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  حيمِ الر  حمنِ الر  اهللاِ  بسمِ 
 هُ الل اهدِ  م دْ ني وسد نيتْ ني وثب  

  واالبتداعِ  باعِ االت  بينَ  بوي الن  دُ لِ وْ المَ 
ه بحانَ ه ُســـدُ حَمـــأَ ، هلـــكُ   ينِ الـــد ه علـــى رَ ظِهـــيُ لِ  الحـــق  ه بالهـــدى وديـــنِ رســـولَ  لَ رَســـذي أَ الـــ هللاِ  الحمـــدُ 

، منزلـةً  اسِ أعلـى النـ، -صـلى اهللاُ عليـه وسـلم-ُمحمٍد  هورسولِ  اهللاِ  على عبدِ  مُ سل ي وأُ صل ه، وأُ رُ شكُ وأَ 
  .اكرً وأسماهم ذِ ، اهم قدرً وأعظمِ 
؛ المِ وأزكـى السـ الةُ الصـ عليـكَ ، ى عليـكَ ل ي فَصـربـ كَ حبـ، أَ الغمامِ  ، وماءُ المِ الظ  ، وبدرُ األنامِ  خيرُ 

  .هم بإحسانٍ عَ بِ ن تَ ومَ ، لهم ابعينَ ، والت هى واألحالمِ الن  يولِ ه أُ ه وصحبِ وعلى آلِ 
 ؛ ا بعدُ أم م- هدَ ولِ مَ  فإنى اهللاُ عليه وسلـ هـذا الحـدثُ و ا، ا عظيمً ثً دَ كان حَ  -صلفيـه  اسُ انقسـم الن

  :إلى فريقينِ 
  .رَ جَ ما عنه نهى وزَ  واجتنابِ  ما أمر، باعِ ت اب -صلى اهللاُ عليه وسلم- بي الن  ا جاء عنمَ لِ  عٌ بِ ت مُ  -
 لِ ال الضـ بعـضِ  فنشـأ عنـدَ  ه وهواه، وزينها له شيطانُه ونفُسـه،وقُ ا حسنها له ذَ عً دَ ع بِ دَ ابتَ  عٌ بتدِ مُ و  -

 افضةِ من الر  والص ما يُ المسلمين  لةِ هَ وجَ  ةِ وفي دِ لِ وْ المَ ( بيومِ  باالحتفالِ ى سم  الن بوي  ريفِ الش!(  
-صـلى اهللاُ عليـه وسـلم- بـي الن  أن : َم الجميـعُ ينبغي أن يَعلَ ، لهذه المسألةِ  زِ وجَ المُ  حقيقِ الت  وقبلَ 

 ما مات إال وقد بـي  ى اهللاُ عليـه - ه، بـل مـا مـاتحَ وَضـوأَ  بيـانٍ  لَ كَمـأَ  ينِ ن لنـا أحكـاَم الـدمصـلوسـل-
  .منه خبرٌ  ةِ م األُ   وعندَ إال  ماءِ ه في الس يْ جناحَ  بُ قل يُ  وطائرٌ 

ه بـَـيَن مـن كتابِـ آيـةً  -صلى اهللاُ عليه وسـلم- هعلى نبي  -عز وجل - اهللاُ  لَ نزَ أَ  األكبرِ  الحج  في يومِ 
ــالــد  فيهــا كمــالَ  ــُت {: َجــل وعــال فقــال؛ هيِن وتماَم ــْوَم َأْكَمْل ــي اْليَـ ــْيُكْم نِْعَمِت ــَنُكْم َوأَْتَمْمــُت َعَل َلُكــْم ِدي

  .]٣: المائدة[}اَوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسالَم ِدينً 
 فـي ذاتِ  مـامِ الت  لفظـةِ  ودِ رُ وُ  هنـا، مـعَ  الكمـالِ  ظةِ فْ جاء بلَ ؛ }َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ {: هوا في قولِ لُ أم تَ 

