








دئمحس
ومنأمنا شرور س باش ونعوذ ، ونستغفره تعينه وننحمده ض الحمد إن 
أنوأنهي له هادى فلا يضلل ومن له مضل فلا اش يهده عن ، أعمالنا سيئات 

٠ورموله عيده محمدا أن وأنهي له نريك لا وحده اش إلا لاإله 

]آوه قتلزة وئتم إب ،وى ولأ مائه، حف ه أيدوأ »انتوأ أين 
روجهايعق؛•ثا }؛ذ} مي بن ■*ذظ أدى ظ أدتوأ ألناس ١[ • ٢ ت
عوقم'قان أثه إن ثألآئ٠ام يدء دا»ارن أدى أثه ؤايموأ لحج كبجإ يجالا  ١٠٣يبق؛
تلإبميح سدك. مثُ ؤهؤئؤأ أس أممحأ ءامنإ أين ^^^٦١ ١[ زال—اءت رنتاه 

عظيثاهئ ^ ١٥ممد ؤتثؤثم أس ثؤع وش دمكثم ذم' يشر 
.؛ ١١;[ U\-U.]الأحزاب: 

;بعد أما 

ومالئونهاومخازيه ه اش رسول سيرة يتدارسون نهي الصحابة كان فلقد 
أوارهباتباع ه به التأسي لأحل ذلك كل ، القرآن نعلموض كما أطفالهم 

الرسولسيرة أبواب من باب المولد قصة أن القارئ وليعلم . نواهيه واجتناب 
علىينف وأن ، ه الكريم الني، هذا سيرة يقرأ أن للمسلم يغي وأنه ' ه 
مقق >ؤثإنك : ه قال حتى إياها اش منحه التي الأخلاق تلك 
؛[.:]القلم

وسيرتهالعفليمة ومعجزاته الكريمة صفاته على يقف أن للمسلم ينبغي كما 
٠إيمانا ليزداد السيرة؛ في ذكر مما ذلك إلى رما المفلغرة وغزواته العتلرة 

.والإحماء العد تفوق كتا ه محيرته فى وحديثا قديما العلماء ألف وند 
فيسعلر مما والموضوع الضعيف من الصحيح لم الميعرهما ان وينبغي 

.الحاجة بخطبة نمى وهذه 



رمازن٦

صحيحاكان وما ودب هبا ما آراءْ وأما ، السمين مجن والعنا ، الشتر كتبا 
مجنالعالم يتميز وهنا شل الصحيح قراءة ثغي بل ، حطا فهدا وموضوعا وصعيفا 
ؤإنالسيرة كت_، لأن وذلك . ذالثا مدعي مجن ه للرسول ثاإمحِ_ا الجاهل 

فشغي، والموضوع بالثعيف مجشحونة أنها إلا ، الصحيح مجن الكثير فيها كان 
إلىمشوبا يراه مجا مججرد على بمتمد ولا ، والحصن بالصحيح يمي أن للقارئ 

ألفت،التي الكتب، مجن كثيرأ أن المسلم يفهمه أن تغي محما بالذكر والجدهر 
والأساطيربل والموضوعات بالأكاذيب مجلئتؤ الشوي الولد ش خصوصا 

واكيوالغرانب، والقصص ر*، والإرهاصامت، الغوية والأحدا'ث، والأوهام والسخافارنا 
الرسولإلى وسيء القل تخالف بل الصحة محن لها أمجاس ولا . بمولده *ونت 
مجنااروايا>تا تلك أن في شك يخالجي ولا ، ثانيآ الإملأم ؤإلى ولا أ. 

اتن؛هأن يجب، وصيرته الرسول تاريخ على الملفقة والموضوعات الإّراثيليام، 
تتفقلا فهي ، ليهم مجن أصاسا بحرونها ولا بحدر يأحدوها وأن لمون المإليها 

علىيجب بل الموية الأحاديثا من صحته بتا مجا مجع ولا القرآن همر ورد مجا مجع 
فيهاوافقته ^ن الصحيحة والستة القرآن على ااروايارن، تلك يعرضوا أن المسلمين 

شيقانشر ومجن ه، الرسول على ومجفتراة مجكدوبة فهي توافق لم ؤإن ، ونعمتا
شئريلث نهو نثرها على أعان وس الكذابين فهوأحد . رسول على مجكذوبا 

.مجحالةلا الإثم 

الياءمن كثير القصص نالك م ثايتة الخير الأحاديث وجود على به كما 
والس؛بمالسخاوي ومنهم ذكرهم صماني مجمن السيرة في كتموا ممن وحديثا قديما 
يقرأمما أي - منه الوعاظ بائيي ما وأكتر ت السمخاوي تال فكري وعلي رصا رثيد 

محابالإرهاصات والمقصود ذلك بعد يحصل سوف مجهم لأمر لكلمقدمجة تعتم الإرماصات )٠( 
(٠٣٦٢ الترمجذي صحيح ي الألماني رصححه الغمامة كفلليل عليه الوحي نزول قل أي النبوة قيل ماكان 

الصحيحةالإرهاصات من هذه ( ٢٣٦ ٤ اكرمجدي صحيح في الألماني )صححه بمكة عليه الحجر وتسليم 
٠تصح لم الي العثت ومحل ميلاده صاعة أو ولادته نل حصلت التي الإرهاصات هنا يعنينا والدي 

.( ٦٤الخياًو)اسم همد بن الرحس لمد ه المم مولد )١( 



٧ه ممولده يرنت ؤارهاصات وغراب وأساطير واهية أخبار ت الأور الرصالة 

تحللا مما وأسمح أمح هو ما يوردون يرالوا لم بل واختلاق كدب - الموالي ؛ي 
ملنراءته[ بترك والأمر إنكاره بطلانه علم من على يجب بل سماعه ولا روايته 
الخاويعن ، ل (( النبوي الولد قي الروي الورد رر قي قاري علي الملأ ذللث 
منقصة على نطلع ]لم ءتاويا<لآ،: من الرابع الجزء في رصا رشيد السيد وقال 

وذكرأنالموضوعةا الأخيار من كثيرا فيها ورأينا إلا الشريف النبوي المولد قصمي 
مشحونةه للبي أكمتحْليمأ أنها منهم زعما الجهال يزرها التي الممحص تلك 

عنعليه العفليم بفضله تعالى اينه أعناء وند  ١١ت قال ثم والأكاذيب بالموصوعات 
تحت، الفتاوى^ من السادس الجزء في وذكر سيرته(( في بالكذب غيرء تعفليم 
وأنوالموضوع الضعيف ء القصص تلك في أن (( البوى المولد معجزات 8 عنوان 

المحاصرة8 في فكرى علي اليد وقال ا( متكرة ؤإمرائيليات مراسيل أكثرها 
تتلىالتي القصة تكون أن ]يجب ؛ أ؛، (( الفكرية المحاضرات من عشرة السادسة 

الناساعتاد ما أمجا مقبولة الشريفة الأحاديث من ماخوذة الشريف النبوي المولد في 
تمرهالا التي والأوصاف الخرافية الأقوال من والترنيم التلحين أهل من ّماعه 

.هلْ، . أ صه[ الإقلاع يجب فضكر المحمدية الذات في الإسلامية الشريعة 
النماذجتلك المبوي المولد في الولفات بعض مجن نماذج للقارئ أوردت لذا 

البالغةغاية في كانت أقوالهم وأن ، وعلمهم هؤلاء عقول ملغ القارئ تري ال؛ني 
مونهاية ، بعض في وطرفة وخرافة أمقلورة تكون أن تعدو لا بل بعضها في 

'ه بالى الهزيلة ألفاظها تليق لا وأنها ، الأخر البعض في والماحة الخف 
أنالعلوم مجن علم في أو ه ال؛ي سيرة في يكتب من كل على الواجب فان 

ونخرصاتالمختلقة والأقاويل البالغات يترك وأن ، يكتب  ١٠صحة مجن بماكد 
٠إليه تحسن مما أكثر فيه القول إلى ء ني التي الصوفية 

فيجردد لا بل يستوثق لا ثم ويعظمه ه النبي يحب أنه يزعم اش سبحان 

.؛x>( Y)_(r)• )ا(ص)آآ(
)إ(ص)آآا(.. (٢٤٢٨)ص )٣( 

٢"٠ )٥ اش رحمه الأنصاري لإسماعيل الرسل خير بمولد الاحتفال حكم في الفعل القول )٥( 
٢٠٦).





٩ه ماا-ْ ؛رث وارهامحات وغراب وأساطير واهية امحار ت الأول الرسالة 

فلمااليرزتجي ومولد ، الأنام شرف مولد ت يلي ما الموالي هذه من ذكر ن ٠
محولي، المحمصي الشيخ مولد ، بصير أش مولد ، الديع ابن مولد ، ونثرأ 

مولد، الرءي مولد الهتتمي، حجر ابن مولد المناوئ، مولد المدرومي، 
والمولد، الدموني مولد ، الزيالخي مولد ، العزب محمل بن محمد 

الجوزيابن إلى وافتراء كدبا المنسوب العروس بمولد الممى المدموص 
مولد، الئعراتي مولد ، الكثير الشيء والأكاذيب الطامحات من وفيه 

والمشئومحي،واليومحي، والمشي، و١ليرءني، الجيلأني، مولد الدوى، 
هدامحن جرا وهلم ••• والدل ، والغوث ، والوتد ، والقطب ، والتجورى 

الكثيرالممددة والمنامحسات الوالد »ي يداول مجا وغيرها . الجارف السيل 
بعضزهمذ بمضيا >ؤءلثمت لها حمر ولا كثرة يحمى لا محما الكثير 

فيوالدفاعي ايدوي كمولد مولد له يعمل ور يد كل في بل .•٤[ :]النور 
لإدرص،الغرب وفي المن، في واريلي عدن، في وانمدرومي ، ممر 
،بالئام عربي ولابن ، بلمنا مشيش ولابن ، الئاذر الجرائر ور 

وباكستانوتركيا وأندونسيا والند بالهند وهكذا ، بالعراق وللجيلأني 
وهكذا، أولياء لعدة موالي عدة واحد بلد م كان وربما ، ... والأنغان 
.والعافية اللامحة اش نسال  ٢١١دواليك 

:يلي محا ذجر٢آ ١٠الممن ونذكر 
بابيالله رمحول يا ت قلت را ; تال أنه الأنصاري اس عبد بن جابر عن جاء ا حم •

جابريا •' قال ؟ الأشياء نل تعار اش خلقه شيء أول عن أخمني وأمي أنت 
يدورالور ذلك فجعل نوره من محك نور الأشياء نل خلق ند تعالى اش إن 

من( ٤١٦، ٣٩٩)ص - ما مع - ازأ يضحك ما الية وشر ومحكي تضحك ولكي ( ١ ) 
اعلي. الأمة حياة ى وآثارها الهجرنحن عشر والرابع عشر الثالث القرن في والعالمية العقدين الانحرافات 

.ثعلب محمد الشيخ تقديم الرهرا؛ي بخيت ابن 

خرافاتمن بمد فيما الوم أصحت والي إسراثيل بمي خرافات س بمضها والتي )٢( 
٠السملمين 



رمالتان١

جةولا قلم ولا لوح الوقت ذلك قي يكن ولم تعالى اممه ثاء حث بالقدرة 
أسيولا جني ولا فم ولا شس ولا أرض ولا سماء ولا ُلك ولا نار ولا 

الأولمن فخلق أجزاء أربعة النور ذلك قم الخلق يخلق أن النه أراد فلما 
فخلقأجزاء أربعة الرابع فم ثم العرش الثالث ومن اللوح الثاني ومن القلم 

ثمالملاذكة باى الئالث ومن الكرمي الثاني ومن العرش حملة الأول من 
الثانيومن موات الالأول من فخلق أجزاء أربعة إلى الرابع الجزء فم 

منفخلق أجزاء أربعة الرابع قم ثم والنار الجنة الثالث ومجن الأراصين 
ومجنباش المرفه وهي قلوبهم نور الثاني ومن المؤمنين أبصار نور الأول 

منههذا أورد ا( الله رسول محمد انفه إلا إله لا التوحيد هو أنمهم نور الثالث 
أنوزعم را، اللدنية[ الواهب ]من من الأول الجزء م المطلأني 

إيرادبعد بقوله بقية له أن إلى وأشار جابر عن بمنيه كدا رواه الرزاق عبد 
٠رآ، (( الحديث منه 

فيالخمس تاريخ من الأول الجزء ض بكري الديار محمد حين وأورده 
]ماكبلففل الأنصاري اض عد بن جابر عن  ١١، ر نفيس أنفس أحوال 
حلقهجابر يا نسك نور هو ت قال اش حلقه شيء أول عن اش رسول 

مقامفي قدامه أقامه حلقه وحين قيء كل بعده وحلق حير كل منه حلق ثم 
قممجن العرش حلق ام أقأربعة جعله ثم محنة ألف عشر اثني القرب 

القسموأقام قسم مجن الكرمي وحزنة العرش وحملة قم مجن والكرسي 
الخالقفخلق أقسام أربعة جعله ثم سنة ألف عشر اثني الحب مقام في الراح 

مقامفي الراح القسم وأقام قم من والجنة م قمن واللوح نم من 
جزءمن اللاثكة فخلق أجزاء أربعة جعله ثم محنة ألف عشر اثني الخوف 

الراحالجزء وأقام جزء مجن والأكواكب القمر وحلق جرء من اكس وحلق 

•)اآص)؟؛( 
اشرحمه عليه وتكالم ألأحبار من وغيرها الخير هذا أورد ٢( ٠ )٦ السابق المصدر )٢( 



١١ . بمولده ؤإرهاصات وغرائب وأساطير وايية أُمحار • الأولى الرسالة 

منالعقل فحلق أجزاء أربعة جعله ثم ستة ألفا عشر اني الرجاء مقام في 
الجزءوأثام جزء من والتونق والعصمة جزء من والعلم جزء من والحلم جزء 

فترشحإليه سبحانه اش نفر ثم منة ألف عشر اثي الحياء مقام ش الرابع 
النورمجن كرة آلاف وأربعة ألف وعشرون ألف مائة منه فقهلرة عرقا النور 

الأنياءأرواح تتمتط ثم رسول أو ني روح خملرة كل مجن سبحانه اش فخلق 
منوالمطيمن والشهداء والعداء الأولياء نور أنفاسهم من اش فخلق 

نوريس والكردمحون نوري من والكرمي القيامة يوم إلى المؤمنين 
نوريمن المبع الموات وملائكة نوري من الملائكة من واروحانيون 

نوريمن والكواكب والقمر والشمس نورى من نعيم من فيها وما والجة 
والشهداءنورى مجن وارسل الأنبياء وأرواح نوري محن والتوفيق والعلم والعقل 

النورفأقام حجابا عشر اثني سبحانه خلق ثم نوري نتائج مجن والصالحون 
وهيالعبودية مقاماُن، وهى منة ألغا حجابا كل في ارابع الجزء وهو 

والوقاروالعلم والحلم وارأفة وارحمه والهيبة والسعادة الكرامة حجاب 
ألفحجاب كل في النور ذللث اش فعبد واليقين والصدق والصبر والكيتة 

منهء ينحي وكان الأرض في اش ركبه الحجبا مجن النور خرج فلما ستة 
فيآدم اث حلق ثم المفللم الليل في كالسراج والمغرب الشرق بين مجا 

يافثإلى ومنه نيث إلى منه تنقل ثم جبيته في النور فيه وركب الأرض 
اشعبد صلب إلى تعالى اش أوصله أن إلى محليب إلى يناهر من كان وهكدا 

سيدفجعلني الدنيا إلى أخرجني ثم آمجتة رحم إلى ومجنه المهللب عبد ابن 
بدءهكذا المحجلين الغر وقائد للعالمين ورحمة النبيين وخاتم المرملين 

رأ،ء جاض[ يا نبيك خلق 

المححة)٧٧( الدض ( Un-T-T)•الضيفة الأحاديث م ٢(  ١YA-T )٧ الفصل القول : ز ( ١) 
علم( ٩٣)المبتدعات المنن ( ٥٧/١)لااابسوى الضعيفة القدسية الأحاديث، ، الحذاق تنييه )ا/خه1( 

المواهب١( )ا/• الكري على الرد ( ٣٦٧، r-\-\l\Aالفتاومح،)مجموع ( ٢٦٢، ٢٦١)الحديث،
المرنوعقالأثار ( ٤٦المحمدي)الور ( ،٣٣،٤٣  ٢٣)الموضحات الألفاظ م ( ٧٢، ٧١/١اللدية)

•( الدانة)ا/آ.آ-أ١٣اللبمة نتاوى م ( ٤٣، ٤٢)





٣١ ؟ولدم قرنت ؤإرهاصات وغرائب واصاطير واهية أخبار ؛ الأولى الرمالة 

بهوأباهي الشريفة والأرومات الهناهرة الشوات ني لوك البه الذي نوري 
.، الخلفاءل الأئمة خيار آل4 وأجعل ، الأنبياء خاتم وأجعله الأنوار 

بالإمرائيلياترائحتها تفوح الروايات هذه أن لب ذي كل على يخفى ولا 
عنصليمة غير يجدها المسعودي روايات يقرأ ومن ، العقلة والمخالفات 

حاولبل ، البيت لأل التشيع رائحة ُن خالية وغير القدامى عن النقل أخطاء 
الينآل تفديس تدعوإلى التي الملفتة الروايات من هرما يبني أن المسعودي 
عقلايمح ومحل ، إله ، نمقأو إلها محمد تجعل أن الروايات وأوشكتر 

الكونهذا خلق ولا آدم خلق ُا الملام عليه محمد لولا تعالى اش أن ترعا أو 
وسهلحيةالكون لخلق بالمبة مهلحية الفلرة هذه أن ثالث، لا ؟ لماذا . . 

رسولإلا محمد >ؤوثا يقول تعالى اش لأن الملام عليه محمد لعفلمة باقية 
الأبناءبقية هثل خلقه فقد [ ١٤٤:عمران ]آل \زأاثئيم ئلم ين ئث، خث 

•وأقمْرآ، أماته بل الأرض في الخلد له يجعل لم والمرسلين 
القربرام لما ه أدم أن )ر وهو الأحزان سالوة فى الجوزي ابن ذكره ا م ٠

صلياآدم ت فال . ؟ أعطيها وماذا رب يا فقال - منه الهر طلبت، حواء من 
الوردض القاري علي الملأ أورده ، ففعلء مره عشرين محمد محي - على 

زمنآي - كان -محهما اش رصي عاص ابن عن »ا : ذللئؤ فبل وقال ١^٣، 
لهتعالى اش خلق ثم العصر إلى الزوال ونت من الجمعة يوم - لأدم مجود 

لأنهاحواء وسميتا نائم وهو المرى أصلاعه من ضالع محن زوجته حواء 
فقالتلها يده وعد إليها مكن ورآها استيقظ فلما حى محن خلقت، 

مهرهاتودي حتى ■' فقال لي خلقها وفل ولم قال آدم يا مه ت الملائكة 
الملأوجمع ٠ مرات ثلاُث، محمد على تصلي ت قالوا ؟ مهرها وما تال 

معجلامهرأ كان الثلامنه ولعل : »قلت، :بقوله الروايتين بين القاري علي 
.ء موجلا صدانا والعشرين 

.الدمج)\ا\م اطرمروج )١( 
.( )١٧الخاط المعم عد بن الرحمن نمد ه اكي مرك )٢( 

•)•آ(م،)ْأ(



رصالتان ١٤

آدمأصلاع عن صلع من حواء اس )خلق بلفظ ، مولدْل ني المناوئ وأوردْ 
علىحالمة ورآها منه غلمااستيقظ المام منة وهرفي منه تعالى خلقهااش أي الشمالية 
كيف; قال ياآدم ُه له: الملائكة فقالت منها القرب رام الذهبية المعادن من كرمي 

قالتاللغفلية مقالته منآدم فلماانقضت بالهام الله من وذللث لي تعالى اش خلفهاوفد 
تصليأن ت قالوا ؟ هر وما ت فقال والتمام بالكمال صداقها تودي حتى ت الملائكة له 

وجوبفجرى ففعل عددية مجرة عشرين رواية وفي مرات ثلاث النه محي بن محمد على 
توقال الملاثكة روماء اش جمع ثم والأءوام الدهور ممر على ذريته م الصداق 

•٢ حواء(ل أمتي من آدم محيي زوجت أي ملائكتكب يا أنهدكم 
:٨ • ص ناوي المولد في جاء مجا ومنها 

ملاحتهمحن جميعا وأحرى دنيا والكائناتمجنأجلالصهلفىخلقت 
هبدايتمن المرايا جميع كدا به العالمتن مر الخلق أول هو 

كرامتهمجن إلا كان محا كان قد ولا الوجود انفه أوجد ما لولاه 
من٠ ; القصاص ذكره فيما ، ٣١الفتاوى ى اش رحمه الإسلام ثيخ قال و ٠

كلمن فخلق وزلفت فعرفت إلها ونظر تجة وجهه نور من فض اش أن 
:فيه قال 8 دريا كوكبأ بقي وأنه ه المبي هي كانت القضة وأن ييا قطرة 

وكيلكبحديثه المعرفة أهل باتفاق ب هؤ الكا علتما أي ~ كدب دا ه٠ 
الفردوسكتابه في الدبلمي شترويه يذكرها أحاديث مثل هدا يشه ما 

مثلذلك ونحر المحبوب كتاب مثل حقائقه في حمويه ابن ويذكرها 
محوجودأكان وأنه منه خلق العالم وأن كوكا كان هؤ اُّأي أن بذكردن ٌا 

هذهوأمثال جبريل به يأتيه أن قبل القرآن يحفظ كان وأنه أبوه يخلق أن قل 
لمكلهم والأنبياء ♦ بسيرته العلم أهل باتفاق مفترى كذب ذلك فكل الأمور 
.، ٤١أبويه« من واحد كل خلق ل المى من يخلقوا 

.( ٢١٢)سق المدر )٢( . )ا(ص)؟ا-.أ(

٢(.١  ١٨)الم-اق المدر )٤( . ص ج٨١ )٣( 



٥١ . بمولده ترتت ؤإرهاصات وغرائب وأماطير واهية احصار ؛ الأور اإرّالة 

آمةحملت )لما : مواد٠ني ذكرالرزنجي حث الرزثجي؛ مولد 
ونكته له /امة يحملن أن الدبا اء ملاض أذن ه بمحمد 

قريشدواب ونهلق ، كلهاالجنة وأبواب ، كلهاالماء أبواب وفتحت الأصنام، 
وحوشوزن ، مكوماأصبح إلا الدنيا ملوك من ملك صرير يق ولم ، بحمله 

والداءبعضأ، بعضهم يثر المحار أهل وكذلك بالثارات، الغرب إلى المشرق 
المور،دخل إلا مكان ولا ، أنرك إلا دار اللملة -طلث يق ولم ، الماء في 
زعونامرأة وآسية عمران بتت ريم وحفرت ، ، لنْلقت إلا دابة ولا 

.^٧، الهد في له القمر ومحاغاة رم عاليه والملأم القمر ونزول ، ولادتهرْ، 
ولمفارس، نار وخمدت مجته، صرفة عثرة أربع ومقومحل كرى، إيوان وارتجاج 

ولدمختونآه وأنه ، ماوةبحيرة وغاضت عام، بالف ذلك تخمدنل 

.)صا<اا-ماا\( )ا()صا'7-؛ار( 
معالتغميية المانشة مع المصل والغول )صمأأ~خْ( حمية الغمار لعد الموي( )المولد ٢( ) ؛

•للاصتانولي الإسلام( س لت )كب كتاب وانئلر ، والرد الأدلة 
،ذكورآ كلهن يلدن واحد عام قي الحوامل أن بمقل فلا المفضوح الكدب من هدا )٣، 
(الكمى الخمانص ) ت كاب انفلر ز بها يوزخ التي الهامة الأحداث من لأصبح ذلك ولوجرى 
•[ مراس حلل محمد الثيغ : تحمض ( ١١٧)للءدْلي 

نهلعتفا كدب إنه ) هراس؛ حليل محمد تال ( الضعف شديد إنه ) ت الممللأني نال )٤( 
الكرىالخماص ( العثة بمد إلا الكهان إلى المع إلقاء والإنس الجن هن حل ولا ترض دواب 

١(•١ )٩ مراس حلل محمد تحقض للحرطي 
الخصائص٠ ) ٠ الشديدة بالكارة اليوحلي عليه وحكم والمحللأني المومحلي يكره )٥( 

•)ا/إآل( الليلة والمواهب >ا/لإ،( الكيرى 
فيوالممتوع )آ/7أْ( المواهب : ز . ( له أصل لا ) : وقال وغره المحللأني يكره )٦( 

.( ٤١)آ/. الخما كشف ( ٤٦٦٥)صاا'آ( الموضوع الحديث معرفة 
هراسخلل محمد تحقيق للموطي الكرى الخصائص ] الميت.اننلر ثإحاء القمر مناغاة )٧( 

)ا/١لو١هب ( ١٩٩١٨)١لوصوع معرفة في المنوع ؛ ز ثيء يمح"من*ذللش لأ )٩( 
الخصائص] مجامل كله مظلم إسناده ل )آ/الأآ( وايهاية الداية آ الشامي تحمض ] ( ١١٢١

التونة)صئخة:الثيرة في الدجي وقال . S[ اممه رحمه مراص حلل محمد تحقض للتوطي الكوى 
=. غريب( منكر )حديب ت صهلح لحديث ذكره بمد ( ٤١ 



كانما 

ومسرأتي( أحد ير ولم مختونأ ولدت أني ريي على كرامتي )ُن ؛ لحديث 
الأقاويلص ذلك غر إلى . ، ١١ُعلولة كلها ؤلرى عدة عن روى وند صعق 

٠والموضوعة اإ2ئأعيفة 

.ص( هزا قي شن )لا : الراقي الحافظ قال 

الحاكمئستدرك في العلم أهل محلُن أساب س أن حجر ابن الحافظ وذكر 
:الحاكم قول ثم ، مختوناولد ه الني أل حديث بثل واهية أحاديث روايته 
.، ١٢١هذا( توار روقد 

فاحدت4: حليمة )قالت : الأنامر"ا، قرف مولد صاحب ذكره ما منها و٠ 
فجثنج، أماكنهامن الأصنام وحرت رأسه هبل فنكس الأصنام على به ودخلت 

Cبوجهه التمس حتى ُكانه ُءن الحجر نخرج لأقتله الأموي الحجر إلى 
.والزور الكذب هذا مجن اش فسبحان 

الشرخانونئوط الإيوان ارنجاس ذكر بعل ( ١٤)صعحة الجوية( السيرة )صحيح م الأناني تال و~ 
•( ثيء فيه ليس ) ت الدلالات ص ذللث وغير الوبذان ورويا النيران وخمود 

فيبمال ما ؤإتشاده توله جواز عدم نيب وثثله ) (•١٨٠)صئحة المصنوع في غدة أم وبمول 
شرفة١ ٤ منه وسقطت 'يسرى، اُان ارتجس مولده ليلة أن من وئثرا تقلما وغيرها الجوية الخدالح بعض 

كتابهفي السري وذكر ■ فلبمفلر جيد طويل كلام له . ؟ ( ساوة بحيرة وغاضت فارس نار وخمدت 
فيالمرية )المرة 'محاب صاحب وتال . ١ ٠ ا/، المتقدم الدمي كلام الصحيحة( الموية )الميرة 

بطرقشن لم وما ) تآااّ'ُآاا(ت)صمحة اتثه رزق مهدي الدكتور الأصلية، الصادر صوء 
علىتعليمه م العك خالد كلام وانظر ٠ ؟ ( سقطت ولد حين تولهم ّثل انتهر ولكنه صحيحة 

ت)صعخة المختوم، )الرحيق ني الباركفوري وكلام ، ٢٧١ت )صعحة للماوردي الموة، )اعلأم كتاب 
,وتفصيله ذللث، بجان وصيام ، ٨١

)\انعيم لأي الدلائل ، الصفا)٠٧مناض المعاد)ا/اخ، زاد ، ٢٦٤)المتاهية : انظر )١، 
الدانيالروض ، ٥٧٧/٢)الكامل )^ا؟\ه\آ ميزان ، ٢٤/٣)الحلية )خ/أهخآا، ازوأتد ، ١٥٤

لطيفةرسالة ، ٢٦٥/٢)والمهاية الداية م ١، ١  il)\اليهقي الدلائل ٦، ١ ٤  ilV)الأوسط ، ٩١٢٦/٢)
٠)ا/ولأأ، للعلوهوني المجرة صحيح )ا/أخ، بغداد زوائد ( ٣٠١)المول غاية )٠^١( 

•)ص؟ة( ٠ ( ٨٥٩٨)رنم ترجمة الميزان لمان : انظت )٢( 

.)ّا(ص)خاا(



٧١ ملئه زنت ؤإرهاصات وغرائب وأساطير واهية أمحار ت الأولى الرسالة 

فييقول النار، من ونجاتهما وإيمانهما هت الرسول أبوي باحتاء قولهم ت نها م٠ 
~نال أن إلى ~ الإيمان أهل من واش أصبحا )وقد : برزنجي مولد 
,التبيازآ بمحكم نصا نجاتهما لمشت الأشعري الإمام ؤإن 

.، ١ له أصل لا وهو به( آمنا حتى ه الني أبوي )إحياء حديث : أدلتهم ومجن 
بنالوهاب )عد ترجمة في ، رالميزان في الحديغ الدهي الإمام أورده 

•مّى( 

مخالفكدب الحديث هدا فان الكذاب، الحيوان ذا من يدرى لا ; وقال 
ذكروند ... له يأذن فلم الاستغفار في ربه استاذن اللام عليه أنه صح لما 

اشقدرة إلى بالنفلر ممكنا كان وإن جدأ محتكر حديث إنه كثير ابن قول الخاوي 
٠! ر، .,. يعارصه الصحيح في ئت الذي ولكن تعالى 

•؟ أبي أين اش رسول يا ت قال رجلا أن الصحيح في ه أس عن ونت 
٠لْ، انار( في وأباك أبي )إن ; فمال دعاه قضى فلما المار( )في : قال 

شكلأ موضوع حديث به( أمنا حتى ه المني أبوي )إحياء نحديغ 
كافرأمات من أن لنلم علم له كان لو إذ العلم عديم المهم قليل وضعه والذي 

ردفي ويكفي؛ ، ينتفع لم المعاينة عند آمن لو بل، لا الرجعة بعد ^^؛ أن ينفعه لا 
في. وفول ، [ ٢١٧ت ]المْ يكارب وهو >ؤوثئ> ; هث قوله الحديث هدا 

ؤاي«لآ،تأذئ شر لأئي أنثغفز أن و 'ر\م )); الصمحيح 

()٥٣الندرة ( )٠٧أسى ( )٤٣القاصد مخممر ).٤( تسز ( ٤٨١)الدرر : انثر )١( 
.الأسرار )ا/؛آا( لإلهي اص 

)ا/اللألئ ء١( خفا)ا/. ■دم؛)٧٨( ( ٤٧الوضرعت) jbMyii( ٢٨٣/١)الموضوعات )٢( 
١.).اافوا'د )ا/آآم( نزيه ( ٢٦٦ )ا/-ا-الخما رغع (م ١٧٩-١٧٨/١)اللدنة الواهب ( ٠

.( ٧٦/١)ص U إمان ٢( والماكير)\الأ. الأباطل ( ٦٣
. ٣٧٤-٣٦٥/١ادمثقة الط( أهل )مُوءة ; وانفلر ( ٦٨٤)؛/ممدهي الاعتدال منان )٣( 
•م ( ٢٢٧-٢٢٦-٢٢)١/ْوالماممر الأباطل )٤( 
.٢٠٢لم م)٥( 
.([ ٩٧٦:)ز أخزتي:نمام )آ(



رالتان ١٨

نيه التبي أبوي يكون أن الزمان هذا ني للعلم المتسين بعض أنكر وقد 
لإنكارهمتني له وليس الكثير السنة من غيرها وأنكر ، المعاصر الغزالي مثل النار 

نحاومن المعتزلة الك موهدا ، مضرته مءث مصلحته يعرف لا الذي العقل إلا 
.نحرهم

فيالتعارض كان مهما العقل على الصحيح النص تقديم المنة أشل ومنهج 
قددام ما الصحيح التحى ولمي العقل هو دائما عندهم بالقصور فالمتهم ، الظاهر 

للصلم نأن إلا نملك فلا المار، في وأمه ه المي أبا أن في المحي صح 
.، ل الصريح 

تلكمن آخر نموذجا هنا نورد أن الناب من ولعل • ، ال؛رءير ُولد 
وانحرافاتهلرفا الوالد نلك أحف لكونه اختياره وتم ، المرعي مولد وليكن الوالد 
فيطوع مولد وهو ، بعضهم" عند ~ هلذ اممه على وكذبا وبهتانا وزورأ 

شعرهبان العلم مع ، والمثر الئعر بين فيه راوح ، المتوسهل القطع من صفحة( ٤ )٧ 
خلقبدء في والأصل ا ت الرعي يمول ، فته ما مه كان ئن ثثرْ من صلألأ أقل 

مجنعمودأ فكان هؤ محمد صيدنا نور يخلق ان أراد لما هج الله أن هو النثي 
أتيبن علي وعن عام، ألف بمام والكرسي والعرش الدرة تل هذ اش سح ■نور 

يخلقأن نل ه محمد نور جق اممه )خلق قال أنه وجهه الله كرم طالب 
وآدموالاخرْ والدنيا والمار والجنة والحجب والكرسي والعرش والأرض الموات 

وعشرينوأربعة عام ألف بستمائة وعيي وموسى وسليمان ؤإبراهيم ونوحا وسيشا 
توالثاني ، القدرة حجاب ت الأول ، حجابا عشر اثنا بعده ايثه خلق ثم عام( ألف 

،الرحمة حجاب ; والراح ، المنة حجاب ; رالثالث ، العظمة حجاب 
فيأقام ثم ، — حجابا عشر الاثنا وذكر — ... العادة حجاب ت والخامس 

المطوسي.م، )ا/ْ-اوا-م( الزطي تذم؛ )١( 
مدانوأولاده صح ■ص محي رمهلعة مكبة ط )أ-و( ^,^, ١١انرحمم لمد مولد )٢( 

.القاهرةالأزهر 



٩١ ه بمولده ترث ؤإرهاصات وغرائب وأساطير واميت أخٍار ؛ الأولى الرمالة 

،وأخفى( الر عالم )صبحان ت يقول وهو سنة ألف عشر اثنا القدرة حجاب 
حجابوني ، الأعلى( الرفح نصحان ؛ يقول وهو سنة آلاف سعة المنة وحجاب 

ذكرحتى ~ ... الرحيم( الرووف رسمحان ت يقول وهو صنة آلاف تسعة الرحمة 
وبحرالمفلرة بحر إلى ه محمد بته نور ه ك رفع ئم . حجابا عشر الأى 

الشفاعةوبحر الهل.اية وبحر الخاوة وبحر الكرامة وبحر القدرة وبحر الرحمة 
يجرىهوأن اس ألهمه المعرفة بحر من حرج فلما ٠ المعرفة وبحر الحكمة وبحر 

اشألهمه ثم نئا فطره من هو اض فخلق فطرة، ألف وعشرين أربعة منه فجرى 
النّىالجواد سمحان ، يجهل لا الدى العالم رسحان ت يقول وهو يْلوف أن هو 

أنالجوهرة تلك هق أمر ثم ، جوهرة ه محمد نور من هك حلق ثم بمخل( لا 
فإنهالحار ماء وهو حاري، ماء فصار الهية بمن الأول إلى فنظر نمقتن، تنشق 

بعينإله ففنر التاني النصف وأما ، وخشيته هو اش هيبة محن يفتر ولا يام لا 
ولما، والقلم ، واللوح ، والكرصي ، العرش ؛ أثباء أربعة هومنه اش فخلق الشفقة 

يجرىأن أمره ثم ، وهيبته لعظمته إجلالا فانشق الهسة بعين إليه نفلر القلم حلق 
وحدىأط إلا إله لا )اكب : فقال ٠ أكتب(؟ ما ري )أى : فقال الرح، على 

ش.كماجا-أ القلم ثحر ورسولي( عبدي مجحمدأ وأن ملكي في لي لاسريك 
أنت،إلا إله لا أنك علمت وجدي )إلهي • وتال رأسه رفع ثم عام، مائة باكيا 
وجلاليفوعزتي تائب نلم )يا ت س نال ؟ باسمه( اصمك قرنت الذي محمد فمن 

ولانارأولاليلاعرشاولامّياولاسماءولاأرضاولاجة ماحاقن لولايحد 
ج^(مجحمدأ سميته للذي إكراما إلا الأصياء هنّْ جميع حلقت وما ، نهاراولا 

)اللامت يقول أن ألهمه ثم ، ه محمد اصم حلاوة من مكرانآ القلم نقي 
اللامصار فلهذا اللام( وعليكم القلم )أيها : هق اش فقال محمد( يا عليك 
فيفكتب ، القيامة يوم إلى كائن هو ما يكتب أن أمره ثم فريضة، والرد سنة، 

أنإليه اممه فأوحى النار، فله عصاه ومن الجنة، فله اش أطاع مجن ت الأُم ساتر 
.إ٠ غفور ورب مذنبة أمة اكتب، 

:فال العطاس علي عن .٨ ص مولده في وحاء 



صالتان;

ابطنأو ظاهر وجه كل من الخطب عم اض رسول يا 
ناحانتقادا حالي وافتقد كربي ونمس فتداركنى 

اغرنالعديم ا مرتورنا اليلى رام مجن خير يا غارة 
رسالته)كتبفي الاصتانولى مهدى محمود عنه تكلم وقد ; اتحروس مولد 

وبةالمتالروس( )مجولد قصة الأن يدي بض ٠ • بقوله عته الإسلام( ُن لتت 
والأساطيرالضلالات من فيها لما الجوزى اض الكسر العلامة على وافتراء كدبا 

أ«ثالةيلي وفا عه، المكون يمح لا مما الكريم نته ؤإلى تحالى اش إلى المعزو 
:الأكاذيب هذه عن 

عروسغرة من أرز الذي ض ]الحمد المارة هذه العروس قمة مهللع ض جاء — ١ 
.نتيرأ[ مصمحا الإلهية الحمرة 

١المهللع هدا  علىيشير  4jUموضوع حديث إلى استناده على زيادة بق  ١١
'يعوإلىنهي خطيرة، عقدية مساوئ لها محض، كفر وهي الوجود وحدة نفلرية 

-اف دام عا المكر عن والنهي بالمعروف الأمر وترك الرذيلة أحمال في الارتماء 
•سيء كل في حل قد - الكاذب بزعميإ 

:الإجرامة الطرية بهده القائلن أحد قال 
المكلفمن رى نعلست عجي والرب ، رب العبد 

بمحلفنائي ، رب ت نلت ؤإن رب نهو عبدي قلت إن 

،توسل به الفلك في ونوح ، مستجيرأ اش( )برسول به غدا نى كل  ٠٠٠٠ ~ ٢ 
٠. الخ ٠ ٠ ٠ تضرع به ؤإمماعيل ، عول عليه دعاثه في وهو 

عنيرد لم وهو تعالى بالله إلا يكونان لا والتضرع الاصتجارة أن ومعلوم 
ؤإذااش فامحال محالت إذا  ١٠ت واللام الصلاة عليه قال ٠ موضوع بمني ولا الرسول 

.، ر ٠ باممه فاستعن استعنت 

.هم-ذي صحح في الألاني وصححه ( ٢٦٦٩^)( ٢٨٠)٤ أجمد ( ٢٥١٦)الترمذي )١( 



١٢ بمولده ترنن ؤإرهاصات وغرائب وأساطير واهية أمحار ت ؛ألأولى الرصالة 

غرمعد ففد تعالى اش غير دعا فمن المادة(را، م رالدعاء : . الض وقال 
.، ٢١باش والماد 

،محربا اوحمن عرش واهم ، بالشارة -مريل أتى الض واد ٧ -  ١٢
الغردوصرين ت رصواذ ومل ، الهصور س المن الحور وخرجت 

،دراماقيرها من ترعي عدن جنات أطار آمنة منزل إلى وابعث ••• الأعلى 
منله فيا . إ بمري ثصرر منه أضاءت نورأ رأت فهت محمدأ وضعت فلما 

فيذلك ولكن الشام قصور منه أضاء نورا رأت فد نعم ، وافتراء كذب 
.المام 

منوالتيجان ، تزلزلت بملوكها والأسرة ، أخمدت نوره مجن قارص ونار ~ ٤ 
عينمجن وكم ونفت، ظهوره عد طرية وبحيرة أربابهاتساقطت، رووس 

ذللث،غير إلى ا ... تساقطت وشرفاته كسرى إيران وانشق وفارت، نبعت 
هاش إذن وسياتي مهللقا نيء منها يصح لم التي الكاذبة الإرهاصات من 

الراجع.بعض ذكر 

•بمح لم وهمذا • أ ض إل ني س قه تررْ انتقال وحديث ~ ٥ 
جبريلوأل ، مطيا مجل.ه.ونا مكحولأ ولد . أنه ; آمنة وقالت — ٦ 

محختوناولد هت أنه أما له أصل لا وكله ! وبحرأ برا به فهتاف حمله 
فضمد

أحديهدا ، الشرى لك آمنة يا ت ثنائيها العلا ني صوتا آمنة سمعت ~ ٧ 
وافتراءكدب وهذا • ؛ وجهرأمرا بطها ى وكان ، الزهراء وأبو الحنين 

.التقوس له تثمئز 

،وستراالنار من حجابا بمولده فرح من جعل الني... هذا حلق من شبحان ~ ٨ 

(ته)>،/U؛Trني واكرماوي ١( ضه)آ/ا'/اأ ني داود وأم ( ٢٧١منيم)؛/ني )ا(أحع،- 
الازني.وصححه ض. ( TAXUy)ّته ني  UUوابن ١( ١ حه)ا-/؛ا■؛ ي واك-اثي 

.الإسلام س لهت كتب )٢( 



رالخان ٢٢

هنيئات أقول ا وتشفعا نافعا له كال درهما مولده في أنفق من 
إلاعليهم فليس ، الكاذب المولد هدا مؤلف ذمة على والمجرمين للاثقياء 

الكذبأكدب ]وهدا وتشفعا ئافعآ لهم فيكون مولدأ له يقيموا أن 
.هلث[ اممه ين دش 

.صحيح قدميه تحت الجبل تزلزل ~ ٩ 
١ ٠تصح لم أحاديثه الغار على عشها الحمامة ونج العنكيونم، " ٠
;لها وقال ه نوره مجن القبضة تلك قبض المخلوقات خلق هل أراد لما " ١١

حديثومفلله ، وكدب هراء وهو ا  ٠٠•عمودأ فصارت . محمدا كوني 
.اش نور مجن حلق مجحمدأ أن ذكر 

منإلا قق: اممه قل من ُناد نائي الشامة يوم كان )إذا خهثه: حماس ابن ونال ~ ١ ٢ 
موضوع.كلام وهو ا ه( له إكراما الجنة يدخل محمدأفليقم اصمه كان 

كدباه المبي على المؤلف كدب كدا ! الصحيح( الحديث )وش فوله " ١٣
فانوأحمد محمد امم فيه الذي البيت )إن ت قوله وكذلك ، مضاعفا 

الكاذبينعلى اش لعنة ألا أ مرة( سبعين وليلة يوم كل ش تزوره الملائكة 
.لها أصل لا ام الأقوال هذه طى اعثمادأ الدين إر لميئون الذين 

وهذاأ  ٠٠٠العرش فالأول أقسام عشرة محمد نور فم هق ايثه إن ثم " ١٤
•وأكاذيب وبهتان زور 

:القلم قال . اض رصول محمد اكتب : له قال القلم اممه خلق ولما " ١٥
وعزتيقلم يا تائب ت اممه فقال ؟ باسمك اسه قرنت الذي محمد وما 

.له أصل لا وهذا ! خلقي من أحدأ خلقى ما محمد لولا وجلالي 
:اش فقال . الدر كنشيس نشيشا -مهتي في أسمع إني رب يا ت آدم قال " ١٦

.كذب وهذا ! محمد ولدك بيح نذلك 

نورإلى وشوقا أسفا امرأة مائة مكة اء نمجن مات آمنة اممه عبد تزوج ولما " ١ ^١ 
.أيضا يصح لا وهذا أ محمد 



٢ ١٢ه منمْ زنت وإرuuت وغرالب وأّاطم واب أخار : الأولى الرّالة 

والإنسوالجن والوحوش والحيوانات الملائكة أن ; الكاذب المولض ثول —  ١٨
.له أصل لا وهدا إ ه محمد ولد لما ضجت 

•اثراء إ ه بالرسول لأته وتجيرهم الأساء ُجيء " ١٩
عمرانابنة ومريم وآستا حواء وخروج الحائط- بانئقاق الولادة ممل آمنة قول ~ ٢ < 

.له صحة لا إ الأعلام وظهور العين المحور ثم 
ونجاعةآدم صفوة محمدأ رأعهلوا ; يمول قائلا سمعت ت امتة أمه قول ~ ٢ ١ 

.له صحة ،لا نوح...
صعيف.كرى إيوان وانشق فارس نار مولده ليلة أحمدت ت أمنة قالت ~  ٢١٢

غيروهو لما فتشخب أصابعه يمص هو فإذا الطلب حمد جده ممه كشف —  ٢٣

-ا

إلىفعمدت الخم، لأرعى إخوتي مع أرمليني ; ُحماء قال ; حليمة قالت  ٤١٢
١له أصل لا وهدا . إ العين مجن عليه علقتها جدع خرزه 

نجرعلى يمر ولا ، احفر يابس على محمد مشى إن : الرعاة وقول " ٢٥
ملمض- الموة بعد كان  ١٠إلا صحيح غير كله ! عليه ملم إلا حجر ولا 

٠مكة حجر عليه 

فيالهرري المشي افر ممد ذكره مجا ومنها : الخشي مولد : الأول المولد 
يمولالمرية( خير عولد في الزكية )الروائح الممى الأول المولد مجولدان وله مولده 

إجلالاعليها عاكفة العليور ترى كانت اش برمحرل آمنة حملت Iلما ت فيه 
رأسإلى إلها الماء يصعد بئر من مي ننتجاءت إذا وكانت ، بملنهافي لليي 

