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 بتفريغه بعض اإلخوة ووضعوا له فهرًسا، وأسميته: 

 ( رسالة املولد للشوكاين عىلالنكت العوايل )

 مقبواًل عنده سبحانه وتعاىل.  هه وأن جيعلبأسأل اهلل أن ينفع 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 د. عبد العزيز بن ريس الريس 

 موقع اإلسالم العتيق املرشف عىل 
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 مقدمات تتعلق ببدعة املولد:

البدع ال تكون إال يف الدين، وقد ذكر هذا مجٌع من أهل العلم ممن ألف   :املقدمة األوىل

، وأيب شامة يف كتابه )الباعث يف إنكار البدع واحلوادث(،  يف البدع، كأيب بكر الطرطويش

تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  هذا  وذكر  )االعتصام(،  كتابه  يف  كتابه    والشاطبي  يف 

النورانية(   ابن رجب  )القواعد  الفتاوى(، وذكره  يف    ويف مواضع كام يف )جمموع 

   كتابه )جامع العلوم واحلكم(.

بل ذكر ابن تيمية عن أئمة أهل احلديث كاإلمام أمحد وغريه أهنم ذموا البدع واستدلوا  

يِن َما َلْ ﴿عىل ذلك بقوله تعاىل:   ُعوا هَلُْم ِمْن الدِّ َكاُء رَشَ ]الشورى:    ﴾  َيْأَذْن بِِه اهللََُّأْم هَلُْم رُشَ

ال تكون البدعة  ، فاستدالهلم هبذه اآلية يدل عىل أن البدع إنام تكون يف الدين، فلذلك  [21

 يف أمور الدنيا. 

وهذا ضابط مهم، ويدل عىل أن البدعة إنام تكون يف الدين اآلية املتقدمة، ويدل لذلك  

من أحدث  قال: »   ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي    عائشة  أيًضا ما أخرج البخاري ومسلم من حديث  

 «. يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
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النبي   »ملسو هيلع هللا ىلصفقول  هذا:  أمرنا  »يف  وقوله:  هذا،  ديننا  يف  أي  رد «  العالئي  فهو  قال   ،»

أي مردود غري مقبول باالتفاق :.   

ة إمجاع السلف عىل ذلك، ويدل  وقد ذكر ابن تيميالبدع كلها حمرمة،    :املقدمة الثانية

كالم الشاطبي يف كتابه )االعتصام(، والدليل عىل أن البدع كلها حمرمة    عىل إمجاع السلف 

، وما  «من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: »ما تقدم من حديث عائشة  

النبي   أن  األنصاري  اهلل  عبد  بن  جابر  حديث  من  مسلم  »  ملسو هيلع هللا ىلصأخرج  بدعة  قال:  وكل 

 «.ضاللة

إنه من  قال: »  ملسو هيلع هللا ىلصخلمسة إال النسائي من حديث العرباض بن سارية أن النبي  وأخرج ا

وا   يعش منكم فسريى اختالًفا كثرًيا، فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، عضُّ

 «. حمدثة بدعةعليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل  

 . بد الرب، والبزار، وحسنه اإلمام ابن القيم  ، وابن ع صحح احلديث أبو نعيم

فهذه األحاديث وغريها كلها دالة عىل أن البدع حمرمة، وكلامت السلف من الصحابة  

 يف ذم البدع كلها دالة عىل أن البدع حمرمة.ومن بعدهم 

بقوله:    تنبيه: البدعة  ُيعرب عن  أنه  العلم  أهل  بعض  ،  "مكروهة"قد يوجد يف كالم 

 ومن فعل ذلك فهو ما بني أمرين: 
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يف كتابه    كام فعل ذلك الشاطبي أن يريد بالكراهة كراهة التحريم،  األمر األول: 

هة التحريم، ثم ذكر  أنه يريد بالكراهة كرا)االعتصام(، فقد عربَّ بالكراهة وبنيَّ يف موضع  

البدع يف حرمتها وجرمها يف   فليست  البدع عىل مراتب، وهذا حق،  أن  نفسه  الشاطبي 

 مرتبة واحدة، لكنها كلها حمرمة. 

أن يريد كراهة التنزيه، كام يوجد يف كالم السيوطي، وقبله العز بن عبد    األمر الثاين:

العلم، وهؤالء خمطئو  أهل  والقرايف، وغريهم من  األدلة  ن قطًعا ألهنم خالفوا  السالم، 

الرشعية من جهة، وخالفوا إمجاع السلف من جهة أخرى، فإن السلف جممعون عىل أن  

 البدع كلها حمرمة. 

الثالثة الدين بدعة حسنة، ويدل لذلك ما    :املقدمة  البدع كلها ضاللة، فال يوجد يف 

«، وتقدم نحو ذلك  وكل بدعة ضاللةقال: »  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    حديث جابر  تقدم من  

 من حديث العرباض بن سارية. 

«  أحدثفقوله: »«،  من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد : »ملسو هيلع هللا ىلصوأيًضا قول النبي  

 يف سياق الرشط، فتفيد العموم.

اإل  تيمية  وقد حكى شيخ  ابن  كتابه    سالم  يف  والشاطبي  )االقتضاء(  كتابه  يف 

 )االعتصام( إمجاع السلف عىل أن البدع كلها ضاللة. 
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وقد ثبت عند املروزي يف كتابه )السنة(، والبيهقي يف كتابه )املدخل( عن عبد اهلل بن  

 . "ناس حسنةكل بدعة ضاللة وإن رآها ال"أنه قال:  عمر 

بدعة حسنة،   الدين  يف  يوجد  بدعة  فإذن ال  الدين  يف  بأن  املتأخرين  بعض  قال  وقد 

وُنظر فيها تبنيَّ أهنا ضعيفة وال ُيلتفت إليها، ومما  حسنة، واعتمدوا عىل شبه، وإذا ُحققت  

السلف  وإمجاع  املتقدمة  األدلة  عموم  ضعفها  فأدع  ُيبنيِّ  اختصار  مقام  املقام  وألن   ،

 . -إن شاء اهلل تعاىل- التفصيل يف هذا وقد ُأشري إىل بعض األدلة يف التعليق عىل الرسالة 

أن املعايص الشبهاتية  كام يف )جمموع الفتاوى(   ومما أفاد شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 أشد إثاًم من املعايص الشهوانية بداللة السنة واإلمجاع.  -أي البدع-

إثاًم من    فهذا يؤكد عىل أهنا أعظم  ُيؤكد  بل  البدع ضاللة، وأهنا كلها حمرمة،  أن كل 

 املعايص الشهوانية. 

يف عبادة، فقال  األصل يف العبادات احلظر واملنع، فلذا إذا اختلف اثنان    :املقدمة الرابعة

أحدهم إهنا عبادة، وقال ا آلخر أهنا ليست عبادة، فاألصل أهنا ليست عبادة، وال ُيقال  

 إهنا عبادة إال بدليل رشعي.

كلها   وأهنا  حمرمة،  كلها  البدع  أن  عىل  الدالة  األدلة  من  ذكره  تقدم  ما  لذلك  ويدل 

يِن َما َلْ َيْأَذْن بِِه اهللَُّ﴿ ة، كقوله تعاىل:  ضالل ُعوا هَلُْم ِمْن الدِّ َكاُء رَشَ ]الشورى:    ﴾َأْم هَلُْم رُشَ
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، وقد ذكر ابن تيمية كام تقدم يف )القواعد النورانية( عن فقهاء أهل احلديث كاإلمام  [21

 نع واحلظر. وغريه أهنم استدلوا هبذه اآلية عىل أن األصل يف العبادات املأمحد 

ز عبادة أو أن ُتستحب إال بدليل رشعي، فإن ل ُيثبت عىل هذه  فإذن ال يصح   أن جُتوَّ

 العبادة دليل رشعي فإهنا تكون حمرمة. 

ُيقال   وال  واجلواز،  اإلباحة  فيها  األصل  فإن  واملعامالت،  العادات  بخالف  وهذا 

 بحرمتها إال بدليل رشعي. 

 :املقدمة اخلامسة

 نوعان:  ملسو هيلع هللا ىلصينبغي أن ُيعلم أن سنة النبي 

 سنة فعلية.  -

 وسنة تركية.  -

ُتفقه وأن    ملسو هيلع هللا ىلص كام أن فعله  ف سنة، فكذلك تركه سنة، وهذه القاعدة مهمة وينبغي أن 

 ، وُأشري إىل بعض األدلة: ملسو هيلع هللا ىلصة النبي  ُتعرف، وهلا أدلتها من سن 

أن ثالثة نفر سألوا عن    أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس  الدليل األول:  

فكأهنم تقاّلوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل وال أنام، وقال اآلخر:   ملسو هيلع هللا ىلص عبادة النبي 

 أصوم وال أفطر. النساء، وقال الثالث: وأما أنا ف وأما أنا فال أنكح
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أما إين أخشاكم هلل وأتقاكم له، وأما إين  فقال: »   ملسو هيلع هللا ىلص ويف احلديث أن األمر بلغ النبي  

 «.أصوم وأفطر، وأقوم الليل وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

سنة، فال يصح ألحد أن يرتك شيًئا عىل وجه التعبد  فإذن كام أن فعله سنة، فكذلك تركه  

 . إال بدليل رشعي

أن بشري بن مروان كان    أخرج اإلمام مسلم عن عامرة بن رؤيبة    الدليل الثاين:

قبَّح اهلل هاتني ":  خيطب، وكان إذا دعا رفع يديه يف الدعاء، فقال عامرة بن رؤيبة  

واهلل   اهلل  اليدين،  رسول  رأيت  بأصبعه   ملسو هيلع هللا ىلصما  ُيشري  أن  عىل  يزيد  اجلمعة  يوم  دعا  إذا 

 ."السبابة

 . ملسو هيلع هللا ىلصفقد استند عامرة بن رؤيبة عىل ترك النبي  

اإلمام  ف القاعدة  هذه  بنيَّ  وقد  سنة،  تركه  فكذلك  سنة  فعله  أن  كام  أنه  عىل  هذا  دل 

)الرسالة كتابه  يف  تيمية  الشافعي  ابن  اإلسالم  شيخ  وبيَّنها   ،)    القواعد( كتابه  يف 

ذلك   م  وقسَّ املعاد(،  )زاد  يف  القيم  وابن  )العمدة(،  ويف رشح  و)االقتضاء(،  النورانية( 

 يف كتابه )االعتصام(.  ووضحه أكثر يف كتابه )أعالم املوقعني(، وبنيَّ هذا الشاطبي  

، فالبد  كتب يف البدع كأيب بكر الطرطويش وأيب شامة وغريمها فقد بيَّنوا هذابل كل من  

 . وهو السنة الرتكية من معرفة هذا الضابط املهم
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  ملسو هيلع هللا ىلص ترك النبي أنه قال: إذا عارض العموم ومن لطيف ما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية  

النص   وُيقيد  العام،  اللفظ  خُيصص  تركه  قياًسا  فإن  صار  القياس  خالفه  وإذا  املطلق، 

فاسًدا، وهذه من نفيس القواعد، وقد ذكر ذلك يف كتابه )االقتضاء(، وهلذا التأصيل أمثلة  

 .-إن شاء اهلل تعاىل-يأيت بياهنا 

معترب، وقد تكاثرت األدلة  فهم السلف حجة، وهو دليل رشعي    :  املقدمة السادسة

 عىل بيانه، ومن تلك األدلة:

ْع َغرْيَ  ﴿قوله تعاىل:  الدليل األول:  
َ َلُه اهْلَُدى َوَيتَّبِ ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ َوَمْن ُيَشاِقْق الرَّ

ِه َما َتَوىلَّ َوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصرياً  وجه الداللة:  [،  115]النساء:    ﴾َسبِيِل املُْْؤِمننَِي ُنَولِّ

د هبذا الوعيد، فدل عىل أن سبيل املؤمنني حجة   أن من خالف سبيل املؤمنني فهو ُمتوعَّ

 وهو فهم السلف. 

