تقريظ الشيخ ربيع بن هادي(للمنظومات الحِسان)
للشيخ زيد بن هادي المدخلي

احلمد هلل و الصالة و السالم على رسول اهلل و على آله و صحبه و من اتبع هداه.
أما بعد:فقد اطلعت على " املنظومات احلحسان "( )1اجلامعة اليت حّبها العالمة جملاهد إلعالء
كلمةةة اهلل ناصةةا الس ةنة و قةةامع اإلحلةةا و البدعةةة ال ةيخ/زيةةد بةةن م ةد بةةن هةةا د املةةد ل -
حفظه اهلل و بارك يف عماه و سد طاه.-
-1فأعجبةةت مبةةا نظ ةم فيهةةا مةةن رر ،و أو عهةةا مةةن ةار ،و مةةا ةةمنها مةةن علةةم و حكةةم،
تةدد الضةال ،و تاشةةد الوةةاود ،و تبصةا املسرتشةةد ،و تةوقظ الوافةةا السةاه إذا أرا اهلل حبةم
ةاا و حفةتهم عنايةة اهلل ،ذلةك بأنةه ب ةّي مةنه السةلف و أشةا بةه و عةا إليةه و ر ةب فيةةه؛
ألنه املنه احلق الذد عا إليه كا الاسا السيما امتهم مد-صلى اهلل عليه و سلم.-
-2ث حذر من البدع و ما فيها من األ طار و ال اور و من التحة ب اجلةاهل و مةا فيةه مةن
األ ةاار و مةةا يف املصةةابّي بةةه مةن الظلةةم و البهةةت الةذد يوجهونةه ملةةن يةةدعوهم إىل الةدى ،و
ي ةذرهم مةةن س ةبا املهالةةك و الةةا ى ،مةةع إيثةةارهم للباطةةا و اتبةةاع الةةوى و ال هةةد يف العلةةم و
أهله ،و الت بث بأذيال البدع و اجلها و اتباع كا ناعق.
-3ث ع ةاج علةةى أهةةا البةةدع مةةن ح
الف ةاق الض ةالة الالكةةة ،م ةن م ةةبهة ،و معطلةةة ،و قدري ةة ،و
وعيدية ،من معت لة و وارج ،و من ماجئة و جّبية ،مبينةا مةا يف كةا حنلةة منهةا مةن ةالل و
انااف ،و بةعد عن االهتداء بنصوص الكتةاب و السةنة و االنقيةا و االستسةالم لةا ،افعهةم
الوى ،و قائدهم البو على احلق و أهله.
-4ث س ةةلط أ ةواء احل ةةق عل ةةى أه ةةا اإلحل ةةا و امل ةةذاهب الدام ةةة ،م ةن حعلماني ةة ،و قومي ةة ،و
وجو ي ةة ،و ماسةةونية ،و بابي ةة ،و قا ياني ةة ،و رأمسالي ةة ،و اش ةرتاكية ،و حداثي ةة ،مبين ةا حقيقةةة
هذه املذاهب ،و ايتها اخلبيثةة و وسةائلها الا يصةة و أنصةارها اخلةائنّي لإلسةالم و مبا ئةه و
(" )1المنظومات ِ
الحسان في العقائد و المناهج و قطوف من علوم القرآن " (ص/22-11ط .ار املنهاج1421:
هة2224-م).

