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  !!!ةِ دَ حِ ت مُ الْ مِ مَ اْألُ  تِ رَاارَ قَـ  نَ مِ  سَ يْ لَ  ةِ ن الس وَ  اْلُقْرآنِ نَ مِ  هُ ذُ خُ أْ ا نَ نَ ينُـ دِ !  رُ كْ ا بَ يَ 
، َمَع "نِ سِ حْ مُ الْ  دُ بْ عَ الْ  رٌ كْ بَ ": هُ وز ، امسُْ يُ نُـ  اءِ سَ حْ اْألَ  ةِ يفَ حِ  صَ ِيف  بٍ اتِ كَ ، لِ " ِبْدَعة ُمْلِهَمة يفُ رِ الش  ي وِ بَ الن  دُ لِ وْ مَ الْ : "انِ وَ نْـ عُ بِ الٍ قَ ى مَ لَ عَ ٌد رَ 

  !!!َعَلْيِه ِيف َمَقالِِه فَاْعَتَذُروا ْلَمْرُدوِد التَـْنِبيِه َعَلى َأين أََرْدُت ِمَن اْلَمْسُؤوِلَني ِيف الصِحيَفِة أَْن يـَْنُشُروا َمَقاِيل َهَذا لَِتوِضيِح َأْخطَاِء ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  :أما بعد ... احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني 

  )مقدمة(
" املولــــد النبــــوي الشــــريف ِبْدَعــــة ُمْلِهَمــــة: "قــــرأت يف صــــحيفة األحســــاء نيــــوز مقــــاًال بعنــــوان 

ه تناقضــــات وقــــد تأملــــت هــــذا املقــــال فوجــــدت فيــــ، " العبــــد احملســــنبكــــر : "امســــه  اتــــبلك
  :مغالطات كثرية ، ال جيوز السكوت عن بياا وردها ، فأقول وباهللا التوفيق و 

)١(  
 أيام أهم من يوماً  جلعله العظماء والدة يوم اختيار إىل الناس يلجأ وقد: "يقول الكاتب  -

 به واالفتخار عنه احلديث حول الذكرى وإعادة وأتباعه حمبيه على غالية ومناسبة األمة
 النهضة يف الفاعل ودوره العطرة بسريته الناشئة وتعريف طريقه على والسري ديه واالقتباس
 . "واألمة باتمع

 الشريف مبولده االحتفال مشروعية حول عام كل  يف اجلدل يتجدد ما وعادة":ويقول أيضاً  -
 ويوم عطرة وذكرى خالدة مناسبة الشريف النبوي املولد مناسبة يرى من بني ... عدمه من

 كال  عجز يف املفارقة تكون ، السنة عن وخروج ُمْبَتدعه ِبدعه يراها من وبني ، عظيم
 ، به والتشنيع عمله بطالن وإظهار ، منه النيل وحماولة ، اآلخر نظر وجهة فهم يف الفريقني
  ."الضاللب ووصفه عليه والتهجم

 يف الشريف النبوي املولد لذكرى املصاحبة األخطاء بعض إىل ننظر وملاذا":ويقول أيضًا  -
 "؟ املناسبة إلحياء ارافضً  ابُوقً  منها وجنعل وتصرفام املسلمني سلوك

 من خطوة أي أمام ومانعا احاجزً  وجنعلها الِبدعة نظرية علينا ُتسيطر وملاذا":ويقول أيضًا  -
  "؟ شأم من وتُعلي م وتفتخر بعظمائه اتمع تربط أن شأا

 ثابت وهو نظرنا وجهة من ِبْدعة بأنه عمال أو سلوكا نصف عندما وهل":ويقول أيضًا  -
  "ومشروعيته؟ أمهيته يرى من مبواجهة نقوم صحته على غرينا لدى باالستحسان
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 عند امستحبً  عمال وال ااجبً و  ليس الشريف النبوي باملولد االحتفال كان  وإذا":ويقول أيضاً  -
  "؟ عليه والعويل التهويل هذا كل  فلماذا َحسنٌ  وذِكرٌ  ممدوحٌ  أمرٌ  هو وإمنا به القائلني

 وإسالمية إنسانية رسالة له يوم الشريف النبوي املولد يوم من جنعل ال وملاذا":ويقول أيضًا  -
 حسب كل  مضامينها حتقيق على للعمل اجلميع ونناشد والسالم احملبة إىل تدعو عام كل  يف

  "؟ واحدة غاية حنو طريقته
  : التعليق

موقوف على الكتاب يف مجيع مناحي احلياة دينناتعاليم وغريه أن  املقالهذا كاتب ليعلم   -
،  اختيار الناسيتدخل يف ذلك ، ال رضي اهللا عنهم سلف األمة  بفهم، الصحيحةوالسنة

، فما ثبت يف  !!وال هيئة األمم املتحدة، وال استحساموال ذوقهم ، ،  عقوهلمال و 
، وما مل يثبت فإنه يرد وال يفعل ، تركًا أو أو تقريراً فعالً قوًال أو الكتاب والسنة عملنا به ، 
 .إنه حيكم عليه بالضالل والبدعةومن أىب وعاند وخالف ، ف

