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 ((:إهداء ))                              

 رمحهما هللا(:  دي  )ووال أ ــ إهداء إىل روح والديت

 أسأل هللا أن يرضى عنكما، وأن جيمعين بكما يف جنة الفردوس.

، أقول هلم مجيعاً:  ب ــ إهداء إىل كل مشاخيي الذين هلم الفضل علىَّ

جزاكم هللا عين خري اجلزاء، فلكم ِمنٌَّة يف عنقي ال أستطيع الوفاء هبا، أسأل هللا أن  

 مجيعاً، وكفى ابهلل وكياًل.ازيكم هبا عين، وأن يرضى عنكم جي

ج ــ إهداء إىل كل إخواين وأقراين الذين عشت معهم خري األوقات يف طلب  

 العلم: 

 ُأشهد هللا أين أحبكم يف هللا، مجعنا هللا هبذه احملبة يف ظل عرشه يوم ال ظلَّ إال ظله.
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 :(( هعفا هللا عن ))  مقدمة المصنف                     
الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، الكرمي اجلواد، الذي خلق  ب العاملني،احلمد هلل ر 

اإلنسان من نطفة، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، يسمع دعاء اخلالئق وجييب، 

 شة عن الغريب. ب الوح  ذهِ يؤنس الوحيد، ويهدي الضال الشريد، ويُ 

يسرت العصاة، وميهل  ن اسرتمحه، ويصلح بفضله املعيب،ويرحم م   ،استغفرهيغفر ملن 

ن اتب منهم قُِبل  وأثيب، يصفح ويعفو عن الذنوب، وميهل العاصي  البغاة، وم  

ليتوب، يسرت العيوب، ويكشف الكروب، وجيزي عن العمل القليل ابجلزيل، حنمده 

 .    محد الراغبني املنيبني املنكسرين

عبده ورسوله، النيب  إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا  وأشهد أن ال

ألمته،   غ رسالته، واختزل دعوته شفاعةً ى أمانته، وبلَّ أدَّ  الذي، الكرمي، والرسول األمني

ن عصاه ن اتبعه كان من السعداء، وم  سيد األتقياء، وخليل رب األرض والسماء، م  

 واية،ران من طريق الظلمات والغِ ق اهلداية، وحذَّ طريأرشدان إىل كان من األشقياء، 

 : صلوات ريب وسالمه عليه، أما بعد
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لقدد اعتداد النداس على االحتفدال ابملولدد النبوي يف كدل عدام يف ال داين عشددددددددددددددر من ربيع 

ر ك  ن يسددددهر لذِ ومنهم م  ،  عون أنواعاً من احللوى والشددددرابفيقيمون الزينات ويوزِ  ، األول

 ،جاءت يف مولدهر اآلاثر واألخبار والقصص اليت  ك  وذِ ،  رب والتمايلوالطَّ قصائد املدح  

 ال. مأ ال يبايل أكان هذا الذي يذكره ضعيفاً موضوعاً مكذوابً على النيب 

 ؟ فما حكم هذا االحتفال

 هو حمرم؟ ووهل هو مستحب أ

ويسدددددمع البع   ،ومسدددددتحب هلل  هو طاعة :ال سددددديما واملسدددددلم يسدددددمع البع  يقولونو 

 هو حمرم وبدعة. :يقولون

 ؟!نبهلكي جنتالباطل وما  ،فما احلق لكي نتبعه

 ه إيل فصول، وكل متُ سَّ كتاب، والذي قال اهذا ما سنجيب عليه بعون هللا يف هذ

 وهى: ،مباحث فصل يتضمن 
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 الفصل األول: )) أصل االحتفال ابملولد النبوي ((             

 ة مباحث:أربعوفيه 

 (( ؟ولن أحدث االحتفال ابملولد النبوي  من الد  ن أول م  )) م  املبحث األول: 

 (( ن احتفل ابملولد من امللوك؟ن أول م  م  ))  املبحث الثاين:

 ؟ (( الباطنية الفاطمية الع بيديةدولة بذة خمتصرة عن حال الن  ))   املبحث الثالث:

يف   اً االحتفال ابملولد مل يكن موجودن بيان اتفاق العلماء على أ)) املبحث الرابع: 

 قرون اخلريية ((ال

 )) حكم االحتفال ابملولد النبوي ((  ين: الثا الفصل              

 :مباحثثالثة وفيه 

 . )) األعياد من الدين (( :أصل مهماملبحث األول: 

 . األدلة على عدم جواز االحتفال ابملولداملبحث الثاين: 

 :، وفيه سبعة أسئلةأسئلة تنتظر الرد جمليزي االحتفال ابملولداملبحث الثالث: 
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 ن أابح االحتفال ابملولد (( بهات م  د على ش)) الر  الفصل الثالث: 

 . جمليزي املولدوفيه الرد على ثالثة عشر استدالالً 

 ((  يف االحتفال ابملولد النبوي   )) القول اجل ِلي   :هتُ يد  سَّ قد و 

 فمن هللا، وإن ي ك ْن خطًأ فمين ومن الشيطان، وهللا ورسوله  )) فإن يك  صواابً 

 ،  )2(( )) الدين النصيحة ( بصرين بعييب؛ إذ نم، ورحم هللا )1(( بريئان (

 . )3(( )) واملؤمن مرآة املؤمن (

 عز وجل،مراده  وأسأل هللا أن  يوفقين، ويُدن ِعم على عبده املسكني ابلوصول إىل ا،هذ

 إنه جواد به واملسلمني؛لوجهه الكرمي، وأن ينفعين  اً خالص كتابوأن جيعل هذا ال

 . لوكيلهو حسبنا ونعم اكرمي، وهو ابإلجابة كفيل، و 

 
 (، وورد حنوه عن الصديق  2116رواه أ بو داود ) : من الكم ابن مسعود  وهو : حصيح ــ   (1)
 ( وغريهام.  4944( وأ بو داود )  55ــ رواه مسمل )  (2)

 ( .  238ال دب املفرد ( ) ــ حسن: رواه البخاري يف )  (3)
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 أمجعني.م وابرك على حممد، وعلى آله وصحبه وصِل اللهم وسلِ  

 وكتبه : أبو عبد هللا السكندري المصري   

   محمد أنور محمد مرسال        

 هـ(    1442االثنين / األول / من ربيع أول )   

 م  2020/ أكتوبر /  19الموافق:  
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 :(( األولالفصل ))                                   

 ي ((    ابملولد النبو صل االحتفال )) أ                   

 ن أحدث االحتفال ابملولد النبوي ((ن أول م  املبحث األول: )) م      

  ؟ن احتفل مبولد النيب ن أول م  م  

 ؟ن أحدث هذا األمرن أول م  وم  

 :أقوالاختلف الناس يف هذه املسألة على 

 :(( ولل األالقو )) 

 .الفاطمية الُعبيديةن احتفل ابملولد النبوي هم الدولة أنَّ أول م  

 إن شاء هللا ( بعضهم كرذا قال بع  املؤرخني، وك ري من املعاصرين ) وسيأيت ذِ وهب

 :(( القول الثاين)) 

  :ن احتفل ابملولد هوأول م  

ت ِكنين علي بن أبو سعيد ُكوُكُُبي بن زين الدي، ربلإصاحب  راملظفَّ امللك   ب ك 
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 ((:القول الثالث )) 

 أول من احتفل ابملولد هو: 

 ) الشيخ عمر بن حممد املال ( ابملوصل .

 هذا خمتصر اخلالف، وإليك دالئل كل فريق:

) اليت أطلقد  على  الُعبيدديدةن احتفدل ابملولدد هم الددولدة البداطنيدة  الدذين قدالوا  ن أول م  

 .الدولة الفاطمية ( :نفسها

 :ا على ذلكدلو است

 :(اخلطط)يف  ريزيقْ مبا ذكره امل  أ ــ 

، ومواسم تتسع هبا  ذكر األايم اليت كان اخللفاء الفاطميون يتخذوهنا أعياداً )) 

 .(( مهمع  أحوال الرعية، وتكثر ن  

  :وهي أعياد ومواسم، طول السنةوكان للخلفاء الفاطميني يف 

 ، ومولد ومولد النيب   شوراء،موسم رأس السنة، وموسم أول العام، ويوم عا
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ومولد احلسني عليهما السالم،   ،طالب رضي هللا عنه، ومولد احلسن علي بن أيب

 . )1( ومولد فاطمة الزهراء عليها السالم، ومولد اخلليفة احلاضر

 : (هـ  394، يف أحداث عام ) (عاظاالت   )يف  ريزيقْ وقال امل  

  .)2(ة مبصددددددر قَّ ابلليل يف سددددددائر الشددددددوار  واألزِ اديل  القن ويف ربيع األول ألزم الناس بوقود

 هـ (: 517 ريزي ىف أحداث سنة )قْ وقال امل  

 . )3( وجرى الرسم يف عمل املولد الكرمي النبوي يف ربيع األول على العادة

 .ي  د  نْ ش  قْ ل  أبو العباس أمحد بن علي الق    :اً من املؤرخني الذين ذكروا ذلك أيضو ب ــ  

 :يف جلوسات اخلليفة الفاطمي ،(األعشى)يف  ْند ي  الق ل ْقش  قال 

 ،يف ال اين عشدددددددددر من شدددددددددهر ربيع األوَّل مولد النيب جلوسددددددددده يف   :اجللوس ال الث 

 حلوى -كر الفائق من السد    اً يعمل يف داره الفطرة عشدرون قنطار وكان  عادهتم فيه أن  

 
 دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان. ( طـ )  436/  2ــ املواعظ والاعتبار بذكـر اخلطط والآاثر، للمقريزي )  (1)

آاثرمه يف مرص ) صـ  48/    2بأ خبار ال مئة الفاطميني اخللفاء )  اتعاظ احلنفاءــ  (2)  (   45( ح ، الفاطميون: اترخيهم وأ

 رشون ( بريوت ـ لبنان. طـ ) كتاب ان

 ( ح  101  /  3ني اخللفاء ) ياتعاظ احلنفاء بأ خبار ال مئة الفاطم ــ  (3)
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ق تُفرَّ  املولدليلة ذلك كان    فإذا  ،وتُعبأ يف ثالمثائة صدينية حناس -  من طرائف األصدنا 

 واملتصدرين كقاضي القضاة وداعي الدعاة وقراءة احل ض رة واخلطباء  :يف أرابب الرسوم

 . )1(جلوامع ابلقاهرة ومصر ..........اب

  :مفيت الداير املصرية )السابق( الشيخ :ن ذكر ذلكومَّ 

 : حيث قال)2( حممد خبيت املطيعي احلنفي

 
 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان .  576/   3ُصبح ال عىش يف صناعة الإنشا، للقلقش ندي ) ــ  (1)

   . لتشابه الامس ا  يب املطيعي ( نظر الش يخ ) محمد ن البعض خيلظ بني الش يخ ) محمد خبيت املطيعي (، و ــ  (2)

 ، وهام رجالن:  ول س امي بدون النقط

   )) ال ول ((: 

 :م (1935 -1854  هد( )1354  -  1271)   د خبيت بن حسني املطيعي احلنفي ( م) حم
  للداير اً ، كان مفتيالفيلسو  ،املنطقي ،األصويل  ،املفسر ،الفقيه ،القاهري  مث ،الصعيدي 
 .املصرية 

   )) الثاين ((:
 :م (1985 -1915هد( )  1406  - 1334)   لشافعي () حممد جنيب املطيعي ا

 ، وهو صاحب  مبحافظة أسيوط مركز أبنوب احلمام (الطوابية ) بقرية من قرى صعيد مصرلد وُ 
 .ابلبقيع يف املدينة حسب وصيتهفن ودُ ،  ة  د  وقد مات يف ج   (. تكملة كتاب اجملمو ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
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 ن أحدثها ابلقاهرة اخللفاءُ فنقول: إن أول م   ،املوالد :ر السؤال عنه ُ حدث وكأُ مما ))  

 ه(  361)  توجه من املغرب إىل مصدر يف شدوال سدنة  ،لدين هللا وأوهلم املعز    ،الفاطميون

سددددددكندرية يف شددددددعبان سددددددنة اثنتني اإلفوصددددددل إىل ثغر   ،إحدى وسددددددتني وثالمثائة هجرية

  .يف تلك السنة ن من شهر رمضانو  ل  خ  وستني وثالمثائة، ودخل القاهرة لسبع 

طدالدب، ومولدد املولدد النبوي، ومولدد أمري املؤمنني علي بن أيب  :ـفابـتدعوا ســــــــــــتة مواـلد

  )1( ((. ..ومولد احلسدني، ومولد اخلليفة احلاضدر ،السديدة فاطمة الزهراء، ومولد احلسدن

 .)2(ذا قال ك ري من املعاصرين وهب

 
 (   53من ال حاكم، خبيت املطيعي ) صــ ــ أ حسن الالكم فامي يتعلق ابلس نة والبدعة  (1)

 . وت ــ لبنانطــ ) دار الكتب العلمية ( بري 

 ( طـ ) مطبعة الاس تقامة ( القاهرة.   62، لل س تاذ: حسن الس ندويب، ) صــ اترخي الاحتفال ابملودلــ انظر:   (2)

 (2007ار الغد اجلديد( ط ال وىل )( طــ )د 147) صــ  تاوى املهمة لعامة ال مةالف الش يخ ابن ابز، انظر:  :ومهنم

 للش يخ :   ،القول الفصل يف حمك الاحتفال خبري الرسل ، وانظر: مجع وترتيب: صالح ادلين محمود السعيدالقاهرة . 

سامعيل بن محمد الانصاري،   ، وانظر:  ( طـ ) دار البصرية ( الإسكندرية ــ مرص 72:  64) صــ  اإ

بداع يف مضار الابتداع  ( طــ ) مكتبة الرشد ( الرايض . وغريمه كثري .  231عىل حمفوظ ) صــ ، للش يخ الإ
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 (:( ثاين)) أدلة أصحاب القول ال

امللك املظفر أبو سددددددددددددعيد  ربل،إ: صدددددددددددداحب ن احتفل ابملولد هوالذين قالوا  ن أول م  

ت ِكنيي بن زين الدين علي بن ُبُ وكُ كُ   .)1( ب ك 

 ، ومنهم:مجاعة من املؤرخني مبا ذكره: استدلوا على ذلك

 :قال ابن اجلوزي  

ف له احلافظ ابن  ربل، وألَّ إن أحدثه من امللوك امللك املظفر أبو سعيد صاحب وأول م  

ي ة  ،امللك املظفر  لف دينار، فأجازه (التنوير يف مولد البشري النذير) :ساه أتليفاً  ِدح 

، وكان  وحيتفل به احتفاال هائالً  ،وصنع امللك املظفر املولد، وكان يعمله يف ربيع األول

   .عادالً   اً دمدالد، ععاقالً   ، بطالً شجاعاً  شهماً 

 ا سنة د كَّ د  ة عدندديدمدج ب درندفدر الداصِ دحدم ودات وهدى أن مدك إلد لداملي ده فددتد  مدالدوط

 
 (   121/  4امس تريك معناه ابلعريب: )) ذئب أ زرق (( انظر: وفيات ال عيان )  امس كوكبوري:ــ   (1)

حسان عباس.  طـ ) دار صادر ( بريوت ـ لبنان . ت دكتور اإ
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   . )1(ة وستمائة، حممود السرية والسرير ثالثني 

 ربل: إ صاحب ترمجة معرض يف هللا( )رمحه كانل  خ   ابن قال
 

ر عن اإلحاطة  فإن الوصف يقصُ  :وأما احتفاله مبولد النيب صلى هللا عليه وسلم)) 

  فيه، أن أهل البالد كانوا قد سعوا حبسن اعتقاده وهو: منه فاً لكن نذكر طر  به،

بغداد واملوصل  :م ل -فكان يف كل سنة يصل إليه من البالد القريبة من إربل 

من الفقهاء   ك ريٌ   خلقٌ  -نصيبني وبالد العجم وتلك النواحي وسنجار و  واجلزيرة

   . راء والشعراءوالق   اظوالصوفية والوعَّ 

ب ص  ن بن  ويتقدم مظفر الدي احملرم إىل أوائل شهر ربيع األول، يتواصلون منوال يزالون 

  :بة وأك رعشرين قُ  ة أربع أو مخس طبقات، ويعمل مقداربَّ كل قدُ   ،باب من اخلشب قِ 

 لكل واحد قبة،  :لألمراء وأعيان دولته منها قبة له، والباقي

 
عانة الطالبني عىل حل أ لفاظ فتح املعني )  (1) حياء الكتب العربية (.  364/  3 ــ اإ  ( طـ ) ُطبع مبطبعة دار اإ
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 .)1(ة ...... (( ملستجمللفاخرة االزينة ا  باب  نوا نوا تلك القِ ر زيَّ ف  فإذا كان أول ص  

 :قال ابن كثري 

ت ِكنيالدين علي بن  أبو سعيد كوكُبي بن زين امللك املظفر))   أحد األجواد :ب ك 

ر اجلامع املظفري بسفح م  والسادات الكُباء وامللوك األجماد، له آاثر حسنة، وقد ع  

ه املعظم من ذلك، واعتل فمنعزة، ر  بسياقة املاء إليه من ماء بد    قاسيون، وكان قد همَّ 

مقابر املسلمني ابلسفوح، وكان يعمل املولد الشريف يف ربيع األول،  نه قد مير على 

رمحه   ،عادالً   عاملاً  عاقالً   بطالً  شجاعاً  وكان مع ذلك شهماً  ،هائالً  وحيتفل به احتفاالً 

 . )2(( وأكرم م واه ...... ( ،هللا

 
حسان عباس .  711/   4وفيات ال عيان ) ــ  (1)  ( طـ ) دار صادر ( بريوت ـ لبنان . ت دكتور اإ

 ( طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة .  119ــ  118/   13ــ البداية والهناية )  (2)

ن احتفل  حأ  ن ابن كثري أ ن أ ول م   ليس يف الكم   تنبيه :   دثه هو املكل املظفر، ل يلزم من ِذكر احتفاهل بأ نه أ ول م 

 كره لحتفال املكل املظفر أ نه ح من املؤرخني ابل ولية ل يلزم من ذِ ن مل يرِصر ولك م   . دون غريه _ كام هو ظاهر _ 

 .   ن احتفلأ ول م  

ـاب عن ذكل بأ نه: لو ثبت الاحتفال عن غريه ذلكروه وما أ غفل  ه . و وقد يُـج 

 وابهلل التوفيق .  
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 الشوكاين )رمحه هللا(: قال

  ي بن زين الدين ر أبو سعيد كوكُب املظف الكردي وأمجوا أن املخرت  له السلطان  )) ...

ت ِكنيس  . )1(بل ..... (( ر إصاحب  ب ك 

 )) القول الثالث ((:

 وهو قريب من القول ال اين، وهو:

 أول من احتفل ابملولد هو: )الشيخ: عمر بن حممد املال( ابملوصل .

 بدع واحلوادث(:ى إنكار ال)الباعث عليف كتابه: قال أبو شامة

)) وكان أول م ن فعل ذلك ابملوصل الشيخ: عمر بن حممد املال، أحد الصاحلني 

 )2(املشهورين، وبه اقتدى يف ذلك صاحب إربل وغريه رمحهم هللا تعاىل (( 

 
 ( طـ ) مكتبة اجليل اجلديد ( صنعاء ـ المين .  1087/  2ــ الفتح الرابين من فتاوى الإمام الشواكين )  (1)

ناكر البدع واحلوادث، ل يب شامة ) صـ 2)  ( طـ ) مطبعة الهنضة احلديثة (   21( ــ الباعث عىل اإ

 م (.  1981هـ ــ  1401طـ الثانية:) 



 يف االحتفال ابملولد النبوي   القول اجللي  

18 
 

 )) الرتجيح (( :  

 :- وهللا تبارك وتعاىل أعلى وأعلم - الراجح ىف نظرى

 النبوي:  ن احتفل ابملولد ن أول م  أ

 . الدولة الفاطمية :وزورًا باطنية اليت أطلق  على نفسها كذابً ال الُعبيديةالدولة 

 )) برهان ذلك ((: 

 ويؤيده: ،)1(م ه ممن ذكرانهريزي وغري كره من كالم املؤرخني كاملق  ما سبق ذِ 

 ((: )) أوالً 

ملؤرخون هلا أن إحداث االحتفال ابملوالد من عادات هذه الدولة الباطنية كما أطبق ا

 .وهللا أعلم ،)2(ذلك على 

 

 
 وما بعدها (   10ظر: ) صــ  ــ ان (1)

 بريوت ـ لبنان. ( طـ ) دار الكتب العلمية (  436/  2املواعظ والاعتبار بذكر اخلطط والآاثر، للمقريزي )  ــ  (2)
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   )) اثنًيا ((:

 . دم على النايفقَّ ، والدُمد  ِب  مُ ن احتفل ُم  ِب  الفاطمية أول م    الُعبيديةن قال أن الدولة  م  

 )) اثلثاً ((: 

،  هد( 474)ت نسب صاحب "طبقات األصولني" رسالة إىل اإلمام أيب الوليد الباجي 

 د؛ حيث قال: يف التحذير من بدعة املول

 )) مؤلفاته: ألَّف حنو ثالثني مؤلَّفاً يف علوم عدة، منها: إحكام الفصول يف أحكام

 .  )1(....... ((  والرسالة يف التحذير من بدعة مولد النيب األصول .... 

 )2(وقد نشرت هذه الرسالة جملُة اإلصالح   

 
 م ( 1947هـ ــ  1336( )  254/  1( ــ الفتح املبني يف طبقات ال صولني، لل س تاذ: عبد هللا مصطفى املراغي ) 1)

براهمي الهتايم ) صــ وانظر: ) هجود علام  ( هامش،   421ء املغرب يف ادلفاع عن عقيدة أ هل الس نة( ادلكتور: اإ

 كتاب: )) علامء املغرب ومقاومهتم للبدع والتصوف والقبورية ((،  طـ ) مؤسسة الرساةل انرشون (، وانظر 

 (.  2007( النارش ) جريدة السبيل ( طـ الثانية )  132مصطفى ابجو، ) صــ 

 (، وانظر كتاب: ) هجود علامء املغرب يف ادلفاع عن عقيدة أ هل الس نة( 278اجملدل ال ول / العدد اخلامس / صــ  ( ــ )2)

براه  ( هامش، طـ ) مؤسسة الرساةل انرشون (  421مي الهتايم ) صــ ادلكتور: اإ
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ملرجحات القوية أبن فلو ثبتت نسبة هذه الرسالة إىل اإلمام الباجي لكانت من ا

هي أول م ن احتفل ابملولد النبوي؛ ألن بني  الدولة العبيدية الباطنية )الفاطمية( 

 مفاو ز.     ،هـ( 630)ت  كوكربيوامللك املظفر   هـ( 474)ت الباجي  اإلمام

لعلهم أول م ن أظهر االحتفال ابملولد، مث كان أول م ن احتفى به هذا االحتفاء    وأقول:

 ظهره: امللك املظفر صاحب إربل، وهللا أعلم.الشديد وأ

 وابهلل التوفيق ...

( سنة تقريباً   350  نه على مدى مخسني وثالث مائة عام )إ_ وعلى وفق ما رجحناه ف

 وإن املتتبع للتاريخ اإلسالمي ،اً عند املسلمنيمل يكن االحتفال ابملولد النبوي معروف

 عند املسلمني األوائل يف مل تكن موجودة ،ةأن م ل هذه االحتفاالت حمدث اً يعلم يقين

 .)1( الُعبيديةقرون اخلريية حىت جاءت الدولة الفاطمية ال

 
ن أ حدثه امل (1) ن قال: أ ول م   كل املظفر . ــ هذا عىل ِوفْق ما رحجناه، وقد ذكران أ ن من العلامء م 
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وال  ،الندداسكددام وال العلمدداء وال عددامددة من احلُ  طوال هددذه املدددة أحدددٌ  ابملولددد لم حيتفددلف

 .عليه أو أمر به أو تكلم عنه أحدٌ  حثَّ 

 .وهللا أعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يف االحتفال ابملولد النبوي   القول اجللي  

22 
 

 )) تنبيه مهم ((:                                

امللك املظفر: وإن مدحه مؤرخون، فهناك م ن ذمَّ أشددددياء فيه وهو من معاصددددريه، وهو: 

  "ايقوت احلموي"

  حيث قال:  "معجم البلدان"؛يف كتابه : 

ِطبا  هذا األمري خمتلفة متضادة: فإنه ك ري الظلم، ع ُسو  ابلرعية، راغب يف أخذ  )) 

قراء، ك ري الصدقات على  جهها، وهو مع ذلك مفضل على الفاألموال من غري و 

 )1(الغرابء، يسري األموال اجلمَّة الوافرة، يستفك هبا األسارى من أيدي الكفار (( 

 وهللا أعلم

 وابهلل التوفيق ...

 

 
 (  138/  1( ــ معجم البدلان، للش يخ: شهاب ادلين أ يب عبد هللا ايقوت بن عبد هللا امحلوي الرويم البغدادي ) 1)

 طـ ) دار صادر ( بريوت. 
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 )) املبحث الثاين ((:                               

 من امللوك؟  ابملولد ن احتفل ن أول م  ( ــ م  2)                   

 الباطنية   الُعبيديةن أحدث االحتفال ابملولد النبوي الدولة  وفق ما رجحناه أن أول م  على  

   تفل ابملولد؟حن ان ملوكهم كان أول م  ن م  ولكن م  ) الفاطمية (، 

 )) اجلواب ((:

  :ن احتفل ابملولد من الفاطمني هوم   أول 

 .)1(( ) املعز لدين هللا الفاطمي 

 
 
 
 
 

 
 (   53ــ أ حسن الالكم فامي يتعلق ابلس نة والبدعة من ال حاكم، خبيت املطيعي ) صـ  (1)

 بنان . طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ ل 
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 ((:       لث)) املبحث الثا

  الباطنية الفاطمية: الع بيديةدولة بذة خمتصرة عن حال ال( ــ ن  3)          

خرجد  طدائفدة من   -يف عهدد اخلالفدة العبداسدددددددددددددديدة :وابلتحدديدد-يف القرن الرابع اهلجري 

 مألهن؛  وأقاموا دولة خاصددددة هبم يف مصددددر والشددددام ،الشدددديعة عن اخلالفة  الُعبيديةالباطنية  

  :وأطلقوا على دولتهم ،)1(  ويظهرون التشديع ألهل البي  ،يبطنون الكفر والزندقة  واكان

  .)2( اانً وعدو  كذابً وزوراً وظلماً   واليت انتسب  إىل فاطمة ،الفاطمية الدولة

 
 ( طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة، وقد اش هُترت عن الغزايل والباِقالين   303/   11ــ البداية والهناية )  (1)

 .  رون الرفض، ويبطنون الكفر احملض ((ظهِ)) هؤلء قوم يُ ذه امجلةل :  وغريهام ه

 ات ال عيان وأ نباء ابناء الزمان وانظر: وفيمن املؤرخني والعلامء،  وقد ذكر ذكل وطعن يف نس هبم جامعات  ــ  (2)

 لبنان، وانظر: اترخي الإسالم ( ترمجة املهدي عبيد هللا، طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ  118ــ  117/  3) 

 ( س نة اثنتني وعرشين وثالمثائة، حرف العني، ترمجة:  108/  24ووفيات املشاهري وال عالم، لذلهيب ) 

 (  203ــ  202/  11طـ ) دار الكتاب العريب ( وانظر: البداية والهناية  ) (، 85عبيد هللا املهدي، رمق )

 طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة،وقد عقد ابن كثري فصال  يف بيان بطالن نس هبم، وانظر: مقدمة اترخي اخللفاء  

 والتوايل، وم العوايل يف أ نباء ال وائل ( طـ ) دار ابن حزم ( بريوت ـ لبنان، وانظر: مسط النج 8) صـ 

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان .  541/  3عبد املكل بن حسني الشافعي العامصي امليك ) 
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 قال هلم:يُ  :يهودي )1(ل املؤرخني يرون أهنم ينحدرون من أصبل إن احملققني من 

 ،إنه يهودي :قيل  ،)2(ح املشدددددددهور ابلقدا  ميمون بن ديصدددددددانء  وهم أبنا ،العبيديون ( )

  :دعىيُ  )3(ي إنه جموس :وقيل

ازي، و  ي األه  وِ ن  بن ميمون القداح بن ديصدان ال دَّ  هللابن أمحد بن عبد   سدعيد بن احلسدني

 رها، ولقب نفسه ابملهدي ش  ون   بيد هللا عندما أراد إظهار دعوتهى بعسمَّ وسعيد هذا ت  

 قال:فالنسبة الصحيحة لدولته أن يُ  ؛ املهدي () عبيد هللا

 .)4( " كما ذكر ذلك مجلة من العلماء احملققنيالُعبيدية" 

 
 ) درا الكتاب العريب ( ( طـ 276ــ  275/  39اترخي الإسالم، لذلهيب ) ــ  (1)

 لعلمية ( بريوت ـ لبنان . ( طـ ) دار الكتب ا 279/   16ــ مجموع الفتاوي )  (2)

ية، )  (3) الحَّ َّة والصَّ  ( طـ ) دار الكتب العلمية( بريوت ـ لبنان .  139/  2ــ كتاب الروضتني يف أ خبار ادلولتني النُّوري

ية، )  (4) الحَّ َّة والصَّ  ( طـ ) دار الكتب العلمية( 141ــ  140/  2ــ انظر: كتاب الروضتني يف أ خبار ادلولتني النُّوري

 ( طـ ) دار الكتاب العريب (، 267ــ  275/  39م ووفيات املشاهري وال عالم، لذلهيب ) بريوت ـ لبنان .اترخي الإسال 

ن غرب، لذلهيب )   ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان، 16 /  2الِعرب يف أ خبار م 

 ء ال وائل والتوايل،  مسط النجوم العوايل يف أ نبا( طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة،  303ــ  302/  11البداية والهناية ) 

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان .  541/  3عبد املكل بن حسني الشافعي العامصي امليك ) 
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مقاالت بعض املؤرخني والعلماء يف عبيد هللا املهدي مؤسس الدولة الباطنية وإليك  

 )الفاطمية (: الع بيدية

 :ين الَّ قال الباق  

 أعدم  ،على إزالة ملة اإلسالم اً  حريصاً  خبي اً كان املهدي عبيد هللا ابطني))   

 .)1(( ( ..... العلماء  

  :قال ابن خ ل ك ان   

 .)2()) وأهل العلم ابألنساب من احملققني ينكرون دعواه يف النسب (( 

 :قال اإلمام الذهيب  

 رن ولد جعفالفاطمية، افرتى أنه م   الُعبيديةاملهدي  عبيد هللا، والد اخللفاء الباطنية )) 

 )3( (( الصادق

 
 ( طـ ) دار ابن حزم ( بريوت ـ لبنان .   9ــ مقدمة اترخي اخللفاء، للس يوطي ) صـ  (1)

ف يات ال عيان وأ نباء أ بناء الزمان ) 2)  ( ترمجة: املهدي عبيد هللا، طـ ) دار صادر ( بريوت  118ــ  117/  3( ــ و 

 لمية ( بريوت ـ لبنان . ( طـ ) دار الكتب الع  16/   2( ــ العرب يف أ خبار من غرب، لذلهيب ) 3)
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  ، إن شاء هللاقريباً  ،اً  وزور أهل العلم يف نسبتهم لفاطمة كذابً  كر كالموسيأيت ذِ 

                           ،وألن الناس يف مصر والشام لن تقبل الطعن يف صحابة النيب 

طمية حاكم الدولة الفا  – ز  فخا  املعِ  ،والعقائد الفاسددددددددددة اليت يعتقدوهنا وال يظهروهنا

الىت ظدداهرهددا الرف  وابطنهددا  الُعبيددديددةس وانقالهبم على دولتدده البدداطنيددة من ثورة النددا -

 . الكفر احمل 

 ؛فأمر إبقامة عدة احتفاالت  ،هل البي  أفأراد اسددددددتمالة قلوب العامة وإظهار مناصددددددرة 

 .)1(  لكي يظهر للناس حبه للصحابة وألهل البي

 فابتدعوا ستة موالد ((:)) 

  النبوي. املولد -1

  . مولد علي -2

 .مولد فاطمة  -3

 
اف (.  42ــ  38ــ بغية السائل من أ وابد املسائل، وليد املهدي )  (1)  ( طـ ) دار الرَّ
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  .مولد احلسن   -4

    .مولد احلسني  -5

  .)1(ر مولد اخلليفة احلاض -6

 .)2(اهرة ه ابلق(  362) وكان االحتفال األول سنة 

 .)3((  ه 467 -ه   357 من ) وقد استمرت دولتهم يف مصر 

 

 

 

 

 
 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان.  436/  2ط والآاثر، للمقريزي )  ــ املواعظ والاعتبار بذكر اخلط  (1)

 (   53من ال حاكم، خبيت املطيعي ) صـ أ حسن الالكم فامي يتعلق ابلس نة والبدعة ــ  (2)

 طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان . 

