


 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 حكم االحتفال 
 ملسو هيلع هللا ىلص مبولد الرسول العدانن

 

 
 ور هدود  ونستغفره، ونعوو  هللهلل تعواىل  ور روروف ننفسونا وسويمال ن،مالنوا، ونستعينه إن احلمد هلل تعاىل حنمده 

إلوه إال هللا وحوده ال روره ِِ  اونرودد نن ممود   ك لوه،هللا فال  ضل له، و ر هضلل فال هادى له، ونردد نن الِ 
 ،بده وفسوله.....

 
ُوُترَّ ِإالَّ وانانُتم  ُّْسِلُمونا  ناهوُّدااَيا  ﴿  (201: ) سوفة آل ،مران ﴾ الَِّذهرا آ اُنوْا اتوَُّقوْا اّللها حاقَّ تُوقااتِِه واالا َتا
 

ا النَّاُس اتوَُّقوْا فابَُّكُم الَِّذي خالاقاُكم  ِهر نوَّْفٍس واا ﴿ ُدماا فِجااال  َيا ناهوُّدا داا زاْوجاداا واباثَّ ِ نوْ ٍة واخالاقا ِ نوْ وا    ِحدا ً ا واِنسا ثِو كا
 ( 2: ) سوفة النسا  ﴾وااتوَُّقوْا اّللها الَِّذي تاساا ُلونا ِبِه وااألاْفحااما ِإنَّ اّللها كاانا ،الاْيُكْم فاِقيب ا

  
ا الَِّذهرا آ اُنوا اتوَُّقووا اّللَّا واُقولُوو  ﴿ ا ) َيا ناهوُّدا وِدهد  والاُكْم واهواْغِفوْر لاُكوْم ُ نُووباُكْم وا اور  00ا قواوْوال  سا ْْ لاُكوْم ناْ،ما ( ُهْصوِل

ا   ( 00،02: ) سوفة األحزاب ﴾هُِطْع اّللَّا وافاُسولاُه فواقاْد فاازا فواْوز ا ،اِظيم 

 



 ن ا بعد...،
 حمداثهتا، وكل  ومر وشر األ ملسو هيلع هللا ىلصوخري اهلدي هدي دمحم  -تعاىل –فإن أصدق احلديث كتاب هللا 

 حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النا .
 ...أحبيت يف هللا

 ال تعد وال حتصى كثرية  علينا تعاىلمما ال شك فيه أن نعم هللا 
ا ِإنَّ اّللها لاغاُفوٌف فَِّحيٌم ﴿: كما قال تعاىل  (21: )النحل ﴾واِإن تواُعدُّوْا نِْعماةا اّللِه الا ُُتُْصوها

 ه مث  ضيه لناعلينا هذا الدين وأتم  أكملوومن نعم هللا علينا أن 
ْلُت لاُكْم ِدهناُكْم واناَْتاْمُت ،الاْيُكْم نِْعماِِت وافاِضيُت لاُكُم اإل﴿: تعاىلكما قال   (3)املائدة ﴾اِدهن   سالماْليواْوما ناْكما
   هذه اآلهة ىيدود ُتسد املسلمني ،لوكانت ال
 : ،ر طافق بر رداب قال يف الصحيحني كما جا 

 كتابكم تقرؤوهنا.   َي ن ً املؤ نني! آهة يف: فقال جا  فجل  ر اليدود إىل ،مر،
 : وني آهة؟ قال: ،مر . قالا عشر اليدود، الختذان  لك اليوم ،يد   لو ،لينا نزلت

ْلُت لاُكْم ِدهناُكْم واناَْتاْمُت ،الاْيُكْم نِْعما ﴿  .  (3)املائدة ﴾اِدهن   سالمِِت وافاِضيُت لاُكُم اإلاْليواْوما ناْكما
يف  بعرفوال ملسو هيلع هللا ىلصنزلوت ،لوى فسوول هللا  ، واملكان الذي نزلوت فيوه،إين أل،لم اليوم الذي نزلت فيه: فقال ،مر
 هوم مجعة.

 الرسالة. أداءابخليانة يف  ملسو هيلع هللا ىلصهتم النيب او  ،هتم الدين ابلنقصافقد  وعلى هذا فإن كل وَمن أييت جبديد يف هذا الدين،
عرفننايف يف ح ننة علننى  فقنند وقنن  ة،ومانننى األوأدم  ،غ الرسننالةقنند بلمنن ملسو هيلع هللا ىلصوأن الرسننر   ،لم ننأبن النندين كَ وحنننن ندنن د 

 : لصحابةلفقال الرداع 
   ."ارددفاللدم ": . فقالنعم: افقال الصحابة مجيع   "نال هل بلغت؟"

   .هبذا  بل ردد األ،دا
 : قال لسلمان  سلم نن هدودَي   اإل ام نخرجفقد 

 م نبيكم كل ري . حىت اخلرا ة.مكُ قد ،لَّ 

 



 ويبتدع فيه ويدخل فيه ومنايف شرع هللا، اح يستحسن بعقله فر  ،الدياطني واست رته ،لكن هناك ومن حاد عن اجلادة 
أصنبح  سننة  حنىوجعل نا ومنن الندين  ،المسناإلاملرلند النبنري يف  بدعنةكمنا كنان ومنن بع ن م أن أدخنل   ،ليس ومنه
ويننادي  بدعنةوكنل ومنن قنام ينكنر هنذ  ال ،ب  هلنا السنرادقايف ويسنتعد هلنا الننال يف كنل عناماألعالم، ونص فع  هلا 

  .اواملنكر ومعروف   افأصبح املعروف ومنكر   ،ملسو هيلع هللا ىلصوأنه ال حيب النيب  ،ببطالهنا ونق  ا فإهنم يت مرنه يف دينه
 : هذا حاله فقال ننه سيأيت ز ان هكون ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  نخرب كما

 .نعووم: قووال ؟!إن هووذا لكووائر ،فسووول هللا َي:  ا طغووي نسوواؤكم وفسووق رووبابكم؟ قووالواكيووب بكووم نهدووا النوواس إ"
 !؟إن هووذا لكووائر ،فسووول هللا َي: ؟ قووالواهللملعووروو والندووي ،وور املنكوور األ ووركيووب بكووم إ ا تووركتم   .ونروود  نووه

ه الطوورباين نخرجوو هووذا احلوودهث)  ."اواملعووروو  نكوور   اإ ا فنهووتم املنكوور  عروف وو كيووب بكووم  .ونروود  نووه .نعووم: قووال
   (وفيه ضعب

 : ننه قال هنع هللا يضربر  سعود اإال ننه هؤهده  ا جا  ،ند الداف ي واحلاكم بسند صحيْ ،ر 
قووالوا  ،فووا ا تووًل صووغً وهتهووذها النوواُس سوونةا فيدووا الكيووب ننووتم إ ا لبسووتكم فتنووة هدوورم فيدووا الكبووً وهربووو "
 ."السنةل ًِه تُ 

 : هقول –فمحه هللا  –،مر بر ،بد العزهز وكان 
 ،األ،جموويْ ،ليووه وفصوو ،وكوورب ،ليووه الصووغً ،قوود فووي ،ليووه الكبووً ،ال هعوونُي ،ليووه إال هللا انال وإين ن،وواأ ن وور  

 .ًهال هرون احلقَّ ت احسبوه دهن   حىت، األ،رايبوهاجر ،ليه 

 



 
 .. آن الشروع للدخول يف املوضوع.وبعد هذه املقد ة

 بد،ةنول  ر احتفل هبذه ال  
ومل تسنن ل لنننا كتننب  ، والثنناو والثالننث األو  القننرن: األوىلاملف ننلة أنننه قنند وم نن  القننرون  ،لووما ...نخووي احلبيوو 
وكننرهنم أعلننم  ملسو هيلع هللا ىلصت م للنننيب بننحم ومننش شنندة -تننابعني أو عبعنني م وومننن جنناء بعنندهمومننن الصننحابة أو ال االتننا يأ أن أحنند  
  .ملسو هيلع هللا ىلصاحتفل مبرلد النيب ن  ملسو هيلع هللا ىلصومتابعة شرعه على  وأحرص النال ،النال ابلسنة

 
طالنب وهنم يف  أيبولد علي بنن  إىل أنفس موينسبرن  ،ابلفاطميني أنفس ممث جاء بنر عبيد القداح الذين ي َسمُّرَن  
نننباطنينننةقيقنننة ومنننن املدسسنننني لننندعر  الاحل وكنننان ومنننر  جلعفنننر بنننن دمحم  –دُّهم هنننر ابنننن ديصنننان املعنننروف ابلقنننداح ، َف  

املغننرب وانتسننب  إىلمث  حننل  ،قار وهننر أحنند ومدسسنني ومننذهب الباطنيننة و لننك ابلعنن – األهننرا وكننان ومننن  –الصننادق 
أننه  الراف ة ادمَعنى ةومن غال يف الدعرة قرم  فلما دخل  ،و عم أنه ومن نسله ،عقيل بن أيب طالب إىليف تلك الناحية 
بننن جعفننر الصننادق ومننايف ومل  إمساعيننلأن دمحم بننن  ا  لننك ومنننه ومننشبننن جعفننر الصننادق فقبلننر  إمساعيننلومننن ولنند دمحم بننن 

  .يرتك   ية
 .(3/220: األ،يانووفيال  ،161و الفاْرُق بني الِفراِق ص: فاجع)    

 



 
وودهِ وو رووبووال اإل ووام نوقوو اب "الروضووتني يف نخبوواف الوودولتني وهووو، صوواح  كتوو666ث املتوووس سوونةا ة املووؤفا املُحا
 :  ،ر الفاطميني العبيدهني "101-100صو

، وقد  كنر ااعنة ومنن أكنابر العلمناء أهننم مل يكرننرا أظ روا للنال أهنم شرفاء فاطميرن، فملكرا البالد، وق روا العباد
عبيننندك وكنننان والننند عبيننند هنننذا ومنننن نسنننل القنننداح امللحننند . بنننل املعنننروف أهننننم  بننننر ا، وال نسنننب م صنننحيح  لنننذلك أهنننال  

علننى إ الننة امللننة  ابننه، حريص نن اابلتدننيش، ومتسننرت   الإلسننالم، ومتهنناهر   اعنندو   اخبيث نن ااجملرسنني، وكننان عبينند هللا هننذا  نننديق  
فينتمكن  بقنى العنامل كالب نا م،، وكان قصد  إعداوم م ومن الرجرد لياإلسالومية، قتل ومن الفق اء واحملدثني ااعة كثرية

   ولر كر  الكافرون. أهن بتصرف.  ومن إفساد عقا دهم وضاللت م، وهللا ومتم نر 
 اهُ وهؤال  ساَّ ،لى  اب يف الردوكتو فمحه هللا و  اقالين واضي البووقد صنب الق

 :  دم فيه فضائحدم وقبائحدم وقال فيبنيَّ " األستافوهتك  األسرافكشب  " 
" "هم قوٌم هظدرونا الرفض وهُوْبِطنونا   الكفرا احملضا

 : ،ندم فأجابو فمحه هللا و ابر تيمية  سالموقد ُسِملا ريخ اإل
أو بصحة النسنب فقند شن د هلنم مبنا ال  والتقرى اميانوأن ومن ش د هلم ابإل ،كفر النالأبهنم ومن أفسق النال وومن أ

وانا ،اْنوُه واالا تواْقُب  اا لاْيسا لاكا ِبِه ِ،ْلٌم ِإنَّ السَّ ﴿: ،ز وجل وقد قال هللا ،يعلم ْمعا وااْلباصارا وااْلُفوؤاادا ُكولُّ ُنولووِمكا كا
 (36: )اإلسرا    ﴾  اْسُؤوال  
 (16: )الزخرو  ﴾ِإالَّ  ار راِددا هلِلحلْاقِه واُهْم هواْعلاُمونا  ﴿: تعاىلوقال 

 اليدوداجملوس نو  نوالدهطعر يف نسبدم وهذكرون نهنم  ر  األ ةومجدوف 
 ،وأهننل احلننديث وأهننل الكننالم ،اء الطرا نن  ومننن احلنفيننة واملالكيننة والدننافعية واحلنابلننةعلمنن شنن ادةوهننذا ومدنن ر  ومننن 
 .وغريهم والعاومة ،وعلماء النسب

،  ننم هلنناموكننان  لننك بدايننة حك ،هننن يف اخلنناومس ومننن  وم ننان 263نك ومصننر سنننة ر يدخننل الفنناطميرن  العبينندقنند و 
ومرلند الننيب ومن نا و  ،الند عمروم نااالحتفنا  ابملر  رة، ف ناءيف فكنومننه يسخنا  يف الندين ومنا لنإدو  ،وأخذوا يف ندنر البندع

 .ملسو هيلع هللا ىلص
 ،كنننالنر و   والنصنننا ىاجملنننرل  عينننادإهننننم كنننانرا حيتفلنننرن أب حنننى ،ومصنننراعيهعلنننى  وفتحنننرا ابب االحتفنننااليف البدعينننة

 .وامليالد ،والغطال
ا أنكر ملم - محه هللا -نابلسي أيب بكر ال اإلومامكما حدث ومش   ،وكان القمش والتعذيب ينتهر كل ومن ينكر علي م

 .ابسلخه حي   ي ردي   فأومروا  جال   السنة،وأطفأمت نر   ة،امللم إنكم غريمت : وقا  هلم ،علي م
يهنننرن أن  راكننان  ألهنننم ؛وحيننا برن كننل ومننن أنكننر علنني م ،الطا لننة ومننرا لنند وينفقننرن علي ننا األااملر  رن هبننذ لننوكننانرا حيتف

 .آ  البي  إىلنسب م وانتساهبم  حةصلنال لهذ  املرالد تثب   إقاومة

 



وأن  ،الننال دينن م ىهنم الباطنينة النذين أ ادوا أن يغنريوا علن –االحتفا  ابملرلد النبري  –فأو  ومن قا  هبذ  البدعة 
عنن شنريعة  ، فإشنغا  الننال ابلبندع طرينق سن ل إلبعناد الننالإلبعنادهم عمنا هنر ومنن دينن م ؛جيعلرا فيه وما لنيس ومننه

 .املط رة ملسو هيلع هللا ىلص نة النيبوس ،هللا السمحة
نحسووور  ،160،230احلوليوووة للتوووو ري صوووو بد،وووةوال ،162يف  ضووواف االبتوووداع صوووو اإلبوووداعجوووا  يف كتووواب و 

الشوويخ/ ب بوور  يووت  املفووِت الوودَيف املصوورهة سووابق   44الكووالم فيمووا هتعلووق هلللسوونة والبد،ووة  وور األحكووام صووو
 :  املطيعي

القنرن الرابنش اهل نري فابتندعرا و لنك يف  ،وهنم ومنن الدنيعة النرواف  ،ومصنر الفناطميرنأن أو  ومن أحدث املرالند يف 
ومرلند و  ،وومرلند احلسنن واحلسنني ،الزهنراء فاطمنةوومرلند  ،طالنب أيبومرلند علني بنن و  ،املرلند النبنري: رالد وهنيامل سنة

 ننند مث أعينننديف يف ع ،شبنننن أومنننري اجلينننر  األف نننل أبطل نننا حنننىومنننن النننزومن  ةوبقيننن  هنننذ  املرالننند ومننند ،اخلليفنننة احلاضنننر
 أصنحاببينديرنك يسنبرن عوكنان الفناطميرن  ال ،هن بعند ومنا كناد الننال ينسنرهنا 435 اخلليفة اآلومر أبحكام هللا سنة

حتقينننق هننندف م وإمننننا كنننان ومنننن أصنننل  ،وآ  بيتنننه ملسو هيلع هللا ىلصيف الننننيب  لنننيس حمبنننة ملسو هيلع هللا ىلصلننننيب وكنننان احتفننناهلم مبرلننند ا ،ملسو هيلع هللا ىلصالننننيب 
إبقاومنة  ،إلني معاومنة الننال  ابسنتمالةو لنك  ،وندر ومذهب م الديعي الراف ي ،السياسية أغراض موهر بلرغ  ،ديالرح

 إىل اإلحسنناناملرالنند الننيت تت لنني في ننا ومهنناهر الكننرم واهلننداي النفيسننة ومننن النقننرد واجلننرا ز للدننعراء والعلمنناء وكننذلك 
اعتنناق ومنذهب م الدنيعي  ة أبن تستميل قلرب عرام الننال علنىجدير  ومر األذ  وكل ه ،وإقاومة وال م الطعام ،الفقراء

  .الراف ي اخلبيث

 



 
 ندلة ،دم  شرو،ية االحتفال هللملولد النبوي  

 :  لألدلة اآلتية ملسو هيلع هللا ىلص ولد النيب    وز االحتفال بذكرىال
 : السل  الصاحلومل يفعله  ،هذا العمل ليس له أصل  يف الكتاب والسنة: أوال  
أو  –مهنع هللا يضر  - الصنحابةومل يندثر عنن  ،ومدروعية االحتفا  ابملرلند النبنري ومنن الكتناب والسننةعلى  فليس هناك دليل   

   .أنه ومن احملداثيف مَ ل  فع    ،أهنم فعلر  املف لةوال أحد ومن القرون الثالثة  - مح م هللا –التابعني 
 :  ا،يد   ملسو هيلع هللا ىلصيف رأن اختا   ولد النيب  –محه هللا ف  – تيميةابر  - سالمقال ريخ اإلو 2
 –لكان السنل   اأو  اجح   احم    اولر كان هذا خري   ،له وعدم املانش فيه املقت ى ومش قيام ،ن هذا مل يفعله السل إ

ننن ملسو هيلع هللا ىلصفنننإهنم كنننانرا أشننند حمبنننة لرسنننر  هللا  ؛اأحنننق بنننه ومنمننن –مهنع هللا يضر  اقتضوووا  ) .اخلنننري أحنننرصعلنننى  وهنننم ،لنننه ومننننا اوتعهيم 
 (1/626: الصراط املستقيم

 
 :  10كما يف املوفد يف ،مل املولد صو و فمحه هللاو اج الدهر الفاكداين وت اإل اموهقول و 1

 والننذين هننم القنندوة يف ،األومننةَقننل  عمل ننه  عننن أحنند ومننن علمنناء وال ين نن   ،يف سنننةوال كتنناب يف   ال أعلننم هلننذا املرلنند أصننال  
 .املتمسكرن آباث  املتقدومني ،الدين

 
 : –فمحه هللا  –وقال احلافظ ابر حجر الشافعي و 3

   .مل تنقل عن أحد ومن السل  الصاحل ومن القرون الثالثة بدعة،أصل عمل املرلد 
 
 : –فمحه هللا  –وقال احلافظ السهاوي الشافعي و 4

 .ن الثالثة الفاضلة وإمنا حدث بعدالقرو قل عن أحد ومن السل  الصاحل يف عمل املرلد الدري  مل ين
 ( ط. وزافة األوقاو املصرهة(2/434،ر سبل اهلدى والرراد للصاحلي) )نقال    
 
 : –فمحه هللا  –وقال الشيخ ظدً الدهر جعفر الرت نيِت و 6

وحمبنة ال يبلنغ اعننا  اإعهاوم ن ملسو هيلع هللا ىلص ، ومش تعهنيم م وحنب م للننيبومن السل  الصاحل األو هذا الفعل مل يقش يف الصد  
 .  ة ومنه وال ،الراحد ومن م

 
ًي،بدالشيخ/ ب بر و وقال 6  : "234و231صو  "السنر واملبتد،ال يف كتابه -فمحه هللا -السالم الشق

، واالحتفا  به بدعة ومنكرة وضاللة، مل يرد هبا شرع وال عقل، ولر كان يف هذا خري، كي  افاختا  ومرلد  ومرمس  
، وسا ر الصحابة، والتابعرن، وعبعرهم، واأل مة وأتباع م؟!يغفل   أهن .عنه أبر بكر، وعمر، وعثمان، وعليم

 



0  ً  :  "32فضل ،لم السلب صو "يف -فمحه هللا -ال به احلافظ ابر فج نقول مبا ق او ونخ
 هعمل به" "فأ ا  ا اتفق السلب ،لى تركه، فال  وز العمل به؛ ألهنم  ا تركوه إال ،لى ،لم ننه ال

 
 : هقول هنع هللا يضرهفة وكان حذ
 .مل يدع لآلخر ومقاال   األو فإن  ،فال تعبدوها ملسو هيلع هللا ىلص سر  هللا  أصحاب يتعبمدها ال ةكل عباد