اَم ُهْم  ﴿قوله تعاىل:    الدليل الثاين: ْوا َفإِنَّ َفإِْن آَمنُوا بِِمْثِل َما آَمنُتْم بِِه َفَقْد اْهَتَدوا َوإِْن َتَولَّ

ِميُع اْلَعلِيمُ   يِف ِشَقاق   َوُهَو السَّ مفهوم املخالفة: إن ل  [،  137﴾ ]البقرة:  َفَسَيْكِفيَكُهْم اهللَُّ 

 فقد ضلوا، فدل هذا عىل أن فهم السلف حجة.  يؤمنوا كام آمن الصحابة  

 ىل غري ذلك من األدلة الكثرية. إ

صىل اهلل  -وهو أن ترك النبي ومن ضبط هذين األمرين، وهو أن السنة الرتكية حجة، 

كام أن فعله سنة، وكذلك ضبط األمر الثاين وهو أن فهم السلف حجة،    -سنة  عليه وسلم 
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وإذا   املطلق،  اللفظ  وُيقيدان  العام،  النص  خُيصصان  السلف  وفهم  الرتكية  السنة  وأن 

البدع وال  خالفهام القياس صار القياس فاسًدا، فمن ضبط مثل هذا   استطاع أن يعرف 

 يكاد أن ُتشكل عليه بدعة. 

ينكشف   األمرين  هذين  وبضبط  كثريين،  عىل  ُتشكل  التي  اإلضافية  البدع  أكثر  فام 

 األمر، وتتميز السنة من البدعة. 

السابعة البدع  :املقدمة  حممد    إن  أمة  يف  االستدالل    ملسو هيلع هللا ىلص دخلت  منها  طرق،  بعدة 

الشاطبي   هذا  بنيَّ  وقد  كتابه  بالعمومات،  شيخ    يف  ذلك  وذكر  )االعتصام(، 

حممد   أمة  عىل  دخلت  التي  البدع  أكثر  فام  وغريه،  االقتضاء  يف  تيمية  ابن    ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم 

 اإلطالق. و بالعمومات

 ومن أمثلة ذلك: 

أن طائفة يدعون دعاًء مجاعًيا، فإذا قيل هلم: ما دليلكم؟ قالوا: قوله املثال األول:   -

عًا َوُخْفَيةً ﴿تعاىل:  ُكْم َتََضُّ  ﴾، فاستدلوا هبذا النص. اْدُعوا َربَّ

الثاين: - ُأنكر عليهم وقيل   املثال  هناك أذكار مجاعية بدعية يقوم هبا طوائف، فإذا 

 هلم: ما دليلكم عىل هذا؟ أتوا بالنصوص العامة واملطلقة عىل فضل الذكر. 

فُيقال: إن النص العام إذا  طريقة ضبط هذا باألمرين السابقني، األول بالسنة الرتكية،  و

 خالف السنة الرتكية، فإن السنة الرتكية ُُتصص العام وُتقيد املطلق، وُتبنيِّ املجمل.
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العامة التي تقدم ذكرها، فُيقال  مجاعيًّاعاًء  اهلل د  ندعوا فإذا قالوا:   ، واستدلوا باألدلة 

اهلل   يفعله رسول  ل  اجلامعي  الذكر  هذا  سنة  ملسو هيلع هللا ىلصهلم:  تركه  فكذلك  سنة  فعله  أن  فكام   ،

 . وُحجة، وهو خُيصص اللفظ العام وُيقيد اللفظ املطلق، وُيبنيِّ اللفظ املجمل

البدع كالقياس، فام أكثر الذين يستعملون القياس يف  وهناك طرق أخرى دخلت منها 

 ن. إدخال البدع يف الدي 

السلف،   فهم  البدع:  ُتضبط  به  الذي  الثاين  وُيقيد  واألمر  العام،  اللفظ  فهو خُيصص 

 . املطلق، وُيبنيِّ املجمل، فإذا رأيت أحًدا أراد أن ُُيدث بدعًة فتحتج عليه بفهم السلف

، فقد ثبت عنه عند الدارمي وابن وضاح مسعود    ومن أمثلة ذلك ما فعله ابن

قوم   إىل  أتى  باحلىص،  أنه  اهلل  وُيسبحون  حلًقا  مائة،  جيلسون  اهلل  أحدهم سبحوا  فيقول 

 إلخ األثر....  فيسبحون مائة

فدل هذا عىل  ،  استدل برتك الصحابة    فلام رأى ذلك عبد اهلل بن مسعود  

 أن فهم السلف حجة، وهو ُيبنيِّ اللفظ املجمل، وخُيصص العام، وُيقيد املطلق. 

 ُتشكل عليه بدعة.   -بإذن اهلل-فمن ضبط هذين األمرين ال يكاد 

البدعة   التي تدخل هبا  الطرق  النبي  ومن  بمولد  أمثلة ذلك االحتفال  القياس، ومن 

واستدل القائلون باالحتفال بمولده بأدلة عامة وبالقياس، ومن قياسهم أهنم قالوا:  ، ملسو هيلع هللا ىلص

النبي   االثنني ألنه يوم مولد  الرشيعة استحبت صيام يوم  ثبت يف مسلم من    ملسو هيلع هللا ىلص إن  كام 
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ذلك يوم ُولدت فيه، ُسئل عن صيامه ليوم االثنني فقال: »  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أن   أيب قتادة، حديث  

 «.أو ُأنزل عيلَّ فيه-وُبعثت فيه 

 . ملسو هيلع هللا ىلصُيصام يوم االثنني فإذن نحتفل بمولد رسول اهلل  أنه  فإذن كام فقالوا:

وهو   الرتكية،  للسنة  ُمصادم  القياس  وهذا  قياس،  هذا  النبي  فيقال:  يفعل    ملسو هيلع هللا ىلصأن  ل 

ذلك، والقياس إذا صادم السنة الرتكية صار قياًسا فاسًدا، ثم ثانًيا السلف ل يفهموا هذا،  

 وال يصح.  وفهم السلف حجة وهو ُيبنيِّ أن هذا القياس فاسد 

وأنه    ملسو هيلع هللا ىلص ومن أدلة املحتفلني باملولد أهنم يستدلون بالنصوص العامة يف حمبة رسول اهلل  

 ، فقالوا: إذا كان كذلك فنحتفل بمولده. ملسو هيلع هللا ىلصرمحة اهلل ألمة حممد  

فيقال: هذا االستدالل ُمصادم للسنة الرتكية، وُمصادم لفهم السلف، فإذن ال يصح  

ُيعول عليه.  أن    أن  فبإذن اهلل ال يكاد  السلف،  الرتكية وفهم  السنة  وأؤكد أن من ضبط 

كتابه  تُ  يف  الشاطبي  سامها  التي  وهي  العملية،  للبدع  يدعو  من  شبهات  عليه  شكل 

 )االعتصام( بالبدع اإلضافية. 

 ، قد اخرتت هذه الرسالة ألسباب منها:وقبل التعليق عىل رسالة الشوكاين  

احتفال  أهنا خمترصة ويصلح التعليق عليها السيام عند قرب وقت  السبب األول: -

 .ملسو هيلع هللا ىلص أهل البدع بمولد النبي  

 . -إن شاء اهلل تعاىل-أن فيها تأصيالت مهمة يأيت ذكرها  السبب الثاين: -
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

النقية،  محًد  البيضاء  بالرشيعة  املنري  الرساج  النذير،  البشري  بعث  ملن  الغراء   واحلنيفيةا 

احلاملني لرايات السمنة املجلني بأنوار علومهم كل ظلمة ودجنة،    آلهالسوية البهية، وعىل  

هذا السؤال النفيس،    -غفر اهلل هلام  -وبعد: فإنه وصل إىل احلقري حممد بن عىل الشوكاين 

  جواب املسألة األوىل من مسألتي السؤال، وهي مسالة املولد.فلنتكلم يف

فأقول: مل أجد إىل اآلن دليال يدال عىل ثبوته من كتاب، وال سنة، وال إمجاع، وال قياس، 

وال استدالل، بل أجع املسلمون أنه مل يوجد يف عرص خري القرون، وال الذين يلوهنم، وال  

له السلطان املظفر أبو سعيد كوكبوري بن زين الدين الذين يلوهنم. وأمجعوا أن املخرتع  

املظفري بسفح قاسيون. ابتداع    عيل بن سبكتني صاحب أربل، وعامر اجلامع  قف عىل 

 وهو يف املائه السابعة، ومل ينكر أحد من املسلمني أنه بدعة. املولد يف القرن السابع.

---------------------------------------------- 

الشوكاين )قوله:   عىل  بن  حممد  احلقري  إىل  وصل  هلام  -فإنه  اهلل  نفسه    (-غفر  وصف 

ظني   ويف  تواضًعا،  أعلم-باحلقري  الذين    -واهلل  السلف  فإن  هذا،  مثل  يصلح  ال  أنه 

األورع وهو  وأحكم  وأعلم  أسلم  هذه    مذهبهم  أمثال  يستعملون  كانوا  ما  واألتقى، 

 العبارات، فاألوىل أن ُترتك أمثال هذه العبارات، هذا من جهة. 
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التواضع   وعىل  هلل  اإلخالص  عىل  نفسه  جُياهد  أن  للعبد  ينبغي  أخرى  جهة  ومن 

.  فيذكر بعضهم يف كتابته فيقول: كتبه الفقري إىل عفو ربه  "الفقري "واالنكسار، ومثلها لفظ  

اللفظ يف األصل لفظ صويف، وهي مرتبة من املراتب عند الصوفية، لذا هي مشتهرة  فهذا  

 عند الصوفية، وقد أشار هلذا شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(. 

