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   مقدمة:

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ... أما بعد: 

مع أن أول من ابتدعه    ملسو هيلع هللا ىلص  فقد ابتيل كثري من املسلمني ببدعة االحتفال بمولد الرسول

أن جيتهدوا يف   الناصحني  لزاًما عىل  كان  فلذا  بدليل؛  يثبت  مل  يوم مولده  الرافضة، وأن 

إنكاره إما بخطبة أو كلمة يف مسجد أو درس أو بلقاء يف أحد وسائل اإلعالم أو بنرش 

املهمة   الوسائل  النكراء، ومن  البدعة  التحذير من هذه  والكلامت والكتب يف  الدروس 

 ترجم الدروس والكتب بام يتيرس من لغات غري عربية لتصل لغري العرب وهكذا... 

 وبعد: 

( قام  حواٌر مع ُُميزي االحتفال باملولد النبوي  فقد اّطلعت عىل تفريٍغ لدرٍس بعنوان: )

أسأل اهلل أن ينفع به عباده وأن جيعلُه مقبواًل    بتفريغه بعض اإلخوة ووضعوا له فهرًسا، 

 رمحن الرحيم. عنده، إنه ال

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 
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َعَسى َأْن َيْبَعَثَك ﴿قال اهلل عز وجل:  ومقاًما عظياًم،  منزلًة كبريًة،    ملسو هيلع هللا ىلص نَّ لنبينا حممٍد  فإ

دوَن غريِه، وقد    ملسو هيلع هللا ىلص هو للنبيِّ  وهذا املقام املحمود    [79]اإلرساء:    ﴾َربَُّك َمَقاًما حَمُْموًدا

املحمود   املقام  هذا  أنَّ  ببيان  السنة  العظيمجاءت  املوقف  يف  ر    هو شفاعتُه  يتأخَّ أن  يوَم 

ر آدم ويعتذر، ونوٌح، وموسى، وعيسى   . ملسو هيلع هللا ىلص ثم يشفع نبينا حممٌد ، األنبياء، يتأخَّ

ة ُقبيَل بعثِة النبيِّ   كانت يف جاهليٍة جْهالء، روى اإلمام مسلم عن عياض    ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ البرشيَّ

محار   النبي    بن  فمَ قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ  األرض  أهل  عىل  اطَّلع  اهلل  عرهبم  تَ قَ »إنَّ  هم 

هبذه الرسالة العظيمة، فكان    ملسو هيلع هللا ىلص، فبعث اهلل النبيَّ  اب«إال بقايا من أهل الكت  مهموعج

ْم آَياترهر ﴿، كام قال سبحانه:  للبرشيةهدايًة   نُْهْم َيْتُلو َعَلْيهر يِّنَي َرُسواًل مر ي َبَعَث يفر األُمِّ ُهَو الَّذر

ُمُهْم اْلكرَتاَب  ْم َوُيَعلِّ يهر ي َضالٍل ُمبرنيٍ َوُيَزكِّ ْن َقْبُل َلفر ْكَمَة َوإرْن َكاُنوا مر  . [ 2]اجلمعة:  ﴾َواحْلر

ْم  ﴿:  -عليه السالم- بل هو دعوُة أبيِه إبراهيم   نُْهْم َيْتُلو َعَلْيهر ْم َرُسواًل مر نَا َواْبَعْث فريهر َربَّ

أَ  إرنََّك  ْم  يهر َوُيَزكِّ ْكَمَة  َواحْلر اْلكرَتاَب  ُمُهْم  َوُيَعلِّ كريمُ آَياترَك  احْلَ يُز  اْلَعزر  [129]البقرة:    ﴾ْنَت 

يمٍ ﴿وهو اهلداية املُهداة كام قال سبحانه:   اٍط ُمْسَتقر َ
ي إرََل ِصر َك َلَتْهدر  [ 52]الشورى:    ﴾َوإرنَّ

 . ملسو هيلع هللا ىلصإىل غري ذلك من األدلة الكثرية الداّلة عىل علوِّ مكانه ورفيع درجته  

ل هذه اآلية-قال اهلل تعاىل   يًرا ﴿:  -وتأمَّ ا َوَنذر ً ًدا َوُمَبرشِّ َأْرَسْلنَاَك َشاهر ا  إرنَّ النَّبريُّ  َا  َيا َأُّيُّ

اًجا ُمنررًيا45) َ
ًيا إرََل اهللَّر برإرْذنرهر َوِسر  . ملسو هيلع هللا ىلص [46-45]األحزاب:   ﴾( َوَداعر
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قد شاَع وانترش  تفال  وهذا االح   ، ملسو هيلع هللا ىلصوالعنوان كام تقدم يتعلَّق باالحتفال بيوم مولده  

يف اليوم الثاين عرش من ربيع  ، فقد اعتاد كثرٌي من املسلمني  يف أكثر بالد العامل اإلسالمي

 لذا كاَن هذا احلوار الذي هو بعنوان:   ،ملسو هيلع هللا ىلصأن حيتفلوا بمولدِه  األول 

 ( ملسو هيلع هللا ىلصحواٌر مع ُُميزي االحتفال بمولد رسول اهلل )

 وسيكون هذا احلوار يف مسائل:

 . ملسو هيلع هللا ىلص  حمبُة النيبِّ :املسألة األوىل

موا حمبته عىل الوالد والولد،  واجبة،  ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ حمبة النبي  بل جيب عىل أهل اإليامن أن ُيقدِّ

موا حمبته عىل أنفسهم،   ومن مل يفعل ذلك فهو آثم، روى البخاري ومسلم  بل جيب أن ُيقدَّ

»ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ  عن أنس بن مالك 

البخارولده ووالده والناس أمجعني«   عمر   أن  عبد اهلل بن هشام  ي عن  ، وروى 

،  »ال يا عمر« :  ملسو هيلع هللا ىلص ألنت أحبُّ إيلَّ من كل يشء إال من نفيس، فقال  ،  يا رسول اهلل:  قال

نفيس. من   حتى 
ٍ
كلِّ يشء من  إيلَّ  أحبُّ  أنت  حمبة    فقال:  عىل  حمبتُه  م  ُتقدَّ أن  فإذن جيب 

 . ملسو هيلع هللا ىلص، فضاًل عن الوالد والولد، فهذا يدلُّ عىل علوُّ مكانته النفس

انتقصُه أو استهزأ به   وارتدَّ بعد إيامنه،  فقد كَفَر بعد إسالمه،    -والعياذ باهلل-لذا من 

،  ملسو هيلع هللا ىلصووجب قتلُه، قال اهلل عز وجل يف ذكر قصة أولئك النفر الذين استهزأوا برسول اهلل  

ُئوَن )﴿قال اهلل تعاىل:  ُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد  65ُقْل َأبراهللَّر َوآَياترهر َوَرُسولرهر ُكنُتْم َتْسَتْهزر ( ال َتْعَتذر
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قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ    روى البخاري عن ابن عباس  و  [66-65]التوبة:    ﴾إرياَمنرُكمْ 

فاقتلوه« دينه  ل  بدَّ استهزأ  »من  اهلل  ، فكل من  برسول  إيامنه    ملسو هيلع هللا ىلصأو سِخَر  بعد  يكفُر  فإنه 

النبيَّ  ومقام  خطري  فاألمر  إسالمه،  بعد  كبري   ملسو هيلع هللا ىلص   ويرتدُّ  وعند    مقاٌم  اإلسالم  دين  يف 

 املسلمني. 

 . ملسو هيلع هللا ىلص  أفضل خلق اهلل على اإلطالق هو حممد :املسألة الثانية

عن عبد اهلل بن سالم أنه قال: ما خَلَق اهلل خلًقا أكرم عليه من حممٍد  ثبت عند احلاكم  

 . قالوا له: وال جربائيل وال ميكائيل؟ قال: وال جربائيل وال ميكائيل. ملسو هيلع هللا ىلص

 من خلق اهلل  ال ُيدانيه خملوقطالق، فهو أفضل خلق اهلل عىل اإل
ٍ
، وال ُيساويه أيُّ يشء

أنَّ له املقام املحمود، وهو    من خلق اهلل، كام تقدم سبحانه، لذا كان له أشياء مل تكن لغريه  

اإلرساء   كام يف حديث  إنه  بل  األنبياء،  فيه  ر  تأخَّ الذي  العظيم  املوقف  هذا  يف  الشفاعة 

واملعراج يف البخاري وغريه عن أنس، ُأرسَي به وُعرج حتى بلَغ مقاًما عظياًم جتاوز فيه  

فتوقَّف جربيل،   السابعة،  النبيُّ  السامء  م  تقدَّ مقا   ملسو هيلع هللا ىلص ثم  بلغ  فيه رصيف  حتى  يسمع  ًما 

 ، اللهم صلِّ وسلم وبارك عىل حممٍد صىل اهلل عليه وسلم. األقالم

 . ملسو هيلع هللا ىلص  عالمة حمبة النيبِّ :املسألة الثالثة

عي حمبة هذا النبيِّ الكريم حممد بن  عالمةً  ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ ملحبة النبي   ، ال يصح لكل أحٍد أن يدَّ

ة هذه املحبة، فإذن  وال يكون عىل دعواه برهاٌن وال دليٌل    ملسو هيلع هللا ىلصعبد اهلل   ملحبته  ُيثبت ِصحَّ

باعُه، قال اهلل عز وجل:    عالمٌة عظيمةٌ  اتِّ إرْن   ق﴿ وبرهاٌن ظاهر ودليٌل ساطع، وهو  ُقْل 

بُّوَن اهللََّ
يمٌ   ُكنُْتْم ُُتر ْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر َرحر برْبُكْم اهللَُّ َوَيْغفر برُعوِنر ُُيْ ]آل عمران:    ﴾َفاتَّ
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عي وصاًل بليىلملسو هيلع هللا ىلصوهذه اآلية آية امتحان ملن كان صادًقا يف حمبة النبي    [31 ، وكلٌّ  ، كلٌّ يدَّ

عى ما شاءَ  فإنَّ دعواه مردودٌة غري  ، وإال  ، وإنام تثبُت الدعوى ألهل الربهان والدليل يدَّ

اتِّبا  ملسو هيلع هللا ىلص، وأكرب دليٍل وبرهان عىل صدق حمبة رسول اهلل  مقبولة  م بني عهو    ُه وعدم التقدُّ