هي احملدثة يف الدين ، مما مل يشرعه اهللا تعاىل وال رسوله صلى اهللا عليه وسلم ،  :البدعة و  -
 :ومن األدلة يف ذلك 

يِن َما َلْم يَْأَذن بِِه اللُه َوَلْوَال َكِلَمُة اْلَفْصِل : "تعاىل قوهل • َن الدَأْم َلُهْم ُشرََكاء َشَرُعوا َلُهم م
نَـُهْم َوِإن الظالِ    ] .٢١:الشورى"[ِميَن َلُهْم َعَذاٌب أَلِيمَلُقِضَي بـَيـْ

َوَأن َهـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتِبُعوُه َوَال تـَتِبُعوْا السُبَل فـَتَـَفرَق ِبُكْم َعن : "تعاىل وقوهل •
 ] .١٥٣:األنعام"[َسِبيِلِه  َذِلُكْم َوصاُكم بِِه َلَعلُكْم تـَتـُقون

أخرجه "[َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمرِنَا َهَذا َما لَْيَس ِمْنُه فـَُهَو َرد : "م صلى اهللا عليه وسل وقوله •
  )] .٤٥١٣(، ومسلم ) ٢٦٩٧(البخاري 

أخرجه مسلم "[َمْن َعِمَل َعَمًال لَْيَس َعَلْيِه َأْمُرنَا فـَُهَو َرد : "صلى اهللا عليه وسلم  وقوله -
)١٧١٨. [( 

كلها حمرمة ، وكلها ضاللة ، ال يستثىن منها   البدع: لكاتب املقال املشار إليهأقول و  -
وبدعة غري ملهمة ،  -كما يصفها الكاتب-" بدعة ملهمة:" ، وتقسيم البدع إىل ألبتةشيء

، والنيب صلى اهللا أمر حمدث ، ليس عليه دليل يرجع إليه : وبدعة حسنة ، وبدعة سيئة
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بني يدي اهللا ورسوله صلى اهللا  عليه وسلم حكم عليها بالضاللة ، أما املفتئتون ، املتقدمون
  :بدعة حسنة ، أو بدعة ملهمة :  عنه يقولونيعارضون ذلك و  الذين عليه وسلم فهم

فَِإنُه َمْن يَِعْش ِمْنُكْم بـَْعِدى َفَسيَـَرى اْخِتَالفًا َكِثيًرا ، فـََعَلْيُكْم : "صلى اهللا عليه وسلم  قال •
َها بِالنـَواِجِذ ، ِبُسنِتى َوُسنِة اْلُخَلَفاِء اْلَمهْ  ِدييَن  الراِشِديَن ؛ َتَمسُكوا ِبَها َوَعضوا َعَليـْ

أخرجه أبو داوود ["فَِإن ُكل ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكل ِبْدَعٍة َضالَلَةٌ َوِإياُكْم َوُمْحَدثَاِت األُُموِر ؛ 
 )] .٢٦٧٦(، والرتمذي ) ٤٦٠٩(

كل طريقة وكل حنلة حيدثها الناس ختالف شرع : "بن باز رمحه اهللا عبد العزيز  وقال الشيخ •
َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمرِنَا َهَذا َما " :اهللا ، فهي داخلة يف قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 وداخلة يف احلديث )] . ٤٥١٣(، ومسلم ) ٢٦٩٧(أخرجه البخاري "[لَْيَس ِمْنُه فـَُهَو َرد
، " ِرُق َهِذِه األَُمُة َعَلى َثَالٍث َوَسْبِعيَن ِفْرَقٍة ، ُكلَها ِفي الناِر ِإَال َواِحَدةَوَستَـْفتَ " :الصحيح

، ويف )] ٤٥٩٩(أخرجه أبو داود [، " الَجَماَعةُ " :ومن هي يا رسول اهللا ؟ قال: قيل 
"[ َما أَنَا َعَلْيِه َوَأْصَحاِبيَمْن َكاَن َعَلى : "َوَما ُهْم يَا َرُسول اهللا ؟قَاَل : قَاُلوا    :رواية أخرى

، فكل طريقة أو عمل أو عبادة حيدثها الناس )] ٣٩٩٣(وابن ماجه) ٢٦٤٠(والرتمذي
يتقربون ا إىل اهللا ، ويروا عبادة ويبتغون ا الثواب وهي ختالف شرع اهللا فإا تكون 

هللا عليه بدعة ، وتكون داخلة يف هذا الذم والعيب الذي بينه رسول اهللا صلى ا
 .)] ١/١٣(فتاوى نور على الدرب"[وسلم

أن حترمي البدع من الدين ، قد جاءت به آيات  -أيها الكاتب –من األدلة السابقةنتبني  -
تصفه ا منا ، وال وجهة نظر ، كما القرآن الكرمي وسنة املصطفى األمني ، ليس استحسانً 

 ثابت وهو نظرنا وجهة من ِبْدعة بأنه عمًال  أو اسلوكً  نصف عندما وهل": حني قلت
   ، "ومشروعيته؟ أمهيته يرى من مبواجهة نقوم صحته على غرينا لدى باالستحسان

 وحماولة ، اآلخر نظر وجهة فهم يف الفريقني كال  عجز يف املفارقة تكون" : قلتوحني 
  ."بالضالل ووصفه عليه والتهجم ، به والتشنيع عمله بطالن وإظهار ، منه النيل