 
 : الداف ي ،ر نيب البهرتي قال جهذا وقد نخر 

فويدم فجول هقوول كوربوا هللا كوذا  ،املغورب  لسوون يف املسوجد بعود انن قو  و هنع هللا يضر ،بد هللا بر  سعود نخرب فجلٌ 
فووا ا فنهووتدم فعلوووا  لووك : هنع هللا يضربوور  سووعود  قووال ،بوود هللا ،هللا كووذا كووذا وامحوودوا ،هللا كووذا وكووذا اوسووبحو  ،وكووذا

 ،احدهود   ابر  سعود فجا  وكان فجال  فلما سع  ا هقولون قام فأتى  ،فجلسفأاتهم  ،تي فأخربين مبجالسدمفأْ 
ًه لقد جموتم ب: هنع هللا يضر  بر  سعودفقال ،بد هللا و بد،وةوهللا الذي ال إله ت  ملسو هيلع هللا ىلصب  نصوحابولقود فضولتم  ،اظلم 

ولومر نخوذ   ه،،لويكم هلللطرهوق فوالز و : هنع هللا يضر،بد هللا بور  سوعود  فقال ،ستغفر هللان: ،تبةفقال ،مر بر  ،ا،لم  
 .ابعيد   ال  لتضلر ضال ومشاال   اميين  

كنوا ": حدثي نيب قوال: ،ر ،مر بر حيىي بر ،مرو بر سلمة اهلمداين قال اويف فواهة نخرى ،ند الداف ي نهض  
قبول صوالة الغوداة، فوا ا خورج  شوينا  عوه إىل املسوجد، فجوا ان نبوو  هنع هللا يضرجنلس ،لوى هللب ،بود هللا بور  سوعود 

ال. فجلس  عنا حىت خرج، فلموا خورج قمنوا : قلنا نخاراجا إليكم نبو ،بد الرمحر بعد؟:  وسى األرعري، فقال
ننكرتوه، و  نفا واحلمود هلل  ان ور   اَي نهلل ،بود الورمحر! إين فنهوت يف املسوجد آنف و: له نبو  وسوى: ، فقالاإليه مجيع  
  ً ِ   افنهووت يف املسووجد قو  وو: إن ،شووت فسوورتاه، قووال: فمووا هووو؟ فقووال: ، قووالاإال خوو وو اِحلاووقا هنتظوورون  اجلوس 

هللوا  ائة فيدللون : كربوا  ائة فيكربون  ائة، فيقول: فيقول يف كل حلقة فجل، ويف نهدهدم حصى،الصالة، 
: انتظواف فنهوك، قوال ا وا قلوت هلوم رويم  : فما ا قلت هلم؟ قال: سبحوا  ائة فيسبحون  ائة، قال:  ائة، وهقول

 نفال ن رهتم نن هعدوا سيماهتم، وضمنت هلم نال هضيع  ر حسناهتم ري ؟
 ووا هووذا الووذي نفاكووم تصوونعون؟ :  ضووى و ضووينا  عووه حووىت نتووى حلقووة  وور تلووك احلِلاووِق فوقووب ،لوويدم، فقووالمث 

فعوودوا سوويماتكم فووأان ضووا ر نال : َي نهلل ،بوود الوورمحر! حصووى نعوود بووه التكبووً والتدليوول والتسووبيْ، قووال: قووالوا
 تووافرون، وهوذه  ملسو هيلع هللا ىلصة نبويكم  ا نسرع هلكوتكم! هوؤال  صوحاب َي ن ة ب! مْ كُ هضيع  ر حسناتكم ري ، واحْيا 

وآنيتووه   ُتكسوور، والووذي نفسووي بيووده إنكووم لعلووى  لووة هووي نهوودى  وور  لووة ب، نو  فتتحووو هللب  ثيابووه   تواْبوولا،
 وكوووم  ووور  رهووود للهوووً لووور هصووويبه....": وهللا َي نهلل ،بووود الووورمحر!  وووا نفدان إال اخلوووً، قوووال: ضووواللة؟!، قوووالوا

 (6/22)1006السلسلة الصحيحة برقم  )صححه األلباين يف
 : ، والذي هسلمنا إىل حقيقة ودليل آخر، و علنا نقول وبقوةاألولوبعد ،رض الدليل 

 



 :  يف الدين اليت حذ  الدرع ومن ا احملدثةن االحتفا  ابملرلد ومن البدع إ: ااثني  
 : –فمحه هللا  – إبراهيمهقول الشيخ ب 
 ،الدنريعة املط نرة إىليف ومعرفته  ي صا  ومن الطاعايف أومر ترقيفي إمنا ديءغري  بعلى  وتييز  ،يمختصيص يرم ومن األ

وعيند النحنر وومنا يتبعنه  ،عيند الفطنر: ينرومي العيندين سنرى سنالملإل اابختا   عيند   يمومن األ اص الدريعة يروم  ومل ختص  
فلننيس للمسننلمني أن يتخننذوا  ،برعاألسننفإنننه عينند  اجلمعننةيننرم : وهننر النسننيب العينند وسننرى ،التدننريق الثالثننة أيمومننن 
  .سراها اعيد  
 : هنع هللا يضرهذا وقد ثبت يف صحيْ  سلم  ر حدهث جابر و 2
 : وكان هقول ،ف جيش،ال صوته وامحرل وجنتاه كأنه  نذ كان إ ا خط  ملسو هيلع هللا ىلصنن النيب "

 بد،وة،وكول مدثوة  ،مودهتهتا  ووفاألورر  ملسو هيلع هللا ىلصفان نصدق احلدهث كتاب هللا وخً اهلدي هدي ب  ...ن ا بعد
 ."يف الناف وكل ضاللة،ضاللة بد،ةوكل 

 
 : قال هنع هللا يضر سافهةنبو داود ،ر العرهللض بر  نخرجو و 1

 ،ووجلوت  ندوا القلووب ،األ،ونيالفجر مث نقبل ،لينا فو،ظنوا  و،ظوة  بليغوة  ففوْت هلوا  ملسو هيلع هللا ىلصلنا فسول هللا  صلى
وإن كووانا  ،والطا،ووةهللا والسوومع  بتقوووىنوصوويكم : قووال ،كووأن هووذه  و،ظووة  ووودع فأوصوونا  ،فسووول هللا َي: لنوواق

ً    ااختالف فانه  ر هعْش  نكم بعدي هرى ،احبشي   ا،بد    ،نياخللفوا  الرارودهر املدوده فعلويكم بسونِت وسونة ،اكث
 ."ضاللة ةة وإن كل بد،فان كل مدثة بد،  وف،وإَيكم ومدهتل األ ،،ضوا ،ليدا هلللنواجذ

  ؟اجلمعةو،يد  ،و،يد الفطر ،األضحىفل به كعيد تا مليالده حيُْ  ا،يد   ملسو هيلع هللا ىلص لنا الرسول فدل سرَّ 
وأنننه ومننن  ،ومننر علم أنننه ومننن شننرا  األوال اخللفنناء الراشنندون فننا – ضننران هللا علنني م  –ه أصننحابفننإ ا مل يفعلننه هننر وال 

 .احملداثيف
 :  الك فقال اإل ام لك كما بني 

   .ادهن   اليوم  هكر  اه دهن  نصحابو  ملسو هيلع هللا ىلص ،دد فسول هللا كل  ا   هكر ،لى
  الة؛ورسان الوخ ملسو هيلع هللا ىلص اممد  ز،م نن فقد  حسنةا وهراه بد،ة الموسدع يف اإلت ر اب: اهض  وقال ن

ْلُت لاُكمْ  اليوم﴿: هقول تعاىلن هللا أل : )املائدة﴾اِدهن   سالمِدهناُكْم واناَْتاْمُت ،الاْيُكْم نِْعماِِت وافاِضيُت لاُكُم اإل ناْكما
3) 

 (2/44: للشاطيب)اال،تصام   .ا، فال يكرن اليرم دين  افما مل يكن يرومئذ دين  

 



 
   ؟تد،نيبامل اخرتاعنم  ر  ؟هل هو  ر ررع هللا احلكيم ،هللا إىل ا تتقرب به  إىلفانظر 
   ؟"نال هل بلغت": الوداع حيث قال يف خطبة ،رسالةلل امل يكن خا ن   ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب 
   "ردد"اللدم فا: فقال .نعم: و مهنع هللا يضر و الصحابةفقال 

 نه بلغ ونصح وأ شد ود فد د الصحابة له أ
 .واحشران يف ز رته ، لته،لى   تناسنته، ون،لى  حينافاللدم ن

 : هقول – ،ندما فضي هللا –بر ،مر ان اوك
   .النال حسنة  آهاكل بدعة ضاللة وإن 

 : تعاىليف تفسً قوله  -فمحه هللا –ابر تيمية  سالموقال ريخ اإل
هِر  اا  اْ َيْا ان ِبِه اّللَُّ ﴿ ُم  ِهرا الدِه ُْم ُرراكاا  راراُ،وا هلا  (12: )الشوفى ﴾ناْم هلا

 ،مل يسننتحبه هللا لننه ولرسننرله سننتحب ومننا، أو ايرجبننه هللا عليننهمل  غننري  ومنناعلننى  نفسننه أوعلننى  فننأي إنسننان قنند أوجننب
   أهن .ملسو هيلع هللا ىلص ومل أي ن به  سرله ،فكأنه شرع بدرع مل أي ن به هللا ،ز وجلختذ شريك هلل افقد 

، رسنالةال أداءياننة يف ابخل ملسو هيلع هللا ىلص واهتم الرسر  ،فقد اهتم الدين ابلنقص ،وعلي هذا فكل ومن أييت جبديد يف هذا الدين
نجَ  أو وأن الرسر  غفل أو نسي  فقند بلنغ وأدمى ،ومننه رمأبَننووم    عنن كنل هنذا ومننزم  ملسو هيلع هللا ىلصوالرسنر   ، لنك فلنم يبلغنه لننا لَ   
 .عن ا إال هالك يغز ، ال ي ا كن ا هالة البي اء لياحمل م على  ، وتركناونصح وأكمل الرسالة

 :   و كما يف كتابه "إ،الم املوقعني ،ر فب العاملني"وقال ابر القيم و فمحه هللا
، سنة، فا ا اسوتحببنا فعول  وا تركوه، كوان نظوً اسوتحبابنا توره  وا فعلوه ملسو هيلع هللا ىلص كما نن فعله سنة، ملسو هيلع هللا ىلص " فان تركه
 وال فرق"

عنننه، ومممننا  ومن نني   ف ابلعينند الزومنناو، أومننر  رَ ع ننيم السنننة، وهننر ومننا ين  يف يننرم ومعننني ومننن أ ملسو هيلع هللا ىلص االحتفننا  مبرلنند النننيب: ااثلث نن
 : يستأنس به

 : ملسو هيلع هللا ىلصقال فسول هللا : قال هنع هللا يضرا نخرجه نبو داود ،ر نيب هرهرة  
، فان صالتكم تبلغي حيث كنتم ا،يد  قربي ال جتعلوا "  "وصلُّوا ،ليَّ
ن صنالتكم ومعروضنة علنيم وتبلغنال، وال يلنزم ملنن يصنلي علنيم أن يف أي ومكنان، فنإ أي صنلُّرا علنيم : و عىن احلودهثو 

؛ ألنننه لننر فعننل  لننك فقنند اختننذ  عينند   ن وهننر ومننا ين ع ننَرف ابلعينند املكنناو ن وحنننن بصنندد  ايننذهب إىل قننيي ليصننلي علننيم
كنان االحتفنا  هبنا، وهنذا   وهنر االحتفنا  مبناسنبة ومعيننة يف وقن  ومعنني، وكلمنا جناء وقت نا: الكالم عن العيد الزوماو

 .وهر وما ين ع َرف ابملرلد ،ملسو هيلع هللا ىلصوما يفعله املسلمرن عندوما حيتفلرن بعيد وميالد النيب 
 ننه ال  وز نن حنتفل إال بيو ي األضحى والفطر، ومها ،يدا املسلمني. ملسو هيلع هللا ىلصوقد بنيَّ لنا النيب 

 : قال ملسو هيلع هللا ىلصنن النيب  هنع هللا يضري ،ر ،قبة بر ،ا ر فقد نخرج نبو داود والنسائي والرت ذ

 



 إلسالم، وهي نَيم نكل وررب و كر هلل"هوم ،رفة وهوم النحر ونَيم  ىن ،يدان نهل ا"
 : قال هنع هللا يضر ر حدهث ننس  نمحدو،ند نيب داود والنسائي و 

قد ت ،ليكم ولكم هو ان تلعبون فيدما : ون فيدما يف اجلاهلية، فقالوألهل املدهنة هو ان هلعب ملسو هيلع هللا ىلصقدم النيب 
  ً  هوم النحر، وهوم الفطر" :  ندما ايف اجلاهلية، وقد نبدلكم هللا هبما خ
وغننري  ومننن أهننل العلننم علننى بدعيننة كننل عينند وكننل ومرسننم ومبتنندع ن  محننه هللا ن وهبننذا اسننتد  شننيأ اإلسننالم ابننن تيميننة 

اوتة بني احلرومة والكراهة، وبني الدرك األكي والدرك األصنغر، سسنب ومنا يفعنل في نا، وال ومتف عيادومبتكر، وهذ  األ
َعل يف هذ  املرالد.   خيفى علينا وما ين ف 

 
ننن: ابع نننا   يننننا عنننن التدنننبه هبنننم أعينننادفينننه تدنننبه أبهنننل الكتننناب يف  اا   عيننند  االحتفنننا  ابملرلننند النبنننري واختم  هم النننذين هن 

 :  وتقليدهم
يف هنايننة كننل سنننة  السووالم ،ليووهبننذكري ومننيالد عيسننى  الكننيىأشنن رها احتفنناالهتم  ةدعينناد عديننأب النصننا ىملننا قننام 
 .اليت هنينا عن ا وهذا ومن املداهبة ملسو هيلع هللا ىلصفاحتفلرا بعيد وميالد الرسر   ،لرا ومثلما فعلرافقام املسلمرن وفع، وميالدية
 : (2/46كما يف زاد املعاد )  –فمحه هللا  –بر القيم اقال 

كنان ومنن جننس أهنل الكتناب النذين جعلنرا  ومنان   ،لنهاومن عند  بعبادايف ألجنل هنذا وأومث ومنة  ومن خص األومكنة واأل
  .وغري  لك ومن أحراله ،دويرم التعمي ،أحرا  املسيح ومراسم وعبادايف كيرم امليالد

 : مالبهافي و سلصحيْ يف  ملسو هيلع هللا ىلصلكر األ ر كما قال النيب 
َي فسوول : قيول .حىت لو دخلوا جحور ضو  تبعتمووهم ،بذفاع ابشرب و فا،   اقبلكم ررب  كان نر  ر  س لتتبعرَّ  "

ًهم : و ني ؟فمر: قال ؟والنصافى اليدودهللا   و ر ت
 
   النبريعدم ومدروعية االحتفا  ابملرلد على  ومما يد : اومس  اخ

 : ومن االحتفا  مبرلد  أوىل ملسو هيلع هللا ىلص هجا  االحتفا  لكان االحتفا  ببعثتأنه لر 
ُ ،الاوى اْلُموؤِ ِننيا ِإْ  بواعاوثا ِفويِدْم فاُسووال  ﴿: تعواىلفقد قوال  يِدْم  ننفسودم ِهوْر  لاقاوْد  اورَّ اّلله تِوِه واهُووزاكِه لُوو ،الاوْيِدْم آَيا هواتوْ

انُوْا ِ ر قواْبُل لاِفي ضاالٍل  ُِّبنٍي   (264: آل ،مران) ﴾واهُوعالِهُمُدُم اْلِكتاابا وااحلِْْكماةا واِإن كا
وجننه  هننيالننيت  البعثننة إىلويرجننه عنايتنننا  أنهننا اليلفنن   ؛ال مبرلنند  ملسو هيلع هللا ىلص سننرله  املنندومنني ببعثننةعلننى  اميننن تعنناىلفنناهلل 

 ،ةغاينة ومنن البعثنال إىل سبحانه وتعواىلمث نبه  ولد""إ  : ومل يقل ﴾ِإْ  بواعاثا  ﴿: تعاىلفقال  النعمة،ه ر وماالومتنان و 
نننط  وتَ  ،النفنننرل ، حنننى تزكنننروتنننه القنننرآن وبياننننه والعمنننل بنننهوهننني تال بعننند العماينننة  األ واحوتسنننمر بنننه  ،ر بنننه القلنننرب  

 .ملسو هيلع هللا ىلصوال اللة اليت كان العرب غا قني في ا قبل ومبعث  سر  هللا 
 

 



 :  عدم ومدروعية االحتفا  ابملرلد النبري ىومما يد  عل: اس  ساد
 :  ومن التا يأ أسالليس هلا كما   ،ومن الدين أسال ليس هلا بدعةأن هذ  ال

 :  سبعة نقوال،لى  ملسو هيلع هللا ىلصني اتفهخ والدته يحيث اختلب املؤفخون يف تع
   ا  يف الثاومن،نوبع  م ق ،ناألو   ن أي ش ر  بيشاو ومن الد رنالث اليرمأنه ولد يف : فقيل

او نوبع نن م يف الثنن ،وبع نن م يف السننابش عدننر ،عدننر وبع نن م يف الثنناو ،وبع نن م يف العاشننر ،وبع نن م يف التاسننش
  ،اآلخرعلى   جحانهعلى  ليس لبع  ا وما يد  أقرا  سبعةف ذ   ،والعدرين
   .ومن الد ر جم رال   ملسو هيلع هللا ىلصني ومرلد  يفيبقي تع

 : ا( خمتصر  1/124قال ابر كثً يف البداهة )
   األو ش ر  بيش  كان يف  ن أي يرم ومرلد  ن أن  لكعلى  مث اجلم ر 

 بد الرب يف االستيعاب، ونقله الواقدي ،ر نيب  عشر املدين(ابر ، هقال) .لليلتني خلتا ومنه: فقيل
  (، وفواه  الك ،ر الزهري ،ر ب بر جبً بر  طعمحكاه احلميدي ،ر ابر حزم) .لرن ومنهلثمان خ: وقيل
 .لعدر خلرن ومنه: وقيل

 ، وفواه ابر ،ساكر ،ر نيب جعفر الباقر والشعيب(يف  ولد البشً النذهر التنوهر يف كتابه ةدحي )نقله ابر 
 وهو املشدوف ،ند اجلمدوف( إسحاقنص ،ليه ابر )  .عدرة خل  ومنه لثنيت: وقيل
 .لسبش عدرة خل  ومنه: وقيل
 .ومنه لثمان بقني: وقيل

 : وقال فضيلة الشيخ/ ،طية صقر و فمحه هللا و
، فرجننند أن املنننيالد كنننان يف ينننرم عنننرب قبنننل اإلسنننالمو ابحلسننناب الفلكننني الننندقيقكتننناب وتقنننر  ال  وقننند حقنننق صننناحب

 مو. 475للعدرين ومن ش ر أبريل سنة املرافق  ،االثنني التاسش ومن ش ر  بيش األو 
 م و نشر جممع البحوث اإلسال ية(2400)فتاوى األزهر ،ام    
 
يكرننننرا يد خنننرن ابأليم، بنننل كنننانرا يد خنننرن ابألعنننرام، مل  ينننة  النننذي يعنننرف أحنننرا  العنننرب يعلنننم أهننننم كنننانرا أومنننة  أمُّ   و  

عنننام الفينننل، وعنننام بنننناء الكعبنننة، وعنننام احلديبينننة، وعنننام ح نننة النننرداع، والعنننرب يف هنننذا الرقننن  مل يكنننن هلنننم : فيقرلنننرن
لنه شنأن، حنى  أننه سنيكرن ملسو هيلع هللا ىلصتفنرمل حنني ولند الننيب  س اليف حت  َصى في ا أمساء املراليد، ومل يكنن أحند  ومنن الننال

 ومن الد ر أومر صعب. ملسو هيلع هللا ىلصي بط  لك احلدث ابليرم والد ر والسنة، وعلى هذا فتحديد يرم ومرلد النيب 
 : ومالحهة

 (اوهو قول تره  جد   ،نقله ابر ،بد الرب ،ر الزبً بر بكاف) .أنه ولد يف  وم ان: هناه قول
 )وهو ال هقل ترابة ،ر سابقه( .ش ر  وم ان ليلة خل  ومن ولد يرم االثنني لثنيت عدرة: وقيل

  ملسو هيلع هللا ىلص ومما هدل ،لى االختالو يف اتفهخ  ولده
 : 3642 ا قاله احلافظ ابر حجر و فمحه هللا و يف "فتْ البافي" ررح حدهث فقم 

 



: ا هبوا نفبعوةكانوت القضواَي الوِت اتفقوت لوه، وميكور نن هوؤف : ، فقالوقد نبدى بعضدم للبدا ة هللهلجرة  ناسبة"
  ولده، و بعثه، وهجرته، ووفاته، فرجْ ،ندهم جعلدا  ر اهلجرة؛ ألن املولد واملبعث 

ال خيلووو واحوود  ندمووا  وور النووزاع يف تعيووني السوونة، ون ووا وقووت الوفوواة فأ،رضوووا ،نووه ملووا توقووع بووذكره  وور األسووب 
   بتدا  العزم ،لى اهلجرة كان يف احملرم. نهو،ليه، فاحنصر يف اهلجرة، وإمنا نخروه  ر فبيع األول إىل احملرم؛ ألن ا

 
 ، اليرميف هذا  ملسو هيلع هللا ىلصومن حتتفل مبيالد النيب  يانتبه... 

