بدعة االحتفال بالهجرة النبوية
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله واهتدى هبديه إىل يوم
الدين ،أما بعد:
فيستقبل بعض اجلهلة واملفتونني شهر اهلل احملرم باالحتفال بعيد اهلجرة  -كما يزعمون -
فتقرأ السرية النبوية ،وتلقى احملاضرات واخلطب ،وتنشد القصائد ،وتتبادل التهاين ،ويعطل
الناس عن العمل  ،وهذه شرعة ابتدعها الفاطميون الباطنيون  -لعنهم اهلل  -يف مجلة ما
أحدثوه من الضالالت ،مل يكن معروفا عند سلف األمة ،وأئمة اهلدى ،بل مما أنكره أهل
العلم قدميا وحديثا ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية [ :إذ األعياد شريعة من الشرائع فيجب
فيها اإلتباع ال االبتداع وللنيب (خطب وعهود ووقائع يف أيام متعددة مثل يوم بدر وحنني
واخلندق وفتح مكة ووقت هجرته ودخول املدينة وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين
مث مل يوجب ذلك أن يتخذ مثال تلك األيام أعياداً وإمنا يفعل مثل هذا النصارى الذين
يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السالم أعياداً أو اليهود وإمنا العيد شريعة فما شرعه
اهلل اتبع وإال مل حيدث يف الدين ما ليس منه ].
وحدث اهلجرة مل يعلق الشارع احلكيم عليه شيئا من عبادة أو عيد أو ذكرى ،وختصيص
زمان أو مكان بعيد أو عبادة بدعة وضاللة ،ينأ املسلم بنفسه عنها ،واخلري كله يف اإلتباع
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وترك االبتداع ،قال تعاىل (:ممثَّ َج َع ْلنَ َ
اك َعلَى َش ِر َيعة م َن األمر فَاتَّب ْع َها َوال تَتَّب ْع أ َْه َواءَ الذ َ
يَ ْعلَ ممو َن ).وطائفة من املسلمني بل من حميب اخلري سلك مسلكا آخر وهو طلب الربكة واخلري
واألجر يف هذا الزمن على اعتبار دخول عام جديد ،فرتاه يدعو إىل التوبة وكثرة األعمال

الصاحلات يف ختام ذي احلجة واستقبال احملرم ،وتتسابق إىل ذلك رسائل اجلوال ،إضافة إىل

نشر أدعية يستقبل هبا العام ،ليس عليها أثارة من علم ،وليس معهم سوى جمرد االستحسان
( وإن شئت قلت اهلوى واجلهل ).
والتفضيل ال يكون إال بدليل شرعي ،والتوبة باهبا مفتوح ،وال جيوز التسويف هبا ،وليست
مقصورة على آخر العام ،والدعاء هو العبادة ،والعبادة ال جيوز ختصيصها مبكان أو زمان
أوحال أو قول أو هيئة إال بالكتاب والسنة ،ولئن كانت ذكرى اهلجرة حمدثة ،فثمت أخرى
أيضا من طقوس الكفار ينساق إليها بعض املسلمني ،ويتشبهون بأعداء الدين ،وهي بدعة
عيد ميالد املسيح عيسى عليه السالم اليت تسمى (الكرمسس) هناية كل عام ميالدي ،وهي
من ركس الدولة العبيدية الباطنية الذي جرته على بالد املسلمني ،فرتى بعض املسلمني قد
انغمس فيها سواء أكان عاملا حبرمتها أوال ،وذلك بإقامة االحتفاالت أو حضورها  ،وتبادل
التهاين واهلدايا ،والفرجة على ما يصنعونه من الزور حىت ولو يف وسائل اإلعالم ،والتوقف عن
العمل ،بل رمبا حضر مع النصارى احتفاالهتم يف كنائسهم ،بل قد يبالغ يف اجلناية فيشاركهم
شيئا من طقوسهم وشعائرهم ،فأين ذهبت هبؤالء عقوهلم ؟!
وعلماء امللة متفقون على حرمته ،قال اهلل تعاىل ( لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه )
فسره ابن عباس رضي اهلل عنهما بالعيد ،والنيب صلى اهلل عليه وسلم بني أن هلذه األمة
عيدين :عيد الفطر وعيد األضحى خرجه أمحد وأبو داود والنسائي وصححه احلاكم على
شرط مسلم ،فمن ابتغى عيدا سوامها فقد جتاوز وظلم ،فهل يرضى مؤمن أن يضاهي بأعياد
التثليث واستنقاص الرب عيدي اإلسالم املشتملني على تعظيم اهلل وتوحيده ؟!
وهل علم أهنم حيتفلون بعيد ميالد املسيح عيسى بن مرمي عليه السالم ،وهم يزعمون أنه
إهلهم ،وأنه ثالث ثالثة ،تعاىل اهلل عما يقول الظاملون علوا كبريا ،فما عيدهم هذا إال تأكيد
للشرك ،فضال عن كون االحتفال به تشبها بالكفار ،والتشبه هبم يف عاداهتم وطقوسهم مما
نادت نصوص الشرعية بالنهي عنه ،وأطبق العلماء على حترميه ،فهو من الزور الذي هني