 : رداً على عبارته السابقة -أيضاً -للكاتبوأقول  -
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إن أهل االتباع والسنة ، ال يتجاوزون الكتاب والسنة فيما يقولون ويتصرفون ، فإذا وجدوا  )١
يردوا بعلم وحكمة ، ويظهرون بطالن عملها  -بال جماملة-أخطاًء ظاهرة يف الناس فإم 

يُن النِصيَحةُ " ألننصحاً هللا ولعامة املخطئني ؛ دفاعًا عن دين اهللا ، و  أرشد إىل كما، " الد
أو يسكتون عنها  ألخطاء املخطئني ،ال يتأولون     ، ذلك رسولنا الكرمي صلى اهللا عليه وسلم

أو يداهنون من أتى ا ، ألم أهل هداية وبصرية ، قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه ، 
ِذهِ : "وسلم  َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللِهَعَلٰى َبِصيَرٍة أَنَا َوَمِن اتـبَـَعِني َوُسْبَحاَن اللِه َوَما أَنَا  ُقْل هَٰ

 ، ] ١٠٨:يوسف["ِمَن اْلُمْشرِِكينَ 

لبدعة فإم حيكمون عليها بأا ضاللة ، وال اخطئني وصف إذا انطبق على أخطاء املو  )٢
ا وهم يتبعون نبيهم وحبيبهم حممداً كيف يعترب جمً   -تقولكما –" جماً "يعترب ذلك 
 ] .خترجيه قريباً  تقدم"[ُكل ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكل ِبْدَعٍة َضالََلةٌ : "حني قال 

لزعماء والعظماء اعمل موالد ومناسبات لألنبياء و  -أيها الكاتب- من البدع احلادثة - 
 بتنظيم وترتيباليت تعاد كل عام ،  وعمل املناسبات واملصلحني وغريهم ؛ ألن االحتفاالت

- للضيوف والقادمينأمر ال يكون لوالئم ابفرح وسرور ولبس للجديد ، وعمل ، و  معني
فقط ، ففعله  الفطر ، واإلضحى الشريعة الغراء ؛ عيد تبهمما جاء ؛إال للمشروع  -باملشروع

 ة للكافرين ،بدعة حمدثة يف الدين ، وفيه مشاالعيدينهذين لغري 
وللنيب صلى اهللا عليه وسـلم خطـب وعهـود ووقـائع : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا  •

ـــه : يف أيـــام متعـــددة مثـــل يـــوم بـــدر، وحنـــني، واخلنـــدق، وفـــتح مكـــة، ووقـــت هجرتـــه، ودخول
مث مل يوجــب ذلــك أن يتخــذ أمثــال  ، املدينــة، وخطــب لــه متعــددة يــذكر فيهــا قواعــد الــدين

وإمنا يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حـوادث عيسـى  ، تلك األيام أعياًدا
وإال لـم يحـدث  ، وإنما العيد شريعة، فما شرعه اهللا اتبـععليه السالم أعياًدا، أو اليهود، 

 .)] ٢/١٢٣(اقتضاء الصراط املستقيم ["في الدين ما ليس منه
العيــد اســم ملــا :فتــاوى اجلنــة الدائمــة برئاســة مساحــة الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز رمحــه اهللا  ويف •

، إمـا بعـود السـنة أو الشـهر أو األسـبوع أو حنـو ذلـك ؛ يعود من االجتماع على وجه معتـاد 
االجتمــاع يف  : يــوم عائــد كيــوم عيــد الفطــر ويوماجلمعــة، ومنهــا: منهــا ، ا فالعيــد جيمــع أمــورً 
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مـا كـان ...  األعمال اليت يقام ـا يف ذلـك اليـوم مـن عبـادات وعـادات: م، ومنها ذلك اليو 
ا بــه التنســك والتقــرب أو التعظــيم كســبا لألجــر، أو كــان فيــه تشــبه بأهــل مــن ذلــك مقصــودً 

داخلــة يف عمــوم قــول ، فهــو بدعــة حمدثــة ممنوعــة ، اجلاهليــة أو حنــوهم مــن طوائــف الكفــار 
رواه البخاري  ،"َأْحَدَث ِفي َأْمرِنَا َهَذا َما لَْيَس ِمْنُه فـَُهَو َرد َمْن " :النبيصلى اهللا عليه وسلم 

االحتفــال بعيــد املولــد، وعيــد األم، والعيــد الــوطين؛ ملــايف األول مــن : مثــال ذلــك ، ومســلم 
ومــا   ...إحــداث عبــادة مل يــأذن ــا اهللا، وملــا يف ذلــك التشــبه بالنصــارى وحنــوهم مــن الكفــرة

ملصـــلحة األمـــة وضـــبط أمورهـــا؛ كأســـبوع املـــرور، ؛  كـــان املقصـــود منـــه تنظـــيم األعمـــال مـــثًال 
وتنظيم مواعيد الدراسة، واالجتماع باملوظفني للعمل وحنو ذلك مما ال يفضي به إىل التقـرب 
والعبادة والتعظيم باألصالة، فهو من البدع العادية اليت ال يشملها قوله صلى اهللا عليه وسلم 

