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¢ 
א 
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JאJ 

قد قرأت هذا املبحث يف بيان بدعيـة املولـد ألخينـا املفـضال 
ًوائل بن عىل بن أمحد األثري وفقه اهللا فألفيته نافعا مفيدا وقد أتـى  ً

 .فيه األخ الفاضل وائل عىل أصول األدلة يف هذه املسألة
 مل يفعله وال أصحابه مـن ملسو هيلع هللا ىلصًبينه جزاه اهللا خريا أن النبي ومما 
ي يف عهده ـ ثم إنه قد قام املقتض,ًريا لسبقونا إليهـو كان خـبعده ول

 ومل يفعلوه وقام املقتيض يف عرصنا وفعله من فعله فهـذا دليـل ملسو هيلع هللا ىلص
مـن «: َّ ودلل عىل هذا باألدلة الـرشعية كحـديث,أكيد عىل بدعيته

 .» ما ليس منه فهو ردأحدث يف أمرنا هذا
ثم تطرق إىل الكـالم عـن أصـل آخـر وهـو املـشاهبة لليهـود 

من تـشبه بقـوم «: والنصار واستدل بقوله عليه الصالة والسالم
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 ويف , بعد ذلك أن العبيديني هم أول مـن أحدثـهَّ, وبني»فهو منهم
 .تاريخ نشوء املوالد كالم طويل ليس هذا موضعه

َّاملوالد وفصل الكالم حوهلا وبـني وتكلم بعد ذلك عىل بدعية 
ما يصاحب املوالد من بدع وشهوات وضالالت وتصوف وجمون 

 .وهذا مما يزيد يف حتريمه والشك
ويف آخر بحثه تناول بعـض االسـتدالالت الـضعيفة وبعـض 
َّشبهات القوم فردها واحدة واحدة باألدلة وأقـوال العلـامء وبـني  ً ً

 .هشاشة استدالالهتم
 وقد كان األخ وائل فيـه عـىل ,البحث نافع وجيدواحلقيقة أن 

ًاجلادة السلفية جزاه اهللا خريا وإين أخريا أحـث أخانـا وائـال عـىل  ً ً
 .نرشه لتعم الفائدة به واهللا املوفق

@knØì@ @
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¢ 
 المقدمة

ستعينه ونستغفره, ونعوذ باهللا من إن احلمد هللا, نحمده ون
رشور أنفسنا, ومن سيئات أعاملنا, من هيده اهللا فال مضل له, ومن 
يضلل فال هادي له, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, 

 . ًوأشهد أن حممدا عبده ورسوله
﴿  _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T﴾ 

 .]١٠٢: آل عمران[
﴿  M L K J I H G F E D C B A

 ] \ [ Z YX W V U T S RQ P O N
 .]١: النساء[ ﴾^ 

﴿ } | { z y x w v u    � ~
 ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡﴾ 

 .]٧١−٧٠: األحزاب[
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 : أما بعد
 ملسو هيلع هللا ىلصفإن أصدق احلديث كتاب اهللا, وخري اهلدي هدي حممد 

ورش األمور حمدثاهتا, وكل حمدثة بدعة, وكل بدعة ضاللة, وكل 
 .ضاللة يف النار

 : ما بعد ثم أ
 إذا دخل عليهم شهر ربيع األول اعتاد كثري من املسلمنيفقد 

 وهذا االحتفال ملسو هيلع هللا ىلصمن كل عام هجري أن حيتفلوا بميالد النبي 
 .بدعة وضاللة ما أنزل اهللا هبا من سلطان

 وهم ليسوا ملسو هيلع هللا ىلصوهؤالء املحتفلون يزعمون أهنم حيبونه 
ام قال اهللا تعاىل ن املحبة الصادقة معناها اتباع رشيعته كإْ إذ ,كذلك

﴿  k j ih g f e d c b a ` _ ^
m l   y x w v u t s rq p o n﴾ 

 وهؤالء بعيدون كل البعد عن اتباع منهجه ]٣٢−٣١: آل عمران[
 والعجب كل العجب أن هؤالء املبتدعة ينكرون عىل ملسو هيلع هللا ىلصورشيعته 

ًاملتمسكني بالسنة حقا عندما يقولون هلم إن االحتفال باملولد 
 .نون أهنم عىل حق ; فإنا هللا وإنا إليه راجعون ويظ,بدعة
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 األدلة عىل بيان بدعية مجلة من اللبيب ئوإليك أهيا القار
االحتفال باملولد النبوي يف الرشيعة اإلسالمية يف هذه النقاط 

 .)١(التالية
 
 
 

   
 

                                                 
وبطبيعة احلال فإنني قد استفدت يف هذا املوضوع مما كتب فيه أهل العلم من ) ١(

 .قبيل
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 حصر األعياد 

 في الشريعة اإلسالمية

يف الرشيعة اإلسالمية اعلم وفقني اهللا وإياك أن األعياد : أوالً
عيدان حوليان ومها الفطر : حمصورة يف ثالثة فقط وهم

 وما عدا , وعيد يتكرر يف كل أسبوع وهو يوم اجلمعة,واألضحى
ورأس السنة  ,هذه الثالثة مما استحدث كاالحتفال باملولد النبوي

فال أصل له ;   وعيد كذا وكذا,وعيد األم ,وامليالدية ,اهلجرية
 .رشيعة اإلسالميةيف الالبتة 

 أنس عنبسند صحيح أمحد وغريه  ما رواه هذاوالدليل عىل 
 املدينة وهلم يومان ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولقدم : قالأنه  ڤبن مالك ا

كنا نلعب فيهام يف :  قالوا»ما هذان اليومان ?«:  فقال,يلعبون فيهام
: ًإن اهللا قد أبدلكم هبام خريا منهام«: ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهللا ,اجلاهلية

 . )١(»م األضحى ويوم الفطريو
                                                 

 وعبد )١٥٥٦( والنسائي )١١٣٤( وأبو داود )١٢٠٢٥(رواه أمحد : صحيح) ١(
 )٦١٢٣( والبيهقي يف الكرب )٣٨٤١, ٣٨٢٠( وأبو يعىل )١٣٩٠(بن محيد ا

صحيح عىل رشط مسلم :  وقال)١٠٩١( واحلاكم )٣٤٣٦(ويف شعب اإليامن 
= 

 الرد المفحم القوي في بيان بدعية االحتفال بالمولد النبوي ١٠
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عن أيب هريرة بسند صحيح وغريه  ه داود يف سننو أبوما رواه
قد اجتمع يف يومكم هذا عيدان فمن «: قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا أن  ڤ

   .)١(»شاء أجزأه من اجلمعة وإنا جممعون
 عن ابن عباسبسند حسن وغريه وما رواه ابن ماجه يف سننه 

م عيد جعله اهللا للمسلمني فمن إن هذا يو« : قالملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ڤ
 .)٢(»جاء اجلمعة فليغتسل

                                                  
= 

 وصححه النووي يف )١٩١١(ووافقه الذهبي, والضياء يف األحاديث املختارة 
 ويف بلوغ املرام )٢/٤٤٢( وابن حجر يف الفتح )٢٨٨٣(خالصة األحكام 

 )٤٣٨١( ويف صحيح اجلامع )٢٠٢١( واأللباين يف الصحيحة )٣٩٧(
 . )١٤٣٩(واملشكاة 

 عن ابن عباس وأيب )١٣١١( وابن ماجه )١٠٧٣( رواه أبو داود :يحصح) ١(
, ٦٢٨٧( والبيهقي يف الكرب )٣٠٢(  وابن اجلارود )٨٩٩٦(هريرة, والبزار 

صحيح عىل رشط مسلم ووافقه الذهبي, :  وقال)١٠٦٤( واحلاكم )٦٢٨٨
 – طبعة دار العربية )١٥٥/ ١(وصححه البوصريي يف مصباح الزجاجة 

أللباين يف حتقيقه عىل أيب داود وابن ماجه ويف صحيح اجلامع بريوت, وا
)٤٣٦٥(. 

, وحسنه )٧٣٥٥( والطرباين يف األوسط )١٠٩٨( رواه ابن ماجه :حسن) ٢(
 واأللباين يف حتقيقه عىل ابن ماجه وقال )٧٠٧(املنذري يف الرتغيب والرتهيب 

= 

الرد المفحم القوي في بيان بدعية االحتفال بالمولد النبوي ١١
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كل سنة وأنت «ولذلك ال جيوز التهنئة هبذه املناسبات كقول 
 , وما شابه ذلك»مولد مبارك« و»كل عام وأنتم بخري« و»طيب
 وإذ األمر كذلك فال جيوز ,يف الدينأمر حمدث  عىل ة هتنئاألهن

 . نعوذ باهللا من الضالل,ًرشعا
 
 
 

   

                                                  
= 

 . حسن لغريه)٧٠٧(يف صحيح الرتغيب والرتهيب 
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 االحتفال بالمولد النبوي 

 ملسو هيلع هللا ىلص لم يفعله النبي
 وقد قال ملسو هيلع هللا ىلصإن االحتفال باملولد النبوي مل يفعله النبي : ثانياً

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس «: كام يف صحيح البخاري ومسلم
ًمن عمل عمال ليس عليه أمرنا «: ٍ ويف لفظ ملسلم)١(»منه فهو رد

 .)٢(»فهو رد
ٌالذي أحدثه يف اإلسالم مردود عليه أن أمره : أيواملعنى ; 
 : ألن هذا الدين قد أمته اهللا وأكمله كام قال تعاىل,وال يقبل منه

﴿ t s r q p o n m l k
 vu﴾ ]٣: املائدة[. 

