِْزاً
شِ َم ٍُ فَل ْ
أَ ْغ َىا َم ُك ْه َو َي ْغف ِْر َم ُك ْه ُذ ًُ َ
ِب ُك ْه َو َو ْي ُي ِطعِ َّ
اَّللَ َو َر ُ
َغ ِظيىاً} .
هزه كىاعذ مخخطشة مً هطىص الىخاب والعىت وهذي العلف الطالح ..
اظمُتها كىاعذ علمُت في فهم العلُذة الاظالمُت  ...الغاًت جلشٍب الفهم
وضبطه وفم مفهىم علمي اضطالحي إلميان جىفير ظبل الهذاًت إلاذ غشس بهم
او مً حغير هى بعبب مخابعت ألهل الىالم والفالظفت ومً ًجيزون ألهفعهم
الخعبذ وفم غلبت العلل على الىلل  ...فشجبتها على هزا الىغم البعُط
ٌعخطُع العالم واإلاخعلم الاظخفادة منها فاهلل أظأٌ جىفُله لياجبها وتهُئت ظبل
اللطذ للاسئها والعامل بها ..
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اهقاعدة األوىل  :طالب اهحق ٕقخطرون يف يطدر اهعتْدٕث
عوٓ اهْحٔ  .اهْحٔ  ....هخاب هللا حعالى  ...والعىت الصخُحت عً
سظىله ضلى هللا علُه وآله وظلم ...
ةَٖج اهقاعدة عدة رلائز :
أ  .الاعخلاد الجاصم الزي ال ًخحلم سضا هللا جباسن وحعالى  ،والفىص بجىخه
والىجاة مً عزابه إال باإلًمان بهما  ،والعمل بما حاء به الىحُان  ،وما ًترجب
ً
ً
ً
على هزا مً وحىب  ...أن ٌعِش اإلاعلم حُاجه ولها اعخلادا وعمال وظلىوا
ً
ً
معخمعيا ومعخطما بهما  ..ال ًضَغ عنهما وال ًخعذي حذودهما .
ت مَ ُك ْه
ب  .أن هزا الذًً وامل وهللا جباسن وحعالى ًلىٌ ( ا ْم َي ِْ َم أَ ْك َىنْ ُ

يت َم ُك ُه ْاْلِ ْش ََل َم دِي ًٌا [املائدة) ً 3:
ِػ َىجِي َو َر ِ
ض ُ
ْى ْى ُ
ت َغنَ ْي ُك ْه ً ْ
دِيٌَ ُك ْه َوأَث َ
ج.

وجْب حقدٕى اهشرع عوٓ اهعقن عَد حِْى اهخعارض ...

وإال ففي الخلُلت ال ًمىً أن ًخعاسض الىلل الصخُح مع العلل الطشٍح ...
وغلل امػاكل اخجنفا
غنه امػنيه
ُ
ُ
وي ذا امذي وٌُىا كد أحرز امشرفا؟
فامػنه كال :أًا أحرزت غايجٍ
وامػلل كال :أًا امرحىي بي ُغرفا
فأفصح امػنه إفصاحاً وكال مٍ
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بأيٌا اَّلل يف فركاًٍ اثصفا؟
شيد ُه
فبان منػلل أن امػنه ُ
امػنه واًصرفا
رأس
ِ
فلبل امػلل َ

ُ
د  .ألادب مع هطىص الىخاب والعىت  ،ورلً بأن جشاعى ألفاعهما عىذ بُان
ُ
العلُذة  ،وأن ال حعخخذم ألالفاظ واإلاططلخاث اإلاىهمت غير الششعُت
فأهل العىت والخذًث فيهم سعاًت أللفاظ الىطىص وألفاظ العلف .
اللَّ ُه َّم لَ ْوالَ أَ ْن َت َما اهْ َتدَ ْي َنا