 بعدها، ح . ( وما  365ــ انظر: املوسوعة املوجزة يف التارخي الإساليم )  (3)
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 الباطنية ) الفاطمية (:  الع بيديةولة بعض أقوال املؤرخني والعلماء يف حال الد 

   قال اإلمام أبو شامة )رمحه هللا( يف الروضتني: 

وقد ذكر   ،وقهروا العباد ،فملكوا البالد  ،أظهروا للناس أهنم شرفاء فاطميون)) ...

بل املعرو   ،وال نسبهم صحيحاً  مجاعة من أكابر العلماء أهنم مل يكونوا لذلك أهالً 

كان والد    :وقيل ،بيد هذا من نسل القداح امللحد اجملوسيوالد عُ ان وك ،بيدأهنم بنو عُ 

   .وكان حداداً  ،من أهل سلمية من بالد الشام بيد هذا يهودايً عُ 

وزعم أنه علوي    ،بيد هللاى بعُ فلما دخل املغرب تسمَّ  ،سعيداً بيد هذا كان اسه  وعُ 

بل   ،نساب العلويةمل يذكره أحد من مصنفي األ ،ليس بصحيح وادعى نسباً  ،فاطمي

مث ترق  به احلال إىل أن   ،كرهمنا ذِ وهو ما قدَّ  ،هسب خالف  من العلماء ابلنَّ  ذكر مجاعةٌ 

   .سب  إليهرب ونُ املغوبين املهدية  ،ى ابملهديوتسمَّ  ،كل  م  

على إزالة امللة  حريصاً   ، به متسرتاً  ،ابلتشيع  متظاهراً  ،لإلسالم عدواً   خبي اً  وكان زنديقاً 

ده إعدامهم وكان قص   ،قتل من الفقهاء واحملدثني والصاحلني مجاعة ك رية ،ةاإلسالمي
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وهللا متم } فيتمكن من إفساد عقائدهم وضاللتهم ،كالبهائم  ليبقى العامل  ؛من الوجود

 . {نوره ولو كره الكافرون

 ،وهوإال أسر   ، جيهرون به إذا أمكنتهم الفرصة ،ونشأت ذريته على ذلك منطوين

وبقي هذا البالء   ،ن أمكنهم إضالله من العباديضلون م   ،البالد م منب ون يفوالدعاة هل

على اإلسالم من أول دولتهم إىل آخرها وذلك من ذي احلجة سنة تسع وتسعني 

  .ومئتني إىل سنة سبع وستني ومخس مئة

واقتدى   ،ضع  املكوس على الناسووُ  ،واستحكم أمرهم ،رت الرافضةويف أايمهم ك ُ 

   .شامفسدت عقائد طوائف من أهل اجلبال الساكنني ب غور الوأُ  ،مهبم غريه

لضعف عقوهلم وجهلهم ما مل يتمكنوا من  ؛عاهتم منهمن دُ ومتكَّ  ،واحلشيشية نو  منهم

هللا على املسلمني  نَّ وأخذت الفرنج أك ر البالد ابلشام واجلزيرة إىل أن م   ،غريهم

  .بكيات  بظهور البي  األ  

 ،قاب العبادوأزالوا هذه الدولة عن رِ  ،فاسرتدوا البالد ،صالح الدين مه م لُ وتقدَّ 
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 ،هر هلم ذلك بني العوامشتُ احىت  ،عون الشر  ونسبتهم إىل جموسي أو يهودييدَّ 

 وإمنا هي الدولة اليهودية أو اجملوسية ،ةويَّ ل  الدولة الفاطمية والدولة الع   :فصاروا يقولون

 .)1((( الباطنية امللحدة ....  

 : وقال 

نسبهم هذا وأوضح حماهلم وما كانوا عليه من التمويه وعداوة اإلسالم وقد بني )) 

مجاعة ممن سلف من األئمة والعلماء وكل متور  منهم ال يسميهم إال بين عبيد  

األدعياء أي يدعون من النسب ما ليس هلم ورمحة هللا على القاضي أيب بكر حممد بن  

الباطنية عن بطالن نسب  ه املسمى بكشف أسرارابكت  الطيب فإنه كشف يف أول

 هؤالء إىل علي رضي هللا عنه وأن القداح الذي انتسبوا إليه دعي من األدعياء ممخرق

 )2( (( كذاب وهو أصل دعاة القرامطة لعنهم هللا

 
ية، )  (1) الحَّ َّة والصَّ  (   140ــ  139/  2ــ كتاب الروضتني يف أ خبار ادلولتني النُّوري

 ية( بريوت ـ لبنان . طـ ) دار الكتب العلم 

ية، )  (2) الحَّ َّة والصَّ  ( طـ ) دار الكتب العلمية(   141ــ  140/  2ــ كتاب الروضتني يف أ خبار ادلولتني النُّوري
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   :قال ابن خ ل كان

 .)1(وأهل العلم ابألنساب من احملققني ينكرون دعواه يف النسب 

 : ةالم ابن تيميقال شيخ اإلس

 يظهرونوكانوا    ،فإن القاهرة بقي والة أمورها حنو مائيت سنة على غري شريعة اإلسالم))  

   فيهم الغزايل: أهنم رافضة وهم يف الباطن: إساعيلية ونصريية وقرامطة ابطنية كما قال

 فه يف الرد عليهم: يف كتابه الذي صنَّ  (رمحه هللا تعاىل)

 . الكفر احمل طنه واب ، ظاهر مذهبهم الرف 

 احلنفية واملالكية والشافعية   :من  ،همتُ طوائف املسلمني: علماؤهم وملوكهم وعامَّ     واتفق

 ، وأن قتاهلم كان جائزاً  ،اإلسالمواحلنابلة وغريهم: على أهنم كانوا خارجني عن شريعة 

 ح ملبيد هللا بن ميمون القدا هم كان عُ وأن جدَّ  ،بل نصوا على أن نسبهم كان ابطالً  

 
 بنان . بريوت ـ ل 

ف يات ال عيان وأ نباء أ بناء الزمان ) ( ــ 1)  . بريوت( ترمجة: املهدي عبيد هللا، طـ ) دار صادر (  118ــ  117/  3و 
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  .يكن من آل بي  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

أيب احلسن القدوري إمام   :الشيخ  وشهد بذلك م لُ   ،وصنف العلماء يف ذلك مصنفات

أيب يعلى إمام  :القاضي وم لُ  ،أيب حامد اإلسفرائيين إمام الشافعية :احلنفية والشيخ

 أيب حممد بن أيب زيد إمام املالكية.  وم لُ  ،احلنبلية

وساه " كشف   ،ف أسرارهميف كش   بن الطيب فيهم كتاابً وصنف القاضي أبو بكر 

 األسرار وهتك األستار " يف مذهب القرامطة الباطنية.  

من  ،دون يف بالد اإلسالم من اإلساعيلية والنصريية والدرزية وأم اهلموج  والذين يُ 

 أتباعهم.  

 من " وزير هوالكو " النصري الطوسي وهم الذين أعانوا التتار على قتال املسلمني وكان

 . )1(( ( مث الرافضة بعدهم ،هماس عداوة للمسلمني وملوكِ أئمتهم. وهؤالء أعظم الن

 

 
 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان .  279/   16ــ مجموع الفتاوى )  (1)
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  :عن الفاطمينيقال احلافظ ابن كثري

 وأجُبهموكانوا من أعىت اخللفاء  ،اخللفاء، وأك رهم ماالً  وقد كان الفاطميون أغىن)) 

ظهرت يف دولتهم البد  واملنكرات،  ،خب هم سريرةأجنس امللوك سرية وأوأظلمهم، و 

ر  رض الشام ، وك ُ ادر أهل الفساد، وقل عندهم الصاحلون من العلماء والعبَّ وك ُ 

   .ةيَّ يشِ شِ ة واحل  يَّ زِ ر  النصريية والد  

حىت أخذوا القدس وانبلس وعجلون   ،م بكمالهوتغلب الفرنج على سواحل الشا

ُبية وابنياس وصور وع ليث وصيدا الشوبك وطو ك والغور وبالد غزة وعسقالن وكر 

ومجيع ما واىل ذلك إىل بالد آايس وسيس،  ،وبريوت وعكا وصفد وطرابلس وأنطاكية

ال   غري ذلك، وقتلوا خلقاً واستحوذوا على بالد آمد والرها ورأس العني وبالد شىتَّ 

   .وصفيُ د وال ال حيُ وا ذراري املسلمني من النساء والولدان ما  ب  يعلمهم إال هللا، وس  

 مها برعايته، وحني زال  وسلَّ  ،ولكن صاهنا هللا بعنايته ،وكادوا أن يتغلبوا على دمشق

 أعاد هللا هذه البالد كلها إىل أهلها من السادة املسلمني، وردَّ  ،أايمهم وانتق  إبرامهم
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 . )1(((  كسهم مبا كسبوا يف الدنيا ويوم الدينر  هللا الكفرة خائبني، وأ  

 : القو 

 .(( كر الطعن يف نسب الفاطميني، من أئمة بغداد وغريها من البالدذ  )) 

ح يف نسب تتضمن الطعن والقد   ،راضِ ويف ربيع اآلخر منها كتب هؤالء ببغداد حم   )) 

اخللفاء املصريني الذين يدعون أهنم فاطميون وليسوا كذلك، ونسبتهم إىل ديصان بن 

  .سعيد اخلرمي

والفقهاء واألشرا  واألماثل واملعدلني  العلماء والقضاةاعة من وكتب يف ذلك مج

زار امللقب ابحلاكم، منصور بن نِ  :وهو –أن الناجم مبصر  والصاحلني، شهدوا مجيعاً 

 حكم هللا عليه ابلبوار، واخلزي والدمار، والنكال واالستئصال، ابن معد بن إساعيل

   .بن عبد الرمحن بن سعيد، ال أسعده هللا

 ن تقدم منوم   -ب ابملهدي بيد هللا، وتلقَّ ى بعُ صار إىل بالد املغرب تسمَّ ملا   نهفإ

 
 . ( طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة  231/   12ــ البداية والهناية )  (1)
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 ،ارجو  خ   عياءُ أد   (عليهم لعنة هللا ولعنة الالعنني عليه و )األجناس واألرجاس  سلفه من 

ه عن ابطلهم، نزَّ وال يتعلقون بسبب، وأنه مُ  ،ب هلم يف ولد علي بن أيب طالب س  ال ن  

  .وزورٌ  االنتساب إليه ابطلٌ  من عوهوأن الذي ادَّ 

ف عن إطالق القول يف هؤالء  من أهل بيواتت الطالبيني توقَّ  وأهنم ال يعلمون أحداً 

يف احلرمني، ويف أول أمرهم  اخلوارج أهنم أدعياء، وقد كان هذا اإلنكار لباطلهم شائعاً 

إىل  مٌ وه  م، أو يذهب س على أحد كذهبُ مينع أن يدلَّ  انتشاراً  منتشراً  ،ابملغرب

  .عوهتصديقهم فيما ادَّ 

 ، ملحدون زاندقة معطلون،فجارٌ  فساقٌ  فارٌ وسلفه كُ وأن هذا الناجم مبصر هو 

نوية واجملوسية معتقدون، قد عطلوا احلدود، وأابحوا ولإلسالم جاحدون، وملذهب ال َّ 

 عوا وا اخلمور، وسفكوا الدماء، وسبوا األنبياء، ولعنوا السلف، وادَّ الفروج، وأحل  

 .تب يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وأربعمائةالربوبية، وكُ 

 وابن األزرق  ،والرضي ،املرتضى :فمن العلويني ،ك ريٌ   وقد كتب خطه يف احملضر خلقٌ 
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 .املوسوي، وأبو طاهر بن أيب الطيب، وحممد بن حممد بن عمر، وابن أيب يعلى

   .، وأبو العباس بن السورييأبو حممد بن األكفاين، وأبو القاسم اخلزر  :ومن القضاة

وأبو احلسني القدوري،  ،الكشفلي أبو حامد اإلسفراييين، وأبو حممد بن :ومن الفقهاء

   .وأبو عبد هللا الصيمري، وأبو عبد هللا البيضاوي، وأبو علي بن محكان

وكتب فيه خلق ك ري.   ،رئ ابلبصرةك ري، وقُ   ق  يف خل   أبو القاسم التنوخي :ومن الشهود

 .)1( (( الفرج ابن اجلوزي عبارة أيبهذه 

 : وقال

 ومعلوم أن هؤالء قد ملكوا داير مصر مدة طويلة، فدل ذلك داللة قوية ظاهرة أهنم ))  

 ليسوا من أهل بي  النبوة، كما نص عليه سادة القضاة والشهود والفقهاء والكُباء، وقد

  وساه ،نتسبني إىل الفاطمينييف الرد على هؤالء القوم امل كتاابً الين  صنف القاضي الباقِ 

 ح أمرهم لكلن ر فيه فضائحهم وقبائحهم، ووضَّ  " كشف األسرار وهتك األستار"   

 
 ( طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة .  303ــ  302/   11البداية والهناية ) ــ  (1)
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    :وقد كان يقول يف عبارته من مطاوي أفعاهلم وأقواهلم، اً شيءأحد يفهم 

.)1(   ((ويبطنون الكفر احمل ،الرف  يظهرونمهؤالء قو  »

 : وقال

 كما ذكر هؤالء السادة العلماء، واألئمة  عياءهؤالء أد   ومما يدل على أن :قل  )) 

 .)2(......... ((   وال إىل فاطمة كما يزعمون  الفضالء، وأهنم ال نسب هلم إىل علي   

 :  ذهيبقال اإلمام ال

 الفاطمية، افرتى أنه من ولد جعفر الُعبيديةاملهدي  عبيد هللا، والد اخللفاء الباطنية  ))

 .)3( (( الصادق

 : ال الشاطيبقو 

 الذين ملكوا مصر وإفريقية، زعم  أن األحكام الشرعية إمنا هي خاصة  الُعبيدية)) 

 
 ( طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة .  303/   11ــ البداية والهناية )  (1)

 ــ املصدر السابق .  (2)

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان .  16/   2ــ العرب يف أ خبار من غرب، لذلهيب )  (3)
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هلم، كما   فالنساء إبطالق حاللٌ   :وا عن تلك املرتبةفقد ترقَّ   :ابلعوام، وأما اخلواص منهم

 أن مجيع ما يف الكون من رطب وايبس حالل هلم أيضاً، مستدلني على ذلك 

 .)1( (( ال يرضاها ذو عقل خبرافات عجائز

( لعدم اعتماد إمامتهم وعدم اتريخ اخللفاء)مل يذكرهم يف كتابه واإلمام السيوطي: 

 ته.ح بذلك يف مقدمكما صرَّ   صحتها

 :  السيوطيقال 

 هم كر أن جدَّ ومل أورد أحداً من اخللفاء العبيديني؛ ألن خالفتهم غري صحيحة، وذُ )) 

 . )2( ((  جهلة العوامساهم ابلفاطميني جموسي، وإمنا

 : وقال

 األنبياء، ن أظهر سبَّ أن أك رهم زاندقة خارجون عن اإلسالم، ومنهم م   ا:ومنه)) 

 
 (   44/  2ــ الاعتصام )  (1)

 ( طـ ) دار ابن حزم ( بريوت ـ لبنان.  8ــ اترخي اخللفاء، ذكر هذا يف مقدمة الكتاب ) صـ  (2)
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  خبيثٌ  ر منهم رافضي  ددي ِ دخ  دن أمر ابلسجود له، والومنهم م  ن أابح اخلمر، ومنهم م  

 ، هؤالء ال تنعقد هلم بيعة وم لُ  (رضي هللا عنهم)أيمر بسب الصحابة  لئيمٌ 

 .)1( (( هلم إمامة وال تصح

 : (مسط النجوم)يف وقال عبد امللك العاصمي

 فأثب   :فريقية مث مبصرلف يف صحة نسب هؤالء العبيدين القائمني إبوقد اختُ )) 

 .   ونفاه مجاعة ك ريون نسبهم وصححه مجاعة

 ال ء،  عياد  بة أ  ذ  واجلمهور على عدم صحة نسبهم، وأهنم ك   :قال العالمة ابن خلكان

 .)2(((   هلم يف النسبة احملمدية أصالً  حظَّ 

 :قال الشيخ املراغي  

 أقدامها. واختذت من اجلامع األزهر : فكان  دولة الفاطمني قد وطدت  وأما يف مصر))  

 
 ــ املصدر السابق . ذكر الإمام ذكل يف معرض الالكم عن أ س باب عدم ِذكرمه يف الكتاب وذكر مجةل من   (1)

 ال س باب، ومهنا هذا السبب .  

 (   541/  3العوايل يف أ نباء ال وائل والتوايل، عبد املكل بن حسني الشافعي العامصي امليك )  ــ مسط النجوم (2)

 طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان . 
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معهداً علمياً لدراسة مذهبهم الباطين على يد أساتذة شيعيني   (  361)    الذي أُسس سنة 

ن التالميذ من ينشر هذا املذهب بني الشعب املصري وفالسفة طبيعيني، كانوا خيرجون م

   )1(اً شديداً (( لها مبذهب أهل السنة متسكوغريه من البالد اجملاورة اليت كان يتمسك أه

 ((:ه مهم تنبي)) 

 

قد أطلنا بع  الشيء يف الكالم على الدولة العبيدية؛ ألن من املؤرخني من مدحهم 

 وأثب  نسبهم، فأردان بيان حاهلم . 

 وابهلل التوفيق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (  216:  152/   1الفتح املبني يف طبقات ال صولني، لل س تاذ/ عبد هللا مصطفى املراغي ) ــ  (1)

 م (  1947هـ ــ  1336) 
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        )) املبحث الرابع ((:

 قرون اليف  اً يكن موجودن االحتفال ابملولد مل ( ــ بيان اتفاق العلماء على أ3)

 ؟اخلريية

  هذا أن لىع أجازوه والذين النبوي ابملولد االحتفال من منعوا الذين العلماء اتفق

  مدار على امعروفً  يكن ومل بل ،ال الثة ةاخلريي قرونال يف اً موجود يكن مل االحتفال

   .)1( _ ديرتق أقل على _  (سنة 350 )  عام ائةوثالمث مخسني

 هذه طوال به حيتفل  ومل ،املسلمني عند اً معروف وال اً موجود يكن  مل االحتفال هذا وأن

 متكلَّ  أو به أمر أو عليه حثَّ  وال ،الناس عامة وال اماحُلكَّ  وال العلماء من أحدٌ  املدة

 . أحد عنه

 :ذلك من شيء  وإليك ذلك، على علماءال أطبق وقد

 
 لى وفق ما رجحناه  ن أول م ن احتفل به الدولة العبيدية الباطنية الفاطمية،  هذا عددد  (1)

   ؛ سنة ( 350فستزيد املدة على املذكور )  :ن احتفل به امللك املظفرن أول م  وعلى وفق القول ال اين  
 . سنة (  600فقد تصل إىل قرابة  ) 
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 : قال الشيخ ظهري الدين جعفر التزمنيت

-املولد مل يقع يف الصدر األول من السلف الصاحل مع تعظيمهم وحبِ هم له )) عمل 

 . )1(وال ذرة منه ((  ،إعظاماً وحمبة ال يبلغ مجُعنا الواحد  منهم  -أي: النيب  

 : الطَّبَّاخ قال الشيخ ابن 

 .)2( ((  السنن من _ املولد  عمل _  هذا ليس ))

 : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

  اً ولو كان هذا خري  ، له وعدم املانع منهى الصاحل مع قيام املقتضِ  يفعله السلفمل  ))

هللا   فإهنم كانوا أشد حمبة لرسول ؛به منا أحقَّ لكان السلف  اً  أو راجحاً حمض

  .وهم على اخلري أحرص ،له منا اً وتعظيمصلى هللا عليه وسلم 

 ، وظاهراً  متابعته وطاعته واتبا  أمره، وإحياء سنته ابطناً  :وإمنا كمال حمبته وتعظيمه يف

 
 درية ـ مرص .  ( طـ ) دار البصرية ( الإسكن  58( ــ القول الفصل ) صـ 1)

 ( طـ ) دار البصرية ( الإسكندرية ـ مرص .  58( ــ القول الفصل ) صـ 2)
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 عث به، واجلهاد على ذلك ابلقلب واليد واللسان.  ر ما بُ ش  ون   

 ، والذين اتبعوهم  ، من املهاجرين واألنصار طريقة السابقني األولني فإن هذه

 . )1( (( .... حسانإب

 :  اين  اكه  السكندري الف  ي م  خْ قال الشيخ اتج الدين اللَّ 
 

 ه عن أحد من علماء نقل عملُ يف كتاب وال سنة، وال يُ  )) ال أعلم هلذا املولد أصالً 

 هاث  د  ح  بل هو بدعة أ   ،يف الدين، املتمسكون آباثر املتقدمني الذين هم القدوة األمة

 .)2((  الون ...... (اغتىن هبا األكَّ  س  نف   الون، وشهوةُ البطَّ 

 : احلافظ أبو زرعة العراقيقال 

 :)3( دابملول االحتفال على الكالم  معرض يف قال

 
 ( طـ ) مكتبة الإميان ( املنصورة ـ مرص .  234ــ اقتضاء الرصاط املس تقمي ) صـ  (1)

 نبوي (. ( وهو مضن كتاب بعنوان ) رسائل يف حمك املودل ال  9:   8ــ املورد يف الالكم عىل معل املودل ) صـ  (2)

 طـ ) دار العامصة ( الرايض السعودية

منا املراد بيان أ نه مل يفعةل السلف   ــ وليس الغرض بيان مذهب العرايق )رمحه (3)  هللا( يف جتويز املودل أ م ل، واإ
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 .  )1( (( فالسل عن  _ الطعام إبطعام ولو املولد عمل :أي _ ذلك نعلم وال ))

 : قال احلافظ ابن حجر

  ف الصاحل من القروننقل عن أحد من السلصل عمل املولد بدعة، مل يُ )) أ

 . )2(( ( .... ال الثة

 :  خاويقال السَّ 

نقل عن أحد من السلف الصاحل يف القرون ال الثة الفاضلة، وإمنا حدث  )) مل يُ 

 . )3(( بعد... (

 : يوطيقال الس   

 ذلك صاحب إربل امللك املظفر أبو سعيد كوكُبي بن   عل  دث فِ ح  ن أ  وأول م  )) 

 
 ال وائل عىل مدار قرون.  

 الإسكندرية ـ مرص . ( طـ ) دار البصرية (  58ــ القول الفصل يف حمك الاحتفال مبودل خري الرسل ) صـ  (1)

 نقل الس يوطي فتوى احلافظ ابن جحر . ( طـ ) دار الفكر ( وفيه  196/  1ــ احلاوي للفتاوي، للس يوطي )  (2)

ئل)السخاوي( عنه من ال حاديث النبوية )  (3)  (.  316( سؤال رمق )  1116/  1ــ ال جوبة املرضية فامي س ُ

حساق.    طـ ) دار الراية ( الرايض، ت محمد اإ
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ت  زين الدين علي بن   ، أحد امللوك األجماد والكُباء األجواد، وكان له آاثر  ِكنيب ك 

 .)1((  ..... ( حسنة
 

 : قال الشوكاين

  وال يلوهنم، الذين وال القرون، خري عصر يف وجديُ  مل أنه املسلمون  أمجع بل .... ))

 .)2( (( .... يلوهنم الذين
 

 

 

 

 

 

 
 ( طـ ) دار الفكر (  189/   1ــ احلاوي للفتاوي )  (1)

 ( طـ ) اجليل اجلديد ( صنعاء ـ المين .  1087/  2ــ الفتح الرابين من فتاوي الإمام الشواكين )  (2)
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  :الفصل الثاني                          

 )) حكم االحتفال بالمولد النبوي ((                

 : وفيه مباحث

 . أصل مهم )) األعياد من الدين ((املبحث األول: 

 . األدلة على عدم جواز االحتفال ابملولداملبحث الثاين: 

 . أسئلة تنتظر الرد جمليزي االحتفال ابملولداملبحث الثالث: 
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 (:       )) املبحث األول (                          

    :أصل مهم                                   

 (( هللا هاعشر   والذي ي   ،ال جيوز فيها الزايدة وال النقصان ، دينمن ال)) األعياد 

عها هو هللا عز شدددددرِ  والذي يُ   ،األعياد من شدددددعائر الدين  :يف هذا البابهذا أصدددددل مهم 

 .وسنذكر هذا األصل ودليله ،وجل

     )) سؤال ((:   

 ما الذي يفعله الناس يف يوم املولد النبوي؟

 )) اجلواب ((:

 إجازة من العمل كل عام يف هذا اليوم. -1

 اليوم.ة على األهل والعيال يف هذا ع  سِ التو   -2

 إظهار الفرح والسرور. -3

 االجتما  فيه. -4
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 وهذه األشياء وغريها يفعلها الناس يف هذا اليوم من كل عام.

 هذا؟ ملسلم ما معىنهل تعرف أخي ا

 .معىن هذا أننا نتخذ هذا اليوم عيداً 

 .)1(د ملعاودة االجتما  على وجه معتا ؛ى عيداً والعيد سُ 

  قال ابن األعرايب:

 .)2(د نه يعود كل سنة بفرح جمدأل ؛العيد عيداً ى سُ 

:  ؟عيداً  ال يف كوننا نتخذ يوم مولد النيبما اإلشك فإن تعجبت  وقلت 

 :)) اجلواب ((

 وهو: ،مهمهناك أصل  :نتبها

   ((هو هللا   هاعشرِ  والذي يُ  ،ال جيوز فيها الزايدة وال النقصان ،دين) األعياد من ال)

 
 ( طـ ) مكتبة الإميان ( املنصورة ـ مرص .  149ــ اقتضاء الرصاط املس تقمي ) صـ  (1)

 ادة : ) عود ( طـ ) دار احلديث ( القاهرة .   ( م 507/  6ــ لسان العرب )  (2)



 يف االحتفال ابملولد النبوي   القول اجللي  

50 
 

 ،جيوز ألحدد أن يفرض على النداس صددددددددددددددالة جدديددة فكمدا ال العـبادات:من األعـياد فـ 

ألن هذه عبادات  ؛غري رمضددددددددددددددان جيوز ألحد أن يفرض على الناس صددددددددددددددياماً وكما ال 

ألن   تفل به؛حيُ  اً  جديداً فكذلك ال جيوز ألحد أن خيرت  عيد - يشدددرعها هو هللاوالذي 

 . من العبادات وال يشرعها إال هللااألعياد 

 ينبغي على املسلم أن يعلمه.يف هذا الباب فهذا أصل مهم 

 )) سؤال ((:

 ؟ما الدليل على هذا األصلو 

 (؟  عها هو هللا (شرِ  والذي يُ   ،النقصانجيوز فيها الزايدة وال    ال  ،األعياد من العبادات  ))

 )) برهان ذلك ((:

فدعن   ؛ لدم يدشرعه هللا  اً عديدد اً لصحابة ملا وجدهم اتدخدذوا يدومدأنكر على اأن النىب 

 قال:  أنس بن مالك 

 فقال:   فيهما، يلعبون يومانِ  املدينة  وهلمقِدم رسوُل هللِا 
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 ؟ (( مانِ )) ما هذاِن اليو 

 : فقال رسوُل هللِا  ،اجلاهليَّةِ  يف فيهما نلعبُ  ان ك قالوا:

 . )1(( األضحى ويوم  الفطِر ( يوم  )) إنَّ هللا  قد أبدلكم هِبِما خريًا ِمنهما: 

 :وجه االستدالل من وجوه

 )) الوجه األول ((:  

يف احلديث أن الذي أبدهلم هو هللا، وهذا صريح يف أن تشريع األعياد ح النيب  صرَّ 

لِدددك هدددو م  ؛  هلل  دددر ِ  األعياد؛  فاهلل الدددم  رتا  أعياد  غري اليت شرعها فال جيوز اخن يُدددش 

 . هللا

 )) الوجه الثاين ((: 

 .دبدددل والددمددبدددلدمدددع الداإلبددال مدن الدشديء يددقددتددضددى تددرك الددمددبدددل مددندده؛ إذ ال يُددج

 أن هللا أبدهلم  هلم النيب فبنيَّ  ،مني عيداً فالصحابة اعتادوا على اختاذ هذين اليو 

 
 ( . 1556(، واللفظ هل، والنسايئ )   1134(، وأ بو داود )  12006رواه امحد )  ح : حصي ــ   (1)
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 بيوم الفطر ويوم األضحى مكاهنما.

