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بسم اهلل الرحمن الرحيم
التحذير من بدعة المولد النبوي

1443/3/9هـ

أ َّما بعدَّ :
حب اهلل
فإن مِن أصول اإليمان
المقررة ،وواجباته المعتربة ،وجوب تقديم ِّ
َّ
وحب رسوله ﷺ على كل محبوب.
ٌ
إيمان
يستقر يف القلب
وصف الز ٌم لإليمان ،فال
أيها المسلمون  :محبة رسول اهلل ﷺ
ٌ
ُّ
ل ِ َمن لم يحب رسول اهلل ﷺ ،فقد قال جل يف عاله ﴿ق ْل إِن ك َ
َان آ َباؤك ْم َو َأ ْبنَاؤك ْم
وها َوتِ َج َار ٌة َت ْخ َش ْو َن ك ََسا َد َها
َوإِ ْخ َوانك ْم َو َأ ْز َواجك ْم َو َع ِش َيرتك ْم َو َأ ْم َو ٌال ا ْقت ََر ْفتم َ
ومساكِن َتر َضونَها َأحب إِ َليكم من اهللِ ورسول ِ ِه و ِجه ٍ
اد فِي َسبِيلِ ِه َفت ََر َّبصوا َحت َّٰى َي ْأتِ َي
َ َ
ْ ْ َ َ َّ ْ ِّ َ
ََ
َ َ َ
اهلل بِ َأم ِر ِه ۗ واهلل َال يه ِدي ا ْل َقوم ا ْل َف ِ
اس ِقي َن﴾ و قال النبي ﷺَ « :
ال ي ْؤمِن َأ َحدك ْم َحتَّى
َْ
َ
ْ َ
ْ
ب إِ َل ْي ِه مِ ْن َوال ِ ِد ِه َو َو َل ِد ِه َوالن ِ
َأك َ
َّاس َأ ْج َم ِعي َن» متفق عليه .فحب الرسول ﷺ مِن
ون َأ َح َّ
واجبات اإليمان ،فمن َّ
أخل هبا فقد أخل بواجب مِن واجبات اإليمان التي ال يتم
اإليمان بدوهنا .واسمع إلى ما رواه البخاري عن َع ْبدَ اهللِ ْب َن ِه َشا ٍم َق َال :كنَّا َم َع النَّبِ ِّى
صلى اهلل عليه وسلم و ْهو ِ
خ َّط ِ
ابَ ،ف َق َال َله ع َمرَ :يا َرس َ
آخ ٌذ بِ َي ِد ع َم َر ْب ِن ا ْل َ
ول اهللِ!
َ َ
ألَن َْت َ
ال مِ ْن َن ْف ِسىَ ،ف َق َال النَّبِ ُّى ﷺَ « :
ب إِ َل َّى مِ ْن ك ِّل َشي ٍء إِ َّ
الَ ،وا َّل ِذى َن ْف ِسى بِ َي ِد ِه!
ح
أ
ُّ
َ
ْ
ِ
ب إِ َليْ َك مِ ْن َن ْف ِس َك»َ ،ف َق َال َله ع َمرَ :فإِنَّه َ
َحتَّى َأك َ
ب إِ َل َّى
اآلنَ ،واهلل! ألَن َْت َأ َح ُّ
ون َأ َح َّ
مِ ْن َن ْف ِسىَ ،ف َق َال النَّبِ ُّى ﷺَ « :
اآلن َيا ع َمر».
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عباد اهلل َّ :
شعارا يق ّلد على الرقاب،
إن محبة النبي ﷺ ليست كال ًما تلوكه األلسنة ،وال
ً
تستقر يف القلب ،ويصدِّ قها عمل الجوارح ،فإذا
وال دعوى يتقاذفها النَّاس .بل عبادة
ُّ
تقرر ذلك؛ كان ح َّقا علينا استجالء مظاهر هذه العبادة على الطريقة السن َّية ،والسبل
ّ
السلف الصالح مِن الصحابة والتابعين.
المرض َّية التي َّقررهتا الشريعة ،وعمل هبا َّ
ومن المظاهر التي ُّ
تدل على صدق محبته ﷺ ،والشواهد التي تصدق عمق مو ّدته،
ا ّتباعه وطاعته يف أمره وهنيه ،وتقديم سنَّته ،ور ُّد النزاع إليها ،فقد قال سبحانه ﴿ق ْل إِن
ِ
ِ
ِ
كنتم ت ِ
ح ُّب َ
يم﴾ فال
ور َّرح ٌ
اهلل َفا َّتبِعوني ي ْحبِ ْبكم اهلل َو َي ْغف ْر َلك ْم ذنو َبك ْم ۗ َواهلل َغف ٌ
ْ
ون َ
يكون األمر طري ًقا إلى محبة اهلل ،حتى يكون طري ًقا إلى محبة رسوله ﷺ .وقال
ِ
ِ
ِ
الرس َ
ول َوأولِي ْاألَ ْم ِر مِنك ْمۗ َفإِن
اهلل َو َأطيعوا َّ
سبحانه ﴿ َيا َأ ُّي َها ا َّلذي َن آ َمنوا َأطيعوا َ

َتن ََاز ْعتم فِي َشي ٍء َفر ُّدوه إِ َلى اهللِ َوالرس ِ
ول إِن كنت ْم ت ْؤمِن َ
ون بِاهللِ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر ۗ َٰذل ِ َك
َّ
ْ
ْ