فعلنا، وإذا ترَك    ملسو هيلع هللا ىلصمن عند اهلل سبحانه وتعاىل، فإذا فعَل    يديه بديٍن مل يرشعه ومل ُينزل

آَمنُوا ال  ﴿،  تركنا   ملسو هيلع هللا ىلص يَن  الَّذر َا  َأُّيُّ يٌع  َيا  َسمر إرنَّ اهللََّ  َواتَُّقوا اهللََّ   
َوَرُسولرهر َيَدْي اهللَّر  َبنْيَ  ُموا  ُتَقدِّ

 . [1]احلجرات:  ﴾َعلريمٌ 

 األصل يف كل عبادٍة وكل ديٍن املنُع واحلظر. :املسألة الرابعة

، وكلُّ من تعبَّد بعبادة مل تنزل  ملسو هيلع هللا ىلصفال يصح ألحد أن يتعبَّد بعبادة مل يتعبَّد هبا رسول اهلل  

فإنه قد وقع يف البدعة؛ ألنَّ األصل    ، سواء بالكتاب أو يف سنته بالوحي   ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهلل  

مْ ﴿يف كل عبادٍة املنع واحلظر، والعلامء متواردون عىل ذلك، قال اهلل سبحانه:   َكاُء    َأْم ََلُ ُُشَ

َيْأَذْن برهر اهللَُّ ينر َما ََلْ  ْن الدِّ ْم مر ُعوا ََلُ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف    [21]الشورى:    ﴾َُشَ

عىل    )القواعد النورانية(: وقد استدلَّ هبذه اآلية فقهاء أهل احلديث كاإلمام أمحد وغريه

 عليها. إال إذا دلَّ الدليل  املنع واحلظر، فال ُيتعبَّد بعبادة أنَّ األصل يف العبادات 

»من أحدَث يف أمرنا هذا  قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ    روى البخاري ومسلم عن عائشة  

  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النبيَّ    وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك  ،  ما ليس منه فهو رد« 

َب عن سنتي فليس مني« قال:   ، وروى مسلم عن جابر بن عبد اهلل األنصاري  »من رغر

    وروى اخلمسة إال النسائي عن العرباض  »وكلُّ بدعٍة ضاللة«قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبي ،
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، وروى »إياكم وحمدثات األمور فإنَّ كلَّ حُمدثٍة بدعة«قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ    بن سارية  

الزهد وغريه عن عبد اهلل بن مسعود   اتَّ   وكيع يف  تبتدعوا فقد  أنه قال:  بعوا وال 

 ُكفيتم، فإنَّ كلَّ بدعٍة ضاللة. 

عمر   بن  اهلل  عبد  )املدخل( عن  كتابه  البيهقي يف  بدعٍة    وروى  كلُّ  قال:  أنه 

 اللة وإن رآها الناس حسنة. ض

العبادات احلظر واملنع، والعلامء دارجون  فإذن األدلة متكاثرة   أنَّ األصل يف  بيان  يف 

 . فال عبادة إال بدليٍل رشعي  عىل هذا، 

، فحاول أن   أهل السنة يف تأصيلهم للبدعة أن ُيناطَح وقد حاول بعض مبتدعة زماننا  

وليست   واملنع  احلظر  عبادٍة  كل  األصل يف  ليس  أنه  وهو  اضطراب،  فيها  بنتيجة  خيرج 

بشبهات ُيقررها تتناىف مع هذا  ؛ ألنه وجد أنَّ حماولة إحداث البدع  ات عىل التوقيف العباد

)احلق األبلج يف الرد  ، وقد رددت عليه يف كتاب بعنوان:  اضطرابفأصبح يف  األصل،  

 ه العرفج(. عىل عبد اإلل

 تكون يف الدين.البدُع إمنا  :املسألة اخلامسة

  الدليل عىل جواز ركوب السيارات؟   يطلبلذا ال يصح أن  وهذا ضابٌط مهم للغاية،  

البدُع  أو الطيارات؟ أو غري ذلك...؛ ألنَّ هذه أموٌر دنيوية،   فلذا  تكون يف الدين،  وإنام 

ع  األصل يف العبادات احلظر أما األصل يف األمور الدنيوية اإلباحة، والدليل عىل أنَّ البد

ْن  ﴿إنام تكون يف الدين ما تقدم ذكره من األدلة كقوله تعاىل:   ْم مر ُعوا ََلُ َكاُء َُشَ ْم ُُشَ َأْم ََلُ
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ينر َما ََلْ َيْأَذْن برهر اهللَُّ ل قوله:    [21]الشورى:    ﴾الدِّ ينر ﴿تأمَّ ْن الدِّ ، وكام سبق يف احلديث:  ﴾مر

 . أي يف ديننا هذا »من أحدَث يف أمرنا هذا« 

ورشحِه، كأيب بكر    وقد توارد العلامء عىل بيان ذلكفإذن البدع إنام تكون يف الدين،  

واحلوادث( )البدع  كتابه  يف  البدع  الطرطويش  إنكار  عىل  )الباعث  يف  شامة  وكأيب   ،

ويف كتابه )اقتضاء الرصاط    واحلوادث(، وكشيخ اإلسالم ابن تيمية يف )القواعد النورانية(

، فإنَّ العلامء متواردون عىل  ، وهكذا االعتصام(يف كتابه )ستقيم(، وكالشاطبي املالكي  امل

 يف الدين. أنَّ البدع إنام تكون 

بدعة؛ ألنَّ ما ُيراد منه األجر  فإذن كلُّ ما ُيتديَّن به وُيراد منه األجر والثواب فإنه يكوُن  

 . واملنعوالثواب فهو عبادة، واألصل يف العبادات احلظر 

تكون يف العبادة  فكام أنَّ البدعة  كام تدخُل يف الغايات،  البدُع تدخُل يف الوسائل    تنبيه:

 ، وقد دلَّ عىل ذلك أدلة: العبادةنفسها فإهنا تكون يف الوسائل املؤدية إىل 

اء، أشاَر عمر  سبعونَ روى البخاري أنه ملا ُقتَِل   الدليل األول: عىل أيب     من الُقرَّ

د أبو بكر، وكيف جيمع القرآن بكر الصديق  ومل يفعلُه رسول   بجمِع القرآن، فرتدَّ

أن    بن ثابت    فلام رشَح اهلل صدَر أيب بكٍر لذلك، كلَّم أبو بكر وعمر زيدَ   ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  

تُ فقال زيد  جيمع القرآن،   ...إلخ،    ملسو هيلع هللا ىلصقدمان عىل أمٍر مل يفعله رسول اهلل  : كيف 

لبدع تدخُل يف الوسائل كام تدخُل يف  ، لكنه متقرر عندهم أنَّ ا ومجُع القرآن من الوسائل 

 ويف العبادة نفسها. الغايات 
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الثاِن: دخَل املسجد فرأى   ثبت عند الدارمي وغريه، أنَّ ابن مسعود    الدليل 

ويذكر مائة  اهلل  يسبحون  مسعود  أقواًما  بن  اهلل  عبد  عليهم  فأنكر  باحلىص،  مائة  اهلل  ون 

  ملسو هيلع هللا ىلص إليه رسول اهلل    مستدالا بأهنم قد أحدثوا أمًرا، فقال: أأنتم سابقون إىل خرٍي مل يسبق 

 باب ضاللة؟  وصحابته؟ أم أنكم مفتتحو

هذه الوسائل، فدلَّ عىل أنَّ البدع تدخل يف الوسائل   فأنكر عليهم ابن مسعود  

 كام تدخُل يف الغايات. 

إال أنَّ هلا ضابًطا دقيًقا ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه )االقتضاء(، وخالصة  

وإىل املانع  بد أن ينظر إىل املقتيض إلحداثها، هذا الضابط أنَّ من أراد أن حُيِدَث وسيلًة فال

وال   وصحابته الكرام ملسو هيلع هللا ىلص وإن كان املقتيض إلحداثها موجوًدا يف عهد النبي ن إحداثها، م

 . إليها ارمة؛ ألهنا لو كانت خرًيا لسبقون، فإنَّ فعَل مثل هذه الوسيلة بدعٌة حممانع يمنعهم

لوجوده، لكنه   ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ألنه ال خُيشى ذهاب القرآن يف زمانه مل جيمع القرآن ملسو هيلع هللا ىلصفإنَّ النبيَّ  

عمر   أشاَر  فلذلك  املُقتيض جلمعه،  ُوجد  مات  بجمع    ملا  الصديق  بكر  أيب  عىل 

اء السبعون خشية ذهابه،   َل الُقرَّ
تغريَّ املقتيض وُوجد املقتيض جلمِعِه، وهذا  فهنا  القرآن ملا ُقتِ

فعَل الصحابة هذه    لوجودِه، فلام تغريَّ املقتيض  ملسو هيلع هللا ىلصيف عهد النبي    املقتيض مل يكن موجوًدا

وال مانع يمنعُه ثم   ملسو هيلع هللا ىلص، فإذن إذا كان املقتيض لفعل وسيلٍة موجوًدا يف عهد النبي  الوسيلة

مل يفعل ذلك فإنه بدعة، أما إذا مل يكن املقتيض موجوًدا يف زمانه كجمع القرآن، لكن ُوجد  

ذلك ليس بدعة، بل قد يكون املقتيض موجوًدا يف زمانه وزمان    يف زمن أيب بكر، فإنَّ فعل 

لزوال املانع فال  فمثل هذا إذا فعله من بعدهم  الصحابة لكن هناك مانع يمنع من فعله،  
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أن يبلغ    والصحابة  ملسو هيلع هللا ىلص ، كاألذان يف مكربات الصوت، فإنَّ املقتيض عند النبي  بدعة  يكون 

فإذن املقتيض كان موجوًدا يف زماهنم، لكن  أقىص أمد يمكن أن يبلغه، الصوت يف األذان  

،  بدعة بعد ذلك ال يكون    كان هناك مانع وهو أنه مل خُيرتع، فلام اخرُتع وُوجد فإنَّ فعله

 ومثل هذا إلقاء الدروس يف املسجالت الصوتية وغري ذلك، وعىل هذا فقس. 