َّ ولذلك ذم اهللا املبتدعة ,ٌوالترشيع حق خالص هللا تبارك وتعاىل
{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  ﴿ :واملخالفني فقال

 ª© ¨ §﴾] وإياكم وحمدثات األمور « :ملسو هيلع هللا ىلص وقال ]٢١: الشور

                                                 
 .)١٧١٨(, وصحيح مسلم )٢٥٥٠(صحيح البخاري : متفق عليه) ١(
 .)١٧١٨(صحيح مسلم ) ٢(
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 .)١(»فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار
أن :  يعنى, يف احلديث يفيد االستغراق)كل(والتعبري بلفظ 

كل البدع مذمومة وليس هناك بدعة حسنة كام يزعم من ال دراية 
مى ن القول بوجود بدعة حسنة يف الدين مصيبة عظإ إذ ,له بالرشع

 , بأنه جهلها ومل يعلمهاملسو هيلع هللا ىلصًمن أكرب املصائب ألن فيه اهتاما للنبي 
 وكل ,َ أو أن رشيعته ناقصة حتتاج من يكملها,أو أنه عرفها وكتمها

m l k ﴿ :لا ألن اهللا تعاىل ق,ًهذا باطل وهو خطري جدا
 vu t s r q p o n﴾ ]ويف ]٣: املائدة ,

: أهنا قالت  ڤائشة عأم املؤمنني احلديث املتفق عليه من حديث 
 من كتاب اهللا فقد أعظم ً كتم شيئاملسو هيلع هللا ىلصومن زعم أن رسول اهللا «

 وابن )٢٦٧٦( والرتمذي )٤٦٠٧( وأبو داود )١٧١٤٤(رواه أمحد : صحيح) ١(
ح  / ٢٤٦ −٢٤٥ص / ١٨( والطرباين يف الكبري )٩٦( والدرامي )٤٢(ماجه 
 وصححه ووافقه الذهبي, وصححه )٣٢٩( واحلاكم )٥( وابن حبان )٦١٧
 )٢٤٥٥( واإلرواء )٢٥٤٦( وصحيح اجلامع )٢٧٣٥(لباين يف الصحيحة األ

 .)١٦٥( واملشكاة )٣٧(وصحيح الرتغيب 
 وصححه األلباين, )١٥٧٨( فقد رواه النسائي )وكل ضاللة يف النار(وأما لفظ 

.  للشيخ األلباين)خطبة احلاجة(ومن رام املزيد فلرياجع يف ذلك كتاب 
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p o n m l k ji ﴿ :  واهللا يقول.عىل اهللا الفرية
 a ` _ ~} | { z yx w v u t s rq

 d c b﴾ ]١(»]٦٧: املائدة(. 
قام «: قالأنه  ڤمن حديث حذيفة ًأيضا ويف الصحيحني 

ً ترك شيئا يكون يف مقامه إىل قيام ً  مقاما ماملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـفينا رس
 .)٢(»الساعة إال حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه

 أن ڤمن حديث عبد اهللا بن عمرو ويف صحيح مسلم 
إنه مل يكن نبي قبيل إال كان حقا عليه أن يدل أمته «: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي

. )٣(» وينذرهم رش ما يعلمه هلم,عىل خري ما يعلمه هلم
 يقربكم من اجلنة ًما تركت شيئا«:  أنه قالًوصح عنه أيضا

 يقربكم من النار ًويباعدكم عن النار إال أمرتكم به وما تركت شيئا

 .)٢٨٧( ومسلم )٤٨٥٥( البخاري :متفق عليه) ١(
 .)٢٨٩١( ومسلم )٦٦٠٤( البخاري :متفق عليه) ٢(
 .)١٨٤٤(صحيح مسلم ) ٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  
  

 .)١(»ويباعدكم عن اجلنة إال هنيتكم عنه
كل بدعة ضاللة وإن «:  أنه قالڤصح عن ابن عمر قد و

 .)٢(»رآها الناس حسنة
 يراها ةبدع اإلسالم يف ابتدع من«: $وقال اإلمام مالك 

 :يقول اهللا ألن ,الرسالة خان ملسو هيلع هللا ىلص ًحممدا أن زعم; فقد  حسنة
﴿n m l k﴾ ]ال  ف,ًفام مل يكن يومئذ دينا ]٣: املائدة

 .)٣(»ًيكون اليوم دينا
                                                 

 )٣٥٣٣٥( وابن أيب شيبة )٢٠١٠٠( رواه عبد الرزاق يف مصنفه :صحيح )١(
 )٩٨٩١( والبيهقي يف شعب اإليامن )٥٧(وابن أيب الدنيا يف القناعة والتعفف 

 .)١٨٠٣(أللباين يف الصحيحة  وصححه ا)٤١١٠(والبغوي يف رشح السنة 
 )٢٠٥( وابن بطة يف اإلبانة الكرب )٧٠( رواه ابن نرص يف السنة :صحيح) ٢(

 والاللكائي يف رشح أصول )١٩١(والبيهقي يف املدخل إىل السنن الكرب 
ً مرفوعا والصواب وقفه, )٢٧٦( واهلروي يف ذم الكالم )١٢٦(االعتقاد 

 طبعة املكتب )١٣: صفحة(د للقاسمي وصححه األلباين يف إصالح املساج
 ونبه عىل وهم اهلروي يف رفع )٢٥٨: صفحة(اإلسالمي ويف أحكام اجلنائز 

 .احلديث
 طبعة دار ابن اجلوزي, وقد )٦٦ −٦٥/ ١(كتاب االعتصام للشاطبي : انظر) ٣(

 طبعة دار اآلفاق )٥٨ / ٦(رواه ابن حزم يف كتابه اإلحكام يف أصول األحكام 
= 

 الرد المفحم القوي في بيان بدعية االحتفال بالمولد النبوي ١٦
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ذاك يوم «:  قال ملا سئل عن صوم يوم االثننيملسو هيلع هللا ىلصوأما كونه 
 .)١(»ولدت فيه

 فليصم يوم االثنني من كل أسبوع ملسو هيلع هللا ىلص فمن شاء أن يقتدي به 
ثم إن الصيام مرشوع يف  . ال مرة واحدة يف العامملسو هيلع هللا ىلصكام كان يفعله 

فقياس ما هو بدعة عىل : ًإذا .اإلسالم بخالف االحتفال فهو بدعة
  .ما هو مرشوع قياس مع الفارق

 
   

                                                  
= 

ًمن أحدث يف هذه األمة شيئا مل يكن عليه سلفها, فقد زعم أن «: لفظاجلديدة ب
o n m l k ﴿:  خان الرسالة, ألن اهللا يقولملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 vu t s r q p﴾  ًفام مل يكن يومئذ دينا فال يكون اليوم
 .)٣٢٠ / ٢(ًاهـ وقد ذكره هبذا اللفظ أيضا الشاطبي يف االعتصام »ًدينا

 .)١١٦٢(رواه مسلم : صحيح) ١(
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 االحتفال بالمولد النبوي 
 ڤ لم يفعله الصحابة

 ملسو هيلع هللا ىلصإن هذا االحتفال املزعوم مل يفعله صحابة النبي : ثالثاً
 وقد شاهدوا نزول ملسو هيلع هللا ىلصالنبي بعد  العاملني ِّوهم أتقى الناس هللا رب

ً غضا طرياالوحي ِ وقد أمرنا باتباعهم,ً  النجاة يف  واقتفاء أثرهم إذُ
أن نفهـم نصوص الكتاب ذلك بسلوك طريقهم ومنهجهم و

^ _ ` e d c b a  ﴿ :والسنة بفهمهم قال تعاىل
 q po n m l k j i h g f

 r﴾ ]وقال أيضا]١١٥: النساء ً: ﴿  C B A
 M L K J I H G F E D
 Y X WV U T S R Q P O N

 Z﴾ ]فبني اهللا سبحانه وتعاىل أنه ريض عنهم ]١٠٠: التوبة َّ
 .ڤالتباعهم منهج املهاجرين واألنصار 

 عن الفرقة الناجية يف حديث ملسو هيلع هللا ىلصوعندما حتدث النبي 
       .)١(»ما أنا عليه اليوم وأصحايب«: االفرتاق وصفها بأهنا

                                                 
 .سيأيت خترجيه: صحيح) ١(
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لسبقنا إليه النبوي خري يف االحتفال باملولد هناك فلو كان 
 الذين زكاهم اهللا سبحانه وتعاىل ورسوله ڤهؤالء الصحابة 

 علم أنه ال خري فيه ڤ وحيث مل يفعله هؤالء األفاضل ,ملسو هيلع هللا ىلص
 .وأنه من البدع املحدثات
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 االحتفال بالمولد النبوي 
 ئمة األربعةلم يفعله التابعون وال األ

 −كذلك−إن هذا االحتفال باملولد النبوي مل يفعله : رابعاً
 وال أتباع التابعني وال األئمة ڤالتابعون  من بعد الصحابة 

وقد قال النبي ;  )أمحدو والشافعيمالك وحنيفة  أبو(األربعة 
خري «:  يف مدح عرص هؤالء كام يف صحيح البخاري ومسلمملسو هيلع هللا ىلص

 .)١(»وهنم ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلقرينالناس 
عىل مذهب من النبوي  فليت شعري يا تر املحتفل باملولد 

 !!يكون ?
 ًخذ ما رأيت ودع قـوال سـمعت بـه

يف طلعة البدر مـا يغنيـك عـن زحـل  
وخري األمور الـسالفات عـىل اهلـد 

ـــدائع   ـــدثات الب ـــور املح ورش األم
                                                 

 .)٢٥٣٣(, ومسلم )٣٤٥١( البخاري :متفق عليه) ١(
 لكنه ضعيف ال )...خري القرون قرين(:  لقد روي هذا احلديث بلفظ:

 يف مواطن $َّ, وممن نبه عىل ذلك فضيلة الشيخ األلباين ملسو هيلع هللا ىلصيصح عن النبي 
 . من كتبه ودروسه
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فإن (: )القتضاءا( يف $وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
هذا مل يفعله السلف مع قيام املقتيض له وعدم املانع منه لو كان 

ً ولو كان هذا خريا حمضا أو راجحا لكان السلف .ًخريا ً  أحق ڤً
 وهم ,ً وتعظيام له مناملسو هيلع هللا ىلص ول اهللاـ فإهنم كانوا أشد حمبة لرس,به منا

 وإنام كامل حمبته وتعظيمه يف متابعته وطاعته ,عىل اخلري أحرص
ًواتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونرش ما بعث به واجلهاد  ً

 فإن هذه طريقة السابقني األولني ,عىل ذلك بالقلب واليد واللسان
 هـ ا)١()من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان

 
 
 

   

                                                 
 الطبعة الثانية ملطبعة أنصار السنة )٢٩٥: ةصفح(اقتضاء الرصاط املستقيم ) ١(

 . املحمدية بتحقيق الشيخ حممد حامد الفقي
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 االحتفال بالمولد النبوي تشبه بالنصارى

 ألن ,وي فيه تشبه بالنصاراالحتفال باملولد النبإن : خامساً
 وليس ذلك ملسو هيلع هللا ىلصالنصار قد أحدثوا بدعة االحتفال بمولد عيسى 

وقد عجزت الكنيسة أن متنعه ومل تستطع مقاومة هذه من رشيعته 
 .البدعة فرتكتها

 عن التشبه بالكفار ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنانا اهللا سبحانه وتعاىل ورسوله 
 . وقد أمجع السلف عىل ذلكمشؤوهنًعموما يف كل 

تفي هنا بذكر دليلني من القرآن الكريم فقط يدالن عىل وأك
 : حرمة مشاهبتهم

 ^ _ ` b a ﴿: قال اهللا تعاىل: الدليل األول

k j i h g f e d c    l

 | {z y x w v u t s r q po n m

f e d c b a ` _ ~ }    h g

 s r q p o n m l k j i﴾ ]اجلاثية :
١٨−١٦[. 

