
 

 

 

  بنِ   مد  م    هداةِ ال    بالرمحةِ   عىل البرشيةِ   ن  الذي م    هللِ  احلمد  

و  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   عبدِ  رسولِ   والسالم    الصالة  ،  وخليلِ ن عىل  ا  ن ا 

   .ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ عبدِ   بنِ  ممد  

َا   َيا﴿ ُقوا  آَمنُوا  الَِّذينَ   َأُّيه   ُيْصلِْح .    َسِديًدا  َقْوًل   َوُقوُلوا  اَّللََّ  اتَّ

َلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع اَّللََّ َوَرُسوَلُه َأْعَم   َلُكمْ 

 :عد  ا ب  [، أم  71، 70]األحزاب:  ﴾َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعظِيًم 



  الَِّذي  ُهوَ ﴿ه سبحان   ، فقال  ملسو هيلع هللا ىلص  ممد   بإرسالِ  اهلل   من    فقد  

يِّيَ   ِف   َبَعَث  يِهْم    َيْتُلو  ِمنُْهمْ   َرُسوًل   اْْلُمِّ َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ

َلِفي  َقْبُل  ِمْن  َكاُنوا  َوإِْن  ْكَمَة  َواْْلِ اْلكَِتاَب  ُمُهُم  َوُيَعلِّ

   .[ 2]اجلمعة:  ﴾َضََلٍل ُمبِيٍ 

نَا ﴿ سبحانه    ، قال  السالم   عليهِ   إبراهيم   يهِ أب  دعوة   وهو   َربَّ

ُمُهُم   َوُيَعلِّ آَياتَِك  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمنُْهْم  َرُسوًل  فِيِهْم  َواْبَعْث 

كِيمُ  اْْلَ اْلَعِزيُز  َأْنَت  إِنََّك  يِهْم  َوُيَزكِّ ْكَمَة  َواْْلِ   ﴾اْلكَِتاَب 

 .[129]البقرة: 

قال  النذير    البشي    الني    الرساج    و  ه  و   َا   َيا﴿  ه  سبحان    ،    َأُّيه

ا  النَّبِيه  ا  َشاِهًدا  َأْرَسْلنَاكَ   إِنَّ ً َّللَِّ ا  إَِل   َوَداِعًيا.    َوَنِذيًرا  َوُمَبِّشِّ

اًجا ُمنرًِيا   .[46 ،45: األحزاب] ﴾بِإِْذنِِه َوِِسَ



إَِلْيَك ُروًحا  َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا  ﴿  تعال     قال  كم    اهلداية    وهو  

َوَلكِْن   يَمُن  اْْلِ َوَل  اْلكَِتاُب  َما  َتْدِري  ُكنَْت  َما  َأْمِرَنا  ِمْن 

َلَتْهِدي  َوإِنََّك  ِعَباِدَنا  ِمْن  َنَشاُء  َمْن  بِِه  ََنِْدي  ُنوًرا  َجَعْلنَاُه 

اٍط ُمْسَتِقيمٍ   .[52]الشورى:  ﴾إَِل ِِصَ

 ، قال  ي إال له  ي ال ينبغِ الذِ   الحمودِ   القامِ   صاحب    وهو  

َيْبَعَثَك ﴿   تعال   َأْن  َنافَِلًة َلَك َعَسى  بِِه  ْد  َفَتَهجَّ ْيِل  َوِمَن اللَّ

 .[79]اإلرساء:  ﴾ َربهَك َمَقاًما ََمُْموًدا

موضًعا    أربعي   من    نحو  ِف    القرآنِ ِف   هِ بطاعتِ   اهلل   أمر    وقد  

. تيمي  ابنِ  اإلسالمِ  شيخ    ذلك    قال  كم    ة 

  ، ومن  الحمدية    نتها الرشيعة  ا بي  حقوقًا علين   ملسو هيلع هللا ىلص ا  ن لنبي   وإن  

 : م احلقوِق تلك  



 ُقْل ﴿ ه  سبحان    قال    اهللِ  لحبةِ   ه سبب  ه فإن  اتباع  :  اْلوُل   اْلقه 

بهونَ   ُكنُْتمْ   إِنْ 
بِ   اَّللََّ   ُُتِ َلُكْم  َفاتَّ َوَيْغِفْر  اَّللَُّ  بِْبُكُم  ُُيْ ُعوِِن 

 ِف   َلُكمْ   َكانَ   َلَقْد ﴿  وقال[  31:  عمران  آل]  ﴾ُذُنوَبُكمْ 

  اْْلِخرَ   َواْلَيْومَ   اَّللََّ   َيْرُجو  َكانَ   ِلَِنْ   َحَسنَة    ُأْسَوة    اَّللَِّ  َرُسولِ 

 .[21: األحزاب] ﴾ َكثرًِيا اَّللََّ  َوَذَكرَ 

ه ه ومل يتبع  عى مبت  اد    ومنِ   له    التبع    هو    الصادق    فالحب  

. ه نامبت   ه بل   مبتِ ا ِف صادقً  فليس     قصة 

أخرج  مبت   :الثاِن  اْلقه    أنس    حديِث   من    الشيخانِ   ه، 

  ال  )   : قال    ملسو هيلع هللا ىلص  النبي    أن     هريرة  أِب   من حديِث   والبخاري  

