
احلمد  والصالة والسالم على رسول ا وعلى 
  آله وصحبه ومن وااله

   :أما بعد

   

   : ]١٦٦ -١٦٠ ص[قال الشيخ ربيع املدخلي يف أضواء إسالمية 

 ثم كتب كتاباً أو مقاالً يطعن فيه يف أصحاب رسول ،فلو كتب مقالة يف مدح الصحابة 
 ثم ألف كتاباً يبيح فيه هذه احملرمات ،اخلمر أو ألف كتباً حيرم فيها الربا والزنى و،ا ، 

 أو كتب كتباً ،ثم كتب كتاباً يعطل فيه صفات ا ، أو كتب كتاباً يف إثبات الصفات 
 ثم كتب يف أحد كتبه القول ، والفصل بني اخلالق واملخلوق ،ومقاالت فيها توحيد ا

 وال يربط بني ،حمل مسؤوليته  ويت، فإنه يدان بعمله هذا ؛يف وحدة الوجود مرة واحدة 
 وال يعامل احنرافه وضالله معاملة ، وال يعبأ مبا يناقض هذا الضالل ،ماضيه وحاضره 

  .نصوص الرب تبارك وتعاىل يف كتابه الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه 

  وهذه أقواهلم،وعلى هذا جرى عمل علماء السنة من هذه األمة وسلفها الصاحل 
 ومل يستعملوا مع معبد ،وكتبهم طافحة هبذااملنهج احلق يف مواجهة أهل الضالل والبدع 



اجلهين وال مع اجلعد بن درهم وعمرو بن عبيد وجهم بن صفوان وبشر املريسي وابن 
أبي داؤد وال مع طوائفهم هذا املنهج الذي رفع فيه عبد ا عزام والقطبيون سيد 

ه إىل مكانة الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من قطب إىل مكانة الرب وأقوال
  .خلفه 

  :]تنبيه الغيب على تكفري ابن عربي [ قال البقاعي رمحه ا يف كتابه 

 فإنه ليس ،ألني مل أستشهد على كفره وقبيح أمره إال مبا ال ينفع معه التأويل من كالمه 
 وتعقيبه ،ك يرجع إىل قاعدة اإلقرار بشيء وذل،كل كالم يقبل تأويله وصرفه عن ظاهره 

 وأما ، وال خالف عند الشافعية يف أنه إن كان مفصوالً ال يقبل ،مبايرفع شيئاً من معناه 
  . ففيه خالف؛إذا كان موصوالً 

 كان : ثم قال ، كما لو أقر ببيع أو هبة ،ومن صور ما ال ينفع فيه الصرف عن الظاهر
  . فإنه ال يصدق يف ذلك؛لصحة  فأقررت بظين ا،ذلك فاسداً 

  . كفرظاهراً وباطناً؛ وزعم أنه أضمر تورية ، لو نطق بكلمة الردة :وقال إمام احلرمني 

 وهذا ، حلصول التهاون منه : بعد حكايته عن األصوليني "البسيط"قال الغزايل يف 
  "قه  فاحتمل قبول التأويل بإطال، ال يتحقق يف الطالق –التهاون :  يعين –املعنى 



 وكيف يضعون القواعد ،انظر كيف ينكر العلماء على املواقف واألقوال املعينة 
 فليس كل كالم يقبل التأويل ،والضوابط حبزم إلدانة املغالطني واملتالعبني واملتهربني 

 وليس هناك ربط بني ما يتضمن الكفر من كالمه وما يتضمن ،والصرف عن ظاهره 
  ، ولو نطق بكلمة الردة فهو كافر باطناً وظاهراً، الالحق اإلميان من كالمه السابق أو

 ،ولو أبدى أقوى املعاذير ألنه متهاون وهتاونه واستهانته مبوجبات الكفر ذنب ال يغتفر 
  .يسلكه يف عداد الكافرين املرتدين 

  :قال البقاعي 

شيخ عالء  وقد بلغين عن ال:قال الشيخ ويل الدين بن العراقي ابن الشيخ زين الدين  "
 .إمنا يؤول كالم املعصومني:  أنه قال يف مثل ذلك ،وأدركت أصحابه ، الدين القونوي 
  "وهو كما قال

