مقدمة:

بسم هللا الرحمن الرحيم

سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  ...أما بعد:
ً
فقد طالعت عىل عجالة تفريغا لدرس بعنوان (تعليقات عىل رسالة المورد ف عمل
المولد للفاكهان) ،قام بتفريغه بعض اإلخوة األفاضل.
ا
أسأل هللا أن يتقبل هذا الدرس ،وأن يجعله ً
نافعا لخلقه ،مقبوًل عنده سبحانه
وتعاىل.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

د .عبد العزيز بن ريس الريس
@dr_alraies
ر
المشف العام عىل موقع اإلسالم العتيق
1440-3-9هـ

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن ُيضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا
ا
محمد عبده ورسوله ،أما بعد:
وحده ال رشيك له ،وأشهد أن
ر
ثمان وثالثي وأربعمائة وألف من
فف ليلة اليوم العاش من شهر ربيع األول لعام ٍ
هجرة النب -صىل هللا عليه وسلم -ألتقيكم ف درس ف التعليق عىل رسالة الفاكهان
ف المولد الب ه بعنوان( :المورد ف أحكام المولد).
ّ
وهذه الرسالة رسالة لطيفة ألفها هذا العالم المالك -رحمه هللا تعاىل ،-وقبل التعليق
عىل هذه الرسالة أحب أن أقدم بمقدمات ،وذلك أن الكالم عىل هذه المسألة يرجع
إىل بحث البدع ،فلذا أحب أن أذكر بمقدمات تتعلق بالبدعة وغي ذلك مما ُيناسب
هذه الرسالة:
المقدمة األوىل:
ً
وه تأصيالت ف البدعة ،وذلك أنه من المعلوم رشعا أن البدعة إنما تكون ف أمور
الدين وف العبادات ،دون أمور الدنيا ،فإنه ال يدخلها البدع ،وقد ذكر ذلك أهل العلم
ر
كالطرطوش وأن شامة ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية ،ونقله عن أحمد وفقهاء أهل
الحديث كما ف كتابه (القواعد النورانية) ،وقرر هذا الشاطب ف كتابه (االعتصام)،
وغي واحد من أهل العلم.
ويدل لذلك قوله تعاىل{ :أم لهم رشكاء رشعوا لهم من الدين ما لم يأذن به هللا} ،وف
هذه اآلية ٌ
ذم ر
للشكاء الذين جمعوا بي أمرين:
 األمر األول :رالتشي ــع.
 األمر الثان :الزعم بأنه من الدين.وهذه ه حقيقة البدعة ،لذلك استدل بهذه اآلية فقهاء أهل الحديث كاإلمام أحمد
وغيه عىل ذم البدع ،ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه هللا تعاىل.-
ً
وأيضا استدل بهذه اآلية عىل ذم البدع ابن جرير وابن رجب ف رشحه عىل األربعي،
وغي واحد من أهل العلم.
ومما يدل عىل أن البدع تدخل ف العبادات ما ثبت ف الصحيحي من حديث عائشة
رض هللا عنها -أن النب -صىل هللا عليه وسلم -قال« :من أحدث ف أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»« ،ف أمريا» أي :ف ديننا.
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فإذن البدعة من حيث األصل :ه إحداث رشء جديد من الدين ،وبعبارة أخرى :كل
دين لم يتعبد به النب -صىل هللا عليه وسلم -وال صحابته فهو بدعة ،هذا معب
البدعة رش ًعا.
إذا ّ
تبي معب البدعة أبدأ بالتأصيالت الب تتعلق بالبدعة:
 التأصيل األول :األصل ف العبادات المنع والتوقيف ،فالعبادات توقيفية،بشء إال إذا ّ
بمعب :أنه ال يجوز أن ُي ّ
تعبد ر
دل الدليل عىل ذلك ،وإال األصل
المنع ،ويدل لذلك قوله سبحانه{ :أم لهم رشكاء رشعوا لهم من الدين ما لم
الشيعة من ّ
يأذن به هللا} ،إذن األصل المنع ،لذا ذمت ر
تعبد بما ال دليل عليه،
ً
ويدل لذلك أيضا ما تقدم ف حديث عائشة« :من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس
منه فهو رد»" ،أحدث" أي :أن ر
بشء جديد ،دل هذا عىل أن العبادات عىل
التوقيف.
ويدل لذلك ما أخرج مسلم من حديث جابر -رض هللا عنه -أن النب -صىل
هللا عليه وسلم -قال« :وكل بدعة ضاللة» ،وتواردت عىل ذلك آثار السلف
من الصحابة ومن بعدهم.
روى المروزي عن عبد هللا بن مسعود -رض هللا عنه -أنه قال" :اتبعوا وال
تبتدعوا فقد كفيتم ،وكل بدعة ضاللة".
وروى البيهف ف (المدخل) عن ابن عمر -رض هللا عنه -أنه قال" :وكل بدعة
ضاللة وإن رآها الناس حسنة"  ...إىل غي ذلك من اآلثار عن الصحابة التابعي
لهم بإحسان.
لذا قال شيخ اإلسالم -رحمه هللا تعاىل :-والقول بأن العبادات توقيفية هذا
ً
مجمع عليه ،فأجمع العلماء عىل أن العبادات توقيفية ،لذا ال ترى أحدا من
أهل العلم يقول :إن العبادات ليست توقيفية ،بل هم متواردون عىل أن
العبادة توقيفية.
إال أنب وقفت عىل قول ألحد المعارصين اضطرب ف هذا ،ولعله تأن اإلشارة
إىل هذا -إن شاء هللا ،-وهذا المعارص من الصوفية واألشاعرة ،فاضطرب ف
جوز ً
هذا الباب ،أراد أن ُي ّ
أمورا لم تأت بها ر
الشيعة من البدع ،فاضطر أن يقول:
إن العبادات ليست توقيفية عىل اإلطالق ،وسيأن البحث ف هذا -إن شاء
هللا تعاىل.-
الثان :كل البدع محرمة وضاللة ،والدليل عىل ذلك ما تقدم ذكره
 التأصيلي
من األحاديث النبوية ومن آثار الصحابة -رض هللا عنهم وأرضاهم ،-وقد
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حىك اإلجماع عىل ذلك بوضوح شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه هللا تعاىل،-
ً
وأيضا كالم الشاطب ف (االعتصام) يدل عىل هذا ،فإنه قال :إن ظاهر آثار
السلف وأقوالهم عىل أن كل البدع ضاللة ومحرمة.
إذن كل البدع ضاللة ومحرمة ،نستفيد من هذا أنه ال يوجد ف الدين بدعة
حسنة ،أي بدعة رشعية تسىم حسنة بالمعب ر
الشع ،وسيأن ذكر من ظن
أن ف الدين بدعة حسنة وذكر أدلتهم والجواب عليها -إن شاء هللا تعاىل.-
ً
ويستفاد من هذا أن من قال من أهل العلم إن هناك بدعا مكروهة فكالمه
يحتمل أحد أمرين:
 oاألمر األول :إما أن يريد بالكراهة كراهة التحريم ،كما ذكر ذلك الشاطب
ف كتابه (االعتصام) ،فإنه ّ
عي ف بعض المواضع بالكراهة ف البدع
لكنه ّبي أنه يريد بالكراهة كراهة التحريم ،بل الشاطب قرر أن مقتض
كالم السلف أن البدع كلها ضاللة ومحرمة ،وهو نفسه يقرر ذلك -
رحمه هللا تعاىل ،-وإن كانت تتفاوت ف درجاتها.
 oاألمر الثان :أن يريد بالكراهة أي :التييه ،وهذا ُوجد ف كالم المتأخرين
ممن جاء بعد السلف ،لكنهم محجوجون بإجماع السلف،
ومحجوجون بعموم األدلة ف التحذير من البدعة.
إذن من قال إن ف الدين بدعة مكروهة وليست محرمة فهو محجوج باألدلة
وباإلجماع الذي حكاه شيخ اإلسالم -رحمه هللا تعاىل -والشاطب ،وبأقوال
السلف -رحمهم هللا تعاىل ،-وهذا خطأ وال ُي ّ
عول عليه ،ألن البدع محرمة ،بل
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية كما ف (مجموع الفتاوى) :والمعاض الشبهاتية -
أي البدع -أشد ً
إثما من المعاض الشهوانية باإلجماع.
والمعاض الشهوانية حكمها التحريم ،إذن البدع محرمة ،وهذا مما يستفاد أن
العلماء مجمعون عىل أن كل البدع محرمة.
 التأصيل الثالث :من المهم أن ُيعرف أن ما فعله النب -صىل هللا عليه وسلم-فهو سنة ودين ،وكذلك ما فعله صحابته عىل تفصيل ،وكذلك ما تركه النب
صىل هللا عليه وسلم -من الدين ُفييك ،وكذا ما تركه صحابته عىل ضابط
سيأن ذكره.
إذن فعل النب -صىل هللا عليه وسلم -وصحابته سنة ،وتركهم سنة ،وقد ب ّي
هذا أهل العلم وعملوا بهذا ،ومن ذلك اإلمام الشافع ف كتابه (الرسالة) ،فإنه
قال :ليس ف التي والحديد والنحاس  ...وذكر أشياء نحو هذا فقال :ليس فيها
زكاة ،ألن النب -صىل هللا عليه وسلم -وصحابته لم ُيخرجوا فيها الزكاة.
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فإذن استدل باليك ،بأن فعله سنة وتركه سنة.