ه.ك لرمول وإءظاط'إجلالا المر 
ورقةومعه ملك أنانيي نم حولي الملائكة بيح تأسمع وكت ت الت ق ٠

.المرسلين يد بحملت قل. إنك ; فمال . حضراء 

نبيكيبقى إلهنا ت وقالت باريها إلى الملائكة صجت اش عبد مات لما و ٠
.ملائكتي يا امكرا قال ؟ يتيما وحبيبك 



رسالخان ٢٤

حنرجل علي دخل إذ ، تهوري من ض أول لكن لما ت آمنة الت ن ٠
بكمرحبأ مرحبا ت ويقول يوالي إلى بيده يثير وهو الرائحة حليب الوجه 

,محمد يا 

i إلىبيده يثير وهو القدر، جليل رجل علي لحل الثاني الشهر في لكن لما ف
انا: قال ؟ أث من : له نلت اممه رسول يا عليك اللام : ويقول فوادي 
1العظيم واليد الكريم بالنبي حملت، فقد . امنة يا ابري ٠ شيت 

يشيروهو المنفلر مليح أّمر رجل علي دخل الخاك الشهر في كان لما ف <
منسيدي ء له قلت ٠ مرمل يا عليلث اللام ٠ ويقول فوادي إلى محده 
أبشري: قال ؟ إدريس يا تريد وما : فقلت إدريس. الجي أنا : قال ؟ أنت 

الرئيس.بالنبي حملت فقد ياآمنة، 

فواديإلى وهويشم النظر مليح أّمر رجل على لحل الرابع الشهر لكن لما ف ٠
فقلتالخالق. الكريم صفوة يا عليك اللام صادق. يا عليك اللام ; ويقول 

أبشريت قال ؟ نوح يا تريد وما ت فقلت نوح. أنا ; قال ؟ أنت من محييي ; له 
يفوح.الأفاق في ذكاؤه الذي الممنوح بالمي حملت فقد ؛ ياآمنة 

وهومجمل ووجهه مكمل حسنه رجل علي لحل المناص الشهر لكن لما ف ٠
إمامويا المرسلين زين يا عليك اللام : ويقول فوادي إى ب؛دْ يشتر 

تريدوما : قلت . هود المبي أنا : قال منأث؟ سيدي : له قلت التقين. 
٠المسعود والرسول الجليل بالنبي حملت فقد آمنة يا أبشري ت قال ؟ هود يا 

الأنواركثير التيار جليل رجل على دخل الأس الثهر فى كان ا ي ٠
:له فقالت المهللوب. بغية يا عليك اللام : ويقول فوادي على يشير وهو 

أبشريت قال ؟ إبراهيم يا تريد ما ; قلت إبراهيم أنا ث قال أنت. من ميدي 
•انصرف ثم الفضيل والرسول الجليل بالني حملى فقد ، آمنة يا 

أصبحالدر من ووجهه أملح رجل علي دخل السابع الشهر في لكن لما ف ٠
عليكاللام الإله صفوة يا عليك اللام ; ويقول فوادي إلى يثير وهو 

إسماعيلأبوه أنا ; قال ؟ أنت من صيدي ; له نقلى ، الجاه عفليم يا 



٠٢ بمولده قرثت ؤإرهاصات وغرائب وأساطير واهية أمحار ت الأور ألرسالة 

بالنبيحملت فقد آمنة ي1 أبشري ؛ قال ؟ تريد وما سيدي له فقالت ٠ الذبيح 
٠انصرف ثم الفصيح واللسان الصحيح اكب صاحب . المليح 

وهوالهامة مليح القامة محلويل رجل على لحل الثامن الشهر ؛ي كان لما ف •
عليكواللام الأبرار إمام يا عليك اللام : ويمول نوادي إلى يثير 

بنمومحى أنا ت نال انت من سيدي ; له فقلت . الجبار المللئ، حسب يا 
بمنحملت فقد آمنة يا أبشري قال ؟ موصى يا تريد وما ت تلت . عمران 

.انصرف ثم الرحمن ويكلمه القرآن عليه ينزل 
بالبالةوهو الصوف لابس رجل علي لحل التاسع الشهّ فير كان لما ف •

•الخلائق زين يا عيك اللام ت ويقول فوادي إلى بيده فأشار , موصوف 
بالنبيحملت فقد ، آمنة يا أبشري ؛ قال أنت؟ مجن ميدي ت له فقلت 

.ث. محمد تضعين الشهر هدا وفي الأكرم 
والأرضالماء بين حركة سمعن، إذ وحيدة المنزل فى وبقيت ت آمنة الت، ق ٠

والثانيالأرض مشرق على الأول فتشر أعلام ثلاثة بيده عفليما ملكا ورأيت 
ظهروند المنزل ركن إلى فنظرت الين على والثالث مغاربها على 

.عمران ت، بتمريم أنا ; الأولى فقالت، الأقمار كأنهن محلوال اء نأرع منه 
الذبيحإسماعيل أم هاجر خلفلئ، مجن تناديلئ، والتي مارة يسارك على والتي 
آمنةيا أبئري ت ثقالت، الأولى فتقدمت . فرعون امرأت آسيا أمجاملئ، والتي 

يديين جلت، ثم . والماء الأرض أهل بسيد حملت، وقد مثللئؤ من 
•إلي بكلتتلئ، وميلي علي بنفسك ألق وقالت،: 

ورأيت،وشمالا، يميتا تتهلاير اأشه_إ رأيت، الساعة تلكؤ وفى ت آمنة الت، ق ٠
اشفأوحى مختلفات، ولخات مشتبهات، بأصوات على اعتكر قد المنزل 

ومال، طربا العرش واهتز الجنان زين : رضوان يا : رضوان إلى تعالى 
.انتقال ولا حركة غير من الديان الملك، وتجلى ، عجباالكرسي 

وانشرالشراب، راح أفداح ، صغأن : جبريل إلى أوحى تعالى اممص إن م ث ٠
سجادةوافرش نية الر الهليبة بالروالح الكون وعْلر الذكية، لث، المنوافح 

•القياتلين وصفد المران أبواب، أغلق ، ،LiUيا ت وقيل ، القرب، 



الخانرّ ٢٦

عرقاأعرق أني إلا ، الطلق من المساء يأحذ ما يأخدني ولم ; الت ق ٠
فشكرتنفي من ذللث، قبل مجن أعهده لم الأذفر كالملث، ثدييا 

منأحلى شراب فيها ، البيضاء الفضة من شربة ناولي بمللئ، فإذا العطس. 
أناإذا ، أنا فبينما . عثليم نور منها علي فاضاء ، فشربتها ، العمل 

توقال ، بملي على جناحيه بجاسة وأمر علي دخل قد أبيض عفليم بملائر 
الولادةتسهيل على والشهادة الغي—V عالم فاعنني ه اش نبي يا انزل 

المشرقله أضاء نور معه خرج خرج فلما محمدأ الحبيب فوضعن، 
.مخونا مجرورا مدهونا مكحولأ ه ولد . المغرب 

أحدهممع ; الملائكة مجن ثلاثة الماركة طنمه إلى صارعت ولد حين و ٠
منمنديل المالث ومع ، الدهب مءن إبريق الثاني ومع ، الدهبإ من طست، 

٠الأخضر تيس ال
إلىرأسه رافعا رأيه . اش رسول ثضعح، فلما ت وهب ت، بنآمنة قالت، 

ثوبفي ميكائل ولفه الملائكة به وطارت جبريل فاحتمله بإصبعه مثيرا الماء 
لهفقال . فرخه الْلتر يزق كما يزقه رالللثج( رضوالن إلى وأءهلاْ . الجنة من أبيض 

ينادىماد ؤإذا أوتيته إلا وحلم علم لي بفي فما اض حبيب، يا يكفيلثؤ ; رضوان 
صفوةوأععلوه . الأنبياء موارد على وأعرضوه . ومغاربها الأرض مشارق به طوفوا 
تالوحوش وقالتا به أحق ونحن الملائكة قالت، كلفه، نحن : الهلير فمالت، آدم. 
أنكبت، قد فإني ه. محمد ونبي بحبيبي أولى أنا : تعالى اش قال نرضعه نحن 

تعالىاش من إلهامأ فامتنع الأيسر ثديها إلى فادارته , حليمة أمتي إلا ترضعه لا 
.، ر ا( . ثريلثح ذللث، في له أن علم قد كانه وتحركا 

كتابهفي الشهراني ّعد الشيخ ذكر : الشريف( )المولد بمنوان رالتاتي 
مثالزهدا : قال ثم المكذوبة والأساطير القصص من نماذج الأحب١شآل٢، )فرقة 
-١ ٨ ، ١  ry: صفمحة : ]أنظز الكثير وuك الولد ض الأحباش يقوله ما على 

.يثب رحمن نمد الة أش ِوصوئ )١( 
. ٩٣٨- آ/مآ )٢( 



٧٢ بمولده قرنت ؤإرهاصات وغراتب وأساطير واهية أخبار ت الأور ارسآلة 

يحفظون)بل ت نال ثم مكذوبة( موضوعة وغراب قصص ومها ( ٢٢٦-٥ ، ٢ • 
احتفالحفل مديو ئريط ز رأينا إثي بل والأساطير القصص هذه أجيالهم 
الأطفالوكان للاحاش التامة الثقافة مدارس بها تام مسرحية فيه بالمولد 

المولد)احتفالات بعنوان فيديو شريط فى بنصها القصص هدم يروون والثياب 

•الجوي( 

بهوبمثدق كبهم *ي ذكروه ما الموالي أهل به ويهمهم يطنش ما ومنها 
الرئةه نفلش الوصيرى 

عجيبةوخوارق ثإرهاصات غريبة أحداثا ثصف البردة من أبياما وهده 
ت)الثمارى وتقليد كدب ذاالث، وكل ، . مجولده يوم حصنت، 
ومجختتممحنه مجبتدثأ طسيا يا عمره طي_ا عن مولده أبان 
والهمال؛وّيا بمحلول أنذروا قد أنهم الفرس فيه تفرس بوم 

محكمغير كرى أصحاب كثل مجنمدع وهو كرى إيوان وبات 
مدممحن العين ساهي والنهر عليه أصف محن الأنفاس حامجدة والنار 
فلميحين بالغيفل واردها ورد بحيرتها غاصن، أن محاوة وساء 
صرممجن بالنار محا وبالماء حزنآ بلل من بالماء مجا بالنار كان 

صرممحن بالنار محا وبالماء حزنآ ساطعة والأنوار هتف تثالجز، 
دوعيفي بها علمه بعد قاثلها يدخل التي  ٢١؛الأكاذهِا هذه أحر إلى 

•رم النار« من ضده محقوأ ممتدا ض كدب : ه ول الرم
Jiلمانفسه على بها الرسول واستدل العالم، لضج بعضه أو ^ ولوونعذلا

رتحمقاللدنيأ والمرامب ١^٠؛، الخماص ; انظر ، مها ثيء يصح ولا )١( 
والدرة( ١٩٩١٨)الموضوع الحديث ُعرغت م والمنوع )آ/لأآْ( ( ١٣١،)ا/أآا الشام( 
.>،( A-iU)الأنصاري لإسامل النمل والقول ( ٤١)t/• الحقا وكشف والنهاة 

والولدمراس. خيل محي تحمض الكركا الخمانص : ^٠ ١١١١٨- الإسلام/١١س لت، وكتب 
.ذكره سيرد مما وغيرها إ  ٠٨~  ٤٧) حميدة الخمار نمد النبوي 

٠خهئد هزئره أي حدب من ( ٢١٣٤)ومسلم ١( ١ )٠ البخاري أحرجه : ثتوم حديئ )٢( 



رالتان ٢٨

مكانتهس ينقص ولا نه يقدح لا ذلك وقوع وعدم • لقومه رمالته أعلن 
عالمةوشريعة عظم بقرآن ربه عند من جاء ممد ، الجهلة بعض يقلن كما العقيمة 

.الدهور عم ومعجرته نوته صدق على وبرهانا فرفا تكفيه 
وزادواوالبوذية المحية من الخترون أحدها والإرهاصات الخوارق وهذه 

.را؛ عليها 

خيرفي الناص يزال ولا ينقضي لا والعجب أعجب لا لي وما عجبت وقد 
حب— البوصيرى نميدة مدح من كل يكن لم إن جل أن العجب من تعجب محا 

.الأنوال هذه أفروا - القاصر علمي 
التيالذكر آنفة والغراب الإرهاصات هذه ني العلم أهل أنوال بعض ؤإفك 

٠نميدته فى البوصيري ذكرها 

ذكرهبعد ، ٢١السوية( )السيرة كتابه في اممه رحمه الدمي الإمام ال ق— 
اللهرمحول ولد ن ه هو والحديث غريب( محتكر حديث رهدا محظيح لحديث 
ولمفارس نار وحمدت ئرفة عثرة أربعة ضنه فعلت فكرى إيوان ارتجس 

تقودصعابا إبلا المؤبدان ورأى ماوى بحيرة وغاصت عام بالف ذلك قل تخمد 
١إلخ .., بلادها في وانتثرت دجلة قعلعت قد عرابا حيلا  ٠،.

صحمجا النبوية يرة ال)صحيح كتابه قي ايثه رحمه الألباني العلامة قال و— 

•لامتايولي ١ لمحمود الإسلام( من ليت )كتب ؛ راجع )١( 

فيالشِى -؛/> ياي )ا'آ'-؛'ا( ا'عجاب نؤذ م الجلي ائتماص مد أخر-بممم )٣( 
\-')\l\yالدلأم في واليهقي ( ١٧٣:)ا/آاّ الدلال في نمم وأم ( ٢v٨-٢٧٦/٢>تاربميه 
عاموابن ( TUA-TUT/i)اللة تهذيب في ر١لأزهمى ( ١٦)الجنان موص في ُاسمامي ( ١٢٩

)٦/؛٨ه(الض في كما الصحابة ممفت في الكن زاب•ن ب( :  ٩٣٠ ق I ١ )• دمشق تاريخ في 
تحقيق( نعتم )أنير الدلأتمإ كتاب أحاديث تخريج في ائل الفتننل من نقهآ (...الخ  ٥٢رالإمحابة)٦/؛ 

١مناك مفصلا انثترء ( ١٢٣٨— ١٢٢١)؛/الحميد الراشد ان طيمّاعد وتقديم وتخريع وتعليق 
علىاشرف العالأوي محما. وتعليق تحقيق عياض للق.اصي المصّتنفى حقوق بتحريف الشفا وانثز 

٠( ٣٨٦)ص ( ١١٢١)الحديث رنم العدوى مصطفى له وقدم تحقيقه 
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رويا— فارس حكام كسر وهو — الربيان ورأى وثم، همدان مدية ين قارص، 
.سهليح( العرب كاهن له ومرها . ..• 

جعلقأنه عنعا ويزيد ، إنشائه ولا ثوله يجوز ولا ، بمحيح لتس الحديث فهدا 
,إلعادْ خارقة وبامور ، .٠ الني ثوون من بشان 

جريران مثل ، التاريخ أو السيرة كتب في له العلماء بعض ذكر يغرنك ولا 
دلائل٠ في الأصفهاني نمم وأبي ، : ٢ اتارس في الطري 
:١ أيضا البوة دلائل في والمهقي ، صا"آ-؟و الموة،( 
))شرحفي والزرقاني ، ٢  ٣/١اللدنية(( المواهب، )) في والقمهللأني ، ١٢٢

الكبرى٠)الخصاص ز والسيوطي ،  ١٢١— ١٢٢ت ١ اللدنيةء الواهب، 
محيرةفي والرشاد الهدى محبل ا ; الشامية يرة الفي المحالحي والشامي ، ١ ه : ١ 

١العباد حير  رحمهموأمثالهم المؤلفين هؤلاء فان وغيرهم... ، ٤٣—•٤٢٩ت ٠ 
يمح،لم ومما صح مما الباب ني ورد ما كل هذه كبهم في يذكرون تعالى النه 

.وصحته لضيفه لا ، وغربلته وتمحيصه ، ومعرفته لتسجيله 

كتايمافي الماطر ولعلم )ا ت ٠ تاريخه ٠ مقدمة ز اللجرى جرير ابن الإمام ئال، 
الأخبارمن روين، محا على هو إنما فيه، ذكره أحمرين، ما كل في اعتمادي أن هذا 
كتابيفي يكن فما فيه، رواتها إلى نيها مأنا المي والاثار فيه، ذاكرها أنا المي 
سامعه،تثنعه يأو قارنه، يمكره مما الماضن، بعض عن ذكرناه خبر من هذا 
لمأنه فليعلم الحقيقة، في معنى ولا الصحة، في وجها له يعرمحإ لم أنه أجل من 

علىذللثح أدينا لأنما ، إليناناقليه بعض ثل مجن أتى ؤرتما ، نلنامن ذلك فى يون 
.انتهى • * إلينا أدي ما نحو 

بعد، ٤ ٩ - ٤ ٧ : ١ ٠ الكرى الخصائص S في السيوطي الحافظ الإمام وقال 
وقعطوال، آثار ثلاثة ٠ المبرة دلائل  ١١ت الأصفهاني نعيم أبي كتاب من أورد أن 

يقولهمما وهي ه، المبي محولي عد وقعته أنها : قيل المي به العجانذكر فيها 
،بعينه الصرح الثين الكإب وهي إ المئوي الولد ض والقصاص المنشدون 



رماكان ١٢٢

;قلت  ١٠; ،عدها السيوطي الحافظ قال ، بذاتها السكرة المكذوبة والعجاب 
نكارةأند هذا كناي في أورد ولم إ شديدة نكارة فيها نله، والأثران الأثر، هذا 

فينعم أبا الحافظ تعت ولكني ا بإيرادها لتطيب نفي تكن ولم منها، 
,انتهى . « ذلك! 

خاتم)باب م  ٤١•؛ ٦٠الباري فتح ء في حجر ابن الحاففل ذكر ولما 
أحارمن النوبة السيرة م المؤلفون يورده ما ؛ ه( 'كفيه بين الذي النبوة 

مءيثض ، علها ماكشن ذمها علهم أنكر ، الموضوع ذلك ني تصح لا 
.وبعللأنها ضعفها 

-١٥٦: ١ اممدنية« الواهب نرح ء في اإزرتاني الحافظ كلامه ونقل 
ابنالحافظ الإسلام نيخ نال لكن ١ • الأخبار تلك ذكر بعد الزرناني فقال ، ١٠٧
صعقوبعضها باطل، بعضها بل ثيء منها تبتإ لم : الباري٠ »فتح في حجر 

فيالدين قطب الحافظ أطنب وقد ، عليها الكون مع لذكرها معنى فلا 
منفنا سنا ولم اليامم الزهر في مغلطاي الحافظ وتعه الميرة شرح في امتيعابها 

^نه، ٠ حبان ابن صحيح » في منها ونع مما بشيء تغتر ولا ذكرته عا والحق حالها 
.انتهى • ٠ صحيحه ز بايراده ذلك، صحح حيث، غفل 

اليرةفي ٠ ألفيته  ١٠فاتحة في تعالى اش رحمه العراقي الحافظ الإمام نال و— 
:النبوية 

أنكراقد ومجا صح مجا تجمع يرا الأن ب، الطالعلم ولي
يعتبرلم إمناده ثإن به ير الأهل أتى ما ذكر والقصد 

مماكرى.... إيوان ارتجاص حديث، — الحديث، وهل.ا الفتاح؛ عبد نال 
تاريخا؛ا في ١^٥^٠ الحافظ فيه وقال ، الإسناد منقطع حديث، أنه عن فضلا أنكر، 

.انتهى ٠ غريجح منكر حديحح هذا  ١٠؛ ٢ ٨ ؛ ١ ٠ الإسلام 

نكارةإلى بذللث، يشيرون ، )الموضوع( عر بمللقونه مجا كتيرأ )ُتكر( ولفظ 
كتِإفي «تتثرا ثائعا تراه كما ، ثبوته وبقللأن إسناده طعض مع معناه 





رالخان ٣٤

عليهموسلامه اش صلوات الأنياء نمص وتحكى نمر a اض لياب التفسير 
وليسها بمفتشعر لا وهى المريح الكفر ني وس وربما وتقص وتزيد أجمعين 

منشيخ بت قي ذلك،نها وقع أنه بكي وند : ونأل ويرشدها يردها من ؛٤؛ 
ابنواستمر وأعطوها أكرموها بل أحد عليها غير ولا الوقت في الممرين الشيوخ 
منالصحيح ويعرف الكتب يطالع محن الرجال من وكثير را ; قال أل إلى الحاج 

وقرعاأصلا معوجة هي التي بالمرأة فكيف الخاصمة هد0 محن يسلم أل قل قيم ال
عندهايستوي أته فالغالب طالعنs ؤإن المطانمة تليلة اعوجاجها مع إنها ئم 

إلفثقله والكدب الضعف والحكايات القمص في والغالب . والمقيم الصحيح 
فيهنقمت أو فزادت حرفه إذا بها فكيف الخطأ فيقع رأته ما على ثقة كان 
الاعتقادم مفتتنات وهن فيخرجءن مؤمنان وهن الغالب في المسوة فيدنحلن فضل 

فيالحاج ابن كلام من والمراد . أ.ه I( بمنه اللامحة اممه تال الدين فروع أو 
.القصاص 

مجنالأول الجزء في قلاني العحجر ابن الحانمل نقله ما ذلك إلى بماف 
اختلاففي قنمة ابن نال » ونصه قبمة ابن عن ( ١٣)ص الميزان(( ال مل» 

واحتيالهمالزنادقة منها ت ثلاثة وجوه من والفساد الثوب يدخله ; الحديث 
يميلونفإنهم والقصاص والمتحيلة المثشعة الأحاديث بدس وتهجينه للاّلأم 

منوالأكاذيب والغرائب يالناكير عندهم ما ويستدرون إليهم العوام وجوه 
نفلرعن الخارجة بالعجائب يأتي دام ما القاص ملازمة العوام شأن ومن الأحاديث 

.-لأاأ.ه٠ العقول 

بليستوثق لا ثم هت المي حب يزعم ممن والتمحيص المحقيق أين ت وأقول 
,السلامة ايله نسأل عنه نشت لم تيه البي إلى أمور نسيه في يتردد لا 

والأساطيرالواهية الأخبار هذه على الموالي هذه احتواء إلا يكن لم ولو 
٠حرمة بذلك لكفى بمولده قرنت التي والإرهاصات الغريبة و١أsحداث واوسخاغات 

(٢٩٤)ارّاي خير بمولد الأحتم١ل حكم م الفماى القول )١( 
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ابيوي.بالولد الاحتفال كم عن سأل سائلا ولعل 
حرمةأو حلا الشوي المولد تجاه كلت بأي أتفوه أو أطق أن أريد لا ت غأقول 

بدعةمتاح أو ٌكروْ أو ٌُمم أو ستحب أو واجب الولد بأن أقول حتى أنا ومن 
■سنة أو 

غيرهمأو ~ يلمزون كما "" الوهابية أو الحنابلة السادة لمعثر الحكم وليس 
وشتواالعالمض رب عن يوهعوا حتى • الجم؛ع على اش رحمة م وس نحن وس 

افهو وافحريم التحلل حق يملك الدي المشرع إنما . أنفسهم تلقاء من حكما 
,وحده 

أمهلرفي ؤإيجاز باختصار الأمثلة بعض نلقي وأمل وهلم تعال : أخي 
٠تفصيل بلا مجملة ومنافئة محاورة هئة على معدودة 

غيرهدون المولد يخصص ؟فلم والفتح والهجرة واتجه المولد محن الفرق ا م ٠
ثتهإلا ازظتك >ؤوت\ العثة وهي منه أفضل هو مما 

,لالأناء:ب.ا[

ورخواولم يبنه انتصار رمز هو الذي ١. المي بهجرة الصحابة أرخ م ل ٠
؟والأشكال الطقوس على والعاني للحمائق تقديما بمولده 

بمولدهأو الأنساء من إخوانه من أحد بمولد وه اش رسول احتفل ل ه ٠
زوجاتهإليه الماس أحب فعله أو ه اض رصول بمولد احتفل هل و. 

نعمالجواب كان قان ؟ المفضلة الأولى القرون أو نقهد وأصحابه وبناته 
يغفلكيف اش بحان فلا الجواب كان ؤإن . واحدا دليلا ولو فأنت 
بشرعيتهاأنت تأتي ثم ويجهلونها العبادة هده عن وصحبه ه اممه رسول 

فقليفعلوه لم ; قال فان لا أم فعلوه وصحابته اممه رسول هل يفعله من واسأل 
.اتباعك في لا ئ. وؤنامته اتباصّ في الخير : له 



رّاكال ٣٦

i أحبوم الأجيال وخير ، ١١إليه الناس أحب محن كان ه توقى حين و
ولمأربمنتة يمرا لم ذلك ومع سواهم ُمن أكثر يعونه وهم إليهم الناس 

أحدهمبال عن يغب لم أنه *ع ذكراه لتخليد ه ولادته بذكرى يحفلوا 
أيامُرور بمد أو ه موته عند ذلك في التفكير جميعا بالهم أو بعمهم أو 
أثرهواقفاء اتياعه في والإخلاص الصدق هو فعلوه ما وكل موته على عام أو 

.، ٢١له اتباعا أكثرهم إليه وأحيهم 
حلض.من ابتداع في نر وكل سلف س اناع في حير وكل 

؟وصنفوا ألفوا أو ؟ فيه تكلموا وهل ؟ الأربعة الأئمة عند المولد حكم ا م ٠
لهم.زلفا اذ/واأو بإباحته لأنمتكم فولا أسدوا الأربعة الذاهب أباع يا 

؟إباحته لهم نولأ أسدوا الأقل على أو فيه 
أبيومقلدي أتياع يا والخابلة والمالكية والشافعية الأ-محاف المادة معشر ا ي ٠

فينولأ الله رحمهم ألمتكم عن لنا انقلوا وأحمد ومجالك والشافعي حنيفة 
.١[  ٤٨: ]الأنعام ناه دتم-مث ءزِ نن عثومحقم هل >ؤهل الولد 

العواليوالشن القرآن مجن دليل من الوالد في لك ومجا 
الكمالذوى القابعين في ولا إمام من الصحابة في لك وما 

الخلالذي من ربهم م حماهاجتهاد ذوو الفحول وبعدهم 
شفىإن ندرك في تقول فكيف لا الجواب كان فان لا؟ أم عادة هو ل ه ٠

شكرأمولدأ لأفعلن ... أو ... أو ابني تزوج أو بتي بناء تم أو مريضي اممه 
بالعياداتإلا يكون لا اممه إلى والتقرب إليه وتقربا العمة هاوه على تعالى فه 

إغيرها؟ لا المشرومة 

أكلولا الرجال أنحل هم الذين الرجال هولا، بعد ص الاحممال هذا أحدث ا١دى نمن )١( 
الطويلةالسنين ءذْ مضي بمد يثقون الدين هؤلاء من ؟أ إطلأتا أمثالهم التاء تالي ولن أبدأ منهم 

٠آ! محه بمولده يحتفلون منة ثلاثماثة 

. ١io-tilr^ وفكرة الأسلاب )القلية )٢( 
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)ما: يمول . نالض اض إر بها تتقرب عيادة هو نعم الجواب لكن ؤإن 
:قول واش لكم( محن وتد إلا النار س وياعد الجتة س يغرب يء ثض 

هP ء نمحق؛وهر■ ؛؛؛٤; P اممق >أمحء 
٠المولد هذا الدين مجن وليس علينا النعمة به وأتم الدين أكمل فالله • ٣[ • ]المائدة 

ناقصالدين أوأن ؟ كتمه ه الرسول وهل ؟ محض ولم اش رسول خان فهل 
فهل؟ الأية نزول عند آنذاك موجودة تكن لم عادة بقت لأنه يكمل ولم يتم لم 

أأ أ اداو4 سبحان بالمولل فايممتموه ناقمن الدين 

أنه بامجكاته لكان مجمولأ أو مجشروعا الشريف بالولد الاحتفال لكن ولو 
.، ٢١على« صلوا ٠ : قال كما به يقول وأن ويشرعه ذلك إلى يشير 

عنهيتل لم والأسوة القدوة ه والرسول ذلك س نيء يحمل لم ولكن 
أحدبمولد احتفل أنه ا ر موضوع ولا صعق ولا حن ولا صحيح حديث فى 

حمرةعمه مثل نله لما ممات بمن ولا ،نقهر آدم بابيه ولا الأنيياء من سابقيه 
.ه يجة حد وزوجته 
صلمجا الذتح( وهو باله عن غاب إنه فنقول ، المجير الإثم على نجرأ هل 

وجاهدالغمة وكثف الأمة ونمح الأمانة وأدى الرسالة بلإ أنه شك ولا غوى وما 
.عليه وسلامه اش صلوات اليقين أتاه حتى جهاده حق لنه از 

لهيعمل وصمه- . الرسول محن ٌئهورأ ُعروفا المولل- اسم كان ل هْ 
صكلا يفعل؟ مجا فيه ويفعل واحتمالات ومحئارب ومجهلاءم مناسبات 
معلومةهيئة على المولد اسم يرى لا التاريخ استقرأ من أن ولاريب 

)إ/W؛U>^؛ المحيحة لن لالوانظر الأباني وصححه ( ١٦٤٧)امحر م الطراني رواْ 
r\A-U

•وصححه (  ٦٩) الني على الصلاة ممل في ^^١^، وذكرْ ١ ٩ ا/• ائي التأخرجه )٢( 
.لشخصه ه احتفل ما : قالوا فإن نحتفل. لا نحن إذا احتفل؛ ما ه اش فرمول )٣( 

هدهأمام مجدولة اكلرق كل ؟ ئد-هون فأين . يعده مجن بشخصه أيضا أصحابه احتفل وما ت نقول 
.ايدعات هده بحن للقول مجعللقا مجالا ئفح لا التي الواضحة الينة الحجة 



رّالتان ٣٨

،يقال ما غه ويقال يفعل ما مه يفعل مخصوص ونت ني محخموصة 
•أصله يناش ربما بل فحب التوحيد كمال ليس يناني مما 

؟الأول ريع ١ ٢ في سنة كل من وزمنا وقتا يحدد المولد بهيا يحتفل من ل هء 
وآكدمجتاسة كل وعند ومت كل ويفعلونه به وغطعنا منه تيقنا ما هذا نعم 
.التاريخ هذا في يترك لا كان فمهما الأول ريع هو لفعله الأوقات 

ومتى؟المولد أحدث س أول س ٠ 
الشيعي(( الفاطمي اض لدين العز ب—ء ه نفمحمى مجن هو أحدثه من أول 

التهودص شر إنهم المؤرخون عنهم قال الدين هم ت والييدبون انميدي العلوي 
منكير انحرف سموم من الأمة هذه في بثوا وما وبدمانهم وانمارى 
يكنلم التاريخ هدا ونل ه  ٣٦٢عام المتمم الصراط عن المسلمن 

يدعىأعجمي رجل فاعادهأ أبطلت ثم فترة الوالد هذ0 بقيت ونل التة موجودأ 
وأولالمادس القرن أواخر في إربل صاحب التركماني( معيد أبو )كوكبوري 

بملدمن اثار وعلى المائرون يسير من نهج وعلى المقتدون يقتدي نم المابع 
وبدعمحدث وانه ، بذلك يعترفون بالولد يحتفلون الذين حتى ؟إ المقلدون 

هذانولهم رد *ي ويكفي • كان منكر أي من خلا إذا حسنة بدعة عندهم ولكنه 
يهندؤألم ناد إله سمؤآ ما حمأ كان ؤث واش باعترافهم • ومبتدع محدث أنه 

,[ ١١: ]الأحuف ^١٥^، ئدآ متموئوث مهء 
عندهم؟محصورة الوالد ل ه٠ 

لقلماالبرزنجي كمولد معلومة ورصائل كتيبان م محصورة تكون تكاد نعم 
قرئواوربما ، ونحوها والعروس والمناوي الهيثمي ومولد والرعي الدمحع وابن وئرأ 

ال؛دعمن ومها ، غيرها أو الخيرات دلائل أو الرعي أو الوصيري ضيدة فيها 
والأحاديثالشركية والتوملأت العقدية والانحرافات والإطراء والغلو والخرافات 
وأباطيلوأكاذيب كاسدة وآراء فاسدة أقوال من له أصل لا وما والمعيقة المكذوبة 
العقيدةتتحر بل - منها ئيء وتقدم - الكثير الشيء مشينة وأفعال شنيعة ومنكرات 

.هناك 



٩٣ هأ بمولده ترنت ؤإرهاصات وغرائب وأمحاطير واهية أحار ت الأولى الرسالة 

خذوجهلهم القوم ضلال عدى وتعرف بشك الأمر حقيقة على نمق ولكي 
يخاطبوم الرزنجي مولد من باخممار - تقدم ما غير - الثال سيل على 

تمحمول .ه اش رسول 
امختللرل أنت 

ويرجالمكين عبدك 
ىقلّأحت ند فيك 

يواجرنماغتني 
ملاذييا غياثى يا 

الكروبكانف يا عليك اللام 
محمدا يأحمد أدعوك 

هجلالتلولا الذي الني هذا 
.محمد نور من خلقوا الخلق فجميع ت ويقول 

•هؤ اش رسول يخاطب البوصيرى قصيدة ومن 
العممالحادث حلول عند سواك به وذ ألمن اي محا الخلق أكرم يا 

ورشكى للمولأث 
الغم——يرالجم فضلك 

نذيرا يبشير يا 
يرعالمن مجير يا 

ورالأمات ملمفى 
الذنوبغفار يا عليك لام ال

المقدمالرمحل سيد يا 

بشرولا جن لا الخلق يخلق لم 

وصرتهايا الدنجودك محن فان 
بهوامتجرت صيما الدهر سامتي ما 

مجنصرورة الدنيا إلى تدعو وكيف 
لهإن المنشق مر بالقمت أق

لموالفاللوح علم علومك ومن 
يضملم وارأ جمنه ونلت إلا 

بهموره نمّن امالت فانما 
العدممر- الدنيا رج تخلم لولاه 

مالقمحرورة نبة قلبه من 
:الشدة عن الدفاع في رسائل ثلاث : انظر و- 

.الردة البوميري قصياJة فى العقدية القوادح : الأولى الزمالة )١( 
ثقس الغرات للأم في ما على نميهات : القانتة الزمالة )٢( 
تتاُهح،١^ على الكلام بخلاصة الأحياء إتحاف : الثاكة الزمالة )٣( 

الإحياء



رسازن ٤٠

والشيخمحابما الدائمة اللجة عضو "مرم، بن اش عد لت الشيخ العلامة تقديم 
محمدبن المحسن عبد والشيخ العالماء كبار هيثة عضو الشثرى ناصر بن معد لت 

الرثدمكنية ت ط ه  ١٤٢٨مابقا بالدعام والإرشاد الدعوة مركز مدير البنيان 
—الأسطر هذه لكاتب 

ث. اش رسول يخاطب الرعي؛ قصيدة ومن، 
الدعاعنامتجب ر العموصاع ذز____وني عظمت بعدما دعوتك 
هلنالاث؛__ات مجر-ممك وكلما 

همدعونالخافض في س غوث يا 
حوائجيفتقضى الدنيا هم( والعوم 

ذخراش ول رميا لى وما 
داالهمر إليه لجات مجن أمنع فلانت 

لعلمناولي-واك عنرتجي ولا 
تؤمليبات النائهم؛ به من يا 

اورنييما واكشف دءائي^ واسمع 
واطفيعترجى من أقرب قانت 

برعي——ابني س دعوتك إي 

يديخذ اض رسول يا سيدي يا 
مجدبعام كل في هم وريم
 ،^b وجأحامة القيهم، إليه

كريمولا ًواك به وذ ال
ومعادياُتي، إذدار رين، 

يفقدوغيرك ود وجمبانك 

مهربوادث الحكل في لأليه 
أجراهم،كل ومم، الكروب ُز، 
وأوطانيدارتم، دت بعثان 

نانيذو يدعوْ مجن؛ أسمع وأنت 
أعفلممحن؛ هو الدكب البواح والكفر الصراح والشرك والغثاء الهراء هذا آخر إلى 

فيجاء فقد وجل عز الق، به عصي ذنب أعفلم هو والدي وأثنعها المنكرات 
«وهو ندأ لله تجعل؛ أن ء إ قال ؟ اش عند أعفلم الذنب )أي الحديث 

لأصلالمناهمي وهو كيلك الشرك يكون لا كيف  ٥٦لعفلتم( ذلك إن * قلت 
والخذلانوعذابه اش لسخهل والموجب، الإسلام محلة ُزر المخرج الدبان توحيد 

الجاندخول ُن، والمحرم الغفران محنر لماحبه والمانع للأعمال والمحبهل 
.— تاب من إلا ~ النيران في لصاحبه والمخالد 

 )١; ،J؛J_(٤٤٧٧ ) ٦٨وسالم . له واللفظ()





رازن ٤٢

الزارثم مأتم والالمولد الدار هن بقي ثتثلاثة 
ولومحدث أصالها أن من فضلا ، تقدم مما فيها ما وفيها فيها وبركة ختر وأي 

نيةحن عن فعلوها إنما إنهم أحدهم فول يمل ولا ، ونقاء شر فهي خلت 
علىادد4 وشكر ، ذكره ؤإحياء ومحبته البي تعفليم قصدهم وأن وقصد 
تأصلين على بي الدين إن فقول • الأمة أكثر عمل وأنه ، ه اض وجود 

السلفيفعله لم محدثا دام وما ، السنة واتباع ه للرمول والمتابعة ممه الإخلاص 
راجحاأو محضا خيرأ هدا كان ولو ؟ نفعله فكيف المانع وانتفاء المقتضي قيام مع 

تعظيماوأكثر اف، لرسول محبة أشد كانوا ^نهم ، منا به أحق السلف لكان 
الُملوعلتما أيهم ومقاصده ولصوصه أعرف وبالشرع أحرص الخير وهم ، له 
اليةوحمن . ه هديه الهدى وخير أسرع اينه رسول حقوق وأداء به 

التغييرمن قبانا كان من أحدثه ما جل فان ، اااين في الابتداع يبيحان لا والممد 
وحنالممفليم بقصد وينقصون يزيدون زالوا وما وقصد نية حمن عن دينهم في 

تقؤأإن ' يمول واش رسلهم به جاءت  ١٠خلاف أديانهم صارت حتى الية 
ؤوت\؛ ويقول [ ١١٦:]الأمام ١؛؛؛^ ضل من بجشك ألا،و  s_iمن ئفر 
بفعلليت فالحجة ١[ ٣• : ]مّم وثو4إ\و؛ه مصق ؤأو ألئايي( مقر 

.أعلم واش ، والسنة الكتاب الحجة مانما اياس 

بمولدهالمحتفلين حتى محدثة الموالي أن على أجمعت الأمة أن لما تقدم أخي 
مجنالحسنة بالبدعة والقول حنة يدعة يانها يقولون ولكنهم بدللث يمرون 

علىوالقصان والزيادة الدين في والابتداع الشرور باب فتحت التي المصادّوا 
.والي الحنة بالبدءة يقال كيف وإلا ، والأهواء والأمجزجة الأحوال حب 

وكلضلالة بدعة وكل بدعة محدثة كل فان الأمور ومحدثات )إياكم يقول 
ثيءالعموم هذا من بمتثن ولم العموم صخ ء'ث و»كلءالار(ل^أ في صلألة 

)؛/أحمد ( ٤٤,٤٣,٤٢)ما-بم- وابن ( ٢٦٧٦)( ٤٦)٧•داود أم رئاء )١( 
.( ٢٠٤)ا/والجامع صمح واننلر ١لأراتي وصححه ( ٩١/١,٩v)الحاكم ( ١٢٧,١٢٦



٣٤ ء بمولده ترنن ؤإرهاصات وغرائب وأصاحلير واهة أخار ت الأولى الرسالة 

فيقولالقه رسول كلام على يعقب أن ملم من يبمأتى كيف الله سيحال 
بدعةمحاك بل صائلة بدعة كل أن ذكرت كما الأمر فليس اش رصول يا لا لا 

ومزلقجدأ حطير الكلام هدا إن اض سبحان الله صبحان أقول سيئة وبدعة حسنة 
يثهحثج-ثر معا قذهعوق حئ جيموث لا وره ٠^٥^" ت اض قول أين كم 
 P تحاوأ لاti  [١٠:]_، ميئاه قي نق ري ير

مدمألا ءامزأ افين >ؤتلإا ت يقول واش ه ورموله اش على التقدم من وهذا 
اشلأمر وأذعن وانقل هذا يا نفك فراجع ١[ : لالح«مات ورّبموإيءه أثب دى بق 

ئيماهصللأ صل ممر ؤنبمولم ه بمين ؤو*و •' يقول فاش لألأ ه درّوله 
.[ ٣٦: ]الأحزاب 

الذيالزمان هذا في المواضيع هذه إثارة يغي لا را ت يقول العض ولعل 
بينونزاعا فرقة نعمل أن نريد ولا الإسلام أعداء قيه وتكالب المسلمون فيه صعق 

فيستعلوا»نا الإسلام أعداء فنمكن حانيية خلافية فرعية ائل مفير الملمين 
هيرإنما بدعة انها تزعمون ومجا ظث١رنها لهم ّائغة لقمة فتصبح وفرقتنا صعقنا 
كلونزيل واحدة يدأ ونكون وتجتمع نتحد أن فعلينا ، والنصارى لليهود خدمة 

:وأمتاله لهذا فنقول كلمتنا ويخالف محقنا يفرق محا 
فهمتاما ليتك تم فليتك مهار فير فهماك ألقاك وإن 

وعدموفرقتا صعقنا سب وهل وزورا القول من منكرا نلت لقل ت له ونقول 
إشراكبل ومحدثات وخرافات بدع من، والمكرات المعاصي فعل إلا اجتماعنا 

بلوكلأ حاشا خلافية فرعية قضية ليت الوالد وقضية والموات الأرض برب 
لأصل•نافية نكون ربما بل فحسب الوحيد كمال نتاض لا أصلية عقدية قضية 

علىمتوقض الصر أن ونسيتإ حقا اف وحدنا ما ونحن ننتصر وكيف ، التوحيد 
اثآنمئ >ؤإن ; المائل • العالين لرب الخالص وتوحيدنا وعقيدتتا باش إيماننا 

[٣٨: ]انحج ؛١^١^ ُاكتي عي، إوخ أق >ؤأث : والقائل ٧[ : ]سد ثئئةإه< 
١٣١؛أئن آس >ؤرءد [ ٤٧؛ ]١^٢ ه آلتيتن ثنز ي ثئا ؤؤاك< ت والقائل 

ملهمين أكمّ؛نت- أمتنك لتكما ألآدصرأ ق ت-تنإمهم قوتحإبكجأ ينجلؤإ يك؛ 



رسالتان ٤٤

البميدق أثأ -ميهم بمد ئ ولسيي؛ لم أفنى أم دض  'موؤعس 
[٥٥: ]النور ألثسمؤذه نثر ئؤكك يمحى بمئد حكعز رمن ثظ إ_( .مكثخ 
العالمينلرب التوحيد وتجريد العقيدة عن ما  ١٠ؤإصلاح الإيمان إلى غالرجوع 

لمايحصل الدين ني الإحداث وعن وكشره قليله وجليله ينفه الشرك عن والمعد 
علىماذا؟ على ، نجتمع , نجتمع : تقول . وتمكين وعزة ونصر خير كل 

الكونعلى نجتمع ، اس دين قى والداهتات المجاملات على العصية 
الكلمةوتوحيد الحق الاجتماع ، ونكر وخث شر اجتماع إنه للمنكرات والإقرار 
الحقالاجتماع هو هدا ممه والعودية التوحيد تجريد على افر طاعة على ، والصفا
٠وعداب وفرقة وشقاء فضلال عداه وما يه المأمور 
،وخرافات وثركيات ببدع إيمانكم وا تدنلا محمد أمة شباب فيا 

مهزوزة،خربة العميدة كاث إذا • منيم صاعة ولأن ، وتندمواضياع أيما فتضيعوا 
>ؤنيناش إلى الدعوة وأين العالم وأين والقيام والصدقة ، والصيام الصلاة فأين 

آنينفث ث* أقن ٠^^ ت الشرك هو والظلم • [ ٦٠: ]١^ حمللشره ؤتثلن آؤث 
.[ ٤٨: زالسا، لقاءه لمن ؤللف دوة ما نسر يدء يثمق 

الهلقوسهده عن البعد والبعد الحدر الحدر ورجالها س محمد أمة ثباب يا 
الإسلامهو يكون أن إما ، فالمموف، تصوف ولا الإسلام فى صوفية فلا الصوفية 

تعيدناالدي ^٧، الإسلام هو كان ؤإن به لما حاجة فلا عيره كان فإن ءيرْ يكون أو 
•[ ٧٨ت ]الحج آلسدأ0ه ثكم ُؤهو به الله 

إقرارحضورها لأن ، مواليهم فير معهم بالحضور لا أميوهم ناصحوهم 
حئءبمأ مو ه ؤآ بموصوئ أئن رآب ه ■' يقول واممه بالمعصية 

معألنءءقرى بمد شد ثلأ آكهكن مينق ^ما ثؤ دث حؤ 
.يجوز فلا ؤإلأ النكر تغيير شربملة تحضرها نعم . [ ٦٨: ]الأنعام 

تقلولا الهوجاء والمبعية الأعمى والمقاليد المعصب من أنفكم جردوا إخواني 
ومنةالد4 كتاب وبينهم بيننا ولكن ، أباحه فلأن ماح أو حرمه فلأن ، حرام المولد 
•M رّوإه 



,٥ ممرلده ترث ؤارهاصات وغراب وأصاطير واهية أحار ت الأولى الرسالة 

حتفللعلك دعيا يتكن ولا الهدى واتع اش بممل نمك 
وتربحتنجو اش رمول عن أتت التي والمس اش بكتاب ودن 
وليلةالموى المولد بليلة كالاحممال المدعية الاحتمالات حضور يجوز هل : موال 

فيالحق لميان مشروعيتها عدم لمن؛عتمي نعبان من الصف وليلة المعراج 
.ذلك؟ 

توبعد وصحبه ثآله رسوله على واللام والصلاة وحده ليه الحمد ت الجواب 

.الم\كرْ البدع مجن هو بل يجوز لا اللمالي بهذه الاحتفال ت أولا 
بدعةوأنها فيها الحق وبيان لإنكارها وحضورها الاحتفالأت هذه غشيان ثانيا 