أخرب سبحانه أنه أنعم عىل بني (: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ًإرسائيل بنعم الدين والدنيا وأهنم اختلفوا بعد جميء العلم بغيا من 
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  .بعضهم عىل بعض
 ,تباعهاا وأمره ب, عىل رشيعة رشعها لهملسو هيلع هللا ىلصًثم جعل حممدا 

 وقد دخل يف الذين ال ,تباع أهواء الذين ال يعلموناوهناه عن 
 .يعلمون كل من خالف رشيعته

 وما عليه املرشكون من هدهيم ,هو ما هيوونه :وأهواؤهم
ع ذلك فهم ـ الذي هو من موجبات دينهم الباطل, وتواب,الظاهر
يفرح الكافرون :  وهلذا,تباع ملا هيوونها وموافقتهم فيه ,هيوونه

 ويودون أن لو , ويرسون به,بموافقة املسلمني يف بعض أمورهم
تباع افعل من  ولو فرض أن ليس ال,ًبذلوا عظيام ليحصل ذلك

أهوائهم فال ريب أن خمالفتهم يف ذلك أحسم ملادة متابعتهم 
 وأن موافقتهم يف ذلك ,وأعون عىل حصول مرضاة اهللا يف تركها

من حام حول احلمى « فإن ,ريهـد تكون ذريعة إىل موافقتهم يف غـق
 , حصل املقصود يف اجلملة; وأي األمرين كان»أوشك أن يواقعه
  اهـ)١()هروإن كان األول أظ

                                                 
 .)١٤: صفحة(اقتضاء الرصاط املستقيم ) ١(
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~� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨  ﴿: الثاينالدليل 
 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©

 ¾ ½ ¼ »º ¹﴾ ]١٦: احلديد[. 
 هني مطلق )وال يكونوا(: فقوله(: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ً وهو خاص أيضا يف النهي عن مشاهبتهم يف قسوة ,عن مشاهبتهم
 اهـ)١() وقسوة القلوب من ثمرات املعايص,قلوهبم

ًوأما من السنة فأكتفي أيضا بذكر دليلني فقط يدالن عىل 
 : حرمة مشاهبتهم

قال :  قالڤيف الصحيحني عن ابن عمر : الدليل األول
أحفوا الشوارب وأوفوا : خالفوا املرشكني«: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 .)٢(»اللحى
فأمر بمخالفة املرشكني (: $قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 اهـ)٣()»فوا الشوارب وأوفوا اللحىأح«:  ثم قال,ًمطلقا
                                                 

 .)٩٠ −٨٩: صفحة(اقتضاء الرصاط املستقيم ) ١(
 .)٢٥٩( ومسلم )٥٨٩٢( البخاري :متفق عليه) ٢(
 .)٥٨: صفحة(اقتضاء الرصاط املستقيم ) ٣(
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أن داود يف سننه بسند صحيح   أبواهما رووهو : الثاينالدليل 
 .)١(»من تشبه بقوم فهو منهم«: قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

فإن موجب هذا حتريم (: $قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 ونحو »خالفوا املرشكني«: وكذلك قولهًالتشبه هبم مطلقا 

 .اهـ)٢()ذلك
زيد فعليه بمراجعة ما كتبه شيخ اإلسالم ابن تيمية ومن أردا امل

اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب « يف كتابه القيم $
 املؤلفة يف تلك من الكتب فإنه من أفضل ما كتب »اجلحيم
 .املسائل

   

                                                 
 )٤٠٣١( وأبو داود )٣٣٥٦١( وابن أيب شيبة )٥١١٤(رواه أمحد : صحيح) ١(

  وصححه العراقي يف ختريج )٨٣٢٧( والطرباين يف األوسط )٢٩٦٦(والبزار 
أحاديث اإلحياء, والشيخ أمحد شاكر يف حتقيقه عىل املسند وقال األلباين 

 )٦١٤٩( ويف صحيح اجلامع )١٢٦٩(, وصححه يف اإلرواء )حسن صحيح(
 .)١٠٩(ة املرام ويف غاي

 .)١٨١: صفحة(اقتضاء الرصاط املستقيم ) ٢(
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 العبيديون
 هم أول من احتفل بالمولد النبوي

عبيديون إن أول من احتفل باملولد النبوي هم ال: سادساً
ًالذين تسموا زورا وهبتانا بـ− )١(الباطنيون  يف −)٢()الفاطميني(ً

ً تقليدا للنصار يف احتفاهلم بميالد اهلجريمرص يف القرن الرابع 
َوهو احتفال مبتدع أيضا ً عند النصار  ڠعيسى بن مريم  ٌ

وقد عجزت الكنيسة أن متنعه ومل  ملسو هيلع هللا ىلصفليس هو من رشيعة عيسى 
 .ًكام تقدم ذكره آنفالبدعة فرتكتها تستطع مقاومة هذه ا

روافض أخباث أنجاس من غالة زنادقة;  :والفاطميون
َّ يدعون حمبة ,الشيعة الذين يكنون العداوة ألهل السنة واجلامعة

 واحلقيقة أهنم أدعياء وكذبة فهم بعيدون عن هدي ;أهل البيت
:  قال احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية,وأهل بيته ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 أكثر فإن ,املرصية بالديار كانوا الذين الفاطميون اخللفاء وأما(

                                                 
هناك عدة أقوال يف ذكر أول من ابتدع االحتفال باملولد النبوي ; ولعل أرجحها ) ١(

 .ما ذكرته أعاله واهللا أعلم, وهذا هو ما عليه كثري من أهل العلم
 .ملسو هيلع هللا ىلص بنت النبي ڤأي نسبة إىل فاطمة ) ٢(
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 الفاطميون كان وقد(: ًاهـ وذكر أيضا)١()أدعياء أهنم عىل العلامء
 وأجربهم اخللفاء أعتى من وكانوا ًماال وأكثرهم ,اخللفاءأغنى 

 يف ظهرت ;رسيرة وأخبثهم سرية امللوك وأنجس ,وأظلمهم
 عندهم وقل ,الفساد أهل وكثر ,تواملنكرا البدع دولتهم

 النصريية الشام بأرض وكثر ,والعباد العلامء من الصاحلون
 ;بكامله الشام سواحل عىل الفرنج وتغلب ,واحلشيشية والدرزية

 اهـ)٢(...) الرشيفالقدس أخذوا حتى
 فالشيعة الروافض ,وقد خفي خطرهم عىل كثري من املسلمني

 ڤم أبى بكر وعمر  وعىل رأسهملسو هيلع هللا ىلصيكفرون أصحاب النبي 
 ويتهمون ,ملسو هيلع هللا ىلصومها أفضل املؤمنني عىل اإلطالق بعد النبي 

أم  وعىل رأسهن –ً عياذا باهللا تعاىل – بالزنا ملسو هيلع هللا ىلصزوجات النبي 
 , وحيرفون القرآن الكريم لفظه ومعناه,ڤعائشة املؤمنني 

 ,ناقصَّويدعون أن املصحف املوجود اآلن عند أهل السنة 
; إىل غري ذلك من  معاملة الناسويستخدمون مبدأ التقية يف

 .فكن عىل حذر من ذلك ,طوامهم
                                                 

 . طبعة دار هجر)٢٤١/ ٩(ن كثري البداية والنهاية الب) ١(
 .)٤٥٧ −٤٥٦/ ١٦(املصدر السابق ) ٢(
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 االحـتفال بالمولد النبوي 
 بدعة تصحبها مخـالفات عـظيمة ومصائب جسيمة

إن االحتفال باملولد النبوي بدعة تصحبها خمالفات : سابعاً
 : ة عىل ذلك كثرية ومنهامثلواألعظيمة ومصائب جسيمة 

كالتلفظ باأللفاظ الرشكية التي وجود املخالفات العقدية * 
 , وقول مـدد يا رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلصكاالستغاثة بالنبي  ,يقوهلا منشدهم

ًوذلك ألن االستغاثة باألموات رشك أكرب عياذا  ,مدد يا شيخ فالن
 .باهللا تعاىل

ومن ;  وأنه  خلق من نور , أول اخللقملسو هيلع هللا ىلصوكدعو أن النبي 
 وأن , يعلم الغيب وأنه, وأنه  نور عرش اهللا,يشءنوره خلق كل 

 ويقولون كل غلو فيه فهو ملسو هيلع هللا ىلصعلم اللوح املحفوظ بعض علمه 
 .!; أي مهام غالوا يف مدحه فهم مقرصون تقصري

 وإنام ذكر يف ,وكل هذا باطل ال أصل له يف الرشيعة اإلسالمية
  .أحاديث من وضع الصوفية وغريهم قبحهم اهللا
أن خيرب أنه برش  ملسو هيلع هللا ىلصوقد هني اهللا تعاىل عن هذا الغلو وأمر نبيه 

Ù Ø × Ö  ﴿ فقال تعاىل بالوحيمثلهم ولكن اختصه اهللا تعاىل 
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 î í ì ë﴾ ]أيضا عن ملسو هيلع هللا ىلص وقد هني النبي ,]١١٠: الكهف ً