صلَّ ْي َنا
صدَّ ْق َنا َوالَ َ
َوالَ َت َ

سكـِـيـنـَ ًة عـَلَ ْي َنا
فـَأ َ ْنـ ِزلـَنْ َ

َو َث ِّب ِ
ت األَ ْقدَ ا َم إِنْ الَ َق ْي َنا

اء َقدْ َب َغ ْوا َعـلَ ْي َنا
إِنَّ األَ ْعدَ َ

إِ َذا أَ َرادُوا فـِ ْتـنـَ ًة أَ َبـ ْي َنا

اهقاعدة اهراٍٖث :
حجَب اهخْض يف عوى اهمالم واهفوسفث  ،والاكخطاس في بُان
وفهم العلُذة على ما في الىخاب والعىت الثابخت وكذ ججلى هزا في مىهج
العلف مً خالٌ عذة أمىس :
أ  .الخشص على العلم الىافع مع العمل .
ب  .الىهي عً اإلاحذااث اليي لم جشد في الششَعت الاظالمُت  ....ومً رلً علم
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ً
ً
الىالم  ...وكذ وان مىكف العلف واضخا ومشهىسا مً علم الىالم واإلاالحذة
ج  .الشد على اإلاىحشفين وأصخاب ألاهىاء بمىهج مخميز معدىذ على ألادلت
الىللُت والعللُت اإلابيُت على الىخاب والعىت الصخُحت  ،وعلى الخعاٌش
والخىاضل وإعهاس الخم باللىٌ والفعل .
اهقاعدة اهراهرث :
حجٖث اهسَث يف اهعقٖدة  ،ويٌ ذهك خرب اٗحاد ...
وهزه مً اللىاعذ الىبري في مىهج العلف سحمهم هللا حعالى _ وأضبحذ ميزة
أهل الخم هي اليي ًفتركىن بها عً ألاهىاء والشغباث  ،إلاا في هزا الخعغُم مً
جماًض أهمها :
ً
أ  .أنها مً ملخضُاث شهادة أن محمذا سظىٌ هللا اليي ال ًخم ؤلاًمان إال بها
وهى وحىب جطذًله فُما أخبر ضلى هللا علُه وآله وظلم  ..ظىاء وان عً هللا
حعالى أو ضفاجه أو مخلىكاجه أو ما ٌعخلبل مً أمىس آلاخشة  ،وغيرها مً
اإلاغُباث .
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ب  .أهه ضلى هللا علُه وآله  ...أعشف العباد بما ًطلح لهم وأهه أسغب الىاط
في وشش الخير وحعشٍف الخلم باهلل حعالى  ،ولزلً فما مً خير إال ودٌ أمخه
علُه وما مً شش إال وحزسها مىه .
ُ
ٌ
ج  .أهه ضلى هللا علُه وآله وظلم بلغ حمُع ما أهض إلُه مً سبه  ..حيى جشن
أمخه على البُضاء لُلها هنهاسها ال ًضَغ عنها إال هالً  .عً العشباض بً ظاسٍت
كاٌ  :ضلى بىا سظىٌ هللا ضلى هللا علُه وظلم الطبح ،فىعغىا مىعغت بلُغت رسفذ
منها العُىن ،ووحلذ منها الللىب ،فلاٌ ٌ
كائل ً :ا سظىٌ هللا ! هأنها مىعغت مىدع،
فأوضىا ،فلاٌ«  :أوصيكم بخقىي هللا والسمؼ والطاغت ،وإن كان ً
ً
حبشيا،
غبدا
ً
اخخالفا ً
فئهه من ٌػش منكم فسيري
كثيرا ،فػليكم بسنتي وسنت الخلفاء
الساشدًن املهدًين ،غضىا غليها بالنىاجر ،وإًاكم ومحدثاث ألامىز ،فئن كل
بدغت ضاللت) أخرجٍ اْلوام أحىد يف وصٌده وأبِ داود وامرتوذي .

اهقاعدة اهراةعث :
اهطحاةث رضٔ اهلل عَّى  ...أعلم الىاط بعذ الشظىٌ ضلى هللا علُه
وآله وظلم بالعلُذة  ،لزلً فأكىالهم وجفاظيرهم للىطىص حجت
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ألنهم سض ي هللا عنهم كذ اهخمل فيهم الفهم واإلاعشفت ألضىٌ الذًً اليي دٌ
عليها هخاب هللا اإلانزٌ وظىت سظىله ضلى هللا علُه وآله وظلم .
اهقاعدة اهخايسث :
اهخسوٖى ملا جاء ةُ اهْحٔ ةاالحتاع  ...إعطاء العلل دوسه في الفهم ،
وعذم الخىض في ألامىس الغُبُت
مما ال مجاٌ للعلل فُه فالعلف سحمهم هللا حعالى  ...عغمىا شأن العلل
ولزلً اشترطىا لصخت كبىٌ العبادة أن ًيىن  ..معلما بالغا عاكال ..
جاء قىم فشكىا إلى أمير املؤمنين غمس بن الخطاب -زض ي هللا غنه ..إمامهم أهه
إذا فسؽ من صالجه حؿنى؟