 ها فـي القـرآنِ بسـياقِ  الكمـالِ  لفظةَ  ا أن مً لْ عِ ؟ الكريمِ  في القرآنِ  مامِ والت  الكمالِ  بينَ  فما الفرقُ  ؛اآليةِ 
  : في موضعينِ إال  دْ رِ لم تَ 
ُه ِبُكـُم اْلُيْسـَر َوال يُرِيـُد ِبُكـُم يُرِيـُد اللـ{: تعـالى اهللاِ  قـولِ ، فـي البقـرةِ  فـي سـورةِ  ،يامِ الص  في آياتِ  -

  .]١٥٨: البقرة[}اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوا اْلِعدةَ 
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  .ُسبحانَه وتَعاَلى اهللاِ  وا ذلك في كتابِ لُ أم وتَ  .وفي هذه اآليةِ  -
 إن  ه ال يُؤتَ  كُ يُدرِ ) الكمال(َل في لفظةِ الُمتأمأن ـى بها إاليءِ  في الش عليـه،  أن يُـزادَ  نُ مِكـذي ال يُ الـ
 يادةُ بل الز  ا يُعابُ عليه مم  نُ ا ُيستحسَ ال مم ا يـُـرَ ، ومم ـولٍ بُـقَـ  بغيـرِ  دثـاَل اَألعلـى يُء المِ ، فـإذا بلـغ الش

  .}َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ {: هنا ولذلك قال اهللاُ . َأو َكَمالٌ ، َكُملَ : يُقاُل له
ــ أم زادُ فقــد يُــ مــامُ ا الت  ــْيُكْم {: هنــا ولــذلك قــال اهللاُ ، افيــه مقبولــٌة أحيانًــ يــادةُ عليــه، والز َوأَْتَمْمــُت َعَل

يـادُة تـي آتـاه، فتكـوُن الز ه ال ِمـعَ على نِ  نَِعمٍ  َيُمن عليه بزيادةِ  م ، ثُ نعمةً  اهللاُ على العبدِ  م فقد يُتِ ؛ }نِْعَمِتي
 عَ والتمِ ماُم له بالنـ  دُ ُل وُيحمَ ا يُقبَ مم.  

 وعليه فإن  قد َكُملَ  ينَ الد  فَمـيـادةَ فـال يَقبَـُل الز ، ه،  َصـنقَ فقـد أَ  ينِ ن زاد فـي الـد كمـا أن  فيـه  قصَ الـن
صـلى اهللاُ - بـي الن  أن  -عنهـا رضـي اهللاُ - نَـا عائشـةَ أُم  من حـديثِ  حيحينِ ، ولذلك جاء في الص نقصٌ 

َمـْن َعِمـَل «: سـلمٍ مُ  ، وفـي روايـةِ »فـَُهـَو َرد ؛ َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمرِنَا َهَذا َما لَـْيَس ِفيـهِ «:قال -عليه وسلم
  .»فـَُهَو َرد ؛ َعَلْيِه َأْمُرنَا لَْيَس َعَمًال 

- رجـبٍ  ابـنُ الحـافُظ قـال  ،وبدعـةٍ  ةٍ ُمحَدثـ ل ُكـ  د رَ لِـ أصـلٌ ، ينِ الـد  مـن أصـولِ  أصلٌ  فهذا الحديثُ 
إليـه  عُ يُرجَ  ينِ لُه أصٌل من الد  ولم يكنْ ، ينِ ه إلى الد بَ سَ ونَ ، ث شيًئاحدَ ن أَ مَ  ل فكُ : (-تعالى رحمه اهللاُ 

اهرِة الظـ االعتقـاِد أو األعمـاِل أو األقـوالِ  منه، وسواٌء في ذلك مسـائلُ  بريءٌ  ينُ والد فهو َضاللٌة، = 
 دِ لِــوْ بالمَ  االحتفــالِ  إلــى مســألةِ  جُ لِ فــنَ  ر هــذا األصــلُ قــر فــإذا تَ ، ]٢/١٢٨»مَكــجــامع العلــوم والحِ «[) والباطنــةِ 