،  افـال حـرج فيـه، بـل يكـون مشـروعً  ، "َأْحَدَث ِفي َأْمرِنَا َهَذا َما لَـْيَس ِمْنـُه فـَُهـَو َرد َمْن : "
فتـــاوى اللجنـــة الدائمــــة "[وبـــاهللا التوفيـــق وصــــلى اهللا علـــى نبينـــا حممــــد، وآلـــه وصـــحبه وســــلم

)٨٨-٣/٨٧. [(  
 املصاحبة األخطاء": حنن مل نرفض ومننع بدعة املولد ألجل :  -أيضاً - وأقول للكاتب -

كما تزعم ، "؟ املناسبة إلحياء ارافضً  ابُوقً  منها وجنعل ، وتصرفام املسلمني سلوك يف )هلا(
إمنا منعناها ألجل أن النيب املصطفى صلى اهللا عليه وسلم مل يعملها ، وال صحابته الكرام ؛ 

لي رضي اهللا عنهم أبو بكر الصديق ، وال الفاروق عمر ، وال عثمان ، وال ع: مل يعملها 
 يف القرن الرابع -أول ما أحدثت-أمجعني ، وال أحد من سلفنا الصاحل ، وإمنا أحدثت 

عيد حمدث بدعة ضاللة ،ويزيد جرم التحرمي الفاطمي ، فكل  يد وايل مصرعلى ،  اهلجري
، وقد كتبت يف ذلك مقاًال مطوًال منشورًا يف صحيفة منكرات أخرى  انضاف إليهلو 

 :نيوز ، مسطور على الرابط التايل األحساء 

]https://ala7sa.com/almoled/[ 

على إحداث مولد واحد رأيه واستحسانه مل يقصر -باحلقهداه اهللا وبصره -والكاتب  -
 والدة يوم"أن يكون  أرادهي مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، بل اليت و ،ملناسبة واحدة 

يريد أن جيعل مواليد العظماء  ، "حمبيه على غالية ومناسبة األمة أيام أهم من يوماً  العظماء
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 -اليوم-االبتداع احلدث و مناسبات جلميع األمة إلحياء ذكراهم ، كما يفعل كثري من أهل 
َمْن َتَشبَه بَِقْوٍم فـَُهَو "، وفيما يفعلون  -والعياذ باهللا-، مشاني الكفار يف العامل 

ُهمْ   )] .٤٠٣١(رواه أبو داوود ["ِمنـْ

من ارتباط  جمانبتها مانعأا يزعم ن من أمر البدع وخطورا ،يهو يف مقاله هذا والكاتب  -
 أي أمام اومانعً  احاجزً  وجنعلها الِبدعة نظرية علينا ُتسيطر ملاذا": ويقول  اتمع بعظمائه ،

فهل يريد  إىل آخر ما قال ، "... م وتفتخر بعظمائه اتمع تربط أن شأا من خطوة
 الكاتب منا أن نرتك الشرع واحلق واألدلة الدالة على حرمة البدع ، ونأخذ باستحسانه

قد كمل ، وال حاجة لنا مبحدثات ومبتدعات ما  -أيها الكاتب-الدين  !!ورأيه  وذوقه
ْسَالِم ِبْدَعًة يـََراَها َحَسَنًة،  َمنِ "أنزل اهللا ا من سلطان ،و َزَعَم َأن فّقْد ابـَْتدََع ِفي اْإلِ

اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ": ِألَن اللَه يـَُقولُ  ؛ ُمَحمًدا َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َخاَن الرَسالَةَ 
 .)]١/٤٩(الشاطيب ["َال َيُكوُن اْليَـْوَم ِديًنا، َفَما َلْم َيُكْن يـَْوَمِئٍذ ِديًنا، فَ ]٣:املائدة["ِديَنُكمْ 

 اواجبً  ليس الشريف النبوي باملولد االحتفال كان  وإذا":يقول الكاتب يف مقاله آنف الذكر  -
 هذا كل  فلماذا َحسنٌ  وذِكرٌ  ممدوحٌ  أمرٌ  هو وإمنا ، به القائلني عند امستحبً  عمًال  وال

 :أقول وجواباً على هذا  "؟ عليه والعويل التهويل

إنا مل نفعله باعتبار أنه عبادة واجبة أو مستحبة ، بل عملناه عادة : "ايزين للمولد  قول
على وفق -صدر منهم  وحكم الذيوإمنا العربة تكون مبا صدر منهم ،  ال عربة به :" فقط

ة ؛ وملا فيه من مشا التحرمي ؛ ألنه بدعة حمدثة:هو -ما تقدم من األدلة ونقول أهل العلم
فيه  فلن يكونعلى النص  ًا يف حكمهموقوفإذا كان  -يا بكر-احملدث ، واألمر الكفار 

  !!ويل وال عويل 
 إنسانية رسالة له يوم الشريف النبوي املولد يوم من جنعل ال ملاذا":أما قول الكاتب  -

 :عليه أقول  ورداً فيه ما فيه ، فقوله هذا ..." والسالم احملبة إىل تدعو عام كل  يف وإسالمية