يال﴾ ومن أدلة محبته  :التسليم له والرضى بح ِ
َخ ْي ٌر َو َأ ْح َسن َت ْأ ِو ً
كمه ،قال تعالىَ ﴿ :ف َال
وك فِيما َش َجر َب ْينَهم ثم َال َي ِ
َو َر ِّب َك َال ي ْؤمِن َ
جدوا فِي َأنف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِّم َّما
ْ َّ
َ
ون َحت َّٰى ي َح ِّكم َ َ
ِ
يما﴾ ومن دالئل محبته  :تعظيمه وتوقيره ،والتأدب معه ،يف
َق َض ْي َت َوي َس ِّلموا َت ْسل ً
اهدً ا ومب ِّشرا ون َِذيرا ِّ ،لتؤمِنوا بِاهللِ
َاك َش ِ
حياته وبعد مماته ،قال تعالى﴿ :إِنَّا َأ ْر َس ْلن َ
ْ
َ َ ً َ ً
َو َرسول ِ ِه َوت َع ِّزروه َوت َو ِّقروه َوت َس ِّبحوه ب ْك َر ًة َو َأ ِص ً
يال﴾ ومن دالئل محبته  :الثناء عليه
بما هو أهله؛ مِن غير غلو وال تقصير ،ومِن أعظم الثناء عليه :الصالة والسالم عليه يف
مواطنها ،وعند ورود ذكره الشريف؛ على المسامع واللسان ،وعند الخط بالبنان .قال

3

اهلل َو َم َالئِ َكتَه ي َص ُّل َ
ون َع َلى النَّبِ ِّي ۗ َيا َأ ُّي َها ا َّل ِذي َن آ َمنوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّلموا
تعالى﴿ :إِ َّن َ

ِ
يما﴾ تلك مظاهر الحب الصادق ،والمنهج العدل؛ يف حبه ﷺ ،وهو الحق
َت ْسل ً
الوسط اآلخذ بين طريف الغلو والجفاء ،واإلفراط والتفريط ،وهو هنج أصحابه ﷺ،
وهنج السلف الصالح ،و َمن سلك طريقهم .
عباد اهلل َّ :
إن االحتفال بالمولد النبوي ،واتخاذه عيدً ا ،فيه تشبه باليهود والنصارى يف
أعيادهم ،وقد نهينا عن التشبه هبم وتقليدهم .
فاتقوا اهلل عباد اهلل  ،وأطيعوا رسولكم فيما أمر ،وصدقوه فيما أخرب  ،وانتهوا عما هنى
عنه وزجر.
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الخطبة الثانية :
فقد حذر النبي ﷺ مِن الغلو فيه ،ورفعه فوق منزلته ،وصرف العبادة له كما فعلت
النصارى مع عيسى بن مريم -عليه السالم ،-فعن عمر بن الخطاب -رضي اهلل عنه-
ال ت ْطرونِى كَما َأ ْطر ِ
قالَ :س ِم ْعت النَّبِ َّى ﷺ َيقول « َ
ت الن ََّص َارى ا ْب َن َم ْر َي َمَ ،فإِن ََّما َأنَا
َ
َ
َع ْبدهَ ،فقولواَ :ع ْبد اهللِ َو َرسوله» رواه البخاري.
َّ
وإن مما ابتليت به هذه األمة مِن مظاهر الغلو واالنحراف يف حبه ﷺ؛ بدعة االحتفال
بيوم مولده ﷺ ،التي أحدثها الفاطميون العبيديون  ،يف القرن الرابع الهجري ،وهي
بدعة من َكرة ،ومخالفة صريحة لمقتضى محبته ﷺ ،فهو القائل« :وإِياكم ومحدَ َث ِ
ات
َ َّ ْ َ ْ
األم ِ
ور؛ َفإِ َّن ك َّل م ْحدَ َث ٍة بِدْ َع ٌة َوك َّل بِدْ َع ٍة َضال َل ٌة» فهذا االحتفال بدعة منكرة َّ ،
ألن
النبي ﷺ لم يحتفل بيوم ميالده يف حياته ،ولم يأمر بفعله بعد مماته ،وكذلك فعل
الصحابة -رضي اهلل عنهم -والتابعون لهم بإحسان لم يفعلوا هذا االحتفال ،وهم
بالسنَّة ،وأكمل ح ًّبا لرسول اهلل ﷺ ،ومتابعة لشرعه ،ممن جاء بعدهم،
أعلم الناس ُّ
خيرا لسبقونا إليه.
ولو كان ً
واهلل -سبحانه -قد أكمل لنا الدين ،ورسوله ﷺ ب َّلغ البالغ المبين ،وإحداث مثل
أن اهلل لم يكمل الدينَّ ،
هذه الموالد؛ يقتضي َّ
وأن الرسول ﷺ لم يبلغ البالغ المبين؛
اعرتاضا على اهلل -
حتى جاء هؤالء المتأخرون ،فأحدثوا هذه البدع ،وكفى هبذا
ً
وقدحا يف تبليغ رسالة نبيه عليه الصالة والسالم.
وتنقصا لشرعه،
سبحانه،-
ً
ً
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فحري بالمسلِم ْ
الحق؛ مهما غالبه الهوىَّ ،أوابا إليه؛ مهما نازعه
أن يكون وقا ًفا عند ِّ
ّ
السنن المأثورة كفاية ومندوحة ،ويف اال ِّتباع الهدَ ى والن ََّجاة ،ويف
أهل الباطل ،ويف ُّ
االبتداع الردى والهالك.
عباد اهلل  :ومن طاعة اهلل ورسوله ؛ طاعة والة األمر يف غير معصية اهلل  ،وقد وجهت
الجهات المسؤولة بالتحذير من التسرت  ،على العمالة المخالفة  ،أو إيواؤها وتشغيلها
 ،يف غير ما سمح لها به ،ففي مخالفة ذلك ،تعرض للعقوبة ،وتدمير لالقتصاد ،ونشر
للفساد ،وتضييق لفرص العمل لمستحقيه من أبناء هذا البلد.

