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 والتحريم اإلباحة بني الشريف النبوي باملولد االحتفال
 حقي إبراهيم شيخ بن خاشعالشيخ 

 العامل أرجاء يف االحتفاالت تقام قمري عام كل من األول ربيع شهر هالل أطل كلما
 هلم ورمحة للعاملني نورا   كان الذي - والسالم الصالة عليه - اهلل رسول مبولد احتفاء   اإلسالمي

 واهلداية املبني النور إىل واجلاهليات والضالل والظلمات الظلم عهد من أمجع لإلنسانية وحتوال  
ُمِّيِّني   يف  ب  ع ث   الَِّذي ُهو  ) تعاىل: قال كما للعاملني ُهمأ  ر ُسوال   األأ ُلو مِّن أ  و يُ ز كِّيِهمأ  آي اتِهِ  ع ل يأِهمأ  ي  ت أ

م ة   الأِكت اب   و يُ ع لُِّمُهمُ  كأ انُوا و ِإن و اْلِأ ل   ل ِفي ق  بألُ  ِمن ك   [.2: اجلمعة] (مُِّبني   ض ال 
 كل من به اهلل فأنقذهم االجتماعي النظام يف وضالل   العبادة يف وضالل العقيدة يف ضالل

 تعاىل: قال قبله من األنبياء طريق كان الذي املستقيم الصراط عن املنحرفة الضالالت تلك
ن ا و الَِّذي نُوحا   بِهِ  و صَّى م ا الدِّينِ  مِّن   ل ُكم ش ر ع  ) ي أ ن ا و م ا إِل يأك   أ وأح   و ُموس ى ِإب أر اِهيم   بِهِ  و صَّي أ

 .(ِفيهِ  ت  ت  ف رَُّقوا و ال   الدِّين   أ ِقيُموا أ نأ  و ِعيس ى
ل   ي ا) تعاىل: فقال نورا   العزيز كتابه يف وجل عز اهلل مساه وقد  ر ُسولُن ا ج اءُكمأ  ق دأ  الأِكت ابِ  أ هأ

 ُ ِثريا   ل ُكمأ  يُ ب  نيِّ  مُِّبني   و ِكت اب   نُور   الّلهِ  مِّن   ج اءُكم ق دأ  ك ِثري   ع ن و ي  عأُفو الأِكت ابِ  ِمن   ُُتأُفون   ُكنُتمأ  ِّمَِّّا ك 
ِدي ِديِهمأ  بِِإذأنِهِ  النُّورِ  ِإىل   الظُُّلم اتِ  مِّنِ  و ُُيأرُِجُهم السَّال مِ  ُسُبل   ِرضأو ان هُ  ات َّب ع   م نِ  الّلهُ  بِهِ  * ي  هأ  و ي  هأ

ت ِقيم   ِصر اط   ِإىل    [11-11 :املائدة] (مُّسأ
 نوره وغمر اْلرام اهلل بلد مكة من أشرق الذي النور هذا مبولد كله العامل احتفل إذا غرو فال
 .كلها األرضية الكرة مشل حىت وغربا   شرقا   اآلفاق

 يتعاموا وأ فيه ُيتلفوا أن هلم كان ما الذين واجلاحدون برسالته املؤمنون أي كله العامل أقول
 حنوها وتتجه ألنظارا عندها تتوافق ما األشياء من هناك أن إذ واملغرب املشرق له أضاء نوره عن

 اجلنة أو الغناء اْلديقة مجال يف الناس ُيتلف هل ترى حوهلا أو فيها خالف غري من األفكار
 الناس إن الالمع والنجم الساطع والقمر الصافية السماء يف باإلعجاب ُيتلفون هل أو الفيحاء

 .مصدقون اجلميع بل يصدق مؤمن وال ينكر كافر هناك فليس هذا يف ُيتلفون ال مجيعا  
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 فال - والسالم الصالة عليه - اهلل رسول إىل بالنسبة مجيعا   الناس يكون أن ينبغي كذلك
 يف اناتفق كما ومتفقني مصدقني مؤمنني مجيعا   كونن أن ينبغي بل ومؤمن كافر يكون أن ينبغي
 ونيب الطبيعة نيب - والسالم الصالة عليه - فهو اجلمال وتعشق اخلري واستحسان الطبيعة مجال
 .الكمال ونيب اجلمال ونيب اخلري