 وساق األسانيد إىل ابن عبد السالم ،)  يف ابن عربي : أي (ثم ذكر كالم الذهيب فيه 
  : ثم قال ،مبا يأتي من تكفريه 

وإمنانؤول كالم ، ن حنكم بالظاهر  وأمرنا أ، فاالحتاد يف شعره ؛وأما ابن الفارض "
  "املعصومني 



ألن التأويل  ؛ ال جيوز عندهم تأويله ،انظر إىل كالم العلماء يف الكالم الذي ظاهره الكفر 
 أو نرجع إىل ، جنمع بني نصوصه املتعارضة : ومل يقولوا ، اليكون إال لكالم املعصومني

منا وضعت لكالم املعصومني عن  ألن هذه الضوابط والقواعد إ؛النسخ أو الرتجيح 
 حتى يلجأ ، وليس حال غريهم وشأنه كذلك ،اخلطأوالكذب فيما يبلغونه عن ا 
  .العلماء إىل مساواهتم باملعصومني 

  :وقال البقاعي رمحه ا يف خالل رده على من يتأول كالم ابن الفارض 

إال سلك الشيطان مع أن الفاروق ابن اخلطاب رضي ا عنه الذي ما سلك فجاً "
 وأهلك ، ومنع منه رضي ا عنه ، قد أنكر التأويل لغري كالم املعصوم، فجاً غري فجه 

 فيما رواه عنه البخاري يف كتاب ،كل من خالفه وأرداه وبسيف الشرع قتله وأخزاه 
 ، إن ناساً كانوا يؤخذون بالوحي يف عهد رسول ا ]: " صحيحه [الشهادات من 
 ؛ فمن أظهر خرياً ، وإمنا نأخذكم اآلن مبا ظهر لنا من أعمالكم ،د انقطع وإن الوحي ق

 ومن أظهر ، وا حياسبه يف سريرته ، وليس إلينا من سريرته شيء ، وقربناه ،أمناه 
  " إن سريرته حسنة : وإن قال ، ومل نصدقه ، مل نأمنه ؛لنا سوءاً 



 ،" العوارف " منهم صاحب ،م  وأصلوا عليه طريقه،وقد أخذ هذا األثر الصوفية 
 فمن خالف الفاروق رضي ا ،وجعله من أعظم معارفه " عوارفه"استشهد به يف 

  . وأثقلها أن يكون كفاراً عنيداً ، كان أخف أحواله أن يكون رافضياً خبيثاً ؛عنه 

وهذا الذي مساه الفاروق رضي ا عنه ظاهراً هو الذي يعرف يف لسان املتشرعة 
  . والكناية والتعريض ، وهو ماقابل النص ، بالصريح

مل خيالف منهم ، وقد تبع الفاروق رضي ا عنه على ذلك بعد الصوفية سائر العلماء 
  . وتبعهما الناس ، وتبعه الغزايل ،كمانقله إمام احلرمني عن األصوليني كافة ؛ أحد 

اع األئمة األربعة وغريهم  إنه أمجع عليه األمة من أتب:وقال احلافظ زين الدين العراقي 
  .من أهل االجتهاد الصحيح 

  .وكذا قال اإلمام أبو عمر بن عبد الرب يف التمهيد 

إنكم  [  لقول النيب صلى ا عليه وسلم؛"  الرسالة "وأصله إمامنا الشافعي يف 
 رواه .احلديث...]  فأقضي له، ولعل أحدكم أن يكون أحلن حبجته ،ختتصمون إيل 

  . أم سلمة رضي ا عنها يف أمثال كثرية الستة عن

 وما ينسب إىل بعض ، كان لعباً ، التأول إن كان لغري دليل :وقال األصوليون كافة 
وإمنا  …املذاهب من تأويل ما هو ظاهر يف الكفر فكذب أو غلط منشؤه سوء الفهم



يه اخلطأ سهواً  فيجوز عل؛ وأما غريه  ،ألنه ال جيوز عليه اخلطأ؛ أولنا كالم املعصوم 
  .وعمداً

 فكيف بأقوال أئمة اإلسالم الذين ال جييزون تأويل نصوص ؛هذه أقوال من جييز التأويل 
 صفات ا ، ؟ املنزه عن مشاهبة املخلوقني ،ويوجبون األخذ بظاهرها الالئق با! 