مل أجد إىل اآلن دليال يدال عىل ثبوته من كتاب، وال سنة، وال إمجاع، وال قياس، )قوله:  

ن أنه مل يوجد يف عرص خري القرون، وال الذين يلوهنم، وال  وال استدالل، بل أجع املسلمو

 . (الذين يلوهنم. وأمجعوا أن املخرتع له السلطان املظفر أبو سعيد كوكبوري

 فوائد منها: يف هذا الكالم 

املولد، ال من كتاب وال سنة وال إمجاع وال  الفائدة األوىل:   أنه ال دليل صحيح عىل 

 املنع واحلظر. قياس، واألصل يف العبادات احلظر، فنبقى عىل األصل وهو 

أن املولد ل ُيفعل يف القرون املفضلة، وذكر جممعون عىل  أن املسلمني    الفائدة الثانية:

السلطان أبو املظفر أبو سعيد، وهذا السلطان يف  أن أول من اخرتعها    الشوكاين  

 يف السنة الثالثني بعد الستامئة.  القرن السابع، وقد تويف  

وما ذكره الشوكاين هو قول، ويف املسألة قول ثان  وهو أن أول من أحدثها العبيديون  

يف القرن الرابع، يف السنة الستني بعد الثالثامئة، وقد ذكر هذا مجاعة منهم املقريزي يف كتابه  

 )اخلطط(. 
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أحدثها العبيديون ملا ذكر املقريزي، والقاعدة أن  أن أول من    -واهلل أعلم-ويظهر يل  

املسلمني كانوا كارهني هلؤالء العبيديني املسمني كذًبا وزوًرا  املُثبت عنده زيادة علم، لكن  

بالفاطميني، لذلك ل ينترش املولد بني املسلمني وإنام رسى بني املنتسبني للسنة بعد ذلك،  

 . -واهلل أعلم-وانترشت فكان أول من أحدثها السلطان أبو املظفر، ثم شاعت  

سهل، لكن ُيستفاد منه أهنا باإلمجاع ل ُتفعل هذه البدعة يف القرون   واخلالف يف هذا

أئمة املذاهب األربعة، كأيب حنيفة  الثالثة األُول، فلم يفعلها الصحابة وال التابعون، وال  

 والشافعي ومالك وأمحد، وهذا كاف  يف بيان ضالهلا وابتداعها. 

من  )وله:  ق أحد  ينكر  ومل  السابعة،  املائه  يف  بدعةوهو  أنه  أن    (املسلمني  هبذا  يريد 

قد  املسلمني جممعون عىل أهنا بدعة، وهذا حق، لكن من املسلمني مع إقراره بأهنا بدعة  

زها، ومن املسلمني من وقف عند هذا احلد واكتفى بكوهنا بدعة.   أخطأ وجوَّ
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بدعة ضاللة وإذا تقرر هذا الح للناظر أن القائل بجوازه بعد تسليمه أنه بدعة، وأن كل  

َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلَّمَ   -بنص املصطفى مل يقل إال مما هو ضد للرشيعة املطهرة، ومل   -َصىلَّ اهللُ 

 يتمسك بيشء سوى تقليده ملن قسم البدعة إىل أقسام ليس عليها آثار من علم.

ة واحلاصل أنا ال نقبل من القائل باجلواز مقالة إال بعد أن يقيم دليال خيص هذه البدع

 التي يعرتف ها من ذلك العموم الذي ال ينكره. 

وأما جمرد قال فالن، وألف فالن، فهذا غري نافق. واحلق أكرب من كل أحد عىل أنا إذا  

عولنا عىل أقوال الرجال، ورجعنا إىل التمسك بأذيال القيل والقال، فليس القائل باجلواز  

 إال شذوذ من املسلمني.

فلم نجد هلم حرفا واحدا يدل عىل جواز ذلك، بل كلمتهم    أما العرتة املطهرة وأتباعهم

كاملتفقة بعد حدوث هذه البدعة أهنا من أقبح ذرائع املتمخلعة إىل املفاسد، وهلذا ترى هذه  

 الديار منزهة عن مجيع شعابن املتصوفة املتهتكة إىل هذه واحدة منها، وهلل احلمد. 

لدي املهدي  ذلك  عن  الذابني  اخللفاء  آخر  منع وكان  فإنه  املنصور،  بن  العباس  اهلل  ن 

العامة، واملرجو من اهلل تعاىل    دهماملوالد، وأمر هدم قبور مجاعة من األموات الذين تعتق 

بسلفه الصالح، فإن األمر    االقتداءإىل    -حفظه اهلل  -أن يلهم خليفة عرصنا املنصور باهلل

 اضطرام  ويوشك أن يكون هلا ... أرى خلل الرماد وميض مخر كام قيل:

---------------------------------------------- 
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وإذا تقرر هذا الح للناظر أن القائل بجوازه بعد تسليمه أنه بدعة، وأن كل بدعة  )قوله:  

  ( مل يقل إال مما هو ضد للرشيعة املطهرة  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلَّمَ   -ضاللة بنص املصطفى

أن كل بدعة ضاللة، وقد تقدم يف املقدمات ذكر األدلة عىل ذلك وإمجاع  إذن هذه قاعدة، 

 السلف. 

ومل يتمسك بيشء سوى تقليده ملن قسم البدعة إىل أقسام ليس عليها آثار من  )قوله:  

 ويف هذا أمران:  (علم

ز هذه البدعة معأن من  األمر األول:    جممعون  ألن املسلمني- اعتقاده بأهنا بدعة    جوَّ

 من فعل ذلك فإنه قلَّد غريه.  -عىل أهنا بدعة

خطأ وخمالف إلمجاع    تقسيم البدع إىل أقسام األحكام التكليفية اخلمسةأن    األمر الثاين:

إليه، ومن زلق يف هذا املزلق    السلف، وخمالف لألدلة، فلذلك مثل هذا ينبغي أال ُيلتفت

غها بدعوى أهنا بدعة   ز هذه البدعة مع موافقته مع مجيع املسلمني بأهنا بدعة، لكنه سوَّ جوَّ

 حسنة وليست ضاللة. 

اًل   لو قيلوأنبه إىل أمر دقيق:   ًغا إلحداث    بأن يف الدين بدعة حسنة  تنزُّ فإنه ليس ُمسوِّ

فمن قال بأن  أن املسلمني جممعون عىل أن األصل يف العبادات احلظر واملنع،  وذلك  البدع،  

ما ظنه من  هذه البدعة بدعة حسنة فإنه ل جيعل هذا دلياًل لتجويز هذه البدعة، وإنام دليله  

 األدلة العامة وغري ذلك. 
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قلت جائز،   ملسو هيلع هللا ىلصوأقرب هذا بام نحن فيه، فلو قال قائل بأن االحتفال بمولد رسول اهلل  

 أهنا بدعة؟   توافقنيله: ألست 

 قال: بىل، ولكنها بدعة حسنة. 

 بأن األصل يف العبادات املنع واحلظر؟فيقال له: ألست ُتقر 

 قال: بىل. 

،  ا بدعة حسنة إال إذا ُوجد عندك دليل رشعيفيقال له: إذن ال ينبغي لك أن تقول بأهن

انزلقت   الذين  العلامء  من  البدع، السيام  معنى  احلسنة وعرف  البدعة  معنى  فمن عرف 

 إلخ، فالبد أن ُيقر هبذا. ...  أقدامهم يف تقسيم البدع إىل حسنة وضاللة

دعة  ومن قال بأنه ليس يف الدين ب  اخلالف بني من قال بأن يف الدين بدعة حسنة فإذن  

أن   احلسنة  البدعة  ًغا ألصحاب  ُمسوِّ ليس  اخلالف  فهذا  كلها ضاللة،  البدع  بل  حسنة 

،  أحدثوا ما سموه بالبدعة احلسنة بالنظر إىل األدلة ُُيدثوا البدع، ألن حقيقة حاهلم أهنم  

 فإذن رجع اخلالف معهم يف النظر إىل الدليل. 

البدعة احلسنة يف قوهلم بأن يف الدين بدعة  فالبد أن ُيفقه مثل هذا، فلو دقق أصحاب  

، فلذا  حسنة لعلموا أن قوهلم بأن يف الدين بدعة حسنة ليس مسوًغا هلم إلحداث البدع

اخلالف يف أن يف الدين بدعة حسنة ال ثمرة هلم يف إحداث البدع مع اجلزم بأن البدع كلها  

 ضاللة وأنه ال يوجد يف الدين بدعة حسنة. 
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ذا ابن حجر اهليتمي الشافعي، وهو من أئمة املتأخرين، فقال يف فتاواه  وقد انتبه إىل ه

 خالف لفظي. حسنة أو أن البدع كلها ضاللة  احلديثية: والقول بأن يف الدين بدعة 

الدين بدعة حسنة   بأن يف  بل اخلالف حقيقي، ألن قوهلم  فيه نظر،  باللفظي  وتعبريه 

ًغا إلحداث البدع وإنام ُيقال هو خالف ال يرتتب عليه ثمخطأ،   .رة، وليس ُمسوِّ

 وأعيد بأسلوب آخر: 

من قال بأن يف الدين بدعة حسنة فإنه لو ُدقق يف كالمه لتبنيَّ أنه ال ممسك له يف هذا  

بأن األصل  وذلك أن من قال بأن يف الدين بدعة حسنة ُمقر  الزعم اخلطأ يف إحداث البدع،  

إىل يأيت  ال  فإذن  واملنع،  احلظر  العبادات  بدعة    يف  بأهنا  تلقائًيا  فُيجوزها هكذا  بدعة  أي 

يف   وهو  ذلك،  غري  أو  سنة  أو  كتاب  من  بدليل  حسنها  عىل  يستدل  أن  فالبد  حسنة، 

 استدالله قطًعا خمطئ فيام هو بدعة، لكنه استدل بام يظنه دلياًل. 

ر  فلذا البحث معه يرجع إىل ما ظنه دلياًل ال يف قوله بأن يف الدين بدعة حسنة، فلو ُقد

يقول  رجاًل  النبي    قابلت  بمولد  االحتفال  باتفاقي    ملسو هيلع هللا ىلصبجواز  بدعة  هذه  له  فتقول 

 واتفاقك. 

 ثم يقول: لكنها بدعة حسنة. 

ز إال بدليل    فتقول له: ألست توافقني عىل أن األصل يف العبادات احلظر واملنع؟ وال جُتوَّ

 رشعي؟ 
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 . بىلفيقول: 

 فيقال: ما دليلك؟ 

فيأيت بأدلته، وهي ما بني عمومات أو مطلقات أو قياس، إىل غري ذلك من األدلة، فرُيد  

 عليه. 