علىويغلب البيان على يقوى من حق في ميما ولا مشروع : فعلها يجوز لا 
الفتن.مجن ملامته فلمه 

أهلهامشاركة من فيه لما يجوز فلا والامتطلاع والملية للفرجة حضورها أما 
.بدعهم وترويج مرادهم وتكتم كرهم ضز 

.وملم وصحبه وأله محمد نبينا على النه وصلى التوفض وباض 
والإفتاءالعلمية للمحوث اادانمة اللجة 

الرص رصناب  عضو عضو

افرعد العزيز عد  اللبمة بنالله همد  بنائته همد 

بازبن  الرازقعبد  عيان تعود
عمن
ما

;المولد في كتب هن بعضن 
المولدبدعية إثبات في ورسائل كتا العاصرين العلماء مجن واحد غير ألف 

:إليها فليرجع والاستنارة الاستزادة أراد من للحصر لا المثال سبيل على منها نذكر 
الأنصاري.إسماعيل : الرمل خير بمولد الاحتفال حكم في القمل القول ١- 

.محفوخل علي ; الابتداع مضار في الإبداع ~ ٢ 















رسالتان ٥٢

;الملم أخي 
أنوالهمالمجتدض بها أكثر - عتهانة واهية شه بيان ني مختصرة رسالة هذه 

طريقتيتكون أن رأت وند ودحضها - بدعهم بها ونصروا كلامهم بها وأزوا 
نهاذكرت والتي المقدمة هده يعد المختصره الرسالة هده م عليها مرت التي 

وملالماسب من رأيت لكتابمها الداعية الأسباب وأهم الرسالة هذه ني منهجي 
الرسالةلهذه أمهد أن الموضوع في والولوج والدخول المقصود فيب الشروع 
تعريفثم ومن وثموليته الدين كمال بعتوان مختمرة بكلمة - توطئة - المهمة 
ذكرتالبدع محني على الرد ثم ذللث على وأمثلة وأسابها وخطورتها للبدعة 

تلوواحدة عليها بالإجابة وتفنيدها ودحضها عموما البدع محني شبهات 
ثأخهلارهذإiلث، وأصرار الحنة بالدعة القول بمقامي ذللث أردفت يم الأخرى 

بالموالدللاحتفال المجوزين سبه تجاه الهلريقة نفس وسملكت اش دين على 
الأعلامالأمة اء علمأنوال بعض نقك وربما أفندها ثم شبهة شبهة أذكرها حيث 

الشبهةأورد القاطعة والراهين الساطعة بالأدلة ودحضها ومناقشتها عليها لرد اش 
التقصيرأو والإسهاب الإطناب عدم على الحرص مع ذللي كل أفندها ثم 

•والإخلال 

والإطنابوالإسهاب الإطالة وخشية كثيرة المتهافتة الواهية الشبه أن وحيث 
فيضي ورلجة نبمل يطل ولم ودل قل ط الكلام وخًر عليها والرد كلها ذ/ها *ي 

كما- والاقتصار الاختصار سبيل ذللث j سلكت الإطالة وعدم الاختصار 
تالشاعر قول حد 'ءاإى أهمها ذكر عر ~ أصلمت 

ملتزمفيه الاختصار فصار الهمم كلت التهلويل من لكن 
أهمبذكر ضمنتها الرسالة بها ختمت — الخاتمة حسن اش نسال ~ خاتمة ثم 
•الدع من الوقاية وماثل 

العونوجل عز المولى من طالبا — الرسالة هذه مادة جمع ى توخيت كما 
إلااستدل فلم أوردها الي الأحاديث صحة - ذللي في والصواب والمدد والمداد 





الخان

مجردأل بعضهم نهم نلربما ، والئحمق( )الخخريح بض التفريق عدم : ومنها 
،القحة على الدلالة ني يكفي — الصحمن عدا ما إلى — الحدنمن، عزو 

فضائلفي الصعيف بالحديث العمل يجوز لا اثه المفهوم لهدا وتصحيحا 
;فال قتادة، ش ]ولحدت بالأحأكام، فكيف ، _ الراجح القول على — الأعمال 
ذسعش، الحديث وكتره )إياكم ت البمحر هدا على بمول ه اللب ننول نبث 

منشدة نلثوأ أيل، لم ما ظغ تقول ومن ، صدئا أؤ ، حمافلتئل •ض، فال 
•ُ[)•( ام('

حقأنه نعلم لا ونحن يجوز فلا ثإلأ به، ئلنا وصدق حق انه نعلم كا فال 
عنه،الثابت الحديث ش إلا يكون لا وهذا العدول، الئمات برواية إلا ، وصدق 

حدث)من ت آخر حديث وفي وصدق، حق انه نعلم فلا الصعيف، الحديث أمحا 
•)٠٠( ، ٢١الكاذمحن( أحد نهو ، كدب أنت يرى وهو خديثا عني 

'•صحثح عتر أو صحتح أثن يروي ما شاك نكل را ; جثان اض الإمام يقول 
.؛ ٣١الخز(( هدا في داخل 

•، ل به( عبل بض )فكز : حجر اض الحافظ قال كما ونقول 

دبميوقئغي ويكفي بمي ما الصحيحة، اممه رسول ومنن الله كتاب في إذأ 
.~ والمنة الحمد وش ~ الضيفة الأحاديث عن 

.،( ١ تقيمه عن شغل الحدث صحيح )في : البارك ابن الإمام تال 
لدلكاشترطوا الأعمال فضائل في الضعيف بالحديث العمل أجازوا والدين 

:شروطا 

.( ١٧٥٣)الصحيحة وانظر الألباني وحسنه ( )٠٣ماجه أبن )٠( 
.(٤١" )٨٣عاجه وابن ملم )_( 
•( ٩٨)•ماد ابن للإمام المجرومن كتاب )١( 
.(١٦)ص• ( الدع أصول علم ) كاب صاحت محه مله رآ، 
[الئقتم محي بانه اللغة في الشمع ولذلك ، صعقه أي : سمعه نمي ر )٣( 
•( XAA/T))ْ( . ٤( )صفحت )أ( 



٥ه متهافتة واهية نجه دحض الثانية الرمالة 

٠منجبرأآ )أي ثديي غير الصعق يكون أن ~ ١ 
.عام أصل تحت عندرجأ الضعيف الحديث يكون أل ~ ٢ 
هاض إل بمب كلأ ه، الم عن نوت4 ه انمل عد محقي لا أن - ٣ 

يزادأن وينغى . ؛1^[ والعياذ عليه الكذب وعيد فى ]فتدخل يقله لم  ١٠
الصعيفبالحديث العمل يرى من عند رابع شرط الثلاثة الشروط هده على 

ت٦ ٧ / ١ ٨ الفتاوى مجموع في تيمية ابن قاله ما وهو ، المتقدمة بالشروط 
فيصلاة مثل تحديدا أو تقديرا الئعيفة الفضائل أحاديث تضمنت )إذا 

العملأي — ذلك يجز لم ، محددة صفة على أو معتة قراءة ُعيث ونت 
•إقهى به( 

أنيجوز رلأ ت ٨( ٤ زصئحة والوصيلة التوصل في جليلة قاعدة ز ]وقال 
.إ نة( حولا صحيحة ليت التي الصحيفة الأحاديث على الشريعة في يعتمد 

,تيمية ابن الإسلام نيخ نال كما مطلقأ بالصعيف يحمل لا أنه فالصحيح 
;( ٢٢زصمحة العجب( )تسن كتابه في حجر ان الحافظ قول ونحوم 

]وهو. ! شرع( الكل إذ الفضائل أو الأحكام ش بالحدت العمل في )ولازق 
،ممن ن كيحتى ت والمتأخرين المتقدمن من والمحمقين العلماء عامة قول 

حان،وان وأبوزرعة، والرازيان، المابوري، وأبوزكريا ' ومسلم والثخاري، 
الدينوحلال ، المقيّئ شامة وأبو ، القيم وان ، والخطابي ، حزم وان 

•والأر١ني•••[ شاكر محمد وأحمد حان، حسن وصديق والشوكاني، الدواني، 
الأعمالفضائل في الواردة الصحيحة الأحاديث في يطر الذي أن والحقيقة 

فضلاإليه بحاجة لما علما ثتخ بابا بذلك د ونالضعيفة تلك عن تغني أنها يجد 
فضائلفي المروي الضعيف الحديث هل تمييز في يضاع الذي الوقت عن 

١للشروط مهنابق الأعمال  الحاجة.أشد الوقت هذا إلى بحاجة فتحن ؟ لا أم بقة  ١١
منكثيرأ جعل الأعمال فضائل في الطعيق، بالحدت العمل إجازة أن كما 

يرويالواعظ أو الخطيب يسمعون لأنهم الضعيف الحديث برواية تهيتون يم العامة 





٥٧متهانتة واهية شه دحض ت الثانية الرسالة 

عندي،جوع س يغني ولا من يلا الصنع هدا أن والحق . التحقيق! س عليهم 
أنهمولو ونفعهم نصحهم إلى ُنم الثءاء على والتدليس الغش إلى أقرب هو بل 
....، ذلك يقصدون لا 

تإلى ارجع والأسمادْ وللتوّع 
•[١٤١٢ت )ا/ئ؛~اْ(لط)أ(الأص للشيخ الصغر الجامع ضعيف - ١ 
العئيم.العزيز ■همد للدكتور ت الضعيف بالحديث بالعمل القول تحقيق رسالة ~ ٢ 

;الصعيف بالحدث العمل وحكم الحديث رواية ثي القتت بوجوب الإعلام — ٣ 
٠العلوان ناصر بن لسليمان 

•زٌرلي لفواز الضعيف بالحديث العمل حكم ~ ٤ 
الخضمالكريم همد للدكتور ت به الاحتجاج وحكم الصعيض الحديث ~ ٥ 

.أعلم واش . 0\-0\<ي )ص. 
معانحير فأنت فعلت فإذا استعن وبه أنب وله ثق باش 

عديدةلأسباب الموضوع هدا في الكتابة على غو اش بعون العزم عقدت وقد 
:يلى ما أهمها 

]آلمثنة؛< زك بماص إلحقؤَكق وبيانا جلف الولى للدُة براة إ٠ 
.[ ١٨٧ء،مان: 

الصحابةقال ٠ انميحة الدين )ا ت الحديث وفى ، الصيحة بواجب لقيام ا٠ 
لمينالمولأئمة ولرسوله ولكتابه ض رر ت تال ، ؟ اض رسول يا لمن خهبه 

•والعدوان الإثم عن والنهي والتقوى الم على لتعاون ا• 

ا/)• جثان وض ١(  ٥٦٣)وص ( ٤٩٤٤)داود وأم )دً( لم س; أخرحه ] )١( 
تخريجهراجع . ه اذاري أرس ي نسم زئ أي حدبث س ( ٤٠٧٠، ٤٠٧٤)( ٤٣٦-٤٣٥

•[ ( UA~Ut)'اش همد لفوزي النووية( الأربممحن تخريج في الشاوية )الأضواء في ونواهيه 



رّالتان ٥٨

لئلانبههم ودحض المبتدعة على وارد ، المنة عن والذب التوحيد عن لدفاع ا٠ 
طريقم وهذا ، ضاءة J١قلل بها ويخدع يخر ولئلا بالباطل الحق يلتس 

اشسل في الجهاد من وجعلوه شأنه همن رفعوا إنهم حش الصالح الملف 
•مالك 

البدعأهل على )اراذ : قلذ اش رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ ثال فقد 
عنالدب : مول - البخاري الإمام شيخ - يحنى بن يحنى كان حتى مجاهد، 

. ٢١١الجهاد( من أفضل المة 
وعلافيه عب لا مجن جل الخللأ د فعيبا تجد إن 

ارمالة.هذه فى غابمتا ويحقق مقاصدنا بملح وأن والتوفيق الإعانة اش صائلا 
خالصاولوجهه ، صالحاعملي يجعل أن ، ئدرتهجلت اف.ق أصأل كما 

ذخيرةالعمل هدا يكون أن العفليم اس وأسال النول لي يكثب وأن ، نافعاولعباده 
يجعلناوأن والوله، الهئوة ويغفر الخلة، يل وأن خلة، ولا مال بتفع لا يوم وقربة 

وأن، مئة بخير بعث من لواء تحت يحشرنا وأن والمنة، الحديث أهل زمره مجن 
.آمين اللهم ، المنة غرفات ش لميءن والووالدينا ومشايخنا درحاتا يعلي 

يديكين بة الرمالوهده 

ركابيمحتكم في وأرخي كتابي أهدي الندى كف على 
النصابفي أكمل الود فقيض يّيرا أهدي الذي كان فان 

بفمهوقاله بقالمه وكتبه 
المانمياس عبئ بن أحمد 

تجرضولا عقر ناقص لا . .بي.تجري الهوى سفينة 

[١٣)؛/الخاوي سرع ;١( 



٩٥ •مهانة واهة شه دحض I اكانٍبم الرسالة 

يجدرالموضوع في والولوج والدخول المقمود في والدء الشروع وفل 
;الدياجة بهذه نبدأ أن بنا 

وشهوليتهالدين كمال 
ومكانزمان لكل صالح كامل تام شامل والمنة والفضل الحمد وش لينتا إن 

تهف ويقول . [ ٣٨: ]الأنعام سءه ين آلكتف ل مهلنا ؤما ت ءو المولى محمول 
ائدْ:]الدبماب I؛،!!؛؛؛ لكم ورضيت تنعق عوقم وآثتت ٥^٢ ثكم أممالت ُؤأووم 

.[ ٨٩:  ٠٣]؛ولإ سا آلكثن يك هف: ويقول . ٣[ 
ومنةاش كتاب ; بهماتمسكتم ما تضلوا لن أمرين، فكم تركت  ١٠ت . ومحمول 

يزيغلا كهارها اليضاءليلها الحجة على تركتكم ء ; ه ويقول ،• ١٠اش رسول 
.؛ ٢١...«اوذ.اء مثل على تركتكم لشد ٠ ; آخر س وورد هالك« إلا محها 

ه؛يقول ٌنه، حذرنا إلا شرأ ولا عليه داط إلا حيرأ يدع لم ه والهي 
لهمحيرأيعلمه ما على أمته يل-ل أن حقاعليه كان إلا ملي مي يكن لم إنه ١٠

بهاش أمركم مما سيقا تركت محا ٠ ث وقال • ،١٠لهم شرا يعله مجا ويّذ*رهم 
.، ٤١ُه« أمرتكم وق. رلأ 

محمداأن حل.ثلث )ومجن ت اش رحمه لمسروق عنها اش رصي عائشة ونالت 
.كمر وذلك : قلت ، ، ٠١كدب( ممد عليه نزل مما نيئا كتم 

الزمريمصعب. وأمر ( ٢٦١٨)نحمر برواة ، موش ،ير بلاغأمالك الإمام يكزن ] )١( 
[( ١٧٦١)الضمحة الة ملوال( rr\lri)اشهد : ز . ا/مآ الحاكم وأخرجه . ( ١٨٧٤)

الجامعصحيح همر آخر وبلفظ ، الأيانيروحصنه  ١٨٦والشكاة ، ١ ٦ مر للاليانير والترمل  ٣٦١تمر 
.الأل؛انيروحسنه  ٢٩٣٧

.( ٩٣٧،  ٦٨٨)الصحيحة انفلر الألاني. وصححه ( ٤٣)ماجه ابن، ت أخرجه )٢( 
. ٢٤١/١الصحيحة لة الخل; وانظر [ ( ٥٩٦١)حقان ٠^^، ( ١٨٤٤)لم مرواء ] )٣( 
.١( .٨ الصحيحة)؛/٣ لة ملال: ز . ( ٧٦/٦)وايهقي ( ٢٣٣•—دم)في الثانعي دوام )٤( 

•م( هن لتق إلا النار من وهاعد الجنة من بمرب نيء ض )ما هًل■ 
.[ ( ١٧٧)لم م( ١،٧0١- ٤٦١٢)الخاري رواْ ] )٥( 



;سالخان

شكمفد لأ مل ه تلئاذ عن لم مرواه الذي الحديث ني وكما 
القثاةنشتمل أذ نهانا لمد )أجل : فمال ، الخزاءه حش ض كل ه بثكم 
آنأؤ أخجار ^ ثئ باقل نضجن أذ أؤ باJض نئثئجي أئ أؤ تول آؤ بغائط 

•؛١، بغظم( أؤ برجع نئثئجي 
اللهرمول )نوني • قال عنه اش رصي ذر أبي عن أحمد الإمام تد م ؛ي ولما

.، ٢١علما( •نه لخا ذكر وفد إلا الماء ني جناحيه يحرك طائر ما وه 
.اممه رمرل مات ما )واممه ت عنه اش رصي( المطلب عد بن العام( وقال 

وحاربوطلق ونكح الحرام وحرم الحلال وأحل، واضحا نهجا السبي}، ترك حتى 
بمخبطهالعقاه عليها يخبهل الجبال رووم بها يع غنم راعي، كان وما وسالم 
.، ٣١فيكم( كان ه اممه رسول من، أدأب ولا بانصب بيده حوضها ويمدر 

فمدحنة يراها بدعة الإسلام ني ابتدع زُز، ت النه رحمه عالك الإمام ويقول 
تلإؤآتوم ت يقول تعالى الله لأن الرسالة حان محمدأ أن زعم 

•، ٤١دينا( اليوم يكون لا دينا يومئد يكن، لم فما 
،.ر واصكل( الأمر هدا وقدنم ه افه رسول ت)تجئ، يقول اممه رحمه وكان 

ولأمتهله اش أكمل حتتم، الأعلى الرفيق إر يتنقل لم ه المي أن ومعلوم 
عباداتمن الحياة نواحي كافة ثمل تشريع من فيه اف أودع بما وأتمه الدين 

)٧(داود وأم ٤( ،٩ ٤ )١ والناني ( ١٦)والترمذي ( ٢٦٢ضمحب)لم؛ي م: أخزجن ] )١( 
.([٣١٦)ماجة وابن 

(سس٢١٤٤،•٢١٤٣٩،٢١٣٦١(]وترذم)١١٦٢ث)ْ/مْ أحد : أخرجه ل )٢( 
حديثله وبمهد . ( ٦٥)جمان وابن ( )٩^١٤والطيالي [ الأرنووط فكب الشيخ يحقق الرسالة 
وجامع( ٢٦٤-٢٦٣/٨)للهضي المجمع : انفلر . االرالة : ط ١( ٨ ٢ ٢ برقم)٤ أحمد محي المكرم 

•١( ٩ /٥ )١ والحكم العلوم 
الملوم)جامع كاب : وانفلر . ( ٢٦٧-٢٦٦/٢))الطقات( كتابه ني معد اي رثاْ )٣( 
.(١٩٦)رغم: رب ابن للحافظ والحكم( 

.اياجشون ابن عن نقلا  i<\l\للشاطي الامحمام : أنفن )٤( 
٠إليه بإمنادو الاثار تهذيب في الطري رواه )ه( 



•تهانةواهة شه يحص : الثانيت الوصالأ 

أسكل للبشرة يكفل مما ذلك وعتر وحدود واخلأنات وآداب ومعاملات 
•القويم نهجها على ومارت بها تعكن متى وطمأنينة ورخاء 

إلىحاجته وعدم وكماله الدين هدا نمول على الدالة والأحاديث والأيات 
.المقام هذا نى تعد أو تحمر أن س أكثر نقصان أو زيادة 

،١ القائل در وف لهواْ متع إلا نته يمارى لا حق وهذا 
غيرهدى الاس نللان بقد ل

تجلبواند الهوى بجلابيب غدوا أنهم 
وفئة، محمد أمة في البدع نثرت فة ت كان الأمة به بليت ومما 

منافقينمجن متتوعة بأساليّ_ا ممومها لنقث منها تمكنت وسيلة كل امسخيمتر 
•وحدامحن وفوسمن وعلمامحن 

،الضلالات فيه وانتشرت ، ، أ الأهواء فيه كثرت عصر في نحن ت أقول 
زخرفز وينونه ، الحق لبوس ذلك ويلبس ، لباطله ويدعو لدعته يروج فكل 

ويضلفيضل الأغرار، أذان له مم الوتصيخ الأعمار؛ قلوب إليه لتصنى القول؛ 
.عنه ويصيف ، الحق عن ويصد 

أن- الصالح السلف أتباع - والجماعة الة أهل على لزاما كان U وس 
ويدودواعنها يدافعوا وأن الخلق بين عقيدتهم يثروا وأن بالحق، رؤؤسهم يرضوا 

،محبة عن هلك س وليهللث الحسنى له سبقت س اش ليهدي حياضها؛ عن 
.. هدى بينة عن حى من ويحنى 

وجد— والضالين الكافرين مبيل مجن المؤمنين مييل له امتياث إذا فالإنان 
والضدالأشياء تتمييز فيصدها والفللأم، والنور والعمى، الهدى بثن الشاّع البون 
.الضد حسنه يفلهر 

.( ٨٣و )٢٨ انرات )١( 

مجلدين»ي نتع ماجتم رالة الخامدي ناصر •ى معد الدع ءن كب س أحن ومن )٢( 
.I وأحكامها الدعت ٠ بمران 



رالتان ٦٢

الفئةعن باخممار نذكر الأولى الفئة عن نتكلم أن ونل أأ الحذر نالحذر 
محاولةعراه نقض *ي أثرأ وأشدها الإسلام على حطرأ الزلات أعفلم س إن ت الثانية 
الأديانأهل ومحن المسلمين ين قاربوا أن زماننا ز ال والفالزيغ أهل بعض 

بم١رم١أن أيضا ومحاولتهم ، الإيلام لدين المخالفة الملل أهل ماثر من الباطلة 
رسولعليه كان لما الخالقة والزيغ ايدع أهل من لهم والمحالفين المنة أهل ين 
.راحسال لهم والتابمن وأصحابه الله 

.كثيرة ومقالات لهم كتب في الهدامة المذاهب هذه إلى دعوتهم نشروا وند 

حيمأعدوا ص هلإ جعلتا >ؤوكثلك تعالى اش نول عليهم ليتهلبق ثإنه 
ملوممآ رهك ثآء وف ء،وثأ ألنول قمذ _)( ١^ بمئهم بجم( دألأؤ< ألإني، 
اوحتقئؤبجك لا ألخ:بم أصْ إقخ يمحق @ مروى ونا صأ 

>ؤإنهثِ: تعالى وقوله . ١[  ١٢: لالأنعام هم ما دإمبموُ 
.٣[.: ]الأعراف ١^،؛ أش دون ين أنتآ؛ ظينجأ آمحدوأ 

ألدفانهم ، الحذر أشد الزائغين هؤلاء من ه لفأياصح المؤمن فليعذر 
وسائروالهارى اليهود مجن وأهلها المنة على أصر وهم ، وأهلها للمنة الأعداء 

لمل.اض 

بمافيخل هؤ نبيه حق فى يجفو أن المنة إلى لمتب أبدأ يسوغ لا أنه اعلم 
معرفتهز التقصير : خلال الإ صور ومن والتعفليم، والتوقتر الإجلال من له يجب 

إساءةومنها ، غلوأأوجفاء تطيقها فى أوالإخلال منته، فهم أو وهديه سيرته أومعرفة 
الكرام.بيته لأل ينتسب ممن وخاصة الصالحات، فى والتقصير الحمل 

للمؤمنينبسوء العرض يقع أن العفليم الحق هذا تأكد مع العجيب ومجن 
،ا٠رات ١iaلأزواجه من واليل صحابته ب منه وأعجب ، البيت آل من الصادقين 

ديارز شريعته ولمز نقده على والجرأة ه المى ذات إى الإساءة منها وأكم 
وشريعتهو. الك( دين يستدل من ه المي دين من هو أين ثم • إ الملمين 

؟إسنته على يتعالى أو ، هديه من يهزأ أو ، البشرية بالقوانين 



٣٦ •تهانة واهمة شه دحض • اك'ست ائرمالة 

نتهبيخرون ذلك مع وهم وج المي مهمة يدعون من ااظس فمن 
الحجابيتهزّى من عند ممة وأي تعظم ناي بها يعمل من ويحتقرون 

والحرصالسواك من ويخر الشاب وتقصير باللحى ويخر والستر والمححات 
بالرقيةوبمدر بالمعروف والأمر والواعفلتن الوعظ ثان من ويقلل الصلوات على 

هللمي تعظم وأي الناس مجامع ني ويكره اض يذكر ممن ويضحك الشرعية 
بلادفى بهدبه التمسك يرون هم ثم محبته يدعون الذين أولئك قلوب ز ونرعه 
حةوالونا الحياء وقلة التعري ب؛نما العام الذوق على وخروج ورجعيه تخلف الغرب 

٠عندهم والمدنية الذوق قمة والعربدة والشذوذ 
أنمنته من الساخرون لهيبه المخالفون لمحبته المدعون أولقك ليحذر ولكن 

■اآ]الكدر: 'ألأبلاه ئو ثاثلى •' تعالى تال الأبتر م ه الني شانئ 
بترصبحانه القه إن ٠ ت الأية هذه عن القه رحمه تيمية ابن قال مقهلوع مبغضك أي 

فلاحياننه ويتر الأخر، في ذلك وماله وأهله ذكر، فيبتر خير كل من رسوله ثاني 
لمعرفتهيؤهله ولا الخير يعي فلا قله ويتر لمحاد صالحا فيها يتزود ولا بها ينتفع 

فلاالأنصار من ويتره طاعة فى يستعمله فلا أعماله ويتر برصاله والإيمان ومحبته 
لهايذوق فلا الصالحة والأعمال القرب جميع من ويتره عونا ولا ناصرأ له يجد 

ممنأخرى وطائفة عنها(( شارد فقلبه بثلاهره بانرها ؤإن حلاوة لها يجد ولا طعما 
الحالفيصل سنته مخالفة على ويصرون يتهاونون هم ثم ه النبي محبة يدعون 

وافهتركها هين أنه أي سنة هذْ : قال ه النم باوامر نهي أو أمر إذا أنه بهم 
والقادرذلك ولي إنه منهم؛ الأرض ويطهر صرهم، الملمين يكفي أن المؤول 

.ءليهر١، 

تفوهما اممه دين في والتلبيس المعكوسة والأراء المنكوسة الضالة الأفكار ومن 
ضعفاءمن وغيرهم وحداثييزآم وفوميتن منانقين من وأذنابهم العلمانيون به 

معكن إذا وبس، المجد في الدين •' الزائفة الغربية بالحضارة ناثر ممن الإيمان 

•( ١١٦)اّويجري حمود لشخ الأحكام وتغنم الفتيا إر اامتسرمن على اللام تغايظ ( ١) 
كافرجاهلي طاغوتي نفنام وهي الدين غم على الحياة إتامت أنها للعلمامة انم-حح والمدلول )٢( 

فيالتدرج ٠ ٠ الشريعة تقنين ة ٠ انمر احتياجات كلبية الشريعة مرونة ٠  ١١الشريعة تطرير ٠ ثعارتها وُ^ن 
٠ ١١الشريعت تطبيق 



سالخان

مهااقعل لخفك وساعة لربك ساعة ، ض المغنين مع كنت ؤإذا نمل الملين 
،الشخصي وسلوكنإ للإسلام ما ، عليه الخاس مجا هذا ، هذا تريد الخاص ، سثت، ما 
للإسلامما ، الطريق ني المرأة وزى للإسلام ما ، الشواطئ في والخعري للإّلأم ما 

لإصلاحالخمر محن كاص وتناول للإسلام ما ، سيل ياي الجنية الطانة وتصريف 
لقيصر،لقيصر وما ض ممه ما ، التضرون يفعله الذي وهذا للإّلأم ما ، المزاج 

الكر،عن وبنهى بالمعروف يامر من الدين، ني سياسة ولا المياسة ني دين لا 
يضركملا يميه لا فيما تدخل تحولي الاخرين ثئون في التدخل بقولهم يوصم 

أنفهثإدخال بقرونها معلقة عر كل ، نرهفي محشور كل اهتديتم إذا محل مجن 
وللعلمحدود0 للشرع ، نيء كل في الدين تقحم لا نولهم ، يميه لا فيما 

والملوكالرأي حرية بدعوى الكر عن والهي بالمعروف الأمر ترك ، مجالاته 
فيهالإسلام إن . الاعتقاد حرية - الخدين حرية - الفكر بحرية القول , الثخمي 

.تشريع تجديد 

:والهمجية والرجحية بالتخلف والدين الفؤع وصف 

بمثهدأممه يمل ا يألثتا,؛ عز ومومحى بالعرأْ الرجل مساواة 
الميراثحقوق في بالأنثى الذكر بمساواة والهلاJة [ ٣٤: ]!يء تصؤ< تؤ 

.[١١:، ]IJLآلأتؤإه ثظ مثل >ؤإإد'ؤ 
مشقةفته وعريض طويل الدين ، يقدر أحد ما الدين ت يهولون ألهم ذلك ومن 
،نلحقهم نقدر ما الصحابة . فقتل الصحابة أمثال إلى يحتاج الدين ، وكاليف 

،الزمان أحر ش ونحن ، كله به القيام وصعب بالدين نلتزم أن نستطع محا نحن 
فيتلجيقه يصلح لا الإسلام ونذلام ، والخيثات والعادات المجتمعات واختلفت 

فييتدخل أن دون بربه المرء علاقة في محمور الإسلام وأن ، العشرين القرن 
الأحوالأو الإعلام أو الاقتصاد أو الجارة فى للإسلام علاقة فلا الحياة ثئون 

منأما ، الورع التقي ارباني العالم يدمون وأيضا ، وعترها كالزويجات الئخمية 
فيولو عليه الخاص ؤإنال المجتمع إرضاء ويريد المجتمع ويجاري بالفتيا يتساهل 





رالتان ٦٦

إماالسياسة من الدين إبعاد يريدون أنهم هي والحقيقة ، ويعادونه الدين يمادمون 
نالهمأن من لخشيتهم تطيقها ني رغتهم لعدم أو ، بأحكامه اكاعهم لعدم 

المياسةإْلار ض أوجب ند نالإملأم الساًلة غاية ى فالأم ؤإلأ الإسلام، أحكام 
مسالماالحاكم يكون أن وضرورة ، اش أزل بما كالحكم بها العمل يجب نفلما 
وأن، الأكفاء يولي وأن ، بالحق الناس ز يقضي وأن ، وكفاءة خرة ذا عالما 
وأحد، العام المال على الاعتداء الإسلام وحرم ، عائلا توزيعا التروة بتوزيع يقوم 

أصاساالحكم صلب ني تدخل التي والتفاصيل المبادئ من ذلك وعتر ، الرنوة 
فيسياسة ولا المياسة، ني دين ألا العلمانيين لتوافق الأحكام هذه نلغي فهل 

لاجتهادالإسلام زكها الحكم نذل١م في احان مبوجود اعترافا مع هدا ، الدين 
.والحمرة الحلم ذوى 

نفوسهمتهواه أمر لكل بإكئارهم اهلهم ونتهاونهم الفانية الأمور ومن 
المحظوراتتبيح الضرورات ; له يقولون عليهم يعترض ومن محرما ولوكان 

منوالمنكرات المعاصي فيرتكبون ، وسحهاإلا ا نفالقه يكلف ولا ير والدين 
والفربهن والخلوة بل ت، للاجانوجوههن اء التوكشم للمكران سرب 
لأتفهالحرام أحلوا ربما بل للملوان وتضييع وعتره ربا من للحرام وأكل معهن 

والزاجالهوى إلا هو إن أحيانا عارض بدون أو يعرض عارض ولأي الأساب 
دونفقهل بقدرها تقدر الضرورة وأن تكون ومتى الضرورة عرفوا وما . وانمهوة 

الضرورةبين فرق ومحاك ، الانكفاف وجب الضرورة اندفعت ثإذا فيها التوسع 
فاسقيستفتى فلا والورع والتقى العلم أهل إلا الاستفتاء عدم ويجب ، والحاجة 

وبدعةهوى صاحب أو جاهل أو 

يتبجحثم لم المعلى إياه عمضلأ كافرا عاملا ستقدم مبمستهزى نضي وذال 
الكافرو ت يقول وآخر و بالصلاة وعميا وفتنا ونهير اد؛ثغلنا بمسلم أتينا لو ٠ ت بقوله 
,(( المسلم مجن وأفضل آس 

وبعضخيمة عليها ٠ العباءة تلبس التي المحجبة للمرأة يقول س ومنهم 
■الفرح ش تجن ُا حمرأ اللحية ُي كان لو ؛ يقول الختجين الوفحض 



٦٧•تهانة وامة شه دحض ؛ الئاتيت الرسالة 

والباغياتالعهر بلاد إلى والغر والخليلأت العشيقات اتخاذ يقر وبعضهم 
وأنه، محرما ارتكب وأنه وشدة عف بكل عليه أنكر ثانية روج فلأنا أن ممع ثإذا 

.عقلهعن وحرج حن قد 

الباطلريع أجل س الشهوات وأهل وعلمامحن مناففن س السوء أرباب وري 
لولأنهم ممية بامماء بتعينها العاصي زينوا وطمسه الحق ؤإحفاض ونشره 
وبغضواالسليمة الهلباع منها لقرت إليها الناس دعوا نم حالها على المعمية ركوا 
;—الأأثااة مجن حملة ئإليلث منفرة بأسماء بتسميته الحق 

المرأةخروج ويسمون . المرأة بحرية والغور والتعري الفاضح الشرج يسمون 
.للحب تعاطي ت الزنا ويسمون • للمرأة تحريرأ وحجابها وفضيلتها عفافها من 

الفاسقةالفاجرة المغنية ويسمون ٠ والتميز بالتقدم المستهتر الاختلاط ويسمون 
والدياثةوالفجور الفسق هدا كل ويجمعون . بْللة الخليعة الممثلة ويسمون , فتانة 

غدأموعدكم : قالوا لو أنهم يعلمون لأنهم اض سحان . الفن اسم تحت 
بالفطرةواش لا أحد يجبه لم الفلاني فلأن الفاسق الفاجر المغني إلى الاستماع 

المغنيمع غدأ موعدنا فيقولون الأمم هذا يقلبون ولكنهم النفس منها تشمئز 
الماسيغووا لكي وهكذا الممتاز والمثل الجميل الصوت صاحب القدير 

الرباسموا كما . هدا يومنا إلى آدم حلق منذ حيلهم فتلك باطلهم إلى ويجروهم 
للأموالتمية أو امتثمار أو بالفوائد . ض لمحاربته صاحبه الملعون الحرم 

الوجهكشف يعني شرعيا حجابا المجرج الحجاب ومموا الربا امم فيمسحون 
أبيضوكدبا محرما أمول كدبا الحرم الكدب وسموا . والقدمين والكفين 
والسنةالكتاب بتص المحرمة الغيبة وسموا يقولون. كما مباحا أحضر أو أوأصفر 

أواقرنتس.مجوعدأإنجليزيا به الإسلام أمر الذي الوعد في المدق وسعوا • نفدأ 
والصدقالأمانة عندهم الكفار ; فيقولون الكافرين ويمدحون المسلمين وينبزون 

,ملعون حاثن فاجر كافر من ذمة وأي بل صدق وأي أمانه أي القه وسحان 
فبهاالمفسية للامحراض علاج أنها ~ خاصة الهادئة - المحرمة الموسيقى بأن ت وقالوا 

أنها: قال محن ومنهم روحيا مشروبا الخمر وسموا • الصدر وينشرح النفس تكن 



رسالتان ٦٨

واتخاذبالخليلأت الاتصال وأباحوا . ، ل اش سحان الله بحان يه يتداوى علاج 
والحبوالغرام العشق ومحموا - الشباب عند النفي للكت منعا العشيقات 

شريفاحبا العرض وانتهاك الشرف وذهاب للزنا ومملة هو الذي الشهواني المحرم 
والدعارةالفجور بلاد إلى السفر وصمموا ٠ منها ماغ لا شريفة وعلاقات عدريا 

راجعونإله ثإنا ض فانا جو وتغيير وتتفيس وترويح واصتجمام ونقاهة ترفيه والعهر 
.باش إلا قوة ولا حول ولا 

الأمرصمموا أنهم حتى الناس يعقض عند الموازين تقلب عندما وهكذا 
والتمردتزمتا اش بدين والتمسك . تهلفلأ ال٠نكر عن والنهى محولا بالمعروف 

ومجمتهموُوالاتهم • تْلرءا ومعاداتهم الكفار وبغض . تحررأ اش شرع على 
اششريعة بغير والحاكم ، أصوليا اش شريعة تحكيم إلى والداعي واعتدالا تومحطا 
،حكيمة الحق قول عن والكون ٠ لياقة والنفاق ممامحة والكدب ٠ حكما 

والمحقبطلا والمجرم صديقا والعدو عدوأ والماصح , فتنة بالحق والصدع 
،شجاعة والتهور ، مصلحا الفال إلى والداعي مفسدا والمصالح ، ميهللأ 

والتعديقيدأ والزواج ، تقدما والبرج ، وتاحرأ تخلفا والحجاب . حرية والفوضى 
،هدية والرشوة ذكاء والغش ، تسلية والفجور ، حيا اش بغير والتعلق ، جريمة 

والحج، ونومحاكسلا والصيام ، غرما والزكاة عادة والصلاة ، شرعية ضرورة والربا 
،تمحزبا اش إلى والدعوة . تعممأ الدليل أشل الألمة واتاع ، تكبا والحلم ، نزهة 

والرياضة، مجونا والفن ، انحلالا والأدب ، جمودأ والفقه ، دينا الرخص وتتبع 
الذيالأدب سوء أن والشابات الشباب ظن حتى ألفاظ من ذلك إلى وما . غاية 

الضلالوأن بطولة الإجرام ؤإن فنا والانحلال والفجور رالحلاعق أدبا يقرؤونه 
والتبرجالتعري وأن طربا الماجنة الأغاني سماع مدمني من نتمكن التي والغواية 

تكلمواوإذا رجحية« اش منهج اساع وأن تقدمية اش منهج عن العد وأن موضة 
حتىالزمان آخر في نحن تغير الزمان الأول الزمان غير الزمان ; قالوا أونوصحوا 

;القائل قول صدق 

الألبانيوصححه مسعود ابن طلي موقوف هذا طيها( حرم مما أم؛ني نقاء جعل رما ورد لما ، ١) 
.حجر ابن الحافظ وصححه فتح( ~ ا/ما" )٠ الجزم بصيغة البخاري وعلقه ثا/ه'لآا( 



عتهافةوامن شه دحض : الثانية الرمانة 

امحوانعب لزماننا وما فينا والعيب زماننا نعيب 

اهجانالزمان هلق نولو ذب بغير الزمان ذا ونهجو 
تمانفلا تداس وأخلاقا أناس على تهان حللا أرى 

الزماند فومحا دوا نوهم اد فبه الزمان يقولون 
بالإسلامنكاية المستشرمن أطالقها مقولة هده ؛ بالسيف انتشر الإملأم 

علىإنما والرهان الحجة على يقوم لا لئن الإملأم أن زاعمين وأهله 
باؤللإطلاقه على قول وهدا فيه الدخول على الناص ؤإكراه والسنان اليمح، 

.بالسيف وأيد اش إلى بالدعوة انتثر فالإملأم 
غيروالأقليات العلمانيون يقولها القولة وهدا : للجمع( والوض ف )الدين 

إملامجهاعن الدولة ليفصلوا الملمين بلاد فى بميشون الذين المسلمة 
شؤونقي متدخلا أو حاكما الإسلامي الدين بمبح فلا ، ويعلمونها 
ذلكمناقضة قي ثالث ولا والعبد، اممه بتن خاصة علاقة يكون بل الحكم، 
غيريقيم أن يمنع لم الإسلام أن العلم *ع هدا . وأركانه الإسلام لأصول 

والمتامتينكالمعاهدين به مأذون وجه على لمين البلاد ز الملمين 
معحقوق وعليهم واجات لهم لم المالحاكم رعايا فتكونون والذسمن 

السماويةالأديان ; قولهم • وأهليهم وأموالهم انفسهم في ملامتهم صمان 
عزاش من وحي ولكنها أفكارا ليت فالأديان خاطئة مقولة وهده أفكار 
.عليه عباده ليسير رسله على ينزله وجل 

قالوالسنة، القرأن لمريح معارض القول وهدا ت كمارأ( ليسوا الكتاب )أهل 
أننأشيخ ض أقت ءاة قاوأ أقمك> حفض ت تحالى 

وأثثتيثألكنف أنل مى َقضوأ أكيو< ق؛في ءؤثِ تعالى؛ وقال [ ١ ٧ ت دْ اثلال
ال١^^٥ ^^؛^١ ت تعالى ونال ١[ : ]المنة ئأيم حئ منمغ0 

ولاورسوأم ألأم كرم •^1 همز0 ولا اور يأتوب ولا أس بجمزى 
بدءن ألرس بمقوأ حن آلخئب أودوأ تن أذحؤ د_ن 

منيكفر لم إذ صريح بكفر جاء القول هذا وقائل ٢[ ٩ : ْنعيىه وهم 
٠خبره ش اش تكذيب متضمن فقوله سحانه الله كفره 



التالرّ•٧ 

الدينيقولها وهدم : مختكة( الطرق لكنت ؤإن واحد )المعود 
أنيرون حنث • صنعا يحنون أنهم يحبون وهمم الدنيا الحياة في صلوا 

اش،هو واحد مقصود إلى تودي ايى المختلفة الْلرق بمثابة هى الأديان 
للوصولواحدا طريقآ عين ند ناش( الواحد المقصود أن عن غفلوا لكنهم 

،بهاقصدوه ؤإن الناس، يسلكها التي الهلرق كل وأبطل الإسلام، هو إليه 
وقال[ ١٩: ]أل ألإنلأه أقي بمد ١^^ ^٤ ت تعالى فقال 

منا'لأءتي ذ وم نه صل ش دكا ألانثم ءت يبع وش ■' تحار 
صحةيرون دين أهل كل ولكن ت نالوا ^ن [ ٨٠: همران ]آل 

أنفالجواب بينهم؟ التوفيق فكيف ، غيرهم عند ما ؤإيهئال عندهم ما 
أنيقال ،لأر معرفته في العقل واتباع الحق، عن بالحث يكون التوفيق 

مجردلكن ؤإن حتى اش إر دينه به وميصل محق هو دين صاحب كل 
لتسكينالمياسة أهل يقوله فهدا للعقل، مجتافضة وأمور وحرعيلأت حرافات 

عنيحث أن فيلزمه النجاة أراد مجن أن إلا ، التصادم من ومنعهم الناس 
يعدمفلن واجتهد• بحث من أن شك ولا ، ذلك في ويجتهد الحق 

•الوصول 

وتلقفهاء ماركس لكرل ا الملحد قالها عارة وهي ؛ الشعوب( ألون )الدين 
،باهله متهم الملطة أهل ونكل الدين فعادوا العربية، اللأي في الميوعيون 

فهمافهم إن الدميم الوصف هدا عن تكون ما أبعد الإسلامي الدين وحقيقة 
مجتافديمتح فالإملأم ٠ سبحانه اش أرائه الدي الوجه على به وعمل صحيحا، 

منالفللم ويحرم ، والمعرفة العلم على ويحث واللجيعة، الكون في التفكير 
فكيفالظالمين، ومقاومة الحق قول على الناص ويحث والمحكوم، الحاكم 

بلغوهل ، ونوتها الثعوب لهتاقات )مخدؤغ أفيون أنه ت ذلك بعد يقال 
.؟ بتعاليمه ونمكوا فيه لحلوا يوم إلا قوتهم أوج المسلمون 

:•ادي( غير )اف : قول 
اشبان القول ررت بقوله ذللث عن ~ اش رحمه ~ عقيمين ابن الميخ أجاب 







٧٣•تهانة وامة شه دحض : الثانية الرمحالة 

الكانرعلى الصديق كلمة ؤاحللاق 
الردةيوحب كلمة للجميع والوطن ض الدين والشقاق الهلاممية سب الدين 

المساواة(دين )الإسلام الشامة الأخطاء من 
محمدالشيخ ذكره محا والسب . العدل دين الإسلام ت يقولوا أن والصحيح 

منالتاس محن أن نعرف أن يجب أنه ت تعالى الله رحمه ~ العئيمين صالح بن 
المساواةلأن اواة جميقال نلأ ، جهلآ وهدا المساواة العدل بدل يستعمل 

تتحقه يمحا أحد كل وهو بالعدل قانما إذا لكن ، بينهما التفريق عدم تقتضي 
اشإن ٠ أبدا القرآن في يأت لم ولهدا ، سليمة العبارة وصارت ، المحذور هدا زال 

•قئتعِ^٧^١ ، ٩[ • : ]المحل إلمدفيؤ< يأمر آس تؤإ0 جاء لكن ٠ يأمر؛التسوية 
•دين الإسلام دين بأن القول لدلك ، [ ٥٨: ، ]١٧أددفي؛< ٤^^٢ آن أقا؛ى جن 

أم*إن • المعترض محن والتفريق اومحن المتين وهوالجمع هوالصحيح العدل 
ءثابممح؛ لأ وتإبآ بملمحق أؤ؛ث منيا هل ت ١لاواة هونفي القرآن في جاء ُا 

التيالأس *ي والمرام الرجل يساوين لم فالإسلام • ٩[ ]النم: أوةمأ ندثز 
٠سديد ظلم مكانها غير في المساواة لأن أحدهما؛ لظالم بينهما ساوى لو 

الغشعن نهانا تعالى اس لأن فاسدة كلمة هذه ت المغفلين يحمي لا القانون 
يحميلا البشري القانون كان ؤإذا والمتغفل للسفيه حفظ والشرع والمخادعة 

•يحميهم اش فشرع المغفلين 
شيعةعبارة وهده : نفلر إعادة إلى نحتاج الشرعية الأحكام يمض : قولهم 

منللأمة محكم تشريع لأنه تغييرها ولا اممه أحكام على الاعتراض لأحد فليس 
أجازمن وهكذا فهوكافر خلافه الأولى أو الأصح أن زعم ومن العالمين رب لدن 

.كافرا يعتر مخالفته 

.الإسلامي التيار الإسلام؛ صف و٠ 
النهضةعمر نل التي التاريخية الفترة وهي ت بالمفللة الوسطى القرون صف و٠ 