وال بعددد  اداً مرة اثنيددة: ال يف حيدداة النيب،والصددددددددددددددحددابددة مل يرجعوا الختدداذ هددذه األايم أعيدد 

 .وهي أن األعياد ال يشرِ عها إال هللا ،ألهنم فقهوا هذه املسألة ؛موته

 )) الوجه الثالث ((:

 . لعيد ابإلبدال، ولو مل تكن توقيفية لزادهم بال إبطالهذا اأبطل أنه 

  :بن تيمية اقال شيخ اإلسالم 

بل  ،فيهما على العادةهم يلعبون ك  وال تر   ،مها رسددددددددددددددول هللااليومني اجلاهليني مل يقر   )) إنَّ 

إذ  ؛يقتضدددي ترك املبدل منه  شددديءواإلبدال من ال  ،قال: لقد أبدلكم هبما يومني آخرين

 .)1( ل ((مع البدل واملبدجيُ ال 

  :فهذا احلديث دليل على هذا األصل املهم

  . ( األعياد من الدين )

 
 ( طـ ) مكتبة الإميان ( املنصورة ـ القاهرة .  146ــ  145ــ اقتضاء الرصاط املس تقمي ) صـ  (1)
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؛ ألن تشدددددددريع هللان وإذا ثب  ذلك فال جيوز اخرتا  أعياد يف دين االسدددددددالم إال إبذن م

   .حق هلل  األعياد

قال تعاىل:

ُم  شُ  )) يِن ر  ددد أ م  هل  ُم مِ ن  الدِ  اُء ش ر ُعوا هل   { 21الشورى : } (( م ا مل   أي  ذ ن ِبِه اّللَُّ ك 

 وهللا أعلم .

 وابهلل التوفيق ...
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     )) املبحث الثاين ((:                         

     ة على عدم جواز االحتفال ابملولد( ــ األدل2)               

لدذلدك قدال الك ري من   األدلدة الك رية على عددم جواز االحتفددال ابملولدد النبوي، و دلددَّ 

واسدددتدلوا على ذلك  ،وهو بدعة ،مردودٌ  مٌ االحتفال ابملولد النبوي حمرَّ أن   )1(م أهل العل

 :األدلةهذه وإليك بع   دلة، 

  )) الدليل األول ((:

 :هللا  ق ال  ر ُسولُ  :ق ال     ع ن  ع اِئش ة  ،

ا م ا ل ي س  ِفيِه، ))  د ث  يف أ م ران  ه ذ       .)2(( ( فد ُهو  ر د  م ن  أ ح 

د ث  ))     .)3(ة السناخرت  أمراً ليس مبعتاد وال معرو  يف يعين: (( أ ح 

 
ن شاء هللا _ وانظر: ) صـ ــ وس يأ يت ِذكر جامعة من العلامء  (1)  ( 164اذلين قالوا بعدم اجلواز _ اإ

 (  1718(، ومسمل )  2697ــ رواه البخاري )  (2)

 ( طـ ) بيت ال فاكر ادلولية (، فتح الباري، لبن جحر.  190ــ الهناية يف غريب احلديث، لبن ال ثري ) صـ  (3)

 يث ( القاهرة. ( طـ ) دار احلد  2697احلديث رمق ) ( حتت  370/  5) 
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 . )1(ه غري ُمعتد بابطل يعين: (( فد ُهو  ر د  ))  

 وجه االستدالل:

فهو على غري  ،وال صددددحابته النيب  امل يفعلهابت اليت  رُ من القُ االحتفال ابملولد أنَّ  

 . ردود بنص كالم النيبو ابطل مإذاً فه ؛أمرهم

  ((: الثاين)) الدليل 

ِه،ن ع ، ع ن  أ بِيِه، ع ن  ج دِ  رِو ب ِن ُشع ي ب   : ق ال  أ نَّ ر ُسول  اّللَِّ  ع م 

بدَُّهوا اِبليد ُهوِد و ال  اِبلنَّص ار ى))  ، ال  ت ش   . )2(( ( ل ي س  ِمنَّا م ن  ت ش بَّه  ِبغ ري ِان 

 وجه االستدالل:

ه ابلنصدددارى ىف احتفاهلم مبولد واالحتفال ابملولد فيه تشدددب    ،النهى عن التشدددبه ابلنصدددارى

 .)3( واألصل ىف النهى أنه يقتضى التحرمي ،وقد هُنِي نا عن التشبه هبم ،املسيح

 
 ــ املصدران السابقان.  (1)

 (.   2695رواه الرتمذي )   حسن :ــ   (2)

 ــ والتش بُّه بغري املسلمني: منه الكفر، ومنه احملرم، ومنه املكروه، ومنه اخملتلف فيه، وقد اختلف العلامء يف أ صهل (3)

 ن قال ال صل فيه التحرمي.  ال صل فيه الكراهة، ومن العلامء م فاختلفوا يف ذكل: فامجلهور عىل أ ن
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 )) الدليل الثالث ((: 

ا أُنزِل  ِإل يد ك  ِمن رَّبد ِ  )): قولده تعداىل وُل بد لِ غ  مد  ا الرَّسددددددددددددددُ ۖ  و ِإن ملَّ  اي  أ يد هد  ا بد لَّغد     ك  عد ل  ف مد  تد ف 

اِفرِين   ِدي ال ق و م  ال ك  ُ يد ع ِصُمك  ِمن  النَّاِس ۗ ِإنَّ اّللَّ  ال  يد ه   {  67} املائدة:   (( رِس ال ت ُه ۚ و اّللَّ

 وجه االستدالل:

وهو  ،لبلغه لنا النيب   وفيه حسدددنات،أنزله هللا  اً لو كان االحتفال ابملولد شدددرع

  :احلديث ئل يف القا

ُم ،  ))  ُه هل  ا يد ع ل مدددُ ُه ع ل ى خ ري ِ مددد  ِه أ ن  يددد ُدلَّ أُمَّتددد  ا ع ل يددد  قددده ان  ح  ِإندددَُّه مل   ي ُكن  ن يب  قد ب ِلي ِإالَّ كددد 

ُم     .)1(( ( ........ و يُدن ِذر ُهم  ش رَّ م ا يد ع ل ُمُه هل 

  :وقال 

ٌء يُدق رِ ُب ِمن  اجل    ))    .)2(( (  و ق د  ُبنيِ   ل ُكم  نَِّة، ويُدب اِعُد ِمن  النَّاِر، ِإالَّ م ا ب ِقي  ش ي 

 
 

 ( 1844ــ رواه مسمل )  (1)

 (  1647رواه الطرباين يف الكبري ) حصيح :  ــ   (2)
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 لكان حقاً على النيب  ،وهللا لو كان االحتفال ابملولد خرياً وفيه حسدددددددددنات  :قلت  

 علمنا أن هذا بدعة ضاللة.   ،فلما مل حيتفل ابملولد ومل أيمران به  ،وأيمران به  ،نه لناأن يبيِ  

 : قال اإلمام م الك  

 صلى هللا عليه وسلم  اً فقد زعم أن حممد ،ة ن ابتد  ىف اإلسالم بدعة يراها حسن)) م  

  :ألن هللا يقول قد خان الرسالة؛

م ل ُ  ل ُكم  ِدين ُكم   م  ِديًنا (()) ال يد و م  أ ك  ُ  ع ل ي ُكم  نِع م يِت و ر ِضيُ  ل ُكُم اإل ِس ال    { 3}املائدة: و أ مت  م 

 .)1(ا (( ن اليوم دينً ذ  ديًنا فال يكو فما مل يكن يومئ

 )) الدليل الرابع ((:  

،  : هللا  ق ال  ر ُسولُ  :ق ال   ع ن  ُعم ر 

ا أ ط ر ت  ))   ع ب ُدُه  :النَّص ار ى ِعيس ى اب ن  م ر مي   ف ِإمنَّ ا أ ان  ع ب ٌد، فد ُقوُلواال  ُتط ُروين ك م 

    )2(( ( و ر ُسولُهُ 

 
 ( طـ ) دار التوحيد (.   62/  1ــ الاعتصام )  (1)

 (، وهذا لفظ أ محد.  3445(، والبخاري )  66730ــ رواه أ محد )  (2)
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 .)1(ل واملدح ابلباط ،اإلفراط يف املدح اإلطراء هو:((  ُتط ُروين )) 

 وجه االستدالل:

ىف  واالحتفددال ابملولددد النبوى طريق إىل الغلوِ   ،فيدده عن اإلطراء والغلوِ   هندداان النىب 

وخددا  على أمتدده من الوقو  فيمددا وقع فيدده  ،وقددد هندداان عن ذلددك ،رسددددددددددددددول هللا 

 .هم ىف املسيحالنصارى بسبب إطرائهم وغلوِ  

 كما قال تعاىل: 

ال م ِسيُح اب ُن اّللَِّ ۖ ذ َِٰلك  قد و هُلُم  ِ فد و اِهِهم  ۖ و ق ال ِ  ال يد ُهوُد ُعز يد ٌر اب ُن اّللَِّ و ق ال ِ  النَّص ار ى  ))  

ُ ۚ أ َّنََّٰ يُدؤ ف ُكون    { 30}التوبة: (( ُيض اِهُئون  قد و ل  الَِّذين  ك ف ُروا ِمن قد ب ُل ۚ ق اتد ل ُهُم اّللَّ

 ،فحذر من ذلك  ،على أمته الوقو  فيما وقع فيه النصددددددددددددارى ولذلك خا  النيب  

  ىف رسددددددددددددددول هللا فوقع الغلو   ،ورغم هددذا وقع البع  فيمددا حددذر مندده النيب 

 : بردته كما قال البوصريي ،ال تكون إال هلل  رسول هللا إىل فد ُنِسب   أشياء 

 
 ر احلديث ( القاهرة. ( طـ ) دا 593/  6ــ فتح الباري، لبن جحر )  (1)
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 )1( !! العممِ  عند احلادثِ به … سواك  يل ألوذُ  م الرسل مار  اي أك  

  وقال:

 ( والقلمِ  ك علم اللوحِ ومن علومِ ا … ك الدنيا وضرهت  ودِ ن جُ مِ  فإنَّ ) 

 .فجعل هذا املنحر  الدنيا واآلخرة من عطاء النيب 

 يقول:  وهللا 

ُوىل  ))  ِخر ة  و األ   .{ 13} الليل:((   َٰ و ِإنَّ ل ن ا ل ْل 

 

 ؟افات واملبالغات يتضمن هذه االحنر لكن عمل املولد النبوي ال فإن قيل:

 يف االحتفدددال ابملولدددد النبوي، )2( املبدددالغدددات واالحنرافددداتقلندددا: بدددل حددددثددد  ك ري من 

 ومن ذلك: ام،ط  ام هلا وال خِ ن  وذُِكر ت أشياء ال س  

 
 ــ بردة البوصريي برشح الش يخ زكراي ال نصاري: ) الزبدة الرائقة برشح الربدة الرائقة ( الفصل العارش ) املناجاة (  (1)

 كش يدة للنرش والتوزيع ( مرص، النفحات اللطيفة عىل الربدة الرشيفة، الفصل العارش:  ( طـ )  223) صـ  

 (طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان .  143( ) صـ ) يف املناجاه وعرض احلاجات 

ل فهيي كثرية، وابهلل التوفيق  (2)  . ــ وسأ كتفي بذكر مرجع واحد فيه ذكر بعض املبالغات خش ية الإطاةل، واإ
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 ي، فقال:خ  رْ معروف الك  ري عن كْ نقل الب  أ ـ 

،  ألجل قراءة مولد الرسول طعاماً  أن هيَّ م   :(هرَّ س هللا سِ قدَّ )خي ر  )) قال معرو  الك  

حشره هللا -ملولده  ل تعظيماً ر وجتمَّ ، وتعطَّ س جديداً ، ولبِ راجاً ، وأوقد سِ ومجع إخواانً 

 .رقة األوىل من النبيني، وكان يف أعلى عليني تعاىل يوم القيامة مع الفِ 

وخلط تلك  ،ذهباً  كان  أو  فضةً  ،كوكةس  على دراهم م     ومن قرأ مولد الرسول

ة  وال تفرغ يده بُبك ، وال يفتقر صاحبها ،وقع  فيها الُبكة - ىدراهم أخر  الدراهم مع

 .)1(( (مولد الرسول 

 ى قوله:ن  م  الي   ي   ع  قل عن الياف  ب ـ ون  

 وأخلى ،وهيأ طعاماً  ،إخواانً   مجع ملولد النيبن م   ين:وقال اإلمام اليافعي اليم )) 

القيامة مع بع ه هللا يوم -لقراءة مولد الرسول  وصار سبباً  ،وعمل إحساانً  ،مكاانً 

 .)2(( ويكون يف جنات النعيم ( ،الصديقني والشهداء والصاحلني

 
عانة الطالبني عىل حل أ لفاظ فتح املعني )  (1) حياء الكتب العربية (.  364/  3ــ اإ  ( طـ ) ُطبع مبطبعة دار اإ

عانة الطالبني عىل حل أ لفاظ فتح املعني )  (2) حياء الكتب العربية (( طـ ) طُ  365ــ  364/  3ــ اإ  . بع مبطبعة دار اإ
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 قل عن السيوطي قوله:ج ــ ون  

:  (الوسائل يف شرح الشمائل)قال سلطان العارفني جالل الدين السيوطي يف كتابه )) 

أهل ذلك  املالئكة   فَّ ال ح  إ رئ فيه مولد النيب لة قُ ما من بي  أو مسجد أو حم  

جُبيل وميكائل وإسرافيل   :يعين –هللا ابلرمحة واملطوقون ابلنور هم وعمَّ  ،املكان

  فإهنم يصلون على ما كان سبباً  -ون والكروبيونون واحلاف  يل والصاف  وقرابئيل وعينائ

 . لقراءة مولد النيب 

والوابء هللا تعاىل القحط رفع إال رئ يف بيته مولد النيب  وما من مسلم قُ  :قال

واللصوص عن أهل واآلفات والبليات والنكبات والبغ  واحلسد وعني السوء  واحلرق

وكان يف مقعد  منكر ونكري، ن هللا تعاىل عليه جواب  ذلك البي ، فإذا مات هوَّ 

 . )1(( ( صدق عند مليك مقتدر

 د ــ وذكر قصة مكذوبة ابطلة، وفيها:

 
عانة الطالبني عىل حل أ لفاظ فتح املع  (1) حياء الكتب العربية (( طـ ) طُ  365/  3ني ) ــ اإ  . بع مبطبعة دار اإ
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 مسر ٌ  ،يف البصرة شاب   ،املؤمنني هارون الرشيدأمري زمان   كان يفكي أنه  وحُ )) 

ألجل أفعاله اخلبي ة، غري أنه   ؛وكان أهل البلد ينظرون إليه بعني التحقري ،على نفسه

واستقرأ فيها   ،وعمل وليمة ،لوجتمَّ  ،روتعطَّ   ،كان إذا قدم شهر ربيع األول غسل ثيابه

مث ملا مات   ،طويالً  على هذا احلال زماانً  ودام -صلى هللا عليه وسلم  -مولد النيب 

من أولياء  واشهدوا جنازة ويل    ،اي أهل البصرةاحضروا  :يقول سع أهل البلد هاتفاً 

ل يف  ف  ر  ودفنوه، فرأوه يف املنام وهو يد   ،فإنه عزيز عندي، فحضر أهل البلد جنازته ؛هللا

  -بتعظيم مولد النيب  :الهذه الفضيلة؟ ق ل   نِ   ب   :لل سندس واستُبق، فقيل لهحُ 

 .)1(( ( صلى هللا عليه وسلم

 :اً وهذه قصة مكذوبة قطع

 برهان ذلك:

 ران منك  ه (، وقد ذ   193) نَّ القصة كان  يف زمن هارون الرشيد رمحه هللا، املتوىف أ

 
عانة الطالبني عىل حل أ لفاظ فتح املعني ) (1) حياء الكتب العربية (( طـ ) طُ   365/  3ــ اإ  . بع مبطبعة دار اإ
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 ابملولد، وعلى أقصددددددي تقدير فقد ظهر يف أواخر القرنن احتفل يف أول م   اخلال    قبلُ 

 !!مفاوزه وبني هارون الرابع، وبين

   .نكارة ظاهرةها الذي حيمل نِ ت  عن م   فضالً 

 ة، وفيها:د ــ مث ختم هذا الكالم بطامَّ 

 ألجل أن يعتين ويرغب مجيع اإلخوان، يف قراءة مولد ؛يف ذلك الكالم    ُ ل  ط  وإمنا أ  )) 

وح هدى له الر حبق أن يُ  لق  األرواح واألجسامن ألجله خُ ألن م   ؛سيد ولد عدانن

 . )1(( ( والطعامواملال 

 !!((  لق  األرواح واألجسامن ألجله خُ ألن م  ))  انظر هلذه املقالة ف

ل ق ُ  )) وهللا يقول:  نَّ و اإل ِنس  ِإالَّ لِيد ع ُبُدونِ و م ا خ   . { 56} الذارايت: (( اجلِ 

 .)2(د حيضر املول ات أن زعم بعضهم أن النيب امَّ بل من الطَّ 

 
عانة الطالبني عىل حل أ لفاظ فتح املعني )  (1) حياء الكتب ( طـ ) طُ  365/  3ــ اإ  . العربية (بع مبطبعة دار اإ

 .زون الاحتفال ابملودلِور من أ هل العمل ينكرون هذا الهُراء حىت ممن يُ  ا  أ ن كثري  وهنا ننبه: ــ   (2)
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لِ   ))   {5}الكهف: (( ِمن  أ فد و اِهِهم  ۚ ِإن يد ُقوُلون  ِإالَّ ك ِذابً  م ًة خت  رُجُ ك ُُب ت  ك 

 .  اإلطناب فيه خشية اإلطالةضنا عن   يف الباب، أعر ي    من فد  ي  وهذا غ  

 )) الدليل اخلامس ((: 

ُ  ع ل ي ُكم  نِع م يِت و ر ِضيُ  ل كُ ))  م ل ُ  ل ُكم  ِدين ُكم  و أ مت  م  م  ِديًناال يد و م  أ ك   (( ُم اإل ِس ال 

 . {3}املائدة:

 وجه االستدالل:

 عى بالزم قوله أن فقد ادَّ  ،ن زعم أن االحتفال ابملولد النبوي من الدين ومن اخلريم  

 احتفال ابملولد.  وال صحابته ألنه مل يكن يف عهد النيب  ؛الدين مل يكمل

 )) الدليل السادس ((: 

 .ابلتقصري ،ن بعدهم وهم خري القرونوم   ة  الصحابالزمه اهتام االحتفال ابملولد 

 )) وجه ذلك ((:

ِمل الصحابةك  وهم خري هذه األمة وأبرَّها قلوابً ن بعدهم وم   يف ميكن أن يُده 
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ن ويتتدابعو  ،االحتفدال ابملولدد م دل    ةً بد  ر  قدُ  ،وأك رهدا حمبدة لرسددددددددددددددول هللا  وأعمقهدا علمداً 

 !!ن بعدهمإليه م  تدي  يهمث على هذا اإلمهال جياًل بعد جيل،

 اهتام للصحابة  هنم مل يؤتوه حقه من احملبة والتوقري. الزمهفهذا 

 )1( ((: )) الدليل السابع 

 .إن العلماء واملؤرخني اختلفوا يف اتريخ مولد النيب 

 :فالعلماء اختلفوا يف الشهر الذي ُوِلد فيه النيب 

  .)2( د يف شهر رمضانل  و   :فقيل

ل نزول الوحي كان يف رمضان بال خال ، على أن أوَّ   ن بكَّار بناءً ري بالزبوهو قول 

 . )3(ن وكان ذلك على رأس أربعني سنة من عمره، فيكون مولده يف رمضا

 
     .مهنا أ دةل يف الباب، ومهنا أ مور تعضيدية ذكرانها من مجةل املعضدات، وابهلل التوفيق  : هذه ال دةل اليت ذكرانهاــ  (1)

 ( 112ــ قال ابن رجب احلنبيل: ) روي عن عبد هللا بن معرو بس ند ل يصح ( لطائف املعارف ) صــ  (2)

 . ( طـ ) املكتب الإساليم ( بريوت 140/   1ة ) املواهب الدلنيطــ ) مكتبة الصفا ( القاهرة، وانظر: 

 ( طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة.  220/  2ــ البداية والهناية )  (3)
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 .)1(ربيع اآلخر  و ل د يف شهر :وقيل

  .)2(شهر رجب  و ل د يف :وقيل

 .)3(صفر  و ل د يف شهر :وقيل

  .شهر ربيع األوليف و ل د  :وقيل

 اختلفوا يف اليوم. -)4(وهم اجلمهور -ن قال و ل د يف شهر ربيع األول وم  

وقيدل: ُولِدد يف شددددددددددددددهر ربيع من غري تعيني هلدذا  ،األول ثنني من ربيعد يوم اإللدِ وُ  :فقيدل

 .)5(معني منه  م، واجلمهور على أنه يو اليوم

 
 ( طـ ) املكتب الإساليم ( بريوت.  140/   1املواهب الدلنية ) ــ  (1)

 ،لصفا ( القاهرةطــ ) مكتبة ا ( 112لطائف املعارف ) صــ ــ ذكره ابن رجب وقال: ) ول يصح ( انظر:  (2)

 ( طـ ) املكتب الإساليم ( بريوت .  140/  1املواهب الدلنية ) 

 . املكتب الإساليم ( بريوت( طـ )  140/   1املواهب الدلنية ) ــ  (3)

 . ( 221لطائف املعارف ) صــ  ( طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة،  219/  2ــ البداية والهناية )  (4)

 .( طـ ) املكتب الإساليم ( بريوت 140/  1املواهب الدلنية ) ، هرةطــ ) مكتبة الصفا ( القا

 (.   140/   1، املواهب الدلنية ) القاهرة  ( طــ ) مكتبة الصفا ( 122لطائف املعارف ) صــ  ــ   (5)

 طـ ) املكتب الإساليم ( بريوت.
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 ني اليوم على أقوال:يواختلفوا يف تع

  ول.ربيع األمن  الثاينيف و ل د  :قيل

 .)1(دين رواية الواقدي عن أيب معشر جنيح بن عبد الرمحن املل ؛قول ابن عبد الُب ذاوه

 ربيع األول.من  الثامنيف وقيل: 

  .)2(م وهذا قول ابن حز 

 ،عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم  ،ورواه مالك وعقيل ويونس بن يزيد وغريهم

  حوه، وقطع به احلافظ الكبري حممدحَّ ونقل ابن عبد الُب عن أصحاب التاريخ أهنم ص

ي ةحه احلافظ أبو اخلطاب ابن بن موسى اخلوارزمي، ورجَّ     :يف كتابه ِدح 

    )3((   يرالبشري النذ .التنوير يف مولد )

 
 . ( 122ملعارف ) صــ  لطائف ا، ( طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة 219/  2البداية والهناية ) ــ  (1)

 .( طـ ) املكتب الإساليم ( بريوت 140/  1املواهب الدلنية ) ، طــ ) مكتبة الصفا ( القاهرة

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان.  11ــ جوامع السرية ) صـ  (2)

 (  219/  2ن، البداية والهناية ) ( طـ ) دار ال عالم ( ال رد  29ــ  28ــ انظر: الاستيعاب، لبن عبد الرب ) صـ  (3)

 طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة.  
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   .)1( هبذا الشأن  دراية يهومن لد ،وبه قال أك ر أهل احلديث 

 .)2( األلباين :من املعاصرينحه ورجَّ 

 ربيع األول.من  التاسعيف وقيل: 

 .)3(ومعتمد هذا القول على حتقيق بع  علماء الفلك 

 من ربيع األول. العاشرد يف ل  و   :وقيل

 .)4(ر وأيب جعفر الباقالشعيب  عن مروي   وهو

 ربيع األول.من  الثاين عشريف وقيل: 

 
 . ( طـ ) املكتب الإساليم ( بريوت 114/   1املواهب الدلنية ) ــ  (1)

 ( طـ ) املكتبة الإسالمية ( عامن ـ ال ردن.  13ــ حصيح السرية النبوية، ) صـ  (2)

 ( وهل ترمجة يف ال عالم، وال س تاذ محمد سلامين املنصور فوريهـ  1320ــ ومهنم احملقق الفليك: )محمود ابشا، ت  (3)

 ( طـ ) رابطة العامل الإساليم ( ال مانة العامة ـ مكة املكرمة، 71كام ذكر صاحب الرحيق اخملتوم ) صـ 

براهمي بن محمد السلمي ) صـ   هـ (  1404( ط ال وىل )  143وانظر كتاب: تقومي ال زمان، لل س تاذ عبد هللا بن اإ

 وهذه الاجهتادات الفلكية مبنية عىل اترخي الوفاة وغري ذكل. 

 (   219/   2طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة، البداية والهناية )  ( 29/   1ــ سري أ عالم النبالء )  (4)

   ( طـ ) املكتب الإساليم ( بريوت 142/  1املواهب الدلنية ) طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة،  
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رواية ابن أيب شيبة عن ابن عباس وجابر، وهو املشهور نص  عليه ابن إسحاق، وفيه 

   .)1(ر مهو عند اجل

  ربيع األول.من  السابع عشريف وقيل: 

  .)2(ف ، وهو قول ضعييعةوهو قول بع  الشِ  

  .)3( ربيع األولمن  الثامن عشريف وقيل: 

 .)4(ل ربيع األو من  الثاين والعشرينيف وقيل: 

ي ة نقله ابنُ    )5(، ه من خط الوزير أيب رافع ابن احلافظ أيب حممد ابن حزم عن أبي ِدح 

 
 (   122، لطائف املعارف ) صـ ( طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة 220ــ  219/  2لهناية ) البداية واــ  (1)

   .( طـ ) املكتب الإساليم ( بريوت 142/  1املواهب الدلنية ) فا ( القاهرة،  طـ ) مكتبة الص

 (   214/  1املواهب الدلنية )  ،( طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة 220/  2البداية والهناية ) ــ  (2)

 .طـ ) املكتب الإساليم ( بريوت

 . ( طـ ) املكتب الإساليم ( بريوت 214/   1املواهب الدلنية ) ــ  (3)

 (   142/  1( طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة، املواهب الدلنية )  122لطائف املعارف ) صـ ــ   (4)

   .طـ ) املكتب الإساليم ( بريوت

 (  122ـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة، لطائف املعارف ) صـ  ( ط 220/  2البداية والهناية ) ــ  (5)

 .( طـ ) املكتب الإساليم ( بريوت 142/  1صفا ( القاهرة املواهب الدلنية ) طـ ) مكتبة ال
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ذه مخسددددددة أقوال يف االختال  يف شددددددهر الوالدة، ومثانية أقوال يف االختال  يف أي هف

  .يوم من شهر ربيع على قول اجلمهور

ألهنم لو كانوا  ؛ن بعدهم مل حيتفلوا بيوم مولدهوم   وهذا يدل على أن الصددددددحابة  

ألمدة لكدانوا دينيدة تعود على افظ اليوم منفعدة ، ولو كدان يف حِ مولدده ظ يومُ فِ حيتفلون حل ُ 

 . حبفظه وبيانه وإظهاره الناس أوىل

 من أين له هذا .د ىف ال اَّن عشر من ربيع األوللِ وُ  ن جيزم  ن النيب وال ندري م  

  ؟! اجلزم والعلماء اختلفوا يف الشهر واليوم الذي ُوِلد فيه 

لسدددددددددددند فقد رواه مالك وغريه اب  ؛لليوم ال امن بل األرجحية من جهة الصدددددددددددنعة احلدي ية

أهدل  ولدذلدك أك رُ  )1( -وهو اتبعي  جليدل-جبري بن مطعم  الصددددددددددددددحيح عن حممدد بن 

 .- كما سبق وذكرانه-احلديث على ترجيحه 

 

 
لباين ) صـ  (1)  ( طـ ) املكتبة الإسالمية ( عامن ـ ال ردن.  13ــ انظر: حصيح السرية لل 
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       )) املبحث الثالث ((:                         

 ؟ ( ــ أسئلة تنتظر الرد3)                               

مع فوا وقِ  ،نقول هلم: اطرحوها على أنفسدددكم ،ولدهذه أسدددئلة هلؤالء الذين حيتفلون ابمل

 .هلل وعدل وإنصا  ق د  صِ  وقفة  أنفسكم 

 )) السؤال األول ((: 

 ؟ال وأ هوفضلأمهية االحتفال مبولده  هل علم النيب  

  .نعم إن قلتم:

  ؟فلماذا مل أيمر أمته به قلنا لكم:

 )1( ؟وملاذا مل يرشدان إليه

 
 عض العلامء ) بأ نه مل يزِد فيه عىل غريه من الشهور شيئا  من العبادات، وما ذكل ــ قد ُياب عن ذكل مبا أ جابه ب (1)

ته ورفقا  هبم؛ ل نه عليه السالم اكن يرتك العمل خش ية أ ن يُفرض عىل أ مته رمحة منه هبم، لكن أ شار عليه  ل رمحة  بأ مَّ  اإ

ىل فضيةل هذا الشهر العظمي   وم الإثنني: ) ذاك يوم ُودلت فيه (.  بقوهل للسائل اذلي سأ هل عن صوم يالسالم اإ

 = ( طـ ) دار الفكر (، قلت: وهذا اجلواب ضعيف  194/   1انظر: احلاوي للفتاوي ) 
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 ؟!لتحديدمولده اب  لنا يوموملاذا مل يبنيِ  