  " فإن هؤالء أشدالناس أخذاً ألهل الباطل والبدع بظاهر أقواهلم 

  شيخ ربيع حفظه ا تعاىل انتهى كالم ال

   

   . هذاحترير بالغ من فضيلة الشيخ ربيع يف تقرير أنه ال يؤول إال كالم املعصوم:قلت 

 ، فالسلفي ليس معصوماً " ال بد من تأويل كالم السلفي :"وفيه الرد على من يقول 
 ملراد  وال يعين هذا عدم اعتبار السياق املفسر،فتكون هذه الكلمة خمالفةً لإلمجاع 

   .فتنبهاملتكلم 

 ويقابله الظاهر ،والتأويل هوصرف الكالم عن املعنى الراجح إىل معنى مرجوح لقرينة 
   .الذي هو داللة الكالم على معنى راجح مع احتمالٍ لغريٍ مرجوح

وغري املعصوم جيوز عليه التناقض والضالل هلذا انعقد اإلمجاع على أنه ال جيوز تأويل 
   .كالمه



يف أهنم مل يتأولوا كالم من ظاهر قوله الكفر األكرب الذي يفوق كفر اليهود وتأمل ك
من   فمن باب أوىل ال يتأول كالم،والنصارى كابن عربي وغريه مع انتساهبم ألهل العلم 

قولهِ البدعة فنقل املرء من السنة إىل البدعة أهون من نقله من اإلسالم إىل الكفر  ظاهر
.  

 يس كل من وقع يف الكفر كافر وليس كل من وقع يف البدعة مبتدع ل:"وهنا تذكر قاعدة 
"  

 إن كان املقصود به تأويل ما كان ،وكذلك القول حبمل الكالم على أحسن احملامل 
  .ظاهره باطال مل جيز ذلك

  : وعلى ما سبق نقول

   " األصل يف التعامل مع الكفار املودة :"ال جيوز تأويل قول من يقول 

 فال جيوز محل ،بادر إىل ذهن كل من يقرأ الكالم الدعوة إىل مودة الكفار فالظاهر املت
   .هذا الكالم على غري ظاهره ألن ذلك سيكون تأويال لكالم غري املعصوم

   

واألصل يف عالقة املسلمني بغريهم هي السلم ،فال قتال " :وال جيوز تأويل قول القائل
   " حيث العدوان



بل هو نص يف ذلك ومحله على غري هذا تأويل لكالم غري فظاهره تعطيل جهاد الطلب 
   .املعصوم

   

 وإدارة شؤون اتمعات ،وضمان حاجاته األساسية  " :وال جيوز تأويل قول القائل 
واالستفادة مما قدمه اتمع اإلنساني من صيغ وآليات ، وفق مبادئ العدل والشورى 

  "لتطبيق الدميقراطية 

ى الدميقراطية الكافرة فال جيوز تأويله على غري هذا ألنه تأويلٌ لكالم فظاهره الثناء عل
   .غري املعصوم

   

 مع كون ،وهذه العبارات وغريها قد دلت القرائن على أن قائلها ما أراد إال ظاهرها 
  .األصل هو الظاهر 

  .دعوة الناس متعلمهم وجاهلهم إىل تأييد هذا الكالم : القرينة األوىل 

   .اإلحتفاء بتواقيع أهل الضالل على هذا الكالم :الثانية 

   . كون عامة املواطن املنتقدة كلها سائرة على وترية واحدة وهي وترية التمييع:الثالثة 

 ومعلوم عند من درس علم األصول ،وإن من املكر الكبار جعل الظاهر من قبيل امل 
مل ما ال يستفاد منه عند اإلطالق  فإن ا،)  الظاهر ( و ) امل (الفرق الواضح بني 



 وبعضهم عرفه بأنه ما ال يستفاد منه عند ، أوما يتوقف فهم معناه على غريه ،عمل 
  .اإلطالق معنى وهذا أشبه بكالم أهل التفويض والتعريفان السابقان أصح

   