أنوالواقع المحدثة بالقرون ذللث بعد ما وسمية ية القرنوالثورة أوربا في 
الإسلام...تاريخ في الازدهار قرون كانت الوسطى بالقرون أسموه ما 



رالتان ٧٤

,الوحيد علم عالي الإملامي الممرر : لقب إطلاق 
:الدية( )الحرية : قول 

لمنلا ابمداء )إنما المارة: هده عن — اف حففله — القاصي شيخاأحمد يقول 
بلادعن وافد تعير هو بل ، شرعيامصطلحا نعده ولا الدبمية(( الحرية ٠ النمير بهذا 

ييواْ ولا المقابلة الشرعية والقاعدة الخاصة. ومةتضيامح مدلولاته له الغرب، 
بعضأوهم ا، الدينية الحرية  ٠١العصري المصهللح هدا ولكن [ ٢٥٦؛ ]القرةه ألي"!!ث 

وحريق، لصاحبهاتروق التي الدنية الممارسات أنواع سائر محيح الإسلام أن الناس 
ثمومن الإسلام، علماء س أحد بذلك يقل ولم ، ثاء كيفما الأديان بين التنقل 

يعبرون،.كما الضمير وحرية الدنية الحرية مصادمجة فيه ورأوا الردة، حد استشكلوا 
أنظن الناص بعض أن بحيث العبادة مفهوم ش خطا العامة أيضا الأحهتاء ومن 

والصياموالحج والزكاة الصلاة من المعروفة العبادة أصول على ناصر العيادة مفهوم 
;فال . أ-اانما الإيمان اثل ومالإيمان صعب كل تشمل العبادة أن وني 

عنالأذى إماطة وأدناها اش إلا إله لا قول أعلاها شعبة ومتون بضع )الإيمان 
أمورتشمل شيء كل تشمل العبادة إذن أ، الإيمان، مجن شعبة والحياء الهلريق 
الاقتصاديةأمورك بالجيران، ، بالأسرة ءلأق١تلئ، ، آخرها إلى أولها من كلها الحياة 

العلاقات، بغيره المجتمع علاقة ، جميعا بالناس كلها علاقاتك ، والتعليمية 
الشرعمفهوم م داخل ذلك كل آخره، إلى العلمية العسكرية اليامية الاقتصادية 

ينهجأن فمقتضاه العبادة مفهوم في داخلا كان ؤإذا العبادة، مفهوم في داخل وهو 
يأتيالناس بحض نجد إنما ، . رموله أمر وما به اس أمر محا فيه يسلك وأن فيه 

هلالناس! عنك ودع ، السجد ش الصلاة النم أي والمجد شانك I ويقول 
اشطاعة على أسها تقوم التي العبادة مفهوم هو هدا وهل الإسلام؟ هو هدا 

.لا ه؟ ك رسول وطاعة 

العبادةمفهوم في العلمنة من نوع — حديدأ مصطلحا امتخا.امنا إن — هذا إن 
.منها حاصة أنواع في العبادة تحصر أن تريد العلمنة من نوع ، الإسلام في 

.( لم)٥٣م)٠( 



٧٠•تهافة واهية شه دحض ؛ الئاية الرسالة 

منالكثير نة ألعلى تءمى شه على الرد في رسالة را ت بعنوان رسالة ومن 
فضيلةوهدبها راجعها ق1ّم بن محمد بن الرحمن عيد بن سعد إعداد (( الناس 
بمتنالملمون ابملي )وقد • ش ٌا نذكر الأرال~ ناصر بن الرحمن عيد ت الشيخ 
يزينها، هائلة وبسرعة ، مستمرة زيادة في تزال ولا ، بشا بعضها يقوي كثيرة 

:ير ما منها ، كثيرة بشبه القلوب ومرضى الأعداء 
الأولى:الشهة 

تتعالى بقوله ويستدلون ، الضرورة أو الأمر هذا إلى تدعو الحاجة ت محولهم 
:]المائدة ه رحير عمد أثن ى0 لإثم ،ئْايفأا عير محتص،د ؤ، آصثلر مبب ئؤ 
.وغيرهما [ ١١٩:]الأنعام ه ^ ١١١^^ تا إلا ؤ : تعالى وقوله ٣[ 

محصغق ؤ ٠ فقال المذكورة بالشروط- ولكن بهما يستدل نعم، : الجواب 
الكثيروأن ، الحرام فمل أنه تعالى ذكر الأنعام آية فكب ه لأفم متجايب غ؛ر 

•سدين وسماهم علم، بغير باهوائهم يضلون 
كلتمييز إنسان لكل وليس ؟ لا أم حما ضرورة أهي المسألة تمييز محن بد فلا 

العالمينللإسلام، صدورهم وسرح بصيرتهم، افر أنار الذين للعلماء ؤإنما مسالة 
•والفريع بالأصول 
إليهايرد كلية أصول الإنسان مع يكون أن بد لا )) اش؛ رحمه تيمية ابن نال 

كدبفي فيبقى ثإلأ كيف، الجزئيات يعرف ثم وعدل، بعلم ليتكلم الجزئيات، 
.را، أ"ه . (( عثليم فاد فيتولد الكليات، فيب وفللم وجهل الجزئيات، فؤب وجهل 

السنةأهل عليها يعتمد التي ، الثلاثة الأصول فى —ث افر رحمه — وقال 
يزنونوهم ء : والإجماع والسنة، الكتاب : وهي والدين، الحلم فكب والجماعق 

لهمم-ا ظاهره أو باطنة وأعمال أقوال مجن الناص عله ما جمع الثلاثة الأصول بهده 
•اه ^٢، ا( بالدين تعلق 

١./ج/آ ٢ •  ١٢صمحة سمة ابن فاوى مجموع ،ءث )١( 
صفحةتيمية ابن فتاوى ومجموع ، والجماعأ المنة أهل صفة ش الواصطية السيدة من )٢( 



رمالتان ٧٦

فقد، الشبهات في الوقوع من ويحير ، ديته أمور في يشت أن لم المفعلى 
دينهمإفساد لأجل ، اللين على الحق تلبيس الشبهة بايراد الأعداء يقصد 
.أخرى لأغراض أو ، عليه حدا 

فيالناس، س كمحر عند ائل الممن كير ز الضرورة دعوى نبهة وتنجلي 
•لهم حالين 
وامشعادعليها الصبر وعد موسمهم على العناعخ فثقل التقية الحالة ت~ الأولى 

المخيموالضعف والجض ذللث، في الشديد ويأسهم ، لهاالناس ; مول 
.الشبهة هده في توقعهم ، إقامتها عن عليهم 

والوقوعالترخيم لطلب ب للراحة؛ ومحتها تهواه، محا إلى النفس وميل 
يحبالله إن 9 ; هت المي عن مرسل حديث هدا في ويروى ، المحرمات في 

.ا ١ « الشهوات حلول عند الكامل والعمل ، الشبهات ورود عند النافد البصر 
بانهاواتضحت ، فيهاوقعوا التي المسألة شيت فإذا الفعلية، حالتهم :— القانية 

فرحش هم بل ، عنها يرجعون تجدهم فلا ، زعمواكما محرورة لمت 
الحققلهور يروهم وقد محزونين، ولا متألمين غير يجرى، بما وسرور 

!به والتمسك 

فيظاهرة المعصية : لكرخصات الطاليين هؤلاء غالب نان غرابة ولا 
مسألةفي الترحم طلبهم أن على تدل فحالهم وأخلاقهم، ثأءمالهم وجوههم 

ذللثبعضهم ادعى ؤإن العلم أهل من ليسوا ذللي مع وهم للحق، طلتا ليس 
•والهوى الجهل محن دائر غامرهم 
:الثانة الشبهة 

هالرسول زمن غير فزمننا ، تغيرت والحالة ، اختلف الوقت : قولهم 
،الأسواق وتقارب ، الصناعي الانقلاب من حصل ما إلى يشيرون ، وصحابته
.الحياة قرون وتشعب ، البشر واختلاط 

وج/؟اآ/؛أاجا'^إخه، الفتاوى مجموع ش - اف رحمه - الإسلام صيغ ذكره )١( 



٧٧محهانة وامة شه دحض : الئانٍة الرّالة 

:الشهة هذه عن والجواب 

لجميعشاملة الخالدة فالشرمة ، الحال وتغيرت ، الوقت اختلف ؤإن أنه 
نامإلى الأحوال من حال كل ونى ، ومكان زمان كل فى ، الخلق نوون 

الحالوأن سيختلف، الوقت بأن العالم ~ وعلا جل ~ الرب لتا ارتضاها الساعة، 
دي0ؤأم' أ'ىلت أنوم ؤ ت تعالى ئال مسكون وما كان بما ءالم فهو ، سنتغير 
.٣[ : ]الما؛ا-ة ؤ< ديتأ لكم ورضيت نمق عوئآ وأقت 

منقص، الشريعة قي طاعن ، شرعي حكم إبطال لنمي الشبهة بهذه فالقائل 
ليلهااليضاء المحجة على تركتكم ٠ ; و. الرسول بقول مؤمن غير الرب، لعلم 

جرىمما والسنة امحاب ض ما جاهل أو  ٢١ل٠( هالك إلا صها يزغ لا ، كنهارها 
فيذلك في التحذير جاء وقد لهواه، متبع أو والحوادث؛ الوثائع من سيجري وما 

:-ة ٧٧١]ه إلاث أممه أرل تآ بعمى ئى يئننوك أن وآ-ءدرهتإ ؤ ت تحالى وله ف
٤٩ ]•

:الثالثة الشبهة 

يمرحوقد ، وتعقيداوتشديدا ، وناحرا، جمودات بالحق التمسك وصفهم 
.به اعترافه مع (( يحيبوننا إنهم » :بقوله للحق التارك 

قالالجن، وشيامحلين الإنس شياطين وساوس من الكلمات هذه أن ت والجواب 
إلبمتهم دآلثأي أ*لإني علثن عددا س م جعلتا ؤ تعالى؛ 

:]الأسام ه يشيى وما ثدرهم هناؤه ما ره قآء وآو ء،و؛أ ألنول >حرئ-، بعضن 
١١٢].

والخاخر، هواه إتباع ز واستمر ، المعصية على أصر من على ينهلبق فالجمود 
•الموُنثن مجيل غير واتح ه ورموله اس طاعة عن تخلف لمن الحقيقي 
،يهئاق بما جاءت فالشريعة ، نشال-يدا لا وقوه فحزم ، بالشريعة التمسك أمحا 

.(٤٣)ماجه ابن )١( 
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الماسبعض وخوف ؛ المشقة عليه هانت الخيرة الأعمال ثواب الإنسان عرف ؤإذا 
,متهم تميزا لا الممسك ني اممه أودعيا وعزة مة الحق أهل من ونفورهم 
الجازموالاعتقاد الموئض الراد كان ^ن ، مقيدا المساك وصفهم وأما 
سيروالضيق الإنسان عند القلق تحدث المي الوساوس أرادوا ؤإن ، فصحيح 
؛ييحصل وما ، الممتثل وكيلك ، موسوس غم بالطاعة الأمر لأن ، صحيح 

علامةوهده ، حرماته انتهاك من نفسه وضيق ، الله لأعداء بغض هو قلق مجن نفسه 
.القلوب تهلخن اش وبدكر ، إيمانه ز صدته 

أمروند وحير، فتميم بها والمسك بالطاعة القيام من المؤمن نفس م وما 
ةتتسكؤ ; تعالى قال ذلك، في أموته وأمته بالشريعة، بالمسك . تيه اينه 

:الي 'صوقال [ ٤٣: ]م-؛مف ^ مسشى صرز يمق ،؛١^٠ إكث رِيى ادئ 
ثرؤ ت تعالى وتال [، ١٠:]اكورى ه أنؤآءم ثبع ولأ يب حقعآ آسنقم ؤؤ 

؛٠تلمون لا ٢^؛!< آهيآء مخ ؤي نأؤنؤت\ أرم ٌيى ث/يؤ عق جعكق، 
منالمهدين الرانيين الخلفاء ومنة بسنتي عليكم )ا ت وقال [ ١٨]١^١'؛*؛ 

.(( بعدى 

،ه نفتهواه ما همه يكن ولا ؛ العلم أهل الحق عن بال أن لم الفطي 
وق١ل[ ٤٣: ]الحل ه ثلزن لا َئثز إن آليَؤ أنو قثو ؤ : ي 'مالقال 

. ٣٣٦داود أبو ٠ المزال العي نقاء فان يعلموا لم إذا ألأالوا »ه:
اللهأنبياء مع الكافرين منة فهو بهم، حرية والللمؤمنين، الماص عيب أمجا 

مذىمن زنز آنئيزئ ولمي ؤ ت تعالى قال الرسل، حتى للشر ابتلاء وأولتائه، 
فإذا، ١[ • : زالأنعام ب بممزءيل يدء حقازأ ما منهر مخروأ إهك نكاق 

علىبمي من هناك بأن علما العقاب الماخر وعلى ، الثواب فله المؤمن صبر 
؟مدكر من فهل يزم العاصي أن كما والأرض اء ايفي المؤمن 

محنإيمانه في الصادق ليفلهر ، اش سنة اياطل وأهل الحق أهل محن فالصراع 
ألإبنمن ولئلمثى زأمساطلم أمو؛إاًظم ؤآ فثنؤوث ؤ ؛ تعالى تال ، الكاذب 

كب-ؤدأيإن َمح-يرأ وف أئرؤ؛ا أزركى وثن ئنمًظم ين آلكثث ^١ 



٧٩واهة شه دحض : اكان؛ة رسالة 

رحمه~ ض ابن قال . [ ١٨٦: عمران ]أل ه آلأنيو محرءّ يى ليلك ؤ0 وئنقوأ 
لهفما يؤذى، أن يد لا مكر عن نهي أو بمعروف أوأمر بحق قام محن فكل اش 

,افه إلى والرجوع باس والاسعانة اس في الصبر إلا دواء 
:الرابعة الشبهة 

،به ;عماي لا من عنده أو ، به يأمرنا بما يعمل لم بالمعروف الأمر : قولهم 
[٤٤: ]الغرْ ه أنسةأ وئاسإل الز ألناس أداُثوة ؤ تعالى بقوله وبمنيلون 

.(( بالذلاهر ممر لا را ; بقولهم ويقذفونه 

التوبيخففيها الأية هذه أما ، به حاء من كل من يقبل الحق أن ; والجواب 
المأمورالهلاءة ترك جواز على دليل فيها وليس به، يعمل ولا بالمعروف يأمر لن 
.أخيه مرآة فالمؤمن ، عنده ومن ه نفعلى وتعتبه تنصحه أن فعليك بها، 

~تعنهم اممه رصي الصحابة. قال ، الرمول يكررها (( الصيحة الدين را 
وذمأ( وعامتهم اللين ولأئمة ولرسوله ولكتابه لله رر ت قال ؟ ايثه رسول يا لن 
أئننمنى ؤ : تعالى قال فعلوه مكر عن بماهوا لم حيث إسرائيل بمي اس 

عثوأيما ليلك منيث أبن وعيي دارئي لسثاي، ءق بض ثن 
مالدنى ثنأوأ منهكر عن ثثثاثول لأ ٠ك١رأ . بمتدوث وءكازأ 
.[ U'\-UA: ]المائدة ه حقاوأ 

منفهذا بامحلنه، يخالف ٠لاهره إن ; فيه يقال أن لم المبه يتلى ما أشد ومجن 
مظهراعلمة لهذه فالقائل ، العافية اس نسال القول لحن ومن ، واللمز الهمز 

فرضوعلى .٣[ : ]محمد ه آلمل م ل ولمكهز ءؤ : تعالى قال كما لفافه، 
بهاكشنبع لقصد وإنما ، نصحا فليس ، لم الأخيه في يقوله ما صحة 

قالكما بالياحلل، الجدال ومجن ، له كراهته الحق عن يسكت حتى وتحطيمه، 
'•المستعان فاممه ْ[ ; ]غاز ه للس ه لدجمؤأ ألبطل و-أهندلوإ ؤ ت فيهم الثه 
.[٢١:]محمد ه لهز ؤا ت>قاق أس صثد.قوإ ؤ ؤ 

اللغةوتعليم تعلم بسبب الافتتان ت الأهواء أهل شه بمبب اللأيا ومن 
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نهوضولا تميم ولا رش لأمة يحصل ولا بها إلا تقوم لا الحاه كأن الإنجليزة، 
.اء والمالرجال ، والكثار الصغار جميعهم يتعلمها بان إلا 

الشريعة،ياش لا ذللث وأن ضروري، وتعلمها ، إلهاالحاجة أن : ذاعمتن 
وبالحديثانمرانية، المهود لغة بمعلم ، ثابت بن لزيد ه المم بآم مستدين 

,ء مكرهم أمن نوم لغة تعلم من ٠ ت الماص ألمة على بممى الذي 
له،أصل لا نالحديث ذللث، ص ء ني ش لهم حجة لا أنه ت والجواب 

ولغةمعكن، العلوم وتعرب ، بقدرهاتقدر والضرورة بامحللأنه، معناه يصح ولا 
هالمي يأم ولم ، ثابت بن زيد إلا ه الم عهد ش يتعلمها لم ايهود 

٠يعلموها أن أصحابه 

*يمجرب هو كما أيسر، العربية باللغة العلوم تعليم إن •' فنقول ، هذاوعلى 
.الألفاظ لا المعاني، هو والمقمحود وسلة، اللغة »ان ، الدول بحض 

دللنته فليس المهود، لغة بمعلم بأن ثابت، بن لزيد . الرسول أم وأما 
بقدرتعلها جواز منه يفهم بل الملمين، لعموم وتعليمها تعلها جواز على 

تعلهاجواز عالي بهيا يستدل فكيض ونحوه، الحاكم عند كالترجمة الحاجة، 
؟!الماص لعموم وتعليمها 

;مجتها كشرة مفاسد يضمن الإنجليزية اللغة ونعيم •' هدا 
.بأهلها الإعجاب ~ ١ 

حضارتهم،أمام والفكرية التقية، والهزيمة الكانره، الغرب لأمم المعية ٢" 
اليالبلاد ش لغتهم نثر على يعملون ولهدا الاصتعمار، لدول ممللب المعية وهده 

•سيل عليها لهم يكون أو ، عليها يتولون 
؛تعلها على والحرص ، الإنجليزيه اللغة تعليم على المترتبة المقاصد ومن 

،أهلهاأفواه مجن اللغة لتلقي بيوتهم ونى بلادهم، م والكافران الكفار ة مجال
الطهرخلق وذهاب ، الهم نومعاشره ، بهم الادماج من ذالث^ عن يشأ وما 

طالةمن ذللي كان إذا أعثلم المصيبة وتكون ، بيرلهم والإعجاب ، والعفاف 
٠مسلمة 



١٨ متهافة واهية نبه دحض ت اكانية الرصالة 

لهص يرصاْ ولا بل الدين، ش بصيرة له س فه يرتاب لا ذلك وتحريم 
الطلابلجميع الإنجاليزة اللغة تعليم أن ; تميم مما ننبض . عمل من مكة 

•وجوم س محرم بذلك والإلزام والطالمات 
.للكفار التعية ~ ١ 

.بهم الإعجاب نتيجة الكفار موالاة ٢— 
الإسلامعلوم ولغة ، القرآن لغة هي التي العربية اللغة تعلم ني الزهد ٣" 

•ومزاحمتها 
غيرمن ، ثمينة وملكات ، وءإاءات ، وأموال ، طويلة أوثان إضاعة ~ ٤ 

.الكسر البذل *ع يتكانا مردود 
سباللغة هذه تعلم على المترتبة ، والسلوكية ، والعقدية ، الخلقية المفاسد ْ~ 

ديارإلى الأبتعاث عع صيما ولا ، ومقرراتها اللغة تلك مراجع تضمه محا 
.اه ، الكفار 

لهوليس ، بحديث ليس هذا مكرهم( أمن قوم لغة تعلم )ُن حديث ت قالية 
لغةيعلم أن ثابت ض زيد اليي أمر وند ، صحيح الحديث ومعتى ، به يروى إسناد 

إيامنهم لا واللام الصلاة عليه لأنه ؛ اليهود 
إني٠ ت ونال ، يهود كتاب له فتهلث ه اش رسول أقري • ثابت بن زيد تال 

حذفته،حتى شهر نصف إلا ي نفز فلم فتعلمته، . كتابي« على يهود آس ما واش 
وأبوداودأحمد الإمام رواه . إليه كتب إذا له وأقرأ ، كتس، إذا له أكتب فكنت 

.لتعلمها حاجة هناك كان إذا الكئار لغات تعلم جواز على دليل وفيه • والترمذي 
الكمارلغات بتعثم المض الممن قام افتتان س هدا زمجانما في يثاهد  ١٠أما 

فهذا، العربية اللغة ، القرآن للة حاب على هذا كان وربما ، بها والتفاخر بل 
اوانهزامية صعق 

مجنبألسنتهم والتحدث الكمار لغات لمعلم الثالف كراهة يحمل هذا وعلى 
عليهمثدحلوا ولا الأعاجم، رطانة ئعلغوا لا محه: اش رصي عمر قال حاجة غير 
٠الرزاق عد رواه . عليهم ئئزل الشحهلة فان عيدهم، وم كتانسهم في 
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عهمحقت (( مكرهم أمن قوم لغة تعلم من )ا حديث الإذاعة في ممعث 
مصدره؟أين !! أجده فلم 

•الرحيم الرحمن الذ بم •' الجواب 

الأعاجمرطانة تعلم العالم أهل كره وقد أصلا له أظن ولا حدثأ هذا أعلم لا 
تعلمرارلأ ; قال أنه عه الله رصي ■ممر عن وروي حاجة بدون بها والمخاطبة 

٩!المنن في ءهقي )١٢ ١٦٠٩المصنف ني الرزاق عبل رواه الأعاجم( رطانة 
٢٣٤ ).

يحضتعلم وأصبح الأعجمية بالرطانة العصر هذا في الملمون بلي وقد 
لأهلجائز وهذا والأعمال المهن من كثير ني ملحة صرورة الأجنبية اللغات 

.العامة الملمين مصالح ميما ولا والصالح الحاجات 
)ْ/أحمد رواه ٠( الشزيانية اللغة يتعلم أن )١ ثابت بن زيد ه المي أمر وقد 

الترمذيورواه 'ات بن زيد عن عيد بن تابت عن الأعمش ؤلريق من ( ١٨٢
ثابتبن زيد بن خارجة عن أمحه عن الزناد أبى بن الرحمن عد طريق من ( ١٢٧ )٥ 

'•قال يهود كتاب من كلمات له أتعلم أن . اممه رسول أمرني •' قال زيد أيه عن 
لهتعلمته حتى شهر نصف بي •> فا : قال (( كتابي على يهود أمن ما واممه ني إء 

لهقران إليه كتبوا ؤإذا إليهم كتبت يهود إلى كتب إذا كان تعلمته فلما رر قال: 
حديثهذا : الترمذي وغرهم.وقال والحاكم داود وأبو أحمد ورواه . ٠ كتابهم 
ممنبن يحي صعقه فمد الزناد أبي ابن في فتكلم غيرْ وخالفه صحيح حسن 

اعتبروقد بالحديث يفرد لم إذا به باس ولا وغيره مالك ووثمه وجماعة وأحمد 
جازماصحيحه)ه؟/ما( فى البخاري علمه وقد محفوظ والخبر غيرواحد بحديته 

ينازعلا وهذا والحاجة للمصلحة الأبنية اللغة تعلم جواز على دليل وهو بصحته. 
.العلم أهل فيه 

أكثرش التعليم مناهج في فرصا وجعلها حاجة لغير اللغة هذه تعلم وأما 
وأقبحمرعا مذموم وهو بهم والتأثر بالغرب الإعجاب على دليل فهذا المستويات 

.الإسلام ولغة القرآن للغة الأجنبية الينأت مزاحمة إقرار منه 



٨٣متهانة واهنة شه دحض ؛ الئاية الرسالة 

عنالملمين لرل مدروصة ومؤامرات أثيمة أيد وراءه أن بد لا هذا ومثل 
اللغةبفهم إلا ذلك يمكن ولا واجب والستة القرآن فهم فإن السنة وفقه القرآن فهم 

•اتحرية 

اللغةصارت الأجمية باللغة التخاطب وبلائهم بيوتهم في الناس اعتاد ^ذا 
ادالمترمب وحنيا والإسلام القرآن نهم عليهم وعز الكثير لدى مهجورة اتحرية 
الامتعماربلاد صتته ُا وهذا المجرمين سيل واعتاق الغربيين علوم إلى والميل 

.المستعان فاني العربية الدول في 
.العلوان ناصر بن ميمان قاله 
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عليهاوامثالة وأسابها وخطورتها ال؛دعة تعريف 
.مابق مثال غير عر أحدث ما كل ؛ لغة الدعة تعريف 

التقرببها يقصد ، الشرعية تضاهى الدين فى المخترعة الطريقة ت اصعللاحأ 
،١ ووصفا أصلا صحيح شرعي دليل صحتها على يقم ولم اش إر 

رسولهولا اض يشرعه لم دين زيادة وهي ، ر الشرك ونرك الكفر بريد والبدع 
العصيةمن شر والبدعة ، الشريعة على وامتدراك ، علم بلا اش على ونول ، هؤ 

يفعلالعاصي لأن الكبيرة بالمعاصي يمرح مما أكثر بها بفرح والشيطان • الكيرة 
ليايعتمدها البدعق يفعل والمبتدع ، منها فيتوب معمية أنها يعلم وهر العصية 

.إرالد4نلأضب>هابمقرببها

،المنة أهل وبغض المتن فعل أصحابها إر وتكره المنن عر تقضكب والبدع 
بدعةفه أحدثوا إلا زمان الناس عر بار )لا • عنهما الله رصي عباس ابن قال 

خهظعطبة بن حاذ وعن ؛ ٣١السنن( وتموت البدع تحنى حتى سنة ب وأماتوا 
يعدهالم نم مثلها منتهم من الله نزع إلا دينهم ر بدعة نوم أحدث )ما ت قال 

•، ٤١المامة( يوم إر إلهم 
والمشتكىسنة القابل في خرجن، إلا بدعة لحالت محا ; الحلماء قال وهكذا 

.اش إذن تزول أن توشك غمة ولكنها بيه ومط الإصلأم غربة من اممه إر 
ومادهاالقلوب زخ وتسبب وعقابه غضبه وتوجب امم4 عن ناعي والدعة 

•الجة م والوقوع 

٠^٣( ١١)للشاطي الاعتصام )١( 
وصيلةالموالي الاحتفال ؤ بمتوان كب ما تحت باز ابن الشيخ سماحة ذللث ذكر كما )٢( 

الملامعد الرحمن عيد تحقيق ؛ الدالمة واللجنة ، باز ابن الشيخ صماحة ورمحاثل ذاوي من ( للشرك 
,(١٨٤صئحة ) يعقوب 

.)\ا^r( للتاطي والأعمام ( ٣٥)ا/•الإبان؛؛)٣( 
•٤( )ا/• للئاطم الأعمام )٤( 



٥٨ عتهانتة واهمة شه دحض : الئاين الرمحالة 

•ا ر كفيتم( فقد تتدعوا ولا )انعوا ت عتم اش رصي معود ابن يمول ت أخي 
ءئاسابن عز يحك ت قال الأندى حاصر بن محال عث الدارُى وروى 

•؛ ٢١ص( ولا ائغ والأنتقاتة الثب بثئوى علثث )نخب : ممال اوصني، : ممك 
عزنهز الأز عر دام )قا • نال يريذ ابن عن أبما وروى 

اثرش(^•
دنيا-ء المبني إليها يوول التي السوء نهاية البد۶ خهلورة على دليلا وحبك 

:وانمة>،،

منهليس ما هذا أمجرنا في احدث من )) ت الله رسول قال مردود عمله أولا؛ 
٠١رد فهو  ٠،.

بدعتهعلى مقيما برح وما معصيته على مصرأ دام  ١٠محجوبة عنه التوبة ت ثاليأ 
عنالتوبة احتجز اف، راإن ت و. قال الخاتمة موء عليه يخشى لذلك 

٠ا ر ٠ بدعته يدع حتى بدعة كل صاحب 

(٣١٥)الزهد م ووكح ٢( ١ )١  ٦٨٧١أمد( حض : )ط الدارمى رواْ : صمن أ/ ل )١( 
،١ )• الدع ي وصاح وابن السنة)٨٧( ني المروري نمر وابن ( ٨٧٧• ١) د ا؛/؛ الكر م والطراني 

\إالزوائد مجع ت انفلر . عله كلهم ١( • )٤ المنة أصول ثرح ؛ي واللألكاتي ( ١٠، ١٣
١٨١.

بنزد لضعف صعق بد ؛ ٤٥؛/أحد عند مرنوعا حم؛أن ض ءمرا'ن عن فمْ وجاء 
٠آ بها يصح مواهد له الحال.يث لكن جدعان 

مزئءي، واُ، - ١( ٤ )١  ٢٠ا/• أد حض وطعة ~ ( ١٣٩)الدارمي رواه ت حن أ'> ] )٢( 
:ز . [ ( ٢١)ا/؛ - •علنا - السنة نرح م والغوي )٣٨( الستة في والمروزي ١( )٢ المنة أمحول 

.؛ ١٠)الماعث، 
١( ١،٤٣ ٤ )٢ ه٢ ١ - ٢ ٥ ١/• أمد حسن طعة - ١( ٤ )١ الدارم أحرجه : صحخ أثن ] )٣( 

.[ ( ١٧٧٩، ١٧٧٨)العلم محان م الم عد ابن و- 
.( -٤٩١٥)ص الهلالي ملم تالممح الأمة، ؛ي اليء وأترعا الدعة )٤( 
■[ ( ٢٦٩٧)المخاري ( ١٧١٨)لم مأخرجن ل )٥( 
واض( ٢/٢٨)٢/•اإشعس، م والمهتي ( ٤٣٦)•الأومط م الهيراني أخرجه : صحيح )٦( 

إ/الممحة السلسلة ت انظر ٢( ٠ المختارة)\ُ/؛٠ الضياء في القدسي و المنة)٧٣( في عاصم أي 



رالتان ٨٦

عراأناقرطكم •' وه نال ه الني بثغاعة ولايحفلى لايردالحوض ئالثأ: 
أصحابي،رب يا : فافول دوني لثختلجن ثم رحال،نكم وليرض الحوض 

،ر ٠ بعدك أحدثوا ما تدرى لا إثث ت فتقال 
ؤش؛او: قق اش لقول القيامة؛ يوم إر سدعته عمل من إثم عاليه : رابعا 

ألاعؤ تثر نمنم أمحار نيى آكمؤ ^٢ كايلي آووارثم 
أنءابهم تتكون ت قلق اممه ]يقول ، [ ٢٥: ]النحل ن>ووزكه ما مثثاء 

معوتحملوا - نيء منها لهم يغفر لا - الشامة يوم كاملة آثامهم يحملرا 
مننقص غير من الإسلام عن لمعيرهم عليهم؛ كذبوا الذين آثام ذلك 

•، ١ آثام[ من يحملونه ما قثخ ألا . آثامهم 
منآ'ام مثل الإثم محن عليه كان ضلالة إر دعا من  ١٠: الحديث وفي 

. ٠٢٣١ نيئا أثامهم من ذلك ينقص لا بعه 
محدثاأوآوى فيهاأحدث من ٠ : ه لقوله ملعون بدعة كل صاحب خاما: 

٢((أجمعين والناس والملائكة اش لعنة فحليه  ١.

صفةر حاء مجا لهذا ويشهد بعدأ إلا اش محن يرداد لا بدعة كل صاحب مادمأ: 
صلاتهممع محلاتكم تحقرون ... >ا ; الصحيح الحديث مجن الخوارج 

منالهم يمرقا كما الدين من ويمرنون ... صيامهم مع وصيامكم 
٠تعار اش من بعدهم ين ئم بدممهم في اجتهادهم فين  ٢٠١الرمية«

٠وروايته الداعية المسادع نهاية قيول عدم : ماما 

.[ ( ٢٢٩٧-  ٢٢٨٩سالم)•٧(  ٤٩)( ٦٥٧٦)( ٦٥٧٠)الخاري أخرج، ] )١( 
الفتح• مني يجن.ول أد ^j، أي أرامم)لئغئلين( حتى لي الذ فلهِمحم أي )ونرض( 

.[ التمر)انمما س )٢(] 
.f ( ٢٦٤٧)صمحه يي سلم : أخرج، ] )٣( 
.[ ( ١٣٦٦)وسلم ( ٣١٧٩، ١٨٧٠)الخاري : أخرجه] )٤( 
١)وملم ( ٥٠٥٨)البخاري ت أخرجه ] )٥(  ٠٦٤])*



٨٧.تهانةوامن شه دحض ; اك1يت الرالة 

:ممرقة 

ثاتحد ما أما ، والعبادات...العقيدة أموو في كان ما م المذموم الابتداع 
والدنياالدين بملاح يتعلق محا ومائر والصناعات العلوم من قهت الرمول زمن بعد 
لأنهعليه؛ وبمث إليه يدعو بل الدين، ياباة لا كله ذلك لأن بدعة؛ نمى نلأ 

•وآخرتهم دنياهم في ؤإسعادهم الناس لخير إلا الدين جاء ما 

٢

١٢

٤

٦

٧

٨

٩

■التدع أساب 
•علم بغم اش على والقول الدين، بأحكام الجهل 

.بالثبهات والتعلق الهوى اناع 
.المجزئ العمل على الاعتماد 

والتعصبمجهم، الخطإ ورود وعدم عصمتهم واعتقاد الشيوخ، تقليد 
.الزجال لاراء 

.الئوء يلساء 

.والوصرعة المعيقة الأحاديث على الاعتماد 
وتقليدهم.بالكمار التثته 

.عليها دليل لا وحرانات عادات 

فيهما إلا يفعل لا بانه به لوثوقهم له الناس وتقليد بالبدعأ العالم عل 
•وصواب حق 

العامةفيعد البدعة في الابتداع وجه بيان عن العلماء نكون ;  ١
•ذلك على منهم إقرارا سكوتهم 

لموافقتهاانتشارها على وعملهم اليدع ليعض الولاة بحض ثيش ت  ١
الغاربعلى الحل وتركهم الإنكار عن سكرتهم وكدا ، لأهوائهم 

البدع.لأهل 



نلتا رما  ٨٨

 ١ ٢ Iتصعبعادة إلى وتحولها الناص ين الدعة انتشار ، الدعة ان اتح

.كر جهد بعد إلا عتها الإقلاع 
والأفعال.الأقوال في الخلو : ١٣

منالغامد٠ عقولهم وافق ما أف يمعنى الممل، على العقل تقديمهم ت ١ ٤ 
فيالنص هذا كان ولو ردوه يوافقها لم وما فلوه النصوص 

.أحدهما أو الصحيحين 

الكتابمحشكلأت فهم في وفحلا قولا ه المحابة هدى عن الإعراض :  ١٥
.والأصوليةاللغوية بالقواعد أو العقول بمقررات والاكتفاء والتثة، 

بالخمومحاتالأخذ وكدا ، مقتداتهافي النفر نل بالغطلقات )الأحد : ١ ٦ 
.؛ ١١لنخصماتها( ■أمل غير من 

:للدع هثلة أ٠ 
فيالماس وأمعن ، ْلرقهاوتنعت ألوانها وتعددت الدع زماننا في كنزت لقد 
مسلكهفي ~ اراند الأخ أيها وسدكر ، وصررهاصرها عن وتعامجوا ، ارتكابها 

وعباداتها،الأمة اعتقادات مجن حولك ما إلى المفلر عر ليبعئلث منها بعضا — وفعاله 
:المستقيم الفهلاس هو ذلك ، المقدس الشرع بميزان ذلك ووزن 

ونغمةواحدة وهيئة واحد بموت هل اش ليذكروا بالأصرحة الاحتماع — ١ 
واحدة.

حلفي فانية نائعة بدع وهذه والمزارات والمشاهد بالأصرحة الهلواف —  ١٢
.غير لا بالكعبة الهلواف هو المشروع ؤإنما الملمين، أرمحتان 

.وتشييدها ؤإنارتها وزحرفتها ورفعها المور على والشاب المساجد بماء — ٣ 

التشابهاتاتاع )_ عفان ابن دار الهلالي تحمى ٣( ١ ٢ / الاعتصام)١ م الشاطئ قال )١( 
؟لا أم مخصصات لها عل تامل غم من العرمات في أو شدأتها في الفلر نل بالمطلقات الأخاو 

.العكس، و'كذ.للث 



٨٩عتهافة وامن شه دحض : اكانتة الدالة 

•المالحض من غره بجاه أو ه المي بجاه النول - ٤
.القراية أثناء ني والتمايل المخترئ بالألحان القرآن »راءة — ٥ 
•ه المكب عن ترد لم اء ومصباحا سمبمة وأذكار أوراد المنام ~ ٧ 
•فتها والدخول الموقنة الْلرق اختراع ~ ٨ 
الأمكنةس وغيرها عرفة وجل . إبراهيم ومقام ه المكب شر المح - ٩ 

•المركة رجاء 

•الدين فيب لها أصل لا مخصوصة بمائة ليلة أو يوم تخصيص ~ ١  •
الموسومكتابي( فمحب ذكرته ما البدع وس • والصالحين للأنبياء الموالي إقامة " ١١

)بدغالأخر كابي في ذكرته وما والشهون[ بالأيام ممعلق وأحءئاء ]بدع >— 
•والثماني( والئبور الجنائز في، ثابمه وأحءلاء 



:سالتان

،١١البدع محسني على الرد 

زمانلكل صالح لكمل تام نامجل والمنة والفضل الحمد ويذ ديننا ن أ لنا تقدم 
إلىحاجته وعدم وكماله الدين هدا نمول على الدالة والأحاديث والأيات ومكان 

إياكم ١٠ت قال وقد المقام هدا ني تعد أو تحمر أن مجن أكر مصان أو زيادة 
نيضلالة وكل ضلالة بدعة وكل بدعة محدثة كل فان الأمور ومحدثات 

كل(()١ : فالففلة سيئة، وبدعة حسنة الدين ني بدعة الإسلام م فليس ، ٠٢١ النار 
بدونضلالة أنها الدين فى بدعة فكل ، والعموم الاستغراق تفيد الحديث نى 

:]آل الوب؛< دايثة ئمى ت قلق قوله قي كما الأفراد لعض استثناء 
الرسولأن خاصة ، يموتوا لن الناس بعض إن ت أحد يقول أن يمكن فهل [ ١٨٠

هداكل مع يمكن فهل ا، الأمور ومحدثات ؤإياكم را • التحذير أداة عليها قدم 
•؟ العض يريد أنه 

أدلةأي - )إنها : البدع عموم ذم أدلة في اممه رحمه الشافعي الإمام قال وفد 
ولمالبتة استثناء فيها يقع لم كرتها على عامة مهللقة وجاءت — البدع عموم ذم 

كداإلا ضلالة بدعة كل )١ : فيها جاء ولا هدى هو محا محنها أن يقتضي  ١٠فيها يات 
.، ر المعاني( هده من ثيء ولا وكدا، 

نرعية،قاعدة الجملة هدء ضلالة، بدعة ركل ٠ ت اممه رحمه حجر ابن يقول 
.٠ ! هدى كه الشرع لأل الشرع؛ من تكون فلا ضلالة بدعة فكل 

،القصاص لأصامة انديت، تمم عر الحكم ني الشرعت )إثراتت ; الفائدة ام لتيفلر )\ا 
:رثي)ت \/اا'-آأ لالثاطي ورالاممام( ، للماني الدع( نخشى عر الرد م و)الدع 

■ ١٠٨٠دفا( 

؛/وأحمد ( ٤٤، ٤٣، ٤٢)ماجة واس ( ٢٦٧٦)والترمذي ( ٤٦)٧• داود أم : أغرجن )٢( 
.)ا/آ؛دأ( الجامع س : انفنر . ا/ا,ْ-7و والحاكم  ١٢٧-١٢٦

.(>/A.)االاعتصام )٣( 



عتهانةواهة شه يحص : اكانية الرسالة 

•، ؤ موصوع حديئ فهذا ٠ عادة ني يدعن إلا صلالت بدعة كل ٠ ; ورد وما 
ضلالةالبدع جميع أن يريد لا ه الرسول كان إذا بهذا القاثاJن ونمال 

النار،في ضلالة وكل ضلالة بدعة كل ^ن الأمور ومحدثات ؤإياكم ٠ ت بقوله 
.؟؟ كلها الدع رفض على للدلالة هدا من أبلغ ترونها همارة ناي 

ممنالدقيقة السريعة العارة هده عند يقض ان المخالف احي من وأرجو 
صدويأف فالمسلم ، يجاوزها ولا ، يوحى وحي هوإلا إن الهوى عن يطق لا 

•بالإثم العزة تأخدْ ولا ه رسوله وكلام قك اش كلام 
:، ١ - اش رحمه - عيمين ابن الشيخ يقول 

ومحدثات٠إياكم ت . اممه رصول قول ؛عرفون نوممن لثغجب إثث ؤ» 
.ر، ء النار م ضلالة- وكل ضلالة بدعة وكل بدعة محدثة كل فان الأمور 

أدلةبأقوى محشورة شاملة عامة كلية بدعة(( كل )ا ت قوله أن ويعلمون 
يعلمعليه وسلامه الله صلوات الكلية بهده نملق والذي )كل( والسوم الشمول 

بشيءإلا يلفظ لا للخلق، الخلق وأنصح الخلق أفصح وهو اللفظ هدا مدلول 
معنىيدرى كان ٠ ضلالة بدعة كل ء ; قال حنما هؤ فالّي إذن ؛ معناْ يفصد 

هدهالكلام في تم إذا و للأمة؛ نصح كمال عن منه القول هدا صدر وقد يقول ما 
العلموكمال ، والفصاحة البيان ومحال ، والإرادة المبمح كمال — الثلاثة الأمور 

.المعتى من عليه يدل ما به يراد الكلام أن على ذللث دل ~ والمعرفة 
أقسامإلى أو ، ثلاثة ام أنإلى الدعة نقئم أن يصح الكلية هده أفبعد 

حنة؛بدعة هناك أن من العلماء بعض ادعاه ومحا يصح، لا هدا أبدأ ؟ حمسة 
فلأيخلومنحالضت

١'اب نزيه  0i،jA/Yالحتاتق كتوز م  ivv\lrالغردوس ( ٢٢٦)المنوع : ر )١( 
.\ U\lyالخئ كثف ( ٣٠)•الامرار( ٣٩٥)اللؤلؤ ( ١٦)الحغاظ ت،ومة  ٣٢.

:)صصمحة الابمداع( وحطر الشرع كال ؛ي )الإبدع الموصومة؟ رص—اك في )٢( 
آار.'آلوئا(•

.( ٢٥٤٩)الجامع صحح وانفلر و؛إ(  ٢٤)ماجه ابن ( ٢٦٧٦)الترمذي )٠( 



رالخان ٩٢

.بدعة يظنها ولكن بدعة تكون لا أن ؛ الأول 
•مونها عن بملم لا متئة فهي بدعة تكون أن ؛ الثاني 
مدخلفلا هدا وعلى ، بهذا عنه فالجواب حنة بدعة أنها ادعى س فكل 

المحارمالسيف هذا يدنا وفي حنة بدعة بدعهم س يجعلوا أن في الدع لأهل 
مصانعفي صيغ إنما المحارم السبق هذا إن (( ضلالة بدعة كل رر اش رسول محن 

الشوةمصانع في صيغ لكنه مجمعلربة ممانع في يصنع لم إنه واإئالة النوة 
السيفهذا مثل بيده لمن يمكن فلا الثليغة الصياغة هذه هؤ الني وصاغه 
كل ١٠ت يقول الله ورسول ، حنة إنها يقول ببدعة أحد يقابله أن المحارم 

.! ضلالة« بدعة 

محزمةام أنة حمأوإلى سثثة وبدعة حنة بدعة إلى يمها بتقالقول وأما 
الرصولنول مع تتعارض الأهوال فهذه ، ل ومباحة ومتحبة وواجبه ومكروية 
أعتقده الرسول بقول أم بأقوالهم نأخذ فهل  ٢٢^٠ ضلالة بدعة كل فان » ه: 

نولعلى الإنسان هذا كان مهما ان إنأي فول يقدم أن لم مليمكن لا أنه 
•، ٣١ه المعصوم الممحطمى 

منهمالعلماء من واحد غير ورده ام أقحمة إلى الشيم أبطل وقد 
له.استدلاله في اليومحلي اءلالة يئتز فلا وغيرهما ، ، ١ تيمية وابن ، الشامحلبي؛٤، 

الأحكاموإجراء وسيئة نة حإلى البدعة تقيم إن : الله رحمه الشاطئ تال 
نفسهفى هو بل نرعى دليل عليه يدل لا مخترع أمر التقسيم هذا عليها الخمسة 

الشرعنموص من لا شرعي دليل عليهل يدل لا أن البدعة حقيقة محن لأن عتدانع 

. ١٧٢/ ٢ اللام عد س لأم الأحكام ثواعد )١( 
•ه اس رّول على لم مبممب أن رممته ه ك رمول مع الأدب من ولس )٢( 
.)ص\آ-أآ( والابتداع الأتباع هت بالولد الاحتفال )٣( 

.إ.ها-0هاا/رالاعتصام »ي ( ٤ ) 
.(  ٢٧٠-  ٢٧٤) التمم الصراط اقضا، ز )٥( 





رّالتان ٩٤

:زتجها تمماوت وهي ،  ٥١محها وتئهؤ البدع 
•الثوحيد أصل ينافي أكم يرك هو ما متها ق٠ 
■الثوحيد كمال ينافى أصغر شرك هو ما منها و٠ 
.بشرك وليس فقط معصية هو ما منها و٠ 

كلمن خلت إن الموالي بدعة ت فمثلا ، التوحيد كمال ينافي ما البدع وأخف 
٠التوحيد كمال همنافي بدعة بياتها فهي معصية 

٠واحاسأ حكمها وليس واحدة ربة في لمت البدع فهده 
مكروة؟هو ما الدع *ي هل و٠ 

)لص: ئماو الاعممام كابه ني اف رحمه الشاطئ الإمام ذلك عن أجاب 
•عله( إثم لا اقرفه ومن محاب تركه من أل بمعنى مكروه هر ما الدع محن 

الحرجوارتفاع فاعلها عن الإثم نفي ميناها التي الكراهة نمين )وأنا : وثال 
علىالأئمة كلام من ولا الئرع محن دلل عليه يوجد يكاد لا مما نهدا التة 

رده الله رمول لأل ذلك؛ خلاف على يدل ما ففيه ء الثر أما الخصوص، 
...الثاء أنكح فلا أنا أنا : الأخر وقال أنام، ولا اللل ض أنا أثا : نال من على 
•ءأ، بش محس نقي عن رغب من ٠ ت ونال . عليهم رد • نالوا ما آخر إلى 

مندوبفعل إلا الثزموا محا يكن ولم الإنكار، في ثيء أفد العبارة وهذه 
•ض ذل إلى مندوب أورك 

الخمأردم إذا الخم ويردون حة مقاصدهم تكون قد الن.ين بالّدع ايملوا اص لهؤلاء لأ؛ول إني ؤ= 
.عنيماس رضي السلف طرق من خ؛رأ طريقا نعلم واث فلا 

علىوكونوا الصالح السلف طرق واصلكوا بالواحد ه الرصول ئة على عضوا الأخوة أنها 
.اش حغفله الشيخ كلام انهي . ؟! ثيء يضيركم هل وانفروا عله كانوا ما 

'آل ّعود بن صالح للفح ( كمالها م وندخ الشريعة ني طعن الدع ) رصالة ثفر )١( 
.٢ ا-7. ا،/0ل الإّلأمأ الحوث مجلا ضمن 

.( ٠٠٦٣)الخاري ( ١٤٠١)مسلم عليه متفق )٠( 









رمالتان ٩٨

بالشرعشت التي المعاصي على منزلة المسيثه السنة وتنفى ، المشروعة 
النبيقال حيث آدم ابن حديث في عليه الخنثه كالقتل ، معاصي كونها 
ذمهاجث قد لأنه البدع، وعلى ، ، ١١الغل« تن س أول لأنه ء : . 