 اخنتالفبنل هنناك  ،ومن أقنرا  املند خني أننه فتلن  يف ينرم ومرلند كثري  بنافقد ومر ، ملسو هيلع هللا ىلصأنك حتتفل مبرته  ...،لماو 
فينبغنني  ؛األو  بيننش  لكننن الننذي لننيس عليننه خننالف أنننه ومننايف يف، ه خننالف بعينندكيف الدنن ر الننذي ولنند فيننه  لكننن

ومنن أعهنم املصنا ب النيت أصنيب  ملسو هيلع هللا ىلصألن ومنريف الننيب  ؛ملسو هيلع هللا ىلصعليك أن يركبك اهلم والغم إ ا تذكريف ومصابك يف النيب 
 .هبا املسلمرن
 : سند صحيْكما ،ند البيدقي ب ملسو هيلع هللا ىلصولذلك قال 

  (340: صحيْ اجلا ع)."فاهنا  ر ن،ظم املصائ  يب صيبة فليذكر  صيبته  نحدكمإ ا نصاب "
 : (1/26هقول ابر احلاج و فمحه هللا و يف "املدخل)

يف هننذا  -عليننه الصننالة والسننالم-مث الع ننب الع يننب! كينن  يعملننرن املرلنند للمغنناو والفننرح والسننرو  ألجننل ومرلنند 
عن  األومنة ،،وز وجولفينه انتقنل إىل كراومنة  بنه  -علينه الصنالة والسنالم-وهنر  ش األو  نالد ر الكر  ن  بين فينه،  وف   

، فعلى هذا كان يتعني البكناء واحلنزن الكثنري، وانفنراد  امبصاب عهيم ال يعد   لك غريها ومن املصا ب أبد   وأصيب 
  ا أصيب به. أهنمَ كل إنسان بنفسه ل  

 



 :  ية االحتفا  ابملرلد النبريعدم ومدروععلى  ومما يد : اسابع  
 : به ملسو هيلع هللا ىلصنكرايف وفالفة وما أومر النيب ومومفاسد و ومن وما يت منه االحتفا  

 :  وومن ا ملسو هيلع هللا ىلصه النيب إلي ادع خبالف وماحيتفلرن حيتفلرن ابملرلد  نأن الذي اليرمفت د يف هذا 
 : و سلم كما ،ند البهافي  ملسو هيلع هللا ىلصفقال ه و طر نن ميدحوه وه ملسو هيلع هللا ىلصننه هناهم و 2
  "،بد هللا وفسوله: فقولوا،بٌد، ال تطروين كما نطرل النصافى ابر  رمي فامنا نان "

 ( تفق ،ليه)    
 ننناهر الدنننرك، ف وألفنننا ومنننن عبنننا ايف الغلنننر هبنننا يف املرلننند ال ختلنننر  ّنم وومنننش  لنننك اننند أن القصنننا د واملننندا ح النننيت ين تَنغَننن

 : تهدبرصريي يقر  يف بر ال
 سواه ،ند حدوث احلادث العمم به نلو ر  ا  ا يلنكرم اخللق   َي

 لماللوح والق لموو ر ،لو ك ، هتاضر وده الدنيا و وفان  ر ج
 األومني. ملسو هيلع هللا ىلصيددي إىل اهللكة يف الدين كما أخي الرسر  والغلر يف األنبياء والصاحلني 

 : قال ملسو هيلع هللا ىلصوالنسائي نن احلبي  النيب  نمحدفقد نخرج اإل ام 
 " إَيكم والغلو، فامنا نهلك  ار كان قبلكم الغلو"

 واألولياء هي مثرة ومن مثرايف الغلر في م. واملرالد اليت تقام لألنبياء
 جملس االحتفا   ملسو هيلع هللا ىلصبل هناك ومن يعتقد ح ر  النيب 

 : فقالو هذا  ى،لو فمحه هللا و زهز بر هللز ،بد الع /ساحة الشيخ وقد فده 
 ،وومنرحبني عنند قنرهلم ولند اهلندى حي ر املرلد، وهلذا يقرومرن له حمينني ملسو هيلع هللا ىلصوومن  لك أن بع  م يهن أن  سر  هللا 

و وحنه يف أعلني علينني  ،القياومنةال خينر  ومنن قني  قبنل ينرم  ملسو هيلع هللا ىلصفنإن  سنر  هللا  ،وهذا ومن أعهم الباطل وأقبح اجل نل
 (6النبوي صوحكم االحتفال هللملولد ) .الكراومةعند  به يف دا  

 
، وومنن هندالء ومنن يعصني الننيب ملسو هيلع هللا ىلص إن االحتفا  ابملرلد النبري أصبح عند بع  الننال هنر العالومنة علنى حمبنة الننيب 

ف ر حيتفني بينرم املرلند، وينر  فينه ويعنادي، وكنأن غاينة احلنب عنند  هنر  ، وال يلتزم بسنته، وومش  لكاوهنا    ليال   ملسو هيلع هللا ىلص
 إحياء هذا اليرم ابملدا ح واألو اد، وبعد  لك ليفعل وما يداء؟

 : هقول الشيخ/ ب فريد و فمحه هللا و
ال سنيما أصنحابه ن مهنع هللا يضر ن وومنن يلني م فينه، و  اأقل نم غلنر   ملسو هيلع هللا ىلص للننيب اواتباع ن اومن تتبش التنا يأ يعلنم أن أشند املندومنني حب ن

   اله هم أشدهم غلر   اوأقل م اتباع   ومن خري القرون، وأن أضعف م إامياا  
 (144واين صوسللسد ) تعليق ب فريد فضا ،لى كتاب "صيانة اإلنسان يف العملو. ايف القر ، وابتداع  

 

 



 ذي هرك  الفرس( افس الو) العروسة والفل واثيوو وحيتفلون كذلك هلللتم3
   ،ر اختا ها ون ر بكسرها. ملسو هيلع هللا ىلصالِت هنى الرسول 

 دي وساج األو سلم ،ر نيب اهلي امواإل  هنخرجث الذي وا  يف احلدهوا جوكم
 : طال  نيبقال يل ،لي بر : قال -حيان بر حصني –

 إال طمسته َتثاال  ع د تنن ال  ملسو هيلع هللا ىلصنبعثك ،لى  ا بعثي ،ليه فسول هللا نال 
   .هتهإال سوَّ  ا شرف   اقرب   وال .صوفة إال طمستداوال  و ويف فواهة و
وإن مل تعبند  ،النيت أومنر بكسنرها األصننامفكي  حنتفل بعيند ومنيالد الرسنر  بنذايف  ،الصر ة التمثا حكم ويدخل يف 
إومنا  ،تكنرن ال وومنش  لنك ينبغني أن ،الينرموكنذلك الننال   ،صنر  ومنن صنحايب السن رد لصننمتَ فإنه ال ين   ،ومن دون هللا

 .ملنش دخر  املال كة البي  أو ،خبلق هللا امل اهاةعدم  أو ،لباب الدرك اسد  
 : قال ملسو هيلع هللا ىلصنن النيب الذي نخرجه البهافي الصحيْ احلدهث يف كما جا  

 ."فيه صوفة وال كل  اإن املالئكة ال تدخل بيت  "
 . ا واملدا كة يف تداوهلاعن اقتناء هذ  التماثيل وشرا  ايث لكفي به هني  احلدولر مل يكن هناك إال هذا 

 
 تووايناألوهنووي ،وور اسووتعمال  ،يف املسووجد حووىت،وور االخووتالط بووني الرجووال والنسووا   ملسو هيلع هللا ىلصهنووى النوويب ووو وكووذلك 3
عاول يف  ثول هوذه ، وكول هوذا جتوده هُوفْ حر وال املسوجد انتدواهو  ،املوال وإضوا،ة ،وررب اخلمرآالل الطرب، و 

 املوالد.
 :  "هقول ابر احلاج و فمحه هللا و يف "املدخل نول اجلز  الثاين

وومن الة وما أحدثر  ومن البدع ومش اعتقادهم أن  لك ومن أكي العبادايف وإظ ا  الدعا ر، وما يفعلرنه يف ش ر  بينش 
 وقد احترى على بدع وحمرومايف الةو.أهن. األو  ومن ومرلد،

 
 الطننتنناالخ: لو ر هذه احملر ا  : 
يف هووذه  الي ننويه نر هننذا ج، وظ ننر  الفتنننة ومنناء الرجننه إ اقننةالفنناحا الننذي يننددي إىل  االخننتالط اليننرم ند يف هننذا تف

 الدهر( ول ووكيل كلية نص) الدكتوف/،لي الشرهب ادثة الِت هروهدا لناواحل
 : حيث قال فضيلته

فرجئننا  ،اجلمالينةالكنا ن سني و السنلطان برقنرق وسن د وكنان  لنك مب ،أثناء جلرسنا يف املس د وبعند صنالة اله نر
في نرن اخلطنب وتقنل  ؟فسألنا  بعد أن استدعينا  لنعرف هل هي ومن حما ومنه ،برجل يقبل اومرأة دون خ ل أو حياء

نننَدم  هبنننر   ،حدتنننه ووقعنننه يف الننننفس ، الرهلنننان هنننذا املغنننرم: النننيت كانننن  كالصننناعقة عنننندوما قنننا  الفاجعنننةوإ ا بننننا ن ص 
  .يف هللا وأختنا ،ختنا يف الطريقةإهنا أاحملبرب  والعاشق

 



هذا  ،سالمعن النهر الذي حرومه اإل يف التقبيل ف ال   ؟!تعاىليف الطريقة تبيح هلم وما حرم هللا  ةرم خ  األ  هل  !!! َيهللا
 أهن .ووما خفي كان أنكر وأعهم ،نا ومن التقبيلوماومأوما وقش 

ن احتالهلم  صر ،ر د،مدم لعمل املوالدوقال املؤفا اجلربيت املعاصر للفرنسيني إ  :  هللَّ
، واتبناع الدن رايف، والتالهني، واجتمناع النسناء ،و خمص الفرنساوية  لك للنال ملا  أوا فيه ومن اخلنرو  عنن الدنرا شو

 (1/306: )،جائ  اآلهتف وفعل احملرومايفو.
 

ومراكنب ومنن الننال تسنري  الينرمفت ند يف هنذا نفسنه، رم الننيب مبنا حن ملسو هيلع هللا ىلصحيتفلرن مبرلد النيب  اليرمواد النال يف هذا 
ويف هنايننة  ،ن الننرقص والتصننفيق، وومننا يتبننش  لننك ومنناليف الطننربآو  ،وأاشننيد املندنندين ،يف الدننرا ع ومننش دق الطبننر 

كما ،ند   ؟ملسو هيلع هللا ىلصفأهر هؤال   ر قول النيب  ،واملندح واإلطراء اإلندادويبدأ  ،وت رب املعا ف ،تقام السرادقايف اليرم
 :  البهافي

 .احِلرَّ واحلرهر واخلمر واملعازو" هستحلون نقوام ن ِتيف  ره ليكون"
 فرو  النساء.: و احِلره 

 
  و لك بدرب اخلمر  ملسو هيلع هللا ىلص  ر حيتفل مبولد النيب اجتد يف هذه الليلة نهض  و 

 : 160صوبدوي ريخ الطرهقة"  نمحدالسيد "كما يف كتاب   -سعيد ،بد الفتاح ،اروف هقول الدكتوف/
نصننب هلننم فت   ،اقومننن النسنناء والصننبيان والفسمنن ىصننعهيمننة جيتمننش في ننا ومننا ال حي يفاهننذ  املرالنند صننا يف وم رجننا إن

 الدننيأ اإلومبننايب وقنند ع ثننر ومننرة صننبيحة ومرلنند ،ويرتكبننرن فتلنن  أنننراع املنكننر ، ر حيننث حيتسننرن اخلمنناخليننام الكثننرية، 
هننذا  ،بعنند أن ش ننر َب ومننا هبننا ليلننة املرلنند ،مخننر ومتننناثرة يف املننزا ع اجملنناو ة ةسننني جننر ومخ ة نناأكثننر ومننن ومعلننى  ابلقنناهرة

 . اهر بذلكتخالف وما كان يف تلك الليلة ومن الفساد والزا واللراط وال
 
 ومننن تبننذير أيمحيصننل ومننا  ...نضووب إىل  لووك ونفقننايف  ،احلفنناليف والسننرادقايف إلقاومننة ؛الباههننة ومننرا األ املرلنند ن

 .اإلسراف ألرانومن  اهوغري  ،الزينة
ًي  /هقول الشيخ  : "ر واملبتد،النالس"يف كتابه  –ب ،بد السالم الشق

 ،وتنصنب هبنا هنذ  السنرادقايف ،قتعناليتعلنق هبنا هنذ  ال النيت الباههة، ومرا وأي ثراب يف هذ  األ ،أي فا دة تعرد مث
 ! ؟وت رب هبا الصرا يأ

 واحلاوي والقردايت؟! ،والندالنيا ين واللصرص والزومم  والطبالنيايف اصصني والرقم اوأي  ضا هلل يف اجتماع الرقم 
ن يننل والننرقص ل الدننخري والنخننري والصننفري والتماأهننن  وي العمننا م احلمننراء واخل ننراء والسننرداء  وأي خننري يف اجتمنناع
 !فائدة هذا كله؟ ا ، بزعم م أن هذا  كر

 



  ملسو هيلع هللا ىلص اا فيف مرن أن حممد  نأو ب ألهلماعايف وأخذ  صر   هذ  اجل ،بنا وبديننا جفرنإلافا دته سخرية 
 .فاجعون يهإل فاان هلل وإان .هأصحابكان كذلك هر و   –شا  احاشا  ح –
 

ة يف الطا لنن ومننرا فلمننا ا ال تنفننق هننذ  األ ،مث هننر خننراب ودومننا  فننرق ومننا فيننه النننال ومننن فقننر وجننرع وج ننل وأومننرا 
 ؟!النافعة للبالد والعباد ومر غري  لك ومن األ أوني ومن العاطل الفاآلأتسيس ومصانش يعمل في ا 

 : "يف  ضاف االبتداع اإلبداع"كما يف كتابه  وفمحه هللا  ووهقول الشيخ ،لي مفوظ 
تبناع  اوأسنراق   ،ش الفسنرق والف نر ومرات أصبح وقد  ،ومن احملرومايف واملكروهايف  ة يف أن هذ  املرالد ال ختلروال شب

  ،ادةنبيريف العب في ا وتعطل، تعاىلم  هللا   انا حموتنت ك في  ،في ا األعرا 
  -: و ندا ،املقصردة ومن ا ال تبيح هذ  احملهر ايف اليت في ا واملصلحة ،حرومت ا يف  يبة فال
ويف  ،األضنننرحةوإيقننناد الدنننمرع واملصنننابيح يف  ،ك يف املسننناجد والطنننرقاإلضننناءةقنننرد  ر بكثنننرة ال ومنننرا األ إضننناعةنننن 5
  :دهث الذي فواه  سلماحل
 ."إن هللا كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضا،ة املال"
  
 ام نفال تق ابلنعا ،ا  نودخر  األطف ،وكثرة اللغط في ا ،املساجد بتقذيرها نت اك حرومة ا اوومنن 3
 .لداقاومة الدعا ر يف املساجد اليت في ا ومر يسر إت أو
 
 .دومن ومعه وقرع الفاحدةال ي   حد إىلالنساء ومتيجايف ومش اختالط م ابلرجا   خرو  وومن ان 2
 
ويبعنث يف  األومنةوغري  لك مما يفسند أخنالق  ،ابإلااعالرجه احملرم على  وآاليف الطرب غاووومن ا استعما  األن 5

 أهن .نفرل الدبان  وح العدق وامليل إىل الف ر 
 

  ،لداالبدع واملنكرايف واملفاسد اليت تكرن يف املر  ألرانوغري  لك ومن 
كمووا جووا   لووك يف   ،األسووبق األوقوواوهقووول فضوويلة الوودكتوف / ب ب حسووني الووذهيب وزهوور جوول  لووك نفموور 

 : م2400دهسمرب  24 اجلمعةاملصرهة  األهرامجرهدة 
تعنناون كننل اهليئننايف  إىلشنن اعة و  إىلاملرالنند حيتننا   إلغنناءلكننن  ، ننا إلغاوالبنند ومننن  ،ومننن نفع ننا أكثننرن املرالنند شننرها إ

 .وعلي  أس ا األ هر

 



 حول حكم االحتفال هللملولد النبويم نهل العلم كال  
هنم يف كتاب وال سنة، وال ي نقل عمله عن أحد ومنن علمناء األومنة، النذين  و ال أعلم هلذا املرلد أصال  : قال الفاكداين

نناطمنناث  املتقنندومني، بننل هننر بدعننة أحنندث ا البَ القنندوة يف النندين، املتمسننكرن آب ، لرنالرن، وشنن رة نفننسن اغتننّن هبننا األكم
 :  إ ا نن هكون: قلنا ،بدليل أام إ ا أد ا عليه األحكام اخلمسة

ومنا : ؛ ألن حقيقنة املنندوب، وال ومندواب  اوهر ليس براجب إااع   .ا، أو حمروم  ا، أو ومكروه  ا، أو ومباح  ، أو ومندواب  اواجب  
التنابعرن، وال العلمناء املتندينرن  طلبه الدرع ومن غنري  م علنى تركنه، وهنذا مل أي ن فينه الدنرع، وال فعلنه الصنحابة، وال

  فيما علم ك، وهذا جرايب عنه بني يدي هللا إن عنه سئل .
 إبااع املسلمني. ا؛ ألن االبتداع يف الدين ليس ومباح  اوال جا ز أن يكرن ومباح  

 :  وحينمذ هكون الكالم فيه يف فصلني، والتفرقة بني حالني، ا، أو حراوم  افلم يبق إال أن يكرن ومكروه  
أن يعمله  جل ومن عني وماله ألهله وأصحابه وعياله، ال جياو ون يف  لك االجتماع على أكنل الطعنام، وال : نحدمها

ف ذا الذي وصفنا  أبنه بدعة ومكروهة وشناعة؛ إ  مل يفعله أحد ومن ومتقدومي أهنل الطاعنة، : ومن اآلاثم ايقرتفرن شيئ  
 كنة.وم ومنة، و ي ن األالذين هم فق اء اإلسالم، وعلماء األام، س ر    األ

أن تدخله اجلناية، وتقرى به العناية، حى ي عطنى أحندهم الدنيء ونفسنه تتبعنه، وقلبنه يدملنه ويرجعنه، ملنا جيند : والثاين
سننيما إن ان نناف إىل املننا  ابحلينناء كأخننذ  ابلسنني ، ال أخننذ: ومننن أمل احلينن ، وقنند قننا  العلمنناء ن  مح ننم هللا تعنناىل ن

واجتمنناع الرجننا  ومننش الدننباب  ،، ومننن النندفرف والدننباابيفبطننرن املننألى آباليف الباطننل لننك شننيء ومننن الغننناء ومننش ال
املرد، والنساء الفاتنايف، إومنا فتلطنايف هبنم أو ومدنرفايف، والنرقص ابلتثنال واالنعطناف، واالسنتغراق يف الل نر، ونسنيان 

 يرم املخاف.
 يب يف اإلنداد، واخلرو وكذا النساء إ ا اجتمعن على انفرادهن  افعايف أصراهتن ابلت نيك والتطر 

   ﴾ِإنَّ فابَّكا لاِباْلِمْرصااِد ﴿: تافالل ،ر قوله تعاىليف التالوة والذكر عن املدروع واألومر املعتاد، 
 (24: )الفجر   

وهذا الذي ال خيتل  يف حتراميه اثنان، وال يستحسنه  وو املروءة الفتيان، وإمنا حيَ لُّ  لك بنفرل ومرتى القلرب، وغنري 
فوان هلل وإان إليوه  قلني ومن اآلاثم والذنرب، وأ يدك أهنم يروننه ومنن العبنادايف، ال ومنن األومنر  املنكنرايف احملرومنايف،املست