السالم واحملبة تكمن يف اتباع السنة احملمدية ، والوقوف عندها بال حدث وال ابتداع ،  )١
َوَمن ُيِطِع اللَه َوَرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجناٍت : "والشقاء والعذاب تكون يف خمالفتها ، قال تعاىل 

ْبهُ  يـَُعذ ١٧:الفتح["َعَذابًا أَلِيًما َتْجِري ِمن َتْحِتَها األَنـَْهاُر َوَمن يـَتَـَول[ . 
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فقام بعبادة اهللا تعاىل ، وأخلصها له ؛ املسلم إن حقق كلمة التوحيد ؛ وعمل مبقتضاها  )٢
وحده ، وهجر الشرك والبدع واحملدثات بأنواعها ، وعمل مبا جاء يف كتاب اهللا تعاىل وسنة 
نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فإنه بذلك يكون قد حقق يف كل أيامه رسائل سامية 

،  مطمئن النفس: حواله يف دائم أسى ميصبح و ي،  اً وأمان اً وأمن، اً وصالح اً حمبة وسالم؛
 :  صباحًا ومساءً ، وإال حيقق ذلك فإنه يف دائم أحواله الفؤاد ، منشرح وضيء الوجه ، 

َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري فَِإن لَُه ": خبيث النفس ، مظلم الوجه ، ضيق الفؤاد ، قال تعاىل 
  . ]١٢٤:طه["َمِعيَشًة َضنًكا َوَنْحُشُرُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى

)٢(  
 لالحتفال السنة يف عديدة اأيامً  جعلت المتحدة األمم منظمةإن: "يقول الكاتب 

 وعالقته معيشته وحتسني اإلنسان رقي أجل من فطرية وِقيم إنسانية وتطلعات مبناسبات
 ما أغلب أن مجيعاً  ندرك وحنن ، تعبده طريقة اختيار في وحقه ومتيزه وإبداعه باآلخر
 سلوك كل  يف جتلت وقد اإلسالم رسالة يف الكرمي نبينا سبقها قد الدولية املنظمة إليه تدعو
 األيام ألغلب األساس كان  فإذا ، وسلم وآله عليه اهللا صلى حممد نبينا ودعوة

 حيق أفال الكريم نبينا إليه دعا ما هو العالم في التوعوية واالحتفاالت والمناسبات
 القدوة تأصيل يف يـُْبدعوا وأن الشريف مبولده حيتفلوا أن خاصة واملسلمني امةع للعامل

  "؟ واملسلم اإلنسان ووعي وسلوك عاطفة يف والنموذج
  : التعليق

 معه أقف أن علي يستوجب ، خطرياحنراف إليه املشار مقاله يف كالمه  من املقطع هذا يف
  : وقفات

 مساق يف وسقَتها ، عليها أمثلة ذكرتَ  وقد ، الكاتب أيها- املتحدة األمم دساتري إن )١
 يف- اإلسالم أهل حنن– شريعتنا أما ، اإلنسان وضعها ، وضعية وقوانني دساتري هي -املدح
 نبينا وسنة ربنا كتاب  يف هلا اهللا حبفظ حمفوظة ، مسطورة الشريفني احلرمني بالد ؛ بالدنا
 بدء منذ ، اهللا حفظهم وحكامنا قادتنا ذلك على سار ، وسلم عليه اهللا صلى حممد

 اهللا وفقه سلمان امللك الشريفني احلرمني خادم زمن يف ، هذا يومنا إىل الدولة تأسيس
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 جيد فيما الناس إفتاء يف مستمرون فيهم وبارك اهللا حفظم علماؤنا وهاهم ، وسدده وحفظه
 ضمن ، الصاحل السلف فهم على ، والسنة الكتاب ؛ املكرمني األصلني ضوء على هلم

 اخلصومات وقعت وإذا ، لإلفتاء الدائمة واللجنة ، العلماء كبار  هيئة يف الرمسية املؤسسات
 كل  ويف ، هللا واحلمد وأمان أمن يف وحنن ، شرعية حماكم فيها للفصل نافعند الناس بني

 . فقط األفاضل ئنااوعلم أمرنا لويل نتبع مناإ ، خارجي ألحد نتبع ال مستقلون حنن ذلك
 املناقضة ؛ الوضعية املتحدة األمم قوانني من قانون على هذا مقاله يف أثىن قد والكاتب )٢

 قوانينهم يف الغرب فعند ، "التعبد حرية" قانون وهو ، صرحية تامة مناقضة اإلسالم لعقيدة
 احلجر عبد لو حىت ، هذا يف عندهم إشكال ال ، تدينه يف حر اإلنسان أن العلمانية
 وحىت ، القرابني هلم ذبحو  نذرو  ، م استغاثو  ، اهللا دون من ودعاهم ، والبشر والشجر

 التعبدية احلرية هذه يف عندهم إشكال ال ، جالله جل العظيم اخلالق وأنكر أحلد لو
 ، اإلسالم دين إال دين ال : أنه ا اهللا يدين اليت عقيدته فإن املوحد املسلم أما ، اجلاهلية

 ، باطل فهو سواه دين وكل
يَن ِعنَد الّلِه اِإلْسَالُم َوَما اْختَـَلَف الِذيَن ُأْوتُوْا اْلِكَتاَب ِإال " :قال تعاىل  • الد ِمن بـَْعِد ِإن