ملسمى بالتمثيل  ا  أو التمثيلفمن هذا ُيعرف أنَّ األناشيد املسامة باألناشيد اإلسالمية  

النبي  بدع،  اإلسالمي ...إلخ   لفعلها كان موجوًدا يف عهد  املقتيض  وصحابته،    ملسو هيلع هللا ىلصألنَّ 

توّسع اإلسالم يف عهد الصحابة، وال مانع   بوا يف هداية الشباب، السيام بعدوهو أن يتسبَّ 

 ه.يمنعهم من فعله، ومل يفعلوه، فدلَّ عىل أنه بدعة؛ ألنه لو كان خرًيا لسبقونا إلي

تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  نبَّه  بامء    وقد  ُيكتب  تنبيٍه  عىل  )االقتضاء(  كتابه  يف 

ليس ُمربًرا لإلحداث، بل ُيؤمر  : وينبغي أن ُيعلم أنَّ ذنوب العباد  الذهب، فقال  

  بالقرآن   ل قائل: إنَّ الناس اليوم ال ينتفعونالعباد أن يرجعوا إىل اهلل وأن يتوبوا إليه، فلو قا

ن به ...إلخ؟ فيقال: هذا بسبب ذنوهبم، فالبد أن ُيؤمر الناس بالتوبة إىل اهلل  ولذذوال يت

 . والرجوع إليه ال أن ُيغريَّ الدين ألجلهم

 كلُّ البدع ضاللة. :املسألة السادسة 

،  »كلُّ بدعٍة ضاللة«:  وتقدم ذكر حديث جابر  ال يوجد يف الدين بدعٌة حسنة،  

سارية:   بن  العرباض  بدعة«وحديث  حُمدثٍة  كلَّ  فإنَّ  األمور،  وحمدثات  فقال:  »وإيكم   ،
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: كلُّ بدعٍة ضاللة وإن رآها الناس حسنة. وقول ابن  وتقدم قول ابن عمر  ،  »كل«

 . إىل غري ذلك من كالم السلف الكثري يف مثل هذا  ..مسعود: وكلُّ بدعٍة ضاللة.

،  ن زعم أنَّ يف الدين بدعًة حسنة فقد أخطأ فإذن ال يوجد يف الدين بدعٌة حسنة، ومَ 

ما  ، وهلم شبهات أذكر  أن يزعموا أنَّ يف الدين بدعًة حسنة وقد حاول بعض املتأخرين  

 تيرسَّ منها واجلواب عليها، ثم ُأنبِّه عىل أمٍر دقيق للغاية يف هذه املسألة: 

أنه دخل املسجد، فرأى الناس يصلون   روى البخاري عن عمر    الشبهة األوىل:

الرتاويح أوزاًعا  إماٍم هلم،  يف املسجد صالة  ، أي كل ثالثٍة وأربعٍة يصلون وحدهم مع 

فقال: لو مجعناهم عىل إمام واحد. فجمعهم عىل إمام واحد، ثم دخل املسجد بعُد فرأى  

 البدعة هذه.   تالناس يصلون عىل إماٍم واحد فقال: نعم

أ الدين بدعة حسنة: إنَّ عمر  فقال من يزعم  البدعة هذه.    تقال: نعم  نَّ يف 

 فإذن يف الدين بدعة حسنة. 

 :واجلواب من وجهني

، لكن تركه  ملسو هيلع هللا ىلص هو أمٌر قد فعله رسول اهلل  أنَّ الذي دعا إليه عمر وفعله    الوجه األول:

ثبَت يف الصحيحني   أنَّ    من حديث عائشة  لسبب وهو خشية أن ُيفرَتض، فقد 

فرض، هذا الذي كان خيشاه  ثم تركُه خشية أن يُ صىل بالصحابة صالة الرتاويح،    ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  

من    ملسو هيلع هللا ىلص رأى أنَّ املانع الذي منَع النبيَّ  ملا    قد زال بعد انقطاع الوحي، وبفقه عمر  

 . ، فلذا رجَع وأحيا هذه السنةملسو هيلع هللا ىلصأن يستمّر عىل صالة الرتاويح قد زاَل بعد موته  
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النبيُّ  فإذن هي ليست عب  وتركها لسبب، وهذا    ملسو هيلع هللا ىلصادًة جديدًة، بل هي عبادة فعلها 

 . فهذا الفعل ليس بدعةً السبب قد زال، 

خليفٌة راشد، وللخلفاء الراشدين ما ليس لغريهم كام    أنَّ عمر    الوجه الثاِن:

بن سارية   العرباض  الراشدين  :  تقدم يف حديث  اخللفاء  بسنتي وسنة  »فعليكم 

النبيَّ  املهديني« الناس أبا بكر  قال:    ملسو هيلع هللا ىلص، وروى اإلمام مسلم عن أيب قتادة أنَّ  »إن ُيطع 

 ، إىل غري ذلك من األدلة. وعمر يرشدوا«

البدعة التي قال عنها   البدعة، أهنا  ت: نعمقول عمر  فإذن ال يصح أن يظن أن

ملا     النار.وكلُّ ضاللٍة يف فإنَّ عمر نفسه هو القائل:  ،  »وكل بدعة ضاللة«فيها:    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

 ذكر أنَّ كل بدعٍة ضاللة. 

هذا األمر    :، أيالبدعة لغةً البدعة،    ت: نعمعمر  املراد بالبدعة يف قول  فإذن  

عمر   عهد  فهي  ،  جديد يف  اجلديد،  واليشء  االخرتاع  من  مأخوذة  لغًة  والبدعة 

بدعٌة لغويٌة؛ وذلك أهنا لتوها ُتفعل يف عهد أيب بكر وعمر، بل لتوها ُتفعل بعد أن تركها  

يف كتابه )االقتضاء( عىل أنَّ مراد عمر البدعة  ، وقد نصَّ شيخ اإلسالم ابن تيمية  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  

اللغة مثليف  وذكر  )ا  ه،  يف  العلوم  العتصام(الشاطبي  )جامع  كتابه  يف  رجب  وابن   ،

 . واحلكم(

هي البدعة اللغوية وليس البدعة التي يستدلُّ هبا من    فإذن البدعة يف كالم عمر  

   .، فشتان بني األمرين يقول إنَّ يف الدين بدعًة حسنةً 
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جرير بن عبد اهلل البجيل أنَّ أناًسا    اإلمام مسلم عن استدالهلم بام روى    الثانية:الشبهة 

دعا   ملسو هيلع هللا ىلص، فلام رآهم النبيُّ  كانوا ُمتايب النامرووكان عليهم أثر الفقر،  ملسو هيلع هللا ىلصدخلوا عىل النبيِّ  

ق، فتتابع الناس عىل    فقام رجٌل ومحَل صدقًة كاد أال حيملها إىل الصدقة،   لثِقلها، فتصدَّ

»من سنَّ يف اإلسالم سنًة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إَل يوم  : ملسو هيلع هللا ىلص فقال ، الصدقة 

 . من عمل هبا إَل يوم القيامة« فعليه وزرها ووزرالقيامة، ومن سنَّ يف اإلسالم سنًة سيئًة 

 ، فدلَّ عىل أنَّ يف الدين بدعًة حسنة. »من سنَّ يف اإلسالم سنًة حسنة«قال:  ف

 الشبهة:وجواب هذه 

بدعًة  واستقامت أفهامكم  يا هلل! كيف طابت نفوسكم   الدين  أنَّ يف  أن تزعموا  عىل 

ُيبيِّنه سببُه،    »من سنَّ يف اإلسالم سنًة حسنة«:  ملسو هيلع هللا ىلص فإنَّ قوله  هبذا احلديث،  استدالاًل  حسنة  

الصحايب  ، وهذا  ثم األدلة األخرى، فإنَّ الرشيعة ُيفرسِّ بعضها بعًضا، وسببُه ما تقدم ذكره

ر وأحيا هذه السنة ونشط الصحابة لفعلها. وإنام  مل خيرتع شيًئا جديًدا  ذكَّ

اًل: قوله    لذا  إما من ابتدأ، أو    حيتمل أحد أمرين:   »من سنَّ يف اإلسالم سنًة حسنًة«: ملسو هيلع هللا ىلص تنزُّ

رَ  لألدلة األخرى الكثرية  ورود احلديث، ثم  فهو حممول عىل املعنى اآلخر لسبب  ،  من ذكَّ

الدين، والرشيعة ُيفرسِّ بعضها بعًضا الدالة ع  ، والسنة ُيفرسِّ  ىل عدم جواز اإلحداث يف 

 . بعضها بعًضا 

: ما رآُه املسلمون  عن أنس بن مالك مرفوًعااخلطيب البغدادي  روى    الشبهة الثالثة:

 حسنًا فهو عند اهلل حسن.  
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 وجواب هذه الشبهة من وجهني:

ضعفه ابن حزم يف بنيَّ    كام   هذا احلديث ال يصح من جهة إسناده،أن    الوجه األول:

اهلاديكتابه )أصول األحكام( وابن عبد  )الفروسية(،  كتابه  القيم يف  وابن  والعالمة  ،   ،

، هذا  عن ابن مسعود  ، وإنام صحَّ موقوًفا  ملسو هيلع هللا ىلصهلل  األلباين، فهو ال يصح عن رسول ا

 أواًل. 