   كما بدن.  اوسيعود ترهب   افاجعون. بدن اإلسالم ترهب  
 : حيث هقول فيما نجازاانهوهلل د  شيخنا القدريي، 

 ا نا الصعبةو عروو يف نه وقد ُ،رو املنكر واستنكر ال
 وصاف نهل اجلدل يف فتبة دةٍ ووصاف نهل العلم يف وه

 ادوا به فيما  ضى نسبةوس ادوا ،ر احلق فما للذيوح
 ا ارتدل الكربةووالدهر مل قىول التوفقلت لألبراف نه

 غربةوي ز ر الونوبتكم ف والكم قد نتتوال تنكروا نح

 



 : ولقد نحسر نبو ،مرو بر العال  حيث هقول
َب ومن الع ب، هذا ومش أن الدن ر النذي ولند فينه الننيب ال يزا  النال خبري  وهنر  بينش األو ك هنر بعيننه  ملسو هيلع هللا ىلص وما تن ع  م 

 الد ر الذي تريف فيه، فليس الفرح أبوىل ومن احلزن فيه.
 .وهذا وما علينا أن نقر ، وومن هللا تعاىل نرجر حسن القبر 

 هو(. 034ص اتج الدهر الفاكداين و فمحه هللا و، املتويف سنة )املوفد يف حكم املولد، للشيخ اإل ام/ نيب حف 
 
 فمحه هللا -ب إبراهيم آل الشيخ  /فضيلة الشيخ فتوى - : 

 : هقول فضيلة الشيخ
وقنرى  ،اإلسنالوميبعند أن انتدنر اجل نل يف العنامل  ،ومنن البندع احملدثنة يف الندين ملسو هيلع هللا ىلصال شك أن االحتفا  مبرلند الننيب  
وإمننا يرجعننرن  ،ومدنروعيتهعلنى  ومنا قنام الندليل إىلرن عنالننال يف الغالنب ال يرج وأصنبح ،ىعمنسنلطان التقليند األينه ف

وال لنندى  ملسو هيلع هللا ىلص سننر  هللا  أصننحاب املنكننرة أثننر ي ننذكر لنندى بدعننةفلننم يكننن هلننذ  ال .نالم ومننا قالننه فننالن وا ت ننا  ع نن إىل
 : ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال  ،التابعني وعبعي م

َيكوووم وإ ،َتسوووكوا هبوووا و،ضووووا ،ليدوووا هلللنواجوووذ ،وسووونة اخللفوووا  الرارووودهر املدووودهر  ووور بعووودي بسووونِت،لووويكم "
 ."وكل بد،ة ضاللة ،فان كل مدثة بد،ة ، وفومدهتل األ

 )البهافي( "س  نه فدو فديلا  ر نحدث يف ا ران هذا  ": ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 ) سلم( ."ليس ،ليه ن ران فدو فد  ر ،مل ،مال   ": ويف فواهة

ينر  وتنرقري  حيصنل ن تعز فنال شنك أ ،وإحيناء  كنر  ملسو هيلع هللا ىلصوإ ا كان ومقصدهم ومن االحتفا  ابملرلند النبنري تعهنيم  سنر  
 ﴾وافافواْعناووا لاووكا ِ ْكووراها ﴿: تعوواىلقووال  ،وومننا يصنناحب ا ومننن ومفاسنند وفننراحا وومنكننرايف ،بغننري هننذ  املرالنند املنكننرة

وعننند  ،والصننالة عليننه يف النندعاء ،والتدنن د ،رايفلالصننو  ،واخلطننب ،واإلقاومننة ،فننذكر  ومرفننرع يف األ ان (4: شوورحال)
 ، كر 

 : ننه قال ملسو هيلع هللا ىلصفلقد صْ ،نه 
 )الرت ذي(  ."،لىه  "البهيل  ر  كرل ،نده فلم هصلِ 

ف ر  ،إال مبا شرع ، وأال ي عبد هللاعنه و جرواجتناب وما هني  ،وتصديقه فيما أخي ،وتعهيمه حيصل بطاعته فيما أومر
لكان السل  الصاحل  ا اجح   أو احم    اكان  هذ  االحتفااليف خري    رول ،ومن أن تكرن  كرا  سنرية فقط أَجلُّ  ملسو هيلع هللا ىلص
وومش  لك مل  ،اخلري أحرصعلى  وهم ،ملسو هيلع هللا ىلصلرسر  هللا  افإهنم كانرا أشد ومنا حمبة وتعهيم   ،أحق هبا ومنا –مهنع هللا يضر  –

 .حيتفلرا مبثل هذا
 )نهو بتصرو( .نبتدع يف دينه بزيدة أو نقصان أو تبديل أو تغري الأفمن تعهيم النيب 

 ملولد النبويهللحول حكم االحتفال  – فمحه هللا –العزهز بر هللز ،بدفضيلة الشيخ/ فتوى 

 



 : هقول فضيلة الشيخ
وال  ،مل يفعلنه ملسو هيلع هللا ىلصرسنر  الألن  ؛يف الندين احملدثنةألن  لنك ومنن البندع  ؛وال غري  ملسو هيلع هللا ىلصر  ال جير  االحتفا  مبرلد الرس

وهنم أعلنم الننال  ،وال التابعرن هلم إبحسان يف القرون املف لة –مهنع هللا يضر  –غريهم ومن الصحابة  وال ،خلفاؤ  الراشدون
 : ننه قال ملسو هيلع هللا ىلص النيبقد ثبت ،ر ف ،لدرعه ممن بعدهم وومتابعة ملسو هيلع هللا ىلصلرسر  هللا  اح ب   وأكمل ،ابلسنة

 ومردود عليه أي ." نه فدو فد ا ليس ران هذا  " ر نحدث يف ن
 : وقال يف حدهث آخر

م َيكووووإ ،ضووووا ،ليدوووا هلللنواجوووذَتسوووكوا هبوووا و،ا  ،وسووونة اخللفوووا  الرارووودهر املدووودهر  ووور بعووودي بسووونِت،لووويكم "
 ."وكل بد،ة ضاللة ،فان كل مدثة بد،ة ، وفومدهتل األ

 : سبحانه وتعاىلهللا وقد قال  ،ويف هذين احلديثني حتذير شديد ومن إحداث البدع والعمل هبا
اُكْم ،اْنُه فاانتواُدوا وااتوَُّقوا اّللَّا ِإنَّ اّللَّا راِدهُد اْلعِ ﴿ ُكُم الرَُّسوُل فاُهُذوُه وا اا نوادا  (0: احلشر) ﴾قااِب وا اا آاتا

اٌب وا ﴿: وقال تعاىل ناٌة ناْو ُهِصيبواُدْم ،اذا ِف الَِّذهرا خُيااِلُفونا ،اْر ناْ رِِه نان ُتِصيبواُدْم ِفتوْ  (63: النوف) ﴾ٌم نالِيْلياْحذا
وأن  ،األومةمل يكمل الدين هلذ   تعاىلوإحداث ومثل هذ  املرالد ي ف م ومنه أن هللا  ،واآلييف يف هذا املعال كثرية

 ،جاء هدالء املتأخرون فأحدثرا يف شرع هللا وما مل أي ن به حى ،أن تعمل به ومةمل يبلغ وما ينبغي لأل ملسو هيلع هللا ىلصالرسر  
وعلي الرسر   سبحانه وتعاىلهللا على  وهذا بال شك فيه خطر عهيم واعرتا  ،هللا إىل لك مما يقرهبم  أن اعمني 

 اومل يرتك طريق   ،قد بلغ البالغ املبني ملسو هيلع هللا ىلصوالرسر   ،علي م النعمة متم أالدين و  لعباد  أكملقد  انهسبحوهللا  ،ملسو هيلع هللا ىلص
  .ومةلأل بينه إالاجلنة ويباعد عن النا   إىليرصل 

 : الوق – مافضي هللا ،ند –احلدهث الصحيْ ،ر ،بد هللا بر ،مر  يفا ثبت وكم
 : ملسو هيلع هللا ىلصفسول هللا  قال

     "هعلمه هلموهنذفهم ررا  ا  ،هلم هً  ا هعلم،لى خ هدل ن ته نن،ليه  اكان حق    إال نيب ا بعث هللا  ر "
 ( سلم)
  ا ناالحتففلر كان  ،اونصح   اغ  وأكمل م بالات م نوخ اءناألنبيهر أف ل  ملسو هيلع هللا ىلص النيب أنومعلرم و  

 ه أصحابفعله  أو ،حياته يففعله أو  ،ومةلأل ملسو هيلع هللا ىلصه الرسر  نلبيم  سبحانه وتعاىلهللا   انيرض الذيابملرلد ومن الدين 
حذ  الرسر   اليتبل هر ومن احملداثيف  ،شيء يف سالمليس ومن اإل هأن مَ ل  ع   ،ومن  لك شيءما مل يقش لف ن مهنع هللا يضرن 

وخال   ،املذكر ة وغريها ابألدلة عمال   ،نكا  املرالد والتحذير ومن اومن العلماء إب ، وقد صرح ااعة  ومن ا أومته ملسو هيلع هللا ىلص
 ،وكاختالط النساء ابلرجا  ،ملسو هيلع هللا ىلصيف  سر  هللا  كالغلر  ،ومن املنكرايف شيءبع  املتأخرين إ ا مل تدتمل على 

  ،املالهيواستعما  آاليف 
كتاب   إىلوالقاعدة الدرعية   د وما تنا َع فيه النال   ،سنةحلا، وظنرا أنه ومن البدع  لك مما ينكر  الدرع املط روغري 

 : ،ز وجلقال  كما، ملسو هيلع هللا ىلصه دمحم  سرل هللا وسنة

 



ووا الَّووِذهرا آ انُوووْا ناِطيُعوووْا اّللها واناِطيُعوووْا الرَُّسووولا واُنْويل األاْ ووِر ِ وونُكْم فاووِان تواناووازاْ،ُتْم يف ﴿ ووْيٍ  فواووُردُّ َيا ناهوُّدا وُه ِإىلا اّللِه را
ٌر واناْحساُر َتاِْوهال   اليومواالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تُوْؤِ ُنونا هلِلّللِه وا  يوْ  (64: النسا )  ﴾اآلِخِر  اِلكا خا

 (20: الشوفى)  ﴾وا اا اْختوالاْفُتْم ِفيِه ِ ر راْيٍ  فاُحْكُمُه ِإىلا اّللَِّ ﴿: وقال تعاىل
 فرجدا  أيومرا إبتباع الرسر  سبحانه وتعاىلكتاب هللا   إىل –ابملرلد  وهى االحتفا  – املسألة هذ دا دوقد   
وليس هذا  ،دين ا ومةقد أكمل هلذ  األ سبحانه وتعاىلوخييا أبن هللا  ،وحيذ ا عما هنى عنه ،فيما جاء به ملسو هيلع هللا ىلص

ولقد  ،فيه ملسو هيلع هللا ىلصهللا لنا وأومرا ابتباع الرسر   أكمله يالذفيكرن ومن غري الدين  ،ملسو هيلع هللا ىلص مما جاء به الرسر  االحتفا 
 ه ابنأصحوال فعله  ،وال أومر به ،فلم جند في ا أنه فعله ،ر نالرس إىل سنة اأي    ددا هذا 

 دالي ر وومن التدبه أبهل الكتاب ومن  ،احملدثةبل هر ومن البدع  ،فعلمنا بذلك أنه ليس ومن الدين – مهنع هللا يضر –
 .همأعياد يفوالنصا ى 

 
  أن االحتفا  ابملرلد ليس ومن دين  ،طلبه يف وإنصافاحلق  يفبصرية و غبة  أدىنوبذلك يت ح لكل ومن له
للعاقل أن يغرت  ينبغيوال  ،برتك ا واحلذ  ومن ا ملسو هيلع هللا ىلصأومر هللا سبحانه  سرله  اليت بل هر ومن البدع احملدثة ،سالماإل

كما  ،الدرعية ابألدلة ين ع َرف وإمنا ،بكثرة الفاعلني فإن احلق ال ين ع َرف ،سا ر األقطا  يفن النال وم حيتفلبكثرة ومن 
 : النصافى اليدود،ر قال تعاىل 

اناُكْم ِإن كُ  اواقااُلوْا لار هاْدُخلا اجلْانَّةا ِإالَّ  ار كاانا ُهود  ﴿ اُتوْا بُوْرها  ﴾نُتْم صااِدِقنيا ناْو ناصاافاى تِْلكا نا اانِيوُُّدْم ُقْل ها
 (222: البقرة)

ِإْن ُهوْم ِإالَّ خياُْرُصوونا  فضواِإن ُتِطْع ناْكثوارا  اور يف األ﴿: وقال تعاىل وِبيِل اّللِه ِإن هواتَِّبُعوونا ِإالَّ الظَّورَّ وا ُهِضولُّوها ،اور سا
﴾  

 (226: األنعام)    
: و  ووور اروووتماهلا ،لوووى  نكووورال نخووورىال ختلووو – بد،وووة وووع كوهنوووا  –مث إن تالووو  هوووذه االحتفووواالل هللملولووود 

 ،وغننري  لننك ومننن الدننرو  ،وشننرب املسننكرايف واملخنند ايف ،واملعننا ف األغنناوواسننتعما   ،كنناختالط النسنناء ابلرجننا 
ودعا نننه  ،يننناءاألول سنننر  هللا أو غنننري  ومنننن  يفو لنننك ابلغلنننر  ،األكنننيوهنننر الدنننرك  ،كننني ومنننن  لنننكوقننند يقنننش في نننا أ
هنا الكثنري ومنن النيت يتعاطا الكفرينة ومنر وحننر  لنك ومنن األ ،أننه يعلنم الغينب اعتقنادو  ،وطلب املدد ومنه ،واالستغاثة به

 .ياءألولوغري  ممن يسمرهنم اب ملسو هيلع هللا ىلص النيبالنال حني احتفاهلم مبرلد 
 : قال ملسو هيلع هللا ىلص النيبنن  هنع هللا يضر ر حدهث ،مر  البهافيه نخرج الذياحلدهث  يفوقد جا  

  "،بد هللا وفسوله: فقولوا ،إمنا نان ،بدٌ  ،النصافى ابر  رمي نطرلكما   وينتطر ال "
ويتخلنن   ،وينندافش عن ننا ،املبتدعننةح ننر   هلننذ  االحتفننااليف  يفومننن النننال يندننط وجيت نند  اوومننن الع ا ننب أن كثننري  

ن ،عما أوجنب هللا علينه ومنن ح نر  اجلمنش واجلماعنايف ن اومنكنر  وال ينرى أننه أتنى بنذلك  ،اوال يرفنش بنذلك  أس   ،اعهيم 

 



 ،واملعاصنننيالننذنرب صننننرف   ان علننى القلنننرب ومننن اومنننوضننع  البصنننرية وكثننرة  ،امينننانوال شننك أن  لننك ومنننن قلننة اإل
 هنأ .ولسا ر املسلمني العفر والعافية  هللا لنا ولكم نسأ
 
   ...صاح  البد،ة َي

 :  ادإليالناس  ،الرجل تكلم ببد،ة ود يل ب بر ،بد الرمحر األدف نقول لك كما قا
 يعلمرها؟ أو مل  وأبر بكر وعمر وعثمان وعلي   ملسو هيلع هللا ىلصهل علم ا  سر  هللا : فقا  له

 ! ؟مل يعلمه هدالء علمته أن  ديءف: قا  دمحم بن عبد الرمحن، مل يعلمرها: فقا  الرجل
؟ قنننا  يسنننع م  نننا أم مليإلأن ال يتكلمنننرا هبنننا وال يننندعرا الننننال   مسنننعر أف: قنننا ، أقنننر  قننند علمرهنننا فنننإو: قنننا  الرجنننل

  ؟وخلفاؤ  ال يسعك أن  ملسو هيلع هللا ىلصوسش  سر  هللا  ديءف: قا وسع م،  بل: الرجل
 وسع م. وسش هللا على ومن مل يسعه وما ال: افقا  اخلليفة وكان حاضر  ، فانقطش الرجل

 
 ... بد،ةفليعلم كل صاح  

 ه.عن  ب ابعد   ا داد، بدعته يف اجت اد  ا ا دادأنه كلما 
 :  السهتياين نهوبفقد قال 

  .ابعد   ،ز وجلومن هللا  ا دادإال  اجت اد  وما ا داد صاحب بدعة ا
   اهلاله يفحم نفسك ال تق... َي صاح  البد،ة

 : قال ملسو هيلع هللا ىلص النيبنن  نمحد اإل ام نخرجفقد 
 ."تركتكم ،لى  ثل البيضا  ليلدا كندافها ال هزهغ ،ندا بعدى إال هالك إين"

 : -فمحه هللا -ونخرج البيدقي بسند صححه األلباين يف إفوا  الغليل ،ر سعيد بر املسي 
ي أاب دمحم! : يصنننلي بعننند طلنننرع الف نننر أكثنننر ومنننن  كعتنننني، يكثنننر في نننا الركنننرع والسننن رد فن نننا ، فقنننا  أننننه  أى  جنننال  

   ال. ولكن يعذبك على فالفتك للسنة.: أيعذبال هللا على الصالة؟! قا 

 



 .. .بي نخي احل
   نيفهالوال هضره كثرة امل السنةتباع ،ليك هلل

 : و فمحه هللا و قال الفضيل بر ،ياض
 .وال تغرت بكثرة اهلالكني ،ال اللةك وطرق وإيم  ،السالكني ش طرق اهلدى وال ي رك قلةب  تم ا

 : هقول البصريكان احلسر 
 .لن تنفعك طاعت م هللا وعصي  أن  أطاعرا اايع     لر أن أهل األ ...بن آدماي 

   .عصرا هللا وأطع  أن  لن ت رك ومعصيت م اايع     لر أن أهل األي ابن آدم... 
 .الغربةيف ز ر  هلللسنةَتسك هدهة ملر 

 : قال الشعباين ةن ي نخرج الرت ذي ،ر نيب
 :  َي نهلل ثعلبة كيب تقول يف هذه اآلهة: نتيت نهلل ثعلبة اخلشي فقلت

ووا الَّووِذه﴿ هْوُتْم َيا ناهوُّدا ووُكْم الا هاُضوورُُّكم  َّوور ضاوولَّ ِإ اا اْهتاوودا ن ووا وهللا : . فقووال(206: )املائوودة ﴾را آ انُوووْا ،الاووْيُكْم نانُفسا
  ً حوىت إ ا  ،وتنواهوا ،ور املنكور ،بول ائتموروا هللملعوروو: فقوال ملسو هيلع هللا ىلص، سألت ،ندا فسوول هللا القد سألت ،ندا خب

، ودنيا  ؤثرة، وإ،جاب كل  ي فني برنهه، فعليك ن ر نفسوك ودع ،نوك ن ور اع  ، وهوى  تبا طا،   افنهت رح  
 للعا وول فيدووا  ثوول نجوور  سووني فجووال   ،قووبض ،لووى اجلموورالالصوورب فوويدر  ثوول  ،  انَي ووالعوووام، فووان  وور وفائكووم 

  .هعملون  ثل ،مله
ًه و   ."نجر  سني  نكم: َي فسول هللا نجر  سني  ندم؟ قال: قالو وزاد يف ت
  فاىل كل  ر هرهد النجاة... 