وقرر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه هللا تعاىل -ف كتابه (اقتضاء الرصاط
ً
ً
بديعا -رحمه هللا تعاىل ،-وف مواضع كما ف (مجموع
تقريرا
المستقيم)
الفتاوى) ،وف كتابه (القواعد النورانية) ،وقرره ابن القيم بتقرير بديع ف كتابه
ً
(أعالم الموقعي) ،وكذا ف كتابه (زاد المعاد) ،وغيها من كتبه ،وقرر هذا أيضا
الشاطب ف كتابه (االعتصام) ،وف كتابه (الموافقات)  ...إىل غي ذلك من
أهل العلم ،فهم يرون أن فعله سنة وأن تركه سنة -صىل هللا عليه وسلم.-
وهذا هو مقتض األدلة ر
الشعية ،فقد ثبت ف الصحيحي من حديث أنس،
أن الثالثة نفر الذي سألوا عن عبادة النب -صىل هللا عليه وسلم -فكأنهم
تقالوها ،فقال األول :أما أنا فال أتزوج النساء ،وقال اآلخر :أما أنا فأقوم الليل
وال أنام  ...إلخ.
قال النب -صىل هللا عليه وسلم« :-ما بال أقوام يقولون كذا وكذا  ،» ...ثم
قال« :أما أنا فأصىل الليل وأنام ،وأتزوج النساء  ،» ...إىل أن قال« :فمن رغب
عن سنب فليس مب» .أنكر عليهم باليك ،فإنه جعل تركه حجة عليهم ،ألن
ما أرادوا تركه لم ييكه النب -صىل هللا عليه وسلم -فصار حجة عليهم .هذا
الدليل األول من األدلة عىل أن ترك النب -صىل هللا عليه وسلم -سنة كما أن
فعله سنة ،وإن شئت أن ُت ّ
عي عن ذلك بالسنة اليكية.
الدليل الثان :ثبت ف مسلم أن ر
بش ابن مروان كان يخطب ،فرفع يديه ف
الخطبة ،فقال عمارة بن رؤيبةّ :
قبح هللا هاتي اليدين ،ما رأيت النب -صىل
هللا عليه وسلم -يزيد ف الخطبة إذا أراد أن يدعو عىل أن يشي بالسبابة.
إذن بماذا استدل الصحان الجليل عمارة بن رؤيبة؟ بيك النب -صىل هللا
عليه وسلمّ ،-
فدل هذا عىل أن تركه سنة.
الدليل الثالث :ثبت ف البخاري أن عمر أشار عىل أن بكر -رض هللا عنه-
القراء السبعون ،فقال أبو بكر :كيف نفعل ً
بجمع القرآن لما ُقتل ّ
أمرا لم يفعله
النب -صىل هللا عليه وسلم-؟ فاستدل أبو بكر بالسنة اليكية.
ر
فشح هللا صدر أن بكر ،وسيأن بيان لماذا جمع القرآن ،فلما كلم أبو بكر زيد
بن ثابت وأخيه أن عمر أشار عليه  ...إلخ ،فقال :كيف تفعالن ً
أمرا لم يفعله
رسول هللا -صىل هللا عليه وسلم-؟
فدل هذا عىل أنه متقرر عندهم أن تركه -صىل هللا عليه وسلم -سنة كما أن
فعله سنة.
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الدليل الرابع :ثبت عند الدارم وابن وضاح أن ابن مسعود -رض هللا عنه-
ً
ً
أقواما يذكرون هللا حلقا ،يقول أحدهم :سبحوا هللا مائة،
دخل المسجد فرأى
فيسبحون مائة بالحض  ...إلخ.
فأنكر عليهم عبد هللا بن مسعود -رض هللا عنه -بيك النب -صىل هللا عليه
وسلم -وصحابته ،قال" :أأنتم سابقون إىل خي لم يسبق إليه النب -صىل هللا
عليه وسلم -وصحابته؟ أم أنكم مفتتحوا باب ضاللة؟ وهللا إنكم لمفتتحوا
باب ضاللة" .إذن استدل بالسنة اليكية.
إذن فعله -صىل هللا عليه وسلم -سنة كما أن تركه سنة.
لكن البد من التنبيه عىل أمرين:
• التنبيه األول :أن البدعة تدخل ف الوسائل كما تدخل ف الغايات ،وهذا
الذي عليه سلف هذه األمة ،بدليل أن ابن مسعود أنكر عليهم ً
أمرا دخل
ا
ف الوسائل ،وكذلك جمع القرآن راجع إىل الوسائل فاستنكره أبو بكر أوًل،
ثم استنكره زيد بن ثابت  ...إلخ.
فدل هذا عىل أن البدع تدخل ف الوسائل كما تدخل ف الغايات ،ومن قال
ً
خطأ ً
كبيا ف باب البدع.
إن البدع ال تدخل ف الوسائل فقد أخطأ
ً
ضابطا ً
مهما ،وهو كالتاىل:
• التنبيه الثان :ينبع أن ُيعلم أن للسنة اليكية
كل ما ُيراد فعله من الوسائل ُينظر ،يقال :هل ُوجد المقتض ف عهد النب
صىل هللا عليه وسلم -وصحابته؟ أم لم يوجد؟ وكذلك هل هناك مانعأم ال؟
فمب ُيقال إن السنة اليكية حجة؟ يقال إن السنة اليكية حجة إذا ُوجد
المقتض ف عهد النب -صىل هللا عليه وسلم -ولم يوجد مانع ،ومع ذلك
لم يفعل ،أو كذلك صحابته -رض هللا عنه ،-فإن اليك يكون حجة.
وهذا ُيعرف بالمثال:
لو قال قائل :إن إلقاء الدروس عي مكيات الصوت أو بالتسجيالت
الصوتية أو األذان يكون بمكيات الصوت ،إن هذا الفعل من البدع ،يقول:
ألن هذه الوسيلة لم يفعلها النب -صىل هللا عليه وسلم -وال صحابته.
ً
ً
ُ
فينظر :هل كان المقتض لفعلها موجودا ف زمانهم؟ نعم كان موجودا،
وكانوا يريدون ر
نش الخي بل هم أحرص ،وهل كان هناك مانع؟ نعم كان
يوجد مانع.
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إذن ال يقال إن ضوابط السنة اليكية تنطبق ف مثل هذا ،فإذن ال يقال
إنه يجب تركه ،ألنه كان يوجد مانع ف زمانهم وهو عدم اخياعه ف
زمانهم.
مثال آخر :جمع القرآن ،هذا لم يفعله النب -صىل هللا عليه وسلم ،-وإنما
فعله أبو بكر وعمر ،لو قال قائل :إن أبا بكر وعمر أخطئا ،كيف يفعالن
ً
أمرا لم يفعله النب -صىل هللا عليه وسلم -وبمقتض السنة اليكية أن ال
يفعال؟
يقال :إن المقتض لفعله ف عهد النب -صىل هللا عليه وسلم -ليس
ً
موجودا ،ألنه بي أظهرهم وال ُي ر
خش ذهاب القرآن ،بخالف لما مات -
صىل هللا عليه وسلم ،-كان ُي ر
خش ذهاب القرآن ،إذن ُوجد المقتض بعد
عهد النب -صىل هللا عليه وسلم -ولم ُيوجد ف عهده ،إذن ال يصح
االستدالل بالسنة اليكية عىل عدم فعله.
لكن لو قال قائل :ندعو إىل هللا بما يسىم بالتمثيل اإلسالم أو باألناشيد
اإلسالمية  ...؟
فيقال :المقتض لهذا الفعل موجود ف عهد النب -صىل هللا عليه وسلم-
وصحابته وال مانع يمنعهم ،إذن فعل هذا بدعة ،ألنه لو كان ً
خيا لسبقونا
إليه.
إذن هذا هو ضابط السنة اليكية ،وهذا الضابط حرره شيخ اإلسالم ابن
تيمية -رحمه هللا تعاىل -ف كتابه (اقتضاء الرصاط المستقيم) ،وأشار إليه
ف كتبه كما ف (مجموع الفتاوى) ،و(القواعد النورانية).
يبف أن ابن تيمية أشار إىل أمر دقيق ،قال :لو قال قائل :إن العباد ُمقرصون
ف مثل هذا ،فألجل تقصي العباد وذنوبــهم نفعل مثل هذا ،بمعب :لو قال
قائل :إن العباد قست قلوبــهم فال يتلذذون بالقرآن وال يخشعون بالقرآن
ُ
فنحتاج إىل األناشيد حب ترقق قلوبــهم.
قال شيخ اإلسالم ابن تيميةُ :يؤمر العباد أن يرجعوا إىل هللا وييكوا
ذنوبــهم ،ال أن ُيغي الدين ألجل العباد.
ً
وهذا مهم للغاية حب يبف الدين محفوظا والناس مأمورون بأن يتوبوا إىل
هللا وأن يرجعوا إىل هللا سبحانه وتعاىل.
إذا ّ
تبي هذا ،فهذا هو ضابط السنة اليكية ،وتقدم ذكر دليله.
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إال أنه بف إشكال ُيورده أهل البدع ،يقولون :إنكم تقولون إن ترك النب -
صىل هللا عليه وسلم -ألمر يدل عىل وجوب اليك مع وجود المقتض
وانتفاء المانع ،فنقول :نعم.
قال :فإذن ماذا تقولون ف ترك النب -صىل هللا عليه وسلم -ألكل الضب،
وأنتم تجيون أكل الضب ،فلماذا ال تحرمونه؟
يقال :هذا ليس عبادة ،وبحثنا ف العبادات ،ألن البدع تكون ف العبادات،
وأكل الضب وعدم أكل الضب هذا راجع إىل أمور الدنيا ،وليس ر ً
اجعا إىل
العبادات ،إذن ال ُيستدل بأمور تركها النب -صىل هللا عليه وسلم -من أمور
الدنيا وإنما البحث ف أمور الدين.
كيف ُيعرف الدين؟ يقول شيخ اإلسالم ف المجلد الحادي ر
عش من
(مجموع الفتاوى) :كل ما ُيرج ثوابه فهو دين ،وبعبارة أخرى كما ف
(مجموع الفتاوى) و(القواعد النورانية) :العبادة ال تخرج عن كونها واجبة
أو مستحبة ،أي ُيرج ثوابها.