  هووالدِ   هولدِ   من    إليهِ   أحب    أكون    ىحت    كم أحد    يؤمن  

 ( أمجعي    والناسِ 



عىل  مبت    م  نقد    أن    فيجب   مبةِ ه     كل     
 
عىل  حت    يشء   ى 

 . انفوسن  

َيا ﴿   ه  سبحان    قال    ملسو هيلع هللا ىلص  يديهِ   بي     يتقدم  أن ال   :الثالُث   اْلقه 

ُقوا  َواتَّ َوَرُسولِِه  اَّللَِّ  َيَدِي  َبْيَ  ُموا  ُتَقدِّ َل  آَمنُوا  الَِّذيَن  َا  َأُّيه

يم  
َعلِ َسِميع   اَّللََّ  إِنَّ  أخرج  1]احلجرات:    ﴾ اَّللََّ    ابن    [، 

  الكتاِب   الف  ِخ   واتقول    ال ":قال    أنه    عباس    ابنِ   عنِ   جرير  

 ." والسنةِ 

  ها إحداث  ي حقيقت  ؛ التِ : البدع  ملسو هيلع هللا ىلص  يديهِ   بي    التقديمِ   ومن  

 .ه وال صحابت   ملسو هيلع هللا ىلص النبي   عليهِ  ا مل يكن  مِ    الدينِ ِف 

عائشة    ومسلم    البخاري    أخرج     ملسو هيلع هللا ىلص  النبي    أن    عن 

 .«فهو رد   منه   ا ليس  ا م  ا هذ  رن  أم ِف  أحدث   »من   :قال  



  الذنوِب   ن كبائرِ مِ   وكبية    م  مر    أمر     الدينِ ِف   فاإلحداث  

  فات  ، فالكي  مباح    ا فإنه  الدني     أمورِ ِف   اإلحداِث   بخالِف 

  أمورِ   ا من  ألن    بدعةً   ها ليست  ، لكن مدثات    والسيارات  

 . االدني  

 يؤد    ه ومل  دين   يكمل    مل    اهلل    أن     الدينِ ِف   اإلحداث    الزم    وإن  

  ه  رمح    مالك    ال اإلمام  لذا ق    الدينِ   ببالغِ   األمانة    اهللِ  رسول  

ها  سلف    عليهِ   مل يكن    يشء    األمةِ    هذهِ ف    ن أحدث  م  ":  اهلل 

 يقول    اهلل   ؛ ألن  الرسالة    خان    ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِ  رسول    أن    زعم    فقد  

نِْعَمتِي ﴿ َعَلْيُكْم  َوَأْْتَْمُت  ِدينَُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  اْلَيْوَم 

ِدينًا ْسََلَم  اْْلِ َلُكُم  فم  3]الائدة:    ﴾َوَرِضيُت  يكن  [  مل     

 . "دينًا  اليوم    ال يكون  دينًا ف   يومئذ  



 بحقوِق   ا بالقيامِ علين    يمن    أن     هو  إال    الذي ال إله    اهلل    أسأل  

 .ملسو هيلع هللا ىلص ا نبين  

ه إن    م فاستغفروه   ولك  ِل   اهلل   وأستغفر    ا تسمعون  م    أقول  

 . الرحيم   الغفور   هو  

 

  



 

النبي  عىّل   والسالم    والصالة    العالي    رب    هللِ  احلمد      

اهلل صىل    اهللِ  عبدِ   بنِ   ممد    األميِ  وصحبِه عليهِ     وآلِه     

 :بعد  ا أم   وسلم  

  ه ال  ؛ ألن  العالي    رب    هللِ   مبغض     الدينِ ِف   اإلحداث    فإن  

ومل  عليهِ   دليل   سلف  يفعل    ،  وهم  ه    عىل    وأحرص    أغي    نا 

ه  ه أصحاب  الذي يفعل    ا االحتفال  هذ    ذلك    ، ومن  ا اهللِرض  

 .ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسولِ  مبةِ  بزعمِ 

 :رشًعا ْلوجهٍ  َمرم   وهوَ 



دليل  ال    ألنه    بدعة    أنه   :اْلوُل   الوجهُ  ومل  عليهِ     ه يفعل    ، 

سلف    ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِ  رسول   األخيار  وال  كان  نا  ولو    خياً   ، 

 . ا إليهِ لسبقون  

  السمون    وهم    ثه العبيديون  أحد    من    أول    أن   :الثاِن  الوجهُ 

وزورًا    -   بالفاطميي   القرنِ ِف   -كذبًا  والذي الرابعِ      ،

أن  أحواهلِ   أحسن   رافضة  م    للصحابةِ   مكفرون    م 

 .ابالزن   -اعنه    اهلل  ض  ر   - عائشة    الؤمني   أم    ومتهمون  

سبحان   القرن  يمِض   اهللِ   يا  والثالث  األول      ال  ف    والثاين 

 .البدعة   هذهِ  فعل  ت  

فال    الفضلةِ   القرونِ   ها أصحاب  خًيا ويرتك    تكون    كيف  

اليومِ هبذ    للمحتفلي    سلف   أئمةِ حت    ا  من   الذاهِب   ى 



 اهلل   رمحهم    -  وأمحد    والشافعي    ومالك    أب حنيفة    األربعةِ 

-. 