 : نقول لكم كما قال الزهري و فمحه هللا و
 .وومن ختل  عن ا هلك ،ن  كب ا جناومَ  ،ومثل سفينة نرح: كما قا  ومالك  السنةألن ؛ جناة ابلسنةاالعتصام 

 ...نحبِت يف هللا عليكمف
 .حملداثيف فإهنا ومن سبل الديطانوإيكم والبدع وا ،ملسو هيلع هللا ىلص سر  هللا  مسك بكتاب هللا وسنةابلت

 : قال هنع هللا يضروالنسائي ،ر ،بد هللا بر  سعود  نمحد اإل ام نخرج
هوذه سوبل : ،ور ميينوه و،ور مشالوه وقوال امث خوط خطوط و ،هوذا سوبيل هللا: مث قوال ،اخط و ملسو هيلع هللا ىلصخط لنا فسول هللا 

ا ِصرااِطي ُ ْستاِقيم  ﴿: مث قرن ،هإلي،لى كل سبيل  ندا ريطان هد،و  وذا فاواتَِّبُعوُه واالا تواتَِّبُعووْا السُّوُبلا فواتوافاورَّقا  اوانانَّ ها
ِبيِلهِ   (والنسائي والداف ي نمحدفواه )  (263: )األنعام ﴾ ِبُكْم ،ار سا
 البدع والد رايف: قال ﴾واالا تواتَِّبُعوْا السُُّبلا ﴿: ،ر جماهد قال

 واإل،راض ،ندا سب  للشقا  يف الدنيا واآلخرة  ، الدنيا واآلخرةيف لسعادةانصل  والسنةلكتاب فا
يع و﴿: تعاىلكما قال  وا مجِا دا وِر اتوَّباوعا ُهوداايا فاوالا  اقاالا اْهِبطاوا ِ نوْ ونَُّكم  ِهويِه ُهود ى فاما تِيوا بواْعُضوُكْم لِوبواْعٍض ،اوُدَو فاِا َّوا َيْا

ووة  ضاوونك  وا اووْر ناْ،ووراضا ،اوور ِ ْكوو ﴾213﴿هاِضوولُّ واالا هاْشووقاى ووى  اِري فاووِانَّ لاووُه  اِعيشا : طووه) واحناُْشووُرُه هواووْوما اْلِقياا اووِة ناْ،ما
 ( 214و213

 



  ...أحبيت يف هللا
 : –فمحه هللا  –نقول لكم كما قال احلسر البصري 

ال فيمننا كننانرا أقننل الننن  السنننةفننإن أهننل  ،فاصننيوا علي ننا  محكننم هللا ،واجلننايف الغننا والننذي ال إلننه إال هننر بننني  السنننة
 ،مبنندع وال ومننش أهننل البنندع يف  ،تننراف يف إتننراف مالننذين مل يننذهبرا ومننش أهننل اإل ،ا بقننيل النننال فيمننوهننم أقنن ،وم ننى
والطا فنة املنصنر ة  واجلماعنةف دالء هنم أهنل السننة ، فكذلك إن شاء هللا فكرنرا ،لقرا  هبم حىسنت م على  وصيوا
 .الساعةأن تقرم  إىل

 :  ملسو هيلع هللا ىلصقال فسول هللا : قال هنع هللا يضروهللن ،ر ث نيفقد جا  يف الصحيح
 "ال تزال طائفة  ر ن ِت ظاهرهر ،لى احلق ال هضرهم  ر خذهلم حىت َييت ن ر هللا وهم كذلك"

 .نه و   لك والقاد  عليهه وكرومه، إمبنم   وأن حيدرا يف  ومرهتم ،نا ومن ملأن جيع ،ز وجل  هللا فنسأ
  هللا... ... أحبيت يفاوأخري  

 .االبتداع يف دهنه مو،د ،هبدهه واالهتدا  ،نثره واقتفا  ،تباع سنتهتتمثل يف ا ملسو هيلع هللا ىلص النيبإن مبة 
ا خينننال  هدينننه ومنننن اخنننتالط وأغننناىن وإسنننراف و فنننش أعنننالم وصنننياح ومبننن ،االحتفنننا  بينننرم ومرلننند  هنننيفليسننن  احملبنننة 
 .؟!أين احملبة يف هذاف ،ا حدوومراكب ووم

 
 -: بة النيب تتمثل يفمإن 
o  والصالة عليه الثناء عليه وكثرة  كر  : 

ا الَِّذهرا آ اُنوا صالُّوا ،الاْيِه واسالِهُموا تاْسِلي﴿: ،ز وجل هلو قل ا تثاال   تاُه ُهصالُّونا ،الاى النَّيبِه َيا ناهوُّدا ِئكا  ام  ِإنَّ اّللَّا وا االا
 (66: األحزاب) ﴾

 : قال ابر كثً و فمحه هللا و
أخنني عبنناد  مبنزلننة عبنند  ونبيننه عننند  يف املننأل األعلننى، أبنننه يثننال عليننه يف املننأل  املقصننرد ومننن هننذ  اآليننة، أن هللا تعنناىل

العننامل السننفلي ابلصننالة والتسننليم  سووبحانه وتعوواىلاألعلننى عننند املال كننة املقننربني، وأن املال كننة تصننلي عليننه، مث أومننر 
 .اني العلري والسفلي ايع  عليه الثناء ومن أهل العامل عليه؛ لي تمش

 :  ) جال  األفدام يف الصالة والسالم ،لى خً األانم( كما يف كتابه  وهقول ابر القيم
فننأنتم أحننق أبن تصننلرا  عليننه، ا، فصننلرا أنننتم أي  ننملسو هيلع هللا ىلصأنننه إ ا كننان هللا وومال كتننه يصننلرن علننى  سننرله : و عووىن اآلهووةووو 

 الدنيا واآلخرة. أهن م بيكة  سالته، وامي ن سفا ته ومن خري وشرفكل، ملا ااتسليم  عليه وتسلمرا 
  أي يثال عليك يف املأل األعلىك يصلي عليك ،ز وجل، فإن هللا ملسو هيلع هللا ىلصوحسبك أنك إ ا صلي  على النيب 

 



 : قال ملسو هيلع هللا ىلصنن النيب  هنع هللا يضر ر حدهث نيب هرهرة  فقد نخرج اإل ام  سلم
 "ار صلى ،ليه صالة واحدة، صلى هللا ،ليه هبا ،شر  "  

ينننرم القياومنننة،  ملسو هيلع هللا ىلصننننيب واألجنننر النننرفري، ف ننني سنننبب لدنننفاعة ال والصنننالة علنننى الننننيب في نننا ومنننا في نننا ومنننن الثنننراب اجلزينننل
 طيئايف، واألدلة على  لك كثرية.وحط اخلش الد جايف الدنيا واآلخرة، وسبب لرف دومن همم وتكفي امل

 
o فرق كل احملاب النيب  حمبة تقد : 

 : قال ملسو هيلع هللا ىلصفقد نخرج البهافي و سلم نن النيب 
 " ال هؤ ر نحدكم حىت نكون نح  إليه  ر والده وولده والناس نمجعني"

   ،لى مبة النفس. ملسو هيلع هللا ىلصم مبة النيب ده قا توُ بل 
 : فقد ثبت يف صحيْ البهافي ،ر ،بد هللا بر هشام قال

 َي فسول هللا، : ، فقال له ،مرهنع هللا يضربيد ،مر بر اخلطاب  وهو آخذ ملسو هيلع هللا ىلصكنا  ع النيب 
ال. والوذي نفسوي بيوده حوىت نكوون نحو  إليوك  ور : ملسو هيلع هللا ىلصألنت نح  إيل  ر كل ري  إال نفسي، فقوال النويب 

  ر نفسي،    إيله حوهللا ألنت ن ،فانه اآلن: نفسك، فقال له ،مر
 ."اآلن َي ،مر: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النيب 

 هبشر كل  ر قدهم مبة هللا ومبته ،لى ني مبة كانت، هبشره حبالوة اإلميان. ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب 
 : قال ملسو هيلع هللا ىلصفقد نخرج البهافي و سلم نن النيب 

هللا وفسوله نح  إليه مما سوامها، ونن حي  املر  ال حيبوه إال  نن هكون: " ثالث  ر كر فيه وجد حالوة اإلميان
 هلل، ونن هكره نن هعود يف الكفر كما هكره نن هُوْقذو يف الناف"

 
 : الثابت يف صحيْ البهافي و سلم ملسو هيلع هللا ىلص بقول النيبونبشر نهدا احمل ... 

 " ننت  ع  ر نحببت"
 
o عدم فالفته : 

 : ،ر الزبً بر بكاف قال: (3/64/2كالم" )قال اهلروي يف " م ال
 : سعت  الك بر ننس وناته فجل فقال: حدثي سفيان بر ،يينة قال

إين نفهود نن نحورم : ، فقوالملسو هيلع هللا ىلص ر  ي احللايفة،  ر حيث نحرم فسول هللا : َي نهلل ،بد هللا،  ر نهر نحرم؟، قال
وني فتنة يف هذه؟! إمنا هي ن يوال : اين نخشى ،ليك الفتنة، فقالال تفعل؛ ف:  ر املسجد  ر ،ند القرب، قال

 



: تعوواىلقووال  ؟ملسو هيلع هللا ىلص،ندووا فسووول هللا  وني فتنووة ن،ظووم  وور نن توورى ننووك سووبقت إىل فضوويلة قصَّوورا : نزهوودها!! قووال
ناٌة ناْو ُهِصي﴿ ِف الَِّذهرا خُيااِلُفونا ،اْر ناْ رِِه نان ُتِصيبواُدْم ِفتوْ اٌب فواْلياْحذا  (63: النوف)﴾ نالِيمٌ بواُدْم ،اذا
 
o طاعته فيما أومر : 

ا الَِّذهرا آ اُنوْا ناِطيُعوْا اّللها واناِطيُعوْا الرَُّسولا واُنْويل األاْ ِر ِ نُكْم ﴿: قال تعاىل  (64: )النسا   ﴾َيا ناهوُّدا
  (231: آل ،مران) ﴾واناِطيُعوْا اّللها واالرَُّسولا لاعالَُّكْم تُوْرمحاُونا ﴿
الاُكْم ﴿ ا الَِّذهرا آ اُنوا ناِطيُعوا اّللَّا واناِطيُعوا الرَُّسولا واالا تُوْبِطُلوا ناْ،ما  (33: )ب ﴾َيا ناهوُّدا
 (02: األحزاب) ﴾ ا،اِظيم   اوا ار هُِطْع اّللَّا وافاُسولاُه فواقاْد فاازا فواْوز   ﴿
نَّاٍل جتاْ ﴿ وا وا الِوكا اْلفاوْوُز اْلعاِظويُم وا ار هُِطِع اّللها وافاُسولاُه هُْدِخْلُه جا اِلِدهرا ِفيدا اُف خا : )النسوا  ﴾ِري ِ ر ُتاِْتداا األانْودا

23) 
 

 السبيل لدخول اجلنة. هي ملسو هيلع هللا ىلصفطا،ة النيب 
 : قال ملسو هيلع هللا ىلصنن النيب  هنع هللا يضرفقد نخرج البهافي  ر حدهث نيب هرهرة 

    ر نطا،ي دخل اجلنة، و ر ،صاين فقد نىب" إال  ر نىب،هدخلون اجلنة  " كل ن ِت
 (4623: ) صحيْ اجلا ع    
o هنننع ذبنال  : 

 .أو نذب عن سنته، وأستد د سديث واحد لعدم اإلطالة ،ملسو هيلع هللا ىلصإن مل نذب عن النيب  اال عذ  لنا عند هللا غد  
 : قال هنع هللا يضرنخرج احلاكم ،ر زهد ابر هتبت 

هقوول : إن فنهته فأقرئه  ي السوالم، وقول لوه: وقال يل هنع هللا يضر سعد بر الربيعهوم نحد لطل   ملسو هيلع هللا ىلصي فسول هللا بعث
فجعلت نطوو بني القتلى فأصبته وهو يف آخور ف وق، وبوه سوبعون : كيب جتده؟ قال زهد: ملسو هيلع هللا ىلصلك فسول هللا 

هقوورن ،ليووك  ملسو هيلع هللا ىلصَي سووعد. إن فسووول هللا : بة بسوويب، وف يووة بسوودم، فقلووت لووهضووربة،  ووا بووني طعنووة بوور ْ، وضوور 
نجودين نجود : ،لوى فسوول هللا السوالم و،ليوك السوالم، قول لوه: خوربين كيوب جتوده؟ قوال: السالم، وهقوول لوك

: ُروفر هطورو، قوالفويكم و  ملسو هيلع هللا ىلصفسوول هللا  إىلال ،ذف لكم ،ند هللا نن خيلص : فهْ اجلنة، وقل لقو ي األنصاف
 وفاضت ،يناه"

 ، وهر حرف جفن العني الذي ينب  عليه الدعر.ابل م، وقد يفتح: و ُرفر
 

 



o ندر سنته : 
 :  البهافييف صحيْ  ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 

  "فليبلغ الشاهد الغائ  " 
   )البهافي( "بلِهغوا ،ي ولو آهة": انهض   ملسو هيلع هللا ىلصولقوله 

ومننن عاقننل أن يدننا ك يف ومثننل هننذ  االحتفننااليف البدعيننة؟ فمننن  جننش عن ننا  د هننذا العننر  والتحليننل، هننل ين َتَصننرم وبعنن
وومننن أصننرم علننى إقاومت ننا أو املدنننا كة  ،ملسو هيلع هللا ىلصوعب، وإىل  بننه أاب، فقنند سننلك طريننق احلننق، وخننري اهلنندي هنندي دمحم 

 :  يف كتابه الكرميحيث هقول فال جند له إال قر   ب العاملني،  ،في ا
﴿ ًِْ ُهد ى  ِهرا اّللَِّ ِإنَّ اّللَّا الا فاِان  َّْ هاْستاِجيُبوا لاكا فااْ،لاْم نامنَّاا هواتَِّبُعونا ناْهواا ُهْم وا اْر ناضالُّ ممَِّر اتوَّباعا هاوااُه ِبغا

  ﴾هواْدِدي اْلقاْوما الظَّاِلِمنيا 
 (60: )القصص    

 
 
 

 



  ك5  تفال هللملولد النبوي و الرد ،ليدااالح  ار نجازربدال  
ن ؛خال  بع  املتأخرين ومن العلماء  ، إ ا مل يدنتمل علنى ومنكنرايف قربنة  و  افأجا وا االحتفا  بليلنة املرلند النبنري تيك 

 .عى بع  م وجرب القيام بذلك، حى ادم 
وسوأ كر نبورز ، بايف شرعية فعل نم هنذاوإثالتعلياليف يستندون علي ا يف استحسان بدعت م و  ه  بَ هلدالء الة ومن الدُّ و 

 و:  ع  ناقشتدا و الرد ،ليدا الشُّباههذه 
 : األوىل ة   َ بن  الدُّ 

 .ع احلسنة الِت هثاب ،ليدا صاحبدانن ،مل املولد النبوي  ر البد 
 :  الوورد ،ولويودا

 : مبا َييت الشبدة اب ،لى هذه 
كالصندقة النيت هني سنبب احلننديث  ملسو هيلع هللا ىلصوقند سنن ا الننيب  ،السننة احلسننة هني النيت تكنرن هلنا أصنل يف الدننرع إن - 5

 الدري .
 
املفاسند ، فكين  إ ا قنام علي نا و أن هذا الفعل بذاتنه ومنن البندع احملدثنة املذومرومنة ، حنى لنر سنلم ومنن املنكنرايف  - 3

 .ا، ومش أنه ال خيلر ومن ا غالب  اأي   
 
 : ملسو هيلع هللا ىلص  هللا أن البدع يف الدين كل ا ومذومرومة بنص حديث  سر  – 2
 كل بد،ة ضاللة "و فان كل مدثة بد،ة  ؛مدهتل األ وفو إَيكم  "

قنند جننزم أهننل اللغننة أبن فا نندة و ، ومننن ألفننا  العمننرم "كوول"فلفنن   ؛فننال ترجنند بدعننة حسنننة يف النندين علننى الصننحيح
كذلك إ ا أضنيف  لنكنرة تند  و ، جاء للتأكيد، أو إىل نكرة اهذا اللف  هر  فش احتما  التخصيص إ ا جاء وم اف  

 ا، ومفنردا كنان أو تثنينة أو اع نالنكنرة يف كل فرد دل  عليه تلك اتكرن نص  و ، العمرم املستغرق لسا ر اجلز يايف على
قند يكنرن ومنش  لنك احلكنم علنى و يكرن االستغراق لل زيئايف مبعّن أن احلكم اثب  لكل جنزء ومنن جز ينايف النكنرة و 

جننند أن  كوول بد،ووة ضوواللة"و  ": ذا احلكننم اللغننري األصننر  علننى احلننديث النبننريعننند تطبيننق هننو اجملمننرع ال ومننا لننه 
 هي لف  و  ؛أضيف  إىل نكرة "كل"

وعلينننه فنننال اميكنننن أن ختنننر  أي بدعنننة عنننن وصننن   ،اللغنننةو ق علي نننا املعنننّن النننذي  كنننر  أهنننل األصنننر  بمنننطَ في   "بد،وووة "
 .ال ال 

  

                                                 

 .،   بتصرف كوملسو هيلع هللا ىلص والكالم النمد ي يف االحتفا  مبيالد النيب ك(5

 



 
 :  – محه هللا  –بن تيمية  اإلسالمأن القاعدة يف هذ  املسألة كما قا  شيأ  – 5

يكنرن ومنن  فإننه ،ال أحد ومن هدالء الذين يقتدي هبم املسلمرن يف دين مو  ملسو هيلع هللا ىلصال استحبه  سر  هللا و سنه كل وما مل ي
 خل........إ"نه بد،ة حسنة"إ: حد يف ومثل هذاال يقر  أو  ،البدع املنكرايف

 .تفصيلهو ما سل  بيانه على بدعة املرلد النبري ك اهذا ينطبق تاوم  و 
 : و حفظه هللا و ،بد الرمحر الوكيل /قال الشيخ

   !؟ومن  ا الذي  عم هلم أن االحتفا  مبرلد الرسر  سنة حسنة هلذ  األومة اهلا لة!! اع ب  
 !؟غري بدعةو إوما أن يكرن االحتفا  ابملرلد بدعة أ: للبدعةو اد ابلبدعة بم إو ألسا  هدالء الع  

أن : إال قنرهلم ليس ومن الدين فلم يبق ال أنهو  ،هم ال يقرلرن أبنه بدعة ،ن الدين أو ليس ومن الدينوم: آخرأو مبعّن 
وحنننننن لننننر قلنننننا هننننذا  ومينننننا أصننننحاب دمحم . ومننننن النننندين أو لننننيس بدعنننة       رَ ة ص ننننيف أيم َ  ملسو هيلع هللا ىلصاالحتفنننا  مبرلنننند الرسننننر  

ابلتقصنري يف حنق و  ،ت يند  سنالتهو  ملسو هيلع هللا ىلص عنن سنبيل تكنر  دمحمو ابلقصنر  عنن إد اك ومعناو الندين  التقصنري؛و ابلقصنر  
 ،أ كنى عقيندةو نننا أحكنم إ: نقنر و  ،الندينو قاصنري الفكنر  انت م م أبهنم كانر : أو مبعّن أصرح ،ملسو هيلع هللا ىلصحق دمحم و الدين 

وومنا يقننر  بكنل  لننك  ،أصننحابهو ومننن أيب بكنر  ملسو هيلع هللا ىلصحملمند  اأشند حب ننو  ،أسننلم بصنرية يف التنندينو  ،يف الندين اأبعند نهننر  و 
   .ل  خَ ن يف عقله دَ إال وثال أو ومَ 

   .ال نحد ؟أصحابهو حب أيب بكر  ملسو هيلع هللا ىلصومن  ا الذي أحب الرسر  
  !؟أكثر مما كرومه أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصإننا نكرم هبذا املرلد دمحم : القولقائل نفيستطيع 

أومنراهلم هلل و أكثر ومن أولئنك األجمناد األحبنة النذين ابعنرا أنفسن م  ملسو هيلع هللا ىلصوما ينبغي لرسرله و يرم وما جيب له أفند ك حنن ال
  !؟ ضران هللا ابتغاءرا ل  ت  ق  و  اقاتلر و 

   !؟القرم األعزة املدومنني املرحدين أين حنن ومن هدالء
  !؟ال احتفل بذكرى ومرلد و  افلم يصنش له ومرلد   ،ر يف حق صاحبهصم أنقر  أن أاب بكر قَ 

 يتغز  يف و ري عربيد يتلر له قصة دمحم ، كم  عمر فلم جيئ مبندد وماجن ومتكسر ومتخلش س   َقصمرأنقر  
نعلي الرَ و  ،عثمان  و النر ين َقصمرأنقر   ،؟ملسو هيلع هللا ىلصدمحم  وعيرنو حراجب و بطن ووجنايف و ي فلنم يصننعا عنرا س املرلند ض 

 .!؟ملسو هيلع هللا ىلص مبرلد دمحم احكرومي   احتفاال  مل يقيما و أو أحصنة 
فووواهلل  وميننننا القننرآن ابلقصنننر  ف ننر مل يبنننني لنننا  لنننك  ،ديننن أو سننننة حسنننة ملسو هيلع هللا ىلصإن االحتفننا  مبرلننند الرسنننر  : لووو قلنوووا

ْلُت لاُكْم ِدهناُكْم واناَْتاْمُت ،الاْيُكْم نِْعماِِت وافاِضيُت ﴿: هقول  (3)املائدة   ﴾الاُكُم اإلسالم ِدهن  اْليواْوما ناْكما
بنل حنذ يف ومنن  ،ألن السنة مل أتومرا ابالحتفا  مبرلد  ؛إببالغه رَ وم  إوما إبخفاء وما أ  و  ،إوما ابلقصر  ملسو هيلع هللا ىلص ومينا الرسر  و 