 الن فنقولُ هكمِ وحُ ، بوي ،:  
ـــالى أعلـــمُ  واهللاُ - رُ ظَهـــذي يَ الـــ ـــالَ  أن  -تع ـــوي الن  بالمولـــدِ  االحتف ـــبدعـــٌة مُ  ب هـــا إنكارُ  يجـــبُ  ،رةٌ نَك
 مسـألةٌ : همحذيُر منها، وليست كما قال بعُضـوالت فـي  بـل ال خـالفَ . فيهـا الخـالفُ  يسـوغُ  ةٌ اجتهاديـ

  :ُتها من أوجهٍ ها، وتظهُر بدعي تِ عي دْ بِ 
 مَ ينبغي أن يُعلَ : ًال أو  ـ مـن أهـلِ  صـريحٍ  أو نقلٍ  ،صحيحٍ  بدليلٍ  تُ ثبُ ه ال يَ أناريخِ الت  أن  الن ى - بـيصـل

عليــه -ه دِ لِــوْ مَ  فــي تــاريخِ إن ، بــل لِ األو  ربيــعٍ  مــن شــهرِ  رَ اني عَشــالثــ د فــي اليــومِ لِــوُ  -اهللاُ عليــه وســلم
ـــ الةُ الصـــ ـــ تُ ثبُـــ، فـــال يَ امشـــهورً  االفًـــخِ  -المُ والســـلِـــه وُ أنرضـــواُن اِهللا - ُتهحابَصـــو ، اريخِ د فـــي هـــذا الت

 اسِ النــ  منــه، فهــو أعلــمُ إال  االثنــينِ  د يــومَ ِلــوُ  -صــلى اهللاُ عليــه وســلم- بــي الن  لــم يعلمــوا أن  -علــيهم
  .ال َحَدثٌ  عملٌ  ينَ الد  ألن ؛ وال سألوه هم؟ هو اثنينِ  لهم أي  دْ هذا لم ُيحد  ومعَ ، هدِ لِ وْ بمَ 
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 رِ يَ أهـُل السـ مـا ذََكـرَ وإن ،-صـلى اهللاُ عليـه وسـلم- بـي الن  والدةِ  تـاريخُ  حديدِ الت  على وجهِ  تْ ثبُ فلم يَ 
اني كـان فـي الثـ -صـلى اهللاُ عليـه وسـلم- بـي الن  دَ ولِـمَ  ر القوُل بـأن هَ ، قد اشتَـ دةً تعد  مُ في ذلك أقواًال 

  .صحيحٍ  بوجهٍ  ذلك ال يثبتُ   أن ، إال العلماءِ  حه بعضُ ، وقد رج لِ األو  ربيعٍ شهِر من  رَ عشَ 
- بـي ن الن وقـد بـي ،بوي الن  لـوا بالمولـدِ فَ هـم احتَـ أن  لةِ فضـالمُ  القـرونِ  من أحـٍد مـن أهـلِ  مُ ال يُعلَ : اثانيً 

ـــِذيَن «: هبقولِــــ خيــــَر القــــرونِ  -صــــلى اهللاُ عليــــه وســــلم الـ ـــِذيَن يـَلُــــونـَُهْم، ثُــــم الـ ــــرُُكْم قـَْرنِــــي، ثُــــم َخيـْ
يهم، عِ ابعين، وتــابِ ، والتـحابةِ الصــ فـي تـاريخِ  لْ نَقــ، فلـم يُ بـاعِ هنـا فــي االت  ةُ والخيريــ، ]عليـه قٌ َفـتـ مُ [»يـَلُـونـَُهمْ 

، ا ال مـن العلمـاءِ أحـدً  دْ ِجـ، لـم نَ ةً هجريـ سـنةً  وخمسـينَ  علـى َثالِثِمئـةٍ  يـدُ زِ يهم، بل إلى مـا يَ عِ تابِ  يوتابعِ 
 ل دُ مـا يَـ دَ رَ بـل وَ  ؛عليـه قـال بهـذا، أو أمـر بـه، أو حـث َمن اِسـالن  ةِ مـن عامـ ى، وال حتـامِ كـوال من الحُ 
ه ْخـؤر ، ولـم يُ ةِ بويـالن  بـالهجرةِ  اريخَ أرخ التـ -رضي اهللاُ عنه- ابِ الخط  بنَ  مرَ عُ  ه، وذلك أن على خالفِ 