 مل يكن يعلمه. وإن قلتم:

 ؟! اً مل يعلمه النيب شيءهل ت دَُّعون أنكم علمتم ف قلنا لكم:

 ؟!ر عنها النيب صُ وهل أنتم سبقتم إىل فضيلة ق  

 )) السؤال الثاين ((: 

 ولذلك ملا امتَّ   ؛وهو يوم بع ته ،املباركة فيها أايم أعظم من يوم مولده حياة النيب  

 فقال تعاىل ،عليهم بنعمة البع ة ال املولد  على املؤمنني امتَّ هللا

يِهم  )) ل ق د م نَّ  ُلوا  ع ل ي ِهم  ء اي َِٰتِه  و يُدز كِ  ِهم  يد تد  واًل مِ ن  أ نُفسددددددددددددِ ُ ع ل ى ٱل ُمؤ ِمِنني  ِإذ  بد ع ث  ِفيِهم  ر سددددددددددددُ ٱّللَّ

م ة  و ِإن ك انُ  ك   .{  164}آل عمران :   ))  ل َٰل ٍۢ م ِبني  وا  ِمن قد ب ُل ل ِفى ض  و يُدع لِ ُمُهُم ٱل ِكت َٰب  و ٱحلِ 

 
   برهان ذكل:  = 

 شيئا  من العبادات يف  زالت العةل اليت ل جلها ترك النيب   وقدأ نه مردود برتك الصحابة  

 املتبوعني ) رمح هللا امجليع (. هذا الشهر، وكذكل ت ْرك التابعني ذلكل، وال مئة 
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  :(( السؤال)) 

 ؟! )1( يوم بع ته وهو أفضل من يوم مولده حتتفلون بملاذا ال

 )) السؤال الثالث ((: 

هو نفس   -ال اَّن عشر من ربيع األول  هوو -د فيه  لِ وُ   عون أن النيب  اليوم الذي تدَّ 

ال سدددددددددددديما وأن موت النيب و   ،وليس الفرح فيه  وىل من احلزن  ،)2(  اليوم الذي مات فيه

 تظهرون السرور  فلماذا ،عظم مصيبة ُفِجع   هبا أمة اإلسالمصلى هللا عليه وسلم أ

 
ن قالوا: ) ل ن البعثة فرع عىل املودل (، وس نجيب عن هذا الاستشاكل يف الرد عىل الش هبات يف الفصل الثالث   (1)  ــ اإ

ن شاء هللا، انظر: ) صـ    (     98اإ

 يف شهر ربيع ال ول، حىت   يف يوم الإثنني، فقد اتفقوا عىل موته ــ هذا وقد اختلف العلامء يف يوم وفاته  (2)

جامعا  ( أ .هـ.    قال احلافظ يف الفتح: ) واكد يكون اإ

وقد اختلفوا يف يوم موته  

 أ نه يف الثاين عرش من ربيع ال ول، وهو قول امجلهور.  قيل: 

 يف اثنيه، وقد رحجه السهييل.   وقيل: 

 مات لهالل ربيع ال ول.  وقيل: 

 (  162ــ  161/  8) مكتبة الصفا ( القاهرة، فتح الباري، لبن جحر )  ( طـ 126املعارف ) صــ  انظر: لطائف 

 طـ ) دار احلديث ( القاهرة. 
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 احلزن؟! وال تظهرون

 .بل هنينا عن ذلك ،ر إبظهار احلزن والنياحةؤم  أبننا مل ن  :  لتمفإن ق

يندا عن ، وهنُ اً أو ابختداذ يوم مولدده عيدد ، ه ر ابالحتفدال مبولددؤم  وكدذلدك مل نُ : قلنـا

  .اإلحداث يف الدين

  : قال ابن احلاج املالكي

كمدا تقددم ألجدل   ،كيف يعملون املولدد ابملغداين والفرح والسددددددددددددددرور،العجدب العجيدب )) 

 والسدالمعليه الصدالة  كما تقدم يف هذا الشدهر الكرمي وهوعليه الصدالة والسدالم   مولده

صددددددددداب عظيم ال يعدل صددددددددديب  مبُ وأُ   ،جع  األمةوفُ  ،وجل رامة ربه عزانتقل إىل كفيه  

 . )1(( .... (  فعلى هذا كان يتعني البكاء واحلزن الك ري ؛غريها من املصائب أبداً  ذلك

 

 

 
ىل تمنية ال عامل بتحسني النيات، لبن احلاج )  (1)  ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان.  238/  1ــ املدخل اإ
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 )) السؤال الرابع ((: 

ــية -ملاذا أنفق انبليون بوانبرت    ــاحب احلملة الفرنســـــ ــليبيةصـــــ على إقامة   -الصـــــ

 ؟املولد

 ألن انبليون ومحلته ؛لى أن االحتفال ابملولد ليس من الدينا يدل عهللا هذو أقول:

 قواومزَّ  ،وقتلوا العلماء ،ولذلك هدموا املساجد ؛الصليبية جاؤوا للقضاء على الدين

 .)1( وأغلقوا املسجد األزهر ........ إخل ،املصاحف

 ؟على إقامة املولدكلَّ هذا _   احملارب للدين _ فلماذا أنفق انبليون 

 (: ( عجائب اآلاثر) يف )قال اجلربيت

فاعتذر الشيخ   ،وملاذا مل يعملوه كعادهتم ،وفيه سأل صارى عسكر عن املولد النبوي

وأعطى له   ،ال بد من ذلك :فلم يقبل وقال ،ف األحوالوتوق   ،ري بتعطيل األمورالبك  

 
 ، مطلع اجلزء الثالث، من: رتامج وال خبار، للجربيت ــ انظر: جعائب الآاثر يف ال (1)

 هـ (  طـ ) مطبعة دار الكتب املرصية ( القاهرة،   1216جامدى ال وىل  5:  1213احملرم /  1) 

 ( طـ ) مؤسسة املدينة للصحافة والطباعة والنرش ( السعودية.  203:  199واقعنا املعارص ) 
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تمع الفرنساوية  اجو  ،حبال وقناديلأق تعاليق و يوأمر بتعل ،معاونة فرانسا مثائة رايلثال

وأرسل الطبلخانة الكبرية إىل   ،وضربوا طبوهلم ودابدهبم ،ولعبوا ميادينهم ،يوم املولد

وهي  ،واستمروا يضربوهنا بطول النهار والليل ابلُبكة حت  داره  ،بي  الشيخ البكري

  لفةتخموعدة آالت ومزامري  ،طبالت النوبة الرتكية :عبارة عن طبالت كبار م ل

 .)1(( ( تصعد يف اهلواء وسواريخاقة نفوط خمتلفة وعملوا يف الليل حرَّ  ،طربةاألصوات م

 ؟وما هد  الفرنسييني من ذلك )) سؤال ((: 

 : فقال ،الباب للموالد أجاب اجلربيت عن فتح الفرنسييني

 ،واجتما  النسدددددداء   ،ص الفرنسدددددداوية ذلك للناس ملا رأوا فيه اخلروج عن الشددددددرائعورخَّ )) 

 .)2( (( توفعل احملرما ،والتالهي ،واتواتبا  الشه

 )) السؤال اخلامس ((:  

 : قال: قال رسول هللا عن عبد هللا بن مسعود 

 
 ( طـ ) مطبعة دار الكتب املرصية ( القاهرة.  25ــ  24/  3بار، للجربيت ) ــ جعائب الآاثر يف الرتامج وال خ  (1)

 ( طـ ) مطبعة دار الكتب املرصية ( القاهرة.  183/   3ــ ــ جعائب الآاثر يف الرتامج وال خبار، للجربيت )  (2)
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حابٌ  ح وارِي ون   أُمَِّتهِ  ِمن له كان   إالَّ  قد ب ِلي أُمَّة   يف اّللَُّ  بد ع   هُ  ن يب    ِمن ما))  أي  ُخُذون   وأ صدددددددددد 

هِ  نَّتددددِ ُدون   ،بسددددددددددددددُ تدددد  ا خت  ُلفُ    م رِِه، ويد ق  ِدِهم  ُخُلوٌ  يقولون   نمِ  مُثَّ إهنددددَّ ال يد ف ع ُلون ،   مددددا بد عدددد 

 .)1( ((ال يُدؤ م ُرون ...  ما ويد ف ع ُلون  

 )) السؤال ((:

 ؟!ال تؤمرون  تفعلون ما أو هل ابالحتفال ابملولد تقتدون  مر النيب 

 )) السؤال السادس ((: 

اِبُقون  األ  وَّ )) قال تعاىل:  ان  ُلون  ِمن  ال ُمه اِجرِيو السدددددَّ سددددد  اِر و الَِّذين  اتدَّبد ُعوُهم إبِِح  ن  و األ  نصددددد 

 ُ ي  اّللَّ ا أ ب ًدا ۚ رَّضدددددددددددِ اِلِدين  ِفيه  ُم  ج نَّات  جت  رِي حت  تد ه ا األ  هن  اُر خ  وا ع ن ُه و أ ع دَّ هل  ع ند ُهم  و ر ضدددددددددددُ

ِلك  ال ف و ُز ال ع ِظيُم ((   {100}التوبة: ذ َٰ

 :ؤال (()) الس

 ؟اتبعتم السابقني األولني من املهاجرين واألنصارهل ابالحتفال ابملولد كل عام 

 
 (  50( ــ رواه مسمل ) 1)
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 : وقال 

ِديني    الرَّاِشِدين   اخلُل ف اءِ  وُسنَّةِ  بسنيت )) عليكم  ه 
 .)1( ِمن  بد ع ِدي.... (( امل

 خر ((:آ )) سؤال 

 ؟ لفاء الراشديناخل وسنة بسنة النيب هل أنتم ابالحتفال ابملولد يف كل عام عملتم 

 )) السؤال السابع ((: 

 وأرادو أن خيتاروا الشهر الذي يبدأ به العامالصحابة التأريخ السنوي،  خعندما أرَّ 

 ؟األولبشهر ربيع  كر بعضهم البدء  عند ذِ يذكروا مولده  ملاذا مل

 ؟ ولكر شهر ربيع األمع أن بعضهم ذ  مل يذكروه فلماذا 

 .اهلجرةألنه وق   ؛األول أول السنة  اً ربيع  -أريخة التبداي-يكون  فـقال بعضهم:

 .ابدؤوا برمضان وقال بعضهم:

 .ابدؤوا برجب  وقال بعضهم:

 
 . ( 42جه ) (، وابن ما 2676مذي ) (، والرت  4606(، وأ بو داود )  17145( ــ حصيح: رواه أ محد ) 1)
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 نصر  الناس  ومُ  ، فإنه شهر حرام، وهو أول السنة ؛أر ِخو من احملرم وقال بعضهم:

 .)1(ج من احل

 )) السؤال ((: 

ريخ الذي حدث مبشددددددددددددورة عمر التأيف  األولعند ذكر شددددددددددددهر ربيع  كر املولدملاذا مل يُذ  

 !؟ للصحابة  

 !؟ يف حياة أصحابه  يوم مولده  وأين

 واجلواب ظاهر: 

من واالحتفداالت مور هم أن م دل هدذه األمِ ل  لعِ  ؛وال احتفلوا ،روهك  وال ذ   ،موا فيدهلكمدا ت

 ؟  الغري مشروعةاحملداثت 

 ((:  ن)) السؤال الثام

 ،كما حدثنا عن تفاصيل بع ته وغريهاوتفاصيله   هعن مولد ملاذا مل حيدثنا النيب 

 
 ( طـ ) دار احلديث ( القاهرة.   330/  7ــ فتح الباري، لبن جحر )  (1)
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 )1( ؟لتكون منه إشارة لالحتفال مبولده 

 ملاذا مل يذكر تفاصيل مولده ألصحابه لينقلوه للناس من بعده؟ 

 )) السؤال التاسع ((: 

 ؟ابملولد أو ال وأصحابه  ل احتفل النيب ه

 . نعم إن قلتم:

 يوم من العام كانوا حيتفلون. يف أيِ   خُبوانأ .ب عليهمذِ هذا ك   قلنا لكم:

  .مل حيتفلوا وإن قلتم:

 ع هللا علينا.فال وسَّ وصحابته  النيب إن مل ي س عنا ما وسع  قلنا لكم:

 : حمبة الرسول ال تتحقق ابالحتفال مبولده.أخي احلبيب

 لتزاماو  ،من سنته قوله على كل قول، وعدم رد شيءقدمي وت ،تهنَّ وإمنا تتحق ابلعمل بسُ 

 
 ما بني املوضوع واملنكر والضعبف، وحىت النذر اليسري اذلي  ــ وُجل املروي من ال خبار يف ولدة النيب   (1)

 سمل من ذكل خمتلف فيه. 
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 فاحملبة ابالتبا  ال االبتدا . ؛واجتناب نواهيه ،أوامره

 ن حيب مطيعلو كان حبك صادقاً ألطعته ... إن احملب مل             

  أكُبُ ها بل ضررُ  ، اً يئشا حيدث فيها ال تنفع اإلسالم وهذه االحتفاالت واملوالد وم

   .ظاهرٌ  جلي   وهذا واضحٌ على املسلمني، من نفعها 

معامل امللة،   الشريعة، وتغيريِ  مِ ن هلا بقصد هد  واملنافقو  )1(الكفار  يدعمهاولذلك 

ه يف مظاهر أولئك الدراويش الذين  صورة اإلسالم عند غري املسلمني، وحصرِ  وتشويهِ 

 .لدايرتاقصون ويتمايلون يف احتفاالت املو 

 
 اظب عىل حضور مودل البدوي وغريه من املوادل يف مطلع  يو  - السفري ال مرييك يف مرص- ــ واكن ريتشارد روين  (1)

ح بأ نه حرض مودل النيب يف احلسني، وأ يضا  القنصل ال مر   ييك من بعده، وغريمه من الساسة.  ال لفية الثالثة، ورصَّ

 هذه ال خبار موثقة يف هذه الروابط وغريها: 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2005/11/19/30830.html 

https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=36537 

https://www.elwatannews.com/news/details/1943595?t=push 

 وذلكل قال بعض احملتلني من حاكم فرنسا يف اجلزائر:_ 

م زاوية من زوااي الطرق _الصوفية_ أ كرث من تعظميها لث ك  ن احلكومة الفرنس ية تُعِظر  نة جنودها وقوادها، )) اإ

منا حيارب فرنسا (( الفكر والثقافة املعارصة يف شامل أ فريقيا ) صـ   (. 52ــ  51وأ ن اذلي حيارب الطرق اإ
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 املبحث الرابع (()) 

 سؤال مهم:( ــ  4 )

 ؟ فما السبيل ،أان حائر

 فتقول:  ،قد يطرأ على خاطرك سؤال ،لماملسأخي 

أان أشددعر ابحلرية الشددديدة، فهذه أدلة تدل على عدم جواز االحتفال ابملولد، وقد أييت  

وأيتون  دلة   ،االحتفال ابملولد مسددددددددتحب  :على الفضددددددددائيات وغريها مشددددددددايخ يقولون

 فماذا أصنع؟  ،وأان اآلن أشعر ابحلرية الشديدة ،على ذلك

 ((:)) اجلواب 

 !  أخُبان عن هذه احلرية؟ هل تعلم أن النيب  ،أخي املسلم

 ؟!  لنا كيفية النجاة منهاوبنيَّ 

ضِ   قال:  بن سارية  عن ال ِعر اب 

، مُثَّ أ قد ب ل  ع ل يد ن ا)) ص لَّى بِن ا ر ُسوُل   فد و ع ظ ن ا م و ِعظ ةً  ،اّللَِّ ص لَّى هللاُ ع ل ي ِه و س لَّم  ذ ات  يد و م 
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ا ال ُعُيونُ غ ًة ب ِلي ا ال ُقُلوُب، ،ذ ر ف    ِمند ه  ِذِه   ،اي  ر ُسول  اّللَِّ  :فد ق ال  ق اِئلٌ  و و ِجل    ِمند ه  ك أ نَّ ه 

، ف م اذ ا  ن ام و ِعظ ُة ُمو د ِ   ُد ِإل يد  :تد ع ه  ِع و الطَّاع ِة و ِإن   أُوِصيُكم  بِتد ق و ى ا ؟ فد ق ال  ، و السَّم  ّللَِّ

ب ِشي   فف ِإنَُّه م ن  ي ِعش  ِمن كُ ،  اً ع ب ًدا ح  ِتال  نَِّة ، فد ع ل ي ُكم  ِبُسنَّيِت و سُ اً  ك ِ ري اً م  بد ع ِدي ف س ري  ى اخ 

ِديِ ني  الرَّاِشِدين ، مت  سَُّكوا هِب ا ُل ف اِء ال م ه  ِت  ،اخل  ُكم  و حُم د اث  ا اِبلندَّو اِجِذ، و ِإايَّ و ع ض وا ع ل يد ه 

ُُمورِ  ل ةٌ لَّ حُم د  ف ِإنَّ كُ  ؛األ  ع ة  ض ال  ع ٌة، و ُكلَّ ِبد   . )1(((  ث ة  ِبد 

 فيقول عنها:   ،خيُبان عن هذه احلرية املوجودة  .. ها هو النيب    .. هللا أكُب  هللا أكُب

فف ِإنَُّه م ن  ي ِعش  ِمن كُ )) ...  ِتال   .... ((  اً  ك ِ ري اً م  بد ع ِدي ف س ري  ى اخ 

 قوله:  النجاة منها يفوخيُبان عن 

ِدين ، مت  سددددَّ ))  ِديِ ني  الرَّاشددددِ ُل ف اِء ال م ه  نَِّة اخل  نَّيِت و سددددُ وا ع ل يد ه ا .... فد ع ل ي ُكم  ِبسددددُ ُكوا هِب ا و ع ضدددد 

ُُمورِ  ِت األ  ُكم  و حُم د اث  ل ةٌ  ؛اِبلندَّو اِجِذ، و ِإايَّ ع ة  ض ال  ع ٌة، و ُكلَّ ِبد  ث ة  ِبد   . ((  ف ِإنَّ ُكلَّ حُم د 

 ق النجاة من هذه احلرية: و  ا هو ط  ذه

 
 . ( 42(، وابن ماجه )  2676(، والرتمذي )  4606(، وأ بو داود )  17145يح: رواه أ محد ) ( ــ حص 1)
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 .(وسنة اخللفاء الراشدين  اتباع سنة النيب )

 .)1(هذا يضبط لك املسألة 

لكي أكون على  ؛اختلف النددداس يف االحتفدددال ابملولدددد، فمددداذا أصددددددددددددددنع وهنـــا ننظر:

 صواب؟

 .وسنة اخللفاء الراشدين  عليك بسنة النيب 

 ؟  امبيوم مولده كل ع فهل احتفل النيب 

 ؟ مبولده كل عاموهل احتفل اخللفاء الراشدين 

 .مل حيتفلوا )) اجلواب ((:

 
   املسائل:  هذه هذا ضابط عظيم يضبط لك م ل    )) عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين ((( ــ  1)

 ال ؟    وال ؟ هل أحتفل ابالسراء واملعراج أ  وهل أحتفل بشم النسيم أ 
  ، اختلف الناس  ،ال ؟... إخل، أان يف حرية و ال ؟ هل أحتفل ابملولد أ وهل أحتفل ابلكريسماس أ

 ماذا أفعل؟
 ((. )) عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين  :وجواب احلرية
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  وال حرية بفضل هللا. ،فاحلق عدم االحتفال :إذاً 

 )) سؤال ((:

 ؟ولدماذا أصنع يف يوم املو 

 )) اجلواب ((:

وكما مر عليك أايم األسبو    ،كما مر عليك األمس   كسائر األايم:مير عليك هذا اليومُ 

كطعام خمصددددددوص أو توسددددددعة على األهل   :معني  شدددددديءملاضددددددي، وال ختص هذا اليوم با

 والعيال، وإمنا مير عليك كسائر األايم.
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 :الفصل الثالث

 ن أباح االحتفال بالمولد (( )) الرد على شبهات م          

 وفيه مباحث: 

 الرد واجلواب عن )) مخس عشرة (( شبهة املبحث األول: 

ٍج. املبحث الثاين:  سؤال واعرتاض مس  

 علماء أفتوا بعدم جواز االحتفال ابملولد، وعد وه من البدعاملبحث الثالث: 

  وعلماء أفتوا جبواز االحتفال ابملولد واستحبوه.

 .اللهم فاشهد :رابعاملبحث ال
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 )) الفصل الثالث ((:                                 

 األول ((:       بحث )) امل                             

 ((والرد عليها  ،ن أابح االحتفال ابملولد)) شبهات م             

أن للقوم شبهات يستدلون هبا على جواز االحتفال بيوم مولد  نا هللا وإايك(رمحواعلم )

 ط، ومن هذه س  هاب وب  ، وسنختصر الرد عليها دون إس  اً واختاذه عيد النيب 

 :لى جواز االحتفال ابملولد النبويا ع استدلوا هبالشبهات اليت

  الشبهة األوىل ((: )) 

 قال تعايل:   قالوا:

ِم  )) رِج  قد و م ك  ِمن  الظ ُلم اِت ِإىل  الن وِر و ذ كِ ر ُهم   ِ ايَّ تِن ا أ ن  أ خ   و ل ق د  أ ر س ل ن ا ُموس ى آِباي 

   .{5}إبراهيم: (( اّلل ِ 

 ،يوم عظيم من أايم هللا ويوم مولد النيب  ،ايم هللامن هللا ابلتذكري   رفهذا أم  

ِم اّللِ  ((  :ألمره عز وجل اً واالحتفال به سيكون تطبيق    . {5}إبراهيم: )) و ذ كِ ر ُهم   ِ ايَّ
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 )) اجلواب عن هذه الشبهة من وجوه ((:

   )) الوجه األول ((:

ون من الصحابة هلذه اآلية، وخمالف لفهم خري القر هذا خمالف لفهم النيب 

  .والتابعني

  فنسألكم:

 ؟!ُط هذا احلكم من اآلية علي فهمكمباناستكيف فات النيبَّ 

 ؟! )رمحهم هللا(والتابعني وكيف فات ذلك الصحابة 

  !؟ هبذه اآليةا مل حيتفلوا بيوم مولده استدالالً ملاذ

 !هؤالء، أو أنكم مفتتحو ابب ضاللة؟فإما أن تكونوا أفهم من 

   الثاين ((: لوجه)) ا

 هذا خمالف لتفسري اآلية؛ فإن عامة املفسرين قالوا:  

 .هللا ميعين: نِع   )وذكرهم  ايم هللا(
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   .)2(ة ، وقتاد)1(د  هذا عن جماه وصحَّ 

 وغريهم. ، )6( وابن ك ري ،)5( والقرطيب ،)4( ي، والبغو )3(ي حه الطُب ورجَّ 

   )) الوجه الثالث ((:

 وذلك أن غاية   ،آلية ما زعمتم، فال حجة لكم فيهاقصود من اوقلنا أن امل ولو تنزلنا  

  ى الدعو  فالدليل أخص من ؛اً   واختاذه عيددون االحتفال واالجتما ما يف اآلية التذكري 

   )) الوجه الرابع ((: 

 ألن هذه  االستدالل املذكور؛ فال حجة يف ،املقصود ما فهمتموه :ولو تنزلنا وقلنا
غري معلوم عندان _كما سبق  ف:أما يوم مولد النيب  ،ندهماألايم كان  معلومة ع

 فال يصح القياس. _بيانه

 
 ( طـ ) دار احلديث ( القاهرة.  20576(: )  20568( رمق )  861/  6ــ تفسري الطربي )  (1)

 ( طـ ) دار احلديث ( القاهرة.  82057(: )  77205( رمق )  872/  6ــ تفسري الطربي )  (2)

 ــ املصدر السابق.  (3)

 ن. ( طـ ) دار ابن حزم ( بريوت ـ لبنا 681ــ تفسري البغوي ) صـ  (4)

 ( طـ ) املكتبة التوفيقية ( القاهرة.  278ــ  277/   9ــ تفسري القرطيب )  (5)

 ( طـ ) دار القمل للرتاث ( القاهرة.  626/   2ــ تفسري ابن كثري )  (6)
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  )) الوجه اخلامس ((:
  وهو أعظم. ،ملاذا ختصون يوم املولد دون غريه من األايم كيوم البع ة م الً  :نسألكم
ء ان  ع ل ىَٰ أُمَّة  و ِإانَّ   ))برهان  بغري    اً تقليداجلواب:  ان  آاب  رِِهم م ق ت ُدون  ِإانَّ و ج د   )1(  ((   ع ل ىَٰ آاث 

 
آايت املرشكني عىل املسلمني املوحدين؟ كيف تِنر {، ول يقول قليل العمل:  23ــ } الزخرف:  (1)  لون أ

 فهيا تفصيل عىل قسمني: هذه املسأ ةل  قلنا:

ل هبا عىل تكفري املسلمني بغري حق ((.  القسم ال ول:  ت د   )) أ ن تكون الآايت مكفرة كفرا  أ كرب، ويُس ْ

 فهذا ل يوز، وهو كبرية من أ عظم الكبائر عند هللا عز وجل، هو كصنيع اخلوارج اذلين قال فهيم عبد هللا بن معر  

ىلريض هللا عنه: ))  هنم انطلقوا اإ آايت نزلت يف الكفار، جفعلوها عىل املؤمنني ((.  اإ  أ

 )) أ ن تكون الآايت فهيا بعض صفات الاكفرين، ويه مبفردها ليست مكِفررة للمسمل فينس هبا هل ((.  القسم الثاين: 

خل، في س ت ِدل والغفةلاكلقتل،   من  ابلآايت للتحذير ، واجلدال ابلباطل، واتباع الهوى، والتقليد بال برهان ....... اإ

  بغري حق.  ملهذه السامت والصفات، وهذا جائز، ول يشء فيه مادام القائل الـُمـس ت ِدل ل يقصد منه التكفري للمس

 برهان ذلك :  

أنَّ النَّيبَّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم  طر قه وفاطمة     ما ورد يف الصحيحني من حديث على 
ا أنُفُسنا   )) أال  ُتص لِ ياِن؟ ((، فقال: ابنة  النَّيبِ  صلَّى هللاُ عليه وسلَّم  ليلةً  فُقلُ : اي رسول  هللِا، إمنَّ

، مُث  اً  شيئلُ  ذلك، ومل ي رِجع  إيلَّ بي ِد هللِا، فإذا شاء أن  ي بع   نا بع  نا، فانصر   حني  قُ 
ء   أ ك  د ر   ن س انُ اإل ِ  )) و ك ان  يقوُل:  ف ِخذ ه ي ضِربُ  ُمو ل    وهو ِسع ُته   .{54}الكهف: ((  الً ج د   ش ي 

نقوالت من كالم   اً وأيض اس وغريمها وهناك مجلة من اآلاثر يف الباب عن عمر وابن عب 
   .حتقيق املقام يف املسألة  ألن الغرض بيان املقصود، وليس ؛نا عن ذكرهاالعلماء، أعرض  

  تُب يف الدين.كر اآلية هو ذم التقليد بغري بينة وال برهان معاملقصود من ذِ  وخالصة الكالم :
 وابهلل التوفيق...