نَـُهْم َوَمن َيْكُفْر بِآيَاِت الّلِه فَِإن الّلِه َسرِيُع اْلِحَساب فَإْن *َما َجاءُهُم اْلِعْلُم بـَْغًيا بـَيـْ
َحآجوَك فـَُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي لِّلِه َوَمِن اتـبَـَعِن َوُقل للِذيَن ُأْوتُوْا اْلِكَتاَب َواألُمييَن 

آل ["ِإْن َأْسَلُموْا فـََقِد اْهَتَدوْا وِإن تـََولْوْا فَِإنَما َعَلْيَك اْلَبَالُغ َوالّلُه َبِصيٌر بِاْلِعَبادأََأْسَلْمُتْم فَ 
 . ]٢٠-١٩:عمران

َر اِإلْسَالِم ِديًنا فـََلن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن : "وقال تعاىل  • َوَمن يـَْبَتِغ َغيـْ
 . ]٨٥:عمرانآل ["اْلَخاِسرِين

 َلَقْد َكَفَر الِذيَن قَاُلوْا ِإن الّلَه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم َوقَاَل اْلَمِسيُح يَابَِني: "وقال تعاىل  •
ْأَواُه ِإْسَرائِيَل اْعُبُدوْا الّلَه رَبي َورَبُكْم ِإنُه َمن ُيْشِرْك بِالّلِه فـََقْد َحرَم الّلُه َعَليِه اْلَجنَة َومَ 

لَـٍه ِإال لَقْد َكَفَر الِذيَن قَاُلوْا ِإن الّلَه ثَاِلُث َثالَثٍَة َوَما ِمْن إِ *  الناُر َوَما لِلظاِلِميَن ِمْن أَنَصار
ُهْم َعَذاٌب  ِإلَـٌه َواِحٌد َوِإن لْم يَنتَـُهوْا َعما يـَُقوُلوَن لََيَمسن الِذيَن َكَفُروْا ِمنـْ

  . ]٧٣-٧٢:املائدة["أَلِيم
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َوالِذي نـَْفُس ُمَحمٍد بَِيِدِه، َال َيْسَمُع ِبي َأَحٌد ِمْن َهِذِه : "وقال صلى اهللا عليه وسلم  •
يـَُهوِدي، َوَال َنْصَراِني، ثُم َيُموُت َوَلْم يـُْؤِمْن بِالِذي ُأْرِسْلُت بِِه، ِإال َكاَن ِمْن  اْألُمةِ 

 . )]٢٤٠(رواه مسلم "[َأْصَحاِب النارِ 
وانظر على الرابط التايل فتوى جامعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا يف هذا  •

  ] .https://www.binbaz.org.sa/article/360: [الشأن 
 ، اإلسالمي الدين هو دينها ، السعودية العربية اململكة بالدنا إن يقني علم يعلم والكاتب )٣

 ما بفضل قامت ما أول قامت وقد ، حمدثات وال بدع ال ، السلف عقيدة هي وعقيدا
 ا قام اليت،التوحيد دعوة من عليها اهللا من بن حممد واإلمام ، سعود بن حممد اإلمامان 

 تسمح ال ، هللا واحلمد هذا يومنا إىل صامدة ثابتة وهي ، تعاىل اهللا رمحهما ، عبدالوهاب
 بإظهار تسمح وال ، األخرى الباطلة للديانات املعابد وال الكنائس ببناء -وعقيدة دينا-

 عقيدة على ةالسن : هي ، الشاخمة اخلفاقة رايتها وإمنا ، فيها القاطنني االبتداع أهل شعائر
 فيما ترضي ال ؛ كره  من وكره ، غضب من غضب ولو ذلك يف تساوم ال ، األمة سلف

 جتعل إمنا ،غريها أو املتحدة األمم منظمات أو العاملية اهليئات من أو الناس من تفعألحداً 
 واه مييل جنده كله  ذا الكاتب علم ومع ، جالله جل ليلجلا الرمحن رضى عينيها نصب

 يف جها وميدح ، اإلسالم لدين املخالفة العاملية يئاتاهلو  نظماتامل تلك واه ما إىل
 !!"التعبد حرية" وقانون دستور

 يف التوعوية واالحتفاالت واملناسبات األيام ألغلب األساس كان  فإذا"  : الكاتب قول أما )٤
 عليه اهللا صلى حممد نبينا على وافرتاء منه افتئات اذفه : "الكرمي نبينا إليه دعا ما هو العامل
 خطته ما فيها جيد ولن ، الكاتب عليها فليطلع يدينا بني مكتوبة سنته وهذه ، وسلم
 اهللا صلى النيب على الكذب من غريه أو الكاتب وليحذر ، منه لتقو  حمض هو بل ،أنامله
 َكَذبَ   َمنْ " : وسلم عليه اهللا صلى قال ، أليم وعقابه ، وخيمة عقوبته فإن ، وسلم عليه
 ًدا، َعَليأْ  ُمتَـَعمْلَيَتبَـو   . )]٥( ومسلم ، )١٢٩١( البخاري رواه"[النارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  فـَ