كام أطرت تطروين ال «: غلو فيه فقال كام يف صحيح البخاريال
 .)١(»ورسوله إنام أنا عبد فقولوا عبد اهللا ,النصار بن مريم

ن أنس بن عح يوقد رو اإلمام أمحد يف مسنده بسند صح
يا سيدنا وابن سيدنا وخرينا  ,يا حممد: ًأن رجال قال«: ڤمالك 

يا أهيا الناس عليكم بتقواكم ال : ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهللا ,وابن خرينا
 ,الشيطان −ال يستجركم وقولوا بقولكم: يف روايةو−يستهوينكم 

أحب أن ترفعوين  , واهللا ماهرسول عبد اهللا و,أنا حممد بن عبد اهللا
 .)٢(»فوق منزلتي التي أنزلني اهللا عز وجل

                                                 
 .)٣٤٤٥(رواه البخاري : صحيح) ١(

متفق : خيطئ كثري من الناس يف عزو هذا احلديث للصحيحني فيقول: تنبيه هام
عليه, وهذا وهم منه ; فإن هذا احلديث مما انفرد به البخاري وال وجود له يف 

 .صحيح مسلم البتة
 )٢١١( والبخاري يف األدب املفرد )١٣٥٣٠, ١٣٥٢٩(رواه أمحد :  صحيح)٢(

 والنسائي يف عمل اليوم )٤٨٠٦( وأبو داود )١٣٣٥, ١٣٠٧(وعبد بن محيد 
 )٢٥٢ /٦( وأبو نعيم يف احللية )٢٤٩, ٢٤٨, ٢٤٧, ٢٤٦, ٢٤٥(والليلة 

دخل  ويف امل)٤٩٨ / ٥( ويف دالئل النبوة )٤٥٢٩(والبيهقي يف شعب اإليامن 
= 

الرد المفحم القوي في بيان بدعية االحتفال بالمولد النبوي ٢٩

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  
  

إذا  رأيتم املداحني فاحثوا «: ًوقال أيضا كام يف صحيح مسلم
 ام فإن,إياكم والغلو يف الدين«: ً, وقال أيضا)١(»يف وجوههم الرتاب

 .)٢(»الغلو يف الدينبهلك من كان قبلكم 
                                                  

= 
 والضياء )٣٣( ويف األسامء والصفات )٥٣٨, ٥٣٧, ٥٣٦(إىل السنن الكرب 

 وصححه األلباين يف حتقيقه عىل أيب داود ويف )٢٠٨٠(يف األحاديث املختارة 
 . )٤٩٠٠( واملشكاة )٣٧٠٠( وصحيح اجلامع )١٠٩٧(الصحيحة 

 .)٣٠٠٢( رواه مسلم :صحيح)  ١(
 وابن )٣٠٢٩( وابن ماجـه )٣٠٥٧(ي  والنسائ)٣٢٤٨( رواه أمحد :صحيح) ٢(

/ ٢٨٩ص / ١٨( والطرباين يف الكبري )٣٨٧١( وابن حبان )٢٨٦٧(خزيمة 
 وقال صحيح عىل )١٧١١( واحلاكم )٩٥٣٤( والبيهقي يف الكرب )٧٤٢ح 

: )١٧١/ ٨( »املجموع«رشط الشيخني ووافقه الذهبي, وقال النووي يف 
: )١٠٦ص ( »االقتضاء«يف اهـ وقال ابن تيمية )صحيح عىل رشط مسلم(
إسناده صحيح, : اهـ وقال الشيخ أمحد شاكر)إسناد صحيح عىل رشط مسلم(

 .)١٢٨٣(وصححه األلباين يف الصحيحة 
قول احلاكم صحيح عىل ) ٢٧٨/ ٣(انتقد الشيخ األلباين يف الصحيحة : تنبيه

وليس كذلك ; فإن زياد : (رشط الشيخني وموافقة الذهبي له عىل ذلك فقال
ن حصني مل خيرج له البخاري يف صحيحه فهو عىل رشط مسلم فقط, وكذلك ب

ص (» االقتضاء«وابن تيمية يف ) ١٧١/ ٨(» املجموع«صححه النووي يف 
 اهـ  ).)٥١

األمر كام قال, فقد رجعت إىل ذلك بنفيس فبحثت يف الصحيحني فلم أجد : قلت
= 
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 كام يف صحيح ملسو هيلع هللا ىلصًوسيقى وهي حرام رشعا لقوله الغناء وامل* 
 أمتيليكونن أقـوام من « –ًمعلقا بصيغة اجلزم–البخاري 

 .)١(»يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف
 كان اليشء فإن معناه أن أصل »يستحلون« :ملسو هيلع هللا ىلصوتأمل قوله 

 .ًحراما فاستباحه هؤالء
: العريب ناب قال »يستحلون«: وقوله(: قال ابن حجر يف الفتح

 يكون أن وحيتمل حالال, ذلك يعتقدون املعنى يكون أن حيتمل
 كاالسرتسال رشهبا يف يسرتسلون أي االسرتسال عىل جمازا ذلك

                                                  
= 

َحدثنا :  قال)٢٨٥(  إال رواية واحدة فقط يف مسلم برقم)زياد بن احلصني(لـ َ َّ َ
ُّأبو بكر بن أيب شيبة, وأبو سعيد األشج, مجيعا عن وكيع, قال األشج َ ْ ً ُّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َُ َ ََ َْ َْ َ ٍَ ِ ِ ٍ َِ َ َ َ َ َِ ِ َحدثنا : ْ َ َّ َ

ْوكيع, حدثنا األعمش, عن  َ ٌ ََ ُْ َ َ ْ َ َ َّ َزياد بن احلصني أيب جهمة,ِ َ ْ ُْ َ َ ْ َِ َ ِ ْ ِ ِ ِ عن أيب العالية, عن ِ َ َِ َِ َ ْْ ِ َ
َّابن عب َْ َاس قالِ َ ٍ :﴿ v u t s r ﴾ ]النجم[ ﴾ { ~ _̀  ﴿ ,]١١: النجم :

َ قال]١٣ ِرآه بفؤاده مرتني«: َ ْ َّ َ ََ ِ ِ َ ُ ِ ُ«. 
ولقد عجبت من إيراد الشيخ األلباين تصحيح النووي وابن تيمية للحديث وعدم 

 .صحيح عىل رشط مسلم, وقد أصابا فيام قاال: تنبيهه أهنام قاال عنه
 .)٥٥٩٠(ري رواه البخا: صحيح) ١(
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 اهـ )١().ذلك يفعل من ورأينا سمعنا وقد احلالل, يف
 وبصفة ,رشب اخلمور واملخدرات بكل أنواعها والتدخني* 

فإنه يرشهبا بعلة ) املنشد(خاصة الرجل الذي يغنى هلـم ويسمونه 
   .أهنـا تصلح لـه صوته وتعينه عىل السهر

ًوهي أشياء حمرمة رشعا وما كان ليستعان عىل طاعة اهللا 
 فام ظنك وهذا االحتفال بدعة ال أصل هلا يف الرشيعة ,بمعصيته
 .اإلسالمية

االختالط بني الرجال والنساء يف املوالد مما أد إىل الوقوع * 
 وقد حدث هذا بالفعل يف بعض −ًعياذا باهللا تعاىل−لزنا يف كبرية ا
ِّعند الطرقيني فحسب  ومل يقف األمر عند هذا احلد ,املوالد

وهـو −م األمر إىل الوقوع يف كبرية اللواط ـبل وصل هب) الصوفية(
 فإنا هللا  وخاصة األطفال املردان−فعل الفاحشة الرجل بالرجل

 .وإنا إليه راجعون
أصنام وغريها مما فيه روح وغري (و عىل شكل صناعة احلل* 
ً وهو حرام رشعا وفيه تشبه باملرشكني األوائل عندما كانوا )ذلك ٌ

                                                 
 . طبعة دار الفكر)٥٥/ ١٠(فتح الباري البن حجر ) ١(
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 ,ًيتخذون أصناما من العجوة يعبدوهنا فإذا ما جاعوا أكلوها
ًولذلك حيرم رشعا بيع ورشاء هذه احللو املعدة لالحتفال باملولد 

   .النبوي بكل أنواعها
 وهو −يف  هذه املوالد−حيدث من الرجال الرقص الذي * 

تسمية الناس له ِّالبني  ومن اخلطأ ,ًحرام رشعا ومن خوارم املروءة
  . وإنام هو ذكر للشيطان,ً وليس هذا ذكرا للرمحن)الذكر(بـ

 ولألسف نجد )املوالد(انتشار الرسقة يف هذه األماكن * 
 ,ملسو هيلع هللا ىلصحمبته ًأناسا من القائمني عىل هذه املوالد الذين يزعمون 

َّجيندون أطفاال لرسقة الناس يف هذه املوالد ومن ثم يعطون الطفل  َ ً
ًشيئا يسريا ويأخذون املرسوق كله وهـم يزعمون أهنم ملتزمون ً, 

   . وهم كاذبون, حمبونملسو هيلع هللا ىلص وللنبي
هؤالء املبتدعة ال حيرضون صالة اجلامعة يف املسجد مع * 

ومنهم من ال تراه  ,ً ومنهم مـن ال يصىل أصال,مجاعة املسلمني
ًمصليا إال يف أيام املولد وال تراه يف بقية أيام العام إال مشتغال  ً

 وترك الصالة ,ًبالدرهم والدينار تاركا صالة امللك العزيز اجلبار
 .كفر وال شك
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 االحتفال بالمولد النبوي بدعة 
 تضمنت طريقة مبتدعة 

 في العبادة وهي الذكر الجماعي

 باملولد النبوي بدعة تضمنت طريقة إن االحتفال: ثامناً
 والذكر اجلامعي ال جيوز ,مبتدعة يف العبادة وهي الذكر اجلامعي

ًرشعا وهو طريقة مبتدعة يف الدين ولذلك ال جيـوز الذكر اجلامعي 
 ألنه ختصيص وقت ويوم لـم خيصصه اهللا ,ًولو كان قرآنا وسنة

   . وخمالف هلد السلف الصالح ملسو هيلع هللا ىلصورسوله 
 عىل القوم  الذين رآهم ڤر عبد اهللا ابن مسعود وقد أنك