األدلة التي يزعمها، وليس بمجرد قوله إهنا بدعة حسنة فتكون  فإذن حقيقة اخلالف يف  

بدعة   الدين  يف  بأن  القائلني  عند  هو عىل حسنها، حتى  ُيدلل  أن  بل البد  بدعة حسنة، 

 حسنة. 

أنه لو قيل تنزاًل إن يف الدين بدعة حسنة فإنه ليس حجة وال ممسًكا وال  لم  فبهذا ُيع

ُمسوًغا ألصحاهبا يف أن جُيوزوا البدع، فلذا لو ُدقق يف هذا لقيل إن هذا اخلالف ال ثمرة  

له، مع القول بأنه خطأ، لكن بالنسبة إىل أصحابه فإنه ال ثمرة له وال يمكن هلم أن جُيوزوا  

 به البدع. 

واحلاصل أنا ال نقبل من القائل باجلواز مقالة إال بعد أن يقيم دليال خيص هذه  ):  قوله 

ينكره الذي ال  العموم  التي يعرتف ها من ذلك  للغاية،    (البدعة  نفيس  ألنه  وهذا كالم 

 يوافقنا عىل أن كل بدعة ضاللة. 
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وأما جمرد قال فالن، وألف فالن، فهذا غري نافق. واحلق أكرب من كل أحد عىل  )قوله:  

أنا إذا عولنا عىل أقوال الرجال، ورجعنا إىل التمسك بأذيال القيل والقال، فليس القائل  

 وهذا كالم عظيم للغاية، وفيه أمور:  (باجلواز إال شذوذ من املسلمني

قال  أنه ال يصح أن ُيعول عىل الرجال، فإن أقوال الرجال ُُيتج هلا ال هبا،  األمر األول: 

فيام نقله ابن القيم يف كتابه )أعالم املوقعني(: أمجع العلامء عىل أن    اإلمام الشافعي  

 ل يكن ليدعها لقول أحد كائنًا من كان.  ملسو هيلع هللا ىلصمن استبانت له سنة النبي  

وال يصح أن جُيعل اخلالف دلياًل، وقد حكى ابن عبد الرب يف كتابه )جامع بيان العلم  

الدليل، لذا قال تعاىل:  وفضله( اإلمجاع عىل ذلك، وذلك أن اخلالف ضعيف وُيتاج إىل  

 َفُحْكُمُه إِىَل اهللَِّ﴿
 
ء َتنَاَزْعُتْم  َفإِْن  ، وقال تعاىل: ﴿[10]الشورى:    ﴾ َوَما اْخَتَلْفُتْم فِيِه ِمْن يَشْ

َوَأْحَس  َخرْيٌ  َذلَِك  اآلِخِر  َواْلَيْوِم  بِاهللَِّ  ُتْؤِمنُوَن  ُكنُتْم  إِْن  ُسوِل  َوالرَّ اهللَِّ  ىَل 
إِ وُه  َفُردُّ  

 
ء ُن  يِف يَشْ

 . [59]النساء:  ﴾َتْأِويالً 

ز يشء يف   فاخلالف ضعيف مفتقر للدليل، فال ُيرد الدليل إىل اخلالف، فال جيوز أن جُيوَّ

 بالنظر إىل أقوال الرجال.  الرشع

أنا لو رجعنا إىل أقوال الرجال فإن القائلني بأهنا بدعة أجل   ذكر  األمر الثاين:  

 وأكثر وأقدم، وذلك أهنم ما بني أهنم ل يفعلوها أو أهنم رصحوا بأهنا بدعة ضاللة. 
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ز ذلك إال شذوذ من املسلمني، فأكثر العلامء عىل عدم جواز    األمر الثالث: ذكر أنه ل جُيوِّ

للناس أن أكثر العلامء عىل  ، وُُياول أنصارها أن ُيصوروا  ملسو هيلع هللا ىلصبدعة االحتفال بمولد النبي  

ذلك، وهم قطًعا خمطئون، ألهنم لو سئلوا: من أول من فعلها؟ فسيقولون إن أول من  

رافضة العبيديون يف القرن الرابع، أو أن يقولوا إن أول من فعلها األمري املظفر يف  فعلها ال

 القرن السابع. 

البدعة،   هذه  يفعلوا  ل  املفضلة  القرون  أصحاب  من  األولني  فإن  األمرين  كال  فعىل 

 لعلمهم أهنا ضاللة. 

عرف ما خرج يف هذه السنيات وهم ما يسمون باحلنابلة اجلدد، واملذهب احلنبيل  وهبذا يُ 

مذهب معترب من املذاهب الفقهية األربعة، ويف االنتساب إليه وإىل بقية املذاهب األربعة  

 تفصيل ليس هذا موضع بيانه، وقد سبق بيانه يف دروس أخر. 

بأن يدرس عىل متن، ثم ركزوا  وضبط دراسته    التأصيل يف الفقهلكن خرج أقوام باسم  

عىل املذهب احلنبيل، ثم أرادوا أن ُيقنعوا الناس بأن يف املذهب احلنبيل بدًعا كالتفويض  

 وغري ذلك، فتبنوا هذه البدع فأخذوا ُيشيعوهنا بني الناس باسم احلنابلة. 

 وأشري إىل خطئهم يف أمور: وهم يف ذلك خمطئون قطًعا، 



 

22 

أنه ال أصول هلم إال إثارة الشبه، فمن تتبع كتاباهتم وجد أنه ال تأصيل  األمر األول:  

أبو يعىل فيقولون: قال  الشبه،  إثارة  إال  ابن قدامة    احلنبيل  عندهم  بالتفويض، وقال  كذا 

 أناس من احلنابلة قرروا مذهًبا بدعًيا، فجعلوا هذا متكًئا وأصاًل. عن   كذا، ويبحثون

 صول. هذه األيبني عىل أمر فليذكر أصوله ثم ليبن عىل ومثل هذا خطأ، فمن أراد أن 

الثاين: الذي    األمر  السلفي  بعده عىل االعتقاد  األوائل من اإلمام أمحد ومن  احلنابلة 

قال ابن تيمية: ل ينفرد أمحد عن مالك والشافعي بعقيدة، بل  عليه أئمة السنة والسلف،  

 عقيدة السنة.العقيدة واحدة، وأئمة السنة جممعون عىل  

ل فلننظر إىل   لذلك إذا كنا سننظر للمذهب احلنبيل وإىل أنه يوجد فيهم من فوض وأوَّ

األوائل منهم كاإلمام أمحد وأتباعه وأنصاره من تالميذه وتالميذ تالميذه، فإهنم للسنة  

 هذا الشتهارهم بالسنة. لذا إذا أرادوا أن يصفوا رجاًل بأنه سلفي قالوا: حنبيل،  ،  نارصون

من   مثل  ومثلهم  متناقضون،  اجلدد  باحلنابلة  يسمون  من  سوًء  فلذما  ينسب  أن  أراد 

يف القرن الفالين أخطأ، وأن عاملًا آخر يف القرن اآلخر أخطأ،  لإلسالم بحجة أن عاملًا مسلاًم  

 فجمعوا هذه األخطاء فأرادوا أن ينسبوها لإلسالم، وهذا ال يصح بحال. 

تباعهم فلم نجد هلم حرفا واحدا يدل عىل جواز ذلك، بل  أما العرتة املطهرة وأ )وله:  ق

كلمتهم كاملتفقة بعد حدوث هذه البدعة أهنا من أقبح ذرائع املتمخلعة إىل املفاسد، وهلذا  

  ( ترى هذه الديار منزهة عن مجيع شعابن املتصوفة املتهتكة إىل هذه واحدة منها، وهلل احلمد
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ُيشري إىل أن ديار اليمن التي كان يسكنها ساملة من الصوفية، ومن هذه البدع، وصحيح  

زيدية وإنام تكلم  أنه يوجد عندهم زيدية وأن الزيدية عىل قدم وساق، وهو ل يتكلم عن ال

 التصوف.  عن جهة أخرى وهو 

النبي   بمولد  االحتفال  من  ساملة  اليمن  وكانت  بيانه كام    ملسو هيلع هللا ىلصبل  اشتهر  وقد  ،  سيأيت 

،  عىل متأخري الصوفية الذين هم يف الغالب ما بني رشك أو بدعة  "الصوفية"إطالق لفظ  

فيه األولون واملتأخرون فالبد من   الذي يدخل  العام  الصوفية اإلطالق  ُأطلق  إذا  لكن 

 م. التفصيل فيه

لذا قال ابن تيمية فيهم: فمنهم ظال لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق باخلريات،  

ُأطلو فإذا  العام،  باللفظ  الصوفية  متعبِّد،  قهؤالء  وكل  السلف  هبم  يراد  من  وا  فالبد 

الذين  فرُياد هبم ما اشتهر من املتأخرين التفصيل فيهم، أما إذا ُأطلقوا باالستعامل الغالب 

 ك أو بدعة. هم ما بني رش

السنة   أهل  ُُياج  أن  يريد  الصوفية  بعض  رأيت  ألين  إليه،  ُيتفطن  أن  ينبغي  وهذا 

السلفيني بأن ابن تيمية أو ابن القيم قد أثنوا عىل الصوفية ول يذموهم مطلًقا، وهذا حق،  

فكل متعبِّد ُيسمى صوفًيا، فيدخل فيهم أئمة السنة  لكن ل يذموا التصوف بمعنى التعبُّد، 

دهم، فبهذا االعتبار ال ُيذمون مطلًقا، أما باعتبار ما اشُتهر وُعرف من  األوائل ومن بع

 الصوفية فهم ما بني رشك أو بدعة. 
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باهلل)قوله:   املنصور  عرصنا  خليفة  يلهم  أن  تعاىل  اهلل  من  اهلل   -واملرجو  إىل    -حفظه 

أن  ويوشك    ...  أرى خلل الرماد وميض مخر  االقتداء بسلفه الصالح، فإن األمر كام قيل:

لطيف مع حاكم زمانه وأمري زمانه،    هذا أسلوب من الشوكاين  (يكون هلا اضطرام

 حتى يشحذ مهته للقضاء عىل هذه البدعة. 

