
 

 

 

املُهداِة  بالرمحِة  البرشيِة  َمنَّ عىل  الذي  هللِ  احلمُد 

اهللِ عبِد  بِن  عىل   ،ملسو هيلع هللا ىلص   ُُممٍد  والسالُم  َوالصالُة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسولِنَا وخليلِنَا ُممٍد بِن عبِد اهللِ 

ا  ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا َقْوًلا َسِديدا َ  . ﴿َيا َأُّيه

ُيْصلِْح َلُكْم َأْعََمَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع 

﴾ ا َعظِيَما ، 70]األحزاب:    اَّللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزا

ا َبعُد: 71  [، أمَّ



بإرس  فقد   اهللُ  ُممٍد  منَّ  سبحاَنه    ،ملسو هيلع هللا ىلصاِل  فقاَل 

َيْتُلو  ِمنُْهْم  َرُسوًلا  يِّنَي  اْْلُمِّ ِِف  َبَعَث  الَِّذي  ﴿ُهَو 

ْكَمَة  َواْْلِ اْلكَِتاَب  ُمُهُم  َوُيَعلِّ يِهْم  َوُيَزكِّ آَياتِِه  َعَلْيِهْم 

 [.2]اجلمعة:    َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضََلٍل ُمبنٍِي﴾

إبراهي  وهوَ  أبيِه  قاَل دعوُة  السالُم،  عليِه  َم 

َيْتُلو سبحانُه   ِمنُْهْم  َرُسوًلا  فِيِهْم  َواْبَعْث  نَا  ﴿َربَّ

يِهْم   ْكَمَة َوُيَزكِّ ُمُهُم اْلكَِتاَب َواْْلِ َعَلْيِهْم آَياتَِك َوُيَعلِّ

كِيُم﴾  [.129]البقرة:  إِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْْلَ

ق  َوُهوَ  النذيُر،  البشرُي  املنرُي  سبحاَنُه  الرساُج  اَل 

ا َوَنِذيرا ا  ا َوُمَبِّشِّ ا  َشاِهدا َأْرَسْلنَاَك  ا  إِنَّ النَّبِيه  ا  َ َأُّيه  .﴿َيا 



ا﴾ ُمنرِيا ا  اجا َوِِسَ بِإِْذنِِه  اَّللَِّ  إََِل  ]األحزاب:    َوَداِعياا 

45 ،46.] 

﴿َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِلْيَك  اهلدايُة كََم قاَل تعاََل    وهوَ 

َوًَل   اْلكَِتاُب  َما  َتْدِري  ُكنَْت  َما  َأْمِرَنا  ِمْن  ا  ُروحا

ِمْن  َنَشاُء  َمْن  بِِه  ََنِْدي  ا  ُنورا َجَعْلنَاُه  َوَلكِْن  يََمُن  اْْلِ

ُمْسَتِقيٍم﴾ اٍط  ِِصَ إََِل  َلَتْهِدي  َوإِنََّك    ِعَباِدَنا 

 [.52: رىالشو]

ينبِغي إال   وهوَ  صاحُب املقاِم املحموِد الِذي ال 

ْد بِِه َنافَِلةا َلَك َعَسى  لُه، قاَل تعاََل   ْيِل َفَتَهجَّ ﴿َوِمَن اللَّ

ا ََمُْموداا﴾  [. 79]اإلرساء:  َأْن َيْبَعَثَك َربهَك َمَقاما



أمَر اهللُ بطاعتِِه ِِف القرآِن ِِف نحٍو من  أربعنَي  وقد  

 كََم قاَل ذلَك شيُخ اإلسالِم ابِن تيميَة.  موضًعا

الرشيعُة   ملسو هيلع هللا ىلصلنبينَا    وإنَّ  بيَّنتها  علينَا  حقوقًا 

 املحمديُة، ومن  تلُكم احلقوِق:

قاَل    احلق   اهللِ  ملحبِة  سبٌب  فإنَّه  اتباُعه  األوُل: 

ُُيْبِْبُكُم سبحاَنه   بُِعوِِن  َفاتَّ اَّللََّ  بهوَن 
ُُتِ ُكنُْتْم  إِْن  ﴿ُقْل 