ًجيلسون حلقا حلقا  ًَ َِ قد رو و !يذكرون اهللا ويعدون ذلك باحلصا ِ
 أخربنا:  يف سننه بسند صحيح قال$ذلك اإلمام الدارمي 

 حيدث, أيب, سمعت: قال حييى, بن عمرو أنبأنا املبارك, بن احلكم
 قبل ڤ مسعود بن اهللا عبد باب عىل نجلس كنا: قال أبيه عن

 موسى أبو فجاءنا املسجد, إىل معه مشينا خرج فإذا الغداة, صالة
. بعد ال,: قلنا ?الرمحن عبد أبو إليكم أخرج: فقال ڤ األشعري
 أبو له فقال ,ًمجيعا إليه قمنا خرج فلام خرج, حتى معنا فجلس
 ومل أنكرته ًأمرا ًآنفا املسجد يف رأيت إين الرمحن, عبد أبا يا: موسى
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. فسرتاه عشت إن: فقال هو? فام: قال. ًخريا إال −هللا واحلمد− أر
 كل يف الصالة ينتظرون ًجلوسا ًحلقا ًقوما املسجد يف رأيت: قال
 مائة, فيكربون مائة, كربوا: فيقول ,ًحصا أيدهيم ويف رجل, حلقة
 فيسبحون مائة, سبحوا: ويقول مائة, فيهللون مائة, هللوا: فيقول

 أو رأيك انتظار ًشيئا هلم قلت ما: قال هلم? قلت فامذا: قال مائة,
 هلم وضمنت سيئاهتم, يعدوا أن أمرهتم أفال« :قال. أمرك انتظار

 حلقة أتى حتى معه ومضينا مىض ثم »حسناهتم من يضيع ال أن
 أراكم الذي هذا ما« :فقال عليهم, فوقف احللق, تلك من

 والتهليل التكبري به عدن ًحصا الرمحن عبد أبا يا: قالوا »تصنعون?
 من يضيع ال أن ضامن فأنا سيئاتكم, فعدوا« :قال. والتسبيح
 هؤالء هلكتكم أرسع ما حممد, أمة يا وحيكم يشء حسناتكم
 تكرس, مل وآنيته تبل, مل ثيابه وهذه متوافرون, ملسو هيلع هللا ىلص نبيكم صحابة
 أو ملسو هيلع هللا ىلص ملة من أهد هي ملة لعىل إنكم بيده, نفيس والذي
 إال أردنا ما الرمحن عبد أبا يا واهللا: قالوا. »ضاللة باب مفتتحو
 ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول إن يصيبه, لن للخري مريد من وكم« :قال. اخلري
 أدري ما اهللا وايم تراقيهم, جياوز ال القرآن ونؤيقر ًقوما أن: حدثنا
 رأينا: سلمة بن عمرو فقال. عنهم توىل ثم منكم, أكثرهم لعل
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 .)١(اخلوارج مع لنهروانا يوم يطاعنونا احللق أولئك عامة
  , هكذا مع هؤالءڤفإذا كان هذا فعل وقول ابن مسعود 

فكيف به لو رأي هؤالء املحتفلني باملولد النبوي وهم غارقون يف 
 !الرشكيات واملخالفات ?

 مل ينكر ڤاهللا بن مسعود   أن عبد−رعاك اهللا−وانظر وتدبر 
 ألن ,» ال إله إال اهللا, اهللا أكرب, احلمد هللا,سبحان اهللا«: عليهم قول

وأحبه إىل اهللا هذه الكلامت هي أفضل الكالم بعد القرآن الكريم 
أن  ڤعن سمرة بن جندب كام جاء يف صحيح مسلم تعاىل 
 , واحلمد هللاّ,سبحان اهللاّ:  أحب الكالم إىل اهللا أربع «:  قالملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .)٢(»ِّ ال يرضك بأهين بدأت.    واهللاّ أكرب,وال إله إال اهللاّ
 ال القرآن من وهى أربع القرآن بعد الكالم أفضل«: ًوقال أيضا

 واهللا اهللا إال إله وال هللا واحلمد اهللا سبحان :بدأت بأهين يرضك
 .)٣(»أكرب

                                                 
 .)٢١٠( رواه الدارمي يف سننه :صحيح) ١(
 .)٢١٣٧( رواه مسلم :صحيح) ٢(
 والنسائي )٣٠٣٦٧, ٣٠٣٦٦( وابن أيب شيبة )٢٠٢٢٣( رواه أمحد :صحيح) ٣(

= 

 الرد المفحم القوي في بيان بدعية االحتفال بالمولد النبوي ٣٦
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وإنام أنكر عليهم الطريقة املحدثة التي يتعبدون اهللا هبا ومل 
  فام ظنك إذا كان هذا ڤ وال صحابته ملسو هيلع هللا ىلصيفعلها النبي 

  !الطبل واملزمار ?ي يصاحبه  البدعاالحتفال
 
 
 

   

                                                  
= 

 وابن حبان )٣٨١١( وابن ماجه )١٠٦١٠, ١٠٦٠٩(يف السنن الكرب 
 .)٣٤٦( وصححه األلباين يف الصحيحة )٨٣٦, ٨٣٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  
 الرد المفحم القوي في بيان بدعية االحتفال بالمولد النبوي ٣٨  

 كذب دعوى هؤالء المحتفلين 
 بالمولد النبوي

إن كنتم : باملولد النبوينقول هلؤالء املحتفلني إننا : تاسعاً
 فلامذا تتذكرون يوم مولده ملسو هيلع هللا ىلص ة النبيصادقني يف دعو حمب

 ملسو هيلع هللا ىلص أنه ومن املتقرر عند مجهور أهل العلم ! وتنسون يوم وفاته ?
فلامذا ال تبكون كام أنكم  ,ً شهر ربيع األول أيضامات يف

 .!!!ون?فرحت
والعجب كل العجب أنك جتد هؤالء املبتدعة يتجمعون 

 وال ,ًجتمعات عظيمة وكبرية جدا يف هذه االحتفاالت املبتدعة
فانظر كيف تالعبت  ! جتدهم جيتمعون هكذا يف األعياد املرشوعة

 .إنا هللا وإنا إليه راجعونهبم الشياطني حتى انقلبت املوازين ف
 ولو , احلب املرشوعملسو هيلع هللا ىلصوبالطبع فإن هؤالء ال حيبون النبي 

 , لرشعه اهللا لناملسو هيلع هللا ىلصكان هذا االحتفال فيه نوع من التبجيل له 
  .ولكن حيث مل يرشعه علمنا أنه ال خري فيه وأنه بدعة وضاللة

ــاء ــه خف ــيس ب ــق ل ــو احل ــذا ه  وه

فــــدعني عــــن بنيــــات الطريــــق  
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 أي حديث ال يصح 
 في الداللة على جواز االحتفال بالمولد النبوي

ال يصح أي حديث يف الداللة عىل جواز االحتفال : عاشراً
  هلب  َّ وأما ما يذكره الدمهاء والغوغاء من أن أبا,باملولد النبوي

 خيفف عنه العذاب يوم االثنني بسبب فرحه بمولد −لعنه اهللا−
وقال :  قال)٥١٠١( برقم  وأن هذا يف صحيح البخاريملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
بة موالة أليب هلب وكان أبو هلب أعتقها يوثو«: قال: عروة

  فلام مات أبو هلب أريه بعض أهله برش ,ملسو هيلع هللا ىلصفأرضعت النبي 
ِّمل ألق بعدكم غري أين : هلب ماذا لقيت ? قال أبو: قال له )١(حيبة

 .»بعتاقتي ثويبة ُسقيت فـي هذه
                                                 

ُقوله (: )١٤٥ / ٩(قال ابن حجر يف الفتح ) ١( ُْ ٍبرش حيبة(َ َِ ِّ َ ِ بكرس املهملة )ِ َ َ ْْ ُْ ِ َِ
َوسكون التحتانية بعدها موحدة ; أي سوء حال, وقال ابن فارس أصلها  ْ َ َ ْ َّ َ ْ َ َّ ْ َُ ََ ٍَ ِ َ َ ٌ َ َ َ َُّ َُ ِ ِ ِ ُ

َاحلوبة وهي املسكنة و َ َ ُْ َُ َ ْ َ ََْ ِاحلاجة فالياء يف ِْ ُ ََ َْ َ ُ ٍحيبة(ْ َ منقلبة عن واو النكسار ما )َِ َ ُِ ِ ِْ ٍ َ ْ ََ ٌ َِ ْ
ِقبلها, ووقع يف رشح السنة للبغوي بفتح احلاء ووقع عند املستميل بفتح اخلاء  َِ َ َ َ ِّ َ َ َ َ َ ْْ ُْ ِْ ِ ِْ َ َ َْ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِْ ْ َ ُّْ َِّ ْ ْ َْ َ ِ

َاملعجمة ; أي يف حالة خائبة من كل خ َِّ َُ ْ َ َ ْ َ ِْ ٍ ِ ٍ ِِ َ َ ٌري, وقال ابن اجلوزي هو تصحيف, ُْ ِ ْ َ ِّ ْ ََ ُ ِ َ ْْ َ َ ٍ
َوقال القرطبي يرو باملعجمة, ووجدته يف نسخة معتمدة بكرس املهملة وهو  َ ْ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َُ ِ ٍ ٍ َِ ْ ََ ْ َ ُ ْ َ ْ ُّ ُْْ ُِْ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ ََ ِ ُ ُ َ

ِاملعروف, وحكى يف  َ َ َ ُْ ُ ِاملشارق«َْ ِ َ ُ عن رواية املستميل باجليم وال أظ»َْ َ َ َ َ َ ِْ ِ ْ ُِْ ِ ِْ َْ ِ َّنه إال َ ِ ُ ُّ
َتصحيفا, وهو تصحيف كام قال َ ًَ َ ٌ ِ ِْ َ َ َْ  اهـ)َُ
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 :  كام ييلفاجلواب عنه
ذا احلديث مرسل أرسله عروة ومل يذكر من حدثه ن هإ :ًأوال

 . فاحلديث بذلك ضعيف ال حيتج به,به
ً جمهول العني فضال الرائي  فيه داللة عىل أن »يرؤ«قوله  :ًثانيا