ل يفعل كام يفعل الثوريون من انتقاصه وسبه والقول أنه هو وراء هذا األمر، ولو كان  و

صاحلًا ملا ريض بذلك، إىل غري هذا، وإنام تلطَّف، وهذا ليس غريًبا عىل الشوكاين، فإنه  

عن حكم الدخول عىل السالطني(، وذكر مسائل مهمة،  )رفع األساطني    رسالةصاحب  

وزادها مجااًل بتعليقات    العالمة حممد بن صالح العثيمني    وقد رشح الرسالة شيخنا 

 نفيسة للغاية. 
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ورسيان البدع أرسع من رسيان النار، ال سيام بدعة املولد، فإن أنفس العامة تشتاق إليها 

غاية االشتياق، ال سيام بعد حضور مجاعة من أهل العلم والرشف والرئاسة معهم، فإنه  

 ل إليهم بعد ذلك أن هذه البدعة من آكد السنن. وقد أحسن من قال: سيخي

 وأفسد منه جاهل متنبك ... فساد كبري عامل متهتك

 ملن هبام دينه يتمسك ... مها فتنة للعاملني كبرية

وال شك أن العامة أرسع الناس إىل كل ذريعة من ذرائع الفساد التي يتمكنون معها من  

العلم   يف  شهرة  له  من  حضور  ذلك  إىل  انضم  فإذا  ونحوه.  كاملولد  املحرمات  من  يشء 

اجلهاالت   أودية  يف  وخبطوا  الطاعات،  بصورة  املحرمات  فعلوا  والرئاسة  والرشف 

 ر بقوهلم: حرض معنا سيدي فالن وفالن وفالن.والضالالت، وختلصوا من ورطة اإلنكا

لقراءة   يدي  قعد بني  العلم  املتميزين يف طلب  فإن بعض اخلاصة  بم  العامة  دع عنك 

بعض علوم االجتهاد، فأخربين أنه حرض ليلة ذلك اليوم من هذا الشهر، يف بعض املوالد،  

معنا سيدي فالن وفالن وفال فقال: حرض  منه  فسألته عن فأنكرت عليه، وانقبضت  ن، 

الصفة التي وقعت بحرضة أولئك األعيان فقال يف مجلة رشع تلك القضية أنه قرأ املولد  

رجل سوقي، وأولئك األعيان يطربون ويسمعون حتى بلغ إىل بعضه ثم قام كأنام نشط  

من عقال، وهو يقول: مرحبا يا نور عيني مرحبا. وقام بقيامه مجيع احلارضين من األعيان 

صار ينهق قائام وهم كذلك، فتعب بعض احلارضين فقعد، فصاح عليه بعض  وغريهم، و

أولئك األعيان، وقال له: وقد ظهرت عليه سورة الغضب: قم ما هي ملعابه، هذا اللفظ،  
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وصىل إليهم تلك الساعة، ثم   -َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلَّمَ   -وهم ال يشكون أن رسول اهلل

م مجاعة  وأقبل  كأهنم  تصافحوا  مرسعني،  معاجلني  الطيب  من  أنواع  بأيدهيم  العامة  ن 

بقآئه فرصة  َوَسلَّمَ   -ينتهزون  َوآلِِه  َعَلْيِه  اهللُ  عزة    -َصىلَّ  أين  راجعون.  إليه  وإنا  هلل  فإنا 

هؤالء   بحرضة  حيصل  ال  أنه  وهب  والعقل؟.  واملروؤة  احلياء  فأين  ذهبت  فإن  الدين، 

لظن هم، أال يدرون أن العامة تتخذ ذلك وسيلة وذريعة األعيان يشء من املنكرات كام هو ا

إىل كل منكر، ويصكون بحضورهم وجه كل منكر، ويفعلون يف موالدهم التي ال حيرضها  

إال سقط املتاع كل منكر، ويقولن: قد حرض املولد فالن وفالن وفالن ويتمسكون بجامع  

 اسم املولد.

بأنه إذا مل حيصل يف املولد إال االجتامع   ومن ههنا يلوح لك فساد اعتذار بعض املجوزين

للطعام والذكر فال بأس به، وأنه ال يلزم من حتريم ما يصحبه من املحرمات حتريمه، ألنا  

نقول: املولد مع كونه بدعة باعرتافك قد صار مصحوبا عادة بكثري من املنكرات، وذريعة 

شتمل عىل غري الطعام والذكر أعز  إىل كثري من املفاسد. واتفاق مثل هذه املوالد التي ال ت

 من الكربيت األمحر.

---------------------------------------------- 

فإن    صدق    ( ورسيان البدع أرسع من رسيان النار، ال سيام بدعة املولد)قوله:  

البدعة   الرسيان واالنتشار يف األمة، ألهنا  من خصائص  الدينأهنا رسيعة  باسم  ،  تظهر 

 ، ومما يؤكد أن البدعة رسيعة الرسيان واالنتشار ما ييل: فلذلك يغرت هبا أهل العاطفة
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ُمغضًبا،  روى البخاري عن أم الدرداء أهنا قالت: دخل عيلَّ أبو الدرداء  األمر األول:  

 فقلت له: مالك؟ قال: واهلل ال أعرف من صالهتم شيًئا إال أهنم يصلون مجاعة. 

ال إله إال اهلل! هذا يقوله أبو الدرداء يف زمانه، لكثرة وانتشار البدع، فإذن لرسعة رسيان  

 هذه الكلمة.  البدع أدركها الرعيل األول، حتى قال أبو الدرداء  

يف الذين دخل عليهم ابن مسعود املسجد  ثبت عند الدارمي وابن وضاح األمر الثاين: 

حلًقا،   مائة وكانوا  اهلل  مائة، كربوا  اهلل  أحدهم: سبحوا  يقول  حلقة  كل  فيكربون  ويف   ،

 ويسبحون باحلىص. 

. وهذا يدل عىل  رأى ذلك عبد اهلل بن مسعود قال: ما أرسع هلكتكم يا أمة حممد  فلام

 أن البدعة رسيعة الرسيان واالنتشار. 

فينبغي ألهل العلم أن ُيشمروا عن ساعد اجلد يف معرفة ضوابط البدع،  إذا كان كذلك  ف

 .هذا أواًل وأن ُيدققوا يف ذلك لُيميزوا بني السنة والبدعة، 

وأنواعها  ينبغ   ثانًيا: أصنافها  بشتى  البدع،  بإنكار  يصدعوا  أن  املصالح  ي  مراعاة  مع 

 واملفاسد، جيب أن يكون هلم دور. 

واهلل إن من أخطر األشياء التي أسأل اهلل سبحانه أن ُيعيذنا منها، أن يكون العال هو  

قياس،  سبب البدعة، إما بفتوى بتجويزها، أو باملشاركة يف ذلك، فيغرت بإمجال أو عموم أو  
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فتنزلق قدمه يف البدعة، وقد قال ابن عبد الرب يف كتابه )جامع بيان العلم وفضله(: زلة  

 العاِل زلة العال. 

وأفسد منه جاهل متنبك، مها   ...  وقد أحسن من قال: فساد كبري عامل متهتك)قوله:  

ومثل ذلك ما ذكر ابن أيب حاتم يف مقدمة  (  ملن هبام دينه يتمسك  ...  فتنة للعاملني كبرية

ُيقال اتقوا فتنة العالكتابه )اجلرح والتعديل( عن سفيان الثوري أنه   الفاجر،    قال: كان 

 والعابد اجلاهل، فإهنام فتنة لكل مفتون. 

 بزلة العال.   ملسو هيلع هللا ىلصالت يف أمة حممد فكم حتصل من الفتن والضال

فعلوا )قوله:   والرئاسة  والرشف  العلم  يف  شهرة  له  من  حضور  ذلك  إىل  انضم  فإذا 

ن املعصية وأن ُتفعل  وهاهنا يكمن اخلطر العظيم،    (املحرمات بصورة الطاعات أن حُتسَّ

زوها أو شاركوا فيها. باسم الطاعة والعبادة، فتنًة واتباًعا للعلامء    الذين جوَّ

العلم قعد بني يدي )قوله:   املتميزين يف طلب  العامة بم فإن بعض اخلاصة  دع عنك 

لقراءة بعض علوم االجتهاد، فأخربين أنه حرض ليلة ذلك اليوم من هذا الشهر، يف بعض  

سألته املوالد، فأنكرت عليه، وانقبضت منه فقال: حرض معنا سيدي فالن وفالن وفالن، ف

التي وقعت بحرضة فيها عربة ملن أراد أن يعترب، واهلل إنك  وهذه قصة    (...  عن الصفة 

، يسترشف كل فتنة، فام إن ُيصل  تراها يف بعض طالب العلم، تشعر أن بعضهم مفتون

 إال وتراه ُيشارك بحجة االطالع واملعرفة وغري ذلك.  ة اجتامع عىل بدعة أو ضالل
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أي أن الذي يقرأ    (فقال يف مجلة رشع تلك القضية أنه قرأ املولد رجل سوقي)قوله:  

موه  رجل سوقي، أي أنه ليس حتى من أهل العلمأخبار املولد   حلسن    -واهلل أعلم -، وقدَّ

 صوته حتى ُيطرهبم. 

ويقولن: قد حرض املولد فالن وفالن وفالن ويتمسكون بجامع اسم    ...):  إىل أن قال

 أشار إىل أمرين مهمني: فإذن  (املولد

حَض عندهم،    ملسو هيلع هللا ىلص أهنم يف املولد يزعمون بدًعا وضالالت منها أن النبي  األمر األول: 

 . موجوًداوهو ال يزال وهذا قد ذكره الشوكاين قبل ثالثامئة سنة تقريًبا، 

بعضهم   وقالوا:  حدثني  األنوار  أغلقوا  اجتمعوا  فإذا  املولد،  ُيَضون  كانوا  أهنم 

النبي   النبي ملسو هيلع هللا ىلصسيحَض  حَض  يقولون:  ثم  برهة،  جيلسون  ثم  وهم   ملسو هيلع هللا ىلص  ،  ذهب،    ثم 

 ينشدون: 

 وسامح الكل فيام قد مىض وجرى.  ... هذا النبي مع األحباب قد حَض

 الشطر األول بدعي، والشطر الثاين رشكي. 

لو كان  وفلذلك تتالعب هبم الشياطني، فليس األمر مقترًصا عىل االحتفال هبذا اليوم،  

بل   لبدع وضالالت،  ذريعة  وهو  كيف  شنيًعا،  لكان  اليوم  هبذا  االحتفال  عىل  مقترًصا 

ُيَض ويغفر هلم الذنوب، وُيصل ما ُيصل فيها   ملسو هيلع هللا ىلصورشكيات، ومنها زعمهم أن النبي 

 من التربج واالختالط والسفور والغناء، وغري ذلك. 
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ملا ذكر أن حضور أهل العلم فتنة، فحضور أهل العلم    صدق    لقداألمر الثاين:  

واملتدينني هلذه املجالس فتنة ويستغلها العامة يف جتويز الباطل واملحرم، لذا ينبغي لإلنسان  

العلم  يأن    فإذا أرادأن يعلم أن هذا العلم أمانة فليتق اهلل فيه،   تحمل هذه األمانة وهي 

 قم بواجب هذه األمانة. يلف

واتفاق مثل هذه املوالد التي ال تشتمل عىل غري الطعام والذكر أعز من الكربيت  ):  قوله 

باملولد    (األمحر إذا احتفَّ  أنه  نوافقك  رد عىل إشكال وشبهة، وهو قول بعضهم: نحن 

 حمرمات صار حمرًما، لكن إذا ل ُيتف هبا حمرمات ملاذا حترمها؟ 

فيقول الشوكاين رًدا عليهم: ال يكاد يوجد احتفال باملولد إال وفيه حمرمات قد احتفت  

أندر من الكربيت األمحر، أي هو   به يف االحتفاالت  املحتفة  به، وقلة وجود املحرمات 

 نادر، والعربة بالغالب وال ُيلتفت إىل النادر. 