)(1

فجاءه غمس -زض ي هللا غنه -وقال له :أجخمجن في غبادجك؟
قال :ال ًا أمير املؤمنين ،لكنها غظت أغظ بها هفس ي.
ً
ً
قال غمس :قلها .فئن كان ً
قبيحا نهيخك غنه،
كالما حسنا قخله مػك ،وإن كان
فقال:
( )1الشاطبي (الاعخطام ،ج 1 :ص170:
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َ
َ ْ
ُ َّ
ُ َ
َ ُ
َوفـؤ ِادي كـل َـمـا َغـاج ْـبخ ُـه *** ِفي َمدي ال ِه ْج َس ِان ًَ ْب ِغي ح َػ ِبي
َ َ َ ُ َّ ْ َ َّ َ َ ً
َ
ََ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ال أزاه الـ ــدهس ِإال ال ِهيا *** ِفي جـم ِـادً ِـه فـقـد بـسح ِبـي
َ ْ
َ َ
َّ
ًَا َقس َ
السىء َما َه َرا ّ
ٍن ُّ
الص َبا *** ف ِن َي ال ُـػ ْـم ُـس كـرا ِفي الل ِػ ِب
ِ
ِ
ِ
ْ َ
َ َْ َْ
َ
َ ّ َ َ
َوش َـبـاب َبـان َغ ِني ف َمض ى *** ق ْب َل أن أق ِـض َـي ِمـن ُـه أ َزِبـي
ُ
َْ
َ
َّ
َ َّ ْ َ َ
َ
َمـا أ َز ِ ّجـي َب ْـػـد ُه ِإال الـفنا *** ض َّي َق الش ْي ُب َغل َّي َمـطـل ِـبي
َ
َ ََ
َ ََ َ ََ َ ً
َْ
َ
َ
َو ٍْ َـح هـف ِـس ي ال أزاهـا أبـدا *** ِفي ج ِـمـيـل ال وال ِفي أد ِب
َ ْ ُ َ ُ ْ ََ َ َ ْ
ََْ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ي
هفس ال كن ِت وال كان الهى *** زا ِق ِبي املىلى وخ ِافي وازه ِبي
َ ُ ْ
الَ :ف َق َ
َق َ
هللا َغن ُه:
ال ُغ َم ُس ِز ِض ي
َْ ُ َ ُْ َ َ َ ْ
َْ َ َ
س ال كن ِت َوال كان ال َه َىي *** َزا ِق ِبي امل ْىلى َوخ ِافي َوا ْز َه ِبي
هف
َ
ُ َّ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ
هللا َغن ُهَ :غلى َهرا فل ُيؿ ِ ّن َم ْن ؾ َّنى.
ثم قال غمس ز ِض ي

