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( والداينة، 2( آدم، مث ما كان القوم عليه من األمانة )1"والعادة اليت جبل هللا عليها بين )-1 .1
 كتمانه.(  3وما أوجبته شريعتهم من بيان احلق يوجب العلم اليقيين أبن مثل هذا ممتنع )

وليس الغرض الكالم يف مسألة اإلمامة، وإمنا الغرض أن اختاذ هذا اليوم عيدا حمدث ال أصل 
ىت من اختذ ذلك اليوم عيدا، ح-له، فلم يكن يف السلف ال من أهل البيت وال من غريهم

 حيدث فيه أعماال. إذ األعياد شريعة من الشرائع، فيجب فيها االتباع، ال االبتداع.

لى هللا عليه وسلم خطب وعهود ووقائع يف أايم متعددة: مثل يوم بدر، وحنني، وللنيب ص
واخلندق، وفتح مكة، ووقت هجرته، ودخوله املدينة، وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد 
الدين. مث مل يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك األايم أعيادا. وإمنا يفعل مثل هذا النصارى 

وادث عيسى عليه السالم أعيادا، أو اليهود، وإمنا العيد شريعة، الذين يتخذون أمثال أايم ح
 فما شرعه هللا اتبع. وإال مل حيدث يف الدين ما ليس منه.

وكذلك ما حيدثه بعض الناس، إما مضاهاة للنصارى يف ميالد عيسى عليه السالم، وإما 
ذه احملبة واالجتهاد، ( على ه4حمبة للنيب صلى هللا عليه وسلم، وتعظيما. وهللا قد يثيبهم )

من اختاذ مولد النيب صلى هللا عليه وسلم عيدا. مع اختالف الناس يف مولده.  -ال على البدع
، مع قيام املقتضي له وعدم املانع منه لو كان خريا. ولو كان هذا مل يفعله السلففإن هذا 

بة كانوا أشد حم  ( حمضا، أو راجحا لكان السلف رضي هللا عنهم أحق به منا، فإهنم5خريا )
 لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على اخلري أحرص.

_________ 

 ( يف )أ( : بنو.1)

 ( قوله: من األمانة والداينة: سقط من )أد ط( .2)

 ( يف )ج د( : ميتنع.3)

 ( يف )ب( : يثبتهم.4)

 (1)من املطبوعة.".  (2( سطر )295( يف املطبوعة: اختالف يف العبارة. راجع: )ص5)
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 "]االستسقاء أبهل اخلري األحياء إمنا يكون بدعائهم[-2 .2

واملقصود هنا أنه قد علم أن مالكا من أعلم الناس مبثل هذه األمور، فإنه مقيم ابملدينة، يرى 
ما يفعله التابعون واتبعوهم، ويسمع ما ينقلونه عن الصحابة وأكابر التابعني، وهو ينهى عن 

مر . وقد أجدب الناس على عهد عمل يفعله السلفالقرب للدعاء، ويذكر أنه  الوقوف عند
 ( رضي هللا عنه، فاستسقى ابلعباس.1)

ففي صحيح البخاري، عن أنس: " أن عمر استسقى ابلعباس، وقال: اللهم إان كنا إذا 
 . (2أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإان نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون )

فاستسقوا به كما كانوا يستسقون ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف حياته، وهو أهنم يتوسلون 
بدعائه وشفاعته هلم، فيدعو هلم ويدعون معه كاإلمام واملأمومني، من غري أن يكونوا يقسمون 
على هللا مبخلوق، كما ليس هلم أن يقسم بعضهم على بعض مبخلوق، وملا مات النيب صلى 

 يه وسلم توسلوا بدعاء العباس واستسقوا به.هللا عل

( قال الفقهاء: يستحب االستسقاء أبهل اخلري والدين، واألفضل أن يكون من 3وهلذا )
( بيت النيب صلى هللا عليه وسلم، وقد استسقى معاوية بيزيد بن األسود اجلرشي 4أهل )

 (7) ( نستسقي بيزيد بن األسود، اي يزيد ارفع6( وقال اللهم إان )5)
_________ 

 ( يف )أط( : ابن اخلطاب.1)

( صحيح البخاري، كتاب االستسقاء، ابب سؤال الناس اإلمام االستسقاء إذا قحطوا، 2)
 ( من فتح الباري.394/  2( ، )1010احلديث رقم )

 ( وهلذا: سقطت من )د( .3)

 ( يف )ط( : من أهل بيت رسول هللا.4)

( هو: يزيد بن األسود اجلرشي أبو األسود، ذكره بعضهم من الصحابة، وال يثبت ذلك، 5)
 وهو يف عداد الشاميني، من العباد، وكان أدرك اجلاهلية واإلسالم. 

 ( .9393( ، )ت673/  3انظر: اإلصابة )

 ( إان: سقطت من )أط( .6)
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 (1)( يف )ط( : )زوج. . فزوج( وهو حتريف.". 7)
 

 بعد احلج بدعة مكروهة مل يفعلها السلف "العمرة-3 .3

)إن االعتمار من مكة وترك الطواف ليس مبستحب؛ بل املستحب هو الطواف دون 
الكتاب والسنة،  ، ومل يؤمر هبا يفمل يفعله السلفاالعتمار، بل االعتمار فيه حينئذ هو بدعة 

 اق العلماء.كروهة ابتفوال قام دليل شرعي على استحباهبا، وما كان كذلك؛ فهو من البدع امل

وهلذا كان السلف واألئمة ينهون عن ذلك؛ فروى سعيد يف ))سننه(( عن طاووس أجل 
أصحاب ابن عباس؛ قال: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري أيؤجرون عليها أم يعذبون؟ 

 نقيل: فلم يعذبون؟ قال: ألنه يدع الطواف ابلبيت، وخيرج إىل أربعة أميال وجييء، وإىل أ
جييء من أربعة أميال قد طاف مئيت طواف، وكلما طاف ابلبيت كان أفضل من أن ميشي 

 يف غري شيء.

قال أبو طالب: قيل ألمحد بن حنبل: ما تقول يف عمرة احملرم؟ فقال: أي شيء فيها؟ العمرة 
( ، وقالت عائشة: 1عندي اليت تعمد هلا من منزلك، قال هللا: }وأمتوا احلج والعمرة هلل{ )

إمنا العمرة على قدره. يعين: على قدر النصب والنفقة، وذكر حديث علي وعمر: إمنا إمتامها 
 أن حترم هبا من دويرة أهلك.

قال أبو طالب: قلت ألمحد: قال طاووس: الذين يعتمرون من التنعيم ال أدري يؤجرون أو 
بعة أميال، وخيرج ر يعذبون؟ قيل له: مل يعذبون؟ قال: ألنه ترك الطوف ابلبيت، وخيرج إىل أ

إىل أن جييء من أربعة أميال قد طاف مئيت طواف، وكلما طاف ابلبيت كان أفضل من أن 
 ميشي يف غري شيء؛ فقد أقر أمحد قول طاووس هذا الذي استشهد به أبو طالب لقوله.

_________ 

 (2).". 196( البقرة: 1)
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 ( .1(( )204"له وأنصتوا لعلكم ترمحون )-4 .4

ابعون فيهم من ميوت أو يصعق عند مساع القرآن فمن السلف من أنكر ذلك فلما كان الت
ورآه بدعة، وأن صاحبه متكلف، وأما أكثر السلف والعلماء فقالوا: إن ]كان[ صاحبه 
مغلواب، والسماع مشروعا، فهذا ال أبس به، فقد صعق الكليم ملا جتلى ربه للجبل، بل هو 

 يقسو قلبه.حال حسن حممود فاضل ابلنسبة إىل من 

وحال الصحابة ومن سلك سبيلهم أفضل وأكمل، فإن الغشي والصراخ واالختالج إمنا 
 -بينا كحال ن-يكون لقوة الوارد على القلب، وضعف القلب عن محله، فلو قوي القلب 

 لكان أفضل وأكمل. -وأصحابه -صلى هللا عليه وسلم 

وة كما ذم هللا تعاىل اليهود على قسولو مل يرد على القلب ما حيركه لكان قاسيا مذموما،  
 القلوب.

وما زال السلف كذلك إىل حد املئة الثالثة، صار قوم من العباد جيتمعون لسماع القصائد 
املرققة، ورمبا ضربوا ابلقضيب لذلك، ويسمون ذلك التغبري، فأنكر األئمة ذلك، ورأوا أنه 

ت ببغداد شيئا رضي هللا عنه: خلف حىت قال فيهم الشافعي مل يفعله السلفبدعة حمدثة؛ إذ 
 أحدثته الزاندقة يسمونه التغبري، يصدون به الناس عن القرآن.

__________ 

 (1).". 204( سورة األعراف: 1)
 

 "فصل:-5 .5

وهذا الذي ذكرانه مما يدل على أن الطواف أفضل فهو يدل على أن االعتمار من مكة 
ه اف دون االعتمار؛ بل االعتمار فيوترك الطواف ليس مبستحب؛ بل املستحب هو الطو 

لى ومل يؤمر هبا يف الكتاب والسنة وال قام دليل شرعي ع مل يفعله السلفحينئذ هو بدعة 
استحباهبا وما كان كذلك فهو من البدع املكروهة ابتفاق العلماء. وهلذا كان السلف واألئمة 

 قال: الذين ينهون عن ذلك فروى سعيد يف سننه عن طاوس أجل أصحاب ابن عباس
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يعتمرون من التنعيم ما أدري أيؤجرون عليها أم يعذبون؟ قيل: فلم يعذبون؟ قال: ألنه يدع 
الطواف ابلبيت وخيرج إىل أربعة أميال وجييء. وإىل أن جييء من أربعة أميال قد طاف مائيت 
طواف وكلما طاف ابلبيت كان أفضل من أن ميشي يف غري شيء. قال أبو طالب: قيل: 

د بن حنبل. ما تقول يف عمرة احملرم؟ فقال أي شيء فيها؟ العمرة عندي اليت تعمد هلا ألمح
 (1)من منزلك. قال هللا:". 

 

 ، بل قد عابه بعضهم.مل يفعله السلف"وقد رواه الربيع عن الشافعي، وأنه -6 .6

وكان هذا القول هو املعمول به يف زمن بين أمية؛ حذرا من أن يظن مبن صلى مجاعة بعد 
اعة املسجد األوىل أنه اخالف للسلطان مفتئت عليه، ال يرى الصالة معه، وال مع من مج

 أقامه يف إمامه املساجد.

وقد استدل بعضهم هلذا مبا روى معاوية بن حيىي، عن خالد احلذاء، عن عبد الرمحن بن أيب 
ريد الصالة، ي أقبل من نواحي املدينة -صلى هللا عليه وسلم  -بكرة، عن أبيه، أن رسول هللا 

 فوجد الناس قد صلوا، فمال إىل منزله، فجمع أهله، فصلى هبم.

 خرجه الطرباين.

 ومعاوية بن حيىي، ال حيتج به.

وذهب أكثر العلماء إىل جواز إعادة اجلماعة يف املساجد يف اجلملة كما فعله أنس بن 
 داود.مالك، منهم: عطاء وقتادة ومكحول، وهو قول إسحاق وأيب يوسف وحممد و 

 واختلف فيه عن احلسن والنخعي، فروي عنهما كالقولني.

 واملشهور: أنه يكره ذلك يف مسجدي مكة واملدينة خاصة، وجيوز فيما سوامها.

 ومن أتخري أصحابه من أحلق مبسجدي مكة واملدينة املسجد األقصى يف الكراهة.

 وعن أمحد رواية أخرى: ال يكره حبال.

ومن أصحابنا من كرهه يف املساجد العظام اليت يتوىل السلطان عادة ترتيب أئمتها كاجلوامع 
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 (1)وحنوها؛ لئال يتطرق بذلك إىل االفتئات عليه، ومل يكرهه يف املساجد اليت يرتب". 
 

"واملواسم الدينية إال ما كان اثبتا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإن الناس إمنا أمروا -7 .7
ل ن يعبدوا هللا اخلصني له الدين حنفاء فمن تعبد هلل مبا مل يشرعه هللا فعمله مردود عليه لقو أ

ظر الشارع وهو يف ن« من عمل عمال ليس عليه أمران فهو رد»النيب صلى هللا عليه وسلم: 
بدعة وكل بدعة ضاللة. وإن من مجلة البدع ما ابتدعه بعض الناس يف شهر ربيع األول من 

د املولد النبوي، جيتمعون يف الليلة الثانية عشرة منه يف املساجد أو يف البيوت بدعة عي
فيصلون على النيب صلى هللا عليه وسلم بصلوات مبتدعة ويقرؤون مدائح للنيب صلى هللا 
عليه وسلم خترج هبم إىل حد الغلو الذي هنى عنه النيب صلى هللا عليه وسلم ورمبا صنعوا مع 

عليه فأضاعوا املال والزمان وأتعبوا األبدان فيما مل يشرعه هللا وال رسوله  ذلك طعاما يسهرون
وال عمله اخللفاء الراشدون وال الصحابة وال املسلمون يف القرون الثالثة املفضلة وال التابعون 
إبحسان ولو كان خريا لسبقوان إليه ولو كان خريا ما حرمه هللا تعاىل سلف هذه األمة وفيهم 

الراشدون واألئمة وما كان هللا تعاىل ليحرم سلف هذه األمة ذلك اخلري لو كان خريا اخللفاء 
مث أييت أانس من القرن الرابع اهلجري فيحدثون تلك البدعة، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
رمحه هللا يف كتابه )اقتضاء الصراط املستقيم اخالفة أصحاب اجلحيم( : ما حيدثه بعض الناس 

للنصارى يف ميالد عيسى وإما حمبة للنيب صلى هللا عليه وسلم وتعظيما له من إما مضاهاة 
 يفعله ملاختاذ مولد النيب صلى هللا عليه وسلم عيدا مع اختالف الناس يف مولده فإن هذا 

مع قيام املقتضى له وعدم املانع ولو كان خريا حمضا أو راجحا كان السلف أحق  السلف
رص بة للنيب صلى هللا عليه وسلم وتعظيما له منا وهم على اخلري أحبه منا فإهنم كانوا أشد حم

وإمنا كانت حمبته وتعظيمه يف متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته ظاهرا وابطنا ونشر ما 
بعث به واجلهاد على ذلك ابلقلب واليد واللسان وأكثر هؤالء الذين جتدهم حرصاء على 

ا هم مر الرسول صلى هللا عليه وسلم مما أمروا ابلنشاط فيه وإمنهذه البدع جتدهم فاترين يف أ
مبنزلة من حيلي املصحف وال يقرأ فيه أو يقرأ فيه وال يتبعه اهـ كالمه رمحه هللا تعاىل. أيها 
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املسلمون إن بدعة عيد املولد اليت تقام يف شهر ربيع األول يف الليلة الثانية عشرة منه ليس 
د ألنه مل يثبت أن والدة النيب صلى هللا عليه وسلم كانت تلك الليلة وقهلا أساس من التاريخ 

اضطربت أقوال املؤرخني يف ذلك فبعضهم زعم أن والدته يف اليوم الثاين من الشهر وبعضهم 
 (1)يف الثامن". 

 

"ونقل عن ابن أيب الصيف اليمىن أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل املصحف، -8 .8
 ، وقبور الصاحلني انتهى كالم احلافظ.وأجزاء احلديث

ونقل الطيب الناشري عن احملب الطربي، أنه جيوز تقبيل احلجر ومسه قال: وعليه عمل 
 العلماء الصاحلني، وينشد:

 أمر على الداير داير ليلى ... أقبل ذا اجلدار وذا اجلدارا

 وما حب الداير شغفن قليب ... ولكن حب من سكن الدايرا

ب االحنناء للقرب عند التسليم، وهو من البدع، ويظن من ال علم له أنه من شعار ومنها اجتنا
اتباعهم، ومن  الصاحل، واخلري كله يف مل يفعله السلفالتعظيم، وأقبح منه تقبيل األرض، 

خطر بباله أن تقبيل األرض أبلغ يف الربكة فهو من جهالته وغفلته، ألن الربكة إمنا هي فيما 
 وال السلف وعملهم.وافق الشرع وأق

قال ابن مجاعة: وليس عجيب ممن جهل ذلك فارتكبه، بل عجيب ممن أفىت بتحسني ذلك 
 مع علمه بقبحه واخالفته لعمل السلف.

، سواء -ه وسلمصلى هللا علي -ومنها: أن ال مير ابلقرب الشريف حىت يقف ويسلم على النيب
 ايرته.مر من داخل املسجد أو من خارجه، ويكثر من قصده وز 

 عليه صلى هللا -وروى ابن أيب الدنيا عن أيب حازم أن رجال أاته، فحدثه أنه رأى النيب
 يقول: -وسلم

قل أليب حازم: أنت املار يب معرضا، ال تقف تسلم علي، فلم يدع ذلك أبو حازم منذ بلغته 
 هذه الرؤاي.

ذلك على  وإيثار -صلى هللا عليه وسلم -ومنها: إكثار الصالة والتسليم على رسول هللا
                                         

 1/37الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع  (1)
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 سائر األذكار ما دام هناك. ومنها: اغتنام ما أمكن من الصيام ولو يسريا من األايم.

ومنها احلرص على فعل الصلوات اخلمس ابملسجد النبوي يف اجلماعة، واإلكثار من النافلة 
ألول إال أن يكون الصف ا -صلى هللا عليه وسلم -مع حتري املسجد الذي كان فيه زمنه

رجه فهو أوىل، وإن أمكنه مالزمته، وأن ال يفارقه إال لضرورة أو مصلحة راجحة، فليغتنم خا
ذلك، وكلما دخله فليجدد نية االعتكاف، وهلل در القائل: متتع إن ظفرت بنيل قرب وحصل 

 ما استطعت من ادخاره.

ل أن خيرج، بقال أبو اخلد: كانوا يستحبون ملن أتى املساجد الثالثة أن خيتم فيها القرآن ق
 رواه سعيد بن منصور.

 (1)قال أبو اليمن بن عساكر: وليحرص على املبيت ابملسجد، ولو ليلة حيييها ابلذكر،". 
 

 "املبحث احلادي عشر-9 .9

 بدعة االحتفال ابملولد النبوي

 

من البدع املنتشرة يف بالد العامل اإلسالمي ويف بالدان بدعة االحتفال ابملولد النبوي بل أصبح 
وم املولد النبوي عيدا رمسيا تعطل فيه الدوائر واملؤسسات الرمسية واملصانع أعماهلا ويسمونه ي

 عيد املولد النبوي.

وتقام االحتفاالت وتلقى اخلطاابت وتعقد حلقات اإلنشاد وتقرأ قصة املولد وقد يصاحب 
التربج و  ذلك بعض املنكرات كاختالط الرجال ابلنساء وما يتبع ذلك من الرقص والتصفيق

 وعزف الفرق املوسيقية داخل ساحات املسجد.

 األدلة على بدعيته

إن هذه االحتفاالت بدعة وال جيوز فعلها وال يصح اعتبار املولد عيدا من أعياد املسلمني 
 ويدل على عدم جواز كل ذلك ما يلي:

حل بل لصاا ومل يفعله السلفأوال: إن هذا العمل ليس له أصل يف الكتاب وال يف السنة 
عله وال خلفاؤه مل يف -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك من ]البدع احملدثة يف الدين ألن الرسول 

                                         
 12/399سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد  (1)
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الراشدون وال غريهم من الصحابة رضوان هللا على اجلميع وال التابعون هلم ابإلحسان يف 
 -وسلم  صلى هللا عليه -القرون املفضلة وهم أعلم الناس ابلسنة وأكمل حبا لرسول هللا 

ه قال: )من أن -صلى هللا عليه وسلم  -ابعة لشرعه ممن بعدهم وقد ثبت عن النيب ومت
أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد( أي مردود عليه وقال يف حديث آخر: )عليكم 
بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ وإايكم 

حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة( ففي هذين احلديثني حتذير شديد وحمداثت األمور فإن كل 
 (1)من إحداث". 

 

"البدع والعمل هبا وقد قال هللا سبحانه يف كتابه املبني: )وماءااتكم الرسول -10 .10
فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا( وقال عز وجل: )فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم 

وقال سبحانه: )لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن  فتنة أو يصيبهم عذاب أليم( 
كان يرجو هللا واليوم االخر وذكر هللا كثريا( وقال تعاىل: ... )والسابقون االولون من 
املهاجرين واالنصار والذين اتبعوهم إبحسان رضي هللا عنهم ورضوا عنه وأعد هلم جنات 

كم فوز العظيم( وقال تعاىل: )اليوم أكملت لجتري حتتها االهنار خالدين فيها أبدا ذلك ال
دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم االسالم دينا( ، واآلايت يف هذا املعىن كثرية 
وإحداث مثل هذه املوالد يفهم منه أن هللا سبحانه مل يكمل الدين هلذه األمة وأن الرسول 

ون فأحدثوا حىت جاء هؤالء املتأخر  عليه الصالة والسالم مل يبلغ ما ينبغي لألمة أن تعمل به
يف شرع هللا ما مل أيذن به زاعمني أن ذلك مما يقرهبم إىل هللا وهذا بال شك فيه خطر عظيم 

انه قد أكمل وهللا سبح -صلى هللا عليه وسلم  -واعرتاض على هللا سبحانه وعلى رسوله 
 ( .1لعباده الدين وأمت عليهم النعمة[ )

قتضي له مع قيام امل مل يفعله السلفتيمية عن املولد: ]فإن هذا وقال شيخ اإلسالم ابن 
وعدم املانع منه ولو كان هذا خريا حمضا أو راجحا لكان السلف رضي هللا عنهم أحق به 

هم على اخلري وتعظيما له منا و  -صلى هللا عليه وسلم  -منا فإهنم كانوا أشد حمبة لرسول هللا 
 ( .2أحرص[ )
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__________ 

 .4-3تحذير من البدع ص ( ال1)
 (1).". 295( اقتضاء الصراط املستقيم ص 2)
 

 "يف االحتفاالت األخرى من املنكرات.-11 .11

وقلنا: إنه بدعة؛ ألنه ال أصل له يف الكتاب والسنة وعمل السلف الصاحل والقرون املفضلة، 
 وإمنا حدث متأخرا بعد القرن الرابع اهلجري، أحدثه الفاطميون الشيعة.

رمحه هللا: "أما بعد؛ فقد تكرر سؤال مجاعة  -اإلمام أبو حفص اتج الدين الفاكهاين قال 
من املباركني عن االجتماع الذي يعمله بعض الناس يف شهر ربيع األول ويسمونه املولد؛ هل 
 له أصل يف الدين؟ وقصدوا اجلواب عن ذلك مبينا واإليضاح عنه معينا؛ فقلت وابهلل التوفيق:

ذا املولد أصال يف كتاب وال سنة، وال ينقل عمله عن أحد من علماء األمة الذين ال أعلم هل
هم يف الدين، املتمسكون آباثر املتقدمني، بل هو بدعة أحدثها الباطلون، وشهوة نفس 

 .1اغنىت هبا األكالون"
رمحه هللا: "وكذلك ما حيدثه بعض الناس؛ إما مضاهاة  -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ارى يف ميالد عيسى عليه السالم، وإما حمبة للنيب صلى هللا عليه وسلم وتعظيما ... للنص
مل ذا مع اختالف الناس يف مولده؛ فإن ه -من اختاذ مولد النيب صلى هللا عليه وسلم عيدا 

 -رضي هللا عنهم  -، ولو كان هذا خريا حمضا أو راجحا؛ لكان السلف يفعله السلف
 وا أشد حمبة للين صلى هللا عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على اخلريأحق به منا؛ فإهنم كان

أحرص، وإمنا كانت حمبته وتعظيمه يف متابعته، وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته ابطنا 
وظاهرا، ونشر ما بعث به، واجلهاد على ذلك ابلقلب واليد واللسان؛ فإن هذه السابقني 

 انتهى2والذين اتبعوهم إبحسان"األولني من املهاجرين واألنصار 

__________ 

 رسالة )املورد يف عمل املولد( . 1
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 (1)( بتحقيق الدكتور انصر العقل.". 615/ 2)اقتضاء الصراط املستقيم( )
 

ي له، مع قيام املقتض مل يفعله السلف"اختالف الناس يف مولده، فإن هذا -12 .12
 رضي هللا -ا أو راجحا لكان السلف وعدم املانع فيه لو كان خريا، ولو كان خريا حمض

أحق به منا، فإهنم كانوا أشد حمبة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتعظيما له منا،  -عنهم
وهم على اخلري أحرص، وإمنا كمال حمبته وتعظيمه يف متابعته، وطاعته واتباع أمره، وإحياء 

إن هذه قلب واليد واللسان، فسنته ابطنا وظاهرا، ونشر ما بعث به، واجلهاد على ذلك ابل
طريقة السابقني األولني من املهاجرين واألنصار، والذين اتبعوهم إبحسان، وأكثر هؤالء 

مع ما هلم فيها من حسن القصد واالجتهاد -الذين جتدهم حراصا على أمثال هذه البدع
م عما ه وسلجتدهم فاترين يف أمر الرسول صلى هللا علي -( 1الذي يرجى هلم هبما املثوبة )

أمروا ابلنشاط فيه، وإمنا هم مبنزلة من يزخرف املسجد وال يصلي فيه، أو يصلي فيه قليال، 
ومبنزلة من يتخذ املسابيح والسجادات املزخرفة، وأمثال هذه الزخارف الظاهرة اليت مل تشرع، 

 هـ.( ا. 2ويصحبها من الرايء والكرب، واالشتغال عن املشروع ما يفسد حال صاحبها(( )

_________ 

 ( .149يراجع تعليق الشيخ محود التوجيري يف الرد القوي ص ) -( 1)

 (2)( .". 616، 2/612يراجع: اقتضاء الصراط املستقيم ) -( 2)
 

"أحد. ومنه قوله تعاىل: }قل ما كنت بدعا من الرسل{ أي ما كنت أول -13 .13
 .1رسول أرسل قد أرسل قبلي كثريون

عة بدعة، فإحداثها واستجراحها للسلوك عليها هو: االبتداع، ومن هذا املعىن مسيت البد
 وكيفيتها وهيئتها هي: البدعة.

 وقد يسمى العمل املعمول على هذا الوجه أيضا بدعة.

 تعريف البدعة:

                                         
 334اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد ص/ (1)
 198البدع احلولية ص/ (2)
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البدعة شرعا: هي طريقة اخرتعة يف الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد ابلسلوك عليها 
 التعبد هلل تعاىل.

)طريقة( الطريقة والطريق والسبيل والصراط والسنة ألفاظ معناها واحد وهو:  شرح التعريف:
 ما رسم للسلوك عليه.

)اخرتعة يف الدين( حمدثة فيه على غري مثال سابق من الشرع. خرج هبذا القيد كل ما يظهر 
 لبادئ الرأي أنه اخرتع مما له أصل يف الشرع كجمع القرآن وتدوين السنن.

ين ألن البدعة حتدث يف الدين وإليه يضيفها صاحبها وهو املبتدع، فلو  وإمنا قيدت ابلد
كانت اخرتعة يف األمور الدنيوية على اخلصوص مل تسم بدعة كاملخرتعات احلديثة وسائر 

 ماال عهد به فيما تقدم من الزمان.

)تضاهي الطريقة الشرعية( أي تشاهبها يقصد ابلسلوك عليها ما يقصد ابلطريقة الشرعية 
وهو: التعبد هلل تعاىل ويف احلقيقة هي اخالفة لظاهر الشريعة من جهة ضرب احلدود وتعيني 
الكيفيات والتزام اهليئات اخلاصة أو األزمنة املعينة مع الدوام وحنو ذلك كالذكر هبيئة االجتماع 
على صوت واحد ورفع األيدي يف الدعاء مجاعيا بعد الصلوات اخلمس على الدوام واختاذ 

عليه  عيدا مضاهاة للنصارى يف عيد ميالد عيسى -صلى هللا عليه وسلم  -والدة النيب  يوم
فعله مل يالسالم، وقد أحدث عيد امليالد هذا يف اإلسالم بعد املائة السادسة من اهلجرة 

مع قيام املقتضى له وعدم املانع منه ولو كان هذا خريا حمضا أو راجحا لسبق إليه  السلف
صلى هللا  -ابة والتابعني رضي هللا عنهم فإهنم كانوا أشد حمبة لرسول هللا السلف من الصح

وتعظيما له منا وهم على اخلري أحرص وإمنا كمال حمبته صلى هللا عليه وسلم  -عليه وسلم 
وتعظيمه يف متابعته وطاعته وهي طريقة السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين 

 .2تبعوهم إبحسان
 صوم يوم النصف من وكذلك

__________ 

 لسان العرب. 1
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 (1).". 294اقتضاء الصراط املستقيم ص 2
 

"وال أحد من أصحابه، وهم أعلم بسنته، وأحرص منا على تعظيم رسول هللا -14 .14
صلى هللا عليه وسلم وتوقريه، وإمنا أحدث هذا املولد وغريه من املوالد لغري النيب صلى هللا 

الرافضة، يقول اإلمام أبو حفص اتج الدين الفاكهاين رمحه هللا يف  عليه وسلم الفاطميون
رسالة "املورد يف عمل املولد": "أما بعد: فقد تكرر سؤال مجاعة من املباركني عن االجتماع 
الذي يعمله بعض الناس يف شهر ربيع األول ويسمونه املولد، هل له أصل يف الدين؟، 

 ضاح عنه معينا.وقصدوا اجلواب عن ذلك مبينا واإلي

فقلت وابهلل التوفيق: ال أعلم هلذا املولد أصال يف كتاب هللا وال سنة نبيه صلى هللا عليه 
وسلم، وال ينقل عمله عن أحد من علماء األمة الذين هم القدوة يف الدين، املتمسكون 

 .آباثر املتقدمني، بل هو بدعةأحدثها البطالون، وشهوة نفس اغتىن هبا األكالون" اهـ
ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: "وكذلك ما حيدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى 
يف ميالد عيسى عليه السالم، وإما حمبة للنيب صلى هللا عليه وسلم وتعظيما من اختاذ مولد 

 عله السلف,مل يفالنيب صلى هللا عليه وسلم عيدا مع اختالف الناس يف مولده، فإن هذا 
ولو كان هذا خريا حمضا أو راجحا لكان السلف رضي هللا عنهم أحق به منا، فإهنم كانوا 
أشد حمبة للنيب صلى هللا عليه وسلم وتعظيما له منا وهم على اخلري أحرص، وإمنا حمبته 
وتعظيمه يف متابعته وطاعته، واتباع أمره وإحياء سنته ابطنا وظاهرا، ونشر ما بعث به، 

لك ابلقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقني األولني من املهاجرين واجلهاد على ذ
 اهـ. 1واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان" 

وأما من مل يشرب البدعة قلبه، وإمنا استحسنها، وظن أهنا تقربه إىل هللا عز وجل مث ظهر له 
ثل ذلك مبن رجع ماء ملالدليل على خالفها، وتعقل ذلك، فالغالب رجوعه وتوبته، وميثل العل

من اخلوارج بعد مناظرة ابن عباس هلم، وبرجوع املهتدي والواثق عن بدعتة القول خبلق 
 القرآن.

__________ 
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 (1)، حتقيق الدكتور انصر العقل.". 2/615اقتضاء الصراط املستقيم  1
 

د ح"التوفيق: ال أعلم هلذا املولد أصال يف كتاب وال سنة وال ينقل عمله عن أ-15 .15
من علماء األمة الذين هم القدوة يف الدين، املتمسكون آباثر املتقدمني، بل هو بدعة أحدثها 

 ( .1البطالون، وشهوة نفس اغتىن هبا األكالون )

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: وكذلك ما حيدث بعض الناس، إما مضاهاة للنصارى 
ختاذ يب صلى هللا عليه وسلم وتعظيما. . من ايف ميالد عيسى عليه السالم، وإما حمبة للن

  يفعله السلفملمولد النيب صلى هللا عليه وسلم عيدا مع اختالف الناس يف مولده، فإن هذا 
ولو كان هذا خريا حمضا وراجعا لكان السلف رضي هللا عنهم أحق به منا. فإهنم كانوا أشد 

حمبته  م على اخلري أحرص، وإمنا كانحمبة للنيب صلى هللا عليه وسلم وتعظيما له منا. وه
وتعظيمه يف متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته ابطنا وظاهرا ونشر ما بعث به واجلهاد 

 على ذلك ابلقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقني األولني من املهاجرين

_________ 

 (2)( رسالة املورد يف عمل املولد.". 1)
 

بدعة. ونقل تالوة هذه اآلية عن مالك ابطل وان ثبت أصل ما "وذكر أنه -16 .16
نقله عياض تقديرا فإن كالم مالك املنصوص عنه وعن أمثاله ينايف هذا ومل يذكره أحد من 
األئمة األربعة فيما فعله وال ذكر أحد منهم أن النيب صلى هللا عليه وسلم يسأل بعد املوت 

 ل هذا فيما ذكره طائفة من متأخري الفقهاء عن أعرايبال استغفارا وال غريه، وإمنا يعرف مث
 أنه أتى قرب النيب صلى هللا عليه وسلم وتال هذه اآلية وأنشد بيتني:

 أبيات األعرايب عند املرقد النبوي

 اي خري من دفنت ابلقاع أعظمه ... فطاب من طيبهن القاع واألكم

 ود والكرمنفسي الفداء لقرب أنت ساكنه ... فيه العفاف وفيه اجل

                                         
 21البدعة ضوابطها وأثرها السيء يف األمة ص/ (1)
 162التوحيد للفوزان ص/ (2)
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وقد ذكر ذلك صاحب املواهب اللدنية أيضا. وهلذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء 
استغفار هللا يف حضرة القرب وتالوة هذه اآلية عنده حمتجني هبذه احلكاية اليت ال يثبت هبا 
حكم شرعي السيما يف مثل هذا األمر الذي لو كان مشروعا مندواب لكان أصحاب رسول 

هللا عليه وسلم والتابعون أعلم به وأوىل ابلعمل من غريهم، فان العبادات مبناها هللا صلى 
التوقيف، والسيما إذا نسب أمر إىل هديه وشرعه وسنته، والعقل ال مدخل الستحسانه 
واستقباحه يف الدين، وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا 

 يرد لى هللا عليه وسلم يسأل يف حياته املسألة فيعطيها المأمورا به، فقد كان رسول هللا ص
سائال، وتكون املسألة حمرمة يف حق السائل، حىت قال صلى هللا عليه وسلم: "إين ألعطي 
أحدهم العطية فيخرج هبا يتأبطها انرا" قالوا: اي رسول هللا فلم تعطهم قال: "أيبون إال أن 

أن مالكا من أعلم الناس مبثل هذه األمور فإنه مقيم يسألوا وأيىب هللا يل البخل" ومعلوم 
ابملدينة يرى ما يفعله التابعون واتبعوهم ويسمع ما ينقلونه عن الصحابة، وأكابر التابعني، 

فكيف  لسلفمل يفعله اوهو ينهى عن الوقوف على القرب للدعاء ويوبخ فاعله، ويذكر أنه 
 (1)ينهى عن". 

 

 "اخلامتة-17 .17

 الة والسالم على رسول هللا، وبعد:احلمد هلل، والص

فمن خالل هذا البحث، وما ورد من فيه، يتبني لنا أن الذكر اجلماعي ليس له أصل يف دين 
هللا تعاىل، إذا مل ينقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم وال عن الصحابة الكرام أهنم يذكرون 

عل ذلك، نكروا على من ف، بل أ-رضي هللا عنهم–الصاحل  ومل يفعله السلفهللا مجاعة، 
ومل تنتشر هذه البدعة إال بقوة السلطان، وذلك على يد املأمون بن هارون الرشيد، ملا أمر 

 به ودعا إليه، مث اعتاده الناس، وشاع بينهم حىت أصبح عندهم كالفريضة.

وقد احتج أصحاب هذه البدعة بنصوص عامة ال تسعفهم صراحة عند االستدالل هبا. وقد 
عن  اجلواب -واحلمد هلل –للذكر اجلماعي، وقد سقنا  -ادعوها -كذلك مبصاحل   استدلوا

                                         
 244عراق وتذكرة أويل األلباب يف طريقة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ص/التوضيح عن توحيد اخلالق يف جواب أهل ال (1)
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حجتهم، بل وذكران بعضا من مفاسد هذه البدعة يف مبحث مستقل خالل هذا البحث، 
 وبينا بعضا من أضرارها على صاحبها، وعلى غريه.

، من هللاوأسأل هللا أن أكون قد وفقت يف إخراج هذا البحث، وما كان فيه من صواب ف
وما كان من خطأ فمين، وهللا ورسوله منه براء، وأسأل هللا القبول، واحلمد هلل رب العاملني.". 

(1) 
 

"مقيم ابملدينة يرى ما يفعله التابعون واتبعوهم، ويسمع ما ينقلون عن الصحابة -18 .18
 لف.ه السمل يفعلوأكابر التابعني، وهو ينهى عن الوقوف عند القرب للدعاء، ويذكر أنه 

واملقصود أن ما نقله هذا امللحد من جواز التوسل ابألنبياء واألولياء والصاحلني من األحاديث 
أنه إما كذب موضوع، وإما ضعيف ال يقوم به حجة وال تثبت به األحكام الشرعية، وكذلك 
ما نقله عن العلماء فهو من هذا النمط، فما سلكه هذا امللحد اخالف ملا كان عليه السلف 

احل والصدر األول، واتبع سبيل من خالفهم ممن ابتدع يف الدين، واتبع غري سبيل املؤمنني، الص
وهؤالء األكثرون كما قال تعاىل: }وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل هللا إن 

 [116يتبعون إال الظن وإن هم إال خيرصون{ ]األنعام
[ وقال تعاىل: }وما 103]يوسف وقال تعاىل: }وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني{

[ فهؤالء وإن كانوا 102وجدان ألكثرهم من عهد وإن وجدان أكثرهم لفاسقني{ ]األعراف
هم األكثرين فليسوا ابلسواد األعظم، واجلماعة املذكورين يف األحاديث النبوية، بل السواد 

وسلم    عليهاألعظم واجلماعة من كان على مثل ما كان عليه أصحاب رسول هللا صلى هللا
كالتابعني رضي هللا عنهم، واألئمة املهتدين، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، وإن كانوا 

 (2)قليال كما تقدم بيانه مفصال موضحا وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.". 
 

"فمن احتفل مبولده صلى هللا عليه وسلم يف شهر ربيع األول، ويف الثاين عشر -19 .19
صاب األمة؛ ملا تقدم من إمجاع العلماء على أن وفاته صلى هللا عليه منه، فإمنا حيتفل مب

                                         
 54الذكر اجلماعي بني االتباع واالبتداع ص/ (1)
 302الصواعق املرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص/ (2)
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وسلم كانت يوم االثنني، يف شهر ربيع األول، وقول مجهورهم أهنا يف الثاين عشر منه. وليس 
 من حمبته أن نقيم احتفاال يوم وفاته.

ملا جاز  ،ولو فرض أن مولده صلى هللا عليه وسلم كان يف هذا الشهر، ويف الثاين عشر منه
ألحد أن حيتفل هبذه املناسبة؛ لعدم ورود دليل شرعي جييز ذلك؛ وألن الصحابة رضي هللا 
عنه مل يفعلوه، مع أهنم أشد اتباعا له صلى هللا عليه وسلم، وأشد حبا ممن أتى بعدهم. 

م وكذلك مل يفعله أهل القرون الثالثة املفضلة؛ فلو كان خريا لسبقوان إليه. يقول شيخ اإلسال
، يفعله السلف ملابن تيمية يف شأن اختاذ مولد النيب صلى هللا عليه وسلم عيدا: فإن هذا 

مع قيام املقتضى له، وعدم املانع فيه لو كان خريا. ولو كان هذا خريا حمضا أو راجحا، 
لكان السلف رضي هللا عنهم أحق به منا؛ فإهنم كانوا أشد حمبة لرسول هللا صلى هللا عليه 

تعظيما له منا، وهم على اخلري أحرص. وغنما كمال حمبته وتعظيمه يف متابعته، وسلم و 
وطاعته، واتباع أمره، وإحياء سنته ابطنا وظاهرا، ونشر ما بعث به، واجلهاد على ذلك 

 ابلقلب واليد واللسان.

 .1فإن هذه طريقة السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان
ل على عدم احتفال السلف الصاحل ابملولد النبوي من اختالفهم يف تعيني اتريخ والدته وال أد

لعينها  -رتاضعلى سبيل االف-صلى هللا عليه وسلم؛ فلو كان يشرع فيها شيء من العبادات 
 .2الصحابة واهتموا هبا، ولكانت معلومة مشهورة

ليه وسلم أكثر ب نبيه صلى هللا ع"وابجلملة فإنه ينبغي للمسلم الذي حيب هللا تعاىل، وحي
مما حيب نفسه وولده، أن يسري على خطى ومنهج احلبيب حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه 

وأن يكثر من قراءة وحفظ الكتاب الذي أنزل عليه، ومن حفظ  -فداه أيب وأمي-وسلم 
ليه يف مجيع عوتدارس سنته وسيته يف كل أايم وليايل العام، وأن يكثر من الصالة والسالم 

 .3األوقات، وابألخص يف كل يوم مجعة وليلتها من كل أسبوع
__________ 

 .615/ 2اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية  1
 .363التربك: أنواعه وأحكامه للجديع ص 2
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 (1).". 168مذكرة العقيدة اإلسالمية للدكتور ابن جربين ص 3
 

"، 1على أن هذا كله منهي عنه""حكى مجع من أهل العلم إمجاع العلماء -20 .20
 هـ، وغريه من علماء505وذكر أبو حامد الغزايل الشافعي املتويف سنة 

__________ 

احل، واخلري كله يف الص مل يفعله السلفمن شعار التعظيم، وأقبح منه تقبيل األرض للقرب، 
لغ يف الربكة بومن خطر بباله أن تقبيل األرض أ –رمحهم هللا تعاىل ونفعنا هبم  –اتباعهم 

فهو من جهالته وغفلته؛ ألن الربكة إمنا هي فيما وافق الشرع وأقوال السلف وعملهم، وليس 
عجيب ممن جهل ذلك فارتكبه، بل عجيب ممن أفىت بتحسينه مع علمه بقبحه واخالفته لعمل 
السلف، واستشهد لذلك ابلشعر. نسأل هللا أن يوفقنا يف القول والعمل، وأن يعصمنا من 

 .23،24هلوى والزلل مبنه وكرمه". وينظر: رسالة التوحيد للدهلوي اهلندي صا
، االستغاثة يف الرد على 32-27" ينظر: رسالة زايرة القبور واالستنجاد ابملقبور، ص1"

، 294، 136، 109-27/79، و26/97، و4/521، جمموع الفتاوى1/356البكري 
، 98-93، الزواجر: الكبرية 109،178، الصارم املنكي ص92االختيارات: اجلنائز ص

أي اإلمام  -: "قال: 454، وقال اهليتمي يف حاشيته على منسك النووي ص149ص 1ج
. وقال 191: رأيت أهل العلم ابملدينة ال ميسون القرب". وينظر: الصارم املنكي ص-أمحد 

وز أن ال جي –أي من مسائل الزايرة  –:"الثامن 453اإلمام النووي الشافعي يف منسكه ص
 يطاف بقرب النيب صلى هللا عليه وسلم، ويكره إلصاق البطن والظهر جبدار القرب، قاله احلليمي

وغريه. ويكره مسحه ابليد وتقبيله، بل األدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر يف حياته 
 ال صلى هللا عليه وسلم، هذا هو الصواب، وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، وينبغي أن

يغرت بكثري من العوام يف اخالفتهم ذلك، فإن االقتداء والعمل إمنا يكون أبقوال العلماء، وال 
 (2)يلتفت إىل حمداثت العوام وجهاالهتم.. ومن خطر بباله أن". 

 

                                         
 172املفيد يف مهمات التوحيد ص/ (1)
 293تسهيل العقيدة اإلسالمية ص/ (2)
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"وليس من حمبته صلى هللا عليه وسلم أن نقيم احتفاال يف وقت وفاته عليه -21 .21
" وال أن تقرأ سريته 1العبيديون أنه وقت والدته" الصالة والسالم، والذي قطع الرافضة

والقصائد الشركية أو غري الشركية يف ليلة من ليايل العام، فإن هذا من اخالفة سنته، ومن 
 الزايدة املبتدعة احملرمة يف شريعته صلى هللا عليه وسلم، وفيها تقليد لطرق الكفار والرافضة

 "،2"– رضي هللا عنهم -ة مجيع أصحابه وترك لطريقته صلى هللا عليه وسلم وطريق

__________ 

 .227، و38-32وجالء األفهام ص
:"هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه صلى هللا 14" قال الفاكهاين املالكي يف املورد ص1"

احلزن  هو بعينه الشهر الذي تويف فيه، فليس الفرح أوىل من –وهو ربيع األول  –عليه وسلم 
 فيه".

:"مث العجب العجيب كيف يعملون املولد 1/238اج املالكي يف املدخل وقال ابن احل
ابألغاين والفرح والسرور ألجل مولده صلى هللا عليه وسلم يف هذا الشهر الكرمي، وهو عليه 
الصالة والسالم انتقل فيه إىل كرامة ربه وفجعت األمة فيه، وأصيبت مبصاب عظيم ال يعدل 

لى هذا كان يتعني البكاء واحلزن الكثري ملا أصيب به. ذلك غريها من املصائب أبدا؟ ع
فانظر يف هذا الشهر الكرمي كيف يلعبون فيه ويرقصون، وال يبكون وال حيزنون؟ ولو فعلوا 

 ذلك لكان أقرب إىل احلال، مع أهنم لو فعلوا ذلك والتزموه لكان أيضا بدعة".

:"يف هذا الشهر 139بتدعات صوقال حممد بن عبد السالم الشقريي املصري يف السنن وامل
 ولد، وفيه تويف، فلماذا يفرحون مبيالده وال حيزنون لوفاته".

: "ما حيدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى 619" قال شيخ اإلسالم يف االقتضاء ص2"
من اختاذ  …يف ميالد عيسى عليه السالم، وإما حمبة للنيب صلى هللا عليه وسلم، وتعظيما 

 يفعله مللى هللا عليه وسلم عيدا، مع اختالف الناس يف مولده، فإن هذا مولد النيب ص
 (1)، مع قيام املقتضي له". السلف
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[ ، وقال سبحانه وتعاىل: }والذين كفروا يتمتعون وأيكلون كما 7"]الروم: -22 .22
[ ، وقال جل وعال: }أم حتسب أن أكثرهم 12أتكل األنعام والنار مثوى هلم{ ]حممد: 

 ".1[ "44يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال{ ]الفرقان:  يسمعون أو

__________ 

" كما أن التشبه ابلكفار الذين هم أدىن منزلة من املسلم والذين يعتقدون اعتقادات كفرية 1"
ضالة ويتصفون بصفات أو يتخلقون أبخالق ال تليق ابملسلم أن التشبه هبم يف األمور 

به به تشاهبني حمبة وتقاراب، ويقود املتشبه إىل أن يتخلق أبخالق من تشالظاهرة يورث بني امل
وأن يعمل مثل أعماله، ورمبا يقوده يف آخر األمر إىل أن يعتقد اعتقاداته الكفرية الضالة. 
وهذا مشاهد، فإن من يلبس ثياب اجلند يشعر من نفسه نوع ختلق أبخالقهم، وتصري طبيعته 

ه مانع ولذلك ورد النهي عن التشبه ابلكفار، وعن التشبه بكل من منقادة لذلك إال أن مينع
هو يف منزلة أدىن من منزلة املسلم أو يتصف ببعض الصفات اليت ال تليق ابملسلم، فورد يف 
بعض األحاديث النهي عن التشبه ابلشيطان، والبهائم، وأهل اجلاهلية، والفساق، والنساء، 

عن التشبه مبا اختص بفعله العجم واألعراب ولو كانوا والعجم واألعراب، واملراد النهي 
؛ ألن ترك السلف له دليل على أنه مفضول يف أقل أحواله. ومل يفعله السلفمسلمني 

، جمموع 488 – 486، 411 – 371، 366، 164، 83 – 1/80وينظر: االقتضاء 
شبه ، الت6/104، فيض القدير 310، 307، 304، 260 – 28/256فتاوى ابن تيمية 

 (1).". 173، 156، 130، 54املنهي عنه ص
 

"نقله: إما أن يكونوا جهلة، أو أهنم يكتمون احلق لغرض يف نفوسهم، وكال -23 .23
األمرين ابطل ممتنع، فال يبقى إال القول أبنه مل يقع يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

 وال عهد الصحابة شيء من ذلك ويقرون عليه.

: أبن هذه العبارة وهي قوهلم: إنه يتيه يف بيداء العدم يلزم منها عدم  -ضا أي -وجياب عنهم 
كمال الدين، وعدم تبليغ الرسول صلى هللا عليه وسلم البالغ املبني، حىت جيتهد أولئك يف 
اخرتاع عبادات مل تكن يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم، على احتمال أن تكون وقعت 
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ت  هللا بكمال الدين يف قوله تعاىل: }اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمومل تنقل إلينا، وقد أخرب
 [ .3عليكم نعميت ورضيت لكم األسالم دينا{ ]املائدة: 

لكن املناوئني البن تيمية: ال يقولون هبذا إال فيما خيالف أهواءهم، وإال فهم يذكرون عن 
على  بعض فيها، وهذا يدلمسائل أهنا ال جتوز لعدم ورودها، ومع ذلك ال يرد بعضهم على 

أهنم يتبعون أهواءهم، وهللا تعاىل يقول: }ومن أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من هللا{ 
 [ .50]القصص: 

( هذا املوقف  1هـ( : )أنكر العز بن مجاعة )973 -مثال ذلك قول ابن حجر اهليتمي )ت 
ول حمتجا أبن واحدا ( إىل موقفه األ2كالعود بعد السالم على الشيخني رضي هللا عنهما )

 ( وأقره عى هذا.3منهما مل يرد عن الصحابة، وال التابعني( )

من شعار  -أي االحنناء للقرب الشريف  -: )ويظن من ال علم له أنه -أيضا  -وقال 
 كله يف اتباعهم( الصاحل، واخلري مل يفعله السلفالتعظيم، وأقبح منه تقبيل األرض له؛ ألنه 

(4. ) 

_________ 

( العز بن مجاعة: عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم بن مجاعة الكناين الشافعي املصري 1)
 هـ.767احلموي األصل، احلافظ، ويل قضاء الداير املصرية، وجاور احلجاز فمات مبكة سنة 

 .2/489، الدرر الكامنة البن حجر 10/79انظر يف ترمجته: طبقات الشافعية للسبكي 
 هللا عنهما يف الزايرة.( أيب بكر وعمر رضي 2)

 .128 - 127( اجلوهر املنظم ص3)
 (1).". 161( اجلوهر املنظم ص4)
 

 -"أحدثه الفاطميون الشيعة، قال اإلمام أبو حفص اتج الدين الفاكهاين -24 .24
: )أما بعد: فقد تكرر سؤال مجاعة من املباركني عن االجتماع الذي يعمله بعض -رمحه هللا 

الناس يف شهر ربيع األول، ويسمونه املولد، هل له أصل يف الدين، وقصدوا اجلواب عن 
 :-وابهلل التوفيق  -ينا، فقلت ذلك مبينا، واإليضاح عنه مع
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ال أعلم هلذا املولد أصال يف كتاب وال سنة، وال ينقل عمله عن أحد من علماء األمة، الذين 
هم القدوة يف الدين، املتمسكون آباثر املتقدمني، بل هو بدعة أحدثها البطالون، وشهوة 

 نفس اغتىن هبا األكالون( .

: )وكذلك ما حيدثه بعض الناس، إما مضاهاة -هللا رمحه  -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 -وسلم  صلى هللا عليه -وإما حمبة للنيب  -عليه السالم  -للنصارى يف ميالد عيسى 

يف  عيدا، مع اختالف الناس -صلى هللا عليه وسلم  -وتعظيما ... من اختاذ مولد النيب 
 -أو راجحا لكان السلف  ، ولو كان هذا خريا حمضا،مل يفعله السلفمولده، فإن هذا 

وتعظيما  -لم صلى هللا عليه وس -أحق به منا، فإهنم كانوا أشد حمبة للنيب  -رضي هللا عنهم 
له منا، وهم على اخلري أحرص، وإمنا كان حمبته وتعظيمه يف متابعته وطاعته، واتباع أمره 

اللسان، واليد و  وإحياء سنته ابطنا وظاهرا، ونشر ما بعث به، واجلهاد على ذلك ابلقلب
 (1)فإن هذه طريقة السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم". 

 

"ابحلوائج، وكتب الرقاع فيها اي موالي افعل يب كذا وكذا، وأخذ تربتها تربكا، -25 .25
وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها، وإلقاء اخلرق على الشجر اقتداء مبن عبد 

لعزى، والويل عندهم ملن مل يقبل مشهد الكف، ومل يتمسح آبجرة مسجد امللموسة الالت وا
يوم األربعاء، ومل يقل احلمالون على جنازته الصديق أبو بكر أو حممد وعلي، أو مل يعقد 
على قرب أبيه أزجا ابجلص واآلجر، ومل خيرق ثيابه إىل الذيل، ومل يرق ماء الورد على القرب" 

 انتهى.

 ذكر يف فصل ما ال ينبغي فعله للزائر ما نقله عن املرزوقي مما هو من قبيل هذه والنبهاين
البدع بل أفظع، فكيف يقول: إن ابن عبد اهلادي كذب يف ذلك؟ وقد صان هللا أهل 
احلديث وحفاظ السنة من الكذب واحلمد هلل. نعم إن املتصوفة واملتشيخني هم بيت الكذب 

 ومعدنه.

 ن حجر أنه قال: ويكره أيضا االحنناء للقرب الشريف، وأقبح منه تقبيلونقل النبهاين عن اب
األرض ذكره ابن مجاعة. ولفظه: قال بعض العلماء: إن ذلك من البدع أي القبيحة، ويظن 
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من ال علم له أنه من شعار التعظيم، وأقبح منه تقبيل األرض له صلى هللا عليه وسلم ألنه 
لغ يف كله يف اتباعهم، ومن خطر بباله أن تقبيل األرض أبالصاحل واخلري   مل يفعله السلف

الربكة فهو من جهالته وغفلته، ألن الربكة إمنا هي فيما وافق الشرع وأقوال السلف وعملهم، 
وليس عجيب ممن جهل ذلك فارتكبه، بل عجيب ممن أفىت بتحسينه مع علمه بقبحه واخالفته 

يد السمهودي: ولقد شاهدت بعض جهال لعمل السلف واستشهد لذلك ابلشعر، قال الس
 القضاة فعل ذلك حبضرة املنال وزاد بوضع اجلبهة كهيئة الساجد.

قال ابن حجر: ووقع من بعض الصاحلني نظري ذلك يف بعض قبور األولياء حبضريت، لكن 
الظاهر أنه كان يف حال أخرجه عن شعوره، ومن حتقق منه الوصول لذلك ال يعرتض عليه 

 إخل. انتهى.

فانظر أيها املنصف إىل معاندة النبهاين وأتباعه هلواه فإنه هو الذي نقل ذلك يف كتابه عمن 
 (1)يعتقد يف إمامته، مث ينكر وقوع ذلك ويكذب حفاظ احلديث". 

 

 "املنع من االستئجار على القراءة للميت-26 .26

له أحد من يفع قال رمحه هللا: ]وأما استئجار قوم يقرءون القرآن ويهدونه للميت! فهذا مل
 السلف، وال أمر به أحد من أئمة الدين، وال رخص فيه.

 واالستئجار على نفس التالوة غري جائز بال خالف.

وإمنا اختلفوا يف جواز االستئجار على التعليم وحنوه مما فيه منفعة تصل إىل الغري، والثواب ال 
ابه ما الصة، فال يكون له من ثو يصل إىل امليت إال إذا كان العمل هلل، وهذا مل يقع عبادة خ

يهدي إىل املوتى، وهلذا مل يقل أحد: إنه يكرتي من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إىل 
امليت؛ لكن إذا أعطى ملن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة ألهل القرآن على ذلك، كان 

 هذا من جنس الصدقة عنه، فيجوز.

طلة؛ ن ماله ملن يقرأ القرآن على قربه، فالوصية ابويف االختيار: لو أوصى أبن يعطى شيء م
 ألنه يف معىن األجرة انتهى.

 وذكر الزاهدي يف الغنية: أنه لو وقف على من يقرأ عند قربه، فالتعيني ابطل.
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وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغري أجرة، فهذا يصل إليه، كما يصل ثواب الصوم 
 واحلج.

 عروفا يف السلف، وال أرشدهم إليه النيب صلى هللا عليه وسلم! ففإن قيل: هذا مل يكن م

إن كان مورد هذا السؤال معرتفا بوصول ثواب احلج والصيام والدعاء، قيل له: ما الفرق  
بني ذلك وبني وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون السلف مل يفعلوه حجة يف عدم 

هم قيل: فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرشدالوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن 
إىل الصوم واحلج والصدقة دون قراءة القرآن! قيل: هو صلى هللا عليه وسلم مل يبتدئهم بذلك، 
بل خرج ذلك منه اخرج اجلواب هلم، فهذا سأله عن احلج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله 

صوم لك، وأي فرق بني وصول ثواب العن الصوم عنه، فأذن له فيه، ومل مينعهم مما سوى ذ
 الذي هو جمرد نية وإمساك وبني وصول ثواب القراءة والذكر؟[ .

يقع يف بعض البالد اليت يغمرها اجلهل، أو تكثر فيها البدع، أنه إذا مات امليت فإهنم جيمعون 
ول، أو عشرة من القراء مثال يف اليوم األول، واليوم الثاين، واليوم الثالث أو األسبوع األ

الشهر األول، ويقولون هلم: اقرءوا القرآن، وأهدوا ثوابه ألبينا أو ألخينا، ولكم بكل جزء 
تقرءونه كذا وكذا رايال، فأولئك القراء ما قرءوا هلل، وإمنا قرءوا للدراهم، وإذا كانوا قرءوا 

ثواب فما  هللدراهم، فهل هلم ثواب؟ من قرأ ألجل حتصيل الدنيا ال ثواب له، فإذا مل يكن ل
الذي يهدونه إىل امليت؟! ال يصل إىل امليت شيء؛ ألن هذه القراءة قراءة ألجل الدنيا، 

 وليست قراءة ألجل هللا، وال قراءة ألجل الثواب، فألجل ذلك يقال: هذا من البدع.

مث هو من إقرار الشرك، حيث إن هذا الذي قرأ للدنيا عمل عمال أخرواي ألجل أمر دنيوي، 
يمن أراد الدنيا بعمل اآلخرة، فهذا ال جيوز، ولو كان القارئ واحدا، فلو جاءك فيدخل ف

 وقال لك: خذ هذه املائة أو هذه العشرة واقرأ هبا ختمة، واجعل ثواهبا لوالدي.

فال تفعل؛ وذلك ألنك تكون قد قرأت القرآن ألجل هذا املال، ال ألجل هللا، وال ألجل 
 ت عمال أخرواي ألجل مصلحة دنيوية.احلسنات، فعلى هذا تكون قد عمل

بعة ، ومل ينقل عن الصحابة والتابعني، وال عن األئمة األر مل يفعله السلف -أوال-فمثل هذا 
وحنوهم، واثنيا: فيه هذا املقصد السيئ الذي هو العمل ألجل الدنيا، مع أن العمل من 
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 (1)األعمال الصاحلة، فال يكون للميت أجر على هذا.". 
 

 النظر يف كتب أهل البدع واإلصغاء إليهم "خطر-27 .27

 قال املصنف: ]وترك النظر يف كتب املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهم[ .