إن شاء اهلل  -جه يأيت ذكرها  ثم يقال: لو قدر أنه ل يكن معه أي حمرم، فإنه حمرم ألو

 . -تعاىل
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وقد تقرر أن سد الذرائع وقطع عالئق الوسائل إىل ما ال جيوز من قواعد الرشيعة املهمة 

احلط جزم بوجوهبا اجلمهور، وأنت إن بقيت فيك بقية من إنصاف ال تنكر هذا. وإذا قد  

أردت أن تعرف قول من  تبني لك أنه مل يقل أحد من أهل البيت وأتباعهم بجواز املولد، و

عداهم، فنقول: قد قررنا لك اإلمجاع عىل أنه بدعة من مجيع املسلمني، ولكن للملوك تأثريا  

يف تقويم البدع وهدمها، فلام كان املبتدع هلذه البدعة ذلك امللك ساعده ابن دحية وألف  

الرواية مل يأت  يف ذلك جملدا سامه: التنوير يف مولد البشري النذير، وهو مع توسعه يف علم  

 يف ذلك الكتاب بحجة نرية.

هذا.  من  أكر  تفعل  الدنيا  وحمبة  خلكان،  ابن  ذكر  كام  دينار  ألف  إجازة  جرم   ال 

املانع   من  املؤلفات  ذلك  يف  وكثرت  ساق،  عىل  اخلالف  قام  املولد  هذا  حدوث  بعد  ثم 

املص رد يف الكالم  واملجوز، فمن مجله املؤلفني يف ذلك الفاكهاين املالكي، ألف كتابا سامه:  

 عىل عمل املولد وشنع وبشع، ومن مجلة ما أنشده يف ذلك الكتاب لشيخه القشريي:

 يف أيامنا الصعبة ... قد عرف املنكر واستنكر املعروف 

 وصار أهل اجلهل يف رتبه  ...  وصار أهل العلم يف وهدة

 ساروا به فيام مىض نسبه ... حاروا عن احلق فام للذي 

 والدين ملا اشتدت الكربه  ... هل التقىفقلت لألبرار أ

 ومن مجلة املؤلفني يف املولد اإلمام أبو عبد اهلل يف عمل املولد.
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وإمام القرى اجلزري، وعى كتابه: التعريف باملولد الرشيف، واإلمام احلافظ ابن نارص، 

 وعى كتابه: مورد الصادي يف مولد اهلادي. 

 قصد يف عمل املولد.والعالمة السيوطي، ومحى كتابه: حسن امل

مع  منكر،  يصحبه  ال  أن  برشط  جوزه  من  ومنهم  جوازه،  بعدم  جزم  من  فمنهم 

َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوآلِِه    -االعرتاف بأنه بدعة، ومل يأت بحجة أصال. وأما خترجيه من حديث أنه

رق اهلل  قدم املدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأهلم فقالوا: هو يوم أغ  -َوَسلَّمَ 

فيه فرعون، ونجى موسى، فنحن نصومه شكرا هلل تعاىل كام فعل ابن حجر، أو من حديث  

كام فعل السيوطي، فمن الغرائب ،  عق عن نفسه بعد النبوة  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلَّمَ   -أنه

 التي أوقع يف مثلها حمبة تقويم البدع.

أنه ال جيوز إال  واحلاصل أن املجوزين وهم شذوذ   اتفقوا عىل  املانعني قد  بالنسبة إىل 

املنكرات. ذرائع  من  صار  أنه  عرفناك  وقد  والذكر.  الطعام  ملجرد  يكون  أن   برشط 

وال خيالف فيه أحد هذا االعتبار. وأما املولد الذي يقع اآلن من هذا اجلنس، فهو ممنوع 

حمتاج إىل بسط طويل، مشتمال عىل    منه باالتفاق. ويف هذا املقدار كفاية، وإن كان املقام

 إيراد كلامت املجوزين وردها.

ولكن ذلك ال يتم إال يف كراريس، وال بد أن يلهم اهلل أحد أرباب األمر إىل املنع من  

هذه القضية، فإهنا تنحسم بأمر يسري، وهو أن يمنع ذلك النشاد الذي صار يدعى لعمل  

 . داملولد، ويزجر. وهذا أمر يتمكن منه كل أح
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---------------------------------------------- 

قواعد  )قوله:   من  جيوز  ال  ما  إىل  الوسائل  عالئق  وقطع  الذرائع  سد  أن  تقرر  وقد 

واجب رشًعا، بل هو دليل من  وسد الذرائع    (الرشيعة املهمة احلط جزم بوجوهبا اجلمهور

الدليل يف بطالن التحليل(    الرشيعة، وقد ذكر ابن تيمية  أهم أدلة   يف كتابه )بيان 

 أكثر من ثالثني دلياًل عىل وجوب سد الذرائع. 

ثم ذكر هذه األدلة وزاد عليها ابن القيم يف كتابه )أعالم املوقعني( إىل أن أوصلها إىل  

 عىل أقسام: تسعة وتسعني دلياًل، وسد الذرائع  

ألنه ُيؤدي أمجع العلامء عىل حرمته، كحفر بئر يف طريق الناس، قسٌم قد   القسم األول:

 إىل الذريعة قطًعا. 

قسٌم أمجع العلامء عىل جوازه، وهو ما ال يؤدي إىل الذريعة إال نادًرا، كبيع    القسم الثاين:

حمرم العنب يف أي مكان وأي زمان، فإن هذا جائز وإن كان قد يوجد من يستعمله يف  

 كاخلمر. 

 . القرايف والشاطبي وقد ذكر هذين األمرين من الذريعة واإلمجاع عليهام  

الثالث: منه ما يؤدي إىل الذريعة غالًبا، ومنه ما ُيؤدي إىل الذريعة كثرًيا، وما    القسم 

يؤدي إىل الذريعة غالًبا فكالم أئمة املذاهب األربعة يدل عىل أهنم ُيرمونه، ألن العربة  

 بالغالب. 
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اإلمام مالكً  فإن  كثرًيا  الذريعة  يؤدي إىل  ما  كثرًيا من هذه    اأما  واإلمام أمحد ُيرمون 

هذا،  الذرائع بعض  حتريم  عىل  يدل  ما  الشافعي  واإلمام  حنيفة  أيب  كالم  يف  ويوجد   ،

فالعلامء قد يتنازعون يف بعض الذرائع التي ليست غالًبا وليست تؤدي إىل املحرم قطًعا،  

 .  حجية دليل سد الذرائعلكنهم متفقون عىل

أن   التيسري  فقه  ودعاة  البدع  ودعاة  والليرباليون  والشهوانيون،  العقالنيون،  وُُياول 

املباح، دائرة  عوا  ُيوسِّ أن  يريدون  الذرائع، ألهنم  دليل سد  دلياًل    ُيسقطوا  أسقطوا  فكلام 

 اتسعت دائرة املباح. 

درسوه، وأن يعرفوا الشبهات التي  لذا ينبغي لطالب العلم أن يفقهوا هذا الدليل وأن ي

 ُتثار عىل هذا الدليل. 

وأنت إن بقيت فيك بقية من إنصاف ال تنكر هذا. وإذا قد تبني لك أنه مل يقل )قوله:  

أحد من أهل البيت وأتباعهم بجواز املولد، وأردت أن تعرف قول من عداهم، فنقول: 

أي أن املسلمني جممعون عىل أنه    (املسلمني قد قررنا لك اإلمجاع عىل أنه بدعة من مجيع  

أن   ينبغي  البدعة، ومقتىض إمجاعهم عىل أهنا بدعة  بدعة، لكنهم خمتلفون يف حكم هذه 

 جُيمعوا عىل أهنا حمرمة، ألن السلف جممعون عىل أن كل البدع ضاللة. 

للملوك تأثرًيا  إن  ، فصدق    (وك تأثريا يف تقويم البدع وهدمهاولكن للمل)قوله:  

بام آتاهم اهلل من ملك وسلطان يستطيع أن ينرش السنة  يف تقويم البدع وهدمها، فامللوك  
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ويعمها فيأخذ أجرها، ويف املقابل إذا نرص بدعة فإهنا تشيع وتنترش فيأخذ وزرها، وكثري  

 نرصها كثري من امللوك، لذا شاعت وانترشت. من البدع قد 

قرون   تاريخ اإلسالم يف  تأملت يف  بدعة  إذا  ثم  التمشعر  بدعة  أن  املسلمني، وكيف 

شاعت   كيف  وغريها،  املولد  بدعة  عن  فضاًل  االعتقاد،  يف  بدعتان  ومها  املاتريدية 

تيمية   ابن  إن شيخ اإلسالم  املسلمني، حتى  بالد  ُسجن من هؤالء    وانترشت يف 

ب ألنه عىل االعتقاد السلفي، فبسبب متسكه بالسلفية ونرصته هلا ُسجن، حتى   امللوك وُعذِّ

، بل آخر مسألة ُسجن من أجلها ومات يف السجن من أجلها هو  مات يف سجنه  

 . ملسو هيلع هللا ىلصقوله بحرمة شد الرحل إىل قرب النبي  

فلذلك للملوك تأثري، وأبنيِّ لك قصة ُتدرك هبا كم ُيؤثر امللوك اجلهلة أو املبتدعة يف  

اشتهر  الذي  كبري  ال عال  ال  ابن أيب العز احلنفي  وهي قصة  قمع احلق ونرش الباطل،  

عىل   الطحاويةبرشحه  أنفس  العقيدة  وهو  العقيدة  هذه  عىل  سلفي  رشح  أول  وهو   ،

 الرشوح إىل اليوم. 