 يف االحتفال ابملولد النبوي   القول اجللي  

91 
 

   الشبهة الثانية ((:  ))                              

 :احتفل بيوم مولده، ودليل ذلك أنَّ النيب 

ئِ  و مِ  عن ل  )) ..... و سدددددددُ ِ  ي ومِ  صددددددد  :  ؟اإلثد ن ني  ُت ِفيهِ  يد و مٌ  ذ اك  قال   :أ و  – ، و يد و ٌم بُِع   ُ ُوِلد 

 .)1((( ِفيِه ......  -أُن زِل  ع ل يَّ 

 )) اجلواب عن هذه الشبهة من وجوه ((:

   )) الوجه األول ((:

ذا احلددديددث جواز  فددإهنم مل يفهموا من هدد  ؛هددذا الفهم خمددالف لفهم الصددددددددددددددحددابددة 

 وأفهمها للدليل. ،وأحرصها على اخلري ،وهم أعلم األمة االحتفال ابملولد

   )) الوجه الثاين ((:

 :أما أنتم ،ثنني معيناً (إني من كل أسبو  ) ومل خيص نثكان يصوم اإل  النيب 

 :أما أنتم ،دة مفردةصام وهي عبا النيب إن نتم يوماً  كل عام، مث وعيَّ  صتمفخصَّ 

 
 .( 1162( ــ رواه مسمل ) 1)
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األسدددددددددددبوعي على االحتفال  مجاعية، فاسدددددددددددتداللكم بصدددددددددددوم النيب  فتفعلون عبادة

 هذا قياس مع الفارق البعيد. ،السنوي

   )) الوجه الثالث ((:

  .فالدليل أخص من الدعوى ،االستدالل صحيح :وقلنا ،تنزلناو ول

  .الصوم :فيه الدليل

 وإلقاء اخلطب واألانشيد. ،وإظهار الفرح والسرور ،االجتما  :فيها ودعواكم

ثنني من كل ، وصدددددددمتم اإلكم وسدددددددعكم ما وسدددددددع نبيَّ كم و  كفاكم ما كفى نبيَّ فهالَّ 

 ؟!أسبو 

 فال يصح االستدالل.  ؛وى أخص من الدليلفالدليل أعم من الدعوى، والدع

 قال تعاىل: 

ُموا ))  ا الَِّذين  آم ُنوا ال  تُدق دِ  يٌع اي  أ يد ه  ِي اّللَِّ و ر ُسولِِه ۖ و اتدَُّقوا اّللَّ  ۚ ِإنَّ اّللَّ  سِ   ب ني   ي د 

 .{1}احلجرات: (( ع ِليمٌ  
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   )) الوجه الرابع ((:

  .كان  سبباً يف الصوم  -والدته  غري-أخرى  قد ورد يف احلديث عللٌ 

ِ اإل ي ومِ  صد و مِ  عن ... و سدُِئل  )) . :   ؟ثد ن ني  ُت ِفيِه، يد و مٌ  ذ اك  قال  أُن زِل   :أ و  -و يد و ٌم بُِع     ُوِلد 

 .)1((( ِفيِه ......  -ع ل يَّ 

 .علة أخرى وهي نزول الوحي عليه  النيب ذكر ف

ِطُر، قدُ  :ق ال   ، ُأس ام ة ب ن ز ي د  عن   ، ِإنَّك  ت ُصوُم ح ىتَّ ال  ت ك اد  تُدف  ل ُ : اي  ر ُسول  اّللَِّ

تد ُهم ا، م  ي اِمك  و ِإالَّ صدددُ ِ ِإن  د خ ال  يف صدددِ وم ، ِإالَّ يد و م ني  ِطُر ح ىتَّ ال  ت ك اد  أ ن  ت صدددُ : ق ال   و تُدف 

((   ِ ِ و يد و م  اخل   قُدل ُ : يد و م  اإِل  (( ؟ أ ي  يد و م ني    :ق ال   ِميِس،ثد ن ني 

اِن ))  اُل ع ل  ذ اندِدك  يد و مدد  ا األ  ع مدد  ،تُدع ر ُض ِفيِهمدد  ال ِمني  ب  أ ن  يُدع ر ض  ع م ِلي  ى ر بِ  ال عدد  فدد ُأحددِ

   .)2(  (( و أ ان  ص ائِمٌ 

 .عمال على هللا ، وهي عرض األفذكر علة أخرى

 
 .( 1162( ــ رواه مسمل ) 1)

 ( واللفظ هل.  2358( بلفظ مغاير، والنسايئ )  2436(، وأ بو داود )  21753أ محد )   حسن حصيح : ــ   (2)
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ن  عليه وسلَّم كا هللاُ  النَّيبَّ صلَّى أنَّ  عن أيب هريرة 

  :فقال ،واخلميس   اإلثنني إنَّك تصومُ  ،هللاِ  اي رسول   :فقيل ،واخلميس   اإلثنني يصومُ 

دع هما  :يقولُ  ،ُمهتِجري ن إالَّ  مسلم   لكل ِ  فيهما هللاُ  يغفرُ  واخلميسِ  اإلثنني يوم   إنَّ )) 

    .)1( (( حىتَّ يصطِلحا

 فتح.نة تُ وأن أبواب اجل ،هنا علاًل أخرى كمغفرة الذنوبالنيب فذكر 

  ؟فلماذا متسكتم بعلة الوالدة دون غريها

 ؟!للصوم ما ورد يف األحاديث من علل  وملاذا ال حتتفلون بباقي 

 .جل مولده، وألجل العلل املذكورةألنه كان يصوم أل

  )) الوجه اخلامس ((:

وال   ،ىباوال قول صدددح ،وال سدددنة  ،ال من قرآن :كم هذا ال دليل عليهكم وفهمُ اسدددتداللُ 

 ويكفي هذا يف ظهور بطالنه. ،يحياس صحق

 
 (.  1740(، وابن ماجه )  2023(، والرتمذي ) 2565ــ رواه مسمل )  (1)
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   الشبهة الثالثة ((:  ))                                 

 قال تعايل:   قالوا:

ِلك  فد ل يد ف ر ُحوا ُهو  خ ري ٌ ممِ َّا جي  م ُعون  (( ))   . {  58}يونس:ُقل  ِبف ض ِل اّللَِّ و ِبر مح  ِتِه ف ِبذ َٰ

وهذا  ،وجل أن نفرح به فأمران هللا عز ، لنيب واملقصدددددود ابلفضدددددل والرمحة هنا هو ا

 . )1(د يدل على جواز الفرح والسرور واالحتفال مبول

 )) اجلواب عن هذه الشبهة من وجوه ((:

   )) الوجه األول ((:

فهو مل أيمر أصددددددددحابه ابالحتفال ابملولد  ؛هلذه اآلية هذا الفهم خمالف لفهم النيب 

فدإهنم مل  ؛ هدذا الفهم خمدالف لفهم الصددددددددددددددحدابدةبعددمدا نزلد  هدذه اآليدة، وكدذلدك 

 وأعلم األمة ،يفهموا من هذه اآلية االحتفال ابملولد النبوي كل عام وهم خري القرون

 
 ل هبذه الآية محمد علوي املاليك يف كتابه: ) حول الاحتفال بذكرى املودل النبوي الرشيف (  ــ اس تد (1)

 ) املكتبة العرصية ( بريوت ـ لبنان .  ( طـ  25،  24) صـ 
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 وأفهم األمة للنصوص. ،وأحرص األمة على اخلري ،بعد نبيها

   ((:)) الوجه الثاين 

خال  ذلك، فإن املفسدددرين أطبقوا على   ؛إن هذا التفسدددري الذي ذكروه ليس بصدددحيح

 : مها ائرة على أن فضل هللا ورمحتهفكان  أقواهلم د

فضـــــــــــل  :ن قالوأن جعلهم من أهـله، ومنهم م   ،ودين احلق ،) ما أاتهم من اهلدى

  .القرآن والسنة ( :ورمحته ،سالماإل :هللا

 :املفسرينهكذا دارت أقوال 

  .)1(م كابن جرير الطُبي والبغوي والقرطيب وابن ك ري وغريه

  : قال ابن القيملك ولذ

 سالم اإل :)) وقد دارت أقوال السلف على أن فضل هللا ورمحته يف هذه اآلية

 
آي القرءان، تفسري الطربي )  (1)  ( طـ ) دار احلديث ( القاهرة،  247ــ  245/  6ــ جامع البيان عن تأ ويل أ

 ( 301ــ  300/   8( طـ ) دار ابن حزم ( بريوت ـ لبنان، تفسري القرطيب )  603 تفسري البغوي ) صـ

 ( طـ ) دار القمل للرتاث ( القاهرة.  505/  2التوقيفية ( القاهرة، تفسري ابن كثري ) طـ ) املكتبة 



 يف االحتفال ابملولد النبوي   القول اجللي  

97 
 

 .)1(( نة (والس  

   )) الوجه الثالث ((:

وذلك ألن الرمحة كان  ابلبع ة   ،تفسريكم لْلية صحيح، فال حجة فيه  :ولو تنزلنا وقلنا

 .ال ابملولد

   )) برهان ذلك ((:

 والسنة، ومنه: ما ورد يف الكتاب

 قال تعاىل: 

 .{107} األنبياء:و م ا أ ر س ل ن اك  ِإالَّ ر مح  ًة ل ِل ع ال ِمني  (( )) 

ُش رِِكني  قال:  عن أيب هريره 
 ِقيل : اي ر ُسول  هللِا، اد ُ  عل ى امل

: ا ،ل عَّاانً  أُبد ع ث   مل    إين ِ  )) قال   .)2(( ( ر مح  ةً  بُِع   ُ  وإمنَّ

 
 ( بريوت ـ لبنان. ( طـ ) دار الكتب العلمية   8ــ اجامتع اجليوش الإسالمية عىل غزو املعطةل واجلهمية ) صـ  (1)

 (. 2599ــ رواه مسمل )  (2)
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عليهم  امتَّ  وجدل على املؤمنني هللا عز ولدذلدك ملدا امتَّ  ؛ دة ال ابملولدداند  ابلبعفدالرمحدة كد 

  .ابلبع ة ال املولد

 فقال تعاىل: 

تِدِه ))  ِهم  يد تد ُلو ع ل ي ِهم  آاي  واًل مِ ن  أ نُفسددددددددددددددِ ُ ع ل ى ال ُمؤ ِمِنني  ِإذ  بد عد ث  ِفيِهم  ر سددددددددددددددُ ل قد د  م نَّ اّللَّ

يِهم  و يُدع ل ِ  ل  م ِبني  (( و يُدز كِ  انُوا ِمن قد ب ُل ل ِفي ض ال  م ة  و ِإن ك  ك   ُمُهُم ال ِكت اب  و احلِ 

 .{164}آل عمران:

قددمنداه يف  ؛ ولدذلدكلكن البع دة فر  على املولدد، فيكون يوم املولدد هو املقددمـفإن قـيل: 

 االحتفال.

 قلنا: جوابه من وجهني:

 )) الوجه األول ((: 

 يل هنا من جهتني:هذا ليس بسديد؛ ألن التفض

 الفضل. األوىل:

 أصل الوجود. الثانية:
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البع ة هو األصددل؛ ألن البع ة هي األصددل يف التفضدديل _ أعين:  ميو  من جهة الفضـل:

 وأن يكون له شأن كان بسبب البع ة لوال البع ة ملا كان له شأن _ ،تفضيل يوم املولد

 الوجود ملا كان  البع ة.يوم املولد هو األصل؛ ألنه لوال من جهة أصل الوجود: 

 ولذلك فقولكم: البع ة فر  على املولد فيه نظر.

  )) الوجه الثاين ((:

فيه على األفضددلية؛  ، فالحجةوقلنا: قولكم صددحيح، والبع ة فر  على املولد  ،ولو تنزلنا

 أصل أن يكون األصل أفضل والفر  أدَّن. اً منالشيء متفرع من كونألنه ال يلزم 

 ((:)) برهان ذلك 

) االبن ( ، فاملشدددرك ) األب ( هو األصدددل، واملؤمن كل مؤمن كان أبوه من املشــركني

وك ري  ،األنبياء واملرسددددددلني، ومنهم اخلليل إبراهيم    ، وهو أفضددددددل؛ وكبع هو الفر 

 الصحابة  من
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وهو األصددددددددددددل، وهم أفضددددددددددددل  ،لو العزم من الرسددددددددددددل، فهم من آدمو ومن ذلك: أ

 ابإلمجا .

 ك ري بيان.ال حتتاج إىل   واملسألة ظاهرة

 وابهلل التوفيق.
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    الشبهة الرابعة ((: ))                            

 يف شدددددددرِ   -لبعد حو  -ملا مات أبو هلب رأيته يف منامي   :قال أن العباس  قالوا:

 فقال:  ،حال

  (ثنني (إفف عين كل يوم ) ما لقي  بعدكم راحة إال أن العذاب خيُ )

   .فأعتقها ،بشرت أاب هلب مبولده ةُ ب  يد  و  وكان  ثدُ  ،ثننيد يوم اإللِ  وُ ن النيبوذلك أ

 قالوا: وهذا يف صحيح البخاري.

 قالوا : 

النىب   عن فرحده يف يوم مولددألنده عُبَّ  ؛ىقِ فدإذا كدان الكدافر ُخِفف  عنده العدذاب وسددددددددددددددُ 

  .)1( لينال اخلري ؛فاملسلم أوىل وأحق بذلك ،

 وقيل يف ذلك:

 
 (   22ن اجلزري ( انظر: ع ْرُف التعريف ابملودل الرشيف ) صـ ــ ممن اس تدل هبذا الاس تدلل الإمام ) اب (1)

 (.  ( طـ ) دار الفكر  197ــ  196/  1عناية: محمد أ يب اخلري الـُمـلقي، طـ ) دار احلديث الكتانية (، واحلاوي للفتاوي ) 
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 ادد  دلَّ خُم   يمِ حِ اجل   يفِ  اهُ د  ي      دد بَّ دد دددوت.  دهُ  . . . مُ ذ   اء  جد  )1(افدرٌ هدذا ك   دان  ك  ا  إذ  

 اد  مح       ورِ رُ لس  ل هُ ن  ع   فُ فَّ خُي    .. داً . . . م  ائِ ن د  دِ ي  ند  االثد   ومِ ي   يفِ  دهُ نَّ ى أ  ت  أ  

 )2( ادد  ح ِ و  م   ات  اً وم  ور  رُ س  م   د  مح       ه . . . رُ م  عُ  ان  ي ك  ذِ الَّ  دِ ب  ابلع   ن  ا الظَّ م  ف  

 .  كذا قيل

 )) اجلواب عن هذه الشبهة من وجوه ((:

   )) الوجه األول ((:

 وإمنا هذا ذكره ،فإن هذه القصة هبذا السياق ليس  يف صحيح البخاري ؛خطأهذا 

 لالنقطا . ؛، وهذا ال يصح عن العباس)3(ي السهيل

 وإليك أخي ما ورد يف صحيح البخاري:

 
  معل املودل (: اكفرا  ــ هكذا يف مورد الصادي مرفوع عىل البداية، ويف احلاوي للفتاوي ) فصل حسن املقصد يف (1)

 منصوب عىل أ نه خرب لاكن  

اِدي يف مودل الهادي، لبن انرص ادلمشقي ) صـ انظر:   ،   ( طـ ) ادلار الغ نَّاء ( القاهرة  26مورد الصَّ

 ( طـ ) دار الفكر (   197/  1احلاوي للفتاوي ) 

اِدي يف مودل الهادي، لبن انرص ادلمشقي ) صـ   (2)  ( طـ ) ادلار الغ نَّاء ( القاهرة .  26ــ مورد الصَّ

 ( 192/  5ــ الروض ال نف )  (3)
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لَّى هللاُ ،  وثُدو يد ب ُة م و ال ٌة أِل يب هل  ب  )) قال عروة:  ع ِ  النَّيبَّ صدد  ك ان  أ بُو هل  ب  أ ع تد ق ه ا، ف أ ر ضدد 

رِ  ِحيب ة ، ِلِه ِبشددد  لَّم ، فد ل مَّا م ات  أ بُو هل  ب  أُرِي ُه بد ع ُ  أ ه  ؟ :ق ال  ل هُ  ع ل ي ِه و سددد  ق ال   م اذ ا ل ِقي  

ِذِه ِبع ت اق يِت ثُدو يد ب ة  ( مل   أ ل ق  : أ بُو هل  ب    .)1(( بد ع د ُكم  غ ري   أ ين ِ ُسِقيُ  يف ه 

 .ألجل مولده ؛فف عنهخُ ، وال أنه رآه العباس فليس فيه أنه 

   )) الوجه الثاين ((:

يف املنام أاب هلب رُئي  ألن الذي فيها أن    ؛القصة يف صحيح البخاري ال حجة فيها قط

قى رته كر  نه صدددددنع ذلك ملا بشدددددَّ وال يوجد فيها ذِ  ،املاء إلعتاقه ثويبةقليل من  وقد سدددددُ

 !؟قة هذا اخلُب ابالحتفال ابملولدفما عال ،ثويبة مبيالد النيب 

   )) الوجه الثالث ((:

ألن هدذا  ؛فكدذلدك ال حجدة فيده ،هو فعدل ذلدك فرحداً مبولدد النيب  :ولو تنزلندا وقلندا

  فاخلُب ضعيف. ؛ثه بهومل يذكر من حدَّ  ،أرسله عروة :مرسل اخلُب

 
 (.  5101ــ رواه البخاري )  (1)
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   )) الوجه الرابع ((:

 .أن هذا خمالف ملا ذكره أهل السدددري أن أاب هلب أعتق ثويبة بعد الرضددداعة بدهر طويل 

 :(الفتح)يف  قال احلافظ

وهو أن أاب هلب  ،والذي يف السدددددددري خيالفه  ،ظاهره أن عتقه هلا كان قبل إرضددددددداعها))   

  .)1(ل (( وذلك بعد اإلرضا  بدهر طوي ،أعتقها قبل اهلجرة

  )) الوجه اخلامس ((:

 ،ألنه رؤاي منامية ؛فال حجة فيه ،قد صح اخلُب :ولو تنزلنا وقلنا على سبيل االفرتاض 

 ،)2( األصولينيكما أطبق على ذلك عامة املنامية  ؤخذ ابلرؤاي واألحكام الشرعية ال تُ 

 ولذلك ؛وهو غري مأمون على ضبط ما رآه ،لوذلك ألن النائم ليس من أهل التحم   

 
 ( طـ ) دار احلديث ( القاهرة.  175/  9ــ فتح الباري، لبن جحر )  (1)

 عدا رؤاي الرسل وال نبياء: فاإهنا حق، وأ ما رؤاي غريمه: فالصواب أ هنا ليست حبجة، وانظر: البحر احمليط    ــ (2)

 (، 1993ـ  1412( طـ )وزارة ال وقاف والشؤن الإسالمية ابلكويت(،  طـ الثانية  )  62/  1) 

 اهرة.  الق( طـ ) ادلار املرصية اللبنانية (  211فتاوى العز بن عبد السالم ) صــ 
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 فع عنه التكليف.النائم قد رُ  

  )) الوجه السادس ((:

 فال حجة يف هذه الرؤاي. ،حجة -على سبيل االفرتاض-الرؤاي  :ولو تنزلنا وقلنا

رتده بوالدة النيب فدأبو هلدب أعتق ثويبدة ملدا بشددددددددددددددَّ  ؛وذلدك ألن الددليدل أخص من الددعوى

 ؛وإمندا أنتم حتتفلون ابملولدد كدل عدام  ،ك مرة واحددةعدل ذلد هلدب ف فدأبو  -بزعمكم– 

 فكان الدليل أخص من الدعوى.

   )) الوجه السابع ((:

ولو تنزلنا وقلنا بظاهر هذا اخلُب، فال حجة فيه؛ ألن أاب هلب ُخفِ ف عنه بعتقه ثُدو يد ب ة،  

 نيب وإمنا كان فرحه بوالدة ابن أخيه ال بوالدة الوليس للفرح مبولد النيب 

 ، وكان أول كان من أشد املكذِ بني الكافرين برسول هللا   -عليه لعنه هللا-فهو 

وأنزل هللا يف شأنه سورة "املسد" يتوعده فيها ابلتَّباب   دعوته م ن آذاه ملا جهر ب

 والعذاب
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 فأىن لليد اليت توعدها هللا ابلتَّباب أن ينبع منها املاء؟! 

ق ى فيها امل ق ى فيها احلممث جهنم ال ُيس             يم بنص كالم رب العاملنياء، وإمنا ُيس 

   )) الوجه الثامن ((:  

الصددددددددددددددحدابدة والتدابعني، ومنهم: ُعر و ُة الدذي روى هدذا اخلُب، وهو من هدذا خمدالف لفهم 

التدابعني، ومل يسددددددددددددددتددل أي  منهم ابخلُب على جواز االحتفدال ابملولدد وهم خري القرون،  

م غريهموقوهلم وفهمهم ُمقدَّ   .م على فه 
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 ((:  امسةالشبهة اخل ))                              

: قال رسول هللا   قالوا:

مِ  يف س نَّ  م ن)) ُره ا، فد ل هُ  ح س ن ةً  ُسنَّةً  اإلس ال  رُ  أ ج  ُه، هب ا ع ِمل   م ن و أ ج   أ ن   غريِ  ِمن بد ع د 

مِ  يف س نَّ  و م ن شيٌء؛ ُأُجورِِهم   ِمن يد ند ُقص    يِ ئ ًة كان  عليه ِوز ُره ا، و ِوز رُ  ُسنَّةً  اإلس ال   م ن س 

 .(1) ((  أ و ز ارِِهم  شيءٌ  ِمن يد ند ُقص   أ ن   غريِ  ِمن بد ع ِدِه، ِمن   هب ا ع ِمل   

 . نٌة حسنةٌ تفال بيوم مولد النيب سُ واالح

 )) اجلواب عن هذه الشبهة من وجوه ((:

   )) الوجه األول ((:

 قال:   وذلك ألن النيب  ،ال لكم ة عليكمهذا احلديث حج

 ...(( ..ةً  سيئةً ومن سن يف اإلسالم سن .....ةً  حسنةً )) من سن يف اإلسالم سن

 ؟، سنة حسنة أو سيئةاً الحتفال بيوم املولد واختاذه عيدهل ا نسألكم:

 
 (. 17 10ــ رواه مسلم )  )1(
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 .سنة حسنة  فإن قلتم:

أصحابه   يعلمها، ومل سنة حسنة مل يعلمها النيب وهل أنتم سبقتم إىل  قلنا لكم:

؟! ة وفاتتهمنَّ دفأدركتم أنتم هذه الس  ؟ أ

 !! إال اجلواب ال اينفلم يبق لكم 

   )) الوجه الثاين ((:

 يف احلديث: إحياء سنة.  ) سنة حسنة (معين احلديث فهمتموه خطأ؛ فاملراد بد 

 :قال الشاطيب 

د به االخرتا   املرافليس   «م ن سنَّ سنة حسنة  »:  صلى هللا عليه وسلم)) فإن قوله 

    .)1(( يف الدين ألبتَّة ( 

   .)2((( ومل تكن اثبتة  ،ن اخرت  سنة وابتدعهافليس معناه: م  ))  : اً وقال أيض

 
 ( طـ ) مكتبة التوحيد (.   303/  2ــ الاعتصام )  (1)

 املصدر السابق.  (2)
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 :وقال 

  «سنة حسنة   م ن سنَّ  »  :أين قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :فتأملوا))  

يقدر   ذكور على أبلغ مان عمل مبقتضى امل، جتدوا ذلك فيم  « سنة سيئة  ن سنَّ م   »و

  ف ُسرَّ ة، فانفتح بسببه ابب الصدقة على الوجه األبلغ، رَّ بتلك الص  أ ت ى عليه، حىت 

  « .....من سنة سنة حسنة » :بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت قال

  .احلديث 

ا ثب  كونه ما فعل ذلك الصحايب، وهو العمل مب فدل على أن السنة هاهنا م لُ 

ن أحيا سنة من سنيت قد  » م   :وأن احلديث مطابق لقوله يف احلديث اآلخر سنة،

، فجعل مقابل تلك ن ابتد  بدعة ضاللة « وم   »: احلديث إىل قوله ميت  بعدي «أُ 

 .)1(( .... ( فظهر أن السنة احلسنة ليس  مببتدعة ؛االبتدا    السنةِ 

 ويوضح ذلك أن: قل : 

 
 ( طـ ) مكتبة التوحيد (.  306ــ  305/  2ــ الاعتصام )  (1)
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 ابدر رجل من األنصار، دقة، وملا أبطأ الناسيف سياق احلث علي الصاحلديث جاء 

 :فتصدق، وتتابع الناُس بعده، فقال النيب  

 ((. .... الم سنًة حسنةً يف اإلس ن سنَّ )) م  

  :ومعلوم أن

  .)1(( ( واحملتمالت رات، وسبيل ملعرفة اجملمالتدات واملفسِ  )) السياق من املقيِ  

 ق وفعل عبادة مشروعة غري ه تصدَّ أو أن  ،اخرت  عبادة يف الدينفهل الصحايب 

 .فاألمر ظاهر ؟!خمرتعة

   )) الوجه الثالث ((:

  على فإهنم مل يستدلوا هبذا احلديث ؛ لفهم الصحابة   كم هذا خمالفٌ فهمُ 

 
 ـ لبنان،  ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت 135/  2ــ ال ش باه والنظائر، اتج ادلين عبد الوهاب الس بيك )   (1)

ىل  398/  1تشنيف املسامع جبمع اجلوامع، الزركيش )  رشاد الفحول اإ  ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان، اإ

 مية ( بريوت ـ لبنان. ( طـ ) دار الكتب العل  531/  1حتقيق عمل ال صول ) 
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  األمةم غريهم؛ فهم أعلم م علي فه  قدَّ هم مُ مُ ، وفه  اً ، واختاذه عيدولد النيباالحتفال مب

 . نصوص القرآن والسنة وأحرصها علي اخلري، وأفهمها ل
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   الشبهة السادسة ((: ))                             

 :روى البيهقي عن أنس  

                                                                             .)1( (( الن بوَّةِ  بعد نفِسهِ  عن عقَّ الن يب  أنَّ )) 

عن نفسددددددددددددددده مرة   النىب  فلمدا عقَّ  ،عن النيب  ملطلدب قدد عقَّ ومعلوم أن عبدد ا

.)2( وتشريع ذلك لألمة ،أخرى علمنا أنه فعل ذلك احتفااًل مبولده

 )) اجلواب عن هذه الشبهة من وجوه ((:

   الوجه األول ((:)) 

 مداره على  ؛هذا احلديث ضعيف ال يصح ،ثب  العرش مث انقش :نقول كما قيل

 وهو مرتوك.(  حمررعبد هللا بن ) 

 ) ترك الناس حدي ه (. أمحد: اإلمام قال 

 
 (.   19273( والبهيقي يف الكربى )  7960رواه عبد الرزاق )  : ا  عيف جد ض ــ   (1)

آخر، وهوــ وقد خرج الس يوطي   (2)  معل املودل عىل هذا احلديث، فقال: ) وقد ظهر يل ختريه عىل أ صل أ

 ( طـ ) دار الفكر (  196/  1للفتاوي ) ما رواه البهيقي عن أ نس .... (، وذكر احلديث، انظر: احلاوي 
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 ) ليس ب قة (. بن معني: اإلمام حييقال 

 ) ضعيف احلديث (. أبو زرعة:اإلمام قال 

  .) مرتوك احلديث ( حامت:أبو اإلمام قال 

 ) منكر احلديث (. :قال أيضاً و 

 )منكر احلديث(. البخاري:اإلمام قال 

 .)1( )مرتوك احلديث( :الدارقطيناإلمام قال 

 .)2( ( وهو ضعيف جداً  ،د به عبد هللا بن حمررتفرَّ )  قال اإلمام البزار:

 .)3( ( هالك)  قال اجلوزجاين :

 اظ: فَّ ، قال احلُ فهمتفق على ضع   ،ضعيف ( عبد هللا بن حمرر) والنووي:  قال اإلمام

 
ىل أ قوال علامء اجلرح والتعديل: الاكشف لذلهيب )  (1)  ( طـ ) دار احلديث ( القاهرة،  145 /  2ــ انظر اإ

 ( طـ  ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان،  193/  4مزيان الاعتدال يف نقد الرجال ) 

حياء الرتاث العريب ( بريوت ـ لبنان. ( طـ )  251ــ   250/  2هتذيب الهتذيب )   دار اإ

 . ( 1237( ــ كشف ال س تار ) 2)

 ( طـ  ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان  193/  4رجال ) مزيان الاعتدال يف نقد الــ  (3)
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   .)1( هو مرتوك

 .ج خبُبههذا حاله فال حيل االحتجا ن كان م  و  قلت:

  ، وإليك بعض أقواهلم يف احلديث:فه األئمةواحلديث ضعَّ 

 .)2( حلال هذا احلديث  (عبد هللا بن حمرر)إمنا تركوا  عبد الرزاق:اإلمام قال 

 .)3( هذا منكر أمحد:اإلمام قال 

 :(السنن الكربى)ما روى هذا احلديث يف البيهقي بعداإلمام قال 

 .)4( اً  منكر اً حدي  قة النيبيف عقي (عبد هللا بن حمرر)وروى 

 :اً قال أيضو 

  .)5( يءوليس بش ،خر عن أنسآومن وجه  ،ر عن قتادةآخقد ُرِوى  من وجه و 

 
 طـ )مكتبة الإرشاد ( جدة ـ السعودية. ( 124/  8اجملموع برشح املهذب ) ــ  (1)

 ( طـ ) دار احلديث ( القاهرة.  19273( حتت احلديث رمق )  557/  9ــ السنن الكربى، للبهيقي )  (2)

 ( طـ ) دار ادلعوة الإسالمية ( القاهرة.  107( رمق )  67ولود ) صـ ــ حتفة املودود يف أ حاكم امل (3)

 ( طـ ) دار احلديث ( القاهرة.  21927( حتت احلديث رمق )  557/  9 السنن الكربى، للبهيقي )ــ  (4)

 ( طـ ) دار احلديث ( القاهرة.  19273( حتت احلديث رمق )  557/  9ــ السنن الكربى، للبهيقي )  (5)
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  قال اإلمام النووي:

 .)1(هذا حديث ابطل 

 : (عبد هللا بن حمرر)حديث الذهيب يف شأن اإلمام قال 

 .)2( عث بُ  ه بعدماعن نفس عقَّ  عن أنس أن النيب  ةمن بالايه أنه روى عن قتاد

  بن عبد اهلادي:اإلمام حممد 

 : قال عنها ،حاديث من األ اً جزءذ ك ر فيها ذ ك ر هذا احلديث يف رسالته اليت 

 ه من األحاديث تمجع ،من جزء ضخم هانتخبتُ  هذا جزء خمتصر انفع إن شاء هللا

له إسددددددناد لكنه   مما ليس له إسددددددناد ابلكلية، أو ،املشددددددهورة اليت يتداوهلا الفقهاء وغريهم

 .)3( ........ عتمد عليهضعيف ال يُ أصل له، أو مركب ابطل ال 

   

 
 ( طـ ) مكتبة الإرشاد ( جدة ـ السعودية. 412/  8ـ اجملموع برشح املهذب ) ( ـ1)

 . ( طـ  ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان 193/  4نقد الرجال )  مزيان الاعتدال يفــ  (2)

 ــ جزء خمترص يف ال حاديث الضعيفة، لبن عبد الهادي، وهو مضن كتاب:   (3)

 ( طـ ) دار الفاروق احلديثة ( القاهرة.  101بد الهادي ( ) صــ ) مجموع رسائل احلافظ ابن ع 



 يف االحتفال ابملولد النبوي   القول اجللي  

116 
 

 .)1( ابالتفاق هذا واه   (عبد هللا)؛ ألن ضعيف مبرة قال اإلمام ابن امللقن:

 .)2( ال ي ب   :حجرابن  احلافظقال 

 ! ؟كيف يستدل القوم حبديث هذا حالهف

 .)3( حكام () احلديث الضعيف ليس حبجة ىف األ :والقاعدة

   )) الوجه الثاين ((:  

وذلددك ألن الدددليددل أخص من  ،فال حجددة فيدده ،قددد صددددددددددددددح احلددديددث  :ولو تنزلنددا وقلنددا

 –بزعمكم –مرة واحددة عن نفسدددددددددددددده  عقَّ  فغدايدة مدا يف احلدديدث أن النيب   ؛الددعوى

 فدليلكم أخص من دعواكم. ؛وأنتم تستدلون به على االحتفال كل عام مرة

 

 
 الرشح الكبري ) وهو خترجي ل حاديث كتاب: فتح العزيز يف رشح الوجزي(  ــ البدر املنري يف خترجي أ حاديث (1)

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان.  521/  7للرافعي ) 

ه.  5472حلديث رمق ) ( حتت ا 517/  9ــ فتح الباري )  (2)  ( طـ ) دار احلديث ( القاهرة، نقل احلافظ ذكل وأ قرَّ

 ( ابب: التشدد يف أ حاديث ال حاكم والتجوز يف فضائل ال عامل 124:  123ــ الكفاية يف عمل الرواية ) صـ  (3)

 طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان. 
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 (: )) الوجه الثالث (

وهذا  -حتفال مبولده كل عام   عن نفسه جواز اال عقَّ وال يلزم من كون النيب 

وال  ،من بعده إىل ذلك، وال صحابته   د ُ مل ي   سيما وأنه   الو  -ظاهر جداً 

 .االستداللفإمنا يدل على خطأ هذا دل هذا إن و   .ن )رمحهم هللا(و التابع

 )) الوجه الرابع ((: 

وأحرص على اخلري  ،ن هم أعلم وأفقه منكملفهم م    خمالفٌ   مككم هذا واسدددددددددددددتداللُ مُ فه  

م على قددددَّ هم مُ مُ وفه   ،عهم وهم خري القرونبِ ن ت  وم   ،وهم الصددددددددددددددحدددابدددة  ،منكم

 فهمكم.