ألن املبتدعة قد يوردون شبها، ومييلون إىل ما تشابه من نصوص الكتاب والسنة، فإذا قرأ 
فوس ويرىب ناإلنسان كتبهم واطلع عليها ومسع كالمهم رمبا أتثر بذلك، فاألصل أن ترىب ال

الطلبة على العقيدة الصحيحة، واألصل أيضا أال ميكن ألهل البدع، فال أييت قائل يقول: 
دعوان نتحاور، ودعه اي أخي يشرح بدعته، فنحن مع نيب وعقيدة سليمة ال خناف، فنقول:  
كيف ال خناف؟! فالبدعة إذا ظهرت وانتشرت يف الكتب، أو سجلت البدعة يف أشرطة، 

سائل اإلعالم، ومسعها الكثري، فرمبا أن عشرة أو عشرين أو ثالثني من العلماء أو أذيعت بو 
ومن طالب العلم ال يتأثرون، لكن كم من صغار الطلبة، وكم من ضعفاء الناس وعامتهم 
من إذا مسع مثل هذه الشبه، واستقرت يف نفسه وقلبه سيتأثر! فال شك أن هناك كثريين 

نة واجلماعة عدم السماح هلم، وعدم فتح احلوار معهم؛ ألن سيتأثرون، هلذا فمنهج أهل الس
احلوار معناه إيذان أبنه قد يكون احلق معهم، واألمر واضح جدا أهنم مبتدعون، واحلوار ليس 
بني حق وابطل، ال أنيت إىل يهودي ونقول له: تعال نتحاور معك أمام العاملني وأمام 

أول الطريق، ونقول للنصراين: أنت مبطل من  املسلمني مجيعا، وإمنا نقول: أنت مبطل من
أول الطريق، وال نفتح احلوار معهم؛ ألن احلوار يكون يف مسائل االجتهاد بني علماء 
املسلمني وفقهائهم، هذا هو احلوار الذي يفيد وينفع، أما أن يؤتى مببطل ويقال: تعال رمبا 

 تعاىل. رمحهم هللا ومل يفعله السلفيكون ابطلك حقا، فهذا خطأ، 

وهلذا فإن السلف ما فتحوا ابب احلوار، وإمنا انقشوا وردوا، فردوا يف زمن حمنة خلق القرآن 
على املعتزلة، وهكذا ردوا على القدرية، وردوا على الرافضة، وردوا على اخلوارج، لكن مل 

ب ايفتحوا ابب احلوار معهم، وفرق بني هذا وهذا، وهلذا فإن من الواجب الرتبوي على الشب
وعلى املبتدئني يف طلب العلم أن يغرسوا أوال يف أنفسهم العلم النقي الصايف من عقيدة 
السلف، مث أيخذون مما عدا ذلك ما حيتاجون إليه، وحينما تنتشر بدعة أو حينما يظهر 
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خطر شبهة أو حنو ذلك، يتعلمون الرد عليها ابلطرق السليمة، ومبناهج سليمة، ومن علماء 
 موثوقني.

أن أييت إنسان فيقرأ يف كتب الفالسفة أو يف كتب املتكلمني، ورمبا ميكث سنني طويلة، أما 
فإن هذا خياف عليه أن يتشرب شبهة أو بدعة، وقد سبق أن ذكران مثاال مهما جدا وهو: 
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )من مسع منكم بـ الدجال فال يذهب إليه( ، وسبق أن 

يده هللا خبوارق فتنة للناس: أيمر السماء فتمطر، وأيمر األرض فتنبت، بينا أن الدجال يؤ 
وأيمر اخلرابت فتأيت بكنوزها، ويقتل الرجل ويعيده، وهلذا يقول عليه الصالة والسالم: )من 
مسع منكم بـ الدجال فال يذهب إليه، فإن الرجل قد يسمع بـ الدجال فيقول: هذا هو 

، فإذا ذهب إليه ورآه ومسع منه ال يزال به حىت يصدقه( ، الدجال الذي أخربان عنه الرسول
وال حول وال قوة إال ابهلل! فهنا جاء اخلطر، وهذا اإلنسان الذي صدق ابلرسول صلى هللا 
عليه وسلم لو بقي بتصديقه وقال: ال حاجة يل يف أن أذهب إىل الدجال لسلم، وهكذا 

انع أن : أان عقيديت قوية، وما عندي منفس الشيء ابلنسبة لكثري منا، فالبعض منا يقول
أقرأ يف كتب الفلسفة، أو يف كتب املنطق، أو يف كتب املفكرين اليساريني والشيوعيني 
واملالحدة، مث ال يزال يقرأ ويقرأ حىت يتأثر، وكثري منهم قد ال يصل به ذلك إىل اإلحلاد، 

سبة للفلسفة ر اخلطرية ابلنلكن يضعف إميانه ويضعف يقينه ابلقرآن والسنة، وهذا من اآلاث
وعلمها، فإهنا حىت ولو مل توصل اإلنسان إىل اإلحلاد والكفر ابهلل إال أهنا تضعف إميانه، 
 وتضعف ثقته ابلكتاب، وتضعف ثقته ابلسنة، وهلذا جتد املتشبعني بكتب الفلسفة وعلم

نون ابلقرآن، يستهيالكالم وأهل البدع وحنو ذلك، جتد هؤالء عن بكرة أبيهم إال ما عصم ريب 
ويستهينون ابلسنة، حىت ولو مل يصرح أحدهم بذلك، فإن القرآن عنده ما وضع إال للعوام، 

 والسنة ما هي إال أمور يسرية ليس فيها حقائق علمية، هكذا يؤمنون.

فمن أين جاء هذا التهوين لتلك املصادر احلقة اليت ال أيتيها الباطل أبدا؟ جاءهم من 
لكالم والفلسفة واملنطق، فظنوا أن تلك العقول وذلك املنطق وأولئك خوضهم يف علم ا

الفالسفة عندهم من العلم واليقني والوصول إىل احلقائق ما ليس يف الكتاب والسنة، وهلذا 
 قال املصنف: )واإلصغاء إىل كالمهم( .

 مث قال: ]وكل حمدثة يف الدين بدعة[ .
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وهذا بنص حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم، وتفصيل البدعة ليس هذا موضع الكالم 
 (1)فيه.". 
 

"يف أصول الفقه واملقدمة األمحدية يف أصول العربية وكتاب طب القلب ووصل -28 .28
الصب تصوف وكتاب اجلواهر السحابية يف النكت املرجانية مجع فيه كلمات مسعها من 

مع ر الشيخ اجلليل املقدار أيب عبد هللا بن حممد بن املرجاين وكان اجتأخيه يف هللا على ما ذك
به بعد قفول ابن املرجاين من حجه سنة أربع ومثانني وستمائة وكتب عنه هذه الفوائد وكتاب 
العلم الظاهر يف مناقب الفقيه أيب الطاهر مجع فيه مناقب شيخ والده أيب الطاهر خطيب 

اب وائد تتعلق برتاجم مجاعة نقلتها عنه يف هذا الكتاب وكتمصر وكتبت من هذا الكتاب ف
 احلجة الرابضة لفرق الرافضة وكل هذه اختصرات عندي خبطه

 وويل قضاء احمللة مدة زمانية اجتمع ابحلافظ زكي الدين املنذري وحدث عنه بفوائد

 وقال شيخنا الذهيب إنه تويف سنة تسع ومثانني وستمائة

خر عن هذا الوقت فقد رأيت طباق السماع عليه يف العلم قلت وليس كذلك بل قد أت
الظاهر مؤرخة بسنة إحدى وتسعني وستمائة بعضها يف مجادى األوىل وبعضها يف رجب 

 وعليها خطه ابلتصحيح وكان حاكما مبدينة احمللة إذ ذاك

من قوله  طوالبن القليويب شرح على التنبيه مبسوط وفيه يقول فيما رأيته منقوال عنه إنه استنب
تعاىل }اي أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن ذلك 
أدىن أن يعرفن فال يؤذين{ أن ما يفعله علماء هذا الزمان يف مالبسهم من سعة األكمام 

ون به ويلتفت ألنه فيه متييز هلم يعرف مل يفعله السلفوكرب العمة ولبس الطيالس حسن وإن 
 (2)ىل فتاويهم وأقواهلم". إ
 

 يف يوم اإلثنني. -صلى هللا عليه وسلم  -"عليه -29 .29

 

                                         
 12/37شرح ملعة االعتقاد للمحمود  (1)
 8/24طبقات الشافعية الكربى للسبكي  (2)
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 احلفاوة هبذا اليوم.

ال شك أن العامل مل يشهد حدثني أعظم من هذين احلدثني: مولد سيد اخللق، وبدء إنزال 
ل حيتفي به، وذلك بصيامه، وهو العم -صلى هللا عليه وسلم  -أفضل الكتب، فكان 

ى الذي يعرب به املسلم عن شعوره فيه، والعبادة اخلالصة اليت يشكر هللا تعاىل هبا علاملشروع 
 هاتني النعمتني العظيمتني.

أما ما يفعله بعض الناس من احتفاالت ومظاهر، فقد حدث ذلك بعد أن مل يكن ال يف 
ه يف القرن اثالقرن األول وال الثاين، وال الثالث، وهي القرون املشهود هلا ابخلري، وأول إحد

 الرابع.

وقد افرتق الناس فيه إىل فريقني: فريق ينكره، وينكر على من يفعله ؛ لعدم فعل السلف 
إايه، وال جميء أثر يف ذلك. وفريق يراه جائزا ؛ لعدم النهي عنه، وقد يشدد كل فريق على 

 اآلخر يف هذه املسألة.

ه جلزالته، اية اإلنصاف، نورد موجز البن تيمية يف اقتضاء الصراط املستقيم كالم وسط يف غ
 وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.

قال ابن تيمية يف فصل قد عقده لألعياد احملدثة: فذكر أول مجعة من رجب وعيد خم يف 
 ، وحث على اتباع-صلى هللا عليه وسلم  -الثامن عشر من ذي احلجة، حيث خطب 

 :السنة وأبهل بيته، مث أتى إىل عمل املولد، فقال
، -م عليه السال -وكذلك ما حيدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى يف ميالد عيسى 

حملبة وتعظيما له، وهللا قد يثيبهم على هذه ا -صلى هللا عليه وسلم  -وإما حمبة للنيب 
ع اختالف عيدا، م -صلى هللا عليه وسلم  -واالجتهاد ال على البدع من اختاذ مولد النيب 

ي هللا عنهم رض - مل يفعله السلفأي: يف ربيع أو يف رمضان، فإن هذا  الناس يف مولده،
 مع قيام املقتضي له وعدم املانع منه. -

  أحق به منا، فإهنم -رضي هللا عنهم  -ولو كان هذا خريا حمضا أو راجحا لكان السلف 
ري خل، وتعظيما له منا، وهم على ا-صلى هللا عليه وسلم  -كانوا أشد حمبة لرسول هللا 

 أحرص.
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 (1)وإمنا كمال حمبته وتعظيمه يف متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته ابطنا". 
 

احلكمة من أمر احلرائر ابلتسرت هي أال خيتلطن ابإلماء، فإذا عرفن مل  -3"-30 .30
 يقابلن أبدىن معارضة، مراعاة لرتبة احلرية، فتنقطع األطماع عنهن.

 يما أتنيس للنساء يف ترك اجلالبيب قبل هذا األمر املشروع.وقوله: وكان هللا غفورا رح -4

يف الطبقات الكربى البن سعد أن أمحد بن عيسى من فقهاء الشافعية استنبط من هذه  -5
يفعله  ملاآلية أن ما يفعله العلماء والسادات من تغيري لباسهم وعمائمهم أمر حسن وإن 

 مل أبقواهلم.ألن فيه متييزا هلم، حىت يعرفوا، فيع السلف

هذا وقد استدل ابآلية على لزوم تغطية وجه املرأة ألن العلماء واملفسرين كابن اجلوزي 
والطربي وابن كثري وأيب حيان وأيب السعود واجلصاص الرازي فسروا إدانء اجللباب بتغطية 

 الوجوه واألبدان والشعور عن األجانب، أو عند اخلروج حلاجة.

 

 مهتديد املنافقني وجزاؤه
 

 [62اىل  60( : اآلايت 33]سورة األحزاب )
نك لئن مل ينته املنافقون والذين يف قلوهبم مرض واملرجفون يف املدينة لنغرينك هبم مث ال جياورو 

( سنة هللا يف الذين خلوا 61( ملعونني أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيال )60فيها إال قليال )
 (62من قبل ولن جتد لسنة هللا تبديال )

 

 اإلعراب:

ملعونني إما منصوب على احلال من واو ال جياورونك وإما منصوب على الذم، أي أذم 
 (2)ملعونني.". 

 

                                         
 8/384أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن  (1)
 22/110التفسري املنري للزحيلي  (2)
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"عنهما: الرداء الذي يسرت من فوق إىل أسفل. مث قال: ومعىن يدنني عليهن -31 .31
من جالبيبهن يرخينها عليهن ويغطني هبا وجوههن وأعطافهن. يقال إذا زل عن وجه املرأة: 

دين ثوبك على وجهك. وذلك أن النساء كن يف أول اإلسالم على هجرياهن يف اجلاهلية أ
متبذالت، تربز املرأة يف درع ومخار، ال فصل بني احلرة واألمة. وكان الفتيان وأهل الشطارة 
يتعرضون لإلماء إذا خرجن ابلليل، إىل مقاضي حوائجهن يف النخيل والغيطان. ورمبا تعرضوا 

األمة. يقولون حسبناها أمة. فأمرن أن خيالفن بزيهن عن زي اإلماء، بلبس للحرة بعلة 
األردية واملالحف وسرت الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهنب، فال يطمع فيهن طامع، وذلك 
قوله ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين أي أوىل وأجدر أبن يعرفن أهنن حرائر، فال يتعرض هلن 

 لزاخشري: فإن قلت: ما معىن )من( يف )من جالبيبهن( قلت:وال يلقني ما يكرهن. مث قال ا

عض ما هلن من أن يتجلبنب بب -هو للتبعيض. إال أن معىن التبعيض حمتمل وجهني: أحدمها
اجلالبيب. واملراد أن ال تكون احلرة متبذلة يف درع ومخار كاألمة واملاهنة، وهلا جلباابن 

تقنع حىت ة بعض جلباهبا وفضله على وجهها، لتأن ترخي املرأ -فصاعدا يف بيتها. والثاين
 تتميز من األمة. انتهى.

ومن اآلاثر يف اآلية، ما رواه الطربي عن ابن عباس قال: أمر هللا نساء املؤمنني إذ خرجن 
من بيوهتن يف حاجة، أن يغطني وجوههن من فوق رؤوسهن ابجلالبيب، وبيدين عينا واحدة. 

ة قالت: ملا نزلت هذه اآلية يدنني عليهن من جالبيبهن وأخرج ابن أيب حامت عن أم سلم
خرج نساء األنصار كأن على رؤوسهن الغرابن، من السكينة. وعليهن أكسية سود يلبسنها. 

 وأخرج عن يونس بن يزيد أنه سأل الزهري:

هل على الوليدة مخار، متزوجة أو غري متزوجة؟ قال: عليها اخلمار إن كانت متزوجة، وتنهى 
 اجللباب. ألنه يكره هلن أن يتشبهن ابحلرائر احملصنات.عن 

 تنبيهات:

قال ابن كثري: روي عن سفيان الثوري أنه قال: ال أبس ابلنظر إىل زينة نساء أهل  -األول
الذمة. وإمنا هني عن ذلك خلوف الفتنة، ال حلرمتهن. واستدل بقوله تعاىل: ونساء املؤمنني. 

 انتهى.

 )طبقاته( : استنبط أمحد بن عيسى، من فقهاء الشافعية، من هذه قال السبكي يف -الثاين
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 يفعله ملاآلية أن ما يفعله العلماء والسادات، من تغيري لباسهم وعمائمهم، أمر حسن. وإن 
 . ألن فيه متييزا هلم حىت يعرفوا، فيعمل أبقواهلم.السلف

 (1)انتهى.". 
 

عضه منها أو يكون املراد بب "ببعض ما هلن من اجلالبيب فيكون البعض واحدا-32 .32
جزأ منه أبن ترخى بعض اجللباب، وفضله على وجهها فتتقنع به والتجلبب على األول لبس 
اجللباب على البدن كله، وعلى هذا التقنع بسرت الرأس والوجه مع إرخاء الباقي على بقية 

األمر  جوابالبدن، وقوله يدنني حيتمل أن يكون مقول القول، وهو خرب مبعىن األمر أو 
[ واجللباب 31على حذ }قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصالة{ ]سورة إبراهيم، اآلية: 

 إزار واسع يلتحف به فما قيل إن النظم عليهن دون على

وجوههن، وقد فسره يسرت وجوههن وأبداهنن به فكيف يصح احلمل على التبعيض حينئذ 
 ى بعض من اجللباب غري مستعمل يفإذ ال يصح لفظ البعض يف موضع من إال أن يبق

الوجه، والبدن ليس بشيء ألن قوله عليهن إما على تقدير مضاف أي على رؤسهن أو 
وجوههن، أو على أنه مفهوم منه وإن مل يقدر، وأما قوله وأبداهنن فبيان للواقع ألهنا إذا 

به الصيانة.  نأرخت على الوجه بعضه بقي ابقيه على البدن لكن املأمور به ضم بعض منه أل
قوله: )عن اإلماء والقينا!( إما من عطف أحد املرتادفني أو املراد ابلقينات البغااي وأما إرادة 

اه املغنية فال وجه له، وقوله مييزن فاملراد ابملعرفة التمييز جمازا ألنه املقصود ولو أبقى على معن
ن هذه اآلية لشافعية مصح، قال السبكي يف طبقاته واستنبط أمحد بن عيسى من فقهاء ا

 له السلفمل يفعأن ما يفعله العلماء والسادات من تغيري لباسهم وعمائمهم أمر حسن، وان 
ألن فيه متييزا هلم حىت يعرفوا فيعمل أبقواهلم. قوله: )ملا سلف أليس املراد به أمر التجلبب 

لى االعتزال، ين عقبل نزول هذه اآلية حىت يقال إنه ال ذنب قبل الورود يف الشرع فهو مب
والقبح العقلي بل املراد ما سلف من ذنوبكم املنهي عنها مطلقا فيغفرها إن شاء ولو سلم 
إرادته فالنهي عنه معلوم من آية احلجاب التزاما، وقيل املراد ملا عسى يصدر من اإلخالل 

                                         
 8/113تفسري القامسي = حماسن التأويل  (1)
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واملراض  يف التسرت. قوله تعاىل: ) }والذين يف قلوهبم مرض{ اخل( إما أن يراد ابملنافقني
 واملرجفني قوم اخصوصون، ويكون العطف لتغاير الصفات مع احتاد الذات على حد:

 إىل امللك القرم وابن اهلمام

أو يراد هبم أقوام اختلفون يف الذوات والصفات فعلى األول تكون األوصاف الثالثة للمنافقني، 
راجيف البقرة، واأل وهو املوافق ملا عرف من وصفهم ابلذين يف قلوهبم مرض كما مر يف

ابملدينة أكثرها منهم لكنه ال يوافق ما ذيل به من الوعيد ابإلجالء والقتل فإنه مل يقع 
للمنافقني، وعلى الثاين هم املنافقون، وقوم ضعاف الدين كاملؤلفة قلوهبم أو الفسقة وأهل 

ذين كانوا الالفجور واألول أصح ألنه مل يكن الثاين يف صدر اإلسالم، واملرجفون اليهود 
جماورين هلم ابملدينة، وهذا هو الظاهر من كالم الشيخني وقد وقع القتال واإلجالء ملن مل 
ينته منهم وهم اليهود وهذا ال عبار عليه، وقوله عن تزلزهلم متعلق بينته وهو على طريق اللف 

 ء كاهلزمية،و والنشر فهذا انظر لضعف اإلميان وقلة الثبات وما بعده للفجور وقوله إخبار الس

وقوله األخبار الكاذب بصيغة املصدر ويف نسخة األخبار الكاذبة بصيغة اجلمع، وقوله 
لكونه متزلزال أي يف نفسه أو الضطراب قلوب املؤمنني به، وقوله بقتاهلم واجالئهم أي بقتال 
 بعض منهم وإجالء بعض آخر، وقوله لنأمرنك إشارة إىل أن اإلغراء وهو التحريش جتوز به

هنا عن األمر، وقوله ما يضطرهم ما مصدرية وهو معطوف على إجالئهم. قوله:( ومث للداللة 
على أن اجلالء اخل( يعين أهنا للتفاوت الرتىب والداللة على أن ما بعدها أبعد مما قبلها وأعظم 
وأشد عندهم، وقوله زماان اخل فهو منصوب على الظرفية أو املصدرية وأما نصبه على احلال 

املعىن أهنم قليلون أي أذالء وملعونني صفته فال خيفى حاله. قوله: )نصب على الشتم( أي و 
بفعل مقدر كأذم وحنوه مما يدل على الشتم، وهذه العبارة منا أتستعملها النحاة يف النعت 
املقطوع، واذا كان حاال فهو من فاعل جياورونك، وقوله واالستثناء شامل له أي للحال بناء 

جيوز أن يستثىن أبداة واحدة معا شيئان، وقد تقدم ما فيه ومنع أكثر النحاة له.  على أنه
قوله:( وال جيور أن ينتصب اخل( أي على أنه حال من ضمري أخذوا وقتلوا اخل أي ألن ما 
بعد أداة الشرط ال يعمل فيما قبلها مطلقا ويف املسألة ثالثة أقوال للنحاة، املنع مطلقا واجلواز 

اجلواز يف معمول اجلواب واملنع يف معمول الشرط وقوله ألنه ال يبذهلا على أن املبدل مطلقا، و 
هو هللا. قوله: )عن وقت قيامها( إما ألن الساعة اسم الزمان أو ألنه على تقدير مضاف 
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 (1)وقيامها وقوعها، وقوله استهزاء إن كان السؤال من املشركني املنكرين هلا والتعنت من". 
 

 512، ص: 7قاضي وكفاية الراضي، ج "عناية ال .33

ذلك أدىن أن يعرفن مييزن عن اإلماء والقينات فال يؤذين فال يؤذيهن أهل الريبة ابلتعرض 
 هلن وكان هللا غفورا ملا سلف رحيما بعباده حيث يراعي مصاحلهم حىت اجلزئيات منها

ة ثبات عليه أو وقللئن مل ينته املنافقون عن نفاقهم والذين يف قلوهبم مرض ضعف إميان، 
فجور عن تزلزهلم يف الدين أو فجورهم واملرجفون يف املدينة يرجفون أخبار السوء عن سرااي 
املسلمني، وحنوها من إرجافهم، وأصله التحريك من الرجفة وهي الزلزلة مسي به اإلخبار 

ضطرهم إىل يالكاذب لكونه متزلزال غري اثبت لنغرينك هبم لنأمرنك بقتاهلم وإجالئهم، أو ما 
طلب اجلالء مث ال جياورونك عطف على لنغرينك، ومث وجوههن، وقد فسره يسرت وجوههن 
وأبداهنن به فكيف يصح احلمل على التبعيض حينئذ إذ ال يصح لفظ البعض يف موضع من 
إال أن يبقى بعض من اجللباب غري مستعمل يف الوجه، والبدن ليس بشيء ألن قوله عليهن 

مضاف أي على رؤسهن أو وجوههن، أو على أنه مفهوم منه وإن مل يقدر، إما على تقدير 
وأما قوله وأبداهنن فبيان للواقع ألهنا إذا أرخت على الوجه بعضه بقي ابقيه على البدن لكن 
املأمور به ضم بعض منه ألن به الصيانة. قوله: )عن اإلماء والقينات( إما من عطف أحد 

ملعرفة ات البغااي وأما إرادة املغنية فال وجه له، وقوله مييزن فاملراد اباملرتادفني أو املراد ابلقين
التمييز جمازا ألنه املقصود ولو أبقى على معناه صح، قال السبكي يف طبقاته واستنبط أمحد 
بن عيسى من فقهاء الشافعية من هذه اآلية أن ما يفعله العلماء والسادات من تغيري لباسهم 

قواهلم. ألن فيه متييزا هلم حىت يعرفوا فيعمل أب مل يفعله السلفوإن  وعمائمهم أمر حسن،
قوله: )ملا سلف( ليس املراد به أمر التجلبب قبل نزول هذه اآلية حىت يقال إنه ال ذنب قبل 
الورود يف الشرع فهو مبين على االعتزال، والقبح العقلي بل املراد ما سلف من ذنوبكم املنهي 

إن شاء ولو سلم إرادته فالنهي عنه معلوم من آية احلجاب التزاما، وقيل  عنها مطلقا فيغفرها
املراد ملا عسى يصدر من اإلخالل يف التسرت. قوله تعاىل: )والذين يف قلوهبم مرض اخل( إما 
أن يراد ابملنافقني واملراض واملرجفني قوم اخصوصون، ويكون العطف لتغاير الصفات مع 
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 احتاد الذات على حد:

 امللك القرم وابن اهلمامإىل 

 

أو يراد هبم أقوام اختلفون يف الذوات والصفات فعلى األول تكون األوصاف الثالثة للمنافقني، 
وهو املوافق ملا عرف من وصفهم ابلذين يف قلوهبم مرض كما مر يف البقرة، واألراجيف 

ه مل يقع لقتل فإنابملدينة أكثرها منهم لكنه ال يوافق ما ذيل به من الوعيد ابإلجالء وا
للمنافقني، وعلى الثاين هم املنافقون، وقوم ضعاف الدين كاملؤلفة قلوهبم أو الفسقة وأهل 
الفجور واألول أصح ألنه مل يكن الثاين يف صدر اإلسالم، واملرجفون اليهود الذين كانوا 

ء ملن مل الجماورين هلم ابملدينة، وهذا هو الظاهر من كالم الشيخني وقد وقع القتال واإلج
ينته منهم وهم اليهود وهذا ال عبار عليه، وقوله عن تزلزهلم متعلق بينته وهو على طريق اللف 
والنشر فهذا انظر لضعف اإلميان وقلة الثبات وما بعده للفجور وقوله إخبار السوء كاهلزمية،." 

(1) 
ذي ل"مد من قيمة الشاة يوما، حيث يصوم احلر مث حل( ذكره اخلرقي والصحيح ا .34

عليه مجاهري األصحاب: أنه يصوم عشرة أايم ثالثة يف حجة القضاء وسبعة إذا رجع كما 
قدمه يف قوله: وجيب عليه الصوم املذكور بدل اهلدي وقوله هنا وفيما تقدم: مث حل يقتضي 
أنه ال حيل حىت يصوم وليس بظاهر ؛ ألنه ليس كاحملصر بل حيصل التحلل بنفس إمتام 

م يف صفة احلج، إذ مل يفرقوا بني القضاء وغريه ومل يذكر: مث حل يف النسك على ما تقد
 املنتهى وغريه فيمن فاته احلج بل يف احملصر.

)وإن أخطأ الناس فوقفوا يف غري يوم عرفة( أبن وقفوا الثامن أو العاشر )ظنا منهم أنه يوم 
قال: قال  بن أسيد عرفة أجزأهم( نصا ملا روى الدارقطين إبسناده عن عبد العزيز بن جابر

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم }يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه{.

وقد روى أبو هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال }فطركم يوم تفطرون وأضحاكم 
يوم تضحون{ رواه الدارقطين وغريه قال الشيخ تقي الدين: وهل هو يوم عرفة ابطنا ؟ فيه 

هب أمحد بناء على أن اهلالل اسم ملا يطلع يف السماء أو ملا يراه الناس خالف يف مذ
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 ويعلمونه وفيه خالف مشهور يف مذهب أمحد وغريه قال والثاين هو الصواب.

وقال نعلم أنه يوم عرفة ابطنا وظاهرا يوضحه: أنه لو كان هنا خطأ وصواب الستحب 
ليلة مل ال خطأ وقال: فلو رآه طائفة قفعلم أنه  مل يفعله السلفالوقوف مرتني وهو بدعة 

 ينفردوا ابلوقوف بل الوقوف مع اجلمهور.

وقال يف الفروع: ويتوجه: وقوف مرتني إن وقف بعضهم، ال سيما من رآه وصرح مجاعة إن 
أخطأ أو غلط يف العدد أو يف الرؤية أو يف االجتهاد مع الغيم أجزأ وهو ظاهر كالم اإلمام 

 م فاته احلج( هذه عبارة غالب األصحاب.وغريه )وإن أخطأ بعضه

 ويف االنتصار: وإن أخطأ عدد يسري.

ويف الكايف واجملرد: إن أخطأ نفر منهم قال ابن قتيبة: يقال: إن النفر ما بني الثالثة إىل 
 العشرة ولذلك قال يف املنتهى: وإن وقف الناس، أو إال يسريا الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم.

)ومن أحرم فحصره عدو يف حج أو عمرة عن الوصول إىل البيت( أي: احلرم )ابلبلد( متعلق 
حبصره )أو الطريق، قبل الوقوف، أو بعده، أو منع( من دخول احلرم )ظلما أو جن أو أغمي 

 (1)عليه ومل يكن له طريق آمن إىل احلج( ولو بعدت )وفات( أي: خشي فوات )احلج." 
الصواب وقال نعلم أنه يوم عرفة ابطنا وظاهرا يوضحه أنه لو   قال والثاين هو (2)" .35

لم أنه ال فع مل يفعله السلفكان هنا خطأ وصواب الستحب الوقوف مرتني وهو بدعة 
خطأ وقال فلو رآه طائفة قليلة مل ينفردوا ابلوقوف بل الوقوف مع اجلمهور وقال يف الفروع 

رآه وصرح مجاعة إن أخطأ أو غلط يف  ويتوجه وقوف مرتني إن وقف بعضهم ال سيما من
العدد أو يف الرؤية أو يف االجتهاد مع الغيم أجزأ وهو ظاهر كالم اإلمام وغريه وإن أخطأ 
بعضهم فاته احلج هذه عبارة غالب األصحاب ويف االنتصار وإن أخطأ عدد يسري ويف 

إىل العشرة  ني الثالثةالكايف واجملرد إن أخطأ نفر منهم قال ابن قتيبة يقال إن النفر ما ب
ولذلك قال يف املنتهى وإن وقف الناس أو إال يسريا الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم ومن 
أحرم فحصره عدو يف حج أو عمرة عن الوصول إىل البيت أي احلرم ابلبلد متعلق حبصره أو 
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كن ي الطريق قبل الوقوف أو بعده أو منع من دخول احلرم ظلما أو جن أو أغمي عليه ومل
له طريق آمن إىل احلج ولو بعدت وفات أي خشي فوات احلج ذبح هداي شاة أو سبع بدنة 

 (1)أو سبع بقرة لقوله تعاىل فإن أحصرمت فما استيسر من ." 
 
 
 
 

له وعدم  مع قيام املقتضى مل يفعله السلف" مع اختالف الناس يف مولده فإن هذا  .36
املانع منه ولو كان هذا خريا حمضا أو راجحا لكان السلف رضي هللا عنهم أحق به منا فإهنم  
كانوا أشد حمبة لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم وتعظيما له منا وهم على اخلري أحرص وإمنا  

ا وظاهرا ونشر ما بعث ابطنكمال حمبته وتعظيمه يف متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته 
به واجلهاد على ذلك ابلقلب واليد واللسان فإن هذه هي طريقة السابقني األولني من 
املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان وأكثر هؤالء الذين جتدوهنم حرصاء على أمثال 

دوهنم جت هذه البدع مع ماهلم فيها من حسن القصد واالجتهاد الذي يرجى هلم به املثوبة
 (2)فاترين ." 

" نوع من الفائدة وذلك ال يدل على أهنا مشروعة بل لو مل تكن مفسدهتا أغلب  .37
 من مصلحتها ملا هنى عنها 

مث هذا الفاعل قد يكون متأوال أو اخطئا جمتهدا أو مقلدا فيغفر له خطؤه ويثاب  .38
على ما فعله من اخلري املشروع املقرون بغري املشروع كاجملتهد املخطئ وقد بسطنا هذا يف غري 

 هذا املوضع 

 واملقصود هنا أنه قد علم أن مالكا من أعلم الناس مبثل هذه األمور فإنه مقيم ابملدينة .39
يرى ما يفعله التابعون واتبعوهم ويسمع ما ينقلونه عن الصحابة وأكابر التابعني وهو ينهى 
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د عمر وقد أجدب الناس على عه مل يفعله السلفعن الوقوف عند القرب للدعاء ويذكر أنه 
 رضي هللا عنه فاستسقى ابلعباس 

ال قففي صحيح البخاري عن أنس أن عمر استسقى ابلعباس بن عبد املطلب و  .40
 ون اللهم إان كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإان نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسق

فاستسقوا به كما كانوا يستسقون ابلنيب صلى هللا عليه و سلم يف حياته وهو أهنم  .41
يتوسلون بدعائه وشفاعته هلم فيدعو هلم ويدعون معه كاإلمام واملأمومني من غري أن يكونوا 
يقسمون على هللا مبخلوق كما ليس هلم أن يقسم بعضهم على بعض مبخلوق وملا مات النيب 

 صلى هللا عليه و سلم توسلوا بدعاء العباس واستسقوا به 

وهلذا قال الفقهاء يستحب االستسقاء أبهل اخلري والدين واألفضل أن يكونوا من  .42
رشي وقال ة بيزيد بن األسود اجلأهل بيت النيب صلى هللا عليه و سلم وقد استسقى معاوي

اللهم إان نستسقي بيزيد بن األسود اي يزيد ارفع يديك فرفع يديه ودعا ودعا الناس حىت 
أمطروا وذهب الناس ومل يذهب أحد من الصحابة إىل قرب نيب وال غريه يستسقي عنده وال 

 (1)به ." 
دم علمه نه لع" وال يكون عاملا أنه منهي عنه فيثاب على حسن قصده ويعفى ع .43

وهذا ابب واسع وعامة العبادات املبتدعة املنهي عنها قد يفعلها بعض الناس حيصل له هبا 
نوع من الفائدة وذلك ال يدل على أهنا مشروعة ولو مل تكن مفسدهتا أغلب من مصلحتها 
ملا هنى عنها مث الفاعل قد يكون متأوال أو اخطئا جمتهدا أو مقلدا فيغفر له خطؤه ويثاب 
على ما يفعله من اخلري املشروع املقرون بغري املشروع كاجملتهد املخطىء وقد بسط هذا يف 
غري هذا املوضع واملقصود هنا انه قد علم أن مالكا من أعلم الناس مبثل هذه األمور فإنه 
مقيم ابملدينة يرى ما يفعله التابعون واتبعوهم ويسمع ما ينقلون عن الصحابة وأكابر التابعني 

الناس على  وقد أجدب مل يفعله السلفو ينهى عن الوقوف عند القرب للدعاء ويذكر انه وه
عهد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فاستسقى ابلعباس ففي صحيح البخاري عن أنس أن 
عمر استسقى ابلعباس وقال اللهم إان كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وأان نتوسل إليك بعم 
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يف حياته  فاستسقوا به كما كانوا يستسقون ابلنيب صلى هللا عليه وسلمنبينا فاسقنا فيسقون 
وهم إمنا كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته هلم فيدعو هلم ويدعون معه كاإلمام واملأمومني من 
غري أن يكونوا يقسمون على هللا مبخلوق كما ليس هلم أن يقسم بعضهم على بعض مبخلوق 

حب توسلوا بدعاء العباس واستسقوا به وهلذا قال الفقهاء يستوملا مات صلى هللا عليه وسلم 
االستسقاء أبهل اخلري والدين واألفضل أن يكونوا من أهل بيت النيب صلى هللا عليه وسلم 
وقد استسقى معاوية بيزيد ابن األسود اجلرشي وقال اللهم إان نستسقي إليك بيزيد بن األسود 

 ودعا الناس حىت امطروا ومل يذهب أحد مناي يزيد ارفع يديك فرفع يديه ودعا 

44. ____________________ 

45.  ".(1) 
"حبصته وحج به من حيث يبلغ نص عليه لقدرته على بعض املأمور به وعنه يسقط  .46

 احلج عني فاعله أم ال 

وعنه يقدم الدين لتأكده وعند احلنفية إن مسي املوصي ماال يبلغ مل يصح قياسا وحج  .47
اان ومن وصى حبج نفل وأطلق جاز من ميقات نص عليه وعليه به من حيث يبلغ استحس

األصحاب ما مل متنع قرينة وقيل من حمل وصيته وقدمه يف الرتغيب كحج واجب ومعناه 
للشيخ  فصل من انب بال إجارة وال جعل جاز نص عليه ) و (  كالغزو وقال أمحد أيضا 

 ومراده اإلجازة أو حجة بكذا وقدال يعجبين أن أيخذ دراهم وحيج عن غريه إال أن يتربع 
ه أو مما والنائب أمني يركب وينفق ابملعروف من مل يفعله السلفحيتمل محله على إطالقه 

اقرتضه أو استدانه لعذر على ربه أو ينفق من نفسه وينوي رجوعه به وعند أكثر احلنفية 
 يرجع إن أنفق حباكم وكذا ينبغي عند الشافعية 

يمن أدى عن غريه واجبا لو تركه وأنفق من نفسه فظاهر كالم ويتوجه لنا اخلالف ف .48
أصحابنا يضمن وفيه نظر وعند احلنفية إن كان من نفسه أكثر أو مشى أكثر الطريق ضمن 

 وإال فال 
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قال األصحاب ويضمن ما زاد علي املعروف ويرد ما فضل إال أن يؤذن له فيه ألنه  .49
 عد موته مات مستنيبه أخذه الورثة وضمن ما أنفق بمل ميلكه بل أابحه فيؤخذ منه لو أحرم مث 

وقال احلنفية ويتوجه ال للزوم ما أذن فيه قال يف اإلرشاد وغريه ويف حج عين هبذا  .50
فما فضل فلك ليس له أن يشرتي به جتارة قبل حجه وكذا قال احلنفية قالوا فإن فعل مل 

لحة وشراء ف نقد آبخر ملصيضمن وأجرأ عند أيب حنيفة وأيب يوسف ويتوجه جيوز له صر 
ماء لطهارة وتداو ودخول محام ومنع ذلك احلنفية وهلم يف دهن سراج خالف قال بعضهم 

 وينفق على خادمه إن كان مثله ال خيدم نفسه وهذا متجه 

 وإن مات أو ضل أو صد أو مرض أو تلف بال تفريط أو أعوز بعده مل .51

52. ____________________ 

53.  ".(1) 
اخلرقي يصوم عن كل مد من قيمته يوما وعنه ميضي يف حج فاسد  "إىل أهله وقال .54

 ويقضيه 

وإن وقف الناس الثامن أو العاشر خطأ أجزأ نص عليهما قال شيخنا وهل هو يوم  .55
عرفة ابطنا فيه خالف يف مذهب أمحد بناء على أن اهلالل اسم ملا يطلع يف السماء أو ملا 

  مذهب أمحد وغريه يراه الناس ويعلمونه وفيه خالف مشهور يف

وذكر يف موضع آخر أن عن أمحد فيه روايتني قال والثاين الصواب ويدل عليه لو  .56
أخطئوا الغلط يف العدد أو يف الطريق وحنوه فوقفوا العاشر مل جيزئهم فلو اغتفر اخلطأ للجميع 

حه أنه ضالغتفر هلم يف غري هذه الصورة بتقدير وقوعها فعلم أنه يوم عرفة ابطنا وظاهرا يو 
علم أنه ف مل يفعله السلفلو كان هنا خطأ وصواب ال يستحب الوقوف مرتني وهو بدعة 

ال خطأ ومن اعترب كون الرائي من مكة دون مسافة القصر أو مبكان ال ختلف فيه املطالع 
فقول مل يقله أحد من السلف يف احلج فلو رآه طائفة قليلة مل ينفردوا ابلوقوف بل الوقوف 

 ر ويتوجه وقوف مرتني إن وقف بعضهم ال سيما من رآه مع اجلمهو 
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وصرح مجاعة إن أخطئوا لغلط يف العدد أو يف الرؤية أو االجتهاد مع اإلغماء أجزأ  .57
وهو ظاهر كالم اإلمام وغريه وإن أخطأ بعضهم ويف االنتصار عدد يسري ويف التعليق فيما 

قال إن لكايف واحملرر نفر قال ابن قتيبة يإذا أخطئوا القبلة قال العدد الواحد واالثنان ويف ا
النفر ما بني الثالثة إىل العشرة وقيل يف قوله تعاىل } وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن { قيل 
سبعة وقيل تسعة وقيل اثنا عشر ألفا قال ابن اجلوزي وال يصح ألن النفر ال يطلق على 

رفة اليوم الذي صلى هللا عليه وسلم عالكثري فاته وقيل كحصر عدو ونقل عبد هللا قال النيب 
يعرف الناس فيه فإذا شك الناس يف عرفة فقال قوم يوم النحر فوقف اإلمام ابلناس يوم عرفة 

 ( 1( )1( )1( )1( )1( )1( )1( )1( )1( )1مث علم أنه يوم النحر أجزأهم )

َنا من اأْلَْصَحاِب قبل ذلك  .58  وهو ظَاِهُر َكاَلِم من مَسَّيـْ

ا ِفيَما َيْظَهُر ومل اطلع على من ذََكَر هذَواْلقَ  .59 ه اْلَمْسأََلَة ْوُل أِبَنَّهُ يف َعاِم اْلَقَضاِء بَِعيٌد ِجدًّ
ُ أَْعَلمُ   ِسَوى َهُؤاَلِء الثَّاَلثَِة َوَاَّللَّ

60. ____________________ 

61. 1-  
62.  ".(1) 
"واختاره وعنه مطلقا ) ) ) واخلالصة ( ( ( كأخذه ) ) ) واحملرر ( ( ( بال شرط  .63

 نص عليه وش ومنع يف إمامة وكذا مالك إال يف إمامة تبعا ألذان 

وكجعالة وقال ) ) ) الناظم ( ( ( الشَّْيُخ فيها ) ) ) املوفق ( ( ( وجهان وهو ظاهر  .64
داواة ونقل أجرة ونصه اجلواز على الرقية وألهنا مالرتغيب وغريه ويف املنتخب اجلعل يف حج ك

حنبل يكره للمؤذن أن أيخذ على أذانه أجرا قال شيخنا وهو معىن كالم بعضهم من مل جيوزه 
مل جيوز إيقاعها على غري وجه العبادة هلل كصالة وصوم وقراءة واإلستئجاء خيرجها عن ذلك 

ذه احلال نفع وجوز إيقاعها غري عبادة يف هومن جوزه فألنه نفع يصل إىل املستأجر كسائر ال
 ملا فيها من النفع 
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قال وأما ما يؤخذ من بيت املال فليس عوضا وأجرة بل رزق لإلعانة على الطاعة  .65
فمن عمل منهم هلل أثيب وما أيخذه رزق لإلعانة على الطاعة وأييت ما يؤيده يف آخر اجلهاد 

ل  يقع صحيحا وقد قلتم يقع به اإلجزاء دوقيل للقاضي لو خرج األذان عن كونه قربة مل
على أنه قربة فقال احلكم بصحته ال يدل على كونه قربة كالعتق على مال يصح وليس بقربة 
مث فرق بينه بني البناء واخلياطة أبهنما يقعان قربة وغري قربة واألذان شرطه أن يقع قربة  

 كالصالة وجيوز على حساب وخط 

م ٍ َوَصاَلة ٍ حَتْرُُم ُأْجَرٌة َوَجَعاَلٌة على ما اَل يـَتَـَعدَّى نـَْفُعُه َكَصوْ ويف املبهج ال مشاهرة وَ  .66
 بَِناء ٍ َخْلَفُه َوجَيُوُز الر ِْزُق على ُمتَـَعد  ٍ ويف التَّْذِكَرِة يف غزوه ) ) ) غزو ( ( ( اَل َكَأْخِذ الر ِْزِق يف

ٌح َوَغرْيُُه اَل يـُْعِجُبيِن َأْن أَيُْخَذ ُه يف التـَّْعِليِق نـََقَل َصالِ َوحَنْوِِه ذََكَرُه يف اخلَِْصاِل َوالتـَّْلِخيِص َوذََكرَ 
ْأُخَذ َفَمْن حيُِبُّ ما حَيُجُّ بِِه إالَّ َأْن يـََترَبََّع وقال َشْيُخَنا اْلُمْسَتَحبُّ َأْن أَيُْخَذ لَِيُحجَّ اَل َأْن حَيُجَّ لِيَ 

َعَمل ٍ َصاِلح ٍ فـَيـَُفرَُّق  َشاِعِر أَيُْخُذ لَِيُحجَّ َوِمثْـُلُه ُكلُّ رِْزق ٍ ُأِخَذ علىإبـْرَاءَ ِذمَِّة اْلَميِ ِت أو ُرْؤيََة اْلمَ 
نـَْيا َوِسيَلُتُه َوَعْكِسِه َواأْلَْشَبُه َأنَّ َعْكَسُه ليس له يف اآْلخِ  يَن َوالدُّ َرِة من بني من يـَْقِصُد الدِ 

عللعه  السلللف  مل َديـَْنُه اأْلَْفَضُل تـَرُْكُه َخاَلق ٍ قال َوَحجُُّه عن غريه لِيَـتَـَفضََّل ما يُويف  َويـَتَـَوجَّهُ   يفلفع
( واملذهب واملستوعب واخلالصة 1( )1( )1( )1( )1( )1( )1( )1( )1( )1ِفْعُلُه )

واحملرر وغريهم وقدمه يف الرعايتني واحلاوي الصغري وصححه الناظم والوجه الثاين يصح هنا 
ن وفق والشارح وغريمها وجزم به يف الكايف والوجيز وشرح ابوهو الصحيح اختاره الشيخ امل

 رزين وغريهم

67. ____________________ 

68. 1-  
69.  ".(1) 
"وإن أخطا الناس فوقفوا يف غري يوم عرفة أجزأهم وإن أخطا بعضهم فقد فاته احلج  .70

 ومن أحرم فحصره عدو ومل يكن له طريق إىل احلج ذبح هداي يف موضعه وحل

 ـــــــ
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القضاء ال جيب له شيء وإمنا هو للفوات بدليل أن الصحابة مل أيمروه أبكثر من  نظر ألن
 هدي واحد.

"وإن أخطأ الناس فوقفوا يف غري يوم عرفة" كالثامن والعاشر "أجزأهم" نص عليه ملا روى 
الدارقطين إبسناده عن عبد العزيز بن عبد هللا بن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

وم عرفة الذي يعرف الناس فيه" وذكر الشيخ تقي الدين خالفا يف مذهب أمحد هل قال: "ي
هو يوم عرفة ابطنا بناء على أن اهلالل اسم ملا يطلع يف السماء أو ملا يراه الناس ويعلمونه 
والثاين الصواب ويدل عليه لو أخطؤوا لغلط يف العدد أو يف الطريق وحنوه فوقفوا العاشر مل 

ليلة مل ينفردوا . فلو رآه طائفة قمل يفعله السلفا وذكر أن الوقوف مرتني بدعة جيزئهم إمجاع
ابلوقوف بل الوقوف مع اجلمهور واختار يف "الفروع": يقف مرتني إن وقف بعضهم ال سيما 

 من رآه.

"وإن أخطا بعضهم فقد فاته احلج" ويف االنتصار عدد يسري ويف "التعليق": الواحد واالثنان 
يف" و"احملرر": نفر قال ابن قتيبة: يقال إن النفر ما بني الثالثة إىل العشرة لقول ويف "الكا

 عمر هلبار ما حبسك قال وحسبت أن اليوم يوم عرفة فلم يعذره بذلك.

"ومن أحرم فحصره عدو ومل يكن له طريق إىل احلج ذبح هداي يف موضعه وحل" بغري خالف 
[ قال يف "املغين" 196ا اْستَـْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي{ ]البقرة:نعلمه وسنده: }فَِإْن ُأْحِصْرمُتْ َفمَ 

 و"الشرح": قال الشافعي: ال خالف بني أهل التفسري أن هذه اآلية نزلت يف حصر احلديبية.

وعن املسور بن اخرمة ومروان أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف صلح احلديبية ملا فرغ من 
 (1)فاحنروا مث احلقوا" رواه البخاري. وألن احلاجة." قضية الكتاب ألصحابه: "قوموا 

"ببعض فالتغطية وجدت ببعض اجلالبيب دون الكل ولذا أدخلت من التبعيضية  .71
 عليها.

 وعن السدي تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق اآلخر إال العني ومل يلتفت احتمال

 ُمرَادعًدا يف بيتها ألن الْ كون اْلُمرَاد بعض ما هلن من اجلالبيب ؛ إذ هلا جلباابن فصا

 التسرت ببعض اجللباب إذا برزن أي إذا خرجن حلاجة سواء كان ذلك اجللباب فرًدا من
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 أفراد اجلاللب أو ال .

 قوله : )مييزن من اإِلماء والقينات( إَشاَرة إىَل هنا ذكر يف الَكشَّاف أن النساء كانت يف

 ةعادهتن يف اجلاهلية ال فرق بني احلرة واألم أول اإْلْساَلم يربزن يف درع ومخار كما كانت
 يف ذلك ورمبا كان الشأن والشطار يتعرضون هلن فإذا عوتبوا فيه يقولون حسبناها أمة

 جهاًل أو جتاهاًل فأمرن أن حيتجنب وخيالفهن بزيهن زي اإلماء بلبس األردية واملالحف

 القيناتع. قوله عن اإلماء و وسرت الرءوس واْلُوُجوه ليحتشمن ويهنب فال يطمع فيهن طام

 واْلُمرَاد ابلقينات البغااي ال املغنية. نقل عن السبكي أنه قال يف طبقاته استنبط أمحد بن

 عيسى من فقهاء الشَّافعية من هذه اآلية أن ما يفعله العلماء والسادات من تغيري لباسهم

 عمل أبقواهلميعرفوا فيألن فيه متييزًا هلم حىت  مل يفعله السلفوعمائهم أمر حسن وإن 

 انتهى. لكن اآلن يفعل اجلهلة السفهاء ما يفعل الفقهاء وإىل هللا املشتكى .

 قوله : )فال يؤذيهن أهل الريبة ابلتعرض هلن( وال يلقيهن ما يكرهن فعلم منه ارتباطه

 لنَّيب  عليهامبا قبله ألنه تـََعاىَل بني املؤذين وسوء مآهلم زجرًا هلم عن اإليذاء وأمر أثر ذلك 

 السالم أبن أيمر بعض املتأذين منهم مبا يدفع إيذاءهم يف اجْلُْمَلة من التغطي والتميز .

 قوله : )ملا سلف( أي من الذنوب املنهية ال الذنب من ترك السرت فإنه قبل النهي

 ليس بذنب .

 قوله : )بعباده حيث يراعي مصاحلهم حىت اجلزئيات منها( حيث يراعي مصاحلهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 * * * * * * * * * * ]َحاِشَيُة اْبِن التَّْمِجيِد[ * * * * * * * * * * *

 اجلاهلية تربز املرأة يف درع ومخار ال فصل بني احلرة واألمة، وكان الفتيان يتعرضون إذا خرجن

الفن بزيهن عن أن خي إىل حوائجهن ورمبا تعرضوا للحرة بعلة األمة يقولون حسبتها أمة فأمرن
 زي

األمة بلبس األردية واملالحف وسرت الرءوس واْلُوُجوه لكن حمتشمات مهيبات فال يطمع 
 فيهن

 طامع وذلك قـَْولُه تـََعاىَل : )ذلك أدىن أن يعرفن( وتتلفع ببعض أي تتسرت به يقال

 لثوب والشجرابلفع رأسه تلفيًعا أي غطاه وتلفعت املرأة مبرطها. أي تلحفت به وتلفع الرجل 
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 ابلورق إذا اشتمل وتغطى .

 قوله : والقينات. مجع قينة وكل عند ُهَو عند العرب قني واألمة قينة وبعض النَّاس يظن القينة

املغنية خاصة كذا يف الصحاح فظَاهر العطف يشعر أبنه أراد ابلقينات املغنيات بناء َعَلى 
 ظن ذلك

 اخلاص َعَلى العام . البعض ال مطلق اإلماء فيكون من ابب عطف

 قوله : فال يؤذيهن أهل الريبة ابلتعرض هلن ظنا منهن أهنن إماء. يعين قل هلن يعلمن بعالمة

احلرائر أبن يرخني اجلالبيب حَبْيُث يعطيهن هبا وجوههن وأبداهنن حىت ال يقع يف قلب أهل 
 الريبة

 (1)أهنن إماء فيكون ذلك مؤداًي إىَل تعرضهم هلن .." 
 """""" 24صفحة رقم  """"""" .72

األوىل ، َوُهَو َنصَّ أمحد ، وقد جعله صاحب ) ) املغين ( ( املذهب ، َوُهَو كما قَاَل ؛ لكن 
 أمحد ال يكره إعادة األذان واإلقامة .

وروي َعن طائفة من السلف كراهة إعادهتما ، منهم : َعْبد الرمحن ْبن َأيب ليلي وغريه ، 
 وسف وحممد .عن َأيب ي -أيضاً  -وحكي 

وعن الشَّْعيب  ، قَاَل : إذا صلى يف املسجد مجاعة فإن إقامتهم جتزىء عمن صلى صالة إىل 
 الصالة األخرى .

 َوقَاَل الزُّْهرِي  : يقيم ، ومل يذكر األذان .

 وعن قتادة ، قَاَل : إن ملَْ يسمع اإلقامة أقام ، مُثَّ صلى .

 مسجد َقْد صلى ِفيِه إمامه الراتب .واملوضع الثاين : إعادة اجلماعة يف 

 واختلف العلماء يف َذِلَك :

فمنهم : من كرهه ، َوقَاَل يصلون ِفيِه وحدااًن ، روي َذِلَك َعن َسامل وأيب قالبة ، وحكاه 
بعض العلماء َعن َسِعيد ْبن امُلَسيِ ب واحلسن والنخعي والضحاك والقاسم ْبن حُمَمَّد والزهري 

قـَْوِل الليث واألوزاعي والثوري وأيب حنيفة ومالك ، وحكاه الرتمذي يف ) )   وغريهم ، َوُهوَ 
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  يفعله السلفمللع كتابه ( ( َعن ابن املبارك والشافعي ، وقد رواه الربيع َعن الشَّاِفِعي  ، وأنه 
 ، بل َقْد عابه بعضهم .

اعة بعد يظن مبن صلى مج وكان َهَذا القول ُهَو املعمول ِبِه يف زمن بين أمية ؛ حذراً من أن
مجاعة املسجد األوىل أَنَُّه اخالف للسلطان مفتئت َعِليِه ، ال يرى الصالة َمَعُه ، وال َمَع من 

 أقامه يف إمامه املساجد .

وقد استدل بعضهم هلذا مبا َرَوى معاوية ْبن حَيْىَي ، َعن َخاِلد احلذاء ، َعن َعْبد الرمحن ْبن 
ْد يه ، أن َرُسول هللا ) أقبل من نواحي املدينة يريد الصالة ، فوجد النَّاس قَ َأيب بكرة ، َعن أَبِ 

 (1)صلوا ، فمال إىل منزله ، فجمع أهله ، فصلى هبم .." 
( قوله: )ولو وقف الناس كلهم .. إخل( أي: ولو وقف كل احلجيج، )أو( وقف 1") .73

اً(؛ جة )أو( اليوم )العاشر خطاحلجيج )كلهم إال قلياًل( منهم )يف اليوم الثامن( من ذي احل
لظن هم أنه يوم عرفة، )أجزأهم( ذلك الوقوف. وإن أخطاً دوَن األكثر، فاهتم احلج؛ ألهنم مل 
يقفوا يف وقته. وأما األكثر فقد أحلق ابلكل يف مواضع، فكذا ُهنا على ظاهر كالم و 

اإلنصاف(: »قال يف املقنع(: وإن أخطأ بعضهم فقد فاهتم احلج. »االنتصار، وغريه. ويف 
هذا املذهب، وعليه اجلمهور. ومل خيالفه يف )التنقيح(، وجزم به يف )اإلقناع(. قال الشيخ 

أنه خطأ. وقال:  ، فعلممل يفعله السلفتقي الدين: ال ُيستحب الوقوف مرتني، وهو بدعة، 
الفروع(: ويتوج ه »فلو رآه طائفة قليلة مل ينفردوا ابلوقوف، بل الوقوف مع اجلمهور. قال يف 

وقوف مرتني، إن وقف بعضهم، ال سيما من رآه. وصر ح مجاعة: إن أخطؤوا لغلط يف العدد، 
ام أجراً". وهو ظاهر كالم اإلم –أي: يف الغيم  –أو يف الرؤية، أو يف االجتهاد يف اإلغماء 

 أمحد وغريه. صواحلي.

 ويسم ى طواف الركن، وطواف ( قوله: )الثالث: طواف اإلفاضة( ويسقى طواف الزايرة،1)
 الصدر، وطواف الفرض. أضيف إىل الزايرة؛ ألنه يُفعل

Y   :أجزأه(.»يف النسختني 
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 فتح وهاب املأرب

 صحيل آلخره"(.  Yقبعل الؤقويف"،    Y. سم .  .   وقفه(،  ےم 2 

 الرابع: الشعيب بني الضفا واملروة". وواجبانة سبعة: اإلحرام من امليقات"،

وأضيف إىل اإلفاضة؛ ألنه يُفعل بعدها. وأضيف إىل الضد ر؛ ألنه يُفعل بعده أيضا. عندها. 
 والضد ر، بفتح الصاد والدال: رجوع املسافر من مقصده. ح ف.

( قوله: )وأو ل وقته من نصفي ليلة النحر ملن وقف( وأول طوايف اإلفاضة من بعد نصف 1)
بعرفة؛ لفعله يَة ذلك بعد الوقوف.  ليلة .. ؛ ملا تقدم من حديث أيب داود ملن وقف

 (1)صواحلي.." 
 "والقارن واملكي وغريه يف ذلك سواء. .74

)وإن وقف الكل( أى: كل الناس الثامن أو العاشر من ذي احلجة بعرفات خطأ، )أو( وقف 
الناس )إال يسرياً( منهم )الثامن أو العاشر خطأ: أجزاهم(. نص عليهما، ملا روى الدارقطين 

عبدالعزيز بن عبدهللا بن خالد بن أسيد قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه  إبسناده عن
 (.1وسلم: " يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه " )

وقد روى ابو هريرة ان رسول هللا س قال: " فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون " 
 ( رواه الد ارقطين وغريه.2)

 لقضاء.وألنه ال يؤمن مثل ذلك فيما إذا قيل اب

قال يف " الفروع ": قال شيخنا: وهل هو يوم عرفة ابطناً؛ فيه خالف يف مذهب أمحد. بناء 
على أن اهلالل اسم ملا يطلع يف السماء، أو ملا يراه الناس ويعلمونه. وفيه خالف مشهور يف 

 مذهب أمحد وغريه.

( 3عليه ) ب. فيدلوذكر يف موضيع آخر: أن عن أمحد فيه روايتني. قال: والثاىن هو الصوا
أهنم لو أخطؤوا لغلط يف العدد أو يف الطريق وحنوه فوقفوا العاشر مل جيزئهم إمجاعاً. فلو اغتفر 
اخلطأ للجميع الغتفر هلم يف غري هذه الصورة بتقدير وقوعها. فعلم أنه يوم عرفة ابطناً 

مل عة بد وظاهراً. يوضحه أنه لو كان هنا خطأ وصواب ال يستحب الوقوف مرتني، وهو
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 . فعلم أنه ال خطأ.يفعله السلف

( 4ومن اعترب كون الرائي من مكة دون مسافة قصر أو مبكان ال ختتلف فيه املطالع: فقول )
مل يقله أحد من السلف يف احلج. فلو رآه طائفة قليلة مل ينفردوا ابلوقوف، بل الوقوف مع 

 اجلمهور.

 رآه.ويتوجه وقوف مرتني إن وقف بعضهم. ال سيما من 

 

 

__________ 

 كتاب احلج.  223: 2( 33( أخرجه الدارقطين يف " سننه " )1)

 كتاب احلج.  224: 2( 35( أخرجه الدارقطين يف " سننه " )2)

 -( يف أ: عليهم.3)
 (1)( يف أ: فقوله." 4)
"وقلنا: إنه بدعة ألنه ال أصل له يف الكتاب والسنة وعمل السلف الصاحل -1 .75

منا حدث متأخرا بعد القرن الرابع اهلجري أحدثه الفاطميون الشيعة، قال والقرون املفضلة، وإ
اإلمام أبو حفص اتج الدين الفاكهاين رمحه هللا: أما بعد فقد تكرر سؤال مجاعة من املباركني 
عن االجتماع الذي يعمله بعض الناس يف شهر ربيع األول ويسمونه املولد، هل له أصل يف 

ن ذلك مبينا واإليضاح عنه معينا. فقلت وابهلل التوفيق: ال أعلم الدين؟ وقصدوا اجلواب ع
هلذا املولد أصال يف كتاب وال سنة، وال ينقل عمله عن أحد من علماء األمة الذين هم 
القدوة يف الدين، املتمسكون آباثر املتقدمني، بل هو بدعة أحدثها البطالون. وشهوة نفس 

 ( .1اغتىن هبا األكالون )

اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: وكذلك ما حيدثه بعض الناس، إما مضاهاة للنصارى وقال شيخ 
يف ميالد عيسى عليه السالم، وإما حمبة للنيب صلى هللا عليه وسلم وتعظيما. . . من اختاذ 

 يفعله ملمولد النيب صلى هللا عليه وسلم عيدا مع اختالف الناس يف مولده؛ فإن هذا 
هذا خريا حمضا أو راجحا لكان السلف رضي هللا عنهم أحق به  . . . . ولو كانالسلف
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منا؛ فإهنم كانوا أشد حمبة للنيب صلى هللا عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على اخلري أحرص، 
وإمنا كان حمبته وتعظيمه يف متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سننه ابطنا وظاهرا ونشر ما 

قلب واليد واللسان؛ فإن هذه طريقة السابقني األولني من بعث به واجلهاد على ذلك ابل
 ( . انتهى.2املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان )

__________ 

 ( رسالة املورد يف عمل املولد.1)

 (1)( بتحقيق الدكتور انصر العقل.". 615 \ 2( اقتضاء الصراط املستقيم )2)
 

 "حكم املولد:-2 .76

 الذي يعمل يف ربيع األول ويسمى ابسم املولد إىل قسمني: قسم العلماء االجتماع

أحدمها: ما خال من احملرمات. فهو بدعة هلا حكم غريها من البدع، قال شيخ اإلسالم ابن 
تيمية يف " الفتاوى الكربى ": أما اختاذ موسم غري املواسم الشرعية كبعض ليايل شهر ربيع 

عض ليايل رجب، أو اثمن عشر ذي احلجة، أو أول األول اليت قال إهنا ليلة املولد، أو ب
مجعة من رجب، أو اثمن شوال الذي يسميه اجلهال " عيد األبرار " فإهنا من البدع اليت مل 

 يستحبها السلف الصاحل ومل يفعلوها.