ابــِن مـريَم عليـه الســالُم؛  فـي عيسـى الكتــابِ  كمــا فعـل أهـلُ ،  -صــلى اهللاُ عليـه وسـلم- بـي الن  بمـيالدِ 
  !دةٍ جر مُ  وحوادثَ  أزمنةٍ  ةُ م ، ال أُ ُة عملٍ م أننا أُ  َم الناسَ علِ يُ لِ 

ــ قــال الحــافظُ  الس ــ دِ لِــوْ المَ  عمــلُ : (»فتاويــه«فــي  -تعــالى رحمــه اهللاُ - خاوي عــن  لْ لــم يُنَقــ ريفِ الش
ــ أحــدٍ  ــ لفِ مــن الس فــي القــرونِ  الحِ الص  ــةِ الث ــبُ ُســ« عــن نقــًال [) هممــا حــدث بعــدَ وإن ، الفاضــلةِ  الث ى دَ ل الُه

 شادوالر « للص ط، ١/٤٣٩ الحي . ةوزارة األوقاف المصري[.  
ثـه حدَ ذي أَ وهل الـ، ]بوي الن  بالمولدِ  ي االحتفالَ عنِ أَ [؟ متى حدث هذا األمرُ : م هِ المُ  ؤالُ الس ا، إذً 

  ؟غيرهم أحدٌ بهم، أم  قُ وثَ ن يُ ومَ  ةِ ن الس  وخلفاُء أهلِ  وملوكُ  ُحكامُ  وعلماُء أَ 
  :اسِ الن  أحوالِ ب معرفةِ الو  رِ يَ والس  اريخِ و الت  ره أهلُ كما قر ،  باختصارٍ  ؤالِ هذا الس  نع والجوابُ 

ــعِ الر  ه حــدث فــي القــرنِ أنــ ــدِ ، الهجــري  اب ــحُ  علــى ي امِ ك  ــةِ الد ا ورً زُ  ســماةِ المُ [ ةِ افضــي الر  الُعَبيديــةِ  ول
 ن دولةٍ مِ  فهو ابتداعٌ  ؛]ةِ بالفاطمي  لُـهم مـن الغُ نشـأت عنـدَ  ، وهـذه البدعـةُ وٍر وبهتـانٍ زُ  ، ذاتِ ةٍ رافضي و 
 المولـدِ  فَحَشـروا بدعـةَ ، ينِ َسـ، والحُ ، والحسـنِ ، وفاطمـةَ علـي  دِ لِـوْ مَ  في إقامةِ  لِ تمث المُ ، البيتِ  في آلِ 

 الن همبدعِ  ا معَ تماشيً  هذه البدعِ  بينَ  بوي!!  
 ،ةِ ن السـ وأ مـن الكتـابِ   بـدليلٍ إال  -عـز وجـل -ِهللا  دُ فـال يُتعبـ؛ وقيـفِ علـى الت  ةٌ مبني  العباداتُ : اثالثً 

 يرِ ه والس باعِ نا بات دَ عب ه، أم تَ دِ ولِ وبمَ  -صلى اهللاُ عليه وسلم- بي بالن  نا باالحتفالِ دَ عب تَ سبحانه  فهل اهللاُ 
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ن َكــاَن َمــَلَقــْد َكــاَن َلُكــْم ِفــي َرُســوِل اللــِه ُأْســَوٌة َحَســَنٌة لِ {: تعــالى اهللاُ  يقــولُ  ؟هأثــرِ  ه واقتفــاءِ علــى منهِجــ
  .]٢١: األحزاب[}ايـَْرُجو اللَه َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر اللَه َكِثيرً 