)٣(  
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 ُمْلِهَمة ِبْدَعة أنه الشريف النبوي املولد ذكرى إىل ننظر أن علينا ... اأخريً " :يقول الكاتب 
 ، الهداية فجر وإشراقة الضياء أمل معها يتجدد وذكرى وضاءة ومشعة وقادة وطاقة

 العامل مجيع إىل وسالم حب ورسالة والناس المسلمين صفوف مختلف تجمع ووحدة
 إنسانية رسالة صاحب هو وسلم وآله عليه اهللا صلى عبداهللا بن حممد أن واملسلمني

 . "المسلمين طوائف أو مذاهب من لفئة وليس قاطبة الناس لجميع
  : التعليق

 : يلي فيما جنملها ، مالحظات عدة الكاتب كالم  من املقطع هذايف 
مشينة مذمومة  -شرعًا وفطرة-عجيبة منه ، البدع كما نعرفها  !!"بدعة ملهمة: "قوله  )١

يريد منا  -بقوله هذا-مرفوضة ؛ ترفضها األنفس السليمة ، والعقول املنرية ، لكن الكاتب 
رَبـَنا َال تُزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ "، والضاللة هداية ،  أن جنعل اخلبيث طيبًا ، واملذموم حسناً 

تَـَنا  " .َهَديـْ

وذكرى يتجدد ... بدعة ملهمةعلينا أن ننظر إىل ذكرى املولد النبوي الشريف أنه : "قوله  )٢
، عجيبة ثانية منه ، ألفاظ غريبة ، ال أدري ما  "معها أمل الضياء ، وإشراقة فجر الهداية

ال يقوهلا إال من  ألفاظ هذه !!"إشراقة فجر اهلداية"،  !!"أمل الضياء: "ا هنا الفائدة منه
 :  أقول للكاتب لكين هو مسجون ينتظر أمل اإلفراج ، وإشراقة احلرية ، 

هي اليت سوف توفر لك أمل الضياء ، وإشراقة فجر  -عندك-هل البدع امللهمة : أوالً  -
نفسك ، فأنت على خطر عظيم ، وإين لك  ن تراجعأإن قلت نعم ، فأرجو  !اهلداية ؟

 .ناصح أمني 

متسكنا بشريعتنا الغراء وعقيدتنا السلفية  بسببيف بلدنا اآلمن ، -أيها الكاتب-حنن : ثانياً  -
يف -يف ضياء دائم ، وهداية مشرقة، وقد يعرتي البعض منا -واحلمد هللا أوًال وآخراً -الصافية
ضعيف غري معصوم ، لكنه بطبعه اإلنسان  نألذلك يف العمل؛  نقص أو تقصري -أحايني

َوُتوبُوا ِإَلى : "العزيز الغفور  يبادر مسرعاً باللجوء إىل اهللا بالتوبة واالستغفار ؛ استجابة ألمر
 .]٣١:النور["اللِه َجِميًعا أَيـَها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلُكْم تـُْفِلُحون



]١١[  

 

 صفوف خمتلف جتمع ووحدة... أنه الشريف النبوي املولد ذكرى إىل ننظر أن علينا":قوله  )٣
 صلى عبداهللا بن حممد أن واملسلمني العامل مجيع إىل وسالم حب ورسالة ، والناس املسلمني

 مذاهب من لفئة وليس قاطبة الناس جلميع إنسانية رسالة صاحب هو وسلم وآله عليه اهللا
ت ال ق ال جتمع ، تشت تفر  -أيها الكاتب-عجيبة ثالثة منه ، البدع ،  "املسلمني طوائف أو

 أهل فرقة وشتات ،  :جمتمعون ؛ بعضهم أولياء بعض ، وأهل البدعة : أهل السنة  د ،توح
 :كل الرباءة منهم حتسبهم مجيعاً وقلوم متنافرة ، والنيب صلى اهللا عليه وسلم متربئ  

ُهْم ِفي َشْيٍء ِإنَما َأْمُرُهْم ِإَلى ِإن الِذيَن فـَرُقوْا ِدينَـُهْم وََكانُوْا ":قال تعاىل  • ِشيَـًعا لْسَت ِمنـْ
 . ]١٥٩:األنعام["الّلِه ثُم يـَُنبئُـُهم ِبَما َكانُوْا يـَْفَعُلون

إن اهللا أخــرب نبيــه صــلى اهللا عليــه وســلم أنــه : "قــال اإلمــام الطــربي يف تفســري اآليــة الســابقة  •
وال هــم  ، وأنــه لــيس مــنهم، ا فيــه وأحزابًــا شــيًعاوكــانوا فرقًــ، بــريء ممــن فــارق دينــه احلــق وفرقــه

منه، ألن دينه الذي بعثه اهللا به هو اإلسالم، دين إبراهيم احلنيفية، كما قال له ربه وأمره أن 
ـَراِهيَم َحِنيًفـا َوَمـا َكـاَن ": يقـول ُقْل ِإنِني َهَداِني رَبي ِإلَـى ِصـَراٍط ُمْسـَتِقيٍم ِدينًـا ِقَيًمـا ِملـَة ِإبـْ