بالبدعة احلسنة؛  فال عالقة له  أنه عىل صحة احلديث مرفوًعا أو موقوًفا    :الوجه الثاِن

ة، بل  ألنه قال: احلسن ما رآُه املسلمون حسنًا. أي ما أمجع املسلمون عليه،   واإلمجاع ُحجَّ

ية اإلمجاع   بُحجِّ املسلمون  والقول  رآُه  ما  قوله: احلسن  فإذن  السنة،  أهل  هو من أصول 

 جديد
ٍ
طبي يف  الشا ، وقد ذكر هذا  حسنًا. هو من أدلة اإلمجاع وال عالقة له بإحداِث يشء

وشتان بني اإلمجاع وبني إحداِث أمٍر مل يفعله  ،  ، وغريمها من أهل العلمكتابه )االعتصام(

 . من العبادات ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

»من أحدَث  قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ    ثبت يف الصحيحني عن عائشة    الشبهة الرابعة:

»من عمَل عماًل ليس عليه أمرنا فهو ، ويف رواية مسلم:  يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«

مفهوم املخالفة: أنَّ من أحدَث فيه شيًئا هو من أمرنا فهو مقبول    »ما ليس منه«فقوله:  ،  رد«

 ، وهو أن حُيَدَث يشٌء من الدين. بدعٌة حسنة ، فإذن يوجد يف الدينغري مردود

 . عني، وغريه من أهل العلميف رشحه عىل األربوقد أشار إىل هذا االستدالل ابن رجب  
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 من وجهني: واجلواب عن هذه الشبهة  

كقوله تعاىل:  وصٌف كاشف ال مفهوم له،    »ما ليس منه« :  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ قوله    الوجه األول: 

َيْدُع َمَع  ﴿ اْلَكافرُرونَ َوَمْن  ُيْفلرُح  ُه ال  إرنَّ هر  َربِّ نَْد 
َساُبُه عر اَم حر َفإرنَّ برهر  َلُه  ُبْرَهاَن  ا آَخَر ال  إرََلً  ﴾ اهللَّر 

وصٌف كاشف ال مفهوم له؛ وذلك أنَّ األدلة    ﴾ال ُبْرَهاَن َلُه برهر ﴿فقوله:    [117]املؤمنون:  

 . يف الدينكثرية عىل عدم جواز اإلحداث 

ومفهومه: ما كان من الدين فليس  له مفهوم،    »ما ليس منه«:  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ قوله    الوجه الثاِن:

مردوًدا؟  مردوًدا،   يكون  وال  الدين  من  هو  الذي  األمر  هذا  ما  العبادات  لكن  أهو 

جد  والصحابة أو وُ   ملسو هيلع هللا ىلصادة التي مل يوجد املقتيض يف عهد النبي  الرشعية؟ أم الوسائل للعب

 يمنعهم؟  يف عهدهم لكن كان هناك مانعٌ 

الكثرية يف عدم جواز اإلحداث يف   املعنى األول لتعارض مع األدلة  لو محلناها عىل 

، وهي التي  ويسميه العلامء باملصالح املرسلة  الدين، فلم يبق إال أن حُيمل عىل املعنى الثاين 

أو ُوجد املقتيض يف عهدهم لكن هناك مانٌع    أو صحابته  ملسو هيلع هللا ىلصمل يوجد املقتيض يف عهد النبي  

 . بعًضا، والرشيعة ُيفرسِّ بعضها يمنعهم، كاألذان يف مكربات الصوت ونحو ذلك 

زي أن يوجد يف الدين بدعٌة حسنة، وبعد ذكرر شبهات    ه إَل أمرين: ُأنبِّ ُُموِّ

، حكى اإلمجاع شيخ اإلسالم  عىل أنَّ البدع كلها ضاللةالسلف ُممعون   األمر األول:

)االقتضاء( كتابه  يف  تيمية  )االعتصام(ابن  كتابه  يف  املالكي  والشاطبي  ذلك  ،  ويؤكد   ،

، وَمن قال بعد ذلك من املتأخرين كالعز بن عبد السالم  البدعكلامت السلف الكثرية يف ذم  

 .السلف ومن تبعهام بأنَّ يف الدين بدعًة حسنة فقد خالفوا األدلة الرشعية وإمجاع  والقرايف  
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عن طريق  قول من يقول إنَّ يف الدين بدعًة حسنة فإنه ال يمكن  إذا ُدقِّـَق يف    األمر الثاِن:

ز البدعالقول بأنَّ يف الدين بدعًة حسن  أو غريها من    ملسو هيلع هللا ىلص، كاالحتفال بمولد النبي ة أن جُتوَّ

وال  أنَّ اجلميع متفقون عىل أنَّ األصل يف العبادات املنُع واحلظر،  وذلك    البدع الكثرية،

، فمن قال بأنَّ يف الدين بدعًة حسنة البد أن يأيت بالدليل  بدليل ُينتقل عن هذا األصل إال 

األصل  عىل أنَّ هناك دلياًل عىل هذه البدعة، فإن مل يأت به فيجب أن يرجع إىل  والربهان  

 . أنَّ األصل يف العبادات املنع واحلظر وأهنا توقيفيةاملُتفق عليه وهو 

ب هذا بام ييل: لو التقى رجالن ،  ملسو هيلع هللا ىلصل بجواز االحتفال بمولد النبي  ، األول يقووُأقـرِّ

ع:  بدعة،    ملسو هيلع هللا ىلصبأنَّ االحتفال بمولد النبي  والثاين يقول   ألست متفًقا معي عىل أنَّ  فقال املُبدِّ

األصل يف العبادات احلظُر واملنع والتوقيف؟ قطًعا البد أن يقول ذلك نعم؛ ألنه مل خُيالف  

ز لالحتفال: نعم أنا متف يف ذلك أحد  ق معك. ، فسيقول املُجوِّ

فإن مل تأت بدليل فيجب الرجوع إىل األصل،  دليل عىل جواز االحتفال؟  الفيقال له: ما  

، أو أن ترجع إىل األصل الذي  دليلوُمرد القول بأنه بدعة حسنة هذه دعوى حتتاج إىل  

 نحن وأنت متفقون عليه. 

دقيق العلم،  وقد ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )ُمموع الفتاوى( وهو من  

إال أنه قال: إنَّ اخلالف بني القائلني بأنَّ  الشافعي يف فتاواه،    وانتبه هلذا ابن حجر اهليتمي

  ، وقوله بأنَّ اخلالف  يف الدين بدعًة حسنة وأنه ال يوجد يف الدين بدعة حسنة خالٌف لفظيٌّ

ائل بأنَّ يف الدين  ، بمعنى أنه ال يستطيع القوإنام ُيقال: خالٌف ال ثمرة له   لفظي غري صحيح
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ز البدع   فهو أخطأ وخالف قول الرشع يف أنَّ كل بدعٍة    - مع خطئه-بدعة حسنة أن جُيوِّ

ز البدع.ضاللة، لكنه ال يستطيع   عن طريق القول بأنَّ يف الدين بدعًة حسنة أن جُيوِّ

ز أيَّ بدعة بويف ظني لو ُفهم هذا لُقطع الطريق ة أنَّ  ، فإذا قابلت رجاًل يريد أن جُيوِّ ُحجَّ

علم عىل أنَّ األصل يف العبادات  يف الدين بدعًة حسنة، تسأله: ألست متفًقا مع مجيع أهل ال

، فإنَّ أول من قال بأنَّ  وإال خالف مجيع أهل العلم،  فالبد أن يقراحلظر واملنع والتوقيف؟  

د هذا األمر وهو أنَّ يف الدين بدعة حسنة العز بن عبد السالم،   األصل يف    وقد كان ُيؤكِّ

 . -كام سيأيت- العبادات احلظر واملنع، بل كان شديًدا يف البدع 

أنَّ يف الدين بدعًة حسنة عىل زعمك أنك حُتِدث  فإذا كان كذلك فتقول له: ليس معنى  

بالدليل عىل بدعتك وإال وجب عليك أن ترجع إىل   ما تشاء، بل أنت ُمطالب بأن تأيت 

هو  و- خالف العز بن عبد السالم  أنَّ ويؤكد هذا  ،  األصل وهو التوقيف واحلظر واملنع

البدع كلها ضاللة   - أول من أتى بذلك بأنَّ  علامء زمانه إىل من  من    مع غريه ممن يقول 

أي يف البدع  -  كان شديًدا يف التبديعقبلهم إىل السلف ال يرتتَّب عليه أمر، فإنه هو نفسه  

ع إيراد الشعر يف  -العملية التي تسمى بالبدع اإلضافية فالعز بن عبد السالم يف فتاواه ُيبدِّ

 .بدعية صالة الرغائبخطب اجلمعة، وله رسائل قوية يف 

ة  فالعز بن عبد السالم  إذا    ين بدعًة حسنًة، وهذا أمرٌ أنَّ يف الد  مل يفتح باب البدعة بُحجَّ

طويل يف أنه ال يوجد  ُفهم ُقطع الطريق عىل املخالفني، وال نحتاج إىل نقاٍش كثرٍي وبحٍث  

يف الدين بدعة حسنة، ونحن نحتاج إىل هذا لكنا لسنا يف حاجة إليه لردِّ بدعتهم، ألننا  
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مبارشة نطالبه بام هو ُمتفق عليه وهو أنَّ األصل يف العبادات احلظر واملنع والتوقيف وال  

 .  ُينتقل عن هذا إال بدليٍل رشعي 

وأنه مهام حاول فاألصل  ه العرفج،  عبد اإلل د عىل  وذكرت هذا يف الروقد منَّ اهلل عيلَّ  

 يف العبادات احلظر واملنع، فإن مل يأت بدليل فيجب الرجوع لألصل املتفق عليه. 

 فهم السلف ُحجَّة. :السابعةاملسألة 

فإنه قد ُيتنازع يف أفهام القرآن وُيتنازع  حِلفظ دين أهل السنة،  فهم السلف صامم األمان  

الصحابة   من  السلف  فهُم  ذلك  يف  واحلََكم  مسائل،  أفهام  يف  وُيتنازع  السنة،  أفهام  يف 

 والتابعني هلم بإحسان كام دلَّت األدلة عىل ذلك وكلامت أهل العلم: 

األول: سبحانه:    الدليل  لُ ﴿قال  األَوَّ ابرُقوَن  يَن َوالسَّ َوالَّذر َواألَنَصارر  يَن  رر املَُْهاجر ْن  مر وَن 

األَْْنَارُ  َتَها  َُتْ ي  رر ََتْ َجنَّاٍت  ْم  ََلُ َوَأَعدَّ  َعنُْه  َوَرُضوا  َعنُْهْم  اهللَُّ   َ
َرِضر برإرْحَساٍن  َبُعوُهْم    ﴾ اتَّ

 .[100]التوبة: 

يَن آَمنُوا  ﴿ قال تعاىل:    الدليل الثاِن: َا الَّذر ادرقرنيَ َيا َأُّيُّ ]التوبة:    ﴾اتَُّقوا اهللََّ َوُكوُنوا َمَع الصَّ

 . وأول الصادقني الصحابة والتابعون هلم بإحسان [ 119

ْثلر َما آَمنُتْم برهر َفَقْد اْهَتَدوا﴿قال تعاىل:    الدليل الثالث:  [137]البقرة:    ﴾َفإرْن آَمنُوا برمر

لوا، كام بنيَّ هذا ابن القيم يف كتابه  مفهوم املخالفة: إن مل يؤمنوا كام آمن الصحابة فقد ض

 )أعالم املوقعني(. 
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َدى َوَيتَّبرْع َغرْيَ  ﴿قوله تعاىل:    الدليل الرابع: َ َلُه اَْلُ  َما َتَبنيَّ
ْن َبْعدر ُسوَل مر ْق الرَّ

َوَمْن ُيَشاقر

رًيا نرنَي ُنَولِّهر َما َتَوَلَّ َوُنْصلرهر َجَهنََّم َوَساَءْت َمصر علَّق الوعيد    [115]النساء:    ﴾َسبريلر املُْْؤمر

عىل ذمِّ خمالفة سبيل املؤمنني، فدلَّ عىل أنَّ اتباع سبيل املؤمنني واجب، وأول من يدخل  

ن هلم بإحسان، وقد ذكر هذا العلامء   سبيل املؤمنني الصحابة والتابعون هلم ثم التابعويف

 الفتاوى(. وتواردوا عىل ذلك ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )ُمموع  

اخلامس: أيب    الدليل  اإلمام مسلم عن  األشعري  روى  النبيَّ    موسى    ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ 

»النجوم أمنٌة للسامء، فإذا ذهبت النجوم أتى السامء ما ُتوعد، وأنا أمنٌة ألصحايب فإذا  قال:  

فإذا ذهب أصحايب أتى أمتي ما    ذهبُت أتى أصحايب ما ُيوعدون، وأصحايب أمنٌة ألمتي،

كالنجم ُُيتدى هبم، ذكر هذا ابن القيم يف كتابه )أعالم    ملسو هيلع هللا ىلص ، فجعل أصحابه  وعدون«ي

 املوقعني(. 

عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإيَّاك  روى اآلجري عن األوزاعي أنه قال:  

أصول السنة  :  وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال اإلمام أمحد يف )أصول السنة( 

 عند أهل السنة مجيًعا، فهو يكتب عقيدة أهل السنة.  :. أي عندنا ما كان عليه الصحابة

)االقتضاء(:   كتابه  تيمية يف  ابن  اإلسالم  اهلل  "وقال شيخ  أحكام  إثبات  املُتَّبع يف  إنام 

، وسبيل السابقني أو األولني، ال جيوز إثبات حكٍم رشعي  دون  ملسو هيلع هللا ىلص كتاُب اهلل، وسنة النبي  

ا وال استنباًطا بحال  هذه األصول الثالثة ال  "نصا

فإذن البد  إىل غري ذلك من كلامت السلف الكثرية يف وجوب الرجوع إىل فهم السلف،  

 ف. ا عليه السلمن كتاب وسنة وم
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مبتدع، كلام أراد    هذا األمر إذا ُضبط وانطلق منه السنيُّ السلفّي قطع الطريق عىل كل

ُه: هل فهَم هذا السلف من هذا الدليل؟ مبتدٌع أن حيدث   لسلف  هل فهم او  بدعة حُتاجُّ

ملعتقد  ، ففهُم السلف هو صامم األمان  فبهذا تقطع الطريق عليه  ؟ هذه البدعة وعملوا هبا

وهذه كلمة عظيمة ُتكتب بامء الذهب بل بامء  -، لذا قال اإلمام مالك  ين أهل السنةود

أوهلا.- العيون به  صلَح  بام  إال  األمة  هذه  آخر  ُيصلُح  ال  السلف    :أي  :  عليه  كان  بام 

 املاضون. 

 التَّركية.ُحجِّية السنة  :الثامنةاملسألة 

كية: ُسنة فكذلك تركُه سنة، وكام أنَّ فعله دين    ملسو هيلع هللا ىلصَل النبيِّ  عْ أنه كام أنَّ فِ   املراد بالسنة الَّتَّ

 وقد تواردت األدلة عىل ذلك: فكذلك تركُه دين، 

النبي    الدليل األول: اتِّباع وطاعة  دليٍل يف  لعبادات وتركه  ل  فإنه يشمُل فعله  ملسو هيلع هللا ىلصكلُّ 

 . لعبادات

الثاِن: ذكره    الدليل  تقدم  عىل  ما  عمر  أشار  بكر  ملا  أبو  قال  القرآن،  بجمع  بكر  أيب 

  ام زيد بن  لَّ فلام اجتمع رأُيام عىل ذلك وكَ  ؟ملسو هيلع هللا ىلص: كيف ُنقدم عىل أمر مل يفعله النبي

 . ملسو هيلع هللا ىلصوا برتكِه  ؟ إذن استدلملسو هيلع هللا ىلصقال: كيف تفعالن أمًرا مل يفعله النبي   ثابت 

الثالث: النفر الثالثة الذين    روى البخاري ومسلم عن أنس    الدليل  يف قصة 

وقال  وكأهنم تقاّلوها، قال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل وال أنام،    ملسو هيلع هللا ىلصسألوا عن عبادة النبي  

»ما  ثم قال:   اهلل وأثنى عليه  ملسو هيلع هللا ىلصفحِمَد النبيُّ  حلديث،  ...ا  الثاين: وأما أنا فال أتزوج النساء
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»... وكذا  كذا  يقولون  أقوام  قال    بال  الشاهد-ثم  هو  إِن  :  -وهذا  هلل  »أما  أخشاكم 

، وما تركته من العبادات ال يمكن  أي ال يمكن أن تتعبَّدوا بأحسن من عباديت  وأتقاكم له«

 . ي«»فمن رغب عن سنتي فليس منِّ ، ثم قال بعد ذلك: أن يكون اخلري يف فعله

أنَّ برش بن مروان كان    روى اإلمام مسلم عن عامرة بن رؤيبة    الدليل الرابع:

قبَّح اهلل هاتني   إذا أراد أن يدعو رفع يديه، فقال عامرة بن رؤيبة:  خيطب اجلمعة، وكان 

  استدلَّ أن ُيشري بأصبعه السبابة. ف  عىل  إذا دعا يف اخلطبة يزيد   ملسو هيلع هللا ىلص اليدين، ما رأيُت النبيَّ  

 . ملسو هيلع هللا ىلصبرتك النبي  عامرة 

أنه أنكر عىل الذين ُيسبحون  يف    ما تقدم ذكره عن ابن مسعود    الدليل اخلامس:

ابن مسعودو باحلىص،   النبي    اعتمد  مل    والصحابة،  ملسو هيلع هللا ىلص ترك  إىل خري  أأنتم سابقون  قال: 

 سنة فكذا تركُه سنة.  ملسو هيلع هللا ىلصفإذن كام أنَّ فعله   !والصحابة؟ ملسو هيلع هللا ىلصيسبق إليه النبي  

، وذلك بأمرين  نبغي أن ُتعرف صورة السنة الرتكيةويإىل غري ذلك من األدلة الكثرية،  

 اثنني: 

يف    األول:األمر   ك  أهنا  املباح،الرتَّ ك  الرتَّ ال  البدع    التعبُّدي  أهل  بعض  حاول  فقد 

السنة  ب  االستدالل  أن ُيسقطفهم الدرك(  يف رسالٍة له بعنوان: )كالغامري املبتدع الضال  

كية،     الضب،   أكل   ترك   ملسو هيلع هللا ىلص فعله بدعة، فإنَّ النبيَّ  ف   ملسو هيلع هللا ىلصقال: ال يصح أن ما تركُه النبيُّ  فالرتَّ

   نَّ أكل الضب بدعة؟فهل ُيقال إ

البحُث ليس يف األمور    : مل أر مبتدًعا عاقاًل قط، فإن-الثوريك -فيقال: صدق من قال  

ك التعبدي   . املباحة وإنام البحث يف الرتَّ
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وال مانع    أو الصحابة الكرام  ملسو هيلع هللا ىلصيف عهد النبي    فيام ُوجد املقتيض لفعله   األمر الثاِن:

تيض لكن هناك  تركهم سنة، أما لو مل يوجد املقتيض أو ُوجد املقثم مل يفعلوا، فإنَّ  يمنع منه،  

 تركهم سنة، كمثل األذان يف مكربات الصوت وغري ذلك كام تقدم بيانه.  مانع فال يكون

كية، وهو أن يوجد املقتيِض  ، وقد بنيَّ   وأن ينتفي املانع إذن هذا هو ضابط السنة الرتَّ

ية السنة الرتكية  يف كتابه )الرسالة( يف ثنايا كالٍم    مام الشافعي  اإل ، قال  العلامء ُحجِّ

فاعتمد الشافعي    مل خُيرجها منه.  ملسو هيلع هللا ىلصله: إنَّ الزكاة ال ُُترج من الترب وال النحاس؛ ألنَّ النبي  

  .كية  عىل السنة الرتَّ

سنة فرتكُه سنة، وقرر   ملسو هيلع هللا ىلصونقل ابن حجر عن الشافعي كالًما مفاده أنه كام أنَّ فعلُه  

سالم ابن تيمية يف كتابه )االقتضاء( ويف رشح )العمدة( قسم الصالة،  مثل هذا شيخ اإل

، وابن القيم يف كتابه )أعالم املوقعني( ويف كتابه )اهلدي(  ويف كتابه )القواعد النورانية(

، إىل غري ذلك  ، وكتابه )املوافقات(، والشاطبي يف كتابه )االعتصام(ويف غريمها من كتبه

 سنة فكذا تركُه سنٌة.   ملسو هيلع هللا ىلص، فكام أنَّ فعلُه مهم كثرٌي يف مثل هذا من أهل العلم، فإنَّ كال

م ذكرُه يتبنيَّ أنَّ السنة الرتكية دليٌل   :تنبيه مهم من أدلة السنة؛ ألنَّ فعل    وهو ،  بام تقدَّ

كية  ، فيرتتَّب عىل هذا  سنة فكذا تركُه سنة   ملسو هيلع هللا ىلص النبي   الرتَّ السنة  خُيصص   نصٌّ خاصٌّ أنَّ 

نفيس   من  فاسًدا، وهذا  القياس صار  عارضها  وإذا  املُجمل،  وُيبنيِّ  املطلق  وُيقيِّد  العام 

 العلم ودقيقه الذي ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه )االقتضاء(. 
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ْب  ﴿مرشوٌع لقوله تعاىل:    ي عفلو قال قائل: إنَّ الدعاء اجلام ُكْم اْدُعوِنر َأْسَتجر َوَقاَل َربُّ

 فعٌل يف سياق اإلثبات، فهذا مطلق.  ﴾اْدُعوِنر ﴿فقوله:   [60]غافر:  ﴾َلُكمْ 

النبيَّ   فإنَّ  كية،  الرتَّ السنة  عارضتُه  املطلق  هذا  يدعو  ملسو هيلع هللا ىلص فيقال:  مل  دعاًء    ا وصحابته 