اهقاعدة اهسادسث :
اهَص عَد اهسوف حالى  ،واهعقن يحمْم  ..ال هما فعلذ
ً
اإلاعتزلت وغيرهم الزًً وضعىا أضىال عللُت  ،ام إلاا حاءوا إلى اللشآن والعىت
ً
وما فيهما مً دالالث في الاعخلاد  ...هغشوا فما وحذوه مىافلا لخلً ألاضىٌ
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ً
العللُت أخزوا به  ،وما وحذوه مخالفا لش يء منها أولىه أو أهىشوا الاحخجاج
به .
اهقاعدة اهساةعث :
اهعًن ةًجًن اهَطْص واهتحد عٌ األوجُ اهخٔ ذتخج
عٌ اهَتٔ ضوٓ اهلل عوُٖ وآهُ وسوى  ..وعذم الاكخطاس على بعضها
خشُت حش ألامت للمزهبُت والعطبُت .
اهقاعدة اهرايَث :
اهخزام اهعدل واإلٍطاف يع أعدائّى ويخاهفّٖى  ،فهم
ٌعترفىن بما عىذ الخطىم مً حم  ،وال ًىافلىنهم عل ماعىذهم مً ضالٌ
وصَغ عً الخم  ...حعب ضىابط الخعامل مع الخطىم  ..بالخىمت والذلُل
والشحمت  ....وهزا بخالف مىهج أهل ألاهىاء  ،الزًً ًشمىن ول مً لم ًلل
بملالتهم بشيى أهىاع التهم  ،فلعم العلف أعذائهم إلى كعمين :
األول :أهل هفش وعىاد  ...منهم هفاس أضلُىن محاسبىن وهاكمىن على
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الاظالم ومنهم أهل صَغ وهفش هأهل الخلىٌ والاجحاد  ،والخىاسج اإلاعخحلين
لذماء اإلاعلمين  ....ومً ٌشً باللشآن أو العىت  ،أو ًىفش أصخاب سظىٌ هللا
ضلى هللا علُه وآله وظلم  ..حمُعهم دون آحادهم  ...فهؤالء ًجاهذون
وٍىشف باطلهم .
اهرأٍ  :أهل بذعت وعطُان  ...فهؤالء ًحمذون لهم ما عىذهم مً إًمان
وحهاد وخير وخذمت لإلظالم  ،وٍبِىىن لهم الخم وما ًجب اجباعه  ،دون
عذاوة وال جىفير و هشاهُت  ..وشعاسهم  ..الذعىة الى الخم  ..وسحمت الخلم .
اهقاعدة اهخاسعث :
ال ٕخعطتْن هشخص إال هرسْل ضوٓ اهلل عوُٖ وآهُ وسوى
 ..فعىذهم أن ول أحذ ًؤخز مً كىله وٍترن إال الهادي البشير علُه الطالة
والعالم  ...ألهه الزي ال ًىطم عً الهىي  ،وهزا بخالف أهل ألاهىاء
الزًً الًفلهىن شِئا عً رلً الا الطعً والدشهير والىزب وسمي آلاخشًٍ
بالباطل  ...فىشامت الطالخين وحبهم عىذ العلف جذخل في فشع الاًمان
الىاحب  ....شعاسهم في رلً ماكاله الصخابت سض ي هللا عنهم ..
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غلى الجهاد ما بقينا ً
أبدا

ً
محمدا
هحن الرًن باٌػىا
فيجيبهم -صلى هللا غليه وآله وسلم :

فاؾفس لألهصاز واملهاجسة"

اللهم ال خير إال خير آلاخسة

وجمت هره القىاغد الػلميت في فهم منهج الحق والاجباع  ..أقدمها للقازيء
الكسٍم وللمسلم الري بحث غن هىز الدزب املشسق الى ًصل من خالله الى
مسضاة هللا حػالى  ..وطاغت زسىله صلى هللا غليه وآله وسلم ..
ف
َاوِا فَ ََل َ
كاٌ حعالى  { :إِ َّن َّ
خ ِْ ٌ
امذ َ
اش َجل ُ
اَّللُ ُخ َّه ْ
ِيي كَامُِا َر ُّب ٌَا َّ
ظىسة ألاحلاف  :آلاًت.13 :
ِن}
ح َز ًُ َ
َغنَ ْي ُِ ْه َو َال َُ ْه َي ْ
َاوِا َث َج ٌَ َّز ُل َغنَ ْي ُِ ُه
وكاٌ حعالى  { :إِ َّن َّ
امذ َ
اش َجل ُ
اَّللُ ُخ َّه ْ
ِيي كَامُِا َر ُّب ٌَا َّ
ظىسة فطلذ :آلاًت.30 :
ح َز ًُِا }
املَََْل ِئ َك ُة أََّال َث َ
خافُِا َو َال َث ْ
كاٌ ابً اللُم  :ظمعذ شُخ ؤلاظالم ابً جُمُت ًلىٌ :اظخلامىا على محبخه
(اهغش مذاسج العالىين البً اللُم .
وعبىدًخه فلم ًلخفخىا عىه ًمىت وال ٌعشة
وهللا اإلاعئىٌ أن ًمىحىا وحمُع اإلاعلمين الفله في الذًً والثباث علُه ،وأن ًطلح
ً
كلىبىا وأعمالىا ،وأن يهذًىا حمُعا الطشاط اإلاعخلُم ،وأن ًجىبىا طشٍم اإلاغضىب
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عليهم والضالين ،إهه ولي رلً واللادس علُه ،وضلى هللا على هبِىا محمذ وآله وصخبه
وظلم .
هخبها وحمع أدلتها ...
الشُخ الذهخىس
مهذي بً احمذ بً ضالح الطمُذعي
مفيي حمهىسٍت العشاق
 23شىاٌ  1432هجشٍت  / 21واهىن أوٌ  2011 /مُالدًت
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