 اهللاِ  ي برسـولِ أسـفـي الت  أصـٌل كبيـرٌ  الكريمةُ  هذه اآليةُ : (-تعالى رحمه اهللاُ - كثيرٍ   ابنُ الحافُظ قال 
  .]٦/٣٩١»تفسير ابن كثير«[)هه، وأحوالِ ه، وأفعالِ في أقوالِ  -صلى اهللاُ عليه وسلم-

 لم ا اد ةَ عى قوٌم محب  الن م- بيى اهللاُ عليه وسلوَن {: بهذه اآليةِ  ابتالهم اهللاُ ؛ -صلُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحب
 َه الل ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللفَات ِحـيمٌ ُه َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللفَمـ]٣١: آل عمـران[}ُه َغُفـوٌر ر ، ـن ادةَ عـى محب 
 الن م- بيى اهللاُ عليه وسلصل-  بُ ه ُيطالَ فإن  هدِ ولِ بمَ  ه، ال باالحتفالِ باعِ بات!  

 -صـلى اهللاُ عليـه وسـلم- هأم أنـ بهذا، أو ذَكَر به، -اهللاُ عليه وسلمصلى -النبي نا رَ مَ أَ  هل: ارابعً 
 ن مثلِ ر مِ حذ  هذا الت زِ جاوُ ه وتَ من إطرائِ ؛ فِ صر  فيه؟ الحد!  

 م- هبقولِ  ر من ذلك على المنبرِ لقد حذى اهللاُ عليه وسلَصـاَرى «: -صلال ُتْطُرونِـي َكَمـا َأطْـَرِت الن
: -عز وجـل - اهللاُ  ولذلك يقولُ  ،]أخرجه البخاري [»َعْبُد اللِه َوَرُسولُهُ : َمْرَيَم، فَِإنَما أَنَا َعْبُدُه، فـَُقوُلوااْبَن 

نَـٌة َأْو ُيِصـيبَـُهْم َعـَذاٌب أَلِـيمٌ { ْلَيْحَذِر الِذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ   ابـنُ قـال . ]٦٣: ورالنـ[} فـَ
ــوَ  رْ حــذَ يَ لْ فَـ : أي: (-تعــالى رحمــه اهللاُ - كثيــرٍ  ــيَ ْل ــا أو ظــاهًرا ســولِ الر  شــريعةَ  فَ ن خــالَ ْخَش َم َأْن { باطًن

ــةٌ  َن ــيمٌ {، أو بدعــةٍ  أو نفــاقٍ  فــرٍ هم، مــن كُ فــي قلــوبِ : أي }ُتِصــيبَـُهْم ِفتـْ ــَذاٌب أَِل فــي : أي }َأْو ُيِصــيبَـُهْم َع
 بقتلٍ  ؛نياالد ٦/٩٠»تفسير ابن كثير«[)ذلك ، أو نحوِ ، أو حبسٍ ، أو حد[.  

فيــه،  الحــد  ال بتجــاوزِ  -صــلى اهللاُ عليــه وســلم- لــه ةِ ، وبالمحبــال االبتــداعِ  بــاعِ نــا باالت رْ أُمِ  فــنحنُ 
ــوبتــوقيرِ  ــه ال برفِع عــز - د اهللاُ وعــذي تَ الــ الوعيــدِ  منَ ِضــ داخــلٌ  هــذا األمــرَ  ذي يفعــلُ والــ. هه عــن منزلِت

 ــَر َســِبيِل {: هوفاعَلــه بقولِــصــاحَبه  -وجــل َوَمــن ُيَشــاِقِق الرُســوَل ِمــن بـَْعــِد َمــا تـَبَـــيَن لَــُه اْلُهــَدى َويـَتبِــْع َغيـْ
 ى بالمولـدِ مـا ُيسـم  ذي يفعـلُ ، والـ]١١٥: ساءالن [}ااْلُمْؤِمِنيَن نـَُولِه َما تـََولى َوُنْصِلِه َجَهنَم َوَساءْت َمِصيرً 