كية مجاعياا   ُتقيِّد املطلق. ، فالسنة الرتَّ

بعد    ويستدل بعضهم باألدلة العامة واملطلقة يف ذكر اهلل، فقالوا: نذكر اهلل ذكًرا مجاعياا 

 الفرائض؟ 

كية، فإهنا خصصت ال  عام وقيَّدت املطلق. فيقال: هذه األدلة ُمعارضة بالسنة الرتَّ

ْن  إرنَّ ا﴿ أو يقول قائل: إنَّ السعَي يسمى طواًفا كام قال اهلل عز وجل:   َفا َواملَْْرَوَة مر لصَّ

راَم  َف هبر  َأْن َيطَّوَّ
رر اهللَّر َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأْو اْعَتَمَر َفال ُجنَاَح َعَلْيهر

َع    [158]البقرة:    ﴾َشَعائر ورُشِ

، وقد ذهب  بعد الطواف حول الكعبة أن ُتصىل ركعتان، فكذا ُيصىل بعد السعي ركعتان

، ودليلهم يف ذلك القياس، فقاسوا ما جاء  افعية وغريهم إىل هذا بعض املتأخرين من الش

 عىل الطواف بني الصفا واملروة.يف الطواف حول الكعبة 

كيةهذا قياس،  فيقال:   . ، فيكون القياس فاسًداوالقياس ُمصادٌم للسنة الرتَّ

فإذا ُضبط مثل هذا ُقطع الطريق عىل كلِّ مبتدٍع يفزع إىل املتشاهبات واملجمالت ويريد  

كيةالبدعأن ُيقرر هبا  .  ، فالسنة الرتَّ  هبذه القوة ألهنا دليٌل رشعيٌّ

كية من حيث اجلملة قسامن: تنبيه:  السنة الَّتَّ
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ح النبيُّ    سم األول:الق ك،    ملسو هيلع هللا ىلصأن ُيرصِّ كام روى مسلم عن جابر بن أو الصحابة بالرتَّ

ح جابر بن ة فلم يؤذِّن هلمرالعيدين غري    ملسو هيلع هللا ىلصقال: صليت مع النبي    سمرة   ا. فرصَّ

 . للعيدينسمرة بعدم األذان  

ح ال النبيُّ    القسم الثاِن:  للفعل وال مانع  وال الصحابة، لكن يوجد املقتيِض   ملسو هيلع هللا ىلصأال ُيرصِّ

م بني يدّي رسول اهلل  يفإنه ال  ، فام كان كذلك  يمنع والصحابة وأن    ملسو هيلع هللا ىلص صح ألحد أن يتقدَّ

 يفعلُه.  

 . يف كتابه )أعالم املوقعني(  ذكر هذا ابن القيم 
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 .ملسو هيلع هللا ىلص   اختالف العلماء يف يوم مولد النيب :التاسعةاملسألة 

، وممن ذكر األقوال يف ذلك املناوي ملسو هيلع هللا ىلص  يف يوم مولد رسول اهللنزاًعا كثرًيا  تنازع العلامء  

يف رشح منظومة العراقي يف السرية النبوية(، وأشار هلذا    يف كتابه )الفتوحات السبحانية 

الكالم،   أطال  املناوي  أنَّ  إال  ذلك،  العراقي،  يف  أقواٍل  ثامنية  املناوي  فالعلامء  وذكر 

، وعزا املناوي إىل أكثر أهل العلم أنه ُولد يف اليوم الثاين من  ملسو هيلع هللا ىلصمتنازعون يف يوم مولدِه  

،  من ربيع األول  ر األخبار عىل أنه ُولد يف اليوم الثامن أنَّ أكث، وذكر ابن حجر  ربيع األول

 . إىل غري ذلك من األقوال

فإذن العلامء متنازعون يف يوم مولده، فهذا يدلُّ عىل أنه ال ينبني عليه حكٌم رشعّي،  

وإال ملا تنازعوا هذا النزاع الكبري، فمن زعَم أنه يف اليوم الثاين عرش دون الثامن والثاين  

د ذلك  ، بل لو  دليل والربهان، وال دليل وال برهان عىل هذافيلزمه ال  اضطرَّ أحٌد أن حُيدِّ

من ربيع األول؛ ألنه قول أكثر أهل العلم كام عزاه    وهو يف اليوم الثاين  لقال بقول اجلمهور

 إليهم املناوي. 

حكى  فإنَّ العلامء ُممعون عىل أنه ُتويف يوم االثنني يف ربيع األول،    ملسو هيلع هللا ىلصأما يوم وفاته  

ن احتفَل  ، فإذن مَ فإنه خُمتلف فيه بام تقدم ذكره  ملسو هيلع هللا ىلصبخالف يوم والدته  ،  اإلمجاع السهييل 

فإنه ليس  بمولدِه يف ربيع األول فإنه متناقض، فإن كان والبد من احتفاٍل أو فرٍح أو حزٍن  

 . ملسو هيلع هللا ىلصالفرح بوالدته أوىل من احلزن بموته  
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 أول من أحدَث االحتفال باملولد النبوي. :العاشرةاملسألة 

النبي   ، فذكر املقريزي يف كتابه  ملسو هيلع هللا ىلصتنازع العلامء يف أول من أحدَث االحتفال بمولد 

الرافضة وهم املسمون بالفاطميني يف السنة:    )اخلطط( أنَّ أول من أحدَث ذلك العبيديون

الرابع،  هـ،  360 القرن  كالسيوطي  أي يف  أول من  وغريمها  والشوكاين  وذكر مجاعة  أنَّ 

 . هـ أي يف القرن السابع 630يف السنة  املظفر أبو سعيد األيويبّ أحدَث ذلك  

العبيديني ملا أحدثوه مل يلتفت  وذلك أنَّ  أنه يمكن اجلمع بينهام،    -واهلل أعلم-ويظهر يل  

تأثَّر بذلك بعض  لكن ملا أحدثُه املظفر أبو سعيد  إىل ذلك أهل السنة ألنه من عند الرافضة،  

أبو سعيد،   املظفر  السنة، فمن هاهنا قيل أول من أحدثه  وهذا ال ُيمنا كثرًيا وإنام  أهل 

يكن يف القرن األول وال الثاين  مل    ملسو هيلع هللا ىلصفإنَّ االحتفال بمولده  أنه عىل كال األمرين  الذي ُيمنا  

الثالث،   القرون وال  هذه  بعد  إال  حُيَدث  مل  املذاهب  فإنه  أئمة  هبذا  حيتفل  مل  هذا  فعىل   ،

كأيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد، بل مل حيتفل به الصحابة وال التابعون، فيا    األربعة

 ال يكون إال من تالعب  هلل! أيُّ خرٍي خفَي عىل هؤالء ومل يلتفت إليه إال الرافضة؟ واهلل

 الشياطني. 

ح  اليوميتبنيَّ أنَّ السلف مل حيتفلوا هبذا  إذا تبنيَّ هذا   ا، وقد رصَّ ؛ ألنه مل حُيَدث إال متأخرا

ح هبذا شيخ اإلسالم ابن  غري واحد من أهل العلم عىل أنَّ السلف مل حيتفلوا به،  وممن رصَّ

، والفاكهاين املالكي يف رسالٍة  ع الفتاوى(، وكام يف )ُممويف كتابه )االقتضاء(  تيمية  

العسقالين   حجر  وابن  املولد(،  حكم  يف  )املورد  املولد  عن  والسخاوي  له  الشافعي، 
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حوا عىل أنه مل حيتفل  والعراقي الشافعي، والسيوطي الشافعيالشافعي،   ، فكل هؤالء رصَّ

به السلف ومل يكن موجوًدا يف القرون األَول، بل حكى الشوكاين يف رسالٍة له عن املولد  

وا به يف القرون الثالثة األَول، وهذا يفيدنا كثرًيا أنَّ هذه  لأنَّ السلف مل حيتفاإلمجاع عىل  

 . البدعة إنام جاءت متأخًرا 

 أدلُة حرمة االحتفال باملولد النبوّي. :عشرة احلاديةاملسألة 

 منها:   ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ هناك عدة أدلة تدلُّ عىل حرمة االحتفال بمولد النبي 

فإنه يكون بدعًة وضاللة؛ ألنَّ  ، فإذا كان كذلك  عبادٌة ال دليل عليها   أنه  الدليل األول:

، وهذا هو األصل يف هذه املسألة، وال  العبادات احلظر واملنع كام تقدم تقريرهاألصل يف  

فإنَّ البدع أشدُّ إثاًم من املعايص الشهوانية بداللة  تظن أنَّ كون الفعل بدعًة أنه أمٌر سهل،  

 .يف )ُمموع الفتاوى(كام السنة واإلمجاع كام حكاُه ابن تيمية  

، فكل ما يعود لذاته من زمان أو  ُيفقه معنى العيد   وينبغي أنأنه عيد،    الدليل الثاني:

د عوده من زمان أو مكان فإنه يكون عيًدا،  فإنه يكون عيًدا،  مكان مقصود   فكل ما ُيتقصَّ

ج يف اليوم األول من ربيع األول  فعىل هذا: االحتفال بيوم الزواج ويف ، فلو أنَّ رجاًل تزوَّ

د  ؛ ألنَّ الزمان مقصودكل سنة ُيعطي زوجته وردًة أو هديًة يف هذا اليوم فهذا عيد ، فتقصَّ

 هذا الزمن حلدوث الزواج فيه. 