  فما صح أن يستفاد منه معنى مستقل بذاته ال يكون جممال البتة 

 وكيف يكتب املرء ميثاقاً يدعو مجيع املسلمني ،الظاهر أو النص وإمنا هو من قبيل 
  !على القول به وتكون أهم فقراته من قبيل امل الذي ال يفهم إال بغريه 

   

  : ثم إهنم هم جينون على أنفسهم بأنفسهم فيقولوا 

   " نتأول هذه الفقرة بكذا "

   ،" ميكنك محل هذه الفقرة على كذا : "و 

 وكذا كالم سيد ابن قطب يف خلق ،ا يقابل الظاهر كما يقابل امل املبني والتأويل إمن
  .القرآن ووحدة الوجود هو من قبيل الظاهر وليس من قبيل امل

ثم إننا لوتنزلنا وقلنا أن هذه األلفاظ جمملة فقد ذم السلف استخدام األلفاظ املة 
  .احملتملة يف الرد على أهل الباطل

قال شيخ " :يع يف جواب حول مسألة اشرتاط إقامة احلجة يف التبديع قال الشيخ رب
  ] :١/٢٥٤[ اإلسالم رمحه ا يف درء تعارض العقل والنقل 



  .فطريقة السلف واألئمة أهنم يراعون املعاني الصحيحة املعلومة بالشرع والعقل

 ومن تكلم ، فيعربون هبا ما وجدوا إىل ذلك سبيال، ويراعون أيضاً األلفاظ الشرعية 
  .مبا فيه معنى باطل خيالف الكتابوالسنة ردوا عليه 

 إمنا قابل : وقالوا ،أيضا ومن تكلم بلفظ مبتدع حيتمل حقا وباطال نسبوه إىل البدعة 
  "بدعة ببدعة ورد باطال بباطل

  : - الشيخ ربيع -أقول 

لى دينهم احلق يف هذا النص بيان أمور عظيمة ومهمة يسلكها السلف الصاحل للحفاظ ع
  :ومحايته من غوائل البدع واألخطاء منها 

شدة حذرهم من البدع ومراعاهتم لأللفاظ واملعاني الصحيحة املعلومة بالشرع  -١
 إال باأللفاظ الشرعية وال يطلقوهنا إال على -قدر اإلمكان  - فال يعربون ،والعقل 

  .املعاني الشرعية الصحيحة الثابتة بالشرع احملمدي 

   

 فمن تكلم بكالم فيه معنى باطل خيالف الكتاب و ،أهنم حراس الدين ومحاته  -٢
  .السنة ردوا عليه 



ومن تكلم بلفظ مبتدع حيتمل حقاً وباطال نسبوه إىل البدعة ولو كان يرد على أهل 
 ولو كان هذا الراد ، ورد باطال بباطل ،وقالوا إمنا قابل بدعة ببدعة أخرى ، الباطل 

 وال يقولون ولن يقولوا حيمل جممله على مفصله ألنا ،ل السنة واجلماعة من أفاضل أه
  .نعرف أنه من أهل السنة 

 ومن هذا القصص :"قال شيخ اإلسالم بعد حكاية هذه الطريقة عن السلف واألئمة 
  . " هو وغريه يف مسألة اللفظ واجلرب " السنة"املعروفة اليت ذكرها اخلالل يف كتاب 

  :أقول

 ألنه " لفظي بالقرآن خملوق :" إىل تبديع أئمة السنة من يقول -محه ا تعاىل ر-يشري 
 اجلرب "  وكذلك لفظ ،حيتمل حقاًوباطال" وذكر شيخ اإلسالم أن ، حيتمل حقاً وباطال 

األئمة كاألوزاعي وأمحد بن حنبل وحنومها قد أنكروه على الطائفتني اليت تنفيه واليت 
  .تثبته 

عن الزبيدي وسفيان الثوري وعبد " اجلرب "  ويروى إنكار إطالق :" وقال رمحه ا
  .الرمحن بن مهدي وغريهم

 من قال جرب فقد أخطأ ومن قال مل جيرب فقد أخطأ :"وقال األوزاعي وأمحد وغريمها 
  .بل يقال إن ا يهدي من يشاء ويضل من يشاء وحنو ذلك 