•، ٢١بالثرع عتها والهي 
البدعةرنعتة ^^؛٥ الخطاب بن عمر لمول نهمهم ؛ الثانية لشهة ا٠ 
،٣١هذ?( 

:صها الجواب 

أنهمع ~ الدع تحض من أرادوا ما على دلأكه بصحة جدلأ تثمنا لو - ١ 
بكلامه افه رمول كلام يعارض أن يجوز لا فانه ~ ذللث لهم لأسلم 

أفضلهو الذي جد بكر أبي بكلام لا ، كال من كائنا الناص من أحد 
بكلامولا الأضالية، في هوالثاني الذي عمر بكلام ولا ، نثهابعد الأ.ة 

•، ٤١غتريا 

منحجاره علكم شزل أل )يوثلث ; عنهما الله رصي عكاص بن النه عد قال 
*وءم0 بكر أبو ئال • وئمولول ، . اممه رسول قال لكم؛ أنول ، الشماء 

•، ره( اش رسول منها مغمنة لأحد رأى )لا ت العزيز عد بن عمر وقال 
اللهرمول مثه له اصئال من أل على الملمول رأجمغ ; الإمام وقال 

•، ر أحب( لمول يدعها أن له يحل م ل. 

.( ٣٣٣٥)أخر.بمالuرى )١( 
.)ا/ا-"اأ(الأعمام :ز )٢( 
•٢( • ١ )• الخاري أ-؛م-بما■ )٣( 
الجيدة[]الط؛عة الدوى نمطمى الصحابة( )فضائل في ه وعم بكر أبي فضل ]راجع )٤( 

•ْا"~•؟([ ث)صش>ة ا"ا-أا'( : زصشمحة 
.)ْ(إءلأم 

.الونمنرآا/ا>خآ( اعلأم )٦( 





سالتان'

•، ل ابق بتاو عير على ثعل ا : اللغة م والدعة 
أولم ولا هنئ الحديق بكر أبي عهد قي ئفعل لم الصلاة هذه كانت فلما 

•ابق يقال لها ليس ت أي اللغة، حث عن بدعة كانت ، خهثه عمر عهد 
•ه الثني بمل س أصلا لها لأف قلا؛ القرع، حث من أما 

،الأسماء قي مناحة فلا الاعتبار بهيا بدعة سماها ثمن )) ت الئاؤلبي قال 
لأئنفيه؛ المتكلم بالمعى الابتداع جواز على بها يستدل أن يجوز لا ذإاJئ^ وعند 
•ا ١ إ ٠ مواصعه عن الكلم تحريف مجن نوغ 

;يكز لما نشهد العلماء لتعض مول وهذه 

عمرتسمية هدا في ما أكثر ء ت ^؟؛1 اش رحمه تيمية ان الإعلام شيخ فال ~ ١ 
وذلل*■ نرعية ثمية لا لغوية ئمية وهد0 ، حسنها تع بدعة تللمث ؤهبي 

)الرعةوأما . ابق مثال عير من ابتداء يعل ا كل نعم اللغوية٢ رالبدعة أن 
•، أ فرعي دلل عليه يدل لم ئ نكل الئرعثة( 

•مض يعلى البدعة را ت ه اش رحمه كثير ان الزام تلميدء فال ~ ٢ 

محدثةكل فائ V ; و. كقوله فرعية؛ بدعة تكون تارة ; الأول الفم 
,ه صلألة بدعة وكل دعة، 

أإواشه:وثوي [، ٣( . )٥٧ حبان وابن - د واللخظ - ١( ٥ . ).ي وش ( ٩٦٣)د = 
١)ماجه وابن ( ٦٧٦)داود ام أ-م-بم ل I انمغوف ماس عر بمدن وملائكته  ■٠^١ذوابن ( ٠٥٥

سعيهم )داؤْ ; م حمائم عر اف صلاة ونحى . [ ٢ ١  i/Yالمنح م حجر ابن وحنج ( ٢١٦).
.رخ/آ-اه-آمأه( الخالة أي ص الخاري ش كّا %^٠٠( 

.[ ( ٢ْ٣٢٧٦-: )نمن ص ه الض ض الفلاة مض م المم لأبن الأمام( رجلا، : ز 
•(f ١٧>١/ْالرب ]لسان )١( 
.( ٢٥)ا/• الاممام )٢( 
•)صا"'اآ( المشم( ؛- )اثضاء^١٠)٣( 







١. ٣ محهاغة واهية ب دحض ; الثانية الرسالة 

وند. نم( الله بمد مهؤ نقا نأوا ونا حتى الله يهوبمد حتئا الئشلنوذ 
أنجميعا الصحابة رأى )وند ت نصها ا ١ زيادة الروايات بعض فى جاء 

فيبالملمين المراد أن على واضحة دلالة هدا ففي ٠ بكر، أبا يمشخلفوا 
.ظق الصحابة الأثر هذا 
الصحابة،كناب في للأثر المصنفين الأئمة إخراج كدللن هذا على يدل ومما 

المقصودأن فهم الحاكم أن على يدل فهذا . المستدرك في الحاكم فعل كما 
•ه الصحابة هنا بالملمين 

البدعذم على مجمعون ه الصحابة أن علم فقد كذلك الأمن كان ثإذا 
•الدع من ثيء تحسين منهم واحد عن يرو ولم ، وميحها كلها 

الراديكون ، للامتغراق هي وإنما ، للعهد ليست هنا )أل( بان الفول على ~ ٣ 
صح)إن ; القلأم تمد بن العز قال حجة. والإجماع ، الإجماع به 

.، ٢١إ الإجماع( أهز )المسالمين( فالمراد الحديث 
أنستطيع هل ; حنة بدعة هاك أذ على الأثر بهذا استدل لن مول وهنا 

المستحيلمن هذا إو ، ؟ حسنها على العالمون أجمع واحدة بميعة تأتي 
فيالإجماع انعقد بل ، حسنهاعلى لمون المأجمغ بدعة هناك فليس ثلث، ولا 

وثذلك عز الأمر زال ولا ، لالة ضبدعة كل أن على الأولى القرون 
٠الحمد 

معالبدع، من ثيء تحسين على هئع اإصح١ني هذا بكلام يستدل كيف ~ ٤ 
النقلمبق وقد ، منها وتحذيرأ عتها نهيا الصحابة أشد من كان يغهنع أنه 

وكلامه(( صلألة بدعة وكل ، كفيتم ئد تيتدعوا ولا انموا ء ت قال أنه عنه 
•ا ر جدأ كمحر الدع عن النهي ض ئهنه 

. UA/rللحاكم المدرك )١( 
.٩( : )رثم ( ٤٢: )صنمحة الخلأم •مد بن الم ضاوى )٢( 
اللع.كًاب ص الئل ص )٣( 



صالتان

والأنصارالمصحف ني وكتابمه للقرآن الصحابة جمع ؛ الرابمة لشبهة ا٠ 
.حنة بدعة نهده عثمان مصحف على 

جقمنهم إجماع وذلك الصحابة باتفاق حمل ذللث أن ؛ عنها الجواب 
أجابوتد ، ، ر ضلالة على يجتمعون لا القوم وهم كيف ، ريب لا حجة وم 
فان، القرآن جمع وهكذا ا : بقوله ، ٢١سمية ابن الإسلام ثيخ الشجهة هده عن 

ينزل،تزال لا كان الوحي أن ه اش رمول عهد على كان جمعه من المانع 
لتعرواحد مصحف ني جمع نلو ، يريد  ١٠ويحكم يشاء مجا غق اش نغر 

بموتهالشربمة واستقرت ، بموته القرأن استقر فلما وقت، كل تغيره أوتعير 
والتحريم،الإيجاب زيادة من وأمنوا ، ومصه القرأن زيادة من الناس أمجن هؤ، 

العملوذللث سنته، بمقتضى لمون المفعمل ، نته بقائم لليل والمقتضي 
ليهود^٥ ٤١عمر كنفي هدا وصار بدعة، اللغة في يسمى كان ثإن سنته، من 

مبدللث عهد ه المي ^ن العرب، أرض من ونحوهما نجران ونصارى خيم، 
إلاأدع لا حني الخرب جزيرة من والنصارى اليهود لأخرجن ٠ : فقال مرضه، 

،الرئةأهل بقتال عته لاصتغاله خهبع الصديق بكر أبو ينقده لم ؤإنما ، ١٠لما جم
لاثتغالهالأمجر أول في فعله يمكنه لم عمر وكدللد والروم قارص قتال في ونروعه 

•٠ ه الني به أمر ما ضل ذلك من تمكن فلما والروم، فارس بقتال 
:قاتل يقول قد : ه عئمان عهد في الأذان ابتداع : الخامة لشبهة ا٠ 

قبلمشروعا يكن ولم الأول الجمعة أذان )جهته عمان بن عثمان أحدث أو ابتدع 
•جوابكم؟ فما ذللث، 

عندماالناص لمصالحة ذللي عنه افر رصي عثمان فعل لقد : عها الجواب 
لاتساعهاللمدية نافعا الأذان هدا رأى ، الجد عن مجنازلهم وباعدت كثروا 

(VA-n: )صك الهلالي للم الأئ م اليء وأثرئ انظر )١( 
.( ٥٩٢،المشم)آ/اآْ اقضاءالصراط )٢( 

•<[ ١٧٦٧سلم)أب )٣(] 



•تهانةوامأ شه دحض : الئانٍآ الرالة 

فاذا، ععلولها معها يدون عله وهذه ، الأتُداد ذللث ندعوهم ، أهلها وكرة 
الكوفةفي وهو ذلك فهتع علي ير لم ولذا • ائثمى ائممت ثإذا ، وجذ وجدت 

.الأصل على مقممرأ نكال 
:ه الصهلفى قول يخفى ولا ، ه سه فهو عئمان لفعل وبالمسة 

هدافعلى ، ، لا( بعدى.. من المهديين الرائدين الخلفاء وسة نتي بعليكم را 
ينبغيفلا وليلك ، . المصطفى باوار التزاما خهئه عثمان بفعل التزامحا يكون 
تواتروند باؤلل القول فهدا خهته. عثمان لفعل أبمدع أن لي جاز •' يقول أن لأحل 
أدنىأو وزير أو حاكم س صدر ّواء الابتداع عن بالنهى ه عنهم الخم 

ام.صه

)الواجبالخمسة التكليفية الأحكام ئعتريها البدعة أن ; السائمة لغسهة ا٠ 
فيالئلأم عبد بن العز قاله كما والماح، والمدوب والمكروه والحرام 

.قواعده^٢، 

;صها الجواب 

منكاتما الناس محن أحد بكلام ه اش رسول كلام بمارض أل يجوز لا أنه ~ ١ 
٠مرارا هذا نبق وقد ، كان 

بلفرعي، دليل عليه يدل لا ثخرع أُر التقسيم هذا أف 9 : الثاطبي قال - ٢ 
شرعيدليل عليها يدل لا أن البدعة حقيقة من لأن متداغ؛ ه نفم هو 
الشرعمن يدل ما هناك كان لو إذ قواعده، من ولا الشرع نصوص من لا 

فيداخلا العمل ولكان بدعة، ثم كان لما إباحة أو ندب أو وجوب على 
الأنياءتلك كون ين فالجمع فيها، أوالمخير بها، المأمور الأعمال عموم 

.( ٢٠٤٩)الجامع صحح وانم ( ٤٤، ٢٤ماجأ)واس ( ٢٦٧٦)الترمذي ت أخرجه )١( 
٤،القصاص)ص• تونتق لأسامة الدعة( مم عر الحكم م الشرعت من)إتراتة مختمر )٢( 

٤١).

.(١٧٣/٢الأذكام)تواعد )٣( 



كانرسا 

محنجمغ إباحتها أو ندبها أو وجوبها على تدل الأدلة كون ومحن بدعا 
.تقدموقد أ لخاض 

تقولهم تمح المعنى ثبهدا ، ل نبق كما ~ اللغوية البدعة بها المراد أد ~ ٣ 
.الخمسة الأحكام ستريها إنها 

.الاعتصام)ا/أئآ()١( 
•)اإ-غأ( للممحاني اللمع : ر )٢( 
٠ ٢٥٣— ٠٢; وضا رشيد محمد الأستاذ نقل محي )٣( 



٧•تهانتة واهية شه دحض ؛ اكانية ارالة 

الحسنةيال؛دعة القول مقامي 

منلأعدائه وممكن ، له ومضيعه للدين مفسدة الحنة القوو ن إ٠ 
ويقولونوالضلال والفواحش المنكرات يأتوا أن حنثد يمكهم إذ عليه القضاء 

فلاالدين، هدم بها ينوون ، منافقون كاذبون وهم ، عقولناحقنتها حنة بدعة 
أصابوكم • الدين في الابتداع بعدم إلا وكيدهم شرهم ودرء عليهم القضاء يفدر 

الدينمن ١لاءلنية نالت ما الخادعة، المقالة بملك الدين في والدجالون الملحدون 
إلاهي وعا ، يائه ومقربا دينا وزععوها أحدثوها التي بالبدع إلا غرضها الحنيف 
التيالأبواب ّد في يجتهدون الحكماء والمشرعون الناس. على وتمويه تضليل 

•العالمين؟ ورب المشرعين وأحكم الحاكمين باحكم فكيف ، الأعداء يلح عنها 
ومحايشاءون لما الشريعة في العلم يانمي تحكيم هو الابمداع تجويز أن واعلم 

يميزونولا ، الشيح من الحضن يعرفون لا الناس وأغلب ، أنفسهم لهم مولت 
جميعنرى قانتا . يعلمون لا حيث من الدين على فيقفون ، الضار من النافع 

الويلاتالدين على جلت ند نة حبأنها المزعومة الإسلام في المحدثات 
بدعةإلى فاثفلر ٠ وشرك نوق من المحرمات بارتكاب وأغرتهم أهله وأهلكت 

كيفاجيها موفي عليها الزبمات وطرح بها والعناية ؤإمراجها القبور على البناء 
فهمؤإشراكا، كفرا يكون ا بعقائدهم وحلطت إيمانهم، المومجنين على أفدت 
الدنيويةحاجتهم يسألونهم الصلاح إلى المنسوبين الموتى هؤلاء إلى يذهبون 

اللهيأمحلرن مجا فوق وبامحلونهم ، وتمكن واستكانة وخضوع بخشوع والأخروية 
عنهمويطلبون العالمين، رب اممه من خونهم هن أكثر ويخافونهم ، العظيم العلي 

عليبن والحين الشافعي نبر عند يفع مجا يخفى ولا هك، الله من إلا يطلب لا ما 
والعيدروميوالزيلعي الجيلأني الهادر وهمد والدغاعي والدمو؛ي الدوى وأحمد 
الجهلةوطفق ، الفخمة والأصرحة العالية المقامات عليهم بموا ممن وغيرهم 
يريدوالأعمى ، الزواج تلللب والعانس الشفاء يسأل فالمريض ، إليهم يحجون 



١ رمالتان ٠٨

هومما الشركية اليدعية الأمور من ذلك غير إلى ، انمى يريد والفقير ، البصر 
•ومحسوس ملموس 

باليانني الشافعة من الكثيرين إن ، الحنة بالدعة القول نتائج ى وفكر 
الحنةوالدعة الاحتياحل بدعوى الجمعة صلاة بعد الفلهر صلاة ابتدعوا شتى 

إلىالشنعاء الدعة هده تجر كيف انفلر . الجمعة صلاة ز حصل إن خلل د ول
ادمةحمصلاة علينا يفرض لم .ق اياثه لأن ، بوجوبها المصلون اعتقد إن الكفر 

نقصاعتمد لو كما ، فيه ريب لا كفر هذا وجوب اعتقاد لأن ، ركعة زيادة أو 
محنمنها نتج ما بماملوا ولم العض روجها الدعة وهذه . الصلاة ركعات من ركعة 

،الظهر صلاة فرض ينوى المأموم أن  '•ذلك على والدليل ، الفاسدة الاعتقادات 
مئاتوأحيانا بل ؟ أربعن من أكثر المأمومون يلغ مسجد في لمصلين احتيامحل وأي 

،واحدة جمعة إلا فيه محام لا بلد في وخصوصا ؟ هدا في حنة وأي ، ؟ وألوفا 
احتياؤلآالظهر فيصلي ، السابقة يعرف ولم الجمع تعددت إذا ; قولهم أن علما 

وقدصحيح، غير كلام ، الظهر ولصلى باطلة فالثانية المابقة عرف أو ، وجوبا 
وانفلرأردت إن فانظر الدين( في ومكانتها )الجمعة كتابي في ذلك تفصيل ذكرت 

اءبالنالرجال واختلاحل النكرات انتشار من عتها نتج وما الموالي بدعة إلى أيضا 
فيالطائلة الأموال ثإنفاق الصلوات، ترك من امتتيحته ما وإلى بهن، واحتكاكهم 

.آ ل أه (( الدين حساب على يفعلونه ذلك وكل ينفع، ما غير 
والتيالدين من الموالي هده جعل نة الحباليدعة القول مفاسد مجن ث أقول 

فيويسعى يعاهدها أحدهم إن حتى بها الماثلين أهواء محن الدين على أدخلت 
أكبرمن ذإلأ، أن اعتقدوا ربما بل الدين من وكانها يتركها مجن ومجابهة محاربة 

•الدين شعائر إظهار ومن انمادات 

كاتماليرى وألمالهم أنوالهم إلى الناظر أن حتى الضلالة م بعضهم وأمعن 

عليهالنفثرى عشر الثاني القرن مجدد الوهاب عيد بن محمد والشيخ ب«ُتوان رسالة مجن )١( 
٠( ١٧٠زصحا"ا— اليوطاعي حجر بن أحمد الشيخ اللامت تاليف المفتريات( تلك ودحض 



•تهانتةواهمة شه دحض : الئاسة الرصالة 

ويحبونويعادون يوالون أجله فمن المولد هو حسهم ني الإسلام أصبح 
عنهوالمنافحة للمولد الانتصار عمره طول ه نقعلى كتب وبعضهم ويغضون. 

بمحضرهلا أو به يحفل لا ممن والغضب الثمن، وكلف الأمر ثق مهما ؤإناعته 
الاحتفالهذا محن اش إلى يمءون الذين السنة أهل من والنيل يجوزه لا عمن نملا' 

حكمهعن مشايخهم بعض ومثل ، نيته بقال ومضهم ، ١ محمعتهم وتنويه 
وتجاثز٢٢١نخب( هماخ أنول ولا ه الني سش من ُؤكدة سة )هو : نقال 

نائلهمويقول ، ١ الأا؛وي هؤلاء بن ، بالمولد القيام بوجوب فقال بعضهم 
؛لرحتم اب 

واجبكان ند مجولدأ لأحمد يوم كل عملما ا انفلو 
حتىجهودها كل سخرت الإصلاعى الخالم في الدول بعض أن الفلهر وتاصمة 

ومقلوالمؤسسات والقركات كلها الحكومة الدوائر عهللت ل ، إعلاُها 
هذهأجل من ورينها الطرقات إنارة وتعمل هائلة حفلات ويقام المدارس 

فيتدور التي الحكومات بعض أف كله ذلك من والأغرب ، بالمولد الاحتفالأت 
اليومذلك تجعل هق اش بوجود مترف لا الذي الئلحد الشيوعي المعكر فلك 
فقطالملمين رعايا تاييد لكب الحاصر عصرنا فى الوطثة كالأعياد زسمئا عيدأ 
علىبناء ، الشعوب أفيون ت عندهم الدين لأو وذلك دينية؛ دوافع إلى النظر دون 

.الوسيلة( ئترز رالناية ؛ القائل مدئهم 
الدعيةوالطقوس السيئة الظواهر تلك عن بالعد دولتنا حففل أن النل ونحمي 

بنالعز ناله ما لها وأقول ، وغيرهاالجانب هذا في خصوصا بحكومتنا لفخر ؤإنا 
لمينالأمور محن شيئا تولى لمن )طوبى ت ~ اممه رحمه ~ السلمي السلام همد 

والمنة.الحمد وش بذلكر الشرف ولها ، ١ السنن( ؤإحياء البدع إعانة على قاعان 

.والعلمية العقدين الانحرافات رن 
.فريط قي ذللث تممت )٢( 
ناصرللشيخ وأحكامه( أنواعه ورالشرك لاماJوني ، ١١ره/• الوهاب خيض ; كتابه انفلر )٣( 

.١( » U/o)الشافعية حليقات )٤، . )صحا"آ( الجديع 
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را،؟ \ووءة هذه أحدث من أوو من ولتنظر 

موجودةتكن لم بالموالد الاحتمالات أن يجد الإسلامي للخاريخ المتتح إن 
القرون،خير بأنها . الرسول لها شهد التي الأولى القرون محا ، ر المسلمين عند 

المواليهده ني الوقوع من عامة ض كانن، الأمة ^ن القرون تلك بعد وحتى بل 
انميديونأحدثه حتى ، هدا يومنا إلى الإّلامي العالم في استمرت التي المتدعق 

فيوالإفساد للفساد لهم وكرا لكون ، ٣١ ٣٦٢عام الهجرى الرابع القرن *ي 
وملالمسلمين، بلاد في الدعة لهذه إدخال هوأول التاريخ هذا وكان ، الأرض 

هؤلاءفعلى ، والسير التاريخ كتب به نْلقت كما ُوجودا يكن لم التاريخ هذا 
التيعن جاء حيث ، القيامة يوم إلى بها عمل من ووزر ووزرها بعتها ١^١^>، 

•، ٤١ء بهار، عمل من ووزر وزرها فعليه ّثقة نته الإسلام في س س  ١٠• . 
وانتفاءالممتضي نام مع المالف يفعله لم كان إذا !!!! الله سبحان الله سبحان 
اضرصي لف اللكان راجحا أو محضا حيرأ ^ا كان ولو ؟ نفعله فكيف المانع 
وهممحنا له تعفلما وأكثر ه اش لرسول ُءمة أثل كانوا غ}ذهم منا به أحق عنهم 
وأداءبه العمل وعلى أفهم ومقاصده ولصوصه أعرف وبالشرع أحرص الختر على 

•هديهم الهدي وخير أمرع . اش رسول حقوق 

سيالإبداع الإنشا صناعت ني الأ-ثى صح المتريزيت الخطط )١( 
.(١٢٦)ّحفوءل 

القرونم معللقا الإسلام يعرفها لا نصرانية طريقة هي إنما إنسان بولاية الاحتفال لأن )٢( 
بولادتهيحتفل لم ائاعه المدعون بميلاده يحتفل الذي السلام عليه عيسى ولأن ~ تقدم كما ~ الأولى 

الممارىابتدعها التي اليدع من الملام عليه عيسى بولاية الاحتفال ؤإنما ، للعادة حارتة ولادة أنها مع 
جفالثه بمولده يحتفل لم محمد ونجينا بمولده يحتفل لم الملام عيممرعليه كان ٠ ديبمهم ؛ي 

.[ ٩٠: والأتحام ؤب4ثيلم : يقول 
الديارمفتي بالفاطميين المتمون الولد أحدث من أول بان المتاحرين من صرح ومجمن )٣( 

مفتيسماحة وقال فكري. علي والميد مجحفوط علي والشيخ المطيعي بخيت محمد الشيخ المصرية 
.( ١٣٦ عام كان إنه ) ت انفه رحمه الحنفي المهليهم، بمحيت محمد الشتخ العلامة محابقا المصرية الديار 

.( ٦٨)الفصل القول يفلر 
•( ٢٩)صْالمستقيم الصراط اقتضاء )٤( . تخريجه تقدم )٠( 





رمالخان ١١٢

وتفتحهالئريعة من نيء علم الراشدين وخلفائه رمحوله عن الله يحجب 
لك؟

:إز به فانتقل ، علموهاقد : وقال الدعي فراجع 
أن- أمكنهم أي - ومعهم فهل ، علموهاند كانوا إذا : الئالثة المرحلة 

بانهالدعي فأجاب . يسعهم؟ لم أم ، إليه الناس يدعوا ولا بدلك لايتكلوا 
قهاممه رسول ومع نئيء • الأدرُي فقال • الكلام وعدم كون الوّعهم 

أمامه.انشد الباب لأو الجواب؛ عن وامتنع الرجل فانقطع أث يسعك لا وحلفاؤه 
المحيوّع ما بعه لم من على بالئيق ودعا الأدزبي رأي الخليفة صوب 

•وحلفاؤه و. 

الانقطاعماله يكول أل بد فلا غيرها أو بدعة من باطل صاحب كل وهكذا 
.، ١ إ الجواب عن 

أصحابلرعينا بهذا قلنا لو نحن ' الدين ُن المولد إن قال لمن فأقول أعود 
:والتقصير بالمصوو . الشي 

وسجيلمحمد. تكريم ميل وعن الدين، معاني إدراك عن ت ياقصور 
٠لته رما 

المي.•وهذا الدين هذا حذ في ٠ وبالثمصير 
إننات ونقول والدين، الفكر ناصري كانوا بأنهم نتهمهم أوضح؛ يمعنى أو 
حقاوأشد الئدش، في بصيرة وأمحلم الدين، في نفلرأ وأبعد عقيدة، وأزكى أحكم 

بكليقول ما ه الصحابة وجميع وعلي وعثمان وعمر بكر أبي من ه لمحمد 
لهيبني وما يجب مجا اليوم نحئ أقدرك • قلبه ومد عقله احتل مجن إلا ذلك 
وقائلواجق ينه وأموالهم هم أنفباعوا الدين الأب، الأمجاد أولئك من أكثر 

•؟؛ ه اممه رضوان ابتغاء ويلوا 

ره؛"٧٤االئثيمين صالح بن محمد الشيخ ثرح تغ ندامة ابن للإمام ١لأءتقاد( رلمعئ ^١( 



١١٣متهافتة واهية ثبه دحض ت الثانية الرضالة 

•؟إ الموحدين المومتيث الأعزة القوم من نحن أين 
احتفلولا مولدأ له بمنع نلم صاحمه حق ني قصر خهد بكر أبا إئ ت أمول 

.مولده؟! بذكرى 

فيويتغرل ه محمد نمحة له بمشييقرأيجئ إذعمرقصرفلم : أتقول 
•.؟أ محمد وعيون( وخدود وحواجب ووجات )بطن 

مولدعراثس بمنعا فلم الرضي؛ وءاي الثورين ذو ء-مان قصر ت أتقول 
■إ محمد بمولد حكوميا احتفالا يقيما ولم ، أو)أحصنة، 
الأئمةعند المولد حكم ما عليه إحابتهم نريد المولد لأهل توجهص موال 

لهمأومزلفأ بإباحته لأئمتكم قولا أسندوا الأرمة الذاهب أشاع فيا ؟ ه الأربعة 
مذعندصقم هل >ؤش وأحمد والشافعي ومالك حنيفة أبو الأئمة قال ماذا ؟ فيه 

السنةفي اش رحمهم يولموا لم لماذا ، [؟!!!! ١٤٨: ]الأمام قآه ثتممْ علو 
تجيبحد بعدهم حدثت لأنها ذلك الموي؟ المولد بدعة وهي عندكم المزعومة 

ملثا؟ الأربعة الأنمة عند الولد حكم ما ; لي فقال شاب جاءني را، فرن مجن أكثر 
تمتعجبا مندهشا فقال . بحدهممحدثه لأنها عهدهم؛ ^٠ موجودة تكن لم ت له 

.(( القراء اتها لكم الإجابة وأدغ . !! الألمة؟ من من قلد يفعله من إذأ 
بل، تزعمون كما فقط بالولد الاحتفال يعارصون الدين هم الحنابلة وليس 

الحنابلةمن الولد على المعترصين وأكثر C معارضون أتباعهم في المداهب كل 
التشهدفي ركن هي ل . الهي على الصلاة وجوب يرى ممن هم والحنابلة 

إلىبصلة تثق لا المراد فكرة على الاعتراض أن على ئاطع دليل وهذا ، الأخير 
•اش رمرل محبة مقدار 

،الأثمة أحد إلى فينسب ، الأربعة الأئمة عهد ش حصلت إنها يمول أن أحدهم يمتعض ولا ( ١ ) 
هذهمن بريء وهو ، وبهتانا زور بالنية التلغظ بمشروعية يمول أنه اش رحمه الشافعي للإمام نسجوا كما 

.الشافعية متأحرو إلا البدعة بهدم يقل ولم ~ يالنتة التلفظ بدعة أي ~ البدعة 
•الحميدي العزيز لعبد المبتدعة( المتكلمين ائل ممن الأربعة الأئمة )براءة كاب انظر ت فانية 
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،له ويذبحون ، به ويستغيثون ، الثقبور يستندون ، المنهمر كالمسل 
قائلنياّتاره ويممئقون ، أعتابهعلى وأتمتءون بالخراب، و-مههم وبمفرون 

•الخ • • • وارزني • • • أغثي *لأن با • متمرخض 
الكثير؛الشيء المشاق من ويكني ، العددذوات الليالي أحدهم ويرحل 

والمددوالعون والخركة المربى يلتمس الفر، ذللث يدي بين ليدبحه نذره حاملا 
ميهلرتلقد ؟ الصالون هؤلاء عند الإملأم كون أهكدا ت ادد4 بحان ف٠ ٠ ٠ 

المنتسبينمن كثير عقول على الشركية وألوانها المحتلمة العبثية بمحورها الدروشة 
:اض بحان . شرك( المسلمين ين يوحد )لا : يمول تن يأتي تم الإملأم... إلى 
هدهجاءت وما إ الأولى بصورتها الجاهلية جديد من عليتا تطل أن محزن هو كم 

والصوفية، الممقوتة الباطبة الخيثة المجوصية من إلا القبورية الشركية الجاهلية 
.الإّلأم في نوفية ولا الخرافية الئورية 

اليومزالقبوريون ; ٢ التالمية،ر )العماني في جاء مجا الثنعاء القبورين أفعال ومن 
العباداتجل بصرفهم ، المالمون المشركون فيه وقع فيما وقعوا بقرون وقثله 

بترابهاو١لمك بها والاستغاثة حولها والطواف لها كالخحر لديهم القائمة للقور 
القورأجل من هظة u١الأموال صرفت لقد ٠ إليها الرحال وشد منِها الثناء وطلب 
منالحاجات نماء وطلب الامتغاثات وكثرت الخدود أعتابها على وعمروا 
وطلبالثأكوى عرائض الجهلاء ندم الجهات بعض وفي ؤ والأموات العابين 

وتضرعاتهمبعرائضهم يقدمون وهكذا ، الرفات القبورين أولخك إلى الحاجان 
الشيخأيها )أريد ت الأقوال هده فمن وحده ف إلا صرفها يجوز لا الخي وتوتلاتهم 

وغيرهوزوجا ولدا تريد وتلك ، ظالمه ظالم مجن يتغب وذاك وظيفة( أو ، ولدأ
.دواليك وهكذا 

)التمنيةوعمر التقدم زس ؛ عنه بمال زمن ني نمش أننا العجب ومن 

.بوطاي آل حمم بن أحمد الخلاط للشخ زا( 
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.ولية جاهلية بدائية ش يفكر س محاك زال لا ذلك مع ولكن والتطور( 
تشفعآالأكبر الشرك الأزمة هذه ز الناس بعض يسمي ء أن المتين الضلال ومن 

بالمقبوريناّتغاثتهم أن بدلك بمي مجازأ بمنه الضلال وبعض ا( وتوسلا 
هواش وأن الجاز سيل على الكربان وتفريج الحاجات نقاء وموالهم والغامحن 
آشإق ؤثنهيآ إلا ^ JUjuؤن1 المشركين فول معنى وهدا الحقيقة ض المقصود 

يكونوالم لأنهم • [ ١٨: ]يونس أج بمد مستؤ، • ٣[ ]النم؛ ولمقه 
الضرويستدفعون النفع يتجلون إنما اض دون من ثيئا تدبر الهتهم ان بمقدون 

وقربهمومنزلتهم لمكانتهم والنفع الضر يده الدي اش وين ينهم وّائط بجعلها 
باتخاذكان العادة ترك وغالب اش وين يتهم واصْلة ليكونوا فيدعونهم الله محن 

.- الوّاظ 

منهمنمي ولم لهم نسجي ولم المور أهل نعد لم إننا ت قائل لك يقول قد 
نعلمإننا كرباتنا يفرجوا أو غائيتا يردوا أو مبتلأنا يعافوا أو مرضانا يشفوا أن مبائرة 

المحييالرازق الخالق وهو ّبحانه التصرف المالك هو وحده اش يد هدا أن 
الأولياءهؤلاء الجا0 أصحاب محن ؤللبنا ثإنما ثيء كل وحده يده الذي الميت 

منعندنا لأن بحانه وينه يتنا ومهناء ويكونوا القه عند لتا يشفعوا أن والصالحين 
.مقصودنا مجثاشره اس من نمي أن ونتحى نخجل يجعلتا ما الذنوب 

لمسوتعالى سبحانه الله أن : أولا : أمور في بملخمن ذلك عن والجواب 
لهمحين أو أحد بحاجته بمرقه مجن إلى يحتاج كالمخلوقين ليس فهو ثيء كمثله 

فهوعنده يشفع أن الجاه لماحب يحتاج أو القصر لذلك يوسط أو فلأن ضرورة 

القول٢— ٠ تيمية لابن والوّيلة التومحل في جليلة قاعدة ١" ! النول في مصنفة تب ك٠ 
وتلميذهالألباني للعلامة وأحكامه أنواعه النور ٣" للشقيري والولؤب بالهي النور حكم ش الجلي 

زينوجميل لمحمد اتنوسل ه"" ^٠؛ ٧١نسيب لمحمد التوصل حقيقة إلى التوصل خ~ عياص عيد 
نمل٧" . عشمض وابن كالأياثي المعاصرين العلم أهل كلام من أعده لوز أبو إعداد التوسل ٦" 

بكرأبي تحقني المكي الكتكا حوقتر عارف مجحمد بكر لأبي ١لجهاJا توصل قي الضال وإرشاد المقال 
.الشهال سالم ابن 



عتهافتةواهمة نبه دحض ت الثانية الرسالة 

قشلا ؛ث، ُؤإن ■ تعالى تال عاده حال من شيء عليه يخفى لا وتعار سبحانه 
.ْا : صران ]آو ه الكظ؛ ؤ رلأ آلآن.في 4 ٧ يه 

وسماهمومحنه ينهم الشفعاء جعلهم المشركين عر عاب تعار اممه أن : ثانيا 
أزءفذب١ أم عز أثرن يش أظلا ٠^٥>, ت تعار نال مشركتن. ذلك سب 

ثُم١ أثي درب ين وتنيري . ١^٠٢؛^ قئ لا إكتهء حاينقو^ كدث 
صبمأأضشصهثالأثم

.[ ١ -٨ ١ ٧ : لمس ه محثا وتنق متحننم أمحفيفي ؤ( ثلأ جه ألثعنت ؤ، 
هملأنفالنفع ولا اكر هون لا الأموات الدعوين هزلا، أن : ثالثا 

آدمابن س محقي فلا وبلوا عظامهم اندرمت ثم جيفو! ند أموات ضم نمرهم ولا 
عجبإلا الإنسان محن نيء كل )ويبر : . المي قال كما - الدب عجب إلا 

-أكلأن الأرض عر حرم اض ^ن الأنماء إلا يركب رن الخلق( يركب فيه الدنب 
باشثرك بهم والاستغاثة دعاءهم أن في كغيرهم ضم كله هذا ويع أجسادهم 

إذابحاجة وهم ~ انملب أصقل في لطف عظم الدب وعجب وتعار. بارك 
ألأمن ٠٤ا'لأة،ُ ته ٩ : تعار والأّتغفار-قال الدعاء ملمزإر كانوا 

وقالقامر [ ٢٢]نإًر؛ ب، ألثور ؤ، ثن شج أق ومآ هذخ س ثيع أثه إة 
•اروم مدبرين^ ولوا الدعاءذا الصم ئشجغ ولا الغور نمغ لا ؤإئك ; تعار 

ولمدالهمغافلون عنهم وهم ، الأضرحة سكنوا أُواأ يدعون اش سبحان 
إكأٌأ ينجب لا س أثه دون ين بدعؤأ يثن تنل ؤوس • تعار قال ' يسمعون لا 

_؟وحكم _؟ كلام )هذا ٥[ ت ]١^^ ه ءتغو_ث دءآيبر ر رهم ألمنة ءوم 
وغافلونله يتجيبون لا أنهم مع اش دون يدعومن ممن أصل أحد لا : والمض 

.الاستجابةعر القادر لدعايا السمع القريب وحده قاس لعالهم وعن عنهم 
حالفهعن بقلبه الإنسان يممبمرف أن من أحط ومهانة وذلة وخسة حقارة أي 

الأالتراب أكله أدم ابن )كل ؛ لمقل ؛ي • ٢ ٩ ٥ ٥ لم م، ٤٨١٤الخاري : عله متفق )«( 
٠ ٢٩٥٥مسلم . يركب( وفيه خالق منه الذنب عجب 





متهافتةواهية ثجه دحض ت الثاثية الرصالة 

يكونأن بد ولا باينه إلا ألأحد أحد عنده يشفع أن يرضى لا اش أن ت راما 
تتعالى قال له المشفوع عن راضيا سبحانه 

١^،ِيى لإ;e زآ وأ محثة م V أ'تيإ ألأ ض خ لا ؤاضُ 
؛مار قال . [ ٢٥٠: ]١^٠ آإذيب؛يم إلا ثي آلذى يا س ؛( ٥٢ذ ثعا 

تراباكان ند الدى المن الشافع و ثم الأمحاء ١^ ء ؛لا ثفنيى ره 
ءؤأو؛ِت مار نال . له المشفوع عن اممه رصي عن يدريه وُا الهوام وأكلته 

بمنأوبم<ه.ؤث* قنقا يعدغي، لا حقاما أؤثو ش سمآء أثي يؤن ؤن 
.اف رحمه الخيمين صالح بن محمد الشيخ فضيلة مثل 

والأولياءالمحالحين مور يزورون أناس ر نفركم ر الشرع حكم ُا ت س 
؟الدنيا ومتاع الصحة ويهللون يزعمون كما 

أنهميزعمون لمن قبورا أو الناس لعامة قبورا كانت مواء للقبور الذهاب I ج 
شركهدا انميشية أمورهم تيسير منهم ويطلبوا ويتنجدوهم بهم لمتغيثوا أولياء 
ئيتنلا اثن إدنها أثه مع يع ومن ؤ ت تعار افه لقول الملة عن ُخرج أكم 

وهده[• ١١٧:]المومتون ه آلكنهمين ي،نتي لا زنسم رتيع عند جسابم ثإئعا ء هم 
بلله دليل ولا بدلك له برهان لا ^نه آخر إلها اش مع دعا مجن كل أن أفادت الأية 

آخرإلها الائه مع دعا لمن التهديد أيضا وأفادت وضلاله سفهه على يدل الدليل 
;]المؤمنون ه آثكغثود( قئ ثُ إئم ردث عند ■جث1بم ٩ ؤ تعار؛ بقوله 
امحمحثميلإ عن تثن وش ؤ ت تحار لقوله وسفه صلال اممه غير ودعاء [ ١١٧
هؤلاءإر هؤلاء يدهب أن العجب )مجن ، [ ١٣•: ]القرة ه سار تفه ش إي 

فيههم محما تخلصوا أن يستعليعون لا هامدة حشث أنهم يعلمون الذين المقبورين 
تأملإذا ، الكربان تفريج منهم وبمللبون الشداثد مجن يخلصوهم أن ُنهم يطلبون 

إررجعوا هؤلاء أن ولو العجاب العجب منها يفضي ^نه هؤلاء حال الإنسان 
تعاراممه ال فنمبين ضلال ر وأنهم سفههم لهم لتبين عقولهم ثار هم أنف

•عليه يثبتهم وأن الحق إر يهديهم وأن دينهم في يبصرهم أن عامة للمسلمين 
فانهوتعار سبحانه اش إر فالجثوا ازفع الدعاء أردتم إذا : لهولاع أنول ثاني 



رالتان ١٢٢

كلملكوت بيده الذي وم السوء ويكشف دعاه إذا المضطر يجيب الذي هو 
ثرئؤؤ عي بمثادى سآإش وإدا ؤ ت ه محمد لمه يقول الذي وهو نيء 

]اومْ;تثدوث تيهم ي رلثويزأ ؤ، ظسثصوأ دعان إد١ ألدغ دعوء ييب 
وافتقارؤإحلاص بمدق ودعوه إله والتجووا الله إلى اتجهوا إذا وليجربوا • [ ١٨٦
•وجل عز اممه إلا يضهم لا أنه لهم محن حتى الإجابة في وأل 

أنهميزعمون الذين القبور هذه أصحاب هؤلاء يدعو أن يحصل ند إنه ت قلت فإن 
؟الحادثة هذه مجن موقفنا فما المطلوب لهم ويحصل وقدره اش قضاء يجري ثم أولياء 

هؤلاءس ليس لهم حمل ما أل اليمن علم نعلم أنتا موثقنا إن فالجواب؛ 
تناثو دون ين بدعمأ يئن آثل وتى ؤ ت يقول وجل عز افه فإل بدعائهم وليس 

هؤلاءفان ه[ : ]الأحماف هي عننوق دءاإهنِ ءل ونم ألإئني ثوم إك لنز تنجب لا 
ؤوأؤ؛ك■ تعالى قال يا ضررا عنهم يدفعوا أف ولا لهم يجيرا أل يسطيعون لا 

ومالهمساة عثر آمون ؛محلفؤيت محبمم ٌثتثا بملقؤن لا آثه دؤي ين يدعؤن 
يوجدواأن الأموات هؤلاء يستطيع فلا ٢[ ٢—١ • ]انحل: ب ثبيثؤيت ؤان يئعمييك* 

~به لا الدعاء عند حصل هذا ولكن الملمين وباجماع القرآن بنص ثيثا لهم 
المعصيةأساب بتيير الماد يفتن قد وتعالى سحاته واذ . وجل عز اش من فتنة 
الحيتانصيد عليهم حرم حين إسرائيل بني به اممه امتحن ما إلى '/ ألم لبملوهم لهم 
وفىوبكثرة الماء فلهر على سرعا سبتهم يوم تأتيهم الحيتان فكانت الميت يوم 
بهدهفتقع الجمعة يوم الشباك وضعوا حيلة إلى فالتجووا ؟ يرونها لا بت اليوم غير 

نردة'ؤمإ ؤ ت لهم اش فقال أحدوها الأحد يوم كان فإذا الميت يوم الشباك 
ْكانثآؤ عيب وسظهم ؤ •' عنهم تعالى وقال [ ٦٠• ]القرة ^ ■ح-ثج؛ن 
سثتيموم ■؛مثاد4-لم إد آلتنت ؤ، بمدوزنتن إذ أتم ثاضرء 

^يمعون َغامأ مما بلوهم ءىوجف< ئأسهث! لأ ئنّاملى لأ ومم مزعا 
ألتيني  'طآغثدوأ أك,ن عيم يقذ ؤ ت عنهم تعالى ونال [ ١٦٣: ]١^^ 

يدلهاتن ل-ما ققلأ إتكها ؤ ، [ ٦٥: ]١^٥ حنسثس يده '،فيوأ لهم مئت١ 
الصحابةبه اش ابتلى ما ترى ألا ثم [ ٦٦:  ٠٨١١]ه لأثتق\ن ومؤعظه حلمها وما 





رانان ١٢٤

وركل فر على ملكا يوكل وتعالى نارك اممه )إن و ( ... أحدكم اعتقد )لو 
علىالمخرقون به يستدل التي الأحاديث هده واعئال . الناص( حوائج بمضي 

الجهالذكره تجيز يلا الذي الأصنام وعائه واشور الأوثان في اعتقادهم 
.والمسان 

بالحضرالغابر أشه فما بالأمس والأصنام اليوم القور حراس السدنة إنهم •' قلت 
وموضوعاتواهيان قمصا القبور حول ورووا الجامحلل للناس فحنوا تجارة اتخذوها 
المحرمةالزيارة م الناص يرغوا لكي الأموال لصوص اللصوص أولئك اخترعيا 
أنوما الشور لأصحاب ونفيس غال وكل وذهب أموال من لديهم بما ويدقعوا 
لكيالأولياء لموص وسارع إلا المخدوعين والميناء المساكين أوإئلئ، ينصرف 

والواقعالحقيقة ش والخامره الفناهر في الرابحة الصفقات هذه من ربحوا ما يتقاسموا 
ولاحميذانصيرا ولا وليا لهم يجدون فلا جهنم نار فيهم عر تيوم لهم فالويل 

نزالولا ( ١٧٢- ١  ٦٧الصد )نرح شئا أولادهم ولا أموالهم تنفعهم ولن مغبا ولا 
يشيعها. ونحوها صامات من القور بعض حول حديده خرافات فتره كل في ع م ن

.خاقان التلك تستحقهم الذين العوام محن كثيرا يغري مما • والضلال البدع أهل 
توحيدأن ت اش إلى الدعرة إلى ينسون ممن كثير زعم الفص في ينثر ما أند ؤإن 

أنهبعمهم وزعم بل بينهم حقيقته أونيين كلرقه داص ولا المسلمين بين معلوم الله 
تالقائل قال كما وهلءا ٠ بينهم فيما الشقاق وزيادة لمين المبين الفرقة إلى يودي 

المهندالحسام وقع من المرء على مصاصة أشد القربى ذوي وفللم 
فيالأنبياء منهج يسلكون الذين إخوانهم يخذلوا فلم سكتوا أولئك لست فيا 
مقالتهميسمعون الذين المسلمين مجن بكثير يغرروا ولم الله توحيد إلى الدعوة 

الشاسعالبون يعرفوا حتى توحيد اللداعي ممعا يلقون فلا إليها فيركنون 
)بدأ؛ واللام الصلاة عليه قال . حقيقة لف، الموحدين لمين الموبين بينهم 

أهليهمبين غرياء فهم • ، ل للغرباء( فطوبى غرمحا بدأ كما وسيعود غربجا الإسلام 
ئمآثه بجب إة ^ألأ وحربه وخاصته اش أهل هم ولكنهم ومجتمعهم وأقاربهم 

)ا(ملمْ؛ا.