 من ذلك مينعنك ال ولكن ومؤمنا   ملحدا   شئت ما وكن نصرانيا , أو مسلما   شئت من كن
 اليت اإلنسانية تلك - والسالم الصالة عليه - اهلل عبد بن حممد العامل سيد بإنسانية انتفاع

 تلك وإشراقا   ونورا   ضياء   العامل هذا الشمس وسعت كما وحنانا   وشفقة رمحة   العامل وسعت
 .معاندين وله كافرين به كانوا ولو قومه بين على برمحته متثلت اليت العجيبة اهلائلة اإلنسانية
 :جديدة إلنسانية جديد مولود
 نور   منها خرج أنه والدته قبل رؤيا به حامال   كانت حني - والسالم الصالة عليه - أمه رأت

 دعوة أنا) فقال: له حديث يف هذا ذكر والسالم الصالة عليه بعثته وبعد واملغرب املشرق أضاء
 قبل عالماهتا أي نبوته إرهاصات من هذا وكان ,(رأت اليت أمي ورؤيا عيسى وبشارة إبراهيم أيب
 .كذلك كان ولد فلما يولد أن

 مبولده لالحتفال احملرمني أدلة نستعرض تعالوا واآلن املوضوع يدي بني مقدمة كانت تلك

 :احملرمون أي األول الفريق يقول .له واملبيحني
 ولو القرون خري وهم مبولده حيتفلون والسالم الصالة عليه اهلل رسول أصحاب كان ما -1
  ! منا هبا أوىل لكانوا قربة أو جائزا   كان
 - حممد هدي اهلدي وخري اهلل كتاب اْلديث خري )إن حبديث ذلك على يستشهدون -2
  .(نار يف ضاللة وكل ضاللة بدعة وكل حمدثاهتا األمور وشر - والسالم الصالة عليه

 "ضاللة" وهي ظاهرة بدعة باملولد االحتفال أن مبعىن حديث وأصح هلم شاهد أهم وهذا
 يف الوقوع عن بأنفسهم وننأوي باملولد االحتفال حيرمون فهم ولذلك اْلديث آخر يف جاء كما

 .بدعة أو الضاللة
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 شيئا   أحدث أي (رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث )من حديث اآلخر ودليلهم -3
 .صاحبه على مردود فهو الدين أمور من

 .له وبيان ذكره السابق باْلديث شبيه وهذا (رد فهو أمرنا عليه ليس ما )كل وحديث -4
 .الثالثة األحاديث من أي حتت يندرج ال النبوي باملولد االحتفال أن القارئ وسريى

 .- علمي حد على - باملولد االحتفال حمرمو هبا يستشهد اليت األدلة أهم هذه
 :يلي مبا العلماء مجهور وهم النبوي مبولد لالحتفال املبيح اآلخر الفريق ويستشهد

 ال صحيح فهذا النبوي باملولد حيتفلون كانوا ما عليهم تعاىل اهلل رضوان الصحابة أن أما
 احتفاهلم عدم لكن اهلجري السادس القرن يف ظهر ما أول باملولد االحتفال ظهر وقد فيه جدال
 الصحابة عهد ويف النيب بعد حدثت كثرية   أمرا   ألن سنذكره كما به حيتج دليال   ليس مبولده

 وأقرها الشريفة األحاديث هبا جاءت وما النبوية السرية يف تكن ومل عليهم جديدة وكانت
 .باإلمجاع الصحابة

 يوم ويولون به حيتفون يكونوا أمل اليوم الناس حيتفل كما مبولده حيتفلوا مل الصحابة كان فإذا
 اخلطب وإلقاء له واجتماع والرايات والزينات السرادقات إقامة دون ولكن عظيما   اهتماما   مولده

 ربيع بشهر فيه ولد الذي االثنني يوم وهو اليوم هذا مونو يص كانوا فقد املناسبة هبذه والكلمات
 هلل شكرا   يصومه كان حيث - والسالم الصالة عليه - برسوهلم إقتداء األقوال أرجح على األول
 .أمجعني والناس املسلمني على النعم أجل من للعاملني رمحة بعثته مث مولده ألن إليه وتقربا   تعاىل

 .القرآن وتالوة والصدقة له والصيام هلل كالسجود العبادة بأنواع حيصل تعاىل هلل والشكر
 القاصي وتقواهم بعلمهم اعرتف واحملدثني العلماء من كبري مجع وحسنها بل أباحها وقد
 املولد عمل عن قال إذ العسقالين حجر بن أمحد عصره حافظ اإلسالم شيخ منهم أذكر والداين