ُ
ويفصل ر
أكي فيقال :ال تخرج عن كونها واجبة أو مستحبة ف الفعل ،أو
مكروهة أو محرمة ف اليك ،لذا ّ
عي ف (رسالة العبودية) :اسم جامع لكل
ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة ،والذي يحبه
ا
هللا ويرض فعله الواجبات والمستحبات فعًل ،وترك المحرمات وترك
المكروهات.
 التأصيل الرابع :وهذا التأصيل مهم للغاية ،وذلك أن ًكثيا من البدع دخلت
عىل المسلمي بالعمومات ،إما باللفظ العام أو المطلق أو المجمل ،لكن
ً
تحديدا بالعمومات أو بالقياس ،فيى ً
كثيا من البدع يستدل أصحابها عليها
ً
بالعمومات فيأتون بنص عام أو بنص مطلق وأحيانا بألفاظ مجملة ،أو يأتون
بالقياس.
ً
وينبع أن ُيعلم ً
أصوليا أن النص الخاص
أمرا ،وهو أن من القواعد المتقررة
يقض عىل العام ،أي ُيخصصه ،والمقيد ُيقيد المطلق ،وتقدم أن السنة
اليكية حجة ،فإذا تعارضت مع العام ُيقدم الخاص عىل العام ،وإذا تعارضت
مع المطلق ُيقيد المطلق بالنص المقيد ،وإذا عارضها القياس فمن المتقرر
ً
أصوليا أن القياس إذا خالف النص فهو فاسد ومردود ،فإذا خالفت السنة
ً
فاسدا.
اليكية القياس صار القياس
لذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ف كتابه (اقتضاء الرصاط المستقيم) :والنص
ُ
العام إذا خالف ترك النب -صىل هللا عليه وسل -فإن السنة اليكية تخصص
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ً
النص العامُ ،
ويقيد المطلق ،وإذا عارضه القياس صار ً
قياسا فاسدا ،وهذا
ر
الشح والبيان أصله من كالم شيخ اإلسالم وإنما ّبينته بهذه العبارة.
ُ
وإذا ُضبط هذا األمر أغلق باب كبي دخلت منه البدع ،فما ر
أكي البدع الب
دخلت عىل المسلمي بالعمومات ،ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية ف كتابه
(اقتضاء الرصاط المستقيم) ،والشاطب ف (االعتصام) ،فنضبط هذا الباب
بضبط السنة اليكية.
فإذا قال قائل :قال هللا عز وجل{ :ادعوا ربكم ترص ًعا وخفية} ،إذن ندعوا ا
دعاء
ً
جماعيا بعد الصلوات الخمس ،يقالُ :وجد مقتض ذلك ف عهد النب -صىل
هللا عليه وسلم -وصحابته وال مانع يمنعهم ومع ذلك لم يفعلوه.
فقال :لكن هللا يقول{ :ادعوا ربكم}؟
ُ
فقس.
يقال :هذا يقيد بالسنة اليكية ،وعىل هذا ِ
ّ
ُ
هذا األمر إذا ضبط -ف ظب -من ضبط ذلك ُوفق إلغالق باب البدع وأن
يسي عىل ما سار عليه السلف ف هذا الباب.
هذه تأصيالت تتعلق بالمقدمة األوىل وه البدع.

المقدمة الثانية:
شبهات حول البدع الحسنة ،المفيض أن تكون هذه داخلة فيما تقدم لكن أفردتها
ألن الكالم حولها فيه طول.
ٌ
كثي من العلماء المتأخرين يرى أن ف الدين بدعة حسنة ،وقبل أن أذكر أدلتهم لو
ُ
ٌ
لفظ بي من يقول بأن ف الدين بدعة حسنة أو
دقق ف هذا األمر ُلعلم أن الخالف
ليس ف الدين بدعة حسنة .كيف هذا؟
الذين يقولون إن هذه بدعة حسنة ،هل يريدون أنهم استحسنوها بمنعزل عن
الشع ،إذن أرجعوها إىل ر
الشع الب توهموها؟ بأدلة ر
ال رشع؟ أو بأدلة ر
الشع ،لكن
أخطأوا ف تييل األدلة.
والذين يقولون ال يوجد ف الدين بدعة حسنة ،يقولون هذا ال دليل عليه صحيح
واألصل الحظر.
فالقائلون بأن ف الدين بدعة حسنة والقائلون بأنه ال يوجد ف الدين بدعة حسنة
يتفقون فيما يىل:
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األمر األول :ف أن األصل ف العبادات الحظر والمنع والتوقيف ،وينبب عىل هذا أنهم
ُ
يتفقون عىل األمر الثان :أنه ال تفعل عبادة إال بدليل ،لكن حصل الخطأ ف التعامل
ً
أصوليا بـ" تحقيق
مع األدلة وتييل األدلة عىل الوقائع والمسائل ،وهو الذي يسىم
المناط ".
لذا قال ابن حجر الهيتىم ف (الفتاوى الحديثية) وهو من محقف الشافعية
المتأخرين :والخالف ف هذه المسألة خالف لفظ ،وصدق ،فلو أن رجالن أحدهما
يقول :إن ف الدين بدعة حسنة ،واآلخر يقول :ال يوجد ف الدين بدعة حسنة،
فتباحثا ف الدعاء الجماع بعد الفرائض.
فقال الذي يقول ف الدين بدعة حسنة :أنا أقول إن هذه بدعة حسنة.
قال اآلخر :أنا أقول إن هذه بدعة وضاللة.
قال المانع :أليس نتفق عىل أن األصل ف العبادات الحظر والمنع؟
قال :بىل متفقون عىل هذا.
قال :إذن ما دليلك؟
ّ
فتوهم عمومات.
قال :دليىل كذا وكذا،
يقول المخالف :إذن الذي دعاك أن تقول إن ف الدين بدعة حسنة أنك تظن أن
ا
عندك دليًل؟
قال :نعم.
قال :إذن توافقب لو أنه ليس عندك دليل لم تقل بأنه بدعة؟
قال :نعم.
قال :إذن خالفنا لفظ ،فدعنا نخترص هذا كله ونبحث هل هناك دليل أم ال ،سواء
قيل إن ف الدين بدعة حسنة أم ال.
فلما دخلوا ف البحث بدقة ،قالوا إذن اتفقنا عىل أن ندع الخالف ف البدعة الحسنة
ونبحث ف األدلة.
ً
فقال :أليس هللا يقول{ :ادعوا ربكم ترصعا وخفية}؟
قال :نعم.
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قال :ألست تتفق مع عىل أن السنة اليكية حجة؟
 ...ثم ّبي له فاستجاب أو كان ً
مقرا بذلك ،فقال :هذا مطلق وعندنا السنة اليكية،
ُ
وإذا عارض المطلق السنة اليكية فإنها تقيده ،ألن النص المقيد ُيقيد المطلق
والخاص ُيخصص العام.
ُ
فإذن لو دقق ف هذا ُلعلم أن الخالف ف هذه المسألة خالف لفظ لو تعامل الطرفان
بقواعد العلم ،وهذا مثل القول بأنه يوجد ف اللغة والقرآن والسنة مجاز ،لو اجتمع
اثنان ،قال أحدهما :أنا أقول إن ف اللغة مجاز ،فقال اآلخر :أنا أقول إنه ليس ف اللغة
مجاز.
فقال ُمنكر المجاز :ألسنا متفقون عىل أن األصل الحقيقة وال ُينتقل عن هذا إال
بقرينة؟
قال المجازي :نعم.
قال ُمنكر المجاز :إذن ماذا تقول ف قوله تعاىل{ :بل يداه مبسوطتان}؟
قال المجازي :أنا أقول هذا مجاز ،ومعب اليد النعمة والقدرة والقوة  ...إلخ.
قال ُمنكر المجاز :األصل الحقيقة! ألست أيها القائل بالمجاز تقول إذا ُوجدت قرينة
ُ
فينتقل للمجاز وإذا لم توجد قرينة يجب الرجوع إىل الحقيقة؟
قال المجازي :بىل.
قال ُمنكر المجاز :ما الذي دعاك للتأويل والقول بالمجاز؟
قال المجازي :الذي دعان لذلك أنب لو قلت إن هلل ًيدا حقيقية لشبهته بالمخلوق.
قال ُمنكر المجاز :إذن القرينة عندك خشية التشبيه؟
قال المجازي :نعم.
ً
قال منكر المجاز :ألست تقول إن هلل ذاتا وللمخلوق ذات وال يقتض ذلك التشبيه؟
قال المجازي :بىل.
قال منكر المجاز :إذن إثبات ر
الشء هلل وللمخلوق ال يقتض التشبيه.
قال المجازي :نعم أنا مسلم بهذا.
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قال منكر المجاز :إذن سقطت قرينتك ،فحب عىل القول بالمجاز فإنه ال يدخل ف
األسماء والصفات.
فإذن حب عىل القول بالمجاز ال يمكن أن يدخل ف باب األسماء والصفات.
ً
فعودا عىل األصل ،القائلون بأن ف الدين بدعة حسنة خالفهم مع من لم يقل ذلك،
ً
لو تعاملوا باألدلة ر
لفظيا ،ألن كليهما متفقان
الشعية عىل ما ه عليه لصار الخالف
أن األصل ف العبادات التوقيف والمنع ،وكليهما متفقان عىل أنه ال ُت ّ
جوز عبادة وال
يقال إنها بدعة حسنة إال إذا ُوجد دليل يدل عليها.
والقائلون بأن ف الدين بدعة حسنة مخطئون ،وإن كان الخالف بعبارة أدق ال ييتب
عليه ثمرة من جهة تجويز البدعة ،هذا أحسن من قول بأن الخالف لفظ.
فما ّ
عيت عنه بالخالف اللفظ أعب من جهة أنه ال ثمرة له من جهة تجويز البدع،
ً
وإال األصل رشعا أن يسىم الجميع بدعة ضاللة ،وال يوجد ف الدين بدعة حسنة،
فأنبه إىل أن الكالم عىل أنه ال ثمرة له ،كالمجاز كما تقدم.