ام املقتضي مع قي مل يفعله السلف -أي اختاذ املولد عيدا  -وقال يف " االقتضاء ": إن هذا 
انع منه. قال: ولو كان هذا خريا حمضا أو راجحا لكان السلف رضي هللا عنهم له وعدم امل

أحق به منا، فإهنم كانوا أشد حمبة لرسول هللا صلى هللا وسلم وتعظيما له منا وهم على اخلري 
 أحرص.

أي من السماع  -منه  -أي املولد النبوي  -وقال ابن احلاج يف " املدخل ": فإن خال 
طعاما فقط ونوى به املولد ودعا إليه اإلخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره وعمل  -وتوابعه 

 (2)فهو بدعة بنفس نيته فقط، إذ إن ذلك زايدة يف الدين، وليس من عمل السلف". 
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 "املسدد، ولكن الشنقيطي أخذ أول العبارة دون أتمل يف آخرها.-3 .77

تيمية يف  ال شيخ اإلسالم ابنويف أول حبث املولد يف " اقتضاء الصراط املستقيم " فقد ق
 :295، 294الذين يتخذون املولد عيدا حمبة للنيب صلى هللا عليه وسلم ص 

وهللا تعاىل قد يثيبهم على هذه احملبة واالجتهاد ال على البدع من اختاذ مولد النيب صلى هللا 
املقتضى يام مع ق مل يفعله السلفعليه وسلم عيدا مع اختالف الناس يف مولده؛ فإن هذا 

وعدم املانع منه، ولو كان هذا خريا حمضا أو راجحا لكان السلف رضي هللا عنهم أحق به 
منا؛ فإهنم كانوا أشد حمبة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على اخلري 

را، هأحرص، وإمنا كمال حمبته وتعظيمه يف متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته ابطنا وظا
ونشر ما بعث به، واجلهاد على ذلك ابلقلب واليد واللسان، فإن هذه هي طريقة السابقني 

 األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان.

فهذا تصريح من شيخ اإلسالم أبن إاثبة من يتخذ املولد عيدا حمبة للنيب صلى هللا عليه وسلم 
ا ية اختاذ املولد عيدا وال كونه خريا؛ إذ لو كان خري من انحية حسن قصده ال تقتضي مشروع

حمضا أو راجحا لكان السلف رضي هللا عنهم أحق به منا؛ ألهنم أشد حمبة وتعظيما لرسول 
 هللا منا.

 (1)مث بعد ذلك صرح شيخ اإلسالم بذم الذين يتخذون املولد عيدا فقال يف ص". 
 

مه يف ذلك كثري ال حيتاج إىل "جاء يف النصوص من النهي عن اإلطراء، وكال-4 .78
 اإلطالة بذكره ما دامت املراجع حبمد هللا موجودة، هذا على سبيل العموم.

أما ما خيص مسألة اختاذ املولد النبوي عيدا بدعوى التعظيم فقد تقدم قول شيخ اإلسالم 
ا خريا مع قيام املقتضى، وعدم املانع منه، ولو كان هذ مل يفعله السلفابن تيمية فيه: إنه 

حمضا أو راجحا لكان السلف رضي هللا عنهم أحق به منا؛ فإهنم كانوا أشد حمبة لرسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على اخلري أحرص، وإمنا كمال حمبته وتعظيمه يف 
متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته ابطنا وظاهرا ونشر ما بعث به واجلهاد على ذلك 
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ابلقلب واليد واللسان، فإن هذه هي طريقة السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين 
 اتبعوهم إبحسان.

ومتثيل الشنقيطي " ابلصارم املسلول " لدعواه فتح شيخ اإلسالم ابن تيمية لباب االبتداع 
 مقدمته، يفيف تعظيم النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا نشأ من عدم تدبر كالم شيخ اإلسالم 

فإنه قد بني فيها أن مضمون الكتاب " الصارم املسلول " بيان احلكم الشرعي املوجب 
لعقوبة من سب النيب صلى هللا عليه وسلم من مسلم أو كافر بياان مقروان ابألدلة، ومن نظر 

 (1)إىل األدلة اليت سردها". 
 

غوا إليه ا هللا وابت"حيبها كان ذلك أعظم التوسل، وهو معىن قوله تعاىل }اتقو -5 .79
( أي تقربوا إليه ابألعمال اليت حيبها وتكون موصلة لكم إىل مرضاته، فأما 1الوسيلة{ )

الصاحل  فومل يفعله السلالتوسل ابلذوات واألشخاص وسؤال هللا حبقهم فإن ذلك ال جيوز 
 ولو كان خريا لسبقوان إليه.

 ات أحياء وأمواات، وحيب من أحبهم،أما قول هذا الكاتب: إن هللا حيب املتقني ذاات وصف
 وحيب من اقتدى هبم، وحيب من توسل هبم إليه.

فاجلواب: صحيح أن هللا تعاىل حيب املتقني وحيب من أحبهم واقتدى هبم، ولكن حمبتهم 
تستلزم حمبة أعماهلم، فمن أحبهم صادقا تتبع أفعاهلم فطبقها وعمل مثل أعماهلم، فإن كنت 

قلدهم  حق تقاته حىت حيبك هللا كما أحبهم، وإذا كنت حتب املتقني فحتب املتقني فاتق هللا
يف أفعاهلم، فإن من أحب الرسول صلى هللا عليه وسلم اسنت بسنته وعمل ابلشرع الذي 
بلغه، ومن أحب الصاحلني أصلح أعماله واقتفى آاثر عباد هللا الصاحلني فهذه عالمات احملبة 

( فمن أحب املتقني واهنمك 2ون هللا فاتبعوين حيببكم هللا{ )قال هللا تعاىل }قل إن كنتم حتب
يف الذنوب وأشرك ابهلل واقرتف املعاصي وخالف سيماء أهل التقوى فدعواه كاذبة خاطئة، 
فأما التوسل حببهم إىل هللا فجائز فإن حب أولياء هللا وأهل اخلري والصالح من أعمال الرب 

 اليت يثيب هللا عليها.

ألك اي رب وأتوسل إليك حببك وحب أوليائك وأهل التقوى والصالح من فإذا قلت: أس
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عبادك أن هتب يل من فضلك وجودك وحنو ذلك فال أبس بذلك، كالتوسل بسائر األعمال 
القلبية، فأما التوسل بذواهتم وأشخاصهم أو حبقهم وجاههم فقد عرفت أنه منكر من القول 

 م إىل ما ال يستحقه إال هللا فيكون شركا أو منوزور، وأنه من وسائل تعظيمهم ورفع ذواهت
( بل قد توعد على الشرك أبعظم الوعيد 3وسائل الشرك، وهللا }ال يغفر أن يشرك به{ )

 فكيف حيب أهله أو يثيبهم ولكن أكثرهم جيهلون.

__________ 

 35( سورة املائدة اآلية 1)

 31( سورة آل عمران اآلية 2)

 (1)". 116( سورة النساء اآلية 3)
 

 "األعياد واملناسبات-6 .80

 املعتربة يف اإلسالم

 حممد عثمان

 األعياد مجع عيد. والعيد اسم ملا يعود من االجتماع العام على وجه معتاد،

 عائد: إما بعود السنة، أو بعود األسبوع أو بعود الشهور، أو حنو ذلك. فالعيد

 جيمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم اجلمعة.

 ومنها: اجتماع فيه.

 ومنها: أعمال جتمع ذلك من العبادات أو العادات وقد خيتص ذلك مبكان

 بعينه.

 [ .1وقد يكون مطلقا وكل من هذه األمور قد يسمى عيدا ]

 ليوم اجلمعة: )إن هذا يوم جعله هللا -صلى هللا عليه وسلم  -فالزمان كقوله 

 للمسلمني عيدا( )رواه ابن ماجه( .

 صلى ... -واألعمال كقول ابن عباس: )شهدت العيد مع رسول هللا  واالجتماع

 : )ال ...-صلى هللا عليه وسلم  -.. )متفق عليه( . واملكان كقوله -هللا عليه وسلم 
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 تتخذوا قربي عيدا( .

 -وقد يكون لفظ العيد امسا جملموع العيد والعمل فيه وهو الغالب كقوله 
أاب بكر! ؛ فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدان( )متفق  : )دعهما اي-صلى هللا عليه وسلم

 عليه( .

 لقد أكثر الناس القول يف اعتبار املناسبات يف اإلسالم وعدم اعتبارها، ووقع

 فيها اإلفراط والتفريط، وإذا نظرت إىل شريعة اإلسالم وأحداثه عامة وخاصة؛

 جتد املناسبات أو األعياد على قسمني:

 ا الشرع ملا فيها من عظة وذكرى تتجدد مع جتدد األايممناسبة معتربة عين هب

 واألجيال وتعود على الفرد واجلماعة ابلتزود منها.

 ومناسبة مل تعترب، إما القتصارها يف ذاهتا، أو عدم استطاعة األفراد

 مسايرهتا.

 فمن األول يوم اجلمعة، وقد عين هبا اإلسالم يف احلث على القراءة املنوه

 الفجر، ويف احلث على أدائها واحلفاوة هبا من اغتسال وطيب عنها يف صالة

 وتبكري إليها، ولكن من غري غلو وال إفراط. فقد جاء النهي عن صوم يومها وحده

 دون أن يسبق بصوم قبله أو يلحق بصوم بعده. كما هنى عن إفراد ليلتها بقيام،

 والنصوص يف ذلك متضافرة اثبتة معلومة.

 اسبة معتربة مع اعتدال وتوجه إىل هللا بدون إفراط أوفكان يوم اجلمعة من

 تفريط. وذلك أن يوم اجلمعة هو يوم آدم عليه السالم، فيه خلق، وفيه خلقت فيه

 الروح، وفيه أسكن اجلنة، وفيه أهبط إىل األرض، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم

 ناسبة:هبذه امل -تعاىل  -الساعة، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا 

 )إن قراءة سورة السجدة وسورة اإلنسان معا يف يوم اجلمعة ملناسبة خلق آدم

 مبدأ خلق أبيه -وهو يوم اجلمعة  -يف يوم اجلمعة ليتذكر اإلنسان يف هذا اليوم 

آدم، ومبدأ خلق عموم اإلنسان، ويتذكر مصريه ومنتهاه لريى ما هو عليه من دعوة الرسول 
 ]أضواء البيان[ .وهل هو شاكر أو كفور؟( 

 وكما قيل يوم اجلمعة يوم آدم، قيل يف يوم االثنني يوم حممد عليه أفضل



55 

 

 أي فيه ولد، وفيه أنزل عليه، فقد جاء عنه، صلى هللا عليه -الصالة والتسليم 

[ 2وسلم، أنه سئل عن صيام يوم االثنني. فقال: )هذا يوم ولدت فيه وعلي فيه أنزل( ]
 ة يف اهلجرة.وكان يوم وصوله املدين

 أما ما يفعله كثري من الناس يف هذه األزمنة من احتفاالت ومظاهر فقد حدث

 ذلك بعد أن مل يكن ال يف القرن األول وال الثاين وال الثالث وهي القرون املشهود

 : )خري الناس قرين-صلى هللا عليه وسلم-هلا ابخلري كما جاء احلديث عن النيب 

ع. يلوهنم( . والذين أحدثوا هذه البدعة هم الفاطميون يف القرن الراب مث الذين يلوهنم مث الذين
مر إىل : )وقد افرتق الناس يف هذا األ-رمحة هللا عليه  -يقول الشيخ حممد أمني الشنقيطي 

 فريقني: فريق ينكره وينكر على من يفعله،

 يلعدم فعل السلف إايه وال جميء أثر يف ذلك. وفريق يراه جائزا لعدم النه
عنه، وقد يشدد كل فريق على اآلخر يف هذه املسألة ولشيخ اإلسالم ابن تيمية يف )اقتضاء 
الصراط املستقيم( كالم وسط يف غاية اإلنصاف. نورد موجزه ... جلزالته وهللا اهلادي إىل 

 سواء السبيل.

 يف فصل قد عقده لألعياد احملدثة فذكر أول مجعة من -رمحه هللا  -قال 

 صلى -غدير خم يف الثامن عشر من ذي احلجة حيث خطب النيب رجب، وعيد 

 وحث على اتباع السنة وأهل بيته مث أتى إىل عمل املولد. -هللا عليه وسلم 

 وكذلك ما حيدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى يف عيد ميالد املسيح،

 هذه ىوتعظيما له، وهللا قد يثيبهم عل -صلى هللا عليه وسلم-وإما حمبة للنيب 

 ععيدا م -صلى هللا عليه وسلم-احملبة واالجتهاد ال على البدع من اختاذ مولده 
 عم مل يفعله السلفاختالف الناس يف مولده أي يف ربيع أو يف رمضان فإن هذا 

 قيام املقتضى له وعدم املانع له.

 -يضيف شيخ اإلسالم: )ولو كان هذا خريا حمضا أو راجحا لكان السلف 
 صلى هللا عليه-أحق به منا فإهنم كانوا أشد حمبة لرسول هللا  -نهم رضي هللا ع

 وتعظيما له منا وهم على اخلري أحرص. -وسلم

 وإمنا كمال حمبته وتعظيمه يف متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سننه ابطنا
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 وظاهرا، ونشر ما بعث به واجلهاد على ذلك ابلقلب واليد واللسان. فإن هذه هي

 السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان.طريقة 

 مع ما هلم فيها من -وأكثر هؤالء الذين تراهم حرصاء على أمثال هذه البدع 

صلى  -جتدهم فاترين يف أمر الرسول  -حسن القصد واالجتهاد الذي يرجى هلم به املثوبة 
 ا هم مبنزلة من حيليعما أمروا ابلنشاط فيه، وإمن -هللا عليه وسلم 

 املصحف وال يقرأ فيه وال يتبعه، ومبنزلة من يزخرف املسجد وال يصلي فيه،

 أو يصلي فيه قليال، ومبنزلة من يتخذ املسابيح والسجادات املزخرفة وأمثال

ع ويصحبها من الرايء والكرب واالشتغال عن املشرو  -اليت مل تشرع  -هذه الزخارف الظاهرة 
 ( .295حبها( اهـ )اقتضاء، صما يفسد حال صا

 وليس بصحيح ما يزعمه بعض املبتدعة من تسمية املولد إحياء لذكر

حيث  -صلى هللا عليه وسلم-؛ فاهلل أحيا ذكر الرسول -صلى هللا عليه وسلم -الرسول 
يف الشهادتني ومع كل أذان وكل إقامة ألداء صالة ويف كل  -تعاىل  -قرن ذكره مع ذكره 

 أو نفل مما يزيد على الثالثني مرة.تشهد يف فرض 

 ومن املناسبات املعتربة شهر رمضان املبارك بكامله لكونه أنزل فيه القرآن:

 [ .185]شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس[ ]البقرة: 

 :-تعاىل  -ومن املناسبات ليلة القدر لبدء نزول القرآن فيها لقوله 
[ ، مث بني 2-1( [ ]القدر: 2( وما أدراك ما ليلة القدر )1]إان أنزلناه يف ليلة القدر )

( [ وبني خواصها ]تنزل املالئكة والروح فيها 3مقدارها ]ليلة القدر خري من ألف شهر )
لتمسها حيتفي هبا وي -صلى هللا عليه وسلم-( [ ، وكان رسول هللا 4إبذن رهبم من كل أمر )

يعتكف  -صلى هللا عليه وسلم  -واخر، فكانيف العشر األواخر ويف الوتر من العشر األ
 العشرة كلها التماسا لتلك الليلة. روى ...

 أهنا قالت: )كان رسول ... -رضي هللا عنها  -البخاري يف صحيحه عن عائشة 

 إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله، وجد وشد املئزر( . -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

 ء، فلقد كان هلذا اليوم اتريخ قدمي، وكانت العربومن املناسبات يوم عاشورا

 -مصلى هللا عليه وسل-تعظمه يف اجلاهلية وتكسو فيه الكعبة، وملا قدم النيب 
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 املدينة وجد اليهود يصومونه؛ فقال هلم: مل تصومونه؟ فقالوا: يوما جنى هللا فيه

 ن: حن-صلى هللا عليه وسلم-موسى من فرعون فصامه شكرا له، فصمناه. فقال 
 أحق مبوسى منكم فصامه وأمر بصيامه( .

 رضي -روى البخاري ومسلم يف صحيحيهما من حديث عبد هللا بن عباس 

 املدينة فوجد اليهود -صلى هللا عليه وسلم-قال: قدم رسول هللا  -هللا عنهما 

 يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر هللا فيه نيب

 صلى-موسى وبين إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له. فقال النيب هللا 

 : حنن أوىل مبوسى منكم، فأمر بصومه.-هللا عليه وسلم

 إن جناة نيب هللا موسى من عدو هللا فرعون مناسبة عظيمة، نصرة احلق

 على الباطل وانتصار جند هللا وإهالك جند الشيطان. وهذا حبق مناسبة يهتم هلا كل

 معشر -مسلم؛ ولذا قال عليه الصالة والسالم: )حنن أحق مبوسى منكم؛ حنن 

 أبناء عالت، ديننا واحد( . -األنبياء 

 وقد كان صيام عاشوراء فرضا حىت نسخ بفرض رمضان وهكذا مع عظيم

 مناسبته من إعالن كلمة هللا ونصرة رسوله كان ابتهاج موسى عليه السالم به يف

 صيامه شكرا هلل.

 هذه املناسبات املعتربة عيد الفطر وعيد األضحى ومها مناسبتان ... ومن

 صلى-عظيمتان حلديث أنس بن مالك الذي رواه أبو داود يف سننه: )قدم النيب 

 وهلم يومان يلعبون فيهما فقال: قد أبدلكم هللا هبما خريا منهما يوم -هللا عليه وسلم

 على شرط مسلم( . الفطر ويوم األضحى( )رواه أبو داود واحلديث

 ومما يعترب ذا صلة هبذا املبحث يف اجلملة ما نقله اإلمام ابن كثري يف تفسريه

 عند قوله تعاىل: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم

 قال عندها: -[3اإلسالم دينا[ ]املائدة: 

  عمر)روى اإلمام أمحد عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إىل

 فقال: اي أمري املؤمنني إنكم تقرأون آية يف كتابكم -رضي هللا عنه  -ابن اخلطاب 

 نزلت الختذان ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: -معشر اليهود  -لو علينا 
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 قوله: ]اليوم أكملت لكم دينكم[ ؛ فقال عمر: وهللا إىن ألعلم اليوم الذين نزلت

 ، والساعة اليت نزلت فيها عشية عرفة يف-ليه وسلمصلى هللا ع-على رسول هللا 

 يوم اجلمعة( )رواه البخاري ومسلم( .

 وروي عن كعب قوله: لو أن غري هذه األمة نزلت عليهم هذه اآلية لنظروا

 اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاختذوه عيدا جيتمعون فيه.

 األعياد غري املعتربة يف اإلسالم:

 عيد امليالد:

 صارى بيوم والدة عيسى ويظهرون األفراح والسرور ويعطلونحيتفل الن

 الدوائر واألعمال، ويهنئ بعضهم بعضا، ويتزاورون ويظهرون شعار دينهم، وقد

 قلدهم وشاهبهم كثري من جهال املسلمني وذوي الرائسة والسياسة. ففي أعمال كثري

 كات وبعض التجارمن املسلمني يف هذا العيد أهنم يعطلون الدوائر احلكومية والشر 

 الكبار تعظيما هلذا اليوم، احرتاما له ويزورون أصدقاءهم النصارى ويرسلون ملن

 كان منهم بعيدا بطاقات هتنئة. والرؤساء وامللوك يرسلون برقيات هتنئة للدول اليت

 تزعم أهنا تدين ابملسيحية.

 يدكع  -مية وهذا العيد وغريه من األعياد اليت ابتلي هبا كثري من البالد اإلسال

 الوطن، وكعيد العلم، وعيد األم وعيد الشجرة وعيد النظافة، وعيد الوالدة، وعيد

 كلها حمرمة يف دين اإلسالم؛ ملشاهبتها الكفار يف أعيادهم-األسرة، وعيد األولياء 

 وال شك أن يف هذا إحياء لسنن اجلاهلية، وإماتة الشرائع االسالمية يف قلوب

 ثر الناس ال يشعرون بذلك لشدة استحكام ظلمة اجلاهلية يفاملسلمني، وإن كان أك

 قلوهبم، وال ينفعهم ذلك اجلهل عذرا بل هو اجلرمية اليت تولد عنها كل اجلرائم من

 الكفر والفسوق والعصيان.

 قال شيخ اإلسالم: إن أعياد أهل الكتاب واألعاجم هني عنها لسببني:

 أحدمها: أن فيها مشاهبة للكفار. -1

 الثاىن: أهنا من البدع.و  -2

 فما أحدث من املواسم واألعياد هو منكر؛ وإن مل يكن فيه مشاهبة ألهل



59 

 

 الكتاب من وجهني:

 أحدمها: أن ذلك داخل يف مسمى البدع واحملداثت؛ فيدخل فيما رواه مسلم

 إذا خطب -صلى هللا عليه وسلم-يف صحيحه عن جابر قال: )كان رسول هللا 

 صوته واشتد غضبه، حىت كأنه منذر جيش، يقول: صبحكمامحرت عيناه وعال 

 ومساكم، ويقول: بعثت أان والساعة كهاتني، ويقرن بني إصبعيه السبابة والوسطى

 ويقول: أما بعد.. فإن خري احلديث كتاب هللا، وخري اهلدي هدي حممد. وشر

 ( .266األمور حمداثهتا. وكل بدعة ضاللة( )اقتضاء الصراط املستقيم ص

: )لتتبعن سنن قال -صلى هللا عليه وسلم-ديث أيب سعيد يف الصحيحني أن رسول هللا وح
 من كان قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع حىت لو دخلوا

 جحر ضب لتبعتموهم. قلنا: اي رسول هللا! اليهود والنصارى؟! قال: فمن؟!(

 بدع الشهور:

 نبذة منها: هناك بدع كثرية يصعب حصرها يف هذه العجالة ولكين أذكر

 استقبال الرافضة شهر حمرم ابحلزن واهلم واخلرافات واألابطيل، -1

 فيصنعون ضرحيا من اخلشب مزينا ابألوراق امللونة يسمونه ضريح احلسني أو

 كربالء. وخالل هذا الشهر متنع الزينة فتضع النسوة زينتهن وال أيكل الناس

 طفال يطوفون الطرقات يصيحون:اللحوم وتشعل النريان ويتواثب الناس عليها واأل

 اي حسني! .. اي حسني! .

 بدع صفر: كان بعض الناس ميتنعون فيه عن السفر أو إقامة أي حفل، -2

 ويظهرون التشاؤم والتطري.

 صلى هللا-ربيع األول: بدعة املولد، أي إقامة احتفاالت ملولد النيب  -3

 اج فتقام الوالئم وتضاء الشموعوكذلك ما يسمونه بليلة اإلسراء واملعر  -عليه وسلم

 وتصلى النوافل.

 ويف شعبان: ما يسمونه ليلة النصف من ليلة الرباءة؛ حيث يعتقدون -4

 غفران الذنوب وإطالة األعمار وزايدة األرزاق.

 بدع شهر رمضان: اهتمام الناس ابجلمعة األخرية منه فيصلي من كان ال -5
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 يصلي بقية أايمه.

 النهي عن إفراد هذا اليوم -احملققون من أهل العلم  الذي عليه -والصواب 

ابلصوم، وعن هذه الصالة احملدثة، وعن كل تعظيم هلذا اليوم من صنع األطعمة وإظهار 
الزينة وحنو ذلك حىت يكون هذا اليوم مبنزلة غريه من بقية األايم وحىت ال يكون له مزية 

 أصال.

 اخلالصة:

 العجالة أمورا: خالصة القول أننا نستفيد من هذه

 * منها أن اإلسالم مل يشرع االحتفال بوالدة أو مبوت أحد.

 * ومنها: أن هذه املناسبات قد تعددت حىت غدا اإلسالم احتفاالت وأعيادا.

قول آخر: وقد ي -عليه الصالة والسالم  -فقد يقول قائل: أان أحتفل بيوم والدة النيب 
 هللا بني احلق والباطل واعتز املسلمونأحتفل بيوم اهلجرة؛ ألنه ابهلجرة فرق 

 هللا صلى-وصارت هلم دولة؛ فتستحق االحتفال هبا، وإظهار التعظيم لرسول هللا 
 .-عليه وسلم 

 وقد يقول آخر: أان أحتفل بيوم بدر؛ ألنه يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان،

 حبيوم فتيوم أن نصر هللا املسلمني على املشركني. وقد يقول آخر: أان أحتفل 
 مكة يوم دخل الناس يف دين هللا أفواجا. وقد يقول آخر: أان أحتفل بيوم وفاته يوم

 انتقل إىل الرفيق األعلى ...

 وهكذا تتعدد اآلراء ويتفرق الناس على غري هدى، ومن غري دليل شرعى

 حيسم النزاع، ويوفر اجلهد.

__________ 

، 189حيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص( اقتضاء الصراط املستقيم اخالفة أصحاب اجل1)
 ط دار املعرفة.

، ومسلم يف صحيحه يف كتاب الصيام.". 299-279، ص5( مسند اإلمام أمحد، ج2)
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(1) 
 

 "دراسات يف الشريعة والعقيدة-7 .81

 تعظيم اآلاثر رؤية شرعية

(2 - 2) 
 حممد بن عبد هللا اهلبدان

 

 واصطالحا، مث حتدث عن منهجيف احللقة األوىل عرف الكاتب اآلاثر لغة 

 الرسول صلى هللا عليه وسلم ومن بعده وموقفهم من االهتمام ابآلاثر، وبني أن

 االهتمام ابآلاثر من عادة غري املسلمني، مث عدد أسباب االفتتان ابآلاثر اليت أدت

 إىل انتشار االهتمام هبا يف بالد املسلمني، ويف هذه احللقة يتابع الكاتب اجلوانب

 خرى من الرؤية الشرعية لتعظيم اآلاثر.األ

 -البيان  -
 عواقب التعلق ابآلاثر:

 كوننا مأمورين ابلسري يف األرض، والنظر يف خلق هللا، واالعتبار مبصائر

 األمم السابقة، ال يعين تقديس آاثر السابقني أو احملافظة عليها، ومما يوضح ذلك

 اليت هلكت، وأمران إذا مرران آباثرها أنأننا هنينا عن البقاء بداير األمم الغابرة 

 نكون مسرعني ابكني؛ فكيف نعدها من الرتاث الثمني واألجماد؟ !

 ولو كان للناس يف تتبع هذه اآلاثر من مساكن وحنوها مصلحة دينية أو

 معاشية ألرشدان هللا إليها، وملا خفيت على اخللق كثري من تلك اآلاثر واملساكن

 والقبور.

 على قوم عاد إطالة البناء وجودته، فقال سبحانه: -تعاىل  - وقد أنكر هللا

 ]أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم ختلدون[

 : ]أتبنون بكل ريع-رمحه هللا  -( ، قال ابن كثري 129-128)الشعراء: 

                                         
 4/42جملة البيان  (1)
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 ( أي: معلما بناء مشهورا. ]تعبثون[128آية تعبثون[ )الشعراء: 

 أي: وإمنا تفعلون ذلك عبثا ال لالحتياج إليه؛ بل جملرد( 128)الشعراء: 

 ذلك؛ ألنه تضييع -عليه السالم  -اللعب وإظهار القوة؛ وهلذا أنكر عليهم نبيهم 

 للزمان؛ وإتعاب لألبدان يف غري فائدة، واشتغال مبا ال جيدي يف الدنيا وال يف

 كون احلال إذن يف[ . فإذا كان هذا يقال يف بناء املساكن؛ فكيف ي1اآلخرة ]

 االهتمام أبماكن اآلاثر وحتسينها؟ ! أال إن األمر أشد واخلطب أعظم.

 املبحث األول: الشرك:

 -من مفاسد إحياء اآلاثر أنه يؤدي إىل الشرك الذي هو أعظم الذنوب عند هللا 
 والذي قال هللا فيه: ]إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن -تعاىل 

 ( .116[ )النساء: يشاء

 أما كيف يؤدي إىل الشرك؟

 إبحدى حالتني: -فإن ذلك حيصل 

 األوىل: التمسح هبا والصالة عندها، وطلب كشف الكربة والشفاعة منها:

 إن العناية ابآلاثر على: »-رمحه هللا  -قال الشيخ عبد العزيز بن ابز 

 ألن النفوس ضعيفة؛ -جل وعال  -[ يؤدي إىل الشرك ابهلل 2الوجه الذي ذكر ]

 وجمبولة على التعلق مبا تظن أنه يفيدها، والشرك ابهلل أنواعه كثرية غالب الناس

 ال يدركها، والذي يقف عند هذه اآلاثر سواء كانت حقيقة أو مزعومة بال حجة

 يتضح له كيف يتمسح اجلهلة برتاهبا، وما فيها من أشجار أو أحجار، ويصلون

 يه ظنا منهم أن ذلك قربة إىل هللا سبحانه وحلصولعندها، ويدعون من نسبت إل

 الشفاعة، وكشف الكربة. ويعني على هذا كثرة دعاة الضالل الذين تربت الوثنية

 يف نفوسهم ممن يستغلون مثل هذه اآلاثر لتضليل الناس وتزيني زايرهتا هلم حىت

 رهازواحيصلوا بسبب ذلك على بعض الكسب املادي، وليس هناك غالبا من خيرب 

 أبن املقصود العربة فقط بل الغالب العكس.

 ويشاهد العاقل ذلك واضحا يف بعض البالد اليت بليت ابلتعلق ابألضرحة

 وأصبحوا يعبدوهنا من دون هللا، ويطوفون هبا كما يطاف ابلكعبة ابسم أن أهلها
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 أن اأولياء؛ فكيف إذا قيل هلم إن هذه آاثر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! ! كم

 - تعاىل -الشيطان ال يفرت يف حتني األوقات املناسبة إلضالل الناس. قال هللا 
 عن الشيطان إنه قال: ]قال فبعزتك ألغوينهم أمجعني * إال عبادك منهم

 عن عدو هللا الشيطان: -سبحانه  -( ، وقال أيضا 83-82املخلصني[ )ص: 

 [ .3( « ]16ألعراف: ]قال فبما أغويتين ألقعدن هلم صراطك املستقيم[ )ا

 احلالة الثانية: تقديس أمكنة األنبياء والصاحلني وآاثرهم، وتعظيمها:

 وقد كان أصل حصول الشرك وعبادة األصنام يف األرض بسبب تعظيم

 املوتى الصاحلني.

 عن بعض السلف يف تفسريه لقوله -رمحه هللا  -روى ابن جرير الطربي 

  تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسراتعاىل: ]وقالوا ال تذرن آهلتكم وال

 ( أن هذه أمساء رجال صاحلني من بين24-23* وقد أضلوا كثريا[ )نوح: 

 آدم، وكان هلم أتباع يقتدون هبم، فلما ماتوا قال أصحاهبم الذين كانوا يقتدون هبم:

 ءلو صورانهم كان أشوق لنا إىل العبادة إذا ذكرانهم، فصوروهم، فلما ماتوا جا
 آخرون دب إليهم إبليس، فقال: إمنا كانوا يعبدوهنم، وهبم يسقون املطر،

 عليه -فعبدوهم. وروى ابن جرير أن هذه األصنام كانت تعبد يف زمان نوح 

 [ .4، مث اختذها العرب بعد ذلك ]-السالم 

 وأيضا: فإن الالت اليت هي من أكرب أواثن العرب يف اجلاهلية كان سبب

 رب رجل صاحل والعكوف عليه.عبادهتا تعظيم ق

 وهبذا تبني أن سبب عبادة األصنام هو املبالغة يف تعظيم الصاحلني. وقد رد

 على مقال نشر بعنوان: )رميم -رمحه هللا  -مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز 

 بيت الشيخ حممد بن عبد الوهاب حبرميالء( وذكر صاحب املقال أن اإلدارة العامة

 أولت اهتماما ابلغا مبنزل جمدد الدعوة السلفية الشيخ حممد بن لآلاثر واملتاحف

 يف حي غيالن حبرميالء؛ حيث متت صيانته وأعيد -رمحه هللا  -عبد الوهاب 

 ترميمه مبادة طينية تشبه مادة البناء األصلية.. إىل أن قال: ومت تعيني حارس

 لعت اللجنةوقد اط: »-رمحه هللا  -خاص هلذا البيت.. إخل. يقول الشيخ 
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 الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية على املقال املذكور،

 -رمحه هللا  -ورأت أن هذا العمل ال جيوز، وأنه وسيلة للغلو يف الشيخ حممد 
 وأشباهه من علماء احلق والتربك آباثرهم والشرك هبم، ورأت أن الواجب هدمه،

 ق سدا لذرائع الشرك والغلو، وحسما لوسائل ذلك،وجعل مكانه توسعة للطري

 وطلبت من اجلهة املختصة القيام بذلك فورا، وإلعالن احلقيقة والتحذير من هذا

 العمل املنكر جرى حتريره، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله

 [ .5« ]وصحبه

 املبحث الثاين: االبتداع:

 -الدين ليس عليه دليل من كتاب هللا االهتمام ابآلاثر وإحياؤها ابتداع يف 
 رمحهم -الصاحل  ومل يفعله السلفوال من سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم،  0تعاىل 

 -، ولو كان خريا لسبقوان إليه. يقول الشيخ عبد العزيز ابن ابز -هللا تعاىل 
 من أحدث« ثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال:: »-رمحه هللا 

 من عمل« أخرجه الشيخان، ويف لفظ ملسلم:»أمران هذا ما ليس منه فهو رد يف 

 -رضي هللا عنه  -، ويف صحيح مسلم عن جابر »عمال ليس عليه أمران فهو رد 
 عد:أما ب« قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف خطبته يوم اجلمعة:

 صلى هللا عليه وسلم، وشرفإن خري احلديث كتاب هللا، وخري اهلدي هدي حممد 

 ، واألحاديث يف هذا املعىن كثرية، وهذه»األمور حمداثهتا، وكل بدعة ضاللة 

 اآلاثر اليت ذكرها الكاتب كغار حراء، وغار ثور، وبيت النيب صلى هللا عليه

 وسلم، ودار األرقم بن أيب األرقم، وحمل بيعة الرضوان وأشباهها إذا عظمت

 املصاعد واللوحات ال تزار كما تزار آاثر الفراعنة، وعبدت طرقها وعملت هلا

 وآاثر عظماء الكفرة، وإمنا تزار للتعبد والتقرب إىل هللا بذلك، وبذلك نكون هبذه

 اإلجراءات قد أحدثنا يف الدين ما ليس منه، وشرعنا للناس ما مل أيذن به هللا؛

 : ]أم هلم-سبحانه  -منه يف قوله  -عز وجل  -وهذا نفس املنكر الذي حذر هللا 

 ( ، وحذر منه21شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل أيذن به هللا[ )الشورى: 

 من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه« النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله:
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 ولو كان تعظيم اآلاثر ابلوسائل اليت ذكرها الكاتب وأشباهها مما».. فهو رد 

 - عليه وسلم أو فعله، أو فعله أصحابه الكرام حيبه هللا ورسوله ألمر به صلى هللا
 ؛ فلما مل يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الدين، بل هو من-رضي هللا عنهم 

 ضير  -احملداثت اليت حذر منها النيب صلى هللا عليه وسلم، وحذر منها أصحابه 

 -رضي هللا عنه  -، وقد ثبت عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب -هللا عنهم 
 أنه أنكر تتبع آاثر األنبياء، وأمر بقطع الشجرة اليت بويع النيب صلى هللا عليه

 وسلم حتتها يف احلديبية ملا قيل له إن بعض الناس يقصدها، محاية جلناب

 [ .6« ]التوحيد، وحسما لوسائل الشرك والبدع واخلرافات اجلاهلية

 [ :7املبحث الثالث: الوقوع يف أنواع من الكذب ]

 مفاسد االهتمام ابآلاثر جلوء أصحابه إىل الكذب، من أجل االستدالل إن من

 على شرعية ما ذهبوا إليه، أو لغرض تعيني موضع أو حتديد مكان، وهلذا وقعوا

 يف عدة أنواع من الكذب، تلك اخلصلة الذميمة املمقوتة، وميكن بيان أنواع الكذب

 :اليت وقعوا فيها بسبب االهتمام ابآلاثر فيما أييت
 األول: الكذب على الرسول صلى هللا عليه وسلم: ال شك أن أشد أنواع

 أو على رسوله صلى هللا عليه وسلم. -تعاىل  -الكذب هو الكذب على هللا 

 من كذب علي»من الكذب عليه بقوله:  -عليه الصالة والسالم  -وقد حذر 

 [ .8« ]متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فقد يكون يف أقوالهويتنوع الكذب هنا على 

 لالستدالل على شرعية زايرة أماكن اآلاثر وهذا هو الكثري، وقد يكون الكذب يف

 آاثره صلى هللا عليه وسلم.

 ومن مناذج الكذب على الرسول صلى هللا عليه وسلم يف أقواله ما أييت:

 هللا عليه وسلم. األحاديث املوضوعة يف فضل زايرة قربه صلى - 1

 األحاديث املكذوبة يف فضل الصخرة ابلقدس. - 2

 أحاديث يف فضل اجلامع األموي بدمشق ومضاعفة الصالة فيه. - 3

 أما الكذب على الرسول صلى هللا عليه وسلم يف آاثره فإن املقصود به ما قد
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 من -ال سيما يف العصر احلاضر  -ينسب إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم كذاب 

 آاثره احلسية كشعراته مثال، وكذا دعوى وجود موطئ قدم النيب صلى هللا عليه

 وسلم على بعض األحجار.

 الثاين: الكذب على غري الرسول صلى هللا عليه وسلم، كالكذب على

 أو التابعني رمحهم هللا، وغريهم من الصاحلني. -رضي هللا عنهم  -الصحابة 

 ألقوال، مثل ما ينسب إليهم من الرواايتوهذا الكذب عليهم قد يكون يف ا

 املكذوبة يف ذكر فضائل بعض األماكن، وقد يكون الكذب عليهم يف األفعال كادعاء

 حصول اخلري عند بعض القبور مثل ادعاء أن الشافعي كان يدعو عند قرب أيب

 حنيفة إذا نزلت به شدة فيستجاب له.

 [ :9الثالث: الكذب يف تعيني موضع األثر ]

 كثر هذا النوع يف تعيني مواضع قبور بعض الصاحلني من الصحابةوي

 وغريهم وكذا املساجد واملوالد.

 فمن ذلك مثال: مسجد يسميه البعض مسجد الكوع؛ ألن الرسول صلى هللا

 عليه وسلم وضع عليه كوعه ملتمسا شيئا من الراحة عندما اشتد عليه أذى

 [ .10القوم! ! ]

 رسول صلى هللا عليه وسلم ركز رايته يوم الفتح عندومسجد الراية يذكر أن ال

 [ .11هذا املوقع! ! ]

 [ .12وحتديد مكان مولد النيب صلى هللا عليه وسلم ]

 الرابع: ادعاء بركة بعض املواضع دون مستند شرعي:

 مبكة أفضل -رضي هللا عنها  -ومن النماذج على ذلك: زعمهم أن دار خدجية 

 ام، وأن الدعاء يستجاب فيها.املواضع بعد املسجد احلر 

 ومنها كثرة ادعاء استجابة الدعاء عند بعض املقابر أو اجلبال أو املساجد

 احملدثة املبنية على آاثر األنبياء والصاحلني.

 املبحث الرابع: التشبه ابلكفار:

 ومن مفاسد االهتمام ابآلاثر أن فيه مشاهبة للمشركني الذين يهتمون مبثل هذه
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 ا تقدم أن عصبة األمم قد نصت يف صك انتداب بريطانيا علىاجلوانب؛ كم

 أن»( اليت تنص على: 21فلسطني على االهتمام ابحلفرايت، وذلك يف املادة )

 تضع الدولة املنتدبة وتنفذ يف السنة األوىل من اتريخ تنفيذ هذا االنتداب قانوان

 نيب صلى هللا عليهوال« . خاصا ابآلاثر والعادايت ينطوي على األحكام اآلتية..

 [ . وقد تقدم أيضا أن املسلمني عاشوا13« ]من تشبه بقوم فهو منهم»وسلم يقول: 

 دهورا وهم غافلون عن هذه اآلاثر القدمية ال يعريوهنا التفاات، وال يتحدثون عنها

 حني يتحدثون إال كما يتحدثون عن قوم غرابء من الكفرة أو العتاة، ال يثري احلديث

 من احلماس أو الزهو يف نفوسهم، وظل املسلمون على هذه احلال حىتعنهم شيئا 

 بدأ الغربيون ابلكشف عن كنوزهم ولفت أنظارهم إليها، فهي عادة غربية وحنن

 -مأمورون مبخالفة املشركني وعدم التشبه هبم. يقول الشيخ عبد العزيز بن ابز 
 -جل وعال  -[ فإن هللا 14أما التمثيل مبا فعله اليهود والنصارى ]: »-رمحه هللا 

 أمر ابحلذر من طريقهم؛ ألنه طريق ضالل واتباع اهلوى، وال جيوز التشبه هبم

 يف أعماهلم املخالفة لشرعنا وهم معروفون ابلضالل واتباع اهلوى والتحريف ملا

 جاء به أنبياؤهم؛ فلهذا ولغريه من أعماهلم الضالة هنينا عن التشبه هبم وسلوك

 .[ 15« ]طريقهم
 املبحث اخلامس: إضاعة السنن:

 ومن مفاسد االهتمام ابآلاثر إضاعة السنن؛ وهذا من خصائص البدع، ذلك

 [ .16أن القلوب إذا اشتغلت ابلبدع أعرضت عن السنن ]

 ما ابتدع قوم بدعة يف دينهم إال نزع هللا من سنتهم»وهلذا جاء يف األثر: 

 [ .17« ]مثلها

 ألن الباطل إذا عمل به لزم ترك»أحييت البدع وال شك أن السنن متوت إذا 

 [ .18« ]العمل ابحلق، كما يف العكس؛ ألن احملل الواحد ال يشتغل إال أبحد الضدين

 مث إن من مل يعطل الفرائض والسنن فستضعف عنايته هبا على األقل بسبب

 تعلقه ابلبدع.

 ومنها»لبدع: عند سياقه مفاسد ا -رمحه هللا  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
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 أن اخلاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم ابلفرائض والسنن، ورغبتهم فيها، فتجد

 الرجل جيتهد فيها وخيلص وينيب، ويفعل فيها ما ال يفعله يف الفرائض والسنن،

 حىت كأنه يفعل هذه عبادة، ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة، وهذا عكس

 ائض والسنن من املغفرة والرمحة والرقة والطهارةالدين، فيفوته بذلك ما يف الفر 

 واخلشوع، وإجابة الدعوة، وحالوة املناجاة، إىل غري ذلك من الفوائد، وإن مل

 [ .19« ]يفته هذا كله فال بد أن يفوته كماله

 هذا ومن األمثلة على ما يؤدي إليه االهتمام هبذه اآلاثر من إضاعة الواجبات

 والسنن ما أييت:

 يفعل عند القبور من العكوف عندها واجملاورة، وحنو ذلك منما  - 1

 املظاهر املبتدعة يشغل عن كثري من الفرائض والواجبات والسنن املشروعة يف

 الدين. بل بلغ ببعض الغالة إىل تفضيل زايرة املشاهد اليت على القبور على حج

 ضل عليه وسلم أفالبيت احلرام، وإىل اعتقاد أن السفر لزايرة قرب النيب صلى هللا

 [ .20من حج البيت ]

 قصد املساجد احملدثة املبتدعة، وتتبع آاثر األنبياء والصاحلني وبعض - 2

 اجلبال واملواضع، يف مكة واملدينة وبالد الشام وغريها، ألداء العبادات فيها

 كالصالة والدعاء.. ويف ذلك تعطيل ألداء العبادة املفروضة أو املسنونة يف

 الثالثة الفاضلة، وسائر املساجد األخرى اليت شرعت العبادة فيها. املساجد

 املبحث السادس: اقرتاف املعاصي:

 إن من مفاسد االهتمام ابآلاثر الوقوع يف املعاصي واملنكرات، ومن األمثلة

 على ذلك ما يلي:

 صرف النفقات الباهظة احملرمة على بناء القباب واملزارات وكسوهتا -1

 زيينها ابملصابيح، وحتبيس األوقاف على ذلك، وبناء املصاعد علىابألقمشة وت

 اجلبال، وإضاعة املال عن طريق النذور اليت تقدم لصاحل األموات، وأيكلها

 السدنة.

 اختالط الرجال ابلنساء، وما ينتح عن ذلك من الفتنة والواقع يف الدول - 2
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 اإلسالمية خري شاهد على ذلك.

 ملزارات من تربج وسفور فيحصل فيها من الفنتما حيصل عند بعض ا - 3

 ما هللا به عليم.

 وسائل مقاومة االفتتان ابآلاثر:

 بعد عرض أسباب االفتتان ابآلاثر وسلبياته ال بد من بيان وسائل مقاومته

 للقضاء عليه، واحلد من انتشاره بني املسلمني، وميكن حصر ذلك يف عدة وسائل

 مهمة، وبياهنا فيما أييت:

 بحث األول: نشر العلم:امل

 ال يشك أحد يف فضل العلم، ورفعة منزلته، وفضل طلبه وفضيلة العلماء،

 واملراد ابلعلم هنا: العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما جيب على املكلف من أمر

 دينه، يف عباداته ومعامالته، والعلم ابهلل تعاىل وصفاته، وما جيب له من القيام

 [ .21لنقائص ]أبمره وتنزيهه عن ا

 ومن لوازم تعلم العلم: تبليغ العلم، ونشره بني الناس، وتعليمهم إايه، كما

 [ ،22« ]خريكم من تعلم القرآن وعلمه»قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 ليبلغ الشاهد»وكما قال صلى هللا عليه وسلم يف إحدى خطبه يف احلج: 

 [ .23« ]الغائب

 ونشره بني الناس على أوسع نطاق، وعدم كتمان العلم فعلى العلماء بذل العلم

 وال سيما عند شيوع اجلهل وظهور البدع، حىت يعرف الناس احلق من الباطل،

 ويعبدوا رهبم على بصرية وعلم.

 املسمى أحياان بعلم -ومبا أن أهم ما يتضمنه العلم الشرعي بيان أصول الدين 

 صحيحة، عقيدة السلف الصاحل اليت تقومفإن ذلك يعين بيان العقيدة ال -العقيدة 

 على اتباع كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، والتمسك مبا كان

 عليه أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورضي هللا عنهم.

 ومن املعلوم أن االهتمام ابآلاثر لون من ألوان البدع احملدثة كما سبق؛ ففي

 -املتضمن بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة وما يضادها  -نشر العلم الشرعي 
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 وقاية من الوقوع يف مثل هذا االهتمام، كما أن يف ذلك أيضا مقاومة له بعد حصوله.

 املبحث الثاين: الدعوة إىل املنهج احلق:

 ومن الوسائل املهمة ملقاومة االهتمام ابآلاثر وبعثها من جديد الدعوة إىل

 هبذا دعوة من ابتلي بشيء من هذا االهتمام حىت يرجع إىلاملنهج احلق، وأعين 

 احلق وإىل منهج الشرع القومي.

 وحتقيق ذلك داخل ضمن مبدأ عظيم من مبادئ الدين، أال وهو مبدأ األمر

 ابملعروف والنهي عن املنكر.

 فعلى هذا جيب على من عنده علم واستطاعة إنكار املنكرات اليت أعظمها

 الدين، ومنها بدعة االهتمام ابآلاثر.البدع احملدثة يف 

 وميكن دعوة من يفعل ذلك إىل املنهج احلق ابتباع الوسائل اآلتية:

 تبصري الناس ابملنهج احلق الذي كان عليه سلف األمة األبرار، وحتذير - 1

 الناس من االبتداع واإلحداث يف الدين، وسد الذرائع املفضية إىل ذلك.

 يع ما يقع من مطالبات إلحياء هذه اآلاثر واالهتمامعلى الدعاة إنكار مج - 2

 هبا.

 على العلماء مناقشة الشبهات اليت يتمسك هبا مؤيدو إحياء هذه اآلاثر - 3

 والرد عليها، عن طريق املؤلفات، وشىت الوسائل املختلفة املناسبة.

 وضع مرشدين من طلبة العلم عند بعض املواضع اليت يكثر طرقها من - 4

 مة الناس للتوعية واإلرشاد بشكل دائم.قبل عا

 كتابة النشرات اإلرشادية املناسبة على لوحات، ووضعها عند األماكن  - 5

 اليت يعتقد فيها كاملقابر واملشاهد، واجلبال، واملساجد احملدثة.

 صدور فتاوى من كبار العلماء يف هذا املوضوع، وينص مبنع أصحاب - 6

 ن الكتابة واملطالبة فيه.األقالم يف الصحافة وحنوها م

 توعية األدالء اجلهال أو من يسمون )املزورين( الذين يصطحبون - 7

 احلجاج أو الزوار إىل املزارات املشروعة، وعقد الدورات العلمية هلم لتوجيههم،

 واشرتاط أن يكونوا متعلمني، ومن املعروفني ابتباع السنة.
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 عن حكم عمل القوام عند - رمحه هللا -ولقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 القبور أو غريهم الذين أيمرون زوار القبور ابلبدع ويرغبوهنم فيها، وأيخذون على

 ذلك جعال، وعن موقف ويل األمر من ذلك.

 بعدما أابن حرمة هذا العمل: -رمحه هللا  -وكان مما أجاب عن ذلك قوله 

 هنم عليه، من القوام أوومن أمر الناس بشيء من ذلك، أو رغبهم فيه، أو أعا»

 غري القوام، فإنه جيب هنيه عن ذلك، ومنعه منه، ويثاب ويل األمر على منع

 هؤالء، وإن مل ينته عن ذلك فإنه يعزر تعزيرا يردعه، وأقل ذلك أن يعزل عن

 « .القيامة، وال يرتك من أيمر الناس مبا ليس من دين املسلمني

 يكسب مبثل ذلك خبيث، من جنسالكسب الذي »أن  -رمحه هللا  -وأفاد 

 كسب الذين يكذبون على هللا ورسوله وأيخذون على ذلك جعال، ومن جنس كسب

 [ .24« ]سدنة األصنام الذين أيمرون ابلشرك وأيخذون على ذلك جعال

 املبحث الثالث: إزالة وسائل الغلو ومظاهر االهتمام:

 اثر: إزالة وسائل الغلو يفمن الوسائل الفعلية النافعة يف مقاومة االهتمام ابآل

 األنبياء والصاحلني وغريهم؛ واألصل يف إزالة املنكر قوله صلى هللا عليه وسلم:

 [ . وتغيري املنكر وإزالته ابليد وحنوها25« ]من رأى منكم منكرا فليغريه بيده..»

 أعلى مراتب التغيري، وال جيوز العدول عن هذه املرتبة إىل ما دوهنا إال عند عدم

 ستطاعة.اال

 وأتمل يف قصة وفد ثقيف عندما أسلموا ووفدوا على رسول هللا صلى هللا عليه

 وهي -وسلم؛ فإهنم فيما سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يدع هلم الطاغية 

 ال يهدمها ثالث سنني، فأىب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليهم، فما -الالت 

 ىب عليهم، حىت سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم، فأىببرحوا يسألونه سنة سنة، وأي

 عليهم أن يدعها شيئا مسمى، وإمنا يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا برتكها

 من سفهائهم ونسائهم وذراريهم، ويكرهون أن يروعوا قومهم هبدمها، فبعث املغرية

 املصاحل اليت - اي رعاك هللا -[ .. فتأمل 26بن شعبة وأاب سفيان بن حرب هلدمها ]

 ذكروها.. فهم حداثء عهد إبسالم فيحتاجون إىل التأليف.. وخافوا من سفهاء
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 قومهم.. وأرادوا أتليف قومهم وعدم ترويعهم حىت يدخلوا اإلسالم.. ومع ذلك كله

 فإن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى أن املصلحة يف دك حصون الشرك وقلع

  تلك املصاحل املوهومة مطلقا.قواعده وهدم صروحه، ومل يلتفت إىل

 ومنها: أنه ال»يف فوائد قصة ثقيف هذه:  -رمحه هللا  -قال ابن القيم 

 جيوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطاهلا يوما واحدا

 فإهنا من شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم املنكرات فال جيوز اإلقرار عليها مع

 ومنها: هدم مواضع الشرك اليت تتخذ بيوات»[ ويقول أيضا: 27] «القدرة البتة

 للطواغيت وهدمها أحب إىل هللا ورسوله وأنفع لإلسالم واملسلمني من هدم احلاانت

 واملواخري، وهذا حال املشاهد املبنية على القبور اليت تعبد من دون هللا ويشرك

 هدمها، وال يصح وقفها والأبرابهبا مع هللا ال حيل إبقاؤها يف اإلسالم وجيب 

 [ .28« ]الوقف عليها

 وهناك مناذج عديدة إلزالة املنكر الظاهر على مر العصور من قبل األنبياء

 عليهم السالم وغريهم، كخلفاء املسلمني.

 أصنام قومه، يقول هللا تعاىل: ]واتهلل -عليه السالم  -فقد كسر إبراهيم 

 ( ، ]فراغ إىل57)األنبياء:  ألكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين[

 آهلتهم فقال أال أتكلون * ما لكم ال تنطقون * فراغ عليهم ضراب ابليمني[

 العجل الذي عبد من -عليه السالم  -( ، وأحرق موسى 93-91)الصافات: 

 : ]وانظر إىل إهلك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه-تعاىل  -دون هللا. يقول هللا 

 ( ، وكسر النيب صلى هللا عليه وسلم97سفا[ )طه: مث لننسفنه يف اليم ن

 [ ، وهدم عليه الصالة والسالم مسجد الضرار ابملدينة،29األصنام ملا فتح مكة ]

 وحرق بعض اخللفاء أمكنة اخلمر، وأتلفوا املغشوش مما يباع يف أسواق

 الشجرة اليت بويع النيب صلى هللا -رضي هللا عنه  -املسلمني، وقطع عمر 

 وسلم حتتها. عليه

 إىل غري ذلك من األمثلة األخرى، وما أمجل ما قاله حممد إقبال:

 كنا نرى األصنام من ذهب ... فنهدمها وهندم فوقها الكفارا
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 لو كان غري املسلمني حلازها ... كنزا وصاغ منها احللي والدينارا

 وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

__________ 

 ( .3/342( تفسري ابن كثري )1)

( من ذلك حتقيق املواقع اليت نزل هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الطريق الذي 2)
سلكه يف هجرته من مكة إىل املدينة املنورة، ووضع شواخص تدل عليها كمثل خيمتني أدىن 

 أماكن من ذلك وتسهيل الصعود إىلما تكوانن إىل خيميت أم معبد، مع ما يالئم بقية املواقع 
 تواجده )بدأ بغار حراء مث ثور، والكراع حيث تعقبه سراقة بن مالك( .

 ( .3/334( جمموع فتاوى ومقاالت متفرقة )3)

 .99، 29/98( تفسري الطربي 4)
 ( .7/425( جمموع فتاوى ومقاالت )5)

 ( .1/401( جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة )6)

 492 -490املبحث: التربك أنواعه وأحكامه، د انصر اجلديع، ص  ( انظر: يف هذا7)
 بتصرف.

، ومسلم، 110( أخرجه البخاري، كتاب العلم، ابب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب، رقم 8)
 .3املقدمة، رقم 

( وتلحظ أن كل األماكن اليت يذكرها يقول فيها: 2/198( انظر: اتريخ مكة لألزرقي )9)
 يقال

 كذا! ! .

( أتليف د حممد أمحد 101/ 1( انظر: دراسات يف آاثر اململكة العربية السعودية )10)
 بدين

 وعبد الرمحن بكر كباوى.

 ( .1/92( املرجع السابق )11)

 ( .1/95( املرجع السابق )12)

 ( وقال شيخ اإلسالم يف االقتضاء: إسناده جيد.4031( أخرجه: أبو داود )13)
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ق أخضر يف مقاله املنشور يف جريدة اجلزيرة بعددها رقم ( حيث استدل الدكتور فارو 14)
عترب أحد السياحة الدينية يف املسيحية يف الفاتيكان ت»يف تطوير األماكن األثرية أبن  3354

الدخول الرئيسية لالقتصاد اإليطايل، وأن إسرائيل قد قامت ببيع زجاجات فارغة على اليهود 
 !« .ات مليئة هبواء القدس! يف أمريكا على اعتبار أن هذه الزجاج

 ( .3/338( جمموع فتاوى ومقاالت )15)

 .2/740( االقتضاء 16)
 ، من قول حسان بن عطية.99( أخرجه الدارمي، رقم 17)

 .1/114( االعتصام للشاطيب 18)
 .2/741، وانظر: 2/611( االقتضاء 19)
 .2/793( االقتضاء 20)
 .1/141( فتح الباري 21)
 .5027ري، كتاب فضائل القرآن، ابب: خريكم من تعلم القرآن، رقم ( أخرجه البخا22)
 .104( أخرجه البخاري، كتاب العلم، ابب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب، رقم 23)
 ( .111 27/106( انظر: جمموع الفتاوى )24)

 .49( أخرجه مسلم، كتاب اإلميان، ابب: كون النهي عن املنكر من اإلميان، رقم 25)
 ( .2/180( ، اتريخ الطربي )5/505ظر: الطبقات البن سعد )( ان26)

 ( .3/506( زاد املعاد )27)

 ( .3/601( املرجع السابق )28)

 (1)( احلديث يف الصحيحني.". 29)
 

 "الكاتب: حممد رشيد رضا-8 .82

__________ 

 فتاوى املنار

 فتحنا هذا الباب إلجابة أسئلة املشرتكني خاصة؛ إذ ال يسع الناس عامة،

                                         
 163/33جملة البيان  (1)
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 ونشرتط على السائل أن يبني امسه ولقبه وبلده وعمله )وظيفته( ، وله بعد ذلك أن

 يرمز إىل امسه ابحلروف إن شاء، وإننا نذكر األسئلة ابلتدريج غالبا، ورمبا

 قدمنا متأخرا لسبب؛ كحاجة الناس إىل بيان موضوعه، ورمبا أجبنا غري مشرتك

 ثالثة أن يذكر به مرة واحدة، فإنملثل هذا، وملن مضى على سؤاله شهران أو 

 مل نذكره كان لنا عذر صحيح إلغفاله.

 )سؤال عن فتوى(

 ( من السيد عبد هللا بن عبد الرمحن العطاس بسنغافوره21)س

 أرسل السائل إلينا السؤال اآليت مع جواب السيد عثمان بن عقيل عليه،

 وكتب عليه ما أييت:

 صيب يف أتصيله ما ذكر يفهذا جواب عن ذلك السؤال، هل اجمليب م

 السؤال مبا ذكر يف اجلواب أم اخطئ، وعن األحاديث املذكورة فيه، هل هي

 صحيحة مروية عن سيد السادة أم ال. وعما هو احلق يف هذه املسألة، أفيدوان به

 على صفحات املنار إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل، فاهلل يدميكم ويرعاكم وحيفظكم.

 جلواب املسئول عنه.وهذا نص السؤال وا

 )هذا السؤال صدر من مجاعة من املسلمني(

 )من بندر سنغافوره(

 ما قولكم فيما يعمله الناس يف ليلة النصف من شعبان من قراءة سورة يس

 املعظمة ثالث مرات بنية اخصوصة، والدعاء املعروف بعد كل مرة هل هو

 س يقول: إنه بدعة ليسسنة وله أصل من الكتاب أو السنة أم ال؛ فإن بعض النا

 له أصل من الكتاب وال من السنة، بينوا لنا حكم هذا العمل، وما هي البدعة

 وأقسامها بياان شافيا أاثبكم هللا، آمني.

