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hnip-² d-_o-DÂA-ÆÂ am-kw IS-¶v h-cn-I-bm-Wv. C-\n au-en-Zp-I-fp-sSbpw {]-IoÀ-
¯-\-̄ n-sâbpw h-k-́ -Imew. A-tXm-sSm-̧ w FÃm hÀ-j-s¯-bpw- t]m-se H-cp k-
am-́ -c i-Ðhpw ssh-Im-sX k-aq-l-̄ n-\n-S-bnÂ \n¶v D-bÀ-¶v Xp-S-§pw. {]-tXy-In-̈ v 
tkm-jyÂ ao-Un-b-I-fneqsS. A-Yhm, au-en-Zv B-N-cn-¡p¶-Xv _n-Zv-A-̄ tÃ. A-Xv 
]m-]hpw A-\n-kvv-em-an-I-hp-atÃ. 

F-́ vsIm-−m-Wv au-enZm-tLmj-s¯ ]-än C§-s\ H-cp i-¦ Nn-eÀ- sh-̈ v]p-eÀ-̄ p-
¶-Xv?. A-X,v _n-ZvA-̄ v F-́ m-Wv F-¶-Xn-s\-¡p-dn-̈ p-Å sX-äp-[m-cW sIm-−mWv. 
C-¶v k-aq-l-̄ n-se _-lp-̀ q-cn]-£w B-fp-Ifpw þA-XnÂ kp-¶n-Ifpw s]-Spwþ a-\-
Ên-em-¡n sh-̈ n-«pÅ-Xv \-_n(kz)bp-sS Ime-̄ v CÃm-̄ -Xm-Wv _n-Zv-A--s¯-¶mWv. 
A-Xv-sIm-−m-Wv H-cp XÀ-¡-hnj-bw h-cp-t¼mÄ A-Xv {]-hm-N-I³(kz) sN-bv-Xn-
«pt−m F¶ tNm-Zyw D-bÀ-¶v h-cp-¶Xpw A-Xv sX-fn-bn-¡m³ ]-Þn-X-·mÀ {]-bm-k-
s¸-Sp-¶-Xpw. F-¶mÂ {]-hm-NI-sâ Ime-̄ v CÃm-̄  FÃm k-{¼-Zm-b-§fpw (hÀ-Pn-
t¡-−) _n-ZvA¯msW¶v ap³-Km-an-I-fnepw ]n³-Km-an-I-fnepw s]-« H-scm-ä ]-Þn-
X\pw ]-d-ªn-«n-sÃ-¶-Xm-Wv hm-kv-X-hw!. 

adn-̈ v F-́ m-WXv? ssi-JpÂ C-kvvemw F-¶v Nn-eÀ hn-fn-¡p-¶ C-_v\p-ssX-an-¿ _n-
Zv-A-̄ n-\v \ÂIn-b A-t±-l-̄ n-sâ {]-i-kv-Xam-b \nÀ-hN-\w t\m-¡p-I.   

ــــَماَواِت َواْألَْرِض } أي  البدعــــة لغــــة : هــــي االختــــراع علــــى غيــــر مثــــال ســــابق ومــــن ذلــــك قــــول اهللا تعــــالى : { بَــــِديُع الس
  مخترعهما .

  وشرًعا : ما خالف الكتاب والسنة ، أو إجماع سلف األمة من االعتقادات والعبادات المحدثة في الدين .
 

C-hn-sS A-t±-lw {]-tXy-I-am-bn \-S-̄ p-¶ H-cp ]-cm-aÀ-iw {i-²n-¡p-I; am Jm-e-̂ Â 
InXm-_ h-Êp-¶. A-Xm-bXv, ]nÂ-¡m-e-̄ v D-−m-b-h-bnÂ JpÀ-B\n-t\mSpw {]-hm-N-
I-Ncy-tbmSpw F-Xn-cm-Ip¶-Xv am-{X-am-Wv _n-Zv-A¯v. A-t¸mÄ ]nÂ-¡me-̄ v D−m-
b H-¶v {]-hm-N-I Ncy-tbm-Sv F-Xn-cm-Ip-¶n-sÃ-¦nÂ/ H-̄ v t]m-Ip-¶p-sh-¦nÂ A-Xv 
]n-g-̈  _n-Zv-A-̄ -sÃ-¶v ]-IÂ-sh-fn-̈ w- t]m-se hy-à-amWv. C-̧ -d-ª {]-Im-c-aÃm-
sX _n-Zv-A-̄ n-s\ \nÀ-Æ-Nn-̈  H-cp ]-Þn-X-s\-t¸mepw \-ap-¡v ap³-Km-an-I-fnÂ I-
s−-̄ m³ I-gn-bnÃ.  