والقائلون بأن ف الدين بدعة حسنة اشتهر استداللهم بما يىل:
 الشبهة األول :قالوا ُروي عن النب -صىل هللا عليه وسلم -أنه قال« :ما رآهً
ّ
المسلمون حسنا فهو عند هللا حسن» ،هذه الشبهة األوىل ،ورد عليهم من
ا
ال يقول بذلك ،وقالوا :أوًل الحديث ال يصح عن النب -صىل هللا عليه وسلم-
 ،وقد ضعفه ابن حزم ف (أصول األحكام) ،وابن القيم ف كتابه (الفروسية)،
وابن عبد الهادي  ...إىل العالمة األلبان.
وإنما يصح من كالم ابن مسعود ،وعىل القول بصحته فهو محمول عىل
اإلجماع" ،ما رآه المسلمون" أي أجمعوا عليه ،ذكر هذا ابن حزم ف كتابه
(أصول األحكام) ،وذكر هذا ابن القيم ف كتابه (الفروسية) ،والشاطب ف
كتابه (االعتصام) .إذن ال داللة ف هذا.
 الشبهة الثانية :قالوا أخرج مسلم من حديث جرير بن عبد هللا البجىل -رضهللا عنه -أن ً
أناسا دخلوا من مرص وكانوا مجتان النمار ،وظهر عليهم أثر
الفقر ،فدعا النب -صىل هللا عليه وسلم -بالصدقة ،فجاء رجل فتصدق،
ّ
التصدق ،فقال النب -صىل هللا عليه وسلم« :-من ّ
سن ف
فتتابع الناس عىل
اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إىل يوم القيامة ...
»الحديث.
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قالوا :هذا رصي ــح بأنه يوجد ف الدين بدعة حسنة.
يقال الجواب عن هذا من أوجه:
 oالوجه األول« :من ّ
سن ف اإلسالم سنة حسنة» يحتمل أنه ابتدأ
ا
وأحدث ويحتمل أنه أحيا ما هو موجود ،فلما صار محتمًل لمعنيي
وجب حمله عىل المعب األول دون الثان ،ألن األدلة جاءت بالنه
عن االبتداع واإلحداث.
 oالوجه الثان :إن االستدالل بهذا الحديث استدالل بمورد الياع ،فنحن
ال نسلم أن إحداث أمور جديدة ف الدين تسىم بدعة حسنة ،وأنتم
تسمونها بدعة حسنة ،فإذن االستدالل بمورد الياع.
وهذا ملخص ما ذكره الشاطب ف (االعتصام) ،وغيه من أهل العلم.
 الشبهة الثالثة :أخرج البخاري أن عمر بن الخطاب دخل المسجد فرأى الناسً
يصلون أوزاعا صالة القيام ف رمضان ،فقال :لو جمعناهم عىل إمام واحد،
فجمعهم عىل إمام واحد ،فدخل المسجد فرأى الناس يصلون الياوي ــح خلف
إمام واحد ،فقال :نعمة البدعة هذه.
قالوا :إذن ُوجد ف الدين بدعة حسنة ،هذا عمر يقول" :نعمة البدعة هذه"!
وأجاب عىل هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية ف كتابه (اقتضاء الرصاط المستقيم)
وف غيها من كتبه وكذلك الشاطب ف (االعتصام) وغيهم بما ملخصه ما
يىل:
 oالجواب األول :أن هذا الذي فعله عمر قد فعله النب -صىل هللا عليه
وسلم -لكن تركه خشية أن ُيفرض ،كما ف حديث عائشة ف
الصحيحي ،فلما مات ارتفع وزال هذا المانع ،فأن عمر وأحياه ،إذن
ليس هذا بدعة ف الدين ،ألن هذا األمر قد فعله النب -صىل هللا عليه
وسلم.-
 oالجواب الثان :أن عمر خليفة راشد ،والنب -صىل هللا عليه وسلم-
يقول فيما رواه الخمسة إال النسان من حديث العرباض بن سارية -
رض هللا عنه« :-عليكم بسنب وسنة الخلفاء الراشدين المهديي
عضوا عليها بالنواجذ» .وأخرج مسلم من حديث أن قتادة أن النب -
صىل هللا عليه وسلم -قال« :إن يطع الناس أن بكر وعمر يرشدوا».
فإن قيل :ماذا يسىم تعبي عمر بالبدعة؟
يقال :تقرر أنها ليست رشعية ،ألن هذا األمر قد فعله النب -صىل هللا عليه
وسلم ،-وألن عمر خليفة راشد ،فإذن ُيحمل عىل المعب اللغوي ،ذكر هذا
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شيخ اإلسالم ابن تيمية ف كتابه (اقتضاء الرصاط المستقيم) ،والشاطب ف
(االعتصام) ،وابن رجب ف (جامع العلوم والحكم).
والذي دعاهم إىل ذلك أنه ال ُيمكن أن ُيحمل عىل المعب ر
الشع ،لما تقدم
ذكره من األدلة.
ً
ً
قد يقول قائل :هذا ليس شيئا جديدا وقد فعله النب -صىل هللا عليه وسلم-
؟
ً
موجودا ف عهدهم.
يقال :هو جديد نسب ،فلم يكن
 الشبهة الرابعة :قالوا :جمع القرآن ،قد جمعه أبو بكر وعمر كما تقدم فحديث زيد بن ثابت ،فهذا يدل عىل أنه يوجد ف الدين بدعة ،فهذا األمر لم
يفعله النب -صىل هللا عليه وسلم.-
فيقال :إن هذا األمر لم يفعله النب -صىل هللا عليه وسلم -لعدم وجود
المقتض ،وقد ُوجد المقتض عند من بعدهم ،فإذن هذا من الوسائل
ال رشعية ال من البدع المحدثة ،عىل ما تقدم تأصيله ف الفرق بي الوسائل
ر
الشعية والبدع المحدثة ،فهنا ُوجد المقتض ف عهد أن بكر ولم يوجد
المقتض ف عهد النب -صىل هللا عليه وسلم ،-فال يصح أن يقال إنه بدعة
لما تقدم تقريره.
والجواب اآلخر أن يقال :إن أبا بكر وعمر من الخلفاء الراشدين ،ونحن
مأمورون باتباعهم كما تقدم بيان ذلك.
 الشبهة الخامسة :قالوا :أخرج الشيخان من حديث عائشة أن النب -صىلهللا عليه وسلم -قال« :من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ،قالوا:
مفهوم المخالفة :من أحدث ف أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول غي مردود.
والجواب عىل هذا من وجهي:
 oالوجه األول :أن هذا مفهوم ،وما تقدم ذكره من النصوص ف ذم
ُ
االبتداع وأن البدع كلها ضاللة منطوق ،ولو قدر التعارض لقيل إن
المنطوق مقدم عىل المفهوم.
 oالوجه الثان :إن هذا المفهوم محمول عىل ما هو من الدين ،أي ما
ُ
أحدث من الوسائل مما لم تنطبق عليه ضوابط السنة اليكية ،بأن لم
يوجد المقتض ف عهد النب -صىل هللا عليه وسلم -وصحابته ،أو
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ُوجد المقتض لكن ُوجد مانع ،كمكيات الصوت ،وكوجود المدارس
 ...إىل غي ذلك.
ُ
أؤكد عىل أنه لو دقق ف األمر ُلعلم أنه ال ثمرة لهذا الخالف ،وقد قال الهيتىم إن
الخالف لفظ ،وأصوب من هذا أن يقال :إنه ال ثمرة لهذا الخالف ،ألن كال الطائفتي
يقران بأن األصل المنع والتوقيفُ ،
ويقران أنه ال يقال إن هذه بدعة حسنة إال إذا
عندهم دليل ،ر
وأكي الخطأ هو ف تييل األدلة ،ال سيما ف العمومات والقياس مع
عدم االنتباه لمخالفة السنة اليكية عىل ما تقدم ذكره.

المقدمة الثالثة:
وه فيما يتعلق بمولد النب -صىل هللا عليه وسلم ،-ف هذه المقدمة أمور:
 األمر األول :أول من أحدث مولد النب -صىل هللا عليه وسلم -العبيديون،وهم الذين يسمون بالفاطميي ،ف السنة الثالثة والستي بعد الثالثمائة ،ذكر
هذا المقريزي ف كتابه (الخطط).
ً
إال أنه لم يشتهر عند أهل السنة ،بل هم أحدثوا بدعا كثية ولم يدخل عند
أهل السنة ،ألن العبيديي كانوا مبغوضي ،وتوارد العلماء عىل تكفيهم ،فلم
يكن لهم تأثيكبي ،حب ُأحدثت هذه البدعة ُ
وجدد إحداثها الملك الذي يقال
له الملك المظفر األيون الكوكيي ف السنة الثالثي بعد الستمائة ،لما أحدثها
ر
وانتشت بي أهل السنة.
شاعت
لذا كثي من العلماء يعزو اإلحداث إليه ،كالسيوط له رسالة ف المولد عزا
اإلحداث إليه ،بل الشوكان قال :باإلجماع هو أول من أحدثها ،ويظهر ىل -
وهللا أعلم -أنه أول من أحدثها ممن ُينسب للسنة ثم بعد ذلك شاع عند أهل
السنة.
وإذا تأملت ف كالم أهل العلم أن أهل العلم الذين تكلموا ف هذه البدعة تكلموا
ف القرن السادس والسابعة ،وهذا رأيته بالجملة ،ال ترى ً
كالما عليها فيمن
سبق من العلماء الذين هم قبل هذا ،ويظهر -وهللا أعلم -أنها لم ر
تنتش بي
أهل السنة ولم ترج بينهم إال بعد أن تبناها مثل هؤالء فشاعت بي أهل
السنة.