  .ابعين وتابعيهموالت  حابةِ المؤمنين من الص  سبيلِ  ٌع لغيرِ بِ ت ه مُ أن  به الشك  ويحتفلُ 
  ؟ثةِ عْ أم يوُم البَـ ، دِ ولِ المَ  يومُ : هما أعظمُ أي : اخامسً 

، القـرآنُ  -صلى اهللاُ عليه وسـلم-ى ُمحمٍد ففيه نزل عل أعظُم، ، لكن يوَم البعثةِ عظيمٌ  يوُم المولدِ 
 َف بــالنوُشــر ذلــك لــم يُ  ومــعَ  ،ةِ بو م- دْ حــدى اهللاُ عليــه وســلــ؛ البعثــةِ  يــومَ  -صــلألن لعمــلٍ ه لــيس محــال  

 ؛ خاص ؟المولدِ  يومُ  مُ فكيف يُعظ!  



    واالبتداعِ  باعِ االت  بينَ  بوي الن  دُ لِ وْ المَ 

 

٥ 

 

: فقــال تعــالى -المُ والســ الةُ عليـه الصــ- هه ببعثتِــو مــا نـَــه، وإن دِ ولِــبمَ  فــي القـرآنِ  هْ نــو تعـالى لــم يُ  واهللاُ 
} الل ُمُهـُم َعَلى اْلُمؤِمِنيَن ِإْذ بـََعَث ِفـيِهْم َرُسـوًال ُه َلَقْد َمنيِهْم َويـَُعللُـو َعلَـْيِهْم آيَاتِـِه َويـُـزَك  ِمـْن أَنُفِسـِهْم يـَتـْ

  .]١٦٤: آل عمران[ }اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمن قـَْبُل َلِفي َضالٍل مِبينٍ 
 األخـــــرى والموالـــــدِ  للبـــــدعِ  هِ يْ راعَ ْصـــــعلـــــى مِ  البـــــابَ  يفـــــتحُ  بـــــوي الن  بالمولـــــدِ  االحتفـــــالُ : اسادًســـــ

، والمعراجِ  ، واإلسراءِ بذكرى الهجرةِ  االحتفاالتِ  ، من إقامةِ اآلنَ  الجهلةِ  كما هو حالُ   ،واالحتفاالتِ 
 اورقًصـ احتفـاالتٍ  هـؤالءِ  ى صـار غالـُب ديـنِ ، حتـلي اذُ ، والش سوقي ، والد البدوي  ، ومولدِ بدرٍ  ومعركةِ 
  .وإنا ِهللا وإنا إليه راجعون! وذكرياتٍ  وغناءً 

هم صـارى فـي احتفـاالتِ للن  هةٌ شـابَ فهـو كـذلك مُ  ،ينِ فـي الـد  ه بدعةً كونِ   معَ  هذا االحتفالَ  إن : اسابعً 
هم هم فــي عبــاداتِ هتِ شــابَ ينـا عــن مُ ، وقــد نُهِ ةٍ ســن ل فــي ُكــعليــه السـالِم،  عيســى المســيحِ  بمولــدِ  ةِ البدعيـ
  .بها او ص ختُ اتي هم ال وعاداتِ  هموأعيادِ 
ــ ا ســبق يَ ومم نُ تبــي  هــديِ مــن لــيس  هــذا العمــلَ  أن  م-نــا نبيى اهللاُ عليــه وســلهــديِ  ال مــن و  ،-صــل 
الجهلـِة ، وفعـٌل مـن رذيـلٌ  وفي ٌث ُصـدَ ، وَحـيتـةٌ قِ ٌة مَ بـل هـو بدعـٌة رافضـي ، همن جـاء بعـدَ ه، وال مَ خلفائِ 
  .قبيحٌ 

  .آمينَ  م هُ الل ، ثاتِ حدَ والمُ  من البدعِ  جاةَ المسلمين، والن  لجميعِ  الهدايةَ  اهللاَ  نسألُ 
  .وأحكمُ  تعالى أعلمُ  واهللاُ 

  وكتبه
  الهوْ ه ومَ دِ سي  إلى عفوِ  الفقيرُ 
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