املسلم عن شهوده ( والذين ال يشهدون الزور ) فسر جماهد وابن سريين وطاووس والضحاك
وأبو العالية الزور بأعياد املشركني ،واحتج اإلمام أمحد هبذه اآلية على حترمي شهود أعيادهم.
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وافقهم عليه كان من الظاملني ،وقد روى أبو داود وأمحد عن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن
النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ( :من تشبه بقوم فهو منهم ) جود إسناده ابن تيمية
وحسنه ابن حجر .قال شيح اإلسالم رمحه اهلل ( :مشاهبتهم يف بعض أعيادهم توجب سرور
قلوهبم مبا هم عليه من الباطل ...وأقل أحواله أنه يقتضي حترمي التشبه هبم ) ،وقال ابن
القيم( :وهنى عن التشبه بأهل الكتاب وغريهم من الكفار يف مواضع كثرية ألن املشاهبة
الظاهرة ذريعة إىل املوافقة الباطنة فإنه إذا أشبه اهلدي اهلدي أشبه القلب القلب )[]1
وعن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أن ينحر
إبال ببوانة فأتى النيب صلى اهلل عليه و سلم فقال إين نذرت أن أحنر إبال ببوانة فقال النيب
صلى اهلل عليه و سلم هل كان فيها وثن من أوثان اجلاهلية يعبد قالوا ال قال فهل كان فيها
عيد من أعيادهم قالوا ال قال فقال النيب صلى اهلل عليه و سلم أوف بنذرك فإنه ال وفاء لنذر
يف معصية اهلل وال فيما ال ميلك ابن آدم .أخرجه أبو داود وصححه احلافظ ابن حجر ( .فَلَ ْم
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وروى عبد الرزاق وابن أيب شيبة والبيهقي عن أمري املؤمنني عم َمر بن بن اخلطاب َرضي اللَّهم
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وإن من أكثر ما ميارسه بعض املسلمني يف عيد امليالد هو التهنئة به مشافهة أو رسالة أو
مهاتفة وحنو ذلك ،وحيسبونه هينا وهو عند اهلل عظيم ،قال العالمة ابن القيم رمحه اهلل( :
وأما التهنئة بشعائر الكفر املختصة به فحرام باالتفاق ،مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم
فيقول :عيد مبارك عليك ،أو هتنأ هبذا العيد وحنوه ،فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من
احملرمات وهو مبنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب ،بل ذلك أعظم إمثاً عند اهلل وأشد مقتاً من
التهنئة بشرب اخلمر وقتل النفس وارتكاب الفرج احلرام وحنوه .وكثري ممن ال قدر للدين عنده
يقع يف ذلك وال يدري قبح ما فعل فمن هنأ عبداً مبعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض ملقت
اهلل وسخطه ).
وقال العالمة ابن عثيمني رمحه اهلل( :ومن فعل شيئاً من ذلك فهو آمث سواء فعله جماملةً أو
تودداً أو حياءً أو لغري ذلك من األسباب ألنه من املداهنة يف دين اهلل ومن أسباب تقوية

نفوس الكفار وفخرهم بدينهم ).

نسأل اهلل أن يوفقنا لطاعته ،وإتباع سنة نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم ظاهرا وباطنا ،وأن
مينحنا الفقه يف الدين ،وأن يتوفانا على اإلسالم والسنة .إنه مسيع جميب.
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