Nn-e D-Zm-l-c-W§Ä: Camw im-̂ n-Cu(d), Camw K-km-en(d), _-Zv-dp-±o-\nÂ sF-
\n(d), C-Êp-±o³ _n³ A-_vv-Zn-Êemw(d), C-_v-\pÂ Ad-_n(d), Camw \h-hn(d), C-
_v-\p l-PÀ(d), C-_v-\p B-_n-Zo³(d), Camw kpÀ-Jm-\n(d), C-_v-\p A-koÀ (A-¶n-
lmb-̄ p ^o K-co-_nÂ l-Zo-kv).    

ضــــربان : أحــــدهما مــــا أحــــدث مخالفــــا كتابــــا أو ســــنة أو أثــــرا أو إجماعــــا ، والمحــــدثات مــــن األمــــور يقــــول الشــــافعي : 
ـــــة غيـــــر  فهـــــذه البدعـــــة الضـــــاللة . والثانيـــــة مـــــا أحـــــدث مـــــن الخيـــــر ال خـــــالف فيـــــه لواحـــــد مـــــن هـــــذا ، وهـــــذه محدث

محمــــد بــــن إدريــــس الشــــافعي يقــــول البدعــــة بــــدعتان بدعــــة محمــــودة وبدعــــة مذمومــــة فمــــا وافــــق (بيهقــــي)    مذمومــــة
حمــــود ومـــــا خــــالف الســـــنة فهــــو مـــــذموم واحــــتج بقـــــول ُعَمــــر بـــــن الخطــــاب فـــــي قيــــام رمضـــــان نعمـــــت الســــنة فهـــــو م

  (حلية االولياء)  البدعة هي



 

   

  

 

HADIA CSE Khutba Notes (03.11.2017) 

_nZvA-̄ v 
sX-äp-[m-c-W Xn-cp¯pI 

 

Page | 2  

 

فلـــيس كـــل مـــا أبـــدع منهيـــا بـــل المنهـــي بدعـــة تضـــاد ســـنة ثابتـــة وترفـــع أمـــرا مـــن الشـــرع مـــع بقـــاء علتـــه االمـــام الغزالـــي : 
  (احياء علوم الدين)  بل اإلبداع قد يجب في بعض األحوال إذا تغيرت األسباب

والبدعـــــة فــــي األصـــــل أحــــداث أمـــــر لــــم يكـــــن فــــي زمـــــن رســــول اهللا ثـــــم البدعــــة علـــــى بــــدر الــــدين العينـــــي الحنفــــي : 
ـــــدرج تحـــــت  ـــــي الشـــــرع فهـــــي بدعـــــة حســـــنة وإن كانـــــت ممـــــا ين ـــــت ممـــــا ينـــــدرج تحـــــت مستحســـــن ف ـــــوعين إن كان ن

  (عمدة القاري)  مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة

ت البدعــــة و المحــــدث مــــذمومين للفــــظ بدعــــة و محــــدث و ال معنييهمــــا و انمــــا يــــذم مــــن البدعــــة ابــــن العربــــي : ليســــ
 ما يخالف السنة و يذم من المحدثات ما دعا الي الضاللة.

Np-cp-¡-̄ nÂ {]-hm-N-I Im-e-ti-jw D-−m-b-XnÂ kp-¶¯n-t\m-Sv F-Xn-cm-Ip-¶-h 
hÀ-Ön-¡-s¸-tS-− ]n-g-̈  _n-Zv-A-̄ mWv. C\n, kp-¶-̄ n-t\m-Sv F-X-n-cm-hp-¶n-sÃ¦n-
tem, A-Xn-\v Ip-g-̧ -anÃ. Nn-e-t¸mÄ ]p-Wy-I-chpw a-äp Nn-e-t¸mÄ A-§-s\-bp-Å _n-
Zv-A-̄ p-IÄ D-−m-¡Â A-\n-hm-cy- hpam-Ipw. C-Xn-s\-¡p-dn-̈ m-Wv A-hn-S¶v ]-d-ª-
Xv:    