 ال لفظ -  اجلَبل-ا الذي يف السنة لفظ وقالوا ليس للجرب أصل يف الكتاب والسنة وإمن
 إن :" فإنه قد صح عن النيب صلى ا عليه وسلم أنه قال ألشج عبد القيس ؛اجلرب 

 أخلقني ختلقت هبما أم خلقني جبلت : احللم واألناة فقال :فيك خللقني حيبهما ا 
  ،" بل جبلت عليهما : " فقال  ؟،عليهما

  . "ين على خلقني حيبهما ا احلمد  الذي جبل:فقال 

  . لفظ جممل  " اجلرب"وقالوا إن لفظ 

 وضرب لكل منهما مثاالً ،ثم بني أنه قد يكون باعتبار حقاً وباعتبار باطال .  

ألنه بدعة يتناول ، فاألئمة منعت من إطالق القول بإثبات لفظ اجلرب أو نفيه " :ثم قال 
 اهــ" حقاً وباطال  

   

  لسلفيون مل يتأولوا لبعض األجالء ملا زلت أقدامهم والعلماءا: قلت 

 وشاع هذا القول يف كثري من ) :" ٣٥٤/ ١٤(قال شيخ اإلسالم كما يف جمموع الفتاوى 
الصوفية ومشايخ املعرفة و احلقيقة فصاروا يوافقون جهماً يف مسائل األفعال و القدر و 

ألنصاري اهلروي صاحب كتاب إن كانوا مكفرين له يف مسائل الصفات كأبي إمساعيل ا



ذم الكالم فانه من املبالغني يف ذم اجلهمية لنفيهم الصفات و له كتاب تكفري اجلهمية و يبالغ 
  يف ذم األشعرية مع أهنم من أقرب هذه الطوائف إىل السنة و احلديث و رمبا كان يلعنهم

من يقول ليس يف وقد قال له بعض الناس حبضرة نظام امللك أتلعن األشعرية فقال ألعن 
  .السموات إله و ال يف املصحف قرآن و ال يف القرب نيب و قام من عنده مغضبا

ومع هذا فهو يف مسألة إرادة الكائنات و خلق األفعال أبلغ من األشعرية ال يثبت سببا و 
 بل يقول إن مشاهدة العارف احلكم ال تبقي له استحسان حسنة و ال استقباح الحكمة

  سيئة

نده هي املشيئة ألن العارف احملقق عنده هو من يصل إىل مقام الفناء فيفنى واحلكم ع
عن مجيع مراداته مبراد احلق و مجيع الكائنات مرادة له و هذا هو احلكم عنده واحلسنة 
و السيئة يفرتقان يف حظ العبد لكونه ينعم هبذه و يعذب هبذه و االلتفات إىل هذا هو 

  " ليس فيه إال مشاهدة مراد احلق من حظوظ النفس و مقام الفناء

   

 أبوإمساعيل األنصاري هذا عاملٌ جليل وقد اشتهر عنه تكفري األشاعرة ولعنهم :قلت 
 عقد فيه فصال يف ) أخربنا ( و ) حدثنا ( كله ) ذم الكالم (وله كتاب عظيم امسه 

   .لعن أهل البدع وأهل الكالم



 (له ارجع عن مذهبك وإمنا يقال له وقد عرض على السيف على عدة مرات ال يقال 
  )اسكت عمن خالفك

 طبقات الشافعية الكربى "وقد متعر منه بعض متعصبة األشعرية حتى قال السبكي يف 
  اهـ.. اعلم أن أبا إمساعيل اهلروي الذي تسميه اسمة شيخ اإلسالم):٣/١٣٢" (

انه العلماء السلفيون بذلك  أد،ومع هذا كله ملا تأثر باملتكلمني يف باب العلل واألسباب 
 قد صنف كتاباً عظيماً يف ذم أهل :" ومل يقولوا ،كما يف كالم شيخ اإلسالم السابق 

 وإن كان ذلك دخل عليه من باب التصوف ال من باب "الكالم فكيف يصدر منه هذا 
ذم  (الكالم غري أن كالمها منافٍ للتمسك باألثر الذي دعا إليه اهلروي يف كتابه العظيم 

   .)الكالم 

ذكر البحث عما رمي به املاوردي "  : )٥/٢٧٠(وقال السبكي يف طبقات الشافعية 
  من االعتزال 