١٢٥متهافة واهمة شه دحض : ال؛اسة الرسالة 

.الزمان هذا في الملمين من كشر وحال حالما هو فهذا المجادلة الممم0ه< 
بسهولةذلك يم ولن هذه غربمإ يزيل أن الأولى الربة أزال كما تعالى اش فنسأل 
على• عنانا الناس فماْ ؤإيضاحه الحق محان س بد لا بل جهد دون ثس وير 

فيالمشاركات عتد أكم احة مالقبور وقضية الموحيد جانب إ-كهناء الدعاة 
ينبغيومما الخصوم. شبه على والرد المقالات كتابة وفي والمجلات الصحف 

والشركالبواح الكم هدا س الماص لإنقاذ العظيمة الجهود يبدلوا أن العام أهل على 
،المرسلين الأنبياء ءلرس إلا طرق ولا الموحيد غير على اجتما۶ لا فانه الصراح 

،الخلفي المهج إلى فهمهم عن العدول يجوز ولا سيلا، وأقوم طريقا أسى فهم 
•الفروع إلى أصلهم عن العدول ولا 

يتهمممز - تنفضي لا والعجب أعجب لا لي وما ~ لأعجب واش إني بل 
الأولياءفي يطعنون بانهم الوالد ينكرون الدين والجماعة المنة أهل 
لأهليكيدون يزالون لا والقبوريون البدع أهل هكذا بل ، ١١يحنونهم ولا 

يهينونانهم منها بادعاءات ضدهم العوام وتحريض والتشويه بالمحريف الحق 
•يعظمونهم من نور أصحاب 
العلماءيحترمون لا هؤلاء ت قالوا الأولياء تعفليم في المغالاة عن نهوا فان 
هؤلاءت قالوا منها القائم وهدم القتور على الساجد بناء عن نهوا ثإن • والمائة 

.اممه شعائر يعظون لا 

مءنندر يرفون لا هؤلاء : قالوا ّوا0 دون وحده اممه دعاء إلى دعوا ؤإن 
ليقربوناإنما لهم ودعاونا افر محي ومقام ومدزلة مكانة لهم اممه وين محننا نرّطهم 

.افر محي لما ويشفحوا اض إلى 

وأن، الوالد أهل يكفرون أنهم مواليهم عليهم المنكرين ويصمون 
مجلة] عليها والرد المهم من ونماذج المهمة هدْ وانظر كفر، بالمولد الاحتفال 
الرياضوالإفتاء العلمية للمحوت العامة الرئاسة عن المي الإسلامية البحوث 
.[ ٢٢-٧ ص  ٧٩الجلد: 

الزسالنهذه يى ( ناحثة مغالطة 







رّالظن ١٢٨

قالوجهه في ما رأى فلما .. المار( في )م ؛ قال أمحه عن ساله لشخص 
غيرهعادة وعلى باش الشرك على مات لأنه الار(لا، في وأباك أبي )إن 

يعدأو ، المدوي يمد وهو لمين المين باليي فكيفا وتعالى سحانه 
الصلاةعله محمد الرسول يمد أو الجيلأني القادر عد الشيخ أو الحسين 
بابمن يعذرون لا وأشباههم فهؤلاء غيرهم يمل أو عليا يمد أو واللام 

وذكياأيديهم ■بين والقرآن المسلمين ين وهو الأكم الشرك أتوا لأنهم أولى 
ذللثعن ولكنهم بينهم موجودة واللام الصلاة عليه اش رسول ستة 

.محرضون 

فيالإسلام عن بعيدة بلاد في نشأ كالذي بالجهل يعدر م>ن ؛ القاني المم 
الرسالةسلغهم لم ممن ونحوهم الفترة كاهل أحرى لأسياب أو الدنيأ أتلراف 
القيامةيوم يمتحثون أنهم والصحيح هث اش إلى ورهم بجهلهم معذورون فهؤلاء 

كؤُؤوما • نعالي لقوله المار دخلوا عصوا ؤإن الجنة دخلوا أجابوا فيؤمرون 
.[١٥؛]؛؛)"/اء ه تعث حئ معديؤت 

اشرحمه القيم ابن العلامة سهل وقد ذللث في وردت الصحيحة والأحاديث، 
الكلفينطقات ذكر لما الهجرتين محلريق كتابه آخر في المسالة هذه في الكلام 

.ه . ا ا( فائدته لعفلم هناك فليرحع 

للموالدتقام التي الاحتفالأت إن ; نقول أن والعدل الإنصاف مجن ; تنسه ءو 
للموالدالزائرات الماء وترج ، اء بالمالرجال اختلاط فيها يحصل قد 

والثصفيقواترقمر والأناسيد والعلبول والموسيقى المزامير وصوت والأصرحة، 
وتمايلالرؤؤس وهر الأنوار منإمحلفاء الوالد داخل يجري ما وكذللك ذللئ، ونحو 

,الموهومة والقصص ازكذوبة الأذكار عن ناهياك الأكتاف 
هىإلا إفسادها على وسعى أحمد أمة صز ما عصبة يا 

.'اإم'آ.م)ا(



١٢٩متهافتة واهية شبه يحص : اكانية الرسالة 

بملامحيعبادة قط أرأيت شائن ولغمة ومزمار طار 
هداولكن وفحش وكفر ثرك من ، وأعفلمأعظم م ما يحمل قد بل 

ومنبلد إلى ه س يختك ل الموالي، كل قي ولا اللأي كل قي لا بمري لا 
احتفالالغالب قي يخلو لا ولكن إليه، الدعاة قوة حب على أحرى إلى حماعة 

وذلك، فيهوالمعاصي بعضهم عند الشرك وقوع مجن بالمولد الاحتفالأت مجن 
والغلويمارسونها التي والأعمال يرددونها التي والأشعار المدائح نالك بسبب 
باعةوكل بدعة أنه : الأمة هده سلف مجن المحققون عاليه قاليي . صه المنهي 
علىمجحاففلآ والمعاصي المنكرات من محجردأ الاحتفال هدا كان ؤإن ضلالة 
~للفرح وإٌلهار الطعام وتناول الاجتماع على واقتصر . العام الإملامي مذلهْ 

فيويحصل يتعلور أن إلى وسيلة فهو وأيضا . مجحدثةبدعة فهو ; — يقولون كما 
.حرج ولا وحدث حمل" قد بل ، المنكرات من الأحرى الاحتفالأت 



رسالتان ١٣٠

را،باختصار ودحضها بالمولد اJحفاJن شه من 

واصتدزاالعنكبوت بيت عن أوهى هى متهافتة بشبهات المولد أصحاب تعلق 
منلا الولد جواز على يدل ما فيها وليس ٠ وغيرهما ^٢، والسنة الياب من بائلة 

كالغريقوالتزوير التحريف على صاحبها تحمل الأهواء لكنها ، بعيد من ولا قريب 
بشيءيتعلق ل إن القشة بهدم النجاة له وأر قشة إلا به يعلق شيئا يجد لا الذي 
فىلا بائباعه . القى محتة فاو ، ويجازف يخالف من جق اش فلينق ، متين 

علىنورد ثم الشبه أهم نذكر العجالة هذه وش ٠ الئرع على والزيادة الابتداع 
Iوالصواب والمداد الحق يلهمنا أن امم4 من مستمدين الجواب شبهة كل 

ثترهت قمو>وا ئدلاث و/خمتيء أف يثنل رش ت قك بقوله احتجوا فبهة؛ وآ 
بالرحمن،نفرح أن أُرنا هف ناش •' ئائلهم يقول [ ٥٨ايوض؛ ثمعوزب ينا 

ؤخمهإلا ارهك >ؤوثآ ت يقول هق الله لأن رحمة أعفلم ه والمي 
]الأنا،محيركؤ< 

مرادهاغير عالي وحمل ، محله غير ز بالأية امتدلألهم : الجواب كى 
اشلمراد وأنهمهم جق الله بكتاب الناس أعلم عن نشت لم وجه ^!^١'—، 

معانيأحد في الشريعة لقواعد ومخالفة القرآن بنصوص وأبصرهم ؤؤر 
ذكروند المفمالة والقرون المالح السالف فهم من معانيه وامتناط القرآن 
فضلأن الأية بهده المراد في السلف قول أن هث اممه رحمه القيم ابن الإمام 

فرحهيكون القلب حياة حب ،وعلى  ٤٢٣^والسنة القرآن هما ورحمته جق 

معوحوار للتويجري، القوي والرد ( ٧١)١٣ الأنصاري لإّماض الفصل( رالقول يتفلر )١( 
المالكي.
.هلذ ائو4 رحمهم المالح القلق بفهم ولص القاصر بنهبهم )٢( 
..آ-أاأ( )ا/ا'الحولٍة الدع وانظر . ( ٢٢،)ص١٢ ٢ نحفل مل )٣( 
لهدمالغم وابن كئم وابن والمرطي اليري كابن : المقرين َتجار سم إلى انظر )٤( 

.؛( ٢٧)نكي الالصارم يي الهادي عد ابن وكلام ، الأية 
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باشرإذا القلب أن حتى ، فرحا أشد قلبه كان مهما أرّخ كان كلما ، بهما 
لحلهمن الذي الحصين اش حصن السنة ^ن ، زحأ ليرقص السنة روح 
،الواصلين من إليه كان دخله مجن الذي الأعفلم وبابه ، الأمتين س كان 
أمحكنإذا أيديهم محن نورها ونعى أعمالهم بهم قعدت ؤإن باهلها تقوم 

أنوارهم.والمحاق البدع لأهل 
ومجانبةللهوى مواقة بجعلها وذللث ، للأدلة فئاهر تعسف نيه قولهم أل مع 

أنعلى نصوا الدين التفسير علم وأئمة المفسرين كبار من الأمة هده عليه لما 
>ؤقأ.تآا؛ الأية لهذه السابقة الأية عنته ما بهما القروح والرحمة بالفضل المقمود 

^٥^نئدى ألقدور ق لتا ؤثداء دكؤآ نن مزءظ-ه حاءق؛ئا مد الناس 
عسوزهينا ثتر هو هثمل>وأ ئث,لق ؤتهء أس يمض ش . ,لآ-مويءاف 

.،[ 5A-،>u: زيونس 

قل; ه محمد لميه ذكره تعالى يقول الله رجمه الطبري الإمام )قال 
أيهاالله بمقل ت ربك عند من إليك أنزل وبما بك المشركين لهؤلاء محمد يا 

ؤبزحمته، إليه ودعاكم لكم فينه ، الإسلام وهو ، عليكم به تفضل الذي الناس 
،'محابه من تعلمون تكونوا لم ما فعلكم ، إليكم فانزلها ، بها رحمكم التي 

ثتثئت هثئ-ومأ .>ؤئثلك القرآن وذلك ديتكم معالم بها وبقركم 
أنزلهالذي والقران إليه دعاهم الذي الإسلام فان ت يقول [ ٠٨ت ]يونس بمممزه 

.٠ وكنوزها وأموالها الدنيا حْلام من يجمعون مما حير ، عليهم 
•ص نحوه يرْ تفقي القرطي وتال 
القرآنمن أنزله بما خلقه على ممتنا وثعاز ثبازك يقول  ١٠؛ كثير ابن وتال 

:أي ؤذؤه تن موؤله -؛آ؛ةكر مد ألناس ءؤتأ;ما ت الكريم رسوله على العظيم 
إزالةوهو والشكوك الشبه من أي ألقدور^ ؤ، يا ^^-٤٠ الفواحش عن زاجر 

.)ا(ها/ه.ا

7.آ(: )محنية الشم لابن القيم والضير  ١Toa/x^ ير نف: ومحم خ/*اْ-ا )٢( 



رماكان ١٣٢

افمن والرحمة الهداية به يحمل أي ورحمة وهدى ودنس رجس من مها ما 
>ؤوذ\زلت تعالى كقوله نه بما الموثنين والممدنين به للمؤمنين ذلك ؤإنما تعالى 

:ونواه حساياه إلأ أشيغذ ِازي وي وينأو هو م، \تذن؛\واأ من 
 ،J«^ آثثنل ظ ت تعالى وقوله الأية ^ هدر ؛ ^١٣طوأ، هو

الحقودين الهدى من اش من جاءهم الذي بهذا أى ثثمنحوأه نذلاث ومتهء 
الدنياحطام من أى ءسزنه ينا ثتر ٠^٥^ به يم-من محا أولى فانه فليفرحوا 

ه.مهحالة« لا الذاهبة الفانية الزهرة مجن فيها وما 

;و)رحمته( اممه( )فمل أئ على الئلف أقواو دارت )وند ت القيم ابن وقال 
.، ١١والة( الإملأم 

فإنهمالمتدعق؛ حال وهو الأية بهذه دليل لا أنه الحق لطالب تين ثبهذا 
.، ر ((( عليه مجمع هو ما حالفت ؤإن وأهوائهم أرائهم لمجارات الأدلة ينعئفون 

هطل فلما بصيامه وأمر ، عاشوراء يوم صام ه المي أن : فتههم ومن وآ 
فرعونوغرق وقومه موسى فته اف أنجى عظيم يوم هذا ٠ ت قال ذللث عن 

شكرأصامجه ه فالض ،، ١٠نصومهفحن ثكرألأنه موصى فصامه وقومه 
يومه مينا ولادة نتخذيوم فنحن ، معهومن موصى نجاة على a ض 

•وعيد دب) همح وظ 
جوازعلى عاشورا؛ يوم بصيام المتعلق بالحليب استدلالهم ; الجواب كى 

إظهارلأف مردود؛ النعمه، حصول لعلة ذللث على نياما بالمولد الاحتفال 
وأل، صوم يوم عاشوراء يوم أل وذللد ، نقيض محلزفي على فتهما الشكر 

جنسبن المولد يوم في عمل ولو ، وشرب أكل يوم بالولد الاحتفال 
ذللدكان ؤإن ، أفرب لكان ، الصيام وهو عاثوراء يوم نر يفعل، ما 

.٦( ت رصمخت الإسلامية( الجيوش اع راجت; ألفنر )١( 
.ا'ا-آ-*اآ"ا( : )صنمحة )الأعياد( )٢( 
لهواللغظ ( ١١٣)•وملم ٢( • • )٤ الخاري أخرجه ] )٣( 
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رمحعمن ١ ٢ الموافق اليوم ذلك في مشروعبمه لعدم الدعة عن يخرجه لا 
.الأول 

كمابالقياس ثثت لا اش إلى بها يتقرب التي الأعمال هد0 بثل فان وأيضا 
فيالأصل وأن هث، اش فرعه ما إلا فيها يثرغ ألا العادات في الأصل أن بمال؛ 

.، ١١قث اس حظزة ُا إلا فيه ثخظر ألا العادات 

ولادتهيوم عن وسكت ئنة صيامه فكان عاشوراء صام الحم، ' داقول 
صيامأنيه نشرع أن نحاول ولا كيلك نكت أن فوجب ، قيء فيه يشرع فلم 
هداالصحابة فات كيث إ اممه فمحان . واللعب اللهو عن قفلا ناما ولا 

فهل... ه؟ الض ولادة على شكرك يهتدواو فلم والاضياط؟! الاصدلأل 
.؟إ الصحابة من الله ئكر على أحرص اليهود 

لاأنماترك ونترك ُافعل فتفعل حه ندعكب كاإن ه بالمب لانتأمى محم 
هواش بغير واستغاثة وغلو واؤزاء ميتدعة مدائح يوم نستا ولادة يوم نتخن. 
ذلك،وغير اء واكالرجال كاختلأتل a اممه حرم ما وارتكاب وشرب أكل ويوم 
.، ٢١المستعان واس المنتكس، المعكس فهمهم من فعجما تعجب ؤإن 

أحدعن تتل لم بدعة المولد عمل أصل أن ذكر حجر ابن الحاففل أف كما 
ذمفي كاف وحده وهاوا ~ ( ١٩٦/١)الحاوي ض كما ~ الصالح الملف من 

فانقال مجا إلى :نفلر ولكن قال من إلى ينثلر لا فالمسلم ثم ومجن بالمولد الاحتفال 
خيرأكان لو إذ . ميال ولا مجكترُثا غير رده ثإلأ مله بالدليل القول صاحب فاز 

وأولاهمالناس حير فهم ، بحدهم من الهدمحا وألمة والتابعون الصحابة إليه لمق 
.ذلك؟! محهم يعزب فكيذ ، ه باتاعه 

نمكنلا عاشوراء صوم حدبتا على الولد عمل على فتواه حجر ابن وتخريج 
منأحد عن تتل لم بدعة العمل ذلك بان الفتوى أول؛٧، جزمه وين بينه الجمع 
الوجهعلى بالنص الصالح لف العمل عدم فان الأولى، القرون من الصالح الملف 

•)ص*ا'٣( حن ندر لحن والقنب( صوءالكتاب ني الرسول مع التأدب ت) ر )١( 
. ٢٤،  ٢٣ص المقطري لعقل بالمولد الاحتفال حكم المورد )٢( 



رمالتان ١٣٤

صحيحآلكن لو إذ صحيحا الفهم ذلك اعتبار من يمنع بعدهم من مته يفهمه الذي 
دليلاالمص ذلك يمتع كما بعدهم، مجن ويفهمه الصالح اللف فهم عن يعزب لم 

علىوالحرص سليمة الفهلرة لكنت حتئ السلف به لعمل عليه دليلا لكن لو إذ عليه 
;القائل در وش نميع، ولا ئع أن وعلينا ومعهم، ما إلا يعنا ولا أصيل، الثدين 

الاحتفالحجر ابن غامتتباط ، أولها( به صلح ما إلا الأمة هد0 آخر بملح )أى 
ناحيةمن لف العليه أجمع لما مخالف عاشوراء يوم صوم حديث من بالمولد 

إلايجمعون لا لأنهم حطأ؛ فهو إحماعهم خالف وما به، العمل ناحية ومن فهمه 
،المولد بامتحان نحوهما نحا ومن السيوطي على هري هدا وبمثل ، هدى على 
.اش ورحمهم الملمين جميع وعن وعنهم عتا اش عفا 

بالمولدللاحتفال المصاحبة المقاصد عن تكلم أن بعد الحاج ابن بمول 
فانبالشماع عمل إذا المولد فعل على مركتة المقاصد وهده ة I وغيرها لكلهلرب 

كلمن وسلم الإخوان إليه ودعا المولد به ونوى فقط طعاما وعمل منه خلا 
منوليس الدين في زيادة ذلك أن إذ ، فقط نبمه بنفس بدعة فهو ذكره تقدم مجا 

مخالفةمن يزيد أن من أوجب بل أولى لف الواماع ' الماصين اللف عمل 
تتهولله وثعفليما اش رسول لسنة امحياعا الناس أمد لأنهم عليه؛ لكنوا ما 

نوىأنه محنهم أحد عن ينقل ولم ، ذللث إلى المبادرة في القتق ولهم ه، 
.! ، ١١ومعهم  ١٠فليسعنا لهم ئغ ونحن الولد، 

المقامهدا ءهل١بقته لعدم ثبوته؛ مع الحديث تهدا الاستدلال يمكن لا ولهدا 
ناقلوكل على تجب أنه ت مصنفاتهم في الأصوليون »ؤز وقد بصيده، نحن الذي 

عليهلكنوا فما الدليل، هدا من الأؤلون القلق فهم ما ثراعاه الشرعي لدليل اض 
عليهئتفق إلوس . رآ، والعتل العلم ز وأقوم بالصواب ئهوأحرى به العمل في 

إذنه الأيل الفلق بمُل بن يكن لم المولد عمل أف ت والمخالف الموالف محن 
.بالرد حقين ثهو 

.١( )آ/* الحاج لأبن المدخل )١( 
.( ٣٩)آ/.المونمن ثاعلأم ( ١UIy)الموافتات م كا )٢( 
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علىوأثرها إعياد )١ رسالته فى حيمى السليمان ذكره عا أحن وما 
بالاحتفالالقول إليه نسب العلم أهل من وجد وما ٠ ; قال حث الملمين( 

الذينالعلماء من وغيرهم حاوي والواليوتلى حجر كان انه واستعحبالمولد 
عندتيمية ابن الإسلام سيخ تال فكما وفروعه، الشرعي العلم أصول في باع لهم 

فقدفضل ذوو قوم فعلها )ؤإذا ٠ وغيرها الموالي من المبتدعة المواسم عن كلامه 
وهؤلاء، كدللث نوم وأنكرها ، لكراهتها معتقدين هؤلاء زمن في نرم تركها 

الفضلفي دونهم فليس فعلوها ممن أفضل يكونوا لم إن والمنكرون التاركون 
اشوكتاب . ر. ورسوله اش إلى إذن فترد الأمر أولو فيها قانع قد حيتي فتكون 

التقيميزعامة إذ ثم ، فيهارقص من مع لا كرهها من مع ه نسه وسة هك 
•، ١١المنكرين( التاركض هؤلاء مع المتأخرين من انقل هم الدين 

يعرفلا بالدليل يعرف والحي عالم، زلة تكون فلعلها ت أحرى ناحية ومن 
رمولبعد أحد )ليس •' مالك الإمام قول ذلك وفي المؤيدن... وكثرة بالرجال 

•، ٢١ويرك( قوله من يوحد وهو إلا ه اش 
والطردالرد واجب قول كل ولا مقابل بالقبول قول كل ومحا 

الردعن ذا يا جل فول فدلك ورسوله ريا عن اتى ما مري 
المقدفي الأدلة قدر على تدور فإنها الرجال أقاويل وأما 

العالممن ائل مفى الث،يه بعض يعتريه المحتلمة عله مراحل فى والإنسان 
الحقوتحريه صدقه ذلك فى العالم وحب ، الحق يخالف بسببها تجعله 

الدليلفيه حالفوا فيما الحق العلماء هؤلاء لمثل ظهر قد ولعله ، عنه والبحث 
•عليه نحن نقض ولم الباطل القول عن قرجعوا 

منبقيت ومهما قال، مجن بها قال ومهما عمل، من بها عمل مهما والا.ءق 
.٠ تزول حتى مذمومة بدعة هي ز الأيام، من يوم في سنة تكون فلا .. • زمن 

.أا\\ وفضك اسم يان جامع )٢( .  t٦١/. المشم( التراط )انضا، )١( 
.( ٣٤١-٣٤•: )صشمحت )الأعياد( )٣( 



رالتان ١٣٦

وليثيوم ٠ذاك ت قال الاثنين يوم عن ّئل لما و. الني أن ت شيهيم من وو 
هذاعن نمر ولكن ، مولده يوم بمْلم لكن . أنه على دليل فهذا ر، ٠ فته 

ذلكلكن مواء ، موجود والمعنى • الاحتفال معنى م وهو بالصوم التحير 
.ذلك ونحو • • • محلمام إءلع١م أو بصيام 

الأولرمحع ُن عشر الثاني اليوم وهو ولادته يوم يصم لم ه أنه ت والجواب كى 
شهركل مجيئه يتكرر الذي الاثنين يوم صام ؤإئما ~ كذلك انه صح ذ إ~ 

نقطنصومه بان نتعه ونحن ، صامه فالرسول ، ، لمرات أرع 
.ونحوه احتفال من ثيئا نحدث ولا 

منالاثنين يوم دون ما بعل الأول ريع ١( )٢ يوم فتخصيص هدا على وبناء 
لكنإن هذا أفتح ومجا ، لعمله وتصحيحا الشارع على استدراكا يعتبر أميوع كل 

.رأ،ه باض والعياذ 

صياميتحرى لكن بل بالصيام، الاثنين يوم يخص لم ه فالرسول : وأيضا 
الاثنينيوم الأعمال تعرض ٠ I بقوله عنه ذلك ثت كما والخميس الاثنين 

تعرضوالخميس الاثنين ففي  ٢٣١صائم، وأنا عملي يعرص أن فاحب والخميس، 
فالاستدلال، . صه ثت كما فيه عليه أنزل يوم الأنين وأيضا الأعمال فيه 

، ٧١والعد التكلف غاية في المولد يدعة الاحتفال جواز على الاثنين يوم بصوم 
أحرىمرايا له بل غه ه النبي ولادة حصول على تقتصر لا الاثنين يوم ومزية 

•ناحية من هدا ، المى ذكرها 

وهوقؤ، به شكره مجا بمثل غو اش نشكر أن فعلينا ت أحرى ناحية ومن 

.ايدع ز: )١( 
•( ٤٤)^١^ الأنصاف )٢( 
صمح: ممن ٢ . o/\ وأحد ( ٢٣٠٨: )ننم والنمائي ( ٧٤٧: )زقم اكرمدي : أئزيه )٣( 

.الازني صححه  XYU>/اكرذي 
•( ١٩٣/١)التديجري العزيز لمد الحدية ايدع )٤( 

.(١١٦٢))،(سالم 



١ ٣٧محهاغة واهة شه دحض ; الئايآ ارّالة 

ونملونشرب ونأكل نحتفل أل لا ، فيه نرع الذي الوثت مراعاة عع الصيام 
الأمةهده يكفي ألا اش محال . ذلك أنبه وما والتجععات والأنغام المدائح 

•لا؟ يقول أن عاقل بمدر وهل ، ه ومعه ما ويعها • ه نيها كفى  ١٠
الوالدأرباب أل غير صيامه المي ومع كما صيامه فليسعها وعليه 

وهموالشراب الطعام لدة من بحرمانها للنفس مقاومة فيه الصيام لأل يصومونه؛ لا 
زلةوهى • • • اش يحب مجا على يحبون ما فاروا العرضان، فتعارض ذلك، يريدون 

•وامى المار أهل عند 
الاثنينيوم صوم كراهة على نص الوالد أرباب بمص أل ت ذلك ويوضح 

•العلمين أعتاد من عيد أنه بحجة الأول؛ ريع من عثر للثاني الموافق 
نرحفى نروق الشيخ )نال ؛ نال حيث ، ١ الحطاب ذلك نقل وقد 
وورعهعلمه صح ممن عصره قرب من بمص كرهه الولد يوم صيام القرطبية: 

فيه،يصام ألا فينبغي السالمين أعياد مجن إنه وقال 
قالكما — المكروه الصيام جملة ومجن تنبيه ت الدردر حاشية في وجاء 

.هل ٠ بالأعياد إلحائا المحمدي؛ المولد يوم صوم - بعضهم 
وأولئكبصيامه، ورغب صامجه ر. فهو ه، الني مخالفة في نص وهدا 

التابعةز الحبة إذ محبته دعوى بمللأل يبتن هنا ومن ... مخالفته نمإوا 
.لأفيالأءياد>أ<

ذلككال مواء موجود والمعنى به الاحتفال محنى في هدا إن ت فقولهم وأيضا 
.... طعام إطعام أم بصيام 

ورموابميهم ه الم صحابة الأمة هده لخير حطم اتهام القول هذا في 
بهن.ْيحفلوا فلم اليوم هدا صيام مجن ُفصوده يفهموا لم حيث بالتعصير لهم 

.المنامة 

.l.o/Yالجلل )ا(ما،ث 

(٣١٧: )صنمحة )الأصاد( : أنفت )٢( 



رمالتان ١٣٨

رئيء : الجزري ابن نال ما : مشروعا الاحتفال جعل في ههم شص 
يخففواكا< المار في ; قال ؟ حالك كيف ت له فقيل المنام في لهب أم 

جاريتيوأعتقت ه الرسول بمولد زحن لأني امحن ليلة ل كص 
الرسولبمولد زحه بب باصتفاد كافر حال هذا دام فما ٠ و ثوية 

.؟ اش بمد ملم وهو عام كل بمولده وبمحتفل يفرح من حال فكيف 

الخموالمرتي مجهول غالراثي الدلتل، هذا *ن أوهى ليلا أر لم ' لجواب اص 
ر١،شرعي؟ حكم إلمات على دليلا الأحلام كانت ومتى اش نمه كافر 
علىو١لجواب ، ١[ : أالسد ه زتث لهِ، ب، ثدآ جثذ : ه يمول 
توجوه من ذلك 

٠به حدثه من يدكر ولم عروة أرمله عندما صياقه من تبين كما مرسل الحديث ~ ١ 
.مجنام رويا لأنه فيه حجة لا موصولا الخير كان ولو ~  ٢
أرضعتكم(اللاتي )وأمهاتكم باب في الثخارى صحيح في أصله الحديئ ~ ٣ 

أحتزنا، نابع بن الخكم )حدثا ت نال ٠( ١ • ١ ) برقم المالئ الحديث وذكر 
أىبنت ريب اف الزبئر، بن عزوه احتزني : نال الرهري، ض ، محب 

رنونيا ; نالث أJها ، أحتزئه١ نمتان أى بئث حبيبه أم أف أحبرئه، سلمه 
نمم،; نمك . ذللث( ئجبص )أو ت نمال ؟ نمياذ ش بنث أحي الكح الله 

الثمينقال • احي حير في شاركني مى وأحب ،  ٢٢^بئخلتة لك لث 
بنتننكح أذ نريد أنك نمدف نإن١ : قنت . ر( نجو لأ دبك )؛و : ه 
ئكننم ١^١ )نو ; نم١ل . نعم ت قك تنمه( أم )بنث ت ؛، ١١٥. لمة مش 

وأباالرصاعة، بن أحي لابمه إنها ، ر حك تا حجري بي زتي 
مولاهوئويه ت عزوه قال أجوابكن( ولا ؟١^، غاى ئئرصن نلأ ويبمه سلمه 
لهبأبو ماث نلما ه، المحي نازصعب أعقها آبولهب كاف ، لهب لأي 

*)_UU( نقم صعد لمحمد والابتداع الأتباع بين بالمولل الاحتفال )١( 
•ضرة س خالة ولا بك بمنفردة لت ت أي ، بملي( )أجر من فاعل أسم )٢( 



١ ٣٩واهمة.تهاتة ف دحض : الئاية ارّالة 

ألقنم : نهب أنو محاو لمت. ^١ : لت قاو ،  ٢١١جذ بثئ أهله تمحص أرتث 
•( وفث بمام هب؟ نج، ننجئ مط محر ، ١ بمدكم 
:آجره ني جاء ما ولكن همه، كلام لا الزمحر بن عروة عن ثابت فالحديئ 

والراثيمحامية، رويا هذه أن الشرح ز ذكر ( لأيي... مولاة ونوته : عزوة )فاو 
لهبأبو وأحرم ، حال، مء ض مأْ المطلب همد بن الخثاص محوأخوه لهب لأي 

بمولدهبشرته ءا.ما ثوية أعتق لأنه اثنين؛ يوم كل ني العذاب من محه ، يخفنأنه 
الأحكامبها»ي يحتج لا المام ورويا محام رويا هذه أل علم على والقارئ ه، 

ومنمل، لا والمنة الكتاب بمخالف ما همه الراثي ونقل ه المي رش لو حتى 
الرضاعبيان مروي؛ي الحديث فاصل ؤإلأ محام، رويا إنها مابقا نلنا هذا أجل 

.بالصواب أعلم والله وحكمه، 
إرضاعهاهمل كال، ثوبجة لهب أبي إعتاثا أن س هدا عروه مرر في ما أن - ٤ 

بعدكان إياها له—■، أبي إءت١قا أن مجن المتر أهل همد ما بمخالف .ؤ المي 
وأوضحهالفتح في حجر ابن الحافظ ذللث، ذكر طول بدهر الإرضاع ذلك 

•٠١لإصابة اض 

فيحجر ابن الحاففذ أوضحه كما القرآن لغناهر مخالف عروة مرر وأيضا ~ ْ 
الكافرأن على دلالة )ومنه : الرسل ذلك على كلامه في قال حيث الفتح 

اق^وهرتنا القرآن لفناهر مخالف لكنه الأخرة ش الصالح العمل ينفعه نل- 
حاثيةعن ونقل ٠ [ ٢٣ت ^، ]١^٠٥١ه متّشا همكلء ئجعيته عمب( ين عع-لهمأ ما 

محالكفره مع الكافر طاعة اعتار مجن المرسل هذا ض ما أن • المتر ابن 
فاعتاقالكافر، من مفقود وذلكر صحيح بقصل- تقع أن الهناعت صرط لأن 
قمةإن : قيل فان ، ءعتمْ قربة يكن لم كذلك الأمر دام محا لثوية لهب أبي 

■حال سوء ي ( ١ ) 
الرواياتبعض م كما راحة أو رخاء بعدكم ألق لم ت أي )٢( 

.)-ا()ل/.ْ\(



,مالت1ن

إن; قلنا ، ؤنالب أى كقصة ذلك من مخصوصة ثوية لهب أى إعتاق 
وأما، ؤه النيئ عن صحيح بنص ثت محنالب أبي عن العياب تخفيف 

فيلهب لأي كلام مجرد قمتيه المرمل ذلك م لهب لأي وقع ما 
وثبلهي ب، بدآ ت يمول قك واش • الأمرين ين فشتان ، المنام 
.تب داث ُارا ميئق ه يكب وما مالم عنه أعئ آ ءه 

١-: لالمسد مده من حتل جيدها ق و الحعلب -حنال؛ وأدي 
ْا•

المولدعمل على المرسل بذلك الاستدلال بمللأن يتضح كله بهذا 
•ا ١ الجوي 

•ه لمعرفته ه البي سترة مدارسة هو إنما المولد أن : شههم س وع 
الكريمةوخصاله وسيرته ومعجزاته وشمائله . الض معرفة أن والجواب؛ كى 

هئةوعلى ممن بوقت ذلك يتقيد ولا ، وقت أى ز أرادها لمن ميشر 
ّلءلانؤلرمة على سائر هو نانما ذلك يفعل ومن مبتدع. واجتماع خاصة 

عام.كل إقامتنه يعتادون عيدأ واتخاذْ يالموالد الاحتفال من أحدثه وما إربل 
ءقM المي )أن ءنأسهتال: ، ٢١المهني أخرجه ما : شههم عوس 

ولادته(سابع في عنه عق المعللب عبد جده أن مع النبوة بعد ه نفعن 
علىقك ش الشكر إفلهار على ه الض فطه الذي التكرار هذا شمحمل 
.بعا-ْ مجن لتسنه لأمته تشريع أنه كما للعالمين رحمة إيجاده 

ابنعته نقله كما الأباحليل مجن مالك الإمام جعله الحديث ^١ إن ; الجواب كى 
ضعفهئقل وثل ، الممهدات المقدمات كتاب مجن الحقيقة كتاب م رثد 
حجروابن والزار ماز وابن وأحمد داود وأبو الرزاق عبد : الأئمة عن 

"١ )صّآمأ علته( المفترى المشرين القرن مجدد الوهاب عد بن محمد رالشيح رمحالت عن ، ١ ر 

.."ا( الكمى)؟/.المن م )٢( 



محهانةواهية شه دحض ؛ الثانية الرسالة 

أحدحوار بن اش عبد لضعف وعترهم، را، والدهي القيم وابن والنووي 
الاحتمالوهو بمدده نحن لما ، ر فيه دليل فلا صحته فرض وعلى رواته 

هذا، البلوغ بعد العقيقة مشروعتة ت عليه به لمتدل ما غاية ؤإنما ، بالمولد 
.يصح أن وهيهات ، صحته فرصنا إن 

إنكارظنكارْ الملمين من الأعظم الراد نه امتحالولد أن ؛ شههم من وع 
.الأعظم المواد استحسنه لما 

اكل: خهظ عمر بن اش عد الجليل المحابي ناله ماله نقول : الجواب كى 
الجماعةاإنما ت رواية وني ، ، ١ حنة، الماس رآها ؤإن ضلالة بدعة 

. ٠٢٤١ وحدك كن ؤإن اش طاعة وافق ما 

.، ٠١وحدك«كن ؤإن الحق وافق ما الجماعة  ١١: ه عود مابن ونال 
قيل:للغرباء(( مملوبى بدأ كما غرمحا ومعود عربجا بدأ الإسلام إن  ١١: ه يقول 

.ا١ الماس(( مشد إذا يملحون الدين هم  ١١ه؛ نال ؟ اض رسول يا م هس 
دروش الغربة، زمن في الصواب موطن على تدل ولا بها يحتج لا فالكثره 

:، ر يقول حنث اممه رحمه القشتري 
المعبةأيامنا في المعروف وامحتنكر المنكر عرف ند 

رتجةفي البمهل أهل وصار وهدم ني العلم أهل وصار 

(٤٣٢،)اّ/ام1 والمجموع ( ١٤٧)،/الخم يتلخص )؟/ْ؟ْ( اياري فح : انفنر )١( 
•( ٧٩٦٠)؛/وآآ()الرزاق همد ومصنف •٥( )آ/• الامحدالء^١١:، )٨٨( الودود وتحفة 

زوالمهقي ٢( • بطة)٥ وابن ا/آ٩( > المنة ض اهمقاد أصول ثرح م آلألكا؛ي أخرجه )٣( 
إصلاحتخريج ( ١٧والحوادث،)الدع إنكار على ^، ١١١١( ٢٤المنة)م نصر وابن ( ١٩١المدخل)
.(١٣)المساحي 

•١( '٦ / )١ لللألكاتي المنة أهل اعتقاد أصول نرح )٤( 
•( ٦١٨)الصائح ومشكاه ( شامة)ص٢٢لأبي دالدع الحوادث )ْ( 
(.١٤٥)لم مأولم روى ( ٣٩٨٦)ماجه ابن ١(  ٢٧٣/٣الصحيحة)الململة )٠( 

-الرياض والتورع للنشر العارف مكنة .  ٢٦ص الولد همل زى الورد رمالة )٦( 



رازن ١٤٢

جةنمضى غيما به صادوا للذي فا الحق عن حالوا 
الكربةاشتدت لما والدين التقى أهل للأبرار قفلت 

ةالغربزمن ني نربتكم ت أتأحواشم تنكروا لا 
يلع>ؤوإن ت يقول هذ *المولى اهم والجالأباع بكثرة بمرق لا والحق 

;S؛، ونال . [ ١١٦: ]الأنمامألإه ضز ص يضنيك ١'^، ف س أْغر 
:قق ونال . ١[ ٣• : ]_ ه يثوينلأ -منث وإؤ الكايف أمكر >ؤوتآ 
.[٢٤]ص: هإه نا ريئ أفلهكإ وشاؤأ أةو;بم رإلأ 

وبماجآ : ق؛ث قال •[ ١٣: ]مأأشترئؤ< همادى نذ >ؤوشل : ^؛٠ وقال 
.١[ ٢• : ؛^ ]١٥تينه أحفرثر وت؟ وإن عهد نذ لآًفرهم 

.اللدان من كئير في الماس س كير عمل هن-ا باق الاحتجاج : بهة ئع 
الهيه عنه والثابت ه، الرمول عن لمت بما الحجة إن الجواب وص 

بحجةفليس الدليل خالف إذا الناس وعمل ، منها وهذا ، عموما البدع عن 
عنكيّنيث آيو؛و ؤذ ش أحقر تلع •' ه قال كئرو١ لأن 

.[ ١١٦:زالأنمام ألإه ضز 
:القائل قول أحن وما 

نليلالكرام إن لها سلت ا عدبمدنقليل ا أنا تعيرن
،بمللأنها ويين الدعة هذْ ينكر من عمر كل قي اش بحمل يزال لا أنه مع 

الاحتفالأنكر فممن • الحق له نين ما بمد إحيائها على اصتمر من لأمل حجة فلا 
وابن، الاعتصام في والشاطئ ، اقتضائه في نمية ابن الإسلام سيخ المناسبة بهده 

ويصد، متقالة رصالة فيه ألف اللحمي الل-ين وتاج ، المدححل ش الحاج 
الغافلين()تنسه في المحاص وابن الإنسان، )صيانة كتابه في الهندي المهراني 

)إصلاحفي القاصمي الدين حمال ومحمد ، والميتدعات( )المن في والئقيري 
فيهألف رصا رصيد ومحمل لمين، الم)تحذير في بوطامي آل وأحمد الماجد، 

الشيخوصماحة ، مستقاة رصالة ألف شيخ آل إبراهيم بن ومحمد ، مستقلة رماله 
إنكارقي يكمون يزالون لا سن هؤلاء وغم ، هث اممه رحمهم باز بن العزيز عيد 



١٤٣متهافتة واهية نبه دحض ت الثانية الرسالة 

بهتقام الذي الوثت ني والمجلات الجرائد صفحات فى سة كل اJدعة هذه 
.،١١٧البد-

الشيخإعداد الأول ريع ١ ٢ يوم المحتفلين مع وقفة  ١٢]؛بعنوان رسالة ومن 
؛منهم جمالة ذكر به اش نفع العض حن 

انبويالولد ببدعية نال آبائي العفلم الحق نمى الهلب أبو الهند علامة 
فيالكلام غاية سماه كتابا ألف الذي نوحي الدين بشير العلامة نيخه وكيلك 

هداأمرنا في أحدث )مrن حديث على تعليقه انغلر والقتام الولد عمل إبطال 
•الدارقطنى ّتن *ي علمه متفق رد( فهو منه لمى ما 

العربيالغرب علماء مجن المالكي الحفار محمد الف4 عيد أبو العلامة والشيخ 
اللهرسول أصحاب وهم • المالح السلف ى يكن لم الولد )ليلة ؛ نال حب 
لياليساتر على زيادة فيها يفعلون ولا للعبادة فيها يجمحون لهم التابعون وه 
أعفلممن وتعفليمه تعظيمه شرع الذي بالوجه إلا يعفلم لا ه النبي لأن السنة 

.٩ U/؟ العرب العيار شرع( بما جلاله جل اممه إلى يتقرب لكن اش إلى القرب 
كمالأنهم )يقيمونها • قال حب اتحثيمتن صالح محمد العلامة والشيخ 

نقولونحن . اش رسول ذكرى إحياء ويريدون و. اش رسول يجول يزعمون 
رسولذكرى إحياء أردتم إذا بكم ومرحبا ه البي أجئتم إذا بكم مرجا ؛ لهم 
ميزانهناك العالين ؤإله الحاكمين أحكم وصعه ميزان هناك ولكن الله 

وشترأثه يح؟_تكإ أزئه تح؛ول كذر إن ؛^٥)؛ • تمالى قوله وهو ألا للحبة 
فليكنورسوله اش محبة دعوى ش صادقا ان الأنكان فإذا [ ٣١: عمران ]أل 

كاذبفانه له متبعا يكن لم فان اممه رسول به جاء لما متبعا الله لشريعة متبعا 
بليلةاحتفال إحداث هل فلتنفلر إذن وعدل صدق ميزان الميزان هذا لأن دعواه في 

الخلفاءفعله هل ؟ . المبي فحله هل ؟ اش شريعة من هو هل ه الرمول مولد 
أتباعفعله هل ؟ باحان لهم التابعون فعله هل الصحابة فعله هل ؟ الراثدون 

■رانمدد الييان مجلة في القرنان صالح للشيح مقال من )١( 



رمازن ١٤٤

ادعىومن القاطع المحص بالغي التساؤلات هذه كل على الجواب إن ؟ اكابمن 
;]الغرة ه ثثدبمى حقنئن إن زئأ؛ظلم كثامأ ظ به نليات ذلك خلاف 

١١١].