 )) الوجه اخلامس ((:  

اإلنسددددان عن نفسدددده  هو جواز أن يعقَّ فاحلكم املسددددتنبط منه  اثبتاً لو كان هذا احلديث 

على مددار  العلمداءمن ج و ز ذلدك من الدذي فهمده  هدذا هو الفهمعنده أهلده، و  إذا مل يعقَّ 

  .سألة االحتفالمل ومل يتطرقوا ،قرون
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 ((:  سابعةالشبهة ال ))                             

ع الناس  ، ومج   االحتفال بيوم مولد النيب بدعة حسنة كما فعل عمر قالوا:

 لصالة القيام يف رمضان، وقال:  

  .)1(( ( هِذه ع ةُ الِبد   نِع م  )) 

 فهذا دليل علي أن هناك بدعة حسنة، واملولد منها بال شك. 

 )) اجلواب عن هذه الشبهة من وجوه ((:

   )) الوجه األول ((:

وإن قال به   -يف نظري-)حسنة و سيئة ( تقسيٌم ليس بسديد  :البدعة إيلتقسيم 

وخمالف ألقوال ، لكنه ليس بسديد، وهو خمالٌف لقول النيب    ،ك ري من العلماء

.أهل العلمالصحابة، وخمالف ألقوال التابعني، وخمالف ألقوال مجاعات  

 من ذلك: وإليك بيان شيء

 
 (.  2010ــ رواه البخاري )  (1)
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 :  أما خمالفته لقول الرسول 

 :فلقد قال رسول هللا  

.)1((  ضاللٌة ... ( بدعة   و كلَّ ، حمداثهُتا األمورِ  ... وشرَّ )) 

 وقال صلوات ريب وسالمه عليه:  

 .)2((  ( ضاللةٌ  بدعة   كلَّ  فإنَّ  ؛األمور وحُمداثتِ  كم) وإايَّ )

 م البدعة إيل قسم واحد، وهو: يقسِ  فها هو النيب 

 .: ضاللة ((ل بدعة)) ك

 .  )3(ه عي أن هناك بدعة حسنة فهذا احلديث حجة عليادَّ ن فم  

  

 
 (. 867مل ) ــ رواه مس (1)

 (.  42(، وابن ماجه )  2676(، والرتمذي )  4607(، وأ بو داود )  17144رواه أ محد )  : حصيح ــ   (2)

يل قسمني أ و أ قسام، بل اجملهتد من أ هل العمل   (3)  ــ وهذا ليس طعنا  يف ال مئة والعلامء اذلين قالوا بتقس مي البدعة اإ

 س نا، وقرة عيوننا، وهبم نفتخر.هللا مجيعا ؛ فهم اتج رؤو مأ جور ُمثاب عىل اجهتاده ولو أ خطأ ، فرمحهم 
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  أما خمالفته ألقوال الصحابة :

 وهو   ، موه من النىب علَّ ساروا على نفس التقسيم الذى تفإن الصحابة 

 . ) كل بدعة ضاللة (

 وإليك بع  أقواهلم:

 قال: عمر بن اخلطاب 

 .)1(( (  وكل حمدثة ضاللة)) وشر األمور حمداثهتا، 

  قال: عبد هللا بن مسعود 

 . )2(( ولو رآها الناُس حسنًة ( كل بدعة ضاللة))   

  قال: معاذ بن جبل 

 . )3(( ....(د  ضاللة ا ابتُ فإن م))...فإايكم وما ابُتد ؛ 

 
 ( 100(، والاللاكيئ يف أ صول الاعتقاد )  75ــ رواه املروزي يف الس نة )  (1)

 (.  205(، وابن بطة يف الإابنة )  126رواه الاللاكيئ يف أ صول الاعتقاد )  حصيح : ــ   (2)

 ( وغريه.  2216رواه أ بو داود )  ــ حصيح :   (3)
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 وجه االستدالل من هذه اآلاثر: 

حمدثة وبدعة أهنا ضاللة، وذكروا صيغ العموم )ما( و)كل(،  أهنم حكموا على كل 

 .دعة حسنة، وأن البدعة كلها ضاللة وهذا العموم يقتضي أن ال ب

 :وما يوضح ذلك فعل ابن مسعود 

ويسبحون مع بعضهم البع  مجاعة،   ،ويكُبون ،يهللون اً ملا وجد ىف املسجد قوم

أو   ،)).... والذي نفسي بيده، إنكم على ملة أهدى من ملة حممدفقال هلم: 

                         فقالوا: اي أاب عبد الرمحن، ما أردان إال اخلري، فقال:  مفتتحو ابب ضاللة ((،

 .)1((  )) كم من مريد للخري لن يصيبه ...(

 وجه االستدالل:

 أن ما فعلوه بدعة حسنة، إمنا قال: م عبد هللا بن مسعود قل هلمل ي

   .)) أو مفتتحو ابب ضاللة ((

 
 (. 204رواه ادلاريم )  حصيح : ــ   (1)
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 : فجعل الق سمة ثنائية

 )) إما ملة أهدى ..... أو مفتتحو ابب ضاللة ((. 

 .رها ىف القسمة ال نائية املذكورةولو كان هناك بدعة حسنة ما حص

 : وقال 

 . )1(( يتم (تبتدعوا؛ فقد ُكف)) اتبعوا وال 

 : وقال 

ث لكم، فإذا رأيتم حمدثة،  د  ثون، وحُي  دِ ح  )) إنكم أصبحتم على الفطرة، وإنكم ستُ 

 .)2(( فعليكم ابهلدي األول (

 : ابن عمر قال 

 . )3(( )) كل بدعة ضاللة ولو رآها الناس حسنة ( 

 
 (.  2216(، والبهيقي يق الشعب )  205ــ رواه ادلاريم )  (1)

 (.  80(، واملروزي )  169ــ رواه ادلاريم )  (2)

 (.   191(، والبهيقي يف املدخل للسنن )  205(، وابن بطة يف الإابنة )  126ــ حصيح : رواه الاللاكيئ )  (3)
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حىت لو  يصرح  ن البدعة قسم واحد، وهي ضاللة :وأتمل يف أثر ابن عمر 

 . الناس أهنا حسنة أىر 

 قال: ابن عباس 

 .)1(( )) إن أبغ  األمور إىل هللا البد  (

 .)2((  )) عليكم ابالستقامة واألثر، وإايكم والبد  (وقال : 

 :أما خمالفته ألقوال التابعني

ىف ذم البد  كلها، وإليك بع  ما ورد فإهنم ساروا على نفس هنج الصحابة 

  عنهم ىف ذلك:

 :املسيببن  سعيدقال 

 يصلي بعد طلو  الفجر أك ر من أنه رأى رجالً قد صح عن ابن املسيب:

 
 (. 84روزي ) ــ الس نة للم (1)

 (.  712ــ ذم الالكم وأ ههل، للهروي )  (2)
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 ركعتني، فنهاه سعيد، فقال الرجل:  

 ب: يفقال سعيد بن املس اب حممد، يعذبين هللا على الصالة؟اي أ

 .)1(( )) ال، ولكن يعذبك على خال  السنة (

 : حسان بن عطية قال 

 . )2(( هم م لها ...(تِ نَّ ينهم إال نز  هللا من سُ )) ما ابتد  قوم بدعة ىف د

 .غ العموم، تشمل كل بدعة يف الدينمن صي )ما(

 :  جماهدقال 

ا )) ىف قوله تعاىل:  ذ  ِبيِلِه   و أ نَّ ه َٰ ت ِقيًما ف اتَِّبُعوُه و ال  تد تَِّبُعوا الس ُبل  فد تد ف رَّق  ِبُكم  ع ن س  ِصر اِطي ُمس 

ِلُكم  و صَّاُكم   . )3(( )) البد  والشبهات (قال:  .[153األنعام : ] بِِه ل ع لَُّكم  تد تدَُّقون  ((ذ َٰ

 .   ىف البابي    من فد  ي  وهذا غ  

 
س ناده حصيح ــ   (1)  (.  436رواه ادلاريم )   :اإ

س ناده حصيح ــ   (2)  (.  98رواه ادلاريم )   :اإ

س ناده حسن ــ   (3)  (.  14163رواه ابن جرير يف تفسريه )  : اإ
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 : العلم املتبوعنيأما خمالفة هذا ألئمة أهل 

 :فإليك بع  ما ورد عنهم

 : اإلمام أبو حنيفةقال 

 .)1(( ( وكل حمدثة؛ فإهنا بدعة)) عليك ابألثر وطريق السلف، وإايك 

 :   اإلمام م الكقال 

 صلى هللا عليه وسلم اً بدعة يراها حسنة فقد زعم أن حممدن ابتد  ىف اإلسالم )) م  

  :يقولألن هللا  قد خان الرسالة؛

م  ِديًنا (( ُ  ع ل ي ُكم  نِع م يِت و ر ِضيُ  ل ُكُم اإل ِس ال  م ل ُ  ل ُكم  ِدين ُكم  و أ مت  م   . {3:ائدة }امل )) ال يد و م  أ ك 

 .)2(  اً م دينفال يكون اليو  اً فما مل يكن يومئذ  دين

 : وورد عن م الك

 
 (.  1006ــ رواه الهروي يف: ) ذم الالكم وأ ههل ( )  (1)

 ( طـ ) دار التوحيد (.   62/  1ام ) ــ الاعتص (2)
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رِماي أاب عبد هللا، من أين أاته، فقال له:  أن رجالً   ؟ ُأح 

ر م النيبي  ل  من ذي احلُ فقال م الك:    فة، من حيث أ ح 

   ،فقال الرجل: إين أريد أن أحرم من املسجد: من عند القُب

 فقال الرجل: وأي فتنة هذه يف أميال أزيدها؟   ؟عليك الفتنة  شىأخ: فقال مالك 

 عنها رسول هللار وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبق  إىل فضيلة قصَّ : فقال مالك

  !! 

ن ٌة أ و  ُيِصيبد ُهم   يقول: إين سع  هللا ِر الَِّذين  خُي الُِفون  ع ن  أ م رِِه أ ن ُتِصيبد ُهم  ِفتد  ذ  )) فد ل ي ح 

اٌب أ لِيٌم ((ع    .)1(  {63النور: }  ذ 

  :اإلمام أمحد  قال 

 صلى هللا عليه )) أصول السنة عندان: التمسك مبا كان عليه أصحاب رسول هللا  

 
حاكم ال حاكم رشح معدة ال حاكم، لبن دقيق العيد )  (1)  ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان.  15/  3ــ اإ

 ونقل بعده الكم الشاطيب يف الاعتصام. 
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 .  )1(( ( وكل بدعة ضاللةك البد ،  واالقتداء، وتر   ،وسلم

 : رح هذا احلديث ) كل بدعة ضاللة (يف فتاويه يف ش قال اإلمام الشاطيب

لبتَّة، وليس فيها ما  أ  شيءلعلماء على عمومه، وال ُيست ىن منه مول عند ا )) هذا حم

 .)2((  ( هو حسن أصالً 

 :  حممد عبد السالم خضر الشقريي :يخقال الش

 صغرية كان  - علماء إىل أن كل بدعة يف الدين  قد ذهب ك ري من حمققي ال)) 

 يف ذم البد  بصيغ ابألحاديث اليت جاءتفهي حمرمة، واستدلوا لذلك  -أو كبرية

من أحدث يف  »وحديث  ،«كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة    »العموم: كحديث 

 .« ((أمران ما ليس منه فهو رد 

 وظن    خطأٌ وتقسيم بع  متأخري الفقهاء البدعة  إىل مخسة أقسام » :  مث قال

 
مام أ محد )صـ ــ أ صول الس نة (1)  تبة دار اليرس( الرايض. ( مع رشجه للش يخ/ عبد الرمحن اجلربين، طـ )مك 37، لالإ

 ( طـ ) مكتبة العبياكن (.  234ــ فتاوى الشاطيب ) صــ   (2)
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 ة للرسولادَّ ة وحمُ شاقَّ هو منهم مُ  بل{، 28}النجم: ((  اشيء )) و ِإنَّ الظَّنَّ ال  يُدغ يِن ِمن  احل  قِ  

 الذي قال: ) كل بدعة ضاللة (؛ فلهم نصيب من الوعيد املذكور يف آية 

ُد ىَٰ ))  ِبيِل ال ُمؤ ِمِنني  نُدو ل ِِه م ا و م ن ُيش اِقِق الرَُّسول  ِمن بد ع ِد م ا تد ب نيَّ  ل ُه اهل  و يد تَِّبع  غ ري   س 

نَّم   ِلِه ج ه   . )1((  و س اء ت  م ِصريًا (تد و ىلََّٰ و ُنص 

صلى هللا عليه  خمالف لقول الرسول   (  هناك بدعة حسنة) قوهلم أن   فتأمل أخي

وحمققي العلماء، وخالفهم يف  ،والتابعني )رمحهم هللا(، وقول الصحابة ، وسلم

؟!اء )ولو ك روا(، ف ِبأيِ هم أتخذمن العلم ذلك مجاعةٌ 

ُكمُ  وقد قال تعاىل:  [.7احلشر:] (( ُذوُه و م ا هن  اُكم  ع ن ُه ف انتد ُهوا الرَُّسوُل ف خُ )) و م ا آات 

   )) الوجه الثاين ((:

الزايدة وال النقصان؛ إذ التقسيم  ، ال جتوز فيه توقيفي   شرعي    تقسيم البدعة تقسيمٌ 

 نوعان: 

 
 ( طـ ) مكتبة مجهورية مرص العربية ( القاهرة.  23ــ السنن واملبتدعات ) صـ  (1)
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  تقسيم شرعي: )) األول ((:

 وهو الذي جاء به دليل شرعي، م ل:  

  .أصغر وأكُبتقسيم الشرك إىل: 

   .وتقسيم الذنوب إىل: صغائر وكبائر

 . دة وال النقصان؛ لورود الدليل به، ال جتوز فيه الزاي توقيفي    فهذا تقسيم شرعي  

  :سيم اصطالحيتق((:  )) الثاين

 ، وعلوم كتقسيم علوم الدين إىل: عقيدة، وفقه، وأصول فقه، ومصطلح حديث 

 ..إخل. ن .....آقر 

 .  ات )عند بع  العلماء(....إخل، وواجبسنن: أركان، وشروط، و وتقسيم الصالة إىل

ما مل خيالف الشر ، أو يؤدي إيل   شاح يف االصطالحفهذا تقسيم اصطالحي، وال مُ 

 نظر هنا:  مفسدة؛ فن

  ؟تقسيم البدعة من أي نو 



 يف االحتفال ابملولد النبوي   القول اجللي  

130 
 

  )) اجلواب ((:

 صح أن   يفال هي من أنوا  التقسيم الشرعي الذي ال جتوز فيه الزايدة وال النقصان؛

 .حسنة يُقال: هناك بدعة

   :)) الوجه الثالث ((

   وذلك ألن ) كل ( نص   ،العلمية ةخيالف القاعدقولكم أن هناك بدعة حسنة 

بدعة  ضاللٌة (، واألصُل يف العام أن   ) كل  :)1(م يف العموم، وهي أقوي صيغ العمو 

 ابلدليل القوي ِ  ن أراد التخصيص فعليهيبقى علي عمومه؛ فكل بدعة ضاللة، وم  

 .أصحابه  مه  وفد  ،الذي خيصص كالم النيب 

   )) الوجه الرابع ((:

 ال دليل عليه من: قرآن، وال سنة، وال قول صاحب، قولكم أن هناك بدعة حسنة 

 
 ( طـ ) وزارة ال وقاف والشؤن الإسالمية ( الكويت، 64/  3ــ البحر احمليط، للزركيش )  (1)

 ( طـ ) دار السالم ( مرص .   320/  1ظم مجع اجلوامع، للس يوطي ) الكوكب الساطع ن 
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 .صحيح؛ ويكفي هذا يف بطالن القول  وال قياس

 ويبقى إشكال، وهو: 

 ؟ ن ْعم  البدعة هذه (( :)) توجيه قول عمر  

 توجيهات، ومنها: )) نِع م  البدعة هذه ((رضي هللا عنه(: )مر لة عملقا

  )) التوجيه األول ((: 

 : املقصود هنا من قول عمر 

   .أو البدعة اللغوية، احتماالن ال اثلث هلما البدعة الشرعية وهي البدعة يف الدين، إما

   فنقول:

 .أراد البدعة اللغوية بال شك

 اللفظ علي املعين الشرعي. لُ األصل يف السنن واآلاثر مح   فإن قيل:

 .ما دل الدليل املعتُب علي خالفه نعم، إال قلنا: 
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كما  -ي  صحابه صلَّ فما فعله سنٌة؛ ألن النيب : فننظر فيما فعله عمر 

 . )) خشيُ  أن تُفرض  عليكم ((ومل خيرج يف اليوم الرابع، وقال:  -يف الصحيح

 وهي:  ،يف الدين، بل أحيا السنة؛ النتفاء العلة اً شيءِدث  مل حيُ فُعم ُر 

  .وعدم فرضيتها علي األمة ،موت النيب 

 : ) رمحه هللا (قال ابن عبد الرب 

ومل مينع من  وحيبه ويرضاه،،ه الرسول ما سنَّ من ذلك إال مل يسن عمر  ))

؛ فلما ع ِلم عمر  اً  رحيماً فض على أمته، وكان ابملؤمنني رءو فر املواظبة إال خشية أن تُ 

 أن الفرائ  ال يُزاد فيها وال يُنقص منها بعد-ذلك من رسول هللا 

 . )1(( أقامها للناس وأحياها، وأمر هبا؛ وذلك سنة أربع عشرة من اهلجرة ( -موته

 : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 لغوية، ال ية نها، وهذه تسمس  )) أك ر ما يف هذا تسمية عمر تلك: بدعة، مع حُ 

 
 ( طـ ) دار الفاروق احلديثة ( القاهرة.  94/  4ــ المتهيد )  (1)
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 .عل ابتداء من غري م ال سابقكل ما فُ   البدعة يف اللغة تعم   تسمية شرعية، وذلك أن

 فمامل يدل عليه دليل شرعي، فإذا كان نص رسول هللا   :وأما البدعة الشرعية

عمل به إال  ومل يُ  ،أو دل عليه مطلقاً  ،بعد موته أو إجيابه  ،لع  قد دل على استحباب فِ 

ذلك العمل بعد  ملعُ  فإذا،الذي أخرجه أبو بكر  كتاب الصدقةكبعد موته:  

 .  أبتد  يف اللغة؛ ألنه عمل مُ  ( بدعة) سمى موته صح أن يُ 

 ( يف سمى ) بدعة ( وُيسمى ) حمداثً يُ كما أن نفس الدين الذي جاء به النيب  

املهاجرين إىل عن أصحاب النيب  كما قال  رسل قريش للنجاشي  اللغة

إن هؤالء خرجوا من دين آابئهم، ومل يدخلوا يف دين امللك، وجاءوا    « احلبشة:

 .  »عر  ث ال يُ د  بدين حمُ 

 ي  ليس بدعة يف الشريعة، وإن سُ  لعمل الذي يدل عليه الكتاب والسنة،مث ذلك ا

   .يف الشريعة( البدعة ) يف اللغة أعم من لفظ ( البدعة  ) يف اللغة، فلفظ (  بدعة) 
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أ،  بتد  عمل مُ  مل يرد به كل    »كل بدعة ضاللة « :ل النيب وقد علم أن قو 

ئ  دِ ما ابتُ   :وإمنا أراد أ،بتد  بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مُ  دين اإلسالم فإن

 .)1((  (من األعمال اليت مل يشرعها هو 

  )) التوجيه الثاين ((:  

 عل ألن فِ  م فيه؛فال حجة لك ،قصد البدعة الشرعيةولو تنزلنا وقلنا أن عمر  

 ما مل خيالف املرفو  ،   ،)2(م وهو حجة عند أك ر أهل العل سنة متبعة، عمر 

  أو خيالفه أحد من الصحابة؛ قال رسول هللا 

ِديني   ِمن  بد ع ِدي، مت  سَُّكوا هبا، وع ض وا  الرَّاِشِدين   اخلُل ف اءِ  وُسنَّةِ  بسنيت عليكم))   ه 
امل

  .)3(( ( عليها ابلندَّو اِجذِ 

 
 ملنصورة ـ مرص. ( طـ ) مكتبة الإميان ( ا  220ــ  219ــ اقتضاء الرصاط املس تقمي ) صـ  (1)

 ( طـ ) مكتبة الرش يد ( السعودية. 164 ــ تلخيص روضة الناظر، ل يب الفتح البعيل ) صـ (2)

 (.  43(، وابن ماجه )  2676(، والرتمذي )  17145رواه أ محد )  حصيح : ــ   (3)
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 :وقال رسول هللا 

ي ِن من )) اقت دوا ر   أيب :ب عدي ابللَّذ   .)1(( ( وُعمرُ  بك 

  )) التوجيه الثالث ((:

 ،اً فال حجة لكم أيضوال حجة،  ليس بسنة عل عمر ولو افرتضنا أن فِ  

 أمجعوا علي ذلك، ومل يُنكر علي عمر  وذلك ألن الصحابة  

 . أحٌد منهم؛ فصار منهم إمجاعاً 

 

 

 

 

 

 
 (، وغريمه.  97(، وابن ماجه )  3662(، والرتمذي )  23293رواه أ محد )  حصيح : ــ   (1)
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 ((:  ثامنةالشبهة ال ))                             

 العلماء، واستحسنوه. مجاعات من ورد عن مولد النيباالحتفال بيوم 

  )4( والسخاوي، )3(  والسيوطي، )2( ، وابن اجلزري)1( ومنهم: احلافظ ابن حجر

 . اً ، رمحهم هللا مجيعوغريهم من أهل العلم

 :من وجوه (( اجلواب عن هذه الشبهة)) 

   :)) الوجه األول ((

وخمالفة ،خمالفة هلدي النيب )رمحهم هللا( ء واجتهادهم األجالَّ ء أقوال هؤالء العلما

واجتهادهم هم مِ بفه  : ، فبمن أنخذ)رمحهم هللا( التابعنيو  هلدي الصحابة  

 وخري القرون؟ أم بفهم النيب  ،)رمحهم هللا(

 
 ( طـ ) دار الفكر (.   196/  1ــ انظر: احلاوي للفتاوي )  (1)

 ( طـ ) دار الراية ( الرايض.  316( سؤال رمق )  1116/  1ال جوبة املرضية ) املصدر السابق، و ــ  (2)

 ( طـ ) دار الفكر (.  197 ــ 193/   1ــ احلاوي للفتاوي )  (3)

 ( طـ ) دار الراية ( الرايض.  316( سؤال رمق )  1116/   1ــ ال جوبة املرضية )  (4)
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ُكمُ )) و م ا آقال تعاىل:   .الرَُّسوُل ف ُخُذوُه ((  ات 

   )) الوجه الثاين ((:

لتدليدل  تاج احنبل حنن أقوال العلماء ال ُيستدل هبا؛ ألهنا ليس  حجة ما مل جيمعوا،  

 عليها؛ فسقط ما ادعيتموه.

  .ومعلوم أن هناك علماء خالفوهم وقالوا: بعدم اجلواز

   )) الوجه الثالث ((:

 ل العلماء _  االستدالل  قوا_الستدالل هذا ا 

يدل علي   سنة، وال من قول صاحب؛ وهذادليل عليه: ال من كتاب، وال من ال 

 . بطالنه بال شك

 ... علموهللا أ

 ...وابهلل التوفيق
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   الشبهة التاسعة ((: ))                             

ىل ، فأهل اإلسدددددددددددددالم أو نبيهم عيداً أكُب تكرمياً لهإذا كان أهل الصدددددددددددددليب اختذوا مولد 

 )1( ابلتكرمي وأجدر ملولد نبيهم؟

 اجلواب عن هذه الشبهة من وجوه ((:)) 

   )) الوجه األول ((:

كما سددبق بيانه )رمحهم هللا(والتابعني  لفهم الصددحابة    هذا الفهم السددقيم خمالفٌ 

 .مراراً 

   )) الوجه الثاين ((:

 -ريف م ل هذه األمو - مبخالفة أهل الصليب ال مبوافقتهمحنن مأمورون 

 
 حيث قال:   ــ اس تدل هبذا ابن اجلزري، (1)

ذا اكن أ هل الصليب اختذوا ليةل مودل نبهيم عيدا  أ كرب، فأ هل الإسالم أ وىل ابلتكرمي وأ جدر (    ) واإ

 ( طــ ) دار الراية ( الرايض. 1119/  1ية ) انظر: ال جوبة املرض 

 قلت: وهذا اس تدلل يف غاية الضعف، ولعل الإمام ذكره من ابب التعضيد ) رمحه هللا (. 
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 قال: أبيه عن جده  نشعيب ع ، عن عمرو بنكما جاء يف احلديث   

 :قال رسول هللا 

 .)1(  (( ابلنصارى الو  ابليهودِ  تشبَّهوا ن تشبَّه  بغرِيان، والا م  نَّ ليس مِ )) 

 أمته من ذلك فقال:وقد حذر النيب 

بد ُعنَّ ))  ًا وِذر  كان   م ن س ن ن   ل تد تد  ًا ِشُب  ر  ض ب   قد بد ل ُكم ، ِشُب  ُلوا ُجح  ، حىتَّ لو د خ  اًعا بِذرا  

: ت ِبع ُتُموُهم ،  ، اليد ُهوُد والنَّصار ى؟ قال   )2(  (( ف م ن  قُدل نا: اي ر سول  اّللَِّ

 : قال املهلب

بد ُعنَّ ))   : لهقو   ((  قد بد ل ُكم   كان   م ن س ن ن   ل تد تد 

ذرا  إال ىف السنن وهو أوىل من ضمها؛ ألنه ال يستعمل الشُب والبفتح السني هو  ))

أن أمته قبل قيام الساعة يتبعون احملداثت من األمور، والبد    الطريق فأخُب

حىت يتغري الدين عند ك ري من  واألهواء املضلة كما اتبعتها األمم من فارس والروم 

 
 (. 2695رواه الرتمذي )  :حسن  ــ   (1)

 ( 7320ــ رواه البخاري )  (2)
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، وأن الساعة ال تقوم إال على  ىف ك ري من حدي ه أن اآلخر شر  الناس، وقد أنذر

ق، وأن الدين إمنا يبقى قائما عند خاصة من املسلمني ال خيافون العداوات، شرار اخلل

 )1(((  والقيام ابملنهج القومي ىف دين هللا وحيتسبون أنفسهم على هللا ىف القول ابحلق،

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( طـ ) مكتبة الرشد ( الرايض .  366/  10ــ فتح الباري، لبن بطال )  (1)
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   الشبهة العاشرة ((: ))                             

فقالوا:   ،فسأهلم عن صيامه ،صومهصام يوم عاشوراء وقد كان  اليهود ت  إن النيب  

فقال  ،فنحن نصدددددددددومه شدددددددددكراً هلل"  ؛وأجنى فيه موسدددددددددى  ،"هذا يوم أغرق هللا فيه فرعون

 (متفق عليه) .وأمر بصيامه ،فصامه (( من كم مبوسى أحق   حننُ )) : 

هللا تعاىل يف يوم معني على ما م نَّ به علينا من دفع  شددددددكرُ  :سددددددتفاد من ذلك: فيُ قالوا

  .)1(؟! وأي نعمة أعظم من ميالد النيب  ،نعمة يف هذا اليومو إسداء أ ةنقم

 )) اجلواب عن هذه الشبهة من وجوه ((:

   )) الوجه األول ((:

 وأحرص األمة على ،وهم أفهم الناس للنصوص ،هذا خمالف لفهم الصحابة  

 م على فهم غريهم.قدَّ هم مُ وفهمُ  ،م على قول غريهمقدَّ م مُ وقوهلُ  ،اخلري

 
 (  196/  1عىل معل املودل، انظر: احلاوي للفتاوي ) ــ وهذا الاس تدلل هو خترجي احلافظ ابن جحر (1)

 احلافظ ابن جحر ) رمحهم هللا مجيعا  (. طـ ) دار الفكر ( وقد ذكر الس يوطي فتوى 
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   )) الوجه الثاين ((:

 ؛فلم يرد فيده نص :أمدا األحتفدال ابملولدد ،أن يوم عداشددددددددددددددوراء ورد فيده النص ابلصدددددددددددددديدام

لكندا أول  شدددددددددددددديءووهللا لو صددددددددددددددح يف االحتفدال ابملولدد  ،كقندا بني هدذا وذاولدذلدك فرَّ 

   احملتفلني.