َقــــاَل َرُســــوُل اللــــِه  ُعِمــــَل ِبَهــــا بـَْعــــَدُه ُكِتــــَب لَــــ«  -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم-فـَ ُه ِمْثــــُل َمــــْن َســــن ِفــــى اِإلْســــَالِم ُســــنًة َحَســــَنًة فـَ
ُعِمــــَل ِبَهـــا ُقُص ِمــــْن ُأُجـــورِِهْم َشــــْىٌء َوَمــــْن َســـن ِفــــى اِإلْســــَالِم ُســـنًة َســــيَئًة فـَ بـَْعــــَدُه ُكتِــــَب َعَلْيــــِه  َأْجـــِر َمــــْن َعِمــــَل ِبَهـــا َوَال يـَــــنـْ

ُقُص ِمْن َأْوزَارِِهْم َشْىٌء   (مسلم)  »ِمْثُل ِوْزِر َمْن َعِمَل ِبَها َوَال يـَنـْ

Zo-\n-\v hn-cp-²-aÃm-̄ , \Ã N-cy-IÄ B-cw-̀ n-¡m-sa-¶m-Wv C-XnÂ \n-¶v hy-à-am-Ip-
¶Xv. JpÀ-B³ t{Im-Uo-I-cWw, A-Xn-\v lÀ-I-̄ p-Ifpw ]p-Ån-Ifpw \Â-In-bXv, A-
Xn-s\ J-Þ-§-fm¡n (Pp-kv-DIÄ) Xn-cn¨-Xv þ ap-X-em-b-h C-XnÂ-s]-Sp¶p. C-h {]-
hm-N-I³ sN-bv-X-X-sÃ-¶v \n-kv-XÀ-¡-am-WtÃm. {]-kvXp-X l-Zo-kn-s\ Camw \h-
hn(d)bpw C-_v-\p A-kodpw hym-Jym-\n-¡p-¶p:    

َراِت َوَسّن السَنن اْلَحَسَنات ، َوالتْحِذير ِمْن ِاْخِتَراع اْألَبَاِطيل َواْلُمْستَـ  ِفيِه : ْقَبَحات ، َوَسَبب اْلَحّث َعَلى اِالبِْتَداء بِاْلَخيـْ
َتَتابَ َهَذا اْلَكَالم ِفي َهَذا اْلَحِديث أَنُه قَاَل ِفي َأوله : ( َفَجاَء رَُجل ِبُصرٍة َكاَدْت َكفُه تـَعْ  َها ، فـَ َع الناس ) وََكاَن اْلَفْضل ِجُز َعنـْ

ْحَسان . َوِفي َهَذا اْلَحِديث َتْخِصيص قـَْوله َصلى  لله َعَلْيِه َوَسلَم : "  ااْلَعِظيم لِْلَباِدي ِبَهَذا اْلَخْير ، َواْلَفاِتح لَِباِب َهَذا اْإلِ
)(شرح مسلم  " ، َوَأن اْلُمَراد بِِه اْلُمْحَدثَات اْلَباِطَلة َواْلِبدَع اْلَمْذُموَمةُكّل ُمْحَدثَة ِبْدَعة وَُكّل ِبْدَعة َضَالَلة   

قال ابن االثير  في النهاية في غريب الحديث : البدعة بدعتان بدعة هدي و بدعة ضالل. فما كان في خالف ما امر 
موم ما ندب اهللا اليه و حض عليه اهللا او رسوله اهللا به و رسوله فهو في حيز الذم و االنكار. و ما كان واقعا تحت ع

فهو في حيز المدح. و ال يجوز ان يكون ذلك في خالف ما ورد الشرع به الن النبي صلي اهللا عليه و سلم قد جعل له 
ُقُص ِمْن ْجِر َمْن َعِمَل ِبهَ َمْن َسن ِفى اِإلْسَالِم ُسنًة َحَسَنًة فـَُعِمَل ِبَها بـَْعَدُه ُكِتَب َلُه ِمْثُل أَ ( في ذلك ثوابا فقال ا َوَال يـَنـْ
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الَ َوَمْن َسن ِفى اِإلْسَالِم ُسنًة َسيَئًة فـَُعِمَل ِبَها بـَْعَدُه ُكِتَب َعَلْيِه ِمْثُل ِوْزِر َمْن َعِمَل ِبَها وَ )  و قال في ضده (ُأُجورِِهْم َشْىءٌ 
ُقُص ِمْن َأْوزَارِِهْم َشْىءٌ  )يـَنـْ  

