تعلوق شوخنا العالمة ربوع بن هادي المدخلي على عبارة لشوخ اإلسالم ابن توموة
يف كتابه اقتضاء الصراط المستقوم ،يستدل بها من يجوز االحتفال بالمولد النبوي،
من كتابي( :المختارات البهوة من كتب شوخ اإلسالم ابن توموة للعالمة ربوع بن
هادي المدخلي) .ألخوكم :خالد بن ضحوي الظفوري.
( )321/2من االقتضاء :علق الشوخ ربوع على قول شوخ اإلسالم ابن توموة:
(وكذلك ما يحدثه بعض الناس ،إما مضاهاة للنصارى يف موالد عوسى علوه السالم،
وتعظوما .واهلل قد يثوبهم على هذه المحبة واالجتهاد ،ال على
وإما محبة للنبي ،
ً
البدع -من اتخاذ مولد النبي  عودً ا).
فقال الشوخ ربوع( :ص :)292:تعلوق الفقي على إثابة المبتدع( .ص،)294:
(ص .)133:قال شوخ اإلسالم ابن توموة يف معارج الوصول (ص( :)23:وكل بدعة
ضاللة ولكن إذا كان صاحبها قاصدً ا للحق فقد ُيعفى عنه ،فوبقى عمله ضائ ًعا ال فائدة
فوه ،وهذا هو الضالل الذي ُيعذر صاحبه فال يعاقب وال يثاب).
وىص كالم الشوخ محمد حامد فقي يف (ص )292:الذي أشار إلوه الشوخ ربوع
هو« :كقف يؽون لفم ثواب عؾى هذا؟ ،وهم مخالػون لفدي رسول اهلل  ولفدي أصحابه؟
فنن ققل :ألهنم اجتفدوا فلخطلوا ،فـؼول :أي اجتفاد يف هذا .وهل تركت كصوص العبادات
مجا ً
ل لالجتفاد؟ والمر فقه واضح كل الوضوح .وما هو إل غؾبة الجاهؾقة وتحؽم األهواء،
حؿؾت الـاس عؾى اإلعراض عن هدي رسول اهلل  إلى دين القفود والـصارى والوثـقن،
فعؾقفم ما يستحؼوكه من لعـة اهلل وغضبه ،وهل تؽون محبة وتعظقم رسول اهلل  باإلعراض
عن هديه وكرهه وكراهقة ما جاء به من الحق لصالح الـاس من عـد ربه ،والؿسارعة إلى الوثـقة
والقفودية والـصراكقة؟ ومن هم أولئك الذين أحقوا تؾك األعقاد الوثـقة؟ هل هم مالك أو
الشافعي أو أحؿد أو أبو حـقػة ،أو السػقاكان أو غقرهم من أئؿة الفدى  ،حتى يعتذر لفم
وألخطائفم .كال ،بل ما أحدث هذه األعقاد الشركقة إل العبقديون الذين أجؿعت األمة عؾى
زكدقتفم وأهنم كاكوا أكػر من القفود والـصارى وأهنم كاكوا وبا ً
ل عؾى الؿسؾؿقن ،وعؾى أيدهم

وبدسائسفم وما كػثوا يف األمة من سؿوم الصوفقة الخبقثة اكحرف الؿسؾؿون عن الصراط
الؿستؼقم ،حتى كاكوا مع الؿغضوب عؾقفم والضالقن؟ ،وكالم شقخ السالم كػسه يدل عؾى
خالف ما يؼول من إثابتفم ،ألن الرسول وتعظقؿه الواجب عؾى كل مسؾم :إكؿا هو باتباع ما جاء
به من عـد اهلل ،كؿا قال اهلل تعالى :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ [آل عمران ،] ١٣ :وقال تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ﮲﮳﮴ﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﮊ [النساء ،]٠٦–٠٦:وقال تعالى :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ﮲﮳﮴﮵ ﮶﮷﮸ ﮹
﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂          
     ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ [النور.]٦٣ – ٧٤ :
وعلق الشوخ فقي يف (ص )294:على قول شوخ اإلسالم« :وأكثر هملء الذين
حراصا عؾى أمثال هذه البدع ،مع ما لفم من حسن الؼصد ،والجتفاد الذين يرجى لفم
تجدهم
ً
هبؿا الؿثوبة ،تجدهم فاترين يف أمر الرسول ،عؿا أمروا بالـشاط فقه ،وإكؿا هم بؿـزلة من يحؾي
الؿصحف ول يؼرأ فقه ،أو يؼرأ فقه ول يتبعه وبؿـزلة من يزخرف الؿسجد ،ول يصؾي فقه ،أو
قؾقال ،وبؿـزلة من يتخذ الؿسابقح والسجادات الؿزخرفة ،وأمثال هذه الزخارف
يصؾي فقه ً
الظاهرة التي لم تشرع ،ويصحبفا من الرياء والؽرب ،والشتغال عن الؿشروع ما يػسد حال
صاحبفا».

عؾق فؼي عؾى ذلك بؼوله« :فؽقف مع هذا يرجى لفم ثواب ،أو يؼبل مـفم دعوى حسن
قصد؟ وهل األعؿال الظاهرة إل عـاوين لؾؿؼاصد والـوايا؟ وإذا كان لفملء ثواب عؾى بدعتفم
فؾقؽن لؾقفود والـصارى وكل كافر إذن ثواب عؾى ما يلتون من الؽػر والوثـقة ،ألهنم يؼسؿون
جفد أيؿاهنم أهنم ل يؼصدون به إل اإلحسان والتوفقق».
وعلق الشوخ فقي يف (ص )133:على قول شوخ اإلسالم« :وآخرون قضقت
حوائجفم ،ولم يؼل لفم مثل هذا ،لجتفادهم أو تؼؾقدهم ،أو قصورهم يف العؾم ،فنكه يغػر
لؾجاهل ما ل يغػر لغقره».
قال فؼي« :إن كصوص الؽتاب والسـة صريحة بلن الجفل جريؿة ل عذر ،وأن الؿعؾوم
بالضرورة العؼؾقة :أن الجاهل لؾشيء يػسده ول يصؾحه ،سواء يف ذلك الدين والدكقا ،فؿن
عذرا يغػر به البدع والخرافات
عجب أن يؼقؿوا ما جعؾه اهلل جريؿة يعاقب عؾقفا أشد العؼوبةً ،
الجاهؾقة ،التي حولت الـاس عن اإلسالم إلى الجاهؾقة األولى .ولعؾفم يحتجون بؼول اهلل :ﮋ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ [النساء ،]٣٤:ولقس يف ذلك حجة؛ ألن
الجفل هـا هو السػه والطقش من لغؾبة الغػؾة والـسقان» (.)3

( )1أقول :لؾشقخ محؿد بن إبراهقم آل الشقخ –رحؿه اهلل -رسالة يف بقان معـى كالم شقخ اإلسالم ابن تقؿقة مـشورة يف
فتاويه بعـوان« :ملحق يف إىكار االحتفال بالمولد النبوي ،والرد على الشنقوطي» يف ( ،)07/3وأيضا لؾشقخ حؿود
التويجري –رحؿه اهلل -رسالة تـاول فقفا ذلك بعـوان« :الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبوان
أخطائهم يف المولد النبوي»[ .خالد]