قال ابن الصالح هذا املاوردي عفا ا عنه يتهم باالعتزال وقد كنت ال أحتقق ذلك 
عليه وأتأول له وأعتذرعنه يف كونه يورد يف تفسريه يف اآليات اليت خيتلف فيها أهل 

تفسري تفسري أهل السنة وتفسري املعتزلة غري متعرض لبيان ما هو احلق منها وأقول لعل ال
قصده إيراد كل ما قيل من حق أو باطل وهلذا يورد من أقوال املشبهة أشياء مثل هذا 



اإليراد حتى وجدته خيتار يف بعض املواضع قول املعتزلة وما بنوه على أصوهلم الفاسدة 
{ عراف إىل أن ا ال يشاء عبادة األوثان وقال يف قوله تعاىل ومن ذلك مصريه يف األ

 وجهان يف جعلنا أحدمها معناه }وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني اإلنس واجلن 
  .حكمنا بأهنم أعداء والثاني تركناهم على العداوة فلم مننعهم منها

 وتدسيسا على وجه وتفسريه عظيم الضرر لكونه مشحونا بتأويالت أهل الباطل تلبيسا
ال يفطن له غري أهل العلم والتحقيق مع أنه تأليف رجل ال يتظاهر باالنتساب إىل املعتزلة 

 مطلقا فإنه ال ثم هو ليس معتزليابل جيتهد يف كتمان موافقتهم فيما هو هلم فيهم وافق 
  يوافقهم يف مجيع أصوهلم مثل خلق القرآن كمادل عليه تفسريه يف قوله عز وجل 

وغري ذلك ويوافقهم يف القدر وهي البلية اليت } ما يأتيهم من ذكر من رهبم حمدث { 
  "غلبت على البصريني وعيبوا هبا قدميا 

   

 ، انظر كيف حذر ابن الصالح من تفسري املاوردي لوجود تأويالت املعتزلة فيه :قلت 
ض األبواب حادياً مع كون املارودي خيالفهم يف بعض املسائل فلم جيعل خمالفته هلم يف بع

   كالمه اآلخر الذي يوافقهم فيه) تأويل (له على 



 وتأمل كيف حذر ابن الصالح من تفسري املاوردي مع كون مصنفه عاملاً شافعياً جليال
 ، الذي يعد من أنفس كتب الفقه الشافعي وأوسعها ) احلاوي (وهو صاحب كتاب 

رأ على كتاب ا عز وجل وافتأت  أو غريه ممن جت)ابن قطبٍ ( فكيف لو رأى تفسري 
  .على علماء األمة وا املستعان

   

-ومنها حديث ابن عباس"  : قال الشيخ ربيع املدخلي يف النصوص النبوية السديدة

ما شاء ا  : - صلى ا عليه وسلم - أن رجال قال للنيب  :-رضي ا عنهما 
 ما شاء ا :قل .جعلتين  عدالًأ : - صلى ا عليه وسلم- فقال النيب !وشئت 

  .وحده

   

هلذا الصحابي اجلليل الذي  -  صلى ا عليه وسلم- قول النيب :الشاهد من احلديث 
 :ويف لفظ ، أجعلتين  عدالً : -  صلى اللهعليه وسلم-ال يريد إال إجالل النيب 

  . أجعلتين  ندا

   

 إن حربا :قالت  - رضي ا عنها - وله شاهد من حديث قتيلة بنت صيفي اجلهنية
 ما شاء :تقولون ،  إنكم تشركون : فقال  ،- صلى ا عليه وسلم -جاء إىل النيب 



 ما :قولوا  : - صلى ا عليه وسلم- فقال الرسول . والكعبة : وتقولون ،ا وشئت 
  . ورب الكعبة : وقولوا ،شاء ا ثم شئت 

   

 مل يغضب من قول اليهودي بل أقره - صلى ا عليه وسلم - أن النيب :والشاهد منه 
 - ومل يأمرالنيب ، أن يقولوا القول الصواب الذي ال خيدش يف التوحيد :وأمر أصحابه 

 صلى - أصحابه وال أمر اليهودي حبمل امل على املفصل -صلى ا عليه وسلم 
  . وهو الناصح األمني-ا عليه وسلم

   

   . ما شاء ا وشئت:د يف اجلملة فيها النهي عن قول وللحديثني شواه

•  عليه وسلم -قال رسول ا خلطيب من خطباء أصحابه يريداخلري - صلى ا  .