 )اجلواب(

 نسأل هللا تعاىل التوفيق للصواب، اعلموا وفقين هللا وإايكم ملرضاته، أن هذا

 ه اخلاص والعام من العلماءالعمل الذي ذكرمت له أصل من السنة، وقد عمل ب

 والصلحاء وعامة املسلمني يف األمصار واألعصار من غري إنكار، ممن يعترب قوله
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 أما أصله فقد قال العالمة الشيخ علي بن حممد اخلازن يف تفسريه لباب التأويل يف

 ( إىل قوله تعاىل:3معاين التنزيل يف قوله تعاىل: }يف ليلة مباركة{ )الدخان: 

 ( وروى البغوي بسنده أن النيب صلى4فرق كل أمر حكيم{ )الدخان: }فيها ي

 هللا عليه وسلم قال: تقطع اآلجال من شعبان إىل شعبان. وعن ابن عباس رضي هللا

 عنهما أن هللا يقضي األقضية يف ليلة النصف من شعبان ويسلمها إىل أرابهبا يف ليلة

 الرب الوانئي يف رسالته املتعلقةالقدر. انتهى. وقال العالمة السيد علي بن عبد 

 -بفضائل ليلة النصف من شعبان، وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا 
 قال: يكتب اآلجال من شعبان إىل شعبان. اهـ. وقال -صلى هللا عليه وسلم 

 العالمة الشيخ سليمان اجلمل يف حاشيته على تفسري اجلاللني، وعن ابن عباس

 ن هللا يقضي األقضية يف ليلة نصف شعبان، ويسلمها إىل أرابهبارضى هللا عنهما أ

 يف ليلة القدر. اهـ.

 وأما قول أكثر املفسرين: إن قوله تعاىل: }يف ليلة مباركة{ )الدخان:

 ( هي ليلة القدر، وقال الشيخ اجلمل يف حاشيته ما معناه: إن املراد منه ظهور3

( 4قوله: }فيها يفرق كل أمر حكيم{ )الدخان:  تلك األمور اليت قدرها املوىل عز وجل يف
 أي ظهورها للمالئكة يف ليلة القدر، وليس املراد أن تلك األمور ال

 حتدث إال يف تلك الليلة، فقد جاءت األخبار الصحيحة أبن هللا تعاىل قدر تلك

 األمور يف ليلة النصف من شعبان وسلمها للمالئكة يف ليلة القدر، انتهى.

 ذا يصلح أن يكون مجعا بني القولني، وقال أيضا: وإذا تقاربتمث قال: وه

 األوصاف وجب القول أبن إحدى الليلتني هي األخرى انتهى. وقال السيد علي

 الوانئي يف رسالته املذكورة: وعن عثمان ابن العاص أن النيب صلى هللا عليه

 فأغفر له هل وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اندى مناد هل من مستغفر

من سائل فأعطيه، فال يسأل أحد إال أعطاه إال زانية أو مشركة ويف رواية: ما مل يكن عشارا 
 أو ساحرا أو صاحب كوبة أو عطربة ويف رواية عن

 عائشة رضي هللا عنها: إن هللا يطلع على عباده يف ليلة النصف من شعبان، فيغفر

 أورد أحاديث كثرية يف فضل ليلة نصفللمستغفرين، ويؤخر أهل احلقد حبقدهم، مث 
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 شعبان إىل أن قال: ومما ينبغي ليلة النصف من شعبان أن يقرأ اإلنسان بني

 صاليت املغرب والعشاء سورة يس بتمامها ثالث مرات: األوىل بنية طول العمر

 له وملن حيبه، الثانية بنية التوسعة يف الرزق مع الربكة يف العام، الثالثة بنية أن

 به هللا من السعداء، وأييت ابلدعاء املشهور وهو: اللهم اي ذا املن ... إىل آخره.يكت

 انتهى.

 وأما تعريف البدعة وأقسامها فهي تعرتيها األحكام اخلمسة منها واجبه، وهي

 كل ما يتوقف فعل شيء من الواجبات الشرعية به فهو واجب أيضا؛ للقاعدة

 ت واملدارس وحنوها، ومنها مباحة كالتوسعاملقررة، ومنها مندوبه كبناء الرابطا

 يف لذيذ املأكل، ومنها مكروهة كزخرفة املساجد، ومنها حمرمة ومكفرة كبدعة

 الرافضة والوهابية، وعليها قول اإلمام الشافعي رضي هللا عنه: ما أحدث وخالف

 ديثكتااب أو سنة أو إمجاعا أو أثرا فهو البدعة الضالة، انتهى. فيما ذكر من األحا

 ونصوص هؤالء األئمة يعلم أن قراءة يس يف هذا السؤال له أصل وأي أصل، وأن

 القائل أبهنا بدعة؛ لعله متمسك ابلعلم اجلديد، أو أنه من قسم اخلامس من املبتدعة؛

 ألهنم يضعفون احلديث الصحيح إذا خالف هواهم، ويصححون احلديث املوضوع إذا

 -إن شاء هللا تعاىل-هذا فعليه برسالتنا اآلتية وافق هواهم، فمن أراد االطالع على 
 املسماة إبعانة املرشدين على اجتناب البدع يف الدين، وإىل هنا انتهى اجلواب.

 )املنار( اعلم اي أخي قبل اجلواب عن هذه الفتوى أن مصيبة الدين ابلتقليد

 الذي ذمه علماء السلف كافة وأهل البصرية من اخللف، ليست هي عبارة عما

 أجازه بعض املؤلفني من رجوع اجلاهل إىل اإلمام اجملتهد، فيما ال يعلم حكمه من

 أمر دينه وأخذه بفتواه، وإن مل يذكر له دليلها من الكتاب والسنة، وإمنا مصيبة

 التقليد السوءى؛ هي أهنا صرفت املسلمني عن الكتاب والسنة، وعن كتب األئمة

 ات األثبات السابقني إىل حتقيق كل علم،اجملتهدين يف الفقه وغريه، وعن الثق

 صرفتهم عن هؤالء إىل أانس من اجلاهلني املقلدين ألمثاهلم، املتهجمني على

 الفتوى والتأليف واالجتهاد بغري علم، وإمنا أيخذ الناس أبقواهلم لثقتهم هبم وثقة

 عامة؛م الالعامي قريبة املنال، فإننا نرى يف كل بالد أانسا من أدعياء العلم تثق هب
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 ألهنا تراهم أمثل من تعرفهم يف ظاهر الصالح أو قراءة الكتب، وهي ال متيز بني

 الكتب اليت يعتمد عليها واليت ال يعتمد عليها، ونعرف أن كثريا من هؤالء املوثوق

 هبم دجالون من أهل التلبيس، ومنهم من قرأوا قليال من مبادئ العلم، وولعوا بكتب

  بعلمهم، ودرسوا وأفتوا هبا، وهم ال مييزون بني ما فيها منمن ال ثقة بدينهم وال

 حق وابطل، وصحيح وسقيم، وإمنا تعجبهم هذه الكتب احملشوة ابألحاديث

 املوضوعة واخلرافات والبدع؛ لسهولتها وعدم توقف فهمها على معرفة

 االصطالحات العلمية، كاصطالحات علماء احلديث واألصول يف نقد احلديث وما

 ج به منه، وما ال حيتج به.حيت

 نعرف يف بالدان كثريا من الشيوخ الذين وثقت هبم العامة، حىت يف املدن

 اليت فيها كثري من العلماء الذين يعتد بعلمهم ونقلهم، وأهنم ليكونون أكثر يف البالد

 اليت تقل فيها العلماء ويف القرى، ومما يؤكد هذه الثقة حسن السمت ومظهر

 ساب إىل بيوت العلم والشرف، فهؤالء هم مثار اجلهل والبدع يفالصالح واالنت

 هذه األمة، وال سيما يف هذه القرون األخرية، وقد ذكر بعض أخبارهم ابن اجلوزي

 وغريه من العلماء.

 يدعي هؤالء أهنم علماء مقلدون لألئمة، وال يعرفون من كالم األئمة شيئا،

 ين من الفقهاء املنتسبني إىل أولئك األئمةوال يقفون عند حدود ما أفىت به املشهور 

 رضي هللا عنهم، وهم مع هذا حياربون متبعي األئمة حبق إذا دعوهم إىل احلق

 بدالئل الكتاب والسنة، بل حياربون الكتاب والسنة ابسم أولئك األئمة، قائلني:

 ،أصحإن فهمهم هلما أصح من فهم فالن الذي يدعوكم إليهما اآلن، سلمنا أن فهمهم 
 فليأتنا هؤالء اجلاهلون بنصوصهم يف تفسريها، وليحاربوان هبا، إهنم إمنا جييئون

 بكالم أمثاهلم من العوام الذي جترءوا على التأليف ويلصقوهنا ابألئمة، واألئمة برآء

 منها، وماذا تفعل بثقة اجلاهلني هبم، وقد انسد يف وجههم ابب التمييز بني احلق

 والباطل.

 شيوخ يف بالد جاوه الشيخ عثمان بن عبد هللا بن عقيل، شيخ لهمن هؤالء ال

 مست ونسب واطالع على كثري من الكتب اليت ال يعتد هبا وال تصلح للفتوى منها.
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 يقول هذا الشيخ الوقور: إنه شافعي املذهب، وإن عمدته من كتب فقهاء

 ر( ابن حجالشافعية املتأخرين كتب ابن حجر اهليتمي، )أفلح األعرايب إن صدق
 يقول يف فتاواه احلديثية: إن االعتماد يف رواية األحاديث على جمرد رؤيتها يف كتاب

 ليس مؤلفه من أهل احلديث ال حيل. ومن فعله عذر عليه التعذير الشديد، وذكر

 32أن أكثر اخلطباء كذلك، وأنه جيب على احلكام أن مينعوهم من ذلك )راجع ص

 صر( فلماذا مل أيخذ الشيخ عثمان هبذه الفتوى؛ فهومن هذه الفتاوى املطبوعة مب

 يسئل عن مسألة هل هلا أصل يف الكتاب والسنة، فيورد أحاديث من رسالة الوانئي

 ويقرها وهي ال تصح، وليست نصا يف املسألة، مث ينقل رأي هذا الرجل ويقره،

 ماس إماوجيعل ذلك فتوى أبن للمسألة أصال يف الكتاب والسنة، وهذا الوانئي لي

 جمتهدا وال حمداث حافظا يعتد بنقله، وما نقله ليس نصا فيما ارآته، فكيف جاز

 للشيخ عثمان بن عقيل أن يفيت برأيه، لعل هذا الوانئي مثل ابن عقيل هذا،

 وستكون فتاوى السيد عثمان ورسائله مما يفيت به مثله من بعده، وتعارض هبا

 النتساب إىل اإلمام الشافعي، وإن ملنصوص الكتاب والسنة بناء على ادعائه ا

 يعرف قوله ومل يفت به، هذه مقدمة مل نر بدا من بياهنا.

*** 

 )أقوال احملدثني والثقات يف عبادات ليلة النصف من شعبان(

 روي يف املوضوعات والواهيات والضعاف اليت ال حيتج هبا أحاديث يف

 وليلة نصف شعبان، ولكن كثري من العبادات منها؛ صالة ليلة الرغائب من رجب

 هذا الشعار اإلسالمي املبتدع املعروف اآلن مل يرد فيه شيء من ذلك، ولكنه

 عمل به يف اجلملة منذ القرون األوىل، وهلذا اغرت بصالة رجب وشعبان بعض

 الفقهاء والصوفية كأيب طالب املكي وأيب حامد الغزايل على جاللة قدرمها،

 قد احلديث، وقد بني خطأمها احملدثون والفقهاءوسبب ذلك قلة بضاعتهما يف ن

 كاإلمام النووي الذي هو عمدة الشافعية، وأطال احلافظ العراقي يف ختريج أحاديث

 اإلحياء يف بيان ذلك، وقد نقل كالمه شارحه السيد مرتضى الزبيدي مث قال:

 لرغائباوقال التقي السبكي يف تقييد الرتاجيح: صالة ليلة النصف من شعبان وصالة 
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 بدعة مذمومة. اهـ.

 وقال النووي: هااتن الصالاتن بدعتان موضوعتان منكراتن قبيحتان، وال تغرت

 بذكرمها يف القوت واإلحياء، وليس ألحد أن يستدل على شرعيتهما بقوله صلى هللا

 عليه وسلم: الصالة خري موضوع، فإن ذلك خيتص بصالة ال ختالف الشرع بوجه

 النهي عن الصالة يف األوقات املكروهة. اهـ.من الوجوه، وقد صح 

 مث قال الزبيدي: وقد توارث اخللف عن السلف يف إحياء هذه الليلة بصالة

 ست ركعات بعد صالة املغرب كل ركعتني بتسليمة، يقرأ يف الركعة منها

 ابلفاحتة مرة واإلخالص ست مرات، وبعد الفراغ من كل ركعتني يقرأ سورة يس

 لدعاء املشهور بدعاء ليلة النصف، ويسأل هللا تعاىل الربكة يفمرة، مث يدعو اب

 العمر، مث يف الثانية الربكة يف الرزق، مث يف الثالثة حسن اخلامتة. وذكروا أن

 من صلى هبذه الكيفية أعطي ما طلب، وهذه الصالة مشهورة يف كتب املتأخرين

 صحيحا يف السنة إال أنه منمن السادة الصوفية، ومل أر هلا وال لدعائها مستندا 

 عمل املشايخ، وقد قال أصحابنا: إنه يكره االجتماع على إحياء ليلة من هذه الليايل

 املذكورة يف املساجد وغريها، وقال النجم الغيطي يف صفة إحياء ليلة النصف من

 شعبان جبماعة: إنه قد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل احلجاز منهم عطاء وابن

 كة وفقهاء املدينة وأصحاب مالك، وقالوا: ذلك كله بدعة، ومل يثبت يفأيب ملي

 قيامها مجاعة شيء عن النيب صلى هللا عليه وسلم وال عن أصحابه، وممن قال

 ذلك من أعيان التابعني خالد بن معدان وعثمان بن عامر ووافقهم إسحق بن راهويه،

 ذهب األوزاعي فقيه الشام والثاين كراهة االجتماع يف املساجد للصالة، وإليه

 ومفتيهم. اهـ.

 )املنار( اخلالف الذي ذكره يف قيام ليلة النصف من شعبان مبا ذكر قد

 صرح بكراهة أصحاهبم له أي احلنفية، والكراهة إذا أطلقت عندهم تنصرف إىل

 التحرمي، ونقل مثل ذلك عن الشافعية واملالكية، فالنجم الغيطي من فقهاء الشافعية،

 أيت قبله قول السبكي والنووي الشافعيني يف صالهتا، وأما احلنابلة فهم أشدوقد ر 

 من غريهم نبذا ملا مل يثبت يف السنة، ومن استحبها من علماء الشام كانوا
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 جمتهدين، وليس هلم أتباع اآلن، ومذاهبهم ليست مدونة، ونص الفقهاء على أنه ال

 يفىت هبا.

 ت كل ما ورد يف صالة شعبان وقيامهاوقد بني احملدثون يف كتب املوضوعا

 وهو مما ال يعمل به ولو يف الفضائل، قال يف الفوائد اجملموعة بعد إيراد شيء

 منها واغرتار بعض الفقهاء كالغزايل وبعض املفسرين هبا ما نصه: )وقد رويت

 على أحناء اختلفة كلها ابطلة -أعين ليلة النصف من شعبان  -صالة هذه الليلة 

 -رضي هللا عنها  -، وال ينايف هذا رواية الرتمذي من حديث عائشة موضوعة
 لذهابه صلى هللا عليه وسلم إىل البقيع، ونزول الرب ليلة النصف إىل مساء الدنيا،

 وأنه يغفر ألكثر من عدد شعر غنم كلب( فإن الكالم إمنا هو يف هذه الصالة

  عنها هذا فيه ضعفاملوضوعة يف هذه الليلة، على أن حديث عائشة رضي هللا

 وانقطاع، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره يف قيام ليلها، ال ينايف كون هذه

 الصالة موضوعة على ما فيه من الضعف حيثما ذكرانه. اهـ.

 أما )حديث( )تقطع اآلجال من شعبان إىل شعبان( فقد رواه ابن جرير

 نس بن شريق الثقفي قال:والبيهقي عن عثمان بن حممد بن املغرية وهو ابن األخ

 يف امليزان حدث عن حممود القزاز جمهول، وقال ابن املديين روى عن سعيد بن

 املسيب مناكري.

 وأما قول ابن عباس املذكور، فإن صح عنه ال يفيد يف الباب شيئا، وقد نقل

 عن اجلمل أن هذا املعىن ثبت يف األحاديث الصحيحة، وليس قوله بشيء، فهذه

 يف أيدينا ليس فيها ذلك، واجلمل ليس مبحدث بل يغرت مبا يرى يف كتب الصحاح

 كتب التفسري اليت ال متيز بني صحيح وسقيم، وقد قال احملدثون: إن بعض

 املفسرين والفقهاء اغرتوا مبا ورد يف هذه الليلة، على أنه إن صح ال يفيد يف أتييد

 ذه الليلة شيء، وهو مافتواه، وقد صرح ابن العريب أبنه ال يصح مما ورد يف ه

 قاله الزبيدي يف شرح اإلحياء.

 وأما حديث: )إذا كانت ليلة النصف من شعبان( فقد ذكروه أبلفاظ اختلفة،

 وهو حديث علي الذي قال يف الفوائد اجملموعة بضعفه، وقد رواه ابن ماجه من
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 أصحاب السنن عن ابن أيب سربة وهو ضعيف كما صرح حمشي هذه السنن نقال

 الزوائد، بل نقل عن اإلمام أمحد وابن معني أنه كان يضع احلديث، وروىعن 

 ابن ماجه حديث عائشة أيضا، وقد علمت أهنم صرحوا بضعفه وانقطاع سنده عن

 الرتمذي. وهو أمثل ما ورد يف هذه املسألة، وروى ابن ماجه أيضا حديث: )إن

 ن(ال ملشرك أو مشاحهللا ليطلع يف ليلة النصف من شعبان فيغفر جلميع خلقه إ

 وهو عن الوليد بن مسلم املدلس عن عبد هللا بن هليعة وهو ضعيف. ورواه غريه

 أيضا.

 ويعارض هذه الرواايت يف خصوصية ليلة النصف من شعبان أحاديث

 الصحيحني يف نزول الرب كل ليلة إىل مساء الدنيا وقوله: هل من مستغفر هل من

 كل اثنني ومخيس، واملغفرة لغري  اتئب، وحديث مسلم يف عرض األعمال

 املشركني واملتشاحنني.

 ومجلة القول أن الشعائر اليت تقام يف ليلة النصف من شعبان ليس هلا أصل

 صحيح يف الكتاب وال يف السنة، وأن الرواايت اليت ذكرها ابن عقيل غري

 الصحيحة، وهو جلهلة ابحلديث مل يرجع فيها إىل كتب احملدثني، بل نقلها عمن 
 يعتد هبم، مث أهنا ال تدل على مشروعية ما سئل عنه وهو قراءة يس والدعاء

 ابلصفة اليت ذكرها، وإن هذه العبادات يف تلك الليلة وليلة الرغائب قد حدثت يف

 القرون األوىل فقبلها كثري من العباد واملتصوفة، وأنكرها احملدثون والفقهاء؛

 أكمل الدين، فمن زاد فيه كمن نقص منه؛لعدم ثبوت أصلها وألن هللا تعاىل قد 

 كالمها مبتدع.

 وقد أنكر عثمان بن عقيل على الذين يصححون أو يضعفون األحاديث ابهلوى

 وهو منهم، فإنه يتكلم يف األحاديث بغري علم، ولو كان من أهل العلم هبا ملا اعتمد

 األربعةيف نقلها على الوانئي واجلمل وترك البخاري ومسلما وأصحاب السنن 

 وأضراهبم، كما ينكر على الذين يفتون ابلدالئل من الكتاب والسنة بعلم،

 ويفيت هبا بغري علم، ولو كان يف بالد هلا حكومة إسالمية ملنع من الفتوى وعوقب

 عليها، ولكن جاهه وقوته يف االستناد على حكومة غري إسالمية يف بالد ليس فيها
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 علماء وحمققون.

 سألة البدعة، فال يصح على إطالقه، وقد ثبت يف احلديثوأما ما ذكره يف م

 الصحيح أن كل بدعة ضاللة، ولذلك صرح بعضهم أبن البدعة الشرعية ال تكون

 إال ضاللة، وأما البدعة اللغوية فهي اليت تعرتيها األحكام اخلمسة، فكل ما ال دليل

 ئةنية فهو بدعة سيعليه يف الكتاب والسنة من أمر الدين كالعبادات والشعائر الدي

 وضاللة حمققة، وعليها حتمل الكلية يف احلديث، وما يف معناه من األحاديث

 الكثرية، وأما ما سوى األمور الدينية احملضة؛ وإن كانت انفعة يف الدين؛ كالعلوم

 فيها فهي اليت تعرتيها األحكام اخلمسة فيحكم -والفنون املسهلة لفهمه والتفقه فيه 

 من النفع أو الضرر أو عدمها.حبسب ما فيها 

 مثال ذلك: أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وال يتم اجلهاد يف هذا

 الزمان إال ابلعلوم والفنون العسكرية اليت مل تكن يف العصر األول، وال دليل

 عليها خبصوصها فهي واجبة حتما، وإن كانت من العلم اجلديد الذي جيهله فيعاديه

 بن عقيل، فقد قال يف آخر فتواه: )فيما ذكر من األحاديث ونصوصالشيخ عثمان 

 هؤالء األئمة، يعلم أن قراءة يس يف هذا السؤال له أصل وأي أصل، وأن القائل

 من -كذا   -أبهنا بدعة لعله متمسك ابلعلم اجلديد أو أنه من قسيم اخلامس 

 يها ذكر لقراءة يس،املبتدعة( ... إخل، وأنت ترى أن األحاديث اليت ذكرها ليس ف

فهل يكتب مثل هذا من يعقل ما يكتب، وإذا كان يفيت ابلشيء ويعزوه إىل أحاديث الرسول 
وال ذكر له وال إشارة فيما أورده منها على كونه مما ال حيتج  -صلى تعاىل عليه وسلم  -

 مبثله، فهل يلتفت إىل قوله: لعل القائل أبهنا بدعة متمسك ابلعلم

، مث ما هو العلم اجلديد الذي يعاديه ويعرض أبهله، وماذا عرف هو من العلم اجلديد ... إخل
 القدمي، ومن قال: إن الوانئي من األئمة الذين يؤخذ أبقواهلم، وجتعل

 آراؤهم أحاديث نبوية! !

 )تتمة ال بد منها( إن الذين يقرءون سورة يس يف ليلة النصف من شعبان

 )يس ملا قرئت له( وقد قال احلافظ السخاوي:يذكرون قبل قراءهتا كل مرة حديث 

 إن هذا احلديث ال أصل له، كما يف كتاب )متييز الطيب من اخلبيث( وكتاب
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 )اللؤلؤ املرصوع( فهل يدلنا الشيخ عثمان على أحد من أصحاب العلم القدمي قال إن

 هذا احلديث صحيح، وإال فلماذا ال ينكر على اجلماهري كذهبم على النيب صلى هللا

 عليه وسلم، وقد ورد فيه من الوعيد ما ورد؟

*** 

 )استقبال القبلة عينها أو جهتها، والفتوى ابلقول املرجوح(

 ( من صاحب اإلمضاء يف مكة املكرمة.23و  22)س 

 أفيدوان اي موالان وسيدان بياان شافيا:

 استقباليف قول اإلمام الغزايل يف إحيائه وقول األذرعي ابعتماد االكتفاء يف 

 القبلة يف الصالة جبهتها يف البعد؛ مستدال ابلكتاب والسنة وفعل الصحابة والقياس،

 هل جيوز للشخص أن يعمل ويبين املسجد عمال به أو ال؟ فإن قلتم ابجلواز، فما

 قولكم يف قوهلم: ال جيوز اإلفتاء إال ابلقول الراجح؟ وإن قلتم ال جيوز لذلك، ويفهم

 فتاء ابلقول املرجوح، كما ال خيفى على املشمرين يف حتصيلمنه أنه ال جيوز اإل

 العلم وعدم جواز اإلفتاء به، هل هو على اإلطالق أو مقيد مبا إذا مل خيرته مجاعة

 ممن يعتمد يف كالمه ونقله، وقد أخربين من به ثقة أبن هذا القول قد اختاره مجاعة

 ابلقول الضعيف ما مل يشتد ضعفه من الفقهاء، وما ذكره الفقهاء من أنه جيوز العمل

 وأنه ال جيوز االستدالل ابحلديث الضعيف، إذا مل يكن فيه مقوى من طرق متعددة

 تؤيد ذلك التقييد، ويف فوائد املكية جيوز القضاء واإلفتاء ابلقول املرجوح حلاجة

 أو مصلحة عامة، وفيها أيضا أن األصح من كالم املتأخرين كالشيخ ابن حجر

 نه جيوز االنتقال من مذهب إىل مذهب من املذاهب املدونة، ولو مبجردوغريه أ

 التشهي، سواء انتقل دواما أو يف بعض احلادثة، وإن أفىت أو حكم أو عمل خبالفه

 ما مل يلزم منه التلفيق ا. هـ.

 فعند اإلمام مالك وأمحد وأتباعهما رضي هللا عنهم أهنم ال يبطلون الصالة عند

 وكذا هو قول عندان معاشر الشافعية فقد قال: الغزايل واألذرعياستقبال اجلهة، 

 جبواز ذلك، كما يؤخذ من شرح البهجة بزايدة، وصرح به -رمحهما هللا تعاىل-

 يف التنبيه. اهـ، ويف األصول قاعدة معتربة؛ وهي أن املعلول يدور مع علته،
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 قةمع أن القاعدة: املشوعلته هنا وجود املشقة من حيث األبعد عن بيت هللا العظيم، 

 جتلب التيسري، واألمر إذا ضاق اتسع، فإن كان املصلي يشرتط يف استقبال عني

 القبلة، وكذلك املسجد يشرتط مبناه أن يسامتها جبميع مركوزه، ومها يف مسافة البعد

 كأرض اجلاوي واهلندي وغريمها من سائر اململكة، فما تقول؟ فإن قلتم: يشرتط

 هما أن حيتاط مع بيت اإلبرة املعروف ليعلم عينها، فماذا يستحقعلى كل واحد من

 الذي أفىت من اجلم الغفري ابعتماد االكتفاء ابجلهة؛ ألنه فهم منها أنه صادق مبحاذاة

 عني القبلة أوال، كما يؤخذ من الغاية اليت ذكرها العالمة البيجرمي على فتح

 الوهاب ا. هـ.

 ظاهر والشكر الباهر، ودام فضلكم، وعالفمنوا ابإلعانة، فلكم الفضل ال

 قدركم، وال زلتم مأجورين جباه جدكم األمني؛ سيدي.

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... السائل

 ... ... ... ... ... ... ... ... أمحد جاوي

 )ج( قد اضطرب كالم أصحابنا الشافعية يف مسألة القبلة، وما كان ينبغي

 فيها، وكالم الشافعي نفسه صريح جدا.هلم ذلك، فاحلق واضح 

 من كان يف احلرم يرى الكعبة يستقبلها قطعا، وال تصح صالته إذا خرج عن

 حماذاهتا، ومن كان بعيدا عنها ال يراها، فإنه يستقبل اجلهة اليت هي فيها ويتعرفها

 ابالجتهاد، فمن علم أن الكعبة يف هذه اجلهة مل يكن له أن يتحول عنها، فإن كان

 عنده من وسائل االجتهاد ما يعلم به أن البيت حياذي خطا معينا مل يكن له أن يتعداه،

 وإال جاز له التيامن والتياسر يف اجلهة كما يؤخذ من حديث الصحيحني: )شرقوا أو

 غربوا( وما يؤيده. والعمدة أن يعتقد أنه متوجه تلقاء البيت مبا عنده من أسباب

 ألن غري هذا ال يستطاع وال يدخل يف الوسع. االجتهاد، ال يكلف غري هذا؛

 فسر الشافعي يف رسالته شطر املسجد احلرام بتلقائه، مث قال ما نصه: فالعلم

 حييط أن من توجه تلقاء املسجد احلرام ممن أنت داره عنه على صواب ابالجتهاد،

  يدريالفللتوجه إىل البيت ابلدالئل عليه؛ ألن الذي كلف العباد التوجه إليه وهو 

 أصاب بتوجهه قصد املسجد احلرام أو أخطأ، وقد يرى دالئل يعرفها فيتوجه بقدر
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 ما يعرف، ويعرف غريه دالئل فيتوجه بقدر ما يعرف وإن اختلف توجههما. اهـ.

 وتلقاء الشيء: جتاهه وحنوه كما ذكر يف مادة )وجه( من لسان العرب.

 سالم:له تعاىل يف قصة موسى عليه الوالتجاه: اجلهة اليت تستقبلها بوجهك، ومنه قو 

 ( أي سار يف اجلهة املوصلة إليها22}وملا توجه تلقاء مدين{ )القصص: 

 وحنا حنوها.

 وقال كما رواه عنه املزين يف اختصره ما نصه: )وال جيوز ألحد صالة

 فريضة وال انفلة وال سجود قرآن وال جنازة إال متوجها إىل البيت احلرام، ما كان

 لى رؤيته إال يف حالتني، وذكر صالة النافلة على الراحلة، وصالة شدةيقدر ع

 اخلوف رجاال أو ركباان، مث قال: فال يصلي يف غري احلالتني إال إىل البيت إن

 كان معاينا فبالصواب، وإن كان مغيبا فباالجتهاد ابلدالئل على صواب جهة

 رج عن هذا املعىنالقبلة( . اهـ. وكالمه يف كتاب األم على طوله، ال خي

 الذي اختصره املزين عنه، وقد صرح فيه بلفظ اجلهة تصرحيا.

 وذكر الشريازي يف التنبيه قولني يف البعيد، مل يرجح واحدا منهما على

 اآلخر، فقال: )والفرض يف القبلة إصابة العني، فمن قرب منها لزمه ذلك بيقني،

 قول اآلخر ملن بعدومن بعد منها لزمه الظن يف أحد القولني، ويف ال

 اجلهة( . اهـ.

 أقول: مل أر يف كالم الشافعي قولني يف املسألة، وعندي أن ما صرحوا فيه

 عنه بلفظ اجلهة، وما مل يصرحوا فيه به واحد، واملراد أن يعرف مست الكعبة

 ابالجتهاد، فمىت عرفها واستقبلها كان معتقدا أنه متوجه تلقاء الكعبة يف اجلملة،

 وجهه شطرها؛ ألن الذي يعرف مجهور املكلفني ابالجتهاد يف حالة البعدوأنه مول 

 هو اجلهة، وكلما بعد اإلنسان عن الشيء الذي يستقبله، تتفرج املسافة اليت بينه

 وبينه وتتسع.

 ولو كان يف املسألة قوالن اختلفان لكان الفرق بينهما يف العمل أن من علم أن

 لى القول الثاين أن يتوجه يف صالته إىل القطبالكعبة يف جهة الشمال، كان له ع

 الشمايل، وأن ينحرف عنه ميينا أو يسارا، وإن علم ابلدالئل أنه لو خرج خط
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 مستقيم منه إىل الكعبة ألصاهبا يف حال استقباله، ولو خرج من حيث توجه منحرفا

 عنه مل يصبها. وهذا هو الذي يرتتب على عبارة التنبيه دون عبارة اختصر

 ملزين. ولذلك اضطربت أقوال املتأخرين من الشافعية واحلكم واضح كما قلنا،ا

 فإن مجاهري املكلفني ال يعرفون يف حالة البعد ابالجتهاد إال اجلهة اليت فيها الكعبة،

 وذلك كاف عند الشافعي، وال يفهم من كالمه غريه، وهو ال ينايف أن الواجب على

 معينة من اجلهة أن يعمل بعلمه، وال جيوز له من كان عنده علم خاص بتحديد نقطة

 التيامن والتياسر، إذا اعتقد أنه خيرج به عن حماذاة الكعبة، وهذا التفصيل يؤخذ

 من تصريح الشافعي أبن على كل جمتهد يف القبلة أن يتوجه بقدر ما يعرف، وال

 حرج يف هذا وال مشقة على أحد.

  واحدا يف املسألة، وهو ظاهرفعلم من هذا أن املعتمد أن للشافعي قوال

 الكتاب والسنة ومقتضى القياس، والذي عليه عمل الناس، وتلك الفلسفة اليت

 اضطرب فيها املتأخرون إمنا أخذها بعضهم من عبارة بعض، وال حيتاج من

 وح.إىل اإلفتاء ابلقول املرج -رمحه هللا تعاىل  -يقول ابجلهة يف موافقة الشافعي 

 فق مذهب الشافعي هو أن جيتهد املصلي يف تعرف جهةفالعمل الذي يوا

 الكعبة ابلشمس والكواكب والرايح واجلبال ويعمل ابجتهاده، ومن كان على علم

 بتقومي البلدان )اجلغرافية( ، وكان معه بيت اإلبرة، فإن علمه بسمت القبلة يكون

 ،بقدر ما يعرفأقوى مما يصل إليه اجملتهد ابلعالمات اليت ذكروها، فيجب عليه 
 ويعتمد يف بناء املسجد علم أوسع أهل البلد علما بذلك.

 وأما الفتوى ابلقول املرجوح، فقد قيل ما قيل مما عرفه السائل، واحلق أن

 العامل اجملتهد ال يكون له يف املسألة الواحدة قوالن اختلفان: أحدمها راجح واآلخر

 القول فيظهر له خطؤه، فريجعمرجوح، وهو جييز العمل هبما، ولكنه قد يقول 

 عنه بقول آخر، فال يبقى األول قوال له، وقد يرتدد يف املسألة فال يكون له فيها

 قول، وإن نقل عنه قوالن اختلفان كان أحدمها مرجوعا عنه أو مكذواب، فإن وجد

 املرجح وإال تساقطا. فمن سئل عن قول عامل جمتهد يف مسألة، وجب عليه أن

 ، وينظر قوله فيها وجييب به، فإن مل جيد كتبه حبث عن ذلك يفيرجع إىل كتبه



88 

 

 كتب أقدم أصحابه، وحترى وميز بني ما يعزونه إليه تصرحيا، وما يطلقون القول

 فيه أو يذكرونه ترجيحا أو استنباطا، فإذا مل يظهر له نقل عنه يطمئن قلبه له

 تسبني إىل املذاهبفعليه أن ميسك عن الفتوى معزوة إليه، وكتب الفقهاء املن

 مملوءة ابألقوال اليت مل ينقل عن أئمة تلك املذاهب فيها شيء.

 قال ابن القيم: قد اختلطت أقوال األئمة وفتاويهم أبقوال املنتسبني إليهم

 واختياراهتم، فليس كل ما يف كتبهم )أي الفقهاء املنتسبني إىل األئمة( منصوصا

 م، وكثري منهم ال نص هلم فيه، وكثريعن األئمة، بل كثري منها خيالف نصوصه

 منه خترج على فتاويهم، وكثري منه أفتوا به بلفظه أو مبعناه فال حيل أن يقول: هذا

 قول فالن ومذهبه إال أن يعلم يقينا أنه قوله ومذهبه. اهـ.

 وبناء على هذا تضاربت أقوال أهل املذهب الواحد واختلفت، واحتيج إىل

 واملرجوح إمنا مها من كالم أولئك املنتسبني الذين مل الرتجيح بينها، فالراجح

 يعرفوا قول اإلمام قطعا، ومن كان من أهل الرتجيح أفىت ابلراجح عنده، وليس

 لغريه أن يفيت. وقد بينا يف الفتوى السابقة أن الناس صاروا يفتون أبقوال اجلاهلني

 ينوضي يف العلم والدالذين يتجرءون على التأليف؛ ملا وقع فيه املسلمون من الف

 برتك األدلة، وجيعلون أقوال هؤالء من املذهب، ويقدموهنا على ما يعرف من

 نصوص الكتاب والسنة، إبلصاقها ابألئمة، ال دعاء أولئك اجلاهلني أتباعهم وما هم

 هلم مبتبعني.

 وما أفىت به الغزايل وأمثاله اخالفا للمعروف من مذهب الشافعي، فإمنا أفتوا

 ر هلم ابلدليل أنه احلق ال مبذهب الشافعي، وقد كان بعضهم يلصق مثل هذهمبا ظه

 الفتاوى ابلشافعي، ال على معىن أهنا قوله وفتواه، بل عمال ببعض أصوله كقوهلم:

 قد صح احلديث هبذا، وهو يقول: إذا صح احلديث فهو مذهيب، وقوهلم: إن يف

 أن االتباع احلقيقي للشافعيهذا سعة، وهو يقول: إذا ضاق األمر اتسع، واحلق 

 وغريه من األئمة رضي هللا عنهم إمنا هو تقدمي الكتاب والسنة على أقواهلم وأقوال

 مجيع الناس، وقد عمل هبذا كثري من املنتسبني إىل الشافعي وغريه، كما بيناه

 مرارا يف مواضع من املنار، وإمنا صار الناس يلتزمون تقليد الفقيه الواحد يف كل
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 عزى إليه بعد القرون الثالثة اليت هي خري القرون بشهادة الصادق املصدوقما ي

 صلى هللا عليه وسلم، وما نسب كرباء الفقهاء املتقدمني إىل األئمة إال جلريهم على

 أصوهلم وطريقتهم يف استنباط األحكام دون اتباع أقواهلم يف الفروع، ذكر هذا

 قوله: هذا موافق ملا أمرهم به الشافعي مثاملعىن ابن الصالح وأقره عليه النووي ب

 املزين يف أول اختصره وغريه بقوله )أي املزين( : )مع إعالمية هنيه عن

 تقليده وتقليد غريه( أي هني الشافعي عن تقليده فيما ينقله من علمه يف ذلك

 املختصر.

 ومجلة القول: أن من سئل عن حكم هللا ورسوله يف مسألة بينها من كتاب هللا

 وسنة رسوله إن علم، ومن سئل عن رأيه واعتقاده فيها بينه بدليله إن استبان له،

 ومن سئل عن قول إمام بينه من كتبه أو نقل صريح عنه يعتد به إن علمه، فإن

 أفىت ابلدليل على أصله صرح بذلك، وإال أمسك عن الفتوى، وقال: ال أدري وهللا

 أعلم.

*** 

 األولياء( )قول شيئا هلل واالستمداد من

 ( من مكة املكرمة26 - 24)س

 من املعرتف ابلتقصري عبد القادر مال قندر البخاري إىل رفيع مقام أستاذه

 األجل العالمة السيد حممد رشيد رضا صاحب املنار اإلسالمية حفظه رب الربية.

 سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. أما بعد، فقد كلفين بعض اإلخوان

 املنار؛ أن أرفع وأقدم لرفيع مقامكم السؤال اآليت؛ راجيا املخلصني يف صاحب

 إجابة سؤاله على صفحات املنار ويف أقرب عدد يصدر منه، أاثبكم هللا جزيل

 الثواب ورفع أعالمكم املنرية.

 هذا هو السؤال:

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده.

 رام يف هذه األبيات.أما بعد، فما قولكم أيها العلماء الك

 شيئا هلل اي عبد القادر ... حميي الدين يف القلب حاضر
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 جيالين ابهلل ابدر ... املدد اي عبد القادر

 أيكفر قارئها أم ال؟ وهل يلزمه جتديد النكاح أم ال؟ وهل جيوز االستمداد من

 ولياءاألولياء الكرام بعد املمات، كما جيوز االستمداد يف احلياة؟ وهل يسمع األ

 نداء أم ال؟ بينوا لنا األحكام ابلتفصيل، ولكم عند هللا أجر جزيل، والسالم عليكم

 ورمحة هللا وبركاته.

 )قول: شيئا هلل(

 )ج( صرح بعض الفقهاء بتكفري من يقول مثل هذا القول؛ ألنه دعاء لغري

 يف هللا تعاىل و )الدعاء هو العبادة( ، كما رواه أمحد وابن أيب شيبة والبخاري
 األدب املفرد، وأصحاب السنن األربعة وابن حبان يف صحيحه مرفوعا، ومن

 ذلك قول بعض فقهاء احلنفية يف سرد املكفرات من منظومة له )ومن قال شيء

 هلل بعض يكفر( .

 ومن الفقهاء من ال يطلق القول يف تكفري صاحب هذا القول، بل يفضل فيه

 ان يعتقد أن عبد القادر الذي يدعوه )ومثلهابحثا عن قصد القائل واعتقاده، فإذا ك

 كل من يدعى من دون هللا ولو نبيا أو ملكا( قادر على إجابة دعائه؛ ألن له سلطة

 وراء األسباب العادية والسنن اإلهلية اليت جتري عليها أعمال الناس، أو يعتقد أن

 ائههللا تعاىل بدعله )أي للمدعو من دون هللا( أتثريا يف اإلدارة اإلهلية؛ أبن يريد 

 والتوسل به ما مل يكن يريده قبل ذلك، إذا كان يعتقد أحد هذين األمرين يظهرالقول

 بردته واحلكم بشركه؛ ألنه ابألول جعل من دعاه شريكا هلل تعاىل يف التصرف

 املطلق واالمتياز على سائر املخلوقني ابخلروج عن سنة هللا تعاىل يف ارتباط

 حمال لتأثري -سبحانه وتعاىل  -وابلثاين جعل البارئ األسباب ابملسببات، 

 احلوادث.

 القول األول شديد جدا ولكنه هو األحوط للناس، حىت ال يقولوا مثل هذه

 األقوال اليت صرح بعض العلماء بكفر صاحبها. والثاين هو األحوط للمفيت لئال

 يعتقد ما ينايفخيرج من امللة من هو من أهلها بقول تلقفه من غري أن يعلم أنه 

 التوحيد.
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 والذي أراه هو أنه ينبغي العامل املستفىت يف مثل هذا أو الذي أيمر ابملعروف

 وينهى عن املنكر أن يبني للمستفيت أو ملن يعلم أنه يقول هذه األقوال حقيقة التوحيد

 ومعىن العبادة وحقيقة الشرك اجللي والشرك اخلفي؛ ليحكم وجدانه واعتقاده يف مثل

 القول الذي يدل على ضرب من الشرك بنوع ما من أنواع الداللة قد يكون هو هذا

 الباعث على القول، وقد جيري اللسان ابلكلمة مع عدم تصور ما تدل عليه مطابقة أو

 التزاما.

 إذا فهم من ينطق بتلك األسجاع حقيقة التوحيد والعبادة وحقيقة الشرك، وكان

 ىن من معاين الشرك اجللي، وال ما ينايف التوحيديعلم من نفسه أنه مل يقصد هبا مع

 أو يدخل يف معىن العبادة، فيكفيه أن يتوب عن القول الذي اختلف فيه، وال جيدد

 عقد نكاحه، وإن ظهر له أن قوله من الدعاء احلقيقي الذي هو العبادة، كما يف

 يهتسرب إلاحلديث الصحيح أو مع العبادة كما يف رواية أخرى ضعيفة السند، وأنه 

 الشرك، فعليه أن يتوب وجيدد إسالمه على مذهب الشافعية القائلني أبن املرتد إذا

 اتب قبل انقضاء عدة امرأته عادت إىل عصمته بغري عقد، وإذا اتب بعد انقضائها

 احتاج إىل عقد جديد، عمل بذلك.

 )االستمداد من الصاحلني(

 املمات مشتبهة، ال يتجلىمسألة االستمداد من الصاحلني يف احلياة وبعد 

 احلق فيها إال بيان حقيقة االستمداد، وقد أييت فيها التفصيل الذي ذكرانه يف املسألة

 األوىل.

 االستمداد: طلب املدد، وهو ما ميد الشيء أي يزيد يف مادته احلسية أو

 املعنوية، فمن طلب من اخلوق مددا جسما؛ كالزايدة يف ماله ورزقه، والنماء يف

 بغري األسباب اليت جعلها هللا شرعا بني خلقه، فقد طلب ما ال يطلب إال من زرعه

 هللا تعاىل، وهذا ينايف التوحيد؛ ألنه عبادة لغري هللا تعاىل.

 ومن طلب من املخلوق مددا معنواي فهو على نوعني: نوع يعد شركا كطلب

 دطلبه من غريه فقالزايدة يف العمر، فإن هذا مما ال يطلب إال من هللا تعاىل، فمن 
 أشركه معه، ونوع ال يعد شركا؛ ألنه داخل يف دائرة األسباب، وهو ما يطلبه
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 املتصوفون من أهل العلم بزايرة الصاحلني وقرهبم أو ذكر مناقبهم وسريهتم،

 وتصور أحواهلم من الزايدة يف حب اخلري والصالح والتقوى، ويعربون عن هذه

 ابلربكة واملدد، ولكنهم ال يدعوهنم من دون هللا، الزايدة اليت جيدوهنا يف نفوسهم

 مل يفعله السلف.وال يفعلون ما 

 وإمنا كان هذا مما ال أبس فيه ألهل، وال حرج يف طلبه بلسان االستعداد

 ألنه منتظم يف سلك األسباب، فإن اإلنسان -إن شاء هللا تعاىل  -وتوجه القلب 

 و مسعها، فإن كانت تلك األحوال حسنةيتأثر أبحوال غريه إذا رآها أو تصورها أ

 صاحلة ازداد رغبة يف الصالح، وإن كانت ابلضد زاد ميله إىل مثلها، فالذين

 يعاشرون الظلمة املستبدين أو الفساق املستولغني تقوى يف نفوسهم داعية الظلم أو

 الفسق واالنغماس يف الشهوات، وتصور وقائعهم وقراءة أخبارهم ال ختلو من مثل

 ري معاشرهتم، وال سيما إذا كانت أخبارهم مكتوبة مبداد الثناء والتعظيم يف قسمأتث

 الظاملني، واالستحسان ومتثيل الغبطة ورغد العيش يف قسم الفاسقني.

 كل هذا جمرب معروف، وإنك لتجلس إىل احلزين الكئيب، فيسري إىل

 سكيف نفنفسك شيء من امتعاضه وكآبته، وجتلس إىل املغبوط املسرور فتجد 

 أثرا من السرور وانشراح الصدر، وتعاشر أهل اجلد والنشاط فينالك نصيب من

 نشاطهم وتعاشر أهل اخلمول والكسل فيصيبك سهم من مخوهلم.

 وقد رأينا أثر اخلري والصالح يف أنفسنا من بركة بعض مشاخينا، كما رأيناه

 ياسك أيب احملاسن القاوقجوهلل احلمد يف أنفس تالمذتنا. كنا إذا مننا عند شيخنا الن
 نزداد رغبة يف العبادة من صيام وقيام؛ إذ نرى ذلك الشيخ الكبري -رمحه هللا تعاىل-

 يف السن والقدر يصوم األايم الفاضلة، ويقوم طائفة من الليل ال جييء الثلث األخري

 منه إال ونستيقظ، وحنن رقود يف حجرة جبانب حجرته على صوت تكبريه

 وبكائه، وأما شيخنا األستاذ اإلمام فكان إذا قام من الليل، اليسمع له صوتوقراءته 

 وال يشعر له حبركة، وكنا نرى أثر جمالسه اخلاصة يف زايدة اإلميان ابهلل عز وجل،

 والثقة به جل ثناؤه، والغرية على الدين، وعلو اهلمة يف اخلري.
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 ."__________(1) 
 

 "الكاتب: حممد رشيد رضا-9 .83

__________ 

 االنتقاد على املنار

 

 جاءان يف أوائل العام أسئلة من )لنجه يف خليج فارس( أجبنا عنها يف اجلزء

 الثالث، وكانت تلك األسئلة مبنية على انتقاد بعض الناس على املنار االستقالل

 بتفسري القرآن وإتيانه مبعان فيه مل تنقل عن املفسرين، وقد سئل عن ذلك عامل

 بد الرمحن يوسف امللقب بسلطان العلماء فأجاب عنها، وقد كتب إلينالنجه الشيخ ع

 ولده بعد ذلك أن املنتقد أنكر من جواب املنار أمورا.

 ( : )الذي يؤخذ من جمموع الرواايت يف186)أحدها( قول املنار )ص 

 تفسري السلف هلذه اآلية: أن الالم يف العدل ليست للجنس( .. إخل. قال املنتقد: إن

 ية ليس فيها لفظ العدل فيبحث عن المه، وإن العبارة تدل على أن صاحب املناراآل

 مضطر إىل التقليد )وتوقيف الذهن على ما ذكره املفسرون( )كذا( .

 ( : إن العدل الذي يدخل يف استطاعة187)اثنيها( قول املنار )ص

 يد صدقتهاإلنسان واجب حىت يف معاملة األعداء وقال: )اي هلل العجب إذا فرق ز 

 املندوبة، فأعطى عمرا مئة وخالدا ألفا، هل يعد اخالفا للواجب.. . وإمنا العدل

 الواجب يف األقضية( .

 )اثلثها( قول املنار: )واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر قد يفيدان

 املأمور واملنهي علما، يبعث إرادته إىل العمل به( قال املنتقد: )إنه استنباط

 خيصصه؛ وهو وإن كان اختلفا فيه عند األصوليني، إال أن قولنا: معىن من النص

 إن العامل مبا يفعل ال يؤمر وال ينهى، قول منكر ينهى عنه( .

 )رابعها( قول املنار: )وهلذا كان واجبا( أي: ألنه يفيد ما ذكر. قال

                                         
 14/250جملة املنار  (1)
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 املنتقد: )هو استنتاج عجيب، وال شك أنه من عثرة القلم سيما حصره علة

 . الوجوب(
 مث طلب الكاتب دفع خرافات هذا املنتقد ووصفه بعدة أوصاف ال نذكر منها

 إال أنزهها، وهو أنه متهور يؤذي العلماء والدين، وإن دفع خرافاته يفيد أهل تلك

 البالد. فأقول:

 يظهر أن هذا املنتقد من أهل املراء واجلدال ال من طالب احلق فيما يقوله أو

 بغي عدم االلتفات إىل انتقاده إال إذا كان يؤذي الناس. فإذاينتقده، ومن كان كذلك ين

 كان مهه موجها إىل ختطئة املنار يف بعض املسائل، فاخلطب سهل؛ فاملنار غري

 مؤيد ابلعصمة، وليدلنا على كتاب من أتليف البشر ليس فيه خطأ وال غلط، ومل

 ينتقد أحد عليه شيئا.

 راد هبا ظاهر لغري املماري الذيأما عبارة املنار يف الم )العدل( فامل

 يلتمس حرفا ينكره، وال ينظر يف مجلة القول واملراد منه؛ ذلك أبنه علل يف

 السؤال كون العدل غري واجب )إبخبار هللا تعاىل أبن العدل غري مستطاع( هذه

 عبارته، فإذا كان الفعل ال يدل على املصدر عنده وال يؤول به وإن اقرتن أبن

 فلماذا صرح هو نفسه أبن هللا أخرب أبن العدل غري مستطاع، ولفظاملصدرية، 

 العدل مل يرد يف اآلية؟ وإذا كانت عبارة املنار جوااب عن قوله هذا، فلم مل جيوز

 أن تكون كلمة العدل فيها قد ذكرت حكاية للفظه هو؟ وأن يكون تقدير الكالم أن

 مستطاع، ليس هو جنس العدل العدل الذي قلت: إن هللا تعاىل قد أخرب أبنه غري

 وإمنا هو عدل خاص.. إخل ما هناك، أي: فال يتم زعمك أنه غري واجب، على

 أن لفظ العدل ورد يف بعض رواايت تفسري اآلية، فيجوز أن حتمل عبارة املنار

 على حكاية ذلك.

 وأما زعمه أن نقل املنار رواايت املفسرين يدل على اضطرار صاحبه إىل

 بديهي البطالن؛ فما كل من نقل مضطر إيل تسليم ما نقله، وما كلالقليد، فهو 

 من سلم ما نقله وقبله يكون مقلدا ملن نقله عنه؛ جلواز أن يقبله لقوة دليله، وقد

 اشرتط بعض األصوليني يف االجتهاد العلم بفروع الفقه منهم: األستاذ أبو إسحاق
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 -يل وخصه هذا مبثل أهل زمنه اإلسفرايين واألستاذ أبو منصور وأبو حامد الغزا
 فإذا جاز أن يتوقف اجتهاد اإلنسان على وقوفه على اجتهاد غريه، -وزمننا أوىل 

 أفال جيوز أن يتوقف على ما روي عن السلف يف فهم القرآن، وهو أقرب إىل

 حترير اللغة وتفسري االصطالحات الشرعية منه إىل االجتهاد واالستنباط؟

 هللا من العدل املمكن يف املعاملة، وحصره العدلوأما إنكاره ما أوجب 

 الواجب يف األقضية، فهو أغرب ضروب هتافته وأدلة جهله، وأقرب احلجج

 الدامغة له ما جيادل ومياري يف موضوعه، وهو العدل بني النساء، فهل يصل به

 التهور الذي وصف به إىل أن يزعم أن العدل ال جيب بني الزوجتني إال يف

 ني يدي احلاكم؟ وقال هللا تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا كونوا قوامنيالقضاء ب

 هلل شهداء ابلقسط وال جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

 ( وليس يف اآلية قرينة ختص هذا8واتقوا هللا إن هللا خبري مبا تعملون{ )املائدة: 

 دل فيها مع األعداء ومشوله لألحكامالعدل ابحلكم، وصرح املفسرون بعموم الع

 (152واألعمال، وقال تعاىل: }وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب{ )األنعام: 
 كما قال: }إن هللا أيمركم أن تؤدوا األماانت إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن

 ( فهذا هو العدل يف األحكام، وذاك هو العدل58حتكموا ابلعدل{ )النساء: 

 قوال، ومن األمر ابلعدل العام الشامل لكل قول وفعل وحكم، قوله تعاىل:ابأل

 ( وقال صلى هللا عليه وسلم: إن90}إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان{ )النحل: 

 هللا كتب اإلحسان يف كل شيء. أي بنص هذه اآلية وأمثاهلا، والعدل أوىل أبن

 راب والدمار.يكتب، ألنه أهم، واحلاجة إليه أعم، وعدمه سبب اخل

 وأما شبهة املنتقد اليت أوردها، فتدل على أن املراء قد أفسد عليه فهم

 ضرورايت اللغة والعرف، فإن صدقة التطوع وإعطاء بعض الفقراء منها أكثر من

 بعض ليست مما يدخل يف ابب العدل والظلم؛ إذ ليس ألحد الفقريين حق على هذا

 ا فيقسمه ابلعدل واملساواة، وإمنا هو حمسناملتصدق املتطوع وال ماله شركة بينهم

 ( .91وهللا تعاىل يقول: }ما على احملسنني من سبيل{ )التوبة: 

 وأما قوله: إن املنار قد استنبط معىن من النص خيصصه.. إخل، فهو قول
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 من مل يفهم عبارة املنار، وما أظن أن يستطيع أن يفهمها وهو جيهل ضرورايت

 ارة هتدم أقوى شبهات فالسفة هذا العصر اليت يؤيدوناللغة والشرع، فهذه عب

 هبا مذهب اجلرب، وهي قوهلم ابألفعال املنعكسة املركبة، ومن إضاعة الوقت

 وخسارة الصحف أن نطيل الكالم مع مثل هذا املماري يف مثل هذه املسألة.

* * * 

 )التربك بزايرة الصاحلني(

 الثناء:كتب إلينا بعض القراء من دمشق يقول بعد 

 قرأت يف مناركم األغر يف اجلزء الرابع من اجمللد الرابع عشر جوابكم على

 سؤال االستمداد من األنبياء، قلتم: ومن طلب من املخلوق مددا معنواي فهو على

 نوعني: نوع يعد شركا كطلب الزايدة يف العمر، فإن هذا مما ال يطلب إال من

 كه معه. وهذا ظاهر ال حيتاج إىل بيان،هللا تعاىل، فمن طلبه من غريه فقد أشر 

 وأما الذي غمض علي، فهو قولكم: )ونوع ال يعد شركا؛ ألنه داخل يف دائرة

 األسباب، وهو ما يطلبه املتصدقون من أهل العلم بزايرة الصاحلني، وقرهبم أو

 ذكر مناقبهم وسريهتم وتصور أحواهلم من الزايدة يف حب اخلري والصالح والتقوى

 ن عن هذه الزايدة الذي جيدوهنا يف نفوسهم ابلربكة واملدد، ولكنهم الويعربو 

 ( وإين أرى هذا هو عنيمل يفعله السلفيدعوهنم من دون هللا، وال يفعلون ما 

 الشرك؛ بدليل قولكم: وهو ما يطلبه املتصوفون من أهل العلم بزايرة الصاحلني

 ال يكون إال من األموات،وذكر مناقبهم وسريهتم وتصور أحواهلم، وهذا الطلب 

 ومعلوم أن االستمداد من األموات شرك ال مرية فيه. وأما قولكم: وال يفعلون ما ال

 يفعله السلف، ففيه أنه مل ينقل عن أحد من السلف الصاحل زايرة األموات مع ذكر

 املناقب بل األمر ابلعكس، كانوا يناضلون هذه البدع أشد املناضلة، وإين أعتقد أن

 لة األسباب اليت أوقعت اإلسالم يف الكسل واخلمول هو مسوم بعض أفكارمن مج

 املتصوفة الذين ظنوا أن الدين ابلتقشف واعتزال الناس، مث سرت يف أفئدتنا حىت

 أصحبنا نظن أن كل ما قاله املتصوفون حق. هذا، وأرجو من إخالصكم إظهار

 ع املتقني.هذه احلقيقة حىت يتبني الصبح لذي عينني، وإن هللا م
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 )املنار(

 يظهر أنكم فهمتم من كلمة )يطلبه املتصوفون( الدعاء والطلب

 القويل، وأننا أحبنا دعاءهم كما يدعى هللا عز وجل، مع علمكم أبننا نصرف معظم

 العمر يف مقاومة أمثال هذه البدع، وغفلتم عن تصرحينا بكوهنم )ال يدعوهنم( ،

 م أو ذكر مناقبهم وتصور أحواهلم( وهووعن قولنا: )بزايرة الصاحلني وقرهب

 متعلق بيطلبه املراد منه، يقصده ويبغيه. واملعىن أن الصويف العامل بدينه امللتزم

 لسرية السلف، يبغي ويقصد من زايرة الصاحلني والقرب منهم يف حال حياهتم،

 ويذكر مناقبهم وسريهتم وتصور أحواهلم بعد مماهتم أن ينمو يف نفسه حب اخلري

 الصالح والتقوى اليت هي صفات الصاحلني، وذلك أن رؤية الصاحلني والقربو 

 منهم ومشاهدة مستهم وهديهم يؤثر يف النفس ويبعث فيها القدوة، وكذلك ذكر

 مناقبهم وسريهتم وتصور أحواهلم بعد موهتم، وبضد ذلك معاشرة الفساق واألشرار

 ، يشوق النفس إىل املعاصيوقراءة أخبارهم، وتصور أحواهلم يف فسقهم وإسرافهم

 ويقودها إىل االقتداء هبم؛ ولذلك صرحنا أبن هؤالء الذين أجزان فعلهم، وبينا

 قصدهم، يلتزمون سرية السلف االستمساك ابلسنة واتقاء البدعة، وال يدعون

 مع هللا أحدا، وما كل املتصوفة هكذا.

* * * 

 )الذكر ابأللفاظ املفردة(

 أمحد حممد األلفي ينتقد ما كتبناه يف اجلزء الثاين؛كتب إلينا صديقنا الشيخ 

 ردا عليه يف عدم مشروعية الذكر ابأللفاظ املفردة، فنرتك مما كتبه مناقشاته يف

 أقوال زيد وعمرو، ممن ليس قوهلم حجة يف الدين إبمجاع املسلمني، ومنهم

 وقال: إنه الالفقهاء والصوفية الذي نقل عنهم، بل عزى إليهم مشروعية ما ذكر، 

 يعقل أن يبنوا عملهم على غري أصل اثبت، فإهنم هم ال يدعون أن كالمهم حجة،

 ونرتك دعواه: )إن املذاهب األربعة أمجعت على مشروعية الذكر ابالسم املفرد

 مطلقا( فإن املذاهب ال يعزى إليها اإلمجاع، وإمنا يعزى إىل مجيع اجملتهدين،

 م الذين أمجعوا، فليأتنا بنصوصهم وإن كان إمجاعهمفإن أراد أن األئمة األربعة ه
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 وحدهم ليس حجة عند األصوليني؛ ولنرتك البحث يف نقله عن أيب حنيفة أنه

 أوصى أاب يوسف مبا نصه: )وأكثر ذكر هللا فيما بني الناس ليعلموا ذلك منك(

 ،فإن هذا لو كان نصا يف حمل النزاع لكان له غىن عنه مبثله يف القرآن الكرمي
 فهنالك احلجة البالغة، ولكنه ليس نصا وإال ملا كان مث حمل للخالف، وإذا كان

 يسمي مثل هذه العبارة نصا يف املسألة، فال يعتد بشيء من فهمه وال نقله ابملعىن؛

 نربئه من قصد هذا، ونرتك مثل ما أشران إليه من قوله، ونكتفي منه مبا هو

 مظنة الدليل، ونبحث فيه وهو:

 (180له تعاىل: }وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا{ )األعراف: ( قو 1)
 -رضي هللا عنه  -قال: أي اندوه هبا أبن تقولوا: اي هللا، كما نقل عن ابن عباس 

 وأقول: إن صديقنا حفظه هللا قد ذهل ذهوال ما كان ينتظر منه؛ إذ جعل النداء

 سة النحو وتدريسهذكرا مفردا، ونسي نصوص النجاة يف ذلك، وما عهده بدرا

 ببعيد.