 الثالثة القرون من الصاحل السلف من أحد عن ملتنقل بدعة املولد عمل أصل" عنه سئل حني
 كان ضدها وجنب احملاسن عملها يف حترى فمن وضدها حماسن على اشتملت ذلك مع ولكنها

 ."فال وإال حسنة بدعة
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 يل ظهر وقد" غبار له يشق ال علمه يف علم   وهو - تعاىل اهلل رمحه - السيوطي ويقول
 املدينة قدم - والسالم الصالة عليه - النيب أن من الصحيحني يف ثابت أصل على ُترجيها
 موسى وجنى فرعون فيه اهلل أغرق يوم هو" فقالوا: فسأهلم عاشوراء يوم يصومون اليهود فوجد
 ما على تعاىل هلل الشكر هذا من ويستفاد "بصيامه وأمر فصامه تعاىل هلل شكرا   نصومه فنحن
 نظري يف ذلك ويعاد فيه خالف ال ِّما وهذا نقمة دفع أو نعمة إسداء من معني يوم يف به أنعم
 اليوم ذلك يف الرمحة نيب النيب هذا بربوز النعمة من أعظم نعمة وأي سنة كل من اليوم ذلك
 الطعام وإطعام القرآن تالوة من تعاىل هلل الشكر يفهم ما على فيه يقتصر أن فينبغي هذا وعلى

 ."لآلخرة والعمل اخلري فعل إىل للقلوب احملركة والزهدية النبوية املدائح من شيء وإنشاد
 قوال   وقولوا اهلل فاتفوا !..؟.النار إىل وفاعلها بصاحبها تودي ناس يا حمرمة بدعة أفهذه :أقول
 .سديدا  

: والسالم الصالة عليه مبولده االحتفال مشروعية يف - تعاىل اهلل رمحه - السيوطي ويستطرد
 أن - عنه اهلل رضي - أنس عن البيهقي أخرجه ما وهو آخر أصل على ُترجيه يل ظهر وقد"

 يوم عنه عق املطلب عبد جده أن مع النبوة بعد نفسه عن عق - وسلم عليه اهلل صلى - النيب
 على للشكر إظهارا   فعله النيب أن على ذلك فحمل ثانية مرة تعاد ال والعقيقة والدته من السابع
 صلي )اللهم يقول أي لذلك نفسه على يصلي كان كما ألمته وتشريعا   للعاملني رمحة إجياده
 عرف" املسمى كتابه يف قال اجلزري بن الدين مشس اْلافظ القراء إمام رأيت مث( حممد على

 فقال حالك ما له فقيل النوم يف موته بعد هلب أبو رؤي"قد  :مانصه "الشريف باملولد التعريف
 برأس وأشار هذا بقد ماء   أصبعي بني من وأمص اثنني ليلة كل عين ُيفف اهلل أن إال النار يف

 . "له وبإرضاعها - والسالم الصالة عليه - بوالدته بشرتين عندما ثويبة عتاقيإب ذلك وأن أصبعه
 هذا ذكره وقد خاصة به يستأنس ولكن رؤيا ألهنا حكم به يثبت ال كان وإن وهذا أقول:

 مولد ليلة بفرحه النار يف جوزي بذمه القرآن نزل الذي الكافر هلب أبو كان فإذا اجلليل العامل
 تصل ما ويبذل مبولده يسر النيب أمة من املوحد املسلم حال فما - والسالم الصالة عليه - النيب
 وأنشد النعيم جنات بفضله يدخله أن الكرمي اهلل من جزاؤه يكون إمنا لعمري حمبته يف قدرته إليه

  :الدمشقي الدين مشس
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 خملدا اجلحيم يف يداه وتبت ذمه جاء كافرا   هذا كان إذا
 بأمحدا للسرور عنه ُيفف دائما   االثنني يف أنه أتى

 موحدا ومات مسرورا   بأمحد عمره طول الذي بالعبد الظن فما
 بدعة )وكل حبديث واستشهادهم النبوي باملولد االحتفال للمحرمني دليل أهم نناقشول