 

Nn-e _n-Zv-A-̄ pIÄ (Zo-\n-\v hn-cp-²-aÃm-̄ , {]-hm-NI-\v ti-jw D-−mb-h) D-−m-
¡Â \nÀ-_-Ô-am-hp-sa-¶v t\c-s¯ ]-d-ª-tÃm. ]-Þn-X³-amÀ D-Zml-c-W-k-ln-Xw 
C-¡mcyw hn-i-Zo-I-cn-̈ n-«p−v. DZm, C-Êp-±o³ _n³ A-Ðn-Ê-emw(d):    

  عفصل: في البد 
  البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وهي منقسمة إلى:

ـــــة ذلـــــك أن  ـــــي معرف ـــــق ف ـــــة، وبدعـــــة مكروهـــــة، وبدعـــــة مباحـــــة، والطري ـــــة، وبدعـــــة مندوب ـــــة، وبدعـــــة محرم بدعـــــة واجب
تعـــــرض البدعـــــة علـــــى قواعـــــد الشـــــريعة: فـــــإن دخلـــــت فـــــي قواعـــــد اإليجـــــاب فهـــــي واجبـــــة، وإن دخلـــــت فـــــي قواعـــــد 

حـــــريم فهـــــي محرمـــــة، وإن دخلـــــت فـــــي قواعـــــد المنـــــدوب فهـــــي مندوبـــــة، وإن دخلـــــت فـــــي قواعـــــد المكـــــروه فهـــــي الت
  مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة، وللبدع الواجبة أمثلة.

أحــــدها: االشــــتغال بعلــــم النحــــو الــــذي يفهــــم بــــه كــــالم اهللا وكــــالم رســــوله صــــلى اهللا عليــــه وســــلم، وذلــــك واجــــب ألن 
ة واجــــــب وال يتـــــأتى حفظهـــــا إال بمعرفــــــة ذلـــــك، ومـــــا ال يــــــتم الواجـــــب إال بـــــه فهــــــو واجـــــب. المثــــــال حفـــــظ الشـــــريع

ـــال الرابـــع: الكـــالم فـــي  ـــث: تـــدوين أصـــول الفقـــه. المث ـــب الكتـــاب والســـنة مـــن اللغـــة. المثـــال الثال ـــاني: حفـــظ غري الث
ــــة الجــــرح والتعــــديل لتمييــــز الصــــحيح مــــن الســــقيم، وقــــد دلــــت قواعــــد الشــــريعة علــــى أن حفــــظ الشــــ ريعة فــــرض كفاي

  فيما زاد على القدر المتعين، وال يتأتى حفظ الشريعة إال بما ذكرناه.
وللبـــــدع المحرمـــــة أمثلـــــة. منهـــــا: مـــــذهب القدريـــــة، ومنهـــــا مـــــذهب الجبريـــــة، ومنهـــــا مـــــذهب المرجئـــــة، ومنهـــــا مـــــذهب 

  المجسمة، والرد على هؤالء من البدع الواجبة.
ط والمــــدارس وبنــــاء القنــــاطر، ومنهــــا كــــل إحســــان لــــم يعهــــد فــــي العصــــر وللبــــدع المندوبــــة أمثلــــة. منهــــا: إحــــداث الــــرب

األول، ومنهـــا: صـــالة التـــراويح، ومنهـــا الكـــالم فـــي دقـــائق التصـــوف، ومنهـــا الكـــالم فـــي الجـــدل فـــي جمـــع المحافــــل 
  لالستدالل على المسائل إذا قصد بذلك وجه اهللا سبحانه.

تزويـــــق المصـــــاحف، وأمـــــا تلحـــــين القـــــرآن بحيـــــث تتغيـــــر وللبـــــدع المكروهـــــة أمثلـــــة. منهـــــا: زخرفـــــة المســـــاجد، ومنهـــــا 
  ألفاظه عن الوضع العربي، فاألصح أنه من البدع المحرمة.