  قاس املولد على صوم عاشوراء.يُ  فإن قيل:

 : قوله ألنه خمالف ل ؛هذا قياس فاسد قلنا:

 (.( غرُي أمران فهو ر د   عليه ليس عماًل  عمل من ))

 .التاليةوسيأيت شيء من الفوارق يف الوجوه  ،فهو قياس مع الفارق اً ولو مل يكن فاسد

   )) الوجه الثالث ((:

 ف فيه كما سبق بيانه.تل  وخمُ  ،فليس معلوماً  :أما يوم املولد ،يوم عاشوراء كان معلوماً 

   بع ((:)) الوجه الرا

 لو افرتضنا صحة االستدالل فال حجة فيه 
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يوم عداشددددددددددددددوراء كدان الصدددددددددددددديدام فغدايدة مدا يف ؛ ( الددليدل أخص من الددعوى ألن ) وذلدك

ب   ،وتوسددددددددددددددعدة على األهدل والعيدال  ،وإجدازات ،وأنوار ،فزيندات :أمدا يف املولدد ،وح سدددددددددددددد 

 فالدليل أخص من الدعوى. ،.. إخل...واحتفال  ،واجتما 
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  ((: ةحلادية عشر الشبهة ا ))                         

 : قال رسول هللا  :ما جاء يف فضل يوم اجلمعة

ِمكم أفض لِ  من إنَّ ))   .)1( ((.... قُِب    وفيه آد ُم، ُخِلق   فيه اجلُمعِة، يوم   أايَّ

الذي فكيف ابليوم  ،" شددر  الزمان مليالد آدم آد مُ  ُخِلق   فيهسددتفاد من قوله " يُ  قالوا:

 فهو أوىل ابلتشريف بال ريب. !؟النيب حممد ولد فيه 

 )) اجلواب عن هذه الشبهة من وجوه ((:

   )) الوجه األول ((:

  ،كما سبق بيانه مرات  هذا خمالف لفهم الصحابة  

 ؟!)رمحهم هللا(والتابعون  وملاذا مل حيتفل الصحابة  ؟!فلماذا مل حيتفل النيب 

   )) الوجه الثاين ((:

 : بل ورد يف األحاديث  ،ب خمتصاً خبلق آدم وحس  إن فضل اليوم ليس  

 
 (.  910(، وابن حبان )  1636(، وابن ماجه )  1374( والنسايئ )  1047أ بو داود )  رواهحصيح :  ــ   (1)
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ِمُكم أفضلِ  من إنَّ ))    وفيهِ  ،النَّفخةُ  وفيهِ  ،قُِب    وفيهِ  ،آدمُ  ُخِلق   فيهِ  :اجلمعةِ  يوم   أايَّ

 .)1( (....(الصَّعقةُ 

  ويف رواية:

ِبط   ،ِفيِه ُخِلق  آد مُ ))   .)2(((  و ِفيِه تد ُقوُم السَّاع ةُ  ،تِيب  ع ل ي هِ  و ِفيهِ  ،و ِفيِه م ات   ،و ِفيِه أُه 

ل اجلندة  –ففي هدذا اليوم ) ُخلق آدم   –فيده مدات  –تِيدب عليده  –خرج منهدا  –أُد خدِ

 فيه تقوم الساعة (. –فيه الصعقة  –فيه النفخة 

 ؟!وفقطمن حيث خلق آدم  :صتم الكالم يف احلديث على شر  الزمانخصَّ  فلم  

   ((: )) الوجه الثالث

 فال يلزم من شر  الزمان االحتفال. ،شر  الزمان ألجل خلق آدم :ولو تنزلنا وقلنا 

 وهلذا نظائر يف الشر ، ومنها:

 ه على سائر األايم كما ورد يف احلديث نفسه:وشرف هرغم فضل يوم اجلمعة:

 
 ( .  910(، وابن حبان )  1636(، وابن ماجه )  1374( والنسايئ )  1047رواه أ بو داود )  : حصيح ــ   (1)

 (. 2772 رواه ابن حبان ) : حصيح ــ   (2)
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ِمُكم أفضلِ  من )) إنَّ   .)1( ........(( اجلمعةِ  يوم   أايَّ

  ........ (( ِ اجلمعة يومُ  الشَّمسُ  عليه طل ع    وم  ي ريُ خويف رواية: )) 

 فقال:  ،عن ختصيصه دون غريه بعبادات فقد هنى النيب ورغم ذلك 

ِ  ِمن بِقي ام   اجلُُمع ةِ  ل يد ل ة   خت  ت ص وا ال   ))  ِ  ِمن بِصي ام   اجلُُمع ةِ  ي وم   خت ُص وا و ال   اللَّي ايل، ب ني    ب ني 

ِم، ِإالَّ    .)2(  (( أ ن  ي كون  يف ص و م  ي ُصوُمُه أ ح دُُكم  األايَّ

 االحتفال. وأفال يلزم من شر  الزمان جواز التخصيص 

   )) الوجه الرابع ((:

النص  ومل أيتِ على سدددددددددائر األايم، جاءت النصدددددددددوص الشدددددددددرعية بتفضددددددددديل يوم اجلمعة 

وال   ،وحنن نقف مع النص الشدددددددرعي،  سدددددددوى يف صدددددددومه أسدددددددبوعياً  بتفضددددددديل يوم املولد

 نه لنا ربنا، وقد قال تعاىل: لبيَّ  اً نتعداه، ولو كان االحتفال ابملولد مشروع

 .{64} مرمي: (( و م ا ك ان  ر ب ك  ن ِسيها)) 

 
 (.  910(، وابن حبان )  1636(، وابن ماجه )  1374( والنسايئ )  1047رواه أ بو داود )  : حصيح ــ   (1)

 (. 1144ــ رواه مسمل )  (2)
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  ((: ةالشبهة الثانية عشر  ))                       

 ته األمة ابلقبول.ل املولد قد تلقَّ م  إن ع   قالوا:

 جوه ((:)) اجلواب عن هذه الشبهة من و  

   )) الوجه األول ((:

  ؟!القرون مل يعملوا به وخري األمة وخريته األمة ابلقبول كيف تلقَّ 

يغىن عن وفسدددددداده  ،طامنام له وال خِ ال سدددددد   ،ابطلٌ  ته ابلقبول كالمٌ فالقول  ن األمة تلقَّ 

 وبطالنه يغىن عن إبطاله. ،هإفساد

   )) الوجه الثاين ((:

 :ومن هؤالء ،املولد ال يزال العلماء ينكرون عمل

 ،وابن الطباخ  ،والشدددداطىب  ،وابن احلاج املالكي  ،بن تيميةاسددددالم  وشدددديخ اإل  ،الفاكهاين 

وحممد رشدددديد  ،وحممد خبي  املطيعي، والعظيم آابدي  ،والشددددوكاين،  وحممد عبد الوهاب

  ،نيوالع يم ،واأللباين ،وابن ابز ،على حمفوظ و  ، ،إبراهيمبن وحممد ،  ،رضا
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 ك ري.   وغريهم ،والفوزان ،زيدوبكر أبو 

   )) الوجه الثالث ((:

 _ تنزاًل _ ولو تنزلنا وقلنا: قد تلقاه أك ر األمة ابلقبول

  فليس هذا دليل معتُب على اجلواز، وليس حبجة شرعية معتُبة

 وابهلل التوفيق ...
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  ((: ةثالثة عشر الشبهة ال ))                         

وأذان  ،ع القرآنمج   :م ل ،ها الصدددددحابة ومل تكن على عهد النيب هناك أشدددددياء فعل

عدل خريات وهدذا يددل على جواز فِ  ،وهدذا مل يفعلده النيب  ،ع مدان ال داين ىف اجلمعدة

 .مل تكن موجودة على عهد النيب 

 )) اجلواب عن هذه الشبهة من وجوه ((:

 للقرآن: يق د   ع الص   الكالم على مجْ : أوالً 

   األول ((:)) الوجه 

ملا عرض عليه عمر وذلك ألن أاب بكر الصدددددددديق   ،هذا حجة عليكم  !هللا أكُب

:فقال ،نآع القر مج  

ت ح رَّ  ق دِ  الق ت ل   نَّ )) إ ت ِحرَّ  أن   أخ ش ى وإين ِ  الُقر آِن، بُقرَّاءِ  الي م ام ةِ  ي وم   اس   ابلُقرَّاءِ  الق ت لُ  ي س 

 و اِطِن، 
ه ب  ك ِ ريٌ  ابمل عِ  أن   أر ى وإين ِ  الُقر آِن، ِمن   فد ي ذ  : الُقر آِن، أت  ُمر  جب م   قُلُ  لُِعم ر 

 ؟ مل   يد ف ع ل ُه ر سوُل اّللَِّ ص لَّى هللاُ عليه وسلَّم   اً ئشيكيف  تد ف ع ُل 
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رِي لذل ُ ص د  ُر يُدر اِجُعيِن حىتَّ ش ر ح  اّللَّ   )1(((...  ك  قال  ُعم ُر: هذا واّللَِّ خ ري ٌ، فد ل م  يد ز ل  ُعم 

  (( ؟!مل يفعله رسول هللا  اً يئشفعل تكيف    )) :يق دِ  قول الصِ  فتأمل 

 )2( (( ؟  اّللَِّ  ر سولُ  يد ف ع ل هُ  مل    شيًئا أفد ع لُ  كيف    )) ويف رواية: 

 .((  أفعل ما مل يفعل رسول هللا :وقال ،فنفر منا)) وىف رواية: 

جبمع القرآن،  يق دِ  ملدا أمره الصدددددددددددددددِ  فدإنده قدال  وهدذا هو فهم زيدد بن اثبد  

ِن ))  :قال  .)3( (( !مل   يد ف ع ل ُه ر سوُل اّللَِّ ص لَّى هللاُ عليه وسلَّم ؟ اً يئشقُلُ : كيف  تد ف ع ال 

عل عبادة مل تكن على عهد النيب بعدم جواز فِ   لك فهم الصددددددددددددددحابة بنيِ  وهذا يُ 

 وإنكار ذلك. ،

 لكنهم قد فعلوا ذلك.و  فإن قيل:

 يأيت يف الوجه ال اين.س اجلواب:

 
 (. 3103( واللفظ هل، والرتمذي )  4986ــ رواه البخاري )  (1)

 (، وغريه  4679ــ رواه البخاري )  (2)

 (. 1033للفظ هل، والرتمذي ) ( وا 4986رواه البخاري ) ــ  (3)
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   الوجه الثاين ((:)) 

كتددب ، بددل كددان القرآن يُ ال نوافق على أن كتددابددة القرآن مل تكن على عهددد النيب 

 .على عهد النيب 

 برهان ذلك: 

تُدُبوا ال))  :قول النيب  ، ت ك  ُحهُ  الُقر آنِ  غري   ع ينِ   ك ت ب   وم ن ع ينِ   )2(( ( (1)....فد ل ي م 

 
 عن كتابة احلديث:ي النيب اختلف العلماء يف هن  ( ـــ 1)
فلما أمن من  ،فيشتبه على القارئ  ،هنى عن ذلك خشية اختالط القرآن ابلسنة  قيل:  -أ

ملا قال النيب  -كما عند مسلم-منها  ،سخ النهي  حاديثفنُ  ،بيح ذلك أُ 
 وغري ذلك من األحاديث.   يث صحيفة علي   وحد ((،اكتبوها أليب شاة )) 
وال   ،وقد يضيع املكتوب ،هاوال حيفظو  يتكلوا على كتابة األحاديث،هناهم لئال  وقيل:  -ب

 احلاجة.  يوجد وق   
 فظه. حبوثق ن ال يُ واإلابحة على م   ،وثق يف حفظهن يُ مل النهي على م  حيُ  وقيل:  –ج  

   ( 424/  18)  النووي على صحيح مسلم  شرح :وهللا أعلم، انظر ،واألول أظهر قلت: 
 (   2602 حديث رقم )(   572/  6)   واملفهمطدد ) مكتبة فياض ( ) دار املنار ( القاهرة، 

 طدد ) املكتبة التوفيقية ( القاهرة.
 ( 3004ــ رواه مسمل )  (2)
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 ابٌ ُكتدَّ كدان لده  ومعلوم أن النيب  ،وأقر كتدابتده ،عن كتدابدة القرآن النيب  م ينده  فل

  يب بن كعددب وزيددد بن اثبدد كعلي ومعدداويددة وأُ  للوحي من الصددددددددددددددحددابددة 

 ويرشدهم إىل موضعها ىف سورهتا. ،فيأمرهم بكتابتها ،، تنزل اآلية

  : قال زيد يف الصحيح ، كما وكذلك كان القرآن يكتبه الصحابة

 .)3( (( ....، وُصُدوِر الر ِج الِ )2(واللِ خ ا ِ ، )1(الُعُسبِ  ِمن   أمج  ُعهُ  الُقر آن   فد تد تد بدَّع  ُ )) 

 . (( )4( والر ِقا ِ  الُعُسِب، ِمن   أ مج ُعه القرآن   فتد تد بدَّع  ُ )) ويف رواية 

 
 الطرف العريض، انظر: يكشطون اخلوص، ويكتبون عىل مجع ) عسيب ( وهو: جريد النخل، اكنوا   الُعسب: ــ   (1)

 ( مادة ) عسب ( طـ ) بيت ال فاكر ادلولية (  601الهناية يف غريب احلديث وال ثر، لبن ال ثري ) صــ 

 (  241/   6( طـ ) دار احلديث ( القاهرة، لسان العرب )  18/  9فتح الباري، لبن جحر ) 

 طـ ) دار احلديث( القاهرة. 

 الهناية يف غريب احلديث وال ثر، لبن ال ثري ، انظر: قاق () الِرر الِبيض  احلجارة ويه   (  فة) خلمجع   اللخاف:   ــ (2)

 (   18/   9فتح الباري، لبن جحر ) ، و ( طـ ) بيت ال فاكر ادلولية ( خلخ( مادة )  820) صــ 

 . طـ ) دار احلديث ( القاهرة

 (.  3103(، والرتمذي )  4986ــ رواه البخاري )  (3)

 .( طـ ) دار احلديث ( القاهرة 18/  9فتح الباري، لبن جحر ) مجع ) رقعة ( ويه جدل أ و ورق، انظر:    الرقاع: ــ   (4)
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فعلدده أبو بكر  فددالددذي ؛كتددب على عهددد النيب فهددذا يدددل على أن القرآن كددان يُ 

اً مل يكن موجوداً على يئشدددددد ومل يفعل  ،هو األمر بكتابة ما كان مكتوابً لصددددددديق ا

 جمموعاً. مفرقاً أوكتب ق بني أن يُ وال فرَّ  ،عهد النيب 

  فإن قيل:

 ؟!القرآن يف مصحف واحد النيب  مل جيمع  مل  و 

   اجلواب:

وته، فلو كان امه أو تالك، وكذلك ورود انسدددخ لبع  أحبه من نزول آايتملا كان يرتقَّ 

فلمدا انقضددددددددددددددى نزولده بوفداتده أهلم هللا  ،ه كدل وقد  يف مصددددددددددددددحف واحدد لتعدذر تغري   مجعده

 اخللفاء الراشدين ذلك.

   )) الوجه الثالث ((:

فعل أمراً مل يكن على أن أاب بكر الصددديق   -على سددبيل االفرتاض-منا ولو سددلَّ 

 .عهد النيب 
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  ،مرفوعاً   اً ما مل خيالف نص ،ُحجَّةيق  دِ  الصِ   قولوذلك ألن    ،فال حجة لكم أيضاً 

 .(1)أهل العلم  من مجاعة عند ،الصحابة من  خيالفه أحدٌ أو 

 برهان ذلك: 

  :قول رسول هللا 

ِديني   ِمن  بد ع ِدي الرَّاِشِدين   اخلُل ف اءِ  وُسنَّةِ  بسنيت عليكم))   ه 
مت  سَُّكوا هبا، وع ض وا  :امل

  .(2)((  عليها ابلندَّو اِجذِ 

  :وقال رسول هللا 

ي ِن من )) اقت دوا ر   أيب :ب عدي ابللَّذ   .(3) (( وُعمر   بك 

   )) الوجه الرابع ((:

 بعة.تَّ ة مُ نَّ ليس بسُ  يق دِ  عل الصِ  أن فِ  -على سبيل االفرتاض- ولو سلمنا

 
 ( طـ ) مكتبة الرشيد ( السعودية. 164ــ تلخيص روضة الناظر، ألبي الفتح البعلي ) صـ  )1(

 (.  42(، وابن ماجه )  2676(، والترمذي )  17145: رواه أحمد ) صحيحــ  )2(

(، وغيرهم. 97(، وابن ماجه )  3662(، والترمذي )  23293: رواه أحمد ) صحيحــ  )3(
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 ومل ينكر عليه ،وافقوه على ذلك ألن الصحابة ؛ أيضاً فال حجة لكم فيه 

 .على ضاللةن وهم ال جيتمعو  ،هذا منهم إمجاعاً فكان  ،منهم أحد

 برهان ذلك:

 : قول رسول هللا 

 .)1( (( ضالل ة   على أميت جيم عُ  ال تعاىل هللا   ِإنَّ )) 

  س ((:ام)) الوجه اخل 

وما ال   ،ألننا ال نسدتطيع تطبيق أحكامه إال حبفظه ؛فظ القرآن من الضديا  مأمور بهحِ 

 .يتم الواجب إال به فهو واجب 

 

 

 

 
 (. 2167ــ حصيح : رواه الرتمذي )  (1)
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  )) الوجه السادس ((:

ولو أضدددددربنا عن كل ذلك صدددددفحاً فإن هذا من املصددددداحل املرسدددددلة، وليس ببدعة، وفر ٌق  

 .)1(كبرٌي بني املصلحة املرسلة والبدعة 

 

 
 صاحل املرسةل:( ــ هناك فوارق بني البدعة واملصاحل املرسةل، لكن أ ول  نذكر تعريف البدعة وامل1)

فها الشاطيب (.طريقة خمرتعة يف ادلين، تضايه الرشيعة، يُقصالبدعة:    د ابلسلوك علهيا املبالغة يف التعبد هلل ) كام عرَّ

لغاهئا. املصاحل املرسةل:    يه املنفعة اليت مل يرِد فهيا دليل خاص ابعتبارها أ و اإ

 ويفرتقان: الفرق بني البدعة واملصاحل املرسةل: يتفقان  

 )) يتفقان ((:  

 ة  ــ البدعة واملصلحة املرسةل مل تقع يف عرص النبو  1

 ــ أ هنام  ) البدعة واملصلحة املرسةل ( غالبا  ليس علهيام دليل خاص، وغاية أ دلهتام أ دةل عامة. 2

 )) ويفرتقان ((:  

 الوسائل.ــ البدعة: مقصودة ذلاهتا ـغالبا ـ خبالف املصلحة املرسةل: فهيي من ابب  1

ىل التشديد عىل امللكفني؛ ل هنا عبادة زائدة، خب 2  الف املصلحة املرسةل: فتعود ابملصلحة والتخفيف ــ البدعة: تؤول اإ

ن اكنت لرفع حرج   ن اكنت واإ ل به، واإ  عىل امللكفني، فاإن اكنت حلفظ أ مر رضوري فهيي من ابب ما مل يمت الواجب اإ

 لزم يف ادلين فهيي من ابب التخفيف. 

 ، وعدم املانع لها؛ خبالف املصلحة  ــ البدعة: مل تكن موجودة ول معمول  هبا يف عرص النبوة، مع وجود مقتضاها 3

ن ع منه مانع.    املرسةل: مفقتضاها مل يكن موجودا ، أ و اكن املقتيض موجودا  لكن م 

 املصلحة املرسةل: تكون فامي يُعقل معناه.   ــ البدعة: تكون يف ال مور التعبدية وما يلتحق هبا من أ مور ادلين، خبالف 4
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  :اجلواب عن أذان عثمان الثاىن ىف اجلمعة

 اجلواب من وجوه:

   )) الوجه األول ((:

النداس عن د عد  وبدُ  ،عدة املدديندةوسددددددددددددددِ  ،فعدل ذلدك لك رة النداس ىف زمدانده إن ع مدان 

فتفوته  ،ورمبا كان بعضددهم ىف السددوق فال يبلغه أذان املؤذن يوم اجلمعة ،املسددجد النبوى

ن قبل وق  ن يؤذِ  أن يرسدددددددددل إىل السدددددددددوق م   فرأى ع مان   ،اخلطبة أو جزء منها

  .ليدرك الناس صالة اجلمعة ؛اخلطبة

 ،منها شدديءوعدم فوات  ،س ىف أول اخلطبةن حضددور الناأل ؛وهذا من املصدداحل املرسددلة

كالنهى عن البيع   :هذا من مصددددداحل الدين الىت دل  عليها النصدددددوص-أو من الصدددددالة 

 والشراء وق  النداء.

   )) الوجه الثاين ((:

 فال حجة ،ليس من املصاحل املرسلة أن ما فعله ع مان -افرتاضاً -ولو سلمنا  
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أو خيالفه أحد   ،مرفوعاً  اً ما مل خيالف نصددددددددددد  ،ُحجَّةع مان   قولوذلك: ألن    ،فيه

 .)1(م أهل العل من مجاعةوهو حجة عند  ،من  الصحابة

 برهان ذلك: 

  :قول رسول هللا 

ِديني   ِمن  بد ع ِدي الرَّاِشِدين   اخلُل ف اءِ  وُسنَّةِ  بسنيت عليكم))   ه 
مت  سَُّكوا هبا، وع ض وا  :امل

  .)2(( ( عليها ابلندَّو اِجذِ 

   الوجه الثالث ((:)) 

  ؛فال حجة لكم ىف ذلك ،عةب  تدَّ ه ليسددددد  مُ تُ سدددددندَّ  أن ع مان    -تنزالً -ولو سدددددلمنا 

 فكان منهم إمجاعاً. ،ومل ينكروا عليه ،ألن الصحابة أقروه على ذلك

 

 
 ( طـ ) مكتبة الرش يد ( السعودية 164الفتح البعيل ) صـ ــ تلخيص روضة الناظر، ل يب  (1)

 (.  42(، وابن ماجه )  2676(، والرتمذي )  17145ــ حصيح : رواه أ محد )  (2)



 يف االحتفال ابملولد النبوي   القول اجللي  

159 
 

  ((: ةالشبهة الرابعة عشر  ))                         

  قال تعاىل:

ِذِه احل  ق  و ُكاله ندَُّقص  ع ل يدد ك  ِمن  ))   اء ك  يف هدد َٰ ۚ  و جدد  ا نُد د بددِ ُ  بدِدِه فُدؤ اد ك  ِل مدد   أ نبدد اِء الر سدددددددددددددددُ

ر ىَٰ لِل ُمؤ ِمِنني  .{120}هود: (( و م و ِعظ ٌة و ِذك 

ذلك وحنن حنتاج إىل  ،فؤاده أنباء الرسددل عليهم السددالم ت بي ُ  فاحلكمة من قصِ  

.)1(يف هذا اليوم 

 وجوه ((: )) اجلواب عن هذه الشبهة من

   )) الوجه األول ((: 

  ،فلم يفهم  منها هذا الفهم ،نزل  هذه اآلية على النيب 

 فإهنم مل يفهموا هذا الفهم ؛هذا خمالف لفهم الصحابة وقرون اخلريية وكذلك 

 
 (  30ــ اس تدل هبذا الاس تدلل محمد علوي املاليك يف كتابه ) حول الاحتفال بذكرى املودل الرشيف (، ) صـ  (1)

 ـ لبنان.  طـ ) املكتبة العرصية ( بريوت



 يف االحتفال ابملولد النبوي   القول اجللي  

160 
 

  .- اً كما سبق مرار -م على فهم غريهم قدَّ هم مُ من اآلية، وفهمُ 

 ((: ثاين)) الوجه ال

 .أنباء الرسل فنزاعنا يف االحتفال ابملولد، ال يف قصِ   ؛رج النزا خااالستالل ابآلية 

 )) الوجه الثالث ((:

 وهذا ظاهر ،أنباء الرسل ي ب  الفؤاد جواز االحتفال ابملولد قصِ   كونال يلزم من  

سددددددبب من أسددددددباب ت بي   وفه ؛يوم دون غريه  أنباء الرسددددددل ال خيتص بهقص  وكذلك  

 : أك ر دعاء النيب من ولذلك كان  ؛اً من دوموهذا حيتاجه املؤ  ،الفؤاد

 )1(ِديِنك  ((  على قليب ثبِ     )) اي ُمقلِ ب  الُقلوِب،
 
 

 
 
 

 
 ( 3522( والرتمذي )  26679رواه أ محد )  ( ــ حسن لغريه:1)
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 : )) تنبيه (( 

 :ومنها ،ألمور عنها؛ خرى أعرضناأ واعلم أن للقوم شبهاتٍ 

 . شبهة سابقةعن أجبنا به  أ دد ألن اجلواب عنها يندرج حت  رد   

  .لظاهرب دد أو لضعف استدالهلا ا

   .ج دد أو لكوهنا خارج النزا 

 ...التوفيقوابهلل 
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 )) املبحث الثاين ((:                             

 !!جواعرتاض مس    ،( ـــ  سؤال 2)                        

 ويقول: ،جأييت بعضهم ابعرتاض مس   

  تتكلمون عن املولد وعدم جوازه؟! املاذ

 قون األمة.وتفرِ  أنتم بذلك متشددون، 

 واجلواب:

 أما الكالم عن املولد:

طالب العلم يبحث املسألة للوصول إىل ف ؛مراد هللا عز وجلفالغرض منه الوصول إىل 

   :هلا من غاية ره بني الناس، وايوالتعبد هلل به، ونش   ، مراد هللا

 !كفاللهم ارزقنا الفهم والوصول إىل مراد ((،مراد هللا الوصول إىل )) 

ن ع على م  ويشنِ   ،الحتفالويدعو إىل ان خيرج  ض ال يعرتض على م  _ مث هذا املعرتِ 

 !!يقول ابملنع ويتهمه ابجلهل والتشدد
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 :بة ) متشددون (وأما التهم املعلَّ 

 فللمخالف أن يقول: ؛أسهل منها فال

         بوناملتساهلون املتسيِ  ن .. بل أنتم يلسنا متشدد

 .برهان، أو منهجية التعميم العقيمنة وال بغري بيِ   بةهم املعلَّ ت  فال أسهل من إلقاء ال

 :وأما دعوى تفريق األمة

األمة يكون ابلتأصيل للبد ، واالحنرا  عن السنن، وهدي الصحابة وقرون  فتفريق

 اخلريية، )) فالسنة جُت مِ ع، والبدعة تُدف در ِق (( 

 .وعلى هدي سيد املرسلنيعلى ما يرضيه،   عنا مجيًعاً أسأل هللا أن جيمِ  
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      )) املبحث الثالث ((:                               

  ،وه من البدع احملدثةوعد   ،( ـــ  علماء أفتوا بعدم جبواز االحتفال ابملولد3)
  : وعلماء أفتوا جبواز االحتفال ابملولد واستحبوه                

 

وه من االحتفال ابملولد وعد  قالوا بعدم جواز  هل العلم الذينأبع   وهنا سنذكر

 وبع  العلماء الذين استحبوه  ،البد 

 : أفنوا بعدم جواز االحتفال ابملولد)) أواًل ((: ذ كر بعض العلماء الذين 

 :هــ (   667الشيخ نصري الدين املبارك، الشهري اببن الطباخ ) ت: 

  .)1(قال: )) ليس عمل املولد من السنن ((  

 :هـ (    728خ اإلسالم ابن تيمية ) ت: شي

 كبع  ليايل شهر ربيع األول- : )) وأما اختاذ موسم غري املواسم الشرعية قال

 
 رص . ( طـ ) دار البصرية ( الإسكندرية ـ م 58( ــ القول الفصل ) صـ 1)
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اليت يُقال: إهنا ليلة املولد، أو بع  ليايل رجب، أو اثمن عشر من ذي احلجة، وأول 

البد    فإهنا من -شوال الذي يسميه اجلهَّال: عيد األبرار مجعة من رجب، أو اثمن 

  )1( يستحبها السلف، ومل يفعلها، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم (( اليت مل

 :هـ( 731)ت: املشهور ابلفاكهاين املالكي،اتج الدين عمر بن علي اللخمي

 :قال

االجتما  الذي يعمله بع  الناس  أما بعد: فقد تكرر سؤال مجاعة من املباركني عن 

ولد"؛ هل له أصل يف الشر ؟ أو هو بدعة وحدث  يف شهر ربيع األول، ويسمونه "امل

 يف الدين؟ وقصدوا اجلواب عن ذلك مبينا، واإليضاح عنه معينا.