ُذُنوَبُكْم﴾اَّللَُّ َلُكْم  َوَيْغِفْر  [ وقال 31]آل عمران:     

ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ِلَِْن َكا  نَ ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم ِِف َرُسوِل اَّللَِّ 

ا﴾ َكثرِيا اَّللََّ  َوَذَكَر  اْْلِخَر  َواْلَيْوَم  اَّللََّ    َيْرُجو 

 [. 21]األحزاب: 



ه ومل الصادُق هَو املتبُع لٌه ومِن ادَّعى ُمبتَ   فاملحب  

ه فليَس صادًقا ِِف ُمبتِه بل  ُمبُته ناقصٌة.  يتبع 

 حديِث   من    الشيخانِ   أخرَج   ُمبُته، الثاين:  احلق  

 ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ   أنَّ   هريرةَ   أِب   حديِث   من  والبخاري    أنسٍ 

 من    إليهِ   أحبَّ   أكونَ   حتَّى  أحُدكم   يؤمنُ   اَل )ٍ قاَل:

 (أمجعنيَ  والناسِ  ووالِده ولِده

 حتَّى عىَل أن  نقد    فيجُب 
ٍ
َم ُمبَته عىَل ُمبِة كل  يشء

 .نفوسنَا

قاَل   ملسو هيلع هللا ىلص   يديهِ   بنيَ   يتقدمَ   الَّ   أن  الثالُث:  احلق  

ُموا َبنْيَ َيَدِي اَّللَِّ سبحاَنُه  ا الَِّذيَن آَمنُوا ًَل ُتَقدِّ َ ﴿َيا َأُّيه



َعلِيٌم﴾  َسِميٌع  اَّللََّ  إِنَّ  اَّللََّ  َواتَُّقوا    َوَرُسولِِه 

عباٍس 1]احلجرات:   ابِن  عِن  ابُن جريٍر  أخرَج   ،]

 . " ِخالَف الكتاِب والسنةِ  واتقولُ  ال "أنُه قاَل:

: البدُع؛ التِي حقيقُتها ملسو هيلع هللا ىلصالتقديِم بنَي يديِه    ومنَ 

النبي    عليِه  يكن   مل  ِما  الديِن  ِِف  وال   ملسو هيلع هللا ىلصإحداٌث 

 صحابُته. 

  ملسو هيلع هللا ىلص البخاري  ومسلٌم عن عائشَة أنَّ النبيَّ  أخرَج 

«. أ  »من   قاَل:  حدَث ِِف أمرَنا هَذا َما ليَس منُه فهو ردٌّ

ٌم وكبريٌة ِمن كبائِر   فاإلحداُث  أمٌر ُمرَّ الديِن  ِِف 

فإنُه   الدنَيا  أموِر  ِِف  اإلحداِث  بخالِف  الذنوِب 



لكنَّها  ُمدثاٌت،  والسياراُت  فاملكي فاُت  مباٌح، 

 . ليست  بدعًة ألهنَا من  أموِر الدنَيا

ِِف الديِن أنَّ اهللَ مل  يكمل  دينَه الزَم اإلحداَث    وإن  

َقال  لذا  الديِن  ببالِغ  األمانَة  اهللِ  رسوُل  يؤد   ومل  

اهللُ:   رمَحُه  مالٌك  األمِة "اإلماُم  َِف هذِه  َمن أحدَث 

 ملسو هيلع هللا ىلصيشٌء مل يكن  عليِه سلُفها فقد  زعَم أنَّ رسوَل اهللِ  

يقوُل   اهللَ  الرسالَة؛ ألنَّ  َأْكَمْلُت خاَن  َلُكْم ﴿اْلَيْوَم   

َلُكُم  َوَرِضيُت  نِْعَمتِي  َعَلْيُكْم  َوَأْْتَْمُت  ِدينَُكْم 

ْسََلَم ِديناا﴾ [ فََم مل يكن  يومئٍذ دينًا َفال  3]املائدة:    اْْلِ

 ."يكوُن اليوَم دينًا



اهللَ الذي ال إلَه إالَّ هَو أن  يمنَّ علينَا بالقياِم   أسأُل 

 . ملسو هيلع هللا ىلص بحقوِق نبينَا 

ولُكم   أقوُل  ِِل  اهللَ  وأستغفُر  تسمعوَن  َما 

 .فاستغفروُه إنَّه هَو الغفوُر الرحيمُ 

 