  فعل ماض مبنى ملا مل »يرؤ« ألن لفظ ,عن كونه جمهول احلال
 وهو من ,ُ وذكريُ وحكيُ وهذا اللفظ كغريه مثل رو,يسم فاعله

  .التمريض للداللة عىل ضعف احلديثصيغ 
 : قال اهللا تعاىل,ن هذا احلديث خمالف لظاهر القرآنإ :ًثالثا

﴿ j i h g f e d c b﴾ ]وهذا ]٢٣: الفرقان 
 , يذكر أنه انتفع بالعمل الصالح بعد موته− املرسل −احلديث 

 .ومن هنا كانت املخالفة بينه وبني اآلية السابقة
قرر عند األصوليني أن ت ومن امل,رؤيا منامن هذا اخلرب إ :ًرابعا

 .فال حجة فيه: ً إذا,األحكام الرشعية ال تثبت بالرؤيا
أنه ليس فيه حجة :  فاجلواب,عىل تقدير ثبوت اخلرب: اًخامس

ن هذا خاص إ:  وإنام يقال,البتةعىل جواز االحتفال باملولد النبوي 
ات إىل  مثل أبى طالب خفف عنه العذاب فنقل من الغمر ;به
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 .)١( حضاحالض
ً ولد خمتونا مرسوراملسو هيلع هللا ىلصًوكذلك أيضا ما يذكرونه من أنه  ً)٢(, 

 وأن عند ,وأن الربمة التي وضعتها عليه النساء انفلقت نصفني
ومخـدت النار ,والدته سقطت أربع عرشة رشفة من إيوان كرس 

 »سارة« واهندمت الكنائس حول بحرية ,التي يعبدها املجـوس
 .بعد أن غاضت

 ومعارضة لألدلة ,اهـياتوكل هـذه أخبـار منكرات وف
 .الصحيحة الرصحيات الواضحات

ورأت أمي يف منامها « :ملسو هيلع هللا ىلص من األدلة إال قوله يشءومل يصح 
 .)٣(»أنه خرج من بني رجليها رساج أضاءت له قصور الشام

واحلديث كام تر ليس فيه حجة للقائلني بجواز االحتفال باملولد 
 . البتةالنبوي

واحلــق يعرفــه ذوو األلبــاب  حلـــق أبلـــج ال تزيـــغ ســـبيلهوا
                                                 

 .)١٤٦ −١٤٥ /  ٩(فتح الباري : انظر) ١(
 .مقطوع احلبل الرسي: أي) ٢(
ً, وقد ذكره أيضا يف )٢٢٤: (وقد صححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم) ٣(

 .بألفاظ متقاربة) ١٥٤٥, ٣٧٤(الصحيحة برقم 
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 خطأ االستدالل بقول
 »ما رأي المسلمون حسناً فهو عند اهللا حسن«

هناك : يقول بعض املحتفلني باملولد النبوي: حادي عشر
ً املسلمون حسنا فهو عند اهللا ما رأ«: حديث صحيح يقول

 وقد استحسن »ءً وما رآه املسلمون سيئا فهو عند اهللا يس,حسن
 .أكثر املسلمني هذه املوالد

 :  كام ييلواجلواب
 وإنام ملسو هيلع هللا ىلصًهذا احلديث ال يصح مرفوعا إىل النبي إن  :ًأوال

 وقـد صححه األلباين يف ڤالصواب وقفه عىل ابن مسعود 
ًفراجعه لزاما مع تعليقه عليه فإنه نافع جدا )٥٣٣(الضعيفة برقم  ً. 

هذا األثر ال حجة فيه للقائلني باستحسان كثري من إن  :ًثانيا
 وهذا ما فرسه ابن مسعود , ألن املراد به إمجاع الصحابة,البدع
ًوقد رأي الصحابة مجيعا أن « يف آخر احلديث بقوله ڤ

من «: $ الشافعي وقد قال اإلمام ,»ڤيستخلفوا أبا بكر 
 .»استحسن فقد رشع

 فال ,لقائلني بالتحسنيهب أن هذا األثر فيه حجة ل :ًثالثا
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ًيصح االحتجاج به يف  معارضة أدلة الكتاب والسنة الكثرية جدا 
أن كل البدع تبني  وتعاىلًوالتي تبني ذم من أحدث شيئا يف دين اهللا 

 .مذمومة يف الرشع وليس هناك ما يمدح منها

 ,وأما القول بأن أكثر املسلمني قد استحسن املوالد :ًرابعا
 ,ً وإنام متدح القلة املؤمنة غالبا,ً ال متدح دائامفاعلم أن الكثرة

 : منهاوواألدلة عىل ذلك كثرية 
z y x w v u t }  ﴿ :قوله تعاىل

© ª »  ﴿ :وقوله تعاىل ,]٢٤٩: البقرة[ ﴾|{ ~ _ ` 
 :وقوله تعاىل ,]١١٦: األنعام[ ﴾¬ ® ¯ ° ± ² ³´ 

﴿  È Ç Æ Å﴾ ]وقوله تعاىل ,]١٣: سبأ: ﴿  ¢ ¡ �
§ ¦ ¥ ¤ £ ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ ﴾ 

 يف حديث االفرتاق أن أكثر هـذه ملسو هيلع هللا ىلص وقد أخرب النبي ,]٢٤: ص[
افرتقت اليهود عىل إحد وسبعني «: ًعياذا باهللا فقال األمة هـالك

 أمتي وستفرتق , وافرتقت النصار عىل اثنتني وسبعني فرقة,فرقة
  من هي: قالوا.»عىل ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة

 ,»وأصحايبمن كان عىل مثل ما أنا عليه اليوم « :رسول اهللا? قال يا
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 .)١(»هي اجلامعة« :ويف رواية أخر قال
اجلامعة هي «:  فقالڤاهللا بن مسعود  وقد فرس اجلامعة عبد
 .)٢(»احلق ولو كنت وحدك

                                                 
 )٢٦٤١( والرتمذي )٤٥٩٧, ٤٥٩٦( وأبو داود )٨٣٧٧( رواه أمحد :صحيح) ١(

 وابن وضاح يف )٢٥٦٠( والدارمي )٣٩٩٣, ٣٩٩٢, ٣٩٩١(وابن ماجه 
 واملروزي )٦٤, ٦٣, ٢( وابن أيب عاصم يف السنة )٢٥٠(البدع والنهي عنها 

  واآلجري )٦٢٤٧( وابن حبان )٥٩١٠( وأبو يعىل )٤٧, ٤٦, ٤٥(يف السنة 
/ ١٣( والطرباين يف الكبري )١٣(ويف كتاب األربعني  )٢٩ إىل ٢١(يف الرشيعة 

 وابن بطة يف اإلبانة )٧٢٤( والصغري )٤٨٨٦( واألوسط )٦٢ح / ٣٠ص 
 واخلطيب البغدادي يف الفقيه )٤٤٣, ٤٤٢, ٤٤١( واحلاكم )١(الكرب 
 والبيهقي )٣٧, ٣٦, ٣٥( ويف رشف أصحاب احلديث )٤٤١, ٤٤٠(واملتفقه 

 وابن )١٤٧(لكائي يف رشح أصول االعتقاد  والال)٢٠٩٠١(يف الكرب 
صحيح عىل رشط :  وصححه احلاكم فقال)٩٨/ ١٣(عساكر يف تاريخ دمشق 

هذه أسانيد تقام هبا احلجة يف تصحيح هذا : مسلم ووافقه الذهبي ; ثم قال
وثبت عن عبد اهللا بن (:  فقال)٢١٣/ ١(والبغوي يف رشح السنة . احلديث
 والشيخ )١٨٠/ ٤(ريي يف مصباح الزجاجة اهـ والبوص)احلديث..عمرو

, ٢٠٤, ٢٠٣(أمحد شاكر يف حتقيقه عىل املسند, واأللباين يف الصحيحة 
 .)٦٤( ويف ظالل اجلنة )١٠٨٢( وصحيح اجلامع )١٤٩٢

 وصححه )١٦٠( رواه الاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة :صحيح) ٢(
رواه ابن عساكر يف تاريخ (: قال و)٦١/ ١(األلباين يف مشكاة املصابيح حاشية 

 اهـ) بسند صحيح عنه)٢ / ٣٢٢ / ١٣(دمشق 
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 بيان ضعف
 االستدالل بحديث صوم يوم عاشوراء

 النبوي بحديث بعض املحتفلني باملولديستدل : ثانى عشر
يف الصحيحني من حديث ابن عباس الذي صوم يوم عاشوراء 

املدينة فوجد اليهود يصومون  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللالقدم رسو«: قالأنه  ڤ
ما هذا اليوم الذي : ملسو هيلع هللا ىلص فقال هلم رسول اهللا ,عاشوراء يوم

 وأغرق ,هذا يوم عظيم أنجى موسى وقومه:  قالواتصومونه ?
فقال رسول .نحن نصومهً فصامه موسى شكرا ف,فرعون وقومه

 فصامه وأمر ,فنحن أحق وأوىل بموسى منكم: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
فدل احلديث عىل أن النعم تقابل بالشكر وقد :  يقول,)١(»بصيامه

 بصوم يوم عاشوراء ملسو هيلع هللا ىلص عن فرحه بنجاة موسى ملسو هيلع هللا ىلصعرب النبي 
ٌ فحر بنا أن نح,وكان يتحر صيامه َِ  بصوم  ملسو هيلع هللا ىلص مولد نبينايَ

ذاك يوم «: م يوم االثنني فقالسئل عـن صو وقد ,ذلك اليوم
 . وأنواع أخر من العبادة)٢(»ولدت فيه

                                                 
 .)١١٣٠( ومسلم )٢٠٠٤(البخاري : متفق عليه) ١(
 .سبق خترجيه: صحيح) ٢(
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 ,تلك شكاة ظاهر عنك عارها: للمستدل بذلك نقول 
 : واجلواب من أربعة وجوه

من سلفك إىل هذا القول من أئمة وعلامء السلف وبصفة : أوالً
خري «:  بقولهملسو هيلع هللا ىلصخاصة أصحاب القرون املفضلة التي عناها النبي 

 فهل غاب عنهم )١(»ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم ينقرالناس 
والكالم الذي ترويه ? وقـد محلوا ; هذا الفهم السقيم الذي حتكيه 

 . كال!احلديث وحفظوه وللناس قد بلغوه ?
 ألن ,ال يستقيم االستدالل بحديث صوم يوم عاشوراء: ثانياً

ِّ مرشع ومبلغ عن ربه سبحانه وتعاىلملسو هيلع هللا ىلصالنبي  َ ُ ُِّ ما هو وقياس  ,َ
 .ًبدعة عىل ما هو مرشوع قياس مع الفارق كام مر آنفا

نعمة املولد أم : أي نعمة أعظم تستحق الشكر عليها: ثالثاً
 !نعمة البعثة ?