 :  -وابهلل التوفيق  -فقل  

من علماء  ال أعلم هلذا املولد أصال يف كتاب وال سنة، وال ينقل عمله عن أحد )) 

مني؛ بل هو بدعة أحدثها  األمة، الذين هم القدوة يف الدين، املتمسكون آباثر املتقد

 
 ( طـ ) دار القمل ( بريوت ـ لبنان. 230( مسأ ةل رمق )  295/   1ــ الفتاوى الكربى )  (1)
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البطالون، وشهوة نفس اغتىن هبا األكالون، بدليل أان إذا أدران عليه األحكام اخلمسة 

قلنا: إما أن يكون واجبا، أو مندواب، أو مباحا، أو مكروها، أو حمرما، وهو ليس  

وال مندواب؛ ألن حقيقة الندب: ما طلبه الشر  من غري ذم على تركه،  بواجب إمجاعا، 

فيما   -هذا مل أيذن فيه الشر ، وال فعله الصحابة، وال التابعون وال العلماء املتدينون و 

وال جائز أن يكون  -إن عنه سئل   -وهذا جوايب عنه بني يدي هللا   -علم  

ا  املسلمني؛ فلم يبق إال أن يكون  مباحا؛ ألن االبتدا  يف الدين ليس مباحا إبمج

 )1(((  مكروها أو حراما

 :  ( هــ 790ت:  )الشاطيب املالكي  اإلمام

  :، فقالمن املرياث إلقامة املولد النبويكم الوصية عن ح   (رمحه هللا)ئل س  

 لناس بدعة حمدثة، وكل بدعة فمعلوم أن إقامة املولد على الوصف املعهود بني ا ... ))

 
 (  10:  8/  1اب بعنوان: رسائل يف حمك الاحتفال ابملودل النبوي  ) ــ املورد يف معل املودل، ويه مضن كت (1)

 طـ ) دار العامصة ( الرايض ـ السعودية .  
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 ب على، بل جيوالوصيَّة به غري انفذة ،، فاإلنفاق على إقامة البدعة ال جيوزضاللة 

، وأبعد هللا الفقراء الذين  إىل الورثة يقتسمونه فيما بينهم القاضي فسُخه ورد  ال لث 

   . )1(  (وصي ة ...(يطلبون إنفاذ م ل هذه ال

   :االعتصام « »  يف و قال أيضاً 

 )2(  (، وما أشبه ذلك (عيداً  يب واختاذ يوم والدة الن ...- أي: البد  –ومنها  ))

 :هــ (  1206د الوهاب ) ت: اإلمام حممد بن عب 

 االجتما  على وق  خمصوص ومنها _ أي من البد  املذمومة _ : )) قال

 )3(على من يقرأ سرية املولد الشريف اعتقاداً أنه قربة مطلوبة خمصوصة ..... ((  

 " الدرر السنية يف األجوبة النجدية "وجاء يف : 

 عليه الناس يف تلك البالد وغريها من  وأنكر اإلمام حممد بن عبد الوهاب ما كان)) 

 
 ( طـ ) مكتبة العبياكن ( .  51( الوصية لإقامة املودل، السؤال رمق )  262ــ  ــ فتاوى الشاطيب ) ص (1)

 ( طـ ) مكتبة التوحيد (   46/  1ــ الاعتصام )  (2)

 ( طـ ) دار العامصة ( السعودية. 684رسائل يف حمك الاحتفال ابملودل النبوي ) صــ  ــ (3)
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هبا سلطاانً، ومل ترِد به حجة شرعية وال  تعظيم املوالد واألعياد اجلاهلية، اليت مل ينزل هللا 

 برهان؛ ألن ذلك فيه مشاهبة للنصارى الغالني يف أعيادهم الزمانية واملكانية، وهو

  .)1( ابطل مردود يف شر  سيد املرسلني ((

   :هـ(1255)ت:  بن علي الشوكاين العالمة حممد 

 : قال

كتاب، وال سنة، وال إمجا ، وال قياس،  مل أجد إىل اآلن دلياًل يدل على ثبوته من  )) 

  ،وال استدالل؛ بل أمجع املسلمون أنَّه مل يوجد يف عصر خري القرون، وال الذين يلوهنم

 ملظفر أبو سعيد كوكبوري وال الذين يلوهنم، وأمجعوا أن املخرت  له السلطان الكردي ا

ت ِكني صاحب إربلالدين علي  بن زين    .  )2(((  سب ك 

 :هـ (  1304بو عبد هللا حممد احلفار ) ت:  األستاذ: أ

 وسئل األستاذ: أبو عبد هللا احلفار عن رجل حبس أصل توت على ليلة مولد سيدان

 
 (، ح  160/  1ــ ادلرر السنية يف ال جوبة النجدية )  (1)

 ( طـ ) اجليل اجلديد ( صنعاء ـ المين .  1087/  2( ــ الفتح الرابين من فتاوي الإمام الشواكين ) 2)
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ده أن يتملك أصل التوت مث مات احملبس فأراد ول -صلى هللا عليه وسلم  -حممد  

 املذكور، فهل له ذلك أو ال؟

)) فأجاب: وقف  على السؤال فوقه، وليلة املولد مل يكن السلف الصاحل وهم  

والتابعون هلم جيتمعون فيها للعبادة، وال يفعلون فيها زايدة  أصحاب رسول هللا  

 ر  به تعظيمه.  ال يُعظَّم إال ابلوجه الذي ش  على سائر ليايل السنة؛ ألن النيب 

كن يُتقرب إىل هللا جل جالله مبا شر ، والدليل  وتعظيمه من أعظم الُقرب إىل هللا، ل

على أن السلف مل يكونوا يزيدون فيها زايدة على سائر الليايل أهنم اختلفوا فيها، 

ُولد يف رمضان، وقيل: يف ربيع، واختلف يف أي يوم ُولد فيه على   فقيل: إنه 

 أربعة أقوال. 

 ها عبادة بوالدة خري اخللق فلو كان  تلك الليلة اليت ُولد يف صبيحتها حتدث في

 لكان  معلومة مشهورة ال يقع فيها اختال ، ولكن مل ُتشر  زايدة تعظيم. 

 أال ترى أن يوم اجلمعة خري يوم طلع  عليه الشمس، وأفضل ما يُفعل يف اليوم
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اجلمعة مع عظيم فضله، فدل هذا  عن صوم يوم  الفاضل صومه، وقد هنى النيب 

ة يف زمان وال يف مكان إال إن ُشرِ ع ، وما مل ُيشرَّ  ال يفعل؛ على أنه ال حتدث عباد

 .إذ ال أييت آخر هذه األمة  هدى مما أتى به أوهلا

يوم هجرته إىل املدينة يوٌم أعزَّ هللا فيه اإلسالم،     :ولو فُتح هذا الباب جلاء قوم، فقالوا

 .فيه، ويُتعبد فُيجتمع

فيها حصل له من الشر  ما ال يُقدر قدره،  ويقول آخرون: الليلة اليت ُأسرى به 

 .فتحدث فيها عبادة

 فال يقف ذلك عند حد، واخلري كله يف اتبا  السلف الصاحل الذين اختارهم هللا له، 

 .فما فعلوا فعلناه، وما تركوا تركناه

 الليلة ليس مبطلوب شرعاً، بل يُؤمر برتكه، فإذا تقرَّر هذا ظهر أن االجتما  يف تلك

 ووقو  التحبيس عليه مما حيمل على بقائه واستمرار ما ليس له أصل يف الدين،  
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ُوه وإزالته مطلوب شرعاً ((    )1(فمح 

 :هــ ( 1398الشيخ: حممد بن إبراهيم ) ت: 

لبد  احملدثة  )) ال شك أن االحتفال مبولد النيب صلى هللا عليه وسلم من ا:  قال

انتشر اجلهل يف العامل اإلسالمي، وصار للتضليل واإلضالل والوهم واإليهام  بعد أن

جماٌل عمي  فيه البصائر، وق ِوي  فيه سلطان التقليد األعمى، وأصبح الناس يف الغالب 

  ال يرجعون إىل ما قام عليه الدليل على مشروعيته، وإمنا يرجعون إىل ما قاله فالن

لبدعة املنكرة أثٌر يُذكر لدى أصحاب رسول هللا، وال  عالن، فلم يكن هلذه اوارتضاه 

 )2(لدى التابعني واتبعيهم... إخل ((  

 :هـ ( 1402الشيخ: عبد هللا بن محيد ) ت: 

 فهم خمالفون وإن قصدوا هبا تعظيمه   ،: )) فاملقيمون لتلك احلفالتقال 

 
فريقية والاندلس واملغرب، ل يب العباس أ محد بن حيىي ( ــ املعيار املعرب واجلام1)  الونرشيس ع املغرب عن فتاوى أ هل اإ

 م {  1981هـ  ــ   1401( طـ ) وزارة ال وقاف والشؤن الإسالمية للمملكة املغربية ( }  100ــ  99/  7) 

 ( طـ ) دار الفضيةل ( الرايض.  203( ــ البدع احلولية ) صــ 2)
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أونقص أو تغيري إذ ليس من تعظيمه أن تبتد  يف دينه بزايدة هلديه، خمطئون يف ذلك؛ 

    )1(الدين (( أو تبديل، وحسن النية وصحة القصد ال يبيحان االبتدا  يف 

 :(   1413الشيخ محود التوجيري ) ت: 

 : قال

)) وال خيفى ما يف اختاذ املولد عيداً، من الزايدة على ما شرعه هللا ورسوله 

وأصحابه  ، وما يف ذلك من خمالفة األمر الذي كان عليه رسول هللا من األعياد

   منه؛ حيث قال وارتكاب ما حذَّر النيب 

    »وإايكم وحمداثت األمور؛ فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة

 ل أيضاً:  وقا

  وشر األمور حمداثهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

 على هذا: فالذين يتخذون املولد عيداً ليسوا من الذين تُرجى هلم امل وبة على هذهو 

 
 (  39حلسان يف نصاحئ الإخوان، للش يخ ابن محيد ) صـ ( ــ الرسائل ا1)
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 البدعة، وإمنا هم من الذين خُتشى عليهم العقوبة على خمالفتهم لألمر الذي كان عليه 

   )1( حابه ((رسول هللا وأص 

 وللشيخ رمحه هللا كتاب بعنوان: 

 بن علويِ   (()) الرد القوي  على الرفاعيِ  واجملهوِل وا

 :(  هــ 1420اإلمام ابن ابز ) ت  

 : قال

 وال غريه؛ ألن ذلك من البد  احملدثة يف  )) ال جيوز االحتفال مبولد الرسول 

مل يفعله، وال خلفاؤه الراشدون، وال غريهم من الصحابة   الدين؛ ألن الرسول  

قرون املفضلة، وهم أعلم الناس رضوان هللا على اجلميع، وال التابعون هلم إبحسان يف ال

وقد ثب  عن النيب   ومتابعًة لشرعه ممن بعدهم، ابلس نَّة، وأكمل حباً لرسول هللا 

أي: مردود  »من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد« :أنه قال 

 
 ( ويه مضن كتاب بعنوان:   223رفاعي واجملهول وابن علوي، ) صــ  ( ــ الرد القوي عىل ال1)

 ) رسائل يف حمك الاحتفال ابملودل ( طـ ) دار العامصة ( السعودية. 
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عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من   «وقال يف حديث آخر: عليه،

 ا، وعضوا عليها ابلنواجذ، وإايكم وحمداثت األمور؛ فإن كل حمدثة بعدي: متسكوا هب

 » عة، وكل بدعة ضاللةبد 

 )1(ففي هذين احلدي ني حتذير شديد من إحداث البد  والعمل هبا ...... (( 

 هــ (:  1420) ت:   اإلمام األلباين

 :  قال

 ، ليس فقط يف )) وحنن وإايهم جُمِمعون على أن هذا االحتفال أمر حادث مل يكن

 البدهي أن النيب يف حياته مل يكن ، بل وال يف عهد القرون ال الثة، ومن عهده 

 إمنا هي طريقة نصرانية مسيحية، ال يعرفها اإلسالم مطلقاً  ،ليحتفل بوالدة إنسان ما

  )2(يف القرون املذكورة ...(( 

 
 عنوان: )رسائل يف حمك الاحتفال ابملودل النبوي ( ( ــ حمك الاحتفال ابملودل، لبن ابز، ويه رساةل مضن كتاب ب 1)

 ( السعودية. ( طـ ) دار العامصة 57) صـ 

 ( ــ من رشيط ) بدعة املودل ( رمحه هللا. 2)
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 :هــ ( 1421ابن عثيمني ) ت:  ماماإل

 : ملولد، فقالُسئل عن حكم االحتفال اب

أن نتقدم بني   -وحنن نؤمن به إماماً متبوعاً -)) .... وعلى هذا: فليس من حقنا 

يديه ابالحتفال مبولده. واالحتفال مبولده يعين: الفرح والسرور وإظهار التعظيم، وكل  

 . »كل بدعة ضاللة: هذا من العبادات املقرِبة إىل هللا. وقد قال النيب 

 : وقال

من األمور احملبوبة إىل هللا ورسوله لكان    ال مبولدهولو كان االحتف )) .... 

 مشروعة، ولو كان  مشروعة لكان  حمفوظة؛ ألن هللا تعاىل تكفَّل حبفظ شريعته. 

 والتابعون هلم إبحسانولو كان  حمفوظة ما تركها اخللفاء الراشدون والصحابة

 )1(ين هللا (( م  أنه ليس من دواتبعوهم، فلما مل يفعلوا شيئاً من ذلك ُعلِ  

    

 
 ( مجع وترتيب: صالح محمود السعيد  186( ــ الفتاوى املهمة، لبن عثميني، فتاوى العقائد ) صـ 1)

 طـ ) دار الغد اجلديد (.  
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 : الشيخ الفوزان

قال: )) وإن من مجلة ما أحدثه الناس من البد  املنكرة االحتفال بذكرى املولد النبوي  

    )1(يف شهر ربيع األول .... (( 

 من العلماء الذين قالوا قال بعدم مشروعية االحتفال ابملولد النبوي .  وغريهم

 ذكرهم خشية اإلطالة. أعرضنا عن 

 

 

 

 

 

                                 

 
 م (  2001هـ ــ  1422( طـ ال وىل: )  147النيب بني الإجالل والإخالل، ) صـ ( ــ حقوق 1)
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 ر بعض العلماء الذين استحبوه:  ((: ذ كْ  اً )) اثني

 : د ْحي ةبن أبو اخلطاب 

   وله كتاب بعنوان:

   النذير (()) التنوير يف مولد البشري 

 .)1(كما سبق وذكرانه 

 : اإلمام أبو شامة

فعل كل عام يف اليوم املوافق ملولده صلى نا ما يُ د  يف زمانومن أحسن ما ابتُ ))  قال:

ر  شعِ ، فإن ذلك مُ واملعرو  وإظهار الزينة والسرور هللا عليه وآله وسلم من الصدقات

على   هلل تعاىل ، وشكراً وتعظيمه يف قلب فاعل ذلكله وسلم مبحبته صلى هللا عليه وآ

 )2( (( ما م نَّ به من إجياد رسوله الذي أرسله رمحة للعاملني 

 
 ( طـ ) دار الفكر (   189/  1ــ انظر: احلاوي للفتاوي )  (1)

ناكر البدع واحلوادث، ل يب شامة ) صـ ــ  (2)  ( طـ ) مطبعة الهنضة احلديثة (   21الباعث عىل اإ

 م (  1981هـ ــ  1401طـ الثانية:) 
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 :  احلافظ ابن اجلوزي

 شرى عاجلة بنيل البغية ، وبُ د الشريف: إنه أمان يف ذلك العامحيث قال يف املول)) 

 .  )1(((  للعاملنيواملرام 

 : احلافظ العراقي

 وله كتاب بعنوان:  

 . )) املورد اهلين يف املولد السين ((

 :اإلمام مشس الدين بن اجلزري 

 وله كتاب بعنوان:  

 ر  التعريف ابملولد الشريف ((  )) ع

 : اإلمام حممد بن أيب بكر عبد هللا القيسي الدمشقي 

 وأساها:   ،حيث ألف كتباً يف املولد الشريف

 
عانة الطالبني عىل حل أ لفاظ فتح املعني ) ــ  (1) حياء الكتب العربية (. ( طـ ) ُطبع مبطبعة د 364/  3اإ  ار اإ
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 ) جامع اآلاثر يف مولد النيب املختار (  

 ) اللفظ الرائق يف مولد خري اخلالئق (

 ) الدم ورد الصادي يف مولد اهلادي (

 : احلافظ ابن حجر

 .)1( ( للفتاوي احلاوي ): فتواه السيوطي يف ونقل

 :   اإلمام السيوطي

 بعنوان:  وقد عقد فصالً 

 .)2( )) حسن املقصد يف عمل املولد ((

 :   هاب أمحد القسطالين شارح البخاريالش

 :(حيث قال يف كتابه ) املواهب اللدنية 

 
 ( طـ ) دار الفكر (  196/   1ــ احلاوي للفتاوي )  (1)

 ( طـ ) دار الفكر (  197:  189/   1احلاوي للفتاوي ) ــ  (2)
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 لون الوالئم،وال زال أهل اإلسالم حيتفلون بشهر مولده عليه السالم، ويعم)) 

 ويتصدقون يف لياليه  نوا  الصدقات، ويظهرون السرور، ويزيدون املُبات.

 هم من بركاته كل فضل عميم .ويعتنون بقراءة مولده الكرمي، ويظهر علي

 ومما جرب من خواصه أهنم يف أمان يف ذلك العام، وبشرى عاجلة بنيل البغية واملرام، 

 ة على م ن يف ليكون أشد عل  ؛مولده املبارك أعياداً اختذ ليايل شهر  فرحم هللا امرءاً 

 .)1( قلبه مرض وإعياء داء ((

 :اإلمام احلافظ السخاوي 

 كما أجاب يف سؤاله عن: 

 . )2(عمل املولد يف األجوبة املرضية 

 
 طـ ) املكتب الإساليم ( بريوت،   ( 148/  1ــ املواهب الدلنية ابملنح احملمدية )  (1)

 م (  2004ه ـ  1425طـ الثانية ) 

 ( طـ ) دار الراية ( الرايض.  316( سؤال رمق )  1116/   1( ــ ال جوبة املرضية ) 2)
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 :  املال علي القارئ

 وله كتاب بعنوان:  

 . )) املورد الروي يف املولد النبوي ((

 ولد ابن حجر:  على ميف شرحه  احلنفي قال ابن عابدين 

 رسول لد فيهعمل املولد الشريف من الشهر الذي وُ  :اعلم أن من البد  احملمودة ))

 .(( صلى هللا عليه وسلم هللا

   :اإلمام عبداحلليم حممود 

أما عن االحتفال ابملولد النبوي فهو سنة حسنة من السنن اليت أشار إليها الرسول   ))

من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من  سلم بقوله : صلى هللا عليه و 

 .   »من عمل هبا  عمل هبا ، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر

 يحة تسوق إليه ، استنبط العلماء وذلك ألن له أصوال ترشد إليه ، وأدلة صح
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 )1(((  ..... منها وجه مشروعيته

 :ألزهرحسنني حممد خملوف شيخ ااإلمام 

 إن إحياء ليلة املولد الشريف وليايل هذا الشهر الكرمي الذي أشرق فيه النور )) 

 وشكره ملا أنعم به على هذه األمة من ظهور خري  كر هللان بذِ إمنا يكو  ،احملمدي

 عد عن احملرمات  إىل عامل الوجود، وال يكون ذلك إال يف أدب وخشو  وبُ  اخللق

  واملنكرات. والبد 

مواساة احملتاجني مبا خيفف ضائقتهم، وصلة األرحام،  :الشكر على حبهومن مظاهر 

يف عهده صلى هللا عليه وآله وسلم وال يف   واإلحياء هبذه الطريقة وإن مل يكن مأثوراً 

 . )2( ة ((نة حسنال  س به وسُ إال أنه    ،عهد السلف الصاحل

 

 
 ف ( القاهرة . ( طـ ) مكتبة املعار  273/  1ــ فتاوى الإمام عبد احللمي محمود )  (1)

 ( 44، محمد ويص الرمحن ) صـ  ودل النيب ال مني املأ مون ــ ادلر املكنون يف الاحتفال مب (2)

 طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان .  
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 : حممد متويل الشعراوياإلمام 

فإنه حيق لنا أن نظهر معامل الفرح واالبتهاج  :املولد الكرمي  هلذا اً وإكرام)) حيث قال: 

 . )1( (( وذلك ابالحتفال هبا من وقتها ،احلبيبة لقلوبنا كل عام هبذه الذكرى

 .قال ابجلواز علماء الذينمن الوغريهم 

 أعرضنا عن ذكرهم خشية اإلطالة.                                

 وابهلل التوفيق ...

 

 

 

 

 

 
 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان. 51ــ القول الامتم يف رشح ملخص الإمام، محمد س يف الإسالم ) صـ  (1)
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 (( اللهم فاشهد ))                      
 

أنه لو ثب  يف االحتفال ابملولد شيء عن   :وهو خري الشاهدين وليشهد هللا 

 يب هو  -داء به توهللا لكنا أول احملتفني واحملتفلني اق أو صحابته رسول 

وألظهران ذلك ونشرانه وح  نا وحضضنا  -وأمي وروحي صلوات ريب وسالمه عليه

 ، ليهالناس ع

 :لكن حسبنا قوله  

ِع و الطَّاع ِة، و ِإن  ع ب دأُوِصيُكم  بِتد ق و ى اّللَِّ و السَّ  ب ِشي  اً م  ي ِعش  ِمن ُكم  بد ع ِدي ف ِإنَُّه م ن  ، اً  ح 

ف ف س   ِتال  ِديِ ني  الرَّاِشِديناً ك ِ ري   اً ري  ى اخ  ُل ف اِء ال م ه    ،سَُّكوا هِب امت    :، فد ع ل ي ُكم  ِبُسنَّيِت و ُسنَِّة اخل 

ُُمورِ  ِت األ  ُكم  و حُم د اث  ا اِبلندَّو اِجِذ، و ِإايَّ ث ة  ِبد   ؛و ع ض وا ع ل يد ه  ع ة   ف ِإنَّ ُكلَّ حُم د  ع ٌة، و ُكلَّ ِبد 

ل ةٌ   .)1(((   ض ال 

 
 . ( 42(، وابن ماجه )  2676(، والرتمذي )  4606(، وأ بو داود )  17145( ــ حصيح: رواه أ محد ) 1)

 



 يف االحتفال ابملولد النبوي   القول اجللي  

185 
 

 ... ينيفعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهد

 وكما قال صلوات ريب وسالمه عليه:

ا س ت  ))  ن ٌة ِإهنَّ  ؟  ك ي ف  ن ص ن عُ   :: ك ي ف  ل نا اي رسول  هللِا؟! أو   . فد ق الواُكوُن ِفتد 

 . )1( ِل ((األو  أ م رُِكمُ  إىل تد ر ِجُعون   )) ل:قا

 ... ترجعون إىل أمركم األول

 حيث قال: وما أمجل كالم الصحايب اإلمام ابن مسعود  

  رأيُتم فإذا ،ل كم وحيُدثُ  سُتحِدثون   موإنَّك ،الفطرةِ  على اليوم   أصبحتمُ  قد إنَّكم)) 

ثةً  ديِ  فعلي كم ،حمد    )2(((  األوَّلِ  ابهل 

 : فيما يُروى عنه  وقال

تن ا فد ل ي س ت مب ن  ق د  م ات  أولئك  أ ص حاُب حُممد  ))   كانوا خ ري  هذه  م ن  كان ُمس 

 
 (   3307ــ حصيح: رواه الطرباين يف الكبري )  (1)

 ( وحصحه ابن رجب يف ) جامع العلوم واحلمك (.  80(، واملروزى يف الس نة )  169ــ رواه ادلاريم )  (2)
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ب ة ن بيه األمَّة، وأ ب رها قُلواب، وأ ع مق ها ِعل ما، وأ قد ل ها ت كلفا تار ُهُم هللاُ ِلُصح    ، ق وم اخ 

الِقِهم وط رائِِقهم ؛  ستِقيمون قِل دينه فد ت شبَّهوا   خ 
ُ
ي امل    )1(((  فد ُهم  كانوا ع ل ى اهل د 

 األوزاعي حيث قال:اإلمام وما أمجل كالم 

راء الرجال وإن زخرفوها لك  آوإايك و  ،س عليك آباثر السلف وإن رفضك النا)) 

 .)2((( وأن  على طريق مستقيم  حني ينجلي فإن األمر ينجلي ابلقول؛

 . ابلصراط املستقيم على وفق ما يرضيك فاللهم مسكناً 
 
 

 
 

 
 ( وس نده منقطع .    1143(، والآجري يف الرشيعة )  498ــ احلجة يف بيان احملجة، لل صفهاين )  (1)

 (.  421ــ الرشيعة للآجري )  (2)
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  )) اخلامتة ((:                        
 

صلى  عبده ورسوله   اً احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممد

 :أما بعد ، هللا عليه وسلم

  ،تيسر لنا مجعه يف هذا املبحث، فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلاتهذا ما 

لوجهه الكرمي،   اً ن جيعله خالصق  ملراده القومي، وأوأسأل هللا الكرمي أن جيعلين ممن ُوفِ  

 .ينفع به املسلمني؛ إنه جواد كرميويقبله من عبده املسكني، و 

 ونسأله تعاىل:  

وأن  ،وأن يعيننا على الوفاء حبق سديد املرسدلني  ،املتني وسدنة نبيه الكرميحببله   ميُ سدِ كناأن  

  ،ويعملون فيخلصددددددددددددددون ،وأن جيعلندا ممن يقولون فيعملون ،يرزقندا شددددددددددددددفداعتده يوم الددين

  .وأولئك هم أولو األلباب ،أولئك الذين هدى هللا ؛وخيلصون فيقبلون

وأن  ،وأن ينفعىن به واملسلمني  ،الكرميلوجهه   وأسأله تعاىل أن جيعل عملى هذا خالصاً 

 .ل به ميزاَّن يوم الدينيُ قِ  
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وصددِل اللهم وسددلم وابرك على حممد وعلى آله   ،واحلمد هلل الذى بنعمته تتم الصدداحلات

 . وصحبه وسلم

 )) تنبيه ((:  

وهذا جتده يف مرجعني أو ثالتة على  قد جتد جبوار املرجع حر  ) ح ( ةييف احلاش

قصود منه أن هذا املرجع من املكتبة الشاملة احلدي ة  رقامها، وعُبت األك ر، وامل

 . ( ح ) عنها جبوار املرجع حبر  

 وابهلل التوفيق ...

 أبو عبد هللا   /وكتبه 

 حممد أنور حممد مرسال 

   .هـ(1442من ربيع أول )  /األول ثنين / اإل  

 .م2020 /كتوبر أ / 19الموافق:  
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 فهرس املوضوعات                                  
 

 3إهداء ...................................................................................... صــ  

 4........... صــ  مقدمة المصنف................................................................

 9............................................... صـ ) وفيه ثالثة مباحث ( ..   الفصل األول:

ن أحدث االحتفال بالمولد ( والخالف في ذلك........... صـ   المبحث األول:   9) أول م 

 10........................... صـ برهان م ن قال: أول م ن احتفل ابملولد الدولة الفاطمية.

 14.............................. صـ  امللك املظفر برهان م ن قال: أول م ن احتفل ابملولد 

 17... صـ ..... برهان القول: من قال أول من احتفل ابملولد الشيخ عمر بن حممد املال

 18........... صـ  ..........................................................  الرتجيح بني األقوال

 18...........................................................صـ .................برهان الرتجيح 

 19......... صـ . ....نقل املراغي  ن لإلمام الباجي رسالة يف التحذير من بدعة املولد 

 22..... صـ .. ................... بع  معاصريه  تنبيه على ذم أشياء يف امللك املظفر من
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 23.............................صـ احتفل ابملولد من امللوك ( ) أول م ن املبحث الثاين:

   24..............................صـ  ) نُبذة عن حال الدولة الفاطمبة ( املبحث الثالث:

 26..... صـ . .......بع  أقوال املؤرخني يف مؤسس الدولة الفاطمية عبيد هللا املهدي 

 29......... صـ  ............................. ة الفاطميةبع  أقوال املؤرخني يف حال الدول

) اتفاق العلماء على أن االحتفال ابملولد مل يكن موجوداً يف قرون  املبحث الرابع:

 42.......... صـ  ................................. ل كالم أهل العلم يف ذلك (اخلريية، ونق

 47...........صـ  ................................... ) وفيه ثالثة مباحث ( . الفصل الثاني:

 48.............صـ  ................... أصل مهم:) األعياد من الدين (. املبحث األول:

 50............ صـ .... .............................................. الدليل على هذا األصل 

 54صـ  ..........  واز االحتفال ابملولد النبوي () األدلة على عدم ج املبحث الثاين:

 65.. صـ  ....................... ....... ِذكر اخلال  يف الشهر واليوم الذي ُولد فيه النيب 

 71.......... صـ  ....................................) أسئلة تنتظر الرد ( املبحث الثالث:



 يف االحتفال ابملولد النبوي   القول اجللي  

191 
 

 82......................صـ ر، فما السبيل؟ () سؤال مهم: أان حائ املبحث الرابع:

 86..........................................صــ (  وفيه أربعة مباحث صل الثالث: ) الف

 87.......صـ (؟ اجلواب عن شبهات م ن أابح االحتفال ابملولد )املبحث األول: 

ِم اّلل ِ و ذ كِ ر ُهم  االستدالل بقوله تعاىل: ))   الشبهة األوىل:  87....صـ . (( ........  ِ ايَّ

 90..... صـ . ....................) هامش ( إنزال آايت املشركني على املسلمنيحكم 

ُت ِفيِه  يد و مٌ  ذ اك  االستدالل بقول النيب ))  الشبهة الثانية:  91.....صـ ..... ؟((  ُوِلد 

ِلك  فد ل  ُقل  ِبف  االستدالل بقوله تعاىل:))  الشبهة الثالثة:  يد ف ر ُحوا ض ِل اّللَِّ و ِبر مح  ِتِه ف ِبذ َٰ

 95....صـ  ......................................................... ُهو  خ ري ٌ ممِ َّا جي  م ُعون  (( 

 101.......صـ  . ...........االستدالل بتخفيف العذاب عن أيب هلب  الشبهة الرابعة:

مِ  يف س نَّ  م نالل بقول النيب )) االستد الشبهة اخلامسة:   فد ل هُ  ح س ن ةً  ُسنَّةً  اإلس ال 

ُره ا ......  107.................................................................... صـ  ((  أ ج 

 112...........صـ  االستدالل  ن النيب عقَّ عن نفسه بعد النبوة  الشبهة السادسة:
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ع ةُ  نِع م  االستدالل بقول عمر ))  الشبهة السابعة:  118.............صـ   ((هِذه  الِبد 

 118.................................. صـ بيان غلط تقسيم البدعة إىل: حسنة وسيئة 

 136...................صــ  ) االحتفال ابملولد قال به علماء أجالء ( الشبهة الثامنة:

فأهل    ،أهل الصليب احتفلوا مبيالد نبيهم تكرمياً له ) إذا كان الشبهة التاسعة:

 130صــ   ...................................... .........اإلسالم  أوىل ابلتكرمي وأجدر!! ( 

 141........................... صـ االستدالل ) بصوم يوم عاشوراء ( الشبهة العاشرة:

ِمكم أفض لِ  من إنَّ النيب ))  االستدالل بقوله الشبهة احلادية عشرة:   اجلُمعِة، يوم   أايَّ

 144...................................................صـ قُِب   ....(( وفيه آد ُم، ُخِلق   فيه

 147....... صــ   ) أن األمة تلق  االحتفال ابملولد ابلقبول ( الشبهة الثانية عشرة:

 اء فعلها الصحابة مل تكن على عهد النيب، م ل:  ) هناك أشي عشرة:الشبهة الثالثة 

 149صــ   ................................مجع القرآن وأذان ع مان ال اين ( وكذلك املولد 

 156صــ   ...................... ......... الفوارق بني البدعة واملصلحة املرسلة ) هامش (
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و ُكاله ندَُّقص  ع ل ي ك  ِمن  أ نب اِء الر ُسِل  : )) االستدالل بقوله تعاىل الشبهة الرابعة عشر:

 159((.............................................................. صــ   م ا نُد د بِ ُ  ِبِه فُدؤ اد ك  

 161................................. صـ  أعرضنا عن ِذكر بع  الشبهات ألمور تنبيه:

ج ....سؤ  املبحث الثاين:  162.................................... صـ ال، واعرتاض سِ 

) ذِكر بع  العلماء الذين أفتوا بعدم جواز االحتفال ابملولد وعد وه  املبحث الثالث:

 164صــ   ................................. ................................ من البد  احملدثة ( 

 177.......... صــ  اء الذين أفتوا جبواز االحتفال ابملولد واستحبوه) ِذكر بع  العلم

 184اللهم فاشهد ...........................................................................صــ 

 187...................................................صـ  الخاتمة .............................. 

 189فهرس الموضوعات................................................................ صــ 

 

 

 