فعارص  ،    األشاعرة وهو يف طبقة تالميذ تالميذ ابن تيمية  فقد عارص ابن أيب العز

فكتب أحدهم قصيدة ضمنها رشكيات وبدًعا يف رسول  األشاعرة والصوفية وغريهم،  

فلام عرضها عىل    ،ها وكتبوا عليها ، فعرضها عىل مجع من أهل العلم يف زمانه فأيدوملسو هيلع هللا ىلصاهلل  

وقرأها، رأى أن فيها رشكيات وبدًعا، فعلق عليها وقال    عيل بن أيب العز احلنفي  

 إلخ. ... هذا بدعة، وهذا رشك وهذا غلو
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أن يبتز ابن أيب العز احلنفي، ويقول له:    -بلغة العرص-فأخذها هذا الرجل، ثم أراد  

يلتفت فلم  العلامء،  تعليقاتك عىل  وإال عرضت  مااًل  أيب  إليه   أعطني  احلنفي،  ابن  العز   

 . له مكانة ومنزلة  وكان قاضًيا و

فأخذها وعرضها عىل العلامء فكتبوا ردوًدا عليه واستنكاًرا، ثم ُرفعت إىل السلطان،  

جملس   ُيعقد  بأن  أمر  عليه  ُعرضت  مع  فلام  جملس،  ُعقد  فلام  مناقشته،  يف  العلم  ألهل 

عىل   فُعرضت  وراجع،  تائب  أنه  احلنفي  العز  أيب  ابن  أعلن  هؤالء  وتسلط  الضعف 

 عقوبته بعد توبته؟  علم ليحددوا السلطان فقال: ُتعرض عىل أهل ال 

فكتبوا أن ُيعزل، وأن جُيلد، وأن ُيفعل  فعقد املجلس األول، والثاين، إىل مخسة جمالس،  

، وفعاًل أوذي أذية شديدة،  به كذا وكذا، مع أنه أظهر الرتاجع والتوبة، لكن أبى السلطان

فقريً   فكان   صار  وغنا،  وقضاء  عز  يف  كان  أن  إهنبعد  حتى  زوجته  ا  طلقوا  م 

 أنه سلفي.  وتزوجوها، كل هذا بجريرة

وهلذه  ،  كل يوم    امفكان يعمل يف اخلياطة أو يشء من هذا عىل درمهني يقتات هب

أحب   وال  تتمة  نرش  إطالة  القصة  يف  السلطان  تأثري  كيف  انظروا  لكن  حوهلا،  الكالم 

 البدعة؟ 

ُنرصة البدعة من األشعرية والبدع العملية إىل   هافيواهلل قد مرَّ املسلمون بقرون طويلة 

غري ذلك، حتى منَّ اهلل بالدولة السعودية أسأل اهلل أن يعزها بالتوحيد والسنة، فنرصت  

القباب   وهدمت  البدع  وقمعت  السنة  علامء  ت  وأعزَّ السلفية  ورفعت  وأهلها،  السنة 
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الي إىل  ال  وم  واألرضحة،  السعودية،  يف  والسنة  التوحيد  راية  إال  مرفوعة  راية  ترى  ال 

اعتزالية،   وال  جهمية،  وال  صوفية،  وال  نعمة  و أشعرية  وهذه  البدع،  من  ذلك  غري  ال 

عظيمة نحمد اهلل عليها أواًل، ثم ندعو اهلل لوالتنا الذين أعزوا التوحيد والسنة، أسأل اهلل  

 . يعز علامءنا بالتوحيد والسنة وأن يقوهيمأن يعزهم بدينه وأن يقوهيم، وأن 

العلامء شيًئا مواهلل لوال اهلل ثم والتنا   استطاع أن يفعل  السلطان    ؟ا  لكن بقوة نرصة 

ت السنة، فادعوا هلؤالء الوالة، أسأل اهلل أن يزيدهم وأن يوفقهم وأن يقوهيم وأن   اعتزَّ

 يكفيهم ويرد كيد كل أهل الباطل يا رب العاملني. 

  ( ال جرم إجازة ألف دينار كام ذكر ابن خلكان، وحمبة الدنيا تفعل أكر من هذا) قوله:  

وافق هذا األمري وألَّف هذه الرسالة، ول يأت بدليل إال أنه فتنه  يريد أن يقول أن ابن دحية  

 باملال، أسأل اهلل أن يعيذنا وإياكم يا رب العاملني. 

القشريي هو ابن دقيق    (القشريي  ومن مجلة ما أنشده يف ذلك الكتاب لشيخه)قوله:  

 العيد املعروف. 

العلم يف وهدة ) قوله:   أي يف    "يف وهدة"  (وصار أهل اجلهل يف رتبه  ...  وصار أهل 

 ضعف. 

 ساروا به فيام مىض نسبه، فقلت لألبرار أهل التقى   ...  حاروا عن احلق فام للذي)قوله:  

فإذا نرص السلطان أهل البدع ضُعف أهل العلم، فليس بيد    (والدين ملا اشتدت الكربه  ...
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﴿ وجل:  عز  اهلل  يقول  لذا  سلطان،  وال  قوة  العلم  َوَنِصرياً أهل  َهاِديًا  بَِربَِّك   ﴾َوَكَفى 

سيف  كام يف )جمموع الفتاوى(: وقوام الدين ب، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  [31]الفرقان:  

 . ينرص وكتاب هيدي 

ال  ع يف الكالم عن املولد وشبهاهتم، حتى  فاكهاين  وسبق رشح رسالة  وحصل التوسُّ

منَّ بذكر عرش شبهات هلم واجلواب عليها، والرسالة ورشحها موجود يف موقع اإلسالم  

 . العتيق 

 ebvtg/33ly.bit://http   الرابط:

فمنهم من جزم بعدم جوازه، ومنهم من جوزه برشط أن ال يصحبه منكر، مع  )قوله:  

فإذن إذا اعرتف بأنه بدعة ول يأت بحجة فإنه    (االعرتاف بأنه بدعة، ومل يأت بحجة أصال

 ُيرجع إىل األصل وهو احلظر واملنع، وأهنا بدعة ضاللة. 

قدم املدينة فوجد اليهود   -َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلَّمَ   -وأما خترجيه من حديث أنه)  قوله:

يصومون يوم عاشوراء فسأهلم فقالوا: هو يوم أغرق اهلل فيه فرعون، ونجى موسى، فنحن  

ز املولد كام  ابن حجر العسقالين ممن    (نصومه شكرا هلل تعاىل كام فعل ابن حجر أخطأ وجوَّ

ل بعض الصفات، واستدل بحديث صيام يوم عاشوراء،   قياًسا عىل  فقال:  أنه أخطأ وأوَّ

 يوم مولده من باب أوىل. ب  ُُيتفلذلك 

http://bit.ly/33ebvtg
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هو   وثانًيا  أواًل،  هذا  فاسًدا،  قياًسا  فيكون  الرتكية،  للسنة  قياس مصادم  هذا  فيقال: 

 صح االستدالل بمثل هذا. خمالف لفهم السلف، فيكون مردوًدا، فإذا ال ي

َوَسلَّمَ   -أو من حديث أنه)قوله:   َوآلِِه  َعَلْيِه  النبوة، كام   -َصىلَّ اهللُ  عق عن نفسه بعد 

استدل السيوطي هبذا    (فعل السيوطي، فمن الغرائب التي أوقع يف مثلها حمبة تقويم البدع

ألنه قد عقَّ عن نفسه، فام وجه الداللة والدليل؟!    ملسو هيلع هللا ىلصوقال جيوز االحتفال بمولد النبي  

 ال وجود هلام. 

، ضعفه البيهقي وغريه، ثم ثانًيا لو صح فغاية  ملسو هيلع هللا ىلص أواًل احلديث ضعيف ال يصح عنه  

صادم السنة الرتكية صار قياًسا فاسًدا، وهو خمالف لفهم    ما يف األمر قياس، والقياس إذا

 السلف. 

واحلاصل أن املجوزين وهم شذوذ بالنسبة إىل املانعني قد اتفقوا عىل أنه ال جيوز )قوله:  

والذكر  الطعام  ملجرد  يكون  أن  برشط  املجوزين    (إال  أن  د  وأكَّ إىل  رجع  بالنسبة  شذوذ 

زها وهم شذوذ بني أهل العلم أجازوها برشط أال  املانعني، فيقول: من أجازها ممن أجا

ثم لو قدر    -إن شاء اهلل تعاىل-التجويز خطأ كام سيأيت بيانه    ُيتف هبا حمرمات، فيقال: هذا

 صحته فاحتفال بال حمرمات ال يكاد أن يوجد، والعربة بالغالب. 

وهذا تنبيه    (وأما املولد الذي يقع اآلن من هذا اجلنس، فهو ممنوع منه باالتفاق)قوله:  

دقيق، فاملولد بصورته احلارضة والتي شاعت وانترشت من قرون هي حمرمة باالتفاق،  
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غريمها من أهل  ل وال يصح أن ُينسب جوازها إىل احلافظ ابن حجر وال إىل السيوطي وال  

 ولد إال هبذه البدع وقد يصل إىل الرشكيات. العلم، ألنه ال يوجد م

 ثم فيه من املحرمات الشهوانية من االختالط والغناء، إىل غري ذلك. 

أختم الكالم يف املولد بام ييل: لو قدر أن املولد خال  من البدع والرشكيات واملعايص  

 الشهوانية، فإنه حمرم ألوجه: 

 . بيانهأنه بدعة، وكل البدع ضاللة وحمرمة كام تقدم الوجه األول:  

كام بنيَّ هذا ابن  والعيد هو كل ما يعود من زمان أو مكان لذاته،  انه عيد،    الوجه الثاين:

تيمية يف كتابه )االقتضاء(، ووضحه ابن القيم بأوضح من ذلك يف كتابه )إغاثة اللهفان(،  

 فهو زمان يعود لذاته، فلذلك يكون عيًدا، واألعياد حمرمة. 

امليالد والوطني، وغري ذلك، فكل  فاألعياد غري الدينية حمرمة، فكيف بالدينية، كعيد  

 هذه حمرمة فإذا احتف هبا الدين صارت أشد حرمة، ألهنا تكون بدعًة. 

قدم املدينة،   ملسو هيلع هللا ىلصويدل لذلك ما ثبت عند النسائي وأيب داود من حديث أنس أن النبي  

 «. طر وعيد األضحىقد أبدلكام اهلل خرًيا منهام، عيد الفوهلم يومان يلعبون فيهام، فقال: »

 ذكر ابن تيمية يف )االقتضاء( أن هذا الدليل دليل من األدلة عىل حرمة األعياد. 
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ُولد يف    ملسو هيلع هللا ىلصلو جترد املولد عن كل حمرم، فال يوجد دليل عىل أن النبي    الوجه الثالث:

ربيع األول، وليس  هذا اليوم، بل ذهب مجاهري أهل العلم إىل أنه ُولد يف اليوم الثامن من 

هناك دليل مستيقن، وقد اختلف العلامء عىل خالف طويل يف هذا، مع إمجاعهم إىل أنه  

 مات يف يوم االثنني يف ربيع األول، حكى اإلمجاع السهييل. 