هذهابتدع الن.ى إن ؛ )وقالوا • قال ■مث القرهماوي يوسف الدكتور والشيخ 
وربماأخرى بلاد إلى انتقل ممر ومن ممر ز الفاطميون الأئياء وهذه الوالد 

والشعوبالجماهير يشغلوا أن يريدون إنهم معينة سيامية أهداف ذلك وراء كان 
أمجرني ولا السياسة أمور في الماص يحث لا حتى الاحتفالأت وهده الوالد بهده 

تردلم إنه ; نقول عادة باعتباره الأمر إلى نفلرنا إذا ثإدللئا آخره إلى العامة القضايا 
,تمح، ولا العبادة شذ9 

/الإّلأم من ليس كتابه فى المئوي الولد بيدعية أنى الغزالي محمد والشيح 
ومن.. لهاأصل لا عبادة الو١ثم هذه باتامة ارل4 إلى )والمقرب ت نال حيث  ٢٥٢

مبتا.ءاتبأنها ووصفها جميعا الوالد هذه على المحكم تعميم إلى نميل فحن ثم 
•كمحر كثير وعترهم أه ••( لها-حذو ولا ترفض 

الموالدهذه عليهم أنكر مجن أن وغما وكمدأ هما اللم يزيد ومما ت شه ؤ؟ 
ومنذومشايخنا وأجدادنا آباؤنا عليه كان ما وحاربت السنة غيرت له قالوا 

.؟ للث أبا لا عليتا تنكر ثم ومن به اممه نتعبد ونحن ايثه حلقتا أن 
بدعمحن - بزعمه - الماص من كثير عليه ما وهو ، بالعرف يحتج وبعضهم 

•آباءهم عليها أدركوا المي أعرافهم لأنها بها؛ وتمسكوا عليها تعارفوا 
فعلهموهل والأجداد؟ الاباء منة غيرت سنة أي اش سبحان ت الحواب كجم 

مااؤ-ح1ّبنا : قلق بقوله بها افه عابهم المي المشركين مقالة أنها أم حجة؟ 
أمزعق ^^ ١٠وجيئا إدا ثمالوآ >ؤبل ١[ • ٤ : ]المانمة تايائآ؛< عثو ؤجدئا 

>ؤإنا: ه وقوله [ ٢٢: ]اأزخرف ه يتدوث ؛١^٥٠؛ هق نإنا 
أبعدألم فل ُؤرإدا [ ٢٣لهم-مف؛ ثئذئو>كه ءامبمم هق نلئا مؤ أء 
تهذ وقوله [ ١٧•ت ]الترة ءاب1»ؤه عله ألثنا ما ئبع بز ه١لوأ أثه أتزن تآ 



١٤٥*تهافتت واهمة شه دحض : الئانّة الرمالة 

تقالوا بل ■ [ ٧٨]يئس؛ ^6^، ه وند، هما هدا أخقشا ' ^٠١٥
،الأعظم الراد وحالفت ومشايخنا وأجدادنا آباؤنا عليه كان ما حاربت 

وراد، للث أبا لا علينا تنكر ثم وس به اش نتعبد ونحن الله حلقنا أن ومنذ 
الأسبابولأنفه يه بنذرهم إليه فيتقربون يفه شكر علامة حعالو0 أن الأمر 
مفرمن قدوم أو نجاح أو نكاح عقد أو زواج أو ولادة من المناسبات وأقل 

لأنلالمولد يعمالون أهلي إن ت بعضهم لي قال وند ، ونحوها ين، ياء أو 
لهميقوم س يتاجرون المولد بعمل يقوم من عندهم يكن لم ؤإذا ماسة 

ذلكوبعد ٠ ٠ يفعلون ما ويفعلون ويهدون ويهلعمون ويهلربون فجتمعون به 

والنتيجةوشكروه إليه وتقربوا مولاهم أرصوا أنهم زاعمين ينتشرون 
يفعلنهبهن الغرر المخدوعات المساء خاصة ويائمون ومحعرمون يخسرون 

وحجلاوردحا وضربا محونا لهن وتسمع بل يممور، لا وبشكل حين كل 
.وزغردة وتصفيقا 

المشروعغير الفعل ونوع أن نفلن الناس من نئة نان الأسف ومع بل ت هة شع 
يملند بل مشروع فعل إلى يحتله عليه ومداوُتهم الناص س ثتر كس 

الإنكارتغي * : مفلح ابن قاله ما أجمل وما تاركه على الإنكار إلى الأمر 
بعضهمترديد من سمعنا فكم فاعلوه(( كثر ؤإن الشروع غير الفعل على 

ومنذ. عليه الناص رأينا مجا وهدا . . ذلك يفعلون الناص كل ٠ : لمقوله 
وهذا. الناص عليه تعارف مجا وهذا ذلك. ونرى مع ن ونحن اممه حلقنا 
فيتشدد فلا هذا على آباءنا وجدنا وند الناص. بين ومنتشر قديم الأمر 

لوالفعل هدا أن على منهم احتجاجا . ٠ ير والدين سهل الأمر فإن السألة 
؟الناص من الغفير الجم هذا به عمل ما خطأ كان 

صحتهيعني لا وفعله الخهلآ على الكثيرين انكباب إن ت أقول ؛ الجواب كءِ 
طرق)اتيغ ت عياض بن الئضيل يقول ء العمل صحة نعتي لا النية لامحه م# 

بكثزةث،نثر ولا ، الصلألة وطرق وإياك الحالكين، نله يئرك ولا الهدى 



رالتان ١٤٦

منالقر يجاور أوبما به التمسح أو استلامه أو المر تقبيل ت مثلا لذلك ولنضرب ءة 
أووضعبجدارالقبر الفلهر أو البعلن وإلصاق ، الحديد قضبان و وشبابيك عود 

بالأيديومسحها قه قبره حجرة بجيران المح وكدا علها الخدود 
•تركا بابييهم بل الأطفال مسح ثم والصدور والرووس والوجوه 

الخيوطوربط ، القبر باتجاه ورب الشعر من القطع أو القبر برؤية الترك أو 
ذلككل القر حول الأرض تميل هذا س وأمح • الشامحك في ونحوها والخرق 

العقلولتحكم ، ل الزوار بعض عند الخرافة مظاهر من ومظهر المدمومة البدع من 
ومنبروأعمدة وأبواب شبابيك من الموجودة الاثار هذه إلى ولتأتي العاطفة على 

أوعاصرتهيده وضع من كانت أو ها مهو أو ادد4 رسول لامت هل وشاءل 
.أصحابه عاصرت أوحتى 
بلالسنين بعشرات لا بعده مجن وضعت كلها أنها صراحة بكل لينادي الواقع إن 
الأمورهده لأن العفاء عقله على يها يترك أو يمح أن يقيل مجن عقول فحلى بمئاتها 
جاهلاصاحبها كان إذا لكن بشيء صاحبه ينقع ولا بدعة يشرع لم ُما وأمثالها 

.أنم فانه متهاونأ عالماأو صاحبها كان وإن ، عنه يعفى أن فيرجى بدعة أنه يعرف ولا 
علىوأحرص عاطفة وأقوى حيا أشد عليهم امم4 رضوان الأمة سلف كان وقد 

علماءأقوال من نماذج ؤإليك ذللئ، من شيء منهم واحد عن ينقل ولم به التبرك 
.، ٢١الحقيقة على لتقف الأمة 

المدينةأهل من العلم أهل ررأيت ; ، ١ نعار اممه رحمه الأثرم يقول 
ابنكان وهكذا ت اش عيد أبو قال آ فيسلمون ناحية مجن يقومون النبي قير يمسون لا 

•يفعل عمر 

سالممحمد عطية الثعيخ لفضيلة اض رسول على والسلام النيوي مجد الزيارة آداب ، ١ ر 

سالممحمد عطية الشيخ لفضيلة هؤ الله رسول على واللام النبوي المسجد زيارة آداب )٢( 
٠()ص٢٤

.(١١٠)الزيارة م والشروع والعمرة الحجر مناسك زّآا 





رمالتان ١٤٨

نيوالتحريم بالمنع مفت أنتي ؤإذا ، متزمتاعدوه منكر عليهم أنكر إذا ت بهة فظ 
حلافمحل والمسالة والتحريم بالمتع تفتي لم قالوا فتها مختلف مسالة 

،؟١١رحمة والخلاف 

الأقوالفي للتومع رحمة الاختلاف الناس بعض جعل أيضا هدا ومحن : هة شو 
وملت، واسعاحجرت لقد ت له وبمال ، اواحدر رأي على اكحجر وعدم 

•ذللث أشه وما ّرج من الدين ؛ي وماالحرج، إلى بالناس 
أقول.  ٠٣١. الشرمةله وضعت بما وجهل كله، خهلأ القول وهدا ت الجواب كى 

نفلردون ثاء القولين بأي ياخد أن لأحد بموغ ليس الخلاف وحول 
:الناظم قال وليلك وتئن 

النظرمن حظ له خلاق إلا معتترا جاء خلاف كل فليس 

المظربغض الدليل يرجحه الذي القول يختار أن الخلاف انل حمفي النامحنر وعلى 
العلمكتاب في ت عقيمين ابن الشيخ يقول والشدة المر حيث من القول هدا طييعة عن 

الظرأمامجن حفل له الذي هوالخلاف ويدكر ينقل والدي العلماء بين المعتم الخلاف 
.بهر؛اعبرة فلا يفقهون ولا يفهمون لا الدين التعالمين العامة حلاق 

.مصيب، مجتهد كل ٠ : ة ضو 
يصحفانه عاليه؛ وبناء ؛ مصيب(( مجتهد كل را اهالين المتبعض فلن فد 

،ر . ثاء بما يأخذ أن المجتهدين اختلاف في للمافلر 
كلوليي نصيب مجتهد لكل أن الصحيح بل كذلك الأمر ليس ت الجواب كءِ 

.يتعدد لا واحد الصواب ^ن مصيب مجتهد 

.( )١١٧^^٠ ذ بن محي للدكتور الفتوى يم ضوابط )١( 
•( )١٢٧^^( معد بن محمد للدكتور الغتوى يم ضوابط )٢( 
•)٣٧( التوثي سمد بن محمد للدكتور الفتوى سم ضوابط )٣( 
.(١٨٧)الخلم كاب )٤( 
•)٣٨( النوبي صعد بن محمد للدكور الغتوى تيسير ضوابط )٥( 





رسالتان ١٥•

بعدهمجاء من وهكذا ، الدعن هذه يعمالوا لم المفضلة القرون أهل 
والمتن،بالشراثع استهانوا الذين المدنحن دولة نمت حتى المسلمين، من 

،البدع من وأحتوا ، الكايرين وتولوا ، والأعراض الحرمات وامتباحوا 
بالولدالاحممال ابمدعوْ ما جملة من فكان ، الكئتر الشيء مجتها وأحدثوا 

"الإيادم شيخ بين كما وقوعه تارخ في الخلف 

الدعمن ثاكلها وما والوالد والأعياد المواسم أن الكأتب هذا إقرار ومع 
أشارأو ، بها أمر ه المي أن إلى يثير ما فيها ورد ولا ، بها اش يأذن لم الخي 
أحدتعرفها ولم - والفطر الأضحى عيد حاشا - أوفعل نول في باشرها أو ، إلها

الأئمةمجن أحد بها يوه ولم ، التابعين من أحل يشهدها ولم ، الصحابة مجن 
فانه، مجدلولاتها وبيتوا ، فروعها وحرروا الشريعة أصول ضبطوا الذين المجتهدين 

حقيقةأصبحت الدعة هذه )إن ; مجوداه كلاما وقال عجيب، بأمر ذلك بعد أتى 
كانتفان ، نتائجهاإلى الطر يحن فانه كذلك دامت وما ، جماعياوأمرا وانعق 
معنفسها تلقاء مجن تزول حتى أمرها أهمل كذلك كن لم ثإن ، بها عمل ناقعه 
ليويد، والمنالمرالفوائد مجن للموالد مجا يعدد أحذ ثم قال، هكذا . إ الزمن( مرور 

.، ١١إقامتها صحة 

هثاش نرءه بما العبرة فان ، إليها يلتفت لا وفوائد المنافع مجن ذكره وما 
،مضار لها أثبن، كما محتاغ للخمر أن أثبن، الشارع وبل ، منفعته يعتقد بما لا 

الشارع،حلال مجن إلا يعرف لا الاس ينفع ما فإل وأيضا ، ، تحريمهاثرع ولخنه 
الدنيوية،النافع وحب الميل البشر طبيعة لأن وذللئ، غير، لا بذللئف المخول فهو 

،لذته حقن فى ينفعه انه يقلن لأنه زنى فالزانى ، نفعها يظى وهمية ومجتافعه بل 
المجاهفى ينفعه أنه لظنه يكذمب، والخاذص، رزقه، فى ينفعه أنه لظنه يسرق والمارق 

•[ ••• وءمْ العقاب من 

 (١ )١jعليللشيخ ا الأمة حياة في وأثرهما  ١٤، ١٣القرنين م والبملمية المدية ات ؤالأنحر
ازهماتي)أح-ا-أم.





رازن ١٥٢

.الحم، أن الُلم *ع ' والأسماء الدعاء الماس من طلب حمن عمر حدين في 
•مْ j عدهم 

الشفاعةأن للأمة ين جق اس أن •ع الشفاعة منه طلب من عفلمه وهل 
.بطاعته بطلها الشفاعة أراد من وأمر ، ورضاء ه باذنه إلا تكون لا 

حسّيلأمره وعصيانا صرعه على وتعديا ، وتعظيمه لهناعتنه تنكرا هدا أليس 
اممهعيد ! فقولوا ، عد أنا فانما مريم، ابن ١إتص١رتم، أطرت كما تقلروني لا را • قال 

وكفرأشركا وسماه بل ، وكرهه عته نهى بما ينظم كيف بل . لُأ ورسوله« 
•ذلك وغر ئطراءأ 

تمحأو ، المخالوقات من بغيره أو ، به استغاث من ه الحم، عقم وهل 
.والتوثير التعظيم عن بعيد ذإاJثا فان وافه لا ، بمولده احتفل أو ، بحجرته 

ييوالإهمال التمصير ثم أيام أو ساعات ني الاحتمالات عمل في حن ناي 
.العام؟!سائر 

فيحن وأمح، . .؟؛ الني فيه توفي بزس الاحتفال في حن ثأمح، 
.بالاحتفالأت؟! المفتونين النصارى دين مشابهة 

هوالذي ه الني بهجرة أرغ حين اإفارو3، فقه على التعدي في حن وأي 
علىوالمعاني للحقاثق تقديما ووفاته؛ بمولده يورخ ولم ، دينه انتصار رمز 

.والأتكال؟إالطقوس 
.، ب١Jواجدر علها والعض الراشدين الخلفاء ضة باتياع ه الني يوصي ألم 

منمظهر فهو . الن4 لرسول حب علامة بالمولد الاحتفال أن هة شع 
هبمولده يحتفل لا ومن ، مشروع محته ثإظهار ، ه محته مظاهر 

•؟ ه اش لرسول، كارْ مغض فهو 

•تخريجه مدم )١( 

(٣٤٤٠)اليخاري )٠( 



١٥٣•تهانة واهمة نبه دحض : اكانية الرسالة 

تحبالمولد صاحب يا أنت هل اث سحان اش سحان ; أنول ت الجواب كى 
وعليوعثمان وعمر بكر ابي حب من أكثر وتؤثره وتعظمه ه اش رسول 

هذهيحني من وهل ، ؟ والمحب الأل وجميع زوجاته وبقية وعائشة 
بعدهمومن الصحابة محن وفضلاتها الأمة هذه خيار من مسلأ أهدى الموالي 

•إإبمحالرملاشه؟

واحتمالامولدأ الصحابة مجن أحنء عمل هل إذأ ، لا ; الجواب أن شك لا 
.اممه لرمول حبهم في صادقون أنهم ويشتوا يرهنوا حتى ه بمولده 

احتفالهملعدم ه اش رصول يغضون الصحابة بان تقول وهل بزعمك، 
لا.: تقول أنك شك لا ؛ بمولده 

انفهلرمول محيته إظهار بحادثة الموالي مؤيدو يتثهد الذي وعمر 
أحرجهما وهو عمى يا )الأن ٠ افه رمول له قال حتى ه نفعلى وتفضيله 
بنعمر بيد أخد وهو هؤ النبي مع )كنا ■ هشام بن اذ عبد عن نده بالخاري 
نفيمحن إلا ثيء كل *ن إلي أحب لأنت اش رمرل يا ت عمر له فقال الخمياب 

فقالء نفك من إليك أحب أكون حتى بيده نفسي والذي لا ٠ ت الم فمال 
الأن٠ ; ه الم فمال • نمي س إلي أحب لأنت وافه الأن فانه ت عمر 

اللهلرسول يقم لم محبته قوة مع أنه وا ن، آمنت الأن أي ، ر عمر(( يا 
وعدمبالتقصير قبله مجن أو هو يتهم أن بمكن وهل ٠ أربعينية ولا بمولده احتفالا 

•؟ ه اينه لرمول حه 

،. اش لرسول ه الصحابة محة بيان عن غنى في أنني وأحب 
صيرهقرأ من لكل معلومة محبتهم لأن المهتدين؛ العلماء وصائر التابعين وكذلك 
الاحتفال. الرسول اتباع مقتضى أن يقول ومن • وسمعها أصحابه 
.Jال٠ولد 

(٣٦٩٤، ٦٢٦٤، ٦٦٣٢)الخاري أخرجه 



رسالتان ١٥٤

فيالمحية إذ ، الكاسد الفاسد والرأي الاثم الظن لهو واش هدا إن ت له نقول 
أثعئيهم ةث1|وتي ه لجترة 'محتر إن ش ؤ • تعالى قال ، الابتداع في لا الاباع 
•قصره عمد دأثث نؤ وبمفر 

التيوالاحتمالات الموالي وأنيموا امدحوني يمل ولم >ؤةثمفيه ; تعالى فوله 
،بدعه فهي المروءة وعثرات الدجل ومواقف الفسق ثواب من لت إن 

•ا أ لس ولا هجى ولا غار ولا معناه لففله يثرح الذي هو والأتباع 
ينكرونالدين أن اللسن بجن يشاع أن والأمر والأدهى : فيحة ريمة جه 

وهدهيجفونه، بل يحبونه ولا ؤه الرسول يغضون أناس هم المولد بدعة 
بغنم,،إذ ■ الأخر؟ والنوم باش يؤمن عبد من ضير كبف نيحة جريمة 

إلىب أية لماجه قي بيلا بواح كفر حبه عدم أو ه الرسول 
.، أ تعالى باش والعياذ الإٌلأم 

هدْيحيون ممن ترى فكم ، محبته على دليلا ليس الليلة هده فاحياء 
منيحييها من أكثر وما ه المصطفى هدي عن الناس أبعد وهم الاحتمالات 

الظاهرةالمنة وضيعوا ، الصلوات في وتهاونوا بالربا تعاملرا ممن والفجار القسمة 
•٢ ١ والموبمات الفواحش وارتكاب والأيأم المعاصي بكثرة وعرفوا ، والباطنة 

نحبأننا للعالم لنثبت بمولدمحمد نحتفل أن يجب يمولون ث شهة وآ 
•له محبته بنقص يتهم فل بمولده يحتفل لا من وأن محمدا 

لنثبته بمولده نحتفل ألا يجب بانتا عليهم يرد أن يحن : الجواب كى 
وعدمأرهم واقتفاء باتباعهم وذلك وأصحابه محمدأ نبنا نحب أننا للعالم 

،١ بالولد نحتفل لا لخاذا للعالم نبين أن يجب كما حالتهم عن الخروج 

اض.بحد ذلك وتقدم سه، وتعظم متابعته تنتفي ئو وحبه )١( 
•)صء( ١^١^ بكر لأي الإنماف )٢( 
١"بالمدينة)ص٦ المم عن والنهي بالمعروف الأمر لهينه العامة لزتاصة ؟ نحتفل عل )٣( 

.ا"و(الإسلأِءت)اسن )٤( 



٥١ ٥ واهمة.تهانة ب دحض : الئاية الدالة 

النفسمحة من أعظم لم تكل على واجبن محبته أن شك لا ت ونقول 
فيتجدع أن ذلك معي  jjووكن . وأمي 1ني أجمهمن والماس والوالد والولد 
علىوالسم ومحبته عته lisتقتضي المي مححة إن . لنا يشرع لم فينا ذلك 
مخالفوهر محته ٠ذلاهر أعظم من وذلك ه محته يزعم من أما ، س نهجه 

.الصدق مجن خال فقط حب ادعاء إلا هو فما ، . اش لرسول معاكس 
:القائل در وش 

انالإمكفي ذاك مجا له حقا وتدعي الحسب أعداء أتحب 
عمانبلا محبته على تحب من توافق أن المحية ثرط 

بهتانذو فأنت يحب ما خلافك مع ة المحبه لادعيت فإذا 
;آخر وقال 
شنعالقياس في لعمري هذا حبه تزعم وأنت ه الإلتعصى 

ممليعيحب لمن المحب إن ه أطعتا صادفحبك كان لو 
٠ثيئا الدينية المحبة عن تغني لا الْلييهمة والمحبة 

الحبأخد اش رسول يحب كان الله رمول عم أبوطالب فهدا 
بصدقوشهد ونصرته حماته في وبالغ ، حجره في ه اش رمول تربى وند 

فييدخل ولم نهيه يجتنب ولم أمْ في . اش رسول يطع لم لما لكنه موته، 
نهىوند ، كفره جزاء دماغه منها يغلي نار من صحضاح م القيامة يوم حشر ديته 

;الأية هد0 عليهم اش أنزل ورسوله اش سمة الناص ادعى ولما ، له تغفر يأن 
•[ ٣١ت عمدان ]آل ةد؛مفيب أث، تإ<بمرن كتتر إن ^،3 

المقامهذا في بالذكر جديرأ كلاما أنقل الشبهة هذه على الرد هذا ختام وز 
يقولحب ، ١ عحيمي النليمان للأخ 

يحبلا بأنه ; به يحتفل ولا ينكره من بالمولد الاحتفال دعاة بعض صف يا 
•ه بمولده لاحتمل له محبا كان ولو يبغضه وأنه ه الم 

ثاختماربم يمرق : )ضنمحة )الأحمال( )١( 



رّالخان ١٥٦

قصائدولا ، تردد أهازيج ليست قه الّيي محنة إل ٠ بمال أن * والجراب 
٠ئدعى دعاوى ولا ، نمد 

أدعجاءناهالها بتنات عليها يقيموا لم ما والدعاوى 
علىوالشتر ا نهيه واجتناب أمره ماغ هي ت هت التي ٌمة حقيقة إن 

تهق قال ، بدلك إلا المحبة تتحقق ولا . شرع بما إلا اش يمد لا وأن ، نهجه 
مثثق ذظ م ننغز أنث يء ٤^، ق يين َثمثن ك زض 

وبهالمحة تلك دليل والانقياد الأتباع هو جعل نقد [ ٣١: عمران نأل ؤصثزه 
.المدعى من الصادق يرف 

بمةادعى من كل على حاكمت الكريمة )هذه ت كتتر ابن يمول ذلك وفي 
الشرعيع حتى الأر نص ني كاذب وثم المحمية، الهلرمة على م وليس اش 

البخاريصحيح في ثت كما وأساله؛ أقواله جميع في البوي والدين المحمدي 
فهوأرنا عليه ليس عملا عمل من » ; نال أنه د. اش رسول عن  ٢٦٩٧

يحمل: أي أثهب< مذهأ »اثمفي أممه ثبمف َكثن >ؤان : قال ولهذا رد«ل"/ 
الأول،من أعظم وهو إياكم، مجحيمه وهو إياه، محتكم من طلتم ما فوق لكم 
.يخب( أن الشأن إنما يحب، أن الشان زليس ت الحكماء العلماء بعض نال كما 
اممهقائلاهم الله يحبون أنهم قوم )زعم ت السلف من وغيره البصري الحسن وقال 
•آثده نبإكأ آثة تنفل كنتن إن ؛^٠)( •' فقال الأية بهذه 

•وفائدتها وئمرتها المحة دليل إلى إشارة أم : القيم ابن وقال 
*، ل الرصل( اتاع ت وعلامتها فدليلها 

يجبأنه ريب ولا ادعى ومن حقيقة أحب من به نجرف الذي هوالميزان فالأتباع 
:. قال أجمعين، والناس والوالد والولد والمال النفس : على و. محته تقديم 

.، أجمعين«١ واإثاس وولده والد من إليه أحب أكون حتى أحدكم يؤُن لا ٠ 

Yx/rالمالكين مدارج )١( . تخريجهتندم )٠( 
.( ٤٤: رزتم وتلم ( ١٥: )زتم البخاري : أخزتن )٢( 



١٥٧متهافة واب شه دحض : الئانة الرسالة 

غلتبالله صر اليي تغ )كثا : عال منام س الئه ■_ عن رن البخاري أخرج 
أحبلأنث الله ننول تا ت نمر لث ممال . ١لحطاب بن نمر بتد آجد وهو ونئم 

والديلا ٠ ; وطم عش ائت صر الني يقال . نمي بن إلا ؛ ثئء كل بن إلق 
والأهالاذ ت نمن له ممال نمك(( يى إلئك أحب أكوذ حش بتيه نمى 
.ء( نمئ تا الاذ ٠ ; وتلم علته ائه صر الثمي ممال . نمي بن إلى أحب لأنث 

بعيدأيكوذ بان الشارع، حددْ عا صمن تكون أن يجب المحة هده ولكن 
الثصازىأطرث كثا يطزوتي لا ٠ ت ه ئال ، تفريط ولا إفراط فلا ، الغلو عن 
. ٢٢١وزشوله« ١^ عند : ممولوا ، عقدة أنا عإيئا ، نرتم ابن 

عروالير ه صنته اباع هي ت ه للرسول يمأ الإنسان كون وعلامة 
،المجة نقصت الأتاع نل وكلما ، ذلك عر والوقوف وباطأ ظاهرأ نهجه 

تلكر الصادق نن ; ثرى فيا ٢ ل كيلك والعكس المجة تكمل الأتباع فبكمال 
.وابتدع أحدث نن ; أم — . وامقل أطاع من ت_ المحبة 

سإلا قج لاه تجا يكوذ )لا ;  ٢٤١الأئ زحنت تيمية ابن الإسلام ئيخ غال 
.العبودية بتحقيق إلا تكوذ لا وئتابعته الرسول وطاعة ، رسوله قع 

فيمنكثير وهدا و.( وسنته ثربمته عن يخرج المحة يدر بمن وكشر 
٠محّته بدعوى المواسم بملك بمحتفاون 

أمرهامتثال ر تكمن ه النبي مجت حقيقة أن الحق أراد لمن قمح ؤبهدا 
صلفقد ذلك حالف ومن ٠ نته باك والثمطاعته عر والمحاففلة نهيه واجتناب 

هدامن فهو المحدثة والمواسم الوالد أرباب يفعله وما ، الحبة تلك عرفة مر 
قوامهاوالتي والدكريات الحفلات إقامة ر تتمثل و. محبته أن ظنوا حيث القبيل 

.( ٦٦٣٢: )زتم البماري : أخزين )١( 
(١٦٩١: )زنم الم وس( ٣٤٤٠: )زلم البمتارى : أخزيل ] )٢( 
. ٣٩١١اكالكيت مدارج : أتم )٣( 
.( ٩٣: )صمحة المودة : أنثلئ )٤( 





٥١ ٩ وامة.تهافة شه دحض : اكانة الوه 

أهليعون أيوام ميكون انه معجزاته من هك اش فيماآتاه أحر ه الض أن • لثاني ا٠ 
علئبالله صلى اليغ أو عئئ الاه زصى نعيد إي فض وأنعالهم، بأقوالهم الكتاب 

شلكوالؤ حش بيراع وذراعا بشئر نرا قثلكم من نثن لتيس » : غال ونلم 
٠(؟ نتن رر : قال والثماني، التهود اللب رنول يا : ئلتالشلكتئوة(( ضن يخز 
.؟إ تتاموه أو الحديث هدأ نوا فهل ٠ ا ل عليه متفق 

الثدييبالجهل أيضا ه نفعلى شهد المذكورة الحجة بملك فالمتدل 
. ٢٢١فأمل!! القريش الهوى بالعلم 

.إ! هدا بمثل العفلماء نكرم أن ااهادْ جرت يمول أن قائلهم لعل ت شهة ؤآ 
الغربولهات أو جاهلية ولهات وعاداتكم ، عاداتك، جرت نعم • لجواب اه 

ليسس ومحمد بعاداتكم ه اش ليرن يتحكمون الأثيم، شيطانه نمكم 
خاتمعفليم رسول إنه وأحل، وأسمى فوقهم هو بل ، قوم يا كعفلمائكم 

عندفلنقف ٠ ٠ ٠ وميتا حيا عليه وبالصلاة طاعته بوجوب الله كرمه ، الأنبياء 
.به القه أمر ما 

نلأمحرمة بأمور تعظيمه أما ، حائز هو بما يكون الض نمظثم بأن واعلم 
نهاهمحرمة، بامجور ه الهى يعظم أن ه جبل بن ئعاذ أراد لها لدا ، يجوز 
الشاممن معاد ندم )لئا ; خهع أوني آبى بن اللي عند نال ، وزجره ه الهى 

الشامأنث : نال ٠ ثغاذ تا هدا ظ » : غ قال ونم. مم؛ اش صر لي نني 
.بك ذلك مغل أذ نمى في ئودذث وبطارنتهم، لأناقمتهم ئشجدوذ نوانمتهم 

أوأخدا أبزا محت لؤ  Ju، شلوا^ B : وتله؛ مم؛ اللت صر اللي ننول نقال 
خهتممحاذ فقصد , ٢ ل ((( ... لزوجهانتمجد أث النرأه لامرث الثي؛ لعير يشجي 

.وصعه ذلك عليه أنكر ه فالنى هذا مع ولكن غم، لا التمى تعفلم هو 

.f ( ٢٦٦٩)وملم ( ٢.٧٣٢ له واللخظ ] ٣٤٥٦)الخاري : أخرجه ] )١( 
صريلراند ت ه( التي أحاديث نهم ني الواقة والأوهام الأخه؛ا، )صحيح كتاب س )٢( 

.ياحممار )صا،هاوآها( •_ 

.صحيح حسن I الألباني وقال ( ١٢٠٣)وافحيحة 







رالتان ١٦٢

بنعحمد الإمام قبل ويدعينه النبوي بالمولد الاحتفال حكم فى ألف وقد 
فياش رحمه  ٧١٠٤منة المتوفى الفاكهاني تين البمثات افه رحمه الوهاب عبد 

قبلأنه مع وهاي مؤلمها إن يقال فهل ة المولد عمل في المورد و المماه رمالته 
.سة ثلالمائة مءث باكتر محمد الإمام 

أنالوهاب عبد بن محمد الشيخ قبل هم ممن العلماء من غيره أيضا ذكر كما 
وابن، ، أ الاقتضاء في  ٧٢٨المتوفى ببمية ابن الإّلأم كشيخ بدعة الولد 
في ٧٩.المتوفى الثاْلبي والإف، ، ، ٢١المدحل في  ٧١٢٧منة المتوفى الحاج 

.( ٢٤٧; )صنمحة المذكور 'محابه في ذلك ياي نندم وتد أوآوا"؟آ( : )نمه ص )١( 
أكممن ذلك أن اءمماد»م معز الدع من أحدثوْ ما جملة ومن ر : قال حث )آ/آ( )٢( 

كلهمع الحاج وايث الخ. ( .... المولد من الأول ربح شهر م يسلونه ما الثعار ثإظهار المادات 
أهلعقيدة على ليس ه نففي خانه الدع، لممّءة الحنة الراجع من معدود المدكور كايه وكوو 
مالحاج ابن خرافات لغربلة المنخل ) ٠ الأياني للعلامة ( ئو التي حجة والجماعة.زن) المنة 

عفليمةالحجم صغيرة رصالة الحميد صالح بن الكريم عيد وللشيخ الخميس. محمد للث-يح آ الدخل 
يمابعضها إجمال ويكن ، الشيعة الزلات تلك ص الدخل كتاب في  ١٠بعض بيان في الفائدة 

علىئيل الحلاج أل الإسلام شخ ذكر وتد • التوحيد على نل الحلاج أن الحاج ابن يزعم - ١ ' " ' 
•لةرارْ يبض إزارْ ثبت التي الدندنة 

بركتهئرجى ممن الميت كان ؤإن نازلة يءث ليالنزلت إذا المور عند بالدعاء يقول — ٢ 
•^؛٠الأب \و 'س

منهموبمللب بهم ريثغث ، ذنوبه ومغفرة المارب ساء في بالأساء اممد إلى التوسل ~ ٣ 
-صّم الإجابة ويجزم 

حوائجهكاء مجن يحتاجه وما إليهم بالثلأم أرتل الئلأم عليهم الأنياء زيارة عن عجز من - ٤ 
.عيوبه وصر ذنوبه ومغفرة 

ذنوبهومغفرة حوائجه يذكر لا أن الأدب من أو : . )ا/بمْآ( المدجل ز الحاج ابن قول 
الميعلى سلامه عد اّتحضارْ نعليه ومصالحه بحوائجه أعلم لأنه ؛ . نره زيارة عند بلسانه 
٠وخواطرهم ونياتهم بأحوالهم عارف لأمته مشاهل. بلامه ّمامع يديه ين بوقوفه عالم الني أن ، . 

و;زعلأطراء غلي وكله صلألأ وأشع كذبأ وأنح فرية وأكم بلية أعهلم الأول إزمذا أقول 
4تن بمار لا ؤ،ل ؛ هذيقول الغيب، يعلم لا بئر ئو ',دام ُنزك فلذ ئأ التي لمنزله 

م.١^• الإي ة'لأمح \ص 



١٦٣واهية،تهايتأ شه دحض : اكانية ارسالة 

بمئاتنله جاءوا لjما وهم وهابيون اساء هؤلاء بأن بمال »هل ، راآ الاعتصام 
•كثم وغمءم الض 

الاحتفالمن القول هذا يقولوا لم الوهاب عد بن محمد الشيخ أياغ وهل 
وموىوعغلأ علما ضهم أمحل هو من تتقهم بل ، واباع دلل دون بالولد 

.أجمعين اش رحمهم الصالح القلق من وصلاحا 
أنهالبدع ينكر ممن والجماعة السنة أهل يلمزون الدع أهل بعض وصار 

السلسلة٠ ني اض رحمه الألباني الشيخ شيخنا قال . بقرون نله كان ثان وهابي 
ثالعهلاس— ممد ه البي على الصلاة بصدد — )ا/ا\ا( أاالمحيحة 

يستطيعفهل ا مذمومة بدعة بانها ( ٣٣٨/١)]الحاوي[ في اليوطير جزم و٠ 
بذلك؟!الجزم على السيوطي حمل الذي السسب عن الإجابة المقلدون 

!ا و٠اايل٢، بأنه - عادتهم كماهي - فيتهمه منهم النغفلن بعض فدمحادر 
إامنة ماثة ثلاث بنحو الوهاب عبد بن محمد وفاة نل كانت وفاته أن مع 

أحدكان فقد ، دمجشق في الدارس بعض في طريقة بقصة هذا ويذكرني 
فيالوهاب عبد بن محمد حركة عن تكلم الصارى مجن المشهورين الأمتاذة 
ذلك،في أطرى أنه ويفلهر والخرافات والبدع للشرك ومحاربتها العربية، الجزيرة 

اوهابي! الأمحتاذ أن يفلهر تلامذته بعض فمال 
بالمشايخنمى ممن الكثير يغالهذ أن حقأ المؤسف لمن إنه ; فاحشة مغالطة 

يرتا بملإ ؤ وأحنى الر يعلم الذي ق، الرح؛م ارحمن سوى والخواطر اليات على يطلع لا و ً
.٩ ألمدون يواب عير نأقث شون ^١ سمة ما تيبث ثأمحف، آُءمح 

ه.أة تقه ثئ0 آو ند>ي>ءقلم ؤ ط هئعوأ إن ثل ؤ وقال.ق؛ 
٠القدحان للشيخ المجهى تحت وأحاديث ورجال )أحار كتاب؛ وانفر 

بهجةكالذكر العنة والهجان الكغيات الرام رمحها ) : الدع ذكر قي قال )ا/بم'آ( )١( 
.آ ذللث أشبه ما أو عييا . الم ولادة محدم ومحخاذ واحل صرت على الاجتماع 

عشيةI وائفلر i المنفرة الشتح بالألقاب، النة أهل نز العصور ُر على البدع أمحل ثيم ص ( ٢) 
٠الصابوهي عشمالتا أمي للإمجام ١، * ره ٠ الحديث أصحاب اللف 



رالخان ١٦٤

مذهب- السكين يمحون - )الوهامحة : بقولهم )العوام( العلم إلى الحض وبعض 
تنفر، النيئ ويكرهون الأولياء كرامات وينكرون الذاهب ينكرون خامس 

علىالقرآن ونراءة الذكر وبمحرُون عليه الصلاة ويحرمون ذكره عند نقومهم 
••• و ••• و ويحرمون ه الض ومدح الشريف السوي المولد ويحرمون الأموات 

لشانهوتعفليم واللام الصلاة عليه له مدح إلا الشريف الموي المولد وهل الخ، 
•؟ عليه وصلاة القرآن وقراءة له وتكريم 

غالبعند ١لأءلوءل١ت تلك بل الأغلوؤلة هذه — للأمف ويا — راحت وفد 
فىوثاعت ، ومغاربهاالأرض مشارق فى وانتشرت والأملامجية، العربية الشعوب 

يرددونهاالناص، مجن الكثيرين ألمنة على وجرت والخاصة، العامة الأوماط جميع 
والبدعالأهواء وأهل ، الإّلأم أعداء إلا الحقيقة قي روجها وما ، وبهتانا زورأ 

البدعةتحل أن حادين يحاولون الذين ، والترهات والشعوذة الخرافات وأمار 
الجوسوهدي والمنة، الكتاب مجحل الأولين وأسامحلير والخرافة المنة، محل 

ويأبى، . محمد هدى محل الأولى والجاهلية والمجوس والنصارى واليهود 
•الإملأم أعداء كره ولو نوره يم أن إلا اممه 

بعدواليثرون؛ عدة منذ الإسلام أعداء الاثمة العبارات بهذه زعق وقد 
القيمةوتعاليمه القي، جوهره عن ويصرفوهم القويم، ليهم حقيقة عن المسلمين 
الصالح،سلفنا عليه مار الذي المستقيم الصراٍل عن وييعدوهم العالم، الواضحة 

عليهماش رضوان باحان لهم والتابعون الكرام وصحابمه ه المصطفى 
:لهم ونقول . أجمعيزرا، 

الخصومنجتمع الله وعند نمضى الدين يوم ديان ولى 
غررممن فامل ، تثئإب< تؤ ثابمتأ ثآتَؤ :>ؤإن يقول هك ادن4 بأف واءلم 

همدوابن القيم وابن تيمية ابن ت الأئمة كتب على بنفسه يقف أن عليه ولتس وحدع 
ألوناعق ناهق كل خلف لايبر وأن والعاطفة، والهوى العصتة متجردأمن الوهاب 

مع)حوار وانفر . ١( ١-٦• )٥• المد عد الرحمن لعد : الجدل حولها طال أسئلة )١( 
سلمان.حن لشهور ( العلماء منها حدر كتب ز كتاب وانغلر ٠ اتحرام بكر لأبي المونية( 



١٦٥متهافتة واهمة نبه دحض ت الثانية الرسالة 

الصحابةمن الصالح القالف بمهم والستة اوياب على كلامهما ويعرض ، وبرهان 
ويضحالهدى، - ^ اش إذن - له وسيمين منهجهم، على وثار تعهم من وه 

الوحيد(و)كظب الشبهات( رماله)كشف : ذلك على بثال وأقرب الوئاد، ءلرس له 
.هق الن4 رحمه الوهاب عبد بن محمد الإمام الأثة لإمام 
:الترحيل كتاب مع هندي مدرس بمنة 

عبدنتة الأن )أفص ت الله رجمه الشيخ آل إبراهيم بن محمد الشيخ نال 
عبدالشيخ العم على العلم محللأب من أولا كان ت نجد أهل من البكري الرحمن 

يعلمعمان في ة مدرييفتح أن له بدا ثم ' وغيره الشيخ آل اللهليف عبئ بن اش 
وسافرأحد مجن بضاعة أحد يده ؛ي مافرغ فإذا ' الخاص كبه من التوحيد فيها 
بجواركن ت البكري الشيخ قال الهند. ني منة نمحق أحد وربما الهند، إلى 

الوهابعبد ابن نموا تدريه من فرغ إذا مدرس فيه وكان الهند، في مجد 
لكنالعربية أجيل أنا وقال بي تر المجد مجن حرج ؤإذا محمد، الشيخ يعني 

فييفعل ما فاهمني • ، باردأماء عندي ويشرب ، أهلهامن أسمعها أن أحب 
ديباجتهونزعغ التوحيد( )كتاب وأحيت دعوته بان فاحتلن : قال . درسه 

؟ببعليخة آتي أن لي أتأذن ; قلت حضر فلما مجيئه، قبل منزلي رف على ووضعته 
*الكتاب؟ هدا لمن ت فقال . رأسه ويهز يفرأ هو إذا رجعت فلما . فذهبك 

مكتبةصاحب وكان لناله الغروي للشيخ ندهب ألا قلى ثم أدري. لا ت فقلت 
أوراقعندي كان ت للغزوي فقلت •' عليه فيحلنا البيان. جامع على رد وله عامرة 
يأتيمن قتالي ، المراد الغزوي ففهم • أعرف فلم له؟ هي من الشيخ صألني 

بنلحمد هدا ت فقال بينهما فقابل به فأتى التوحيد( )مجموعة بكتاب 
وسكتفكتنا ٠ الكافر ث عال ؤبمحون مغضيا الهندي العالم فقال ٠ الوهاب عيد 

ثم. فللمناهفقد له الكتاب هذا كان إن : وقال فاسترجع غضبه هدأ ثم قليلا، 
فرغواؤإذا الهند، فى تلاميذه وتفرق له، تلاميذ معه ويدعو له يدعو يوم كل صار 
٠ا ل الوهاب( عيد ابن للشيخ جميعا دعوا القراءة من 

.٧ْ/١~٦٧ الاه زحنه إبدامم بن محمد الشيخ ورمانل نتاوى ت أملر )١( 



رّالتان ١٦٦

.وأجدر أحق وأنت وأمثاله هدا !غللث لم ت أجي 
عقلكومطي نطرتك وملق عنك ونمض أذنك تمم لم : وحسي أخي 

ورأيتهصلح فان ، وتقرأ تطاع أن الماغ ما ، الوهاب همد ابن كلام ساع عن 
.نيئا كلامه معرفة يضيرك فلا يإلأ ئخدْ والمة للكتاب موافقا 

تخرجالوحمن على الغير يته تلدت محا واعرض كرسف من بأذنك ما فأزل 
ز]وا1ئؤ ءق ثابا'؛نا نثدثآ >ؤإنا : الطالون نال كما تقل ولا وخير فضيلة بكل 
ميمة ملك ين أرستا آ ت ه ونال • الزخرف مبتدؤزه ءايبهم عك 
مفثاوة>ه،)؛ويم عق ؤإثا أمذ و ءابآءثا ؤيدآ إدا ُمءردآ قال ايُ دير من 

.[ ٢٣: ]ب 

فافتعالحق.. إلى هؤ محمد لعام فقد طالب.. أبو أما !إ منهم؟ أنت هل 
يثدآق، : فقال نومه.. عادات يخالف أن عليه صعب هه داخله.. في وآمن 

..الشرك عر ومات تمثدوبمؤ< ؛اقرهم عق دإ؛نا محؤ عق تابآ؛نا 
يخالفأن عليه هان فما الحق.. إلى إبراهيم. ولده دعاه فقد •• آزر وأما 

وُات.. [ ٦٢]مود: بمد؛١٥^ ن! بمد أن بحنكآ : فقال .. والأجداد الأبأء 
اكرك.على 

..المور مقيم من •• اكرك صور مرق •• هؤلاء مثل تكون أن فانته 
عنتنكر ثم .. اممه نرمة همر وتحكم .. ارد4 بغير وحلف الندور.. ومحرق 

وماتواعانوا الدين .. والأجداد الأباء مخالمة عليك يهون لا لأنك المحق.. نول 
المحقفاتح بك لأربأ إني واس ك لأربأ إني وافه بك لأربأ إني وافه ••• ذلك على 

٠٠استقم ثم بالله آمنت وقل • ٠ 
ونوروبصيرة وهدى بينة على الاختيار كملمة وكن الدار لمة كمتكن لا 

رهنن مر عق محهو إلإنقيِ صدمء آقه ثج ^١٥>< وملأك ربك تمد طه اس 
•[ ٢٢]النم؛ فيزب، صم ة أؤوى أثب دو ثن ملوم إلكسؤ ميل 

.الوحيد إلى داعيا .. لغيرك ناصحا ... الحق إلى رجاعا كن 



١٦٧عتهامحة واهية نبه دحض ت الثانية الرسالة 

عالم،طالب أنث وأنت ؤإدراك. وعقل ومعرفة تمنين عندك الحمد وش وأنت 
وبالكتابصفا عا إلا تاحد لا بل ، ودب هب ما ياحذ ليل حاطب لت أنت 

.الصحابة وفهم والسنة 

امتحنهوقد آ ر و حسن ادارٌ عند فهو حسنا لمون المرآه ما  ٠١١ ثبهة و؟ 
.العال٠اء 

ابنعن أثر م ثإنما به يحتج حتى بحديث ليس هدا : فنقول ؛ لجواب اص 
.الخلافة ه بكر أبي تولي قضية في قاله ، ه مسعود 

ورأوهلمون المعليه أجمع ما به فالمراد صحيحا، حديئا كونه فرض وعلى 
امتحانعلى أجمعوا اللين كل فهل وامتحنه بعضهم رآه ما لا ، حنا 

.الولد؟ 

أجمعتأمة أي الله سحان عجيب، أمر الولد على الأمة بإجماع والزعم 
والرفضالصوف أمة كانت إن إلا اللهم ، ؟ المحدثة والأعياد الوالد إباحة على 

حينالعظيم اش فصدق العامة رصا أما المسلمين، دهماء من تابعهم ومحن والبدع 
تقدموقد آثأه <ثدلي عن يمّلوك ؤح ش لفر يع ؤءإن يقول؛ 

ذلك.من فيء 

ولقدللحى، مخالف وهو الدليل، يعوزها دعوى القول ذلك ^ن • وأيضا 
ببدعيتهوقالوا ذكرهم تقدم وفد اللف من العلماء أكابر الاحتفال ذللث أنكر 

)ا/الحلة ( ٨٨٩)المقاصد مخم ( ٩٠٩)القاصد ( ٢٢١)آ/أ الخما كشف : ر )١( 
١^٤ني أصول ( ٣٤٤)الطالب تحفة ( wrli)الراية نمب والنهاية)٠ الدائن ( ٣٧٥

موثوقاورد ثإنما مرنوعا ك أصل )لا : الألاتي ونال ( ١٧)٢/ الصعقة السلسلة )اه-مه( والسنن 
•ه( سوئ ا؛ن ءاى 

U-J ■ صفحةالرمل( حم بمولد الاحتفال »ي القمل )القول : ؟ م ُمحع ابن المخ قل
؟ومكر باطل على يجمعون فهل !! - بالمولد الاحتفالأت بمي - ابتدائها على الأوائل إجماع ٢ ٤ 

.؟ ۶ الإجما مخالفي حكم  ١٠ثم 



رسالتان ١٦٨

ردودالاعتار محاقط فهو المنة حالف ما وكل ، هؤ الوصول لمنة ومخ١إفتبم 
•أ، ردا فهو منه لص ما هذا أرنا في أحدث مجن I الوصول بنص 
•وضد نية حن عن المولد فعلوا إنما إنهم ت قاتلهم قال ربما ت بهة ئو 
،الدين في الابتداع يسحان لا والقصد المة حن ت فنقول ت الجواب كى 

زالواوما وقمحي نية حن عن ليهم في التغير من فبما من أحدثه ما جل 
حلافأديانهم صارت حى الية وحن التعظيم بقصد ويقصون يزيدون 

•رملهم به جاءت ما 

فيمبررأللزيادة لاتكون كماأنها حلالا، يحرم ولا حراما يحلل لا النية فحن 
جقاش موكتاب الدين بار يعلق مجا كل في المرجع لأو •نه، أوالنقصان اش دين 

منرلقش يقغ لا حتى الجانب ذالئ، يراعي أل لم الموعلى ، . رسوله ومثة 
معرفعليه، يقدم أن قل اش.ك إلى به يحقرب ما إلى يظر وأن ، عقياة يحمد لا 

■ورّبموإمحءه أس يدي ب؛ن مدمهمأ ^؛؛٠ ت L بقوله عملا والمنة الكتاب مجن صنده 
•ه الض له تال الذي الصحابي حديث شرح في حجر ابن الحافظ قال 

 Iحسنةنية وافق ؤإن الممل أن )وفيه •' جمرة أبي ابن وقال ، ١١ا لحم شاة اتلث ص
•ا ٦ الئرع( ونق على ولمع إذا إلا يصح لم 
بهنمد عالم عائل محلك أحدثه الموي المولد بذكرى الاحتفال : هة شو 

هك.اممه إلى التقرب 
ُردودةل ' كان أحد أي مجن ثقل ولا رفوصة الدين م الميعة : الجواب كى 

أحدثه)بأنه : قولهم وأيضا ه، المي ذلك على نص كما صاحبها على 
الفاطميونمم المولد لدعة المروجين أول أن تاريخي حطأ الملك( هذا 

.الباطيون 

o) ) (٤٤٩٣)رد( نهو عله لص عملا عل )من بلففل ومسلم ( ٢٦٩٧)الخارى
. )r/؛المهني ( ٢٨•)١ داود أم ( ٠٥٠٦)الخاري رواه )١(  (TA
/١٧.)الفتح )٢(   ١).