 ومن إسالم على القر  مبا  كرا. ة     اثَ أفي رؤ إنسان عند  أَ  ، لك كل التحذير
 عدد الثالث للسنة الثالثني(و ال التوحيد)جملة 

 



َ ة الث  :  انيةنالدُّبن 
 : هستدلون مبا نخرجه البهافي بسنده ،ر ،بد الرمحر بر ،بد القافي نن قال

ليلووة يف ف ضووان إىل املسووجد، فووا ا النوواس نوزاع  تفرقووون، هصوولي الرجوول  هنع هللا يضر " خرجووت  ووع ،موور بوور اخلطوواب
إين نفى لوو مجعوت هوؤال  ،لوى قوافد واحود لكوان : فقوال ،مور لنفسه، وهصلي الرجل فيصلي بصوالته الورهط،

بوور كعوو ، مث خرجووت  عووه ليلووة نخوورى والنوواس هصوولون بصووالة قووافئدم، قووال  فجمعدووم ،لووى نيبه  ن ثوول، مث ،ووزم
" نعم البد،ة هذه، والِت هنوا ون ،ندوا نفضول  ور الوِت هقو وون"، هرهود آخور الليول، وكوان النواس هقو وون : ،مر
 في، هللب فضل  ر قام ف ضان(.)صحيْ البها نوله"

 املبتد،ة.  " نعم البد،ة هذه" ،لى  ا هستحدثه: هنع هللا يضر فيستدل املهالب بقول ،مر
 :  الوورد ،ولويودا

علننى إومننام واحنند يف صننالة الننرتاويح، وصننالة الننرتاويح  قننا  هننذ  الكلمننة، حننني اننش النننال هنع هللا يضر إن عمننر بننن اخلطنناب
وفعلنه هلنا يف اجلماعنة، فقند صنالها  سنر   ملسو هيلع هللا ىلص ة يف الدريعة؛ بل هي سنة بقنر   سنر  هللاوفعل  ا ااعة ليس  بدع

 .يف اجلماعة يف أو  ش ر  وم ان ليلتني، بل ثالاث   ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 : قال هنع هللا يضر فقد نخرج النسائي والرت ذي ،ر نيب  ف

 يف  وم ان، فلم يقم بنا حى بقي سبش ومن الد ر، فقام بنا حى  هنب ثلنث اللينل، مث مل ملسو هيلع هللا ىلص و صمنا ومش  سر  هللا
 ي  سر  هللا ! : اخلاومسة حى  هب شطر الليل، فقل  يقم بنا يف السادسة، فقام بنا يف
 ، " إنه  ر قام  ع اإل ام حىت هنصرو، كت  هللا له قيام ليلة": لر نفلتنا بقية ليلتنا هذ ، قا 

يفرتنننا  مل يصننل  بنننا ومل يقننم، حننى بقنني ثننالث ومننن الدنن ر، فقننام بنننا يف الثالثننة، واننش أهلننه ونسنناء ، حننى خترفنننا أن مث
   )صححه األلباين( السحر و: ، قا ووما الفالح؟: الفالح، قل 

 وهبذا احلديث احتج أمحد وغري  على أن فعل ا يف اجلماعة أف ل ومن فعل ا يف حا  االنفراد.
ذا ترغيننب لقيننام  وم ننان خلنن  اإلومننام، و لننك أوكنند ومننن أن يكننرن سنننة ومطلقننة، وكننان النننال يصننلرهنا هنن: ويف قولووه

 .ملسو هيلع هللا ىلص وهر يقرهم، وإقرا   سنة ومنه ملسو هيلع هللا ىلص ااعايف يف املس د على ع د 
 " وهصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط" : ويف قوله يف فواهة البهافي املذكوفة ن،اله

كل ننم  جيمع ننم ، قبننل أنهنع هللا يضر ينند  علننى أن ومننن الصننحابة ن مهنع هللا يضر ن ومننن كننانرا يصننلرن الننرتاويح ااعننة يف ع نند عمننرومننا 
 على إومام واحد.

 
 
 

 



البدعنننة : بقرلنننه املنننذكر  هنع هللا يضر ، وإمننننا أ ادهنع هللا يضر إ ا ع ل نننم ومنننا تقننندم، فمف نننرم البدعنننة الدنننرعية ال ينطبنننق علنننى فعنننل عمنننر 
نتخدم ا ال يف ومرضنش النذم، خبنالف اللغنة فنإن كنل ومنا أحندث علنى غنري ومثنا  سنابق إللغرية، فالبدعة يف الدنرع ال ت س 

 هنع هللا يضر وعلى هذا محل العلماء قر  عمر. اأو ومذومروم   ابدعة، سراء أكان حممرد  
 : ه(  ر سوفة البقرة  ا نص20،ند تفسً اآلهة ) -فمحه هللا  -اإل ام ابر كثًفقد قال 

 : والبد،ة ،لى قسمني
وع ة تكنرن بدعنة لغرينة، كقنر   ،"فوان كول مدثوة بد،وة، وكول بد،وة ضواللة": ملسو هيلع هللا ىلص ع ة تكرن بدعة شرعية؛ كقرله
 ...." نعمت البد،ة هذه": ، عن اعه إيهم على صالة الرتاويح واستمرا همهنع هللا يضر أومري املدومنني عمر بن اخلطاب

 : يمية و فمحه هللا تعاىل ووقال ابر ت
، ومل ي عمل بنه إال اقد د  على استحباب فعل أو إجيابه بعد ومرته، أو د  عليه ومطلق   ملسو هيلع هللا ىلص و فإ ا كان نص  سر  هللا

صنح أن يسنمى بدعنة يف ومرتنه،  ، فنإ ا عمنل هنذا العمنل بعندهنع هللا يضر ككتاب الصدقة النذي أخرجنه أبنر بكنربعد ومرته،  
يف اللغننة، كمننا  يسننمى بدعننة، ويسننمى حمننداث   ملسو هيلع هللا ىلص ، كمننا أن نفننس النندين الننذي جنناء بننه النننيبة؛ ألنننه عمننل ومبتنندأاللغنن

"إن هؤال  خرجووا  ور دهور آهللئدوم، و  : امل اجرين إىل احلبدة ملسو هيلع هللا ىلص قال   سل قريا للن اشي عن أصحاب النيب
   مدث ال هعرو" هدخلوا يف دهر امللك، وجا وا بدهر

مث  لك العمل الذي يد  علينه الكتناب والسننة، لنيس بدعنة يف الدنريعة، وإن مسني بدعنة يف اللغنة، فلفن  البدعنة يف 
 ، "كل بد،ة ضاللة": ملسو هيلع هللا ىلص اللغة أعم ومن لف  البدعة يف الدريعة، وقد علم أن قر  النيب

ومنا ابت ندأ ومنن : عمنل ومبتندأ، وإمننا أ اد كل دين جاءيف به الرسل ف رمل يرد به كل عمل ومبتدأ، فإن دين اإلسالم، بل  
 .ملسو هيلع هللا ىلص األعما  اليت مل يدرع ا هر

ااعة وفرادى، وقد قا  هلم يف الليلنة الثالثنة،  ملسو هيلع هللا ىلص  وم ان على ع د  يصلرن قيام وإ ا كان كذلك، فالصحابة كانرا
ه   مينعووي نن نخوورج إلوويكم إال كراهووة نن تفوورض ،لوويكم، فصوولوا يف بيوووتكم، فووان " إنوو: أو الرابعننة، ملننا اجتمعننرا

 ، نفضل صالة املر  يف بيته، إال املكتوبة"
عنندم اخلننرو  خبدننية االفننرتا ، فعلننم بننذلك أن املقت نني للخننرو  قننا م، وأنننه لننرال خننرف االفننرتا  خلننر   ملسو هيلع هللا ىلص فعلننل
 إلي م.

اع ننم علننى قننا ، واحنند، وأسننر  املسنن د، فصننا يف هننذ  اهليئننة ن وهنني اجتمنناع م يف  هنع هللا يضر فلمننا كننان يف ع نند عمننر
مل يكرنرا يعملرنه ومنن قبنل؛ فسنمي بدعنة؛ ألننه يف اللغنة يسنمى بنذلك،  املس د على إومام واحد ومش اإلسرا  ن عمال  

 االفننرتا  قنند  ا  مبرتننهومل يكننن بدعننة شننرعية؛ ألن السنننة اقت نن  أنننه عمننل صنناحل، لننرال خننرف االفننرتا ، وخننرف 
 و أهن فانتفى املعا   ملسو هيلع هللا ىلص
 (643و1/641: ) اقتضا  الصراط املستقيم خمالفة نصحاب اجلحيم    

 :  ثنالثةة الالدُّبن  َ 

 



يسووا يف ؛ لقورب ،دودهم هلللنويب، وهوم لملسو هيلع هللا ىلصإن الصحابة والتابعني واتبعي التابعني   حيتفلوا مبولد النيب : هقولون
 حاجة إىل االحتفال هلذا السب .

 :  الوورد ،ولويودا
قند  ملسو هيلع هللا ىلصال يني  إحنداث بندع يف دينن هللا تعناىل، خاصنة وأن نبيننا  ملسو هيلع هللا ىلصإن ب عد املسافة الزومنينة بينننا وبنني نبيننا : نقول

فإننه ينبغني عليننا  ،ملسو هيلع هللا ىلصاضنلة مل حيتفلنرا مبرلند الننيب حذ ا ومن االبتداع يف الدين، ووما دام أصنحاب القنرون الثالثنة الف
 .ملسو هيلع هللا ىلص أن نسري على هن  م؛ لننا  احملبة احلقيقية لنبينا

 
َ ة  : الرابعة الدُّبن 

 : ،ر صيام هوم االثنني فقال لا مِ سُ  ملسو هيلع هللا ىلص ثبت يف صحيْ  سلم نن فسول هللا
 فيه" - ،ليه  لا زِ نْ نو نُ  –هوم بعثت و فيه  لُ دْ لِ  اه هوم وُ "

 وهفيد رر،ية االحتفال هللملولد. ،فدذا احلدهث هدل ،لى تشرهب هوم الوالدة
 : ،لى هذه الشبدة  ر ،دة وجوه دُّ را هوُ : الوورد ،ولويودا

املنقنر  و فنإن املعقنر   ؛فينه ملسو هيلع هللا ىلصقاومنة املرلند هنر شنكر هللا تعناىل علنى نعمنة ومنيالد الرسنر  إ ا كان املنراد ومنن إ: نحدها
إ ا و  ،علينه فلنصنم كمنا صنامو  ،صنيام ينرم االثننني: هنرو  ،ه بنه ب ن ملسو هيلع هللا ىلصم أن يكرن الدكر ومن نرع وما شكر الرسر  تم  حي َ 
  وهذا هر املدروع. ملسو هيلع هللا ىلصبرسرله  اي  سم  أتََ و ،تعاىلفنحن نصرومه شكرا هلل  ،ملسو هيلع هللا ىلصإنه يرم ولد فيه نبينا : ا قلنانَ ل  ئ  س  

الدننرب و ومننا يتبننش  لننك ومننن األكننل و اإلندنناد و الت مننش و لننيس فيننه ومه ننر االحتفننا  و صننعب، أم أن صننرم يننرم االثنننني 
 ؟!هذ  الهاهرة ظاهرة اجتماعية أكثر ومن كرهنا دينيةأصبح  حى  ،التسليةو 
 بينش األو  علنى املدن ر  أو  الينرم الثناو عدنر ومنن شن رر هنو ن رم والدته مل يكن خيص ي ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب : الوجه الثاين 

مل يكننن يف ننله علننى غننري ، وإمنننا  ملسو هيلع هللا ىلصال بدننيء ومننن األعمننا  دون سننا ر األيم، وهننذا ينند  علننى أنننه و ابلصننيام ن غننري  
 صام يرم االثنني ن الذي يتكر  كل أسبرع ن 

وووا﴿: ،وووز وجووول وقووود قوووال هللا وووْوما اآْلِخووورا لاقاوووْد كا وووانا هواْرُجوووو اّللَّا وااْليوا ووور كا وووناٌة لِهما ٌة حاسا  ﴾نا لاُكوووْم يف فاُسووووِل اّللَِّ ُنْسووووا
 ( 12: )األحزاب

علينه بنه ومنن نعمنة  نم على نعمة إجياد ، وعلى ومنا وَمن تعاىلهلل  املا صام يرم االثنني شكر   ملسو هيلع هللا ىلصهل النيب : الوجه الثالث
ام، وطعننننام، املرالنننند ومننننن امعننننايف، وومنننندا ح، وأنغنننن ؛ كاحتفننننا  أ اببأضنننناف إىل الصننننيام احتفنننناال  النبننننرة والرسننننالة 

ويسننع ا ومننا أال يكفنني األومننة ومننا كفنني نبي ننا،  ا   ابلصننيام فقننط؛ إ ملسو هيلع هللا ىلص؛ وإمنننا اكتفنني اابلنفنني قطع نن: وشننراب؟! واجلننراب
 وسعه؟!

وهنر االحتفنا  بينرم ومرلند  قينال  ملسو هيلع هللا ىلصا مل يدنرعه الننيب أض  إىل  لك أن قيال وما هر ومدنروع وهنر الصنيام علنى ومن
 وهر قيال ابطل. ،ومش الفا ق
َ ة  :  اخلاومسة الدُّبن 

 



و ور  عوه؛ فُيسوتفاد  السوالم ،ليوه،لوى جنواة  وسوى  تعاىل هلل ا،لى صوم هوم ،اروفا ؛ ركر   ملسو هيلع هللا ىلصحث الرسول 
،لوى  وا  ور بوه  ور إ واد نويب  تعواىل هلل اأبنوواع العبوادة؛ روكر   ملسو هيلع هللا ىلصرسوول  ر هذا رر،ية االحتفال بيوم  ولد ال

 . ملسو هيلع هللا ىلصالرمحة 
 :  الوورد ،ولويودا

 : هُرد ،لى هذه الشبدة  ر وجوه
ومنر أل أن األومة اإلسالومية اعاء تند ك ومدنروعية صنيام ينرم عاشنر اء علنى سنبيل االسنتحباب؛ اومتثناال  : الوجه األول
ممن ي عتند بعلم نم.  .على أتييد احلق وإ هاق الباطل، ولكن ليس يف علماء املسلمني تعاىلهلل  اوشكر   ملسو هيلع هللا ىلص سر  هللا 

لقاعنندة إقاومننة املرالنند، وإحننداث ومراسننم دينيننه لرتتننبط هننذ  األ ومنننة  ومننن يعتنني يف هننذا الترجيننه النبننري الكننر  أتصننيال  
بصننيام يننرم عاشننر اء ال يعننال اختننا    ملسو هيلع هللا ىلصعنند األعينناد وتكثننر املناسننبايف؛ وعليننه فننإن أومننر  ابألحننداث كمننا يزعمننرن؛ فتت

ملنا  ابصنيام هنذا الينرم، وفق ن تعناىلر هللا كومن األعياد، وال االستدال  به على إقاومة املرالد؛ وإمننا يعنال القينام بدن اعيد  
 . ملسو هيلع هللا ىلصشرعه الرسر  

 
 ملسو هيلع هللا ىلص، فإن بعثته ابلرسنالة أوىل ابلفنرح واالبت نا ، وعلنى أي حنا  فمنيالد  ملسو هيلع هللا ىلصأننا حينما نفرح مبيالد  : الوجه الثاين

وبعثته، وه رته، وسا ر ومراقفه املدنرفة يف ومينادين اجل ناد والتعلنيم والندعرة، كنل هنذ  أومنر  نفنرح هبنا، ونسنتل م ومن نا 
كلننننه ال يكنننرن يف ليلننننة واحنننندة ومننننن السنننننة؛ وإمننننا ي دننننرع كننننل وقنننن ، ويف كننننل ومكننننان؛    العننني والعهننننايف، لكننننن  لننننك

 كاملساجد، واملدا ل، واجملالس العاومة واخلاصة.
  

أن ختريج بدعة املرلد على صيام عاشنر اء، إمننا هنر ومنن التكلن  املنردود؛ ألن العبنادايف ومبناهنا علنى : الوجه الثالث
 حسان واالبتداع.الدرع واالتباع، ال على الرأي واالست

  
؛ فننإن او غننب فيننه، خبننالف االحتفننا  مبرلنند ، واختننا   عينند   ملسو هيلع هللا ىلصأن صننيام يننرم عاشننر اء قنند فعلننه النننيب : الوجووه الرابووع

خننري إال وقنند  ال ملسو هيلع هللا ىلصمل يفعلننه ومل ي رغننب فيننه، ولننر كننان يف  لننك شننيء ومننن الف ننل لبننني  لننك ألومتننه؛ ألنننه  ملسو هيلع هللا ىلصالنننيب 
 دهلم عليه و غب م فيه، وال شر إال وقد هناهم عنه وحذ هم ومنه، والبدع ومن الدر الذي هناهم عنه وحذ هم ومنه. 

   إَيكم ومدهتل األ وف؛ فان كل مدثة بد،ة، وكل بد،ة ضاللة"": ملسو هيلع هللا ىلصقا  
َ ة  : السادسة الدُّبن 

 وتعظيمه. ملسو هيلع هللا ىلصة الرسول مبحب ن إقا ة املولد النبوي ُ شعرٌ إ
 :  هُرد ،لى هذه الشبدة  ر وجدني: الوورد ،ولويودا

 



ضناللة؛ وإمننا كمنا  وتعهيمه ال يكرن اب تكاب البدع اليت حذ  ومن نا، وأخني أهننا شنر و  ملسو هيلع هللا ىلصأن حمبة النيب : نحدمها
املدنننروع؛ و لنننك ابإلامينننان بنننه وطاعتنننه، واتبننناع هدينننه،  علينننه الصنننالة والسنننالم ن يكنننرن علنننى الرجنننهنننن  حمبتنننه وتعهيمنننه

واملنا   ،واجل اد على  لك ابلقلب واللسان، وتقند  حمبتنه علنى الننفس واألهنل ،والتمسك بسنته، وندر وما دعا إليه
 والرلد، والنال أاعني. 

ن ملسو هيلع هللا ىلصأن الصحابة ن مهنع هللا يضر ن كانرا أشد حمبة للننيب : الوجه الثاين صولى لنه ومننا، وكنانرا أعلنم الننال مبنا يصنلح لنه  اوتعهيم 
، اوكانرا أحرص على اخلري ممن جاء بعدهم، وومش هذا فإهنم مل يكرنرا حيتفلرن ابملرلد ويتخذونه عيند   هللا ،ليه وسلم

مهنع هللا يضر ن أحنرص وأسنبق علينه والتعهيم لنه، لكنان الصنحابة ن  ملسو هيلع هللا ىلصولر كان يف  لك أدو شيء ومن الف ل، واحملبة للنيب 
ومننن غننريهم؛ وإمنننا الننذي أ ثننر عننن م هننر ومننا عرفننر  ومننن احلننق ومننن حمبتننه وتعهيمننه، وعلننى هننذا وم نني السننل  الصنناحل ن 

 . مح م هللا ن
  

َ ة  :  ةبعالسا الدُّبن 
الووذكر، نو ن االحتفووال هللملولوود النبوووي هتضوومر نفعووال الوورب النافعووة املشوورو،ة؛ كاالجتموواع ،لووى تووالوة القوورآن و إ

ًته  ملسو هيلع هللا ىلصالصالة ،لى النيب     ، نو إطعام الطعام والتوسعة ،لى الفقرا .العطرةنو ساع مشائله الشرهفة وقرا ة س
 : هذه الشبدة مبا َييت،لى  هُرد: الوورد ،ولويودا

العهيمننة؛ ولكننن إ ا  أن هننذ  احملاسننن وأفعننا  النني املننذكر ة ومدننروعة بننال شننك، وومننن أعهننم القننرب، وفي ننا اليكننة .5
 ف عل  على الرجه الدرعي ن ال بنية املرلد ن حيث ال بدعة حينئذن.

 
إمننننا البدعنننة هننننا جعنننل هنننذا االجتمننناع املخصنننرص، ابهليئنننة املخصرصنننة، والرقننن  املخصنننرص ومنننن قبينننل شنننعا ر  .3

القننرب املطلربننة  اإلسننالم الننيت ال تثبنن  إال بنننص الدننا ع؛ سيننث يهننن العننرام واجلنناهلرن ابلسنننن أن  لننك ومننن أعمننا 
، بينمننا هننر هبننذ  القيننرد بدعننة سننيئة ن ولننر خننال ومننن وجننرد القبننا ح واملنكننرايف، ود ء ومفاسنند البنندع ومقنندم علننى اشننرع  

 .يف  دَ ج  جلب ومصاحل ا ن إن و  
  
؛ أومر حمبرب وومطلرب؛ ألخذ الد ول والعي، لكن  لك ال يكرن يف ليلة واحدة ملسو هيلع هللا ىلصأن النهر يف سرية الرسر   .2

 بل ينبغي أن يكرن  لك كل وق  ويف كل ومكان. 
 