ــــــذ مــــــن المآكــــــل  ــــــب الصــــــبح والعصــــــر، ومنهــــــا التوســــــع فــــــي اللذي ــــــة. منهــــــا: المصــــــافحة عقي ــــــدع المباحــــــة أمثل والب
  كام)(قواعد االح  والمشارب والمالبس والمساكن، ولبس الطيالسة، وتوسيع األكمام

واجبــــة كنصــــب األدلــــة للــــرد علــــى أهــــل الفــــرق الضــــالة وتعلــــم البدعــــة فقــــد تكــــون يقــــول ابــــن عابــــدين فــــي حاشــــيته : 
ــــاط ومدرســــة وكــــل إحســــان لــــم يكــــن فــــي الصــــدر األول  النحــــو المفهــــم للكتــــاب والســــنة ومندوبــــة كإحــــداث نحــــو رب
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كمــــا فــــي شــــرح الجــــامع الصــــغير   ومكروهــــة كزخرفــــة المســــاجد ومباحــــة كالتوســــع بلذيــــذ المآكــــل والمشــــارب والثيــــاب
  اه.  للمناوي

وهـــو لغـــة مـــا أحـــدث علـــى غيـــر مثـــال ســـبق وتطلـــق شـــرعا علـــى مقابـــل الســـنة وهـــي مـــا لـــم يكـــن فـــي عهـــده صـــلى اهللا 
  (شرح الزرقاني علي الموطا)  عليه وسلم ثم تنقسم إلى األحكام الخمسة

ع فهـــــي حســـــنة، وإن كانـــــت ممـــــا "والتحقيـــــق أنهـــــا إن كانـــــت ممـــــا تنـــــدرج تحـــــت مستحســـــن فـــــي الشـــــر ابـــــن حجـــــر : 
ـــــى األحكـــــام  ـــــد تنقســـــم إل ـــــاح، وق ـــــن قســـــم المب ـــــي الشـــــرع فهـــــي مســـــتقبحة، وإال فهـــــي م ـــــدرج تحـــــت مســـــتقبح ف تن

  (فتح الباري)  الخمسة"

ــــك ــــَالِف َذِل ــــا َيُكــــون ِبِخ ــــا َم َه ــــًنا َوِمنـْ ــــا َيُكــــون َحَس ــــا َم َه ــــن ِمنـْ ــــة ، َلِك ــــمى ِبْدَع ــــه ُيَس ــــي َزَمن ــــْن ِف ــــْم َيُك ــــا َل ــــّل َم ــــتح   وَُك (ف
  الباري)

ـــدعتان بدعـــة هـــدي و بدعـــة  ـــال ســـابق و البدعـــة ب ـــر مث ـــي الحنبلـــي : و البدعـــة ممـــا عمـــل علـــي غي ـــدين البعل شـــمس ال
  ضاللة و البدعة منقسمة بانقسام احكام التكليف الخمسة (المطلع علي ابواب المقنع)

 

C-{X-sb-Ãmw ]-d-bp-t¼mÄ \-ap-¡v tXm-¶m-hp-¶ H-cp kw-i-b-amWv; {]-hm-N-I³(kz) 
FÃm _n-Zv-A-̄ pw ]n-g-̈ -Xm-sW-¶m-WtÃm ]-d-ªXv (IpÃp _n-Zv-A-̄ n³ feme). 
]n-s¶ F§-s\ Nn-e ]p-̄ ³-Im-cy-§Ä t\c-s¯ ]-d-ªXp-t]m-se ]p-Wy-I-c-am-
hp¶p? a-dp]-Sn Camw \h-hn X-§Ä ]-d-bp-¶p:   

  َضَالَلة )قـَْوله َصلى الله َعَلْيِه َوَسلَم : ( وَُكّل ِبْدَعة 
ـــال َســـاِبق  ـــر ِمَث ـــى َغْي ـــَي ُكـــّل َشـــْيء ُعِمـــَل َعَل ـــة : ِه ـــل اللَغ ـــاَل َأْه ـــدَع . َق ـــب اْلِب ـــَراد َغاِل ـــاّم َمْخُصـــوص ، َواْلُم ـــاَل َهـــَذا َع . َق

ِمــــْن اْلَواِجبَــــة : َنظْــــم َأِدلـــــة اْلُعَلَمــــاء : اْلِبْدَعــــة َخْمَســــة َأْقَســــام : َواِجبَـــــة ، َوَمْنُدوبَــــة َوُمَحرَمــــة ، َوَمْكُروَهــــة ، َوُمَباَحـــــة . فَ 
ِعْلــــــم ، َوبِنَــــــاء اْلُمَتَكلِمــــــيَن ِللــــــرد َعلَــــــى اْلَمَالِحــــــَدة َواْلُمْبتَــــــِدِعيَن َوِشــــــْبه َذلِــــــَك . َوِمــــــْن اْلَمْنُدوبَــــــة : َتْصــــــِنيف ُكتُــــــب الْ 