 قوله: حديث األنوار وارد يف فضائل األعمال، وال خيفاكم جواز العمل فيها

 ابحلديث الضعيف، ومل نعلم أن أحدا من احلفاظ قال بوضعه، وإن قال أحد فليس

 متفقا عليه، وحينئذ فال معىن ملنع االستدالل به اهـ.

 ( وهو: )إذا قال العبد هللا100أقول: يعين حبديث األنوار ما تقدم يف )ص

 خلق هللا من قوله ملكا مقراب ال يزال يقول هللا هللا حىت يغيب يف علم هللا، وهو

 يقول: هللا هللا( ومن العجائب أن يشرتط اتفاق احملدثني على القول بوضع احلديث

ف لملنع االستدالل به، وال يكتفي بقول واحد منهم: إنه موضوع. وهذا شرط ليس له فيه س
 وال جيد له فيه خلفا. وهب أنه مل يقل أحد قط بوضعه وال بتصحيحه

 وال بتحسينه وال بتضعيفه، فهل يكون حجة على مشروعية عبادة من العبادات

 مبجرد ذكره يف كتاب مثل األنوار بغري سند؟ ليذكر لنا املنتقد الفاضل من

 نيد ذات األسانيدخرج هذا احلديث من احلفاظ أصحاب الصحاح أو السنن أو املسا

 املعروفة. وأما الذين جوزوا العمل ابحلديث الضعيف يف الفضائل، فقد اشرتطوا

 فيه شروطا ثالثة:
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 )أوهلا( أن ال يكون ضعفه شديدا.

 )واثنيها( أن يكون العمل الذي حيث عليه، قد ثبتت مشروعية جنسه.

 حتت أصل عام،وعبارة السخاوي نقال عن شيخ احلافظ ابن حجر: أن يكون مندرجا 

 فيخرج ما خيرتع حبيث ال يكون له أصل أصال. قال السخاوي عن شيخه:

 صلى -)الثالث( أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئال ينسب إىل النيب 

 ما مل يقله. قال: واألخريان عن ابن عبد السالم وعن صاحبه ابن -هللا عليه وسلم 

 ق عليه اهـ. ونقل قبل ذلك عن ابندقيق العيد، واألول نقل العالئي واالتفا

 العريب املالكي أن احلديث الضعيف ال يعمل به مطلقا. وأما املوضوع فلم يقل أحد

 جبواز العمل به يف حال من االحوال، والشروط الثاين والثالث أن احلديث

 الضعيف يعد مقواي لتلك الفضيلة اليت ثبتت بدليل آخر، وموضوع حبثنا إثبات

 ث الضعيف استقالال، وهو ال يدخل يف ذلك، وال يقال: إن تكراراحلكم ابحلدي

 األمساء املفردة داخل يف عموم األمر ابلذكر، فيتحقق فيه الشرط الثاين؛ ألنه حمل

 النزاع، ومثل هذا هني الفقهاء عن صالة الرغائب وصالة شعبان وعدمها بدعتني،

 ومل يقولوا: إهنما داخلتان يف عموم صالة التطوع.

 ا، وإن احلديث الذي يتعلق به املنتقد على عدم جواز االحتجاج به، ليسهذ

 نصا يف حمل النزاع؛ جلواز أن يكون املراد بذكر العبد اسم هللا: ذكره يف صيغ

 األذكار ملشروعه كالتهليل والتسبيح، إال أن يقال: إن ما يرد من أقوال املالئكة

 اليت يكلفنا هللا إايها. وإمنا ذكران هذهيف أخبار عجائب اخللق، يعد من العبادات 

 العبارة عنه ألجل التذكري هبذه الفوائد، وإال فاحلديث ليس مما جيعل حمل البحث.

 عز-ومجلة القول يف هذه املسألة: أن الكتاب والسنة حثا على ذكر هللا 

 وورد فيهما تفسري ذلك وبيانه مفصال تفصيال: كالتهليل والتكبري والتسبيح -وجل

 والتحميد والتالوة والدعاء واالستغفار؛ ففي حديث أيب هريرة يف الصحيحني )إن

 هلل مالئكة يطوفون يف الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون

 هللا، تنادوا هلموا إىل حاجتكم، فيحفوهنم أبجنحتهم إىل السماء الدنيا، قال: فيسأهلم

 قال يقولون: يسبحونك ويكربونك وحيمدونكرهبم وهو أعلم هبم ما يقول عبادي؟ 



100 

 

 وميجدونك( احلديث وهذا لفظ البخاري وزاد مسلم: ويهللونك ويسألونك. ورواه

 البزار من حديث أنس بلفظ آخر أوله إن هلل سيارة من املالئكة يطلبون حلق الذكر

 : ربنا أتينا عبادك يعظمون آالءك، ويتلون-عز وجل  -وفيه أهنم يقولون هلل 

 ابك، ويصلون على نبيك حممد صلى هللا عليه وسلم، ويسألونك آلخرهتم ودنياهم؛كت

 فهذا هو تفسري الذكر وبيان ما يكون يف جمالس الذكر وحلق الذكر كما أخرب

 الصادق املصدوق صلى هللا عليه وسلم عن خطاب املالئكة لرب العاملني، ومل جند

 وما أشبه ذلك من األلفاظ يف حديث ما أهنم عدوا منه: هو هو هو، حق حق،

 املفردة كما أننا مل جند يف شيء من كتب احلديث األمر الصريح بذكر هذه

 األلفاظ املفردة وتكراراها، وال ذكر ثواب ملن يقوهلا، وال أن النيب صلى هللا عليه

 وسلم أو أصحابه رضي هللا عنهم كانوا يكرروهنا كما نعهد من أهل الطريق، ولكن

 ة يف التهليل والتسبيح والتكبري والتحميد وغري ذلك من األذكار املركبةاألحاديث كثري 

 ذات املعاين، فلماذا مل يرو لنا أصحاب الصحاح والسنن حديثا يف

 الرتغيب بذكر اسم من األمساء يكرر مفردا؟ وملاذا يرتك أهل الطريق األذكار

 هلم، وحتيلون وقوع الواردة ويلتزمون هذه األلفاظ املفردة، وتلحون يف االنتصار

 اخلطأ منهم، مع مشاهدة كثري من البدع فيهم؟

 أما حديث السنن يف قيام الساعة، فقد بينا معناه يف اجلزء الثاين، وهو مل

 يرد يف سياق تشريع من ترغيب أو ترهيب، وإمنا ورد يف اخلرب عن الغيب

 ر ال يقول أحدوكيف يكون الناس عند قيام الساعة، أي: إهنم يكونون مالحدة أشرا

 منهم: هللا فعل كذا، هللا أنعم بكذا. وإمنا يضيفون كل شيء إىل سببه أو إىل نفسه أو

 إىل الطبيعة، وال يذكرون خالقهم وخالق األسباب كلها رب الطبيعة ورب كل شيء

 ومليكه، وال يعقل أن يكون معىن احلديث أن شرار اخللق الذين تقوم عليهم الساعة

 ون ذكر لفظ اجلاللة مفردا غري واقع يف كالم مركب مفيد؛ ألن هذاهم الذين ال يكر 

 ليس عنواان على منتهى الكفر والشر، وزوال اخلري من األرض، بل وال على

 التقصري يف عبادة هللا عز وجل، فقد كان السلف الصاحلون أعبد الناس وأقواهم

 إمياان، ومل ينقل عنهم احملدثون مثل هذا.
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 اجلواب بتذكري أخينا املنتقد؛ أبنه إذا كان يريد أن يكون مث إنين أختم هذا

 على بصرية يف أي حكم أو مسألة دينية وأيخذها بدليلها، فعليه أن يراجع فيها كتاب

 هللا ودواوين السنة املعتمدة، وأال جيعل من أصول الدين ودالئل الشرع ما فشا بني

 وله هلم املؤولون. وأما إن كانالناس يف شر القرون، وإن شايعهم فيه املؤلفون وأ

 ال يعقل أن ما يقوله: زيد وعمرو، وخالد وبكر، وما دون يف مثل كتاب األنوار

 واألسرار، ونزهة اجملالس وربيع األبرار، إال أنه هو احلق، الذي شرعه هللا

 للخلق. فعليه أن يرتك الدالئل، وجياري الناس فيما هم عليه، فاملقلد ليس من

 ل، مث إذا كان يرى أنه معذور يف اتباع رأي كل مؤلف أو بعضأهل االستدال

 املؤلفني الذين يثق هبم، هو ومن ترىب بينهم، كما يفعل مجاهري الناس من أهل

 كل ملة، فعليه أن يعذر من يتبع نص الكتاب والسنة؛ إذ هو أحق أبن يعذر

 والسالم.

 ."_______________________(1) 
 

 رشيد رضا"الكاتب: حممد -10 .84

__________ 

 مقدمة لذكرى املولد النبوي

 فيها بيان اتريخ االحتفال ابملولد وحكمه شرعا

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل، والصالة والسالم على سيدان حممد رسول هللا، وآله وصحبه

 ومن وااله.

 أما بعد: فإن االحتفال ابملولد النبوي الشريف قد صار عادة عامة، وقد

 ختلف يف كوهنا بدعة حسنة أو بدعة سيئة كما سيأيت، واملشهور أن احملدث هلاا

 هو أبو سعيد كوكبوري بن أيب احلسن علي بن بكتكني الرتكماين اجلنس امللقب

                                         
 14/952جملة املنار  (1)
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 [ أحدثها يف أوائل القرن السابع1امللك املعظم مظفر الدين صاحب إربل ]

 ه على إربل يف ذي احلجةأو أواخر القرن السادس، فإن السلطان صالح الدين وال

 .630وتويف سنة  586سنة 
 وقد كان سخيا متالفا صاحب خريات كثرية، وكان ينفق على االحتفال ابملولد

 ألوفا كثرية، ففي اتريخ ابن خلكان أنه كان ينصب له مقدار عشرين قبة من اخلشب،

 وأعيانكل قبة منها أربع طبقات أو مخس طبقات، له قبة منها والباقي لألمراء 

 دولته، وكانوا يزينون هذه القباب يف أول شهر صفر أبنواع الزينة الفاخرة، وكان

 يكون يف كل قبة جوق من األغاين وجوق من أرابب اخليال ومن أصحاب املالهي،

 بل كانوا ال يرتكون طبقة من الطبقات بغري جوق من تلك األجواق. وكان الناس

 يبقى هلم شغل إال التفرج والدوران علىيرتكون كل عمل يف تلك األايم، فال 

 القباب.

 قال ابن خلكان: فإذا كان قبل املولد بيومني أخرج من اإلبل والبقر والغنم

 شيئا كثريا زائدا عن الوصف وزفها جبميع ما عنده من الطبول واألغاين واملالهي

 لوانألحىت أتى هبا إىل امليدان مث يشرعون يف حنرها وينصبون القدور ويطبخون ا

 [ عمل السماعات بعد أن يصلي املغرب يف القلعة2املختلفة، فإذا كانت ليلة املولد ]

 مث ينزل وبني يديه من الشموع املشتعلة شيء كثري، ويف مجلتها مشعتان أو أربع

 من الشموع املوكبية اليت حتمل كل واحدة منها على بغل ومن -أشك يف ذلك  -

 على ظهر البغل. فإذا كانت صبيحة يوم املولد ورائها رجل يسندها وهي مربوطة

 أنزل اخللع من القلعة إىل اخلانقاه على أيدي الصوفية على يد كل شخص منهم بقجة،

 وهم متتابعون، كل منهم وراء اآلخر، فينزل من ذلك شيء كثري، ال أحتقق

 عدده.

 مث ذكر عرضه اجلند وتوزيعه تلك اخللع بعد ذلك على الفقهاء والوعاظ

 القراء والشعراء ومد السماط. وكان قد ذكر قبل ذلك أن الناس كانوا أيتون هذاو 

 املوسم يف إربل من بغداد واملوصل واجلزيرة وسنجار ونصيبني وبالد العجم

 وتلك النواحي، فال يزالون يتواصلون من شهر احملرم إىل أوائل شهر ربيع األول.
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 آه بعينيه؛ ألن ما يعملخلصت هذا من اتريخ ابن خلكان الذي وصف ما ر 

 مبصر اآلن يشبه ما كان يعمل يف إربل، إال أنه دونه عظمة ونفقة، فههنا تنصب

 قباب أو خيام النسيج اجلميلة لعزيز مصر ولوزارات حكومته ولبعض الوجهاء يف

 دائرة واسعة وخيتلف إليها الناس من أول شهر ربيع األول، يسمعون يف بعضها

 أرابب الطرق املعروفة. ويرأس االحتفال شيخ مشايخ طرقوعظ الوعاظ، وذكر 

 الصوفية، ويقيم جبانب خيمته مأدبة فاخرة يف مساء اليوم احلادي عشر من الشهر،

 حيضرها كبار العلماء وكثري من الوجهاء، ويكون االحتفال األكرب يف الليلة

 ،راء والوزراءالثانية عشرة يف خيمته فيجتمع فيها من حضر املأدبة، ويؤمها األم
 حىت إذا ما انتظم مجعهم حضر عزيز مصر حباشيته، وتقرأ بني يديه قصة املولد،

 فيخلع على من يقرأها خلعة سنية، وتدار بعد قراءهتا كؤوس الشراب احمللى

 وصواين احللوى اجلافة. مث ينصرف العزيز إىل خيمته وهي جبانب قبة شيخ

 د يف أثنائها زينة األلعاب النارية، مثالشيوخ، فيمكث فيها ساعة زمانية، يشاه

 ينصرف وينصرف األمراء والوزراء، ويظل الناس يطوفون على تلك اخليام

 املزينة ابألنوار الكهرابئية وغري الكهرابئية عامة ليلتهم. ويف ضحوة ذلك اليوم

 حيضر انئب العزيز قبة شيخ الشيوخ فتعرض عليه مواكب الصوفية، يتقدم كل

 ، وهم يهللون أو يتلون األوارد، ويقف كل منهم أمام شيخ الشيوخطريقة شيخها

 قليال، فيحييه، مث ينصرف.

 وقد استحسن مجاهري املسلمني االحتفال ابملولد يف مشارق األرض ومغارهبا

 وجيتمعون لقراءة قصته يف املساجد، ومنهم من جيعل هلا دعوة خاصة يف البيوت،

 مليالد النبوي، ولكن أنكر هذا االحتفال بعضوهذه ال تتقيد جبعلها يف اتريخ ا

 العلماء، وعده بدعة مذمومة؛ ألنه عد مومسا وشعارا دينا وعبادة غري مشروعة،

 يظن العوام أهنا مشروعة؛ وملا يقرتن به من املنكرات األخرى. وقال بعضهم: إنه

 سلهر  بدعة حسنة؛ ألنه عبارة عن الشكر هلل تعاىل على وجود خامت أنبيائه وأفضل

 إبظهار السرور يف مثل اليوم الذي ولد فيه، ومبا يكون فيه من الصدقات واألذكار،

 وقد ألف اجلالل السيوطي رسالة يف عده بدعة حسنة يف جواب من سأل عن
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 حكمه شرعا، وعرفه بقوله: هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية

 هللا عليه وسلم، وما وقع يف مولده مناألخبار الواردة يف مبدإ أمر النيب صلى 

 اآلايت، مث ميد هلم مساط، فيأكلون، وينصرفون من غري زايدة على ذلك. وذكر

 أن احلافظ ابن حجر سئل عنه، فأجاب بقوله: أصل عمل املولد بدعة مل تنقل عن

 أحد من السلف الصاحل من القرون الثالثة، ولكنها مع ذلك قد اشتملت على حماسن

 فمن جرد يف عمله احملاسن، وجتنب ضدها كان بدعة حسنة، ومن ال وضدها،

 فال.

 مث بني أن احلافظ خرجه على حديث الصحيحني يف صيام عاشوراء شكرا هلل

 تعاىل على إجنائه فيه موسى نبيه، وإغراق فرعون عدوه، قال: فيستفاد منه

 ة، ويعاد ذلك يفالشكر هلل على ما من به يف يوم معني من إسداء نعمة أو دفع نقم

 نظري ذلك اليوم من كل سنة، والشكر هلل حيصل أبنواع العبادة كالسجود والصيام

 والصدقة والتالوة، وأي نعمة أعظم من بروز هذا النيب نيب الرمحة يف ذلك اليوم؟

 وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حىت يطابق قصة موسى يف يوم

 بايل بعمل املولد يف أي يوم من الشهر، وتوسععاشوراء ومن مل يالحظ ذلك ال ي

 قوم، فنقلوه إىل أي يوم من السنة، وفيه ما فيه. فهذا ما تعلق أبصل عمله. وأما

 ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر هلل تعاىل من حنو ما تقدم

 للقلوب إىل فعلذكره من اإلطعام وإنشاد شيء من املدائح النبوية والزهدية احملركة 

 اخلري والعمل لآلخرة، وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغري ذلك فينبغي أن ما

 ال أبس إبحلاقه وبه وما كان -كان من ذلك مباحا حبيث يتعني للسرور بذلك اليوم 

 حراما أو مكروها فيمنع وكذا ما كان خالف األوىل. اهـ.

 من الصحابة والتابعني وال األئمة وقد يقال: ملاذا مل يقم هبذا الشكر أحد

 اجملتهدين وال أهل القرون الثالثة الذين شهد الشارع هلم ابخلريية؟ فهل كان

 صاحب إربل الرتكماين ومن تبعه أعلم وأهدى منهم وأعظم شكرا هلل تعاىل؟ ويقال

 مثل هذا يف ختريج احلافظ ابن رجب إايه على تعليل صيام يوم اإلثنني أبنه يوم ولد

 يه صلى هللا عليه وآله وسلم، وسيأيت مزيد بيان حلجة املخالف.ف
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 وخرجه السيوطي على أصل آخر استنبطه من ختريج شيخه احلافظ، وهو ما

 رواه البيهقي من أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم عق عن نفسه بعد النبوة،

 د مرة اثنية،)قال( : مع أنه قد ورد أن جده عبد املطلب عق عنه والعقيقة ال تعا

 فيحمل ذلك على أن الذي فعله النيب صلى هللا عليه وسلم إظهار للشكر على إجياد

 هللا إايه رمحة للعاملني وتشريع ألمته، كما كان يصلي على نفسه؛ لذلك فيستحب

 لنا أيضا إظهار الشكر مبولده ابالجتماع وإطعام الطعام وحنو ذلك من وجوه اآلايت

 وإظهار املسرات. اهـ.

 وهذا ختريج ضعيف من وجوه:

 )أحدها( أن هذا احلديث منكر كما قال راويه البيهقي، بل ابطل كما قال

 النووي يف شرح املهذب.

 )اثنيا( أنه لو صح لكان دليال على استحباب عق اإلنسان عن نفسه ومل يقل

 هبذا أحد.

 )اثلثها( جعل قوهلم: إن العقيقة ال تعاد حجة على احلديث على تقدير

 صحته، مع كون عبد املطلب عق عنه صلى هللا عليه وسلم.

 )رابعها( أنه لو كان تشريعا لعمل به الصحابة وغريهم وقال به أئمة الفقهاء

 أو من بلغه منهم.

 )خامسها( أن يوم البعثة كان أوىل هبذا الشكر من يوم الوالدة؛ ألن النعمة

 ص قوله تعاىل: }وما أرسلناكوالرمحة إمنا كانت برسالته صلى هللا عليه وسلم بن

 ( .107إال رمحة للعاملني{ )األنبياء: 

 وحجة املنكرين يف هذا الباب أن كل بدعة دينية تعد من العبادات احملضة أو

 فهي حمظورة؛ ألن هللا تعاىل أكمل الدين وأمجعت األمة -جتعل من شعائر الدين 

 وأن كل بدعة ليست من هذا على أن أهل الصدر األول أكمل الناس إمياان وإسالما،

 كاملنافع الدنيوية والوسائل اليت يقوى هبا أمر الدين والدنيا كاملدارس  -القبيل 

 فإهنا تعد -واملستشفيات واملالجئ اخلريية اليت يثاب صاحبها حبسن نيته فيها 

 بدعة حسنة، والتحقيق أن هذه ال تسمى بدعة شرعية، وإمنا يطلق عليها اسم
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 ال تدخل يف عموم قوله صلى هللا عليه وآله وسلم من احلديثالبدعة لغة، ف

 الصحيح عند مسلم: )شر األمور حمداثهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة( ؛

 ألن موضوع احلديث احملداثت يف أمر الدين، ولكنها تعد من السنن احلسنة يف

 ر من عمل هباقوله صلى هللا عليه وآله وسلم: )من سن سنة حسنة فله أجرها وأج

 احلديث )وهو يف صحيح مسلم أيضا( فقد رغب أمته هبذا-إىل يوم القيامة( 

 احلديث يف االخرتاع النافع هلا يف دينها ودنياها، ولكن ليس ألحد أن خيرتع يف

 الدين نفسه شيئا.

 مث إن البدعة الدينية إما أن تكون اخرتاع عبادة أو شعارا دينيا ال أصل هلما

 ختصيصا لعبادة مشروعة بزمان معني أو مكان معني أو هيئة معينة وإما أن تكون

 مل خيصصها هبا الشارع. ومن هذا النوع عد الفقهاء صالة الرغائب يف رجب

 وصالة ليلة النصف من شعبان من البدع املذمومة. قال النووي يف املنهاج:

 النوع وصالة رجب وشعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان. وقد مسى الشاطيب هذا

 ابلبدع اإلضافية، ومسى النوع األول البدع احلقيقية. وأطال يف بيان ذلك يف كتابه

 )االعتصام( وفصله تفصيال.

 هذا، وإن ما يعهد من االحتفال ابملولد ليس عبادة مأثورة عن الشارع يؤتى

 هبا على الوجه املشروع، وال هو عمل دنيوي حمض، بل جيمعون فيه عبادات

 ببعضها على وجه غري مشروع، وبني لعب وهلو، بعضه مباح أيتون هبا أو

 وبعضه حمظور، وقد كان يكون يف احتفال القاهرة خيام يرقص فيها النساء

 املتهتكات مكشوفات الصدور والبطون، كما حيصل دائما يف غريه من احتفاالت

 أبطل وما هو شر من ذلك، ولكن قد -كاملوالد احلسيين واملولد البدوي   -املوالد 

 هذا كله من االحتفال الذي يكون يف القاهرة، وهلل احلمد.

 وقد حاول من ذكران من العلماء خترجيه على أصل شرعي إببطال ما يكون

 فيه من اللهو واالقتصار فيه على عمل اخلري، ولوال ختصيص تلك العبادة ابلزمان

 بسملشروعة وتلتواملكان والصفات املخصوصة اليت تشبه هبا الشعائر والعبادات ا

 ملا احتيج يف خترجيه إىل ما تكلفوه. -هبا 
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 وأما اجتماع الناس يف مثل القباب واخليام اليت تنصب يف العباسية، وتزين

 ابملصابيح واألنوار الكهرابئية، وإظهار البهجة والسرور، بذكرى مولد ذي الضياء

 وما آاته من اهلدىاملعنوي والنور، وذكر إخراج هللا اخللق هبديه من الظلمات، 

 فهو يف نفسه من املباحات، املقرونة ابملستحبات واملندوابت، بشرط -واآلايت 

 أن خيلو من البدع واملنكرات، وأن ال يعد من الشعائر الدينية وال من العبادات،

 فإذا كان حبيث يظن العامة أنه مطلوب شرعا حرم فعله قطعا، بل كان بعض

 انت؛ لئال تظن العامة أهنا من الواجبات، ومن هناالصحابة يرتكون بعض املسنو 

 [ بكون اختاذ يوم والدة النيب صلى هللا عليه3صرح الشاطيب يف )االعتصام( ]

 وآله وسلم عيدا من البدع، وأفىت ابن حجر املكي أبن القيام عند ذكر والدته صلى

 م معذورونهللا عليه وسلم بدعة، وذكر أن الناس يفعلونه تعظيما وقال: )فالعوا

 [ وقد علل فتواه أبن القيام يوهم العامة أنه مندوب، ويزاد4لذلك خبالف اخلواص( ]

 عليه أن بعضهم يظن أنه واجب، وقد يعلل أيضا أبنه يفعل هبيئة العبادة ملا يكون

 من الصالة املخصوصة املعينة ابلعدد يف أثنائه.

 مون كغريهم ومل نر هلم رداولكن مل أيخذ أحد هبذه الفتوى، فما زال العلماء يقو 

 للفتوى بدليل أرجح من دليلها، ولعل أكثر العوام يعتقدون وجوب هذا القيام اللتزام

 العلماء وسائر الناس له، ولو فطنوا لرتك أحد له لعدوه فاسقا متهاوان ابلدين أو كافرا

 ةالذين حيضرون قراءة قص -مارقا منه! ، ولعلك لو اقرتحت على مجاعة العلماء 
 تركه يف بعض األوقات ليعلم العامة أنه غري واجب ملا جترءوا على ذلك. -املولد 

 واحلق أن قصد التعظيم هو الذي زين للعوام واخلواص أمثال هذه البدع. فإن

من طباع البشر أن يبالغوا يف مظاهر تعظيم أئمة الدين أو الدنيا يف طور ضعفهم يف أمر 
م ظيم ال مشقة فيه على النفس، فيجعلونه بدال مما جيب عليهالدين أو الدنيا؛ ألن هذا التع

 من األعمال الشاقة اليت يقوم هبا أمر الدين أو الدنيا، وإمنا

 التعظيم احلقيقي بطاعة املعظم والنصح له والقيام ابألعمال اليت يقوم هبا أمره، ويعتز

 شد ممن بعدهمدينه إن كان رسوال، وملكه إن كان ملكا. وقد كان السلف الصاحل أ

تعظيما للنيب صلى هللا عليه وسلم مث للخلفاء، وانهيك ببذل أمواهلم وأنفسهم يف هذه 
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 السبيل. ولكنهم دون أهل هذه القرون اليت ضاع فيها الدين يف مظاهر التعظيم

 اللساين. وال شك أن الرسول األعظم صلى هللا عليه وسلم أحق اخللق بكل

 له أن نبتدع يف دينه بزايدة أو نقص أو تغيري أو تعظيم، وليس من التعظيم احلق

 تبديل ألجل تعظيمه به، وحسن النية ال يبيح االبتداع يف الدين؛ فقد كان جل ما

 أحدث أهل امللل قبلنا من التغيري يف دينهم عن حسن نية، ومازالوا يبتدعون بقصد

 ل. ولو تساهالتعظيم وحبسن النية؛ حىت صارت أدايهنم غري ما جاءت به رسلهم! 
 سلفنا الصاحل كما تساهلوا وكما تساهل خلفنا الذين اتبعوا سننهم شربا بشرب وذراعا

 لضاع أصل ديننا أيضا، ولكن السلف الصاحل حفظوا لنا األصل، فالواجب -بذراع 

 علينا أن نرجع إليه ونعض عليه ابلنواجذ، وجيب على العلماء أن يبينوا للناس

 منها، كما جيب عليهم أن يبينوا هلم الفرائض والسنناإلحداث والبدع حمذرين 

 مرغبني فيها، والبيان حيصل ابلقول والفعل واإلقرار والرتك، كما أن التشريع حصل

 بذلك؛ فقد كان صلى هللا عليه وسلم يرتك بعض سننه لئال تفرض.

 [ : وقد ثبت يف األصول أن العامل يف5قال اإلمام الشاطيب يف االعتصام ]

 قائم مقام النيب صلى هللا عليه وسلم، والعلماء ورثة األنبياء، فكما أن النيب الناس

 صلى هللا عليه وسلم يدل على األحكام بقوله وفعله وإقراره، كذلك وارثه يدل على

 األحكام بقوله وفعله وإقراره، واعترب ذلك ببعض ما أحدث يف املساجد من األمور

 أو عملوا هبا فصارت تعد سننا ومشروعاتاملنهي عنها، فلم ينكرها العلماء 

 كزايدهتم مع األذان: )أصبح وهلل احلمد( ... إخل. وقد أطال يف هذه املسألة وبني

 مفاسد السكوت قبل هذه العبارة وبعدها، وال سيما عمل )اخلواص من الناس

 ابلبدعة عموما وخاصة العلماء خصوصا( وذكر يف هذا السياق أن علماء الصحابة

 يرتكون بعض السنن لئال يظن الناس أهنا واجبة، ومن ذلك أن أاب بكر كانوا

 -[6وعمر وابن عباس تركوا التضحية يف عيد النحر؛ لئال يظن الناس أهنا واجبة ]
 ونقل عن اإلمام مالك أنه قال يف -على أن بعض الفقهاء بعدهم قال بوجوهبا 

 نه مل ير أحدا من أهل العلمإ -يف صيام ستة أايم بعد الفطر من رمضان  -املوطأ 

 والفقه يصومها، قال: ومل يبلغين ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم
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 يكرهون ذلك، وخيافون بدعته، وأن يلحق أهل اجلهالة واجلفاء برمضان ما ليس

 منه لو رأوا رخصة من أهل العلم، ورأوهم يقولون ذلك. اهـ.

 مها، وكالمه يدل على ذلك، كماوقد كان اإلمام مالك يعرف احلديث يف صيا

 قال الشاطيب ولكن سد ذرائع البدع اقتضى ترك هذا املستحب، ومالك من أشد األئمة

 تشديدا يف ذلك. ومما نقله عنه الشاطيب وغريه قوله: )من أحدث يف هذه األمة شيئا

 مل يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خان الرسالة؛ ألن هللا

يقول: }اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا{ 
 [ ، وقوله عندما7( ، فما مل يكن يومئذ دينا ال يكون اليوم دينا. اهـ]3)املائدة: 

 سئل عن القراءة يف املساجد: )مل يكن ابألمر القدمي، وإمنا هو شيء أحدث،

 [ .8ان عليه أوهلا، والقرآن حسن( . اهـ]ومل أيت آخر هذه األمة أبهدى مما ك

 ومجلة القول: إن خلط العبادات الدينية ابحتفاالت الزينة واللهو وجعل ذلك

 هو الذي جيعل جمموع تلك األعمال من قبيل -عمال واحدا عن ابعث ديين 

 وكذا العبادات املبتدعة يف هيئتها -الشعائر الدينية ويوهم العوام أن تلك العادات 

 من أمور الدين املشروعة هبذه الصفة نداب أو وجواب، كما قال -قيتها وعددها وتو 

 الفقيه ابن حجر يف مسألة القيام عند ذكر والدته عليه أفضل الصالة والسالم وما

 يكون فيه من الصالة املخصوصة كما قلنا.

 وأما قراءة قصة املولد فهي عبارة عن قراءة شيء من احلديث والسرية

 كما قال السيوطي، ولكن كثريا من الناس كتبوا )موالد( حشوها ابألحاديثالنبوية  

 املوضوعة واملنكرة ويف بعضها وصف النيب صلى هللا عليه وسلم مبا ال يليق

 كالتغزل جبماله. وكنت منذ سنني أمتىن لو يوجد بني أيدي الناس رسائل يف هذا

 هبا بعض ذلك الضاراملوضوع يتحرى فيها الصحيح املفيد، عسى أن يستبدل 

 السيئ التأثري، بيد أنين كنت أحتامى أن أكتب يف ذلك شيئا ابسم املولد؛ لئال

 الصاحل. مل يفعله السلفأكون حمداث أو مساعدا أو مقرا ملا 

 شيخ مشايخ طرق 1334مث كان أن دعاين يف غرة ربيع األول من عام 

 ة أعدها يف داره ومساع قصة[ إىل مأدب9الصوفية مبصر السيد عبد احلميد البكري ]
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 املولد بعدها، فأجبت الدعوة، وتوسلت هبا إىل تنفيذ تلك الفكرة؛ إذ كنت علمت

 من أحاديث جرت بيين وبينه أنه من حميب اإلصالح للطرق الصوفية وغريها،

 وهنالك كلمته يف قصص املوالد املشهورة ووجوب تغيريها، فاستحسن ذلك، فقلت

 شيئا يف هذا املوضوع أتستبدل به ما يقرأ عندك يف االحتفالله: أرأيت إذا كتبت 

 الرمسي وغريه؟ ، قال: نعم، فانتهزت هذه الفرصة لبيان احلق يف هذه املسألة

 شكال وموضوعا، مث شرعت يف كتابة شيء من ذلك يف ساعات املساء من النهار،

 بكري،ار الفأمتمته يف بضعة أايم متفرقة، مل تتم أسبوعا، وكتبت أكثره يف د

 وكنت أطلعه على ما أكتب، فيسر به، ولكنه جاء طويال ال ميكن أن يقرأ يف

 احلفلة الرمسية كله، فاختصران منه نسخة قرئت من احلفلة الرمسية، فكانت

 موضع إعجاب أهل الفهم والذكاء من الوزراء والكرباء وغريهم من أهل الروية.

 وحميب اإلصالح فرغبوا إيل يفمث اطلع على ما كتبت كله بعض أهل العلم 

 طبعه ونشره، ورأوا أنه من أحسن ما ينشر يف هذا العصر لبيان حقيقة دعوة

 اإلسالم وكليات الدين وخالصة السرية النبوية، فشرعت يف طبعه وزدت فيه عند

 الطبع حديث البعثة وقصة اهلجرة وما تالها من اخلامتة ومسائل أخرى يف أثناء

 املنار مث جردته منه، وطبعته على حدته، وحذفت مما طبع يفالكالم. طبعته يف 

 املنار مجلة وجيزة اقتبستها من )رسالة التوحيد( ، وزدت مسائل أخرى قليلة.

 فكان فوق ما كنت أقدر وأتوخى يف هذا املقام، الذي اعتيد فيه االختصار، فجاء

 ية،خ والسرية النبو كتااب وجيزا حاواي خلالصة احلقائق املتفرقة يف أسفار التاري

 وكتب التفسري واحلديث والعقائد اإلسالمية، مبينا لكنه اإلسالم وحقيقته، وكليات

 أحكامه وحكمته، بعبارة يسهل على الناس فهمها، ويتيسر ملريد احلفظ حفظها،

 وحروف مضبوطة ابحلركات، وأسجاع غري متكلفات، فهو جدير أبن يقرأ يف

 قن لطالب العلوم الدينية والدنيوية يف املدارس، وإذاالبيوت ويف احملافل، وأبن يل

 اكتفى سامعوه ابلصالة على النيب صلى هللا عليه وآله وسلم عند ذكره فرادى ومل

 ال يكون يف قراءهتم وال -يرفعوا أصواهتم بصيغة اخصوصة يف أوقات معينة 

 مساعهم له شبهة على االبتداع احلقيقي وال اإلضايف.
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 يف القراءة:طريقة اختصاره 

 هذا، وإن ملن يقرؤه على الناس يف وقت ضيق أن خيتصر منه بعض

 إىل فصل أخالقه وسريته 30الفصول كفصل اهلجرة بطوله من منتصف الصفحة 

 ، وميكن ترك هذا الفصل أيضا إىل اخلامتة36صلى هللا عليه وسلم يف الصفحة 

 ارئ أن حيذف مما يقرأ هلم، وإذا كان املقروء عليهم من العوام فللق41يف الصفحة 

 4حبث اصطفاء هللا لقومه وقبيلته وآل بيته صلى هللا عليه وسلم من أول الصفحة 
 ؛ ألن هذا البحث ال يفهمه حق الفهم إال اخلواص من أهل10إىل هناية الصفحة 

 العلم، ومازال كثري من الناس يستشكل ما ورد يف احلديث الصحيح من اصطفاء

 وقريشا وبين هاشم، وحكمة جعل دين العلم واملدنية على لسانهللا تعاىل كنانة 

 نيب أمي بعث يف أمة أمية، ومل أر أحدا سبقين إىل بيان مزااي العرب اليت أعدهم

 هللا هبا هلذه املنقبة العظيمة، وهلل احلمد واملنة، }رب أوزعين أن أشكر نعمتك

 لح يل يف ذرييت إيناليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأص

 ( ، وصلى هللا على سيدان حممد15تبت إليك وإين من املسلمني{ )األحقاف: 

 خامت النبيني، وآله وصحبه ومن تبعهم يف هديهم إىل يوم الدين.

 .1335رمضان سنة  5وكتب هذا يف 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... حممد رشيد رضا

__________ 

 وضبط يف املنت بفتح الباء غلطا. ( إربل بوزن إمثد،1)

منه على  12( هي الليلة التاسعة من ربيع األول على املختار عند احملدثني، أو ليلة 2)
املشهور عند اجلمهور، وكان مظفر الدين يراعي اخلالف، فيجعلها ليلة تسع يف سنة، وليلة 

 يف أخرى. 12

 من اجلزء األول. 34( ص3)

 له. الفتاوى احلديثية 60( ص 4)

 .2، ج269( ص5)
 من االعتصام. 2، ج276( ص6)
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 .2، ج150و 149( ص7)
 من االعتصام. 2، ج168( ص8)

( بيت البكري من أشهر بيواتت مصر، ينتسبون إىل الصديق رضي هللا عنه، ويلقبهم 9)
 (1)اجلمهور بقلب السيد كالعلويني.". 

 

يل الشافعية جواز تقب"ونقل عن ابن أيب الصيف اليمىن أحد علماء مكة من -11 .85
 املصحف، وأجزاء احلديث، وقبور الصاحلني انتهى كالم احلافظ.

ونقل الطيب الناشري عن احملب الطربي، أنه جيوز تقبيل احلجر ومسه قال: وعليه عمل 
 العلماء الصاحلني، وينشد:

 أمر على الداير داير ليلى ... أقبل ذا اجلدار وذا اجلدارا

 يب ... ولكن حب من سكن الدايراوما حب الداير شغفن قل

ومنها اجتناب االحنناء للقرب عند التسليم، وهو من البدع، ويظن من ال علم له أنه من شعار 
اتباعهم، ومن  الصاحل، واخلري كله يف مل يفعله السلفالتعظيم، وأقبح منه تقبيل األرض، 

الربكة إمنا هي فيما  ه، ألنخطر بباله أن تقبيل األرض أبلغ يف الربكة فهو من جهالته وغفلت
 وافق الشرع وأقوال السلف وعملهم.

قال ابن مجاعة: وليس عجيب ممن جهل ذلك فارتكبه، بل عجيب ممن أفىت بتحسني ذلك 
 مع علمه بقبحه واخالفته لعمل السلف.

، سواء -ه وسلمصلى هللا علي -ومنها: أن ال مير ابلقرب الشريف حىت يقف ويسلم على النيب
 داخل املسجد أو من خارجه، ويكثر من قصده وزايرته.مر من 

 عليه صلى هللا -وروى ابن أيب الدنيا عن أيب حازم أن رجال أاته، فحدثه أنه رأى النيب
 يقول: -وسلم

قل أليب حازم: أنت املار يب معرضا، ال تقف تسلم علي، فلم يدع ذلك أبو حازم منذ بلغته 
 هذه الرؤاي.

ذلك على  وإيثار -صلى هللا عليه وسلم -التسليم على رسول هللاومنها: إكثار الصالة و 
                                         

 20/23جملة املنار  (1)
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 سائر األذكار ما دام هناك. ومنها: اغتنام ما أمكن من الصيام ولو يسريا من األايم.

ومنها احلرص على فعل الصلوات اخلمس ابملسجد النبوي يف اجلماعة، واإلكثار من النافلة 
ألول إال أن يكون الصف ا -هللا عليه وسلمصلى  -مع حتري املسجد الذي كان فيه زمنه

خارجه فهو أوىل، وإن أمكنه مالزمته، وأن ال يفارقه إال لضرورة أو مصلحة راجحة، فليغتنم 
ذلك، وكلما دخله فليجدد نية االعتكاف، وهلل در القائل: متتع إن ظفرت بنيل قرب وحصل 

 ما استطعت من ادخاره.

رج، أتى املساجد الثالثة أن خيتم فيها القرآن قبل أن خيقال أبو اخلد: كانوا يستحبون ملن 
 رواه سعيد بن منصور.

 (1)قال أبو اليمن بن عساكر: وليحرص على املبيت ابملسجد، ولو ليلة حيييها ابلذكر،". 
 

 "املبحث احلادي عشر-12 .86

 بدعة االحتفال ابملولد النبوي

 

بوي بل أصبح دان بدعة االحتفال ابملولد النمن البدع املنتشرة يف بالد العامل اإلسالمي ويف بال
يوم املولد النبوي عيدا رمسيا تعطل فيه الدوائر واملؤسسات الرمسية واملصانع أعماهلا ويسمونه 

 عيد املولد النبوي.

وتقام االحتفاالت وتلقى اخلطاابت وتعقد حلقات اإلنشاد وتقرأ قصة املولد وقد يصاحب 
 جال ابلنساء وما يتبع ذلك من الرقص والتصفيق والتربجذلك بعض املنكرات كاختالط الر 

 وعزف الفرق املوسيقية داخل ساحات املسجد.

 األدلة على بدعيته

إن هذه االحتفاالت بدعة وال جيوز فعلها وال يصح اعتبار املولد عيدا من أعياد املسلمني 
 ويدل على عدم جواز كل ذلك ما يلي:

لصاحل بل ا ومل يفعله السلف الكتاب وال يف السنة أوال: إن هذا العمل ليس له أصل يف
عله وال خلفاؤه مل يف -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك من ]البدع احملدثة يف الدين ألن الرسول 

                                         
 12/399سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد  (1)



114 

 

الراشدون وال غريهم من الصحابة رضوان هللا على اجلميع وال التابعون هلم ابإلحسان يف 
 -وسلم  صلى هللا عليه -حبا لرسول هللا  القرون املفضلة وهم أعلم الناس ابلسنة وأكمل

ه قال: )من أن -صلى هللا عليه وسلم  -ومتابعة لشرعه ممن بعدهم وقد ثبت عن النيب 
أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد( أي مردود عليه وقال يف حديث آخر: )عليكم 

ا ابلنواجذ وإايكم يهبسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا هبا وعضوا عل
وحمداثت األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة( ففي هذين احلديثني حتذير شديد 

 (1)من إحداث". 
 

"البدع والعمل هبا وقد قال هللا سبحانه يف كتابه املبني: )وماءااتكم الرسول -13 .87
أن تصيبهم  أمره فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا( وقال عز وجل: )فليحذر الذين خيالفون عن

فتنة أو يصيبهم عذاب أليم( وقال سبحانه: )لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن  
كان يرجو هللا واليوم االخر وذكر هللا كثريا( وقال تعاىل: ... )والسابقون االولون من 
املهاجرين واالنصار والذين اتبعوهم إبحسان رضي هللا عنهم ورضوا عنه وأعد هلم جنات 
جتري حتتها االهنار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم( وقال تعاىل: )اليوم أكملت لكم 
دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم االسالم دينا( ، واآلايت يف هذا املعىن كثرية 
وإحداث مثل هذه املوالد يفهم منه أن هللا سبحانه مل يكمل الدين هلذه األمة وأن الرسول 

والسالم مل يبلغ ما ينبغي لألمة أن تعمل به حىت جاء هؤالء املتأخرون فأحدثوا  عليه الصالة
يف شرع هللا ما مل أيذن به زاعمني أن ذلك مما يقرهبم إىل هللا وهذا بال شك فيه خطر عظيم 

انه قد أكمل وهللا سبح -صلى هللا عليه وسلم  -واعرتاض على هللا سبحانه وعلى رسوله 
 ( .1عليهم النعمة[ ) لعباده الدين وأمت

قتضي له مع قيام امل مل يفعله السلفوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن املولد: ]فإن هذا 
وعدم املانع منه ولو كان هذا خريا حمضا أو راجحا لكان السلف رضي هللا عنهم أحق به 

هم على اخلري وتعظيما له منا و  -صلى هللا عليه وسلم  -منا فإهنم كانوا أشد حمبة لرسول هللا 
 ( .2أحرص[ )

                                         
 219اتباع ال ابتداع ص/ (1)
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__________ 

 .4-3( التحذير من البدع ص 1)
 (1).". 295( اقتضاء الصراط املستقيم ص 2)
 

 "يف االحتفاالت األخرى من املنكرات.-14 .88

وقلنا: إنه بدعة؛ ألنه ال أصل له يف الكتاب والسنة وعمل السلف الصاحل والقرون املفضلة، 
 الرابع اهلجري، أحدثه الفاطميون الشيعة.وإمنا حدث متأخرا بعد القرن 

رمحه هللا: "أما بعد؛ فقد تكرر سؤال مجاعة  -قال اإلمام أبو حفص اتج الدين الفاكهاين 
من املباركني عن االجتماع الذي يعمله بعض الناس يف شهر ربيع األول ويسمونه املولد؛ هل 

  التوفيق:عنه معينا؛ فقلت وابهلل له أصل يف الدين؟ وقصدوا اجلواب عن ذلك مبينا واإليضاح

ال أعلم هلذا املولد أصال يف كتاب وال سنة، وال ينقل عمله عن أحد من علماء األمة الذين 
هم يف الدين، املتمسكون آباثر املتقدمني، بل هو بدعة أحدثها الباطلون، وشهوة نفس 

 .1اغنىت هبا األكالون"
"وكذلك ما حيدثه بعض الناس؛ إما مضاهاة  رمحه هللا: -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

للنصارى يف ميالد عيسى عليه السالم، وإما حمبة للنيب صلى هللا عليه وسلم وتعظيما ... 
مل ذا مع اختالف الناس يف مولده؛ فإن ه -من اختاذ مولد النيب صلى هللا عليه وسلم عيدا 

 -رضي هللا عنهم  -سلف ، ولو كان هذا خريا حمضا أو راجحا؛ لكان اليفعله السلف
أحق به منا؛ فإهنم كانوا أشد حمبة للين صلى هللا عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على اخلري 
أحرص، وإمنا كانت حمبته وتعظيمه يف متابعته، وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته ابطنا 

ابقني هذه السوظاهرا، ونشر ما بعث به، واجلهاد على ذلك ابلقلب واليد واللسان؛ فإن 
 انتهى2األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان"

__________ 

 رسالة )املورد يف عمل املولد( . 1

                                         
 220اتباع ال ابتداع ص/ (1)
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 (1)( بتحقيق الدكتور انصر العقل.". 615/ 2)اقتضاء الصراط املستقيم( )
 

ي له، مع قيام املقتض مل يفعله السلف"اختالف الناس يف مولده، فإن هذا -15 .89
 رضي هللا -دم املانع فيه لو كان خريا، ولو كان خريا حمضا أو راجحا لكان السلف وع

أحق به منا، فإهنم كانوا أشد حمبة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتعظيما له منا،  -عنهم
وهم على اخلري أحرص، وإمنا كمال حمبته وتعظيمه يف متابعته، وطاعته واتباع أمره، وإحياء 

وظاهرا، ونشر ما بعث به، واجلهاد على ذلك ابلقلب واليد واللسان، فإن هذه سنته ابطنا 
طريقة السابقني األولني من املهاجرين واألنصار، والذين اتبعوهم إبحسان، وأكثر هؤالء 

مع ما هلم فيها من حسن القصد واالجتهاد -الذين جتدهم حراصا على أمثال هذه البدع
جتدهم فاترين يف أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم عما  -( 1الذي يرجى هلم هبما املثوبة )

أمروا ابلنشاط فيه، وإمنا هم مبنزلة من يزخرف املسجد وال يصلي فيه، أو يصلي فيه قليال، 
ومبنزلة من يتخذ املسابيح والسجادات املزخرفة، وأمثال هذه الزخارف الظاهرة اليت مل تشرع، 

 ( ا. هـ.2غال عن املشروع ما يفسد حال صاحبها(( )ويصحبها من الرايء والكرب، واالشت

_________ 

 ( .149يراجع تعليق الشيخ محود التوجيري يف الرد القوي ص ) -( 1)

 (2)( .". 616، 2/612يراجع: اقتضاء الصراط املستقيم ) -( 2)
 

"أحد. ومنه قوله تعاىل: }قل ما كنت بدعا من الرسل{ أي ما كنت أول -16 .90
 .1أرسل قبلي كثريونرسول أرسل قد 

ومن هذا املعىن مسيت البدعة بدعة، فإحداثها واستجراحها للسلوك عليها هو: االبتداع، 
 وكيفيتها وهيئتها هي: البدعة.

 وقد يسمى العمل املعمول على هذا الوجه أيضا بدعة.

 تعريف البدعة:

                                         
 334اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد ص/ (1)
 198البدع احلولية ص/ (2)
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لسلوك عليها البدعة شرعا: هي طريقة اخرتعة يف الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد اب
 التعبد هلل تعاىل.

شرح التعريف: )طريقة( الطريقة والطريق والسبيل والصراط والسنة ألفاظ معناها واحد وهو: 
 ما رسم للسلوك عليه.

)اخرتعة يف الدين( حمدثة فيه على غري مثال سابق من الشرع. خرج هبذا القيد كل ما يظهر 
 ع كجمع القرآن وتدوين السنن.لبادئ الرأي أنه اخرتع مما له أصل يف الشر 

وإمنا قيدت ابلدين ألن البدعة حتدث يف الدين وإليه يضيفها صاحبها وهو املبتدع، فلو  
كانت اخرتعة يف األمور الدنيوية على اخلصوص مل تسم بدعة كاملخرتعات احلديثة وسائر 

 ماال عهد به فيما تقدم من الزمان.

رعية قصد ابلسلوك عليها ما يقصد ابلطريقة الش)تضاهي الطريقة الشرعية( أي تشاهبها ي
وهو: التعبد هلل تعاىل ويف احلقيقة هي اخالفة لظاهر الشريعة من جهة ضرب احلدود وتعيني 
الكيفيات والتزام اهليئات اخلاصة أو األزمنة املعينة مع الدوام وحنو ذلك كالذكر هبيئة االجتماع 

عيا بعد الصلوات اخلمس على الدوام واختاذ على صوت واحد ورفع األيدي يف الدعاء مجا
عليه  عيدا مضاهاة للنصارى يف عيد ميالد عيسى -صلى هللا عليه وسلم  -يوم والدة النيب 

فعله مل يالسالم، وقد أحدث عيد امليالد هذا يف اإلسالم بعد املائة السادسة من اهلجرة 
ليه خريا حمضا أو راجحا لسبق إ مع قيام املقتضى له وعدم املانع منه ولو كان هذا السلف

صلى هللا  -السلف من الصحابة والتابعني رضي هللا عنهم فإهنم كانوا أشد حمبة لرسول هللا 
وتعظيما له منا وهم على اخلري أحرص وإمنا كمال حمبته صلى هللا عليه وسلم  -عليه وسلم 

األنصار والذين اجرين و وتعظيمه يف متابعته وطاعته وهي طريقة السابقني األولني من امله
 .2تبعوهم إبحسان

 وكذلك صوم يوم النصف من

__________ 

 لسان العرب. 1
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 (1).". 294اقتضاء الصراط املستقيم ص 2
 

"وال أحد من أصحابه، وهم أعلم بسنته، وأحرص منا على تعظيم رسول هللا -17 .91
يب صلى هللا الد لغري النصلى هللا عليه وسلم وتوقريه، وإمنا أحدث هذا املولد وغريه من املو 

عليه وسلم الفاطميون الرافضة، يقول اإلمام أبو حفص اتج الدين الفاكهاين رمحه هللا يف 
رسالة "املورد يف عمل املولد": "أما بعد: فقد تكرر سؤال مجاعة من املباركني عن االجتماع 

الدين؟،  يفالذي يعمله بعض الناس يف شهر ربيع األول ويسمونه املولد، هل له أصل 
 وقصدوا اجلواب عن ذلك مبينا واإليضاح عنه معينا.

فقلت وابهلل التوفيق: ال أعلم هلذا املولد أصال يف كتاب هللا وال سنة نبيه صلى هللا عليه 
وسلم، وال ينقل عمله عن أحد من علماء األمة الذين هم القدوة يف الدين، املتمسكون 

 البطالون، وشهوة نفس اغتىن هبا األكالون" اهـ.آباثر املتقدمني، بل هو بدعةأحدثها 

ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: "وكذلك ما حيدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى 
يف ميالد عيسى عليه السالم، وإما حمبة للنيب صلى هللا عليه وسلم وتعظيما من اختاذ مولد 

 عله السلف,مل يفاس يف مولده، فإن هذا النيب صلى هللا عليه وسلم عيدا مع اختالف الن
ولو كان هذا خريا حمضا أو راجحا لكان السلف رضي هللا عنهم أحق به منا، فإهنم كانوا 
أشد حمبة للنيب صلى هللا عليه وسلم وتعظيما له منا وهم على اخلري أحرص، وإمنا حمبته 

ما بعث به،  ظاهرا، ونشروتعظيمه يف متابعته وطاعته، واتباع أمره وإحياء سنته ابطنا و 
واجلهاد على ذلك ابلقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقني األولني من املهاجرين 

 اهـ. 1واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان" 

وأما من مل يشرب البدعة قلبه، وإمنا استحسنها، وظن أهنا تقربه إىل هللا عز وجل مث ظهر له 
جع لك، فالغالب رجوعه وتوبته، وميثل العلماء ملثل ذلك مبن ر الدليل على خالفها، وتعقل ذ

من اخلوارج بعد مناظرة ابن عباس هلم، وبرجوع املهتدي والواثق عن بدعتة القول خبلق 
 القرآن.

__________ 

                                         
 98البدع وآاثرها السيئة ص/ (1)
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 (1)، حتقيق الدكتور انصر العقل.". 2/615اقتضاء الصراط املستقيم  1
 

 يف كتاب وال سنة وال ينقل عمله عن أحد "التوفيق: ال أعلم هلذا املولد أصال-18 .92
من علماء األمة الذين هم القدوة يف الدين، املتمسكون آباثر املتقدمني، بل هو بدعة أحدثها 

 ( .1البطالون، وشهوة نفس اغتىن هبا األكالون )

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: وكذلك ما حيدث بعض الناس، إما مضاهاة للنصارى 
يالد عيسى عليه السالم، وإما حمبة للنيب صلى هللا عليه وسلم وتعظيما. . من اختاذ يف م

  يفعله السلفملمولد النيب صلى هللا عليه وسلم عيدا مع اختالف الناس يف مولده، فإن هذا 
ولو كان هذا خريا حمضا وراجعا لكان السلف رضي هللا عنهم أحق به منا. فإهنم كانوا أشد 

لى هللا عليه وسلم وتعظيما له منا. وهم على اخلري أحرص، وإمنا كان حمبته حمبة للنيب ص
وتعظيمه يف متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته ابطنا وظاهرا ونشر ما بعث به واجلهاد 

 على ذلك ابلقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقني األولني من املهاجرين

_________ 

 (2)يف عمل املولد.".  ( رسالة املورد1)
 

"وذكر أنه بدعة. ونقل تالوة هذه اآلية عن مالك ابطل وان ثبت أصل ما -19 .93
نقله عياض تقديرا فإن كالم مالك املنصوص عنه وعن أمثاله ينايف هذا ومل يذكره أحد من 
 األئمة األربعة فيما فعله وال ذكر أحد منهم أن النيب صلى هللا عليه وسلم يسأل بعد املوت

ال استغفارا وال غريه، وإمنا يعرف مثل هذا فيما ذكره طائفة من متأخري الفقهاء عن أعرايب 
 أنه أتى قرب النيب صلى هللا عليه وسلم وتال هذه اآلية وأنشد بيتني:

 أبيات األعرايب عند املرقد النبوي

 اي خري من دفنت ابلقاع أعظمه ... فطاب من طيبهن القاع واألكم

 قرب أنت ساكنه ... فيه العفاف وفيه اجلود والكرمنفسي الفداء ل

                                         
 21وأثرها السيء يف األمة ص/ البدعة ضوابطها (1)
 162التوحيد للفوزان ص/ (2)
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وقد ذكر ذلك صاحب املواهب اللدنية أيضا. وهلذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء 
استغفار هللا يف حضرة القرب وتالوة هذه اآلية عنده حمتجني هبذه احلكاية اليت ال يثبت هبا 

وعا مندواب لكان أصحاب رسول حكم شرعي السيما يف مثل هذا األمر الذي لو كان مشر 
هللا صلى هللا عليه وسلم والتابعون أعلم به وأوىل ابلعمل من غريهم، فان العبادات مبناها 
التوقيف، والسيما إذا نسب أمر إىل هديه وشرعه وسنته، والعقل ال مدخل الستحسانه 

روعا شواستقباحه يف الدين، وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب م
مأمورا به، فقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسأل يف حياته املسألة فيعطيها ال يرد 
سائال، وتكون املسألة حمرمة يف حق السائل، حىت قال صلى هللا عليه وسلم: "إين ألعطي 
 أحدهم العطية فيخرج هبا يتأبطها انرا" قالوا: اي رسول هللا فلم تعطهم قال: "أيبون إال أن

يسألوا وأيىب هللا يل البخل" ومعلوم أن مالكا من أعلم الناس مبثل هذه األمور فإنه مقيم 
ابملدينة يرى ما يفعله التابعون واتبعوهم ويسمع ما ينقلونه عن الصحابة، وأكابر التابعني، 

فكيف  لسلفمل يفعله اوهو ينهى عن الوقوف على القرب للدعاء ويوبخ فاعله، ويذكر أنه 
 (1)ن". ينهى ع

 

 "اخلامتة-20 .94

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد:

فمن خالل هذا البحث، وما ورد من فيه، يتبني لنا أن الذكر اجلماعي ليس له أصل يف دين 
هللا تعاىل، إذا مل ينقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم وال عن الصحابة الكرام أهنم يذكرون 

ذلك،  ، بل أنكروا على من فعل-رضي هللا عنهم–الصاحل  ه السلفومل يفعلهللا مجاعة، 
ومل تنتشر هذه البدعة إال بقوة السلطان، وذلك على يد املأمون بن هارون الرشيد، ملا أمر 

 به ودعا إليه، مث اعتاده الناس، وشاع بينهم حىت أصبح عندهم كالفريضة.

قد صراحة عند االستدالل هبا. و وقد احتج أصحاب هذه البدعة بنصوص عامة ال تسعفهم 
عن  اجلواب -واحلمد هلل –للذكر اجلماعي، وقد سقنا  -ادعوها -استدلوا كذلك مبصاحل 

                                         
 244التوضيح عن توحيد اخلالق يف جواب أهل العراق وتذكرة أويل األلباب يف طريقة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ص/ (1)
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حجتهم، بل وذكران بعضا من مفاسد هذه البدعة يف مبحث مستقل خالل هذا البحث، 
 وبينا بعضا من أضرارها على صاحبها، وعلى غريه.

راج هذا البحث، وما كان فيه من صواب فمن هللا، وأسأل هللا أن أكون قد وفقت يف إخ
وما كان من خطأ فمين، وهللا ورسوله منه براء، وأسأل هللا القبول، واحلمد هلل رب العاملني.". 

(1) 
 

"مقيم ابملدينة يرى ما يفعله التابعون واتبعوهم، ويسمع ما ينقلون عن الصحابة -21 .95
 ه السلف.مل يفعلالقرب للدعاء، ويذكر أنه وأكابر التابعني، وهو ينهى عن الوقوف عند 

واملقصود أن ما نقله هذا امللحد من جواز التوسل ابألنبياء واألولياء والصاحلني من األحاديث 
أنه إما كذب موضوع، وإما ضعيف ال يقوم به حجة وال تثبت به األحكام الشرعية، وكذلك 

 امللحد اخالف ملا كان عليه السلف ما نقله عن العلماء فهو من هذا النمط، فما سلكه هذا
الصاحل والصدر األول، واتبع سبيل من خالفهم ممن ابتدع يف الدين، واتبع غري سبيل املؤمنني، 
وهؤالء األكثرون كما قال تعاىل: }وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل هللا إن 

 [116يتبعون إال الظن وإن هم إال خيرصون{ ]األنعام
[ وقال تعاىل: }وما 103: }وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني{ ]يوسفوقال تعاىل

[ فهؤالء وإن كانوا 102وجدان ألكثرهم من عهد وإن وجدان أكثرهم لفاسقني{ ]األعراف
هم األكثرين فليسوا ابلسواد األعظم، واجلماعة املذكورين يف األحاديث النبوية، بل السواد 

ما كان عليه أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   األعظم واجلماعة من كان على مثل
كالتابعني رضي هللا عنهم، واألئمة املهتدين، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، وإن كانوا 

 (2)قليال كما تقدم بيانه مفصال موضحا وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.". 
 