 . ملسو هيلع هللا ىلص ومدروعة يف كل وق ، وتتأكد يف ومراطن عديدة، ليس ومن ا ليلة ومرلد  ملسو هيلع هللا ىلصأن الصالة على النيب  .5

َ ة  :  ةالثاومن الدُّبن 
  :هنع هللا يضر" ومما هستدل به ،لى جواز االحتفال حدهث ننس : قال السيوطي

 



 ووع ننووه قوود وفد نن جووده ،بوود املطلوو  ،ووق ،نووه يف سووابع والدتووه،  ،،وور نفسووه بعوود النبوووة" ،ووقه  ملسو هيلع هللا ىلصنن النوويب "
إظدواف الشوكر ،لوى إ واد هللا إَيه فمحوة  ملسو هيلع هللا ىلص والعقيقة ال تُعاد  رة هتنية؛ فيحمل  لك ،لى نن الذي فعلوه النويب

مبولده هللالجتمواع،  إظداف الشكر انفسه؛ لذلك فيستح  لنا نهض  ،لى  كان هصليللعاملني وتشرهع أل ته؛ كما  
   ، وحنو  لك  ر وجوه القرهللل، وإظداف املسرال.وإطعام الطعام
 :  الوورد ،ولويودا

 :  نن هذا احلدهث   هثبت ،ند نهل العلم
 : نسأنبأا عبد هللا بن حمر ، عن قتادة، عن أ: فقد قال ،بد الرزاق يف "  صنفه" .5

 ،ر نفسه بعد النبوة". ،قه  ملسو هيلع هللا ىلص" نن النيب 
 :  صنفه "،زوه إىل ،بد الرزاق يف "قال ابر قيم اجلوزهة بعد إهراده هذا احلدهث و 

 إمنا تركرا ابن حمر ؛ هلذا احلديث.: قا  عبد الر اق
 
 :  و كر احلافظ ابر حجر يف " فتْ البافي" .3
 وهو ضعيب.قا  البزا  تفرد به عبد هللا بن حمر ، : للبزا ، وقا ن هذا احلديث مل يثب ، ونسبه إ
  
 :  قال النووي يف " اجملموع ررح املدذب" .2

عننن نفسننه فننروا  البي قنني إبسننناد  عننن عبنند هللا بننن حمننر  عننن قتننادة عننن  ملسو هيلع هللا ىلصوأومننا احلننديث الننذي  كننر  يف عننق النننيب 
   رتوه.: قال احلفاظعلى ضعفه،  ، وابن حمر  ضعي  ومتفقوهذا حدهث هللطلأنس، 

 
 : قال الذهيب يف "  يزان اال،تدال " بعد نن  كر ترمجة ابر مرف .5

 :  وكالم احلفاظ فيه إنه  رتوه وليس بثقة و ر بالَيه حدهث ننس
 ." ا بُعث،ق ،ر نفسه بعد ملسو هيلع هللا ىلصنن النيب "
  
 
 
 

َ ة  : ةسعالتا الدُّبن 
،ورو التعرهوب " ابور اجلوزفي قوال يف كتابوه املسومي ام القورا  احلوافظ مشوس الودهرمث فنهوت إ وو : قال السيوطي

يف النواف، إال ننوه :  وا حالوك؟ فقوال: " قد فُئي نبو هل  بعد  وتوه يف النووم، فقيول لوه:  ا نصه "هللملولد الشرهب

 



بوة، هك إب،تواقي لثو وإن  لو ؛خُيفب ،ي كل هوم اثنني، ونُ ص بني نصبعي  ا   بقدف هوذا و ونرواف لورنس نصوبعه و
 وإبفضا،دا له.  ملسو هيلع هللا ىلص،ند ا بشرتي بوالدة النيب 

بووه؛ فمووا حووال  ملسو هيلع هللا ىلصيف النوواف بفرحووة ليلووة  ولوود النوويب  يا فووا ا كووان نبووو هلوو  الكووافر، الووذي نووزل القوورآن بذ ووة ُجوووزا 
إمنا هكوون جوزاؤه  لعمري، ملسو هيلع هللا ىلصذل  ا تصل إليه قدفته يف مبته ُهسر مبولده، وهب ملسو هيلع هللا ىلصاملسلم املوحد  ر ن ة النيب 

  ر هللا الكرمي نن هدخله بفضله جنال النعيم".
 :  الوورد ،ولويودا

اُتُكُم الالَّيت ناْفضاْعناُكمْ ﴿: يف هللب أن هذا اخلي  وا  البخا ي ومرسال     (13: )النسا  ﴾واُن َّدا
،وور ،ووروة بوور الووزبً نن بعنند أن  كننر احلننديث بسننند   " صووحيحه"ومننن م  وور النسوو " "وحيوورم  وور الرضوواع  ووا حيوور 

 : نهنا قالت: نن نم حبيبة بنت نيب سفيان نخربهتا: زهن  بنت نيب سلمة نخربته
نعنم، لسن  لنك مبخلينة، وأحنب ومنن : فقلن " نو ُتبني  لوك؟" : ي  سر  هللا، أنكح أخيت بن  أيب سفيان. فقا 

فننإا حننندث أنننك ترينند أن تنننكح بننن  أيب : قلنن  ،" إن  لووك ال حيوول يل": ملسو هيلع هللا ىلص فقووال النوويب. شننا كال يف خننري أخننيت
" لوو نهنوا   تكور فبيبوِت يف حجوري  وا حلوت يل، إهنوا البنوة : فقوال نعنم،: قل  ،"؟" بنت نم سلمة: قالسلمة. 

ومنرالة  ثريبنة: قنا  عنروة  نخوواتكر".بوة، فوال تعرضور ،لوى بنواتكر والهنخي  ر الرضا،ة؛ نفضوعتي ونهلل سولمة ثو 
: ، قنا  لنهةن ن بَنين  فلمنا ومنايف أبنر هلنب أ  ينه بعن  أهلنه بدنر ح   ملسو هيلع هللا ىلصأليب هلنب، وكنان أبنر هلنب أعتق نا؛ فأ ضنع  الننيب 

قيت بعتنان وأشا  إىل النقنرة النيت حتن  إهباومنه ن ، غري أو سقي  يف هذ   خاء مل ألق بعدكم: قا  أبر هلب ؟وما ا لقي 
 بة. يثر 

باة  اهلمُّ واحل زن.: ، واحل يبة واحلربةأي بدر حا : بكسر احلاء امل ملة، وفتح الباء: و ِحيوْ
 (2/466: )النداهة    

 : و فمحه هللا و قال احلافظ ابر حجر
 ويف احلديث داللة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصاحل يف اآلخرة، لكنه فال  لهاهر القرآن، 

باا   َّنُثوف  ﴿: تعاىل قال  (13: الفرقان)﴾ اواقاِدْ ناا ِإىلا  اا ،اِمُلوا ِ ْر ،اماٍل فاجاعاْلنااُه ها
 
 

 : ونجي  ،ر هذا احلدهث  ر وجوه  ندا
 أ سله عروة، ومل يذكر ومن حدثه به ن كما تقدم.: أن اخلي ومرسل .5
  
ا، ولعننل الننذي  آهننا مل يكننن إ   اك ؛ فالننذي يف اخلنني  ؤي ومنننام؛ فننال ح ننة في ننوعلننى تقنندير أن يكننرن ومرصننرال   .3

 أسلم بعد؛ فال حيتج به.

 



  
، وومنا  كنر  ابنن اجلنر ي ومنن ملسو هيلع هللا ىلصكان قبل إ ضاع ا النيب   ثريبةأن وما و د يف ومرسل عروة هذا ومن إعتاق أيب هلب  .2

تنناق أيب هلننب إيهننا كننان بعنند  لنننك خيننال  ومننا عنننند أهننل السننري ومننن إع: ملسو هيلع هللا ىلصأنننه أعتق ننا عننندوما بدننرته بننرالدة النننيب 
 اإل ضاع بدهر طريل.

يصنل ا  ملسو هيلع هللا ىلصوكنان  سنر  هللا : عن غري واحند ومنن أهنل العلنم، قنالرا - الراقدي -وأخيا دمحم بن عمر: قال ابر سعد
أبننر  ق ننا، فننأَ  هلننب أن تبتاع ننا ومنننه؛ لتعتوهننر مبكننة، وكاننن  خدجيننة ت كروم ننا ن وهننى يرومئننذ مملركننة ن، وطلبنن  إىل أيب 

يبعننث إلي ننا بصننلة كسننرة حننى  ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينننة، اعتق ننا أبننر هلننب، وكننان  سننر  هللا ملسو هيلع هللا ىلصهلننب، فلمننا هنناجر  سننر  هللا 
 جاء  خيها أهنا قد ترفي  سنة سبش، ومرجعه ومن خيي. 

 :  ملسو هيلع هللا ىلصللرسول  ثوهبةبعد نن  كر إفضاع  ملسو هيلع هللا ىلص وقال احلافظ ابر ،بد الرب يف ترمجة النيب
 إىل املدينةو. ملسو هيلع هللا ىلصو وأعتق ا أبر هلب بعدوما هاجر النيب 

وتكروم ننا  ملسو هيلع هللا ىلصبعندوما تننزو  خدجينة فيكروم نا  سنر  هللا  ملسو هيلع هللا ىلصتندخل علنى  سنر  هللا  ثريبننةو وكانن  : وقنا  ابنن اجلنر ي
 وهى يرومئذ أومة ن، مث أعتق ا أبر هلب.ون اهنع هللا يضر ن خدجية 

 
 ثريبنةبدنرته برالدتنه، وال أننه أعتنق  ثريبنةوال أن  ملسو هيلع هللا ىلصأنه مل يثب  ومن طرينق صنحيح أن أاب هلنب فنرح بنرالدة الننيب  .5

عنى ثبنريف شنيء ومنن  لنك، فعلينه إقاومنة ، وتقندم  لنك، فكنل هنذا مل يثبن  وومنن أدملسو هيلع هللا ىلصومن أجل البدا ة برالدة الننيب 
؛ إ  كنل ، وهنب أننه ثبن ، ف نر فنرح طبيعني، ولنيس تعبندي  الدليل على وما أدعا  ولن جيد إىل الدليل الصحيح سنبيال  

إنسان يفرح ابملرلرد يرلد له أو ألحد إخرتنه، والفنرح إن مل يكنن هلل فنال يثناب علينه صناحبة، وأهنل السننة ال امينانعرن 
نملسو هيلع هللا ىلص مبنيالد وومبعنث الننيب املسلم ومن الفرح ي طلنب ومنن  مببعثنه، وأحنرص الننال علنى سننته؛ بنل ا؛ ف نم أشند الننال فرح 

 ؛ بننل ويفننرح بننذلك أشنند الفننرح ويتقننرب إىل هللا عننز وجننلملسو هيلع هللا ىلصوأن يدننكر  علننى بعثتننه للنننيب  تعنناىلاملسننلم أن حيمنند هللا 
، ولننيس مبننا كصننيام االثنننني ومننثال    ؛ملسو هيلع هللا ىلصوهننر ومننا سنننه النننيب  ؛ذي يرضننا  هللالننه علننى  لننك؛ ولكننن علننى النحننر النن اشننكر  

 يفعله املبتدعة ومن بدع م املعروفة املستقبحة عند ومن كان له قلب سليم واتبش الدرع القر . 
 
ى كفنر ؛ أن أكثر أهنل العلنم ومنن السنل  واخللن  علنى أن الكنافر ال ي ثناب  علنى عمنل صناحل عملنه إ ا ومنايف علن .4

باا   َّنُثوف  ﴿: تعاىللقوله   (13: الفرقان) ﴾ اواقاِدْ ناا ِإىلا  اا ،اِمُلوا ِ ْر ،اماٍل فاجاعاْلنااُه ها
َ ة  : اشرةعال الدُّبن 

 : لقائلون هللالحتفال هللملولد النبوي قوهلماالِت استند إليدا  هِ با و ر الشُّ 
 : تعاىلقوله  يف  طلوب أب ر القرآن؛ ملسو هيلع هللا ىلصإن الفرح به 

ٌر ممِهَّا  اْماُعونا ﴿ يوْ  (61: هونس) ﴾ُقْل ِبفاْضِل اّللِه واِبرامْحاِتِه فاِبذاِلكا فواْليواْفراُحوْا ُهوا خا

 



ْلنااها ِإالَّ فامْحاة  لِهْلعاالامِ ﴿: تعاىل قال هللاأعهم  محة؛  ملسو هيلع هللا ىلصفاهلل أومرا أن نفرح ابلرمحة، والنيب    ﴾نيا وا اا ناْفسا
 (200: األنبيا )    

 :  الوورد ،ولويودا
علنى ومنا مل حيملنه  تعناىلالنبنري ومنن قبينل محنل كنالم هللا  إن االستدال  هبذ  اآلية علنى ومدنروعية االحتفنا  ابملرلندن 5

 .عليه السل  الصاحل، والدعاء إىل العمل به على غري الرجه الذي وم را عليه يف العمل به، وهذا أومر ال يليق
 :  وهو" األدلة الشر،ية  ر املوافقال" يف كتابه الشاطيب هُ نا يوَّ بوا  ملا

إ  لنر  : قوالأن الرجه الذي مل يثب  عن السل  الصاحل ابلنص علينه ال يقبنل ممنن بعندهم دعنرى داللنة الننص علينه. 
ملقت ننى  اكنان دليننل علينه، مل يعننزب عنن ف ننم الصنحابة والتننابعني مث يف مننه هندالء، فعمننل األولنني كينن  كنان ومصننادوم  

نال  إلاناع األولنني، وكنل  اهذا املف رم وومعا ض   له، ولر كان ترك العمل، فمنا عمنل بنه املتنأخرون ومنن هنذا القسنم ف 
ال اتمننش علننى ضنناللة، فمننا كننانرا عليننه ومننن فعننل أو تننرك ف ننر السنننة  ملسو هيلع هللا ىلص، وأومننة دمحم ئومننن خننال  اإلانناع ف ننر فطنن
.أو خطأ، فكل ومن خال  السل  األ س إال صرااب  واألومر املعتي، وهر اهلدى ولي   ولني ف ر على خطأن، وهذا كافن

ون مبدننتب اهتما يف وجننر  غنني ومننا انند أهننل البنندع وال نناللة يسننتدلرن ابلكتنناب والسنننة حيملرهنمننا ومننذاهب م، وي اوكثننري  
اح ن علننى لرن بتناسننأ األ و اسننتدال  التناسننخية ن القننا : العاومننة، ويهنننرن أهنننم علننى شننيء، ولننذلك أومثلننة كثننرية؛ ومن ننا

ووا  فاكَّباووكا ﴿: تعوواىلبقولووه صننحة ومننا  عمننرا  ، واسننتدال  كننل ومننن اخننرتع بدعننة (1: االنفطوواف)﴾يف نايِه ُصوووفاٍة  َّووا را
؛ ككتابنننننة ملسو هيلع هللا ىلصواستحسنننننن حمدثنننننة مل تكنننننن يف السنننننل  الصننننناحل أبن السنننننل  اخرتعنننننرا أشنننننياء مل تكنننننن يف  ومنننننن الننننننيب 

لننندواوين، وتصنننني  الكتنننب، وت نننمني الصنننناع، وسنننا ر ومنننا  كنننر األصنننرليرن يف أصنننل املصننناحل املصنننح ، وتننندوين ا
املرسننلة؛ فخلطننرا وغلطننرا، واتبعننرا ومننا تدننابه ومننن الدننريعة ابتغنناء الفتنننة وابتغنناء أتويل ننا، وهننر كلننه خطننأ علننى النندين، 

 واتباع لسبيل امللحدين؛ 
 
 

  املسننالك، إومننا أن يكرنننرا قنند أد كننرا ومننن ف ننم الدننريعة ومننا مل فننإن هنندالء الننذين أد كننرا هننذ  املنندا ك وعننيوا علننى هننذ
يف منننه األولنننرن، أو حنننادوا عنننن ف م نننا، وهنننذا األخنننري هنننر الصنننراب؛ إ  املتقننندومرن ومنننن السنننل  الصننناحل كنننانرا علنننى 
 الالصننراط املسننتقيم، ومل يف مننرا ومننن األدلننة املننذكر ة وومننا شنناهب ا إال ومننا كننانرا عليننه، وهننذ  احملننداثيف مل تكننن فنني م و 

 اااعي ن  ، وصا  عمل م خبنالف  لنك دلنيال  عملرا هبا؛ فد  على أن تلك األدلة مل تت من هذ  املعاو املخرتعة سا
 على أن هدالء يف استدالهلم وعمل م فطئرن وفالفرن للسنة. 

 
 سنر  هللا : ذ  اآلينةإن كبا  املفسرين قد فسروا هذ  اآلية الكرامية، ومل يكن يف تفسريهم أن املقصرد ابلرمحنة يف هنن 3

 :  وهرة وإمنا املقصرد ابلف ل والرمحة املفروح هبما، وما عنته اآلي ملسو هيلع هللا ىلص

 



ا النَّاُس قاْد جاا ْتُكم  َّْوِ،ظاٌة  ِهر فَّبِهُكْم واِرفاا  لِهماا يف الصُُّدوِف واُهد ى وافامْحاٌة لِهْلُمْؤ ِ ﴿: تعاىل قول هللا  *  ِننيا َيا ناهوُّدا
 ُِ ٌر ممِهَّا  اْماُعونا ُق يوْ  .(60،61هونس) ﴾ْل ِبفاْضِل اّللِه واِبرامْحاِتِه فاِبذاِلكا فواْليواْفراُحوْا ُهوا خا

ًه )  : (26/206قال ابر جرهرو يف تفس
لْ  ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص كر  ن لنبيه دمحم  تعاىليقر  : و قا  أبر جعفر ُِ إلينك ومنن عنند ي دمحم هلدالء املكذبني بك ومما أ نز   ﴾ُق

النيت ﴾واِبرامْحاتِوهِ ﴿اإلسنالم؛ فبيننه لكنم، ودعناكم إلينه : أي ا النال الذي تف نل بنه علنيكم؛ وهنر ﴾ِبفاْضِل اّللهِ ﴿  بك
القنننرآن :  محكنننم هبنننا؛ فأنزهلنننا إلنننيكم؛ فعلمكنننم ومنننا مل تكرننننرا تعلمنننرن ومنننن كتابنننه؛ فبصنننركم هبنننا ومعنننامل ديننننكم؛ و لنننك

ٌر ممِهَّا  اْماُعونا فاِبذاِلكا فواْليواْفراُحوْا ُهوا ﴿ يوْ  :  يقر  (.61: )هونس﴾ خا
 فإن اإلسالم الذي دعاهم إليه، والقرآن الذي أنزله علي م خري مما جيمعرن ومن حطام الدنيا وكنر هاو. 