ـــــ ـــــط ِفـــــي أَْل َبســـــْن اْلُمبَـــــاح : الت ـــــر َذلِـــــَك . َوِم ـــــَداِرس َوالـــــرُبط َوَغْي ـــــَرام َواْلَمْكـــــُروه اْلَم ـــــر َذلِـــــَك . َواْلَح َوان اْألَْطِعَمـــــة َوَغْي
َمــــا ذََكْرتــــه ُعِلــــَم  ظَــــاِهَراِن . َوقَــــْد َأْوَضــــْحت اْلَمْســــأََلة بَِأِدلِتَهــــا اْلَمْبُســــوَطة ِفــــي تـَْهــــِذيب اْألَْســــَماء َواللَغــــات ، فَــــِإَذا ُعــــِرفَ 

ــــذَ  ــــاّم اْلَمْخُصــــوص . وََك ــــْن اْلَع ــــِديث ِم ــــن َأن اْلَح ــــر ْب ــــْول ُعَم ــــاُه قـَ ــــا قـُْلَن ــــَواِرَدة ، َويـَُؤيــــد َم ــــث اْل ــــْن اْألََحاِدي ــــبَـَهُه ِم ــــا َأْش ا َم
ـــا َمْخُصوًصـــ ـــِديث َعام ـــْون اْلَح ـــْن َك ـــع ِم ـــة ، َوَال يَْمَن ـــْت اْلِبْدَع ـــَراِويح : نِْعَم ـــي التـ ـــُه ِف ـــه : ( اْلَخطـــاب َرِضـــَي اللـــه َعْن ا . قـَْول

ــــًدا ــــة ) ُمؤَك ــــّل ِبْدَع ــــْيء } ُك ــــّل َش ــــَدمر ُك ــــاَلى : { ُت ــــِه تـََع ــــَك ، َكَقْوِل ــــَع َذِل ــــُه التْخِصــــيص َم ــــْل َيْدُخل ــــل ) ، َب (شــــرح   ( ِبُك
  مسلم)
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C-̧ -dª-Xv ap-gp-h³ ap³-\n-dp-̄ n \mw Nn-́ n-¡p-I. {]-hm-N-I {]-IoÀ-̄ -\-hpw au-
enZm-tLm-j-hpw G-Xv h-Ip-̧ nÂ s]-Sp¶p? A-Xv \-_n(kz)bpw kz-lm-_¯pw sN-bv-
Xn-«nÃ F-¶v X-s¶ sh-¡mw. ]t£, A-Xv {]-hm-N-I N-cy-IÄ¡v hn-cp-²-am-hp-¶p-
t−m? CÃ, Imc-Ww au-en-Zv B-N-cn-¡m³ ]m-SnÃ. Imc-Ww au-en-Zv B-N-cn-¡m³ ]m-
SnÃ F-¶ H-cm-Útbm kqN-\tbm i-co-A-̄ nÂ h-¶n-«nÃ. a-dn-̈ v A-Xn-s\ ]n-́ p-W-
¡p-I-bm-Wv sN-bv-XXv. D-Zm-l-c-W-̄ n-\v, kz-lm_-̄ v A-hnS-s¯ ]-Xn-hm-bn {]-IoÀ-
¯n-̈ n-cp¶p. Xn-¦-fmgv-N kz-́ w P-·-Zn-\-am-bXp-sIm-−v \-µn-kq-N-I-am-bn {]-hm-N-I³ 
t\m-¼v t\m-än-cp¶p. 

Camw \h-hn(d)bp-sS D-kv-Xm-Zv A-_qim-a(d) ]-d-bp-¶p:    

من احسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل في كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده صلي اهللا عليه و سلم  (الباعث علي 
 انكار البدع و الحوادث)

C-kv-am-CuÂ _-tdmk-hn(d):    

مــــه عمــــل المولــــد إذا لــــم يكــــن فيــــه منكــــر قــــال اإلمــــام الســــيوطي قــــدس ســــره يســــتحب لنــــا إظهــــار الشــــكر ومــــن تعظي
وقــــد اجتمــــع عنـــــد اإلمــــام تقــــي الـــــدين الســــبكي رحمــــه اهللا جمـــــع كثيــــر مــــن علمـــــاء    لمولــــده عليــــه الســــالم انتهـــــى.