١٦٩متهاقتة واهمة شه دحض الثانية الرسالة 

الخلافبها حم شرعية حجة الملوك عمل كان فمتى قولهم؛ على وتثرلأ 
•المتخاصمين؟! محن 

يقتضيلا وعادلأ عالما وكونه ، اليى العمل يسوغ لا القصد وحن 
٠، ر عممته 

هدهيؤيدون الذين والأعراء الملوك ؤإلى المحمملين هؤلاء إلى القارئ أيها انفلر 
الملوكمعشر نحن بانا الرام ويضللون ، الرسول بحب وبمْلاهرون الدعة 

والتاساعلم قك واش • الولد بشبهة ه المي ونحب الإسلام وتجل ملون 
فتركونالله.ق أنزل ما بغير يحكمون وأنهم اش شرسة من الاس أبعد أنهم شهود 
ويصمونالغرمحة القوانين ويتوردون ه المي أحكام ويتركون الكريم القرآن 

الشريعةونبي القوانين تحكيم إلى بالإضافة ببعضهم آل بل الهالاغوتية الحاكم 
كتعدداش أحل ما يحرم أحد بان بعضهم زاد باق الشريعة ض يتصرفون أنهم الغراء 

ومعوالقمار، والربا والبغايا كالخمور اش حرم مجا ويبيحون والهللاق، الزوجات 
انفهويحبون ملون بأنهم المسلمين جهال العوام على يموهون المخزيات هده 

المبتدعالاحتفال لهذا تأييدهم سوى شيء لا الكاذبة محسهم وبرهان ورسوله، 
مز^١^٢ • بقوله قق اممه لنا ارتضاه الذي الإسلام هو هذا فهل ' وحضورها 

وأثنتثم أثلت آوم ؤأنثوؤ ئلأ ددتم ين كهموأ ال؛لث 
الور؛ى ؛^٥١^ - وقال.ك ٣[ ■ لالمأئدْ ه دينا آلإتلم لكم ورضيت بممق عو^؛ 

-رجاأشهم ؤ، محد'وأ لا ثم ينهج ذجثر مثا قذهخق حئ محثوث 
يثآيذكي لتّ اؤوس ت قق وقال [ ٦٥؛ زالن—اء ه ميعا دميوأ محيق نثا 
.\ذمزاث0ه حز ثأولتش آثه آنزث، 
.الخير نريد فعلناه إنما ت قائلهم قال ولربما ت فبهة و؟ 

آ'أآ/ص1ها)العدد ال—ان مجلة ؛ي الفوران محالح للشيخ مقال س )١( 





١٧١متهانة وامن شه يحص ؛ الثانيت الرصالة 

سالمتدص بعض ويحير ينهى ه مسعود بن اش عد الصحابي وهذا 
؛~ إل حجتهم أوهى وما ~ محتجين له فنالوا ، الجماعي الذكر حول اجتماعهم 

لنالخير مجريي مجن وكم : تال . الخير إلا أردنا مجا الرحمن عبد أبا يا )واش 
.٢١ليصيبه( 

علاقةلا أن ت وهي نربمة، ناعية لنا يضع إنه مجته؛ هم أين عفلم نقه فهذا 
تذرعأكذا أو كدا نمي : يقال لا بدعا كان إذا انمل أي بالمهيات، ّيات 

.نيةبغير كان إن له نفع لا مشروعا كان إذا وكذلك بها، 
ااٌ؛ياختتار خالف ؤإن حق لنفسه اختياره أن يظن الجاهل فالمبتدع 

•والخم الأجر فى زيادة العمل على الزيادة ظن لكونه إلا الضلال هذا في ونع وما 
مجالكالإمام إلى جاء رجلا )أن ت بسنده )الجامع( في الخلال بكر أبو روى 

اشرمول وك الذي الميقات مجن ت فقال , ؟ أحرم أين من ت فقال اش رحمه 
أرىلا ت ، مجا١٧فقال . عنه؟ أبعد مجن أحرمن، لأن ; الرجل فقال . منه وأحرم 

فينمة وأي : قال . إالفتة عاليلئؤ أكره : نال . ؟ ذلل؛، عن تكره .L : فقال . ذإالئ٠ 
عذتالمذ ١^!;؛، •' يمول تعالى اش *إن ُاإك؛ *قال • الخم؟ ازدياد 
منأكم فتنة وأي [ ٦٣•' ه للسر عذاب، ُّصد-؛م أر فتنة نمّيمم آن أُم،وق 

فتنة)وأي •' رواية وفى ؟؛ • هؤ اش رسول به يختم، لم بفضل حممت أذلأ< 
،ل ق^؟أ( ورسوله الله اخمحار من حتر لئ، لنفاختيارك أن ترى أن من أعفلم 

:نمال عنهتا الله رصي عغر ابن جنب، إلى عطس زجلا )أل ت نقهته نابع وعى 
.الثهننول على والثلأم لثه الخئد 

الله،ننول على والقلأم لله الخئد أثول ؤانا : عنتا اظ زضئ نمر ابن قال 
•)صء؟( الشرعة إثراتة اطر ، الحلية ى نمم وأم ٢( ٠ )ا/أ الدارم رواء )١( 
تنها _ امح، حكاها ;واية وم ١( )ص١ ثامة لأي والحوادث الدع إنكار على اياعنق )٢( 

الاعتصاماممه تمرعئهارمرل، فضيلة إر يقت، *انلئ، ترك، أن ٌن أعفلم فتنة )وي 
(٢٣٦)المدخل في المهقي ( ٣٢٦/٦)الحلة ؛ي نمم أبو ١( )ا/هّأ والمسه الفمه في والخف، 

.( ٩٨)الإبانة في بطة وابن 



التانرّ ١٧٢

بمبالخئد : موو أف عثغنا ، ونئ؛إعنتي اللت صر ١^؛ زنوو علتنا فكدا ونس 
.ءركلءال(ه>ا، 

بدعه،بانها محقر ئهو — أطفتا كما — حنة بدعة بأنها ونالوا شبهة؛ وآ 
حسنة،بدعئ : بسمان اJدءه أن اعتقاده من انمللأنا حسنه، افلرْ في ولكنها 
٠سيئة وبدعة 

ونتةوخلافا وانشقاقا نقاثا نئيز )الحنة( ؛ pJiJكانت؛وإذا : الجواب كى 
الدهماءأذهان قى وبللة ، عقباه مد تحلا ما عنها ينبثق قد كلامية 

تركهاهو ، ا )الحسنة البدعة من بدلأ الحسنة الخهلوة أو الحسن أليس 
محمدئنة عن حروحا ولا ، فيه تقميرأ يعد ولا بالدين، لابمل 

وصغيرهاكبيرها الإصلأم تعاليم بكل باليمولد يحتفلون الدين قام هل ت وأقول 
كما— حسنة بدعة عن يبحئوا حتى والسنن، والواجبات والعروض الأركان من 

بهتانهدا ئبحاناك ؟!! هث افه من والثواب الأحر زيادة في رغبة - يزعموزرم 
.؛ عفليم 

.لذكرهإحياء . بمولده نحتفل إنما : قولهم ت شهة وآ 
يسمحواألم بموالدكم، فتحيوه مجت هؤ ذكره وهل * لهم نقول • الجواب كمح- 

مرفوعه ذكره أن يعلمرا ألم ، دؤكب< أك >ؤورسا ت ه اش فول 
بمجوازالقول وأما ، . يكر وكلما والخف والأذان الصلاة م مشروع 

يومولتس باطل، نول فهدا ه الني ذكر رلمع بحجة بالمولد الاحتفال 
كماه ايك، الصلاة ُن الإكثار فيه ثرع ا ُأول رمحع عثر الثاني 

٠الجمعة يوم ه البي على الصلاة مجن بالإكثار النص ورد 

. ٢٤■T/؛، )الإرواء( : أنئلذ أ/ْآآ-1ا'آ والحاكم ( ٢٧٣٨: )زنم الترمذي : أخرجن )١( 
.)ص؛؟( انمي محمد بمالي والمبممع اكرية عن المولن ونكرة الإسلأمٍة الملين )٢( 
•وممع كغاية ب ُا ايدع( تحشي عر )الرد م قق الد بعد مدم )٣( 





رالتان ١٧٤

يلسأو صده، من ضوابط له ويضع المولد ممر اللم إلى ننسب من وبض 
المويةالمرة بالولد قصد إن : نمول وتيهان، حيرة فى ويجعله اسمتا٠ من ويغرر 

فلا.ؤإلأ منه مانع فلا 
لهايحدد نبوية سرة أو الولد، نمى عبادة محناك هل إ هلل انفه بحان 

ويشوهاللجية، الموتة المرة إلى نبه اء يبل ممغل ما مها وبمل بها ويحتمل زس 
اإةاإئّهده أناء في للوالي الماذج بعض إلى وسفلر النشتفة، المشرقة معالمها 

. iMاممه إذن 

المرةعلى )مولد( لمظ بملنى قاموس أو معجم أي فى ا ه الله سبحان 
هانثه نال هث، اممه دين فى والتخبط والتخليط الإيهام إلا هو إن ، ،لالهوية 

التعلمين.وأنصاف القبطلين تأويل من هلذ باممه ونعوذ والعانة، التلأمة 
نهمثاما ليتك ثم نليتك مجهاو في يهنك ألقاك ؤإل 

صديقايبقى أن يريد ودناه وسهرته لمعته وحبه هواه أعماه عن سال وهدا 
أثنيجندل ئش ١لاJسا آوث؛وء ق ء~أم لثم جند كولأن •بنتقثن للجماهير 

فطالبؤإلأ • ١[ • ٩ : ]النا، وءكيؤ'ب< عثبم ق؛ؤف ش أم آليتي بجمّ عتم 
ثذوبمني سة ص دلى مذ لثهإش ؤ يجامل ولا يبالى ولا بالحي يصدع العلم 

،والفلهور الشهرة حب من .ق بايئه ونعوذ ، [ ٤٢: ]الأنفال بثده عن مئث 
.المستعان واس ، الفلهور يقصم فحثهما 

فقولوفوائد مناسي الموالي لهده أن يدكر البعض ولعل شهة وأ 
،إليها يلتفت فلا الحدثان لهده وفوائد منافع من كان مهما ؛ الجواب ؛ى 

سيئااس حرم إذا ، منفعته الناس يعتقد بما لا ورسول اس سرعه بما فالميرة 
والضلالالابتداع أرباب يزخرفه ما إلى ذلك بعد يلتفت لم رصول أو 

إثمفيهما والممر الخمر أن أحنبر قد هق والله الوالد هذه عن ويزيتونه 

الرسالةأول في مجهم( تسه *ع السيرة )أهمية وانفلر ر١( 



١٧٥متهافتة واهية نبه دحض ت اكائية الرسالة 

بضنيه الحرام الأمر فكون ، نفعهمامن أكر وإثمهما للناس ومنافع كم 
٠الحرمة صفة عنه يزيل لا الفوائد 

المولديحضر ومجن ، ورحمة وبركة حتر الموالي هذه إل ت قولهم • شهة و؟ 
يتغيبومن ' وع؛اله وأهله جمه في بماش أو ، كذا الربح من له يحمل 

مجنذلك ونحو أولاده موت أو بالمرض بماب أو كدا يخر ٢؛< عته 
٠الدعة هده عن الناشئة الإرهاصات 

وثناءوقزم ثر فكون كيلك وهي بدعة إنها قلما إذا : لهم نقول : لجواب اص 
•قال ُن وصدق للبدعة ؤإحياء للسنة ومحاربة 

الزارثم والمأتم الخوك انمار بهن تشفى تلائة 
المولدلعمل أدلة وبمتمونها بها ويتمكول بمعللول التي العلل ومجن ت هة شو 

:به والاحتفال 

.وثمائله وسيرته النبوي النصب ساع ١( 

اليوم.هدا في التلعام إءإع١م ٢( 

•■ا(إظ،ارمحسمكاضه 
سانحةوفرصة ينهم الروابمل يقوى مما بعضهم وتعرف لمين المالتقاء ٤( 
.الواهية العلل من وعترها ، الله إلى للدعوْ 

الدعةهده لارتكاب كاف غير به يتعللون ما كل ل العلل وهده ت الجواب ؛ى 
أنيكفي لا ونمائله الم وّيرة الجوي النسب فسماع ، المكره 

هبيه نب يعرف أن لم مكل على الواجب ل العام م مرة بممع 
.دائمة بمورة وصفاته سيرته يعرف وان 

.بدعة فهو به ويحتفل يفعل ما فيه ويفعل زمن لها يحدد أن أما 
Mوالني العام في مرة ولهى الدوام على فيه فرغب الشام إشام أما 

تيقول 



رماكان ١٧٦

الحديث.را، ( . ... الطعاموأطعمرا اللام أفشوا الاس |أ؛ءا 
دوندائما الفرح هذا فليكن واللام الصلاة عليه بمولده الفرح إظهار وأما 

واللامالملأة عليه بمتابعته يكون الفرح ؤإظهار ، آخر على وقت تخصيص 
٠ينته والعمل 

أقلعلى والليلة اليوم ش يلتقون لمون فالم ، الخ ... لمين المالتقاء وأما 
الدعهده مثل لهم يقيم من إلى بحاجة ولمسوا اجيهم مفي •ران حمى تقدير 
٠، ٢١أيضا الواهية العاة لهده 

ليتالله إلى الدعوة إن ت فنقول . الله إلى للدعوة مانحة فرصة إنه قولهم و٠ 
...مكان أو برمان مقيدا ليس اممه إلى داع وقته كل لم المبل حولية 

نهيتهمحا إذا المبمهال بعض قول الكلام من بسمع ما وأشنع أبشع ومن •' بهة فه 
.صغيرة بدعة ولكتها بدعة إنها ت يقول أو ٠ ؟ بدعة الأمر أهدا ت يدعة عن 

ولوبدعة كونها عنها والعد تركها وجوب فى يكفى أما فنقول؛ ت الجواب كى 
.صغيرة كانت 

فدلكصنيرة يكون ما الدع من إن قلنا )ؤإذا ت الله رحمه الشاطئ الإمام تال 
:بشروط 

.عليهايداوم ا(ألأ 
•إل؛ها يدعو ألا ٢( 
فيهاتقام الخي المواضع أو الناس مجتمعات هي الي المواضع في تفعل ألا ٣( 

.الشريعة أعلام فيها وتفلهر المنن 

)م/وأحمد ( ٣٢٥١، ١٣٣٤)ماجه وابن ( ٢٤٨٥)١^،^ أحرجه : صحح حديئ )١( 
>أ/الأثراف تحفة : ز ( ١٦)أ/.\( Tlr)والحاكم ( ٩٢٦)والغوي ( ١٤٦٨)والدارم ( ٤٠١
.)ص صححه (  ٢٣٩/ ٣ ) والإيواء [ ( ٠٣٣١)( ٣٠٤

وتمرق.باخممار ( )صْا—١٢للثلرى بالولد الاحتفال حكم ى المورد )٢( 





التانرّ ١٧٨

نصالحهأم حالمة، تملحه المصلحة هذ0 هل ; يفلر حتى ءلهأ التكليمة 
■؟ المقاصد بعض يشويها 

بنتحتويها عا على راجحة انمملحة هل أيضا ننظر الثانية من َكاث فال 
.؟ بالخكس أو مقاصد 

لأيهأرجح؛ دتم-ؤته ، مملحة نيه ئدز إل بالولد الاحتفال أل نعلم ونحن 
جملةاش بحمد تقدم ويد ، حصرهابالإمكان وليس كئترْ البذع ونفاسي بدعه، 

سمذلكر١ر
مجٍاحاأو مندوبا أو واجبا يكون أل إما ت ملنا الخمسة الأحكام عاليه أدرنا إذا ثؤ 

حقيقةلأل مندوبا؛ ولا ، إجماعا بواجب هو وليس ، محرما أو مكروها أو 
الشارع،فيه ياذل لم وهدا وهدا تركه، على ذم غير من الشارع محلله محا الندوب 

مباحاليس الابتداع لأن مباحا؛ ولا جائزأ ولا ، نهء والتابعون الصحابة فعله ولا 
منفيه يحصل وما ، حراما أو مكروها يكول أن إلا يق فلم لمين، المباجماع 

كونهعن تخرجه بدع أو أكامحل أو صيام أو قيام أو إمحلراء أو بعينه يوم نحصيص 
.ل، عنه( نئلت إن اش يدي بين عنه جوابي وهدا ، التحريم إلى مكروها 

يحتفلوا،لم التابعين وتابعؤب والتابعين الصحابة أد صحيح ; نالوا ت هة شع 
لهذاالاحتفال إلى حاجة ش ولموا ، ه بالرسول عهدهم لقرب وذلك 
٠الب 

الإحداثيئر لا فه اممه رمحول وبين بيننا الزمنية المسافة بعد إن ; الجواب كجّ 
وهمالفضلة الثلاثة القرون هده أن دام وما عنه لمس مجا غق اممه دين فى 

حباأشد كونهم مع يحتفلوا لم أنهم دام ما القيامة يوم إلى القرون أفضل 

الزياداتبعض مع ، ٢٥٨ ٢٥٦)الفوران صالح للشيخ الكتاب بعض لأخطاء البيان ت ز )١( 
.والترمحيحات 

محسني■ض )الرد : محانه»ي a الد4 بحمد وتقدم ( ٢٠)للفاكهاني الولد( عمل في )الورد )٦( 
•الدع( 



١٧٩*تهانتة وامة شه دحض ت الئانتة الرمالت 

السمةلتنال حطاهم نترئم أن الصواب لإن ، بعدهم ممن اش لرمول 
•٢ ١ يقينا الحي على ولأنهم ، س اممه لرمول الحقيقية 

نتهصعق الذي الزمان هذا في الموضوعات هذه رآ، لإثارة داعي لا ت بهة ثو 
نيونزاعات نرنة نمل ان نريد ولا ، الإسلام أعداء ييه وركالب لمون الم

فيستعلوامنا الإسلام أعداء نمكن لمين المنحن بيتنا خلافية فرعية أمور 
ونجتمعنتحد أن عليتإ بل لهم ّاينة لقمة فصبح وخلافانا وصعقنا فرقا 

.كلمتتا ويخالف صفوفا يفرق ما كل ونزيل واحدة يدأ ونكون 
;وأمثاله لهذا ونقول ت الجواب كمحّ 

والبطلأنالبدعي بالمنهلق هدى ال عن شغلت لقد فيلسوف ا ي

؟والمعاصي والبدع المنكرات إلا وقرنتا وتمزقا صعقنا سب وهل 
؟الملمين بعض فيه وقع الذي والكفر بالشرك فكيف 

لكلمتهموجمع للمسلمين ووحدة هق رال4 محناعق التوحيد على اجتماعنا وفى 
]آلهئزمأب ولا جمينا أف بمل ؤوأءش-ثوأ ت هث نال ' أعدائهم على ونمر 
ألثيثرثئعوا ولا هأئعؤآ ٠نتقيما مميش ندا • ه ونال ١[  ٠٣ت عمران 

.[١٥٣:]١^ ب يثقون غيم' يدء و0وذغ ة.لمحإ سهلأ عن دآقم قهمث 
حاثا، حلأ؛ية فرعية قضية ليست تقدم مما فيها يحصل وما الموالي وقضية 

بعضفي لأصله بل التوحيد لكمال منافية أصلية عقدية القضايا أم هي بل وكلأ 
أنلهامن هو الذي ونفلما تثرا للبرزنجي المولد رسالة في ما ولنذكر صورها 

اللهرسول يخاطب وهو المثال صبيل على منها وسركا بدعا وأخفها وأهونها 

٠)ص"اآآآ~؛آآ( ثقير بن صعد بن لمحمد والابتداع الاباع محن بالمولد الاحتفال )١( 
يريدونما يفعلون والمنكرات الدع أعل ونترك المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر ترك إذأ )٢( 

والشريرللض نشر سيلها وفي بها إلا الدين يغرم لا التي الإسلام دعائم س لدعامت سيل >دا و؛ي 
٠وعقابه سخطه من والعافية السلامة اش نسأل والمحن 



كانرما ٨!

الكروبجالي ا عليك اللام الغريب عون يا عليك لام ال
المنصبزكي يا هاوية من نجنا الأمياء كل حر اش رمول يا 

غزاش هو أليس الهاوية مجن يجئ الذي ومن الكروب يجلو الذي ذا نمن 
•[ ٧٢ت لم؛م 4 ة بما أمحتث ودر أئمإ اك ثى ءرم ت القائل وجل 

مغمدبالذنوب اسر لعمد برحمة منك اش رسول يا فجد 
أغثالهدى نجي ا يألا 

امخترمل للاث 
يرجو،^من المعيدك 
محلمىأحن فد فيك 

رني،وأجفاغشيم 
ملاذيا يائى غيا ي

يمحرك بذكمجن 
شكورلمولى لأثن 

يرغفالالجم فضلك 
رذينا يبشير ا ي

عيرالمن مجير يا 
الأمورات ملمني 

"عليه مثالا خذ البرعي ديوان من مواليهم في ؛تناقلونه وما 
تلقانييوم ملاذي يا موثلي يا أُاي يا اش رصول يا صيدي يا 

زللمن قدمت ما بجاهك لي هب 
اورنييما واكشف دعائي واسمع 

عواطفهترجى من أنرب قانت 
برعنيابتي، ص دعوتك إني 

بسرباالمنير اللم صاحمب يا 

توسليالاس١ت ني به من يا 
عظممةلكشف ترجيه مجن يا 
وغوئهمالخافض في س غوث يا 
علىمعنأ قينماديه من يا 

فقلاكائبات صرعتك ا وكلم

حوائجيفتقضى الدنيا ني وأدعوه 
ترابهح جمالوزر يحمل نبر 

ميزانيمنك مضل ورجح ودآ 
أحرانيكب، وئما لخطوب اس 
واوطانيداري بعدت ؤإل 

ثانيذو يدعوه من أسمع وأنت 
*طلبي،وغاية أهاُ، *نتهمح، يا 

مهربيالحوادث كل في ٧^٠ 
ي،مجتمعملتو عقد ولحل 

مجدبعام كل( فيا ورمحعهم 
ا؛ربا؛رب سهع المسانة بعد 

بيديحد الك رّول يا صيدي يا 
أحوجالقيامة في إليه ثاني 
ثوابهعفليم زائره ال وين



'٨متهافةوامن شه دحض ؛ اكاية الرسالة 

ذ-؛ماش رمول يا لي وما 
الداقي إليه لجان من أمتع فلانت 
بموجيالوجود كال ما ولولاه 

ذنوبيعقلت ما بعد دعوتلث 

لعلمناسواك ُولى نرتجي ولا 
بيديخذ القه رصول يا صيدي يا 

كريمولا صواك ه بألوذ 
ومعاديامتي إندار رين 

نياولا رسلا ارحمن أرمل ولا 
الدعافاستجبف العمر وصاع 
يغمدوغيرك موجمود بأنلث 

قلا بهلي ُا حادثة ل كش 
لغيرهوصزئها فقهل الله حق من وهى ممه إلا تمرق لا المارات هذه كل 

;اممه رحمه القيم ابن العلامة قال . ، ١ خاف غير والدليل أكم نرك 
انحقهما حق ولعيد٠ ده لعيليس ق حينه 
واحداحما الحقين تجعلوا لا 

تمول ونحن 

رآهبتك لا بالإله لد 
ونقول

برهانولا تمييز غير من 

حمامالكريم بالمولى لاذ مجن 

وخذلانعجز اصره نفان طلب في الله بمر استعان ومن 
خطورةيعرف ولا بالا له يلقي ولا شانا للتوحيد يرفع لا من إلى  ١٠٠وأسوق 

;الأسطر هذه الشرك 

المةأعل عد والقفاص ( V<!\-ryrl)\اكاوى مجوع : للامتزادة ذلك م واجع )١( 
الطحاويةالسيدة شرح تهذيب م الإلهة والمنحة ، مهم ويو ١( ا""؟!  ٠٧)الجديع ناصر للش؛خ 

)أ/ومنه ( ~٨٦/١٦٩)العروصي جتلأن للشيخ الإسلامية السيدة محن ومجئزلته والدعاء )٤٦~٨٦( 
'TUI )من)حكم ه( ْ~٢٩/٢٦٦)أيضا ومنه المشروع( غير للدعا، المجيزين شه رمحاثشة "•'؟؟

وتلخيمحهالبكري( على والرد )الاستعانة تيمية ابن الإسلام لشيخ العفليم والكتاب ، اتله.ى( غير دعا 
زكريامحمد بكر لأبي والحديث القديم »ي الترك ورسالة . الباب لهذا أماص نهما ك؛ءر، ابن للإمام 
.(  ٩٢^-ا■٩١/٢) ماجتم رسالة 



رالتان ١٨٢

التوحد[على انمور ]الهدهد 

يكانأم ئد ألهن أى لا ماؤنتن ثاو -؛^ ٥٢>ؤرئئئن ت وجل عز اش نال 
بتنبمن ويي أز ص*؟ و ^^١ ثداثا لأسُ 0 اي ثن 
ضندز نا محن دختلكث> زي نحط 5؛؛ يعا لءطئأ _1J بمجد عثر كذ ذ. 
@عيثو مو شء يكز ين رأوثت ثنمكثم اننأت رئيت  41.

فصدهمل،منلهم الثيثن نهم ؤفثا أش ديي ين ■ؤلذبوأ بنجدؤئ ؤمحيها ؤحديها 
الثتوتق ألئب» قعيج أدى ف بجدئ ألا يهتدؤذ. لا فز ثبمل أم 

هألظئر يئ مو ^ ١٠إك لا آس . قلؤئ ؤمآ ^^١ رملثِ وآ'لأرءر( 
أنوش الطتور س طير تلب ش الشدة على انمرة ونتحرك ] ، ؟■-،■آ[ • : ]الئل 

أنيجب حقيقة وهير ، ووبال شوم الشرك أن علم لأنه اش لنير بمجد أحدا يرى 
وتتحنيرؤؤسهم تخضع وكيف ؟ اش نمر يسجدون كيف ، الجمع ؛عرفها 
وتنصبالخق ويثرب الرأس يرتفع أن المفروض كان المخلونتن؟؟ أمام رقابهم 
كانواؤإن المودة ني ادن4 أمام صواسة المخالونن لأن المخالوثض أمام القامة 

الحياةلواهب إلا ينحكب لا والظهر ، لنص إلا تدل لا فالبمهة القامات في يتفاوتون 
عالمقام للإنسان بالة فالعودية ، الكريم ان لوناش أعهلاها كرامة وهي 

رصولأملكا يكون أن بين اممص خيره ه اينص فرمول العارفون إلا يختارها لا 
وكيفالحقيقة عرف لأنه الملك على العبودية حاب فاختار رمولأ أوعبدأ 

اسإلا يعرف لا أنه بمعنى مومنأ كان الهدهد إن ؟أ, الحكمة معلم وهو يعرفها لا 
ثبمءءهمثثهرة لا نلهر ^٥، مج إلا سء من نإن ؤ ت وجل عز النص نال وحده 

لخفاياومدرك عالم هذا الهدهد إن وحقيقة [. ٤٤:]الإصراء ه عغؤيإ حلما كاث إيم 
المشركينالقوم على الهدهد مر ما العلم أهل إلا يعلمها لا التي الأمور بعض 
اللهلمي وجاء انتفض لكنه جاهلون إنهم ; قال ولا مؤنقهم ناول ولا اللاهين مرور 
ؤإنهخاصا إعدادا أعد هدا الهل.هد إن ت تاتل يقول نل اليقين.. بالخم اللام عليه 
وفدالعارفين. العقلاء منزلة في ثإنه ة بالحراّالكلفين سليمان جنود مجن كان 

بينما، تلير من والأنتفاصة المحسة تلك الأمر ض الهم لك.ن حقا الأمر هدا يكون 



٨٣

هذامن قرية مشاهد على يمرون هذا وسمر الإّلأم أبناء مجن وهم الناس بعض نجد 
عنالضالين المخطئين مجونف محررون قد ل ، ينكرون ولا يغضبون فلا النوع 
ذلكورأى اليوم المسلمين ديار بعض على الهدهد مر لو ، اش الله . التوحيد ؤلريق 

الصيحاتتلك سمع ولو ، والأضرحة والقبور القباب إلى الاندفاع وذلك الإقبال 
لهاينته فمتى مرة؛ محوسمة حقيقة إنها ، اس لغير تتوجه الملين لبعض 

.الإسلام؟!!!!وعادة .. المسلمون 

:تعالى قال ت بلقيس عن تحدث وهو الملام عليه للمال الهلس قال ماذا 
أءمل4مآكبملن لهم وثيث آذه دمحن س لشن تجدة طنمها نديها نؤ 

jألب ءمج ١^؛، ف تندإ ألا ٠ بهتدوذ لا مهتر لثيل آم 
اصتث ي إلا اك لا أس 0 ينون نثا محقون نا تؤ ثض 

.1أ-أأ[]اص:امميب<
الهدسكان من مكين ومسكين التوحيد على منك أغير الهدس يكن لا 

.منه خيرا 

:أنه يلي فما تكمن وخطورته الأكبر والشرك 
الءاحر إلنه-ا أثو مع ييغ ومن ؤ ت تعالى لقوله الإّلأم• ملة من ُخرج ١" 

غمى، ر ؛٠ ^لsقنغثين ئنئ لأ إئام رمب عث ؤثآ يدء ثن ؛^؛؛٠ 
لهتحل لا الإّلأم عن والمرتد الإصلأم عن مرتدأ كافرأ القه غير دعا من 

أولادهعلى حضانة ولا ولاية له وليس أضحيته ولا ذبيحته ولا زوجته 
يدفنولا عليه يصلى ولا يكفن ولا يغل ولا عات إذا يورث ولا يرث لا 

•والرحمة بالمغفرة له يدعى ولا اللين مقابر في 
منإني ؤ تعالى: لقوله النيران ش لصاحبه ومخلد الجنان يحول من محرم ٢— 

يىلأظلعاأت> وما '؛لنار ومأوُنه ^لجثه ءفيو أس حرم ثثن. ذأس يثرك 
رم.،،ص 

■( )٢٧المائدة صورة )٢( • ١(  ١٧)المؤمنون صورة 



نهرس ١٨٤

يمءيثتلث أف نغر لأ أثن إن ؤ ' تعالى لقوله الغفران يعدم صاحه موعود " ١٢
صنلأثل سد أقي يثإد ومن ئكآء لش د'إش دوى م، دبمغث 

سداهل١،.
لونينمّك آؤ!زابن يإئ إثف بيآ تعالى: لموله للأعمال محط ٤- 

 >S،نذكوإن أقه بل آهمين. ين حمك ^؛
.م < ألقين 

الماتالايات هده من وأين وأظهر وأصرح أصح أدلة يريدون محل 
!.عليه؟!تدل ومجا المحكمات 

إيمانناعلى متوقف انتصارنا إن التوحيد؟ نحقق لم ونحن ننتصر كيف 
ؤقتأثث ثمميإ ^إن ت قك يقول ، وخالقنا لمولانا توحيدنا وكمال 

[٤٧: زالزوم آلثؤمإد؛ه ُصز ءثنا ثئا ؤركاى ت ه ويقول ^١[ ت ]محمد أق١ئمحه 
ألآذ؟؛داذ ث—ثظمهم ألثنلحتت يلأ »امنوأ أنين أثه • قك ويقول 
لمأتبمش أبئح دثرم ثم ونبمكنن ممهم ين آنييك أستنف ًكما 

•ْْ[ ت ]النير عج ؤ، كهك لا أة "منهم ي مبئ 
النيعبادة في وعزة ونصر خير وكل والتمكين للاصتخلأف الشرط غق فجعل 

لربالتوحيد وتجريد الصافية العقيدة إلى ذاإرجوع ، الإشراك وعدم وحدد 
كلتهاوجمع الأمة لهدم النصر يحصل نرك ولا بدعة يشوبه لا الذي العالين 

.أمرها وصلاح نملها ولم 
•أولها( به صلح بما إلا الأمة هذه آخر بملح )لن ت الني رحمه مالك الإمام يقول 

.الكلمة توحيد قبل التوحيد وكلمة 
)كيفت ويقول يستهزئ راح الولد قضية أمامه ذكرت إذا وبعضهم ; هة شو 

.منه؟!( أهم هناك و هذا تدعوإلى 
الجاهلين،بدع من وصفيته التوحيد عن الدفاع مجن أهم هناك هل : فالجواب كى 

.()٦ْ-٦٦الزمر سورة )٢( . (١٦٦الماء)ّورة )١( 





رماكان ١٨٦

كونواضطرابها»ان المس قلق ارية(: حميمتها)أي » :القاري علي الشيخ تال 
.ل، (( له تهلمئن مما صادنا صحيحا كونه النفس، له تقلق مما فيه مشكوكا الأمر 

كلاستوعب أنه لتنيقننوا الحديث هدا الحذاق امك لو )ا ; العسكري وقال 
.، ر (( الشبهات تجب في قيل ما 

هوالدليل •' فاقول ؟ بدعة أنه حكمك على الدليل هو ما ; يقول قائلا ولعل 
هوشرعيته على اض رسول ّنة وصحيح الله كتاب من الدليل فعدم الدليل عدم 

ٌنالنص على اكرقيف المادات في والأصل عادة فهو اش شرع وما . الدليل 
.اممه رسول ّنة وصحيح الله كتاب 

إيتأنها قال من هو بالدليل والمطالب بدعة، كونه على الدليل هو وهدا 
فيالأصل أل وهو معنا الأصل إذ . فرعيتها دليل هو ما ; له نقول ، بدعة 

.الئجيح الدليل يرد حتى نتع الأي التوقيف العادات 
تالقاعدة هذه انفلر الرائد أحي وأيضا 
منئد لا أنه أي ، التوثيق على مناها شرعا في والطاعات العادات : قاعدة 

بمادة،فليس عليه دليل لا وما المسلم، يفعلها عادة لأي ]وصريح[ صحيح دليل 
.العمل هذا صحة لإنات بالدليل مطالب فهو بعمل قام فمن 

.المنع المادت في الأصل أن على نص أصولية قاعدة وهي 
عهاتحد ولا بحذافيرها ولمملبقها ، ت»ملهاولا العفليمة القاعدة بهذه فعليك 

.قدمحك فزل 
فيرصالحين كانوا )ولو ت الفوران صالح الشيخ الفاصل شيخا قال ; فائدة ءإة/ 

منيتيرأ ولا التوحيد إلى يدعو ولا الشرك يكر لا أنه دام ما نفوسهم 
•، ل مثلهم( يكون فانه المشركين 

(٢٠)الدوسري اكهد لجامم العلماء رخص محع عن الممهاء زجر )١( 
•>"ا/آآً( للمناوى القدير مض )٢( 
.لفضك ( ٣٤،)_rr وأحكامها وأنواعيا تعرفها الدعت )٣( 



١ ٨٧متهافة وامة شه دحض ت الثانة الرالة 

وأظهرهاببمها بل كتمانها احدر المالة هده ني اش حكم عام من يا : أخي 
لألتلا ى له لضقث أوكقب أوتوأ ؛؛ ٥١مئى أس ند ؤو.أد' 

.[ ١٨٧صران: 

يستحقما اش مجن عليه أحرس ثيطان الحق عن ثالساكت تسكت، أن احدر 
Jli  ،هبمإبمدثا نأثدئ آكثت مث أزنا تآ ذمحنون ٢^ ؤٍان : المولى.؛

؛١^١\ؤ؛و■ الأ . ثَئنثبم اسُ تمحم أويش ألكنف ذ لأتام 
.١[ ٦ • - ١ ٩ه ; ]القرء أتييثزه آلؤ؛>،< وأظ عثبم آرب ئأوكئ وبثوا 

•، ل ٠ نار من بلجام القيامة يوم اش ألجمه فكتمه علم عن مثل من ;I . ونال 
ساءألا أوزارهم الاخرة في ويحمل (( ... القيامة يوم جاء را ت لفظ وفي 

أنالعلم طبة على عينيا وجوبا يجب ت أنول أن بالذكر الجدير ومن . يزرون ما 
سنةعالم ّكت فكلما ويكتوا يكتموا ولا دينهم بامور وييمحروهم للنا'ى !بجينوا 
معروفهو كما المنة أهل علماء فيها يقل التي البدع تكثر ولهذا يدعة عالم لع 

الأمرذلك أن خبوا أمر على انمالم سكوت رأوا إذا العوام أن كما ومشاهد. 
ّالترع لاثخالف 

فيهمجا إلا يفعل لا بائه لوئونهم له الناس وتقليد ، باليدعم العالم عمل وكدا 
ذلككل والمذاهب والعادات والأكابر والأسلاف للاباء التعصب وكدا الصواب 

٠البدع انتثار على ساعد مما 

هداوليس كثيرة النبوي بالولد بالاحتفال القاتلون إليها استند التي واكبه 
،بها خاص منفرد مؤلف إلى تحتاج بها والإحاطة امتقماءها لأن حمرها؛ مجال 

الردودموجز بشكل ذكرت وفل. الخبه هده بعض إلى والتنبيه الإِشارة هتا والقصد 
،بالولل. الاحتفال جواز على دليل منها واحده أي فى ليس وأنه الخبه هده على 

ماجهوابن ( ٢٦٤٩)والترمذي ( ٣٦٠٨)داود وأم - نام -  ٨٠١آا/إ أحد : أخرجه ( ١ر 
الترغيبوصحيح ( ٦٢٨٤)الجامع صحح ث وانثلر • ١( •  ٢/١)والحاكم ( ٩٠)حبمان وابن ( ١٢٦ ] 









متهافتةواهية شه يحص اكانية اارسالة 

وأسىحرة نوحى وبمحلثح نفس يا 
وانميالزلات نارط واسدركي 

سهعوانتزكو صالحا وفدُى 
زماناطي خدوم ي

راممهمات قد بقى لرم فاعجب، 
هكاننحو نهدى القه فرحمة 

عدموجدانك إذ زمانك عالي 
تغتنمفالأونات الشبيبة شرخ 

الأممأك ما إذا الحساب يوم 
باريناوجه ويقي التراب تحت وأنا 

فيناجرن الباري ة ن|وهده 
ابانل فيه اظرأ يا 

.الرمالتان تمت وبهذا 

يدعلى ه ْ\/أاا/'ُآةا الموافق السبت يوم وفضله ومنه اش بحمد 
وجميعومشايخه والديه وعن عته الله عفا السلمي اش عد بن أحمد كاتبها 

٠الملمين 





٩٣متهانتة واهة شه دحض ; الثانية الرسالة 

:عنه اف عما \دؤإف إصداران س

بدلا كلمة موعظة، اشوى، حطورة ، الصبر ت أحرى و)رمائل )الإحداد( ت  ١
تقديم-مرين، بن اش همد : الشيخ تقريظ وأهمها( الخضايا أخطر ني ُنها 

٠المعارف، مكتية ت رط  ١٤١٨الماجد سليمان ت الشيخ 
والعيدين،الفهلر وزكاة رمضان بشهر تتعلق باطلة واعتقادات نائعة رأخطاء ت  ٢

محمدبن صالح الدكور : وتقديم -مرين. بن اش همد ■' الشيخ بتقريظ 
.المعارف، مكتبة ت )ط  ٠١٤١٦ الحز 

المحنعبد الشيخ بتقريفل الظوامآ بعض ومعالجة عليها وما لها وما )أفراحنا ت ٣ 
.الدخام( دار : )ط  ١٤١٨.النيان 

الحكممع والاثار الأحاديث ومحرجة ومنمحة مزيدة ; أحرى طبعة وللكتاب 
٠خزيمة، ابن دار ت زط ه ١٤٢٨وثضعيفا صحيحا عليها 

مكتبة; )ط  ١٤٢•والعم( العفلات من فيها وُا ت النشر تبم- )وفاه •  ٤
.العارف( 

بناش عيد ; الشيخ تقريظ والتحازى(( وامحور الجنائز نابعه؛ي وأخطاء )بدغ ؛ ٠ 
.آ الكفاح مهنابع : )ط صغيرة، الة )رّ، ١٤١٤جرين 

•( الجوزي ابن دار • )ط — ٠١ ٤٢٤الصياع( طريق على )أخلاق ت ٦ 
.القاسم، دار : )ط ه ٠ ١  ٤٢٣—منه، لأ لا لليي )تزود ; ٧ 
والعيدينالفهلر وزكاة والاعتكاف الصيام في تثبت لم حديث )حمسمائة ; ٨ 

•الجوزي ابن دار ت ط- ام  ٤٢٣والأضاحي( 
بناش عيد : الشيخ تقريفل والتحازي( وامحور الجنائز ز ثائعه وأخهناء )بدغ •' ٩ 

.العارف، مكتبة )ط ه  ١٤٢٣مبسوط كتاب وم جمرين 

.حزيمة، ابن دار : )ط - ٥١٤٢٧وعفنات ووصايا ووقفات وعبر قمص : ١  •



رماكان ١٩٤

-مرينبن اممه ي : الشيخ تقريظ والشهور بالأيام تتعلق وأ-حقناء بدع : ١ ١ 
.دارالقام(;)ط ه  ١٤٢٧

المحسناض عد الشيخ تقديم ٠ النكاح عاقد يحتاجه فيما الملاح إتحاف ت ١ ٢ 
•الجوزي( ابن دار ت )ط اف  ٤٢٥

مكتبة; )ط ه ١٤٢٨والسلوك والعادات العقيدة في تئبنح لم أحاديث ت ١ ٣ 
•الرند( 

وفضائلائل مالأنام حير على واللام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف ت ١ ٤ 
نشتلم أحاديث بريان ملحق ويليه وأحكام وفتاوى ومواطن بدع وصيغ 

رسائلثلاث : ١ ٥ القاسم( دار : )ط ى ١  ٤٢٨الني( على الصلاة في 
:العقيدة عن الدفاع في 

•الردين الوصيرى قصيدة في العقدية القوادح : الأولى الرسالة )١( 
,سطحات محن الخيرات دلائل في ما على تنميهأت ; الثانية الرسالة )٢( 
وكتابهحامد أبي على الكلام بخلاصة الأحياء إنحاف الثالثة الرسالة )٣، 

اللجنةعضو -جرين بن النه همد •' د الشيخ العلامة تقديم • الإحياء 
كبارهيثة عضو الشثرى ناصر بن ّحد د والشيخ سابقا الدائمة 
الدعوقمركر مدير النيان محمد بن المحسن عبد والشيخ العلماء 

.الرشد مكتبة ; ط ه  ١٤٢٨سابقا بالدمجام والإرشاد 
ؤإرماصاتوغرائب وأساطير واهية أحبار ت الأولى الرسالة ت رمالتان ؛ ١ ٦ 

•بمولده نرث 

.الرسالتان هى وهده متهافتة واهية شبه دحض ؛ الثانية الرسالة 
*اش إذن وسيصدر 

منكثير وتجرؤ يتوقونها كانوا السلف وأن عليها الإندام وعظم الفتوى منزلة ت ١ ٧ 
صاحب: تقديم ■ علم بغير اممه على القول من الزمان هذا في الاس 

.المملكةعام مفى : السماحة 











١٩٩ارّالخان نهرس 

اكفحةالموضوع 
الأولىالرسالة 

و.بمولدْ قرنت ؤإرهاصات وغراب وأماطر واهية أخ؛ار 

١٥الرزنجي ماد 
 ^١١٨^^، ٢
٢• الروس مولد 

٢٣المشي 
٢٦الشريف المولد 

٣٨•••• • • •• ••• •••••• • •• ••• ••• ؟ومتى المولد أحدث من أول س
٤١؟ المولد في يحصل ترى يا ماذا 

٤٥...................................... المولد في كتب من بض 

الثانيةالرمالة 
متهافتةواهية شه دحض 

٥٦والتحقيق التخريج محن الفرق 
٥٩وشمولمه انمين كال 

٦٤.....١ ٠٠٠.....والهمجية والرجعة باكخلف والوين الثرع وصف 
٨٤............................... وأسابها وحطررتها الدعن تعريف 

٩' المدع محنكا على الرد 
٩٦ؤ.. ..٠ ..٠ .٠ .. ١ ١ ١ ٠ ١ ...... ..٠ عليها والإجابة البدع محني نبهات 

١'ا٠ الحنة بالبدعة مفاسدالقول 
١١٥وقفة 

١٣"ودحضها بالولد المحتفلين شبه مجن 
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