ويف كل سنة  شهر صفر،  أو لو أنَّ رجاًل حيتفل بعيد ميالده، ُولد يف اليوم العارش من  

الزمان  حيتفل   عيًدا ألنَّ  يكون  فإنه  بأيِّ طريقة،  أو  كبرٍي،  أو  باحتفال صغرٍي  اليوم،  هبذا 

ره باحتفاٍل وغري ذلك،  مقصود ؛ وذلك حصَل يف هذا اليوم والدتُه فعظَّم هذا الزمان وقدَّ
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يومٍ أو   يف  استقلَّت  دولًة  دولة  أنَّ  أو  عيًدا،  يسمى  فهذا  االستقالل،  بيوم  فيحتفلون   ،

يوم فيحتفلون هبذا اليوم، وهو املسمى باليوم الوطني أو العيد الوطني، فإنَّ  ُوّحدت يف  

 . مثل هذا عيد، واألسامء ال تؤثر يف املسميات

ل هذا ابن تيمية يف كتابه )االقتضاء( وبسط   وقال ابن  األدلة يف حرمة األعياد،  وقد فصَّ

مكاٍن يكون مقصوًدا لذاته فهو  أو  وكلُّ ما يعود من زمانٍ القيم يف كتابه )إغاثة اللهفان(: 

 . عيد 

، فقالوا: نجتمع يف أول كل  ففرٌق بني أمرين: بني أقواٍم اتَّفقوا عىل أن جيتمعوا كلَّ شهرٍ 

فهذا ال يسمى عيًدا، فاملقصود االجتامع وأما حتديد الزمان فقد جاء  مجعة من كل شهٍر،  

موا يف شهر  ممكن أن ُيقدِّ فليس هناك حدٌث حصل فخصصوه بيوم اجلمعة، لذلك  ،  تبًعا 

روا ُيؤخِّ هذا    وأن  يف  ُيولد  أو  دولة،  تستقل  كأن  لذاته  مقصوًدا  الزمان  كان  إذا  بخالف 

 اليوم، أو يتزوج يف هذا اليوم، فإنَّ الزمان مقصوٌد لذاته. 

به ما   وقد بسط الكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية عىل حرمة هذه األعياد، ومما استدلَّ 

املدينة وهلم يومان    ملسو هيلع هللا ىلصقال: قِدَم النبيُّ    لنسائي عن أنس بن مالك  روى أبو داود وا

 . »قد أبدلكم اهلل خرًيا منهام، يوم الفطر واألضحى« :  ملسو هيلع هللا ىلصفقال   يلعبون فيهام، 

منه،   واملُبَدل  البَدل  بني  جُيمع  ال  فإنه  اإلسالم:  شيخ  هبا  يقول  تعلَّقت  قد  واألعياد 

حتى تنفر منها القلوب، فبنيَّ هلم أنَّ كلَّ عيٍد ما عدا  القلوب، فالبد أنَّ هناك تنفرًيا كبرًيا  

 هذين العيدين فهو حمرٌم رشًعا. 
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به، لذا من دقائق ما   يتعبَّدون  كانوا  فيهام، أي ما  يلعبون  ثم قال شيخ اإلسالم: قال 

حمرم ولو مل يتعبَّدوا به، فإن تعبَّدوا به فإنه يصبح  ذكره ابن تيمية يف )االقتضاء( أنَّ العيد  

 . األول من جهة كونه عيًدا، والثاين من جهة كونه بدعةً حمرًما من جهتني،  

ـٌة عىل أنَّ املحتفلني بمولد النبي  أنَّ دالئل الواقع    الدليل الثالث: ال يقترصون    ملسو هيلع هللا ىلصدالَّ

والذكرى،   االحتفال  يصحبعىل  أن  البد  بدٌع    بل  اجتامعات  ذلك  حيصل  أحياًنا  بل 

، وقد ذكر هذا أبو شامة يف كتابه )الباعث  من اختالٍط وغري ذلك وحتصل أشياء شهوانية 

 عىل إنكار البدع واحلوادث(.

بل البد أن يوجد  فإنَّ حقيقة هذه األعياد ليست ذكرى فحسب،  لذا يقول الشوكاين:  

  ملسو هيلع هللا ىلص لذا ُيرددون يف هذا اليوم أنَّ النبيَّ  من بدٍع بل بعضها رشكيات،    ما يزيدها حرمةفيها  

 ، وُينشدون أبياًتا منها: حيرض، وقد ذكر هذا الشوكاين

 وسامَح الُكلَّ فيام قد مىض وجرا هذا النبيُّ مع األحباب قد حرضا *** 

وقوهلم: )وسامح الكل( هذا رشك؛ ألنَّ اهلل تعاىل يقول:  فقوله: )حرضا( هذا بدعة،  

ُنوَب إرالَّ اهللَُّ﴿ ُر الذُّ  . [135]آل عمران:  ﴾َوَمْن َيْغفر

مةٌ االحتفال باملولد  هذه األعياد وو فلذلك يقول الشوكاين:   ألهنا ليست  ؛  باإلمجاع  حمرَّ

و فحس  ذكرى هبا حمرمات،  حيتّف  بل  الناس  ب  عند  املُعظَّمة  الدول  األيام  مستوى  عىل 

أو تربج وسفور وغري ذلك، فال   أو اختالط  أموال  إما من إرساف  حيتّف هبا حمرمات، 

 حرمًة.   حسب بل حيتّف به أمور جتعله أشدا يرجع إىل العيد ف
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ليس    ملسو هيلع هللا ىلص من ربيع األول ويوم والدته  أنه كيف حُيتَفل باليوم الثاين عرش    الدليل الرابع:

ًدا   . فمن ادَّعاُه يوًما دون يوم فيلزمه الدليل وال معروًفا كام تقدم ذكره؟حُمدَّ

أنَّ شهر ربيع األول شهُر موتِه، فليس الفرح بوالدته أوىل من احلزن   الدليل اخلامس:

 بموته إن كان وال بد. 

 . ملسو هيلع هللا ىلص ُمجوِّزي االحتفال مبولد النيبشبهات  :عشرة الثانيةاملسألة 

تتفاوت الشبهات  بليدةوهذه  ة  احلُجَّ ويف  هزيلة  فهي  عند  لكن  ،  ،  يسعك  بعضها ال 

، وهي تتفاوت يف  أن عافاك اهلل منها   د اهلل عىل النعمةمن هزاهلا ومَحْ   سامعها إال الضحك 

 . هذا

نه ُيستحبُّ صوم يوم عاشوراء ألنه يوٌم أنجى اهلل فيه موسى وقومه،  أ  الشبهة األوىل:

 . مثله أو أوىل  ملسو هيلع هللا ىلصفيوم والدتِه فإذا كان كذلك 

 :من وجهني واجلواب 

والقياس إذا صادم السنة الرتكية  قياًسا،  أصولياا  أنَّ هذا الدليل يسمى    الوجه األول:

وال صحابته الكرام  ملسو هيلع هللا ىلصمل حيتفل به النبي  ملسو هيلع هللا ىلص، واالحتفال بمولده فإنه يكون قياًسا فاسًدا 

 ن القياس فاسًدا. وال القرن األول وال الثاين وال الثالث باإلمجاع كام تقدم، فإذن يكو

الثاِن: ُسلِّ   الوجه  حُيتَفل به،  أن ُيصام فحسب ال أن    م هبذا القياس لكان غايتهأنه لو 

يع األول بل يستحب صومه يف كل  يف ربوصيام االثنني مستحب لكن ليس يف كل سنة  
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قتادة  أسبوع   أيب  عن  مسلم  اإلمام  روى  النبي    كام  يوم    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ  عن صوم  ُسئل 

فيه«االثنني، فقال:   ُأنزل عيلَّ  أو  فيه  فيه، وُبعثت  ُولدت  يوٌم  فُيستحبُّ صوم كل »ذاك   ،

ا بيوم والدته   عىل القول    ، بل إذا مل يوافق يوم االثنني يوم والدته ملسو هيلع هللا ىلصاثنني وليس خاصا

، فإذن ُيصام ألنه يوم االثنني  ، فإنه ال يستحب صوم هذا اليومباليوم الثاين عرش  بتحديده

 ال ألنه وافق يوم والدته. 

االثنني  الشبهة الثانية: صيام  االحتفال    يستحبُّ  ُيستحبُّ  فإذن  فيه،  ُولد  يوٌم  ألنه 

 . ملسو هيلع هللا ىلصبمولدِه  

 من وجهني:اجلواب و

كية فيكون قياًسا فاسًدا.  أنَّ هذا قياس، وهو  الوجه األول:  ُمصادٌم للسنة الرتَّ

 أنه لو ُسلِّم به لقيل بصيامه ال باالحتفال به، وفرٌق بني األمرين كام تقدم.   الوجه الثاِن:

فعقَّ عن يوم  ملا َكرِبَ عقَّ عن نفسه،    ملسو هيلع هللا ىلصروى البيهقي وغريه أنَّ النبي    الشبهة الثالثة:

 والدته عن نفسه، فإذن حُيتَفل بيوم والدته. 

بتُه ون  ظرَت فيه تعجب من االستدالل به! هذا الدليل إذا قلَّ

 أربعة أوجه:واجلواب من  

فالعقيقة  ،  ملسو هيلع هللا ىلص بعد أن َكرِبَ    لنفرض أنَّ احلديث صحيح، فهو عقَّ عن نفسه  الوجه األول: 

     ام وجه الرتابط بينهام؟ف، بيوم مولده يشٌء آخر يشء واالحتفال 
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 . بل لكل األمة  ملسو هيلع هللا ىلصالعقيقة ليست خاصة به  :الوجه الثاِن

الثالث أنه    :الوجه  فإنه  أنَّ غاية االستدالل  كية  الرتَّ السنة  إذا صادم  والقياس  قياس، 

 فاسد. 

، فقد رواه  أنَّ احلديث ال يصح كام ضعفه البيهقي وغريه من أهل العلم  :الوجه الرابع

َ ضعفه.   البيهقي وبنيَّ

 .، فمن حمبته نحتفل بهدليٌل عىل حمبته  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ االحتفال بمولد النبي  أ الرابعة:الشبهة 

 أوجه: ثالثة منوالرد 

األول  الكرام  :الوجه  الصحابة  من  حمبًة  أكثر  تكونوا  أن  يمكن  هلم    ال  التابعني  ومن 

 بإحسان، ومن أصحاب القرون الثالثة األول، وكلهم مل حيتفل بمولده إمجاًعا كام تقدم. 

باع أال حُيتَفل بمولده؛ ألنه مل حيتفل  أ  الوجه الثاِن: نَّ عالمة املحبة االتِّباع، ومقتىض االتَّ

 وال الصحابة.  ملسو هيلع هللا ىلصال هو 

الثالث: ُممل  الوجه  لفٌظ  املحبة  وتقدم  أنَّ  وُتقيِّد  ،  العام  ُُتصص  كية  الرتَّ السنة  أنَّ 

 املطلق وُتبنيِّ املجمل. 