  عصره فأنشد منشد قول الصرصري رحمه اهللا في مدحه عليه السالم : 
  الخط بالذهبقليل لمدح المصطفى 

  على ورق من خط أحسن من كتب                  
  وأن تنهض األشراف عند سماعه

  قياماً صفوفاً أو جثياً على الركب                
ــــك فــــي  ــــذلك المجلــــس ويكفــــي ذل ــــس عظــــيم ب ــــالمجلس فحصــــل أن ــــع مــــن ب ــــك قــــام اإلمــــام الســــبكي وجمي فعنــــد ذل

ــــن حجــــر الهيثمــــي أن البدعــــ ــــال اب ــــد ق ــــداء وق ــــه  االقت ــــاس ل ــــد واجتمــــاع الن ــــدبها وعمــــل المول ة الحســــنة متفــــق علــــى ن
ــــم يفعلــــه أحــــد مــــن القــــرون الثال ــــة   كــــذلك أي بدعــــة حســــنة قــــال الســــخاوي ل ــــم ال زال أهــــل ث وإنمــــا حــــدث بعــــد ث

ـــــأنواع الصـــــدقات ويعتنـــــون  ـــــه ب ـــــي ليالي ـــــد ويتصـــــدقون ف ـــــار يعملـــــون المول ـــــن ســـــائر األقطـــــار والمـــــدن الكب اإلســـــالم م
م ويظهـــر مـــن بركاتـــه علـــيهم كـــل فضـــل عظـــيم قـــال ابـــن الجـــوزي مـــن خواصـــه أنـــه أمـــان فـــي ذلـــك بقـــراءة مولـــده الكـــري

ـــة رحمـــه  ـــن دحي ـــه اب ـــل وصـــنف ل ـــوك صـــاحب أرب ـــه مـــن المل ـــة والمـــرام وأول مـــن أحدث ـــل البغي ـــة بني العـــام وبشـــرى عاجل
ـــه ـــار وقـــد اســـتخرج ل ـــألف دين ـــذير فأجـــازه ب ـــد البشـــير الن ـــوير بمول ـــد ســـماه التن ـــاً فـــي المول ـــن حجـــر  اهللا كتاب الحـــافظ اب

  (تفسير روح البيان)  أصًال من السنة وكذا الحافظ السيوطي
 

C-Xn-\v hn-cp-²am-b G-Xm\pw Nn-e ]Þn-X ]-cm-aÀ-i-§Ä ap³-Km-an-I-fnÂ \n-¶v \-
ap-¡v e-̀ n-¡p-¶-XmWv. D-Zm-l-c-W-̄ n\v, Camw ^m-In-lm-\n(d) au-en-Zv tam-i-s¸-« 
_n-Zv-A-̄ m-sW-¶ ]-£-¡m-c-\mWv. F-¶mÂ Camw kp-bq-Yn(d)sb t]m-ep-Å-hÀ C-
hÀ-¡v a-dp]-Sn \Â-In-bn-«p−v. AXp-sIm-−v \mw {]-hm-N-I {]-IoÀ-̄ \-̄ n-sâ h-
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àm-¡fpw {]-Nm-c-I³-am-cp-am-bn am-dp-I. {]-hmN-I-t\m-Sp-Å kvt\-lhÀ-[-\-hn-\p ]pd-
sa B-ßo-b-ambpw \n-c-h-[n t\-«-§Ä au-en-Zp-IÄ sIm-−p-−v.    

قــــال الســــيوطي : مــــا مــــن بيــــت او مســــجد او محلــــة قــــرئ فيــــه مولــــد النبــــي اال حفــــت المالئكــــة باهــــل ذلــــك المكــــان 
ه مولـــده و عمهـــم اهللا بالرحمـــة. فـــانهم يصـــلون علـــي مـــن كـــان ســـببا لقـــراءة مولـــد النبـــي. و مـــا مـــن مســـلم قـــرئ فـــي بيتـــ

اال رفــــــــع اهللا القحــــــــط و الوبــــــــاء و الحــــــــرق و االفــــــــات و البليــــــــات و النكبــــــــات و الــــــــبغض و الحســــــــد و الســــــــوء و 
 اللصوص. فاذا مات هون اهللا عليه جواب منكر و نكير  (اختصارا)
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