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 األمر الثان :العلماء الذين أنكروا االحتفال بمولد النب -صىل هللا عليه وسلم-ُ ،نسب هذا إىل أن الوليد الباجُ ،ن رش ف مجلة كان ر
يشف عليها الشيخ محمد
حامد الفف -رحمه هللا تعاىل -أظن اسمها اإلصالح ،لكن أظن -وهللا أعلم-
ُ
أن النسبة ألن الوليد الباج فيها ً
وهما ،ألن العبارات الب نقت من كالم أن
الوليد الباج ه العبارات الب ذكرها الفاكهان ،لم أر العلماء الذين تكلموا ف
ُ
المولد ينسبون ألن الوليد الباج ً
كالما ف هذه المسألة إال ما نسب ف هذه
المجلة ،فقد يكون ً
وهما -وهللا أعلم.-
لكن ممن تكلم ف هذه وبدعها شيخ اإلسالم ابن تيمية ف كتابه (اقتضاء
الرصاط المستقيم) ،وكما ف (مجموع الفتاوى) ،وشيخ اإلسالم -رحمه هللا-
من أعيان القرن الثامن.
وكذلك ممن تكلم عن هذه البدعة الفاكهان المالك الذي سنقرأ رسالته -
رحمه هللا تعاىل ،-وهو من أعيان القرن الثامن.
وأنبه إىل أمر :أن الذي أحدثها ف السنة الثالثي بعد الستمائة ،يعب ف القرن
السابع ،والعلماء هؤالء ماتوا ف القرن الثامن لكنهم موجودون ف القرن الذي
قبله ،فقد يكون إنكارهم قبل ،لكن ال يصح أن يقول أحد إن هذه البدعة
بقيت قرون ولم ينكرها أحد ،بل أنكرها العلماء المعارصون كما تقدم بيان
هذا.
وممن أنكر هذه البدعة ابن الحاج ف كتابه (المدخل) ،وهو من أعيان القرن
الثامن.
وممن أنكرها أبو عبد هللا محمد الحفار ،وهو مالك ،كما ف كتابه (المعيار
المعرب) ،وهو من أعيان القرن التاسع.
ً
وممن أنكرها أيضا الشاطب -رحمه هللا -وهو من أعيان القرن الثامن ،وأشار
إلنكارها ف كتابه (االعتصام) ،وله فتوى مستقلة ف إنكارها.
وأنكرها أبو الطيب بن شمس الحق العظيم أباد ،ثم توارد أهل العلم ف
إنكارها ،واشتهر كث ًيا ف إنكار هذه البدعة شيخ اإلسالم المجدد محمد بن
عبد الوهاب -رحمه هللا تعاىل ،-ثم أئمة الدعوة النجدية السلفية ،وأنصار
السنة سواء ف نجد أو غيها تواردوا عىل إنكار هذه البدعة ،إىل علمائنا
المعارصين من أئمة السنة ف هذا الزمن ،كالشيخ العالمة محمد بن إبراهيم،
ثم الشيخ ابن باز واأللبان وابن عثيمي ،إىل غيهم من علماء السنة ف هذا
العرص.
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ُ
ً
جمعا من أهل العلم رصحوا بأن هذه البدعة لم تفعل
 األمر الثالث :إن هناكف القرون الثالثة المفضلة ،ومن هؤالء من يرى جوازها ألدلة توهمها ،لكنه
رصح بأنها لم تفعل ف القرون الثالث ،وهذا مفيد للغاية.
ُ
ممن ّ
رصح بأنها لم تفعل ،شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه هللا تعاىل ،-وذكر
ً
أنها محدثة ،وأيضا الفاكهان ،وابن حجر -رحمه هللا تعاىل ،-والسيوط ف
رسالته عن المولد نقل كالم ابن حجر ،وأبو زرعة العراف ،والسخاوي،
ُ
والشوكان ،بل حىك الشوكان اإلجماع عىل أنها لم تفعل ف القرون الثالثة
المفضلة ،وذكر أن أول من أحدثها هذا السلطان األيون.
إذن الشوكان يرى أنها توارد ف هذه القرون ولم يفعلها أحد من أهل السنة،
حب ُيجمع بي ما حكاه من اإلجماع وبي فعل العبيديي عىل ما تقدم تقريره.
إذن كالم العلماء متوارد عىل أن النب -صىل هللا عليه وسلم -وصحابته وعىل
أن أصحاب القرن األول والثان والثالث لم يفعلوا هذه البدعة ،وهذا مفيد
للوصول إىل النتيجة ف بيان بدعية هذا الفعل.
 األمر الرابع :بيان عدم رشعية هذه البدعة ،بل ه بدعة منكرة ألوجه: oالوجه األول :أنها بدعة محدثة لم يفعلها النب -صىل هللا عليه وسلم-
وال صحابته ،ال أصحاب القرن األول وال الثان وال الثالث ،عىل ما
كاف ف بيان ضاللها.
تقدم تقريره ،وهذا الوجه ٍ
 oالوجه الثان :أن االحتفال بمولد النب -صىل هللا عليه وسلم -عيد،
وذلك أن العيد :كل زمان يعود لذاته ،أي يكون الزمان أو المكان
ً
مقصودا ،أخرج أبو داود والنسان ،وصحح الحديث شيخ اإلسالم ابن
تيمية والحافظ ابن حجر من حديث أنس ،أن النب -صىل هللا عليه
وسلم -لما قدم المدينة كان لهما يومان يلعبون فيهما ،يلعبون وال
يتعبدون ،كما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية ف كتابه (اقتضاء الرصاط
المستقيم) ،فقال -صىل هللا عليه وسلم« :-قد أبدلكم هللا ً
خيا منهما
يوم الفطر واألضحب».
وقد ّبي شيخ اإلسالم ابن تيمية ف كتابه (االقتضاء) أن العيد هو :كل
ما يعود من زمان أو مكانّ ،
وبي ابن القيم ذلك بعبارة أوضح ف كتابه
(إغاثة اللهفان) فقال :كل ما يعود من زمان أو مكان مقصود لذاته،
وهذا مفيد للغاية ،فلو ُق ّدر أنه حصل حدث ّ
معيُ ،و ّحدت دولة أو
استقالل دولة ،فحصل حديث ّ
معي ،فكلما جاء هذا الحديث احتفل
الناس بهذا أو عظموه أو أشادوا به بأي طريقة كانت ،فإن هذا عيد،
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ألن الزمان مقصود ،ومن ذلك العيد الوطب ،ولو سىم باليوم الوطب،
فإن العية بالحقائق ال بالمسميات.
ً
ومن ذلك أيضا عيد الحب ،تجد الرجل وزوجته يحتفالن بأي احتفال
ً
ً
مصغرا بيوم زواجهما ف كل سنة ،هذا ُيعد عيدا ،أو عيد الميالد
ولوكان
ف يوم الوالدة ،ف كل سنة يحتفلون بأي احتفال ،سواء كان ّ ً
مكيا أو
ً
ً
عيدا ألنه زمان يعود لذاته.
مصغرا ،كل هذا يسىم
تعبد به ،فإن ُت ّ
هذا إذا لم ُي ّ
عبد به فاجتمع فيه محظوران ،أنه عيد أي
ُ
ُم ّ
حرم ،وأنه بدعة ألنه تعبد به ،ومن ذلك االحتفال بمولد النب -صىل
هللا عليه وسلم ،-فإنه عيد ،ورأيت ً
كثيا من المعارصين من دعاة
االحتفال بمولد النب -صىل هللا عليه وسلم -يعيضون عىل أهل السنة
ُ
ويقولون :أنتم ال تنكرون االحتفال بالعيد الوطب فلماذا تنكرون
االحتفال بمولد النب -صىل هللا عليه وسلم-؟
يقال :الرد عليكم من وجهي:
▪ الوجه األول :أهل السنة متواردون عىل إنكاره ،هؤالء علماؤنا
كالعالمة محمد بن إبراهيم وابن باز وابن عثيمي ،وغيهم من
علمائنا عىل إنكار مثل هذا ولهم فتاوى كثية ف هذا.
▪ الوجه الثان :أن االحتفال بمولد النب -صىل هللا عليه وسلم-
ً
عيدا إال أنه أشد من اليوم الوطب ،ألنه ُي ّ
تعبد
زيادة عىل كونه
به ،فاجتمع فيه أمران :أنه عيد ،وأنه ُي ّ
تعبد به.
 oالوجه الثالث :هذا اليوم الذي يريدون أن يحتفلوا به وهو اليوم الثان
ر
عش من ربيع األول ،تنازع العلماء ف كونه يوم مولد النب -صىل هللا
عليه وسلم -عىل أقوال ،أشار للياع شيخ اإلسالم ابن تيمية ،والمناوي
ف كتابه (الفتوحات السبحانية ف رشح منظومة العراف ف السية
النبوية) ،فقد أشار العراف نفسه للخالف ،وكذلك المناوي أطال ف
بيان الخالف ،وأرجع األقوال إىل ثمانية أقوال ،أي أن العلماء مختلفون
عىل أقوال ثمانية.
بل وقال المناوي :والذي عليه جمهور أهل العلم :أن مولد النب -صىل
هللا عليه وسلم -هو اليوم الثان من ربيع األول.
أما الحافظ ابن حجر فيقول :ظاهر األخبار عىل أن يوم مولده هو
اليوم الثامن من ربيع األول.
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إذن بي العلماء نزاع ف هذا ،فتحديد هذا اليوم ال دليل عليه ،وليس
هناك دليل مقطوع به يلزم الجميع أن يرجعوا إليه ،بل وال دليل راجح
ُيرجح هذا القول عىل غيه.
 oالوجه الرابع :أن شهر ربيع األول هو شهر وفاته -صىل هللا عليه وسلم-
 ،بل وتوف ف يوم االثني باإلجماع حكاه السهيىل.