 :احملرمة البدعة بتعريف ولنبدأ جانبهم؟ إىل الدليل هل (ضاللة
 الدين يف خمرتعة طريقة   هي السابق اْلديث يف الواردة الضالة البدعة أن على العلماء أمجع
 .الشرعية بالطريقة يقصد ما عليها بالسلوك ويقصد اإلسالمية الشريعة تضاهي
 فاالحتفال بعيد من وال قريب من ال قط النبوي املولد يشمل ال أنه التعريف هذا من لنا تبني
 ال إذ الشرعية بالطريقة يقصد ما عليها بالسلوك يقصد وال الدين يف طريقة ليس النبوي باملولد
 مبولده حيتفل مل من أن مبعىن والسالم الصالة عليه سننه من سنة وال دين أنه به باالحتفال يعتقد

 االجتماع إىل دعوة ألنه مستحسن أمر   هو أمنا ورسوله هلل وطاعته عبادته يف مقصر أو آمث فهو
 مشائله من بعض   وسرد والسالم الصالة عليه رسوله على وصالة   تعاىل هلل ذكر من اخلري على

 أو املكان أن املعلوم ومن وجل عز اهلل لكتاب تالوة   فيه أن كما وفضائله أخالقه من وجوانب
 املأل يف اهلل ويذكرهم الرمحة وتغشاه املالئكة حتفه وجل عز اهلل كالم فيه يقرأ الذي االجتماع

 اهلل كتاب يتلون اهلل بيوت من بيت يف قوم اجتمع )ما الصحيح اْلديث يف جاء كما األعلى
 من يف اهلل وذكرهم املالئكة وحفتهم السكينة وغشيتهم الرمحة عليهم نزلت إال بينهم ويتدارسونه

 .(عنده
 :الصدد هذا يف العلماء قاله ما العزيز قارئي لك وألنقل
       عنه ورواها - عنه اهلل رضي - الشافعي عن "املوقعني إعالم" كتابه يف القيم ابن يقول

 الصحابة بعض عن أثرا   أو والسنة الكتاب خالف ما هي البدعة جعل الشافعي إن أيضا   الربيع
 من احملدثات :الشافعي عن البيهقي وذكر الثالثة من واحد يف يدخل ال النبوي باملولد واالحتفال

 ما :وثانيهما، الضالة البدعة فهذه إمجاعا أو سنة   أو كتابا   ُيالف ِّما :أحدمها :ضربان األمور
 فهذه األثر أو واإلمجاع والسنة الكتاب الثالثة هذه من لواحد فيه خالف ال اخلري من أحدث
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 "هذه البدعة نعمت" رمضان قيام يف - عنه تعاىل اهلل رضي - عمر قال ،مذمومة غري حمدثة
 ليس ما هذا أمرنا يف أحدث )ما معىن على رد   فيها فليس كانت وإذا بدعة تكن مل أهنا يعين
 )كلما اآلخر اْلديث يف - والسالم الصالة عليه - النيب قول حتت يندرج ال كما (رد فهو منه

 فله حسنة سنة سن )من والسالم الصالة عليه قوله حتت يندرج إمنا (رد فهو أمرنا عليه ليس
 ( القيامة يوم إىل هبا عمل من وأجر أجرها

 إحداث هي الشرع يف البدعة :"واللغات األمساء هتذيب" يف تعاىل اهلل رمحه النووي اإلمام قال
 كما أقسام مخسة إىل قسمة من وهي - والسالم الصالة عليه - اهلل رسول عهد يف يكن مل ما

 وخالف واملنكرات احملرمات من خاليا   اهلل إىل تقربا   املولد بعمل القيام وأن قليل بعد معنا سيأيت
 وورعا   وزهدا   علما   غبار له يشق ال إذ باملولد باجلواز مفتيا   النووي باإلمام وكفى جائز األوىل

 هي وتلك منه يتجزأ ال وجزء الدين بنية يف داخل أهنا على صاحبها ميارسها كان ما إذا   فالبدعة
 منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث )من :فيقوله - والسالم الصالة عليه - الرسول منها حذر اليت
  .(رد فهو

 ال أهنا على اعتقدها إن اإلنسان عن تصدر اليت األخرى والتصرفات األفعال سائر وأما
 دنيوية أو دينية مصلحة أو هدف لتحقيق يتبعها وإمنا جوهره من هي وال الدين بنية يف تدخل

 .(حسنة )سنة :- والسالم الصالة عليه - الرسول مساه ما حتت تصنف فإهنا
 حثت والشريعة لنا املصائب أعظم ووفاته علينا النعم أعظم والسالم الصالة عليه والدته إن مث
 والكتم والسكون والصرب (ف ح دِّثأ  ر بِّك   بِِنعأم ةِ  و أ مَّا) :تعاىل قال كما النعم شكر إظهار على
 الصالة عليه بوالدته الفرح الشهر هذه يف حيسن أنه على الشريعة قواعد فدلت املصائب عند