إىل  ،  ملسو هيلع هللا ىلص فيا عجبي، كيف جيعلونه يوم فرح، وهو باإلمجاع يوم قد مات فيه رسول اهلل  

 . ملسو هيلع هللا ىلص األوجه يف بيان حرمة االحتفال بمولد رسول اهلل غري ذلك من 
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وأما ما سألتم عنه من الواقعة العظيمة يف القطر التهامي، وهي أهنم يزخرفون ويطوفون 

 حوهلا كام يطاف حول الكعبة ويزار. 

عىل يد سيدي حممد    هتامةفقد وصل إىل حمبكم سؤال من بعض السادات الساكنني يف  

النعم أمحد  السؤال  يبن  ذلك  فإن  أمكن،  إن  فانظروه  طول،  فيه  بجواب  فيه  وأجبت   ،

اشتمل عىل أهنم يعتقدون ين أولئك األموات، وتلك األحجار أهنا ترض وتنفع، وهذا من  

وال مرية، وهو من أشد من كفر الوثنية، ألهنم قالوا: إنام نعبدهم    الكفر الذي ال شك فيه

بونا إىل اهلل زلفى، وهؤالء قالوا: نعبدهم ليرضوا وينفعوا، فأي مصيبة أشد من الكفر. ليقر

 وأي منكر أطم منه.

وكيف يدعى القادر عىل إنفاذ األوامر أنه من. املؤمنني، وهؤالء إخوانه من املسلمني  

العباس  ورحم اهلل املهدي لدين اهلل ،قد صاروا يف الكفر الرصيح. إنا هلل وإنا إليه راجعون

 بن املنصور، فإنه قام يف إزالة هذا املنكر كل مقام. 

الواجب األهم، وعىل اجلملة االستدالل عىل   القيام هلذا  واهلل يلهم خليفة العرص إىل 

قبح هذه الوصية ال حيتاج إليه أحد، فإنه ال يشك أحد من املسلمني يف أن ذاك كفر، وال  

السنة مشحونان باألدلة القاضية بقبح الكفر  خيالف يف قبح الكفر أحد منهم، والقرآن و

فيه ورقة وجد  املصحف وقرا  اخذ  فيه، ومن  ما هم  الكافرين  أدلة  في  الناعية عىل  ها من 

رام   ولو  التطويل،  يف  فائدة  فال  ويكفي،  يشفى  ما  الكفر  أو  الرشك،  تقبيح  أو  التوحيد، 
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يف جملدات. اللهم أنت    جلاءاإلنسان أن يستفيض ما ورد يف ذلك من أدلة النقل والعقل  

 متقارصة عن القيام بدفع هذه املفاسد، وهدم هذه املنكرات. قدرتناتعلم أنا نجد 

 وليس يف وسعنا إال اإلنذار واإلبالغ، وقد فعلنا.

اللهم فاغضب لدينك وطهره من أدناس هؤالء الشياطني القبوريني، وأرحنا من هذه 

 املتن.األوساخ التي كدرت صفوة الدين 

املجيب حممد بن عيل الشوكاين، وفقه اهلل ملا حيبه ويرضاه، بحق حممد    انتهى من حترير

 .ملسو هيلع هللا ىلص وآله وصحبه، من شهر ربيع األول سنة ست بعد املائتني واأللف من هجرة النبي

---------------------------------------------- 

فقد وصل إىل حمبكم سؤال من بعض السادات الساكنني يف هتامة عىل يد سيدي  )قوله:  

ُينسب إىل أهل البيت، وإال حممد النعمي من طالب    "سيدي"لفظ    (حممد بن أمحد النعمي

 الشوكاين، لكنه قال سيدي، ألنه من األرشاف. 

األحجار  فإن ذلك السؤال اشتمل عىل أهنم يعتقدون ين أولئك األموات، وتلك  )قوله:  

أهنا ترض وتنفع، وهذا من الكفر الذي ال شك فيه وال مرية، وهو من أشد من كفر الوثنية،  

ألهنم قالوا: إنام نعبدهم ليقربونا إىل اهلل زلفى، وهؤالء قالوا: نعبدهم ليرضوا وينفعوا، 

ل هذا  ، فهؤالء طافوا حوصدق    (فأي مصيبة أشد من الكفر. وأي منكر أطم منه

كفار   قريش، ألن حقيقة رشك  كفار  أشد من رشك  أهنم  الذي عظموه فرشكهم  قريش 
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يعتقدون النافع والضار هو اهلل، لكنهم جعلوا هذه وسائل  وقعوا يف رشك الوسائط وهم 

ُبوَنا إِىَل اهللَِّ ُزْلَفىووسائط، وهو قوله تعاىل: ﴿  [. 3]الزمر:  ﴾ َما َنْعُبُدُهْم إِالَّ لُِيَقرِّ

﴿وقا تعاىل:    ل 
ِ
َهُؤالء َوَيُقوُلوَن  َينَْفُعُهْم  َوال  ُهْم  َيَُضُّ ال  َما  اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن  َوَيْعُبُدوَن 

ِعنَْد اهللَِّ ، وقد حكى ابن تيمية اإلمجاع عىل أن رشك الوسائط  [18]يونس:    ﴾ُشَفَعاُؤَنا 

 كفر أكرب، ذكر هذا كام يف )جمموع الفتاوى(. 

الذي   هو  الوسائط  من  ورشك  وهذا  الوسيلة،  باسم  اإلسالمي  العال  يف  اليوم  عمَّ 

 الضالل املبني ومن حتريف وتغيري الكلم. 

اللهم أنت تعلم أنا نجد قدرتنا متقارصة عن القيام بدفع هذه املفاسد، وهدم  )قوله:  

هذا يؤكد ما تقدم ذكره    ( وسعنا إال اإلنذار واإلبالغ، وقد فعلناهذه املنكرات، وليس يف 

أن العلامء ال يستطيعون أن يفعلوا شيًئا بالقوة، وإنام هذا يكون بنرصة السلطان واحلاكم  

 هلم، كام تقدم يف األبيات التي ذكرها ابن دقيق العيد، وكام يف كالم الشوكاين هذا.

يتعاونوا مع الوالة، السيام والة التوحيد كوالتنا أسأل اهلل أن  لذا ينبغي ألهل العلم أن  

يضع وأن  والسنة،  بالتوحيد  الدعاء  ييدأ  وايعزهم  فإن  هلم،  الدعاء  ُيكثر  وأن  بأيدهيم  ه 

 للوالة من عالمة أهل السنة. 
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الربهباري   اإلمام  األوائل-قال  السنة  أئمة  من  رأيت    -وهو  إذا  السنة:  يف  كتابه  يف 

للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء اهلل، وإذا رأيت الرجل يدعو عىل  الرجل يدعو  

 السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. 

األمر هذا  يف   وذكر  الصابوين  عثامن  وأبو  عقيدته،  يف  والطحاوي  عقيدته،  يف  املزين 

اهتبلوا أوقات إجابة الدعاء  لسلف الدعاء للسلطان، ف عقيدته، كلهم نصوا عىل أن عقيدة ا 

 فإن يف هذا صالح الدنيا والدين. ا هلم، وادعو

روى أبو نعيم عن الفضيل أنه قال: لو كانت يل دعوة مستجابة جلعلتها يف السلطان،  

 قيل له: ل يا أبا عبد اهلل؟ 

اجلنة،   أسألك  إين  اللهم  لقال:  مستجابة  دعوة  له  كانت  لو  بن أحدنا  الفضيل  لكن 

ان فصلح، حصله به صالح الدنيا والدين،  عياض أفقه من هذا، قال: فإنه لو ُدعي للسلط

 . وصدق  

فإنك تأيت يوم  افاستجاب اهلل لدعوتك، فأمر بخري أو قمع منكرً فلو دعوت للسلطان 

 القيامة بحسنات كثريات ُتضاعف عمرك مرات ومرات، فلذلك اهتبلوا الفرصة. 

كان يدعو بعد رمي اجلمرة   وقد حدثني بعض املشايخ أن شيخنا العالمة ابن باز  

 . الصغرى، يقول: رأيته رافًعا يديه وأكثر دعائه للملك
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لعلمه أن يف هذا الدعاء أجًرا عظياًم، وفيه من مصالح    شيخنا ابن باز  من  هذا  

 وخري الدنيا واآلخرة. 

وإياه  أسأل   الشوكاين، وأن جيمعني وإياكم  للعالمة  يغفر  أن  هو  إال  إله  الذي ال  اهلل 

إنه   علينا،  ال  لنا  املجلس حجة  هذا  جيعل  وأن  األعىل،  الفردوس  يف  وأحبابنا  ووالدينا 

 الرمحن الرحيم. 

 يقول السائل: 

ما حكم أكل احللوى يف هذا الشهر ملن ال حيتفل باملولد، وإنام جمرد األكل وال يعتقد 

 اليوم؟ جزاكم اهلل خرًيا.

 يقال: أكل هذه احللوى له حاالن: 

األوىل:   اإلثم  احلال  عىل  التعاون  ومن  حمرم  هذا  فإن  املشاركة،  وجه  عىل  ُيؤكل  أن 

 والعدوان. 

أال يكون عىل وجه املشاركة، دخل بيًتا فوجد حلوى فأكلها، فمثل هذا    الثانية:احلال  

 جائز. 

لكننا نوزع    ملسو هيلع هللا ىلصبيوم مولد النبي    وقد رأيت بعضهم يقول: نحن وهلل احلمد ال نحتفل

 احللوى. 
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 يقال: احللوى صورة من صور االحتفال. 

 يقول السائل: 

 ما الطرق املرشوعة ملحاربة هذه البدعة، بدعة املولد؟ 

يقال: الطرق سهلة للغاية، أول طريق وأهم طريق وهو واجبنا مجيًعا أن نتعلم أواًل،  

 وأن نعرف حكمه، والشبهات املثارة حوله واجلواب عليه. 

السنة،   لنرش  منا  واحد  يسعى كل  أن  أوالده ثانًيا:  بني  منا  واحد  لو نرشها كل  واهلل 

 وأزواجه وإخوانه وجريانه وأقاربه وزمالئه، فإن السنة تنترش رويًدا رويًدا ثم تقمع البدع.

وأخرًيا، قد تيرس يف هذا الزمن وسائل التواصل االجتامعي، كالواتساب، والفيسبوك،  

إلخ،  وتويرت، واالنست العلامء  قرام،  فتاوى  أن يستغل هذه يف نرش  منا  ينبغي لكل واحد 

هبا،   أهنم ُيتفلون  أهله  يعلم من  كان  وإذا  البدعة،  بيان ضالل هذه  الكلامت يف  وينرش 

 فليتواصل معهم وليحذرهم من االحتفال هبا. 

 أسأل اهلل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم اهلل خرًيا. 

 

 

 