  



 

عىلى   احلمدُ  والسالُم  والصالُة  العاملنَي  رب   هللِ 

وآلِه  اهللُ عليِه  عبِد اهللِ صىلَّ  بِن  النبي  األمنِي ُممٍد 

ا بعُد:   وصحبِه وسلَم أمَّ

 مبغٌض هللِ رب  العاملنَي؛ اإلحداَث ِِف الدينِ   فإنَّ 

أغرُي  وهم   سلُفنا  يفعل ه  ومل   عليِه،  دليَل  اَل  ألنَّه 

ذلَك هَذا االحتفاُل   اهللِ، ومن   رَضا  وأحرُص عىَل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالذي يفعُله أصحاُبه بزعِم ُمبِة رسوِل اهللِ 

 ُمرٌم رشًعا ألوجٍه: وهوَ 



مل  و  عليِه،  دليَل   اَل   ألنهُ   بدعةٌ   أنهُ  اْلوُل:  الوجهُ 

وال سلُفنا األخياُر، ولو كاَن    ملسو هيلع هللا ىلصيفعل ه رسوُل اهللِ  

 .خريًا لسبقوَنا إليهِ 

 وهمُ   العبيديونَ   أحَدثه  من    أوَل   أنَّ  الثاِن:  الوجهُ 

 القرنِ   ِِف   -  وزوراً   كذباً   -   بالفاطمينيَ   املسمونَ 

م  أحواهِلم  أحسنُ   والذي  الرابِع،  رافضةٌ   أهنَّ

 -ملؤمننَي عائشَة  ا  أمَّ   ومتهمونَ   للصحابةِ   مكفرونَ 

 بالزَنا.  -َريَض اهللُ عنَها

األول ُوالثاين   يا القرُن  يمِِض  اهللِ  سبحاَن 

 والثالُث َفال ُتفعل  هذِه البدعُة.



القروِن    كيَف  أصحاُب  ويرتُكها  خرًيا  تكوُن 

املفضلِة فال سلَف للمحتفلنَي هبَذا اليوِم حتَّى من 

الٍك والشافعي  أئمِة املذاهِب األربعِة أب حنيفَة وم

 . -رمحهُم اهللُ  -وأمحَد 

النبي     الثالُث:  الوجهُ  باليوِم   ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ حتديَد مولِد 

 ، قطعيٌّ عليِه  دليَل  اَل  األوِل  ربيٍع  من   عرَش  الثايِن 

يوِم مولِد  ِِف حتديِد  يزالوَن خمتلفنَي  العلَمَء ال  وإنَّ 

هبَذا   ؛ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    حتديِده  عىل  واضٌح  دليَل  اَل  ألنُه 

 . اليومِ 

 يفعُل   البدعةِ   هذهِ   فعلِ   عندَ   أنَّه الرابُع:  الوجهُ 

 االستغاثةِ   مثُل   ورشكياٌت   بل    أخرى  بدعٌ   معَها



 احلرضِة،  كاعتقادِ   البدعِ   منَ   ذلَك   وغريِ   اهللِ  برسولِ 

 :أحُدهم يقوَل  حتَّى

حرَضا  هَذا قد   األحباِب  مَع  وسامَح .النبي    ..

 الكلَّ فيََم قد  مََض وجَرا

.  فالشطرُ  ، والثايِن: رشكيٌّ  األوُل: بدعيٌّ

عوَن ُمبَة رسوِل اهللِ ويشاقوَنه   يا يدَّ سبحاَن اهللِ 

 . ِِف أصل  الديِن الِذي جاَء بِه وهَو توحيد اهلل

 باالحتفال  اليوم   هذا  معاودة  أن  اخلامس:  الوجه

 عيدَ   إالَّ   الرشيعةِ   ِِف   ُمرمةٌ   كل ها  واألعيادُ   عيدًا،  يعترب

 .األضحى وعيدِ  الفطرِ 



ا املسلموَن أنَّ كثريًا مَن الباطِل يروُج   واعلُموا أُّي 

بحجِة كثرِة من  يفعُله أو  أنَّ اآلباَء َواألجداَد كاُنوا  

ليَس  وَهذا  الرشيعَة يفعلوَنه،  ألنَّ  اهللِ؛  عنَد  عذًرا   

إََل  االلتفاِت  وعدِم  والسنِة  الكتاِب  باتباِع  أمرت  

َ   ﴿َيا غريمَها كََم قاَل سبحاَنه الَِّذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا   اَأُّيه