أمتةةه ،و عةةا علمةةاء اإلسةةالم و أنصةةاره إىل مواجهةةة هةةذه املةةذاهب بةةاحلق الةةدام و الّبهةةان
الس ةاطع ،حةةّ ينةةدحا باطلهةةا أمةةام جةةوالت احلةةق و تنةةدك معاقلهةةا بض ةابات احلةةق و قذائفةةه
الصائبة املسد ة.
-1ث أمع ةةن يف البي ةةان و النص ةةل ب ةةالتفايق الوا ةةل ب ةةّي أولي ةةاء اهلل و أولي ةةاء ال ة ةيطان ليتمية ة
اخلبيث من الطيب ،و ليكون املسلم الطالب للنجاة على بةينة من أماه.
ف ةةذكا م ةةن حمية ة ات أولي ةةاء اهلل الصة ةا قّي:التمسة ةك بالكت ةةاب و السة ةنة و األ ةةالق العالي ةةة ،و
العقائد الصحيحة و الدعوة إىل اهلل بإ الص ،و األما باملعاوف و النه عن املنكةا و احلةب
يف اهلل و الةةبوض فيةةه ،إىل آ ةةا صةةفاتم الكا ةةة الةةيت أوصةةلها إىل سةةت و ثالثةةّي صةةفة متية هم
عن أعداء اهلل.
ث تعاض لبعض صفات أولياء ال يطان فذكا منها:
احلي ةةدة ع ةةن آي ةةات اهلل ،و اإلعة ةااض ع ةةن العل ةةم النة ةافع ،و االنوم ةةاس يف مة ةاات اجله ةةا،والسع يف أرض اهلل بالفسا و اإلفسا .
و عةدم االسةتجابة لةداع احلةةق ،و عةدم االنصةياع لصةوت اآلمةاين بةاملعاوف و النةاهّي عةةناملنكا ،و تضييع الصلوات و اتباع ال هوات ،إىل ا ذلك من الباليا و اآلفات.
-6ث تةوج هذه املنظومات باإلشا ة بالداة من السلف الصةاحل و املكانةة العاليةة الةيت تبوؤهةا،
و هتف بالاا بّي و املتطلعّي إىل اللحاق باكبحهم بأن ي ماوا عةن سةاعد اجلةد يف طلةب العلةم
ال ةايف ال ةذد هةةو املةةنه الص ةحيل ،و املوصةةا إىل ما ةةاة اهلل الكةةام ،و املوصةةا إىل مكانةةة
هةةءالء النجةةوم ال ةداة يف الةةدنيا و اآل ةةاة ،و فةةع هةةءالء املتطلعةةّي إىل أ ةةذ العلةةم مةةن مناهلةةه
على أيدد شيوخ العلم الاباين و املنه اإلل املتلقى من كتاب اهلل الذد ال يأتيه الباطا من
بّي يديه و ال من لفه ،و من سنة رسول اهلل-الوح الثاين-املتلقاة عةن الةذد ال ينطةق عةن
الوى إن هو إال وح يوحى.
-1و أكةد ذلةةك ببيةةان فضةةا العلةةم و أهلةةه م ةاا إىل اآليةةات القاآنيةة و األحا يةةث النبويةةة يف
ذلك.
-8و بيان مساوىء اجلها و اجلهالء و خماطا ذلك و سوء موبته و و يم عاقبتحه.

-9و أ اا:فكأين بصاحب املنظومات لذه النصائل و التوجيهات اليت تضمنت الفصةا بةّي
احلة ةةق و أهلة ةةه و ب ة ةّي أهة ةةا الباطة ةةا علة ةةى ا ة ةةتالف حنلهة ةةم و مة ةةذاهبهم الباطلة ةةة و اّاهة ةةاتم
الفاسةةدة ،كةةأين بةةه يقةةول لةةذه األصةةناف" :إين أنةةا النةةذيا العايةةان".و يقةةول ملةةن يسةةتجيب
لذلك ما قاله اهلل يف حق أسالفهم((:فإن يس ح
ةتجيبوا لةك فةاعلم أّنةا يةتبحعةون أهةواءهم و مةن
أ ا اهلل حم حن اتةبع هواه بو حا هدى حمن اهلل))[القصص.]12:
و يقة ةةول لة ةةم((:فس ة ةتذكاون مة ةةا أقة ةةول لك ة ةم و أفة ة ةوض أم ة ة حاد إىل اهلل إن اهلل بصة ةةا بالعحبة ةةا ح))
[ افا.]44:
و اهلل أسأل أن يوفقنا و صةاحب املنظومةات ملةا يا ةيه ،و كثةا أمثالةه مةن العلمةاء الناصةحّي
و الدعاة املخلصّي ،إن رّب لسميع الدعاء.
و كتبه
الفقا إىل رمحة ربه
ربيع بن ها د عما املد ل
عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية-سابقا-
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