فكــان مــن فــارق دينــه الــذي بعــث بــه صــلى اهللا عليــه وســلم ، ] ١٦١:األنعــام"[ِمَناْلُمْشــرِِكينَ 
 مـــن مشـــرك  ووثـــين  ويهـــودي  ـــف مبتـــدع قـــد ابتـــدع يف الـــدين مـــا ضـــّل بـــه عـــن  ونصـــراينومتحن

فهـــو بـــريء مـــن حممـــد صـــلى اهللا عليـــه ، الصـــراط املســـتقيم والـــدين القـــيم ملـــة إبـــراهيم املســـلم
ِإن الِذيَن فـَرُقوْا ِدينَـُهْم وََكانُوْا ِشيَـًعا : "قولـه وهو داخل يف عموم ، مد منه بريءوسلم، وحم

ُهْم ِفي َشْيءٍ    ()] .تفسري الطربي "[لْسَت ِمنـْ
إال حببل اهللا ، وال يكون االجتماع واحملبة إال على دين  -أيها الكاتب-ال يكون االعتصام و 

والعقيدة من تبعهم بإحسان ، و ليه وسلم وصحابته الكرام وسنة النيب صلى اهللا ع، اهللا 
تأمل سربة النيب املصطفى صلى اهللا عليه وسلم ، وسري يومن الساملة من البدع واحملدثات ، 

  حقيقة هذا األمر، له تبني سيالسلف الصاحلني 
 ]١٠٣:عمرانآل ["َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميًعا َوَال تـََفرُقواْ : "قال تعاىل  •
ــرَق ِبُكــْم َعــن : "وقــال تعــاىل  • ــُبَل فـَتَـَف ــوْا الس ــاتِبُعوُه َوَال تـَتِبُع ـــَذا ِصــَراِطي ُمْســَتِقيًما َف َوَأن َه

 . ]١٥٣:األنعام["َسِبيِلِه  َذِلُكْم َوصاُكم بِِه َلَعلُكْم تـَتـُقون



]١٢[  

 

:  عليــه وســلم هــذه اآليــة تــال رســول اهللا صــلى اهللا: "وعــن عائشــة رضــي اهللا عنهــا ، قالــت  •
ُهَو الِذَي أَنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنـُه آيَـاٌت مْحَكَمـاٌت ُهـن ُأم اْلِكتَـاِب َوُأَخـُر ُمَتَشـاِبَهاٌت "

نَـِة َوابِْتغَـاء  تَْأِويِلـِه َوَمـا يـَْعلَـُم فََأما الِذيَن في قـُُلوِبِهْم زَْيٌغ فـََيتِبُعوَن َما َتَشـابََه ِمْنـُه ابِْتغَـاء اْلِفتـْ
ال ُأْولُـوْا تَْأِويَلُه ِإال الّلُه َوالراِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن آَمنا بِِه ُكل مْن ِعنِد رَبـَنا َوَما َيذكُر إِ 

فَـــِإَذا رَأَْيـــِت " :قَـــاَل َرُســـوُل اِهللا َصـــلى اهللاُ َعَلْيـــِه َوَســـلَم : ، قَالَـــْت ] ٧:آل عمـــران"[األْلَبـــاب
ــــَذُروُهمْ  ــــمى اهللاُ فَاْح ــــِك الــــِذيَن َس ــــُه فَُأولَِئ ــــابََه ِمْن ــــا َتَش ــــوَن َم رواه البخــــاري "[الــــِذيَن يـَتِبُع

 )] . ٦٨٦٩(، ومسلم )٤٥٤٧(

االبتعــاد عــنهم : واملــراد جــران أهــل البــدع :"قــال الشــيخ حممــد بــن صــاحل العثيمــني رمحــه اهللا  •
وعيادم وحنو ذلك ، وهجران أهـل ، وزيارم ، والسالم عليهم ، م وترك حمبتهم ، ومواال

َال َتِجُد قـَْوًما يـُْؤِمُنوَن بِاللـِه َواْليَــْوِم اآلِخـِر يـُـَوادوَن َمـْن َحـاد : "البدع واجب ؛ لقوله تعاىل 
 )] .١١٠:ص (شرح ملعة االعتقاد ]..."[٢٢:اادلة"[اللَه َوَرُسوَلهُ 

  )خامتة(
 أرجو من املسؤولني يف صحيفة األحسـاء نيـوز أن يتـأملوا جيـداً يف املواضـيع الـيت تنشـر ، وال

إال مـا كـان مالئمـاً موافقـاً ملـا  -خاصـة يف أمـور الشـريعة والـدين والعقيـدة- ينشـروا يصلح أن
يفيت به علماء بالدنا ، الـذي خـوهلم ويل أمرنـا بـالفتوى ، حـىت ال يقعـوا يف مشـاركة الكاتـب 

  .تبعات ما أخذ عليه يف مقاله املذكور  يف
وأن حيمي  ، أسأل اهللا أن يرينا احلق حقاً ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطالً ويرزقنا اجتنابه

  .  بالدنا من شرور أهل الضالل واالبتداع ، اللهم آمني 
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

  كتبه
  ناصر بن عبد العزيز الناجمعبد اهللا بن 

mnnaaab@gmail.com 
  هـ١٢/٣/١٤٣٩