فلو ُق ّدر أنه ُ
سيحتفل به ألنه شهر والدته وألن يوم االثني يوم والدته
فليس االحتفال به أوىل من جعله يوم حزن ،ألنه قد توف فيه -صىل
هللا عليه وسلم ،-وسيأن ف كالم الفاكهان ما يدل عىل هذا.
 oالوجه الخامس :أن االحتفال بمولد النب -صىل هللا عليه وسلمّ -
جر
منكرات عظيمة ،ولم يقف عند حد االحتفال المجرد ،جمع منكرات
تتعلق بالشهوات من اختالط الرجال بالنساء  ...إىل غي ذلك ،ومن
إشاف لألموال ،بل ّ
جر ما هو أشد من ذلك من اعتقادات بدعية
وكفرية ،ومن ذلك أنهم يدعون النب -صىل هللا عليه وسلم -ف هذا
اليوم ُ
ويرددون بردة البوصيي ،وه أبيات رشكية ف الربوبية
واأللوهية واألسماء والصفات ،ومما فيها:
وإن من جودك الدنيا ورصتها  ...وإن من علمك علم اللوح والقلم
"الدنيا ورصتها" أي :الدنيا واآلخرة من جود النب -صىل هللا عليه
وسلم" ،-ومن علمك علم اللوح والقلم" أي :يعلم حب ما ف اللوح،
أي يعلم ما ف المستقبل ،وهللا يقول{ :عالم الغيب فال ُيظهر عىل
ً
غيبه أحدا إال من ارتض من رسول} ،قد ُيظهر للرسول وقد ال ُيظهره،
وقال ف البخاري كما ف حديث أن هريرة« :خمس ال يعلمها إال هللا
ً
غدا» ،إىل غي ذلك.
 ،» ...ومنها« :ال تعلم نفس ماذا تكسب
فمقتض هذا البيت أنه رشك ،بل إنهم يعتقدون الحرصة ،وقد حدثب
بهذا بعض المحتفلي بيوم مولد النب -صىل هللا عليه وسلم -من أهل
الحجاز ف السعودية ،مع أنه ممنوع ويمنعون من إشهار ذلك وإظهاره،
إال أنهم ُيغلقون أبوابهم ويعتقدون الحرصة ،وحدثب من كان معهم
ً
أنهم كانوا يجلسون ثم يغلقون األنوار أو شيئا من هذا ،ثم يعتقدون أن
النب -صىل هللا عليه وسلم -حرص ،ثم بعد وقت يقول رأسهم
وكبيهم :إن النب -صىل هللا عليه وسلم -ر ر
حرص وقال كذا وفعل كذا
 ...إلخ.
والذين يحتفلون بالمولد ً
كثيا ما ُيرددون هذا البيت:
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ر
حرص  ...وسامح الكل فيما قد مض
هذا الحبيب مع األحباب قد
وجرى
الشطر األول بدع ،والعجز رشك ،ألنه ال يغفر الذنوب إال هللا{ ،ومن
يغفر الذنوب إال هللا}.
فإذن هذه البدعة ّ
جرت إىل محرمات شهوانية بل ما هو أشد إىل البدع
وما هو أشد وهو ر
الشك باهلل عز وجل ،وسيشي إىل ذلك الفاكهان -
رحمه هللا تعاىل.-

وقبل البداءة بالتعليق عىل الرسالة أنبه إىل أمر ،وهو أن القائلي باالحتفال بمولد
النب -صىل هللا عليه وسلم -يحتجون بشبهات ،وأريد أن أجيب عن هذه الشبهات
قبل التعليق عىل الرسالة.
ُ
ُ
وبعض الشبهات أقل من أن تذكر ،بل كلها أقل من أن تذكر ،إال أن بعضها فيها رشء
من الشبهة.
ومن السخافات الب استدل بها محمد علوي المالك رأس ر
الشك والبدعة ،يقول :إن
يوم الجمعة صار ً
ً
عظيما ألن آدم -عليه السالم -ولد ف هذا اليوم ،فإذا كان اليوم
يوما
الذي ولد فيه آدم له ميلة ،فاليوم الذي ولد فيه النب -صىل هللا عليه وسلم -له
ميلة من باب أوىل.
فرد عليه الشيخ العالمة المجاهد منجنيق أهل السنة ،ورد عىل الرفاع وألحق به
الرد عىل محمد علوي المالكي ،قال :نبئب من أبو آدم؟ ومب ولد آدم؟ ومن أمه؟
من قال لك أن آدم ُولد حب تستدل بمثل هذا؟ هذا يوم خلق هللا فيه آدم ،وخلق
هللا آلدم رشء ووالدته فيه رشء آخر.
إىل هذه الدرجة يذكر هذا علوي المالك ،ثم ينقله من بعده ،وهذه من السخافات،
فالقوم اعتقدوا ثم أرادوا أن يستدلوا.
يقول اإلمام ابن القيم -رحمه هللا تعاىل -ف معرض بحث له ف (زاد المعاد) :إياك أن
تعتقد ثم تستدل ،وإنما استدل ثم اعتقد.
ومن الشبهات الب يرددونها:
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 الشبهة األوىل :أن يوم عاشوراء له مزية الصيام ،ألن هللا أنج فيه موشوقومه ،وأهلك فيه فرعون وقومه.
ً
أصوليا :ما وجه االستدالل؟ قالوا :القياس ،إذا كان حدث هذا الحدث
يقال
ُ
العظيم لموش ،وحصل الصيام ،فإذن أوىل باليوم الذي ولد فيه النب -صىل
هللا عليه وسلم.-
والجواب عىل هذا من أوجه كثية ،منها:
 oالجواب األول :هذا قياس معارض بالسنة اليكية ،والقياس إذا عارض
ً
فاسدا.
السنة اليكية صار
 oالجواب الثان :غاية ما ف األمر الصيام ،وأنتم تحتفلون ،وصوم يوم
ً
االثني مستحب عىل مدار السنة كلها ما لم يكون عيدا أو ما حرمت
الشيعة صيامه كأيام ر
ر
التشيق لغي الحاج الذي لم يجد الهدي.
ُ
 الشبهة الثانية :قالوا :صيام يوم االثني استحب ألنه يوم مولد النب -صىلهللا عليه وسلم ،-إذن نستفيد من هذا االحتفال.
يقالُ :يجاب عىل هذا بجوابي:
ً
قياسا ،وهذا القياس معارض بالسنة
 oالجواب األول :هذا يسىم
ً
اليكية ،والقياس إذا عارض السنة اليكية صار ً
قياسا فاسدا.
 oالجواب الثان :أننا ال نختلف أن يوم االثني ُيصام ،لكن ُيصام فقد وال
ُيحتفل ،وال ُيخصص بيوم ف السنة ،بل عىل مدار السنة كلها.
كثيا من العلماء يرون هذا ،ثم إن ً
 الشبهة الثالثة :قالوا :إن ًكثيا من العامة
الناس يتواردون عىل هذا الفعل ،فيقال :باختصار ،الحجة ف الكتاب والسنة
واإلجماع  ...إلخ ،هل هذا إجماع أم ال؟
ً
ليس إجماعا ،ألن العلماء الذين عارصوا هذه البدعة أنكروها ،فإذن سقط
ً
إجماعا فليس حجة.
عن كونه
واألمر الثان :ال نسلم أن ر
أكي العلماء عىل هذا ،وال كثي ،فإن العلماء قبل هذه
البدعة كلهم عىل خالف هذا الفعل وهم أجل ر
وأكي ،ويكف أن فيهم الصحابة
ومن بعدهم.
األمر الثالث :أن النب -صىل هللا عليه وسلم -أخينا أن ر
أكي الناس سيضلون،
أخينا هللا ف كتابه ،وأخينا النب -صىل هللا عليه وسلم -أن أهل الحق غرباء
ف آخر الزمان ،قال تعاىل{ :وإن تطع ر
أكي من ف األرض ُيضلوك عن سبيل
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مهتد وكثي منهم فاسقون} ،وقال النب -صىل هللا
هللا} ،وقال تعاىل{ :فمنهم
ٍ
عليه وسلم -فيما أخرج مسلم من حديث أن هريرة وأن عمر« :بدأ اإلسالم
غريبا وسيعود ً
ً
غريبا كما بدأ» ،وقال ف حديث أن هريرة« :فطون للغرباء»،
ر
فإذن ر
األكي بل الحجة ف
أكي الناس سيضلون السبيل ،فليس الحجة ف
اإلجماع وال إجماع.
ر
بالكية فإن العلماء الماضون عىل خالفهم وهم أجل ً
قدرا ،قد
ولو قدر قيل
ُينازع ف العدد لكن إن ُسلم ف الياع ف العدد فإنهم أجل ً
قدرا باتفاق الجميع،
فإنه ال أحد أعلم بعد الصحابة والتابعي -رض هللا عنهم وأرضاهم.-
الشبهة الرابعة :يقولون :ال نراكم تنكرون العيد الوطب وتنكرون المولد النبوي
ً
عيدا.
وسمونه
يقال :كذبتم ،إنكار علمائنا كثي للعيد الوطب ،فقد أنكروا هذا وهذا ،بل إن
ً
المولد أشد ألنه ُيعتقد دينا ،بخالف اليوم الوطب ،وقد تقدمت اإلشارة إىل
هذا.
الشبهة الخامسة :يقولون إن االحتفال بمولد النب -صىل هللا عليه وسلم-
بدعة حسنة.
يقال :ما الدليل عىل أنها بدعة حسنة؟ إن أتوا بالعمومات كمحبة النب -صىل
هللا عليه وسلم ،-فيقال :هذه عمومات مصادمة للسنة اليكية ،والسنة
اليكية مقدمة ،عىل ما تقدم تقريره.
الشبهة السادسة :يقولون هذا داخل ف عموم محبة النب -صىل هللا عليه
وسلم ،-فيقال :هذا عموم ومعارض بالسنة اليكية ،وإذا عارض العموم السنة
اليكية فإن السنة اليكية تخصص العام ،هذا الجواب األول.