إن اهللا تعاىل بمبعث الرسل خيرج الناس من الظلامت إىل 
 ومن الشقاوة إىل , من ظلامت الرشك إىل نور التوحيد;النور

 بخريي وحيظوا ,وا باجلنة وينجوا من النار حتى يفوز,السعادة
                                                 

 .سبق خترجيه: صحيح) ١(
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 . كال! فهل املولد كذلك ?,الدنيا واآلخرة
َّولذلك نجد أن اهللا تعاىل بني عظيم منته عىل هذه األمة ببعثه 

´ º ¹ ¸ ¶ µ  ﴿ :ًنبيا فيهم من أنفسهم كام قال تعاىل
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴾ ]آل عمران :
V U T S R Q P O N  ﴿ : وقال تعاىل,]١٦٤

 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W﴾ 
 .]٢: اجلمعة[

 ,وأما املولد فلم يرش إيل فضله بأدنى إشارة وال بأوجـز عبارة
 .ملسو هيلع هللا ىلصومع ذلك مل يقل أحد بجواز االحتفال ببعثة النبي 

يكون باملجون ورشب  القول بأن االحتفال الإن : رابعاً
يكون بصوم اليوم الذي ولد اخلمور والسمر يف معصية اهللا  وإنام 

 فلم ,وما أشبه الليلة بالبارحة!  صوفية عرصية ,فيه من كل عام
 ختصيص صيام وهوًيقل أحد من أئمة السلف هبذا القول إطالقا 

 وإنام من أراد أن يطبق , مرة واحدة يف كل عامملسو هيلع هللا ىلصيوم مولده 
 فيكون قد صامه ,احلديث فليصم يوم االثنني من كل أسبوع

 .نبي ال ألجل املولدمتابعة لل
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 إلزام الخصم بالقول ببدعية المولد

نقول لكل واحد من هؤالء املحتفلني باملولد : ثالث عشر
 ربكوأبو  , ملسو هيلع هللا ىلصهل االحتفال باملولد النبوي علمه رسول اهللا : النبوي

  أو مل يعلموه ? ڤوعمـر وعثامن وعلـى 

  .مل يعلموه:  فإن قال,وليس له إال النفي أو اإلثبات
 ! مل يعلمه هؤالء علمته أنت?فيشء: قلنا له

 .قد علموه: وإن قال
 أن ال يتكلموا به وال يدعوا الناس إليه )١(فهل وسعهم: قلنا له

 أم مل يسعهم ?
 .مل يسعهم: فإن قال
 ألنه , ودون ذلك خرط القتاد,ِّفثبت العرش ثم انقش: قلنا له

جواز  أي حديث يف ڤ صحابته  عن والملسو هيلع هللا ىلص يثبت عن النبي مل
 . وإنام الثابت عنهم خالفه,االحتفال باملولد النبوي

 .بىل وسعهم: إال أن تقولأهيا املخالف فام بقى لك 
                                                 

 .أمكنهم: أي) ١(
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 أن ڤ وخلفاءه الراشدين ملسو هيلع هللا ىلص وسع رسول اهللا فيشء: نقول
ًفلو كنت حقا ! ال يتكلموا به ويدعوا الناس إليه ال يسعك أنت ?

ن مل يسعه ما ال وسع اهللا عىل مًمتبعا هلم لوسعك ما وسعهم و
 .)١(وسعهم

                                                 
 وذلك من $لإلمام اآلجري ) الرشيعة(استفدت هذا املبحث من كتاب  )١(

 −٢٦٨ / ١) (١٣٤( شيخ سلفي وابن أيب دؤاد خالل مناظرة كانت بني
ما :  أنه قال$وبلغني عن املهتدي «: طبعة دار الفضيلة, قال اآلجري) ٢٧٠

قطع أيب يعني الواثق إال شيخ جيء به من املصيصة, فمكث يف السجن مدة, ثم 
عيل بالشيخ, فأيت به مقيدا, فلام أوقف بني يديه سلم : إن أيب ذكره يوما, فقال

يا أمري املؤمنني, ما استعملت معي أدب : رد عليه السالم, فقال له الشيخفلم ي
Õ Ô Ó Ò Ñ  ﴿:  قال اهللا تعاىلملسو هيلع هللا ىلصاهللا تعاىل, وال أدب رسوله 

ÙØ × Ö ﴾  وعليك السالم, ثم قال :  برد السالم, فقال لهملسو هيلع هللا ىلصوأمر النبي
حلبس أنا حمبوس مقيد, أصيل يف ا: سله, فقال يا أمري املؤمنني: البن أيب دؤاد

: بتيمم, منعت املاء فمر بقيودي حتل, ومر يل بامء أتطهر وأصيل, ثم سلني قال
سله, فقال : البن أيب دؤاد: فأمر, فحل قيده وأمر له بامء, فتوضأ وصىل ثم قال

سل, فأقبل الشيخ عىل ابن أيب دؤاد : املسألة يل, تأمره أن جييبني فقال: الشيخ
? ملسو هيلع هللا ىلصناس إليه, أيشء دعا إليه رسول اهللا أخربين عن هذا الذي تدعو ال: فقال
فيشء دعا : ال, قال: فيشء دعا إليه أبو بكر الصديق بعده? قال: ال, قال: قال

فيشء دعا إليه عثامن بن عفان : ال, قال: إليه عمر بن اخلطاب بعدمها? قال
= 

الرد المفحم القوي في بيان بدعية االحتفال بالمولد النبوي ٤٩
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= 

: ال, قال: فيشء دعا إليه عيل بن أيب طالب بعدهم? قال: ال, قال: بعدهم? قال
 وال أبو بكر, وال عمر وال عثامن, وال عيل ريض ملسو هيلع هللا ىلص يدع إليه رسول اهللا فيشء مل

علموه أو جهلوه, فإن : اللهم عنهم, تدعو أنت الناس إليه? ليس خيلو أن تقول
علموه, وسكتوا عنه, وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت, وإن : قلت
خللفاء الراشدون  واملسو هيلع هللا ىلصجهلوه وعلمته أنا, فيا لكع بن لكع, جيهل النبي : قلت
فرأيت أيب وثب قائام ودخل :  شيئا تعلمه أنت وأصحابك? قال املهتديڤ

صدق, ليس خيلو من أن : احلبزي, وجعل ثوبه يف فيه, يضحك? ثم جعل يقول
علموه وسكتوا عنه وسعنا من السكوت ما : جهلوه أو علموه, فإن قلنا: يقول

 ملسو هيلع هللا ىلصلكع بن لكع جيهل النبي جهلوه وعلمته أنت, فيا : وسع القوم, وإن قلنا
لست : لبيك, قال: يا أمحد, قلت: ًوأصحابه شيئا تعلمه أنت وأصحابك?ثم قال
أعط هذا الشيخ نفقته وأخرجه : أعنيك, إنام أعني ابن أيب دؤاد, فوثب إليه فقال

 .فلرتاجع) ١٩٣( برقم وقد أوردها بام هو أطول من ذلك» عن بلدنا
وقال (:  فقال)ملعة االعتقاد(  يف $ بن قدامة وقد ذكر قصة شبيهة هبا املوفق 

هل : حممد بن عبد الرمحن األدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها
  وأبو بكر وعمر وعثامن وعيل, أو مل يعلموها? قال مل ملسو هيلع هللا ىلص علمها رسـول اهللا

قد : فإين أقول: فيشء مل يعلمه هؤالء أعلمته أنت? قال الرجل: يعلموها, قال
أفوسعهم أن ال يتكلموا به, وال يدعوا الناس إليه, أم مل : قالعلموها, 

 وخلفاءه ال ملسو هيلع هللا ىلص بىل وسعهم, قال فيشء وسع رسول اهللا: يسعهم? قال
ال وسع اهللا عىل : ًفقال اخلليفة وكان حارضا. يسعك أنت? فانقطع الرجل

 اهـ)من مل يسعه ما وسعهم
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 تنبيه وتحذير

ًوإذا ثبت بالدليل قرآنا وسنة أن االحتفال باملولد النبوي بدعة 
ما أنزل اهللا هبا من سلطان فيحرم املشاركة فيه بشتى الصور وكل 

 وحتى ال , فال جيوز الذهاب إليه حتى ال تقع يف املحذور,الطرق
ِّتكثر سواد املبتدعة حيذرون من البدع  وقد كان السلف  ,ُ

 وهلم كالم وفري يف هذا الباب ومن ,وأهلها ومن اجللوس معهم
 : ذلك قوهلم

 فقد بدعة صاحب عظم من(: $قال الفضيل بن عياض 
 استخف فقد مبتدع وجه يف تبسم ومن ,)١( اإلسالم هدم عىل أعان
 مبتدعمن  كريمته جَّزو ومن ,ملسو هيلع هللا ىلص حممد عىل وجل عز اهللا أنزل بام
 حتى اهللا سخط يف يزل مل مبتدع جنازة تبع ومن ها,رمح قطع فقد

 .)يرجع
 طريق يف فجز طريق يف بدعة صاحب رأيت إذا (: ًوقال أيضا

 .)غريه
                                                 

كنه ال يصح, فالصواب أنه  ولملسو هيلع هللا ىلصً يرو هذا القول مرفوعا إىل النبي :) ١(
 .من قول علامء السلف
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 مبتدع, مع آكل وال ونرصاين, هيودي مع آكل(: ًوقال أيضا
 .)حديد من حصن بدعة صاحب وبني بيني يكون أن وأحب

ٍخلنازير يف دار ألن جتاورين القردة وا(: $وقال أبو اجلوزاء 
ٌأحب إيل من أن جياورين رجل من أهل هذه األهواء ُ()١( . 