ًه ) وقال القرطيب  : (1/363يف تفس
ْل ِبفاْضِل اّللِه واِبرامْحاِتِه فاِبذاِلكا فواْليواْفراُحواْ  ﴿: تعاىل قوله ُِ  (61: ونس)ه ﴾ُق

: او،ندمووا نهض وواإلسننالم. : القننرآن، و محتننه: ف ننل هللا: قووال نبووو سووعيد اخلوودفي وابوور ،بوواس و فضووي هللا ،ندمووا و 
 أن جعلكم ومن أهله. : القرآن، و محته: ف ل هللا

 ..على عكس القر  السابقالقرآن: و محته ،اإلاميان: ف ل هللا: وقتادة و،ر احلسر والضحاه وجماهد
 

ًه )وقال ابر كثً  : (1/412 يف تفس
تنا على خلقه مبا أنزله ومن القرآن العهيم على  سرله الكر   تعاىليقر  هللا   : ملسو هيلع هللا ىلصمم 

ا النَّاُس قاْد جاا ْتُكم  َّْوِ،ظاٌة  ِهر فَّبِهُكْم ﴿  ﴾واِرفاا  لِهماا يف الصُُّدوفِ ﴿، اجر عن الفراحا: أي ﴾َيا ناهوُّدا
 ك60)هونس﴾واُهد ى وافامْحاٌة لِهْلُمْؤِ ِننيا ﴿لدكرك، وهر إ الة وما في ا ومن  جس ودنس، ومن الدبه وا: أي 

: تعووواىل كقولوووهوإمننننا  لنننك للمننندومنني بنننه واملصننندقني املنننرقنني مبنننا فينننه؛  تعننناىل ومنننن هللا حيصنننل بنننه اهلداينننة والرمحنننة: أي
  (11: اإلسرا )﴾ اِننيا واالا هازِهُد الظَّاِلِمنيا إاالَّ خاسااف  وانُونوازِهُل ِ را اْلُقْرآِن  اا ُهوا ِرفاا  وافامْحاٌة لِهْلُمْؤ ِ ﴿

  (44: فصلت) ﴾ُقْل ُهوا ِللَِّذهرا آ اُنوا ُهد ى واِرفاا  ﴿: تعاىل وقوله
ٌر ممِهَّا  اْماُعونا ﴿: تعاىل وقوله يوْ ْل ِبفاْضِل اّللِه واِبرامْحاِتِه فاِبذاِلكا فواْليواْفراُحوْا ُهوا خا ُِ  (61 :)هونس ﴾ُق
 ، هبذا الذي جاءهم ومن هللا ومن اهلدى ودين احلق فليفرحرا؛ فإنه أوىل وما يفرحرن به: أي
 هبة ال حمالة...و ا ووما في ا ومن الزهرة الفانية الذاومن حطام الدني: أي

 : تعاىل وقال ابر قيم اجلوزهة يف تفسً قوله
﴿ ُُ ٌر ممِهَّا  اْماُعونا ْل ِبفاْضِل اّللِه واِبرامْحاِتِه فاِبذاِلكا فواْليواْفرا قُ  يوْ  (61: )هونس﴾ُحوْا ُهوا خا

 سالم والسنة" اإل: وقد دا يف أقرا  السل  على أن ف ل هللا و محته
 :  وقال ابر ،بد اهلادي يف " الصافم املنكي يف الرد ،لى السبكي"

 



ر  لألومننة؛ فننإن ن ننينم  بو وال جيننر  إحننداث أتويننل يف آيننة أو يف سنننة مل يكننن علننى ع نند السننل  الصنناحل، وال عرفننر ، وال
هننذا يت ننمن أهنننم ج لننرا احلننق يف هننذا، وضننلرا عنننه، واهتنندى إليننه هننذا املعننرت  املسننتأخر؛ فكينن  إ ا كننان التأويننل 

 خيال  أتويل م ويناق ه؟!....و 
 
َ ة    :  عدرةادية احلالدُّبن 
رى بوه العمول يف كول صوقع، فدوو إن املولد ن ر نستحسنه العلما  واملسلمون  ر مجيوع الوبالد، وجو: هقولون -

 :  وو ؛ للقا،دة املأخو ة  ر حدهث ابر  سعود املوقا طلوب رر،  
 "فدو ،ند هللا قبيْ اسلمون قبيح  فدو ،ند هللا حسر، و ا فآه امل ا ا فآه املسلمون حسن  "
  (نخرجه نمحد)   

 :  الوورد ،ولويودا
  ملسو هيلع هللا ىلصإن املراد ابملسلمني فيه أصحاب  سر  هللا : نوال  

 : هنع هللا يضرو لك ملا فواه احلاكم يف "املستدفه " ر قول ابر  سعود 
 فدو ،ند هللا سي   اون سيم  وفدو ،ند هللا حسر، و ا فآه املسلم اا فآه املسلمون حسن  و"  

  "هنع هللا يضر نن هستهلفوا نهلل بكر اوقد فني الصحابة مجيع  
 : قال هنع هللا يضر ابر  سعودوكذلك فوى نبو داود الطيالسي ،ر 

خوً قلووب العبواد، فبعثوه برسوالته، مث نظور يف قلووب العبواد  ملسو هيلع هللا ىلص"إن هللا نظر يف قلوب العباد فوجود قلو  ب 
فوجوود قلوووب نصووحابه خووً قلوووب العبوواد؛ فاختووافهم لصووحبة نبيووه ونصوورة دهنووه؛ فمووا فآه  ،ملسو هيلع هللا ىلص بعوود قلوو  ب

 فدو ،ند هللا قبيْ". او ا فآه املسلمون قبيح   ،فدو ،ند هللا حسر امون حسن  املسل
 ال وما  آ  بع  م واستحسنه.  اإن املراد ابإلااع هنا وما أاش عليه املسلمرن و أو  حسن  : اهتني  

 : قال ابر حزم فيه
ىل ابالتبنناع ممننا  آ  غننريهم ومننن و ف ننذا هننر اإلانناع الننذي ال جيننر  خالفننه لننر ت ننيقن، ولننيس ومننا  آ  بعنن  املسننلمني أو 
 ، وهنننذا حمنننا  ال سنننبيل إلينننهو.ااملسنننلمني ولنننر كنننان  لنننك، لكننننا ومنننأومر ين ابلدنننيء وضننند  وبفعنننل شنننيء وتركنننه ومع ننن

 (21،24 و/ ص6)اإلحكام يف نصول األحكام ج 
ال ومنا  آ   ،ف نر عنند هللا حسنن او يف هذا األثر دليل على أن ومنا أانش علينه املسنلمرن و أو  حسنن  : وقال ابر القيم

  (60 و) كتاب الفروسية ص بع  م؛ ف ر ح ة علي مو.
 

 



ف نننر عنننند هللا حسنننن، واألومنننة ال اتمنننش علنننى  او إن ظننناهرة يننند  علنننى أن ومنننا  آ  املسنننلمرن حسنننن  : وقوووال الشووواطيب
نناجتمنناع م علننى ح سننن شننيء ينند  علننى ح  ابطننل؛ ف ؛ فاحلننديث دليننل اعي  شننر  ؛ ألن اإلانناع يت ننمن دلننيال  اشننرع   ه  ن  س 

 (230 /1: )كتاب اال،تصام  .ليكم ال لكمع
 
 

َ ة  : عدرةية ناثال الدُّبن 
الجتما،ال هي وسيلة كربى للد،وة إىل هللا، وهي فرصوة  هبيوة هنبغوي نال تفوول؛ بول  و  إن هذه ا: هقولون

ًته ،ونحواله ،وآدابه ،وأبخالقه ملسو هيلع هللا ىلص،لى الد،اة نن هذكروا األ ة هلللنيب   وتً  لك.  ...ه و،بادتهو عا لت ،وس
 :  داويولورد ،ووال

وأخالقننه وآدابننه وأحرالننه وسننريته وومعاوملتننه  ملسو هيلع هللا ىلصليسنن  حرليننة، والتننذكري برسننر  هللا  تعنناىلإن النندعرة إىل هللا : نقووول
 كننرا  إال عننند  كننرى والتنكننب عننن  ملسو هيلع هللا ىلص؛ فإننننا حينمننا نقتصننر علننى  لننك ف ننذا يعننال ه رانننه اادتننه لننيس حرلي ننبوع

ومرلد  ليلة كل عام؛ كما أنه حيصل يف هذ  االحتفااليف واالجتماعايف البدعية ومن اهلر  واملنر ، واللغنط والغلنط ومنا 
 ، ال يتمدي ومش ومصلحة الدعرة.ملسو هيلع هللا ىلصي غ ب  هللا و سرله 

 



 
َ ة الثالثة عدرة  : الدُّبن 

ل هوذا الكوالم إىل األصووليني، بول وهبوالغ بعضودم، وهغلوو ،نود ا وهنسوبون  ثو: الرته ال هقتضوي التحورمي: قوهلم
 .هز،م ننه إمجاع

 :  الوورد ،ولويودا
نعم. األصنرليرن مل جيعلنرا النرتك ومنن أننراع التحنر ، فنالتحر  يكنرن ابلننص وحننر  ممنا يند  علنى التحنر ، لكنن هاهننا 

 : هو سب  هذا اإلركالفرق البد ومن التنبه له، 
ال اإلابحنننة، فنننالرتك يف ابب العنننادايف مننننا هنننر يف العنننادايف ال يف العبنننادايف. فاألصنننل يف العنننادايف إكنننالم األصنننرليني 

 مل أيكل ال ب، ف ل هذا يد  على حتراميه؟  ملسو هيلع هللا ىلص النيب يد  على التحر ، فمثال  
ننافش الدنيرينة األصنل ومنن امل، وهكنذا كنل شنيء ال؛ ألن النرتك ال يند  علنى التحنر ، هنذا يف ابب العنادايف: اجلراب
 ، إال إ ا و د وما امينش، وهذا ومن الترسيش والرمحة.إلابحةفي ا ا

 االتحر  إال إ ا و د اإل ن، وعلى  لك فما تركه الدنا ع ف نر حمنرم، إ  لنر كنان ومدنروع   فاألصل في ا: وأوما العبادايف
يام وحج و كناة، كل نا مل يكنن لننا صالة وص لفعل، فالرتك د  على عدم املدروعية، فكل وما نرقعه ومن عبادايف، ومن

 القيام هبا لرال إ ن الدا ع، وهذا هر ومقت ى التسليم وعدم التقدم بني يدي هللا و سرله.
 
لتبليغ  سنالة النرب إىل  ملسو هيلع هللا ىلص إنسان احلق أن خيرتع عبادة كيفما شاء، مل يكن ومن داع إل سا  الرسر  لولر كان لك 

 رم وكل إنسان أن خيرتع وما شاء ومن العبادايف، وهذا ابطل.اخللق، بل يرتك لكل ق
وعلننى فووان كوول مدثووة بد،ووة" "وإَيكووم وموودهتل األ وووف، : ملسو هيلع هللا ىلص والنندليل علننى أن األصننل يف العبننادايف املنننش، قرلننه

 ! ؟ لك فاملرلد هل هر ومن ابب العبادايف أم ومن ابب العادايف
، ومش إنداد املدا ح النبرينة أبصنرايف ملسو هيلع هللا ىلص اجتماع لتالوة سرية النيب هصاحلرهم، إنلننهر فيما يكرن يف املرلد كما يرا  
وهنم يفعلنرن  لنك يف كنل عنام ومنرة علنى األقنل يف ع ينأ حمندد، وهنذا بنال  ينب  وملحنة، مث تقام الرال م ألجل  لك،

 :  واألدلة ،لى  لكعبادة حم ة، 
؛ ألنننه كننل فاجلمعننة عينند، والعينند هننر ومننا يعتنناد جميئننه يف كننل  ومننن، اعينند  ومننن حيننث أهنننم يتخننذون  لننك اليننرم : أوال  

 أسننبرع، والفطننر واألضننحى عينند؛ ألنننه كننل عننام، وعلننى  لننك فقننس املرلنند، ف ننر حيتفننل بننه كننل عننام، وهننذا تدننريش،
الفطننر  :، وحنننن نعلننم أن املسننلمني لننيس هلننم إال عينندان حيتفلننرن هبمنناايكننرن عينند   واختننا  ليننرم مل أي ن بننه الدننا ع أن

يف  ااثلث ن اأي صنا  عيند  حي  َتفنل بنه،  ا، واحلاصل يف املرلند أننه صنا  عيند  ااثلث   اواألضحى، وال جير  هلم أن يتخذوا عيد  
 اإلسالم، وهذ  هي ال اللة.

 أن املرالد  كر، والذكر عبادة.: ااثني  

 



 عبادة.  أن أهل املرالد يقصدون التقرب إىل هللا تعاىل مبا يفعلرن، والتقرب: ااثلث  
 األصل يف العبادايف املنش إال بنص، : املرالد عبادة وليس  عادة، فتدخل يف ابب اإ   

 األصل يف العادايف اإلابحة إال بنص.: وال تدخل يف ابب
والننننرتك ال يقت نننني التحننننر و؛ إ  هننننذ  القاعنننندة ي عمننننل هبننننا يف العننننادايف ال يف  وومننننن مث ال جيننننر  االحت ننننا  بقاعنننندة

 :  رى أن و الرتك ال يقت ي التحر و هكذا إبطالق صادم النص النبريالعبادايف. مث إن دع
فيصنبح هنذا الننص ال ومعنّن لنه، إ ا عمنل بتلنك الندعرى علنى  " وإَيكم ومودهتل األ ووف، فوان كول مدثوة بد،وة"

  إطالق ا دون التفصيل املذكر .
 وما خيلط دعاة االحتفا  ابملرلد بني البدعة واملصلحة املرسلة. اودا م  

اقت ناء الصنراط و ال ابط الذي تتميز به املصلحة املرسلة ومن البدع احملدثة، هر وما قاله شيأ اإلسنالم ابنن تيمينة يفو 
إال ألهننم يروننه ومصنلحة؛ إ   اإن النال ال حيندثرن شنيئ  : و وال ابط يف هذا وهللا أعلم أن يقا : و3/495: املستقيم

  يه عقل وال دين.لر اعتقدو  ومفسدة؛ مل حيدثر ؛ فإنه ال يدعر إل
صولى هللا ،ليوه  حندث بنه الننيب افإن كان السبب احملر  إليه أومر  ومصلحة؛ نهر يف السبب احملر  إليه، فما  آ  النال 

ن وسلم  الكن ومن غري تفريط ومنه؛ ف نا قند جينر  إحنداث ومنا تندعر احلاجنة إلينه، وكنذلك إن كنان املقت ني لفعلنه قا م 
 ملعا    ا  مبرته.  ملسو هيلع هللا ىلص لكن تركه النيب ،ملسو هيلع هللا ىلص على ع د  سر  هللا

أومنر  لعباد، ف نا ال جير  اإلحداث، فكلسبب حير  إليه، أو كان السبب احملر  إليه بع   نرب احيدث وأوما وما مل 
َعلاومرجرد   ملسو هيلع هللا ىلص يكرن املقت ي لفعله على ع د  سر  هللا  َلم أنه ليس مبصلحة.ين ع  : ، لر كان ومصلحة ومل ين ف 

 وأوما وما حدث املقت ي له بعد ومرته ومن غري ومعصية اخلالق؛ فقد يكرن ومصلحة...و إخل.
صننناحل املرسنننلة يرجنننش إىل حفننن  أومنننر ضنننرو ي، أو  فنننش حنننر  ال م يف الننندين، وليسننن  أن حاصنننل امل: وخالصنننة القنننر 

 يدة التقننرب إىل هللا، وإن مل يكننن هننناك  البنندع عننند ومننن ينندعي ا هكننذا بيقننني؛ ألن املبتنندع إمنننا يفعننل البنندع بقصنند
 حاجة إلحداث  لك الفعل.

وبنني أعدا نه، وخنالف  ملسو هيلع هللا ىلص إن دعاة االحتفنا  ابملرلند يعرضنرن هنذ  الق نية علنى أهننا خصنرومة بنني أحبناب الرسنر 
 ال حيبرنه، ويقد ونه وينتصرون له، وبني ومن ي ملرنه، و  ملسو هيلع هللا ىلص بني ومن يعهمرن الرسر 

 وال ي عرنه يف املرضش الال ق به.
وال شننك أن عننر  الق ننية علننى هننذا النحننر هننر ومننن أعهننم التلبننيس وأكنني الغننا جلم ننر  النننال، وعاومننة املسننلمني، 

ومننن االبتننداع يف  اخرف نن ملسو هيلع هللا ىلص مبرلنند الرسننر ؛ فالننذين ال يننرون جننرا  االحتفننا  فالق ننية ليسنن  علننى هننذا النحننر بتنناع  
حلركاتنه  ابسننته، واقتفناء  آلاث  ، وتتبع ن اوطاعته، ف م أكثر الننال تسنك   ملسو هيلع هللا ىلص مبحبة النيب االدين، هم أسعد النال حه  

وهديه ودينه الذي أ سنل بنه، وأحفن  الننال  ، وهم كذلك أعلم النال بسنتهملسو هيلع هللا ىلص وسكناته، واقتداء  به يف كل أعماله

 



النذابرن عنن سننته، واملندافعرن يف   وومنن أجنل  لنك هنمرف النال مبا صح عنه ووما افرتا  الكذابرن علينه، حلديثه، وأع
 كل عصر عن دينه ووملته وشريعته.

، إمنا ينبش ومنن حمبنت م وطناعت م لنه، ف نم ال يريندون فالفنة أومنر ، وال ابل إن  ف  م لالحتفا  بيرم ومرلد  وجعله عيد  
إمننا هنر اسنتد اك  ،اك على شريعته؛ ألهنم يعلمرن جا ومني أن إضافة أي شنيء إىل النديناالفتئايف عليه، وال االستد  

كنل ومنا أننز  إلينه، أو أننه اسنتحيا أن يبلنغ   ملسو هيلع هللا ىلص ومل يبلنغ الننيب ،؛ ألن ومعنّن  لنك أننه مل يكمنل الندينملسو هيلع هللا ىلص على الرسنر 
 .ملسو هيلع هللا ىلص نقص فيه، حاشا   لك حاشا  اأي   النال مبكانته وومنزلته، ووما ينبغي له، وهذا 

 
 : ملسو هيلع هللا ىلص اجمليزهر لالحتفال مبولد املصطفى فدذه نبرز ربه

والدننننبة الننننيت اسننننتند إلي ننننا لقننننا لرن ابالحتفننننا  ابملرلنننند النبننننري كثننننرية، ولننننيس هننننذا جمننننا  حصننننرها؛ ألن استقصننننا  ا 
جناومش هلنا، والقصند هننا هنر اإلشنا ة والتنبينه إىل بعن  هنذ  الدنبة، وقند  كنريف  واإلحاطه هبا حتتا  إىل ومدل ن كبنرين 

بدنكل ومننرجز  دود العلمناء علننى هنذ  الدننبه؛ فبنان أنننه لنيس يف أي واحنندة ومن نا دليننل علنى جننرا  االحتفنا  ابملرلنند 
ستدن دوا هبنذ  األدلنة، النبري، ولكن القا لني هبذ  البدعة أ ادوا إضفاء الصبغة الدنرعية علنى هنذا األومنر املبتندع؛ فا

ُ ﴿: كمووا قووال تعوواىللفاسنندة؛ فكننانرا وفسننروها مبننا يرافننق هننراهم وعقينندهتم ا وووااُه واناضاوولَُّه اّللَّ نافواراناهْووتا  اووِر اختَّاووذا ِإهلااووُه ها
  (2) (13: اجلاثية) ﴾،الاى ِ،ْلٍم واخاتاما ،الاى ساِْعهِ 

  نخي احلبي ...ولتعلم 
ليس في نا دلينل ال ومنن قرينب وال ومنن بعيند علنى جنرا  هنذ  البدعنة، ولكنن ال يتدنبث هبنا إال اليت مل ت ذكر  هَ بَ أن الدُّ 

ومننننن بينننن    نننني ح ننننج أو َهننننىفوإال  ،ملسو هيلع هللا ىلص بنننناع  سننننرلهت  وعلننننى أَ  ،أو حقنننند علننننى ديننننن هللا ،ومننننن كننننان يف قلبننننه ومننننر 
 العنكبريف.

                                                 

كتابو البدع احلرليةو، وكتاب التيك: أنراعه وأحكاومهو، وكتاب و حرا  ومش املالكي يف  د ومنكراته وضنالالته و للدنيأ/   :  اجش يف هذاك(5
واإلنصننافو  عبنند هللا بننن ومنيننش، وكتنناب و حقننرق النننيب بننني اإلجننال  واإلخننال و، ووالقننر  الفصننلو للدننيأ/ إمساعيننل األنصننا ي، وكتنناب

 للديأ/ أيب بكر اجلزا ريك.
 

 



 ،وبعد...
 فدذا آخر  ا تيسر مجعه يف هذه الرسالة 

هكت  هلا القبول، ونن هتقبلدوا  نوا بقبوول حسور، كموا نسوأله سوبحانه نن هنفوع هبوا  ؤلفدوا وقافئدوا  نسأل هللا نن
 إخراجدا ونشرها......إنه ويل  لك والقادف ،ليه.،لى  و ر ن،ان

هذا و ا كان فيدا  ر صواب فمر هللا وحده، و ا كان  ر سدو نو خطأ نو نسويان فموي و ور الشويطان، وهللا 
فووادع يل هلللقبوووول  ا ، وهووذا بشوووأن ني ،موول بشوووري هعرتهووه اخلطوووأ والصووواب، فوووان كووان صوووواهلل  وفسوووله  نووه بووور 

 والتوفيق، وإن كان مثه خطأ فاستغفر يل 
 جله  ر ال ،ي  فيه و،ال وإن وجدل العي  فسد اخللال

 ، وال جتعل ألحد فيه نصي اولوجدك خالص   افاللدم اجعل ،ملي كله صاحل  
 ه تتم الصاحلال.واحلمد هلل الذي بنعمت  

 وآخر د،واان نن احلمد هلل فب العاملني، وصلهى هللا ،لى نبينا ب و،لى آله وصحبه نمجعني.
 .........هذا وهللا تعاىل ن،لى ون،لم

 إليكسبحانك اللدم وحبمده، نردد نن ال إله إال ننت، نستغفره ونتوب 
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