يف الثاين عشر ، و "فمن احتفل مبولده صلى هللا عليه وسلم يف شهر ربيع األول-22 .96
منه، فإمنا حيتفل مبصاب األمة؛ ملا تقدم من إمجاع العلماء على أن وفاته صلى هللا عليه 

                                         
 54الذكر اجلماعي بني االتباع واالبتداع ص/ (1)
 302امية ص/الصواعق املرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الش (2)
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وسلم كانت يوم االثنني، يف شهر ربيع األول، وقول مجهورهم أهنا يف الثاين عشر منه. وليس 
 من حمبته أن نقيم احتفاال يوم وفاته.

از كان يف هذا الشهر، ويف الثاين عشر منه، ملا جولو فرض أن مولده صلى هللا عليه وسلم  
ألحد أن حيتفل هبذه املناسبة؛ لعدم ورود دليل شرعي جييز ذلك؛ وألن الصحابة رضي هللا 
عنه مل يفعلوه، مع أهنم أشد اتباعا له صلى هللا عليه وسلم، وأشد حبا ممن أتى بعدهم. 

شيخ اإلسالم  ان خريا لسبقوان إليه. يقولوكذلك مل يفعله أهل القرون الثالثة املفضلة؛ فلو ك
، يفعله السلف ملابن تيمية يف شأن اختاذ مولد النيب صلى هللا عليه وسلم عيدا: فإن هذا 

مع قيام املقتضى له، وعدم املانع فيه لو كان خريا. ولو كان هذا خريا حمضا أو راجحا، 
 عليه حمبة لرسول هللا صلى هللالكان السلف رضي هللا عنهم أحق به منا؛ فإهنم كانوا أشد 

وسلم وتعظيما له منا، وهم على اخلري أحرص. وغنما كمال حمبته وتعظيمه يف متابعته، 
وطاعته، واتباع أمره، وإحياء سنته ابطنا وظاهرا، ونشر ما بعث به، واجلهاد على ذلك 

 ابلقلب واليد واللسان.

 .1واألنصار والذين اتبعوهم إبحسانفإن هذه طريقة السابقني األولني من املهاجرين 
وال أدل على عدم احتفال السلف الصاحل ابملولد النبوي من اختالفهم يف تعيني اتريخ والدته 

لعينها  -رتاضعلى سبيل االف-صلى هللا عليه وسلم؛ فلو كان يشرع فيها شيء من العبادات 
 .2الصحابة واهتموا هبا، ولكانت معلومة مشهورة

ر ه ينبغي للمسلم الذي حيب هللا تعاىل، وحيب نبيه صلى هللا عليه وسلم أكث"وابجلملة فإن
مما حيب نفسه وولده، أن يسري على خطى ومنهج احلبيب حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه 

وأن يكثر من قراءة وحفظ الكتاب الذي أنزل عليه، ومن حفظ  -فداه أيب وأمي-وسلم 
يع يايل العام، وأن يكثر من الصالة والسالم عليه يف مجوتدارس سنته وسيته يف كل أايم ول

 .3األوقات، وابألخص يف كل يوم مجعة وليلتها من كل أسبوع
__________ 

 .615/ 2اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية  1
 .363التربك: أنواعه وأحكامه للجديع ص 2
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 (1).". 168مذكرة العقيدة اإلسالمية للدكتور ابن جربين ص 3
 

"، 1"حكى مجع من أهل العلم إمجاع العلماء على أن هذا كله منهي عنه"-23 .97
 هـ، وغريه من علماء505وذكر أبو حامد الغزايل الشافعي املتويف سنة 

__________ 

احل، واخلري كله يف الص مل يفعله السلفمن شعار التعظيم، وأقبح منه تقبيل األرض للقرب، 
 الربكة ومن خطر بباله أن تقبيل األرض أبلغ يف –نا هبم رمحهم هللا تعاىل ونفع –اتباعهم 

فهو من جهالته وغفلته؛ ألن الربكة إمنا هي فيما وافق الشرع وأقوال السلف وعملهم، وليس 
عجيب ممن جهل ذلك فارتكبه، بل عجيب ممن أفىت بتحسينه مع علمه بقبحه واخالفته لعمل 

ن يوفقنا يف القول والعمل، وأن يعصمنا مالسلف، واستشهد لذلك ابلشعر. نسأل هللا أن 
 .23،24اهلوى والزلل مبنه وكرمه". وينظر: رسالة التوحيد للدهلوي اهلندي ص

، االستغاثة يف الرد على 32-27" ينظر: رسالة زايرة القبور واالستنجاد ابملقبور، ص1"
، 294، 136، 109-27/79، و26/97، و4/521، جمموع الفتاوى1/356البكري 

، 98-93، الزواجر: الكبرية 109،178، الصارم املنكي ص92تيارات: اجلنائز صاالخ
أي اإلمام  -: "قال: 454، وقال اهليتمي يف حاشيته على منسك النووي ص149ص 1ج

. وقال 191: رأيت أهل العلم ابملدينة ال ميسون القرب". وينظر: الصارم املنكي ص-أمحد 
ال جيوز أن  –أي من مسائل الزايرة  –:"الثامن 453اإلمام النووي الشافعي يف منسكه ص

 يطاف بقرب النيب صلى هللا عليه وسلم، ويكره إلصاق البطن والظهر جبدار القرب، قاله احلليمي
وغريه. ويكره مسحه ابليد وتقبيله، بل األدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر يف حياته 

ن ال ذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، وينبغي أصلى هللا عليه وسلم، هذا هو الصواب، وهو ال
يغرت بكثري من العوام يف اخالفتهم ذلك، فإن االقتداء والعمل إمنا يكون أبقوال العلماء، وال 

 (2)يلتفت إىل حمداثت العوام وجهاالهتم.. ومن خطر بباله أن". 
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ليه ع "وليس من حمبته صلى هللا عليه وسلم أن نقيم احتفاال يف وقت وفاته-24 .98
" وال أن تقرأ سريته 1الصالة والسالم، والذي قطع الرافضة العبيديون أنه وقت والدته"

والقصائد الشركية أو غري الشركية يف ليلة من ليايل العام، فإن هذا من اخالفة سنته، ومن 
 ةالزايدة املبتدعة احملرمة يف شريعته صلى هللا عليه وسلم، وفيها تقليد لطرق الكفار والرافض

 "،2"– رضي هللا عنهم -وترك لطريقته صلى هللا عليه وسلم وطريقة مجيع أصحابه 

__________ 

 .227، و38-32وجالء األفهام ص
:"هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه صلى هللا 14" قال الفاكهاين املالكي يف املورد ص1"

لفرح أوىل من احلزن ا هو بعينه الشهر الذي تويف فيه، فليس –وهو ربيع األول  –عليه وسلم 
 فيه".

:"مث العجب العجيب كيف يعملون املولد 1/238وقال ابن احلاج املالكي يف املدخل 
ابألغاين والفرح والسرور ألجل مولده صلى هللا عليه وسلم يف هذا الشهر الكرمي، وهو عليه 

م ال يعدل يالصالة والسالم انتقل فيه إىل كرامة ربه وفجعت األمة فيه، وأصيبت مبصاب عظ
ذلك غريها من املصائب أبدا؟ على هذا كان يتعني البكاء واحلزن الكثري ملا أصيب به. 
فانظر يف هذا الشهر الكرمي كيف يلعبون فيه ويرقصون، وال يبكون وال حيزنون؟ ولو فعلوا 

 ذلك لكان أقرب إىل احلال، مع أهنم لو فعلوا ذلك والتزموه لكان أيضا بدعة".

:"يف هذا الشهر 139عبد السالم الشقريي املصري يف السنن واملبتدعات ص وقال حممد بن
 ولد، وفيه تويف، فلماذا يفرحون مبيالده وال حيزنون لوفاته".

: "ما حيدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى 619" قال شيخ اإلسالم يف االقتضاء ص2"
من اختاذ … ما ه وسلم، وتعظييف ميالد عيسى عليه السالم، وإما حمبة للنيب صلى هللا علي

 يفعله ملمولد النيب صلى هللا عليه وسلم عيدا، مع اختالف الناس يف مولده، فإن هذا 
 (1)، مع قيام املقتضي له". السلف
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[ ، وقال سبحانه وتعاىل: }والذين كفروا يتمتعون وأيكلون كما 7"]الروم: -25 .99
ل جل وعال: }أم حتسب أن أكثرهم [ ، وقا12أتكل األنعام والنار مثوى هلم{ ]حممد: 

 ".1[ "44يسمعون أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال{ ]الفرقان: 

__________ 

" كما أن التشبه ابلكفار الذين هم أدىن منزلة من املسلم والذين يعتقدون اعتقادات كفرية 1"
م يف األمور لتشبه هبضالة ويتصفون بصفات أو يتخلقون أبخالق ال تليق ابملسلم أن ا

ه الظاهرة يورث بني املتشاهبني حمبة وتقاراب، ويقود املتشبه إىل أن يتخلق أبخالق من تشبه ب
وأن يعمل مثل أعماله، ورمبا يقوده يف آخر األمر إىل أن يعتقد اعتقاداته الكفرية الضالة. 

تصري طبيعته م، و وهذا مشاهد، فإن من يلبس ثياب اجلند يشعر من نفسه نوع ختلق أبخالقه
منقادة لذلك إال أن مينعه مانع ولذلك ورد النهي عن التشبه ابلكفار، وعن التشبه بكل من 
هو يف منزلة أدىن من منزلة املسلم أو يتصف ببعض الصفات اليت ال تليق ابملسلم، فورد يف 

لنساء، ابعض األحاديث النهي عن التشبه ابلشيطان، والبهائم، وأهل اجلاهلية، والفساق، و 
والعجم واألعراب، واملراد النهي عن التشبه مبا اختص بفعله العجم واألعراب ولو كانوا 

؛ ألن ترك السلف له دليل على أنه مفضول يف أقل أحواله. ومل يفعله السلفمسلمني 
، جمموع 488 – 486، 411 – 371، 366، 164، 83 – 1/80وينظر: االقتضاء 
، التشبه 6/104، فيض القدير 310، 307، 304، 260 – 28/256فتاوى ابن تيمية 

 (1).". 173، 156، 130، 54املنهي عنه ص
 

"نقله: إما أن يكونوا جهلة، أو أهنم يكتمون احلق لغرض يف نفوسهم، وكال -26 .100
األمرين ابطل ممتنع، فال يبقى إال القول أبنه مل يقع يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

 شيء من ذلك ويقرون عليه.وال عهد الصحابة 

: أبن هذه العبارة وهي قوهلم: إنه يتيه يف بيداء العدم يلزم منها عدم  -أيضا  -وجياب عنهم 
كمال الدين، وعدم تبليغ الرسول صلى هللا عليه وسلم البالغ املبني، حىت جيتهد أولئك يف 

تكون وقعت  ال أناخرتاع عبادات مل تكن يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم، على احتم
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ومل تنقل إلينا، وقد أخرب هللا بكمال الدين يف قوله تعاىل: }اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت 
 [ .3عليكم نعميت ورضيت لكم األسالم دينا{ ]املائدة: 

لكن املناوئني البن تيمية: ال يقولون هبذا إال فيما خيالف أهواءهم، وإال فهم يذكرون عن 
لعدم ورودها، ومع ذلك ال يرد بعضهم على بعض فيها، وهذا يدل على  مسائل أهنا ال جتوز

أهنم يتبعون أهواءهم، وهللا تعاىل يقول: }ومن أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من هللا{ 
 [ .50]القصص: 

( هذا املوقف  1هـ( : )أنكر العز بن مجاعة )973 -مثال ذلك قول ابن حجر اهليتمي )ت 
( إىل موقفه األول حمتجا أبن واحدا 2الشيخني رضي هللا عنهما )كالعود بعد السالم على 

 ( وأقره عى هذا.3منهما مل يرد عن الصحابة، وال التابعني( )

من شعار  -أي االحنناء للقرب الشريف  -: )ويظن من ال علم له أنه -أيضا  -وقال 
ري كله يف اتباعهم( خلالصاحل، وا مل يفعله السلفالتعظيم، وأقبح منه تقبيل األرض له؛ ألنه 

(4. ) 

_________ 

( العز بن مجاعة: عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم بن مجاعة الكناين الشافعي املصري 1)
 هـ.767احلموي األصل، احلافظ، ويل قضاء الداير املصرية، وجاور احلجاز فمات مبكة سنة 

 .2/489الكامنة البن حجر ، الدرر 10/79انظر يف ترمجته: طبقات الشافعية للسبكي 
 ( أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما يف الزايرة.2)

 .128 - 127( اجلوهر املنظم ص3)
 (1).". 161( اجلوهر املنظم ص4)
 

 -"أحدثه الفاطميون الشيعة، قال اإلمام أبو حفص اتج الدين الفاكهاين -27 .101
بعض  االجتماع الذي يعمله : )أما بعد: فقد تكرر سؤال مجاعة من املباركني عن-رمحه هللا 

الناس يف شهر ربيع األول، ويسمونه املولد، هل له أصل يف الدين، وقصدوا اجلواب عن 
 :-وابهلل التوفيق  -ذلك مبينا، واإليضاح عنه معينا، فقلت 
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ال أعلم هلذا املولد أصال يف كتاب وال سنة، وال ينقل عمله عن أحد من علماء األمة، الذين 
الدين، املتمسكون آباثر املتقدمني، بل هو بدعة أحدثها البطالون، وشهوة  هم القدوة يف

 نفس اغتىن هبا األكالون( .

: )وكذلك ما حيدثه بعض الناس، إما مضاهاة -رمحه هللا  -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 -وسلم  صلى هللا عليه -وإما حمبة للنيب  -عليه السالم  -للنصارى يف ميالد عيسى 

يف  عيدا، مع اختالف الناس -صلى هللا عليه وسلم  -يما ... من اختاذ مولد النيب وتعظ
 -، ولو كان هذا خريا حمضا، أو راجحا لكان السلف مل يفعله السلفمولده، فإن هذا 

وتعظيما  -لم صلى هللا عليه وس -أحق به منا، فإهنم كانوا أشد حمبة للنيب  -رضي هللا عنهم 
ري أحرص، وإمنا كان حمبته وتعظيمه يف متابعته وطاعته، واتباع أمره له منا، وهم على اخل

وإحياء سنته ابطنا وظاهرا، ونشر ما بعث به، واجلهاد على ذلك ابلقلب واليد واللسان، 
 (1)فإن هذه طريقة السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم". 

 

كا، الي افعل يب كذا وكذا، وأخذ تربتها ترب "ابحلوائج، وكتب الرقاع فيها اي مو -28 .102
وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها، وإلقاء اخلرق على الشجر اقتداء مبن عبد 
الالت والعزى، والويل عندهم ملن مل يقبل مشهد الكف، ومل يتمسح آبجرة مسجد امللموسة 

عقد ر أو حممد وعلي، أو مل ييوم األربعاء، ومل يقل احلمالون على جنازته الصديق أبو بك
على قرب أبيه أزجا ابجلص واآلجر، ومل خيرق ثيابه إىل الذيل، ومل يرق ماء الورد على القرب" 

 انتهى.

والنبهاين ذكر يف فصل ما ال ينبغي فعله للزائر ما نقله عن املرزوقي مما هو من قبيل هذه 
 ذلك؟ وقد صان هللا أهلالبدع بل أفظع، فكيف يقول: إن ابن عبد اهلادي كذب يف 

احلديث وحفاظ السنة من الكذب واحلمد هلل. نعم إن املتصوفة واملتشيخني هم بيت الكذب 
 ومعدنه.

ونقل النبهاين عن ابن حجر أنه قال: ويكره أيضا االحنناء للقرب الشريف، وأقبح منه تقبيل 
يظن أي القبيحة، و األرض ذكره ابن مجاعة. ولفظه: قال بعض العلماء: إن ذلك من البدع 
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من ال علم له أنه من شعار التعظيم، وأقبح منه تقبيل األرض له صلى هللا عليه وسلم ألنه 
 الصاحل واخلري كله يف اتباعهم، ومن خطر بباله أن تقبيل األرض أبلغ يف مل يفعله السلف

ف وعملهم، لالربكة فهو من جهالته وغفلته، ألن الربكة إمنا هي فيما وافق الشرع وأقوال الس
وليس عجيب ممن جهل ذلك فارتكبه، بل عجيب ممن أفىت بتحسينه مع علمه بقبحه واخالفته 
لعمل السلف واستشهد لذلك ابلشعر، قال السيد السمهودي: ولقد شاهدت بعض جهال 

 القضاة فعل ذلك حبضرة املنال وزاد بوضع اجلبهة كهيئة الساجد.

كن ظري ذلك يف بعض قبور األولياء حبضريت، لقال ابن حجر: ووقع من بعض الصاحلني ن
الظاهر أنه كان يف حال أخرجه عن شعوره، ومن حتقق منه الوصول لذلك ال يعرتض عليه 

 إخل. انتهى.

فانظر أيها املنصف إىل معاندة النبهاين وأتباعه هلواه فإنه هو الذي نقل ذلك يف كتابه عمن 
 (1)حفاظ احلديث". يعتقد يف إمامته، مث ينكر وقوع ذلك ويكذب 

 

 "املنع من االستئجار على القراءة للميت-29 .103

قال رمحه هللا: ]وأما استئجار قوم يقرءون القرآن ويهدونه للميت! فهذا مل يفعله أحد من 
 السلف، وال أمر به أحد من أئمة الدين، وال رخص فيه.

 واالستئجار على نفس التالوة غري جائز بال خالف.

اب ال جواز االستئجار على التعليم وحنوه مما فيه منفعة تصل إىل الغري، والثو وإمنا اختلفوا يف 
يصل إىل امليت إال إذا كان العمل هلل، وهذا مل يقع عبادة خالصة، فال يكون له من ثوابه ما 
يهدي إىل املوتى، وهلذا مل يقل أحد: إنه يكرتي من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إىل 

ملن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة ألهل القرآن على ذلك، كان  امليت؛ لكن إذا أعطى
 هذا من جنس الصدقة عنه، فيجوز.

ويف االختيار: لو أوصى أبن يعطى شيء من ماله ملن يقرأ القرآن على قربه، فالوصية ابطلة؛ 
 ألنه يف معىن األجرة انتهى.

 ربه، فالتعيني ابطل.وذكر الزاهدي يف الغنية: أنه لو وقف على من يقرأ عند ق

                                         
 2/39غاية األماين يف الرد على النبهاين  (1)
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وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغري أجرة، فهذا يصل إليه، كما يصل ثواب الصوم 
 واحلج.

 فإن قيل: هذا مل يكن معروفا يف السلف، وال أرشدهم إليه النيب صلى هللا عليه وسلم! ف

فرق ل له: ما الإن كان مورد هذا السؤال معرتفا بوصول ثواب احلج والصيام والدعاء، قي 
بني ذلك وبني وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون السلف مل يفعلوه حجة يف عدم 
الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل: فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرشدهم 
 إىل الصوم واحلج والصدقة دون قراءة القرآن! قيل: هو صلى هللا عليه وسلم مل يبتدئهم بذلك،

بل خرج ذلك منه اخرج اجلواب هلم، فهذا سأله عن احلج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله 
عن الصوم عنه، فأذن له فيه، ومل مينعهم مما سوى ذلك، وأي فرق بني وصول ثواب الصوم 

 الذي هو جمرد نية وإمساك وبني وصول ثواب القراءة والذكر؟[ .

م جيمعون أو تكثر فيها البدع، أنه إذا مات امليت فإهنيقع يف بعض البالد اليت يغمرها اجلهل، 
عشرة من القراء مثال يف اليوم األول، واليوم الثاين، واليوم الثالث أو األسبوع األول، أو 
الشهر األول، ويقولون هلم: اقرءوا القرآن، وأهدوا ثوابه ألبينا أو ألخينا، ولكم بكل جزء 

راء ما قرءوا هلل، وإمنا قرءوا للدراهم، وإذا كانوا قرءوا تقرءونه كذا وكذا رايال، فأولئك الق
للدراهم، فهل هلم ثواب؟ من قرأ ألجل حتصيل الدنيا ال ثواب له، فإذا مل يكن له ثواب فما 
الذي يهدونه إىل امليت؟! ال يصل إىل امليت شيء؛ ألن هذه القراءة قراءة ألجل الدنيا، 

 جل الثواب، فألجل ذلك يقال: هذا من البدع.وليست قراءة ألجل هللا، وال قراءة أل

مث هو من إقرار الشرك، حيث إن هذا الذي قرأ للدنيا عمل عمال أخرواي ألجل أمر دنيوي، 
فيدخل فيمن أراد الدنيا بعمل اآلخرة، فهذا ال جيوز، ولو كان القارئ واحدا، فلو جاءك 

 واجعل ثواهبا لوالدي.وقال لك: خذ هذه املائة أو هذه العشرة واقرأ هبا ختمة، 

فال تفعل؛ وذلك ألنك تكون قد قرأت القرآن ألجل هذا املال، ال ألجل هللا، وال ألجل 
 احلسنات، فعلى هذا تكون قد عملت عمال أخرواي ألجل مصلحة دنيوية.

بعة ، ومل ينقل عن الصحابة والتابعني، وال عن األئمة األر مل يفعله السلف -أوال-فمثل هذا 
اثنيا: فيه هذا املقصد السيئ الذي هو العمل ألجل الدنيا، مع أن العمل من وحنوهم، و 
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 (1)األعمال الصاحلة، فال يكون للميت أجر على هذا.". 
 

 "خطر النظر يف كتب أهل البدع واإلصغاء إليهم-30 .104

 قال املصنف: ]وترك النظر يف كتب املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهم[ .

ألن املبتدعة قد يوردون شبها، ومييلون إىل ما تشابه من نصوص الكتاب والسنة، فإذا قرأ 
اإلنسان كتبهم واطلع عليها ومسع كالمهم رمبا أتثر بذلك، فاألصل أن ترىب النفوس ويرىب 
الطلبة على العقيدة الصحيحة، واألصل أيضا أال ميكن ألهل البدع، فال أييت قائل يقول: 

ر، ودعه اي أخي يشرح بدعته، فنحن مع نيب وعقيدة سليمة ال خناف، فنقول:  دعوان نتحاو 
كيف ال خناف؟! فالبدعة إذا ظهرت وانتشرت يف الكتب، أو سجلت البدعة يف أشرطة، 
أو أذيعت بوسائل اإلعالم، ومسعها الكثري، فرمبا أن عشرة أو عشرين أو ثالثني من العلماء 

كم من صغار الطلبة، وكم من ضعفاء الناس وعامتهم   ومن طالب العلم ال يتأثرون، لكن
من إذا مسع مثل هذه الشبه، واستقرت يف نفسه وقلبه سيتأثر! فال شك أن هناك كثريين 
سيتأثرون، هلذا فمنهج أهل السنة واجلماعة عدم السماح هلم، وعدم فتح احلوار معهم؛ ألن 

 واضح جدا أهنم مبتدعون، واحلوار ليس احلوار معناه إيذان أبنه قد يكون احلق معهم، واألمر
بني حق وابطل، ال أنيت إىل يهودي ونقول له: تعال نتحاور معك أمام العاملني وأمام 
املسلمني مجيعا، وإمنا نقول: أنت مبطل من أول الطريق، ونقول للنصراين: أنت مبطل من 

اء جتهاد بني علمأول الطريق، وال نفتح احلوار معهم؛ ألن احلوار يكون يف مسائل اال
املسلمني وفقهائهم، هذا هو احلوار الذي يفيد وينفع، أما أن يؤتى مببطل ويقال: تعال رمبا 

 رمحهم هللا تعاىل. ومل يفعله السلفيكون ابطلك حقا، فهذا خطأ، 

وهلذا فإن السلف ما فتحوا ابب احلوار، وإمنا انقشوا وردوا، فردوا يف زمن حمنة خلق القرآن 
زلة، وهكذا ردوا على القدرية، وردوا على الرافضة، وردوا على اخلوارج، لكن مل على املعت

يفتحوا ابب احلوار معهم، وفرق بني هذا وهذا، وهلذا فإن من الواجب الرتبوي على الشباب 
وعلى املبتدئني يف طلب العلم أن يغرسوا أوال يف أنفسهم العلم النقي الصايف من عقيدة 

ا عدا ذلك ما حيتاجون إليه، وحينما تنتشر بدعة أو حينما يظهر السلف، مث أيخذون مم
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خطر شبهة أو حنو ذلك، يتعلمون الرد عليها ابلطرق السليمة، ومبناهج سليمة، ومن علماء 
 موثوقني.

أما أن أييت إنسان فيقرأ يف كتب الفالسفة أو يف كتب املتكلمني، ورمبا ميكث سنني طويلة، 
شرب شبهة أو بدعة، وقد سبق أن ذكران مثاال مهما جدا وهو: فإن هذا خياف عليه أن يت

أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )من مسع منكم بـ الدجال فال يذهب إليه( ، وسبق أن 
بينا أن الدجال يؤيده هللا خبوارق فتنة للناس: أيمر السماء فتمطر، وأيمر األرض فتنبت، 

الم: )من رجل ويعيده، وهلذا يقول عليه الصالة والسوأيمر اخلرابت فتأيت بكنوزها، ويقتل ال
مسع منكم بـ الدجال فال يذهب إليه، فإن الرجل قد يسمع بـ الدجال فيقول: هذا هو 
الدجال الذي أخربان عنه الرسول، فإذا ذهب إليه ورآه ومسع منه ال يزال به حىت يصدقه( ، 

إلنسان الذي صدق ابلرسول صلى هللا وال حول وال قوة إال ابهلل! فهنا جاء اخلطر، وهذا ا
عليه وسلم لو بقي بتصديقه وقال: ال حاجة يل يف أن أذهب إىل الدجال لسلم، وهكذا 
نفس الشيء ابلنسبة لكثري منا، فالبعض منا يقول: أان عقيديت قوية، وما عندي مانع أن 

الشيوعيني و  أقرأ يف كتب الفلسفة، أو يف كتب املنطق، أو يف كتب املفكرين اليساريني
واملالحدة، مث ال يزال يقرأ ويقرأ حىت يتأثر، وكثري منهم قد ال يصل به ذلك إىل اإلحلاد، 
لكن يضعف إميانه ويضعف يقينه ابلقرآن والسنة، وهذا من اآلاثر اخلطرية ابلنسبة للفلسفة 

ميانه، إ وعلمها، فإهنا حىت ولو مل توصل اإلنسان إىل اإلحلاد والكفر ابهلل إال أهنا تضعف
 وتضعف ثقته ابلكتاب، وتضعف ثقته ابلسنة، وهلذا جتد املتشبعني بكتب الفلسفة وعلم

الكالم وأهل البدع وحنو ذلك، جتد هؤالء عن بكرة أبيهم إال ما عصم ريب يستهينون ابلقرآن، 
ويستهينون ابلسنة، حىت ولو مل يصرح أحدهم بذلك، فإن القرآن عنده ما وضع إال للعوام، 

 نة ما هي إال أمور يسرية ليس فيها حقائق علمية، هكذا يؤمنون.والس

فمن أين جاء هذا التهوين لتلك املصادر احلقة اليت ال أيتيها الباطل أبدا؟ جاءهم من 
خوضهم يف علم الكالم والفلسفة واملنطق، فظنوا أن تلك العقول وذلك املنطق وأولئك 

هلذا إىل احلقائق ما ليس يف الكتاب والسنة، و الفالسفة عندهم من العلم واليقني والوصول 
 قال املصنف: )واإلصغاء إىل كالمهم( .

 مث قال: ]وكل حمدثة يف الدين بدعة[ .
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وهذا بنص حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم، وتفصيل البدعة ليس هذا موضع الكالم 
 (1)فيه.". 
 

 (9887"الفتوى رقم )-31 .105
التكبري يف أايم التشريق وأايم عيد رمضان املبارك  س: نود من مساحتكم اإلفادة عن حكم

مجاعيا، وذلك أبن يقول اإلمام بعد كل صالة: هللا أكرب، هللا أكرب، هللا أكرب، ال إله إال هللا، 
هللا أكرب، هللا أكرب وهلل احلمد. مث يردد اجلماعة بصوت واحد ومرتفع بلحن يكرروهنا ثالث 

 أايم، علما أبن ذلك سائد يف بعض قرى املنطقة اجلنوبية.مرات بعد كل صالة، وملدة ثالثة 

ج: التكبري مشروع يف ليليت العيدين، ويف عشر ذي احلجة مطلقا، وعقب الصلوات من 
فجر يوم عرفة إىل آخر أايم التشريق؛ لقوله تعاىل: }ولتكملوا العدة ولتكربوا هللا على ما 

( ونقل عن اإلمام أمحد 2م معدودات{ )( وقوله تعاىل: }واذكروا هللا يف أاي1هداكم{ )
رمحه هللا أنه سئل: أي حديث تذهب إىل أن التكبري من صالة الفجر يوم عرفة إىل آخر 
أايم التشريق؟ قال: ابإلمجاع. لكن التكبري اجلماعي بصوت واحد ليس مبشروع بل ذلك 

ذا ما ليس ران همن أحدث يف أم»بدعة؛ ملا ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
، الصاحل، ال من الصحابة، وال من التابعني وال اتبعيهم ومل يفعله السلف( « 3منه فهو رد )

 وهم القدوة، والواجب االتباع، وعدم االبتداع يف الدين.

__________ 

 185( سورة البقرة اآلية 1)

 203( سورة البقرة اآلية 2)

( ، سنن أبو 1718م األقضية )( ، صحيح مسل2697( صحيح البخاري الصلح )3)
( 6/256( ، مسند أمحد بن حنبل )14( ، سنن ابن ماجه املقدمة )4606داود السنة )

 .".(2) 
 

                                         
 12/37شرح ملعة االعتقاد للمحمود  (1)
 8/311 1 -فتاوى اللجنة الدائمة  (2)
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"بتالوة القرآن أو أذكار نبوية، أو التلفظ حبروف اهلجاء، أو كلمات عربية -32 .106
ربية لدى عوحنو ذلك. مع العلم أن اهلدف من هذا املشروع هو ترسيخ املبادئ اإلسالمية وال

 األطفال، ابإلضافة إىل إرادة التجارة يف ذلك. أفيدوان مأجورين.

 وبعد دراسة اللجنة لالستفتاء أجابت مبا يلي:

تصوير ذوات األرواح سواء كان على هيئة بين آدم أو غريهم حمرم شرعا، بل من كبائر 
د الناس أهنم أشلعن املصورين، وأخرب  -صلى هللا عليه وسلم  -الذنوب؛ ألن رسول هللا 

عذااب يوم القيامة، والتصوير اجملسم على شكل الدمى املذكورة أشد جرما وأعظم إمثا من 
أنواع التصوير األخرى، كما أن يف تصوير هذه الدمى للقيام بتمثيل حركات الصالة وغريها 
 من العبادات أو قراءة القرآن وتعليم األطفال حروف اهلجاء وحنوها فيه استخفاف أبمر

العبادة والقرآن، واستهانة وحتقري لشأهنما وعرضة لالستهزاء. مبا تقوم به هذه الدمى من 
أعمال وأقوال روتينية، وفيه تالعب بكتاب هللا وشعائر اإلسالم ملا يعرض هلذه املخرتعات 
من اضطراب وخلل يف القيام ابألقوال واألعمال املسجلة هبا واملربجمة عليها، مع أن ذلك 

 الصاحل، وتعليم الناس والناشئة ما يهمهم من ومل يفعله السلفدعة ال أصل له، العمل ب
أمور دينهم وغرس فضائل األخالق يف نفوسهم إمنا تكون ابلتعليم من أمهات الكتب 

 (1)الشرعية املوثوقة، وشرح ذلك". 
 

 "ال يربر كونه سنة، وال يدل على جوازه ومشروعيته.-33 .107

ا طيب رمحه هللا يف كتابه االعتصام، وكتب يف هذا أيضا شيخنوقد نص على ذلك أيضا الشا
العالمة الكبري حممد بن إبراهيم رمحه هللا كتابة وافية، وليس يف هذا واحلمد هلل شك عند من 
عرف األصول وعرف القاعدة الشرعية يف كمال الشريعة والتحذير من البدع، وإمنا يشكل 

ية  ألصول، ومل يدرسوا طريقة السلف الصاحل دراسة وافهذا على بعض الناس الذين مل حيققوا ا
كافية، بل اغرتوا مبن فعل املولد من بعض الناس فقلدوه، أو اغرتوا مبن قال: إن يف اإلسالم 

 بدعة حسنة.

والصواب يف هذا املقام أن االحتفال ابملوالد كله بدعة، مبولده عليه الصالة والسالم ومبولد 
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134 

 

الصاحل، ومل  مل يفعله السلفلشيخ عبد القادر اجليالين أو غريمها، غريه، كمولد البدوي أو ا
يفعل النيب صلى هللا عليه وسلم احتفاال مبولده، وهو املعلم املرشد عليه الصالة والسالم، 
وقد بلغ البالغ املبني، ونصح األمة وما ترك سبيال يقرب من هللا ويدين من رمحته إال بينه 

ترك سبيال يباعد من رمحة هللا ويدين من النار إال بينه لألمة وحذرهم  لألمة وأرشدهم إليه، وما
منه، فقد قال هللا سبحانه: }اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم 

 [ .3( ]املائدة: 1اإلسالم دينا{ )

فل توقد أقام عليه الصالة والسالم يف مكة ثالث عشرة سنة، ويف املدينة عشر سنني ومل حي
هبذا املولد، ومل يقل لألمة افعلوا ذلك، مث صحابته رضي هللا عن هم وأرضاهم مل يفعلوا ذلك، 

 ال اخللفاء الراشدون، وال غريهم من الصحابة، مث التابعون هلم إبحسان من

__________ 

 (1)". 3( سورة املائدة اآلية 1)
 

اعا شربا بشرب وذر "كما تساهلوا، وكما تساهل اخللف الدين اتبعوا سننهم -34 .108
بذراع لضاع أصل ديننا أيضا، ولكن السلف الصاحل حفظوا لنا األصل: فالواجب علينا أن 

 نرجع إليه، ونعض عليه ابلنواجذ.::::::

هذا مع أن االحتفال ابملولد النبوي إذا كان بطريق القياس على االحتفاالت ابلرؤساء صار 
 قل.ملحقا هبم يف التعظيم، وهذا ماال يرضاه عا

 حكم املولد

 قسم العلماء االجتماع الذي يعمل يف ربيع األول ويسمى ابسم " املولد " إىل قسمني:

" أحدمها" ماخال من احملرمات، فهو بدعة هلا حكم غريها من البدع، قال شيخ اإلسالم ابن 
 عتيمية يف " الفتاوى الكربى": أما اختاذ موسم غري املواسم الشرعية كبعض ليايل شهر ربي

األول الذي يقال إهنا ليلة املولد: أن بعض ليايل رجب، أو اثمن عشر ذي احلجة، أو أول 
مجعة من رجب، أو اثمن شوال الذي يسميه اجلهال " عيد األبرار" فإهنا من البدع اليت مل 

 يستحبها السلف الصاحل ومل يفعلوها.
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ملقتضي له مع قيام ا يفعله السلفمل وقال يف " اإلقتضاء " إن هذا ـ أي إختاذ املولد عيدا ـ 
وعدم املانع منه، قال: ولو كان هذا خريا حمضا أو راجحا لكان السلف رضي هللا عنهم 
أحق به منا، فإهنم كانوا أشد حمبة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتعظيما له منا وهم على 

 (1)اخلري أحرص.::::::". 
 

ال  إال اإلاثبة على حسن القصد، وهي "هللا صلى هللا عليه وسلم فليس فيه-35 .109
تستلزم مشروعية العمل الناشئة عنه، ولذلك ذكر شيخ اإلسالم أن هذا العمل ـ أي االحتفال 

 ابملولد ـ يستقبح من املؤمن املسدد.::::::::::::::::::

ولكن الشنقيطي أخذ أول العبارة دون أتمل يف آخرها. ويف أول حبث املولد يف " اقتضاء 
ط املستقيم " فقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الذين يتخذون املولد عيدا حمبة للنيب الصرا

: وهللا تعاىل قد يثيبهم على هذه احملبة واالجتهاد ال 295ـ  294صلى هللا عليه وسلم ص
على البدع من اختاذ مولد النيب صلى هللا عليه وسلم عيدا مع اختالف الناس يف مولده، فإن 

مع قيام املقتضي وعدم املانع منه، ولو كان هذا خريا حمضا أو راجحا  عله السلفمل يفهذا 
لكان السلف رضي هللا عنهم أحق به منا، فإهنم كانوا أشد حمبة لرسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم وتعظيما له منا، وهم على اخلري أحرص، وإمنا كمال حمبته وتعظيمه يف متابعته وطاعته 

ياء سنته ابطنا وظاهرا، ونشر ما بعث به، واجلهاد على ذلك ابلقلب واليد واتباع أمره وإح
واللسان فإن هذه هي طريقة السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم 
إبحسان، فهذا تصريح من شيخ اإلسالم أبن إاثبة من يتخذ املولد عيدا حمبة للنيب صلى هللا 

ده ال تقتضي مشروعية اختاذ املولد عيدا وال كونه خريا، إذ عليه وسلم من انحية حسن قص
لو كان خريا حمضا أو راجحا لكان السلف رضي هللا عنهم أحق به منا ألهنم أشد حمبة 
وتعظيما لرسول هللا منا، مث بعد ذلك صرح شيخ اإلسالم بذم الذين يتخذون املولد عيدا 

حرصاء على أمثال هذه البدع مع  : أكثر هؤالء الذين جتدوهنم296، 295فقال يف ص
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 (1)ماهلم فيها من حسن القصد واالجتهاد الذي يرجى هلم به املثوبة جتدوهنم". 
 

"أما ماخيص مسألة اختاذ املولد النبوي عيدا بدعوى التعظيم فقد تقدم قول -36 .110
ولو  ع منه، مع قيام املقتضي، وعدم املان مل يفعله السلفشيخ اإلسالم ابن تيمية فيه: إنه 

كان هذا خريا حمضا أو راجحا لكان السلف رضي هللا عنهم أحق به منا، فإهنم كانوا أشد 
حمبة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على اخلري أحرص، وإمنا كمال 
حمبته وتعظيمه يف متابعته وطاعته واتباع أمره واحياء سنته ابطنا وظاهرا ونشر ما بعث به 

د على ذلك ابلقلب واليد واللسان فإن هذه هي طريقة السابقني األولني من املهاجرين واجلها
 واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان.

ومتثيل الشنقيطي " ابلصارم املسلول" لدعواه فتح شيخ اإلسالم ابن تيمية لباب االبتداع يف 
 مقدمته، اإلسالم يف تعظيم النيب صلى هللا عليه وسلم، إمنا نشأ من عدم تدبر كالم شيخ

فإنه قد بني فيها أن مضمون الكتاب" الصارم املسلول" بيان احلكم الشرعي املوجب لعقوبة 
من سب النيب صلى هللا عليه وسلم من مسلم أو كافر بياان مقروان ابألدلة، ومن نظر إىل 

ألمة ااألدلة اليت سردها شيخ اإلسالم يف هذا الكتاب من نصوص الكتاب والسنة وإمجاع 
، تبني له أنه دفاع عن النيب صلى هللا عليه وسلم ومحاية جلنابه من التعرض له مبا ال يليق به

وهذا ال صلة له ابالبتداع، هذا وليت الشنقيطي فكر يف تعذر اجلمع بني األمور اليت استدل 
حد اهبا على تربير االحتفال ابملولد، فإن كون الشيء الواحد مشروعا منكرا بدعة يف آن و 

 ال يتصور، لكن من تكلم فيما ال حيسنه أتى ابلعجائب، هذا ما لزم بيانه وابهلل التوفيق.

 (2))انتهى ملحق الرسالة الثانية(". 
 

 "دفن امليت-37 .111

سئل فضيلة الشيخ رمحه هللا تعاىل: ما احلكم فيمن يقول عند اتباع اجلنازة: "ال إله إال هللا، 
وع، وعند الدفن يقولون: "اي رمحن، اي رمحن"، فما الدامي وجه هللا" وذلك بصوت مسم
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 احلكم يف ذلك؟ وما هي السنة عند اتباع اجلنازة وعند دفن امليت؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا القول مبتدع. وال شك أنه ال إله إال هللا، وأنه ال يبقى إال هللا، 
 مل؛ ألن كل طريق لكن كوهنا تتخذ على هذا الوجه الذي ذكر يف السؤال هذا من البدع

 مما يقرب إىل هللا ويتعبد هلل فإنه بدعة، وكذلك عند الدفن قوهلم "اي رمحن، يفعله السلف
 اي رمحن" أيضا هذا من البدع.

والسنة ملن اتبع اجلنازة أن يكون متأمال متفكرا يف مآله، وأنه اآلن ميشي مشيعا للجنازة 
 مل يف أعماله وأحواله.وسيمشى معه مشيعا كما شيعت هذه اجلنازة، ويتأ

وأما عند الدفن فقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه وقال: 
 "استغفروا ألخيكم، واسألوا له التثبيت، فإنه اآلن يسأل"، فهذا هو املشروع.

* * * 

 

سنة أم  هسئل فضيلة الشيخ رمحه هللا تعاىل: هل جعل رأس امليت هو املقدم عند املشي ب
 (1)ال؟". 
 

"الكراهية منهم جتاهي، فهل اجتهادي هذا صائب؟ وهل يعارض هذا الفعل -38 .112
مرضاة هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم، كما أرجو من فضيلتكم بيان التصرف الصحيح 
إن كان اجتهادي خاطئا يف مثل هذه احلالة؟ أرشدوين أرشدكم هللا وسدد خطاكم إىل ما 

 ضاه وجزاكم هللا خريا.حيبه وير 

فأجاب فضيلته بقوله: بسم هللا الرمحن الرحيم، وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته. أرى أن 
تلغي ما فعلت فورا؛ ألنه بدعة، وألنه إضاعة مال يف غري طاعة، وال منفعة دنيوية، وألن 

مع له الناس، تالعزاء ليس حفل فرح تضاء له األنوار، وتصف الكراسي، وتصنع األطعمة وجي
وقد قال جرير بن عبد هللا البجلي رضي هللا عنه: كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت بعد دفنه 
وصنع الطعام من النياحة، وقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن امليت يعذب مبا نيح 

 عليه.
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د أن أفعل أري وإذا كنت ختشى من انتقاد بعض الناس فقل هلم: إن احلق يف العزاء يل، وال
ذا الصاحل من الصحابة رضي هللا عنه والتابعني هلم إبحسان، وأنت إ مل يفعله السلفشيئا 

قطعت هذه العادة ابتغاء مرضاة هللا، أرضى هللا عنك الناس، وانقلب غضبهم عليك رضا 
عنك، وإبمكانك إذا حضروا أن تبني هلم وتقول أان االن أكرمكم ابلضيافة ولكن ال اجتماع 

 7/01/1414بعد ذلك وفقك هللا للخري وأعانك عليه. كتبه حممد الصاحل العثيمني يف 
 (1)هـ.". 
 

"يف الدين ما يفعله بعض الناس يصلي ركعتني أو يصوم يومني ويقول: إهنما -39 .113
اله يعين يهدي الطاعات إىل رسول هللا صلى هللا عليه و  -صلى هللا عليه وسلم  -عن حممد 

 -ضالل يف الدين وسفه يف العقل. أما كونه سفها يف العقل ألن النيب وسلم نقول: هذا 
 ال حيتاج إىل -صلى هللا عليه وسلم 

 حيتاج أن هتدي مثل أجره، فال -صلى هللا عليه وسلم  -هديتك كل عمل خري تفعله فللنيب 
لرسول لإليه طاعة، وأما كونه ضالال يف الدين فإان نقول هلذا الرجل املبتدع أنت أشد حبا 

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم من أيب بكر؟ إن قال نعم. قل له: كذبت، وإن قال: ال أبو 
ية مين وكذلك بقية اخللفاء وكذلك بق -صلى هللا عليه وسلم  -بكر أشد حبا للرسول 

فقل: هل أهدوا القرب والطاعات للرسول عليه الصالة  -رضي هللا عنهم -الصحابة 
 صاحل.ال مل يفعله السلففأنت ضال يف دينك ألنك ابتدعت ما والسالم؟ ال. وهلذا 

ؤد : املرأة إذا مل يوجد هلا حمرم وهي مل ت-رمحه هللا تعاىل -: سئل فضيلة الشيخ262س 
 فرضها فأيهما أفضل هلا أن توكل أو حتج مع خالتها أو عمتها؟

ا، ألهنا ال اجب عليهفأجاب فضيلته بقوله: إذا مل جتد املرأة حمرما هلا، فإن احلج غري و 
تستطيعه شرعا واحلج ال جيب إال على املستطيع، وال جيوز هلا أن حتج بال حمرم مع خالتها، 

 (2)أو عمتها.". 
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 -لم صلى هللا عليه وس -بصلوات مبتدعة ويقرؤون مدائح للنيب  -"وسلم -40 .114
ا صنعوا مع ذلك ورمب -صلى هللا عليه وسلم  -خترج هبم إىل حد الغلو الذي هنى عنه النيب 

طعاما يسهرون عليه، فأضاعوا املال والزمان وأتعبوا األبدان فيما مل يشرعه هللا وال رسوله وال 
عمله اخللفاء الراشدون وال الصحابة وال املسلمون يف القرون الثالثة املفضلة وال التابعون 

األمة   سلف هذهإبحسان، ولو كان خريا لسبقوان إليه ولو كان خريا ما حرمه هللا تعاىل
وفيهم اخللفاء الراشدون واألئمة، وما كان هللا تعاىل ليحرم سلف هذه األمة ذلك اخلري لو  
كان خريا. مث أييت أانس من القرن الرابع اهلجري فيحدثون تلك البدعة، قال شيخ اإلسالم 

 م( :ييف كتابه )اقتضاء الصراط املستقيم اخالفة أصحاب اجلح -رمحه هللا  -ابن تيمية 

صلى هللا  -ما حيدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى يف ميالد عيسى وإما حمبة للنيب 
دا مع اختالف عي -صلى هللا عليه وسلم  -وتعظيما له من اختاذ مولد النيب  -عليه وسلم 

ريا مع قيام املقتضي له وعدم املانع، ولو كان خ مل يفعله السلفالناس يف مولده، فإن هذا 
عليه وسلم  صلى هللا -حمضا أو راجحا كان السلف أحق به منا، فإهنم كانوا أشد حمبة للنيب 

وتعظيما له منا وهم على اخلري أحرص، وإمنا كانت حمبته وتعظيمه يف متابعته وطاعته  -
يد عث به واجلهاد على ذلك ابلقلب والواتباع أمره وإحياء سنته ظاهرا وابطنا ونشر ما ب

واللسان، وأكثر هؤالء الذين جتدهم حرصاء على هذه البدع جتدهم فاترين يف أمر الرسول 
 (1)صلى هللا عليه".  -
 

"وليلة تلك اجلمعة اليت تسمى الرغائب، فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إمنا حدث -41 .115
 العلماء. بعد املائة الرابعة وفيه حديث موضوع ابتفاق

النوع الثاين: ما جرى فيه حادثة ومل توجب أن يكون مومسا ومل يعظمه السلف كثامن  -293
جعه من يف غدير خم مر  -صلى هللا عليه وسلم -عشر ذي احلجة الذي " خطب فيه النيب

( .. فزاد فيه بعض أهل األهواء 1حجة الوداع أوصى فيها ابتباع كتاب هللا وأبهل بيته " )
حابة عهد إىل علي ابخلالفة ابلنص اجللي.. وأن الص -صلى هللا عليه وسلم -أن النيبوزعموا 

متالؤوا على كتمان هذا النص وغصبوا الوصي حقه وفسقوا وكفروا إال نفرا قليال فاختاذ ذلك 
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 اليوم عيدا حمدث ال أصل له.

بة ا حموكذلك ما حيدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى يف ميالد عيسى، وإم - 294
عيدا  -ليه وسلمصلى هللا ع -وتعظيما له من اختاذ مولد النيب -صلى هللا عليه وسلم -للنيب

ملانع ولو  مع قيام املقتضي له وعدم ا مل يفعله السلفمع اختالف الناس يف مولده فإن هذا 
صلى  -كان خريا حمضا أو راجحا لكان السلف أحق به منا فإهنم كانوا أشد حمبة لرسول هللا

عته وتعظيما له منا، وهم على اخلري أحرص وإمنا كمال حمبته وتعظيمه يف متاب -هللا عليه وسلم
وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته ابطنا وظاهرا ونشر ما بعث به واجلهاد على ذلك ابلقلب 

 واليد واللسان.

صة اعليك أبدبني: أحدمها: حرصك على اتباع السنة ابطنا وظاهرا يف خاصتك وخ - 296
 من يطيعك. الثاين: أن تدعو الناس إىل السنة حبسب اإلمكان.

__________ 

 (1)( .". 2408( مسلم: كتاب فضائل الصحابة )1)
 

"* فأما قول الكاتب: ]لك أيها املسلم العاقل أن تتوسل إىل هللا بكل ما حيبه -42 .116
 هللا[ .

 حيبها، ل األعمال الصاحلة اليتجوابه: ما تقدم من أن التوسل اجلائز هو التقرب إىل هللا بك
فمىت عمل املسلم احلسنات، وتقرب إىل هللا ابلقرابت اليت حيبها، كان ذلك أعظم التوسل، 

( . أي: تقربوا إليه 35وهو معىن قوله تعاىل: ))اتقوا هللا وابتغوا إليه الوسيلة(( )املائدة:
 ابألعمال اليت حيبها، وتكون موصلة لكم إىل مرضاته.

 ه السلفومل يفعلتوسل ابلذوات واألشخاص وسؤال هللا حبقهم، فإن ذلك ال جيوز، فأما ال
 الصاحل، ولو كان خريا لسبقوان إليه.

 سادسا: جيوز التوسل حبب الصاحلني وال جيوز التوسل أبشخاصهم:

 أما قول هذا الكاتب:
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قتدى هبم، ا ]إن هللا حيب املتقني ذاات وصفات، أحياء وأمواات، وحيب من أحبهم، وحيب من
 وحيب من توسل هبم إليه[ .

 فاجلواب:

صحيح أن هللا تعاىل حيب املتقني، وحيب من أحبهم واقتدى هبم، ولكن حمبتهم تستلزم حمبة 
أعماهلم، فمن أحبهم صادقا تتبع أفعاهلم فطبقها وعمل مثل أعماهلم، فإن كنت حتب املتقني 

م يف أفعاهلم، وإذا كنت حتب املتقني فقلدهفاتق هللا حق تقاته، حىت حيبك هللا كما أحبهم، 
فإن من أحب الرسول صلى هللا عليه وسلم اسنت بسنته وعمل ابلشرع الذي بلغه، ومن 
أحب الصاحلني أصلح أعماله واقتفى آاثر عباد هللا الصاحلني، فهذه عالمات احملبة، قال هللا 

( . فمن أحب املتقني 31آل عمران:تعاىل: ))قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا(( )
واهنمك يف الذنوب، وأشرك ابهلل واقرتف املعاصي، وخالف سيماء أهل التقوى فدعواه كاذبة 

 خاطئة.

فأما التوسل حببهم إىل هللا فجائز؛ فإن حب أولياء هللا وأهل اخلري والصالح من أعمال الرب، 
ك، وأهل ل إليك حببك وحب أوليائاليت يثيب هللا عليها. فإذا قلت: أسألك اي رب وأتوس

التقوى والصالح من عبادك، أن هتب يل من فضلك وجودك، وحنو ذلك، فال أبس بذلك  
 (1)كالتوسل بسائر األعمال القلبية.". 

 

 "الوقف على قراءة القرآن وعمل املوالد-43 .117

F .عبد اجمليد سليم 

 م 1942ابريل  27هجرية  1361ربيع الثاىن 
M :قف على قراءة القرآن وعلم املوالد صحيح، ويصرف الريع على الفقراء الو  - 1املبادئ

 والساكني بعد إذا احملكمة املختصة بذلك.

ما جعلته الواقفة للقراء ال يصح صرفه إليهم، ألن يكون استئجارا على قراءة القرآن  - 2
 ا.عوهو غري جائز والن عمل املولد يستحضر فيه قراء أيضا ابألجر وهو غري جائز شر 

ن القرب الصاحل ولو كان ذلك م مل يفعله السلفعمل املوالد ابلصفة الىت عليها اآلن  - 3
                                         

 64/59فتاوى الشيخ ابن جربين  (1)
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 لفعلوه

من حسني أفندى قال إن الزوجة الست عريفة قادن معتوقة املرحوم األمري حممد بك أبو  
 الذهب وقفت حال حياهتا ونفاذ تصرفاهتا أعياان كائنة مبصر.

ة مث مشس الدولة وعطفة الزنكالن قسم الدرب األمحر مبقتضى وهو مجيع املنزل الكائن حبار 
هجرية  1217ذى احلجة سنة  22حجة وقفها الصادرة من حمكمة الباب العاىل بتاريخ 

وأنشأت وقفها هذا من اترخيه على أن يصرف من ربع ذلك لعشرة أنفار قراء من حفظة  
 كل يوم مبنزل الواقفة املكورة ىف كتاب هللا املبني يقرءون عشرة أجزاء من الربعة الشريفة

صبيحة بعد صالة الصبح ويقرءون عشرة أجزاء من الربعة الشريفة ىف كل يوم بعد صالة 
 العصر وخيتمون قرائتهم املذكورة بصورة اإلخالص واملعوذتني وفاحتة.

ىب نالكتاب والتهليل والتكبري والصالة على البشري النذير ويهدون ثواب قراءهتم إىل حضرة ال
 والصحافة والقرابة التابعني وأولياء هللا الصاحلني أمجعني وىف -صلى هللا عليه وسلم  -

صحائف الواقفة ىف حياهتا وإىل روحها بعد وفاهتا، مث إىل روح املرحوم أيوب بك أمري احلج 
الشريف املصرى كان، مث إىل روح معتقها املرحوم األمري حممد بك أبو الذهب مث إىل روح 

ئها وعتقاء زوجها املذكور املرحوم أيوب بك وذريتهم ونسلهم وأموات املسلمني ىف ذلك عتقا
من كل سنة من سىن األهلة نظري قراءهتم على احلكم املذكور أربعة آالف نصف لكل نفر 
منهم ىف كل شهر أحد وثالثون نصفا فضة من ذلك، وملن يكون شيخا عليهم ودعجيا 

ىف صندوقها على العادة ىف ذلك زايدة عن معلومه ىف كل  ويقرض األجراء ويلمها ويصفها
شهر أربعون نصفا فضة ابقى ذلك وما تفضل من ريع الوقف املذكور يصرف مجيعه ىف عمل 
مولدين شريفني، أحدمها ىف ليلة النصف من شهر شعبان والثاىن ىف ليلة عيد الفطر ىف كل 

احلال  د وأجرة الفقهاء القراء وما حيتاجسنة، وىف مثن أطعمة وخبز قرصة وبن قهوة ومشع وقو 
حبسب ما يراه الناظر على ذلك ويؤدى إليه اجتهاده ن فإن تعذر الصرف لذلك صرف ريع 
ذلك للفقراء واملساكني من املسلمني أينما كانوا وحيثما وجدوا، وشرطت شروطا ىف وقفها 

 غلته. منها أن يبدأ الناظر عليه بعمارته ومرمته ولو صرف ىف ذلك مجيع

فأرجو إفتاى ما يقتضيه املنهج الشرعى ىف هذا الوقف من صرف اخلريات املذكورة، مع العلم 
أبن عني الوقف ىف غري حاجة إىل العمارة وأتتى بريع شهرى أكثر مما قدرته الواقفة فيما 
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 شرطته وال يقل إيرادها الشهرى عن ثالثني جنيها.

عذر  ما اشرتطته الواقفة ىف وقفها، مع عدم توهل لناظر هذا الوقف أن يصرف ريعه ىف غري
 الصرف على ما اشرتطته الواقفة.

 12/4/1941أفتوان ولكم األجر والثواب حتريرا ىف 

n .اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رمسية من كتاب الوقف املذكور 

راءة القرآن قونفيد أبن ما جعلته الواقفة للقراء ال يصح صرفه إليهم ألن هذا استئجار على 
واالستئجار على قراء القرآن غري جائز، كما حققه العالمة الربكوى وابن عابدين وغريمها 

م وألن عمل مولد يستحضر فيه القراء وتدفع هلم أجرة ويعمل هل -وبيناه ىف فتاوى كثرية 
 هأطعمة وخبز قرصة وبن قهوة وما حيتاج احلال إليه كما قالت الواقفة ليس بقرية الشتمال

فة ألن عمل املوالد ابلص -على استئجار من يقرأ القرآن وهو غري جائز كما سبق واثنيا 
 الىت يعملها اآلن مل يفعله أحد من السلف الصاحل ولو كان ذلك من القرب لفعلوه.

وعلى هذا فيصرف صاىف ريع الوقف للفقراء واملساكني، وإن كان املرحوم الشيخ املهدى 
 وقف على من يقرأ القرآن وعليه عمل الناس اآلن.أفىت جبواز الوصية وال

وينبغى للناظر إذا رآى أن يعمل مبا رأيناه أن يستأذن احملكمة املختصة ىف صرف ريع الوقف 
 للفقراء واملساكني.

 (1)ومبا ذكر علم اجلواب عن السؤال وهللا تعاىل أعلم". 
 

مر أليب ع "حابس فمحلي حيث حبستين قضاء حج فاته حىت النفل؛ لقول-44 .118
أيوب ملا فاته احلج: اصنع ما يصنع املعتمر مث قد حللت؛ فإن أدركت قابال فحج واهد ما 

 استيسر من اهلدي، رواه الشافعي، وللبخاري عن عطاء مرفوعا حنوه.

عليه من فاته عرفات فقد فاته احلج، وليتحلل بعمرة و »وللدارقطين عن ابن عباس مرفوعا: 
الف مل للفرض والنفل واحلج يلزم ابلشروع فيه فيصري كاملنذور خبوعمومه شا« احلج من قابل

، فاملراد الواجب أبصل الشرع واحملصر غري « احلج مرة»سائر التطوعات، وأما حديث: 
 منسوب إىل تفريط خبالف من فاته احلج.
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وعلى من مل يشرتط أوال هدي من الفوات يؤخر إىل القضاء؛ فإن عدم اهلدي زمن الوجوب، 
طلوع فجر يوم النحر من عام الفوات صام كمتمتع خلرب األثرم أن هبار بن األسود حج وهو 

من الشام، فقدم النحر، فقال له عمر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم يوم عرفة، قال: 
فانطلق إىل البيت، فطف به سبعا، وإن كان معك هدية فاحنرها، مث إذا كان قابل فاحجج؛ 

 فرد وقارن مكي وغريه يف ذلك سواء.فإن وجدت سعة فاهد، وم

وإن وقف كل احلجيج الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، أو وقف احلجيج إال يسريا الثامن أو 
العاشر من ذي احلجة خطأ أجزأهم؛ حلديث الدارقطين عن عبد العزيز بن جابر بن أسيد 

فطركم يوم »عا: مرفو ، وله ولغريه عن أيب هريرة « يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه»مرفوعا: 
؛ وألنه ال يؤمن مثل ذلك فيما إذا قيل ابلقضاء وظاهره « تفطرون وأضحاكم يوم تضحون

: وإن أخطأ  «املقنع»سواء أخطؤا لغلط يف العدد أو الرؤية أو االجتهاد يف الغيم، وقال يف 
عله  يفملبعضهم؛ فإنه احلج، والوقوف مرتني. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: بدعة 

 (1). السلف."
 

"املساجد؛ وألن احلاجة تدعو إىل االستنابة يف احلج عمن وجب عليه، وعجز -45 .119
عن فعله، وال يكاد يوجد متربع بذلك فيحتاج إىل بذل األجرة فيه، واختار هذا القول الشيخ 
تقي الدين، وقال: ال يصح االستئجار على القراءة وإهداؤها إىل امليت؛ ألنه مل ينقل عن 

حد من األئمة اإلذن يف ذلك، وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ ألجل املال فال ثواب أ
له، فأي شيء يهدى إىل امليت وإمنا يصل إىل امليت العمل الصاحل واالستئجار على جمرد 
التالوة، ومل يقل به أحد من األئمة وإمنا تنازعوا يف اإلستئجار على التعليم واملستحب أن 

ج عن غريه ليحج ال أن حيج ليأخذ فمن أحب إبراء ذمة امليت أو رؤية املشاعر أيخذ احلا 
أيخذ ليحج ومثله كل رزق أخذ على عمل صاحل ففرق بني من يقصد الدين فقط والدنيا 
وسيلة أو عكسه واألشبه أن عكسه ليس له يف اآلخرة من خالق. قال: وحجه عن غريه 

حاجة. قال صاحب ، ويتوجه فعله لليفعله السلفمل ليستفضل ما يويف دينه األفضل تركه 
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ونصره ونقل ابن هانئ فيمن عليه دين وليس له ما حيج أحيج عن غريه ليقضي « : الفروع»
دينه؟ قال: نعم، والذي يرتجح عندي قول من قال بصحته للحاجة. وهللا سبحانه وتعاىل 

 أعلم.