 .اْلزن إظهار دون والسالم
 فينبغي والسالم الصالة عليه فيه ولد الذي الشهر هذا لتشريف متضمن اليوم هذا فتشريف

 ميالده شهر شرف إذ منها وهذا الفاضلة األشهر اهلل فضل مبا ونفضله االحرتام حق حنرتمه أن
 احتضنه ملا إال غريه عن متيزن ميزة وال له شرف ال اجملرد الزمان هو مبيالد والسالم الصالة عليه
 .التاريخ توجه غري كبار أحداث   من واحتواه الزمان هذا
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رُ ) :تعاىل قال القرآن فيه نزل حىت قيمة له تكن مل مثال   رمضان فشهر  أُنزِل   الَِّذي   ر م ض ان   ش هأ
ُد ى مِّن   و ب  ي ِّن ات   لِّلنَّاسِ  ُهد ى الأُقرأآنُ  ِفيهِ   [181: البقرة] (و الأُفرأق انِ  اهلأ

 يف  أ نز لأن اهُ  ِإنَّا) :تعاىل قال القرآن فيه أنزل اهلل أن لوال أمهية أي هلا كان ما القدر ليلة كذلك
ل ةِ  رِ  ل ي أ  [.1 :القدر] (الأق دأ

 من األحداث بني اإلطالق على أعظم وال القرآن بنزول واإلجالل القدر الليلة فاكتسبت
 إىل وقادها واْلضاري اإلنساين وجهها إىل البشرية وجه غري الذي والسالم الصالة عليه مولده

 اليت واملعارك والغزوات اهلجرة من ذلك بعد وقعت اليت األحداث وما واهلداية والنور العلم قيم
 عليه مولده لوال ورمحة   ونصرا   فتحا   الكرام أصحابه بعده من مث والسالم الصالة عليه النيب خاضها
 وذلك الطعام وإطعام القرآن قراءة سوى شيء   فيه ليس حسن أمر   املولد فعمل والسالم الصالة

 . وقربةُ  وبر   خري  
 واجتماع املولد وعمل ندهبا على متفق اْلسنة البدعة أن واْلاصل" :اهليتمي حجر ابن وقال

 ."حسنة بدعة أي كذلك له الناس
 عام كل يفعل ما زماننا يف ابتدع ما أحسن ومن" :النووي اإلمام شيخ شامة أبو اإلمام وقال

 والسرور الزينة وإظهار واملعروف الصدقات من والسالم الصالة عليه مولده ليوم املوافق اليوم يف
 يف وتعظيمه والسالم الصالة عليه مبحبته مشعر الفقراء إىل اإلحسان من فيه ما مع ذلك فإن

 ."- والسالم الصالة عليه – رسوله إجياد من به منَّ  ما على تعاىل هلل وشكرا   ذلك فاعل قلب
  :البدعة أقسام ذكر على نأتي وهنا
 مل ما فعل البدعة :تعاىل اهلل رمحه عصره يف - العلماء سلطان - السالم عبد بن العز قال

 - والندب - )الوجوب أحكام مخسة إىل وتنقسم والسالم الصالة عليه النيب عهد يف يعهد
 .(واإلباحة - والكراهة - والتحرمي

 .منه فهي فيه دخلت حكم فأي الشرع قواعد على البدعة تعرض أن ذلك معرفة وطريق
 عهد يف مت ما أيضا   ومنها والسنة القرآن به يفهم الذي النحو تعلم الواجبة البدع فمن -1
 كلهم الصحابة ووافقه مفرقا   كان أن بعد املصحف مجع عنه تعاىل اهلل رضي بكر أيب سيدنا
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 وكذلك - عنه تعاىل اهلل رضي - عفان بن عثمان عهد يف املصاحف استنساخ ومنها ذلك على
 .حروفه وتشكيل املصحف تنقيط
 أفعاله ُيلق الذي هو العبد بأن القائلني القدر نفاة القدرية مذهب احملرمة البدع ومن -2
 واملراد وباطنا   ظاهرا   للقرآن أن يدعي من وكل والبابكية والبهائية كالقاديانية الضالة الفرق ومنها
 .ظاهره دون باطنه
 اخلطاب بن عمر عهد يف الرتاويح لصالة واالجتماع املدارس إحداث املندوبة البدع ومن -3
 .ذلك على الصحابة وموافقة وأرضاه عنه تعاىل اهلل رضي
 .وغريها زمزم ماء من الوضوء وهبد اهلل وتقبل الصالة بعد املصافحة املباحة البدع ومن -4
 .املصاحف وتزويق املساجد زخرفة املكروهة البدع ومن -1