ُسوَل َوُأوِِل اْْلَْمِر ِمنُْكْم َفإِْن َتنَاَزْعُتْم  اَّللََّ َوَأطِيُعوا الرَّ

وُه   ٍء َفُرده ُسوِل إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ ِِف ََشْ إََِل اَّللَِّ َوالرَّ

﴾ : لنساء]ا  َواْلَيْوِم اْْلِخِر َذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِويَلا

59.] 

﴿َوإِْن ُتطِْع َأْكَثَر ذمَّ اهللُ اتباَع الكثرِة ِِف قولِِه    وقد  

اَّللَِّ﴾ َسبِيِل  َعْن  ُيِضلهوَك  اْْلَْرِض  ِِف  ألنعام: ]ا  َمْن 



 ﴿َفِمنُْهْم ُمْهَتٍد َوَكثرٌِي ِمنُْهْم َفاِسُقوَن﴾[ وقال  116

 [.26]احلديد: 

وترِك   وذمَّ  واملعظَّمنَي  واألجداِد   
ِ
اآلباء اتباَع 

الناِر  أهِل  عن   سبحاَنه  قاَل  والسنِة،  الكتاِب 

َفَأَضلهونَ  اَءَنا  َوُكََبَ َساَدَتنَا  َأَطْعنَا  ا  إِنَّ نَا  َربَّ ا ﴿َوَقاُلوا 

بِيََل﴾  [.67]األحزاب:  السَّ

ب االحتفاِل  بدعَة  النبي   إنَّ  ِف    ملسو هيلع هللا ىلصمولِد  شائعٌة 

  ، اإلسالمي  كثريونَ العاملِ  هبا  وكثرٌي واملخدوعنَي   ،

يستع الشهِر  منهم  هذا  أوِل  من  هلا  ربيٍع د   شهِر 

الاألوِل،   بواجِب  الناِس نصيحةِ فقوموا  وحتذيِر   ،

روا  البدعِة فمن كاَن من الناِس ساملًِا فُيحذَّ من هذهِ 



، ومن كان منهم ِوقايًة فإنَّ الِوقايَة خرٌي من العالِج 

ليرتكَ  ُر  فُيحذَّ هبا  ًطا  وجيَتنَِبَهاهَ متور  تعاَل:  ا  قال   ،

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاِلَْْعُروِف ﴿ ُكنُْتْم َخرْيَ ُأمَّ

بِاَّللَِّ َوُتْؤِمنُوَن  اِلُْنَكِر  َعْن  عمران:    ﴾َوَتنَْهْوَن  ]آل 

110]. 

املجتمُع   أصبَح  الواحدِة  وقد  هذه  كالقريِة  عرَب 

االجتَمعي  ائِل  وس والفضائيِة  واِت  القن ، التواصِل 

أوالدَ  وأ كُ فتعاهدوا  ليم  أمجعنَي  حذروها  هَلُكم 

 وينُفروا منها النفرَة الشديدَة. 

أن    أسأُل  علينَا  يمنَّ  أن   ُهو  إالَّ  إلَه  اَل  الذي  اهللَ 

ُممٍد   نبينَا  من  حوِض  أن    ،ملسو هيلع هللا ىلصنرشَب  اهللَ  ونسأُل 



يشفَع فينَا نبينَا ُممدًا وأن  نكوَن رفقاَءُه ِِف اجلنِة إنَّه 

 الرمحُن الرحيُم. 

ملسلمنَي للقياِم يا َمن ال إَله إال أنَت وف ق ا  اللهمَّ 

الصالُح  السلُف  عليِه  َما  عىَل  نبي ك  وسنِة  بكتابِك 

إََل صالتِكم يرمح كم  الرحيُم وقوُموا  الرمحُن  إنَّك 

 اهللُ.

 