ألهنا أوسع من اإلجارة، وهلذا  وال حيرم أخذ جعالة على ذلك على القول األول والثاين؛
جازت مع جهالة العمل واملدة وال حيرم أخذ األجرة على رقية؛ حلديث أيب سعيد املتقدم 
وكما ال حيرم أخذ ذلك بال شرط؛ حلديث عمر بن اخلطاب املتقدم يف الزكاة: إن النيب صلى 

ذه تشراف نفس فخما أاتك من هذا املال من غري مسألة وال إس»هللا عليه وسلم قال له: 
ليم متفق عليه. وأما ما ال خيتص أن يكون فاعله من أهل القربة كتع« وماال فال تتبعه نفسك

خط وحساب وحنو ذلك، وبناء مسجد وقناطر وذبح هدي وأضحية وتفريق صدقة، فيجوز 
 (1)االستئجار له، وأخذ األجرة عليه؛ ألنه يقع". 

 

 "فائداتن-46 .120

احلج البقاء على إحرامه، ليحج من قابل فله ذلك على الصحيح  إحدامها: لو اختار من فاته
 من املذهب جزم به يف الفائق وغريه وقدمه يف الشرح وغريه وحيتمل أنه ليس له ذلك

الثانية: لو كان الذي فاته احلج قاران: حل وعليه مثل ما أهل به من قابل على الصحيح من 
ذلك  حيتمل أن جتزئه عن عمرة اإلسالم وتقدماملذهب نص عليه وقدمه يف املغين، والشرح و 

قريبا وتقدم يف ابب اإلحرام عند ذكر وجوب الدم على القارن واملتمتع: أن دمهما ال يسقط 
 ابلفوات على الصحيح، وما يلزم القارن إذا قضى قاران، وإذا قضى مفردا أو متمتعا فليعاود

 

أو  جزأهم( سواء كان وقوفهم يوم الثامنقوله )وإن أخطأ الناس، فوقفوا يف غري يوم عرفة: أ
العاشر نص عليهما قال الشيخ تقي الدين: وهل هو يوم عرفة ابطنا؟ فيه خالف يف مذهب 
أمحد، بناء على أن اهلالل: اسم ملا يطلع يف السماء، أو ملا يراه الناس ويعلمونه؟ وفيه خالف 

يه آخر: أنه عن أمحد ف مشهور يف مذهب أمحد وغريه وذكر الشيخ تقي الدين يف موضع
روايتني قال: والثاين الصواب ويدل عليه لو أخطئوا لغلط يف العدد أو يف الطريق وحنوه فوقفوا 
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العاشر: مل جيز إمجاعا فلو اغتفر اخلطأ للجميع ال يغتفر هلم يف هذه الصورة بتقدير وقوعها 
لوقوف اب ال يستحب افعلم أنه يوم عرفة ابطنا وظاهرا يوضحه: أنه لو كان هنا خطأ وصو 

فعلم أنه ال خطأ ومن اعترب كون الرائي من مكة دون  مل يفعله السلفمرتني، وهو بدعة 
 (1)مسافة القصر، أو مبكان ال ختتلف فيه". 

 

"وقال يف الرعاية قبيل صالة املريض ويكره أخذ األجرة على اإلمامة ابلناس -47 .121
ف  احلج، ألنه ال جيب على أجري، خبالوعنه: حيرم. انتهى. واختار ابن شاقال الصحة يف

، - رمحه هللا -أذان وحنوه. وذكر يف الوسيلة الصحة عنه وعن اخلرقي. لكن اإلمام أمحد 
، -هللا  رمحه -منع اإلمامة بال شرط أيضا. وقيل: يصح للحاجة. ذكره الشيخ تقي الدين 

ن أحد مليت، ألنه مل ينقل عواختاره. وقال: ال يصح االستئجار على القراءة، وإهدائها إىل ا
من األئمة اإلذن يف ذلك. وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ ألجل املال فال ثواب له. 
فأي شيء يهدى إىل امليت؟ وإمنا يصل إىل امليت العمل الصاحل. واالستئجار على جمرد 

املستحب: أن يم، و التالوة مل يقل به أحد من األئمة، وإمنا تنازعوا يف االستئجار على التعل
أيخذ احلاج عن غريه ليحج، ال أن حيج ليأخذ. فمن أحب إبراء ذمة امليت أو رؤية املشاعر 
أيخذ ليحج. ومثله كل رزق أخذ على عمل صاحل، يفرق بني من يقصد الدين فقط، والدنيا 
وسيلة، وعكسه. فاألشبه: أن عكسه ليس له يف اآلخرة من خالق. قال: وحجه عن غريه 

حلاجة. قاله صاحب  . ويتوجه فعلهمل يفعله السلففضل ما يويف دينه: األفضل تركه. ليست
الفروع، ونصره أبدلة. ونقل ابن هانئ: فيمن عليه دين، وليس له ما حيج، أحيج عن غريه 

 ليقضي دينه؟ قال: نعم.

 فوائد: األوىل: تعليم الفقه واحلديث ملحق مبا تقدم، على الصحيح. اختاره القاضي يف
 (2)اخلالف، وابن عبدوس يف تذكرته. وجزم به يف احملرر، واهلداية، واملذهب،". 
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 "فصل: من انب بال إجارة وال جعل جاز،-48 .122

نص عليه "و" كالغزو، وقال أمحد أيضا: ال يعجبين أن أيخذ دراهم وحيج عن غريه إال أن 
 سلف.مل يفعله ال يتربع، ومراده اإلجارة أو حجة بكذا، وقد حيتمل محله على إطالقه،

أو استدانه لعذر على ربه، أو ينفق  3والنائب أمني، يركب وينفق ابملعروف منه أو مما اقرتضه
، وكذا ينبغي عند 5حباكم 4من نفسه وينوي رجوعه به، وعند أكثر احلنفية: يرجع إن أنفق

فظاهر   هالشافعية، ويتوجه لنا اخلالف فيمن أدى عن غريه واجبا، ولو تركه وأنفق من نفس
وفيه نظر، وعند احلنفية: إن كان من نفسه أكثر أو مشى أكثر 6كالم أصحابنا يضمن. "

 ": ويضمن ما زاد على6الطريق ضمن، وإال فال. قال األصحاب

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ

__________ 

 "أقرضه". يف "س" 3

 يف "ب" "اتفق". 4

 يف األصل "احلاكم". 5

 (1)ليست يف "ب" و"س".".  6 6
 

" وقال اخلرقي: يصوم عن كل مد من قيمته يوما. وعنه: 1إىل أهله،1"رجع "-49 .123
 ميضي يف حج فاسد ويقضيه.

وإن وقف الناس الثامن أو العاشر خطأ أجزأ، نص عليهما، قال شيخنا: وهل هو يوم عرفة 
فيه خالف يف مذهب أمحد، بناء على أن اهلالل اسم ملا يطلع يف السماء، أو ملا يراه  ابطنا؟

 الناس ويعلمونه، وفيه خالف مشهور يف مذهب أمحد وغريه،

وذكر يف موضع آخر أن عن أمحد فيه روايتني، قال: والثاين الصواب. ويدل عليه لو أخطئوا: 
طأ للجميع العاشر مل جيزئهم "ع" فلو اغتفر اخلالغلط. يف العدد أو يف الطريق وحنوه فوقفوا 

الغتفر هلم يف غري هذه الصورة بتقدير وقوعها، فعلم أنه يوم عرفة ابطنا وظاهرا، يوضحه أنه 
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علم ف مل يفعله السلف,لو كان هنا خطأ وصواب ال يستحب الوقوف مرتني، وهو بدعة، 
 أنه ال خطأ،

 لقصر أو مبكان ال ختتلف فيه املطالع فقول ملومن اعترب كون الرائي من مكة دون مسافة ا
يقله أحد من السلف يف احلج، فلو رآه طائفة قليلة مل ينفردوا ابلوقوف، بل الوقوف مع 

 اجلمهور، ويتوجه وقوف مرتني إن وقف بعضهم ال سيما من رآه،

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ

__________ 

 (1)ليست يف النسخ اخلطية، واملثبت من "ط".".  1
 

ال، كأخذ الرزق يف بناء وحنوه،  1"وجيوز الرزق على متعد. ويف التذكرة: يف غزو-50 .124
ذكره يف اخلصال والتلخيص، وذكره يف التعليق، نقل صاحل وغريه: ال يعجبين أن أيخذ ما 

وقال شيخنا: املستحب أن أيخذ ليحج، ال أن حيج ليأخذ، فمن حيب  حيج به إال أن يتربع.
 2إبراء ذمة امليت أو رؤية املشاعر أيخذ ليحج، ومثله كل رزق أخذ على عمل صاحل، ففرق

بني من يقصد الدين، والدنيا وسيلته، وعكسه، واألشبه أن عكسه ليس له يف اآلخرة من 
، مل يفعله السلف دينه األفضل تركه، ما يويف 3خالق، قال: وحجه عن غري ليستفضل

ويتوجه فعله حلاجة، ونقل ابن ماهان فيمن عليه دين وليس له ما حيج به أحيج عن غريه 
 ليقضي دينه؟ قال: نعم.

كسب، ويف الغنية: إن فرط فيه حىت افتقر فعليه اخلروج ببدنه مفلسا، فإن مل يقدر فعليه أن يت
ل لقاضي وغريه: أخذ األجرة ال خيرجه عن القربة، بدليفإن مل يقدر فليسأل الناس، وقيل ل

الرزق، فقالوا: الرزق ليس يف مقابلة العمل، بدليل أنه ال خيتص بزمن معلوم وأجرة معلومة، 
وال خيتص بزمن معلوم 4وإمنا أيخذه ألن له حقا يف بيت املال، وهلذا يستحقه الغين والفقري "

 ".4وأجرة معلومة

صحابنا قال: عبادات، فاعترب هلا اإلخالص، فقال ابن عقيل: لو  ويف الفنون أن بعض أ
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 كانت األجرة قادحة يف اإلخالص ما استحقت الغنائم

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ

__________ 

 يف 1
 يف "ط": "فيفرق". 2

 ".يف "ط": " ليتفضل 3

 (1)ليست يف األصل.".  4- 4
 

"الناس، فوقفوا يف غري يوم عرفة، أجزأهم وإن أخطأ بعضهم، فقد فاته احلج. -51 .125
 ومن أحرم فحصره عدو، مل يكن له طريق إىل احلج، ذبح هداي يف موضعه وحل

وفواته،  هداين لقرانه فعله عن عمرة اإلسالم فال يلزمه إال قضاء احلج فقط، ويلزمهـــــــــــــــــــــــــــــ
وقيل: يلزمه هدي اثلث للقضاء، وفيه نظر؛ ألن القضاء ال جيب له شيء، وإمنا هو للفوات 

 بدليل أن الصحابة مل أيمروه أبكثر من هدي واحد.

)وإن أخطأ الناس فوقفوا يف غري يوم عرفة( كالثامن والعاشر )أجزأهم( نص عليه، ملا روى 
ى هللا عليه وسلم صل -العزيز بن عبد هللا بن جابر أن رسول هللا الدارقطين إبسناده عن عبد 

، وذكر الشيخ تقي الدين خالفا يف مذهب « يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه»قال:  -
أمحد، هل هو يوم عرفة ابطنا بناء على أن اهلالل اسم ملا يطلع يف السماء، أو ملا يراه الناس 

فوقفوا  ليه لو أخطئوا لغلط يف العدد أو يف الطريق، وحنوهويعلمونه؟ والثاين الصواب، ويدل ع
و رآه طائفة ، فلمل يفعله السلفالعاشر، مل جيزئهم إمجاعا، وذكر أن الوقوف مرتني بدعة 

قليلة مل ينفردوا ابلوقوف، بل الوقوف مع اجلمهور، واختار يف " الفروع " يقف مرتني إن 
ضهم، فقد فاته احلج( ويف " االنتصار " عدد وقف بعضهم ال سيما من رآه )وإن أخطأ بع

يسري، ويف " التعليق " الواحد واالثنان، ويف " الكايف " و " احملرر " نفر، قال ابن قتيبة: 
يقال: إن النفر ما بني الثالثة إىل العشرة لقول عمر هلبار: ما حبسك؟ قال: وحسبت أن 

 اليوم يوم عرفة، فلم يعذره بذلك.

                                         
 7/154 الفروع وتصحيح الفروع (1)



150 

 

عدو، مل يكن له طريق إىل احلج ذبح هداي يف موضعه وحل( بغري خالف )ومن أحرم فحصره 
[ قال يف " املغين " و 196نعلمه، وسنده }فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي{ ]البقرة: 

" الشرح ": قال الشافعي: ال خالف بني أهل التفسري أن هذه اآلية نزلت يف حصر احلديبية، 
 (1)النيب قال يف". وعن املسور بن اخرمة، ومروان أن 

 

« ال عقر يف اإلسالم»( خلرب أنس 1"ويكره الذبح عند القرب، واألكل منه )-52 .126
 ( .3( ويف معناه الصدقة عند القرب، فإنه حمدث، وفيه رايء )2رواه أمحد إبسناد صحيح )

__________ 

قف كان ا( وقال شيخ اإلسالم: حيرم الذبح والتضحية عند القرب، ولو نذره، ولو شرطه و 1)
 شرطا فاسدا.

( أصل العقر ضرب قوائم البعري أو الشاة ابلسيف وهو قائم، فنهى عنه صلى هللا عليه 2)
وسلم، ألهنم كانوا إذا مات امليت عقروا عند قربه شاة أو بعريا، ويقولون: إنه كان يعقر 

 .هلألضياف أايم حياته، فيكافيه مبثل صنيعه بعد وفاته، أو ليكون مطعما بعد وفات
، ومل يرد مل يفعله السلف( أي ويف معىن الذبح عند القرب الصدقة عنده، فإنه حمدث، 3)

 وفيه أيضا رايء، وهو حمرم.« وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة»األمر به 

لقرب، عند اقال شيخ اإلسالم: إخراج الصدقة مع اجلنازة بدعة مكروهة، وهو يشبه الذبح 
وال يشرع شيء من العبادات عند القبور، ال صدقة وال غريها، قال: وأنكر من ذلك أن 

 (2)يوضع عند القرب الطعام أو الشراب ليأخذه الناس.". 
 

( وإن أخطأ الناس، فوقفوا يف الثامن، أو 1"إال أن يكون احلج واجبا فيؤديه )-53 .127
( )ومن( أحرم فـ )صده عدو عن 3ج )( وإن أخطأ بعضهم فاته احل2العاشر أجزأهم )

 ( .4البيت( ومل يكن له طريق إىل احلج )أهدى( أي حنر هداي يف موضعه )

__________ 
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( وفاقا، إال رواية عن مالك، واستحسنها الوزير، واتفقوا أنه ال يلزمه مع احلج عمرة، إال 1)
 ط.أاب حنيفة، فقال: يلزمه، وإن كان تطوعا، مل يلزمه القضاء للشر 

( إمجاعا والعاشر هو يوم عرفة يف حقهم، واحلادي عشر، هو العيد شرعا، يف حق كل 2)
من أحرم ابحلج، أو أحرم يف ذلك اليوم، وال جيزئ تضحية يف اليوم التاسع، وإذا وقفوا يف 
الثامن، وعلموا قبل فوت الوقت، وجب الوقوف يف الوقت، وإن مل يعلموا أجزأ لقوله صلى 

 وملشقة القضاء عليهم مع كثرهتم مشقة عظيمة،« احلج يوم حيج الناس»م هللا عليه وسل
وألهنم ال أيمنون وقوع مثله يف القضاء، واملقصود أنه ال لغلط يف العدد أو الطريق، فقد قال 
الشيخ: اهلالل اسم ملا يراه الناس، يدل عليه لو أخطئوا لغلط يف العدد، أو يف الطريق وحنوه، 

 جيزئهم إمجاعا. فوقفوا العاشر مل

ولو كان اجلمهور، واملذهب إن كان اخلطأ من  -كاملقنع والتنقيح-( وظاهر عبارته 3)
اجلمهور أجزأهم أيضا كالناس، فقد أحلق األكثر ابلكل يف مواضع، فكذا هنا، وعبارة 
املنتهى، وإن وقف الكل إال يسريا الثامن أو العاشر خطأ أجزأ نصا فيهما، ويف االنتصار، 

 مل يفعله السلف.يسري، قال الشيخ: والوقوف مرتني بدعة،  عدد

( قال يف املبدع: بغري خالف نعلمه، وقال يف الشرح وغريه: بال خالف لآلية، ولفعله 4)
 (1)صلى هللا عليه وسلم وينوي بذحبه التحلل به.". 

 

 "وغريه.-54 .128

ليه اجلمهور، ملذهب وعويف املقنع: وإن أخطأ بعضهم فقد فاته احلج قال يف اإلنصاف: هذا ا
 ملومل خيالفه يف التنقيح وجزم به يف اإلقناع والوقوف مرتني قال الشيخ تقي الدين: بدعة 

 يفعله السلف.

 ويف الفروع: يتوجه وقوف مرتني إن وقف بعضهم ال سيما من رآه

 

ن ا)ومن منع البيت( أي الوصول للحرم ابلبلد أو الطرق فلم ميكنه بوجه ولو بعيدا )ولو( ك
منعه )بعد الوقوف( بعرفة كما قبله )أو( كان املنع )يف( إحرام )عمرة ذبح هداي بنية التحلل 
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وألنه صلى [ »196وجواب( لقوله تعاىل: }فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي{ ]البقرة: 
وسواء كان  «هللا عليه وسلم أمر أصحابه حني أحصروا يف احلديبية أن ينحروا وحيلقوا وحيلوا

ر عاما للحاج أو خاصا، كمن حبس بغري حق أو أخذه حنو لص لعموم النص ووجود احلص
 املعىن

ومن حبس حبق ميكنه أداؤه فليس مبعذور وإذا مل جيد( هداي )صام عشرة أايم ابلنية( أي نية 
التحلل قياسا على املتمتع )وحل( نصا وظاهره: أن احللق أو التقصري غري واجب هنا، وأن 

 ونه وهو أحد القولني وقدمه يف احملرر وابن رزين يف شرحه وهو ظاهر اخلرقيالتحلل حيصل بد
ألنه من توابع الوقوف كالرمي وقدم الوجوب يف الرعاية واختاره القاضي يف التعليق وغريه 

 وجزم يف اإلقناع )وال إطعام فيه( أي اإلحصار لعدم وروده

إن وجده، والصوم إن عدمه )مل  )ولو نوى( احملصر )التحلل قبل أحدمها( أي ذبح اهلدي
حيل( لفقد شرطه وهو الذبح أو الصوم ابلنية واعتربت النية يف املبصر دون غريه ألن من أتى 
 أبفعال النسك أتى مبا عليه فحل إبكماله، فلم حيتج إىل نية، خبالف احملصر فإنه يريد اخلروج

م لتحلله( ل قبل الذبح والصوم )دمن العبادة قبل إكماهلا فافتقر إىل نية )ولزمه( أي من حتل
صححه: يف شرحه وقال يف اإلنصاف هنا: إنه املذهب وجزم يف شرحه فيما سبق أنه ال 
شيء لرفضه اإلحرام ألنه جمرد نية فال يؤثر وجزم به املغين والشرح )و( لزمه دم )لكل حمظور 

 بعده( أي التحلل

 

 )بذل مال( كثري مطلقا أو يسري لكافر)ويباح حتلل( من إحرام )حلاجة إىل قتال، أو( إىل 
)ال( حلاجة بذل مال )يسري ملسلم( ألن ضرره يسري ويستحب القتال مع كفر العدو إن 
قوي املسلمون، وإال فرتكه أوىل )وال قضاء على من( أي حمصر )حتلل قبل فوت احلج( 

 (1)لظاهر اآلية لكن إن أمكنه فعل احلج يف ذلك العام لزمه". 
 

قيمة الشاة يوما، حيث يصوم احلر مث حل( ذكره اخلرقي والصحيح "مد من -55 .129
الذي عليه مجاهري األصحاب: أنه يصوم عشرة أايم ثالثة يف حجة القضاء وسبعة إذا رجع  
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كما قدمه يف قوله: وجيب عليه الصوم املذكور بدل اهلدي وقوله هنا وفيما تقدم: مث حل 
ل بنفس نه ليس كاحملصر بل حيصل التحليقتضي أنه ال حيل حىت يصوم وليس بظاهر؛ أل

إمتام النسك على ما تقدم يف صفة احلج، إذ مل يفرقوا بني القضاء وغريه ومل يذكر: مث حل 
 يف املنتهى وغريه فيمن فاته احلج بل يف احملصر.

 

)وإن أخطأ الناس فوقفوا يف غري يوم عرفة( أبن وقفوا الثامن أو العاشر )ظنا منهم أنه يوم 
أجزأهم( نصا ملا روى الدارقطين إبسناده عن عبد العزيز بن جابر بن أسيد قال: قال عرفة 

 . «يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه» -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
رون فطركم يوم تفط»قال  -صلى هللا عليه وسلم  -وقد روى أبو هريرة أن رسول هللا 

ين وغريه قال الشيخ تقي الدين: وهل هو يوم عرفة رواه الدارقط« وأضحاكم يوم تضحون
ابطنا؟ فيه خالف يف مذهب أمحد بناء على أن اهلالل اسم ملا يطلع يف السماء أو ملا يراه 

 الناس ويعلمونه وفيه خالف مشهور يف مذهب أمحد وغريه قال والثاين هو الصواب.

هنا خطأ وصواب الستحب وقال نعلم أنه يوم عرفة ابطنا وظاهرا يوضحه: أنه لو كان 
يلة مل فعلم أنه ال خطأ وقال: فلو رآه طائفة قل مل يفعله السلفالوقوف مرتني وهو بدعة 

 ينفردوا ابلوقوف بل الوقوف مع اجلمهور.

وقال يف الفروع: ويتوجه: وقوف مرتني إن وقف بعضهم، ال سيما من رآه وصرح مجاعة إن 
يف االجتهاد مع الغيم أجزأ وهو ظاهر كالم اإلمام أخطأ أو غلط يف العدد أو يف الرؤية أو 

 وغريه )وإن أخطأ بعضهم فاته احلج( هذه عبارة غالب األصحاب.

 ويف االنتصار: وإن أخطأ عدد يسري.

ويف الكايف واجملرد: إن أخطأ نفر منهم قال ابن قتيبة: يقال: إن النفر ما بني الثالثة إىل 
 وقف الناس، أو إال يسريا الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم.العشرة ولذلك قال يف املنتهى: وإن 

 

)ومن أحرم فحصره عدو يف حج أو عمرة عن الوصول إىل البيت( أي: احلرم )ابلبلد( متعلق 
حبصره )أو الطريق، قبل الوقوف، أو بعده، أو منع( من دخول احلرم )ظلما أو جن أو أغمي 
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 (1)دت )وفات( أي: خشي فوات )احلج". عليه ومل يكن له طريق آمن إىل احلج( ولو بع
 

وقد  «يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه» -صلى هللا عليه وسلم  -"هللا -56 .130
، وأضحاكم فطركم يوم تفطرون»قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -روى أبو هريرة أن رسول هللا 

اء، وظاهره يل ابلقضرواه الدارقطين وغريه. وألنه ال يؤمن مثل ذلك فيما إذا ق« يوم تضحون
سواء أخطئوا يف العدد أو الرؤية، أو االجتهاد يف الغيم، قال يف الفروع: وهو ظاهر كالم 
اإلمام وغريه )وجيزئ وقوف العاشر( من ذي احلجة إن كان اخلطأ ألجل إغماء الشهر ال 

وه، قال مإن كان لتقصريهم يف العدد، فإنه مل يصح )إمجاعا( ألن اهلالل ملا يره الناس ويعل
الشيخ تقي الدين: الصواب أنه يوم عرفة ظاهرا وابطنا، يوضحه أنه لو كان خطأ وصواب 

 ، فعلم أنه ال خطأ.مل يفعله السلفال يستحب الوقوف مرتني، وهو بدعة 

وقال: )ولو رآه( أي: اهلالل )طائفة قليلة، وردت شهادهتم، مل ينفردوا ابلوقوف، بل الوقوف 
أ بعضهم فاته احلج، قاله األصحاب، ويف االنتصار وإن أخطأ عدد مع اجلمهور( وإن أخط

يسري، ويف الكايف واجملرد: وإن أخطأ نفر منهم، قال ابن قتيبة: يقال: إن النفر ما بني الثالثة 
إىل العشرة، ولذلك قال يف املنتهى: وإن وقف الناس، أو إال يسريا، الثامن والعاشر خطأ 

أنه )يقف من رآه( أي: اهلالل، يقينا وردت شهادته )يف( اليوم  أجزأهم )واختار يف الفروع(
)التاسع( حسبما )عنده( من اليقني )و( يقف )مع اجلمهور( أيضا لئال ينسب إىل االبتداع 
)وهو( اختيار )حسن( الشتماله على االحتياط، وبلوغ مقصوده بنفي الشك واالحتياط.". 

(2) 
 

 يعارضه( ؛ . انتهى. )ويتجه واليفعله السلف مل"ما يويف دينه، األفضل تركه، -57 .131
أي: ال يعارض قوله هنا: وال يقع إال قربة لفاعله )ما مر آخر( كتاب )اجلنائز( من قوهلم: 
وكل قربة فعلها مسلم وجعل ثواهبا حلي أو ميت؛ جاز، ونفعه ذلك حبصول الثواب له؛ )ألنه 

اه رة )له، فكان الثواب له( ، وهو اجتهنا فعله( القربة )يف نظري األجرة، ومل تسلم( األج
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 حسن.

ملا تقدم، و )ال( حيرم أخذ  -أي ما ذكر من العمل املتقرب به  -)وحيرم أخذ أجرة عليه( 
 )جعالة على ذلك( ألهنا أوسع من اإلجارة، وهلذا جازت مع جهالة العمل واملدة.

 

، - رمحه هللا تعاىل -أمحد )أو( ؛ أي: وال حيرم أخذ األجرة )على رقية( ، نص عليه اإلمام 
 انطلق نفر من أصحاب رسول»واختار جوازه، وقال: ال أبس به؛ حلديث أيب سعيد قال: 

يف سفرة سافروها حىت نزلوا على حي من أحياء العرب،  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك احلي، فسعوا له بكل شيء. فقال 

 (1):". بعضهم
 

يف أتويل اآلية الكرمية وجها غري الوجه الذي « 1»"وبعد فقد اختار أبو حيان -58 .132
سلكه اجلمهور، فجعل األمر إبدانء اجلالبيب موجها إىل النساء مجيعا، سواء احلرائر واإلماء، 
وجعل معىن قوله تعاىل: ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين أهنن يعرفن ابلعفة والتصون، فال 

ا ض هلن، وال يتلقني مبا يكرهن، فإن املرأة إذا ابلغت يف التسرت والتعفف مل يطمع فيهيتعر 
 أهل السوء والفساد، وهو رأي تبدو عليه اخائل اجلودة.

 -أن أمحد بن عيسى من فقهاء الشافعية استنبط من هذه اآلية« الطبقات الكربى»ويف 
مهم والسادات من تغيري لباسهم وعمائأن ما يفعله العلماء  -على رأي اجلمهور يف أتويلها

 ، ألن فيه متييزا هلم، حىت يعرفوا، فيعمل أبقواهلم.مل يفعله السلفأمر حسن، وإن 

وكان هللا غفورا فيغفر ملن امتثل أمره ما عسى أن يصدر منه من اإلخالل ابلتسرت رحيما 
احلسنة  اآلداببعباده، حيث راعى يف مصاحلهم أمثال هذه اجلزئيات، وأرشدهم إىل هذه 

 اجلميلة.

__________ 
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 (1)( .". 250/ 7( يف تفسريه البحر احمليط )1)
 

"مطلقا وإال فيحرم، وقال القهستاين: منع النظر من الشابة يف زماننا ولو بال -59 .133
شهوة وأما حكم أمة الغري ولو مدبرة أو أم ولد فكحكم احملرم فيحل النظر إىل رأسها ووجهها 

ضدها إن أمن شهوته وشهوهتا. وظاهر اآلية ال يساعد على ما ذكر يف وساقها وصدرها وع
احلرائر فلعلها حممولة على طلب تسرت متتاز به احلرائر عن اإلماء أو العفائف مطلقا عن 
غريهن فتأمل، ويدنني حيتمل أن يكون مقول القول وهو خرب مبعىن األمر وأن يكون جواب 

[ ويف اآلية رد على من 31ا يقيموا الصالة ]إبراهيم: األمر على حد قل لعبادي الذين آمنو 
زعم من الشيعة أنه عليه الصالة والسالم مل يكن له من البنات إال فاطمة صلى هللا تعاىل 
على أبيها وعليها وسلم وأما رقية وأم كلثوم فربيبتاه عليه الصالة والسالم ذلك أي ما ذكر 

فن أي مييزن عن اإلماء الاليت هن مواقع تعرضهم من اإلدانء والتسرت أدىن أي أقرب أن يعر 
وإيذاءهم. وجيوز إبقاء املعرفة على معناها أي أدىن أن يعرفن أهنن حرائر فال يؤذين من جهة 

 أهل الريبة ابلتعرض هلن بناء عن أهنن إماء.

 نوقال أبو حيان: أي ذلك أوىل أن يعرفن لتسرتهن ابلعفة فال يتعرض هلن وال يلقني مبا يكره
ألن املرأة إذا كانت يف غاية التسرت واالنضمام مل يقدم عليها خبالف املتربجة فإهنا مطموع 
فيها، وهو تفسري مبين على رأيه يف النساء، وأاي ما كان فقد قال السبكي يف طبقاته: إن 
أمحد بن عيسى من فقهاء الشافعية استنبط من هذه اآلية أن ما يفعله العلماء والسادات 

ىت يعرفوا ألن فيه متييزا هلم ح مل يفعله السلفري لباسهم وعمائمهم أمر حسن وإن من تغي
فيعمل أبقواهلم وهو استنباط لطيف وكان هللا غفورا كثري املغفرة فيغفر سبحانه ما عسى 
يصدر من اإلخالل ابلتسرت، وقيل: يغفر ما سلف منهن من التفريط. وتعقب أبنه إن أريد 

يف   قبل نزول اآلية فال ذنب قبل الورود يف الشرع وإن أريد التفريطالتفريط يف أمر التسرت
غري ذلك ليكون وكان هللا كثري املغفرة فيغفر ما سلف من ذنوهبن وارتكاهبن ما هنى عنه 
مطلقا فهو غري مناسب للمقام، وجوز أن يراد التفريط يف أمر التسرت واألمر به معلوم من 

رى رحيما كثري الرمحة فيثيب من امتثل أمره منهن مبا هو آية احلجاب التزاما وهو كما ت
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سبحانه أهله، وقيل: رحيما هبن بعد التوبة عن اإلخالل ابلتسرت بعد نزول اآلية، وقيل: 
 رحيما بعباده حيث راعى سبحانه يف مصاحلهم أمثال هذه اجلزئيات.

 قلوهبم مرض يذاء والذين يفلئن مل ينته املنافقون عما هم عليه من النفاق وأحكامه املوجبة لإل
وهم قوم كان فيهم ضعف إميان وقلة ثبات عليه عما هم عليه من التزلزل وما يستتبعه مما ال 
خري فيه واملرجفون يف املدينة من اليهود اجملاورين هلا عما هم عليه من نشر أخبار السوء عن 

التحريك  ية، وأصل اإلرجافسرااي املسلمني وغري ذلك من األراجيف امللفقة املستتبعة لألذ
من الرجفة اليت هي الزلزلة وصفت به األخبار الكاذبة لكوهنا يف نفسها متزلزلة غري اثبتة أو 
لتزلزل قلوب املؤمنني واضطراهبا منها، والتغاير بينه املتعاطفات على ما ذكران ابلذات وهو 

 الذي يقتضيه ظاهر العطف.

دينار قال: سألت عكرمة عن الذين يف قلوهبم مرض وأخرج ابن املنذر وغريه عن مالك بن 
فقال: هم أصحاب الفواحش، وعن عطاء أنه فسرهم بذلك أيضا، ويف رواية أخرى عنه أنه 
قال هم قوم مؤمنون كان يف أنفسهم أن يزنوا فاملرض حب الزان، وإذا فسر املرجفون على 

 ذلك مبا مسعت يكون التغاير بني املتعاطفات ابلذات أيضا.

وأخرج ابن سعد عن حممد بن كعب أن الذين يف قلوهبم مرض هم املنافقون وهو املعروف 
 يف وصفهم.

وأخرج هو أيضا عن عبيد بن حنني أن الذين يف قلوهبم مرض واملرجفون مجيعا هم املنافقون 
 فيكون العطف مع االحتاد ابلذات لتغاير الصفات على حد:

 (1)هو امللك القرم وابن اهلمام". 
 

 "حكم صالة املرأة على امليت يف بيته-60 .134

 

 هل جيوز للمرأة أن تصلي على امليت يف بيته قبل أن يصلى عليه ويدفن؟ 

هذا األمر ال أعرف له أصال، لكن من انحية العموم فإنه يصلى على كل ميت، ولكن   
ني لالصاحل رمحهم هللا، وال ثبت أن الزوجات والنساء جيتمعن يص مل يفعله السلفكونه 
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صالة خاصة، وإمنا كان يشهد ذلك يف مشاهد املسلمني عامة وتصلي املرأة عموما مع 
الرجال، ولذلك صلت أمهات املؤمنني مع عموم الصحابة رضوان هللا عليهم، وعائشة رضي 
هللا عنها سئلت: هل تدخل املسجد للصالة على امليت كي تصلي مع الناس؟ ومل أتمر أن 

وعا لكان أمهات املؤمنني صلني على رسول هللا صلى هللا عليه ختصص، ولو كان هذا مشر 
وسلم قبل خروجه، فهذا الشيء ال أعرف له أصال من حيث فعل السلف رمحهم هللا، 
واألشبه: أن املرأة ال تصلي عليه صالة مستقلة، خاصة وأن املرأة ال خترج من بيتها وأهنا 

افر من بيتها يف عدة الوفاة أبصل شرعي، لتظ ملزمة بعدة الوفاة، ومعلوم أن املرأة ال خترج
النقل أن كل زوجة تصلي على زوجها قبل خروجه، فهذا يدل على أنه مقتصر يف الصالة 
على الصالة الشرعية، وال شك أهنا تقتصر على الدعاء له واالستغفار والرتحم عليه، وجوز 

، وال نه يراه من احلاجةخروجها للصالة على زوجها؛ أل -رمحة هللا عليهم-بعض مشاخينا 
 (1)يرى يف ذلك أبسا، وهللا تعاىل أعلم.". 

 

( ، 1"أما لو وقفوا يف الثامن ظنا منهم أنه التاسع فإن مذهب احلنفية )-61 .135
( واألصح من الوجهني عند الشافعية أنه ال جيزئهم. قالوا: 2واملعروف من مذهب املالكية )

ما تعبدهم  إجزائه ابلعاشر، أن الذين وقفوا فيه فعلواوالفرق بني عدم إجزاء الوقوف فيه وبني 
هللا به على لسان نبيه عليه الصالة والسالم، ألمره إبكمال العدة حيث حصل الغيم دون 

 ( .3اجتهاد خبالفه ابلثامن فإنه اجتهادهم، أو شهادة من شهد ابلباطل )

ذروا فيه ين على دليل فلم يعوألنه اندر غاية الندرة فكان ملحقا ابلعدم؛ وألنه خطأ غري مب
(4. ) 

ومذهب احلنابلة وقول ابن القاسم من املالكية ووجه عند الشافعية أنه جيزئهم حلديث يوم 
عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه قالوا: وهو نص يف اإلجزاء، وأنه لو كان هنا خطأ وصواب 

 ( .5أ )فعلم أنه ال خط مل يفعله السلفالستحب الوقوف مرتني وهو بدعة 

ويف مذهب مالك قول البن القاسم بعدم اإلجزاء يف الصورتني، قال احلطاب: يعين إذا 
 أخطأ مجاعة أهل املوسم وهو املراد ابحلج، فوقفوا
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__________ 

 1096/  3( بدائع الصنائع 1)

 269/  2( شرح الزرقاين 2)

 269/  2( شرح الزرقاين 3)

 293/  8، اجملموع 1096/  3( بدائع الصنائع 4)

 (1)". 293/  8، اجملموع 95/  3، مواهب اجلليل 525/  2( كشاف القناع 5)
 

 "حكم الدعاء للميت وقراءة القرآن له-62 .136

هل ينتفع امليت ابلدعاء؟ يقول ابن تيمية رمحه هللا: هذه العبادة ينتفع هبا امليت إبمجاع 
ه، مات امليت وال نعرف املسلمني، ومن جحدها فقد كفر، يقول: نصلي صالة اجلنازة إذا

فتشرع الصالة عليه، وهي تشتمل على الفاحتة، والصالة والتسليم على سيدان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم، والدعاء للميت، فإذا كان امليت ال يستفيد وال ينتفع من دعاء األحياء 

ون ربنا اغفر يقولملا كان للصالة عليه فائدة، ويف القرآن الكرمي: }والذين جاءوا من بعدهم 
[ ، فهذا القرآن يسجل دعوات املسلمني 10لنا وإلخواننا الذين سبقوان ابإلميان{ ]احلشر:

 األحياء للمسلمني السابقني ابإلميان، وهذا جائز إبمجاع املسلمني.

وقالوا: كذلك تالوة القرآن؛ ألهنا عبادة بدنية قولية، فإذا قرأ اإلنسان قرآان يبتغي به وجه 
مث جعل هذا القرآن مليته وصله، يقول ابن تيمية رمحه هللا: هذا ابتفاق العلماء، وإمنا هللا، 

انزع يف ذلك الشافعي رمحه هللا، وبعض أتباع املذاهب األخرى، ويلحق ابلقرآن الذكر 
 والدعاء، فإذا سبح هللا كذا، استغفر هللا كذا، كرب هللا كذا، وقال: اي رب! هذا ملييت.

طال الكالم يف ذلك، وروى ذلك عن كثري من سلف األمة، وذكر نزاع الناس فإنه يصله، وأ
يف مسألة الرتدد إىل القرب لقراءة القرآن، قال: أما يف أول مرة عند دفنه فيجوز؛ ألن عبد هللا 
بن عمر رضي هللا تعاىل عنهما أوصى أهله إذا دفنوه، أن ميكث املاكث عند قربه، ويقرأ 

واتيمها وخواتيم سورة احلشر، أما أن يرتدد ويتخذ ذلك عادة، فقال: أوائل سورة البقرة وخ
 ، وليس جبائز.مل يفعله السلفهذا 
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ولو كان إنسان ال يقرأ، هل جيوز أن يستأجر من يقرأ؟ قال ابن تيمية: هذا عمل مل يعمله 
 السلف قط.

كان غنيا   نولكن إن كان ويل امليت أعطى من يقرأ مليته نظران: هل هو فقري أو غين؟ فإ
فليس له وال مليته شيء من ذلك؛ ألن من أخذ األجرة من اخللق فليس له عند اخلالق أجر؛ 
ألن الثواب مبين على اإلخالص وابتغاء وجه هللا، وهو أخذ نقدا ممن أعطاه، فتعجل األجر 

 مسبقا فال أجر له عند هللا، إذا: ليس عنده ما يهديه للميت.

وأخذ املال ليستعني به على القراءة؛ فإن له ذلك، وأقل ما يكون وأما إن كان اآلخذ فقريا، 
 أن ما دفعه ويل امليت هلذا القارئ من سبيل الصدقة؛ ألنه فقري حمتاج.

أن هذه النصوص يف هذه القضية تثبت استفادة امليت  -أيها اإلخوة-خنلص من هذا كله 
 (1)من عمل احلي.". 

 

 وتعزية أهل امليت"حكم السفر حلضور صالة اجلنازة -63 .137

 

 ما حكم السفر حلضور الصالة على اجلنازة وتعزية أهل امليت؟ 

إذا كانت هذه اجلنازة ممن له حق عام أو خاص فال أبس أن يسافر اإلنسان له، وليس هذا  
من ابب شد الرحال إىل القبور، وكذلك يف التعزية، لكن السفر إىل التعزية سوف يستلزم 

 البيت، واستقباهلم للناس، وهذا من البدع، حىت إن جرير بن عبد هللا اجتماع أهل امليت يف
البجلي رضي هللا عنه قال: ]كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت وصنع الطعام من النياحة[ 
والناس اآلن يف بعض املناطق يفعلون أعظم من هذا، جيتمعون ويصفون الكراسي ويضيئون 

مررت ببيت عرس، وهذا ال شك أنه من البدع، وامليت ال  األنوار، وإذا مررت ببيتهم كأمنا
ينتفع بذلك، وهم ال ينتفعون أيضا؛ ألهنم يزدادون بذلك إضاعة للوقت، وإضاعة للمال، 
واخالفة هلدي السلف ، فلهذا حنن ننصح إخواننا املسلمني أن نقول هلم: دعوا هذه العادات، 

                                         
 152/5شرح بلوغ املرام لعطية سامل  (1)



161 

 

 (1)ال خري فيه.".  مل يفعله السلففإن شيئا 
 

"وهي الندم على ما وقع من الذنب ونية عدم العود إليه فإن عاد مل تنتقض -64 .138
 )و( ب )رد تبعة( بفتح املثناة وكسر املوحدة أي املظلمة إىل أهلها.

 

)وجاز تنفل قبلها( أي صالة االستسقاء )وبعدها( ولو مبصلى خبالف العيد فيكره ابملصلى  
 كما مر

 

 احملتاج( أي صالة االستسقاء نداب )مبحله حملتاج( جلدب )واختار( من عند نفسه )إقامة غري
عنده ولو بعد مكانه ألنه من ابب التعاون على الرب والتقوى )قال( معرتضا عليه )وفيه نظر( 

يده ولو فعله لنقل إلينا فالوجه الكراهة وإمنا املطلوب الدعاء له كما تف مل يفعله السلفألنه 
 السنة املطهرة وهللا أعلم.

 

درس[ )فصل( ذكر فيه أحكام املوتى )يف وجوب غسل امليت( املسلم ولو حكما املتقدم ]
له استقرار حياة وليس بشهيد معرتك املوجود ولو جله ال كافر وسقط مل يستهل وشهيد 
ودون اجلل كما أييت ودخل كافر حكم إبسالمه تبعا إلسالم سابيه كما أييت )مبطهر( أي 

 فا لقول ابن شعبان ال جيوز به غسل ميت وال جناسةمباء مطلق )ولو بزمزم( خال

 

)و( يف وجوب )الصالة عليه( كفاية فيهما وشبة يف الوجوب كفاية فقط قوله )كدفنه وكفنه( 
 بسكون الفاء فيهما أي مواراته يف الرتاب

ال  اع قوال واحدا إذوإن أمر مبكروه ففي وجوب طاعته قوالن وإن أمر مبحرم فال يطـــــــــــــــــــــــــــــ
طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق واعلم أن حمل كون اإلمام إذا أمر مبباح أو مندوب جتب 
طاعته إذا كان ما أمر به من املصاحل العامة وما هنا ليس كذلك فقول الشارح مث إذا أمر 

يث حهبما وجبت طاعته فيه نظر انظر بن، هذا وقد أفىت الشيخ زين اجليزي بعدم الوجوب 
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أمر الباشا بذلك ومال تلميذه البدر القرايف للوجوب )قوله وهي الندم على ما وقع من 
الذنب( أي ألجل قبحه شرعا ال ألجل إضراره ابلبدن أو ازدراء الناس به فال يكون ذلك 

 توبة )قوله مل تنتقض( .

لتحقيق وقيل ا اعلم أن توبة الكافر مقبولة قطعا وأما توبة املؤمن العاصي فمقبولة ظنا على
قطعا وعلى كل إذا أذنب بعدها ال تعود ذنوبه على الصحيح والذي عليه اجلمهور عدم 
قبول التوبة من الكفر ومن املعصية عند الغرغرة وعند طلوع الشمس من مغرهبا وقال بعضهم 
إن توبة املؤمن عند الغرغرة وعند طلوع الشمس من مغرهبا مقبولة وحمل ما ورد من عدم 

التوبة عند الغرغرة وبعد طلوع الشمس على الكافر دون املؤمن انظر بن )قوله ورد قبول 
تبعة( أي ابقية عينها وهذا تتضمنه التوبة وإال عدم اإلقالع الذي هو من مجلة أركاهنا، فإن 
عدمت عينها فرد العوض واجب مستقل ال تتوقف التوبة عليه لصحة التوبة من بعض 

 الذنوب دون بعض

 

قامة غري احملتاج مبحله( أي وأما لو ذهب غري احملتاج حملل املختار لصار من مجلة )قوله إ
احملتاجني فيخاطب معهم ابلسنة وجيوز له إقامتها ابتفاق )قوله قال( أي املازري ومل يصرح 

 به للعلم به مما قدمه يف اخلطبة

 

 ]فصل أحكام املوتى[

و ل امليت إخل( أما وجوب الغسل فه)فصل ذكر فيه أحكام اجلنائز( )قوله يف وجوب غس
قول عبد الوهاب وابن حمرز وابن عبد الرب وشهره ابن راشد وابن فرحون وأما سنيته فحكاها 
ابن أيب زيد وابن يونس وابن اجلالب وشهره ابن بزيزة وأما وجوب الصالة فهو قول سحنون 

ح وال ابن عرفة إال  التوضيابن انجي وعليه األكثر وشهره الفاكهاين وأما سنيتها فلم يعزه يف
ألصبغ ويف املواق عن املازري أن بعض املتأخرين استنبطه من كالم مالك وذكر ح عن سند 
أن املشهور فيها عدم الفرضية وهو يفيد تشهري السنية على ما فهمه منه اهـ بن )قوله ودخل( 

ان مباء ل ابن شعبأي بقوله ولو حكما )قوله أي مباء مطلق( وهذا هو املشهور ومقابله قو 
الورد وحنوه بناء على أن الغسل للنظافة )قوله ال جيوز إخل( أي لتشريفه وتكرميه ال لنجاسته، 
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ومحل بعضهم عدم اجلواز يف كالمه على الكراهة ليكون وفاقا للمذهب وذكر ابن عبد 
بن االسالم أنه ال يكفن من غسل مباء زمزم ورده ابن عرفة أبن ذلك إمنا جيري على قول 

 (1)شعبان وأبن أجزاء املاء قد ذهبت منه انظر ح اهـ بن وقوله وال جيوز به". 
 

 "بل بتوبة، ورد تبعة-65 .139

 

 وجاز تنفل: قبلها، وبعدها.

 

 واختار إقامة غري احملتاج مبحله حملتاج. قال: وفيه نظر.

زم وتندم عليها من حيث كوهنا معصية وعبل( أيمرهم )بتوبة( أي إقالع عن املعصية ـــــــــــــــــــــــــــــ
على عدم العود إليها، وإن عاد فال تنتقض، وجيب جتديد التوبة )و( ب )رد تبعة( بفتح 
املثناة، وكسر املوحدة أي مظلمة موجودة بعينها إىل أهلها، وهذا تضمنته التوبة وإال عدم 

حة التوبة ل ال تتوقف صاإلقالع الذي هو ركنها. فإن فاتت عينها فرد عوضها واجب مستق
عليه لصحتها من بعض الذنوب وتوبة الكافر من الكفر ابإلميان مقبولة قطعا. وتوبة املؤمن 
العاصي مقبولة ظنا على التحقيق. وقيل قطعا. وعلى كل إذا أذنب بعدها ال تعود ذنوبه 

عند و على الصحيح. ومذهب اجلمهور عدم قبول التوبة من الكفر واملعصية عند الغرغرة 
 طلوع الشمس من مغرهبا. وقيل تقبل توبة املؤمن عندمها دون الكافر.

 

رضي  -)وجاز تنفل قبلها( أي صالة االستسقاء )وبعدها( ولو ابملصلى. وفرق اإلمام مالك 
ين بينها وبني العيد أبنه نسك اخصوص بيومه ومبحله شعرية من شعائر الد -هللا تعاىل عنه 

 يومها من خصوص حكمها. واالستسقاء إمنا قصد اإلقالع فكان اختصاص حملها هبا يف
عن اخلطااي واالستغفار واإلقبال على التقوى واإلكثار من فعل اخلري. ولذا استحب فيه العتق 

 والصوم والصدقة والتذلل واخلشوع والدعاء فكان التنفل به أليق وأحسن.

 

ه ( للماء لالستسقاء، وهو مبحل)واختار( اللخمي من نفسه )إقامة( أي صالة )غري احملتاج
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نداب )للمحتاج( للماء لزرع أو شرب ولو بعد مكانه؛ ألنه تعاون على الرب والتقوى. )قال( 
علوه لنقل ولو ف مل يفعله السلفاملازري من نفسه )وفيه( أي كالم اللخمي )نظر( ؛ ألنه 

 (1)طهرة.". السنة املإلينا فالوجه كراهة صالة غري احملتاج للمحتاج ويدعو له كما تفيده 
 

 املدائح النبوية جائزة ومستحبة بشروط" .140

ƒـ]ما حكم ااملدائح النبوية يف الدين وجزاكم هللا خريا[ـ 

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:

ليه وسلم ع فإن املدائح النبوية من األشعار والقصائد اليت قيلت وتقال يف رسول هللا صلى هللا
مشروعة، بل إن اإلنسان ليؤجر عليها إن أحسن القصد يف ذلك. وقد كان الشعراء من 
الصحابة ميدحون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ويدافعون عنه، ويهجون املشركني، وهو 
يسمع، بل قال حلسان بن اثبت كما يف الصحيحني ))اي حسان أجب عن رسول هللا، 

 دس(( .اللهم أيده بروح الق

لكن بشرط أن ال حتتوي هذه املدائح على ابطل: من غلو يف رسول هللا جياوز احلد املشروع، 
ومن استغاثة به، أو من ترديد ألفاظ العشق وحنوها، مما ال يليق نسبته إىل رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم، فإذا احتوت على مثل ذلك فإهنا تصبح غري مشروعة، بل قد تؤدي بصاحبها 

ىل الفسق والبدعة، أو الكفر حبسب احلال واملقال، فما اشتمل من الشعر على احلق فهو إ
 حق، وما اشتمل على ابطل فهو ابطل.

وأما اجتماع الناس لسماع تلك املدائح ابلصورة اليت تعرف ابملولد فإن هذا بدعة ضاللة 
ة والتابعني، صحابالصاحل من ال مل يفعله السلفألن األصل يف العبادات التوقيف، وهذا 

رغم قيام املقتضي له، وعدم املانع، ولو كان خريا حمضا، أو راجحا لسبقوان إليه، فهم أشد 
 حمبة وتعظيما لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم من غريهم، وهم أكثر الناس حرصا على اخلري.

ن أ وال شك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أحق اخللق بكل تعظيم، وليس من تعظيمه
نبتدع يف دينه بزايدة، أو نقص، أو تبديل، أو تغيري ألجل تعظيمه به وإن كان حبسن قصد 
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 6064فإن ذلك ال يربر صحة العمل. ويراجع حكم املولد يف الفتوى رقم بنك: 

را وكمال حمبته صلى هللا عليه وسلم وتعظيمه يف متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته ظاه
سالته اليت جاء هبا، والدعوة إليها، فإن هذه طريقة السابقني واألولني من وابطنا، ونشر ر 

 املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان. وهللا أعلم.

 (1)." 1421ذو القعدة  13
 "ألوان الطيف يف يوم الثاين عشر من ربيع أول .141

ƒـ]بسم هللا الرمحن الرحيم 

ون إن م الثاين عشر منه جند كثريا من الناس يقولعندما أييت شهر ربيع األول وابلتحديد يو 
يف صباح ذلك اليوم خترج الشمس مجيع ألوان الطيف وتتمايل ميينا ويسارا، وأن بعض الناس 
أقسموا على أهنم شاهدوا ذلك عياان وهم من حفظة كتاب هللا وأهل ثقة فهل ذلك صحيح 

 أم ال؟ جزاكم هللا خري اجلزاء.[ـ

 والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:^احلمد هلل والصالة 

 

فقد اختلف أهل العلم هل يوم الثاين عشر من ربيع األول هو يوم املولد النبوي أو يوم املولد 
يوم آخر. وعلى كل فهو يوم مثل سائر أايم السنة، ليس له خاصية ومشسه كشموس مجيع 

ينا  بقية األايم األخرى، وليس هلا متايل مياألايم، وليس هلا من ألوان الطيف إال ما يوجد يف
 وال يسارا على اإلطالق.

 

وما ذكر يف السؤال إمنا هو خرافة من الشيطان، واعلم أن وصف هذا اليوم بشيء من 
األوصاف اليت ذكرت إمنا هو من أجل إقناع الناس بتلك البدع من االحتفال فيه، وختصيصه 

ن ا، وهي بدع أحدثها اخللفاء الفاطميون، وأوهلم املعز لديأبنواع من العبادة مل أيذن هللا هب
هللا، وكانت هلم ستة موالد هي: املولد النبوي، ومولد أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، ومولد 
السيدة فاطمة الزهراء، ومولد احلسن، ومولد احلسني، ومولد اخلليفة احلاضر، واالحتفال 

ن جاء ها الرسول صلى هللا عليه وسلم، وال صحابته، وال مهبذه املناسبة بدعة منكرة مل يفعل
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 بعدهم من السلف.

 

 مع قيام املقتضي الصاحل مل يفعله السلفقال اإلمام ابن تيمية يف اقتضاء الصراط املستقيم: 
له، وعدم املانع منه، ولو كان هذا خريا حمضا أو راجحا لكان السلف رضي هللا عنهم أحق 

 أشد حمبة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على اخلري به منا، فإهنم كانوا
أحرص، وإمنا كمال حمبته وتعظيمه يف متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته ابطنا وظاهرا. 

 .18372وراجع الفتوى رقم: 
 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1426ربيع الثاين  02
 اإلسالم أمرا مبتدعا"هنج ابن تيمية فيمن فعل من أهل  .142

ƒ :ـ]لقد قرأت يف صفحاتكم حترمي املولد والشيخ ابن تيمية أجاز عمل املولد يف كتابه املسمى
فقال: فتعظيم املولد واختاذه مومسا قد يفعله بعض  297اقتضاء الصراط املستقيم يف ص 

 سلم.و الناس ويكون له فيه أجر عظيم حلسن قصده وتعظيمه لرسول هللا صلى هللا عليه 

ن فلم أفتيتم بتحرميه؟ األصل يف االحتفال مبولد النيب صلى هللا عليه وسلم هو قوله تعاىل ع
 اتباع النيب: وعظموه. فاملولد من تعظيم النيب؟[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

ى هللا عليه الحتفال مبولد النيب صلفإن الثابت عن شيخ اإلسالم ابن تيمية هو القول أبن: ا
وسلم بدعة من البدع احملدثة اليت مل يفعلها أحد من السلف الصاحل، وقد نص على هذا 

حيث قال:  25/298املعىن يف مواضع كثرية من كتبه. ومن ذلك ما قرره يف جمموع الفتاوى 
هنا ليلة املولد، يت يقال إوأما اختاذ موسم غري املواسم الشرعية كبعض ليايل شهر ربيع األول ال

أو بعض ليايل رجب، أو اثمن عشر ذي احلجة، أو أول مجعة من رجب، أو اثمن شوال 
 الذي يسميه اجلهال عيد األبرار، فإهنا من البدع اليت مل يستحبها السلف ومل يفعلوها. انتهى.
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كالمه   ضبل قد نص يف كتابه اقتضاء الصراط املستقيم نفسه على بدعيته، وذلك يف معر 
عن اختاذ األعياد املبتدعة حيث قال: وإمنا يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال 
أايم حوادث عيسى عليه السالم أعيادا، أو اليهود، وإمنا العيد شريعة، فما شرعه هللا اتبع؛ 
وإال مل حيدث يف الدين ما ليس منه. كذلك ما حيدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى يف 

يالد عيسى عليه السالم، وإما حمبة للنيب صلى هللا عليه وسلم وتعظيما له، وهللا قد يثيبهم م
على هذه احملبة واالجتهاد ال على البدع من اختاذ مولد النيب صلى هللا عليه وسلم عيدا. 

 انتهى.

ثاب يوال تعارض بني قوله ببدعية االحتفال مبولد النيب صلى هللا عليه وسلم وبني رجائه أن 
فاعله حبسن قصده؛ ألن هنج ابن تيمية الذي سار عليه هو رجاء األجر والثواب للمسلم 
 حبسن نيته وقصده يف مثل هذه األمور اليت قد يلتبس فهم احلكم فيها على كثري من املسلمني

بسبب اجلهل أو التأويل، ويعرف هذا من اطلع على كتبه، فهاهو يقول يف جمموع الفتاوى 
معرض كالمه عن التكفري: فمن كان قد آمن ابهلل ورسوله ومل يعلم بعض ما يف  12/494

جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم فلم يؤمن به تفصيال إما ألنه مل يسمعه أو مسعه من 
طريق ال جيب التصديق هبا، أو اعتقد معىن آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به، فهذا قد 

م عليه سوله ما يوجب أن يثيبه هللا عليه، وما مل يؤمن به فلم تقجعل فيه من اإلميان ابهلل ور 
 به احلجة اليت يكفر اخالفها. انتهى.

فهذا هنجه يف التماس العذر ملن فعل من أهل اإلسالم بدعة أو أمرا مكفرا، لكن لديه 
شبهات ونوع أتويل قد حال بينه وبني معرفة احلق، فال يقال حينئذ أبن ابن تيمية قد أقر 

 هذه البدعة أو هذا األمر الذي يؤدي إىل الكفر، ففرق بني هذا وذاك.

مث إن القول أبن االحتفال ابملولد أصله تعظيم النيب صلى هللا عليه وسلم قول مردود؛ ألن 
أكثر الناس حمبة للنيب صلى هللا عليه وسلم وتعظيما له هم صحابته رضوان هللا عليهم ومل 

 م له ابتباع سنته واالهتداء هبديه والوقوف عند شرعه.يفعلوا ذلك، بل كان تعظيمه

قال ابن تيمية يف كتابه اقتضاء الصراط املستقيم وهو يتحدث عن االحتفال ابملولد: فإن 
مع قيام املقتضي له وعدم املانع منه، ولو كان هذا خريا حمضا أو  مل يفعله السلفهذا 

هللا  إهنم كانوا أشد حمبة لرسول هللا صلىراحجا لكان السلف رضي هللا عنهم أحق به منا، ف
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عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على اخلري أحرص، وإمنا كمال حمبته وتعظيمه يف متابعته 
وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته ابطنا وظاهرا، ونشر ما بعث به، واجلهاد على ذلك ابلقلب 

بعوهم ن املهاجرين واألنصار والذين اتواليد واللسان، فإن هذه هي طريقة السابقني األولني م
 إبحسان. انتهى.

فتبني هبذا أن االحتفال ابملولد بدعة ال شك فيها، وأن شيخ اإلسالم ابن تيمية مل يقل 
 جبوازه، وما أحسن قول من قال:

 وكل خري يف اتباع من سلف ... وكل شر يف ابتداع من خلف

لذي نه ال توجد آية يف كتاب هللا ابللفظ اويف ختام: هذا اجلواب ننبه األخ السائل إىل أ
ذكره: "وعظموه" لكن وردت آايت تفيد هذا املعىن كقوله تعاىل: فالذين آمنوا به وعزروه 

[ ، ومعىن عزروه: 157ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون ]األعراف:
 عظموه ووقروه.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1423ذو احلجة  13
 ولد النبوي، ويوم شم النسيم: نشأهتما.. حقيقتهما.. حكمهما"امل .143

ƒـ]ملاذا يكون املولد النبوي دائما يوم االثنني وعيد شم النسيم دائما يوم االثنني أيضا؟[ـ 

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

يم يف ع عيد املولد وعيد شم النسفإنه قبل اجلواب عن استفسارك اخلاص بتصادف اجتما 
يوم واحد هو يوم االثنني، ال بد من بيان حقيقة عيد شم النسيم ونشأته، وحكم احتفال 

 املسلمني به، وحقيقة املولد النبوي ونشأته، وحكم االحتفال به أيضا.