 الثايِن   باليومِ   ملسو هيلع هللا ىلص  النبي    مولدِ   حتديد    أن    ُث:الثال  الوجهُ 

ال   العلمء    ، وإن  قطعي    عليهِ    دليل  ال   األولِ   ع  ربي  من    عرش  

حتديدِ ِف   خمتلفي    يزالون     ال    ألنه  ؛  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي    مولدِ   يومِ    

 . ا اليومِ ه هبذ  حتديدِ  عىل واضح   دليل  

 ا بدع  معه    يفعل    البدعةِ   هذهِ   فعلِ   ه عند  أن   :الرابعُ   الوجهُ 

بل     وغيِ   اهللِ  برسولِ   االستغاثةِ   مثل    ورشكيات    أخرى 

 :همأحد    ى يقول  ، حت  احلرضةِ  كاعتقادِ   البدعِ  من   ذلك  

 فيم    الكل    ا ... وسامح  حرض    قد    األحباِب   مع    ا النبي  هذ  

 ا  وجر  مض   قد  



. : رشك ، والثايِن : بدعي  األول   فالشطر    ي 

  أصل  ه ِف ويشاقون    اهللِ   رسولِ   مبة    عون  يد    اهللِ   يا سبحان  

 . توحيد اهلل  وهو   بهِ  ي جاء  الذِ  الدينِ 

اخلامس يعترب   :الوجه  باالحتفال  اليوم  هذا  معاودة  أن 

واألعياد   مرمة  كل    عيدًا،  الرشيعةِ ِف   ها  عيد  إال       الفطرِ    

 . األضحى وعيدِ 

  بحجةِ  يروج    الباطلِ  كثيًا من    أن    ا السلمون  وا أّي  واعلم  

أو  يفعل    من    كثرةِ  يفعلون  كان    األجداد  و    اآلباء    أن    ه  ه،  وا 

ليس  وه   عند  عذرً   ذا  ألن  اهللِ   ا   باتباعِ   أمرت    الرشيعة    ؛ 

غيه  إل    االلتفاِت   وعدمِ   والسنةِ   الكتاِب  كم    قال  ا     

َ   َيا﴿ ه سبحان   ُسوَل  ا الَِّذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اَّللََّ  َأُّيه َوَأطِيُعوا الرَّ



اَّللَِّ  إَِل  وُه  َفُرده ٍء  ََشْ ِف  َتنَاَزْعُتْم  َفإِْن  ِمنُْكْم  اْْلَْمِر  َوُأوِِل 

َك َخرْي   
َذلِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر  بِاَّللَِّ  ُتْؤِمنُوَن  ُسوِل إِْن ُكنُْتْم  َوالرَّ

 .[59]النساء:   ﴾ َوَأْحَسُن َتْأِويًَل 

 ِف   َمنْ   َأْكَثرَ   ُتطِعْ   َوإِنْ ﴿   هِ  قولِ ِف   ةِ الكثر  اتباع    اهلل   ذم    وقد  

 وقال [  116:  األنعام]  ﴾اَّللَِّ  َسبِيلِ   َعنْ   ُيِضلهوكَ   اْْلَْرضِ 

 .[26: احلديد]  ﴾َفاِسُقونَ   ِمنُْهمْ  َوَكثرِي   ُمْهَتدٍ  َفِمنُْهمْ ﴿

   اتباع    وذم  
ِ
  الكتاِب   وتركِ   مي  والعظ    واألجدادِ   اآلباء

قال  والسنةِ  عن  سبحان    ،  إِنَّا  ﴿  النارِ   أهلِ   ه  نَا  َربَّ َوَقاُلوا 

بِيََل  السَّ َفَأَضلهوَنا  اَءَنا  َوُكََبَ َساَدَتنَا  ]األحزاب:    ﴾َأَطْعنَا 

67]. 



  من    نرشب    ا أن  علين  يمن    و أن   ه  إال    إله  الذي ال    اهلل    أسأل  

ممد  نبين   حوضِ  نبين فين   يشفع    أن    اهلل   ونسأل    ،ملسو هيلع هللا ىلص  ا  ا  ا 

 .الرحيم   ه الرمحن  إن     اجلنةِ ِف  ه  رفقاء    نكون   ممدًا وأن  

ك بكتابِ   للقيامِ   ق السلمي  وف    ه إال أنت  ن ال إل  يا م    اللهم  

عىل  نبي    وسنةِ  م  ك  عليهِ   الرمحن  إن    الصالح    السلف    ا    ك 

 .كم اهلل كم يرمح   صالتِ وا إل  وقوم   الرحيم  

 

 