الجواب الثان :أيهما ر
أكي محبة للنب -صىل هللا عليه وسلم-؟ أبو بكر وعمر
ر
ر
المبشون بالجنة ،والمهاجرون واألنصار أم من تأخر
والعشة
وعثمان وعىل
ف القرن السابع والثامن والتاسع أو قبله من الرافضة العبيديي؟
الشك أن األولي ر
أكي محبة ،فلماذا لم يفعلوا هذا؟
فأحد أمرين ،إما أن هذا األمر العظيم خف عليهم ،أو أنهم علموه وقرصوا،
وكالهما ممتنع عنهم -رض هللا عنهم وأرضاهم ،-ألنهم خي هذه األمة ً
علما
ا
وعمًل.
الشبهة السابعة :يقولون :هذه فرصة للتذكي بمناقبه وسيته -صىل هللا عليه
وسلم.-
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والجواب عن هذا أن يقال :إنكم تريدون بهذا التذكي األجر ،وكل ما ُيراد منه
األجر فهو عبادة ،وهذا ُمعارض بالسنة اليكية ،فإذن تكون بدعة ،هذا
الجواب األول.
الجواب الثان :إن أهل السنة ر
ً
تذكيا برسول هللا -صىل هللا عليه وسلم-
أكي
فإنهم يذكرون به عىل مدار السنة ويستغلون المواسم وغي ذلك ،وال ُيخص
ذلك بيوم واحد كما تفعلون.
إىل غي ذلك من الشبهات الساقطة ،بل تافهة ،وهللا إن أجزم أن ً
كثيا منهم لو لم
يي ّن عىل هذه البدعة لما قبلها ،وإنما كما قيل :العوائد.
كثيا من البدع غزت الناس ُ
فإن ً
وب ّدل الدين بسبب العوائد ،وهذه العوائد إذا ر
انتشت
بي الناس أفسدت الدين وغيته ،يذكر هذا ً
كثيا شيخ اإلسالم ابن تيمية كما ف
(االقتضاء) وغيه ،ومثله الشاطب ف كتابه (االعتصام) ،وذكره ابن القيم.
لذلك ابن مسعود -رض هللا عنه -يقول :كيف أنتم إذا عمت فيكم البدعة ر
وكيت
حب ينشأ عليها الصغي ويــهرم عليها الكبي.
وصدق -رض هللا عنه ،-وإال إن ألعجب ممن هو صادق ف دينه ،وهو صاحب علم
ّ
ويغي بهذا لوال أن العوائد تلبس وترص بالعالم وتؤثر عليه ،إال من وفقه هللا وانتبه.

بعد هذا نبدأ بالتعليق عىل هذه الرسالة ،وه رسالة عظيمة للغاية وفيها تأصيالت
مع اختصارها ،ومية هذه الرسالة أن مؤلف هذه الرسالة رجل مالك ،ال يقال إنه
حنبىل ،وقد يحتج بعض الناس يقول :استدللت ف ثنايا كالمك بأقوال علماء عندهم
أخطاء عقدية وال توافقونهم ف مسائل أخرى.
فيقال :إنه إذا وجد ممن ال نتفق وإياهم ف مسائل أخرى ما يؤيد قولنا هذا أوضح ف
الداللة عىل أن قولنا حق ،حب إن المخالف لنا ف أمور أخرى قد يوافق القول الذي
عليه السلف ،وهذا يدل عىل ظهوره وجالئه.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل الذي هدانا التباع سيد المرسلي ،وأيدنا بالهداية إىل دعائم الدين،
حت امتألت قلوبنا بأنوار علم ر
ويرس لنا اقتفاء آثار السلف الصالحي ،ى
الرسع
وقواطع الحق المبي ،وطهر رسائرنا من حدث الحوادث واالبتداع يف الدين.
أحمده عىل ما من به من أنوار اليقي ،وأشكره عىل ما أسداه من التمسك بالحبل
المتي ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال ررسيك له ،وأن محمدا عبده ورسوله،
سيد األولي واآلخرين ،صىل هللا عليه وعىل آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات
أمهات المؤمني ،صالة دائمة إىل يوم الدين.
أما بعد ،فقد تكرر سؤال جماعة من المباركي عن االجتماع الذي يعمله بعض
الناس ف شهر ربيع األول ،ويسمونه المولد :هل له أصل ف ر
الرسع؟ أو هو بدعة
ي
ي
وحدث يف الدين؟
وقصدوا الجواب عن ذلك مبينا ،واإليضاح عنه معينا.
ً
ً
تعيينا أن تجيب عىل ذلك.
[معينا] أي :نطلب منك
فقلت وباهلل التوفيق :ال أعلم لهذا المولد أصال يف كتاب وال سنة ،وال ينقل عمله
عن أحد من علماء األمة ،الذين هم القدوة يف الدين ،المتمسكون بآثار المتقدمي؛
بل هو بدعة أحدثها البطالون ،وشهوة نفس اغتت بها األكالون.
ا
أوًل أفاد أنه ال دليل عىل ذلكً ،
ثانيا :أن علماء األمة عىل خالف ذلك ،ليس ف القرون
ً
ّ
المفضلة فحسب ،بل من بعدهم ،وثالثا :أن من أحدث ذلك البطالون ال أهل العلم
والتقوى.
بدليل أنا إذا أدرنا عليه األحكام الخمسة قلنا :إما أن يكون واجبا ،أو مندوبا ،أو
مباحا ،أو مكروها ،أو محرما.
ُ
يعب يريد أن يقول دعونا ننظر ف المولد من جهة األحكام الخمسة الب اشتهر
تسميتها باألحكام التكليفية ،هل االحتفال به واجب أو محرم أو مكروه أو مباح.
ّ
التعبد بالمباح لذاته،
وأحب أن أنبه عىل أمر :أي أمر يقال إنه مباح فإنه ال يصح
وهذا بإجماع أهل العلم ،حىك اإلجماع ابن تيمية -رحمه هللا تعاىل.-
ّ
ونص عىل
ألن العبادة ترجع إىل ما يحبه هللا ،وما يحبه هللا إما واجب أو مستحب،
هذا السبىك ف فتاواه ،أن التعبد بالمباح بدعة ،ونقل كالمه الهيتىم وأقره.
ُ
إذن مب ُي ّ
تعبد بالمباح؟ ف حال واحدة ،وهو إذا استعي بالمباح عىل طاعة هللا ،ذكر
هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية كما ف (مجموع الفتاوى) ،وابن القيم ف (أعالم
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الموقعي) ،ويدل لذلك ما ف البخاري أن معاذ بن جبل -رض هللا عنه -قال" :إن
ألحتسب عىل هللا نومب كما أحتسب عليه قومب".
وهو ليس بواجب إجماعا ،وال مندوبا ،ألن حقيقة المندوب ما طلبه ر
الرسع من
غي ذم عىل تركه،
ً
مندوبا ألن الواجب ما طلبه ر
الشع عىل وجه اإللزام ،أي بالذم عىل تركه،
إذن ليس
والمندوب من غي ذم عىل تركه ،وهذا ليس كذلك.
وهذا لم يأذن فيه ر
الرسع وال فعله الصحابة وال التابعون [وال العلماء] المتدينون
فيما علمت.
وهذا يؤكد ما تقدم أن السلف من القرون المفضلة ومن بعدهم لم يفعلوا ذلك فيما
يحكيه الفاكهان.
جوان عنه بي يدي هللا تعاىل إن عنه سئلت.
وهذا
ي
وال جائز أن يكون مباحا ،ألن االبتداع يف الدين ليس مباحا بإجماع المسلمي.
إذن االبتداع ف الدين ليس ً
جائزا بإجماع المسلمي ،وتقدم أنه محرم باإلجماع.
فلم يبق إال أن يكون مكروها ،أو حراما.
قوله[ :مكروه] يحتمل ما تقدم ذكره ف المقدمات ،إما أن يريد كراهة التييه أو كراهة
التحريم ،لكن المحرمات عىل درجات ،ألن الشاطب ف (االعتصام) عي بالكراهة ف
بعض البدع ،ثم قال :وكل ما تقدم ذكره فهو محرم وإنما ه عىل درجات ،فإن كان
يريد بالكراهة كراهة التييه -وهو الظاهر من كالمه -ألنه جعل األحكام خمسة ،فإن
كان يريد كراهة التييه فهذا خطأ مخالف لإلجماع كما تقدم ومخالف لألدلة.
وإن كان يريد كراهة التحريم وإنما البدع عىل درجات فهذا صحيح وقد استعمله
الشاطب -رحمه هللا تعاىل -ف كتابه (االعتصام).
وحينئذ يكون الكالم فيه يف فصلي ،والتفرقة بي حالي:
أحدهما :أن يعمله رجل من عي ماله ألهله وأصحابه وعياله ،ال يجاوزون يف ذلك
االجتماع عىل أكل الطعام ،وال ى
يقيفون شيئا من اآلثام؛ فهذا الذي وصفناه بأنه
متقدم أهل الطاعة ،الذين هم
بدعة مكروهة وشناعة ،إذ لم يفعله أحد من
ي
فقهاء اإلسالم وعلماء األنام ،رسج األزمنة وزين األمكنة.
24

يقول يفعله الرجل ف خاصة أهله وبرغبته ،ويحتفل باحتفال خاص بهم ،ومثل هذا
بدعة ،إال أنه عي بالكراهة ،والكالم عليه كالكالم عىل ما تقدم.
ثم أكد أن هذا االحتفال لم يفعله أحد من السلف وال من بعدهم من أهل العلم،
ولماذا ذكر هذين الحالي؟ ألنه سيذكر ف الحال الثانية أن هذه البدعة موجودة
أخرى ،فييد أن يقول :إن هذا الفعل لو ُجرد من كل أمر فهو مذموم ألنه بدعة،
والحال الثانية سيكون معها أمور أخرى تزيد الذم ً
ذما.