 يف عنها نوهنا اليت احملرمة البدع على حممول   (النار يف ضاللة وكل ضاللة بدعة كل) فحديث
 .غري ال األول القسم

 :يلي ما إىل العلماء عند وإطالقها البدعة لتعريف االستعراض هذا من وخنلص
 يندرج وال الصحابة من أحد عن وال والسالم الصالة عليه لنيب عنا يصدر مل فعل   أو قول   كل

 حيمل ذلك وعلى واإلباحة والندبة الوجوب املتضمنة الفقهية والقواعد الكليات مضمون حتت
   .(رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث )من والسالم الصالة عليه قوله

 ."مبقاصدها األمور أن" الشرعية القواعد ومن
 تنطبق أال السابقة الفقهية القاعدة عليه وطبقنا الشريف النبوي باملولد االحتفال إىل جئنا فإذا

 إليها ونصتمن واْلضور الكرمي القرآن من آيات فيه يقرأ حيث ذكر جملس أنه عن فضال   عليه
 كلمات فيه تلقى كما وجل عز اهلل من وأهله اجمللس هذا على والرمحة الربكة فتحل خبشوع

 مشائله بعض على خالهلا من فيتعرفون والسالم الصالة عليه املباركة النيب سرية يف وخطابات
 مسعوها أن بعد وأخالقهم سريهتم وحتسنت اهتدوا الناس من وكم وكم , العظيمة وأخالقه الكرمية
 واإلقتداء رهبم بطاعة أنفسهم إصالح على عازمني االحتفال أو اجمللس من وخرجوا هبا وتأثروا
 خري واحدا   رجال   بك اهلل يهدي )ألن الصحيح اْلديث يف جاء وقد الكرمي اخللق ذي برسوله
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 أفهامنا ونغلق عقولنا نضيق فلم استحبابا   لكفاه هذا إال فيه يكن مل ولو (الن  عأم محر من لك
 التشدد بلغ ورمبا حمرمة بدعة النبوي باملولد االحتفال للناس فنقول واحد معىن يف وحنصرها
 واسعة اهلل ورمحة رأيت كما سعة األمر ويف فاعله يكفر أن إىل الفكري األفق وضيق ببعضهم
 االحتماالت القارئ أخي رأيت وقد , ستداللا به سقط االحتمال إليه تطرق إذا والدليل
 .بدعة لكلمة الكثرية واملعاين العديدة

 داعي ال أنه أرى إين مث الفاحتني خري وهو باْلق قومنا وبني بيننا يفتح أن تعاىل اهلل أسأل
 وإتالف اخلطابات يف أصوات وحبال الندوات وعقد الصفحات وتدبيج اجلعجعة هذه لكل

 من فيه رأيت وقد حمرمة بدعة النبوي باملولد االحتفال للناس لنقول الكتابات يف األقالم
 ال ِّما عليه املتفق إىل ودعوتنا وأقالمنا جهودنا نصرف أن فعلينا الكثري الشيء والفوائد اْلسنات

 دعاة وجه يف كالوقوف مواجهتها جتب واليت قطعا   احملرمة األمور من العلماء بني فيه خالف
 محالت يف والسالم الصالة عليه الرسول شخص إىل ونئيسي ِّمن وغريهم الباطنية من الضاللة
 والصور أفالمهم يف جلدتنا بين من بل وغرهبا األرض شرق يف ونبيه اإلسالم على مسعورة

 فاملرء , حنورهم إىل سهامهم فنرد وساخرين مستهزئني عالمهمإ صفحات على الكاريكاتورية
 رمحة اهلل بعثه الذي اهلل نيب إىل اإلساءة من أعظم أذى وأي اجلماعة على اهلل ويد كثري بأخيه

 أماط من اهلل ورحم مجيعا   األنبياء يف تفرق ما واألخالق املثل من فيه اجتمع والذي للعاملني
 واألذى (صدقة الطريق عن األذى )وإماطة :والسالم الصالة عليه قال كما الطريق عن األذى
 .العاملني رب هلل واْلمد واملعنوي املادي يشمل
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