ًما ابتدع قوم بدعة يف دينهم إال (: $وقال حسان بن عطية  ٌ
 .وغري ذلك من األقوال. )٢()نزع اهللا من سنتهم مثلها

أهل البدع أرش عىل اإلسالم ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن 
فد علم  وذلك ألن ,من اليهود والنصار اليهود والنصار

 وأما املبتدع ,الناس كفرهم وحقدهم عىل الدين ومد كيدهم له
 .فال يعرف حقيقته إال من برصه اهللا باحلق

ًوكذلك أيضا ال جيوز التربع والتصدق هلذه املوالد ألن هذا 
¿ À  ﴿ :من التعاون عىل اإلثم والعدوان واهللا تعاىل يقول

 ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á﴾ ]٢: املائدة[. 
                                                 

)١ ( رواه ابن بطة يف اإلبانة الكرب)والاللكائي يف رشح أصول االعتقاد )٤٦٦ 
)٢٣١(. 

   ,)٩٤( وابن وضاح يف البدع والنهي عنها )٩٩( رواه الدارمي :صحيح) ٢(
 .)١٢٩( والاللكائي يف رشح أصول االعتقاد )٧٣ / ٦(وأبو نعيم يف احللية 
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 واملال الذي يأخذه ,واالحتفال باملولد من اإلثم ألنه بدعة
ً حرام رشعا ألن اهللا تعاىل إذا حرم شيئا حرم ثمنه )املنشد(املغنى  ً

 .)١(»ًاهللا إذا حرم شيئا حرم ثمنهإن «: ملسو هيلع هللا ىلص النبيكام قال 
 عىل أن بعض الشباب قد تأخذه الغرية −ًأيضا−وأنبه كذلك 

 بكرس وحرق −جلهله−صحيحة فيقوم واحلمية عىل العقيدة ال
 وهذا ال جيوز ألنه ,األعالم والرايات املوجودة يف املوالد وهكذا

 أن يستعان بوالة األمور ينبغي ولكن ,قد يفسد أكثر مما يصلح
 .للقضاء عىل هذه البدع واملخالفات
 
 

   

                                                 
  والطرباين يف )٣٤٨٨( وأبو داود )٢٢٢١( وأمحد )٣٣١٩(رواه ابن اجلعد ) ١(

 وصححه )٢٨١٥( والدار قطني )٤٩١٧( وابن حبان )١٢٨٨٧(الكبري 
 . )٣١٨( وغاية املرام )٢٣٥٩(األلباين يف صحيح الرتغيب 
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 خاتمة

أشفق عىل : نقول لكل واحد من هؤالء املبتدعةفإننا : وختاماً
سك وعد إىل رشدك وارجع إىل احلق واعمل به تكن من نف

 كام يف ملسو هيلع هللا ىلص وتذكر قول النبي األمني ,ِّالناجني عند رب العاملني
 −يعنى عىل احلوض− َّلريدن عىل أقوام«: صحيح البخاري ومسلم

 ,أمتيم ـإهن: فأقول;  وبينهم بينيال ـ ثم حي,ويعرفوننيأعرفهم 
ًسحقا سحقا ملن :  فأقول,إنك ال تدر ما أحدثوا بعدك: فيقال ًُ ُ

١(»َّغري بعد(.  
ًسحقا سحقا« :ملسو هيلع هللا ىلصومعنى قوله  ًُ ً أي بعدا بعدا»ُ ً. 

 :  وتذكر قول القائل
ــه ــزعم حب ــت ت ــي وأن ــىص النب  تع

ـــاس شـــنيع   ـــري يف القي ـــذا لعم ه
 ًلــو كــان حبــك صــادقا ألطعتــه

ــــع   ــــن حيــــب مطي إن املحــــب مل
                                                 

 .)٢٢٩١, ٢٢٩٠(  ومسلم )٦٥٨٤, ٦٥٨٣(البخاري (: متفق عليه) ١(
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د وعىل آله وصحبه هذا واهللا أعلم وصىل اهللا عىل نبينا حمم
 .ِّ وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني,وسلم

êjnØì@ @
íic@@!a@‡jÈ@ @

@‡¼c@æi@ôÝÈ@æi@Þ÷aìñ‹qÿa@ @
alsalafy1433@hotmail.com@ @

 هـ١٤٣٠/ ربيع أول  / ٩: وكان ذلك يف يوم اجلمعة املوافق
 م ٢٠٠٩/ مارس  / ٦, 
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 الفهرس

 الصفحة الموضوع

 ..أبى عاصم عبد اهللا بن محيد الغامدي: تقريظ فضيلة الشيخ
 ....................................................املقدمة

 ........................حرص األعياد يف الرشيعة اإلسالمية
 ..................ملسو هيلع هللا ىلصاالحتفال باملولد النبوي مل يفعله النبي 

 .............ڤاالحتفال باملولد النبوي مل يفعله الصحابة 
 ...له التابعون وال األئمة األربعةاالحتفال باملولد النبوي مل يفع

االحتفال باملولد النبوي تشبه بالنصار.................... 
 ................العبيديون هم أول من احتفل باملولد النبوي

االحـتفال باملولد النبوي بدعة تصحبها خمـالفات عـظيمة 
 ..........................................ومصائب جسيمة

االحتفال باملولد النبوي بدعة تضمنت طريقة مبتدعة يف 
 ................................ر اجلامعيالعبادة وهي الذك

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  
الرد المفحم القوي في بيان بدعية االحتفال بالمولد النبوي ٥٧

 الصفحة الموضوع

 ................كذب دعو هؤالء املحتفلني باملولد النبوي
ال يصح أي حديث يف الداللة عىل جواز االحتفال باملولد 

 ....................................................النبوي
ًما رأي املسلمون حسنا فهو عند «: خطأ االستدالل بقول

 .................................................»اهللا حسن
 .........بيان ضعف االستدالل بحديث صوم يوم عاشوراء

 ..........................لدإلزام اخلصم بالقول ببدعية املو
 ...............................................تنبيه وحتذير

 ......................................................خامتة
 ...................................................الفهرس
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 .نجا صمت من حديث بتخريج احلجا ذوي إحتاف −١
 .رجب شهر يف البدع من املسلمون أحدثه بام العجب إظهار −٢
 .إعالم املتعبد بمرشوعية صالة التهجد −٣
 .معاذ يا أمك ثكلتك حديث برشح االبتهاج −٤
 .الوداع حجة خطبة حديث برشح اإلمتاع −٥
التعليقات األثرية عىل املنظومة الالمية املنسوبة لـشيخ اإلسـالم  −٦

 .ابن تيمية
 أصحاب عىل مسعود ابن إنكار حديث عىل النريات التعليقات −٧

 .احللقات
 .التعليق احلثيث عىل نصيحة أهل احلديث للخطيب البغدادي −٨
شـقيق  بن اهللا عبد إمجاع تضعيفه يف ربيع الشيخ خطأ عىل التنبيه −٩

 .يف كفر تارك الصالة
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النبـوي  باملولـد االحتفـال بدعيـة بيـان يف القـوي املفحـم الرد −١٠
 . بتقريظ الشيخ أيب عاصم الغامدي

 .خمذول كل من تابعه ومن اجلهول احلداد عىل املسلول الصارم −١١
  .األم عيد بيان بدعية يف األتم القول −١٢
 . العظيمالقول القويم يف بيان بدعية قول صدق اهللا −١٣
 .أمهية النظافة يف الرشيعة اإلسالمية −١٤
 آيـات تفـسري رسـالة خـرج مـن عىل باالستدراك الكالم تتمة −١٥

  .الصيام للشيخ العالمة أمحد النجمي
 .حتذير املسلمني مما يسمى بعدية يس −١٦
  .النسيم شم عيد من املسلمني حتذير −١٧
 .تذكري اللبيب بمعاين حديث كن يف الدنيا كأنك غريب −١٨
  .العطاس بأحكام الناس تذكري −١٩
 .تذكري النبالء بفضل يوم عاشوراء −٢٠
  .الصيام آيات تفسري −٢١
  .احلجرات سورة تفسري −٢٢
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 . القدر سورة تفسري −٢٣
 .تفسري سورة العرص −٢٤
  .اإلخالص سورة تفسري −٢٥
 .والناس الفلق سوريت تفسري −٢٦
  .تنبيه املؤمنني عىل فوائد حديث القاتل تسعة وتسعني −٢٧
لعالمة عبد العزيز بن باز; حتقيق السحر والكهانة للشيخ ا حكم −٢٨

 .وتعليق
 .األربع لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب القواعد رشح −٢٩
عقيدة الشعراوي مـن ملفوظاتـه للـشيخ حممـود بـن حمفـوظ;  −٣٠

  .حتقيق
 .السلف منهج إىل عودة −٣١
 .كلمة توجيهية للمسلمني حول أحداث غزة وفلسطني −٣٢
 . رمضانمن فضائل شهر:  ومعه ?رمضان شهر نستقبل كيف −٣٣
 .بسوهاج املحمدية السنة أنصار مجاعة مع األلباين الشيخ لقاء −٣٤
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منهج الشيخ األلبـاين يف جـرح املعـارصين للـشيخ أيب عاصـم  −٣٥
 .الغامدي; حتقيق وتعليق

 .مهامت من الدين للشيخ أيب عاصم الغامدي; حتقيق وتعليق −٣٦
للـشيخ حممـود بـن ! هل تـسقط اجلزيـة عـن نـصار اليـوم? −٣٧

 .وغري ذلك. حمفوظ; حتقيق
زيـد بـن   للشيخ العالمـة﴾r q p  ﴿ :تفسري قوله تعاىل −٣٨

 ., حتقيق وتعليق دخيلاملهادي بن حممد 
بـن زيـد بـن حممـد  للشيخ العالمة فقه الدعوة ونعوت الداعية −٣٩

 ., حتقيق وتعليقدخيلاملهادي 
طلبة العلـم ب  املدخيل بن حممد بن هادي زيد العالمةلقاء الشيخ −٤٠

 ., حتقيق وتعليق اهلاتفسوهاج عربالسلفيني ب
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