والثان :أن تدخله الجناية ،وتقوى به العناية...
ي
يريد بالجناية :أي المنكرات[ ،تقوى به العناية] أي :عناية الناس ،أو عناية السلطان
فيلزم به الناس ويأخذ منهم أموالهم ،وإن كان المراد به -وهللا أعلم -عناية الناس،
ألنه ذكر أنهم يخرجون فيه األموال بسيف الحياء ،وهذا إنما يكون إذا راج عند الناس
ً
مضطرا أن يجاملهم ،بخالف السلطان فإنه يأخذ المال بالقوة ال
بحيث أن يكون
بالحياء.
حت يعط أحدهم ر
ى
الشء ونفسه تتبعه ،وقلبه يؤلمه ويوجعه ،لما يجد من ألم
ي
ي
الحيف .وقد قال العلماء رحمهم هللا تعاىل :أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف.
هذا فيه إشارة -وهللا أعلم -أن قوله[ :وتقوى به العناية] أي عناية الناس ،وأنه انحرج
من الناس فجاملهم.
ر
شء من الغناء مع البطون المألى بآالت الباطل من
ال سيما إن انضاف إىل ذلك ي
الدفوف والشبابات ،واجتماع الرجال مع الشباب المرد والنساء الغانيات ،إما
مختلطات بهم أو ر
بالتثت واالنعطاف ،واالستغراق يف اللهو
مرسفات ،والرقص
ي
ونسيان يوم المخاف.
يقول إن هذا بدعة ،لكن احتفت به أمور أخرى ،منها أخذ المال بغي حق ،ومنها
وجود الغناء ،والدفوف والشبابات ،والشبابة ه مزمار الراع ،وقال :واالختالط،
وذكر أمو ًرا أخرى.
وكذلك النساء إذا اجتمعن عىل انفرادهن رافعات أصواتهن بالتهنيك والتطريب
ر
المرسوع واألمر المعتاد ،غافالت عن
يف اإلنشاد ،والخروج يف التالوة والذكر عن
قوله تعاىل{ :إن ربك لبالمرصاد}.
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لنفرض أن النساء لم يختلطن بالرجال ،فمجرد اجتماعهن فيه منكرات أخرى غي
االختالط.
وهذا الذي ال يختلف يف تحريمه اثنان ،وال يستحسنه ذوو المروءة الفتيان.
هذا يدل عىل أن تحريمها بالصورة الشائعة مجمع عليه كما يحكيه الفاكهان ،لم تأت
األقوال المحدثة بعد ذلك ف تجويزه وتسويغه ،مب ُج ّوز ُ
وس ّوغ؟ لما شاع األمر
وغلبت العادات وتبناها أهل الفضل من أهل العلم ،فبدأ يغي الناس بمثل هذا ،ككثي
من البدع.
ً
وينبع أن يكون العالم فقيها ،إذا أراد أن يتكلم عن حكم المسألة يحىك حكم المسألة
بالواقع ،لو كان العالم يعلم أن االحتفال بمولد النب -صىل هللا عليه وسلم -إنما يكون
ف الغالب بالصور المحرمة من كذا وكذا ،فالبد إما أن يقول إنه محرم ألن هذا
الغالب ،أو يقول إذا كان يرى الجواز :يجوز بصورة كذا وكذا ،والواقع أن الناس
يفعلون كذا.
والواقع اليوم من يرى االحتفال يهجم هجمة شديدة ف تجويزه ُ
ويعرض عن هذه
األمور الب اشتهرت بمناسبة االحتفال بمولد النب -صىل هللا عليه وسلم -من
رشكيات وغيها.

ى
مون القلوب ،وغي المستقلي من اآلثام والذنوب.
وإنما يحل ذلك بنفوس
وأزيدك أنهم يرونه من العبادات ،ال من األمور المنكرات المحرمات.
بل يسهرون الليل ثم يضيعون الصلوات ،وترى أحدهم ف ذلك اليوم يرقص ويطرب
وإذا جاءت صالة الفجر صىل عىل الكرش وعىل األرض ،فهنا تتبع الرخص وأنه ال
يستطيع القيام ،وف ذاك يرقص ويطمر ويفعل ما يفعل من المنكرات -عافان هللا
وإياكم.-
فإنا هلل وإنا إليه راجعون« ،بدأ اإلسالم غريبا وسيعود كما بدأ».
وهلل در شيخنا القشيي رحمه هللا تعاىل حيث يقول فيما أجازناه:
قد عرف المنكر واستنكر الـ  ...معروف يف أيامنا الصعبة
وصار أهل العلم ف وهدة  ...وصار أهل الجهل يف رتبة
حادوا عن الحق فما للذي  ...سادوا به فيما مض نسبة
فقلت لألبرار أهل ى
التق  ...والدين لما اشتدت الكربة
ال تنكروا أحوالكم قد أتت  ...نوبتكم يف زمن الغربة
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ف ظب ال يكون أهل العلم ف وهدة -أي ف ضعف -ويكون العامة ف قوة إال ف أحد
حالي :إما أن ينرصهم السلطان ،وهنا عندهم قوة السلطان ،أو ضعف أهل العلم،
قد ال ينرصهم السلطان لكن أهل العلم يتكاتمون ،يكتمون بيان الحق ،فإذا كتموا
بيان الحق توارد عىل ذلك العامة ،واستدلوا بما وافق شهواتهم مع سكوت من سكت
ً
ً
منفردا وحده ،فيكون الضعف.
من أهل العلم بل من أيدهم ،فيبف المعارض فريدا
ومع ذلك هذا الذي عارض بالحق إذا صدع بالحق وصي عليه فإنه والبد مأجور،
ً
أنصارا ،فلذا مما ُيتألم له أن ً
كثيا من أهل العلم
وقد يجعل هللا له الظفر ،ويجعل له
من العلماء وطالب العلم قد يسكتون عن كثي من الحق ،والسكوت عن الحق سبب
ً
لرواج الباطل ولتغريب الدين ولتحريفه ،وسبب لجعل المنكر معروفا ،وجعل
ً
منكرا -عافان هللا وإياكم.-
المعروف
ولقد أحسن اإلمام أبو عمرو بن العالء رحمه هللا تعاىل حيث يقول" :ال يزال
الناس بخي ما تعجب من العجب".
هذا مع أن الشهر الذي ُولد فيه -صىل هللا عليه وسلم -وهو ربيع األول هو بعينه
توف فيه ،فليس الفرح بأوىل من الحزن فيه.
الشهر الذي ي
وهذا ما علينا أن نقول ومن هللا تعاىل نرجو حسن القبول.
بف شبهة وه :أنهم يقولون :إن شيخ اإلسالم ابن تيمية ّ
يجوز االحتفال بمولد النب
صىل هللا عليه وسلم ،-ألنه قال ف كتابه (االقتضاء) :وقد يكون بعض المحتفليُم ً
ثابا ف احتفاله وذلك لمحبته للنب -صىل هللا عليه وسلم.-
قالوا :وف هذا ما يدل عىل أن ابن تيمية يجوز ذلك.
والجواب عىل هذا من أوجه:
ُ
 الوجه األول :لو قدر أن شيخ اإلسالم يجوز ذلك فإن األدلة عىل ما تقدمتقريره ،وكالم العلماء وفعل السلف لما تركوا ذلك دليل عىل عدم جواز
االحتفال بهذا ،بل هو من البدع.
كالما رص ً
 الوجه الثان :إن لشيخ اإلسالم -رحمه هللا تعاىلً -يحا ف تحريم
المولد كما ف كتابه (االقتضاء) وكما ف (مجموع الفتاوى)ّ ،
وبي أنه بدعة
محدثة وأنها محرمة ف ر
الشيعة.
فيجب عند االختالف ف النظر ف كالم العالم أن ُييك المتشابه ويرجع إىل
المحكم ،فهذا الكالم الذي أشكل عليهم ذكره ف (االقتضاء) ،ورصح ف كتابه
نفسه أنه بدعة ومحدثة ،وكذلك ذكر ذلك كما ف (مجموع الفتاوى).
 الوجه الثالث :إن شيخ اإلسالم ال يتكلم عن حكم االحتفال ،وإنما يقول :بعضً
ً
مغيا ومقلدا ،فالتبس عليه األمر ويظن أن فعله دين ،فهو
الناس قد يكون
مثاب عىل نيته ال عىل عمله.
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ثبت ف الصحيحي من حديث عمرو بن العاص وأن هريرة أن النب -صىل
هللا عليه وسلم -قال« :إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» ،قال اإلمام
الشافع وغيه من أهل العلم كابن عبد الي :أجر عىل العمل وأجر عىل النية،
وإذا أخطأ فله أجر واحد ،أي عىل النية.
فالمقلد يأخذ حكم المجتهد ،فهذا ُوسعه ،وثق ف هذا العالم وأحبه وظنه
عىل خي وأنه مصيب ف ذلك ففعل ،فمن حيث النية هو مثاب ،لكن هذا
يتعلق بأحكام اآلخرة ،أما أحكام الدنيا يقال هذا العالم وكذلك العام أخطأوا
ف هذا الفعل وفعلهم خطأ وضاللة وبدعة ،أما ما يتعلق بالنيات فهذا أمره
إىل هللا سبحانه وتعاىل.
ً
وقد يكون شيخ اإلسالم -رحمه هللا تعاىل -ذكر هذا تأليفا لقلوب بعضهم
حب تقبل نفوسهم هذا اإلنكار فيعودوا إىل الحق والهدى ،فقد يكون ذكر
هذا لمصلحة راجحة ،لكنه ف األصل يتعلق بأحكام اآلخرة ال أحكام الدنيا،
أما ف أحكام الدنيا يجب إنكار المنكر.
وف الختام أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يغفر للفاكهان ولعلماء السنة أجمعي،
وأن يغفر ىل ولكم ولوالدينا ،إنه الرحمن الرحيم ،وجزاكم هللا ً
خيا.
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