  من يطع ا ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى: قال هذا الصحابي يف خطبته 

   . بئس خطيب القوم أنت:- صلى ا عليه وسلم -فقال له الرسول 

   

 - صلى ا عليه وسلم - مل حيمل رسول ا - رضي ا عنه -هذا صحابي جليل 
  .جممله على مفصله وإن كان صحابيا ال يريد إال خريا



"  و" محل امل على املفصل : "هذا النص وحده يف نظر املؤمنني يدك قواعد من يقول 
 هناك أشد من قول الرسول  فهل،"  نصحح وال هندم األشخاص " و "منهج املوازنات 

  ؟! بئس خطيب القوم أنت  :- صلى ا عليه وسلم -

   

 ا باطالأو شريط ببدعة فقلنا له ،  أو قال يف كتاب ،فإذا قال خطيب قوم كالم: 
 ألننا مستندون إىل جبل عظيم وهو هذا النص ؛بئست البدعة بدعتك حلق لنا ذلك 
  .م النبوي العظيم واملوقف احملمدي الكري

 سلم لألدلة واعرف قواعد السلف :فلو جاءنا احدهم بقال فالن وقال عالن نقول له 
 و ) إذا جاء هنر ا بطل هنر معقل : (املستمدة من كتاب ا وسنة رسوله مثل قوهلم 

) عليه وسلم- كل يؤخذ من قوله ويرد إال رسول ا صلى ا ("   

أحسن احملامل ملن كان على اجلادة وإن كان  واحلمل على ؟ ، فأين التأويل :أقول 
 ؟ظاهر كالمه باطال  

   

حدثَنا عبد اللَّهِ بن يوسف قَالَ أَخبرنَا مالِك عن هِشامٍ عن أَبِيهِ ] ٢١٢[قال البخاري 
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر ةَ أَنائِشع نلِّي  إِذَا :قَالَ عصي وهو كُمدأَح سنَع



 تَغْفِرسي لَّهرِي لَعدلَا ي نَاعِس وهلَّى وإِذَا ص كُمدأَح فَإِن موالن هنع بذْهتَّى يح قُدرفَلْي
هنَفْس بسفَي.  

   

سه  يف هذا احلديث أن النية السليمة ال تصحح العامل الفاسد فالذي سيسب نف:قلت 
  ال يقصد ذلك قطعاً 

  " ال أقصد التهوين :"فال يأتي أحدهم بتأصيالت يهون فيها من شأن البدع ويقول 

  فاملراد ال يدفع اإليراد وذاك الصحابي ما قصد أن جيعل  نداً قطعاً 

 أو يقول ، الغثاء ثم يزعم أنه ال يقصد السب بــوكذلك من يسب الصحابة ويصفهم 
  .اهلا متناسياً أن غري املعصوم ال يتأول كالمه تأولوا للسين إذا ق

 إذا كان كالم ا يؤول وفيه :"وال يأتني بعد ذلك متحذلق يقيس قياساً بارداً ويقول 
  "حمكم ومتشابه فكالم الناس من باب أوىل 

  .وما علم املسكني أن الوحي ال يتناقض واخللق يتناقضون 

   

"  تنبيه الغيب على خمالفات أبي احلسن املأربي" وقال العالمة أمحد بن حييى النجمي يف
إىل كالمه  ، أنا ال أمنع من مجع كالم العامل الذي فيه احتمال : إذ قال ،) ١٤/ ص(

أم أن كالمه اآلخر  ، ليتبني بالكالم اآلخر هل القائل يسري على وتريةٍ واحدة ، اآلخر



هل هو مشى على احلق واألدلة  بل إن هذا اجلمع املقصود منه أن يتبني ،مناقض لألول 
  اهـ. فيدان بذلك امليل، أو يتبني ميله يف أحدمها ، فتعرف نزاهته ،يف املوضعني 

   

   

هذا وصل اللهم على حممد وعلى آله وصحبه 
  وسلم

 