ع فهو أحد أعياد مصر الفرعونية، وترج -كما يطلق عليه  -أما عيد شم النسيم أو الربيع 
( قبل امليالد، وترجع 270عام ) 4700داية االحتفال به بشكل رمسي إىل ما يقرب من ب

تسمية "شم النسيم" إىل الكلمة الفرعونية )مشو( وهي كلمة هريوغليفية، ويرمز هبا عند قدماء 
املصريني إىل بعث احلياة، وكانوا يعتقدون أن ذلك اليوم هو أول الزمان، وفيه بدأ خلق العامل. 

                                         
 8/768فتاوى الشبكة اإلسالمية جمموعة من املؤلفني  (1)
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ت كلمة )النسيم( إليه الرتباط هذا اليوم ابعتدال اجلو، حيث تكون بداية الربيع. وال وأضيف
د أخذوا ق -على عهد سيدان موسى عليه السالم -بد من اإلشارة أن اليهود من املصريني 

عن الفراعنة املصريني احتفاهلم هبذا العيد، وجعلوه رأسا للسنة العربية، وأطلقوا عليه اسم " 
" والفصح: كلمة عربية تعين: )اخلروج أو العبور( وذلك أنه كان يوم خروجهم عيد الفصح

من مصر، على عهد سيدان موسى عليه السالم. وعندما دخلت املسيحية مصر عرف ما 
واحتفاالت  -كما يزعمون   -يسمى بـ:"عيد يوم القيامة" والذي يرمز إىل قيام املسيح من قربه 

اءت موافقة الحتفال املصريني القدماء، ويالحظ أن يوم النصارى بشم النسيم بعد ذلك ج
شم النسيم يعترب عيدا رمسيا يف بعض البالد اإلسالمية تعطل فيه الدوائر الرمسية! كما يالحظ 
أيضا أن النصارى كانوا وال يزالون حيتفلون بعيد الفصح )أو عيد القيامة( يف يوم األحد، 

ناس نني. ومن مظاهر االحتفال بعيد )شم النسيم( أن الويليه مباشرة عيد شم النسيم يوم االث
خيرجون إىل احلدائق واملتنزهات مبن فيهم النساء واألطفال، وأيكلون األطعمة وأكثرها من 
البيض، والفسيخ )السمك اململح( وغري ذلك. واملالحظ أن الناس قد زادوا على الطقوس 

كل السمك إليه من اليهودية والنصرانية، فأ الفرعونية، مما جعل هلذا العيد صبغة دينية، سرت
والبيض انشئ عن حترميهما عليهم أثناء الصوم الذي ينتهي بعيد القيامة )الفصح( حيث 
ميسكون يف صومهم عن كل ما فيه روح أو انشئ عنه، كما أن من العادات تلوين البيض 

ل املناقض اعتقادهم الباطابألمحر، ورمبا كانوا يرمزون بذلك إىل دم املسيح )املصلوب( حسب 
للقرآن الكرمي، وإمجاع املسلمني املنعقد على عدم قتل املسيح وعدم صلبه، وأنه رفع إىل 
السماء كما يقول هللا جل وعال يف حمكم كتابه: )وقوهلم إان قتلنا املسيح عيسى ابن مرمي 

شك منه ما هلم  يرسول هللا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم وإن الذين اختلفوا فيه لف
 (157به من علم إال اتباع الظن وما قتلوه يقينا( )النساء:
 (158)بل رفعه هللا إليه وكان هللا عزيزا حكيما( )النساء:

وعلى أية حال فال جيوز للمسلم مشاركة النصارى وغريهم يف االحتفال بشم النسيم وغريه 
كفار يف أعيادهم، وال التهنئة لل من األعياد اخلاصة ابلكفار، كما ال جيوز تلوين البيض

أبعيادهم، وإظهار السرور هبا، كما ال جيوز تعطيل األعمال من أجلها ألن هذا من مشاهبة 
أعداء هللا احملرمة ومن التعاون معهم على الباطل، وقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
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قال  بن أيب شيبة وغريهم.أنه قال: " من تشبه بقوم فهو منهم" رواه أمحد، وأبو داود، وا
تعاىل: )اي أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر هللا وال الشهر احلرام وال اهلدي وال القالئد وال 
آمني البيت احلرام يبتغون فضال من رهبم ورضواان وإذا حللتم فاصطادوا وال جيرمنكم شنآن 

على اإلمث  والتقوى وال تعاونواقوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا وتعاونوا على الرب 
 ( .2والعدوان واتقوا هللا إن هللا شديد العقاب( )املائدة:

ومن أراد التوسع يف هذا املوضوع فلرياجع كتاب: اقتضاء الصراط املستقيم لإلمام ابن تيمية 
 رمحه هللا.

دث مبتدع، حم أما االحتفال مبولد النيب صلى هللا عليه وسلم واختاذ يوم والدته عيدا فهو أمر
وأول من أحدثه هم الفاطميون )العبيديون( كما صرح بذلك مجع من األئمة، قال اإلمام 
املقريزي يف كتابه اخلطط املسمى بـ )املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلاثر( : )كان للخلفاء 

م و الفاطميني يف طول السنة أعياد ومواسم، وهي: موسم رأس السنة، وموسم أول العام، وي
عاشوراء، ومولد النيب صلى هللا عليه وسلم، ومولد علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، ومولد 
احلسن: ومولد احلسني عليهما السالم، ومولد فاطمة الزهراء عليها السالم، ومولد اخلليفة 
احلاضر، وليلة أول رجب، وليلة نصفه، وليلة أول شعبان، وليلة نصفه، وموسم ليلة رمضان، 

رمضان، ومساط رمضان، وليلة اخلتم، وموسم عيد الفطر، وموسم عيد النحر، وعيد وغرة 
الغدير، وكسوة الشتاء، وكسوة الصيف، وموسم فتح اخلليج، ويوم النوروز، ويوم الغطاس، 

 ( طبعة دار صادر بريوت.1/432إخل )…ويوم امليالد، ومخيس العدس، وأايم الركوابت

ن الكالم احلنفي مفيت الداير املصرية سابقا، يف كتابه: أحسوقال الشيخ حممد خبيت املطيعي 
)مما أحدث وكثر السؤال عنه املولد، فنقول:  44فيما يتعلق ابلسنة والبدعة من األحكام ص

إن أول من أحدثها ابلقاهرة: اخللفاء الفاطميون، وأوهلم املعز لدين هللا، توجه من املغرب إىل 
تني وثالمثائة هجرية، فوصل إىل ثغر إسكندرية يف ( إحدى وس361مصر يف شوال سنة )

ودخل القاهرة لسبع خلون من شهر رمضان يف تلك السنة فابتدعوا:  362شعبان سنة 
ستة موالد: املولد النبوي، ومولد أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، ومولد السيدة فاطمة 

ى ر. وبقيت هذه املوالد علالزهراء، ومولد احلسن، ومولد احلسني، ومولد اخلليفة احلاض
رسومها إىل أن أبطلها األفضل بن أمري اجليوش ... ويف خالفة اآلمر أبحكام هللا أعاد املوالد 
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عي أيضا: مث قال املطي… الستة املذكورة قبل، بعد أن أبطلها األفضل وكاد الناس ينسوهنا
ذي ربل على الوجه ال)من ذلك تعلم أن مظفر الدين إمنا أحدث املولد النبوي يف مدينة إ

وصف، فال ينايف ما ذكرانه من أن أول من أحدثه ابلقاهرة اخللفاء الفاطميون من قبل ذلك، 
فإن دولة الفاطميني انقرضت مبوت العاضد ابهلل أيب حممد عبد هللا بن احلافظ بن املستنصر 

ولة اإلسالم ( هجرية، وما كانت املوالد تعرف يف د567يف يوم االثنني عاشر احملرم سنة )
من قبل الفاطميني( مث قال: )وأنت إذا علمت ما كان يعمله الفاطميون، ومظفر الدين يف 

 املولد النبوي جزمت أنه ال ميكن أن حيكم عليه ابحلل( .

ومما تقدم نعلم أن االحتفال هبذه املناسبة بدعة منكرة مل يفعلها الرسول صلى هللا عليه وسلم، 
بعدهم من السلف. قال اإلمام ابن تيمية يف اقتضاء الصراط  وال صحابته، وال من جاء

ريا الصاحل مع قيام املقتضي له، وعدم املانع منه. ولو كان هذا خ مل يفعله السلفاملستقيم: )
حمضا أو راجحا لكان السلف رضي هللا عنهم أحق به منا، فإهنم كانوا أشد حمبة لرسول هللا 

يف  نا، وهم على اخلري أحرص، وإمنا كمال حمبته وتعظيمهصلى هللا عليه وسلم وتعظيما له م
 متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته ابطنا وظاهرا، ونشر

ما بعث به، واجلهاد على ذلك ابلقلب واليد واللسان، فإن هذه هي طريقة السابقني األولني 
 .295من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان( صفحة 

ة حال: فإذا كان الرسول صلى هللا عليه وسلم قد ولد يوم االثنني فإنه قد تويف صلى وعلى أي
هللا عليه وسلم يوم االثنني، وما أحسن ما قاله ابن احلاج املالكي يف كتابه املدخل: )العجب 
العجيب كيف يعملون املولد ابملغاين والفرح والسرور، كما تقدم ألجل مولده صلى هللا عليه 

هذا الشهر الكرمي، وهو صلى هللا عليه وسلم فيه انتقل إىل كرامة ربه عز وجل،  وسلم يف
وفجعت األمة وأصيبت مبصاب عظيم ال يعدل ذلك غريها من املصائب أبدا، فعلى هذا  
كان يتعني البكاء واحلزن الكثري، وانفراد كل إنسان بنفسه ملا أصيب به، لقوله صلى هللا 

م ون يف مصائبهم املصيبة يب ... إخل( ومن هنا فإننا نقول بعدعليه وسلم: " ليعزي املسلم
جواز االحتفال مبناسبة املولد النبوي، كما جيدر التنبيه إىل أن اليوم املوافق مليالد النيب صلى 
هللا عليه وسلم ال أييت دائما يوم االثنني بل خيتلف ابختالف األعوام، ولكن يوم شم النسيم 

ني ألن النصارى يعدلون يف موعد صومهم كل عام حىت يتوافق مع جميء أييت دائما يوم االثن
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 )شم النسيم( يوم االثنني.

وأخريا: ننصح السائل الكرمي بعدم االحتفال مبثل هذه املناسبات اليت ما أنزل هللا هبا من 
سلطان. ومن أراد املزيد فلريجع إىل عدة كتب ورسائل كتبت يف هذا املوضوع ومنها: حكم 
االحتفال ابملولد النبوي للشيخ ابن ابز، والقول الفصل يف االحتفال مبولد خري الرسل للشيخ 

 إمساعيل األنصاري، واملدخل البن احلاج.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1422ربيع األول  28
 "حكم املشاركة يف بعض االحتفاالت السنوية .144

ƒوم العاملي ات السنوية مثل اليـ]ما حكم الشرع يف املشاركة يف بعض االحتفاالت واملناسب
لألسرة، واليوم الدويل للمعاقني والسنة الدولية للمسنني، وكذا بعض االحتفاالت الدينية  
كاإلسراء واملعرج واملولد النبوي واهلجرة وذلك إبعداد بعض النشرات أو إقامة احملاضرات 

 والندوات اإلسالمية لتذكري الناس ووعظهم؟[ـ

 ^احلمد هلل

ر يل أن هذه األايم اليت تتكرر يف كل سنة واالجتماعات هي من األعياد احملدثة، الذي يظه
والشرائع املبتدعة اليت مل ينزل هللا تعاىل هبا من سلطاان، وقد قال صلى هللا عليه وسلم: 
)وإايكم وحمداثت األمور، فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة( رواه أمحد وأبو داود 

 والرتمذي وغريهم.

 وقال أيضا: )إن لكل قوم عيدا وهذا عيدان( متفق عليه.

ولشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل كالم طويل يف )اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة 
أصحاب اجلحيم( يف ذم املواسم واألعياد احملدثة اليت ال أصل هلا يف الشرع احلنيف، وأن ما 

 ل أحد بل وال أكثر الناس يدرك فساد هذا النوعتشتمل عليه من الفساد يف الدين ليس ك
من البدع، وال سيما إن كانت من جنس العبادات املشروعة، بل أولو األلباب هم الذين 

 يدركون بعض ما فيه من الفساد.

                                         
 8/803كة اإلسالمية جمموعة من املؤلفني فتاوى الشب (1)
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وأن الواجب على اخللق: اتباع الكتاب والسنة، وإن مل يدركوا ما يف ذلك من املصلحة 
 واملفسدة.

يف يوم كإحداث صوم أو صالة أو صنع أطعمة أو زينة وتوسيع يف وأن من أحدث عمال 
النفقة وحنو ذلك، فال بد أن يتبع هذا العمل اعتقاد يف القلب، وذلك ألنه ال بد أن يعتقد 
أن هذا اليوم أفضل من أمثاله، إذ لوال قيام هذا االعتقاد يف قلبه، أو قلب متبوعه، ملا انبعث 

 ليلة فإن الرتجيح من غري مرجح ممتنع.القلب لتخصيص هذا اليوم وال

وأن العيد يكون امسا لنفس املكان ولنفس الزمان، ولنفس االجتماع، وهذه الثالثة قد أحدث 
 منها أشياء.

 أما الزمان فثالثة أنواع، ويدخل فيها بعض بدع أعياد املكان واألفعال.

وجب لف، ال جرى فيه ما يإحدامها: يوم مل تعظمه الشريعة أصال، ومل يكن له ذكر عند الس
 تعظيمه.

النوع الثاين: ما جرى فيه حادثة كما كان جيري يف غريه، من غري أن يوجب ذلك جعله 
 مومسا، وال كان السلف يعظمونه.

وإن من فعل ذلك فقد شابه النصارى الذين يتخذون أمثال أايم حوادث عيسى عليه السالم 
 منه. شرعه هللا اتبع، وإال مل حيدث يف الدين ما ليس أعيادا أو اليهود، وإمنا العيد شريعة فما

وكذلك ما حيدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى يف ميالد عيسى عليه السالم وإما حمبة 
ملقتضي له، وعدم مع قيام ا مل يفعله السلفللنيب صلى هللا عليه وسلم وتعظيما.. فإن هذا 

 املانع فيه لو كان خريا ...

ا هو معظم يف الشريعة كيوم عاشوراء ويوم عرفة ويومي العيدين وغريها، مث النوع الثالث: م
حيدث فيه أهل األهواء ما يعتقدون أنه فضيلة وهو منكر ينهى عنه، مثل إحداث الروافض 
التعطش واحلزن يف يوم عاشوراء وغري ذلك، من األمور احملدثة اليت مل يشرعها هللا تعاىل وال 

سلم وال أحد من السلف وال من أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه رسوله صلى هللا عليه و 
وسلم. فأما اختاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر األسابيع أو الشهور أو األعوام غري االجتماعات 
املشروعة، فإن ذلك يضاهي االجتماع للصلوات اخلمس وللجمعة وللعيدين وللحج، وذلك 

 هو املبتدع احملدث.
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عبادات املشروعة اليت تتكرر بتكرر األوقات، حىت تصري سننا ومواسم، قد وأصل هذا: أن ال
شرع هللا منها ما فيه كفاية العباد، فإذا أحدث اجتماع زائد على هذه االجتماعات معتاد،  
كان ذلك مضاهاة ملا شرعه هللا وسنه، وفيه من الفساد ما تقدم التنبيه على بعضه خبالف 

 ماعة املخصوصة أحياان. انتهى ملخصا.ما يفعله الرجل وحده أو اجل

وبناء على ما سبق: ال جيوز للمسلم املشاركة يف هذه األايم اليت حيتفل هبا يف كل عام، 
وتتكرر يف كل سنة، ملشاهبتها ألعياد املسلمني كما مر معنا، أما إن كانت غري متكررة، 

إن شاء هللا تعاىل،  ال حرج عليهوقدر فيها املسلم على بيان احلق الذي حيمله وتبليغه للناس ف
 وهللا أعلم.

 (1).." 31املرجع: مسائل ورسائل /حممد احلمود النجدي ص
 "بدعة التهليل عند اتباع اجلنازة .145

ƒ لك الدامي وجه هللا( ، وذ –ـ]ما احلكم فيمن يقولون عند اتباع اجلنازة )ال إله إال هللا
 رمحن..( فما احلكم يف ذلك؟ وما اي –وعند الدفن يقولون )اي رمحن  –بصوت مسموع 

 هي السنة عند اتباع اجلنازة وعند دفن امليت؟[ـ

 ^احلمد هلل

"هذا القول مبتدع. وال شك أنه ال إله إال هللا، وأنه ال يبقى إال هللا، لكن كوهنا تتخذ على 
ا يقرب مم مل يفعله السلفهذا الوجه الذي ذكر يف السؤال هذا من البدع، ألن كل طريق 

 رمحن..( أيضا اي –ىل هللا، ويتعبد هلل به فإنه بدعة، وكذلك عند الدفن قوهلم: )اي رمحن إ
 من البدع.

والسنة ملن اتبع اجلنازة أن يكون متأمال متفكرا يف مآله، وأنه اآلن ميشي مشيعا للجنازة، 
 وسيمشى معه مشيعا، كما شيعت هذه اجلنازة، ويتأمل يف أعماله وأحواله.

دفن فقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه، وقال: وأما عند ال
 )استغفروا ألخيكم، واسألوا له التثبيت، فإنه اآلن يسئل( فهذا هو املشروع" انتهى.

 فضيلة الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا.
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 ( .18"إجاابت مفيدة" )ص 

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." 
 بيوم اجلمعة؟"ما حكم التهنئة  .146

ƒ ـ]ما حكم التهنئة بيوم اجلمعة؟ حيث إن العادة عندان اآلن يف يوم اجلمعة ترسل الرسائل
 ابجلوال ، ويهنئ الناس بعضهم بعضا ابجلمعة بقوهلم " مجعة مباركة "، أو " مجعة طيبة ".[ـ

 ^احلمد هلل

 أوال:

 ابن عباس رضي هللا ال شك أن يوم اجلمعة يوم عيد للمسلمني، كما جاء يف احلديث عن
عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )إن هذا يوم عيد جعله هللا للمسلمني، 
فمن جاء إىل اجلمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم ابلسواك( رواه ابن 

 ( وحسنه األلباين يف "صحيح ابن ماجه".1098ماجه )

 صائص يوم اجلمعة:قال ابن القيم رمحه هللا يف بيان خ

 الثالثة عشرة: أنه يوم عيد متكرر يف األسبوع.

 ( .1/369"زاد املعاد" )

وبذلك يكون للمسلمني أعياد ثالثة، عيد الفطر، واألضحى، ومها متكرران يف كل عام مرة، 
 واجلمعة، وهو متكرر يف كل أسبوع مرة.

 اثنيا:

عن  : فهي مشروعة، وقد وردتأما هتنئة املسلمني بعضهم بعضا بعيد الفطر واألضحى
( و 49021الصحابة رضي هللا عنهم، وقد سبق بيان ذلك يف جواب السؤال رقم )

(36442. ) 

وأما التهنئة بيوم اجلمعة: فالذي يظهر لنا أهنا غري مشروعة، ألن كون اجلمعة عيدا كان 
ظيمه والقيام عمعلوما للصحابة رضي هللا عنهم، وهم أعلم منا بفضيلته، وكانوا أحرص على ت

حبقه، ومل يرد عنهم أهنم كانوا يهنئ بعضهم بعضا بيوم اجلمعة، واخلري كل اخلري يف اتباعهم 
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 رضي هللا عنهم.

وقد سئل الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان حفظه هللا: ما حكم إرسال رسائل اجلوال كل يوم 
 مجعة، وختتم بكلمة " مجعة مباركة "؟ .

 فأجاب:

ئ بعضهم بعضا يوم اجلمعة، فال حندث شيئا مل يفعلوه" انتهى من أجوبة "ما كان السلف يهن
 أسئلة " جملة الدعوة اإلسالمية ".

http://www.lfwzn.ws/lFwzn/MyNews/tbid

/87/Defult.spxmore=454&new_id=94 

 ومبثل ذلك أفىت الشيخ سليمان املاجد حفظه هللا، حيث قال:

بيوم اجلمعة، كقول بعضهم: " مجعة مباركة "، وحنو ذلك؛ ألنه "ال نرى مشروعية التهنئة 
يدخل يف ابب األدعية، واألذكار، اليت يوقف فيها عند الوارد، وهذا جمال تعبدي حمض، 
ولو كان خريا لسبقنا إليه النيب صلى هللا عليه وسلم، وأصحابه رضي هللا عنهم، ولو أجازه 

باركة عند قضاء الصلوات اخلمس، وغريها من أحد للزم من ذلك مشروعية األدعية، وامل
 هللا. " انتهى من موقع الشيخ حفظهمل يفعله السلفالعبادات، والدعاء يف هذه املواضع 

http://www.slmjed.com/r/node/2601 

ولو دعا املسلم ألخيه يف يوم اجلمعة ، قاصدا أتليف قلبه، وإدخال السرور عليه، وحتراي 
 ال أبس بذلك.لساعة اإلجابة، ف

 وهللا أعلم

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." 
 "ما حكم التهنئة بيوم اجلمعة؟ .147

ƒ ـ]ما حكم التهنئة بيوم اجلمعة؟ حيث إن العادة عندان اآلن يف يوم اجلمعة ترسل الرسائل
 ابجلوال ، ويهنئ الناس بعضهم بعضا ابجلمعة بقوهلم " مجعة مباركة "، أو " مجعة طيبة ".[ـ

 ^احلمد هلل

 أوال:
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ال شك أن يوم اجلمعة يوم عيد للمسلمني، كما جاء يف احلديث عن ابن عباس رضي هللا 
عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )إن هذا يوم عيد جعله هللا للمسلمني، 
فمن جاء إىل اجلمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم ابلسواك( رواه ابن 

 سنه األلباين يف "صحيح ابن ماجه".( وح1098ماجه )

 قال ابن القيم رمحه هللا يف بيان خصائص يوم اجلمعة:

 الثالثة عشرة: أنه يوم عيد متكرر يف األسبوع.

 ( .1/369"زاد املعاد" )

وبذلك يكون للمسلمني أعياد ثالثة، عيد الفطر، واألضحى، ومها متكرران يف كل عام مرة، 
 أسبوع مرة.واجلمعة، وهو متكرر يف كل 

 اثنيا:

أما هتنئة املسلمني بعضهم بعضا بعيد الفطر واألضحى: فهي مشروعة، وقد وردت عن 
( و 49021الصحابة رضي هللا عنهم، وقد سبق بيان ذلك يف جواب السؤال رقم )

(36442. ) 

وأما التهنئة بيوم اجلمعة: فالذي يظهر لنا أهنا غري مشروعة، ألن كون اجلمعة عيدا كان 
وما للصحابة رضي هللا عنهم، وهم أعلم منا بفضيلته، وكانوا أحرص على تعظيمه والقيام معل

حبقه، ومل يرد عنهم أهنم كانوا يهنئ بعضهم بعضا بيوم اجلمعة، واخلري كل اخلري يف اتباعهم 
 رضي هللا عنهم.

وم ي وقد سئل الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان حفظه هللا: ما حكم إرسال رسائل اجلوال كل
 مجعة، وختتم بكلمة " مجعة مباركة "؟ .

 فأجاب:

"ما كان السلف يهنئ بعضهم بعضا يوم اجلمعة، فال حندث شيئا مل يفعلوه" انتهى من أجوبة 
 أسئلة " جملة الدعوة اإلسالمية ".

http://www.lfwzn.ws/lFwzn/MyNews/tbid

/87/Defult.spxmore=454&new_id=94 

  الشيخ سليمان املاجد حفظه هللا، حيث قال:ومبثل ذلك أفىت
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"ال نرى مشروعية التهنئة بيوم اجلمعة، كقول بعضهم: " مجعة مباركة "، وحنو ذلك؛ ألنه 
يدخل يف ابب األدعية، واألذكار، اليت يوقف فيها عند الوارد، وهذا جمال تعبدي حمض، 

هم، ولو أجازه حابه رضي هللا عنولو كان خريا لسبقنا إليه النيب صلى هللا عليه وسلم، وأص
أحد للزم من ذلك مشروعية األدعية، واملباركة عند قضاء الصلوات اخلمس، وغريها من 

 هللا. " انتهى من موقع الشيخ حفظهمل يفعله السلفالعبادات، والدعاء يف هذه املواضع 

http://www.slmjed.com/r/node/2601 

عة ، قاصدا أتليف قلبه، وإدخال السرور عليه، وحتراي ولو دعا املسلم ألخيه يف يوم اجلم
 لساعة اإلجابة، فال أبس بذلك.

 وهللا أعلم

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." 
 "الرد على من استحسن شيئا من البدع كاالحتفال ابملولد النبوي .148

ƒ ـ]أرجو النظر يف اآليت، وهو على شكل جدل بني من يقولون إن االحتفال ابملولد النبوي
بدعة، ومن يقولون إنه ليس بدعة، فمن يقولون إنه بدعة يستدلون على ذلك أبنه مل يكن 
على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، ومل يكن على عهد الصحابة، أو أحد من التابعني، 
والطرف اآلخر يرد ويقول: من قال لكم إن كل ما نفعله جيب أن يكون قد وجد على عهد 

لدينا  سلم، أو على عهد الصحابة، أو التابعني، فعلى سبيل املثال حننالنيب صلى هللا عليه و 
اليوم ما يسمى بـ " علم الرجال " و " اجلرح والتعديل "، وغريها، ومل ينكر ذلك أحد إذ إن 
األصل يف اإلنكار أن تكون البدعة احملدثة خالفت أصال، أما االحتفال ابملولد أين األصل 

خلالفات اليت تدور حول هذا املوضوع؟ كما أهنم حيتجون أبن الذي خولف، والكثري من ا
ابن كثري رمحه هللا أقر االحتفال مبولد النيب صلى هللا عليه وسلم، فما احلكم الراجح يف هذه 

 املسألة مدعما ابلدليل؟ .[ـ

 ^احلمد هلل

 أوال:
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وسلم على أقوال،  هليعلم أوال أن العلماء اختلفون يف حتديد اتريخ والدة النيب صلى هللا علي
فابن عبد الرب رمحه هللا يرى أنه صلى هللا عليه وسلم ولد لليلتني خلتا من شهر ربيع األول، 
وابن حزم رمحه هللا يرجح أنه لثمان خلون منه، وقيل: لعشر خلون منه، كما يقوله أبو جعفر 

مضان، كما نقله ر الباقر، وقيل: لثنيت عشر منه، كما يقوله ابن إسحاق، وقيل: ولد يف شهر 
 ابن عبد الرب عن الزبري بن بكار.

 ( .200، 199انظر " السرية النبوية " البن كثري )ص 

ويكفي هذا اخلالف بني العلماء لنعلم أنه مل يكن احملبون للنيب صلى هللا عليه وسلم من 
سلف هذه األمة جيزمون بيوم والدته، فضال عن احتفاهلم به، وقد مضت عدة قرون على 

 ملسلمني مل يكونون حيتفلون هبذا املولد، حىت اخرتعه الفاطميون.ا

 قال الشيخ علي حمفوظ رمحه هللا:

"أول من أحدثها ابلقاهرة: اخللفاء الفاطميون يف القرن الرابع، فابتدعوا ستة موالد: املولد 
د احلسن لالنبوي، ومولد اإلمام علي رضي هللا عنه، ومولد فاطمة الزهراء رضي هللا عنها، ومو 

واحلسني رضي هللا عنهما، ومولد اخلليفة احلاضر، وبقيت املوالد على رسومها، إىل أن أبطلها 
" األفضل أمري اجليوش "، مث أعيدت يف خالفة اآلمر أبحكام هللا يف سنة أربع وعشرين 

ك لومخسمائة، بعدما كاد الناس ينسوهنا، وأول من أحدث املولد النبوي مبدينة " إربل ": امل
املظفر أبو سعيد يف القرن السابع، وقد استمر العمل ابملولد إىل يومنا هذا، وتوسع الناس 

 فيها، وابتدعوا كل ما هتواه أنفسهم، وتوحيه شياطني اإلنس واجلن" انتهى.

 ( .251" اإلبداع يف مضار االبتداع " )ص 

 اثنيا:

عله : "من قال لكم إن كل ما نفأما ما جاء يف السؤال على لسان احملتفلني ابملولد النبوي
جيب أن يكون قد وجد على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، أو على عهد الصحابة، أو 
التابعني ": فهو يدل على عدم معرفته مبعىن "البدعة" واليت حذران منها الرسول صلى هللا 

ا يتقرب به عليه وسلم يف أحاديث كثرية؛ فما ذكره ذلك القائل هو الضابط فيما يفعل مم
 إىل هللا تعاىل من الطاعات.

فال جيوز التقرب إىل هللا بعبادة مل يشرعها لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهذا مستفاد 
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، من هني النيب صلى هللا عليه وسلم عن البدع، والبدعة هي التقرب إىل هللا تعاىل مبا مل يشرعه
ليه مل يتعبدها أصحاب رسول هللا صلى هللا عوهلذا قال حذيفة رضي هللا عنه: )كل عبادة 

 وسلم فال تعبدوها( .

 ويف مثل هذا قال اإلمام مالك رمحه هللا: )فما مل يكن يومئذ دينا، ال يكون اليوم دينا( .

أي: ما مل يكن دينا على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، وال يتقرب به إىل هللا، ال يكون 
 دينا بعد ذلك.

املثال الذي ذكره السائل، وهو علم اجلرح والتعديل، وأنه بدعة غري مذمومة، قد مث هذا 
ذهب إىل هذا القول الذين يقسمون البدعة إىل بدعة حسنة، وبدعة سيئة، ويزيدون على 
هذا فيقسمون البدعة إىل األحكام التكليفية اخلمسة )الوجوب واالستحباب واإلابح 

ميذه التقسيم العز بن عبد السالم رمحه هللا، وتبعه عليه تل والتحرمي والكراهة( وقد ذكر هذا
 القرايف.

 وقد رد الشاطيب على القرايف رضاه هبذا التقسيم، فقال:

"هذا التقسيم أمر اخرتع ال يدل عليه دليل شرعي، بل هو نفسه متدافع؛ ألن من حقيقة 
قواعده، إذ لو كان البدعة: أن ال يدل عليها دليل شرعي، ال من نصوص الشرع، وال من 

هنالك ما يدل من الشرع على وجوب، أو ندب، أو إابحة: ملا كان مث بدعة، ولكان العمل 
داخال يف عموم األعمال املأمور هبا، أو املخري فيها، فاجلمع بني عد تلك األشياء بدعا، 

 وبني كون األدلة تدل على وجوهبا، أو ندهبا، أو إابحتها: مجع بني متنافيني.

املكروه منها، واحملرم: فمسلم من جهة كوهنا بدعا، ال من جهة أخرى، إذ لو دل دليل أما 
على منع أمر، أو كراهته: مل يثبت ذلك كونه بدعة، إلمكان أن يكون معصية، كالقتل، 
والسرقة، وشرب اخلمر، وحنوها، فال بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة، إال الكراهية 

 يف اببه. والتحرمي، حسبما يذكر

فما ذكره القرايف عن األصحاب من االتفاق على إنكار البدع: صحيح، وما قسمه فيها غري 
صحيح، ومن العجب حكاية االتفاق مع املصادمة ابخلالف، ومع معرفته مبا يلزمه يف خرق 

 ري أتمل.من غ -أي: ابن عبد السالم  –اإلمجاع، وكأنه إمنا اتبع يف هذا التقسيم شيخه 

كر عذر العز بن عبد السالم رمحه هللا يف ذلك التقسيم، وأنه مسى " املصاحل املرسلة مث ذ  -



181 

 

 :-" بدعا، مث قال 
أما القرايف: فال عذر له يف نقل تلك األقسام على غري مراد شيخه، وال على مراد الناس؛ 

 ألنه خالف الكل يف ذلك التقسيم، فصار اخالفا لإلمجاع" انتهى.

( وننصح ابلرجوع للكتاب، فقد أبلغ يف الرد، وأجاد، رمحه 153 ،152"االعتصام" )ص 
 هللا.

 وقد مثل العز بن عبد السالم رمحه هللا للبدعة الواجبة على تقسيمه، فقال:

 "وللبدع الواجبة أمثلة:

أحدها: االشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كالم هللا، وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم، 
فظ الشريعة واجب، وال يتأتى حفظها إال مبعرفة ذلك، وما ال يتم وذلك واجب؛ ألن ح

 الواجب إال به فهو واجب.

 املثال الثاين: حفظ غريب الكتاب، والسنة من اللغة.

 املثال الثالث: تدوين أصول الفقه.

املثال الرابع: الكالم يف اجلرح، والتعديل، لتمييز الصحيح من السقيم، وقد دلت قواعد 
لى أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على القدر املتعني، وال يتأتى حفظ الشريعة ع

 الشريعة إال مبا ذكرانه" انتهى.

 ( .173/  2" قواعد األحكام يف مصاحل األانم " )

 وقد رد عليه الشاطيب أيضا فقال:

 يتم ال "وأما ما قاله عز الدين: فالكالم فيه على ما تقدم، فأمثلة الواجب منها من قبيل ما
: فال يشرتط أن يكون معموال به يف السلف، وال أن يكون له -كما قال   -الواجب إال به 

 أصل يف الشريعة على اخلصوص؛ ألنه من ابب " املصاحل املرسلة "، ال البدع" انتهى.

 ( .158، 157" االعتصام " )ص 

 ذمومة، ألهناوحاصل هذا الرد: أن هذه العلوم ال يصح أن توصف أبهنا بدعة شرعية م
تشهد هلا النصوص العامة والقواعد الشرعية العامة، اليت أتمر حبفظ الدين، وحفظ السنة، 

 ونقل العلوم الشرعية ونصوص الشرع )الكتاب والسنة( إىل الناس نقال صحيحا.

وميكن أن يقال: إن اعتبار هذه العلوم بدعة، هو من الناحية اللغوية، وليس من الناحية 
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البدعة الشرعية مذمومة كلها، أما البدعة اللغوية فمنها ما هو حممود ومنها ما هو الشرعية، و 
 مذموم.

 قال احلافظ ابن حجر العسقالين رمحه هللا:

"فالبدعة يف عرف الشرع مذمومة، خبالف اللغة، فإن كل شيء أحدث على غري مثال 
 يسمى بدعة سواء كان حممودا، أو مذموما" انتهى.

 ( .253/  13)" فتح الباري " 

 :-أيضا  -وقال 
"وأما "البدع": فهو مجع بدعة، وهي كل شيء ليس له مثال تقدم، فيشمل لغة ما حيمد، 
ويذم، وخيتص يف عرف أهل الشرع مبا يذم، وإن وردت يف احملمود: فعلى معناها اللغوي" 

 انتهى.

 ( .340/  13" فتح الباري " )

، من " 2االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب  ( ، كتاب7277ويف تعليقه على حديث رقم )
 :-حفظه هللا  –صحيح البخاري " قال الشيخ عبد الرمحن الرباك 

"هذا التقسيم يصح ابعتبار البدعة اللغوية، وأما البدعة يف الشرع: فكلها ضاللة، كما قال 
جيوز  صلى هللا عليه وسلم: )وشر األمور حمداثهتا، وكل بدعة ضاللة( ، ومع هذا العموم ال

أن يقال: من البدع ما هو واجب، أو مستحب، أو مباح، بل البدعة يف الدين إما حمرمة، 
أو مكروهة، ومن املكروه مما قال عنها إهنا بدعة مباحة: ختصيص الصبح، والعصر ابملصافحة 

 بعدمها" انتهى.

نع، يف فعل اومما ينبغي فهمه والوقوف عليه: أنه ينبغي النظر يف توفر األسباب، وعدم املو 
الشيء يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم، وأصحابه الكرام، فمولد النيب صلى هللا عليه 
وسلم، وحمبته من قبل أصحابه: سببان توفرا زمن الصحابة الكرام الختاذ يوم مولده عيدا 
حيتفلون به فيه، وليس هناك ما مينعهم من ذلك، فلما مل يفعل النيب صلى هللا عليه وسلم 

 وأصحابه شيئا من هذا علم أنه ليس مبشروع، إذ لو كان مشروعا لكانوا أسبق الناس إليه.

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

"وكذلك ما حيدثه بعض الناس، إما مضاهاة للنصارى يف ميالد عيسى عليه السالم، وإما 
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ذه احملبة واالجتهاد، ال على هوهللا قد يثيبهم  -حمبة للنيب صلى هللا عليه وسلم، وتعظيما له 
يف مولده  مع اختالف الناس -من اختاذ مولد النيب صلى هللا عليه وسلم عيدا  -على البدع 

، مع قيام املقتضي له، وعدم املانع منه، ولو كان هذا خريا مل يفعله السلف: فإن هذا -
سول ا أشد حمبة لر حمضا، أو راجحا: لكان السلف رضي هللا عنهم أحق به منا؛ فإهنم كانو 

هللا صلى هللا عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على اخلري أحرص، وإمنا كمال حمبته وتعظيمه: 
يف متابعته، وطاعته، واتباع أمره، وإحياء سنته، ابطنا، وظاهرا، ونشر ما بعث به، واجلهاد 

املهاجرين،  منعلى ذلك، ابلقلب، واليد، واللسان؛ فإن هذه هي طريقة السابقني األولني، 
 واألنصار، والذين اتبعوهم إبحسان" انتهى.

 ( .295، 294" اقتضاء الصراط " )ص 

ا وهذا كالم سديد يبني أن حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم تكون ابتباع سنته، وتعليمها ونشره
 بني الناس والدفاع عنها، وهذه هي طريقة الصحابة رضي هللا عنهم.

أنفسهم وخدعهم الشيطان هبذه االحتفاالت، ورأوا أهنم بذلك يعربون أما املتأخرون فخدعوا 
عن حمبتهم للنيب صلى هللا عليه وسلم، أما إحياء سنته واتباعها والدعوة إليها وتعليمها للناس 

 والدفاع عنها فهم بعيدون عن ذلك.

 اثلثا:

فليذكر لنا  ولد النبوي،أما ما نسبه هذا اجملادل البن كثري رمحه هللا أنه أجاز االحتفال ابمل
أين كالم ابن كثري رمحه هللا يف هذا، ألننا مل نقف على هذا الكالم البن كثري رمحه هللا، وحنن 

 ننزه ابن كثري عن مناصرة هذه البدعة والرتويج هلا.

 وهللا أعلم

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." 
 "حكم التكبري اجلماعي قبل صالة العيد .149

ƒ الناس يعملون الذكر اجلماعي ، هل هذا بدعة أم مشروع يف صالة ـ]قبل صالة العيد
 العيد؟ لو ذلك يعترب بدعة ماذا يفعل ، هل خيرج من املصلى إىل أن تبدأ الصالة؟[ـ

                                         
 5/8585اإلسالم سؤال وجواب حممد صاحل املنجد موقع  (1)
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 ^احلمد هلل

التكبري يف العيد من السنن املشروعة عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وهي عبادة كسائر 
مبا  ى الوارد، وال جيوز اإلحداث يف كيفيتها، وإمنا يكتفىالعبادات، جيب االقتصار فيها عل

 ورد يف السنة واآلاثر.

وقد أتمل فقهاؤان يف التكبري اجلماعي الواقع اليوم، فلم جيدوا ما يسنده من األدلة، فأفتوا 
ببدعيته، ذلك أن كل إحداث يف أصل العبادة أو يف كيفيتها وصفتها يعد من البدعة 

قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه املذمومة، ويشمله 
 (1718فهو رد( رواه مسلم )

 يقول الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه هللا:

" التكبري الذي كان يعمل يف املسجد احلرام يوم العيد، جيلس شخص أو أشخاص يف سطح 
ر عليهم بد العزيز بن ابز وأنكزمزم ويكربون، وأانس جياوبوهنم يف املسجد، فقام الشيخ ع

هذه الكيفية وقال: إهنا بدعة. ومقصود الشيخ أهنا بدعة نسبية هبذا الشكل اخلاص، وال 
يقصد أن التكبري بدعة، فتذمر من ذلك بعض عوام أهل مكة، ألهنم قد ألفوا ذلك، وهذا 

رف أان وجهها، عهو الذي حدا.. على رفعه هذه الربقية، وسلوك هذه الكيفية يف التكبري ال أ
فاملدعي شرعية ذلك هبذا الشكل عليه إقامة الدليل والربهان، مع أن هذه املسألة جزئية ال 

 ينبغي أن تصل إىل ما وصلت إليه " انتهى.

 ( .128، 127/  3" جمموع فتاوى العالمة حممد بن إبراهيم " )

 ويقول الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا:

ني ، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، " احلمد هلل رب العامل
 وبعد:

ا فيه رضاه وفقه هللا مل -فقد اطلعت على ما نشره فضيلة األخ الشيخ: أمحد بن حممد مجال 
يف بعض الصحف احمللية من استغرابه ملنع التكبري اجلماعي يف املساجد قبل صالة العيد  -

، وقد حاول الشيخ أمحد يف مقاله املذكور أن يدلل على أن  العتباره بدعة جيب منعها
التكبري اجلماعي ليس بدعة وأنه ال جيوز منعه ، وأيد رأيه بعض الكتاب ؛ وخلشية أن يلتبس 
األمر يف ذلك على من ال يعرف احلقيقة حنب أن نوضح أن األصل يف التكبري يف ليلة العيد 
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 ويف عشر ذي احلجة ، وأايم التشريق ، أنه مشروع وقبل صالة العيد يف الفطر من رمضان ،
لوا يف هذه األوقات العظيمة، وفيه فضل كثري ؛ لقوله تعاىل يف التكبري يف عيد الفطر: )ولتكم

 ، وقوله تعاىل يف عشر ذي185العدة ولتكربوا هللا على ما هداكم ولعلكم تشكرون( البقرة/

هم يذكروا اسم هللا يف أايم معلومات على ما رزقاحلجة وأايم التشريق: )ليشهدوا منافع هلم و 
 .203، وقوله عز وجل: )واذكروا هللا يف أايم معدودات( البقرة/28من هبيمة األنعام( احلج/

ومن مجلة الذكر املشروع يف هذه األايم املعلومات واملعدودات التكبري املطلق واملقيد ، كما 
فة التكبري املشروع: أن كل مسلم يكرب دلت على ذلك السنة املطهرة وعمل السلف، وص

ي لنفسه منفردا ويرفع صوته به حىت يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به، أما التكبري اجلماع
يعا، وينهونه الصوت ابلتكبري مجيعا، يبدأونه مج -اثنان فأكثر  -املبتدع فهو أن يرفع مجاعة 

 مجيعا بصوت واحد وبصفة خاصة.

ه، وال دليل عليه ، فهو بدعة يف صفة التكبري ما أنزل هللا هبا من وهذا العمل ال أصل ل
سلطان ، فمن أنكر التكبري هبذه الصفة فهو حمق ؛ وذلك لقوله صلى هللا عليه وسلم: )من 
عمل عمال ليس عليه أمران فهو رد( رواه مسلم. أي مردود غري مشروع. وقوله صلى هللا 

فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة( ، والتكبري عليه وسلم: )وإايكم وحمداثت األمور 
اجلماعي حمدث، فهو بدعة، وعمل الناس إذا خالف الشرع املطهر وجب منعه وإنكاره ؛ 
ألن العبادات توقيفية ال يشرع فيها إال ما دل عليه الكتاب والسنة ، أما أقوال الناس وآراؤهم 

دات ، املصاحل املرسلة ال تثبت هبا العبافال حجة فيها إذا خالفت األدلة الشرعية ، وهكذا 
 وإمنا تثبت لعبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إمجاع قطعي.

 واملشروع أن يكرب املسلم على الصفة املشروعة الثابتة ابألدلة الشرعية، وهي التكبري فرادى.

لسعودية اوقد أنكر التكبري اجلماعي ومنع منه مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم مفيت الداير 
رمحه هللا، وأصدر يف ذلك فتوى ، وصدر مين يف منعه أكثر من فتوى ، وصدر يف منعه 

 أيضا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.

وألف فضيلة الشيخ محود بن عبد هللا التوجيري رمحه هللا رسالة قيمة يف إنكاره واملنع منه ، 
 دلة على منع التكبري اجلماعي ما يكفي ويشفي واحلمدوهي مطبوعة ومتداولة وفيها من األ

 هلل.
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أما ما احتج به األخ الشيخ أمحد من فعل عمر رضي هللا عنه والناس يف مىن فال حجة فيه 
؛ ألن عمله رضي هللا عنه وعمل الناس يف مىن ليس من التكبري اجلماعي ، وإمنا هو من 

ا للناس هبا صوته ابلتكبري عمال ابلسنة وتذكري التكبري املشروع ؛ ألنه رضي هللا عنه يرفع 
فيكربون ، كل يكرب على حاله ، وليس يف ذلك اتفاق بينهم وبني عمر رضي هللا عنه على 
أن يرفعوا التكبري بصوت واحد من أوله إىل آخره ، كما يفعل أصحاب التكبري اجلماعي 

طريقة التكبري كله على ال اآلن ، وهكذا مجيع ما يروى عن السلف الصاحل رمحهم هللا يف
الشرعية، ومن زعم خالف ذلك فعليه الدليل ، وهكذا النداء لصالة العيد أو الرتاويح أو 
القيام أو الوتر كله بدعة ال أصل له ، وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة عن النيب صلى هللا 

لعلم فيما من أهل ا عليه وسلم أنه كان يصلي صالة العيد بغري أذان وال إقامة ، ومل يقل أحد
 نعلم أن هناك

]يعين: يف الوارد يف السنة[ نداء أبلفاظ أخرى ، وعلى من زعم ذلك إقامة الدليل ، واألصل 
عدمه ، فال جيوز أن يشرع أحد عبادة قولية أو فعلية إال بدليل من الكتاب العزيز أو السنة 

ذرة شرعية الناهية عن البدع واحمللعموم األدلة ال -كما تقدم   -الصحيحة أو إمجاع أهل العلم 
منها ، ومنها قول هللا سبحانه: )أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل أيذن به هللا( 

 .21الشورى/
ومنها احلديثان السابقان يف أول هذه الكلمة ، ومنها قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )من 

 صحته.أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد( متفق على 

وقوله صلى هللا عليه وسلم يف خطبة اجلمعة: )أما بعد فإن خري احلديث كتاب هللا وخري 
اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه وسلم وشر األمور حمداثهتا وكل بدعة ضاللة( خرجه مسلم 

 يف صحيحه ، واألحاديث واآلاثر يف هذا املعىن كثرية.

ات عليه ، وأن د وسائر إخواننا للفقه يف دينه والثبوهللا املسئول أن يوفقنا وفضيلة الشيخ أمح
جيعلنا مجيعا من دعاة اهلدى وأنصار احلق ، وأن يعيذان ومجيع املسلمني من كل ما خيالف 

 شرعه إنه جواد كرمي، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه " انتهى.

 (23-13/20" جمموع فتاوى ابن ابز " )
 ( :8/310نة الدائمة " )وجاء يف " فتاوى اللج
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" يكرب كل وحده جهرا، فإنه مل يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم التكبري اجلماعي، وقد 
 قال: )من عمل عمال ليس عليه أمران فهو رد( "

 ( :8/311وجاء فيها أيضا )

" التكبري اجلماعي بصوت واحد ليس مبشروع بل ذلك بدعة؛ ملا ثبت عن النيب صلى هللا 
 لفومل يفعله السوسلم أنه قال: )من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد( ،  عليه

الصاحل، ال من الصحابة، وال من التابعني، وال اتبعيهم، وهم القدوة، والواجب االتباع وعدم 
 االبتداع يف الدين " انتهى.

 ( :24/269وجاء فيها أيضا )

من عمل وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )" التكبري اجلماعي بدعة؛ ألنه ال دليل عليه، 
عمال ليس عليه أمران فهو رد( وما فعله عمر رضي هللا عنه ليس فيه دليل على التكبري 
اجلماعي، وإمنا فيه أن عمر رضي هللا عنه يكرب وحده فإذا مسعه الناس كربوا، كل يكرب 

 وحده، وليس فيه أهنم يكربون تكبريا مجاعيا " انتهى.

 اجملموعة الثانية( 2/236فيها أيضا )وجاء 

غري  -" التكبري اجلماعي بصوت واحد من اجملموعة بعد الصالة أو يف غري وقت الصالة 
مشروع، بل هو من البدع احملدثة يف الدين، وإمنا املشروع اإلكثار من ذكر هللا جل وعال بغري 

امتثاال لقوله تعاىل:  االستغفار، صوت مجاعي ابلتهليل والتسبيح والتكبري وقراءة القرآن وكثرة
)ايأيها الذين آمنوا اذكروا هللا ذكرا كثريا وسبحوه بكرة وأصيال( ، وقوله تعاىل: )فاذكروين 
أذكركم( ، وعمال مبا رغب فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله: )ألن أقول: سبحان 

سلم،  مما طلعت عليه الشمس( رواه مهللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكرب، أحب إيل
وقوله: )من قال سبحان هللا وحبمده مائة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر( 
رواه مسلم والرتمذي واللفظ له، واتباعا لسلف هذه األمة، حيث مل ينقل عنهم التكبري 

ل من العبادات، واألصاجلماعي، وإمنا يفعل ذلك أهل البدع واألهواء، على أن الذكر عبادة 
فيها التوقيف على ما أمر به الشارع، وقد حذر النيب صلى هللا عليه وسلم من االبتداع يف 

 من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد( " انتهى.»الدين، فقال: 

 (105644وانظر جواب السؤال رقم )
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 وهللا أعلم.

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." 
 قبل صالة العيد"حكم التكبري اجلماعي  .150

ƒ ـ]قبل صالة العيد الناس يعملون الذكر اجلماعي ، هل هذا بدعة أم مشروع يف صالة
 العيد؟ لو ذلك يعترب بدعة ماذا يفعل ، هل خيرج من املصلى إىل أن تبدأ الصالة؟[ـ

 ^احلمد هلل

ر ئالتكبري يف العيد من السنن املشروعة عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وهي عبادة كسا
العبادات، جيب االقتصار فيها على الوارد، وال جيوز اإلحداث يف كيفيتها، وإمنا يكتفى مبا 

 ورد يف السنة واآلاثر.

وقد أتمل فقهاؤان يف التكبري اجلماعي الواقع اليوم، فلم جيدوا ما يسنده من األدلة، فأفتوا 
ن البدعة ا يعد مببدعيته، ذلك أن كل إحداث يف أصل العبادة أو يف كيفيتها وصفته

املذمومة، ويشمله قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه 
 (1718فهو رد( رواه مسلم )

 يقول الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه هللا:

" التكبري الذي كان يعمل يف املسجد احلرام يوم العيد، جيلس شخص أو أشخاص يف سطح 
جياوبوهنم يف املسجد، فقام الشيخ عبد العزيز بن ابز وأنكر عليهم زمزم ويكربون، وأانس 

هذه الكيفية وقال: إهنا بدعة. ومقصود الشيخ أهنا بدعة نسبية هبذا الشكل اخلاص، وال 
يقصد أن التكبري بدعة، فتذمر من ذلك بعض عوام أهل مكة، ألهنم قد ألفوا ذلك، وهذا 

هها، وسلوك هذه الكيفية يف التكبري ال أعرف أان وجهو الذي حدا.. على رفعه هذه الربقية، 
فاملدعي شرعية ذلك هبذا الشكل عليه إقامة الدليل والربهان، مع أن هذه املسألة جزئية ال 

 ينبغي أن تصل إىل ما وصلت إليه " انتهى.

 ( .128، 127/  3" جمموع فتاوى العالمة حممد بن إبراهيم " )

 ز رمحه هللا:ويقول الشيخ عبد العزيز بن اب
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" احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، 
 وبعد:

ا فيه رضاه وفقه هللا مل -فقد اطلعت على ما نشره فضيلة األخ الشيخ: أمحد بن حممد مجال 
ة العيد اليف بعض الصحف احمللية من استغرابه ملنع التكبري اجلماعي يف املساجد قبل ص -

العتباره بدعة جيب منعها ، وقد حاول الشيخ أمحد يف مقاله املذكور أن يدلل على أن 
التكبري اجلماعي ليس بدعة وأنه ال جيوز منعه ، وأيد رأيه بعض الكتاب ؛ وخلشية أن يلتبس 
األمر يف ذلك على من ال يعرف احلقيقة حنب أن نوضح أن األصل يف التكبري يف ليلة العيد 

بل صالة العيد يف الفطر من رمضان ، ويف عشر ذي احلجة ، وأايم التشريق ، أنه مشروع وق
لوا يف هذه األوقات العظيمة، وفيه فضل كثري ؛ لقوله تعاىل يف التكبري يف عيد الفطر: )ولتكم

 ، وقوله تعاىل يف عشر ذي185العدة ولتكربوا هللا على ما هداكم ولعلكم تشكرون( البقرة/

ايم التشريق: )ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم هللا يف أايم معلومات على ما رزقهم احلجة وأ
 .203، وقوله عز وجل: )واذكروا هللا يف أايم معدودات( البقرة/28من هبيمة األنعام( احلج/

ومن مجلة الذكر املشروع يف هذه األايم املعلومات واملعدودات التكبري املطلق واملقيد ، كما 
ذلك السنة املطهرة وعمل السلف، وصفة التكبري املشروع: أن كل مسلم يكرب  دلت على

ي لنفسه منفردا ويرفع صوته به حىت يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به، أما التكبري اجلماع
يعا، وينهونه الصوت ابلتكبري مجيعا، يبدأونه مج -اثنان فأكثر  -املبتدع فهو أن يرفع مجاعة 

 د وبصفة خاصة.مجيعا بصوت واح

وهذا العمل ال أصل له، وال دليل عليه ، فهو بدعة يف صفة التكبري ما أنزل هللا هبا من 
سلطان ، فمن أنكر التكبري هبذه الصفة فهو حمق ؛ وذلك لقوله صلى هللا عليه وسلم: )من 
عمل عمال ليس عليه أمران فهو رد( رواه مسلم. أي مردود غري مشروع. وقوله صلى هللا 

ليه وسلم: )وإايكم وحمداثت األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة( ، والتكبري ع
اجلماعي حمدث، فهو بدعة، وعمل الناس إذا خالف الشرع املطهر وجب منعه وإنكاره ؛ 
ألن العبادات توقيفية ال يشرع فيها إال ما دل عليه الكتاب والسنة ، أما أقوال الناس وآراؤهم 

إذا خالفت األدلة الشرعية ، وهكذا املصاحل املرسلة ال تثبت هبا العبادات ، فال حجة فيها 
 وإمنا تثبت لعبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إمجاع قطعي.
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 واملشروع أن يكرب املسلم على الصفة املشروعة الثابتة ابألدلة الشرعية، وهي التكبري فرادى.

دية لشيخ حممد بن إبراهيم مفيت الداير السعو وقد أنكر التكبري اجلماعي ومنع منه مساحة ا
رمحه هللا، وأصدر يف ذلك فتوى ، وصدر مين يف منعه أكثر من فتوى ، وصدر يف منعه 

 أيضا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.

 ،وألف فضيلة الشيخ محود بن عبد هللا التوجيري رمحه هللا رسالة قيمة يف إنكاره واملنع منه 
وهي مطبوعة ومتداولة وفيها من األدلة على منع التكبري اجلماعي ما يكفي ويشفي واحلمد 

 هلل.

أما ما احتج به األخ الشيخ أمحد من فعل عمر رضي هللا عنه والناس يف مىن فال حجة فيه 
؛ ألن عمله رضي هللا عنه وعمل الناس يف مىن ليس من التكبري اجلماعي ، وإمنا هو من 

ا املشروع ؛ ألنه رضي هللا عنه يرفع صوته ابلتكبري عمال ابلسنة وتذكريا للناس هبالتكبري 
فيكربون ، كل يكرب على حاله ، وليس يف ذلك اتفاق بينهم وبني عمر رضي هللا عنه على 
أن يرفعوا التكبري بصوت واحد من أوله إىل آخره ، كما يفعل أصحاب التكبري اجلماعي 

روى عن السلف الصاحل رمحهم هللا يف التكبري كله على الطريقة اآلن ، وهكذا مجيع ما ي
الشرعية، ومن زعم خالف ذلك فعليه الدليل ، وهكذا النداء لصالة العيد أو الرتاويح أو 
القيام أو الوتر كله بدعة ال أصل له ، وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة عن النيب صلى هللا 

ا بغري أذان وال إقامة ، ومل يقل أحد من أهل العلم فيمعليه وسلم أنه كان يصلي صالة العيد 
 نعلم أن هناك

]يعين: يف الوارد يف السنة[ نداء أبلفاظ أخرى ، وعلى من زعم ذلك إقامة الدليل ، واألصل 
عدمه ، فال جيوز أن يشرع أحد عبادة قولية أو فعلية إال بدليل من الكتاب العزيز أو السنة 

لعموم األدلة الشرعية الناهية عن البدع واحملذرة  -كما تقدم   -لعلم الصحيحة أو إمجاع أهل ا
منها ، ومنها قول هللا سبحانه: )أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل أيذن به هللا( 

 .21الشورى/
ومنها احلديثان السابقان يف أول هذه الكلمة ، ومنها قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )من 

 هذا ما ليس منه فهو رد( متفق على صحته. أحدث يف أمران

وقوله صلى هللا عليه وسلم يف خطبة اجلمعة: )أما بعد فإن خري احلديث كتاب هللا وخري 
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اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه وسلم وشر األمور حمداثهتا وكل بدعة ضاللة( خرجه مسلم 
 يف صحيحه ، واألحاديث واآلاثر يف هذا املعىن كثرية.

ن ملسئول أن يوفقنا وفضيلة الشيخ أمحد وسائر إخواننا للفقه يف دينه والثبات عليه ، وأوهللا ا
جيعلنا مجيعا من دعاة اهلدى وأنصار احلق ، وأن يعيذان ومجيع املسلمني من كل ما خيالف 

 شرعه إنه جواد كرمي، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه " انتهى.

 (23-13/20" )" جمموع فتاوى ابن ابز 
 ( :8/310وجاء يف " فتاوى اللجنة الدائمة " )

" يكرب كل وحده جهرا، فإنه مل يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم التكبري اجلماعي، وقد 
 قال: )من عمل عمال ليس عليه أمران فهو رد( "

 ( :8/311وجاء فيها أيضا )

لى هللا ة؛ ملا ثبت عن النيب ص" التكبري اجلماعي بصوت واحد ليس مبشروع بل ذلك بدع
 لفومل يفعله السعليه وسلم أنه قال: )من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد( ، 

الصاحل، ال من الصحابة، وال من التابعني، وال اتبعيهم، وهم القدوة، والواجب االتباع وعدم 
 االبتداع يف الدين " انتهى.

 ( :24/269وجاء فيها أيضا )

اجلماعي بدعة؛ ألنه ال دليل عليه، وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )من عمل " التكبري 
عمال ليس عليه أمران فهو رد( وما فعله عمر رضي هللا عنه ليس فيه دليل على التكبري 
اجلماعي، وإمنا فيه أن عمر رضي هللا عنه يكرب وحده فإذا مسعه الناس كربوا، كل يكرب 

 ربون تكبريا مجاعيا " انتهى.وحده، وليس فيه أهنم يك

 اجملموعة الثانية( 2/236وجاء فيها أيضا )

غري  -" التكبري اجلماعي بصوت واحد من اجملموعة بعد الصالة أو يف غري وقت الصالة 
مشروع، بل هو من البدع احملدثة يف الدين، وإمنا املشروع اإلكثار من ذكر هللا جل وعال بغري 

له تعاىل: سبيح والتكبري وقراءة القرآن وكثرة االستغفار، امتثاال لقو صوت مجاعي ابلتهليل والت
)ايأيها الذين آمنوا اذكروا هللا ذكرا كثريا وسبحوه بكرة وأصيال( ، وقوله تعاىل: )فاذكروين 
أذكركم( ، وعمال مبا رغب فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله: )ألن أقول: سبحان 



192 

 

إله إال هللا، وهللا أكرب، أحب إيل مما طلعت عليه الشمس( رواه مسلم،  هللا، واحلمد هلل، وال
وقوله: )من قال سبحان هللا وحبمده مائة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر( 
رواه مسلم والرتمذي واللفظ له، واتباعا لسلف هذه األمة، حيث مل ينقل عنهم التكبري 

بدع واألهواء، على أن الذكر عبادة من العبادات، واألصل اجلماعي، وإمنا يفعل ذلك أهل ال
فيها التوقيف على ما أمر به الشارع، وقد حذر النيب صلى هللا عليه وسلم من االبتداع يف 

 من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد( " انتهى.»الدين، فقال: 

 (105644وانظر جواب السؤال رقم )
 وهللا أعلم.

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." 
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