اليوم  أ  الشبهة اخلامسة: الناس  وأكثر  كثريون،  علامء  بمولده  االحتفال  ز  جوَّ قد  نه 

 . حيتفلون بمولده
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 أوجه: ثالثة منواجلواب 

زُه ه إذا كان يوجد نأ  الوجه األول:   فإنَّ املحرمني له أجّل وأكثر وهممن العلامء من جوَّ

فإنَّ أهل السنة إىل  التابعني هلم بإحسان،  وإىل التابعني ومن أيب بكر إىل الصحابة    السلف

إذا  ف بمولده،    القرن السابع مل حيتفلوا بمولده، فكل علامء القرون السبع األوائل مل حيتفلوا

هؤالء قطًعا أجّل ممن جاء بعدهم، فإنَّ الصحابة  إىل عدد العلامء وحال العلامء، ف  كان النظر

 والتابعني أجّل ممن جاء بعدهم. 

زُه    الوجه الثاِن: مه ومنعهُ فأنه كام يوجد من جوَّ عُه وحرَّ ، كشيخ اإلسالم  يوجد من بدَّ

موُه يف وقٍت  ،  ابن تيمية يف كتابه )االقتضاء( والفاكهاين املالكي يف رسالته، وهؤالء حرَّ

مُه، بل   قريب من إحداث األيويّب املظفر أيب سعيد له، فلم تبق األمة قروًنا ثم جاء من حرَّ

موُه وبيَّنوا بدعيَّتُه.   هم يف وقٍت قريٍب له حرَّ

زُه فيقال إنَّ من العلامءفإذا كنا سننظر   مهُ   إىل أنَّ من العلامء من جوَّ وليس قول    من حرَّ

 بيان أنه بدعة. يف أحدهم أوىل باآلخر وإنام العربة بالدليل، وقد تقدم بالدليل 

أنَّ الرشيعة مل ُترجعنا إىل األكثرين وإنام أرجعتنا إىل الدليل، بل ذمَّ اهلل    الوجه الثالث:

َعنْ ﴿الكثرة فقال:   لُّوَك  ُيضر َمْن يفر األَْرضر  َأْكَثَر  ُتطرْع  اهللَّر  َوإرْن   [116]األنعام:    ﴾ َسبريلر 

ُقونَ ﴿وقال:   نُْهْم َفاسر نُْهْم ُمْهَتٍد َوَكثررٌي مر عىل القلة    ملسو هيلع هللا ىلص بل أثنى النبيُّ  [  26]احلديد:    ﴾ َفمر

أنَّ النبي    ، روى اإلمام مسلم عن ابن عمر وأيب هريرة  يف آخر الزمان لتغريُّ الدين 

قال:   ويف حديث أيب هريرة    غريًبا كام بدأ«»بدأ اإلسالم غريًبا وسيعود  قال:    ملسو هيلع هللا ىلص

 ي وإياكم منهم. ، نسأل اهلل أن جيعلن »فطوبى للغرباء« 
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، وُتشددون، وال نراكم  ملسو هيلع هللا ىلصنكم ُتنكرون االحتفال بيوم مولد النبي  أ  الشبهة السادسة:

 يف بلدانكم؟  ُتنكرون االحتفال باليوم الوطني

 أوجه: ثالثة منواجلواب 

نا ومل ُننكر اليوم الوطني،    الوجه األول:   لنفرض أننا قرصَّ
ٍ
نا يف إنكار يشء هل إذا قرصَّ

 الزًما. جيب أن ندع إنكار كل يشء؟ هذا ليس 

كذب عىل علامء أهل السنة، فإنَّ أهل السنة متواردون عىل إنكار    أن هذا  الوجه الثاِن:

مد  مفتي الديار السعودية حمفقد أنكره وبنيَّ ضاللُه العالمة  اليوم الوطني واالحتفال به،  

، إىل غريهم من  والعالمة سامحة املفتي العام عبد العزيز بن باز  بن إبراهيم  

 وهكذا ُينكره طالب العلم السائرون عىل طريقة علامئنا.  علامئنا،

،  ملسو هيلع هللا ىلصاالحتفال بمولد النبي  أنَّ هناك فرًقا بني اليوم الوطني وأمثاله وبني    الوجه الثالث:

باملولد   االحتفال  الوطني  فإنَّ  اليوم  بخالف  عيًدا،  كونه  زيادًة عىل  بدعة  فهو  به،  ُيتعبَّد 

 وأمثاله فإنه ال ُيتعبَّد به. 

مولده  أ   الشبهة السابعة: يوم  بسريتهِ   ملسو هيلع هللا ىلص نَّ  الناس  لتذكري  وأخالقه  فرصٌة  وبشيمِه   

 وأفعاله احلسنة وغري ذلك. 

 أوجه:ثالثة من واجلواب 
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املعتربون حتى  أنه لو كان فرصًة ملا َغَفل عنها السلف األولون والعلامء    الوجه األول:

 . ُينبِّه عىل ذلك الرافضة أو من يأيت يف القرن السابع فُينبِّه األمة عىل ذلك

ر بالنبي  أ  الوجه الثاِن: وبمكانته إال أن حُيِدث بدعًة    ملسو هيلع هللا ىلصنَّ من بلَغ به التقصري أال ُيذكِّ

 . ملسو هيلع هللا ىلص فإنَّ هذا من التقصري واجلفاء يف حق النبي  ملسو هيلع هللا ىلص وهي االحتفال بمولده  

 أنَّ ما ُبنَي عىل باطٍل فهو باطٌل، وقد تقدم ذكر األدلة عىل أنه بدعة. الوجه الثالث:

ذكر ابن تيمية يف كتابه )االقتضاء( أنَّ من حرَض هذه املوالد فإنه قد    الشبهة الثامنة:

زُه بقوله إهذا شيخ اإلسالم ابن تيمي ، فإذن ُيثاب عىل نيته  نه ُيثاب عىل نيته. ة جُيوِّ

 :نيوجهمن  واجلواب 

زُه، فالعربة بالدليل،    الوجه األول: وكل قوٍل ألّي عاملٍ مهام  لنفرض أنَّ ابن تيمية جوَّ

 رض احلائط. كان جلياًل خُيالف الدليل الرشعي فإنَّ قوله ُيرضب به عُ 

ح بأنه حُمَدث كام يف )االقتضاء(، ورصحَّ بأنه بدعة  أنَّ ابن تيم   الوجه الثاِن: ية نفسه رصَّ

 . كام يف )ُمموع الفتاوى(

 فإن قيل: بامذا جُياب عىل كالم ابن تيمية الذي تقدم ذكره؟

كالمه أنه حُمدث، لكن يوجد من الناس من حيرضه بنيٍة  فيقال: ذكر ابن تيمية يف ثنايا  

، وهذا كام روى الشيخان  ُيثاب عىل نيته مع أنَّ فعله خطأ حسنة، فهذا جلهله وعدم علمه  

فأصاب  »إذا اجتهد احلاكم  قال:    ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث أيب هريرة وعمرو بن العاص أنَّ النبيَّ  

ُيثاب عىل   فله أجران، وإذا أخطأ فله أجٌر واحد«  ال  أي  عوام قلَّدوا من  نيته؛ ألنَّ هؤالء 
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، فهم ُيثابون عىل حسن نيتهم ال عىل الفعل، وفرٌق بني  ن من العلامءيظنون أهنم مصيبو

 األمرين. 

حتى   قلوهبم  وتليني  البدعة  هذه  إلنكار  متهيًدا  يذكره  تيمية  ابن  من  الكالم  وهذا 

، وبحثنا يف  هذا يتعلق بأحكام اآلخرةوفثواب اإلنسان بالنظر إىل نيته ال فعله  يستجيبوا،  

، وهو مما ُيقرره شيخ اإلسالم ابن تيمية  تركه أحكام الدنيا بأنَّ الفعل نفسه بدعة وجيب  

. 

املالكي  الشبهة التاسعة: علوي  حممد  ال   قال  الصويف  الرشك  قبل  داعية  هلك  ذي 

ُولَِد فيه سنوات:   ، فإذا كان كذلك فيوم والدة  إنَّ يوم اجلمعة صار يوًما ُمعظَّاًم ألنَّ آدم 

   ىل أن ُيعظَّم.أو ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

يا هذا أخربنا  وقال:    ردَّ عليه منجنيق أهل السنة العالمة املجاهد محود التوجيري  

ُخلق بقوله:    -عليه السالم-ُولد؟ ومن قال لك إنَّ آدم ُولد؟ إنام آدم    متى ُولد آدم؟ وأين

نَْد اهللَّر َكَمَثلر آَدَم  ﴿ كن فيكون.   يَسى عر ْن ُتَراٍب ُثمَّ َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكونُ إرنَّ َمَثَل عر  ﴾ َخَلَقُه مر

فآدم مل ُيولد فهو بال أٍب وال أم، وهذه من الشبه التي تضحك عليها    [59]آل عمران:  

فرح من جهة أنَّ اهلل أنعم عليك ومل تكن  من جهة وحتزن من جهة، تضحك عىل هزاهلا وت

ُيفتنون هبذا املولد حتى خيرتعوا    ملسو هيلع هللا ىلصمد  ، وحتزن من جهة كيف أنَّ أناًسا من أمة حمم مثله

 مثل هذه األدلة. 
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  ملسو هيلع هللا ىلص جتوير االحتفال بمولد النبي  التي يكُثر نقلها وذكرها وحماولة    تنتهي الشبهات هبذا  

 هبا، وكلام ُأوردت لكم شبهة فاحرصوا عىل ما ييل: 

 بعًضا. أنَّ األدلة دلَّت عىل أنه بدعة، والرشيعة ُيفرسِّ بعضها   األمر األول:

كية  األمر الثاِن: ا أو مطلًقا أو قياًسا فإنه  السنة الرتَّ ، فمهام استدلوا بدليٍل سواء كان عاما

 ، وهذا يف مجيع البدع. معارًضا للسنة الرتكية فيكون مردوًدا

وأن يمّن علينا بشفاعته،    ملسو هيلع هللا ىلص أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يزيد يف قلوبنا ُحبَّ حممٍد  

حتت جيعلنا  املحمود،    وأن  حوضه  لوائه  من  بالرشب  علينا  يمّن  اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوأن  وأسأل   ،

أرحم   إنه  املبتدعني،  ال  حًقا  له  املتبعني  من  جيعلنا  أن  العىل  وصفاته  احلسنى  بأسامئه 

ُيميتنا عليه غري مفتونني حتى نلقاه وهو راٍض عنا،  الرامحني ، وأن حُييينا عىل ذلك وأن 

 وجزاكم اهلل خرًيا. 

 

 

 
 


